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  پیشگفتار

  
هاي توسعه اجتماعی و امروز، توجه به علوم انسانی و مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادي و مؤلفه

اي برخوردار است. در این میان، پدافند استحکام و قوام نظام اجتماعی از اهمیت ویژه راستاي فرهنگی در
در عصر نوین،  گردد.کلیدي حفاظت از منافع ملی محسوب می يغیرعامل به عنوان موضوعی بنیادي و مؤلفه

ري اجتناب هاي مختلف امهاي دفاعی کشورها در عرصهتوجه به پدافند غیرعامل در جهت تکمیل توانمندي
  .شود میناپذیر شمرده 

ي جامعه، افزایش سـطح توسـعه    هاي دستیابی به اهداف پدافند غیرعامل در حیطهترین راه یکی از مهم   
 سـعی  نظـامی،  پتانسیل و قدرت و نظامی هايسازه از استفاده بدون غیرعامل پدافند فرهنگی جامعه است. در

 کـاهش  و شوند حفظ دشمن تهاجمات یا و تهدیدات برابر در فزاريا سخت و افزاري نرم هايسازه که شود می
 پایدارسازي دوم، هدف. است مطرح غیرعامل پدافند در هدف اولین عنوان به معنوي و مادي خسارات تقلیل
 در کـه  اسـت  جامعـه  مبتالبـه  مسـائل  و اجتماعی فرهنگی، سیاسی، هايعرصه در خدماتی -مدیریتی سیستم
 عمـومی  هاي نیازمندي و خدمات بتواند تا بماند جا بر پا حاکمیتی و مدیریتی سیستم ةویژ کار بحران، شرایط
  نماید. تأمین شهروندان براي شهري سطوح در را جامعه
هـاي مـرتبط بـا علـوم انسـانی و نقـش آن در پدافنـد        در این راستا، این همایش با هدف ارتقاء پژوهش   

ن علـوم انسـانی در ایـن زمینـه برگـزار      اپژوهشی متفکران و محققـ هاي علمی و غیرعامل و آگاهی از تالش
کـرده و   گردیده است. در این جهت، به منظور آمادگی هر چـه بیشـتر جامعـه و بـه ویـژه اقشـار تحصـیل       

تـر موضـوع پدافنـد    هاي آموزشی به منظور شناسایی هـر چـه دقیـق   ها و کارگاهبرگزاري همایشدانشگاهی، 
هـاي  علوم انسانی، شناسایی آخرین دستاوردهاي علمی و پژوهشی و آگاهی از دیـدگاه غیرعامل و رابطه آن با 

علوم انسانی از اولویت بسیار باالتري برخوردار  ةباشد. این مهم در حوزنظران حائز اهمیت خاصی میصاحب
ه بسـیار  هاي اجتماعی و فرهنگـی جامعـ  تواند در جهت استحکام بنیانتقویت علوم انسانی می که چرا ،است

، علوم اجتماعی و انسانی با طرح مباحثی چون هویت اجتماعی، هویت فرهنگی، بدین ترتیبمفید واقع گردد. 
فرهنگی، امنیت اجتماعی و امنیت ملی، توسعه اجتماعی و فرهنگی و  ۀاجتماعی و سرمای ۀهویت ملی، سرمای

شناسی با . همچنین، تعلیم و تربیت و روانها بر غناي مباحث مربوط به پدافند غیرعامل بیافزایدمدیریت آن
هاي زندگی و ارایه راهکارهاي مقابلـه بـا   ارایه مباحث مربوط به شخصیت، هویت، سبک زندگی و مهارت

هایی چـون بحـران هویـت، اضـطراب و افسـردگی در حفاظـت از نیـروي انسـانی جامعـه و سـاختن           بحران
چون حقوق، جغرافیا، دیگر  ، هر یک از علوم انسانیمچنینههایی توانمند نقش مهمی بر عهده دارد. شخصیت
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نقش بسزایی در شناسایی و تقویت مبانی فکري و فرهنگی جامعه و پیشگیري و تقلیل  ها آنمدیریت و مانند 
  هاي اجتماعی دارند.از آسیب

ر در مـورد  سازي و ایجـاد بـاو   علوم انسانی، فرهنگ ةترین اهداف همایش پدافند غیرعامل در حوز مهم   
هاي اجتماعی و فرهنگی، شناسایی و بررسی جایگاه و اهمیـت   نقش و تأثیر پدافند غیرعامل در کاهش آسیب

مدیریتی کشور به طور  ۀپدافند غیرعامل در علوم انسانی و اجتماعی، شناسایی اهمیت پدافند غیرعامل در بدن
غیرعامـل در سـاختار علمـی و پژوهشـی     عام و مدیریتی دانشگاه به طور خـاص، شناسـایی ضـرورت پدافنـد     

هاي پدافند غیرعامل دستگاه هاي اجرایی و آموزشـی   ها و نهادهاي اجتماعی، طرح نیازسنجی ضرورت سازمان
هاي تحقیقاتی و پژوهشی پدافند غیرعامل در حوزه علوم انسانی و اجتماعی و  کشور، شناسایی و طرح اولویت

غیرعامـل و تبـادل اطالعـات میـان کارشناسـان، متخصصـان و        دافنـد نگاه کارشناسی، علمی و عملیـاتی بـه پ  
باشد. در این راستا و به منظور تحقق اهداف فوق، دانشگاه کاشان با همکاري سازمان پدافنـد   پژوهشگران می

غیرعامل وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوري    غیرعامل کشور و معاونت پژوهشی و فناوري و مدیریت پدافند
  غیرعامل و علوم انسانی نموده است. زاري اولین همایش پدافنداقدام به برگ

هاي علمی و اجرایی همایش، بر اساس اعـالم  جهت برگزاري همایش، پس از تشکیل دبیرخانه و کمیته   
مقالـه   ةچکید 335ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی کشور، تعداد ها و سازمانفراخوان همایش به دانشگاه

مقالـه کامـل    125مقاله و  ةچکید 185ش ارسال گردید. پس از داوري کمیته علمی تعداد به دبیرخانه همای
  براي چاپ در مجموعه مقاالت انتخاب گردید.

ن کشـور، مسـئولین و همکـاران محتـرم در وزارت علـوم،      ااز مجموعـه محققـ   وسـیله  بدیندر پایان،    
هایی که در برگزاري هر دانشگاه کاشان و سایر سازمانتحقیقات و فناوري، سازمان پدافند غیرعامل کشور و 

  گردد.می سپاسگزاريصمیمانه  ،تر همایش حمایت به عمل آوردندچه مطلوب
  

  کتر محسن نیازيد
  پدافند غیرعامل و علوم انسانیدبیر همایش ملی 

  1393اردیبهشت 
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  ركیم يموسو فاطمه ،يجعفر حهیمل

  473 ........................................................................................................ رعاملیغ پدافند و یفرهنگ و یاجتماع ۀیسرما
  يراوند ینیحس سادات مهیفه ،يآبادنوش يجواد رضایعل ،يآبادنوش يجواد درضایحم

  489 ...........................................................................................................................معاصر يایدن در یادب پدافند گاهیجا
  جهاندیده محمدهادي

  497 ........................................................................................................... یاجتماع هیسرما قیتعل و فهیوظ خدمت نظام
رِم زاده نیحس يمهد دکتر یمیرح کاظم ،یسمنان اشرف بهروز ،یف  
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  509 ............................................................ نرم جنگ در ایران اسالمی جمهوري غیرعامل پدافند ؛يراهبرد فرهنگ
   مقدم يشکر اصغر ،ینیحس مطهره دهیس

: مطالعه مورد( رعاملیغ پدافند کردیرو با شهر یاجتماع تیامن در آن اثر و یاجتماع ۀیسرما يها مولفه لیتحل
  525 ................................................................................................................................................... )شهرتهران 12 منطقه

  يدرواحدیح ،یکسب  یاعباسیدن ،ینیام ینیحس حسن

  543 ...................................................................................... رعاملیغ پدافند کردیرو با  هوشمند قدرت بر،یسا يفضا
  زادگان محسن ریام ،ینیام ینیحس حسن

 پدافند  اصول اساس بر تهران شهرداري ده منطقه ارتباطی هاي شبکه و  شهري معابر پذیري آسیب میزان ارزیابی

  571 ....................................................................................................................................................................... عامل غیر
  ینیام ینیحس حسن ،نیسیانی حمزه مریم

  635 ....................................................................... )دانشجو و دانشگاه بر دیتأک با( یانسان هیسرما و رعاملیغ پدافند
  ییبابا یحاج دیمج

  645 ................................................................................................................ داتیتهد با مقابله در افزار نرم دیتهد مدل
  یحلواچ يهاد

  651 .......................................................................................... یمل اقتدار پشتوانه عامل قدرت، يها شبکه يبردار بهره
  يدیس يمهد ، بهرام میابراه محمد ،ینشلج یحلواچ يمهد

  661 ................ )يشهر محالت بر تاکید با( یاسالم شهر يها بافت يشهرساز و يمعمار در عامل غیر دفاع یبررس
  مرغیب یغالم ونسی ،یسورشجان يحیدر رسول

  673 ....................................................... رانیا رعاملیغ پدافند توان شیافزا در یمحل ينهادها گاهیجا و نقش لیتحل
  ییرزایم یعل محمد ،یطاهرخان محمد ،يخالد نیحس

 بازه دو در رعاملیغ پدافند در موثر يها شاخص بر دیتأک با کاشان شهرستان داریپا یافتگی توسعه بر یلیتحل
  693 ..................................................................................... )يعدد یتاکسونوم مدل از استفاده با(1390و 1380 یزمان

  مرغیب یغالم ونسی خوشرو، عبداهللا

  709 ..................................................................................................... انیدانشجو تیهو بیتخر عامل: ینترنتیا ادیاعت
  یمیرح دیحم

  721 ........................................................................................................رعاملیغ پدافند يبرا يبستر ،یاجتماع ۀیسرما
   آبادي غیاث زارع فاطمه
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  735 ..................................)کشور شرق جنوب ؛يمورد مطالعه(کشور در سرزمین آمایش یتیامن -یدفاع مالحظات
  يجبار غالم ،يجبار زیپرو ،یزارع غالمرضا

  749 ....................................................................................... يمرز مناطق در رعاملیغ پدافند در  یمحل ينهادها نقش
  پناه یحج نرگس ،یزرقان يهاد دیس

  763 ............................................................................................................................. بحران تیریمد و رعاملیغ پدافند
  ياسرین غالمرضا ، پناه یحج نرگس ،یزرقان يهاد دیس

  775 ........................................................................................................... یمل امنیت حفظ در سایبرنتیک علم گاهیجا
  یآران یعالئ محمد ،یسالم میمر

  787 .......................................................................................................................... ناجا توسط رعاملیغ پدافند الزامات
  سنگانه رحمان

  809 ............................................................................................................................. رعاملیغ پدافند و مطالعه فرهنگ
  یلیخل محمد ،يطاهر زاده حسن حسن زاده، سهراب مهران

  817 ........................................................................ رعاملیغ دفاع در یپژوه ندهیبرآ یمبتن یفرهنگ يزیر برنامه نقش
  ركیم يموسو فاطمه ،يسید فرانک

  831 ........ آباد خرم شهرستان ییروستا زنان تیامن احساس بر رعاملیغ پدافند مثابه به یاجتماع ۀیسرما یبررس
  زاده محسن طاهره دلفان، معصومه ان،یشاطر محسن

  849 ...................................................................................................................... یمل تیهو بر نرم جنگ ریتأث یبررس
  باالخانه فرزانه زاده، یبزرگ آقا وایش ان،یشاطر محسن

  863 .................................................................... رعاملیغ پدافند اصول بر دیتأک با يشهر نیزم يکاربر يزیربرنامه
  پور یگنج محمود ،ییاشنو ریام ،یخادم هیسم ان،یشاطر محسن

  881 ....................................... رعاملیغ پدافند در کیاستراتژ استقرارمنابع يبرا يژئومورفولوژ يهافرم از استفاده
  جهانفر یعل ،ياسد زنگنه یعل محمد گانه،ی انیشا اکبر یعل

  895 ........................................................................... یجمع یهمبستگ فیتضع در یگروه نیب یاجتماع ۀیسرما نقش
  مقدمیشفائ الهام

  905 ..........................................................................................یاجتماع يها بیآس برابر در نرم جنگ یاخالق تیترب
  غربا نایمب ، یمیرح دیحم ،يشکار عباس



12 q   ع وم ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی        رعا ل و 
 

  

  919 ............................................................................................................ غیرعامل پدافند و ملی دفاع در صلح هاي ایده
  يناظر يمهد ،وساالرید اسداهللا  ،يشکر ابوالفضل فر، يصابر رستم

  929 ...................................................................................................... يشهر تیریمد ونظام فرهنگ رعامل،یغ پدافند
  استاد محمدرضا ،يمحمدآباد حسن ،يزمعزیدعزیس فر، يصابر رستم

  939 ........................................................................................................... رعاملیغ پدافند و ها نگرش ها،ارزش اعتماد،
   چشمه ده یصادق ستار دکتر

  951 ..........................................................................................................................................غیرعامل پدافند و فرهنگ
  آرانی دشتی آران سمیه آرانی، صادقی زهرا

  967 ................................................................................................................... تیامن بر رعاملیغ پدافند نقش بر یتامل
  هنم یگیب رایسم  ،يآباد نجف ينورمحمد محمد ،یارفع یقیصد برزیفر

  979 ....................................................................................................... نرم جنگ با مقابله در جوان نسل يساز مقاوم
  يراوند يناد میمر ،یقدوس نبیز ،یارفع یقیصد برزیفر

  995 .......................................................................... کشور رعاملیغ پدافند در متبرکه اماکن و مساجد نقش یبررس
  هنم یگیب رایسم  ،يآباد نجف ينورمحمد محمد ،یارفع یقیصد برزیفر

  1007 ............... یدانشگاه یرساناطالع مراکز در رعاملیغ پدافند مؤلفه مثابه به کیاستراتژ يزیربرنامه یابیارز
  یآران یعالئ محمد ،یائیض ایثر دکتر

  1021 ............................................................................................................. یاجتماع رفاه و ياقتصاد و یاجتماع عدالت
  يعباد سولماز

  1037 ........................................................................................................................................................... يارسانه جنگ
  يریکو يعسکر اسما

  1055 ........................................................................................... یفردوس شاهنامۀ در رعاملیغ پدافند قیمصاد یبررس
  یپناه رسالت یمصطف محمد ان،یتجلّ نایم ،یآران یعالئ محمد

  1069 ............................... رعاملیغ پدافند دگاهید از يا انهیرا يهـــا يباز کیولوژیزیف و یشناخــت آثار مطالعـــه
  یابوطالب نگار ،یآران یعالئ محمد

  1081 .......................................................................................................................... داتیتهد و مرزها رعامل،یغ پدافند
  ینیام ینیحس حسن ،يخالد نیحس ،یغالم بهادر
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  1097 ........................................... یاجتماع يهابیآس وکاهش یفرهنگ مشکالت بررفع رآنیتأث و رعاملیغ پدافند
  قیمحمدصد ،يزمعزیدعزیس ، مرغیب یغالم ونسی

  1109 ............ مدیریتی مدل ارائۀ و نفت صنعت حوزة در عامل غیر پدافند مدیریت سامانۀ سازينهادینه ضرورت
   )کرمی شاه(نیا فاطمی رضا

  1135 ..........................................................................مختلف يکشورها در غیرعامل پدافند یمبان و اصول بر یتحلیل
  مرغیب یغالم ونسی ،يفخر سیروس

 يها عرصه به  زنان یابیدست عدم ریتأث يمورد مطالعه  بر دیتأک با( یاجتماع  يهابیآس و رعاملیغ پدافند
  1145 ............................................................) 80-90 دهه در ياریبخت و چهارمحال استان در آنان میجرا بر يدیتول

  انیفردوس فرحناز

  1161 ......................................................................................... یمهندس يها سازمان عملکرد یابیارز جهت یمدل ارائه

  1161 .............................................................................................. )رعاملیغ افندپد یعمران يها پروژه: يمورد مطالعه(
ار ،یفرشچ محمود یطاعت ناصر ،یوسفی محمد ،یضیف عم  

  1179 ..........................................................................رسانه کارکرد بر دیتأک با رعاملیغ پدافند در فرهنگ گاهیجا
  یفرقان زهرا

  1201 ..........................................................................................................................................معاصر يها بحران و عطار
  يفوالد رضایعل

  1229 .................................................................... دانش تیریمد يساز ادهیپ در تیموفق يدیکل عوامل يبند تیاولو

  1229 ............................................................................................ )رعاملیغ پدافند یمهندس يها پروژه: يمورد مطالعۀ(
  پور نیحس بیحب ،یطاعت ناصر ،یضیف عمار

  1245 .....................................................................................................حوادث فکري شناسی آسیب و غیرعامل پدافند
  تبار یمیفه درضایحم

  1257 .............................................................................................رعاملیغ پدافند و بحران تیریمد نیب رابطۀ یبررس
   یآران یقبائ محدثه

  1272 ...................................................... فرسوده يها بافت ينوساز و يبهساز در رعاملیغ پدافند و بحران تیریمد
  استقالل احمد ،یقربان میمر

  1287 .....................................................................................................نیمعصوم کالم و قران منظر از رعاملیغ پدافند
  ینیحس نیام دیس قوام، منصوره
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  1299 ..................... ییروستا توسعۀ در رعاملیغ پدافند عنوان به یفرهنگ يزیر برنامه نقش یشناخت جامعه لیتحل
  ينصرآباد کارکنان محمد

  1311 .............................................................. نیسرزم شیآما بر یمبتن یاجتماع رفاه يزیر برنامه و رعاملیغ پدافند
  یبرزک جعفرپور یمرتض ،ينصرآباد کارکنان محمد

  1323 ..................................................... شهرها مدیریت در رعاملیپدافندغ و مشارکتی جغرافیایی اطالعات سیستم
  ياسرین غالمرضا ،ينصرآباد کارکنان محمد

  1337 ........................................................................................................... رعاملیغ ازپدافند یشاخص یفرهنگ ۀیسرما
  انیمیکر نایم

  1353 .............................. رعاملیغ پدافند يا هیپا عوامــل ،یدشمن يسازــنهیکم و يساز مقــاوم ،یاجتماع انسجام
  کوشافر محسن

  1361 .................................................................................... یشناس روان تیمحور با یانسان علوم در رعاملیغ پدافند
   هادیان حامد کیانی، مسعود

  1381 ........................................................................................... )هیسور يشهرها بر دیتأک با(يشهر  غیرعامل پدافند
  ینیام ینیحس حسن ،یمتق نیافش

  1397 ......................................................................................................... عامل ریغ پدافند کردیرو با یدفاع يشهرساز
  ینیام ینیحس حسن ،یمتق نیافش

  1411 ................................................................ رعاملیغ پدافند بر دیتأک با داریپا توسعه يوراهبردها فرسوده بافت
  برفره تایآز ،یانیمهد ایرو

  1423 ............ کرمان استان اجتماعی تامین درمان مدیریت در عامل غیر وپدافند  آموزشی ریزي وبرنامه مدیریت
  نیا محمد افسانه

  1433 ...................................................................................رانیا يشهر فرسودة يها بافت در رعاملیغ پدافند الزامات
  چشمه ده محمدي مصطفی

 پدافند مولفه عنوان به یاجتماع ۀیسرما کردیرو با انسانی نیروي وري بهره ارتقاء بر مؤثر عوامل و علل بررسی
  1445 .............................................................................................. )نطنز شهرستان برق اداره: موردي مطالعۀ( رعاملیغ

  يمراد درخشنده

  1457 ...........................................................................................................رعاملیغ پدافند در یاسالم فرهنگ گاهیجا
  یقیحق يمراد فائزه
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 ،یاجتماع انسجام و اتحاد( مؤلفه سه بر دیتأک با نرم جنگ در رعاملیغ پدافند عنوان به یفرهنگ ياستراتژ
  1467 ........................................................................................................................... )یاجتماع ۀیسرما ،یاجتماع اعتماد

  یشهرک پور ملک رضایعل

  1485 ......................................................................................................رعاملیغ پدافند اهداف تحقق  در آموزش نقش
  یکمال يمهد ان،یمنصور رضایعل

  1505 .....................................................................................)دامغان کویر: موردي مطالعۀ( پدافند ضد یا پدافند کویر؛
  موسوي حجت سید

  1517 .................................................................................... باستان ایرانیان آبی سازه ترین مهم قنات؛ غیرعامل پدافند
   قضاوي رضا رنجبر، ابولفضل ولی، عباسعلی موسوي، حجت سید

  1525 .............................................. )بلوچستان و ستانیس استان: يمورد نمونه( یاجتماع ۀیسرما و رعاملیغ پدافند
  ینیام ینیحس حسن ،يموسو زهرا

 و ها میتحر با مقابله در رعاملیغ دفاع عنوان به يانرژ مصرف فرهنگ ارتقاء در یاجتماع یشناسروان کاربرد
  1539 ...................................................................................................................................................................... ها دیتهد

  يدیس فرانک رك،یم يموسو فاطمه

  1551 .............................................................................................. بحران تیریمد در رعاملیغ پدافند ضرورت لیتحل
  انیغن منصور پور، يخسرو بهمن برادران، مسعود ،ییکربال يمهمد نبیز

  1561 ...................................................................................................................... رعاملیغ پدافند اصول و یمبان لیتحل
  انیغن منصور پور، يخسرو بهمن برادران، مسعود ،ییکربال يمهمد نبیز

  1573 ....................................................................... رعاملیغ پدافند کردیرو با ینید هویت بر اینترنت ریتأث یبررس
  توکلی زهره ملکیان، میرزایی محمد

  1591 ...................................................................................................... فرهنگ بخش در رعاملیغ پدافند يزیر برنامه
  نامورمقدم مهیفه

  1603 .................................................................................................آن با مقابله جهت الزم يهایوآمادگ سمیوتروریب
  یستانیس ینخع اهللا روح

  1611 ..............................................................................امروز جهان در اجتماعی هايآسیب بر آن تاثیر و نرم جنگ
  یمانینر شهال
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  1629 ............................................................................................................... کشور رعاملیغ پدافند و یاطالعات جنگ
   یگیب رایسم ،يآباد نجف ينورمحمد محمد

 با عامل غیر پدافند زمینه در نوین هاي فناوري باموضوعیت عامل غیر پدافند سازي فضا در ها  ل  فراکتا کاربرد
  1643 .................................................................................................................................................. سازي بومی بر تاکید

  يراوند محمدزاده يمهد ،ينور حامد

  1653 .......................................................................................................... غیرعامل پدافند در اجتماعی سرمایه جایگاه
  آرانی پروري زینب مقدم، شفائی الهام نیازي، محسن

  1669 ................................................................................................................ رعاملیغ پدافند در یفرهنگ توسعه نقش
  یآران زاده ینیحس دیسع دیس ،یدگلیب یالماس احسان ،يازین محسن

  1685 .....................يشهر تیریمد در رعاملیغ پدافند مؤلفه عنوان به يشهروند مشارکت یاجتماع یشناس بیآس
  ياسرین غالمرضا ،ينصرآباد کارکنان محمد ،يازین محسن

  1701 .....................................................................رعاملیغ پدافند تیریمد مثابه به یفرهنگ یمهندس مفهوم يواکاو
  راوندي منصوریان فاطمه ، قمصري نیکخواه نرگس

  1711 .................................................................................................... شدن یجهان عصر در نرم قدرت با مقابله يمعما
  راوندي منصوریان فاطمه ، قمصري نیکخواه نرگس

  1725 .....................................................1392 يمرکز استان در یرعاملیغ پدافند کردیرو با یاجتماع توسعه تیوضع لیتحل
  یمبارک يمهد ،یتوسک ارمحمدی میمر

  1753 .................................................................. ییطباطبا عالمه یتیترب يهاشهیاند در آن گاهیجا و رعاملیغ پدافند
  قزان یمیرح اعظم  زارع، محبوبه ،یزدخواستی یعل

  1767 .................................................................. جامعه یاسیس لیمسا در آنان يتوانمندساز در زنان مشارکت نقش
  میرضاکر نرجس  زاده، یقربانعل فاطمه  ،یزدخواستی یعل

  1777 ............................................................................................................ رعاملیغ پدافند و يفریک یالملل نیب حقوق
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پدافند ؛ نقش قوانین و اصول حقوقی در تحقق پدافند غیرعاملحقوق و 
  چهارم توسعه ۀقانون برنام ۀو اهداف آن در آین غیرعامل

 1محمود احمدي تجوید
  چکیده

، دوم ي جهانی اول وها جنگجدید که با اتفاقات تلخ  ةبا گذر از انقالب صنعتی و ورود به هزار
همچنین پشت سر گذاشتن انقالب اسالمی ، ي شرق و غرب توأم بودهها قدرتجنگ سرد و تقابل 

داخلـی و  هـاي   توطئـه ، جنگ هشت ساله خصوص بهي پیرامونی آن ها فرصتتهدیدها و ، ایران
تحمیلی آنها هاي  و حقوق بشر مدنظر غرب و گزینهاي  هموضوع هست، اختالفات سیاسی، خارجی

ـ   طرفیتهدیدها و از  عنوان به نظـام   ۀمدیریت و رهبري در تقابل تهدیدهاي یاد شده کـه از ناحی
ده شباعث  ، در مجموعداخلیهاي  با در نظر داشتن ثروت و سرمایه، معنی االعم صورت پذیرفته هب

بسیار متنوع و جامع است هاي  که خود داراي جنبه پدافند غیرعاملمدیریت دانش در قالب مفهوم 
خوشبختانه جمهوري اسالمی ایران در راستاي اهتمام به ایـن مفهـوم   . پیدا نمایداي  هیژاهمیت و

سیاسی و مسائل هاي  موتور محرك نظام، ) و پی بردن به این مسئله نه تنها دیگرپدافند غیرعامل(
 شود نمی اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی داخل در نظام سیاسی به سرمایه و نیروي انسانی محدود

و حفظ  عرصۀ جهانیگري نیز پاسخگوي رقابت پیروزمندانه در  صنعت و نظامیفناوري، بلکه رشد 
ي دیگر این نوشتار ارائـه  ها بخشاستقالل ملّی نخواهد بود که مجموع این موارد و مسائل که در 

و تحقق توسعه در این زمینـه را بـازگو    پدافند غیرعامل ۀضرورت پرداختن به مسئل، خواهد شد
ده ش) در این مقاله سعی پدافند غیرعامللکن حسب عنوان و محور مدنظر (حقوق و . واهد نمودخ

قانونی  سابقۀاصول حقوقی و قوانین مصوب و داشتن  ناپذیر اجتناببه نقش غیر قابل انکار و البته 
. اشـاره نمـود   پدافند غیرعاملي کلی نظام در مفهوم ها سیاستو سبقه حقوقی در تحقق اهداف 

ادله ، ضرورت تأسیسات جدید در موازین حقوقی کشور، ررسی مفاهیم تکنوکرات و تکنوکراسیب
هاي  دگردیسی مفهوم قدرت که از دامنه، توجیه اقتصادي مصوبات جاري و آتی، شرعی و عقلی
در قانون برنامه چهارم توسعه و  اوقات برخیاز عناصر و مفاهیمی است که  باشد میحقوق عمومی 

.  طلبد می تر را مفصل یا جزئی لحاظ گردیده و برخی از آنها اهتمام خاصطور  به ه اجرایی آننام آئین
آن بـه یـک بـاور عمـومی همچـون سـایر        ۀو جایگاه همه جانب پدافند غیرعاملهمچنین تبدیل 

کالن نظام نیاز به سیر مراحل قانونی و تقنین و مشروعیت بخش به آن را دارد وجود هاي  هغدغد
مفهوم پدافند غیرعامل به آنچه ، نگر نگر باشد و هم جزئی قوقی و قانون جامع که هم کلیحمایت ح

مدنظر مقام معظم رهبري بوده و در ابالغیه معظم له به مجمع تشخیص مصلحت نظام منعکس است 
  . واصل خواهد گردید

  . امه چهارمقانون برن، تکنوکراسی، ادله شرعی، پدافند غیرعامل، اصول حقوقی :ها کلیدواژه

                                                   
 دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی   –وکیل دادگستري  .1
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  : نهج البالغه می فرمایند 24امیرمومنان علی (ع) در خطبه 
سوگند به جان خودم ، در مبارزه با مخالفان حق ، و آنانکه در فساد غوطه ورند یک لحظه مدارا وسستی    

(ع) ضمان نمی کنم ، وظایف و مقرراتی که ( خداوند ) براي شما تعیین کرده به پا دارید اگر چنین باشید علی 
  پیروزي شما در آینده می باشد ، گرچه هم اکنون بدست نیاورید.

  بخش اول :
  ماهیت و ضرورت دفاع غیرعامل  

پدافند غیر عامل یا همان دفاع غیر عامل به مجموعه اقداماتی اطالق می شود که بکارگیري جنگ افزار «
ه تجهیزات و تأسیسات حیاتی و حساس نیاز ندارد و با اجراي آن می توان از وارد شدن خسارات مالی ب

نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیري نموده و یا میزان خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش 
  1»داد

) از ناحیه صـاحب  passive defenseاین تعریف در قیاس با تعریفهاي دیگري که از پدافند غیرعامل (
رسد لکن توجه به غایت اصلی و مهم دفاع غیرعامل و فلسفه وجودي آن نظران ارائه گردیده کاملتر بنظر می 

که انسان و یا بعبارتی صحیح تر مجموعه انسانی در قالب ملت است بخوبی در این تعریف منعکس نیسـت و  
در نگاه نخست ذهن خواننده را از نتیجه اصلی که اهداف ، سالمت و رفاه ملت است دور کـرده و معطـوف   

فیزیکی و مادي و آهن می نماید و عنصر امنیت که مهمترین و پیچیده ترین نیاز یـک جامعـه    به سازه هاي
اجتماعی و فرهنگـی   ،است نیز آنگونه که درخور سیاستهاي کلی نظام و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي

مقابـل ملـت در   است در تعریف فوق نمایان نیست لذا عالوه بر تعریف فوق باید تبیین تکالیف حکومت در 
تأمین نیاز هاي حال و آتیه و حفظ امنیت همه سوي و باتمام اجزاء گوناگون امنیت به نحوي که پاسخگوي 

داخلی و خارجی باشد از سویی تکالیف اجزاي جامعه یعنی تک  ،کمیت و کیفیت تهدیدهاي طبیعی و انسانی
ورت وجود این موارد مهم در تعریـف  تک شهروندان در مقابل رهبران و مدیران خود منعکس شود که ضر

 پدافنـد غیرعامـل  هـاي   متنـوع گونـاگون آن اسـت از کـارکرد    هاي  پدافند غیر عامل کارکردهاي آن و جنبه
  توان به : می

  حفاظت جان مردم  -1
  حفاظت زیرساختهاي حیاتی  -2
  حفاظت تأسیسات و تجهیزات  -3
  حفاظت سایبري از کشور -4

                                                   
1. Wikimedia  استخراج از صفحه اینترنت واژه مربوطه ) –(دانشنامه آزاد  
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  حفاظت شهر درجنگها  -5
  تداوم مدیریت و رهبري مردم -6
  عمومی هاي  اطالع رسانی و رسانههاي  تداوم شبکه -7
  پایدار سازي مدیریت عالی کشور -8
  حفظ نظام سیاسی -9

  استمرار و تقویت خدمات ضروري  -10
 اشاره کرد که قطعاً به این موارد محدود نبوده و دامنه بسیار وسیعی در قالب مفهوم پدافند غیرعامل جاي

دارد که هرکدام از کارکردها به زعم خود نیازمند اقدامات و تدابیري اسـت کـه حسـب مـوارد بـر عهـده       
 گیرد پیداست که ایـن حجـم کارکردهـا و مسـئولیتها روابطـی را ایجـاد       می مدیران و مسئوالن یا مردم قرار

شـري حقـوق و تکـالیف و    نماید و هرگـاه در جامعـه ب   می نماید و خواه ناخواه حقوق و تکالفی را ایجاد می
گیرند بـدون ضـابطه و قـانون نوشـته و مـدون سـرانجام        می مسئولیتهاي سیاسی و اجتماعی و شهروندي شکل

مطلوب نخواهد داشت لذا اهمیتی که نفس پدافند غیرعامل و ضرورت وجودي آن دارد یک جنبه است کـه  
جتناب ناپذیر کرده است و نظام بندي آن با توجه به کارکردهاي وسیع آن ضرورت پیدایش و توسعه آن را ا

در جهت پویایی و حصول نتیجه مثبت و مطلوب صرفاً با پیش بینی تمام زوایا وارکان آن محقق خواهـد شـد   
آن بر عهده مجلس شوراي اسالمی گذارده  71که مشروعیت و ضمانت اجرایی آن طبق قانون اساسی در اصل 

بایست در قالب قانون و همراه بـا جـري تشـریفات     می اي اسالمیشده که بدیهی است این وظیفه مجلس شور
قانونی به نظام سیاسی و اجتماعی کشور ارائه گرددو بلحاظ اهمیت و کارکردهایی که ذکر شد هرگونه سهل 
انگاري و عدم تمرکز و دقت موجب تزلزل استقالل و منافع ملی کشور بر هم خوردن نقشه اقتصادي و دفاعی 

یعنی حفظ امنیت ملی خواهد شد و  غیرعاملو نهایتاً بر هم خوردن نقطه تمرکز اصلی پدافند  اقتصادي کشور
  همانگونه که پیشتر نیز عرض شد جامع و همه سویه است. غیرعاملامنیت مورد نظر پدافند 

  بخش دوم 
  : غیرعاملاصول حقوقی کنونی پیرامون دفاع 

نماید با سپري  می ارتباطات و اطالعات را با خود حملدر وضعیت کنونی جامعه و دنیاي مدرن که عصر 
نمودن آزمون و خطاهاي گذشته وجود قانون پیروي از یک سري قواعد تحت عنوان اصول حقوقی و 

ضرورت و اهمیت پدافند غیرعامل نیز به سبب کارکردها و  ،باشد می مقررات در جوامع مدنی محسوس
رد توجه مقامات سیاسی و مسئولین عالی کشور قرار گرفته که اهدافی که دنبال دارد از سالها پیش مو

بند بطور ویژه به این مقوله مهم اشاره  13در  29/11/89سیاستهاي کلی ابالغی مقام معظم رهبري در تاریخ 
بایست در راستاي این سیاستها شکل بگیرد که خوشبختانه جامعیت و  می داشته که موازین و مقررات آتی
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مورد انتظار در بندهاي ابالغیه مشهود است پیش از این نیز پیرو سیاستهاي ابالغی کلّی مجمع تدبیر و دقت 
تشخیص مصلحت نظام اقداماتی را در این زمینه شروع نموده بود و طی جلسه آن مجمع در تاریخ 

گوناگون مجلس شوراي هاي  که رئیس کمیته پدافند غیرعامل و وزراي مسکن و کمیسیون 27/5/1386
به  غیرعاملو تصویب و بررسی الزامات و ضروریات پدافند ها  سالمی نیز در آن حاضر بودند پیگیريا

مجمع تشخیص مصلحت مجدداً با طرح  12/8/1386جلسات آتی موکول گردید که پیرو آن در جلسه مورخ 
ایر مسئولین و قواي مباحثی مبادرت به تنظیم اصول و بندهایی براي تعیین سیاستهاي کلی و چشم انداز براي س

  سه گانه نمودند.
البته اصول مورد نظر این مقاله به موارد معروض محدود نشده بلکه قسم مهم قواعد کنونی که در مبحث  

  جاري و ساري است مربوط به مصوبات ذیل است : غیرعاملدفاع 
  ن قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایرا -1
  قانون برنامه چهارم توسعه   121ماده  11آئین نامه اجرایی بند  -2
   1384قانون بودجه سال  17بند پ تبصره -3
   1385قانون بودجه  17آئین نامه اجرایی بند (و) تبصره  -4
  1386قانون بودجه  17آئین نامه اجرایی بند (د) تبصره  -5
  1386ودجه قانون ب 20تبصره  1آئین نامه اجرایی بند  -6
   1378قانون بودجه سال  -7
   1388قانون بودجه سال  -8
  مقررات ملی ساختمان  -9

خصوصاً وزارت مسـکن و  ها  وزارتخانههاي  هیأت وزیران در دولتهاي مختلف و بخشنامههاي  و آئین نامه
ارکـان پدافنـد   شهرسازي ( راه و شهرسازي ) پیداست که از نظر سبقه قانونی و مشروعیت عمل و اهتمام بـه  

غیرعامل اقدامات و توجهات قانونی در قالب دستور و مصوبات کم نیست لکن بواسـطه گسـتردگی و دامنـه    
وسیع دفاع غیرعامل این میزان علیرغم تراکم مواد قانونی و حقوقی متناسب با اهمیـت موضـوع نمـی باشـد و     

د شد لذا در خاتمه این بخش به این نکتـه  و نواقصی دارد که در بخش مربوطه بدانها پرداخته خواهها  کاستی
نماییم که : وجود قانون و ایجاد مقررات و تصویب قوانین جدید در تمام زوایـاي دفـاع غیرعامـل     می بسنده  

بسیار مهم و الزامی است و خالء تدوین مسئولیتهاي مدنی و کیفري و تشریح وظایف هر سازمان و ارگان در 
 70قبلی و سیاستهاي رهبري در اوایـل دهـه   هاي  باشد از سویی نباید تئوري می قبال مفهوم مورد نظر محسوس

  را نیز نادیده گرفت.
 و فرصتهایی در زمینه موضوع مقالـه وجـود دارد کـه حتـی االمکـان بـدان پرداختـه       ها  علی ایحال چالش
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  شود. می
  بخش سوم 

  چالشها و فرصتهاي متوجه پدافند غیرعامل از نقطه  نظر حقوقی :
  فرصتها و اقدامات  مثبت :

 ،توجه به مطالب پیشین و اقداماتی که تاکنون در مراجع مختلف از جمله سیاستهاي مقام معظـم رهبـري  
دخیل در امر انجام پذیرفتـه از قصـد و   هاي  وزارتخانه ،مجلس شوراي اسالمی ،مجمع تشخیص مصلحت نظام

آن حکایـت دارد  هاي  و تدوین اصول و پایه غیرعامل اصرار مسئولین در پیشبرد اهداف و نهادینه نمودن دفاع
هاي  گذشته و حال و مذاکرات کمیسیونهاي  و تدقیق در عملکرد دولت و مباحث مطروحه در هیأت دولت

در نـوع  هـا   باشند که این واکنش می دهد که قواي مذکور مترصد نوعی جهش و اقدامی اساس می مجلس نشان
چالشـهاي  . شود لکن براي تحقق کامل نباید چالشهاي پیش رو را نادیده گرفت می خود مفید و فرصت قلمداد

و امکنـه و  هـا   بایدها و نبایدها و ضروریات که به تبـع موقعیـت   ،نیازها ،مورد بحث اعم است از کاستی ها
 نمـایم و راهکارهـاي پیشـنهادي را    مـی  ازمنه متفاوت خواهد بود در ذیل این بخش به اهم این مـوارد اشـاره  

  حسب ضرورت در این بخش یا بخشی مجزا بیان خواهیم نمود.
  ها   چالشها و کاستی

عدم توجه دولت به جایگاه رسمی و تعیین چارت سازمانی و هدفمند بنحوي که سازمانی خاص و در  -1
و مجـري سیاسـتهاي نظـام در ایـن      غیرعامـل رأس آن مدیري توانمند مسئول و متصدي پیگیري اهداف دفاع 

اشد این نقیصه نه تنها جبران نشده بلکه طی بخشنامه ابالغی معاونت توسعه و سرمایه انسانی ریاست زمینه ب
معاونـت  «معاونتی که تحـت عنـوان    1ابالغ گردیده 4/8/92مورخ  13712/92/200جمهوري تحت شماره 

صرف نظـر از   ،یدهتأسیس گردیده بوده الغا شده و جایگزینی براي این جایگاه تعیین نگرد» غیرعاملپدافند 
اینکه توجیه منطقی براي این فعل دولت جدید ارائه شده یا خیر و یا واجد سبقه کارشناس شده هست یا نه 

  ) قابل توجیه نمی باشد. غیرعاملهرگز خالء موجود (عدم وجود سازمانی خاص در زمینه پدافند 
هرچند صـاحب نظـران متفکـران     : غیرعاملعدم وجود هرگونه نشریه و مجله اي در زمینه پدافند  -2

دکتـر   –دکتر فؤاد ایـزدي   –باشند (از جمله دکتر سید جواد هاشمی فشارکی  می داراي تألیفاتی در این زمینه
اصغر افتخاري ) لکن وجود نشریات و مجالتی که بطور مستمر در زمینه موضوع بحث فعالیت نماینده باعث 

  مومی خواهد شد.نهادینه شدن و تبدیل شدن موضوع به باور ع
الزامی نبودن آموزش و عدم وجود هرگونه رشته دانشگاهی در مقاطع عالی و تکمیلی : از زمان طـرح   -3
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 و شروع فرایند بررسی و عمل به بخشی از اهداف آن که به اواخر دهـه هفتـاد بـر        غیرعاملموضوع پدافند 
پرداخته اند هنوز مرجعـی کـه متصـدي    گردد و مراجع مهمی چون رهبري معظم و مجمع تشخیص بدان  می

آموزش و تبیین این مقوله مهم باشد وجود ندارد و الاقل وجود احتمال آن بطور صحیح اطالع رسانی نگردیده 
  است و جاي مصوبه قانونی و تعیین ردیف بودجه اي خاص در این زمینه خالی است .

  اداري :هاي  ر تشکیل شهركاخیر دهاي  عدم رعایت اصل پراکندگی و رویکرد جدیددولت -4
در تقابل با بحرانهـاي طبیعـی ( زلزلـه و سـیل ) و      غیرعاملازجمله مفاهیم اساسی و ارکان مفهوم پدافند 

ایـن در   ،اسـت » رعایـت اصـل پراکنـدگی    « ها  هوایی و آتش سوزيهاي  وقایع انسانی همچون جنگ و حمله
هاي کوچک و شهرکهاي جدیـد تقریبـاً در تمـامی    تفصیلی اجرایی در شهرهاي  حالی است که در اکثر طرح

در تعـارض و   غیرعامـل آنها بافتی به عنوان بافت اداري پیش بینی گردیده که با فحواي فلسفه وجودي پدافند 
واجد توجیه منطقی که ارکان ها  رسد و تعصب و افراط برخی مدیران سطح پایین بر این طرح می تضاد بنظر

باشد بنظر نمی رسد پرواضح است که در مواقع بحـران رعایـت اصـل پراکنـدگی      را نیز مرعی غیرعاملدفاع 
باعث خواهد شد با بهره گیري از تأسیسات عمومی و زیر ساختهاي دولتی از فشارها و تبعـات منفـی بحـران    

  کاست که این دقیقاً فلسفه و مفهوم ماهیتی اصل پراکندگی است .
  انرژي :هاي  صرف کننده حاملعدم وجود الزام قانونی براي اصناف م -5

شود که مصرف اصـلی و منشـأ خـدمات آنهـا      می بسیاري از امور روزمره اجتماع کنونی با اصنافی گزران
تولیـد  هـاي   کارخانـه  ،نانوایی ها ،مشاغلی همچون حمل و نقل عمومی ،سوخت و به عبارت بهتر انرژي است

اهمیت این مشاغل و نقـش اساسـی آنهـا الـزام قـانونی بـر       لکن علی رغم کثرت و . مواد غذایی و امثال ذالک
انرژي مربـوط بـه اصـناف مشـابه وجـود      هاي  کیفیت کار ایشان خصوصاً راجع به دوگانه سوز نمودن حامل

  شود. می ندارد و خالء قانونی و سازمانی در این موارد که مبتلی به فراوان دارد احساس
فوق وجود دارد که در فرصت ایـن مقـال نمـی گنجـد و بـه       گانه 4موارد عدیده دیگري از جنس موارد 

  نمایم . می توضیح مختصر در این باب بسنده
  بخش چهارم

  راهکارهاي پیشنهادي در بهره گیري از فرصتها و احتراز از چالشها  
  الف ) اهتمام بیشتر مسئولین (قواي سه گانه و مجامع رسمی دولتی ) :

اره گردید از جمله نکـات مثبتـی کـه در پیشـبرد اهـداف پدافنـد       همانگونه که در صدر بخش پیشین اش
خصوصاً راجع به رکن مورد بحث این مقاله از اهمیت ویژه اي برخوردار است هوشیاري مسـئولین   غیرعامل

باشد که اقدامات مؤثر قانونی در سیاستهاي  می در واکنش نسبت به مفهوم و ضرورت ایجابی پدافند غیرعامل
باشند لکن لزوم تالش و اهتمام  می معظم و مجمع تشخیص و قانون برنامه چهارم مهمترین آنهااعالمی رهبري 
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شود اینست که پیـرو سیاسـتهاي ابالغـی و     می راهکاري که در این راستا به ذهن متبادر. باشد می بیشتر بدیهی
ونه تصمیم و تقنـین  نظریات مجمع تشخیص و برنامه چهارم که جملگی بعنوان مستند و نقشه راه براي هرگ

بعدي است یعنی مجلس شوراي اسالمی بعنوان مرجع رسمی و قانونی براي تقنین مواد قانونی در زمینـه مـورد   
بحث باید با تأثیر پذیري از فحواي موارد معروض مبادرت به تشریح و تقسـیم وظـایف گروههـاي مختلـف     

عنوان بازوي اجرایی مفاد قانونی اسـت کـه در   دخیل در راهبرد پدافندعامل نمایدو نقش اساسی دیگر دولت ب
مختلـف رونـد پیشـرفت اهـداف پدافنـد      هـاي   راستاي مواد قانونی تصویبی مجلس با تنظیم و ابالغ بخشـنامه 

را با تسریع به سرانجام خواهد رساند آنچه متناسب با هدف این مقاله است ضرورت تدوین قوانین  غیرعامل
مان توسط مراجع مسئول این امر یعنی مجلس شـوراي اسـالمی و هیـأت    الزم و تشریح کامل وظایف هرساز

  سازمانی است .هاي  دولت در مقام تنظیم بخشنامه
  : غیرعاملب) تعیین سازمان یا معاونتی علی حده براي اجرا و نظارت امور پدافند 

عین اهمیت و  در غیرعاملهرچند تخصیص وزارتخانه اي براي اجرا و نظارت مقوله مهم وحیاتی پدافند 
ضرورت از منظري هزینه اي غیرضرور باشد و این میزان توقع از قوه مجریه شاید گزاف باشد لکـن حـذف   
معاونت مستقل و علی حده نیز صحیح بنظر نمی رسد و وجود سازمان یا معاونتی که توأم با درایت کامـل و  

نند موارد پیشین نیاز به تخصـیص ردیـف   خالقیت تام باشد اجتناب ناپذیر و ضروري است که این امر نیز ما
یعنی همان امري که نسبت بـه محـیط   . بودجه خاص و مکفی و تصویب در سطح مجلس و هیأت وزرا است

میراث فرهنگی و صنعت گردشگري در کشور تحقق یافته و در عین پـیش بینـی در قـانون در سـطح      ،زیست
  کشور و رد سطح مراکز استانها نیز مستقر و فعال است.

  ج) اهتمام مجامع فرهنگی
بدیهی بدل گشته نقش فرهنگ سازي و نقش آفرینی مجامع هاي  اخیر که به آزمودههاي  از تجربیات دهه

تئوریـک فرهنگـی و   هـاي   و سازمانهاي فرهنگی در تحقق اهداف مهم اجتماعی است یعنی بدون پیش زمینه
آرمانی و برنامه عمـومی و ملـی    ،فرایند اجتماعیایجاد  بستر فکري و خلق انگیزاسیون در اذهان جامعه هیچ 

پدافند غیرعامل به عنوان مقوله اي نسبتاً نو و در عین حال واجد اهمیت ویژه (بـه شـرح   . محقق نخواهد شد
وضـعیت منـابع    ،اهمیتی که پیشتر عنوان گردید.) خصوصاً در کشور ایران که بلحاظ موقعیت سـوق الجـیش  

سیاسی حاکم که در بردارنده آرمانی متمایز از قدرتهاي جهان است و همـواره  اقتصادي و علی الخصوص نظام 
بـراي اجـراي    ،مورد تهدید و تجاوز همه سویه از ناحیه این قـدرتها و ناعـدالتی عصـر حاضـر قـرار گرفتـه      

و مقابله بـا تهدیـدهاي پـیش رو و محتمـل اسـتمداد از مجـامع فرهنگـی الزم و         غیرعاملپدافند هاي  برنامه
بایست اقدامات و تدابیري که درخور اهمیت این فرآیند باشـد انجـام    می ري است نهادهاي فرهنگی نیزضرو

و هـا   برگزاري همایش ،نمایند اقداماتی همچون : بهره مندي از هنرمندان در قالب هنرهاي تجسمی و غیر آن
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. در زمینـه دفـاع   . و. انتشـار مجـالت و روزنامـه و هفتـه نامـه      ،مسابقاتی در سطح مقاطع مختلف تحصـیلی 
 کـه متاسـفانه اقـل اقـدامات فرهنگـی مـوارد مزبـور       . .. غیرعامل و تبیین زوایاي مختلف و همه جانبه آن و

باشد لکن مجله و روزنامه اي با مضمون مورد نظر منتشر نشده و اگر هم زمـانی انتشـار یافتـه در حـدي      می
خود داشته باشد ( علی رغم پیگیري در روند تنظـیم ایـن   نبوده که دامنه وسیعی از مخاطبین را تحت الشعاع 

مقاله هیچ نشریه اي یافت نشده ) البته نسبت به اوضاع کشورمان که غالب موضوعات صرفاً با پیگیري دولت 
 2طلبد که این حمایـت از   می گیرد این مورد هم حمایت دولت را می به معناي عام و حمایت مادي آن رونق

  خواهد بود :طریق قابل انجام 
حمایت و رهبري مستقیم : یعنی دولت بواسطه تشکیل نهادي مستقل مشابه آنچه قبالً در بند ب بخش  -1

قبل بیان شد و پشتیبانی مادي و تئوریک اهداف مورد نظر را دنبال نماید که این امر شـاید در امـور کلـی و    
فرهنگ رابطه مستقیم دولت با فرهنگ  راهنوردي مثمرثمر باشد لکن بلحاظ پیچیدگی و خاص بودن مقوله

سازي در این زمینه چندان کارساز نخواهد بود زیرا دولتها در مدتی محدود تغییـر پیـدا نمـوده در حـالی در     
لکن در مواردي که تنها راه ممکن . باشد می فرهنگ امري مستمر و نیازمند استمرار ایده اي مستقل و هدفمند

  اهم و مهم کردن امور این ارتباط قابل توجه خواهد بود. حمایت و دخالت مستقیم باشد با
) و اعطاي استقالل نسبی ضمن نظارت و ترسیم خـط مشـی   ها  مردمی (ان جی اوهاي  حمایت از انجمن -2

پی بـرده  ها  واحد و کارساز براي آنها. خوشبختانه در دهه اخیر کشور ما به اهمیت و نقش سازنده ان جی او
بهـره جسـته و ثمـرات    هـا   شـود از وجـود ایـن انجمـن     مـی  ضالتی که مربوط به فرهنگو در بسیاري از مع

 ،توان هم در مذاق دولت احساس نمود و هم در کام عامـه مـردم   می مردمی راهاي  گوناگون اعتماد به انجمن
شود دولت به جاي دخالت مستقیم در امر فرهنگ سازي و تبدیل به بـاور عمـومی نمـودن دفـاع      می پیشنهاد

با نگاهی اعتدالی و توأم با اطمینان و امید ضمن ترسیم نقشه اي که بیان کننده اهـداف نظـام باشـد     غیرعامل
مردمی و نهادهاي فرهنگی هاي  را به انجمن غیرعاملترویج فرهنگ و بستر سازي فرهنگی امر حیاتی پدافند 

ناشـی از فراینـد   هـاي   ه عهده دار هزینهواگذار نماید و در قالب ردیفهاي مالی و جداگانه و از پیش تعیین شد
این اقدام هم از حجم کار و تـراکم فکـري دولـت خواهـد کاسـت و هـم       . فرهنگ سازي را بر عهده بگیرد

دینی در افکار عمومی کشور دارد قطعاً هاي  مردمی دارند و ریشه اي که آموزههاي  پویایی و آثاري که انجمن
اگر در ضابطه ي مدون شکل نیابد ها  لذا این ایده نیز همچون سایر ایده .نتایج مطلوبی را بهمراه خواهد داشت

سقوط و فراموشی خواهد شدو انـدك تغییـري موجـب فرافکنـی و رکـود       ،در گذر زمان اندك دچار رکود
هدف نیز خواهد شد ولیکن اگر تمامی اقداماتی که در این بند عرض گردید لباس تصویبی و تقنینی و رسـمی  

یده باشد گذر زمان و حوادث و حواشی کمترین تاثیر منفی و رکود رابدنبال خواهـد داشـت لـذا    به خود پوش
 ،روانشناسـی  ،علـوم اجتمـاعی   ،نقش حقوق و اصول حقوقی بواسطه ارتباطی که این علم با سایر علوم از جمله
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  دارد قطعاً مسیرهاي صحیحتري را راهنما خواهد بود.. .. علوم سیاسی و
  ه به آموزش و تعیین رشته اي مرتبط در مجامع علمی و دانشگاهها :د ) ضرورت توج

حاصـل بـوده و   هاي  وجود سبقه منطقی و فکري در موضوعات اجتماعی و سیاسی همواره از علل پیروزي
موضوعات اجتمـاعی و سیاسـی    هاي  سبقه آکادمیک و ایدوئولوژیک نیز جزو ویژگی هایی است که پیروزي

کند نگاهی گذرا به تاریخچه هفتاد سال اخیر به تحـوالت اجتمـاعی و    می را دو چندانو اقتصادي و فرهنگی 
را . .. سیاسی کشور نقش دانشگاه و سیستم آموزش کشور را در شکل گیري موضوعات اجتمـاعی و سیاسـی و  

  یادآور خواهد شد .
یور دانش و به صنعت نیز زمانی شکل قابل اطمینان و رسمی بخود خواهد گرفت که به ذ غیرعاملپدافند 

جدیدي کـه مـرتبط بـا مـدیریت اجتمـاعی و      هاي  آکادمیک بودن آراسته شود.هرچند در حال حاضر رشته
مرتبط بـا  ها  اقتصادي حتی در مقاطع تحصیالت عالی و دکتري نیز شکل گرفته ولی آنگونه که باید این رشته

توان نقش  می مزبورهاي  غ التحصیلی در رشتهنیستند هرچند از لحاظ نتیجه و ماحصل فار غیرعاملنفس دفاع 
مشاهده کرد لکن همانطور که بیان شد این موارد صرفاً نتیجه هستند  غیرعاملآنها را در پیشبرد اهداف دفاع 

باشـد تـدریس و    غیرعامـل ولی براي رسیدن به نفس هدف و مرجعی که صادر کننده جامع اهـداف پدافنـد   
ن خاص باید مورد توجه باشد در حالی که متأسفانه در مقاطع تحصیلی تحصیل در رشته اي خاص تحت عنوا

ابتدایی و متوسطه نیز به  اقل اهداف پدافند غیرعامل در قالب تدریس درس بنام آمـادگی دفـاعی آن هـم بـه     
ترسیم نشـده و ذهـن نسـل     غیرعاملعنوان درسی غیر رسمی و غیر مهم و زوایاي مهمتر و گسترده تر پدافند 

و  غیرعامـل جدید که بیشترین ارتباط را با اهداف و نتایج آن خواهند داشت از تمامی ارکان و زوایاي دفـاع  
تواننـد بـا مطالعـه و کـار      مـی  باشد لذا وزارت آموزش و پـرورش و وزارت علـوم   می ضرورت آن بی اطالع

ضـمن   ،هم بیانگر اهمیت فـوق العـاده موضـوع   کارشناسی جایگاهی علمی که هم واجد وصف رسمیت باشد 
جدیـد و  هاي  تنظیم طرح و ارائه الیحه به مرجع قانونگذاري در مقاطع مختلف تحصیلی و فتح باب در رشته

  خاص با مضمون دفاع غیرعامل روند دانش محور و رسمی این مقوله مهم را رونق بخشند.
  :ها  مثبت و منفی تکنوکراسی و مدیریت تکنوکراته ) توجه قانونگذار و سایر مسئولین به امتیازهاي 

تکنوکراسی عنوانی است که غرب بر سلطه مطلق متخصصین و صاحبین فنون و حرف و هنرهـاي خـاص   
پذیرفتـه شـود آرمانهـاي ارزش و اخالقـی و حتـی      ها  یعنی وقتی در جامعه اي سلطه تکنوکرات ،قرارداده اند

دینـی و عقایـد شـرع مقـدس سـلطه      هـاي   به ریشـه عمیـق آمـوزه    رود که با توجه می مذهبی هم به حاشیه
تکنوکراسی با این کیفیت نه مطلوب است نه منظور این مقاله بلکه نحوه بهـره بـرداري و انتفـاع احسـن از     

توضیح اینکه عقالنیت محض و عقالنیت ابرازي از جهـاتی کـه منـافعی    . باشد می تکنوکراسی منظور این بند
اشد بایستی مورد توجه دولت و البته قانونگذار باشد چراکه همانگونه در ابتـداي مقالـه   عقاید اصلی مردم نب



28 q   ع وم ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی        رعا ل و 
 

  

 ارائه گردید خروجی اصلی و هدف غایی دفاع غیرعامل مردم و جامعه انسـانی بـه مفهـوم خـاص و عـام آن     
باشد و از این حیث است که عقالنیت محض و تکنوکراسی مورد نظر غـرب را بـا خـوف محتـواي غیـر       می
ریشه اي دینی ادغام هاي  نسانی و با عقاید داخلی در تعارض است پذیرفت و با ابزار فرهنگ داخلی و آموزها

توان بین ابزارها ( عقل و دانش ) و اهداف داخلی مناسبتی مطلـوب و   می نمود زیرا تنها در این زمان است که
اجتمـاع  هـاي   رات را فداي سایر دغدغهقابل انتفاع ایجاد نمود و صرف پیاده نمودن فن و تکنیک یک تکنوک

عمومی و تأثیر گذار رعایت اصول امنیتی براي مواقع هاي  عظیم و سازههاي  ننمود براي مثال در اجراي پروژه
محیط زیست مالکیت خصوصی اشخاص و نارضایتی عمومی و تبلیغ سوء هـم بایـد    ،جنگ و حوادث طبیعی

ساختمان ،عمران ،انجام شده منطبق با فنون خاص رشته معماري مورد توجه قرار گیرد و به صرف اینکه عمل
. است نباید قانع و امیدوار بلکه باید انگیزه اجتماع نگر و کلی نگر که دقیقاً مـورد نظـر فلسـفه پدافنـد     . و.

تفاوت عقل ابـزاري و غیـر ابـزاري در اینجـا     « است یک نگرش و دیدگاه فرا تکنیکی نیز داشت  غیرعامل
کنید به معناي عقل ابزاري در برابر عقل فرا ابرازي و دینی  می شما وقتی از تکنوکراسی دفاع. ودش می مشخص

پردازد باید ضمن دقـت و   می البته وقتی قانونگذار به مقوله تکنوکراسی 1»است و باید متوجه این مفهوم بود 
ر بهبود فرایند عملی پدافند غیرعامل انسانیت ) موازین مؤثر د ،اخالق،توجه به مسائل پیرامونی بیان شده (دین

را معطوف داشته و از اعمال نظریات سیاسی وتعلق خاطر به نظریات اشخاصی که در قبل یا در حال حاضـر  
در این زمینه خاص (تکنوکراسی ) و حتی ها  پرچمدار تکنوکراسی هستند اجتناب نماید زیرا ورود برخی ایده

ماع نگر و منافع عامه و منافع غایی نظام سیاسی و مفهوم مقدس جمهوري اجت ،دیدگاه کلی نگرها  سایر زمینه
اسالمی را تحت الشعاع قرار خواهد داد که متباین با فلسفه وجـودي پدافنـد غیرعامـل اسـت همچنانکـه در      
ادوار مختلف در کشور چه پیش از انقالب اسالمی و چه در دوران انقالب افراط و تفریط هایی در سلطه و 

لطه تکنوکراسی رخ داده و هربار عقل ابرازي و تجلی توسعه بر مبناي فن و تکنیک مطلقاً بـه سـبب   عدم س
حامیان آنها به حاشیه رانده شده کشور رکود اقتصادي و اجتماعی وحتی اخالقی داشـته و هربـار دوره اي بـا    

چشم وهـم   ،اسراف ،شرافدیدگاهی که شبیه با لیبرالیسم غرب سلطه پیدا کرده نتیجه اي جز رونق زندگی ا
بهمراه نداشته (مانند پهلوي دوم و نقش خانوده شاهنشاهی در فساد اقتصادي و تضعیف تولیدات . .. چشمی   و

بایست بایـد و نبایـدهایی از سـوي     می و صنعت داخلی ) لذا در حقوق داخلی و نظامات فنی و مهندسی کشور
امتیازات ویژه به فن و تخصـص و صـاحبین آنهـا مـوازین      قانونگذار تدوین گردد تا ضمن اعطاي اختیارات و

دینی و اعتقادي جامعه را نیز محافظت و تکریم نمود که متأسفانه عدم توجه قانونگذار به این مسئله و عدم 
شهرسـازي و شـهرك سـازي    هـاي   وجود هرگونه تصریح در موارد مبتلی به باعث گردیده در اجراي پـروژه 

مسکن مهر در سالهاي اخیر و شهرسازي هایی که در دهه هفتاد خصوصاً در تهران اي ه (بعنوان مثال ساختمان
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شد.)هیچ توجهی به نکات اعتقادي و فرهنگی مردم نشود و نظـامی کـه آرمـان آن در قیـاس بـا       می اجرا     
کمونیسمی اشرافی گري و غیر اخالقی  –جوامع پیرامونی غرب و غرب زده چیزي متباین با اصول لیبرالیسمی 

و مدیریت خرد و کالن فنون و تولید و صنعت و دانش بسیار مهم و حیـاتی اسـت و   ها  هماهنگی سازه ،است
اگر در سالهاي پیش مقرراتی در این زمینه . اهداف پدافند غیرعامل بدون رعایت آنها دست یافتن نخواهد بود

عظیم که از بیت المال مسلمین بوجـود آمـده و   هاي  پروژه ،امات وسیعگردید اکنون شاهد برخی اقد می وضع
عـدم رعایـت اصـل     ،ضمن استفاده و بهره برداري ظاهري منـافع فرهنگـی و ریشـه اي را خـود جـاي نـداده      

پیشین مورد اشاره قرار گرفت مضاف بر نتـایج فرهنگـی و اخالقـی احتمـالی     هاي  پراکندگی هم که در بخش
ایذاء عمومی را در بر خواهد داشت که جا دارد مجلس شوراي اسالمی براي پیشگیري  صدمات و خسارات و
  قانونی منسجم و کارآمد تصویب نماید.ها  و ایدهها  از ادامه این گونه سازه

  نتیجه گیري  
گردد و  می پدافند غیرعامل سپريهاي  هرچند مطابق مندرجات این مقاله چند دهه از اجراي اهداف و برنامه

استهاي ابالغی مقام معظم رهبري و تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسالمی سی
نماید و از سویی ضرورت و اهمیت توجه بیشتر نیز جلوه گر است  می اهتمام و توجه ویژه مسئولین را بازگو

ه چهارم توسعه وزارت راه و شهرسازي قانون برنامهاي  مصوبه ،و  علی رغم تصویب مقررات ملی ساختمان
، 85،86، 84قوانین بودجه سالهاي  ،اجتماعی فرهنگی جمهوري اسالمی و آئین نامه اجرایی آن –اقتصادي 

اجرایی مربوطه سعی در تقنین و توجیه حقوقی دفاع غیرعامل بعمل آمده و نتایج هاي  و آئین نامه 88و 87
ر دارد و ارتباط آن با اکثر علوم و روابط مطلوبی هم بهمراه داشته لکن علم حقوق که قدمتی به عمر بش

انسانی و نظم اجتماع در تمامی زوایاي اجتماع و نظام سیاسی غیر قابل انکار است باید نقش گسترده تري در 
ایجاد نماید زیرا تدوین و تقنین و نظام مند نمودن امور و دادن وجهه اي که واجد  غیرعاملمقوله پدافند 

ادله  ،که هم سبقه اي چون قانون اساسی غیرعاملد در هر موضوع خصوصاً دفاع ضمانت اجرایی مؤثر باش
دغدغه رهبري معظم دارد و هم نقش اساسی در پیشرفت توأم با امینت و آرامش خیال عمومی  ،شرعی و عقلی

قوق و کند باید منسجم تر و ضابطه مند تر از هر مسئله دیگري باشد و با دعوت از علماي رشته ح می را ایفاء
یافتن راههاي اصولی و حقوقی و ایجاد ضمانت اجرایی مؤثر براي تحقق ضوابط بطریق علمی (ایجاد رابطه بین 

حقوق و مدیریت پدافند غیرعامل ) راه را براي پیشرفت کشور هموار و هموارتر نمود و این هاي  دانشکده 
باشد اگر وجود داشته باشد قابل شناخت و نکته را هرگز فراموش نکرد که اگر قانون اشتباه و کامالً علم 

اصالح است ولی نبود اصالح و شناختی را نیز بدنبال نخواهد داشت در حالی که اساتید و دانشمندان حقوق 
ایران در مقایسه با هم طرازان سایر کشورها از ذکاوت و تدبیر بسیار باالیی برخوردار بوده و یقیناً استفاده از 

یاري از امور کشور کارساز و مفید خواهد بود در صورتی که وقت همایش ایجاب مشورت  ایشان در بس
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نماید درباره مزیت استفاده از علم حقوق و نظر مشورتی حقوقدانان در مورد سایر علوم را نیز تشریح خواهم 
  نمود.

  منابع ومآخذ
  نهج البالغه  -1
  )Wikimediaسایت دانشنامه ازاد ( -2
   18/8/92روزنامه شرق مورخ  -3
  اجتماعی فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ،قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي -4
  آئین نامه اجرایی قانون برنامه چهارم توسعه  -5
  1384قانون بودجه مصوب سال  -6
  88و  87هاي  قانون بودجه مصوب سال -7
  1385آئین نامه اجرایی قانون بودجه سال  -8
  1386ون بودجه سال آئین نامه اجرایی قان -9

  منابع ذیل صرفاً جهت مطالعه بوده و هرجا استفاده گردیده در محتوا ذکر شده :
  انتشارات بوستان حمید –دکتر سید جواد  ،هاشمی فشارکی -1
  در خصوص تکنوکراسی –اظهارات دکتر پرویز امینی  -2

  



براي اقدام در اي  هبیوتروریسم و  مقابله با تهدیدات بیوتروریستی زمین
  پدافند غیرعاملراستاي 

  2سمیرا مرادي مفرد، 1منیژه احمدي
  

 چکیده
 نوپدید از معضالت یکی، آنها هايفراورده یا میکروبی عوامل از سوءاستفاده معناي به بیوتروریسم

روزافزونی در محافل علمی و نظـامی  طور  به آید که این روزها می حساب به تهدیدکننده عامل و
بیوتروریستی بر جوامـع  هاي  درك و فهم ضربات و آثار و عوارض  شدید حمله. باشد می مطرح
امري بسـیار  ، ها و صدمات ناشی از اینگونه عملیات خرابکارانهبراي جلوگیري از آسیب، انسانی

هر چند تسلیحات بیوتروریستی از قدیم االیام نیز وجود داشته و . باشد ناپذیر می اجتنابو ضروري 
رفته است ولی در عقیدتی و نظامی به کار می-سیاسی، اي قبیله-قومی، شخصیهاي  در خصومت

انباشت و کاربرد آنها تغییـر یافتـه و براسـاس    ، هاي تولیدشیوهفناوري، حال حاضر با پیشرفت 
بسیاري از کشورها دست به تولید و انباشت آن زده و برخی از کشورها طـی  ، اطالعات موجود

کشتار جمعی اینگونه تسلیحات را مورد استفاده هاي  سالح عنوان بهجنگ جهانی دوم و بعد از آن 
از آنجا کشور ما همواره در معرض انواع تهدیدهاي نظامی و تروریسـتی از سـوي   اند.  هقرار داد

الزم براي شناخت به هنگام و رویارویی موثر با حمالت هاي  نان بوده است لذا کسب آمادگیدشم
ي متولی امنیت ها دستگاهدر دستور کار  پدافند غیرعاملهاي بیوتروریستی احتمالی در قالب برنامه

اد و باشد که به بررسی ابع می مقاله حاضر یک مقاله مروري نقادانه. ملی کشور بایستی منظور شود
بیان ویژگیهاي بیوتروریسم و نقش پدافند غیرعامل به منظور دفاع در برابر چنین حمالتی پرداخته و 

  . در این زمینه پرداخته است پدافند غیرعاملسپس به ارائه راهکارهایی درچارچوب 
   ، پدافند غیرعاملتهدیدات بیوتروریستی، بیوتروریسم :ها کلیدواژه
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  مقدمه-1
ند به عنوان یک هدف بسیار مناسب و سهل الوصول مورد توجه متجاوزان و تروریسـتها  توا می کشاورزي

تواند به روشهاي گونـاگون   می واقع گردد. کاربرد مواد بیولوژیک علیه هدفهاي گوناگون از جمله کشاورزي
تروریسـمبیولوژیکو جنایـت   ، تـوان درسـه واژه جنـگ بیولوژیـک     مـی  صورت گیرد. این گونه عملیـات را 

ــردب ــف کــــــــــــ ــددارندعمدتأ یولوژیکتعریــــــــــــ . سالحهایبیولوژیکابزاریهستندکهقصــــــــــــ
ارگانیسمهایبیماریزایاسمهایغذاییوآبیراازطریقحشراتحاملبیمارییاقطرکهایتنفسیگسترشبدهند.پســــــــازمواجهه 
ــدهیکدورهکمونراتجربه  بابیماریهایعفونی،افرادعفونیشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــتهبهنوعبیماریمتفاوتبودهوبهپاتوژن،  خواهندکرد.ایندورهبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)218: 1390ندازهوریشهمایهکوبیوپاسخایمنیافرادمتاثربستگیدارد(حسینی شکوه و نریمانی،ا
  بیوتروریسم، یکی از معضالت نوپدید بهداشت عمومی و عامل تهدید کننده کنتـرل عفونـت، بـه حسـاب     

بیولوژیـک،  گ افـزار  هاي مرتبط با آن نظیر حمله بیولوژیک، جنمی آید و طی دهه آخر قرن بیستم، واژه
هاي پزشکی و بهداشت، افزوده شد و آموزش دفاع بیولوژیک براي اولین بار به فرهنگ واژه دفاع بیولوژیک

ولی واقعیت اینست که افکار و اعمال بیوتروریستی همـواره در اقـوام مهـاجم، افـراد افـزون طلـب و رقبـاي        
و هـا   و دولـت هـا   انـه در افـراد، ارتـش   سیاسی ـ اقتصادي از یکطرف و افکار مدافعـه گرانـه یـا تالفـی جوی     

مورد تهدید از طرف دیگر، از هزاران سال قبل وجـود داشـته و گـاهی ظـاهر افسـانه گونـه و       هاي  شخصیت
  باورناکردنی به خود گرفته است. 

ــی،ا امنیتغذاییوسالمتغذابرایجمعیتروبهرشدکرهزمین،یکیازچالشهایجدیاستکهبهموضوعروزمجامععلمی،سیاس
ــت ( جتماعیواقتصا ــده اســـــــــ  .)Gillespie, 2000:622دیدرسطوحملیوبینالمللیتبدیلشـــــــــ

استفادهازفناوریهاینوینباهدفافزایشکمیوکیفیتولیداتمحصوالتکشاورزي،کاهشضایعاتوتبدیلفرآوردههایکمارزشـــب
ــب هفرآوردههایپرارزشباارزشافزودهبیشتردرکنارتوجهبهاصولکشاورزیپایداروحفظمنابعطبیعیمیتواندراهبردمناس

  .  قاهدافبرنامههایتوسعهکالنکشورباشدیبرایتحق
  پیشینه تحقیق-2

اي تحت )، در مقاله1390نوربخش و همکاران(
عنواننقشسیستماطالعاتجغرافیاییجهتپیشگیریومقابلهباآفاتگیاهی، به نقشفناوریاطالعاتوارتباطات(شامل 

GISهاپرداختند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که )درجهتمقابلهبااینچالش
گیریهایکارآمد؛ مجموعهاي سیستمهایاطالعاتجغرافیاییمرجعیجهتحمایتازتصمیم

-باشندکهبهاخذ،ذخیرههاومتخصصینمیسازمانیافتهازسختافزار،نرمافزار،دادههایمکانمرجع،الگوریتم
 .سازي،بازیابی،بهنگامرسانی،پردازش،تلفیقوتبادالطالعاتمکانمرجعمیپردازند
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هاي بیولوژیک علیه تولیدات کشاورزي اي به بررسی کاربرد سالحاله)، در مق1391صفري و همکاران(   
ــورهاتا    ــه اقتصادبرخیازکشــــــــــــــ ــایی کــــــــــــــ ــد. از آنجــــــــــــــ پرداختنــــــــــــــ
ــهیبرخیازتولیداتمهمو  اندازهزیادیوابستهبهفعالیتهایکشاورزیشده،وثانیاً،سبببروزرقابتبینکشورهادرتولیدوعرضـــ

ضمن اینکه ضربه جبران ناپذیري را بر اقتصاد آن ها راهبردي گردیده، خارج شدن کشور از عرصه این رقابت
ــور وارد ــی کشــ ــدلیل     مــ ــرده بههمینــ ــب کــ ــورهاي رقیــ ــیب کشــ ــی را نصــ ــود کالنــ ــد، ســ کنــ

کشاورزیمیتواندبهعنوانیکهدفبسیارمناسبوسهاللوصولموردتوجهمتجاوزان،جنگساالران،سودجویان،وتروریســـتها  
گیهایالزمبرایشــــناخت نتــــایج بدســــت آمـــده حــــاکی از ایــــن اســـت کــــه کسبآماد   .واقعگـــردد 

ــتورک بههنگامرویاروییموثرباحمالتتروریستیاحتمالیعلیهمحصوالتکشاورزیدرکنارسایرانواعبیوتروریسمبایددردس
  .ار دستگاههایمتولیامنیتملیکشورمنظورشود

)، در مقاله اي تحت عنوان مدیریت بحران در بیوتروریسم به بحث بیوتروریسـم و پـیش   1386کرمی(   
اي پرداخت. نتایج بـه دسـت آمـده نشـان داد کـه      مندي از مطالعات کتابخانهتروریسم با بهرهبینی بحران بیو

برایشهرهایکشورمانبراساساصولمدوندرقالبیکســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاختار  
ــامهریزیگردد.    ــد برنــــــ ــاثراتنامطلوباینپدیدهاجتنابناپذیر بایــــــ تشکیالتیمنسجمبرایمقابلهوکاهشــــــ

ــار دراینمقولهباتوجهبهاینکهعملیاتخرابکارانهبیولوژی ک،درچهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــهر و  برههزمانییعنیقبالزبحران،شروعبحران،حینبحرانوبعدازبحران،یکشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هاضروري است.حتیکشوررادربرمیگیرد،برنامهریزیدقیقدرخصوصهریکازبرهه
)، به بررسی تأثیر آمـوزش بیوتروریسـم از طریـق دو روش سـخنرانی و     1391پژمان خواه و همکاران(   

ختند. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش از دو طریق کارگاه و جزوه هاي آماري پرداجزوه آموزشی با روش
آموزشی بر آگاهی کادر درمانی در مورد بیوتروریسم تـأثیر مثبـت داشـت، امـا میـانگین آگـاهی در گـروه        

  کارگاه آموزشی بیشتر از گروه جزوه آموزشی بود. 
ایمن سازي ساختمان براي کنترل عوامـل  اي به بررسی فناوریهاي اساسی )، درمقاله1387مقربی شایسته(   

 دهـد کـه   مـی  بیماري زا ناشی از تهدیدات بیوتروریسم پرداخت. نتایج تحلیل انجام شده در ایـن مقالـه نشـان   
، حفاظت سـاکنان سـاختمان را بـیش از    میکروب کشیهاي  نمودن هوا و سیستمفیلتر فرایند توان با بازبینی می

سبب ایمن سازي کامل در برابر تمام حمالت تروریستی احتمالی نمی شود پیش تقویت کرد. هر چند این امر 
  توان با شیوه اي کم هزینه حداقل کرد. می اما شمار مصدومین را

غذا و بیوتروریسـم، بـه بررسـی آلـودگی عمـدي       ،اي با عنوان آب) در مقاله1384توکلی و همکاران (   
هاي انتشار عوامل عفونی در بین جمعیت هدف پرداختند. راه(خرابکاري) آب و مواد غذایی به عنوان یکی از 

هـاي زیـادي از طریـق آب و    دهد که در عملیات بیوتروریستی عوامل و توکسیننتایج تحقیقات آنان نشان می
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هاي باکتریایی و قارچی و عوامل ایجاد توان به توکسینباشند که از مهمترین آنها میمواد غذایی قابل انتقال می
هاي خرابکارانه عمدتا مـواد غـذایی   ده بیماریهاي شاربن، وبا و سالمونلوز اشاره نمود. در این گونه فعالیتکنن

  باشند.آماده مصرف و حرارت ندیده مورد توجه می
  مبانی نظري-3

تواند باعث ایجاد مرگ، بیماري، ضعف و بروز حمله بیولوژیک (بیوتروریسم) علیه افراد یک جامعه می
وحشت در جامعه و در نتیجه ایجاد از هم گسیختگی اجتماعی گردد. اما حمله بیولوژیک علیه ترس و 

هاي  تري از جمله زیان محصوالت کشاورزي و یا به عبارتی بیوتروریسم کشاورزي ابعاد بسیار گسترده
ور، سازي غذاي جامعه، نابود کردن صنعت کشاورزي یک کش هنگفت اقتصادي، از دست دادن توان فراهم

هدف قراردادن بهداشت و بهداشت عمومی جامعه، ایجاد هرج و مرج و از دست دادن اعتماد افراد جامعه 
نسبت به مسئولین و در نهایت از بین بردن توان مقاومت کشور و در نتیجه شکست کامل کشور هدف با 

دهد بلکه تحکام مرزها رخ نمیگونه حمالت، تنها با اسگیرد. قطعاً مقابله با این کمترین هزینه را دربر می
 Pate and(دهی کرد ریزي نمود وآن را سازماناي به طور کامل برنامهباید براي مقابله با رخداد چنین حادثه

Cameron, 2001:19(.  
زا بر علیـه  ه استفاده آگاهانه و تعمدي از هرگونه تهدید، ابزار سیاسی و دیپلماسی، تحریم، عوامل بیماريب

شـود.  ی و کشاورزي به منظور وارد آوردن آسیب و تخریب در این صنعت اگروتروریسم گفته مـی اقتصاد دام
، شـامل اسـتفاده از   )Borenstein,2002(باشـد بیوتروریسم کشاورزي که خود جزئی از اگروتروریسـم مـی  

هـاي   هاي حیوانی و گیاهی به منظور ایجاد آسیب و تخریب وسیع در بخش کشاورزي است که آسیب بیماري
اقتصادي، خطرات انسانی و حتی ایجاد هراس در انسـانها را بـه دنبـال خواهـد داشـت. اگروتروریسـم باعـث        

شود. در زنجیرة پیوستهمزرعه تا تولید غذا ضررهاي اقتصـادي   ضررهاي اقتصادي به افراد، تجارت و دولت می
اگر بازارهاي داخلی در ارتبـاط   اي که زنجیره تأمین مواد شکسته شده استجمع خواهد شد. خصوصاًدر نقطه
هاي تجاري از سوي سایر کشورها بـر روي صـادرات اعمـال شـود. فشـارهاي      ثبات باشند و یاتحریم با غذا بی
فروشـان و   کنندگان داخلی، تولیدکنندگان مواد غذایی،ترابري، خرده داران، تهیهتواند بر روي مزرعه اقتصادیمی

  .ی، گسترش یابدکنندگان مراکز خدمات غذای تأمین
توان   ها می  هاي بیوتروریستی به صورت پراکنده بود که از آن کاربرد سالح ،990تا  1980هاي  در بین سال

دو (باران زرد) علیه مجاهدین افغانی، استفاده آمریکا از عامل  به استفاده شوروي از سم مهلک ترایکوتسن تی
رژیم اشـغالگر قـدس از عامـل بیولـوژیکی علیـه دختـران        میکروبی تب خوك علیه انقالبیون کوبا، استفاده

هاي میکروبی، چه در عرصه جنگی و چـه    از این رو سالح .میالدي نام برد 1982خردسال فلسطینی در سال 
اي بسیار مطلوب براي دشمنان شـده اسـت. تـوان تولیـد بـاال، نگهـداري راحـت،         در عرصه تروریستی، وسیله
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سازي نیروي خودي، قابلیتتکثیر براي عوامل میکروبی زنـده، دشـواري بسـیار در     ونقابلیت انتشار، قابلیت مص
کرد از انسان تا دام و محصـوالت کشـاورزي و بسـیار محسـنات      ردیابی فرد یا افراد متخاصم، گستردگی عمل

را که بتوان گناهی  آوري جدید بشدت کشش یابند بدون آن هاي تروریستی به این فن دیگر، موجب شدهتشکل
خصوص در عرصـه تروریسـم دولتـی و علیـه سـاختارهاي صـنعتی         هاي میکروبی به  سالح.ها نمود  متوجه آن

کار رفته است. اگرچه کشور هدف هرگز نتوانسـته ادعـا خـود را علیـه       کشاورزي در سالیان اخیر بسیار به
دانـد   ی امریکا و استرالیا مـی هاي جاسوس  دشمنش به اثبات برساند. اروپا شیوع جنون گاوي را متوجه سازمان

طبق نظـر  ). Fenner et al,1988: 4( است که با هدف ضربه اقتصادي به صادرات گوشت اروپا انجام شده
کشور جهان قابلیت تولید چنین موادي را دارند. تولید  17در حال حاضر 1کارشناسان سازمان بهداشت جهانی

تولید، استفاده و  .امیده شده استن 2اه به عنوان بمب اتمی فقرمواد بیولوژیک بالنسبه ارزان بوده، به طوري ک
انگیـزد و   تر احساسـات جهانیـان را برمـی    تر از بمب اتم بوده و کم انتشار یک سالح بیولوژیکی بسیار ارزان

 هـاي شـیمیایی    سـالح د.در حـالی کـه   باش  خطر می ها بی  ها تا حدودي براي تروریست  البته استفاده از این سالح
مشـکالت   ).219: 1390(حسینی شـکوه و نریمـانی،  هاي تروریستی نیستند  چندان گزینه مناسبی براي فعالیت

حمل نگهداري و بکارگیري، نیمه عمر کوتاه، خطر نشت، تأثیر محدود و قابلیت ردیابی عامل تـرور کننـده   
جـا کـه     اده است ولی از آنباعث شده چندان مورد اقبال نباشد؛ اگرچه در میدان جنگ گزینه موفقی نشان د

هـا در ژنـو بـه امضـاي اکثـر کشـورهاي جهـان رسـیده           کنوانسیون ممنوعیـت بکـارگیري آن   1935از سال 
هـا    کنند، که البته آن نیز بـه اشـاره ابرقـدرت    کشورهاي متخاصم با احتیاط زیادي اقدام به بکارگیري آن می

  .ت فشار شدید قرار خواهد گرفتخواهد بود ولی باز هم از سوي افکار عمومی جهان تح
  تاریخچه کاربرد جنگ افزارهاي بیولوژیکی-4

ها یا از طریق سازمانهاي تروریستی مستقل حمالت بیوتروریستی تازگی ندارد و در طی تاریخ به وسیله دولت
آلمان، هاي خاص انجام شده است. مدارکی وجود دارد که حداقل نه کشور کانادا، فرانسه، و تابع دولت

عراق، ایاالت متحده آمریکا و شوروي سابق در خالل قرون گذشته داراي برنامه جنگ افزارهاي بیولوژیکی 
کشور دیگر(مصر، کره شمالی و اسرائیل) نیز این  که سهاند. این اعتقاد وجود دارد بر علیه کشاورزي نیز بوده

در واقع تاریخچه Governments,2002.( Council of State) هایی را دارا بوده و یا دارند چنین برنامه
گردد که طی آن جنگجویان سکایی با  می استفاده از این جنگ افزارهاي بیولوژیکی به قبل از میالد مسیح بر

آگاهی از رابطه بیولوژیکی بین باکتریها و انتقال پذیري بیماري و براي افزایش کشندگی تیرهایشان، نوك 
). Calumand Onyango, 2003:8 (کردند می کود و الشه افراد و حیوانات مرده آغشتهپیکان تیرهاي خود را در 

                                                   
1-W.H.O 

2-The  Poor Man's Atom Bomb یا)   (PMAB)  
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گردد که طی آن اولین استفاده از جنگ افزارهاي بیولوژیکی بر علیه کشاورزي به جنگ جهانی اول برمی
رژانتین با که از ایاالت متحده و آهاي  نیروهاي آلمانی از سیاه زخم و بیماري مشمشه براي آلوده نمودن اسب

ترین برنامه جنگ افزار بیولوژیکی شده استفاده کردند و بعد از آن گستردهکشتی به اروپا حمل می
.استفاده کردن از مواد تولید شده )Tucker,1999:502ضدکشاورزي مربوط به اتحاد جماهیر شوروي بود(

اي  روهاي انسانی و منابع غذایی سابقهها بر علیه نی  ها و ویروس  ها، قارچ  توسط جانوران، گیاهان، باکتري
هزاران ساله دارد. استفاده از سموم جانوري یا گیاهی براي سمی کردن سر تیرهاي جنگی، استفاده از الشه 

ها با   سازي فضاي داخلی مقابر فرعون ها، مسموم  حیوانات مرده از طاعون براي شکستن مقاومت داخل قلعه
هاي نامتعارف   هاي باستانی به کارگیري سالح ن منابع آبی شهرها از نمونههاگ قارچی کشنده و آلوده کرد

در جهان متمدن نیز این رویه ادامه یافت و البته  ).Calum andOnyango, 2003: 4(بیولوژیک است
. المللی به شدت ممنوع شد هاي بین  ها طی کنوانسیون  گونه که ساخت و بکارگیري این سالح  تر شد. آن  پیچیده

هاي بیولوژیک و زیستی هستند تا با وارد   هاي استکباري همواره در اندیشه ساخت سالح  با این وجود قدرت
ترین زیان اقتصادي بهصنایع و با بیشترین کشتار بتوانند به منابع حریف دست یابند. کشتار فراوان،  ساختن کم

هاي مردم  بردن جنگ به داخل خانهوحشت گسترده، ایجاد هراس در عقب جبهه، فلج ساختن خط مقدم، 
ها و نهایتاً تخریب اندك از   غیرنظامی و درگیر نمودن شهرها، عدم امکان اثبات دقیق در بکارگیري آن

هاي میکروبی هستند. محسناتی که از نگاه نظریه پردازان جنگی به هیچ وجهقابل   محسنات خاص سالح
در کاربرد سوسک کلرادو علیه مزارع سیب  1940ایل دهه در پی تحرکات متفقین در او. پوشی نیستند چشم

عدد سوسک را به وسیله  140000 ،1943زمینی به عنوان یک ماده غذایی عمده ي آلمان، این کشور در 
هاي  آمریکا پژوهش 1930در .هاسازي کردرهواپیما در مزارع سیب زمینی برخی از کشورهاي همسایه اش 

نظامی براي باال هاي  یولوژیک علیه تولیدات کشاورزي در چارچوب فعالیتخود را بر روي کاربرد سالح ب
پژوهش هایی را براي تهیه 1980کشور عراق از سال ).Wheelis,1999:39(بردن توان رزمی خود آغاز کرد

تولید کننده افالتوکسین،زنگ ساقه گندم،سیاهک پنهان هاي  بیولوژیک از عواملی مانند قارچهاي  سالح
متعدد مزارع گندم ایران به عنوان هدف هاي  ایر بیمارگرهاي گندم آغاز کرده بود و در گزارشگندم و س

همواره در که شرایط کشور ما  . با توجه به)Guillemin, 2005:6(احتمالی این سالحها عنوان شده است
الزم براي ي ها معرض انواع تهدیدهاي نظامی و تروریستی از سوي دشمنان بوده و خواهد بودکسب آمادگی

شناخت به هنگام و رویارویی موثر با حمالت تروریستی احتمالی علیه محصوالت کشاورزي در کنار سایر 
در این رویکرد توانمند  .انواع بیوتروریسم باید در دستور کار دستگاههاي متولی امنیت ملی کشور منظور شود

فظ نباتات که حفظ و حراست از محصوالت ي گیاهی سازمان حي علمی و اجرایی بخش قرنطینهسازي بنیه
  .کشاورزي وظیفه اصلی آن است باید مورد توجه ویژه قرار گیرد
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  هاي عوامل میکروبی ویژگی-5
بهت  آمارهاي میکروبی  ها و فرآورده  هاي نوین، میکروب  توانایی ایجاد تلفات زیاد؛ در بین انواع سالح -1

  .خواهند داشت  آور از مرگ و میر را در پی
  ؛هایگسترده تواناییدرایجادبیماریوعوارضطوالنیمدتونیازبهمراقبت-2
3-

شودتاآلودگیازفردیبهفرددیگرمنتقلشـودوهمینامرکم  تواناییبرخیعواملدرانتشارازطریقناقلیافردآلوده؛اینامرباعثمی
  آورد.کندتاباحجماندکیازمیکروببتوانشهریراازپایدر کمی
4- 

آورینـوینت  هایشناساییکارآمد؛تقریباًاکثرکشورهایجهانکهمورداینتهدیداتهسـتندازفن   آوریکافیوسیستم عدموجودفن
  .اند  بهره  شخیصبی

  ؛کاهشنقشخودامدادیودگرامدادیوافزایشحسناامیدیدرمردم- 5
  . مشودگیریازانتقالبیماریباتأخیرانجا شوددرمانوپیش وجودیکدورهنهفتهبیماریکهباعثمی -6

  عوامل جذب تروریستها به بیوتروریسم-6
بیولوژیک و بکارگیري آن در هاي  ها و نیز گروهها و افراد جذب سالحاز عوامل مهمی که باعث شده دولت

  توان ذکر نمود: می عملیات خرابکارانه و بیوتروریستی گردند موارد زیر را
شناسـی کـافی   علوم و مهارتهاي نسـبی میکـروب  بیواوژیک، داشتن هاي  براي تولید و بکارگیري سالح -1
  است.
بزرگترین سد یا مانع براي مسلح شدن به اینگونه عوامل بیولوژیک، شاید عدم دسترسی به این عوامل  -2

تواند به  می باشد که البته این مانع هم مانعی غیر قابل تفوق نیست و هر کشور، گروه یا فردي با سعی و تالش
  یدا کند.این عوامل دسترسی پ

بیولوژیک از لحاظ قیمت بسیار ارزان است و وسـائل پخـش کننـده ایـن عوامـل بـه       هاي  تولید سالح -3
  صورت آئروسل هم از طریق منابع تجارتی براحتی قابل تهیه است.

بیوتروریستی در محیط شهرها، بدون اینکه جابجایی زیـادي بـراي عوامـل بکـار رونـده      هاي  فعالیت  -4
توان از کشتهاي تازه عوامـل میکروبـی در اینگونـه     می باشد، لذا می راحتی و آسانی قابل انجامحادث شود، به 

  عملیات خرابکارانه(یا بیوتروریستی) استفاده نمود.
بعالوه بیوتروریستها نیازي به دانستن مختصات دقیق محل یا نقطه هدف همینطور نتایج قابل پیشگویی   -5

  ).204: 1380وجه تحت فشار و تحمیل نیستند(شاه حسینی،  ندارند و از این جهات به هیچ
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  یتیک حمله تروریسو پیامدهاي هاي انتشار عوامل بیولوژیک  راه -6-1
هاي مراسالتی، هواپیماهاي سبک  شوند. از جمله بسته افزارهاي گوناگون منتشر می این عوامل از طریق جنگ

بهداشتی و آرایشی، آفات نباتی، حشرات و  - مصرفی دار، اشیا و وسایل  سمپاش یا بدون سرنشین مخزن
توانند با هر  اصوالً جاسوسان و عوامل خود فروخته داخلی می.ها  جوندگان ناقل و تنقالت مانند شکالت

ها مبادرت نمایند. از این بین مراسالت پستی، لوازم   هاي کشنده آن ها یا فرآورده  اي به انتشار میکروب وسیله
هاي مورد توجه هستند.  هاي صادراتی، سیگار و تنقالت گزینه بنديهاي دست دوم، بسته هآرایشی، البس

اي ریخت و به مقصد  را در پاکت نامه 1اي مانند باسیلوس آنتراسیسه توان حجم معینی از اسپور باکتري می
را قرار داد یا به ها و تنقالت مواد مضر با تأثیر دراز مدت   هدف پست کرد. در ترکیب مواد سازنده شکالت

هاي دام و طیور را به کشوري فرستاد تا صنایع آن کشور را فلج   همراه علوفه دامی، حشرات ناقلبیماري
  عبارتند از: یتتروریست بیوحمال ). بر این اساس، پیامدهايHenderson et al,1999: 43(نمایند
ــر     • ــان در براب ــذیري ش ــاالي آســیب پ ــزان ب ــاندن شــهروندان از می ــتی ترس ــاي بیوتروریس ــورش ه  ؛ی

 ؛ایجــاد شــک و دودلـی در مــردم در مــورد توانــایی دولتمردانشـان در حفــظ و حراســت از منــافع آنــان    •
ــت    • ــردن دولــ ــار کــ ــی اعتبــ ــا  بــ ــان    هــ ــذاي آنــ ــامین غــ ــراي تــ ــردم بــ ــار مــ  ؛در انظــ

ــر         • ــزاب دیگ ــوي اح ــه س ــاکم) ب ــزب ح ــزب (ح ــک ح ــردم از ی ــی م ــایالت سیاس ــر دادن تم  ؛تغیی
ــ • ــت    اخــتالل درجایگ ــور از صــحنه ي رقاب ــاختن کش ــانی (خــارج س ــور در تجــارت جه ــابتی کش  ؛اه رق
ــده           • ــه کنن ــدرت حمل ــا ق ــور و ی ــع کش ــه نف ــی ب ــین الملل ــانی ب ــاي بازرگ ــارکت ه ــر در مش  ؛تغیی
اقدام تالفی جویانه علیه ممنوعیت هاي بازرگانی (وارداتی) وضع شده براي محصـوالت آلـوده قـدرت و یـا      •

 ؛کشــــــــــــــــــــــــــــــور حملـــــــــــــــــــــــــــــــه کننـــــــــــــــــــــــــــــــده 
اندازي و مزاحمت در برابر رشد و توسعه کشورها و تعمیـق بخشـیدن بـه (پـس مانـدگی) و رکـود        سنگ •

  ).Whitley,2003:9(اقتصادي آن ها
  و اصول مبارزه با بیوتروریسم غیرعاملپدافند -7

بایستی در قبال تهدیدات  ،کشورهاي ذیربط ریزي در حوزهگذاري مدیریت و برنامهبه منظور سیاست
اي  : چه کسی، چه وقت، چطور و کجا اقدام به چنین حملهادبیوتروریستی به چهار پرسش اصلی پاسخ د

و کمک نموده دانستن پاسخ این چهار پرسش کادر دفاعی را پیشاپیش در برابر تهدیدات آماده ؟ کند می
توان براي چنین  اي را می . در اینجا اصول پنجگانهبسته شوند و ایجاد چنین تهدیداتی کند تا منافذ نفوذ می

 :اي تعریف نمود مبارزه
آگاهی: دانش و آگاهی از روند پدیده بیوتروریسم، شناخت تهدیدات، منافذ خطر و کالً یـافتن پاسـخ    - 1

                                                   
1.Bacillus anthracis 
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  .اي است گام نخست چنین مبارزه ،چهار سوال کلیدي فوق
یابی به علوم جدیـد،   ها، دست  فاعی با تمرینات و رزمایشرسیدن به سطح مطلوبی از توانایی د :آمادگی -2
آوري نوین تشخیص و دفاع و درمان، تهیه لوازم و ملزومات چنـین جنـگ مخفـی و سـاکتی،      یابی به فن دست

  .دومین گام مبارزه و دفاع خواهد بود
شرایط، سومین سازي  مهارت: اعتماد به نفس، غلبه بر ترس و مهارت در هدایت بحران به سمت عادي- 3
  .اي است ترین گام چنین مبارزه و مهم
بایستی به هر اند بوده شک: متولیان دفاعی کشور که همواره در پنهان و آشکار مورد تهدیدات اجانب -4
کند با نگاه شک بنگرند. چنـین نگـاه شـک آلـودي      اي که در نگاه اول طبیعی جلوه می اي حتی پدیده پدیده

تر رعایت گردد. دیگـر   منافذ ورود دشمن باز شناخته شود و اصول ایمنی هرچه بیش شود بسیاري از باعث می
  .نباید از کنار هر اپیدمی کوچک و بزرگی به سهولت گذشت

وقتی نخستین هدف دشمن از حملـه تروریسـتی ایجـاد تـرس در مـردم عـادي اسـت        : کتمان و رازداري-5
سـازي در پیرامـون آن خـودداري     نتشار خبر حمله و شایعهخواهد بود که از ا ،آنکادر دفاعیاقدام ترین  مهم

اي روبرو هستند از انتشار خبر حمله، بیان تعداد  خصوص کادر درمانی که با مصدومین چنین حمله  به ؛نمایند
هـا در    ها و عالئم بـالینی و درمـان    نمایی واقعه نزد مردم عادي و بیان تشخیص مصدومین، نوع بیماري، بزرگ

دشمن از طریق جراید نتایج حملـه خـود را ارزیـابی    رد، تر موا در بیش.چرا که دایناً باید پرهیز نمجراید جد
 ,Flanagin and Lederberg(خصوص که خواسته باشد سالحی جدید را بـر مـردم بیازمایـد     کند. به می

1996: 11 .(  
  بیمارى سیاه زخمدرایران نمونه اي از حمالت بیوتروریستی-8

اینهچنداندوربیماریسیاه زخم بهفراوانیدرایرانیافتمیشدهومرگومیرفراوانیدردامها بهبارمیآوردهاست درگذشته
) 7: 1377ها، (اداره کل پیشگیري و مبارزه با بیماري

ودرحالحاضرنیزعلیرغماقداماتکنترلیموثریکهدرحیواناتمملکتصورت 
: 1380ازآنیافتمیشود(حاتمی، خیزکشور،هموارهمواردی1گرفتهاستمخصوصأدرمناطقکوهستانیوزنونوز

).همچنین 626
سیاهزخمهمهگیروبومیدرحیواناتازسالهاقبل،جزومعضالتمهمکشاورزیودامپروریایران،ترکیه،پاکستانوسودان،بو

). ضمناسیاهزخمانسانی،دربسیاریازمناطقآفریقا،ایتالیا،ایران،عراق، Paul  and Hoeprich,1994دهاست(
موردسیاهزخم،با  6000 بهطوریکهدرزیمبابوه،حدود. یعمیباشدترکیه،آمریکایجنوبیوشورویسابق،شا

بیشازیکمیلیونراسدامدر  1947 یکصدموردمرگناشیازآنطییکسال،گزارششدهاستودرسال
                                                   

  مشترك بین انسان و حیوان هايبیماري -1
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میلیونگوسفندموجوددر  15 یکمیلیوناز 1945 اثرابتالءبهاینبیماریدرایرانتلفشدهودرسال
 .)Christie,1987: 8(کشورمان،دراثرابتالءبهسیاهزخم،ازبینرفتهومواردانسانیآننیزبهفراوانی،یافتمیشد 

باتوجهبهنغمههایشومبیوتروریسمواستفادهازاسپورسیاهزخمبهعنوانجنگافزاربیولوژیک،درصورتجدیشدناینخطر
پروفلوکساسینوداکسیسیکلینبهاندازهکافیپیشبینیودراختیاالزماستتمهیداتالزمازقبیلواکسنانسانیوداروهایینظیرسی

ردانشگاههایعلومپزشکی،قرارگیردوهمدراینرابطه،آگاهیهایالزمدراختیارپزشکانوآزمایشگاههاگذاشتهشودوج
معیتهایدرمعرضخطرنیزآگاهشوند. 

یهایمشترکبیناالزماستکلیهسیاستگذاریهایمربوطبهکنترلسیاهزخمناشیازبیوتروریسم،درشورایهماهنگیکنترلبیمار
  نسانودام، برنامهریزیوازطریقمرکزمدیریتبیماریهادرسطحکشور،بهمورداجراگذاشتهشود.

  نتیجه گیري و ارائه پیشنهادات-9
تواند به عنوان ابزاري براي وارد نمودن آسیب توسط دشمن مورد استفاده و توجه بیشتري قرار بیوتروریسم می

فاعل در این گونه حمالت،  "ه گونه اي است که  معموالگیرد چرا که ماهیت حمالت بیوتروریستی ب
مجهول است. بنابراین شناسایی منابع ورود چنین تهدیداتی هرچند مشکل ولی بسیار ضروري است. در این 
راستا ایجاد و تشکیل سامانه و بانک اطالعاتی جامع و منسجم که توان برقراري ارتباط میاناجزاي شبکه 

توجه به اینکه عملیات خراب کارانه بیولوژیک، در چهار برهه زمانی ي است. با وجود داشته باشد ضرور
  کشور را در بر یا یعنی قبل از بحران، شروع بحران، حین بحران و بعد از بحران، یک شهر 

در این راستا پیشنهادات زیر ارائه  ضروري است.ها  می گیرد، برنامه ریزي دقیق در خصوص هر یک از برهه
  :گرددمی

ــادر( ســــــاماندهیمبادیورودي• ــا - گمرکــــــات -بنــــ ــتهایقرنطینه) مرزهــــ -کشوروتجهیزپســــ
 ایدرگمرکات،بازارچههایمرزي،فرودگاهها،بنادر

 ايتاسیسوتجهیزآزمایشگاههایتشخیصآفاتوبیمارگرهایقرنطینه• 
  اياي،آزمایشگاههایملیومنطقههایقرنطینهاستخداموبهکارگیریمتخصصینگیاهپزشکدرپست•
 

یشبکهیرایانهایسراسریبینپستهایقرنطینهاي،آزمایشگاههایمنطقهایوملی،مدیریتهایحفظنباتاتاستانهاوسازمراهانداز•
 انحفظنباتات

ــه • ــورتهیـــــــــــــــــــــــــــــــ  یلیستبیمارگرهاوآفاتموجوددرکشـــــــــــــــــــــــــــــــ
ــیله).مشتملبردامنهیمیزبانی،پراکندگیوگسترش،سالتشخیصــوگزارش( -انجامتحلیلخطرآفاتمهموتهدیدکنندهبهوس

 )حشرهشناســــــــــــــــــــی–ماریشناســــــــــــــــــــیبی( یگروههایگیاهپزشــــــــــــــــــــکی
 .دانشگاهها،بخشهایمختلفتحقیقاتیموسساتتحقیقاتیذیربطوکارشناسانزبدهوکارکشتهیبخشهایاجرایی
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  پدافند غیرعاملمدیریت بحران و 
  2شکوفه دارابی، 1فرهاد احمدي

  
  چکیده

، بدون استفاده از سالح و درگیرشدن مستقیم، پدافند غیرعامل با مفهوم کلی دفاع در برابر تهاجم
 زمـان در ، انجام اقدامات دفاع غیرعامل در ابعاد گوناگون. اي طوالنی در تاریخ بشري دارد سابقه

بالهاي طبیعی و غیرطبیعی و تقلیـل خسـارات ناشـی از    ، مقابله با تهاجمات دشمن برايکنونی 
هـاي  تمامی زیـر سـاخت  ، آن ةموضوعی بنیادي است که وسعت و گستر، حمالت نظامی دشمن

تجارب حاصله از . گیردحساس و مهم نظامی و غیرنظامی کشور را در بر می، مراکز حیاتی، کلیدي
ملّـت و تـوان    ةنظر است که کشور مهاجم جهت درهم شکستن ارادموید این  ي گذشتهها جنگ

توجه ، انهدام مرکز ثقل راهبردبا اتخاذ ، نظامی و مدیریتی کشور مورد تهاجم، اقتصادي، سیاسی
ی که طعم یمروزه کشورهاا. نمایدحساس و مهم می، خود را صرف بمباران و انهدام مراکز حیاتی

هاي ملّـی و  جهت حفظ سرمایه، اندبالهاي طبیعی را چشیده و خرابی و خسارات ناشی از جنگ
به دفاع غیرعامل نموده و در راهبرد دفاع خود جایگـاه  اي  هتوجه خاص و ویژ، منابع حیاتی خود

به حداقل  برايدر این جستار سعی بر آن است که راهکارهاي مناسب . هستند واالیی براي آن قایل
  . دشوارائه   مهم حساس و، هاي حیاتیات دشمن بر زیر ساختو تهدید ها بحران تأثیررسانیدن 
  پذیري کاهش آسیب، امنیت، مدیریت بحران، پدافند غیرعامل ها: کلیدواژه

                                                   
  .دانشجوي کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی. 1
  darabi_sh@ yahoo.com/  فارسی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تبریزآموخته دکتري زبان و ادبیات دانش .2
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  مقدمه -1
 به که است پیشوندي» پد«است.   تشکیل شده» آفند«و » پد«ي پدافند از دو جزء هواژ شناسی،واژه نظر از«

-می را معکوس واژه آن معناي گیرد، قرار ايواژه از پیش هرگاه و است »دنبال پی و متضاد، ضد،« معانی
 دفاع مترادف لغوي معناي در پدافند است.» و دشمنی پیکار جدال، جنگ،«نیز به مفهوم » آفند«ي نماید. واژه

 و مسلح اينیروه فعالیت مبتنی بر عامل دفاع غیرعامل. دفاع و عامل است: دفاع قسم دو بر نیز دفاع است.
 گیرد، قرار تجاوزي معرض در کشور که صورتی در هرچند نظامی است؛ تجهیزات و تسلیحات بر متکی

 از دیگري نوع عامل، پدافند در کنار بیایند. نظامیان کمک به توانندمی بسیج نیروهاي قالب در مردم نیز

 تجهیزات و به متکی که شودمی گفته دفاعی به و گویندمی پدافند غیرعامل آن به که دارد وجود دفاع

  )42-50: 1388برنافر، »(نیست نظامی تسلیحات
 تـأمین  جهـت  در شهري بحران مدیریت يحوزه شده در مطرح رویکردهاي مهمترین از غیرعامل پدافند

 نظـامی  و علمی منابع بیشتر در«است.  آنها مدیریت و محتمل انسانی هايبحران با و رویارویی شهرها امنیت

 وپراکنـدگی،  تفرقـه  فریب، پوشش، اختفا، استتار، اقدامات شامل پدافند غیرعامل موضوعات یا و اصول دنیا،

 مـورد  بایـد  اجرایـی  اقدامات و هاریزيبرنامه و درطراحی که است خبر اعالم و استحکامات و سازيمقاوم

 عنوان به نیز موارد دیگري غیرعامل، پدافند اصول عنوان به شده ذکر موارد کنار در قرارگیرد. خاص توجه

 پناهگـاه،  تحـرك،  یـابی، مکـان  به توانمی جمله آن از است که شده ذکر غیرعامل دفاع در اساسی اقدامات

 (اسـماعیلی » کـرد  اشـاره  امـن  هـاي ایجـاد سـازه   و تأسیسـات  سازيمقاوم حفاظت، استتار، پناه، انضباطجان

  ).92-110: 1390شاهرخت،
 در غیرنظـامی  افـراد  بـر  شـده  وارد هاي جانیصدمه و مالی هايخسارت کاهش واقع در غیرعامل پدافند

 از اگرچه برخی است. خشکسالی و سوزيآتش طوفان، زلزله، سیل، قبیل طبیعی از حوادث اثر در یا جنگ،

 هايآسیب به تنها را غیرعامل پدافند و اندکرده تعریف غیرنظامی دفاع را هافعالیت گونهاین نظران،صاحب

ها و تصـمیماتی اسـت    جوییاي از چاره مجموعه غیرعامل؛ اما در واقع پدافند انددانسته محدود جنگ ناشی از
  .کنترل بحران است و بحرانگیرد و هدف آن کاهش روند  انجام می بحران که در مقابله با

اي شامل اصول ومالحظاتی است که به کارگیري آنهـا در امـور دفـاعی از اهمیـت ویـژه      غیرعاملپدافند 
هـا  ناپذیر جنگجزء اصول جدایی غیرعاملتواند مکمل دفاع عامل باشد. امروزه پدافند برخوردار بوده و می

ي فناوري نظامی صـاحب نـام   ز کشورها که در عرصهمحسوب شده، به طوري که در جهان امروز، بسیاري ا
اي ي نظامی، توجه کامالً ویژههاي هوشمند و پیشرفتههستند، به موازات پیشبرد تحقیقات و تولیدات سامانه

  دهند. ي خاصی براي این منظور اختصاص میداشته و همه ساله بودجه غیرعاملبه اقدامات دفاع 
ه به غارها و بلنديگردد. پناه بردن انسانمان پیدایش انسان برمیبه ز غیرعاملي پدافند سابقه لی ها، هاي او
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ي اولین اقداماتی است که از آغاز پیدایش حیات بـه منظـور   ساخت سپرهاي دفاعی در هنگام خطر از جمله
  ي بقا مورد استفاده قرار گرفته است.حفظ و ادامه

، بر درمان غیرعاملدر تمام مکاتب الهی و حتی در مکاتب فلسفی، رعایت اصول پیشگیري از جمله دفاع 
باشد. در اجراي عملیات ضد تروریسمی نیز این اصل نمود بیشتري دارد؛ زیرا در صورت به کارگیري مقدم می

د به دلیل نفوذ ناپذیر بـودن  این اصول، اثرات مثبتی نظیر منصرف نمودن دشمن از اجرایی نمودن تفکرات خو
هدف، تقلیل خسارات و تلفات و کمک به اقدامات عامل مدافع بـه دلیـل محصـور نمـودن دشـمن، مشـهود       

  خواهد بود.
ها به ثبت رسیده نامیم، در جنگمی غیرعاملهاي بسیاري از اقداماتی که ما آن را پدافند در تاریخ نمونه«

فتوحات عظیمی شده است. نبرد تـروا، جنـگ سـاالمیس(بین ایـران و      است. این عوامل در اکثر موارد باعث
نمایی تعـداد سـپاهیان)، احـداث    ها(با هدف بزرگیونان)، ساخت دیوار چین، برافروختن آتش بسیار در شب

هاي امن دو منظوره در عمق زمین؛ مثل مترو کشور کره شمالی که در زمان صلح به عنـوان  تأسیسات و سازه
»( شود و گنجایش یـک میلیـون نفـر بـراي اسـکان دارد     مان جنگ به عنوان پناهگاه استفاده میمترو و در ز
  ).5: 1390میرسمیعی، 

هـاي عظـیم نفـت و گـاز و تهدیـدات      در کشور ما به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و دارا بودن ثـروت 
ه قرار گرفت و  هاي بعد از انقالب به میزاندر سال غیرعاملاستکبار جهانی، موضوع پدافند  کافی مورد توج

هـا ایفـا نمـود.    پـذیري ، نقش قابل قبولی را در کاهش آسیبغیرعاملهاي دفاع مقدس نیز پدافند حتی در سال
ها، با برقراري امنیت مردم، مراکز  و تأسیسات حیاتی، حساس و پایدار سازي توسعه کشور در تمامی زمینه«

ي گردد. بنابراین نیروهـاي مسـلح بایـد از کلیـه    ات خارجی میسر میمهم در مقابل تهدیدات داخلی و تهاجم
تأسیسات و مرکز اقتصادي، سیاسی و مناطق استراتژیکی در مقابل تهدیدات داخلـی و خـارجی حفاظـت بـه     
-عمل آورند. استقرار نیروها بر اساس موقعیت جغرافیایی، تأسیسات زیر بنایی و مناطق شهري با تئجه چالش

گیرد تا امکان حفاظت و امنیت را در شرایط بحرانـی و در مقابـل   ت داخلی و خارجی شکل میها و تهدیدا
سـهامی،  »( شهروندان و تأسیسات زیر بنایی و نهادهاي دولتی فراهم نماید حمالت هوایی و موشکی براي کلیه

1386 :135.(  
ي بحـران در حـوادث   رهدر جمهوري اسالمی ایران سازمان مدیریت بحران در وزارت کشـور مسـئول ادا  

ي بحران کشـور در شـرایط   کشور در ستاد کل نیروهاي مسلح مسئول اداره غیرعاملطبیعی و سازمان پدافند 
هـاي  ، مقاوم نمودن تجهیزات و تأسیسات در برابر انواع آفتغیرعاملجنگ است. در واقع هدف اصلی دفاع 

ازپروري و بازسازي به منظور باال رفـتن قابلیـت   پذیري و افزایش احتمال بعمدي و غیر عمدي، کاهش آسیب
 هاي ایمنی عملیات است.اعتماد سیستم در شرایط عملیاتی و کاهش حفره
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هاي محیطی از تنوع زیادي برخوردارند. بنابراین استقرار واحدهاي نظـامی بـر اسـاس    تهدیدات و چالش«
هاي مناطق و بـا در نظـر   فرهنگی و حساسیتهاي اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، نیاز مناطق با توجه به ظرفیت

ي پایدار و امنیت فراهم گـردد. روشـن اسـت    گردد تا امکان توسعهگرفتن منافع و مصالح ملی سازماندهی می
که در این میان باید بین چینش امکانات دفاعی و محل استقرار و فعالیت و انباشت منابع غیر دفاعی و ساختار 

باشد. به عالوه باید در آمایش امکانات دفاعی، تعادل سـاختاري بـین آنهـا نیـز برقـرار      محیطی، تعادل برقرار 
: 1386سـهامی،  »( کننـد گردد. تعادل محیطی و درونی روي هم رفته امکان عدالت در امـایش را فـراهم مـی   

137.(  
  غیرعاملهاي دفاع قابلیت-2

هاي نظامی در کاهش احتمال آغاز درگیريبه سبب افزایش توان بازدارندگی، نقش ممتازي  غیرعاملدفاع 
از «هاي پیش رو را تقلیل دهد. داشته و در صورت پیاده سازي صحیح، خواهد توانست آثار مخرب جنگ

  این که: غیرعاملهاي دفاع اهم قابلیت
 باشد.بستر مناسب توسعه پایدار کشور می .1
 باشد.زدایی کشور میهاي تنشراستا با سیاستهم .2
 باشد.ترین روش دفاع میو ارزان پایدارترین .3
 ي مقاومت ملی است.ترین راهکار افزایش آستانهمناسب .4
 ي اقتدار ملی است.پشتوانه .5
 ترین ابزارهاي بازدارندگی است.یکی از مهم .6
 آمیزترین روش دفاع است.صلح .7
 ).12: 1390میرسمیعی، »(ترین عنصر دفاعی بشر در برابر حوادث استفطري .8

  بحران چیست ؟-3
دهد که اخیر جهان ازنظر سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، جغرافیایی و انسانی نشان میهاي  رویدادهاي مهم دهه

هاي ها که بـــاعث بروز بحرانجوامع بشري پیوسته دستخوش حوادث طبیعی یا تمایالت مخرب انسان
  .شود، بوده استگوناگون می

ي بشر، به طور ناگهانی یـا بـه صـورت فزاینـده بـه      لهبحران رویدادي است که به طور طبیعی یا به وسی«
وجود آید و سختی و مشقتی را به جامعه انسانی تحمیل کند که براي برطـرف کـردن آن نیـاز بـه اقـدامات      

  ).155: 1389اسکندري، »(العاده باشداضطراري، اساسی و فوق
 شـدن  شکسـته  هـم  در باعـث  کـه  اسـت  ویـژه  و بزرگ اجتماعی _ بحران در حقیقت یک فشار روانی

اي که به طور طبیعی و یا حادثه به عبارت دیگر، شود.هاي اجتماعی میهاي متعارف زندگی و واکنشنگارها
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انسـانی   يهبه جامعـ  را آید و سختی و مشقتیتوسط بشر به طور ناگهانی و یا به صورت فزاینده به وجود می
  العاده باشد.نیاز به اقدامات اساسی و فوقاي تحمیل نماید که جهت بر طرف کردن آن به گونه

-بلکه پاسخ مسئوالن به بحران است که میزان خسارت ؛ها نفساً تعیین کننده میزان خسارت نیستندبحران
ریزي و مدیریت اما واقعیت این است که برنامه ،کند. شاید به نظر غیرعـــادي برسدهاي وارده را تعیین می

  .دهد می منه خسارات را گسترده و میزان خسارت را افزایشمرتباً دا ،ناصحیح بحران
  ساز هستند، عبارتند از: بالیاي مختلفی که در جهان بحران

  بالیاي طبیعی(مانند طوفان، زلزله و سیل) -الف
  اي و بحران غذا).بالیاي ساخت انسان(مانندجنگ، تصادفات، انفجارهاي هسته -ب
 طاعون و وبا).هاي همه گیر( مانند بیماري -پ   

  ویژگی هاي بحران -4
  .بحران عموماً غیر قابل پیش بینی است-1
ها آثار مخربی دارند و مردمی که تا قبل از بحران نیازمند کمک نبودند به محض وقوع بحـران  بحران-2

  نیازمند کمک می شوند .
  ماهیت و آثاري طوالنی و استهالکی دارند . -3
گیري تحت شرایط وخیم و در زمان محدود و اطالعات مورد نیـاز  صمیمدر وضعیت بحرانی معموالً ت -4

  تصمیم گیرندگان ناقص است .
زمان موجود براي پاسخ دهی پیش از انتقال تصمیم را محدود کرده و اعضاي واحد تصمیم گیري را به  -5

  دارد .تعجب و حیرت وا می
  ن اطالعات .محدودیت و فشردگی زمان، غافلگیري، استرس و مخدوش شد -6

  مدیریت بحران-5
هاي پیشین و تجزیه و ي مشاهده سیستماتیک بحرانمدیریت بحران علمی است کاربردي که به وسیله«

ي آنها از یک سو بتوان از وقوع فجایع پیشگیري تحلیل آنها در جستجوي یافتن ابزاري است که به وسیله
نمود و یا براي مقابله با آنها آماده شد و از سوي دیگر در صورت وقوع آنها نسبت به امدادرسانی و بهبود 

  ). 158: 1389اسکندري، »( اوضاع اقدام نمود
ریت منابع مورد کلیه اقدامات مربوط به پیشگیري و مدیریت ریسک، سازماندهی و مدیمدیریت بحران 

ها، ایجاد ساختارها و تدوین مقرراتی است که منجر به کمک  شامل برنامهو  باشد نیاز در پاسخ به بحران می
 یک عنوان به بحران . مدیریتشود هاي غیردولتی در برخورد با حوادث می رسانی به دولت و سازمانو یاري

و  کارها و ساز الگوها، ها،نظریه از سرشار اهبردى،ر کنترل و ي مدیریتعرصه در تحقیق و مطالعه يحوزه
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 عمل به پیشگیرى آن از کنند، بینىرا پیش هابحران چگونه آموزد،می بحران مدیران به که است هاییروش

 مقابله کننـد.  آن با مؤثر اىگونه به وقوع، صورت در و آورند وجود به آن آمادگى با مقابله براى یا آورند؛

 نگرش نوع به بحرانى وضعیت با مقابله منظور بحران به مدیران سوى از شده اتخاذ الگوهاى و اقدامات نوع

  کرد. خواهد بحران فرق مدیریت رویکرد که است نگرش نوع اساس بر زیرا گردد،بحران برمی به آنان
منظور مرتفع سازمان فدرال مدیریت بحران آمریکا مدیریت بحران را وارد شدن و سنجیدن موقعیت به «

نمودن وضعیت خصمانه، تحقیق و کسب اطالعات اولیه و شناسایی مورد خطا براي تحت پیگرد قانونی قـرار  
  ).128: 1389(علمداري، » گیردگرفتن، در نظر می

 بحران، هنگام وقوع و بعد قبل، که است هاییفعالیت بحران شامل مجموعه  به عبارت دیگر، مدیریت 

 ریزي اسـتراتژیک برنامه مباحث با خاصی ارتباط موضوع این گیرد. انجام حوادث نای اثرات کاهش جهت

 و مـدیریتی  مسـائل  از ترکیبـی  شـهري  بحـران  بنابراین مدیریت دارد. شهري مدیریت و پژوهیآینده شهري،
 شهري هايبرنامه و هاکنترل طرح و ریزيبرنامه بین هماهنگی ایجاد آن هدف که است ریزي شهريبرنامه

  گیرد. صورت مطلوب ايشیوه به هابرنامه اجراي این و تدوین که ايگونه به است،
  مدیر بحران کیست ؟ -6

مدیر بحران باید به دنبال راه کارهایی  را بشناسد و از فرصتها خوب استفاده کند.ها  کسی که تهدید کننده
سنجد و پس از تحلیل ببه عبارت دیگر آثار هر عامل را با پارامترهاي دیگر . جهت کاستن ابعاد بحران باشد

یعنی بتواند به آشفتگی ذهنی  ؛مدیر بحران باید تفکر استراتژیک را یاد بگیرد .نسبت به رفع آن بکوشد
  .این امر امکان ندارد مگر با حضور مداوم در بحران  .خویش در کوتاهترین مدت نظم بخشد

هاي حادثـه و  ي عملیات حادثه، دستیابی و هماهنگی و تحویل منابع به سایته شامل ادارهمدیریت حادث«
هاي آشکار در مـدیریت  باشد. اجزاي فرماندهی و مدیریت از جنبهانتشار اطالعات حادثه به عموم مردم می

  ).179: 1389علمداري، »( بحران هستند
کمبـود ضـوابط و    ،هـا اهنگی و همکاري سـازمان امروزه عمده ترین نقاط ضعف مدیریت بحران عدم هم

مقررات جامع و مانع و پراکندگی و ناکافی بودن قوانین و مقررات موجود، محدودیت منابع مالی اسـت، امـا   
بحـران و روحیـه   هـا   خوشبختانه نقاط قوت بسیاري نیز وجود دارد که خود شامل تجارب مفید در مدیریت

همچون جمعیت هالل احمر  یارکت خوب و ارزشمند مردم و سازمانهایدوستی در جامعه و مشتعاون و نوع
راه را براي عملکرد هر چه بهتر  ،است که می توان با مرتفع نمودن نقاط ضعف و توجه بیشتر به نقاط قوت

ها را به خـوبی شـناخت و خـود را بـراي     و قویتر در امر مدیریت بحران هموار نمود. باید تهدیدها و فرصت
  ها آماده ساخت .ا تهدیدها و استفاده از فرصتمقابله ب
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  مدیریت بحرانهاي  طرح-7
شود که امکان وقوع حادثه یا بحران به حداقل برسد. این طرح شـامل   می چنان تهیه طرح پیشگیري: -1

 بایست تمام کارکنان تا قبل از وقوع حادثه یا بحـران هایی است که با به کارگیري آنها میها و روشسیاست
به اجراي آن متعهد باشند و به آن عمل کنند. این طرح مبتنی بر عناصري از جملـه تجزیـه و تحلیـل خطـر،     

 باشد.هاي امنیتی و برنامه تأسیسات(مهندسی ساختمان) میبرنامه
اي ایجـاد گـردد کـه    شود که در آن اطمینان الزمـه بـه گونـه   چنان تهیه می طرح واکنش اضطراري: -2

چگونه در زمان اطالع از وقوع بحران، عمل کنند و یا اینکه بدانند چه زمانی و چگونـه در  کارکنان بدانند 
زمان ضرورت ساختمان را ترك کنند و اینکه چه کسانی و چطـور خسـارت را ارزیـابی کننـد. ایـن طـرح       

ار گیرنـد.  باشد تا در خالل حادثه یا بحران آنها را بـه کـ  هایی براي کارکنان میها و روشمشتمل بر سیاست
 باشد.ي عناصري از جمله پاسخ به رخداد، ایمنی جانی و ارزیابی خسارت میاین طرح دربرگیرنده

هـاي وارد بـر سـازمان را حـداقل     شود که ضـربه اي تهیه میبه گونهطرح از سرگیري فعالیت کاري: -3
هـایی بـراي بازیـابی فعالیـت     نماید. این کار از طریق حداقل کردن زمان وقفه در فعالیت کاري و تهیه رویـه 

هایی است که در آن کارکنان درگیر تداوم بحران هستند. ایـن  ها و روشکاري است. این طرح شامل سیاست
-هـاي واحـد شـغلی و طـرح مـدیریت بحـران مـی       آوري اطالعـات، طـرح  طرح مشتمل بر اجزاي طرح فـن 

  ).100: 1389علمداري، »(باشد
  نج جزء  است  سامانه ي مدیریت بحران داراي پ-8

 آمادگی-1
 مدیریت ارتباطات و اطالعات--2
 مدیریت منابع -3
 فرماندهی و مدیریت-4
 ).134: 1389علمداري، »( تداوم و حفظ مدیریت در شرایط حادثه-5

  وظایف و ویژگیهاي مدیر بحران -9
  مانورها.فهم کلی، داشتن تعهد و اخذ آموزش در مورد سامانه ملی مدیریت بحران و مشارکت در  -1
-هاي یک حوزه، بخش خصوصـی و سـازمان  آمادگی در جامعه، سازمانهاي  رهبري و ترغیب فعالیت-2

  هاي غیر دولتی.
هـاي غیـر   هاي دیگر و درصورت نیاز بـا بخـش خصوصـی و سـازمان    کمک به ایجاد ارتباط با حوزه -3

  دولتی.
ها و درصورت نیاز با بخش خصوصی و هاي پیشگیري با حوزهپشتیبانی و ترغیب مشارکت در فعالیت -4
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  هاي غیردولتی.سازمان
  هایشان براي اجراي سامانه ملی مدیریت بحران.ها یا سازمانها، بخشتدارك راهنما براي حوزه -5
  هاي مرتبط.هاي مرتبط با مدیریت بحران و مقابله با حوادث در حوزهفهمیدن قوانین و دستورالعمل -6
: 1389علمـداري،  »(بنـدي آنهـا  حیاتی و منابع کلیدي و اولویـت هاي  زیرساخت حفظ آگاهی در مورد -7
141-140.(  

ي موثر و کارآمد اطالعات و ارتباطات حادثه را داشته باشـند.  کارکنان مدیریت بحران باید توانایی اداره
هـا و  تورالعملهاي ارتباطی مورد اسـتفاده و اطالعـاتی کـه بایـد انتقـال داده شـوند، دسـ       بدون توجه به روش

هاي تبـادل اطالعـات،   ها و اصالح روشها تبعیت گردد. با تغییر در فناوريها باید دنبال شده و از آنپروتکل
  هاي مدیریتی باید حفظ شوند.دستورالعمل

 کـه تواننـد انجـام دهند   مـی  هنگام وقوع بحران اقدامات زیـادي  به  هاسازمان-10
  مهمترین آنها عبارتند از

 براساس نیاز سازمانها  شناخت بحرانها و اولویت بندي – 1 
 شناخت عوامل موثر در بروز بحرانهاي اولویت بندي این عوامل – 2
 الزم براي حل یا کنترل یا کاهش بحرانهاي  فراهم کردن امکانات و زمینه – 3
 )مناسب (بهترین راه حلهاي  انتخـــاب راه حل – 4
کارکنان جهت انتخاب راه حلها یا فراهم کردن زمینه ارائه پیشنهادات  فراهم کردن زمینه مشارکت – 5

 توسط آنان و توجیه کارکنان
 تشکیل ستاد بحران – 6
 پیامدهاي بحران بررسی شود – 7
 بررسی اقدامات انجام شده از زمان وقوع بحران تا حل یا کنترل آن توسط اعضاي ستاد – 8
 .تواند موثر واقع شود می اجتماعی یا روانشناسی نیز گاهی مواقع حضور یک نفر مدد کار – 9

  .توانند در حل بحران به سازمان کمک کنند می کـــــه …شناسایی مراکز، موسسات و – 10
  هاي مدیریت بحرانلزوم بر پایی همایش-11

 مختلف اطمخرب و پر آسیب در نق هايهایی نظیر زلزلهبحرانهاي اخیر دهد در سال بررسی آمار نشان می
کشور رخ داده است و در هر حال حاضر ایران در صدر کشورهایی است که وقوع زلزله در آن با تلفات 
جانی باال همراه است. در کنار تحوالت چشمگیري که در ارتقاء دانش فنی مهندسان و پژوهشگران کشور و 

ها عی که حاصل قرننیز نظام ساخت و ساز کشور صورت گرفت، کمبودهاي شدید و نگران کننده وسی
شود که در حال حاضر موقعیت بسیار نامطلوبی را ایجاد کرده  دیده می ،غفلت در تاریخ ایران بوده است
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  هاي نامقاوم، پرهزینه، کم دوام شکل گرفتهکه شهرها و روستاهاي کشور ما با ساختماناست. به طوري
مستقیم با خسارات و مشکالت گسترده روبرو  دولت و مردم را بطور جدي و  بروز چنین بحرانهایی، است.
هاي مختلف واقع شود. ها هر روز و هر لحظه احتمال دارد تحت تاثیر بحراناکثر جوامع و سازمان .سازد می

ها باشند و تا آنجا که امکان دارد رویارویی با این بحران يها باید پیوسته آمادهبنابراین مدیران سازمان
توان  زمان خود را در مقابل آنها آماده سازند و همواره باید بیندیشند که چگونه میواحدهاي تحت نظر سا

هاي مختلف آنگونه نجات دهند که کمترین آسیب متوجه آنها و خود و سازمان مربوطه را از گرداب بحران
   .گرددسازمانشان

ان پـی بـرد. بررسـی    تـوان بـه اهمیـت مـدیریت بحـر     در هیچ جا به اندازه کشورهاي درحال توسعه نمـی 
آیـد، چنانکـه   کارشناسان توسعه اقتصادي نشان داده است که با فراهم آوردن پول، توسعه و رشـد پدیـد نمـی   

-هاي انقالبی در دانـش عامل بازدارنده در بسیاري از موارد دانش فنی بوده است، در حالی که بشر از پیشرفت
  اند.ـــاي فرهنگی و اجتماعی بسیار عقب ماندهههاي فیزیکی و زیستی برخوردار شده است، ولی دانش

پیوندد و براي مدیریت بهتر آن، پیش از روي دادن یا حین روي دادن و پس  می اصوالً چرا بحران به وقوع
-ها براي بحـران، برنامـه  از روي دادن بحران چه اقداماتی باید کرد، یکی از بهترین و کارآمدترین چارچوب

  هـا و بیشـترین  ملیات اضطراري است. با این همه، متاسفانه حتـی بهتـرین چـارچوب   ریزي و تدوین برنامه ع
هایی که از وقوع آنهـا  تواند از بروز بحران پیشگیري کند. این موضوع حتی درمورد بحرانها هم، نمیآمادگی

 د آن بکاهیم. توانیم از اثرات ب می اطمینان داریم نیز مصداق دارد. اما با درك اصول اساسی مدیریت بحران
مراکـز تحقیقـاتی و    و جلـب توجـه پژوهشـگران،     هـا بحـران به چالش کشاندن ابعاد مختلف  توان بامی

هاي صورت گرفتـه در  ها و نتایج پژوهشپژوهشی کشور و استفاده از تجربه مقامات اجرایی و تلفیق فعالیت
آمادگی، مقابله و بازسـازي و تبیـین مفـاهیم    راستاي تحقق اهداف چهارگانه مدیریت بحران یعنی پیشگیري، 

علمی و ارائه راهکارهاي اجرایی به منظور کاهش عوارض نامطلوب این حوادث به طور جد تالش نمـاییم و  
هاي مطالعاتی با هدف کـاهش خطـرات و خسـارات ناشـی از وقـوع      هاي تحقیقاتی و طرحدر تعیین اولویت

  هاي مناسبی باشیم.حلها و راهاولویت ارائه دهندهها بحران
  گیرينتیجه-12

هاي دفاع در مقابل تهدیدات، همواره مد نظر به عنوان یکی از موثرترین و پایدارترین روش غیرعاملپدافند 
ي ملی مدیریت صحنه بحران، ي مدیریت بحران و چارچوب برنامهاکثر کشورها قرار داشته است.  سامانه

اند. در حین حوادث، هاي مدیریت حوادث در سطح ملی طراحی شدهاییها و کاربراي باال بردن قابلیت
کند. با توجه به ها و منابع تأمین میچارچوب برنامه ملی مدیریت بحران، رهنمودهایی را براي تلفیق قابلیت

هایی است که با استفاده مجموعه تمهیدات، اقدامات و طرح غیرعاملاصول حاکم بر مدیریت بحران، پدافند 
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از ابزار و شرایط، از یک سو توان دفاعی مجموعه را در زمان بحران افزایش داده و از سوي دیگر پیامدهاي 
سازد. در واقع هدف اصلی بحران را کاهش و امکان بازسازي مناطق آسیب دیده را با کمترین هزینه فراهم می

ا بوده و در صورت وقوع بحران، ایجاد ز، جلوگیري از ایجاد بحران و دوري از شرایط بحرانغیرعاملپدافند 
باشد. به این ترتیب مشخص شرایطی براي کنترل سریع اوضاع و بازگرداندن شرایط به حالت قبل از بحران می

  ها به شدت کاهش خواهد یافت.پذیري وقوع بحرانمیزان آسیب غیرعاملشود که با رعایت اصول دفاع می
  منابع و مأخذ

  ، تهران: بوستان حمید.غیرعاملهاي پدافند دانستنی ).1389اسکندري، حمید( .1
 پدافند رویکرد با پذیري شهريآسیب ). ارزیابی1390اکبر(علی تقوایی، مسلم؛ شاهرخت، اسماعیلی .2

 .28 شماره شهري، مدیریت بیرجند. شهر :ي موردينمونه دلفی؛ روش از استفاده با غیرعامل
 يمطالعه غیرعامل؛ ریزي پدافند ). برنامه1388( حسن ،احمدي الدین؛ نور عظیمی، مهدي؛ برنافر، .3

 .66ي و ساختمان، شماره راه المللی بین يماهنامه لنگرود شهر موردي:
  یابی، تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر.). آمایش و مکان1386اله(سهامی، حبیب .4
  بحران، تهران: بوستان حمید.ها در مدیریت ). الگوها و دیدگاه1389علمداري، شهرام( .5
ي نیروي ، تهران: چاپخانهغیرعاملهاي عمومی پدافند ). دانستنی1390میر سمیعی، سیدمحمد( .6

  هوایی ارتش جمهوري اسالمی ایران.
  



  ات تربیتیتأثیرنی و بازخوا توکل:امن ترین سنگر مستحکم دفاعی
  3سیدابراهیم میر شاه جعفري، 2غربا مبینا، 1زینب السادات اطهري اصفهانی

  
  چکیده

دفاعی که انسان از آغازین روز حیات به آن هاي  این پژوهش با هدف شرح و توصیف یکی از ابزار
ین ابزار درونی که ا. ده استشباشد تدوین  می مفاهیم واالي اسالمی ةمجهز شده است و در زمر

در امان مانده است هیچ حد و حصري ها  آدمی به قداست وجود آن در برابر کلیه حمالت و آسیب
و همانا ایمان و ایقان به ، عرضه داشتهها  انسانندارد و ارمغانی است که خداوند آن را به تمامی 

مایـان شـود داراي   توکل به میزانی که در وجود انسان متوکـل ن . لطف و کرامت خداوند است
شـیطان و   هاي وسوسهنگهبان آدمی در برابر ها  و زمانها  درجات متفاوتی است که در همه مکان

، کشانند می بخشند و روح آدمی را به اضمحالل می انسانی را تنزل ۀنفوس حیوانی که همگی درج
توکل بر خداوند  به همین خاطر انسان همیشه در حال نبرد بین حق و باطل بوده است و. باشد می

دژي مستحکم براي آدمی است که نقش ابزار ، که همانا ایمان به قدرت الیزال حضرت حق است
 عنوان بهبه بررسی نقش توکل اي  هاین پژوهش با روش کتابخان. نماید می دفاعی را براي وي ایفا

داد به هر میزانی  نتایج این پژوهش نشان. پردازد ها می انساندفاعی نرم جهت حمایت و حفاظت از 
که مخلوق به ریسمان الهی چتک زند و امور خود را به خداوند واگذار نماید بـه همـان میـزان    

 گاه در برابر هجوم دشمنان درون و بیرون بـه خـود بیمـی راه    کند و هیچ می نیازي از غیر پیدا بی
شناسی پدافند عامل و  در این مقاله نخست به مفهوم، به همین دلیل. گردد نمی دهد و مأیوس نمی

آثار و پیامدهاي توکل ، محافظ انسان در برابر حمالت عنوان بهنقش توکل ، مفهوم توکل، غیرعامل
                                       شود.  می پرداخته گیري نتیجهو در نهایت  پدافند غیرعامل عنوان به

    ات تربیتی، تأثیرحکمدژ مست، تدافع، پدافند غیرعامل، توکل: ها کلیدواژه

                                                   
 استادیار گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان. 1
 دانشجوي کارشناسی ارشد برنامه ریزي درسی دانشگاه کاشان. 2
 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان .3
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  مقدمه 
این گردونه  و واجب الوجود به عنوان نقطه ثقلدر چرخش روزگار گردون که تنها وجود مسبب االسباب 

آیند و گاه این منزل چه  می خواه ناخواه در منزلی فرودهمه چیز اعم از دارائی و فرزند  نامتناهی ثابت است
آدمی است هیج چیز وجود ندارد که حتی روزنه اي از امید به بد فرودگاهی است این جا اوج اضمحالل 

 پیروزي دیگر را پس از شکست عظیم در وي به ودیعه گذاشته باشد. در این زمان به کدام نیرو و قدرت
خواهد وابسته باشد آنان که خود فانی اند و محتاج؟ اگر از بدو خلقتش فقط نیم نگاهی به آثار وجودي  می
بیند حکم و حجتی براي  می آن چیزي که هست و به عنوان مخلوق ،دانست که همه امور یم انداخت می اش
ست و آن قدر خود را محتاج محتاجان نمی نمود همیشه پیروزي از آن کسانی است که در تمامی وند اخدا

دد تا زمانی د هیچ جبهه اي پیروز نمی گرماینن می امورشان را به وي واگذارکنند و  می امور رهبري را تعیین
که تدبیر امور را به تازه واردها واگذارد در این صورت از همان ابتدا نتیجه مشخص است. حال با ذکر این 

خواهیم بدانیم آدمی که همیشه  در دو راهی گزینش حق و باطل و گرایش به سمت یک کدام  می مطالب
هاي  پس از شکست اکنون تا پیروز گردد دچار آشفتگی گردیده است و گاه خود را نیازمند نیازمندان ساخته

؟ بنابر این باید متعدد چه گونه برنامه ریزي نماید که در این نبرد سهمگین سرفراز و پیروز بیرون بیاید
نه آن   و با اجراي هاي ساخته دست بشر نداردبه کار گیري جنگ افزار که نیازي در اقداماتی انجام دهد

نماید و سبب کاهش آسیب پذیري  می کند بلکه از  تخریب آدمی جلوگیري ی به آدمی وارد نمیخسارت تنها 
کنیم همانا  می در حقیقت آن چه را تحت عنوان حیات آدمی از آن یاد گردد. ها می انسان و یا حتی رفع آسیب

مواجه شدن با باطل و مبارزه علیه آن است و هم چنین به زانو در آوردن هر آن چه آدمی را به حرکت و 
 کشاند با وجود این نیرو که اعتماد و ایمان بر قدرت پروردگار است تداوم ها می رایش به سمت بديگ
ها  و آسیب بحران توانیم با وجود این نیروي درونی که دفاعی در برابر هجوم دشمنان است می یابد. به بیانی می

رین تبه است. مگر جز این است که برتمر بیانگر نقطه اتکال بر خداوند بلندها  همه این را مدیریت نماییم.
انت الغنی و انا الفقیر و هل یرحم "گوید  می در ثنایش چنینمرآت صفات پروردگار است  مخلوق که 

دهد که در برابر هجوم دشمنان  می کند و به او قدرتی می براستی چه کسی انسان را کفایت "الفقیراالّ الغنی
؟ حسین بن علوان از حضرت صادق روایت کرده است که انسانی دفاع کنددرون و بیرون به خوبی از کرامت 

به عزت و جالل و رفعت بر عرشم ": آسمانی خوانده که خداوند فرمودندهاي  آن حضرت در برخی کتاب
کنم و جامه ذلت در نزد مردم  می آرزوي هر آرزوکننده از مردم، بر غیر من را با ناامیدي قطعسوگند همانا 

من توکل علی اهللا الیغلب، و من اعتصم باهللا "فرمایند می ). امام باقر(ع)82ص،1389(عاملی،"پوشانم می را بر او
کسی که بر خدا توکل کند مغلوب نمی شود، و کسی که به دامن لطفش چنگ زند شکست نمی  "الیهزم
کار گیرد که در  بنابراین الزم است تمام نیروي درونی خود را به) 3659ص، 4جالحکمه،  یزانم( "خورد
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نهاده شده در درون آدمی هاي  به خوبی دفاع و مقابله نماید که در رأس تمام قدرت ها  برابر حمالت و آسیب
کند توکل بر خداوند قرار دارد که وحدت  بین تمام عناصر درونی که در  می که وي را از حیوان متمایز

ست که حتی قرار گرفتن در برابر هزاران دشمن و آورد در این صورت ا می زمره فضائل هستند را به وجود
نقشه شوم و حمالت ناگهانی آنان نیز بیمی راه نخواهد داد و در این هنگام کلیه انرژي ذخیره شده رها 

ي درونی درجه امنیت آدمی در برابر هر آدمی زاده اي که قصد بدنبال این آزاد سازي انرژو  خواهد شد
رود چرا که قوت خود را از  می برانسان سلطه نماید باالتر از حد معمولحمله تحکم آمیز را دارد که 

تمامی تهاجمات در هم شکسته خواهد شد. توان بدین سان سرچشمه در یافت نموده است نه از جویبارها و 
را در نظر بگیرید مافوق توان آن در درون آدمی تعبیه شده که سبب گسیختگی تک تک  1یک تی ان تی
گردد. بنابر این آدمی است و هزاران هزار نیروي محافظ که تمامی تحت امر یک پدافند  می نفرات دشمن

   هوایی که محیط بر همه است قرار گرفته اند و آن ایمان، ایقان و اعتماد بر ذات اقدس پروردگار است.
  مفهوم شناسی بحث

  غیرعاملپدافند -1
افراد، صیانت از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی در همه پدافند به معنی حفظ جان مردم، تضمین امنیت "

). پدافند به دو بخش عامل 13،ص1389(احمرلوئی،"در همه شرایط، موقعیت و هر گونه تجاوز است ،مواقع
هاي  شود که پدافند عامل بیشتر در هنگام وقوع بحران(جنگ،سیل، زلزله، شورش می تقسیم غیرعاملو 

هاي  در مقابل دشمن با بکار گیري سالح ها، تجهیزات جنگی، و تکنیک شود و دفاع می داخلی) استعمال
(نیازي "کند می رزمی به منظور از کار انداختن ماشین جنگی دشمن و نابودي آن را تعریف

  ). 15،ص1387تبار،
شـامل مجموعـه طـرح هـا،      غیرعاملپدافند "این تعریف را ارائه نموده اند غیرعاملپدافند  در ارتباط با 

امات و بر نامه ریزي هایی است که بدون به کار گیري سـالح موجـب کـاهش آسـیب پـذیري، افـزایش       اقد
منابع ملی در گستره کشور در مقابـل تهدیـدات خـارجی    هاي  آستانه تحمل و مقاومت مردم و تداوم فعالیت

یاسـی، اجتمـاعی،   ملی خـود (اقتصـادي، س  هاي  که از تمام مؤلفه ده و در واقع دفاع در مقابل دشمن است گردی
نمایـد و یـا بـه بیـانی      مـی  هاجم اسـتفاده هدف و مورد ت فرهنگی، اطالعاتی و...) براي به زانو درآوردن کشورِ

دیگـر بـوده انـد جهـت     هـاي   وارده به کشورهاي  کشورهایی که طعم جنگ را چشیده اند و یا شاهد آسیب
ب پذیري، استمرار تولید و تـداوم خـدمات   ملی و منابع حیاتی خود در راستاي کاهش آسیهاي  حفظ سرمایه

(حسـینی و   "نماینـد  مـی  استفاده غیرعاملکشور در شرایط بحران ناشی از جنگ، از پدافند ضروري و حیاتی 
                                                   

ژول اسـت کـه در اثـر انفجـار یـک تـن        4.184تـی برابـر بـا     ان روشی براي ارزیابی میزان انرژي آزاد شده در اثر انفجار است. یک تن تی .1
  )T.N.T.(گردد آزاد می نیتروتولوئن تري
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  ).114-115، ص1390دیگران،
بیشتر تأکیدش بر مدیریت پیش از بحران اسـت و هـر    غیرعامل) معتقد است دفاع 1390حسینی امینی( 

تجهیـزات،   تأسیسـات و  ،نسانی، ساختمان هـا نه اي که موجب کاهش آسیب پذیري نیروي ااقدام غیر مسلحا
عامـل  و یا کشور در مقابل بحران هایی با عامل طبیعی( خشک سالی سیل و زلزله،رانش) هاي  اسناد و شریان

یـک  ه روحیـه  گردد. به بیانی هر حرکتـی کـ   می را شامل شود می داخلی، تحریم)هاي  انسانی(جنگ، شورش
کند بدون استفاده از زور و  می در جنگ نرم دشمن سعی". ملت را هدف گیرد، تهدید نرم یا جنگ نرم است

وادار کند که در  انجام اعمال ناخواستهپیچیده و غیر مستقیم طرف مقابل را به تأیید و هاي  با استفاده از شیوه
 به اهداف خود به صور گوناگون عمـل دشمن براي نفوذ و دست یابی این جنگ جهت اهداف خود است. در 

و هـا   نماید. ابتدا با ایجاد تغییر در افکار و آراء نخبگان و کارشناسان براي بوجود آمـدن تردیـد در ارزش   می
مـورد اسـتفاده دشـمن،    هاي  مردم و پذیرش اهداف و ارزشهاي  باورها و سپس با ایجاد تغییر در  افکار توده

آگـاهی رسـانی و آگـاهی     مهم ترین راهبرد غیرعاملدفاع  شود. می من عملیفرصت تهدید، و اعمال قدرت دش
بر این بنیان اسـت   غیرعاملپدافند . تالش اساسی در دشمن استهاي  و شیوهها  بخشی به مردم در مقابل روش

، اسـتمرار  غیرعامـل . هـدف از دفـاع   اسـتفاده از ابـزار نظـامی آشـنا سـازد      دفاع بـدون هاي  ما را به شیوه که
زیر بنایی، تأمین نیازهاي حیاتی، تداوم خدمات رسانی عمومی و تسـهیل اداره کشـور در شـرایط    هاي  فعالیت

تهدید و بحران تجاوز خارجی و حفظ بنیه دفاعی به رغم حمالت خصمانه و مخرب دشمن از طریق اجـراي  
حسـاس کشـور    تی وو  کاسـتن از آسـیب پـذیري مسـتحدثات و تجهیـزات حیـا       غیرعامـل پدافند هاي  طرح
شـامل مجموعـه تمهیـدات، اقـدامات و      غیرعامـل پدافنـد  "عـالوه بـر ایـن    ).72،ص1390(خرم آبادي،"است
شوند که هدف اصلی  می غیر مسلحانه اي است که قبل از شروع تهاجم و در زمان صلح تهیه و اجراهاي  طرح

در زمان تهاجم دشمن ها  و پروژها ه کارایی دفاعی طرح مالی، ارتقاء سطح و از اجراي آن کاهش تلفات جانی،
گردد این است که  می بنابراین آن چه از بیان این مطالب استنباط). 76،ص1389باشد(نقیب زاده، می نیز "است

نه با هدف  خون ریزي و نبرد خصمانه ي همراه با کشت وکشتار، بلکه به عنوان یک نـوع   غیرعاملپدافند 
گـردد کـه یـک     مـی  یابد و اقسام متفاوتی را شـامل  می وناگون نمودجهاد حق علیه باطل است که به صور گ

نمونه از این نوع دفاعِ مبرا از هر گونه ابزار فیزیکی و نابود کردن آدمیان، ایمان به قـدرت پروردگـار و یـا    
  همانا توکل است. 

  توکل-2
ت اهل یقین است، و از هاي راهروان و یکی از مقامات خداپرستان، بلکه برترین درجا توکل یکی از منزل 

این رو در ستایش و فضیلت و در ترغیب به آن در قرآن کریم و احادیث اسالمی شواهد بسیاري رسیده است 
). انسان با اتصال به بیکران اقیانوس مواج و خروشان 278، ص 1366الدین مجتبوي،  (نراقی، ترجمه جالل
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هاي  گاه: بلند موج گردد و آن شود، بیکران دریا می ترده میایستد، گس گیرد، بر پا می جان می» توکل« الهی یعنی
گیرد و در جوار هزاران مردار، در پرتو تابش هزاران سال  در آغوش می - آرام و نرم -سهمگین و خروشان را

استوار و پا برجا و  -آفتاب، در برودت کشنده و سخت هزاران خزان و با انشعاب هزاران رودخانه و نهر
ها،  ي محدودیت آورد. توکل پیوندي است استوار با حاکم هستی و او که برتر از همه ام میدو -جاویدان

کند  هایمان را ابدي می  بخشد و حرکت هایمان را تداوم می ها و کمبودهاست، تالش ها، جهل ها، ضعف نقص
زند،  را پس میزا  کند. همه عوامل مرگ می» کفایت«سازد و در یک کلمه  مان را بارور می و درخت هستی

ي ایمنی از  بخشد. توکل مایه گیرد و حیاتی جاوید می ها را در راه رویائی ما به کار می ها و ارزش همه سنت
ی یگشا یابی و راه ناپذیري، نفی سلطه شرآفرینان و راه زا، فراتري در توانمندي، پیروزي و شکست عوامل مرگ

). توکل، مصدر باب تفعل است و 41-42، صص 1357ر،و در نهایت باروري یک جوانه نوشکفته است (منذ
، ص 1362به معنی سپردن کارها به خداوند و اعتماد بر لطف اوست (سلطانی، » وکالت«ي  در اصل از ماده

اند: توکل یعنی اعتماد و اطمینان قلبی انسان به خداوند در  ). عالمان اخالق در باب ماهیت توکل گفته228
  ).89، ص 1381زاري از هر قدرتی غیر از او (دیلمی وآذربایجانی، ي امور خویش و بی همه
توکل در لغت به معنی اعتماد کردن و تکیه کردن بر کسی و اعتراف کردن به عجز خود، به خدا سپردن  

االسباب توجه نمودن، پناه بردن به خـدا و امیـد بـه خـدا و      و دل برداشتن از اسباب دنیا و به حضرت سبب 
و نزد اهل حقیقت اعتماد کردن به تکیه و اعتماد بر خدا، گردن نهادن به خدا و اعتماد و اطمینان کردن به او 

در حـدیثی از پیـامبر    ).43، ص 1376یأس از آن چه در دست انسان اسـت (زرهـانی،    آن چه از خداست  و
توکل بر خداوند بزرگ چیست؟ » ما التوکل علی اهللا عزّوجل«اکرم (ص) آمده است از جبرئیل سوال فرمود: 

حقیقـت توکـل   » و الیعطی و الیمنع و استمال الیاس من الخلق العلم بان المخلوق الیضر و الینفع«عرض کرد: 
تواند زیانی برساند و نه سودي، و نه چیزي ببخشـد و نـه از او بـاز     علم و آگاهی به این است که مخلوق نمی

دارد و (دیگر) به کار بستن یأس از خلق است. سپس فرمود: هنگامی که بنده خدا چنین باشد، جز براي خدا 
بندد، این است حقیقت  امید و ترسی جز به خدا ندارد و به هیچ کس جز خدا دل نمی م نمی دهد وعملی انجا

همچنین، در حدیث دیگري از امام معصوم (ع) پرسیدند: توکل چیست؟  ).138، ص 28توکل (بحاراالنوار، ج 
). بنـابراین، روح  143ص  ،68توکل این است که از غیر خدا نترسی (بحـاراالنوار، ج  » ال تخاف سواه«فرمود: 

توکل انقطاع الی اهللا یعنی بریدن از مخلوق و پیوستن به خالق است؛ البته تحقق این حالت در انسـان متوقـف   
یقین و قوت قلب نسبت به این که هیچ قوت و قدرتی جدا از خداونـد در کـار عـالم و آدم     ایمان و است بر

کننـد، کـه خـود در     ي او عمل مـی  اند و تحت اراده ت الهیباشد و همه علل  و اسباب مقهور قدر اثرگذار نمی
اي از مراتب توحید است. بنابراین، توکل به معناي نفی انتساب امور به انسـان یـا اسـباب و علـل      واقع مرتبه

). مگر جز این 89-90، صص 1381اوند است (دیلمی و آذربایجانی، طبیعی و ارجاع اصالت و استقالل به خد
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و هـا   بنابر این هیچ گاه کسی نیست که در معرض سختی ها، دشمنی کند می خلوق را کفایتاست که خالق، م
  حمالت قرار گیرد و خداوند را بخواند و او جوابش را ندهد.

  نقش توکل به عنوان محافظ انسان در برابر حمالت-3
زمینه الزم جهت رشد و در نظر گرفته شده که باید بستر و ها  توکل به عنوان نیروي دفاعی در برابر آسیب

پرورش آن فراهم گردد تا به عنوان محافظی پرقدرت که نیروي آن نامتناهی است در هنگام هجوم دشمن، 
  عمل نماید. 
آگاهی رسانی و آگـاهی بخشـی   مهم ترین راهبرد  غیرعامله دفاع از آن جا کدارد  می بیان) 1387( فردرو

داراي سـطوح و درجـات مختلفـی جهـت پاتـک زدن بـه        است هاي دشمنشیوهو ها  به مردم در مقابل روش
 می که در درون آدمی به ودیعه نهادهبه همین خاطر دژ مستحک .باشد می آنانهاي  دشمن و خنثی نمودن نقشه

کـردن بـه    متـوکلین در تکیـه  "باشـد  می شده است نیز داراي درجات و مراتب مختلفی از منظر دارندگان آن
ه او با هم فرق دارند و درجه و مرتبه توکلشان متفاوت است؛ به همین دلیل برخی خداوند و واگذاري امور ب

  باشد اند که به شرح زیر می اي قائل شده گانه از عالمان اخالق براي توکل به خداوند درجات سه
نخستین درجه توکل آن است که انسان رابطه خود و خداي خود را مانند رابطه وکیل و موکل قرار دهد. 

کند و او را جانشین خویش در رسیدن به هدف مـورد نظـر قـرار     جا، موکل کامالً به وکیل اعتماد می ایندر 
تر از وکیـل ظـاهري کـه بـراي رسـیدن بـه        دهد. پس نخستین درجه توکل آن است که انسان خدا را کم می

نوعی ابزار دفـاعی و   ). در حقیقت این اعتماد142، ص 1374پور،  (رشید "کند نداند مقاصد خویش اختیار می
یا به بیانی آشنایی با یک  شیوه دفاع است در برابر شیاطین آشکار و پنهان که قصدشان غلبه و به تسخیر در 

  .آوردن آدمی است
دومین درجه توکل آن است که انسان از اصل توکل غافل و در وکیل خود یعنی خداونـد فـانی اسـت، در    

کند. کودك در  نه اعتماد می کند که کودك به مادر خویش اعتماد میاین مرتبه آدمی به خداوند، همان گو
او اعتمـاد نـدارد، و چـون او را ببینـد، بـه دامـن وي         غیـر   شناسد، و به ابتداي طفولیت کسی جز مادر را نمی

نگام کند و به ه اي براي او پیش آید فوراً مادر را صدا می آویزد، و اگر مادر حضور نداشته باشد هر حادثه می
اي باالتر از توکل است، زیرا در این حالت انسان غـرق عنایـات حـق     طلبد. بنابراین، این درجه گریه او را می

). در حقیقـت  592، ص 1351زند (نراقی،  غیر او را صدا نمی ،بیند و در مشکالت است و جز او کسی را نمی
پیر  داند و گویا مسلک می دانایی خودی و در این مرحله متوکل، خداوند صاحب قدرت را مایه افزایش توانای

بهشت در پاي عارفان خار است جوینده تو را با بهشت چه کار هاي  الهی گل": گزیند می ات را بر خود برهر
دانـد کـه نقیـب     مـی  . عاشقانه معبود را خواستن و صدا زدن را بهترین دارایی و نهایت توانمنـدي خـود  "است
  .داند می را زمینه اي جهت افزایش توانایی در مقابله با تهدیدات دشمن غیرعامل) نیز دفاع 1389(زاده
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باشد، این است که آدمی به طور کامـل در برابـر    سومین درجه توکل که باالترین و آخرین درجه آن می
خدا از خویش سلب اختیار کند، یعنی خودش را هیج نبیند و نداند و چیزي نخواهـد مگـر آن کـه خداونـد     

آن راضی و خشنود باشد. تفاوت این نوع از توکل با نوع دوم در این است که در این جا شخص حتی متعال به 
کند و باور دارد که خداوند امـور را بـه حکمـت خـویش      التماس و درخواست و تضرع و دعا را هم رها می

). یعنـی ایمـان   90، ص 1381کند، اگر چه او هم التماس و درخواست نکند (دیلمـی و آذربایجـانی،    تدبیر می
دارد خدا در ما و با ماست این آمادگی همه مکانی و همه زمانی را خود خداوند تـدبیر نمـوده اسـت و ایـن     

پذیرد. نمونه واقعـی   می مدافع صورت است که به واسطه قادرترینها  آسیبیک شیوه ایمن سازي جهت دفع 
ه نمرودیان او را در منجنیق نهاده تا در آتش این نوع توکل، اتکال حضرت ابراهیم (ع) است؛ زیرا هنگامی ک

کند که از خداوند درخواست یاري و نجات نمایـد، ولـی او در پاسـخ     ي الهی به او یادآوري می اندازند، فرشته
اطالع خداوند از حال من، مرا بی نیاز از درخواست نجات از او می » حسبی من سوالی علمه بحالی«گوید:  می

).  انسانی که بدین مقام واال نائل آید تمام امور خویش را از خدا می داند و رضا 336ص ،14کند (المیزان، ج
رسد که ما کجا و دخالت در کار خدا کجا؟ ما  جا می و خواست او برایش بر همه چیز رجحان دارد و به این

عاملی حفاظـت   کجا و نارضایتی از کارهاي پروردگار کجا؟ در حقیقت اتکال بر خالق هستی بخش به عنوان
باشد گاه آدمیان بـه   می کننده در آدمیان بر حسب مواردي که ذکر آن رفت داراي مراتب و درجات مختلفی

و هـا   زنند و گاه هنگامی که به واسطه آسیب می جهت رسیدن به اهداف غایی انسانی بر ریسمان الهی چنگ
زنند و گروهی دیگـر در زمـره    می چنگ گیرند به ریسمان اتصال بیش از پیش می حمالت مورد تهدید قرار

گیرند که همیشه و در همه حال  نظرشان معطوف بر قدرت پروردگار اسـت ایـن مـوارد در     می کسانی قرار
تـدابیر جهـت راهبـرد نظـامی در برابـر هجـوم        حقیقت همگی الگوهاي رایجی هستند که حتی در تدوین و

داخلی نظیر نفس سبعی و بهیمی آدمی و دشـمنان خـارجی    د چرا که دشمننگیر می دشمنان مورد استفاده قرار
باشند نیز باید با تدابیري قلع و قمع شوند و این امر میسر نیست مگـر   می که همانا مجازاً اطراف و اکناف ما

از استراتژي ویژه اي که همانا توکل اسـت   ،نسانی نگاهبانی ابر قدرت داشته باشد که جهت دفاعاین که دژ ا
نماید بر خوردار باشد به  می گردد و شأن و لیاقت آدمی را افزون می تحاد و انسجام نیروهاي درونیکه سبب ا

همین خاطر شایسته است الگوهایی که جهت دفاع از مرز زنـدگی و حـریم آدمـی وجـود دارنـد را در ایـن       
  قسمت بیان نماییم

اهداف خـود   وها  متناسب با آرماندر این الگو هر کشوري در عرصه بین المللی، : 1الگوهاي هدف محور
  ورزد.  می به تدوین راهبردي خویش مبادرت

در این الگو برخی از کشورها راهبرد نظامی خویش را نه مبتنی بر اهداف بلکـه  : 2الگوهاي تهدید محور
                                                   

1. GoalBase  pattern 
2 based threats Patterns   
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داشته و نمایند. این راهبردها بیشتر حالت تدافعی  می تدوین است تنظیم وها  بر اساس تهدیداتی که متوجه آن
  کنند.  می بر پایه بازدارندگی عمل
این الگو داراي مبانی نظري پراگماتیستی اسـت. چگـونگی راهبـرد نظامی(انتخـاب     : 1الگوهاي توان محور

ارتباط مستقیمی با میزان توان و قدرت کشـور دارد بـه معنـاي اعـم آن(      کهپدافند هوایی)_الگوي تسلیحاتی
  باشد.  می .) مد نظرتوان نظامی، سیاسی، اقتصادي و...

هـاي   اساس این الگو راهبرد نظامی براي کسب آمادگی الزم جهـت انجـام مأموریـت   : بر 2الگوي ترکیبی
ت مختلفـی طراحـی و تـدوین    در مقابلـه بـا تهدیـدا    بایسـت توسـط نیروهـاي مسـلح     مـی  نظامی مورد نیـاز، 

 مـورد اسـتفاده قـرار   هـا   و آسـیب هـا   ). هریک از این الگوها در مواجهه با بحران108،ص1381(گري،"شود
هـاي   بحـران معتقـد اسـت   ) 1389نقیـب زاده (  .دنیاب می د که در جنگ نرم به صوري متفاوت بروزنگیر می

تواننـد   مـی  و آسیب هایی هسـتند کـه  ها  توسعه از جمله بحران هویت، مشروعیت، مشارکت، نفوذ، اقتدار و
قرار دهند و اگر به آن رسیدگی نشود مـورد بهـره گیـري     را در دنیاي امروز رسانه ها، مورد تهدیدها  کشور

سیاسـی، اجتمـاعی،   هـاي   و بحـران هـا   گیرد. در جهان امروز براي دفـاع الزم اسـت بـه آسـیب     می دشمن قرار
هسـتند  هـا   ارزش ،فرهنگی، اقتصادي توجه نمود و البته رکن اساسی در تمامی این ابعاد و خاصه بعد فرهنگی

نسـل چهـارم مـردم اولـین کسـانی      هاي  ورد سوء استفاده دشمنان قرار نگیرند. در جنگتا این گونه مسائل م
گیرند چرا که این نـوع جنـگ، جنگـی     می هستند که توسط دشمن به صورت غیر مستقیم مورد تهدید قرار

کنـد.   مـی  روانی است و با سالح سرد و گرم صورت نمی پذیرد اما دشمن تمام قواي خود را جهت حمله مهیا
را هـدف قـرار داده اسـت    هـا   آسـیب زا کـه واژگـون سـازي  ارزش    هاي  در برابر بحرانها  کی از این شیوهی

و ارکـانی بنـا گشـته و درجـات     هـا   واگذاري امور و اتکا بر تدبیر کننده اي قادر است،که این اتکا بر سـتون 
توکل را مشتمل بر چهار رکن اساسی می دانند، که بـه شـرح ذیـل     ،عالمان اخالق. شود می گوناگونی را شامل

  است.
ها: انسان متوکل ایمان دارد علم خداونـد   ایمان به عالم بودن خداوند نسبت به احتیاجات انسان: رکن اول 

ر علمی است مطلق، نامحدود، ازلی و ابدي که به هیچ گونه ابزار و مقدمه و واسطه اي نیاز ندارد، خطا ناپذی
است و مستلزم تاثیر پذیري ذات الهی از غیر خود نیست. بنابراین، خداوند هم به ذات خویش علم دارد هم به 

). نقطه مقابل این رکن این اسـت کـه آدمـی    67،ص1382سعیدي و دیوانی،(ها موجودات هستی و  نیازهاي آن
راه نفوذ و در نهایت تأثیر پـذیري   این دودلی حاصلی جز فراهم سازي .ب نسبت به علم پروردگار باشدبذَذَم

آورد کـه آدمـی را    مـی  و هجوم دشمنان را در پی نخواهد داشت که در نوع خود بحرانی را پدیدها  از آسیب
  .کند چرا که بیشتر در پی این است که امورش را مخلوقات کفایت کنند می سرگشته و حیران

                                                   
3 based power  Patterns 
4 Hybrid models 
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ها: مقصود از قدرت الهی آن است که  حتیاجات انسانرکن دوم: ایمان به قادر بودن خداوند نسبت به رفع ا
 کند دهد و اگر ترك فعلی را اراده کند آن را ترك می اگر اراده او به انجام فعلی تحقق پذیرد آن را انجام می

داندکه خداوند عز و جل بر انجام تمام امور قادر و تواناست  ). بنابراین، انسان  متوکل می70،ص1382،(همان
باشد. پـس، یکـی از صـفات     ها نیز قادر می وه بر این که بر احتیاجات بندگان عالم است، در رفع آنو لذا عال

پروردگار عالم، قدرت و توانایی او بر انجام امور است. خدایی که تمام موجودات عالم را با قدرت و توانایی 
انسـان  در تقابـل بـا ایـن رکـن      خویش جامه هستی پوشانده، قادر است احتیاجات بندگانش را برآورده سازد.

جویند کـه   می هایی که دچار ضعف در ایمان و ایقان به قدرت خداوند گشته اند قدرت را در دست ضعیفان
توانند جهت  می خود حتی نفس کشیدن و راه رفتنشان وابسته به نیرویی مافوق است و این جماعت به سادگی

عارفی که اسرار الهـی در   ابوسعید ابوالخیر .هم استفاده کنند 1بر زمین زدن فرد وابسته از مکري نظیر شانتاژ
  نماید. می گردد چه زیبا امید بر خداوندگار عظمت و قدرت را موزون می فصاحت کالمش هویدا
  باید داشت می باید داشت             وز صحبتشان کنار می از اهل زمانه عار

  باید داشت می امید به کردگار   از پیش کسی کار کسی نگشاید                   
رکن سوم: ایمان به جود و سخاوت خداوند: انسان متوکل، خدا را به داشتن جود و سخا وکـرم و بخشـش   

ورزد، او  هـا بخـل    دهد که خداوند در عطا و بخشش نعمت هایش به آن اي احتمال نمی شناسد و هرگز ذره می
راسر گیتی را فرا گرفتـه اسـت و موجـودي نیسـت کـه از      کران خداي قادر، س معتقد است رحمت و کرم بی

  رحمت و نعمات گسترده او بی بهره باشد. 
رکن چهارم: ایمان به محبت و رحمت خداوند:  انسان متوکل معتقد است پروردگار توانـا، مظهـر مطلـق    

توکـل  کرانش سراسر عالم وجود را فراگرفتـه اسـت. بنـابراین،     رحمت و شفقت است و محبت و رحمت بی
به گونه اي که اگر  هاي مذکور مانع تحقق توکل می شود،مبتنی بر پایه هایی است و فقدان هر کدام از پایه 

لیکن ایمان به توانـایی او در بـرآوردن حـاجتش نداشـته     دن وکیل خویش ایمان داشته باشد وکسی به عالم بو
توانا بودن خداوند ایمان داشته باشـد ولـی بـه     چنین، اگر کسی به عالم و تواند بر او توکل نماید. هم باشد نمی

گردد. و چنان چه، متوکل به جود و سـخاوت   جود و سخاوت خداوند معتقد نباشد، برایش توکل حاصل نمی
تـوان او را   خداوند اعتقاد داشته باشد ولی ایمان به محبت و رحمت او نسبت به بندگانش نداشته باشـد، نمـی  

د. بنابراین، انسان متوکل باید به این رکن نیز ایمان آورد و چنان که ایمان یک متوکل حقیقی به حساب آور
). در تقابل با رکن سوم و چهارم نیز  وابسته بودن به دیگران 4-6، صص 1383نیاورد متوکل نیست (اکبري، 

ارت را پستی و حق ،آید و این نیازمندي به سمت انسان ها می معضلی است که به سبب سستی در ایمان بوجود
براي فرد  در پی خواهد داشت چرا که خداوند تنها و تنها موجودي است که پافشاري و اصرار مخلوقـات او  

                                                   
   مکر، فریب، سفسطه. 1
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را به ستوه نمی آورد اما محتاج بودن به مخلوقات ظرف زمانی و مکانی دارد و فرجامی مشخص که خستگی 
  آدمیان و حقیر شمردن فرد طلب کننده ما حصل آن است. 

شود منافاتی با توسل ندارد که آبرومندان درگـاه حـق    می به خداوند که همانا توکل نامیدهواگذاري امور 
و با توکل کردن بر مردم و توقع داشـتن از   ،را واسطه قرار دهیم چرا که در سنت هم این مسئله مطرح است

دهد  می خیصتوسل و توکل به غیر را تش ،گري قوي خداوند متفاوت است و این نیروي درونی هم چون حس
عوامل و ابزار مخاطره  ي این نوع حس گر کلیه :گوید می )2000دقیقا هم چون حس گرهاي سنت که پیک(

را ها  اطالعاتی جنگدههاي  دهد و حتی ضعف سیستم می دور را مورد شناسایی قرارهاي  آمیز، حتی در مسافت
عنصري سرباز خود را که وابسته به غیر است ست کند. به بیانی دژ مستحکم درونی ما نیز س می نیز شناسایی

از سعی و کوشـش   -کامالً -ها باشد که متوکل، در ضرورت توکل بدین معنا نمی"دهد. می مورد شناسایی قرار
البتـه همـان گونـه     -ها باز ایستد و خود را از هلکات و مخاطرات باز نگیرد، بلکه آویختن به وسایل و علت

خود ضروري اسـت ولـی بـا وجـود      -روي در کار ورزي و زیاده است و نه طمعکه در شریعت بدان امر شده 
» مسبب االسباب«ها نبایستی بر تالش و نتایج این اسباب ظاهري اعتماد ورزد که اعتماد و اتکاء او تنها بر  این

کـار   توکل آن است کـه "گویند:  حکیم سبزواري در این باره می ).127، ص 71(بحاراالنوار، ج  "باشد و بس
کننده امور است واگذار کنی و معناي آن این نیست که خود را از کار بازداري، زیرا،  را به خداوند که تقدیر

آید، تمامی و همه آن وسایل، تنها مجاري فیض خدایی است که  بسیاري از کارها به وسایط و وسایل، پدید می
یط، جنبه فاعلیت الهی و حقیقی ندارد و اگر منزه از حصر و مبراي از قید و حد است و هیچ یک از آن وسا

روبـی هـواجس و    دهی، هرگز از اسباب و وسایل پرهیـز نکـن، بلکـه در غبـار     خواهی کار نیکی انجام تو می
خواطر نفسانی که حطوظ شخصی در آن مطرح است کوشش کن، نه آن کـه در مشـتهیات نفسـانی و بـراي     

بنـابراین،  ").352(شـرح منظومـه، بخـش حکمـت، ص      "بازمانیطلبی جدیت کنی و یا از کار  تکاثر و افزون
ي عابد با ایمان در مقام توکل آن است که براي رسیدن به هر خواسته که اسباب عادي و طبیعی براي  وظیفه
ولی رسیدن به مطلـوب را سـرانجام مشـروط بـه اراده و اذن     ر است، به اسباب عادي متمسک شود، آن میس

   ).213، ص 1371(منفرد،  "تکوینی خداوند بداند
در قرآن کریم و روایات اسالمی این معنی نفی شده است که مفهـوم توکـل، تـرك اسـتفاده از اسـباب و      
وسایل عادي باشد. در قرآن می خوانیم که حضرت یعقوب (ع) زمانی که فرزندانش را به مصـر مـی فرسـتد    

ابواب متفرقه و ما اغنی عنکم من اهللا من شیی چنین وصیت می کند:یا بنی التدخلوا من باب واحد وادخلو من 
تان از یک در وارد  ان الحکم اال هللا علیه فلیتوکل المتوکلین. فرزندانم هنگام ورود به دربار پادشاه مصر همه
کند، حکم و دستور  نشوید و از درهاي مختلف وارد شوید. البته این نصیحت من شما را از خداوند بی نیاز نمی

این آیه و ").67. بر او توکل می نمایم و افراد متوکل همگی باید به او توکل کنند (یوسف، آیه از آن خداست



 q  63  نی تأثیرات تربیتیتوکل:امن ترین سنگر مستحکم دفاعی و بازخوا
 

 

بینش توحیدي یعقوب بیانگر آن است که با حفظ بینش توحیدي توکل، به اسـباب و لـوازم طبیعـی توجـه     
خود را رها کرد چنین، در حدیث معروفی می خوانیم: مرد عربی در حضور پیامبر (ص) شتر  داشته باشیم. هم

 "شتر را پایبند بزن و بر خدا توکل کـن » اعقلها و توکل«پیامبر اکرم (ص) فرمود: » اهللا علی  توکلت«و گفت: 
  ).  3661، ص 4الحکمه، ج  (میزان

تفریط را در توکل بر  زا وجود دارد، که دو سر طیف قرار گرفته اند و افراط و در این جا دو قطب آسیب
هد از سمت راست در قطب نخست، توکل به خداوند و ترك استفاده از اسـباب و وسـایل   د می خداوند نشان

است گویا سربازان دژ در برابر هجوم دشمنان تنها ایستاده اند و دستانشان را رو به سوي پروردگار بـاال بـرده   
و اسـتقالل   اند و  دیگر هیچ تالشی جهت جلوگیري از نفوذ دشمن انجام نمی دهند و در قطـب دوم، اصـالت  

قائل شدن براي اسباب است  این جا سربازان آن قدر به نیروهاي خارجی توجه کرده اند که نیروي اصـلی را  
یکی از باشند و اگر فردي در  دو آسیب می از یاد برده اند در هر دو صورت فرجام شکست خواهد بود و هر
زا،  ي دو قطب آسیب کند. اما حد میانه دا میاین دو قطب سر در بیاورد پس از مدتی به قطب مقابل گرایش پی

توکل همراه با کوشش و تالش و استفاده از اسباب و وسایل است. بنابراین، در راه سالمت، توکل بـه معنـاي   
نفی انتساب امور به انسان یا اسباب و علل طبیعی و ارجاع اصالت و استقالل به خداوند است، به طوري کـه  

  گیرد. داف از سایر اسباب و وسایل کمک میفرد در راه رسیدن به اه
  قطب اول                          حد میانه                                      قطب دوم

                          

  توسل به اسباب     توکل به خدا و توسل به اسباب         توسل به اسباب بدون توکل برخداتوکل بدون  
  غیرعاملپیامدهاي توکل به عنوان پدافند  آثار و-4
گذارد؛ در این جا  می يها بر جا توکل به خداوند متعال، پیامدهاي مثبتی در زندگی فردي و اجتماعی انسان 

  به توضیح برخی از این ثمرات و فواید می پردازیم:
  آرامش و اطمینان قلبی 4-1

بخش است، زیرا کسی که  یکی از ثمرات توکل، آرامش درونی و اطمینان قلبی است. توکل به خداوند، آرام
و بر این باور است  پذیرد را هر چه باشد به آسانی میکند نتیجه تدابیر و اقدامات خود  بر خداوند توکل می

شد نیز است و اگر خالف آن بابینی او باشد صالح او چنین بوده  که نتیجه کارهاي او اگر مطابق پیش
بنابراین، انسان متوکل از آینده اضطراب ندارد و با قوت قلب و آرامش به تدبیر  کند. مصلحت او را تأمین می

فان تولوا فقل حسبی اهللا ال اله اال  ). از این رو در قرآن آمده است:4، ص 1381پردازد (غباري بناب،  امور می
ها از حق روي بگردانند (نگران مباش) بگو خداوند مرا  اگر آن ش العظیم.هو علیه توکلت و هو رب العر

). 129احب عرش عظیم است (توبه، آیهکند، هیچ معبودي جز او نیست بر او توکل کردم و او ص کفایت می
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توکل بر خداوند است.  ،اصل آرامش و قوت قلب. خوانیم: اصل قوه القلب التوکل علی اهللا و در حدیث می
پراکندگی است که مراکز حیاتی با فاصله  غیرعاملیکی از اصول پدافند  ).681ص،10ن الحکمه، ج(میزا

گردند تا کمترین ضرر و زیان متوجه مراکز امنیتی باشد. در حقیقت توکل هم  می مناسبی از یکدیگر تعبیه
ی ناشی از وابستگی متعددي است که آرامش قلبهاي  به عنوان یک نوع ابزار دفاعی خود داراي زیر مجموعه

براي انسان به ها  به قدرت خداوند یکی از نتایجی است که  بدنبال دارد که ضریب امنیتی را در برابر آسیب
 رساند چرا که هیج گونه نگرانی و تشویش که در پی عدم وجود تکیه گاه مناسب پدیدار می حد اعلی

  گردد وجود ندارند. می
  افزایش قدرت تفکر 2 -4

بخشد، زیرا، توکل سبب  بینی خاصی به انسان می افزاید و روشن داوند، هوش و قدرت تفکر را میتوکل بر خ
ترین و  گیري را حفظ کند و نزدیک زده نشود و قدرت بر تصمیم  شود انسان در برابر مشکالت وحشت می

ی از امیرالمومنین ).از این رو در حدیث14، ص 1380حل مشکل را بیابد (مکارم شیرازي، برترین راه درمان و
کسی که بر » من توکل علی اهللا اضائت له الشبهات و کفی الموؤنات و امن التبعات«خوانیم:  علی (ع) می

گردد و از مشکالت  شود و اسباب پیروزي او فراهم می خداوند توکل کند تاریکی شبهات براي او روشن می
هاي  قدرت تفکر که یکی از معیارها و مالك بنابراین  ).414، ص 5رهایی می یابد (شرح غررالحکم، ج 

دهد و وجه ممیز انسان از  می شرافت و برتري آدمی است که میزان لیاقت او را در درگاه احدیت نشان
حیوان است که در حد تمام براي بشر در نظر گرفته شده است به منظور رسیدن به درجه اکمال، که بتواند 

روزگاري که دشمنان درون و بیرون در پی ایجاد تردید در وجود آدمیان راه را از چاه باز بشناسد و در 
هستند، شبهات را مرتفع سازد نیازمند به اوج رساندن سطح تفکر خویش است و تنها، اتصال بر دریاي عظمت 

گردد چرا، انسانی که دم اهورایی پروردگار  می و قدرت خداوند است که موجب افزایش سطح فکري انسان
افت نموده است الیق حمایت و پشتیبانی از نیروي ازلی و به اعلی رساندن قدرت تعقل، تفکر و تدبیر را دری
  است. 

  نفس عزت 4-3
کند  ز دیگر ثمرات توکل بر خدا، عزت و سربلندي در بین مردم است. فرد متوکل چون به خداوند تکیه میا

اش  ذا، عزت و سربلندياز مردم التماس نمی کند. لغناي نسبی از مردم دارد و به خاطر رسیدن به مال و مقام 
د: و توکل علی العزیز الرحیم. اي پیامبر بر خداوند عزیز و نو خداوند در قرآن می فرمایشود  حفظ می

د:  و من یتوکل علی اهللا فان اهللا عزیز ن). و در جاي دیگري می فرمای217مهربان توکل کن (شعراء، آیه 
در تفسیر  ).49کل کند او را عزیز (پیروزمند) و حکیم خواهد یافت ( انفال، آیه هرکه به خدا تو الحکیم.

کننده به او) دچار  گذارد که پناهنده او (توکل اند چون خداوند عزیز است نمی این آیات بیشتر مفسرین نوشته
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» التوکل اوطناالغنی و الغر یجوالن فاذا ظفرا بموضع  ان «ذلت و خواري گردد. امام صادق (ع) فرمودند: 
نیازي و عزت و سرافرازي در گردش و حرکتند، پس هر کجا به توکل برخورد کردند، در آن جا وطن بر  بی
یا ایها الناس توکلوا علی اهللا و «(ع) فرمودند:   چنین، امام علی هم ).126، ص 68گزینند (بحاراالنوار، ج  می

ل کنید و به او اعتماد داشته باشید چرا که انسان را از غیر اي مردم بر خدا توک» اتقوا به فانه یکفی ممن سواه
یا بنی! «در این رابطه لقمان حکیم به فرزندش فرمود:  ). و265،ص 55کند (بحاراالنوار، جلد  نیاز می خدا بی

دم پس از مرسفرزندم! بر خدا توکل کن » الناس، من ذا الذي توکل علی اهللا فلم یکفه؟! توکل علی اهللا ثم سل فی
نیاز نکند و مشکل او را حل نکرده  آیا کسی هست که توکل به خدا کرده باشد و خداوند او را بی .بپرس
در حقیقت معرفت حاصل از توکل بر خداوند با پدید آوردن و یا پرورش  ).4؟! (میزان الحکمه، ج »باشد

این بازدارنده بودن، در برابر دارد و  می دادن حس عزت نفس در آدمیان آنان را از ارتکاب به معصیت باز
گناهان، یک نوع حافظت از انسان است چرا که معصیت هم به علت عوامل داخلی و هم خارجی ممکن 
است بوجود آید و نتایج متعددي را هم در پی داشته باشد که پس از نفوذ به درون آدمی تمام فضائل و 

  سازد. می ودحسنات را که کالبد آدمی به آن مزین گردیده، سیاه اند
  جلوگیري از غرق شدن در مادیات 4-5

تر می تواند از غرق شدن در مادیات  انسان متعالی و خداپرست در پرتو پیوند روحی عمیق خود با خدا، آسان
رهایی یابد و تعهدات انسانی و خدایی خود را به کار بندد، زیرا عشق او بر خداوند بر گرایش طبیعی و 

آورد  آالیش، پاك، کمال طلب در می شود و او را به صورت انسانی خود ساخته، بی می هاي دیگر پیروز جاذبه
).در این باره قرآن 23، ص 1360دارد (حسینی بهشتی، که از روي اختیار در جهت تکامل انسانی گام بر می

علی ربهم یتوکلون.آن  می فرماید:فما اوتیتم من شیء فمتع الحیوه الدنیا و ما عنداهللا خیر و ابقی للذین ءامنوا و
چه به شما عطا شده متاع زودگذر زندگی دنیاست و آن چه نزد خداست براي کسانی که ایمان آورده و بر 

بنابراین یکی از بحران هایی که امروزه  ).36کنند بهتر و پایدارتر است (شوري، آیه  پروردگارشان توکل می
که آدمیان را غرق در مادیات دنیوي ساخته است.  گریبان گیر آدمیان شده است، پدیده روز مرگی است

سرگرم شدن به امور مادي و دنیوي ضربه اي کاري از سوي شیطان است چرا که انسان را از یاد خداوند 
سازد. بنابراین توکل به عنوان عامل دفاعی اي عظیم در آدمی موجب ایستادگی و مقاومت وي در  می غافل

  باشد. ها می برابر این گونه بحران
  تقویت اراده 6 -4

در سایه توکل به خداوند انسان حق جو هنگامی که تصمیمی به خاطر خدا می گیرد در تصمیم و اراده خود 
کند که سرمنشأ همه علل و عوامل جهان است، در این صورت  قاطعیت دارد، زیرا فقط بر خداوند تکیه می

فرماید:  ).خداوند در قرآن می9، ص 1383(اکبري،  معنی ندارد که سستی به خرج دهد و در پاي آن نایستد
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المتوکلین.هنگامی که تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن که خداوند  اهللا یحب  اهللا ان فاذا عزمت فتوکل علی
  ).159متوکلین را دوست دارد (آل عمران، آیه 

  شجاعت 7 -4
حیاتش وجود دارد احساس تنهایی اگر انسان در برخورد با کارها و امور بزرگ و کوچکی که در طول 

بینی نشده، یار و یاوري  کرده گمان نماید که در برخورد با مشکالت و پیشامدهاي مهم و ناگوار و پیش
گردد و از دست زدن به هر  ندارد و امکان این که دستی به کمکش بشتابد نیست، دچار تزلزل و سستی  می

وامل و اشخاص با قدرتی باشد که در مواقع حساس به شود. بر عکس، اگر متکی بر ع امري گریزان می
شتابند، جرأت و جسارت الزم براي اقدام به کار را پیدا می کند، به هر حال توکل و اتکاء و  کمکش می

شود که انسان  تر و برتر که بتواند در مواقع حساس به انسان یاري رساند سبب می اعتماد به یک نیروي قوي
و به عبارت دیگر، در عمل کردن نوعی شجاعت و جسارت داشته باشد و از جسارت عمل پیدا کند 

که خداوند کریم در قرآن از قول  ).چنان11، ص 1383مشکالت و موانع احتمالی کارها نهراسد (اکبري، 
واتل علیهم نبا نوح اذ قال لقومه یقوم ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیري  حضرت نوح چنین می فرماید:

نظرون.  فعلی اهللا توکلت فاجمعوا امرکم و شرکائکم ثم ال یکن امرکم علیکم غمه ثم اقضوا الی و التبایت اهللا
گاه که به قومش گفت اي قوم من، اگر قیام من و پند دادنم به آیات الهی بر  ها خبر نوح را بخوان آن بر آنو 

شریکانی که قائلید کارتان را هماهنگ  ام؛ شما با شما گران آمده است بدانید که من بر خداوند توکل کرده
و عزمتان را جزم کنید، سپس در کارتان پرده پوشی نکنید، آن گاه کار من را یکسره کنید و مهلتم ندهید 

گردد جبن و بزدلی در برابر باطل و رأي مثبت دادن  می بنابراین آن چه مایه خواري آدمیان ).71(یونس، آیه 
است. در حقیقت توکل بر خداوند و دست نیاز دراز نمودن به درگاه  دهد می به هر آن چه بوي غیر

گردد که گویا شمشیر برنده اي  می باشد که به صورت شجاعت در آدمی ظاهر می پروردگار حالت تدافعی اي
دفاعی هدفی دارد که آن هم جلوگیري از هاي  نماید. و هم چون سایر شیوه می است که دشمن را قلع و قمع

  آید. می نفسانی بوجودهاي  و خواهشها  سان است که بواسطه جبن و ترسویی وي در برابر خواستهتخریب ان
  دوري از صفات رذیله8 -4

توکل، بسیاري از صفات زشت و رذیله را مانند: حرص، حسد، دنیاپرستی، بخل و تنگ نظري از انسان دور 
جایی براي این اوصاف رذیله وجود ندارد (مکارم سازد؛ چرا که وقتی تکیه گاه انسان، خداوند قادر باشد،  می

). به دیگر سخن، اگر انسان به خداوند متعال توکل داشته باشد و دستورات او را به 14، ص 1380شیرازي، 
کار بندد در واقع پوزه او را به خاك مالیده و ابلیس بر چنین انسانی هرگز تسلط نخواهد یافت. انما سلطنه 

اند و بر پروردگارشان توکل  و الذین هم به مشرکون. آري شیطان بر کسانی که ایمان آوردهعلی الذین یتولونه 
گردد هرگونه اقدام  می به همین خاطر وجود این کهن دژ (توکل) سبب ).99کنند دست ندارد (نحل، آیه  می



 q  67  نی تأثیرات تربیتیتوکل:امن ترین سنگر مستحکم دفاعی و بازخوا
 

 

شایسته مأمنی گردد ناکام بماند و چه  می حیله گرانه اي که موجب ریشه دواندن رذائل اخالقی در آدمی
  دهد. می است اتکال بر خالق، که این گونه مخلوق خویش را مورد حمایت قرار

  توسعه رزق 4-9
خداوند حکیم در قرآن میفرماید:و یرزقه من حیث الیحتسب و من یتوکل علی اهللا فهو حسبه.و او را از 

). 3را کافی است (طالق،آیهجایی که گمان نمیبرد، روزي رساند؛ و هر کس بر خداوند توکل کند همو  وي 
لو انکم تتوکلون علی اهللا حق توکله لرزقکم کما یرزق الطیر، تغدو حماصاً و «رسول خدا (ص) فرمودند: 

اگر به خداوند، به حقیقت توکل تکیه کنید، خداوند حتماً شما را روزي خواهد داد، آن گونه » تروح بطانا
گردند (محجه  کنند و شب با شکم پر به النه بر می ی صبح میهاي خال دهد. با شکم که پرندگان را روزي می

بنابراین باید دانست جشم امید به دست غیر داشتن گره اي را باز نخواهد ساخت جه  ).379، ص 7البیضاء، ج 
بسا گره اي جدید بر کار بیافکند و طوق بردگی بر گردن انسان بیاویزد. امید به لطف خداوند است که قطغ 

یاز از بندگان را بدنبال خواهد داشت که شکوه این عزت و سربلندي به خاطر وجود پشتیبانی قوي امید و ن
  است که همیشه در حالت آماده باش براي بندگان متوکل است.   

  امیدواري و تالش 10 -4
دهد و در برابر مشکالت احساس ضعف و  کسی که داراي روح توکل است هرگز یأس به خود راه نمی

کند. کسی که بر خداوند توکل  دارد دلسرد و سرخورده نمی شود؛ بلکه با امید بیشتري به پیگیري  نمیزبونی 
گرمی و داشتن همراه و یاوري کارساز چون خداوند  پردازد؛ زیرا، توکل مایه احساس پشت کار خود می

و لنصبرن علی ما اذیتمونا و  ).و ما لنا اال نتوکل علی اهللا و قد هدانا سبلنا 7، ص 1383متعال است (اکبري، 
هاي سعادت رهبري کرده است،  و چرا بر خدا توکل نکنیم، با این که ما را به راه علی اهللا فلیتوکل المتوکلون.

و ما به طور مسلم در برابر آزارهاي شما صبر خواهیم کرد (و دست از رسالت خویش بر نمی داریم) و توکل 
بنابراین آدمی آن زمان که بداند در هر پله اي که ). 12د (ابراهیم، آیهکنندگان باید بر خداوند توکل کنن

خواهد  می ایستاده است، خداوند در پله اي باالتر از اوست، نه چون که خداوند است بلکه بدین خاطر که
بندد و دیگر بیمی از هجوم بیگانه بر  می دست بنده خود را بگیرد، یأس و نومیدي از کالبد او رخت بر

و آن جاست که سر بر آستان ساحت وجودي خود ندارد چرا که نور امید در دلش روشن است 
خدایا مرا ببخش بخاطر تمام درهایی که کوبیدم و خانه کند که  می ساید و نجوا می پروردگار
  داشت. می خانه ارزانیو فقط خانه اي پوشالی بود که یأس و نا امیدي را صاحب  تو نبود

  نتیجه گیري
توکل، یکی از ارکان ایمان است که بدنبال دست یابی به هدف افزایش ظرفیت وجودي انسان در مقابله با 
تهدیدات و خطرات احتمالی و نیز ارتقاي توانمندي و افزایش آستانه تحمل افراد در مواجهه با شرایط ویژه 
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باشد. استراتژي توکل جهت کاهش و یا  رفع سستی و  می ر متفاوت استکه بسته  به میزان ایمان به پروردگا
ناپایداري و اضمحالل عناصر وجودي براي انسان تعبیه شده است که شأن آدمی را در قیاس با دیگر 

دهد و در حقیقت اهتمامی ویژه  به جهت حمایت از انسان در برابر عوامل واژگونی و  می موجودات نشان
ست.  توکل یعنی در کار خود بر خداوند تکیه کردن و حالتی است در بنده مومن که از تخریب این دژ ا

دفاعی در برابر هاي  معرفت او به خداوند و اوصاف و اسماء حسناي او ناشی می شود یعنی  محدود به ابزار
ه ترین، دشمنان هم چون  سالح سرد و  گرم نیست بلکه ابزار نیازمندي به بی نیازي که سازنده پیچید

باشد و بهترین نیروي تدافعی است که وحدتی درونی اي در  می استها  کارآمد ترین و پایدار ترین سالح
آورد که تمامی فضائل اخالقی دست در دست یکدیگر سعی خود را بر این مبتنی سازند که  می آدمی پدید

توکل نوعی رابطه ایمانی ها.  سیبایمان به قدرت پروردگار رشد یابد به جهت حمایت از انسان در برابر آ
داند که خداوند به نیاز همه بندگان آگاه و بر رفع آن نیازها تواناست،  میان بنده و معبود است. مومن می

رحمت و شفقت دارد و بخیل نیست. پس خداوند هر نیازي را که ها  خداوند خیرخواه بندگان است و به آن
هاي  مکرر و خواهشهاي  او تأمین می کند و از شنیدن خواستهبنده داشته باشد، مطابق خیر و مصلحت 

چنین، انسان متوکل در برابر همه سنن الهی تسلیم و خاضع  متعدد جهت رفع و دفع بالیا عاصی نمی گردد. هم
گزیند،  است و براي رسیدن به هر هدفی اسباب آن را فراهم می کند و در عین حال می داند اسبابی که بر می

در دست خداست و این اسباب در حقیقت ها  در تأثیر و ثمربخشی مستقل نیستند؛ تأثیر همه آنهیچ یک 
تمهیدات و مقدماتی در اجراي این طرح غیر مسلحانه هستند که بواسطه این لوازم باید زمینه سازي الزم 

ت دفاع  صادر صورت بگیرد و آرایش نظامی وجودمان پدید بیاید تا سردار این قلعه دستور نهایی را جه
چنین، توکل آثاري در  بنابراین، این گونه توسل به اسباب با توکل حقیقی، هیچ منافاتی ندارد. هم. نمایند

گذارد از قبیل کنار آمدن با مشکالت، مقاومت در برابر یأس و  ها بر جاي می زندگی فردي و اجتماعی انسان
و رذائل اخالقی و غیره. و در نهایت، راه رسیدن به  نومیدي، مهار اضطراب و افسردگی، جلوگیري از تخلفات

توحید «کالم چنین فضیلتی و استفاده از این آثار و برکات در گروه ایمان به خداوند و شناخت او و در یک 
دارد اگر  انسان به علم الیقین از قدرت و علم  می ) بیان1360است و آن گونه که حسینی بهشتی ( »افعالی

اشد و در پهنه هستی همه چیز و همه کس را ریزه خوار خوان نعمت او بداند و به مفهوم خداوند باخبر ب
چنین، جهان  آشنا باشد و روح و جان و دل خویش را در گرو این امر بداند وهم» الموثر فی الوجود اال اهللا«

مروه نیز به خاطر  را صحنه الطاف بیکران الهی ببیند و بداند که  حتی هبوط آدم و حوا در سرزمین صفا و
وجود دشمن و جدال همیشگی آدمی بین حق و باطل بوده است و تنها پروردگارش آنان را کفایت نموده 
است سعی خورا مبتنی بر این قرار داده که براي رسیدن به صفت توکل  بینش توحیدي را کسب نماید که این 

کند که  توحیدي انسان به این حقیقت برخورد می بینش مستلزم ایمان و ایقان بر خداوند است. زیرا، در بینش
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آفرینش جهان و گردش کار آن فقط به دست آفریدگار توانا و دانا است. این بینش توحیدي به طور طبیعی 
انسان را به این اصل رهبري می کند که تنها اوست که شایسته پرستش و عبادت است و چون سررشته همه 

دست اوست فقط باید بر او توکل کرد چرا که پروردگار هستی هر آن چه را ها و قوانین آفرینش به  پدیده
نمایند و بی اذن و  می و زمین علیه آدمی بر خیزند و در پی هالکت انسان باشند را کن فیکونها  در آسمان

  اراده ایشان حتی برگی از شاخسار درختی بر زمین هبوط نمی کند. 
  منابع و ماخذ

  قرآن کریم
  سوزي. تهران،گلستان ادب سازي و سبب )، مشیت الهی در سبب1383ود(اکبري، محم

  ) غررالحکم و دررالکلم،تهران،بیتا1337انصاري، محمد علی(
  ،تهران، دانشگاه تهران5)،شرح غرر الحکم و در الکلم،جلد 1346(دي، عبد الواحد بن محمدتمیمی آم

)، بررسی میزان تعهد سازمانی پایوران سازمان پدافند 1390حسینی عبدالرضا،اسکندري مجتبی، شایق صادق،(
  ،تهران20مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی،شماره     کشور،فصلنامه  غیرعامل

  )، توکل از دیدگاه قرآن، اصفهان،فردوسی1360حسینی بهشتی، سید محمد (
،فصلنامه سازمان نظام مهندسی ساختمان، غیرعاملیخچه و مفاهیم پدافند )، تار1390خرم آبادي،محمد(

  36شماره 
  )، اخالق اسالمی، قم، دفتر نشر معارف1381مسعود، (آذربایجانی دیلمی احمد، 

 )،مبانی اخالق اسالمی. تهران، انجمن اولیاء و مربیان جمهوري اسالمی ایران1374پور، مجید ( رشید
ها، تهران، انجمن اولیاء و مربیان جمهوري اسالمی  )، نگاهی به فرهنگ ارزش1376زرهانی، سید احمد (

  ایران
  )،شرح منظومه،تهران،مرکز نشر کتاب1367بن مهدي ( زواري، هاديبس

  )،قم،دفتر نشر معارف1)، معارف اسالمی(1382مهر محمد،دیوانی امیر، ( سعیدي
  المی)،تکامل در پرتو اخالق، قم، اس1362غالمرضا(،سلطانی

)، المیزآن فی تفسیر القرآن، (ترجمه سید محمد باقر موسوي 1384طباطبایی، سید محمد حسین(
  ،قم، دفتر انتشارات اسالمی14همدانی)،جلد

  )،جهاد با نفس، مترجم علی صحت، قم، بقیه اهللا1389عاملی،شیخ حر(
 .www                 )،توکل بر خدا1381غباري بناب، باقر(

seraj. Ir  
  ،تهران،انتشارات عباسیغیرعاملنظري پدافند هاي  )، دیدگاه1387سن(فردرو،مح
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  ، قم،موسسه نشر اسالمی.7البیضاء فی تهذیب االحیاء،جلد  )، المحجه1362فیض کاشانی، مالمحسن(
  )،جنگ و استراتژي، تهران،نشر بین الملل1370کبورق،علی باقر(

  ،تهران،سپاه پاسداران انقالب اسالمی5)،فصلنامه دفاعی تاکتیکی،شماره 1381گري،کالین(
  لبنان،موسسه الوفاء 28هـ. ق)،بحاراالنوار، جلد  1402مجلسی، محمد باقر (
  لبنان،موسسه الوفاء 55هـ. ق)،بحاراالنوار، جلد  1402مجلسی، محمد باقر (
  لبنان،موسسه الوفاء 68هـ. ق)، بحاراالنوار، جلد  1402مجلسی، محمد باقر(

  لبنان،موسسه الوفاء 71هـ. ق)، بحاراالنوار، جلد  1402اقر (مجلسی، محمد ب
،(ترجمه حمیدرضا شیخی)، قم،موسسه 10)، میزان الحکمه، جلد 1379محمدي ري شهري، محمد(          

  فرهنگی دارالحدیث
، (ترجمه حمیدرضا شیخی)، قم، موسسه فرهنگی 4)،میزان الحکمه، جلد 1379محمدي ري شهري، محمد (

  دیثدارالح
  www. Hawzah. net       )، توکل1380مکارم شیرازي، ناصر(

  )،بررسی قرآنی و روایی توکل (خاستگاه، موضوع و نتیجه)،قم،کوثر1357منذر، علی (
  )، اخالق و تربیت اسالمی، تهران،دفتر نشر فرهنگ اسالم1371منفرد، حسن (

لسعادات) (ترجمه ا جامع کتاب )، علم اخالق اسالمی (ترجمه1366نراقی، مهدي (
  مجتبوي)،تهران،حکمت الدین سیدجالل

زمینه اي فرهنگی براي مقابله با تهدید، اطالع  غیرعامل)،سخنی با خواننده پدافند 1389نقیب زاده، سیدرضا(
  35رسانی وکتاب داري/کتاب ماه علوم اجتماعی،شماره

  
  
  



اي مضر در پدافند  هاي رایانه هاي مطلوب و بازي نقش متعارض رسانه
  غیرعامل فرهنگی

  1سارا افشار

  چکیده
، ملی حاکمیت و، ارضی تمامیت از صیانت، افراد امنیت تضمین، مردم جان معناي حفظ به» پدافند«

 تقسیم شاخه دو به باشد کهمی تجاوز گونه هر و موقعیت، شرایط گونه هر برابر در مواقع همه در
 نیروي پذیري آسیب کاهش موجب که اي غیرمسلحانه اقدام هر. : پدافند عامل و غیرعاملشود می

 و خصمانه عملیات مقابل در کشور هاي شریان و اسناد، تجهیزات، تاسیساتها،  ، ساختمانانسانی
 ۀبه علت به کارگیري جنگ نـرم بـه وسـیل   شود.  می خوانده غیرعامل پدافند، شود دشمن مخرب
یک ابزار براي مقابله اساسی است  عنوان به  پدافند غیرعاملامروزه ، علیه کشورهاي دیگرها  قدرت

عد فرهنگی ب پدافند غیرعاملخورد از آنجا که یکی از ابعاد  می لزوم آن در تمامی ابعاد به چشم و
 در این زمینه مهم و اساسی به نظـر اي  هرایانهاي  و بازيها  نابراین توجه به نقش رسانهآن است ب

  . رسد می
مدار  متعالی و اخالقهاي  هدف از این مطالعه از یک سو بررسی نقش رسانه، تحقیقۀ باتوجه به زمین

مضر در فرهنگ ستیزي اي  هرایانهاي  و از سویی دیگر نقش بازي پدافند غیرعاملدر ارتقاي اهداف 
  شود.  می فرهنگی را موجب پدافند غیرعاملعلیه کشورها است که خود لزوم استفاده از 

 الزم اطالعات معتبر علمی منابع مرور با و اسنادي-روش توصیفی از گیري بهره با منظور این به    
پدافنـد   در دیگر ويس از مضر ايرایانه هايبازي و  سو یک از متعالی هايرسانه نقش ۀزمین در

  . گردید آوري جمع فرهنگی غیرعامل
نقش مهمی در تخریب فرهنگ و افکار اي  هرایانهاي  دهد که بازي می این تحقیق نشانهاي  یافته    

و  شود می محسوبها  نسل جوان و نوجوان کشورها دارد که  این خود یک جنگ نرم علیه ملت
 حاکیها  یافته نیز دیگر ازطرفیشود.  ها می علیه آن بازي پدافند غیرعاملباعث به وجودآمدن مفهوم 

 تـدافع ، تدبیر، تهاجم، جذب ویژگی چهار داراي متعالی و مدار اخالق رسانه یک که است آن از
  . باشد پدافند غیرعامل میکشورها در استفاده از  ةکمک کنندها  باشد که این ویژگی می
فرهنگی و جنگ هاي  یک عامل مهم در مقابله با هجمه غیرعاملپدافند توان گفت  می ه طور کلیب   

 متعالی و اخالق مدار از یک سو و عدم اجازه به ورود ۀاستفاده از رسان. نرم دردنیاي کنونی است
  . تواند در این زمینه کارساز باشد می مخرباي  هرایانهاي  بازي

  رسانه متعالی، ايهاي رایانهبازي، پدافند غیرعامل، پدافند: ها کلیدواژه

                                                   
  afshar.sara10@yahoo.com/  تربیتی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشجوي. 1

mailto:afshar.sara10@yahoo.com
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  مقدمه -1
دهنده ساز نشانمصون نمودن عوامل انسانی و انسانسازي و آماده پیشگیري و رعایت تمهیدات پیشگیري،

اي از همیشه فاتحان و قهرمانان افسانه این موضوع در طول تاریخ از ذهن مدبران دور نمانده و تدبیر است.
ها به آسیبها و داد وقوع بحراندر شرایط کنونی که تع اند.جسته فعی قبل از وقوع حادثه بهرهاقدامات تدا

مداقه در خصوص موضوع  این ضرورتز به روز در حال تغییر است بنابرافزایش یافته است و رو شدت
 و فرهنگی مسیر دهیجهت در رسانه بدیلبی نقش به توجه با عامل کاري بس هوشمندانه است.پدافند غیر

به ویژه در فضاي انقالب اطالعاتی و جهانی شدن در نزد هر ملت یا  ،تفکر مردم در جامعه و اندیشه نظام
 چنین رسانه بخش اخالق در. است شده گذشته از ترمهم اخالقی رسانۀ مکتب نقش اخالق در رسانه و

 اخالق و محور مسئله رویکرد به دو زمان هم توجه با جامعه به متعهد و اخالقی رسانۀ که شودمی استدالل

 ادارة در فعال مشارکت به عمومی دانشگاه مردم همچون تربیت و تعلیم به توجه بر عالوه اخالق، در محور

 حکمرانی در رسانه شود. اهمیتمیمعرفی  "رسانه متعالی"عنوان با ايچنین رسانه پردازدمی نیز جامعه امور

تاکید کارشناسان مدیریت دولتی و مدیریت همواره مورد  "حمکرانی خوب"چون مباحثی قالب در جدید
الملل نیز در قالب موضوعاتی چون محققان علوم سیاسی و مطالعات بین از سوي دیگر، رسانه بوده است.

 نظر بهاند. قدرت نرم ملل و مکاتب اشاره کردهدهی ه و جنگ نرم به نقش رسانه در شکلدیپلماسی رسان

بایست جهانی شدن براي نیل به تعالی می گرایانه در عصرق مدارانه و ملیهاي اخالبا دغدغه ايرسانه رسدمی
اي با داشتن شرایطی چون هاي رایانهاز طرفی دیگر بازي تهاجم و تدبیر باشد. تدافع، کارکرد جذب، 4حائز 

جود از آنجا که و تواند مسبب ایجاد جنگ نرم علیه کشورها و فرهنگ ستیزي شود.ها میمقابله با فرهنگ
ي عامل در فضاشود ضرورت پدافند غیرامروزه به وفور مشاهده می ،جنگ نرم در فرایند جهانی شدن

 هاي بازي آثار فهم و براي شناخت که آنجا از رسد.امري مهم و حائز اهمیت به نظر میها فرهنگی کشور

 هاي آگاهی کسب نپذیرفته، صورت کافی و الزم وتحقیقاتها  کوشش آنها اجتماعی آثار ویژه به ايرایانه

لذا در این ).87: 1390،سلطانی فر(است تجربی تحقیقات ویژه به فراوان، نیازمندتحقیقات زمینه این در الزم
رایانه اي تدوین کردیم تا در نهایت بتوانیم هاي  راستا مقاله حاضر را به منظور شناخت رسانه متعالی  و بازي

رایانه اي و ارتقاي نقش متعالی هاي  بازيهاي  آنها به مقابله با هجمهبا مرور تحقیقات قبلی و تامل در 
   را در زمینه فرهنگی پیاده کنیم. غیرعاملپرداخته و پدافند ها  رسانه

  تعریف پدافند و انواع آن1-1
در همه ،و حاکمیت ملیمنیت افراد،صیانت از تمامیت ارضی تضمین ا،حفظ جان مردم"به معناي "پدافند "

)که به دو شاخه 13:1389،(احمر لوئی"باشد می گونه تجاوزموقعیت و هر ،در برابر هر گونه شرایطمواقع 
  شود: می تقسیم
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شـود و   می پدافند عامل که بیشتر در هنگام وقوع بحران (جنگ،سیل،زلزله،شورشهاي خیابانی)استعمال-1
تجهیزات جنگـی و  ،ي سـالحها دفـاع در مقابـل دشـمن بـا بکـارگیر     "نمایـد:  مـی  نیازي تبار این طور تعریـف 

پدافنـد   -2و از سـویی دیگـر   "نداختن ماشین جنگی دشمن و نابودي آرزمی به منظور از کار انهاي  تکنیک
می باشد؛و عبارتند از هر اقدام غیر مسـلحانه  "مدیریت پیش از بحران"که بیشتر تاکید آن بر روي  غیرعامل

کشـور  هـاي   تجهیزات،اسناد و شریان،تاسیسات،مان هااي که موجب کاهش آسیب پذیري نیروي انسانی،ساخت
عامـل  "(خشکسالی،سـیل و زلزلـه و رانـش و لغـزش و طوفـان)و      "عامـل طبیعـی  "در مقابل بحران هایی بـا  

  شود. می خوانده" غیرعاملپدافند "داخلی و تحریم)گردد،هاي  (جنگ،شورش"انسانی
را با تاکید بر بعد دفاع پیشگیرانه در برابـر حمـالت دشـمن     غیرعاملپدافند ،بیشتر نظریه پردازان داخلی

   ).3: 1386یر کرده اند (موحدي نیا،(عامل انسانی )تعب
  عاملهاي پدافند غیرحوزه2-1

  
  ها و محورهاي اساسی پدافند غیرعامل:حوزه1نمودار 
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  فرهنگی چیست؟ غیرعاملپدافند 3-1
 ،دین ادبیات، ،هنر،تنوعات فرهنگیهاي  فرهنگی تمامی امکانات فرهنگی شامل مولفه غیرعاملدر پدافند 

نشاط و تفریح و سرگرمی و نظیر آنها براي  موسیقی، ،روشن فکري صنایع دستی و فرهنگی، مد، فیلم و سینما،
 ،1389(خبر گزاري فارس،شود می فضاي فرهنگی به کار گرفتهمقابله با تهدیدات دشمن در 

  .)8909011051شماره
  دارد؟ غیرعاملرسانه متعالی چه رسانه اي است و چه نقشی در پدافند  4-1

 در امور، توسعۀ و تدبیر خارجی،در سیاست بعد در هم و داخلی بعد در هم که است اي رسانه متعالی رسانۀ

و روشن دل (طاهري فر  باشد جامعه پایۀ هاي ارزش وها  فرهنگ بر مبتنی و حاکمیت و مردم کنار
 ) با17-15: 1390سلطانی فر( نرم، جنگ با تقابل در رسانه حیاتی نقش بھ توجھ با .)88: 1390اربطانی،

 عملیات و اي بحران، رسانه مدیریت چون مسائلی با تقابل در نرم قدرت مفهوم شدن، جهانی گفتمان تحلیل

 "یک منشور قالب در را نرم معارض هاي قدرت با مؤثر تقابل در متعالی رسانۀ یک کارکرد چهار روانی،

 (ملی، تعهدات و تعلقات با اي رسانه یا ملی رسانۀ چنانچه،وي عقیدة است به کرده استنتاج" اي رسانه پدافند

 مردم و حاکمیت مقبول هاي ارزش با مطابق را تدبیر و تهاجم، جذب،تدافع، کارکرد و دینی )چهار  اخالقی 

قدرت  و ،نرم قدرت سخت، قدرت توسعۀ و تثبیت در خارجی و داخلی بعد در خواهد توانست ،دهد بروز
  پرداخت: خواهیم کارکرد، هر تشریح به ادامه در .شود موفق خود بر حاکم ایدئولوژي هوشمند

خود باید به جذب مخاطبان هـدف (اعـم از   هاي  نمایش برنامه براي نخست گام در متعالی رسانۀ جذب:
هـاي پایـه مـورد    این کار از طریق توجه بـه ارزش  ).17-15: 1390،باشد.(سلطانی فرداخلی و خارجی) قادر 

 اعم مخاطب اي رسانه نیازهاي طیفقبول اکثر مخاطبان و فرهنگ عامه با حفظ اصول،پاسخ حداکثري به 

حـاکم در پرتـو نـوآوري     گفتمـان  قـدرت  پنهان و پیدا مصادیق نمایش و،آموزش و سرگرمی رسانی اطالع از
 سـرگرم  هـاي  سریال هتهی در توان می را جذب کارکرد از مشابهی يها  نمونه.پذیرد می صورت رمنديوهن

  و... برشمرد. جهان اخبار ،مستند ،ارزشی  فرهنگی مناسبتی، هاي برنامه و کننده
 در مخاطـب  درنـزد  خـود  بـر  حاکم گفتمان از هوشمند البته و کنشی رویکردي در متعالی رسانۀ تدافع:

 از .کنـد  می دفاع خارجی و داخلی معارض نرم قدرت يها  رسانه هاي تخریب و شایعات، ها، هجمه مقابل

 از نیـز  خـارجی  و داخلی رویدادهاي و عوامل واسطۀ به مخاطب ذهن در شده ح مطر سؤاالت ،دیگر طرف

 تبیین مخاطب براي رویداد یا عامل آن خصوص در مسئوالن و مردم وعملکرد سازي شفاف متعالی رسانۀ راه
 رفته رفته و کند رسوب مخاطب ذهن در پاسخ بی ابهامات و سؤاالت دهد نمی اجازه متعالی رسانۀ .د شو می

  مسئولیت و اجتماعی او را کاهش دهد. احساس یا کند سرد دل حاکم ایدئولوژي و پایه هاي ارزش از را او
رسانه ملی در شکل دهی قدرت هوشمند براي ایدئولوژي خود و براي افـزایش قـدرت چانـه زنـی     تهاجم:
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هاي  بنیادین و سیاستهاي  ارزش ،حمالت و تهاجمات هوشمندي را براي فرهنگ،دستگاه دیپلماسی حاکمیت
یـژه  بیند و بدین ترتیب از ارزش وجودي قدرت در نزد مخاطـب داخلـی و و بـه و    می قدرت  مقابل تدارك

 کشـاندن  واسـطۀ  به متعالی ملی رسانۀ ترتیب، بدین .)می کاهدمخاطب خارجی (اتباع آن فرهنگ متخاصم 

  . کرد خواهد کمک نظام به مذاکره این در زنی چانه قدرت افزایش و مذاکره میز پاي به مقابل طرف
 به بیند می وطوالنی نرم جنگی درگیر را خود بر حاکم ایدئولوژي که متعالی اي رسانه نهایت، در تدبیر:

 واسـطۀ  نقـش  در اي رسـانه  چنـین  .گرفـت  خواهد قرار حاکمیت و نخبگان، مردم، کنار در فعال فوق طور

 و کنـد  مـی  مشـارکت  بازخورد و نظارت، اجرا،،ملی گذاري سیاست و پردازي استراتژي فرایند در هوشمند
 نظارت یاها  سوءتفاهم ابهامات، که دهد نمی اجازه و دهد می انتقال هم به را اشاره مورد گروه سه نظرهاي

  .شود مشکل بروز باعث ایدئولوژي تحکیم و ترویج،،توسعه فرایند بر نکردن
 توانند می ،اثرگذارند امنیتی يها  پایه تضعیف بر که گونه همانها  رسانه امروزهبه طور کلی،

 نیروي درحکمها  رسانه دیگر، سوي از .باشند داشته فراوانی سهم و کارایی نیز آن تقویت و دربرقراري
: 1387(عیوضی،دارند به حاکمیت عمومی افکار رویکرد تعیین در مهمی نقش مردم باورهاي محرکۀ

251 -270.(  

  رایانه اي  هاي  نقش و اهمیت بازي وتاثیرات آموزشی مخرب بازي5-1
 دوران همان از باید حاکمان و امور اولیاي واتوپیا، فاضله مدینه یک ساختن براي که داشت عقیده افالطون

 غیرمحسوس صورتی به توان میها  بازي وسیله به زیرا باشند، داشته نظارت کودکان هاي بازي بر کودکی

،  درمورد آینده براي و شناسایی را آنان استعدادهاي و نیروها،هاي شخصیتی و اخالقی کودکان ویژگی اوالً

 بازي نوع. داد تغییر راه همین از نیز را آنان رفتارهاي توان می نیاز صورت در ثانیاً و کرد گیري تصمیم آنان

). 110- 11: 1389(حسین شریفی، باشد داشته چشمگیري تأثیر رفتار، و اخالقی نگرش تغییر در تواند می
 درها  بازي رو، این از است فرهنگ آن از متأثر زیادي اندازة تا شود می انجام فرهنگ هر در که هایی بازي

: 13 89اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت آموزشی و پژوهش است(معاونت متفاوت مختلف هاي فرهنگ
تحریک کرد. ها  تحقیر سنت ونسبت به تخفیف  را کودکان ویژه به افراد توان میها  بازي وسیله ). به130

نگرند و معتقد  می اعتنایی بی دیدة به شود، می دادهها  بازي در که تغییرهایی به مردمان" :گوید می افالطون
 آیندو برنمی جویی چاره صدد در جهت بدین باشند، زیان منشأ توانند نمی جزیی امور گونه این کهاست 

 آورند،مردانی می دگرگونی و بدعتها  بازي در که جوانان اینکه از غافل گذارند، می آزاد را جوانان

 دیگر قوانین وها  وسازمان بود خواهند دیگري زندگی وجوي جست در پیشین؛ مردان از غیر شد خواهند

 سایر درکنار اجتماعی پدیدة یک عنوان به اي رایانه هاي بازي).797: 1367(افالطون، "خواست خواهند

 اخیر هاي سال طی ارتباطی، هاي فناوري چشمگیر رشد دلیل به امروز دنیاي در وتصویري صوتی هاي رسانه

 و کند می انتخاب ونوجوانان کودکان میان از خودرا مخاطبان ترین عمده انگیز، حیرت اي جاذبه و باکشش
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 حتی رسد می نظر به بلکه داده اختصاص خود به قشررا این فراغت اوقات از توجهی قابل بخش تنها نه

 داده پوشش نیز دهند اختصاص خانواده درجمع حضور یا درسی تکالیف انجام به باید آنان راکه اوقاتی

 زمینه این در که دهد می نشانها  بازي فرهنگی - اجتماعی تأثیرات زمینه در شده انجام هاي بررسی.است

 تأثیرات منفی، بارویکردي نظرات از اي دسته .ندارد وجود قطعی نظر اتفاق هیچ و دارد وجود آرا تشتت

 برخی نتایج .دانند می مثبت را تأثیرات این پژوهشگران از دیگر اي پاره و کنند می ارزیابی را مذکور

 افت فرهنگی،  اجتماعی بیگانگی پرخاشگري، و خشونت اي رایانه هاي بازي که است این بیانگر تحقیقات

 به اعتماد عدم و اضطراب احساس اجتماعی، سازگاري عدم اجتماعی، تعامالت کاهش و انزوا تحصیلی،

 و دینی هاي ارزش شدن دار خدشه سیاسی، خاص هاي ارزش القاي حوصلگی، بی بازي، به نفس،اعتیاد
 هاي بازي بین دهد می نشانها  پژوهش از دیگر اي دسته نتایج مقابل در .دارد دنبال به را آن جز و فرهنگی

 هیچ آن جز و نفس به اعتماد کاهش سازگاري اجتماعی، عدم تحصیلی، افت اضطراب، خشونت، و اي رایانه

 این از .دارند اعتقاد متغیرها این بین مثبت رابطه وجود به راستابرخی همین در و ندارد وجود اي رابطه

 براي ابزاري و کند می تقویت راها  دوستی دهد، می افزایش را اجتماعی تعامالت اي رایانه هاي بازي منظر،

  .)61-2: 1388(شاوردي،باشد می نفس به اعتماد حس ایجاد و هیجانی یهتخلی
 و فنـاوري  از برخـوداري  : « دلیل به ویژه به اي رایانه هاي کندبازي می اعالم خود گزارش در1کوئینتز

 پیشرفته، جانبی افزارهاي سخت طریق از بابازیگر تر نزدیک ارتباط ایجاد همچنین و پیشرفته نویسی برنامه

 آموزشی یا ورزشی محتواي از آنها از معدودي از غیر و کنند می القا خود مخاطبان به را خشونت راحتی به

 قـرارداده  بیشـتر  فـروش  بـراي  عاملی آن، از تر مهم و انگیز هیجان اي زمینه را خشونت بقیه برخوردارند،

  .)125:  1388آذري، از نقل به(اند
 شـبانه  خبرهـاي  زیرا ندارد، خاصی معناي تنهایی به اي، رایانه بازي یک در خشونت وجودبه طور کلی 

 تأثیرآنهـا  تحـت  مخاطبـان  از معدودي تعداد تنها اما هستند؛ ازخشونت مملو هم نشریات و تلویزیون رادیو

 بـا هـا   بـازي  ایـن  بازیکنـان  میـان  رابطـه  قرارگیرد، توجه مورد باید و است مهم آنچه پس گیرند، می قرار

 در موجـود  آیاخشـونت  کـه  دریافت باید طریق این از صرفاً و است آنان اجتماعی محیط و تعامل چگونگی

  ).126: 1388،(به نقل از آذري  خیر؟ یا است داده قرار تأثیر تحت را خود مخاطب اي، رایانه هاي بازي
   و مضر ستیز اسالم اي رایانه هاي بازي زمینه در غیرعامل پدافند6-1

 کل طور به و غرب ه در فضاي رسانه اي و سایبري کهژبسیاروسیع و متنوع است به وی نرم جنگ در ابزارها

 شرك و کفر سردمداران و جهانی دشمنان اسالم در این حوزه سرمایه گذاري کرده و خواهند نمود. استکبار

 جهان سراسر بر کشورها اجتماعی و فرهنگی اقتصادي، سیاسی، تحوالت گرفتن دست به با تا درصددند

 مانع ترین بزرگ که اند دریافته خوبی به لکن سازند، خود ارادة مسخر را عالم وهمۀ یابند کامل سیطرة
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 ستیزي، ظلم چون اي متعالی هاي آموزه اسالمی بینش در که چرا است؛ اسالم هدف، این به رسیدن براي

 که دارد وجود ...و خودگذشتگی از و ایثار عزت، معنویت، امید، ،همبستگی آزادگی، خواهی، عدالت

 لذا .سازد رو روبه جدي هاي چالش با را دشمنان پلید هاي خواسته تواند می آنها از یک هر به پایبندي

 باورها، در تغییر و اسالمی غنی فرهنگ در نفوذ طریق تااز اند گرفته کار به را خود توان و امکانات تمامی

 در را بینی خودکم و یأس بذر و کنند تخریب را مسلمانان اعتقادي و فکري هاي بنیان ها، ارزش رفتارهاو

 جوامع به برتر فرهنگ الگوي عنوان به را خود پوچ و تهی فرهنگ و سازند شکوفا مسلمان هاي ملت

 هاي آموزه یعنی خود پلید اهداف برابر در مانع ترین مهم تا اند آمده بر درصدد ترتیب، این به .کند تحمیل

 استیال جهان کل بر و درآورند خود استثمار به را جوامع بتوانند راحتی به تا کنند استحاله دچار را اسالمی

   .)159: 138 9تبار، (کریمییابند
 ایـن  در اسـالم  دشمنان کالن هاي گذاري سرمایه و ستیز اسالم هاي بازي تولید و تهیه شیوع به توجه با

  اسـالم  علیـه  مجـازي  فضـاي  در غلـط  کردارهـاي  و پنـدارها  چنـین  بـا  مقابلـه  جهت است ضروري زمینه،
 داشـته  اختیـار  در مجازي هاي واقعیت بررسی براي ونهادي شورا نوعی بهها  سازمان همه ،وفرهنگ ناب آن

 و اطالعـات  فنـاوري  عـالی  شـوراي کشورها  سیاسی و نظامی هاي سازمان در شودکه می پیشنهاد حتی باشند،
 قالب در را سازمان هاي برنامه تواند می که اندازهایی چشم وها  چالش بررسی و تبیین منظور به ارتباطات،

 دارد؛ قدمت سال سی از بیش که است اي رسانه اي، رایانه . بازي.بگیرد شکل بدهد، حرکت مجازي محیط

 نقل هابه بازي این در پس این از توان می فنی، نظر از .است سال بیست حدود کنندگان سن بازي میانگین اما

هنرمنـدان (مسـتقل    بـر  .شرهسـتند  و خیر میان ابدي رویارویی از تر پیچیده بسیار که پرداخت هایی داستان
 توسـط  بایـد  رسـانه  این کنند، تبلیغ را خود هاي مختلف،اندیشه احساسات و اطالعات ارائه براي که )است

 روشـنفکران  امـر،  این براي اما .کردند چنین سینما و ادبیات براي درگذشته که گونه همان یابد، تحول آنان

 عدم .فرض نکنند کودکان مختص وسیله را آن دیگر و بردارند دست اي رایانه هاي بازي با قهرکردن از باید

 صـداي  بـی  سـالح  بـه  اي بـازي رایانـه   سرانجام که است امر این پذیرفتن کنونی، انحراف مقابل در واکنش

  شود(همان). توزیع نسخهها  میلیون در و شود تبدیل تبلیغاتی
  نتیجه گیري-2
 شایسته درنتیجه است؛ مؤثر قدرت، داشتن از بیش استراتژي داشتن نرم، تهدیدات با مقابله براي که آنجا از

 نهادهاي از یک هر ونقش تدوین المللی بین و داخلی حوزة دو در نرم تهدیدات با اي مقابله استراتژي است

 و امنیتی و فرهنگی اقتصادي، سیاسی، نهادهاي کامل هماهنگی به نسبت و شود تدوین و مشخص آن در دولتی
.نقش رسانه در گیرد قرار کار دستور در الزم اقدامات موجود هاي ظرفیت از مندي بهره براي کشور نظامی

 نظران صاحب آراي بررسی .این وادي غیر قابل انکار است و باید سعی شود رسانه متعالی رشد و گسرش یابد.
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 روزافزون گسترش و ارتباطات انقالب ظهور با که دارد مهم این از حکایتها  پژوهش و تحقیقات نتایج و

 و کودکان دنیاي درها  رایانه حصر و حد بی نفوذ و نوجوانان و کودکان فراغت اوقات در اي رایانه فضاي
 عرصه این به ورود براي مناسبی مقدمۀ اي رایانه  ویدئویی هاي بازي آنها، پذیري فرایندجامعه ساختن متأثر

 برخورد .داشت تدبر و تأمل سر از برخورديها  بازي این با است ضروري لحاظ همین به شوند می محسوب

 مثبت هاي جنبه به دستیابی وها  بازي منفی تأثیرات از ماندن دور براي کند می ایجاب صحیح و بینانه واقع

 فعال” این در آنچه عنوان یک راهکار کالن مد نظر قرار دهیم اما به را “اجتماعی محیط ساختن فعال” آن،

 اي مجموعه فعالیت گرو این است که شرط دستیابی به نتیجه ي مطلوب  در داشت توجه آن به باید “سازي

 یافت دست الزم اهداف به توان نمی کنترل و دستکاري پاره اي از متغیرها با و است مرتبط هم به عوامل از

  )71- 2: 1388 ،شاوردي(
 نحـوي  به یابد؛ می ضرورت کامأل مخاطبان نیازهاي به توجه بومی، اي رایانه هاي بازي تولید زمینه در

 بهها  رسانه پژوهشی هاي گروهدر قالب  است الزم منظور این براي داخلی اي رایانه هاي بازي سازندگان که

 کننـدگان  تهیـه  .کننـد  مخاطبـان  هـاي  گیـري  وجهت ترجیحات نیازها، پیماش به مبادرت مستمر صورت

 ثانیـاً،  بشناسـند  را خـود  مخاطبان شناختی منش هاي ویژگی خوداوالً، اثربخشی دامنه افزایش جهتها  بازي

ژگی آن براساس را خود هاي برنامه  هتـک  موجـب  کـه  اي برنامه پخش از ثالثاً و کنند تنظیم و تهیهها  ویِ

 انکارناپذیر و عظیم نقش باید .کنند اجتناب شود، می آنان ورزي مخالفت حس یابرانگیختن و مردم حرمت
 هدفمنـدکردن  و جمعی هاي رسانه تقویت و توسعه روي و نگرفت نادیده را جمعی هاي رسانه و ارتباطات

 جنبـه  ساختن آشکار و اي رایانه  ویدئویی و هاي بازي جایگاه ازها  خانواده آگاهی.کرد گذاري سرمایه آنها

 و داشـته  راستاضـرورت  ایـن  در انـدرکاران  دست سایر و مدارس ها، رسانه طریق از آنها منفی و هاي مثبت
 گزینشـی  برخورد پذیرد، صورت اي ویدئویی و رایانه هاي بازي توزیع و تهیه بر تخصصی نظارت است الزم

 اسـتفاده  زمینـه  ایـن  در مناسـب  افزارهـاي  نرم از و آید به عمل غربی اي رایانه افزارهاي نرم و تولیدات با

 بـا  منطبق اي ویدئویی و رایانه هاي بازي تولید و طراحی براي ملی گذاري سرمایه یک گرفتن نظر در.شود

 و تعلـیم  متخصصان و روانشناسان اجتماعی مشاوران، کارشناسان نظارت با دینی هاي آموزه و بومی فرهنگ
 خشونت عنصر حذف و همدلی و ایثار همکاري، و مشارکت چون تقویت اهدافی به رسیدن مبناي بر تربیت

 (همان).گیرد قرار مدنظر باید نیزمی هاي بازي از
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در  پدافند غیرعاملراهکاري  عنوان به سرمایۀ فرهنگیاهمیت استفاده از 
  مقابل امپریالیسم فرهنگی

  1حسین اکرمیانسیدمحمد
  

  چکیده 
منابع سرشار هیدروکربري و ایدئولوژي ، خصوصیات ژئوپولتیکیۀ ایران به واسطجمهوري اسالمی 

. متخاصم بـوده اسـت  هاي  اسالم مبارز همواره مورد تهدیدات سخت افزاري و نرم افزاري دولت
 در حال گذار را تهدیدهاي  امپرالیسم فرهنگی مصرف گراي آمریکایی امروزه فرهنگ تمامی کشور

یکی پدافند غیرعامل، راهکار  عنوان بهفرهنگی  ۀش معتقد است که ایجاد سرماینماید و این پژوه می
شود.  می حفظ فرهنگ ایرانی اسالمی در مقابله با امپریالیسم فرهنگی آمریکا قلمدادهاي  از شاخص

صدد توضیح ابعاد امپریالیسم فرهنگی و نظریات مرتبط تحلیلی در -له با رویکردي توصیفیاین مقا
پـردازد تـا احیـاي ایـن      می فرهنگی ۀسرمایهاي  پس ار آن به بازتعریف شاخص، باشد می با آن

ة شیو. در مقابله با امپریالیسم فرهنگی غربی نشان دهد پدافند غیرعاملراهکار  عنوان بهرا ها  شاخص
   . باشد اي می هگردآوري اطالعات در این مقاله کتابخان

ابعاد امپریالیسم ، نظریات امپریالیسم فرهنگی، هنگی بوردیوفر ۀسرمایپدافند غیرعامل، : ها کلیدواژه
  فرهنگی آمریکا
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  مقدمه
امروزه نظام سرمایه داري توانسته است با امپریالیسم فرهنگی خویش محصوالت مصرفی مازاد خود  را  به 

غربی در  جهانی نهادینه سازد. عالقه مندي عمومی به فرهنگهاي  اساسی در عرصههاي  عنوان یکی از نیاز
در حال توسعه در جهان مدرن که تحت سیطره ي هژمونیک آمریکا قرار دارد، روز به روز هاي  کشور

  نماید. می کند و این نوع گرایشات فرهنگی جوامع در حال گذار را تهدید می شدت پیدا
آمریکا بـر  پرسش از نتایج تسلط  ،در حال توسعههاي  از این رو امروزه در محافل علمی و پژوهشی کشور

فرهنگی جهانی و افزایش نگرانی از امپریالیسم فرهنگی قدرتمنـد غربـی و تـأثیري کـه کاالهـاي      هاي  حوزه
لی اسـت کـه ذهـن بسـیاري از     سـوأ  گذارنـد،  مـی  جوامـع متفـاوت  هاي  و سنتهاي  فرهنگی بیگانه بر ارزش

ن از محصـوالت چـاپی،   تـوا  مـی  متفکران را به خویش معطوف نموده است. در عرصه ي کاالهـاي فرهنگـی  
بـین  هـاي   صوتی و تصویري نام بردکه به گونه اي گسترده در جهت همگن سازي منفی فرهنگـی در عرصـه  

هـاي   مدرن جامعه پذیري از جمله امکاناتی چـون فـیلم هـا، شـبکه    هاي  باشند و با استفاده از زمینه می المللی
برخاسـته از فرهنـگ غربـی    هاي  یوها و موسیقیشنیداري، رادهاي  تلویزیونی، ابر صنعت چاپ و نشر، شبکه

افزایند. این وسایل در قرن ارتباطات عالوه بر آن که تواتسـته   می روز به روز بر شدت جامعه پذیري خویش
را فـرآهم آورنـد در مـوارد بسـیاري نیـز بـه       هـا   انتقال ارزش ها، شـیوه زنـدگی و ایـدئولوژي   هاي  اند زمینه
حاکم بر هاي  مقصد و ارزشهاي  ات سهمگینی را وارد ساخته و براي هویتدریافت کننده ضربهاي  فرهنگ

فرهنگ آنان ارزش و احترامی را قائل نیستند. نفوذ فرهنگ مصرف کننده ي آمریکایی به زندگی روزمره ي 
توان نمـودي از شـکل    می در حال توسعه روز به روز افزون گردیده است و این نفوذ راهاي  شهروندان کشور

توان آن را امپریالیسم فرهنگی نامید. به طور کلـی امپریالیسـم فرهنگـی     می ي از امپریالیسم خواند کهجدید
اشاره به فرهنگی امپریالیست محور دارد که براي رساندن کشور حامل فرهنگ متبوع، به غـرایض و منـافع   

باشد. از ایـن   می مللملی خویش، درصدد گسترش قلمرو و زیر مجموعه سازي خویش در سراسر محیط بین ال
دهـد و در   می فرهنگی جامعه ي هدف را مورد تغییر قرارهاي  و ارزشها  رو تسلط فرهنگ آمریکایی سنت

بایست برنامه ریزي گردد  می در مقابل این هجوم نرم غیرعاملاین شرایط است که راهکارهایی براي پدافند 
  ی و علمی در مقابله با این هجوم توانا گردید.و با تقویت هویت فرهنگی کشور و مدیریت فرهنگی عقالن

  تاریخچه ي امپریالیسم فرهنگی
اگر چه گسترش امپریالیسم فرهنگی آمریکایی و غربی پدیده اي با تاریخ کم و معاصر بوده است اما براي 

امپراطوري براي توان به امپراطوري روم اشاره نمود. این  می پیدا نمودن پیشینه ي فرهنگی این نوع از نگرش
نمود تا با ایجاد یک فرهنگ غالب، سلطه ي خویش را در عرصه ي  می تضمین سلطه ي جهانی خویش سعی

 19اروپایی در قرن هاي  کشورهاي  توان از استعمارگري می منطقه اي و جهانی تضمین نماید. از سویی دیگر
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نمودند  می ستقیم بر زیر دستان خویش سعیمسلط این دوران براي کنترل آسان و غیر مهاي  نام بردکه قدرت
تا زبان و فرهنگ خویش را در کشورهاي استثمار شده گسترش دهند. اگرچه در سراسر تاریخ، مردم 

 و کاالهاي هنري خویش را از طریق تجارت و مهاجرت رد و بدلها  فرهنگی، ایده ها، ارزشهاي  تجربه
کرد اما  می زي فرهنگهاي جهانی با یکدیگر نقشی اساسی را بازينمودند و این نوع مبادالت نیز در آشنا سا می

امروزه ایاالت متحده ي آمریکا با ایجاد مفاهیمی چون مد و مدزدگی در مقیاس گسترده جهانی و در تمامی 
آورد و به گونه اي برنامه ریزي نموده است که  می جهان از محصوالت فرهنگی خویش تبلیغ بعملهاي  قاره

 جهانی به شدت محبوب گردیده است.هاي  یع و مصرف این نوع محصوالت فرهنگی در عرصهبازار توز
مدرن، کتاب و هاي  اجتماعی مجازي غربی، موسیقیهاي  آمریکایی، رسانههاي  توان از این گروه به فیلم می

ران عرصه دیگر کاالهاي فرهنگی حامل این نوع از فرهنگ اشاره نمود. این گونه است که در ذهن تحلیل گ
ي فرهنگی دنیا این ایده شدت یافته است که جهان به سمت یکپارچه سازي و جهانی سازي فرهنگی  توسط 

  گردد. می فرهنگ غربی نزدیک
غربی و به تبع آن آمریکا براي مستحکم نمودن سـیطره بـر بازارهـاي    هاي  در این شرایط است که کشور

دنیـا و حفـظ   هـاي   بین المللی و داخلـی کشـور  هاي  در سیاستسرمایه اي جهانی و از سویی دیگر براي نفوذ 
نماید تا درك جهانی مشترك غرب محـور   می هژمونی خویش از طریق مداخالت در عرصه ي جهانی، سعی

  از فرهنگ را ترویج نماید.
خـویش در تضـاد بـا     هـاي   بسیاري نفوذ محصـوالت فرهنگـی آمریکـایی را بـه کشـور     هاي  افراد و دولت

العاتی کشور هایی که حفـظ فرهنـگ بـومی    در عرصه ي مط دانند و این اعتقاد می ملی خویشي ها فرهنگ
هـاي   برایشان با اهمیت است شکل گرفته است که آمریکا در صدد ایجاد یک چرنوبیل فرهنگـی در عرصـه  

مایه داري باشد تا از این طریق هژمونی خویش را تثبیت نماید و  شرایط ادامه ي توسعه ي نظام سر می جهانی
  را در این کشور مهیا سازد .

باشد و جهان به سـمت   می فرهنگی جهانی به شدت در حال افزایشهاي  امروز هتجارهاي غربی در عرصه
  رود. می افزایش معنادار تقاضا ي فرهنگی و تجارت این نوع از کاالها به ویژه موسیقی، بازي و لوازم ورزشی

توانسـته اسـت بـه عنـوان بـازیگران غالـب در عرصـه ي نجـارت          حاکی از ان است که آمریکـا ها  آمار
سمعی و بصري مورد دسترسی خویش قرار دهـد وایـن  شـرایطی را    هاي  فرهنگی، جهان را به ویژه در عرصه
مشخص باشد. به گونه اي که  وسعه یافته نیز این هجوم فرهنگی تهاي  فرآهم آورده است که حتی در کشور

وارد شده به اتحادیه اروپا از طریق صـادارت محصـوالت ایـاالت    هاي  درصد فیلم 80بر طبق آمارها بیش از 
تلویزیـونی کـه از منـابع غیـر اروپـایی بـراي       هـاي   درصـد از برنامـه   60متحده آمریکا بوده است و حتی تا 

  (Casert,1995:21)گردند. می االت متحده آمریکا تولیدشوند در ای می هدف اروپایی تولیدهاي  کشور
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باشد و  می فرهنگی آمریکایی امري مهمهاي  بین المللی هراس و ترس ناشی از تسلط برنامههاي  در عرصه
 در حال گذار این امر را مخالف با فرهنگ بومی خـویش هاي  تحقیقات نشان داده است که بسیاري از کشور

مختلـف انجـام داد،   هاي  شوردر ک 2002دانند. با توجه به مطالعه اي که موسسه ي تحقیقاتی پیو در سال  می
معین گردید که هشت مورد از ده مورد کشـور آفریقـایی مـورد تحقیـق و شـش مـورد کشـور از ده کشـور         

 سنتی خود را در محاصره ي جهانی شدنهاي  آمریکاي التین این احساس در مردم بوجود آمده است که روش
ــی ــر امپر       م ــان در خط ــگ بــومی آن ــه فرهن ــد ک ــد و معتقدن ــدانن ــایی قــرار   یالیس ــی آمریک م فرهنگ
 (Stokes,2003:3)دارد.

واضح است که تجارت کاالهاي فرهنگی جهانی نحت سلطه ي محصوالت آمریکایی است و بـه سـرعت   
بینند. در این نوع نگاه  می یابد و مردم در این شرایط زندگی و فرهنگ سنتی خویش را در حال خطر می رشد

و برنامه ریزي با استفاده از سرمایه ي فرهنگی براي مقابله بـا ایـن    اهمیت توجه به این امپریالیسم فرهنگی
نماید و بایست سرمایه فرهنگی را به عنوان راهکاري براي مقابلـه بـا ایـن     می هجوم اهمیت خویش را ثابت
  هجوم فرهنگی مدنظر داشت.

  چهارچوب نظري براي امپریالیسم فرهنگی
یسم فرهنگی در جریان جنگ جهانی دوم و پس از آن صورت توجه نمودن و وارد گردیدن مفهوم امپریال

پذیرفت. در این دوران بود که این نوع امپریالیسم با عنوانی چون استعمار نو، امپریالیسم نرم، امپریالیسم 
هماهنگ سازي، -رسانه اي معرفی گردید و تعاریفی چون امپریالیسم ساختاري، وابستگی فرهنگی-اقتصادي

یکی، امپریالیسم ایدئولوژیک و امپریالیسم ارتباطات براي معین نمودن وجوه امپریالیسم استعمار الکترون
  فرهنگی مدنظر قرار گرفت.

امپریالیسم فرهنگی  شکل گرفت در هاي  نظریاتی که درصدد جوابگویی براي یافتن علل و شناخت زمینه
وامع هدف گسترده ي که ایـن نـوع   شدت یافت اما در این دوران به دلیل وجود مخاطبین و ج 1960دهه ي 

کرد نوع تعریف از امپریالیسم فرهنگی گسترده بود و این عدم تعریـف روشـن    می را تهدیدها  امپریالیسم آن
 مانع از به توافق رسیدن بر سر تعریف واحد از وجوه گوناگون این پدیده و شناخت کامل آن گردید.

یم استاندارد هایی امپریالیسم فرهنگی را تعریف نمـود و  نخستین بار با تنظ ”لریشهربرت “ 1976در سال 
تحت اختیار خویش در پی هاي  بزرگ چند ملیتی از طریق رسانههاي  آن را پدیده اي  عنوان نمود که شرکت

ارتباطاتی بین المللـی  هاي  باشند و این نوع امپریالیسم بر جنبه می جهانهاي  ایجاد تسلط کامل بر دیگر کشور
  (Schiller,1976:41-44).باشد می متمرکز

پس از پایان جنگ جهانی دوم تأثیرات فرهنگی ایاالت متحـده بـر دیگـر کشـورهاي جهـان بـه شـدت        
گسترش یافت و نکامل ارتباطات و توسعه ي مبتنی بر الگوي مدرنیزاسیون به این نوع از امپریالیسـم شـدت   
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تئوري وابستگی نیز در پی جوابگـویی بـه دالیـل    دیدگاه و ،بخشید. عالوه بر دیدگاه غرب محور مدنیزاسیون
ایجاد این نوع از امپریالیسم اقدام کرد تا بتوانند از این طریق به باز تعریف این نوع از امپریالیسـم بپردازنـد.   

سـرمایه  هـاي   نظریات وابستگی براي تعریف این نوع از امپریالیسم سعی به اثبات این امر داشـتند کـه ارزش  
گردند  می فراملی در عرصه ي جهانی پخشهاي  گرایی نظام سرمایه داري با استفاده از رسانهداري  و مصرف 

توانند بر مخاطبین خویش به راحتی تأثیر گذاشته و آنان را به عنوان مخاطبین منفعل شکل  می و در این فضا
هاي  کرد رسانه می ادعالر یدهند تا موجودیت سرمایه داري غربی در عرصه ي جهانی تثبیت گردد. هربرت ش

آورنـد زیـر سـاخت هـایی اطالعـاتی       مـی  فراملی و صتایع ارتباطی که زمینه ي امپریالیسم فرهنگی را فرآهم
هستند که خصلت ایدئولوژیک دارند و نظام سرمایه داري براي ترویج، حفاظـت وتوسـعه ي نظـام  مـدرن     

  (Tronlinson,1991:125)پردازد. می آنان غربی خویش به ایجاد و استفاده از
هـدف  هـاي   تواند با استفاده از این صنایع ارتباطی اثرات منفی و کـاذبی بـر کشـور    می امپربالیسم فرهنگی

بگذارد و موجب از خود بیگانگی فرهنگی، همگن سازي منفی، هماهنگ سازي آنان با جهان غرب و از این 
 (Schiller.1976)یجاد آگاهی کاذب در آنان گردد.طریق سلطه و ا

نماینـد و طرفـدارن    مـی  ارتباطی نقشی غالب در ایجاد و انتقال فرهنـگ غربـی بـازي   هاي  از این رو رسانه
رسانه اي فراملیتی با تعیین راهکارهـاي تفسـیري کـه مـردم از      هاي  کنند که سازمان می تئوري وابستگی ادعا

 ر امپریالیسـتی خـویش بـه عمـل    توانند داشته باشند، آنان را در جهت تفک می اطالعات کسب شده ي خویش
  نمایند تا تفکر مورد نظر امپریالیست فرهنگی را در آنان به وجود بیاورند. می گیرند و سعی می

توان از متفکران طرفدارن الگـوي   می در سوي دیگر از طیف تئوري پردازان نظریات امپریالیسم فرهنگی
باشند. این گروه رویکردي محافظه کارانه نسـبت   می یزبازار آزاد نام برد که معتقد به فرآیند مدرنیزاسیون ن

کنند و معتقدند که هژمـونی ایـاالت متحـده آمریکـا در عرصـه ي تجـارت        می به امپریالیسم فرهنگی اخذ
 باشـد کـه اسـتدالل    مـی   ”هملیتـون “گیرد. یکی از متفکران این نظریه  می فرهنگی از عوامل اقتصادي نشأت

ان راهی براي جهانی زندگی کردن مبدل گردیده اسـت و بـا توسـعه ي اقتصـادي     کند سرمایه داري به عنو می
در عرصـه ي بـین الملـل خـود را بایسـت بـه       هـا   شاهد یکنواختی جهان به نام جهانی سازي هستیم و کشور

  (Hamilton,1994).گردد می ب در عرصه جهانی مسلطفرهنگ غربی نزدیک نمایند و فرهنگ غر
 جهـانی عرضـه  هـاي   باشـند را بـه بـازار    می ا کاال هایی که داراي مزایاي اقتصادياز این رو کشور آمریک 
نماید و از سوي دیگر مصرف کنندگان جهانی  می نماید و از قدرت تبلیغاتی خویش نیز در این امر استفاده می

نیز بر حسب احساس تعلق خویش به کاالهاي مصـرفی، خـود را در مقابـل و معـرض محصـوالت فرهنگـی       
دهند. در این سناریو هر دو گروه مصرف کننده و تولید کننده ي جهانی از این  می الت متحده آمریکا  قرارایا

  برند. می نوع تجارت فرهنگی بین المللی بهره
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ها  باشند و با فرهنگ مصرف کننده ي دیگر فرهنگ می در این نظریه محصوالتی که از فرهنگ دیگري
گیرنـد و بـراي فـروش محصـوالت بایسـت فرهنـگ        می کمتر مورد عالقه ي مخاطبان قرار ،سنخیتی ندارند

استفاده و مصرف زدگی در مورد آن را در مخاطبان ایجاد نمود تا عالقه ي فرهنگـی نسـبت بـه مصـرف آن     
  (Hoskins,1990:86).ایجاد گردد

اد بر این نکته اذعان دارنـد کـه   در عرصه ي تحلیل امپریالیسم فرهنگی هر دو تئوري وابستگی و بازار آز
امپریالیسم فرهنگی آمریکا در نتیجـه ي قـوانین بـازار آزاد سـرمایه داري شـکل گرفتـه اسـت و در تئـوري         

گردد ولیکن نظریات مدرنیزاسیون آن را نتیجه  می وابستگی این نتیجه جنبه ي منفی نظام سرمایه داري تلقی
 خوانند. نقدي که بر نظریات وابستگی وارد است اینگونه مطـرح  می ي محتمل و رویه اي نظام سرمایه داري

آیـد کـه    می گردد که در این تئوري با در نظر گرفتن انفعال مخاطبان و جوامع هدف، این اعتقاد به وجود می
باشد و در طیف دیگر نیز به طرفدارن نظریه مدرنیزاسـیون   می اثرات امپریالیسم فرهنگی بر مخاطبین بسیار

گردد که چگونه بازار آزاد در شرایط همکاري و با در نظر گرفتن میل مصـرف کننـدگان    می قاد وارداین انت
باشد که امپریالیسم فرهنگی بـر حسـب منـافع     می این نوع نگاه غلط و آورد می فرهنگ آنان را به سلطه در

الیسـم فرهنگـی   متقابل شکل گرفته است و اثـرات آن حـداقلی اسـت و در ایـن تئـوري بـه نـوعی بـه امپری        
  شود. می مشروعیت داده
  امپریالیسم فرهنگی آمریکاهاي  شاخص

باشد از  می فرهنگی جهانهاي  محصوالت آمریکایی امروزه در صدد تضمین هژمونی این کشور بر عرصه
ابر قدرت  براي کنترل فضاي اینترنت در هاي  سویی دیگر دسترسی به دهکده ي جهانی و قدرتی که کشور

رند، قدرت مانور آنان را به شدت افزایش داده است. اینترنت امروزه با دسترسی به خدمات ماهواره اختیار دا
این امکان محصوالت فرهنگی آمریکایی را به  اي امکان جهانی شدن را به سرعت فرآهم آورده است و

هاي  یدن به بازارنماید. محصوالت فرهنگی آمریکایی براي رس می جهانی پخش و انتشارهاي  سادگی در عرصه
خویش را گسترش داده اند و با استفاده از زبان مرجع انگلیسی و حتی استفاده از هاي  خارجی توانایی

آنی و زود گذر و از هاي  بومی درصدد تبلیغ محصوالت فرهنگی خویش بوده اند و با ایجاد لذتهاي  زبان
این نوع از امپریالیسم را  ،فرهنگی خویشهاي  جنسی در  صدر کاالهاي  سویی دیگر ترویج خشونت و لذت

 براي اقشار جوان جوامع و کشورهاي در حال گذار جذاب بنمایند .
هاي  از سویی دیگر ایاالت متحده آمریکا سعی نموده است که کاالهاي فرهنگی خویش را در غالب برنامه

گرایی شـرایط را بـراي بقـاء     چند رسانه اي در عرصه ي جهانی پخش نماید تا از این طریق با ترویج مصرف
نظام سرمایه داري فرآهم آورد. البته این نکته هم بایست یادآوري گـردد کـه رونـد رو بـه رشـد فرهنـگ       

جهانی شاهد بوده است هاي  آمریکایی و استفاده از محصوالت فرهنگی این کشور مقاومت هایی را در عرصه
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د موجودیت خود را در مقابل ایـن هجـوم امپریالیسـتی    تواسنته انها  و در برهه هایی از زمان برخی فرهنگ
دهدکـه  تلویزیـون    مـی  مجله نیویورك تـایمز در مقالـه اي نشـان    2000نشان دهند. به عنوان مثال در سال 

دیگر به علت عـدم توجـه بـه سـاعات پـر      هاي  آمریکا گرفتار فضاي شکاف زمان گردیده است و در کشور
گــردد.  مـی  روز بـه روز کمتــر  تلویزیــونی آمریکـا هـاي   ت بــه برنامـه بیننـده ي آن کشـور هــا، اقبـال نسـب    

(Kapner,2003) 
تنهـا مربـوط بـه    هـا   از سویی دیگر اثرات امپریالیسم فرهنگی آمریکا براي تسخیر فرهنگ دیگر کشور

در حال توسعه و گـذار نمـی باشـد و در مـواردي حتـی فرهنـگ کشـورهاي غربـی نیـز توسـط           هاي  کشور
درصـد از عالقـه    60فرهنگی آمریکایی ضربه خورده است. به گونه اي که در فرانسه بـیش از  هاي  فرآورده

در ایاالت متحـده   2000آمریکایی شده اند و این در حالی بود که در سال هاي  مندان به سینما جذب به فیلم
ـ درصد از بازار فرهنگی آمریکا را تشکیل داده بو 0.5فرانسوي تنها هاي  آمریکا فیلم در  (Ames.2003)د.دن

این برهه بود که وزیر سابق فرانسه ژاك النگ جهانی شدن فرهنگ مصـرف گـراي آمریکـایی را جنـگ     
  (Rauth,1998:11)جهانی خواند.هاي  ی در عرصهصلیبی واقع

باشـد کـه در ایـن     می همانطور که بیان گردید یکی از ایرادت به نظریه وابستگی امپریالیسم فرهنگی این
گیرنـد در صـورتی کـه     مـی  جهان همگن و به یک میزان تحت تاثیر این نوع از امپریالیسم قرار نظریه تمام

و مخاطبـان، خصـلت انفعـالی در برخـورد بـا امپریالیسـم       هـا   دهد برخی از کشـور  می مطالعات جدید نشان
داد در فرآینـد  که از دانشگاه میشیگان نشان  ”رونالد هینگارت“فرهنگی نداشته اند و به عنوان مثال تحقیق 

آزمون تجربی میزان تغییرات فرهنگی در جوامع تحت نوسازي و صنعتی شـدن متفـاوت اسـت و مطالعـه ي     
شاهد تغییـر گسـترده فرهنگـی بـه واسـطه ي امپریالیسـم       هاي  دهد در برخی از این کشور می شواهدي نشان

هـا   جود دارد و برخـی فرهنـگ  فرهنگی بوم وهاي  فرهنگی بوده ایم  و در برخی دیگر همچنان تداوم سنت
  (Inglehart,2000:19). توانسته اند موجودیت خویش را همچنان حفظ بنمایند

دیگر جهانی را خود هضم نماید و هاي  بدین دلیل است که فرهنگ آمریکایی نتوانسته است تمام فرهنگ
که با وجود هژمونی  به تمامیت خواهی نظام جهانی را آماج حمالت فرهنگی خویش قرار دهد، به گونه اي

فرهنگی جهانی هنوز صنعت فیلم چین در هنگ کنگ باقی مانده است و یا  بالیود بـا  هاي  آمریکا در عرصه
هندي توانسته است مخاطبان گسترده اي را در عرصه ي بین المللی به دست بیـاورد. موسـیقی   هاي  عنوان فیلم

دیگـر  هاي  آسیا بدست آورد و واضح است فرهنگ کره اي توانسته است شهرت بسیار زیادي را در عرصه ي
ی تمام هویت توانند با مدیریت فرهنگی در مقابل فرهنگ آمریکایی قد علم نمایند و به صورت انفعال می نیز

 (BBC News,2001)خویش را از دست ندهند.
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  سرمایه فرهنگی راهکاري براي مقابله با امپریالسم فرهنگی آمریکا
که خود زاییده ها  باشد و این الگو می ویی مشترك براي اندیشیدن و پیوستگی اجتماعیهر فرهنگی داراي الگ

باشند، این گونه است که  می باشند در استوار و محکم نگاه داشتن فرهنگ نقش جدي را دارا می ي فرهنگ
به معناي حفظ ها  خاصی  براي اندیشیدن دارد و حفظ این ارزشهاي  و ارزشها  هر فرهنگ مشخصه
و ها  به معناي برخورد ارزشها  باشد. در این مرحله است که برخورد فرهنگ می تمامیت یک فرهنگ

باشد و حفظ هویت هر ملت در جریان امپریالیسم گسترده  می عناصر وحدت بخش یک ملت با ملت دیگر
فرهنگ  ي فرهنگی آمریکا با حفظ نمودن فرهنگ بومی تالزم دارد. در روزگار مدرن و در جریان هجوم

سنتی و بومی کشورمان ضرورت توجه به سرمایه فرهنگی کشور و مدیریت فرهنگی به هاي  غربی به ارزش
 آمریکایی راهی است کههاي  در مقابل هجوم بی محاباي فرهنگ غربی و ایده غیرعاملعنوان راهکار پدافند 

و موجودیت فرهنگ شیعی و که هویت ها  با اهمیت باشد و از تغییر ارزشها  تواند در حفظ ارزش می
  دهد جلوگیري نماید. می اسالمی ایران را مورد تهدید قرار

جامعه ي ایران نیز به مانند همه ي جوامع انسانی پیشرفت و توسعه ي انسانی و اجتماعی اش وابسـته بـه   
رار دنیـا، سـعادت و انحطـاط آن در گـرو اسـتم     هـاي   ملت -به مانند تمامی دولت باشد و می فرهنگ عمومی

باشد. لذا براي حفـظ موجودیـت نظـام ارزشـی در      می فرهنگ و افزایش سرمایه فرهنگی موجود در جامعه
مقابله با امپریالیسم فرهنگی با شـناخت واسـتفاده ي درسـت از مبـانی فرهنگـی کشـور بایسـت سـرمایه ي         

  فرهنگی ایرانی را غنا بخشید.
ست مورد توجـه قـرار داد و بـا شـناخت سـرمایه، راه      را بای ”بوردیو“سرمایه در معناي عام آن به تعبیر 

درصدد حفظ و انسجام یـک   ،آورد می انباشت آن و تأثیرات با اهمیتی که بر جهان اجتماعی بوجودهاي  کار
فرهنگی جامعه ي ایرانی باشـیم. سـرمایه فرهنگـی    هاي  نظام سیاسی از طریق حفاظت از مبانی فلسفی و باور

که تا چه میزان افراد جامعه آرمان مطلوب خویش انماید  می خود جست و جویکی از شاخص هایی که در 
نمایند و یا اینکه این مطلوب را در افزایش  می را در حداکثر کردن رفاه و امنیت گروهی و ملی جست و جو

نوع خاصی از سـرمایه فرهنگـی را   ها  هر کدام از این شاخص. ببینند می یمصرفی شخصهاي  ء خواستو ارضا
  آورد. می ه وجودب

  سرمایه فرهنگی
سرمایه فرهنگی را اولین بار بوردیو مورد توجه قرار داد و سطح تحصیالت دانشگاهی را با توزیع سرمایه 
اجتماعی و فرهنگی هم ردیف دانست. در مجموع سرمایه فرهنگی تعیین کننده قدرت اجتماعی است و 

و مراکز آموزش و ها  در مدارس و دانشگاهها  و تکنیکها  سرمایه اي است که جامعه براي فراگیري نظریه
  )1386شود(مدنی: می کند و قسمتی از ثروت و ذخیره مملکت محسوب می پژوهشی صرف



 q  89  پدافند غیرعامل در مقابل امپریالیسم فرهنگیعنوان راهکاري  اهمیت استفاده از سرمایۀ فرهنگی به
 

 

گـذارد و   مـی  و شناخت هایی که یک جامعه در اختیار افـراد ها  سرمایه فرهنگی عبارت است از مهارت
تا به شکوفایی برسند لیکن تنها  کند می جامعه فراهم برابري را براي همه اعضايهاي  میدان اجتماعی فرصت

  را داشته باشند.ها  توانند از این فرصت سود ببرند که مهارت جذب این فرصت می آن هایی
از این رو ضرورت توجه به افزایش سرمایه فرهنگی در ایران و استحکام آن در نظام جمهـوري اسـالمی   

ی آمریکایی ضروري است. از سویی کسب مشـروعیت از طریـق دیگـر    ایران براي مقابله با امپریالسم فرهنگ
تواند عـاملی بـه    می پذیرد و سرمایه فرهنگی می نیز از طریق تبدیل آن به سرمایه فرهنگی صورتها  سرمایه

و جوامع متفاوت باشد. جوامع به واسـطه ي سـرمایه فرهنگـی شـأن و     ها  شدت مشروعیت بخش براي گروه
توانند روایت و برداشت خود از دنیـاي اجتمـاعی را انسـجام بخشـد و      می سرمایه فرهنگیمنزلت دارند و با 

  حتی دیگران را نیز تحت تأثیر خویش قرار دهند.
تواند خود را از الزامات غیر  می از سویی دیگر با ایجاد و تقویت سرمایه فرهنگی در یک کشور جامعه 

تواند شرایط متناسب و بومی با فرهنگ خویش را  می نیز بومی توسعه دور نگاه دارد و در عرصه ي فرهنگ
 گردد که می در امر توسعه پیگیري نماید. سه منشاء گوناگون را بوردیو براي ایجاد سرمایه اجتماعی یاد آور

رسمی، فرهنگ شغلی و انباشـت سـرمایه   هاي  توان به پرورش جامعه شناختی اجتماعی و طبقات، آموزش می
  باشد.اند در ساخت سرمایه فرهنگی موثر تو ها می از این طریق اشاره نمودکه توجه بدانفرهنگی در افراد 

باشد و یکی از عواملی که در نـوع   می مهم امپریالیسم فرهنگی براي اثر گذاريهاي  جوانان یکی از هدف
قشر مولد است  فرهنگی براي اینهاي  نگاه نسبت به این مسئله بایست توجه نمود برنامه ریزي و تبیین الگو

اطالعاتی و ارتباطی آنان نقشه اي جامع براي حفظ نظام ارزشی کنونی هاي  آنان و بسترهاي  تا با شناخت نیاز
در مقابلـه بـا    غیرعامـل ترسیم کرد تا از این راه فرهنگ سازي نزد جوانان به عنوان راهکاري براي پدافنـد  

  امپریالیسم فرهنگی صورت گیرد.
  مقابل امپریالیسم فرهنگیسرمایه فرهنگی در 

بایست یه این نکته توجه نمود،کشور هایی که در طول تاریخ انسجام و غرور ملی خویش را حفظ نموده اند 
فرهنگی و تمامیت ارضی و روحی و اجتماعی هاي  توانند از ارزش می ی نشان داده اند کهاین مقوله را به خوب

د.  از این جهت است که توجه به سرمایه فرهنگی براي نمواقبت خویش در مقابل دشمن به بهترین شکل مر
مقابله با امپریالیسم فرهنگی امري مهم و حیاتی براي حفظ انسجام و پیشرفت و توسعه ي یک ملت 

ین در حال توسعه و محو نشدن فرهنگ آنان در اهاي  گردد. امروزه راهکار توسعه ي کشور می محسوب
و سرمایه فرهنگی به عنوان زیربناي تداوم و امنیت  بومی فرهنگ دن بهفضاي گذار به مدرنیته توجه نمو

  باشد. می و این فریضه بر عهده مدیران فرهنگی جامعهبعدي باشد هاي  بخش براي نسل
توجـه بـه   مللـی نیازمنـد   گر بیرونـی و بـین ال  رهنـگ اسـتعمار  در مقابل بـا ف  غیرعاملبراي ایجاد پدافند 
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و هنجارهاي موجـود بـا تکیـه بـر     دینی  ملی، ،قومیهاي  سنت تا از این طریق باشیم می یفرهنگهاي  مدیریت
ه فرهنگی بتواند پا برجا و مستحکم باقی بماند. برخی از عناصر فرهنگی را  که قوام بخش یک نظـام  یاسرم

  توان عبارت دانست از: می باشند می فرهنگی
 مطلقهاي  ارزش •
 اسطوره ايهاي  ارزش •
 خالقیتابداع و نوآوري و  •
 تغییر پذیري و مقاومت در مقابل تغییر •
 میزان اهمیت فرد در جامعه •
 اهمیت به کار و فعالیت و روحیه تالش •
 انتقاد پذیري •
 روحیه کار گروهی •
 نظم پذیري و ضابطه گرایی •
 انگیزه پیشرفت •
 بها دادن به کیفیت امور •
 تصمیم گیري مبتنی بر اطالعات •
 آینده نگري و دور اندیشی •
 )1382:218زش( خاکی،توجه به آمو •

از سویی دیگر ضرورت توجه به فرهنگ و استحکام آن در مقابله با جنگ نرم کنونی امري است که به 
شدت مورد توجه نخبگان سیاسی و مذهبی نظام جمهوري اسالمی ایران بوده است. بـه گونـه اي کـه رهبـر     

ایدئولوژیک، فرهنگ را پایه و اساس  انقالب اسالمی ایران حضرت آیت اهللا خمینی نیز به عنوان یک رهبر
 دانستند و اصالح، رشد و بهبود یـک جامعـه را در گـرو داشـتن فرهنـگ غنـی و پـر نشـاط         می هر حرکتی

فرمودند: راه اصالح یک مملکت، فرهنگ آن مملکت است و اصالح باید از فرهنگ شروع  می دانستند و می
  ).1368:160گردد(امام خمینی، می گردد و اگر فرهنگ درست گردد یک مملکت اصالح

معرفتی نظام سیاسی را هـدف خـویش   هاي  تالش در جهت مقابله با امپریالیسم فرهنگی غربی که شالوده 
باشد. مـدیریت   می و مدیران فرهنگی کشور ایران با همکاري وهمیاري مردمها  قرار داده است وظیفه ي نهاد

در مقابله با جنگ نرم ویژگی هـایی را دارد کـه بایسـت     غیرعاملفرهنگی به عنوان راهکاري براي پدافند 
نماینـد و در امـور اقتصـادي و سیاسـی      می قوانین و ضوابط را تدوینها  مورد توجه قرار گیرد. از سویی دولت

خود تصمیم هاي  نمایند از این رو مدیریت فرهنگی نمی تواند به طور مستقل درباره خواسته می تصمیم گیري
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فرهنگی است و از سویی دیگر مدیرت فرهنگـی  هاي  ت فرهنگی مسئول عملی کردن سیاستبگیرد و مدیری
فرهنگـی بـا دیـدي پـیش     هـاي   بایست تمام تالش خویش را در سیاست گـذاري  می در زیر مجموعه ي دولت
بـه  فاده از سرمایه فرهنگی باشد. راهکار استفاده از سرمایه فرهنگـی  با است غیرعاملگیرانه ورویکرد پدافند 

سنتی، ها  بایست به توسعه هنرها و عرف ها می که در نسل اول سیاست این گونه است غیرعاملعنوان پدافند 
فرهنگـی پیشـگیرانه ي نسـل دوم    هاي  در سیاست و میراث هنري توجه نمود پس از آن و هاي  حفظ یادمان
تـوان   مـی  کـه مـورد توجـه قـرار گیرد    غیرعامـل مهم توسعه ي فرهنگی نیز براي پدافنـد  هاي  بایست مولفه

بهبـود  درون ساختار نظام،  راهکارهایی چون آموزش و پرورش رسمی و غیر رسمی، افزایش ارتباطات جمعی
  د.را اشاره کرعملکرد صنایع فرهنگی براي تولید کاالهاي فرهنگی با ارزش 

غیرعامـل  اهکـار پدافنـد   در سطح سوم سیاست گذاریهاي فرهنگی و افزایش سرمایه فرهنگی به عنـوان ر 
و  انسانی در تمام ابعاد آن مورد توجه مالحظات فرهنگی قرار گیرد اجتماعی و-بایست توسعه ي اقتصادي می

  .)1380:62فرهنگ را در مرکز تفکر توسعه اي بومی مورد توجه قرار داد( خردمند 
شرایط را بـراي رشـد و شـکوفایی    تواند  غیرعامل میمدیریت فرهنگی در ایران اسالمی با رویکرد پدافند 

و رفـع بـی   هـا   فردي و ارتقـاي توسـعه اجتمـاعی، تعـدیل رفتـار     هاي  داخلی و باال بردن خالقیتهاي  استعداد
و از سویی دیگر در مقابل هجمه ي گسترده ي فرهنگی  ع علم و دانش موثر باشداجتماعی در توزیهاي  عدالتی
  د. را مستحکم ساز جامعه غربی کشورهاي  کشور

  نتیجه گیري
نظري در عرصه ي امپریالیسم فرهنگی و سرمایه ي فرهنگی به عنوان هاي  پس از مرور نظریات و رویکرد

راهکاري براي مقابله با آن در این پژوهش معین گردید که براي پیگیري کردن و رسیدن به سرمایه فرهنگی 
 ا فرهنگ غیر بومی همگن سازي منفیدر حال گذار بهاي  در جهانی که به واسطه ي جهانی شدن کشور

در جمهوري اسالمی  .یه فرهنگی توجه نمایندسیاست گذاري کشور به سرماهاي  شوند، باید در عرصه می
فرهنگی پرداخت تا از این هاي  بومی به ایجاد سیاست گذاري-بایست با نظریات فرهنگی اسالمی می ایران

باي فرهنگ غربی ایستادگی نمود و سبک زندگی بومی را بر طریق بتوان در مقابله با سیل و هجوم بی محا
غیر هاي  د. از سویی دیگر بایست توجه داشت که الگوبومی بازسازي نموهاي  و ایدئولوژيها  اساس ارزش

د و در این مقابله داشته باش بومی توسعه نمی توانند در مقابله با امپریالیسم فرهنگی و جهان مدرن توانایی
باشد تا  می جامعه نیازمند به ایجاد یک فرهنگ بومی مبتنی بر سرمایه فرهنگی خاص جامعه نبرد سمهگین

سیاست گذاري فرهنگی مسئولین در جهت ایجاد پدافند هاي  از این طریق شرایط را براي ارائه ي الگو
ونی فرهنگی غربی آماده سازد. ارائه ي نقشه ي جامعی از وضعیت کن ه با فرهنگ غیر بومیو مقابل غیرعامل

کشور و خوانش دوباره ي عوامل ذهنی و کیفی فرهنگ بومی ما را در ارائه ي الگویی متناسب و بومی براي 
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فرهنگی بایست در هاي  سازد و سیاست گذاري می در مقابله با امپریالیسم فرهنگی رهنمون غیرعاملپدافند 
  ا فرهنگ غربی توجه نماید:سه سطح به بازسازي فرهنگ کشور و محکم نمودن آن در مقابله ب

 و هنجارها  بعد فردي: هویت، معرفت، سالئق، ارزشهاي  مولفه -1
بعد جمعی: رضایتمندي، اعتماد متقابل، اصالت خانوادگی، صنعت فرهنگ و مشارکت هاي  مولفه -2

 شهروندي
 بعد ملی: انسجام اجتماعی، اکولوژي فرهنگی، نشاط ملی، تفاهم ملی و قانون مداريهاي  مولفه -3

توانند کشور را در مقابلـه بـا امپریالیسـم فرهنگـی      می این سه بعد به عنوان مکمل یکدیگر عمل کرده و
در مقابله  غیرعاملغرب مستحکم بگرداند و شرایط را براي ایجاد سرمایه فرهنگی به عنوان راهکار پدافند 

 با امپریالیسم فرهنگی آماده سازند. 
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هاي قومی ناشی از  بررسی جایگاه پدافند غیرعامل در بازدارندگی از چالش
  نامتوازن توسعه 

  3ابوالقاسم شهریاري، 2وحید بهرامی، 1سارا اکبري
   

  چکیده
هر نظام سیاسی است کـه لـزوم تـامین آن از سـوي      ۀترین دغدغ بزرگامنیت و همبستگی ملی 

ایران داراي موقعیت خاص جغرافیایی ایران و ساختار فضایی . باشد اساسی می  یک اصل، حکومت
این . است  به دو بخش مرکزي متراکم و پیرامونی گسسته تقسیم شده، اي که به لحاظ توسعه باشد می

هستند و در طول تاریخ در تعیین چگـونگی انسـجام ملـی و    نشین  معموماً قو، نواحی پیرامونی
همین امر سبب گردیده تا نقش پدافند غیرعامل که کارکرد . اند بسزایی داشته تأثیرگرایی کشور  هم

در کاهش اثرات عوامل موثر بر واگرایـی  ، گیري از تهدیدات احتمالی است بینی و پیش آن پیش
به نظر . معرفی گردد، ابزاري کارآمد در جهت تامین امنیت عنوان بهو  مورد توجه قرار گیرد، اقوام
  جلب نظر آنها نسبت به مدیریت، تواند مانع از واگرایی اقوام گردد آید یکی از مواردي که می می

نشین از طریق اختصاص منابع متوازن مناطق قوم توسعه، باشد که یک جلوه از آن سیاسی کشور می
در . اجتماعی و فرهنگی است، اقتصادي، هاي سیاسیي عادالنه در توزیع ارزشاه سیاستو اتخاذ 

هـاي   اي در استانبراي بررسی وضعیت توسعه، است این گفتار که به روش فراتحلیل انجام گرفته
استفاده ، باشدگر کیفیت زندگی مردم یک جامعه می انسانی که نمایان  ۀاز شاخص توسع، نشین قوم
، نشین سیستان و بلوچستان دهند که چهار استان مرزي و قومهاي پژوهش نشان می یافته. است شده

انسانی   هاي ایران در شاخص توسعهترین استانمحروم، شمالی کردستان و خراسان، غربی  آذربایجان
در نتیجه بـا تـالش در   . اجتماعی نسبت به سایر مناطق دارند هستند و شکافی شدید از نظر رفاه 

-توان در جهت دستمی، اي متوازن منطقه ۀها از طریق توسع ت بهبود زندگی مردمان این استانجه
  . گام برداشت، یابی به اهداف پدافند غیرعامل که همانا افزایش همبستگی و امنیت ملی است

  . متوازن توسعه نا، واگرایی، توسعه انسانی، اقوام، پدافند غیرعامل :ها کلیدواژه

                                                   
 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد .1
  دانشجوي کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد .2
 ab.shahriari@stu.um.ac.ir / کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد دانشجوي .3
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 مقدمه .1
هاي شاخص آن است. تنوع یکی از ویژگی ایران کشوري با بافتار چند فرهنگی است که تنوع قومی و زبانی

 با قرارداد؛ 1ژنیکتوان آن را در زمره کشورهاي پلیاي است که میایران به گونه قومی در ساختار جمعیتی
همبودي قومی محصول مهاجرت اقوام مختلف که در آنها  ژنیککشورهاي پلیبرخالف دیگر که  تفاوت این
تاریخی  -اند و در کل از یک بستر فرهنگیایران اقوام مختلف همگی بومی این سرزمین، در ستآنهابه 

دلیل پایداري جامعه ایران در طول . در واقع اجتماعی برخوردارند -هاي انسانیاستوار بر مؤلفه و منسجم
زبانی در بستر و  آمیز و سازگاري قومی، مذهبی، نژاديتی مسالمتهمزیس هایی چون، وجود ویژگیتاریخ

ها به در مقاطعی از تاریخ کشور نیز این همزیستی توجه داشت ستاما بای تاریخی جامعه ایران بوده است.
). به 6: 1386(داودي، و کشمکش گردیده است چالش کشیده شده و مناسبات دولت و اقوام تبدیل به منازعه

اند.  و مشکالت امنیتی را براي جامعه ملی ایجاد نموده  گر، اقوام تبدیل به مساله سیاسی گردیدهبیان دی
ژنیک بنابراین پلی یافت. توان شواهد متعددي  براي آنموضوعی که با نگاه به تاریخ یکصد ساله معاصر می

گر برداشتی مناسب از سوي گردد، اما ااي همچون ایران، گرچه همواره یک تهدید محسوب نمیبودن جامعه
سیاسی یک  مدیریتگردد. این جامعه درباره آن صورت نپذیرد، تبدیل به چالشی مهم می 2مدیریت سیاسی

هاي فراوانی را فرا روي فرصتتواند می، تنوع قومی و تکثر فرهنگیجامعه است که با استفاده مناسب از 
  دهد.  قرارخود 

د از آن سود جسته و همگرایی اقوام با دولت مرکزي را افـزایش دهـد،   توان می مهمترین ابزاري که دولت
اي  که هدفش برقراري عدالت اجتماعی و توزیع ثروت و رفاه اجتماعی  است. توسعه 3اي توسعه متوازن منطقه

). به بیان دیگر، با توزیع مناسـب رفـاه   183: 1389در میان مناطق مختف یک کشور است(زیاري و دیگران،
هـا   سازي مناطق مختلف کشور برداشت. رفاه اجتماعی که جلوه توان گام موثري در جهت یکسان اجتماعی می
هـاي اقتصـادي،    اسـت کـه جنبـه    4ها، شاخص توسعه انسانی هاي گوناگونی دارد. یکی از این شاخص و شاخص

اجتماعی و بهداشتی یک جامعه را در کنار هم بررسی نموده و معتقد است که رفاه اجتماعی هنگامی محقـق  
  بند.خواهد شد که ابعاد مختلف توسعه، در کنار یکدیگر و و به موازت هم بهبود یا

ساز در منطقه خاورمیانه عدم انطباق مرزهـاي سیاسـی بـا    یکی از موضوعات مهم و مسئلهاز سوي دیگر 
رد، عرب، رك، کُاي است که اقوام تُگونهه وفرهنگی است. مرزهاي سیاسی کشور ایران نیز ب قومی مرزهاي

تر از مرزهـاي سیاسـی همـواره    امتداد گسترش مرزهاي قومی فرا د.انواقع شده آن بلوچ و ترکمن در دو سوي

                                                   
1- Poly genic 
2- political Management 
3  - Balanced regional development 
4- Human Development Index  
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هـاي  قدرتدر مواردي هایی را براي تأثیر و تأثر متقابل این اقوام از تحوالت فرامرزي فراهم ساخته و زمینه
این امر لزوم توجه ویژه بـه   اند.اي بدین وسیله امنیت کشورها را نیز به مخاطره انداختهبزرگ و فرامنطقه

توانـد  از طریـق   مـی  1»پدافنـد غیرعامـل  «سازد که در این میانمشخص میاقوام را در مساله یکپارچگی ملی 
شناسایی مسائل و مشکالت احتمالی و اقدام در جهت پیشگیري از تبدیل شدن آنها به چالش، نقش مهمی ایفا 

تالش در راستاي توسعه همه جانبه و همچنین تـامین امنیـت   کند. یکی از کارکردهاي مهم پدافند غیرعامل، 
ملـی سـوق    2است،  اقوام را به سمت همگرایی لیه ابعاد کالبدي، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و مدیریتیدر ک
  دهد.

  بیان مساله -2
باشد، تقویت تمایالت یکی از مهمترین مباحثی که امروزه بویژه در میان کشورهاي متشکل از اقوام مطرح می

در صورتی که اقوام یک جامعه به سمت واگرایی پیش آنها است. زیرا  3قومی و به تبع آن احتمال واگرایی
بروند، توان دفاعی آن جامعه در مواجهه با مسائل داخلی و خارجی رو به زوال خواهد رفت و زمینه براي 
تاراج منافع آن کشور توسط سایر کشورها مهیا خواهد گشت. بنابراین براي جلوگیري از روي دادن این 

که ماموریتش  شیوه اصلیپدافند غیرعامل به عنوان یک ماتی زد که در این میان واگرایی بایست دست به اقدا
بینی، محافظت و حمایت از مردم در برابر بالیاي طبیعی و انسان سازي، پیشگیري، پیشکشور آماده لدر داخ
ها نگاهی ویژه توان با استفاده از پدافند غیرعامل به قومیتگردد. به بیان دیگر، میباشد، مطرح میمی ساخت

داشت و عالوه بر جلوگیري از واگرایی آنها، زمینه مناسب براي حمایت هر چه بیشتر آنها از مدیریت 
 غیرعامل پدافندسیاسی کشور را فراهم ساخت و تمایالت همگرایانه را در میان آنها تقویت نمود. بنابراین 

سنح سازي،داعتماچون  فرهنگی هايروش اعتبار، نای با. نماید پیروي» پیشگیريه قاعد« ازدر گام اول باید 
 پدافندر دست بایو...  مذهبیپیوندهاي فرهنگی، پیوندهاي تقویتچون  اجتماعیهاي روش و.، و.. همجواري
  .)1: 1391زاده،(شیخ گیرد قرار توجه مورد غیرعامل،

زدایـی و  ها از طریق محرومیـت قومیتتوان با همگرا نمودن باشد که میمساله اصلی در این گفتار این می
ارتقاء کیفیت زندگی، به ایجاد سرمایه اجتماعی در میان آنان دست یازید و از این طریـق در راسـتاي تحقـق    

توان از همگرایی اقـوام بـه مثابـه    اهداف پدافند غیرعامل اقدامات موثري به انجام رسانید. به بیان دیگر، می
کشـوري کـه   در  غیرعامـل  فنداپد با رابطه در که اقداماتی و تمهیداتواقع، . در پدافند غیرعامل سود جست

ایـن   از ناشـی  منفـی  پیامـدهاي  و آثـار  بـه  پاسـخ  در است اقداماتی و تمهیداتباشد،  داراي اقوام گوناگون می
 توزیع. )3: 1391زاده،(شیخ بردمی باال خارجی تهدیدات برابر در راشان  پذیريآسیب میزان کهاست  ویژگی

                                                   
1- passive Defense 
2- Convergence 
3- Divergence 
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و  سـرزمینی  آمایش تمرکززدایی، سیاست اعمال ازطریق کشور سرزمینی فضاي ملی درکل هايسرمایه ومنابع 
بطور عادالنه درهمه مناطق کشور از جملـه مـواردي اسـت     حیاتی ومراکز کلیدي هايزیرساخت پراکندگی
 ارضـی،  تمامیـت  حفـظ تـوان بـه   تواند در پدافند غیرعامل مورد توجه قرار گیرد که از نتایج آن مـی که می
  .)7: 1392(کامران،اشاره نمود  کشور و استقالل ملی امنیت

هایی خواهیم بود که ضمن قرار گرفتن در مناطق  بر این اساس در این گفتار به دنبال بررسی وضعیت استان
شاخص توسعه انسـانی  از ها  پیرامونی کشور ایران، متشکل از اقوام نیز هستند. براي بررسی وضعیت این استان

هایی است که کیفیت زندگی مردمان یک ناحیه جغرافیـایی را مطمـح نظـر خـود قـرار       که یکی از شاخص
دهد، سود خواهیم جست تا با استفاده از این شاخص، توزیع منابع از سوي مـدیریت سیاسـی کشـور بـراي      می

اقوام جامعه ملی نسـبت بـه مـدیریت     ارتقاء کیفیت زندگی مردمان این نواحی و به تبع  آن جلب همگرایی
  سیاسی را مورد کنکاش قرار دهیم. 

 تعریف مفاهیم -3

  پدافندغیرعامل -3-1
  پدافند از دو قسمت تشکیل شده است:واژه 

 .رودپاد یا پد در زبان فارسی پیشوندي است که به معنی ضد و متضاد و دنبال به کار می پد: -1
درنتیجه پدافند به معنی ضد  ).1351:47ار است(دهخدا،آفند: داراي مفهوم جنگ و جدال و پیک -2

  .باشدجنگ می
وسـایل و امکانـات موجـود بـه منظـور       از استفاده هرگونه عملی که باعبارتست از:  پدافنداما اصطالحاً 

  .)113: 1390د (کامران،شوجلوگیري و مقاومت در مقابل پیشروي دشمن و انهدام نیروهاي دشمن انجام می
صـیانت از تمامیـت ارضـی و     تضمین امنیت افراد، ظ جان مردم،فبه معنی ح را پدافنددر تعریف دیگر،  

دارنـد  عنـوان مـی  موقعیـت و هرگونـه تجـاوز     شـرایط،  درهمـه مواقـع و در برابـر هرگونـه      ملی حاکمیت
  ).32: 1389، (احمرلوئی

  گردد:به دو دسته تقسیم میپدافند به لحاظ عملکرد 
رود. در این نوع پدافند هاي خیابانی و... بکار میی چون جنگ و شورشیهاکه در هنگام بحران عامل: -1

 .)1387:15تبار،(نیازي شودهاي رزمی سود جسته میدرمقابل دشمن از تجهیزات جنگی و تکنیک
بـراي   هاي کـ دراین نوع پدافند تاکید بر مدیریت بحران است و هر نوع اقدام غیرمسـلحانه  غیرعامل: -2

 هـایی بـا منشـا طبیعـی    و شـریانی در مقابـل بحـران    ساختمانی و تجهیزات پذیري نیروي انسانیکاهش آسیب
ایـن نـوع پدافنـد بـر دفـاع       گـردد. را شامل مـی ، رودمی بکار شورش و...) (جنگ، انسانییا سیل و...)  (زلزله،

ــد دارد   ــانی تاکی ــمن انس ــر حمــالت دش ــگیرانه در براب ــامران پیش ــا،موحــدي. 121: 1390،(ک  .5: 1385نی
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 ).9: 1383اصغریان، .35: 1390نوبخت،
باشـد امـا در پدافنـد غیرعامـل     به طور مثال، در پدافند عامل هدف مبارزه با نیروهاي مسلح خارجی مـی 

 ).Moller,2007: 7(طلب داخلی است هاي جداییگروه هدف جلوگیري از فعالیت
پدافنـد غیرعامـل   « در مورد پدافند غیرعامل چنـین ذکـر شـده اسـت:    هاي کلی نظام در بند یک سیاست

 هـا و سـاختمان  انسـانی، پذیري نیرويآسیب کاهش موجب که ايغیرمسلحانه اقدامات از مجموعه عبارتست
هـاي  هاي کشور در برابر عملیات خصمانه و مخرب دشمن و یا کاهش مخاطرهتجهیزات و شریان تاسیسات،

  .)23: 1385نیا،موحدي. 1392:38،(مدیري»بیعی می گرددناشی ازسوانح غیر ط
پوشـش،   زاسـتفاده ا « پدافند غیرعامل این گونه تعریـف شـده اسـت:   » هاي نظامیفرهنگ واژه«در کتاب 

  ).207: 1387رستمی،»(اختفا، استتار، پراکندگی، فریب و واپایش(کنترل)حرکات در روشنایی
-نوعی مقابله با بحران قبل از رسیدن زمان آن میهاي پدافند غیرعامل به در حقیقت طرح

) و مجموعه اقداماتی است که با انجام آنها و بدون استفاده از سالح و 16: 1392،کامران( باشد
زیادي کاهش و  ضایعات و خسارات را تا حد و افزایش را توان پایداريدرگیري با دشمن می

در ). اهمیت حیاتی پدافند غیرعامل 15: 1387تبار،(نیازي در مواردي حتی به صفر رساند
  است:هاي زیر نمونه ي همچونموارد

 شود.هاي ملی کشور میدفاع غیرعامل موجب حفظ روحیه، وحدت ملی و حفظ سرمایه -1
-21: 1386شـود(نباتی، وجب حفظ تمامیت ارضی، امنیت ملی و استقالل کشـور مـی  مدفاع غیرعامل  -2

16.( 
همچون مسائل مرتبط بـا اقـوام اسـتفاده     سیاسی –پدافند غیرعامل در مسائل فرهنگیتوان از همچنین می

نمود و با تالش در جهت افزایش همگرایی و ایجاد سرمایه اجتماعی در میان آنها و بسترسازي نگرش مثبـت  
همانـا  به مدیریت سیاسی کشور از طریق ایجاد رفاه و افزایش کیفیت زندگی به اهداف پدافند غیرعامل کـه  

  باشد، دست یافت.کاهش آسیب و صدمه می
  تنوع قومی و پویایی هویت ها -3-2

هاي بنیادي از قبیل زبان، آداب و رسوم و میراث تاریخی، از اصطالح قوم به گروهی اشاره دارد که با ویژگی
معتقد  1»لفویکتور کوز« هاي اجتماعی که داراي پیوستگی و همبستگی نژادي هستند، متمایزند.سایر گروه
قرار دارد  یاست که در پهنه سرزمین معین قوم یا همبودي قومی، یک سازمان اجتماعی شکل یافته«است که: 

اند، تحت طول تاریخ با هم پیوندهاي اقتصادي، فرهنگی، خویشاوندي و... برقرار کردهر و مردمی را که د

                                                   
1 - Viktor kozlof 
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هاي اولیه واقعی یا تصویري که ویژگی« کند:میاینگونه تعریف  را قومنیز  1الکساندر. »دهدپوشش قرار می
مشترك، به اضافه زبان و یا  2باعث پیوند یافتن گروهی از افراد به دلیل وجود نژاد، مذهب و ریشه ملّی

-(دژم »باشدگردد که ناشی از سرزمین آبا اجدادي مشترك میخصوصیات فرهنگی مشترك دیگر می
است که  5و هم عینی 4ذهنی هاي هم داراي مؤلفه قوم ست که معتقد ا 3میلتون اسمن ).3: 1380خوي،

 عینی فرهنگی و آگاهی ذهنی از هویت، تعلق، منافع مشترك و عالئق مشترك و اشتراکات عبارتند از: عالقه
قوم بخشی از « 6). به عقیده گرینوردEsman,2004:2( مشترك سرزمین و دین تاریخی، پیشینه زبان، در

بنابراین باعث تفکیک آن گروه  هاي آن گروه است.باشد که بیانگر منشا و ویژگیمی فرهنگ گروهی افراد
 خودآگاهی قومی،: هايشاخص نیز برخی ».شودهاي موجود در واحدهاي سیاسی بزرگ میاز سایر گروه
-قوم مییک هاي فرهنگی و شیوه زیستن را مولفه- روانیهايویژگی، نیاکانی سرزمین زبان مادري،
  ).11: 1380زاده،دانند(رمضان

هاي برآمـده از   ها و ویژگی اي از تنوع درعلوم اجتماعی معاصرعموماً یک گروه قومی به صورت مجموعه
 یکی فقط شود که گاه یک قوم به تنهایی دین، فرقه، کاست، منطقه، زبان، تبار، نژاد، فرهنگ و... تعریف می

 :Dommen,2003) است و گاهی نیز شامل ترکیبی از آنهاسـت و با آن منطبق  هبرگرفت عناصررا در ازاین

ون جامعه بزرگتر که داراي تبار مشـترك، خـاطراتی از   رگروه قومی جمعی است در د 7ر. از نظر بالم(205
شود. این عناصر نمادین از نظر  گذشته و عناصر نمادین فرهنگی است که بر اساس آن هویت گروه تعریف می

ذهب، زبان، قلمرو مشترك، ملیت و ظاهر فیزیکی است. همچنین اعضـاي یـک گـروه    بالمر خویشاوندي، م
  .Burgess, 2005: 158)( قومی از تعلقشان به گروه آگاهی دارند

اندازهاي فرهنگی اشاره دارد کـه سـبب تمـایز یـک      قوم به رفتارها و چشممفهوم  8زگیدنآنتونی از نظر 
کند؛ زبـان، تـاریخ، تبـار،     یات قومی که آنها را از دیگران جدا میمهمترین خصوص شود. اجتماع از دیگران می

 هـا فرهنگـی و آمـوختنی هسـتند     مذهب، سبک لباس پوشیدن و نوع زینت کردن اسـت. همـه ایـن تفـاوت    
هاي قومی مختلف هر کـدام بـا هویـت    تنوع قومی نیز ناظر بر وضعیتی است که گروه. )260: 1377،(گیدنز
شان دارد، در درون یـک اجتمـاع بزرگتـر    ها و تبار مشتركات، منافع، خودآگاهیریشه در تجربی که خاص

 هـاي مختلـف  قرار گیرند. بر این مبنا، تنوع قومی ناظر بر اجتماعی است مرکب از اقوام مختلـف بـا هویـت   
                                                   

1 - Alexander 
2- National Orgin 
3- Milton Esman 
4- Subjective 
5- Objective 
6 -Greenwood 

7 -Ballmer 

8 -Antony Giddens 
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  ).39: 1385، امیري(صالحی
  شاخص توسعه انسانی -3-3

در پی دست یابی بدان با پی  بیشتر گذشته به نسبت جوامع و شودمی تلقی بهتر زندگی همپاي توسعه امروزه
ها از زندگی امریست در مندي انسانگیري بهرهاندازهمیان مدت و دراز مدت هستند. هاي  گیري برنامه

هاي نشان دهنده میزان یکی از شاخص ده ساله دارد. یناي چندنهایت پیچیدگی که پرداختن به آن پیشینه
است  شاخص توسعه انسانی ،باشد و رفاه اجتماعی می زندگیکه نشانگر کیفیت مناسب ها مندي انسانبهره

 شودبراي کشورهاي مختلف جهان محاسبه می 1تا کنون توسط برنامه توسعه سازمان ملل 1990که از سال 
دتا تک توان بر شمرد که عم هاي متعدد دیگري را نیز می در کنار این شاخص، شاخص. )30: 1386، (فرجادي
عدي می اند و یا کاربردهاي اندك و نه چندان  باشند و به همین دلیل نیز یا بطور کلی به کنار نهاده شده ب

عمر طوالنی  - 1سه نماگر اند. اما شاخص توسعه انسانی یک شاخص ترکیبی است که از ترکیب  مهمی یافته
براي بزرگساالن  تحصیل  هايیانگین سالپرورش: م و شاخص آموزش -2د و سالم: امید به زندگی در بدو تول

: ناخالص درآمد استاندارد زندگی مناسب و معقول - 3در بدو ورود به مدرسه  تحصیل انتظارهاي مورد سالو 
عدي است که مورد توجه قرار گرفته است، به ملی تشکیل شده است و به دلیل همین چشم انداز چند ب ،
دهند.  ا از طریق تغییرات ساالنه این شاخص مورد کنکاش قرار میهاي جهان ر اي که عملکرد دولت گونه

کشته و (کریم» فرآیند بسط انتخاب انسانی تعریف شده است«توسعه انسانی به عنوان  دراولین گزارش جهانی،
دهد، گیري رفاه شهروندان به دست میاین شاخص ضمن اینکه معیاري براي اندازه ).35: 1383زمانیان،

از نظر ). 171: 1386نماید (دهمرده،گیري میهاي اقتصادي برکیفیت زندگی شهروندان را نیز اندازهاثرسیاست
از طریق  آن، اثر مستقیم است.اثر مستقیم و غیر مستقیم  داراي، اجراي سیاست توسعه انسانی 2آمارتیاسن

به توسعه اقتصادي و  اگر حتی ،استافزایش سواد و بهداشت و امید به زندگی بر کیفیت زندگی مردم 
به شکلی غیر از طریق افزایش امکانات آموزشی و  آن غیر مستقیمگسترش صنعت در کشور منجر نشود. اثر 

تمامی این که در نهایت بهداشتی، توسعه اقتصادي و رشد صنعتی را تسهیل می کند، کارایی را بهبود می بخشد 
اندازه هریک از این سه  ).19: 1391طهماسبی،(باشند یم عوامل به نوبه خود در ارتقاي کیفیت زندگی موثر

در هر جامعه عددي است بین نیز  شاخص بین صفر و یک قرار دارد و بنابراین اندازه شاخص توسعه انسانی
تر باشد از توسعه یافتگی بیشتر حکایت دارد و ). هرچه اندازه عددي این شاخص به یک نزدیک1) و (0(

هاي داخل توان از این شاخص براي سنجش میزان توسعه استانمیهمچنین  ).(UNDP,2010: 2 بالعکس
  د.یک کشور نیز استفاده کر

                                                   
1- United Nations Development Programme 
2 -Amartya sen 
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  شپیشینه پژوه- 4
امنیتی بلوچستان ایران با تاکید بر هاي  توسعه نامتوازن ناحیه اي و چالش« ) در پژوهش 1392هادي ویسی(

سطح توسعه یافتگی پایین این استان در میان سایر  ضمن اشاره به»  پدافند غیرعامل به عنوان کلید حل مساله
مناطق کشور  بر جایگاه پدافند غیرعامل به عنوان سازو کار کاهش تهدیدات امنیتی، تاکید دارد. وي بر این 
باور است که در بعد ملی و ناحیه اي توسعه نامتوازن ساختار  نظام سیاسی متمرکز و الگوي سیاسی اقتصادي 

توسعه و ... سبب ایجاد ناهمگونی و در نتیجه هاي  ناکارآمدي سازوکارهاي خلق فرصتمرکز پیرامون، 
  امنیتی شده است. هاي  و چالشها  بحران

بـا  » ساز پدافنـدغیرعامل در آمـایش سـرزمین   هاي امنیتشاخص«) در مقاله خود با عنوان 1392مدیري (
یابی مناسب، مقاوم سازي و اسـتفاده از  هاي مکانرسد که مولفهانجام مصاحبه با نخبگان امر بدین نتیجه می

  ساز پدافندغیرعامل در آمایش سرزمین هستند.هاي امنیتتجربیات سایر کشورها از جمله مهمترین شاخص
جنـگ نـرم و جایگـاه پدافنـد غیرعامـل در      « ) در بررسی خود تحت عنـوان 1391و همکاران ( زادهشیخ

نیافتگی مناطق مرزي را در ارتباط مستقیم با عدم تعادل بین توسعه » آمایش استان مرزي سیستان و بلوچستان
دانند. همچنین معتقدند با گسترش نا امنی و توسعه نیافتگی در منـاطق  مناطق مرزي و مرکزي یک کشور می

  گردد.طلوب آن به طورمستقیم و بالفاصله به کل کشورمنتقل میناممرزي، نتایج 
ژئوپلیتیکی توسـعه نـامتوازن نـواحی ایـران در     هاي  چالش«اله خود با نام ) در مق1389زیاري و دیگران(

ایران در هاي  ، با استفاده از تحلیل عاملی به بررسی درجه توسعه یافتگی در استان»1375-1385مقطع زمانی 
هاي  یک مقطع زمانی پرداخته اند. نتایج این پژوهش هرچند نمایانگر افزایش کلی سطح توسعه یافتگی استان

آمایش سـرزمین و ...   هاي  کشور است،  اما به موازات آن  به دالیلی چون مرکزگرایی، عدم توجه به برنامه
  توسعه یافته تر و توسعه نیافته نیز افزایش یافته است. هاي  نابرابري میان استان

 که است رسیده هنتیج این به و کرده بررسی را» مرزي هايدراستان توسعه تنگناهاي« )1383شایان(حمید 
 بلوچسـتان،  و سیسـتان  هـاي دراسـتان  بـویژه  کشور هايسایراستان و هاي مرزياستان میان بنیادین هايتفاوت

در  حـداقل  تـوان مـی  آنـرا  برآینـد  و دارد وجـود  هرمزگـان  و غربـی آذربایجـان  کرمانشـاه،  ایالم، کردستان،
  د.نمو مالحظه آنها اغلب مهاجرفرستی

  همگرایی یا واگرایی اقوامپدافند غیرعامل و  -5
شوند ودر جامعه بزرگتر و ها مشخص میها و ایدهترجیحات، ارزش از عالئق، جوامع انسانی بوسیله طیفی

یکی از ). امروزه 18: 1385(لفت ویچ، ترندعمیقتر واغلب ها بزرگتر، آشکارتر، پیچیدهتفاوت تر،پیچیده
امر  این باشد.مذهبی می-هاي قومییا وجود اقلیت هاي جهان، بافت چندقومیدولتهاي مهم ساختار شاخص

درواقع . باشیم نقاط جهان هاي قومی در اقصیها و خشونتسبب شده است که در موارد متعددي شاهد تنش
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 ساز است که تحت شرایطی افراد داراي همبستگی فرهنگی، خونی و تاریخی را بهازعوامل هویت یکی قوم
  ). 70: 1386(امیدي، دهدیا علیه اقوام دیگر سوق می سوي بسیج سیاسی علیه دولت مرکزي

هاي مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگـی و... قابـل   یابی علل وقوع مناقشات قومی از رهیافتزمینه
-زمینـه  از أثرمت قومی ازآنجا که تحلیل تک سببی وافی به مقصود نیست و مشخصاً هر بحران بررسی است.
عامـل ذیـل کـه در     چهار اند،مطمح نظر قرار گرفتهکه  ازمیان نقطه نظرات بسیاري لذا است، هاي متعددي

  :گیرند می به اختصار مورد بررسی قرارهاي ایرانی کاربرد مؤثرتري دارند، خصوص قومیت
یابند تا بـا اسـتفاده از ایـن    میدر میان اقوام همبستگی باالیی وجود دارد و آنها  تمایل  عوامل ذهنی: -الف

-را قبضه نمایند. این عمل با واکنش سایر اقوام مواجه می اجتماعی -قدرت فرهنگی 1گروهیهمبستگی درون
  ).87: 1386،يد(امیشود ساز برخوردهاي قومی میگردد و زمینه

کارگزارانی باشند که هدایت ): در هر نهضت سیاسی، باید کارگزاران نهضت قومی(نخبگان و سازمان -ب
هـاي  (همان). اما اگر این نخبگان در اثر شکاف و سکانداري نهضت را برعهده بگیرند و به آن سازمان بدهند

اقـوام را بـراي مقابلـه بـا     گردنـد،   سرخورده در اثر توسعه نیافتگی از سازوکارهاي نظام سیاسیبوجود آمده 
  ).1383:45،( قمري شوندند و باعث منازعات قومی میکنحکومت و طرح تقاضاهاي قومی تحریک می

هـاي قـومی نهفتـه    المللی و تنشهاي مختلفی در پس تعامل نیروهاي بینالمللی: اصوالً انگیزهعوامل بین -ج
 سـاز سـبب  اسـت،  با مرزهاي فرهنگی مرزهاي جغرافیاییکه به معنی عدم تطابق  مصنوعیت مرزبندي .است

ازآن  قـومی  هايهاي خارجی با دامن زدن به تنشقدرت در مواقعی،. گرددز مرکز میتقویت نیروهاي گریز ا
= ه قـومی مناقشـ  مواردي زیادي وجود دارد که فرمول: در این زمینه گیرند.جهت امتیازگیري سیاسی بهره می

  ).298: 1378احمدي،(کند امتیازگیري سیاسی، را تأیید می+  نیروهاي خارجی
هاي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی دارند، منجر بـه تلقـی نـوعی    ریشه مل عینی که اساساًعوامل عینی: عوا-د

 شوند. عوامل عینی مبین این حقیقت هستند که درك و تلقی محرومیتتبعیض یا نابرابري نسبی بین اقوام می
  آورد. هاي قومی را فراهم میو تبعیض قومی در ابعاد مختلف، مهمترین عوامل بروز کشمکش

تـر از سـطح   در حال حاضر سطح زندگی مردم در اغلب استان هاي مرزي کشـور پـایین  ا توجه به اینکه ب
که خود مهمتـرین علـت   کنند زندگی میهاي محروم در استان ب اقواماغل و زندگی متوسط مردم ایران است

عامـل سـود جسـت و ضـمن     و... پدافند غیر پوشش، اختفا، استتارهاي  باشد، بایست از ویژگی می نارضایتی آنها
 برابـر  در راشـان   پـذیري آسـیب  میـزان  کـه  این مناطق ویژگی از ناشی منفی پیامدهاي و آثار بهپاسخگویی 
، از همگرایی اقوام نسبت به مدیریت سیاسی بـه مثابـه پدافنـد غیرعامـل بهـره      بردمی باال خارجی تهدیدات

توانـد بسـتر مناسـبی را بـراي ایجـاد      یک سرزمین می سیاسیبنابراین توسعه نابرابر در فضاهاي برداري نمود. 
                                                   

1 - Intra-group Cohesion 
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  ).71: 1390(اطاعت و موسوي،  متغییرهاي اثرگذار بر امنیت ملی و تکوین نواحی بحرانی فراهم نماید
  ريچارچوب نظ -6

باشد (زیاري و  می توسعه در لغت به معنی رشد تدریجی در جهت پیشرفته شدن، قدرتنمدتر شدن
ساز ایجاد نابرابري در درون یک کشور  و تمرکزگرا سبب برنامه بدون توسعه). اما 182: 1389دیگران،

گردد که  مختلف جامعه می اکولوژیکی و اجتماعی اقتصادي، هايبخش نامتوازن توسعه به منجرگردیده و 
را بدنبال دارد. بنابراین  ملیوحدت تضعیف و پذیرينتیجه آسیب در و ايمنطقه تعادل عدم تشدیداین مساله 

 شکست به محکومبافتار اجتماعی و جغرافیایی یک کشور صورت پذیرد، نه تنها  به توجه بدون فعالیتی اگر
  مضاعفی را نیز بوجود خواهد آورد.هاي  د بلکه بحرانبو خواهد

باشند و عموماً  می با در نظر آوردن این نکته که بیشتر مناطق مرزي کشور جزء مناطق کمتر توسعه یافته
به عنوان نظریه مرجع در  1اي ) نظریه توسعه ناموزون و نابرابر منطقه1قومیت نشین نیز هستند(تصویر شماره

ها  گذاري ها و سیاست ریزي این پژوهش مطمح نظر قرار گرفته است. در این نظریه تاکید بر ناکارآمدي برنامه
بیایند و در مقابل مناطقی در شرایط توسعه نیـافتگی   است که سبب شده است برخی از مناطق کشور توسعه

نیافته  گردد که شرایط نامناسب در مناطق توسعه در این نظریه عنوان می  ).172: 1376قرار بگیرند(سلیمی فر،
گردد نیروهاي کار و سرمایه از این نواحی بـه منـاطق    ها هستند، سبب می نشین و پذیراي اقلیت که اغلب قوم

یافتگی مناطق هدف تشدید گردد و از  شود از یک سو توسعه ه منتقل گردند که این امر موجب مییافت توسعه
معتقد است که این فرایند متناقض  2نیافته، تقویت گردد. بارترا سوي دیگر کمبودهاي موجود در مناطق توسعه

ي و اجتمـاعی نخواهـد   گردد که نتیجه اي جز قومی شدن بیش از پیش مراودات تجار می منجر به دور باطلی
: 1378(مقصـودي، داشت که سرانجام آن، تشدید عقب ماندگی و بستر سازي براي منازعات قومی خواهد بود

گردنـد( نصـیري و    با توجه به اینکه نابرابري و محرومیت خطري مستقیم براي کشـور محسـوب مـی     ).72
اقتصـادي و اجتمـاعی بـا امنیـت رابطـه       ) و همچنین توجه به این نکته که تامین نیازهاي60: 1385اعظمی، 

مـذهبی، بسـتر مناسـبی را بـراي     -قومیهاي  متقابل دارد، احساس عقب ماندگی از مسیر توسعه در میان گروه
نیـا و دیگـران،    نماید (حـافظ  می امنیت ملی در کشور فراهمهاي  ایجاد و تقویت متغیرهاي اثرگذار بر مولفه

1384 :7 .( 
کشور بواسطه دوري از مرکز و انزواي جغرافیایی بوسیله مناطق مرکزي که قدرت مناطق پیرامونی یک 

هـاي   گـردد کـه در مولفـه    می سیاسی را نیز در اختیار قرار دارند مورد اجحاف قرار گرفته و این امر موجب
هاي فاحشی در مقایسه با مناطق مرکزي یافتگی و رفاه و وضعیت بهداشت و... از تفاوتمختلفی چون توسعه 

                                                   
1 -Uneven development & Regional inequalities Theory 
2 -Bartera 
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ها منجر به گسسـت ایـن نـواحی و    باشد. این تفاوت برخودار باشند که این تفاوت نشانگر محرومیت آنها می
شود که این رابطـه استشـماري زمینـه را بـراي بـروز مناقشـات       ایجاد یک رابطه استثماري به نفع مرکز می

فقر، توزیـع مناسـب   در جهت بهبود استانداردهاي زندگی مردم، کاهش سازد. بنابراین تالش می مختلفی فراهم
، chanoevwidt, 2004:145) منابع و... ضمن اینکه تاثیر بسزایی برجلب آراي این مناطق خواهد داشـت ( 

تواند تمهیدات و اقداماتی تلقی گردد که حفظ تمامیت ارضی، امنیت ملی و استقالل کشور را بـدنبال آورد   می
  باشد. می ) که از جمله اهداف پدافند غیرعامل16-21: 1386ی،(نبات

آیـد. امـا    اي جغرافیایی است و در بدو امر خارج از حوزه سیاست به نظر میدوري از مرکز عموماً مساله
تواند پیامدهاي نامطلوبی را براي این مناطق به همـراه داشـته باشـد.     اي میهاي توسعهبه لحاظ اتخاذ سیاست

اي بودن این مناطق خواهد بـود. دوري از مرکـز جغرافیـایی    این پیامدها، محرومیت شدید و حاشیه مهمترین
شود این مناطق به دلیل کاستی گیري سیاسی کشور است، سبب میکشور که به معناي دوري از مراکز تصمیم

قرارگیرند. این مسـاله   هاي توسعه داخلیهاي جمعیتی و صنعتی، کمتر در جریان آثار مثبت برنامهدر قابلیت
). بـه همـین   202: 1380گردد (عندلیب،این مناطق در مسیر توسعه میقرار نگرفتن سبب محرومیت شدید و 

هاي  اي بویژه در ارتباط با اقلیت هاي منطقه ناموزون و نابرابري دلیل نیز اندیشمندان معتقدند که فرایند توسعه
 سازد. ر دولت ملی را با چالش رو به رو میقومی، خطرساز و بحران آفرین است و اقتدا

هایی و عدم با در نظر گرفتن این چارچوب نظري بایست عنوان نمود که وجود چنین تفاوت
اي بر روي مناطق قومیت نشین برجاي گذارد و با تواند تاثیرات عمده اي، میتعادل در توسعه منطقه
باشد و همچنین فعالیت  رزي خود دارا میاي که کشور ایران در مناطق م توجه به شرایط ویژه

گیرد، توانایی  اي که در این مناطق براي تقویت تمایالت واگرایانه از سوي دشمنان انجام می گسترده
بنابراین براي جلوگیري از مناقشات قومی، باشد.  بالقوه براي ایجاد بحران در این مناطق موجود می

ریت سیاسی کشور بوجود آورد. از آنجا که هر گونه بایست نگرشی مثبت در میان آنان از مدی
نشین و  گردد و مناطق مرزنشین ایران جزء مناطق داراي قوممحرومیت، آفند  و آسیب محسوب می

زدایی و باال  باشند، سوق دادن اقوام از طریق محرومیتهاي ایران میترین استاندر عین حال محروم
تواند به ایجاد سرمایه اجتماعی در میان آنها نسبت  می جتماعی،زندگی و بطورکلی رفاه ا بردن کیفیت

به مدیریت سیاسی کشورمنجر شده که این امر توانایی ایفا نقشی موثر در کارکرد پیشگیرانه پدافند 
  باشد.   غیرعامل را دارا می
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 روش تحقیق   -7
به  1پژوهش با روش فراتحلیلپژوهش حاضر از نوع کاربردي و با رویکرد شناخت مساله محور است. این 

-زدایی و ارتقاء رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی براي دستبررسی تقویت همگرایی اقوام از طریق محرومیت
پردازد. در روش فراتحلیل، تحقیقاتی که درباره یک موضوع یابی به اهداف پیشگرانه پدافند غیرعامل، می

هاي  هاي مجددي از آنها استخراج گردد. این روش از آماره برداشتاند مورد استناد قرار گرفته تا  انجام گرفته
هاي اطالعاتی خود استفاده کرده و به همین دلیل نوعی تحلیل ثانویه محسوب  سایر تحقیقات به عنوان داده

هاي کشور را  اند که شاخص توسعه انسانی استان هاي مورد استناد قرار گرفته گردد. در این تحقیق پژوهش می
؛ 1391؛ طهماسبی،1386؛ فرجادي،1390؛ ودیعه و کالنتري،1389اند که عبارتند از: ولدبیگی، اسبه نمودهمح

  .1386دهمرده، 
  تحلیل وضعیت -8

هاي کشور، عوامل  در میان چهار عامل ذکر شده در بخش پدافند غیرعامل و اقوام، در بررسی وضعیت استان
باشد که آن را با استناد به شاخص گردیده مورد نظر میعینی عنوان شده  در کنار چارچوب نظري طرح 

  دهیم:توسعه انسانی مورد کنکاش قرار می
همانطور که مطرح گردید، یکی از مهمترین کارکردهاي پدافند غیرعامل که در تعاریف مختلـف مـورد   

بینـی مسـائل و   تاکید قرار گرفته است، کارکرد پیشگیرانه آن است که این کارکرد را بایست از طریق پـیش 
سازي امکانات به انجـام برسـاند. همچنـین اشـاره گردیـد، یکـی از مهمتـرین مسـائلی کـه          تهدیدات و آماده

سازد، نگرش منفی اقوام تشکیل دهنـده جامعـه نسـبت بـه مـدیریت      همگرایی جامعه را با خطر مواجه می
هـاي   نشـین، شـیوه   ه با مناطق قـوم باشد. براي بررسی عملکرد مدیریت سیاسی کشور در رابط سیاسی کشور می

متعدد و گوناگونی وجود دارد که از جمله آنها کنکاش در اختصاص منابعی است که براي توسعه این مناطق 
هاي فراوانی طراحی شده اند کـه در ایـن    ها و شاخص پذیرد. براي جستجو در این مسیر نیز مولفهصورت می

عدي بودن سود جستهمبحث همانطور که ذکر گردید از شاخص توسع ایـن شـاخص   . ایم ه انسانی بدلیل چند ب
سـازد  اعمـال شـده را نیـز مشـخص مـی      هـاي اقتصـادي  اثرسیاسـت ، رفـاه شـهروندان  عالوه بر نمایان سـاختن  

بـه نمـایش    1هاي کشور در شاخص توسـعه انسـانی در تصـویر شـماره      ). وضعیت استان29: 1389(ولدبیگی،
  کشیده شده است:

                                                   
1 - Meta-Analysis 
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  )78: 1391زاده،(زینل1385-1388هايهاي کشور در شاخص توسعه انسانی بین سال: استان1هتصویر شمار

  
شمالی، سیستان و بلوچستان، کردسـتان   گردد که چهار استان: خراسان با اندکی تامل در تصویر، مشخص می

تند کـه  غربی که هر چهار از مناطق مرزي کشور هستند و هـر چهـار نیـز جـزء منـاطقی هسـ       و آذربایجان
باشند. همچنین در میان  هاي کشور در شاخص توسعه انسانی می ترین استان شوند، محروم نشین محسوب می قوم

هـاي   باشند، تنها استان کرمانشاه است که در گروه اسـتان  هایی که داراي مرز جغرافیایی خاکی می سایر استان
جزء گروه محرومین در شاخص توسـعه انسـانی   ها مرزنشین،  برخوردار جاي گرفته است و مابقی استان نیمه
نـا   1385هـاي   باشند. براي ارائه تفسیري روشن، میزان شاخص توسعه انسانی چهار استان نامبرده بین سـال  می

  گزارش گردیده است: 1، در جدول شماره 1388
  هاي منتخب : میزان شاخص توسعه انسانی استان1جدول شماره

  سال    
 استان 

میانگین  1388 1387 1386 1385 1384
 88تا84بین

میانگین نرخ 
 رشد

 بسیار اندك .0643 0.648 0.646 0.642 0.630 0.652 سیستان
 0.3 0.719 0.722 0.720 0.717 0.716 * شمالی خراسان 
 0.7 0.709 0.719 0.713 0.709 0.706 0.699 غربی  آذربایجان
 0.9 0.691 0.703 0.695 0.691 0.687 0.677 کردستان

  شمالی تاسیس نگردیده بود ، استان خراسان1384*در سال
هـاي   و همچنین توجه به اینکه میـانگین توسـعه انسـانی اسـتان     1با در نظرگرفتن اطالعات جدول شماره
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بوده است و میانگین نرخ رشد کل کشور نیز در همین دوره  0.750برابر  1384-1388کشور در بازه زمانی 
گیـري در   ساله، تـالش چشـم   4گردد که در یک بازه زمانی  محاسبه گردیده، مشخص می 1.3زمانی برابر با 

نشین کشور که داراي شـرایط نامسـاعدي    اي براي بهبود چهار استان مرزي و قوم جهت توسعه متوازن منطقه
شته ها نیز (به جزء سیستان) روند صعودي دا هستند، صورت نگرفته است. گرچه میزان شاخص در این استان

ها کمتر بوده است و سبب شده تا تغییري در میزان محرومیت ایـن اسـتان    است اما در مقایسه با دیگر استان
ایجاد نگردد و فاصله استاندارد زندگی این مناطق با سایر نقاط کشور همچنان حفظ گردد. بنابراین ضـروري  

هاي توسعه محور به کاهش اخـتالف  امهنماید که به این مناطق نگاهی ویژه داشت و از طریق اجراي برن می
ها با سایر مناطق و اعتمادسازي در میان آنان پرداخـت تـا از ایـن طریـق      در کیفیت زندگی مردمان این استان

ضمن همگرا نمودن اقوام موجود در آنها، از آن به مثابه پدافند غیرعامل استفاده نمود و به اهداف مورد نظر 
  فت. پدافند غیرعامل نیز دست یا

  گیري نتیجه -9
هاي رفاه اجتماعی ملی و جلوگیري از تمایالت واگرایانه در میان اقوام، بایست حداقلبراي حفظ وحدت

بینی و توان از پدافند غیرعامل که کارکرد پیش موجود در کشور را براي آنها نیز ایجاد نمود. در این امر می
اي در مناطق  هاي توسعه هاي ملی و اجراي طرح بع و سرمایهگیري را بر عهده دارد، از طریق تخصیص مناپیش

هاي این مناطق که هریک آفند و آسیبی  توسعه نیافته استفاده نمود و ضمن برطرف نمودن محرومیت
گردند، به اهداف تعریف گردیده براي پدافند غیرعامل نیز دست یافت. در این گفتار براي  محسوب می

هاي باز توزیعی  از شاخص توسعه انسانی بهره گرفته شد که نشانگر سیاستسنجش میزان توسعه یافتگی، 
  باشد. هاي اقتصادي، اجتماعی و ... از سوي مدیریت سیاسی در سطح کشور می ارزش

هاي کشور که در ایـن گفتـار مـورد بررسـی قـرار       اطالعات حاصل از شاخص توسعه انسانی درباره استان
نشین کشور ایران و بویژه چهار اسـتان سیسـتان و    این مناطق مرزي و قوم گرفت، نشانگر این موضوع بود که

غربی و خراسان شمالی به ترتیب داراي بیشترین محرومیت در شاخص توسعه  بلوچستان، کردستان، آذربایجان
ایـن   ) در64: 1391زاده،دهنده وجود فقر، بیکاري، نابرابري در توزیع منـابع و...(زینـل  انسانی هستند که نشان

شود، مشکالتی را که این عـدم  باشد. بنابراین بایست با استفاده از آنچه پدافند غیرعامل نامیده میها می استان
هـاي بهداشـتی،   بینی نمود و بـاتالش در جهـت ارتقـاء مولفـه    تواند به دنبال داشته باشد پیشیافتگی میتوسعه

اطق، حرکت در جهت ایجاد نگرش مثبـت نسـبت بـه    اقتصادي، اجتماعی و... در زندگی مردمان ساکن این من
مدیریت سیاسی کشور را آغاز نمود و از آن به مثابه پدافند غیرعامل استفاده نمـود. ایـن رویـداد ناخوشـایند     
لزوم توجه بیشتر به این مناطق براي رفع محرومیت و اعتمادسازي با استفاده از پدافند غیرعامل جهت استتار 

تواند دسـتاویزي قـرار   کند. کیفیت پائین زندگی در این مناطق مید معارضان را ضروري میها از دیاین استان



 q  109  هاي قومی بازدارندگی از چالشبررسی جایگاه پدافند غیرعامل در 
 

 

سازي و رفع این گیرد تا واگرایی در میان آنان از سوي دشمنان تبلیغ گردد و در صورتی که عملی جهت پنهان
-روري است با بهرهنقیصه انجام نپذیرد، تبعات زیادي متوجه مدیریت سیاسی کشور خواهد بود. در نتیجه ض

هاي ملی در کل فضـاي  توزیع منابع و سرمایه اي بدین مناطق داشت و باگیري از پدافند غیرعامل، توجه ویژه
از سیماي این مناطق، ضمن   سرزمینی کشور از طریق اعمال سیاست تمرکززدایی و کنار زدن چهره محرومیت

تمامیت ارضی و استقالل کشور و امنیت ملی را نیز بـه  ها، حفاظت از  تامین کیفیت زندگی مردمان این استان
  بار آورد.

  پیشنهادات
بدان اشاره  1381اي که در برنامه سوم توسعه و قانون بودجه سال اجراي کامل طرح توازن منطقه -1

هاي کلی و جهت حصول  قانون اساسی، سیاست 48شده است: در راستاي تحقق اصل چهل و هشتم 
منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادالنه و رفع تبعیض و  به انداز و به اهداف چشم

یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع  ارتقاي سطح مناطق کمتر توسعه
منابع عمومی و یارانه سود تسهیالت به نحوي عمل کند که فاصله شاخص برخورداري 

هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و  کشور در بخش هاي با کمتر از سطح متوسط شهرستان
  امنیتی در هر سال برنامه حداقل ده درصد به سطح یادشده نزدیک شود.

انداز آینده با انجام اقداماتی  جلوگیري از گسترش محرومیت و ایجاد فضاي مناسب در ترسیم چشم -2
 چون نظام تامین اجتماعی جامع

انی از طریق ایجاد تجهیزات مناسب و امکان پذیر ساختن اقتصاد رقابت توجه ویژه به نیروهاي انس -3
 پذیر

سیاسی از جمله  -عنایت ویژه به کارکرد پدافند غیرعامل در جلوگیري از تهدیدات فرهنگی -4
 زدایی و اعتمادسازي.واگرایی اقوام از طریق محرومیت
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  تبیین پدافند غیرعامل بر مبناي فرهنگ
  1احسان الماسی بیدگلی

  
  چکیده

. است شده بندي تقسیم افزاري نرم و افزاري سخت ۀحیط دو به تهدیدات دوم جهانی جنگ از بعد
دیگر سوي در. است بر هزینه که باشد می نظامی مسائل همان افزاري سخت عدب قرار افزاري نرم عدب 

 به، انسان یا جامعه یک حرکت سیر. است کشور یک اجتماعی و فرهنگی نظام همان عدب این ؛دارد
 یا فردي فرهنگ مستقیم معلول، جامعه یا فرد انحطاط یا تعالی. است وابسته آن بر حاکم فرهنگ
 به عامل ۀحیط از مهاجم نیروهاي مقابل در دفاعی مباحث تأکید و تمرکز مبنا این بر. است جمعی

 مقابله براي افزاري سخت هاي سالح بکارگیري بر تأکید عامل بحث در. است شده کشیده عامل غیر
 براي نظامی هاي افزار جنگ و ها سالح گیري بکار عدم بر تأکید عامل غیر ۀحیط اما. است دشمن با

 مطالعه این. است گرفته قرار تأکید مورد فرهنگی مباحث مبنا این بر. دارد دشمن به تهاجم و مقابله
، جامعه حرکت مبناي عنوان به فرهنگ به توجه که است نتیجه این گر بیان، اسنادي روش مبناي بر

 غیرعامل پدافند شدن اجرایی و تقویت مبنا این بر. است غیرعامل پدافند ي جبهه تقویت براي منبعی
 سپر ایجاد جهت مناسب فرهنگی سطح به دستیابی و فرهنگ به توجه مستلزم، نوین هاي جنگ در

   . است دشمن فرهنگی تهاجم مقابل در فرهنگی
    فرهنگی ، تهاجمفرهنگ، استعمار فرانو، پدافند غیرعامل، پدافند عامل: ها کلیدواژه

                                                   
  almasib.1367@gmail.com / شناسی جامعه . کارشناس ارشد1

mailto:almasib.1367@gmail.com
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  مقدمه  _ 1
ي  ي نظامی به حیطه اطالعاتی، جنگ خاموش شکل گرفت و از حیطهي  با پیشرفت چشمگیر بشر در زمینه

هاي دیگر نیاز به لشگرکشی نظامی  فرهنگ و اجتماع کشیده شده است. اگر در گذشته براي تسخیر سرزمین
توان به  امروزه با تسخیر فرهنگ و اندیشه و باور ملل دیگر می ،هاي گزاف نظامی بوده است و تحمل هزینه

را مطیع خود گرداند. به طوري که این مطیع بودن خاموش و بدون صدا رخ دهد. استعمار نو و به آسانی آنها 
سیر تغییر و تحول استعمار  ).66: 1385افته است (ادیبی سده، عبارتی دیگر استعمار فرانو  بر این مبنا ظهور ی

هاي  ي نظامی و لشگرکشی حملهباشد. در ابتدا کشورهاي قدرتمند از طریق  ي این امر می نیز تایید کننده
دادند. با گذشت زمان، استعمار  کردند و حکومت خودشان را توسعه می هاي دیگر را فتح می گسترده سرزمین

کودتاي نظیر نو ظهور یافت. در این نوع از تهاجم، بعد از فتح کشور هدف، از طریق نظامی و یا غیر نظامی 
ته و با حاکم کردن فرد مورد نظر اهداف و الگوهاي مد نظر داخلی، کشور مهاجم، قدرت را در دست گرف

هاي اطالعاتی و تکنولوژیکی،  کرد. اما با گذشت زمان و پیشرفت خود را در کشور مغلوب اجرایی می
استعمار فرانو شکل گرفت. در این نوع استعمار نیازي به لشگرکشی نظامی نیست. بلکه از طریق دگرگونی 

پردازان غربی نیز بر این اعتقاد  یابد. نظریه اهداف مد نظر کشور مهاجم تحقق میي هدف،  فرهنگی جامعه
هاي فرهنگی و اجتماعی است. مثال هانتینگتون اعتقاد دارد که جنگ  هاي آینده جنگ هستند که جنگ

). 66ها بر شکست و پیروزي اثرگذار خواهد بود (همان:  ها خواهد بود. قدرت تمدن آینده، جنگ تمدن
توان بیان کرد که بعد از  هاي مختلفی خواهند بود. به عبارتی می گیري جبهه ها مبناي شکل ها و فرهنگ نتمد

افزاري  بندي شده است. بعد سخت افزاري تقسیم افزاري و نرم ي سخت جنگ جهانی دوم تهدیدات به دو حیطه
هاي نظامی  کشورهاي جهان هزینه بر است اما با این حال هنوز بسیاري از همان مسائل نظامی است که هزینه

بخشند تا حالت بازدارندگی براي کشورهاي مقابل آنها ایجاد کنند. در سوي  خود را هر سال گسترش می
ترین معنا، همان نظام فرهنگی و اجتماعی یک  افزاري قرار دارد. بعد نرم افزاري در خالصه دیگر بعد نرم

بتنی بر فرهنگ، تاریخ، هویت، قومیت و مشترکات عمومی افزاري یک کشور م هاي نرم کشور است. سازه
گیرد، پایدار شده است و باعث دوام و قوام یک ملت و یک هویت ملی  که در بین آحاد یک ملت شکل می

تواند صورت بگیرد و شاید بر  شود. تسخیر جغرافیاي فرهنگی یک کشور به آسانی می براي یک جامعه می
ي طول نکشد اما تسخیر اذهان و آداب و رسوم مردم یک منطقه به سختی حسب امکانات مدت زمان زیاد

  ). 9: 1389بر است (فردرو،  گیرد و امري زمان صورت می
ها تبدیل شده است.  ي اصلی رقابت و تعامل میان دولت در این راستا فرهنگ و مباحث فرهنگی به حیطه

است، بلکه فرهنگ مبناي کنش و تعامل افراد در ها در عرصه بین المللی  نه تنها فرهنگ مبناي کنش دولت
 یـا  تعـالی . اسـت  وابسـته  آن بـر  حاکم فرهنگ به انسان، یا جامعه یک حرکت ي جامعه است. سیر حیطه
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وله اي بسیار مهم مق فرهنگ رو، این از. است جمعی یا فردي فرهنگ مستقیم معلول جامعه، یا فرد انحطاط
مانـد،   است. فرهنگ تنها در قلمرو ابعاد فرهنگی زندگی انسان محدود نمـی و تعیین کننده براي زندگی انسان 
هاي اقتصادي نیز تابعی از  هاي سیاسی و کنش . براي مثال، کنششود شامل میبلکه سایر ابعاد و جوانب را نیز 

 هاي موجود در فرهنگ هستند. بنابراین، صالح و فساد یک جامعه ناشی از فرهنگ آن جامعه اسـت.  مؤلفه
شـود.   می اندیشمندان اجتماعی و فرهنگی بر این باور هستند که اصالح یک جامعه از اصالح فرهنگ شروع

بر این مبنـا   در سوي مقابل، غفلت از فرهنگ برابر با زوال و اضمحالل اخالقی و معنوي جامعه خواهد بود.
عامل کشیده شده اسـت. در   غیري عامل به  تمرکز و تاکید مباحث دفاعی در مقابل نیروهاي مهاجم از حیطه

عامـل   ي غیـر  افزاري براي مقابله با دشمن اسـت. امـا حیطـه    هاي سخت بحث عامل تاکید بر بکارگیري سالح
هاي نظامی براي مقابله و تهاجم به دشـمن دارد. در نتیجـه در    افزار ها و جنگ گیري سالح تاکید بر عدم بکار

  گرفته است. این راستا مباحث فرهنگی مورد تاکید قرار
ي  ي اجتماعی براي یک جامعه و عرصه با توجه به اهمیت فرهنگ و نقش کلیدي که فرهنگ در حیطه

هاي مهاجم دارد،  ها و دولت در تحکیم استحکامات دفاعی خود در تعامل با فرهنگها  بین المللی براي دولت
م. به عبـارتی هـدف ایـن پـژوهش     هستی  غیرعاملدر این پژوهش سعی در بیان اهمیت فرهنگ براي پدافند 

  بر مبناي فرهنگ است. غیرعاملتبیین پدافند 
  پیشینه پژوهش -2
ي  به بررسی نقش فرهنگ در حیطه غیرعاملهاشمی فشارکی در پژوهشی با نام جایگاه فرهنگ در پدافند  

عامل عبارتند از؛  غیر هاي فرهنگی دفاع ترین راهبرد عامل پرداخته است. به اعتقاد وي از جمله مهم پدافند غیر
ها،  پذیري عامل در کاهش آسیب سازي باور عمومی نسبت به تاثیر اقدامات دفاع غیر توسعه فرهنگ و نهادینه

هاي حیاتی و  سازي بخش ي مقاومت مردم در برابر تهدیدات خارجی، ایمن ارتقاي دفاع فرهنگی و آستانه
شناسی تخصصی در زیر  هاي دشمن و دشمن الیتحساس در بخش فرهنگی و تبلیغی کشور، رصد کردن فع

ي  هاي علمی، آموزشی و پژوهشی کشور در حوزه هاي فرهنگی و اجتماعی کشور، استفاده از ظرفیت ساخت
شود که به  ها و اقداماتی می ي فرهنگ شامل تمامی طرح عامل در حیطه عامل. به اعتقاد وي دفاع غیر دفاع غیر

ي تحمل ملی در برابر تهدیدات  در شرایط تهدید و جنگ، ارتقاء آستانه ي مردم نحوي مرتبط با اداره
  ).1389سازي مردم و کشور براي مقابله با تهدیدات دشمن است (هاشمی فشارکی،  فرهنگی و دفاعی و آماده

عامل در فرهنگ عمومی پرداخته اسـت. بـه    مصطفوي در پژوهشی به بررسی گسترش مفاهیم پدافند غیر
بینـی،   عامل در فرهنگ عمومی به معناي گسترش مفاهیمی نظیر؛ جهان سترش مفاهیم پدافند غیراعتقاد وي گ

تـوان   هاي مذکور می ها و فناوري است. به اعتقاد وي از طریق تقویت حوزه ها، نماد ها، کنش ها، گرایش ارزش
  ).1389قدرت دفاع فرهنگی کشور را در مواجهه با تهاجم فرهنگی تقویت کرد (مصطفوي، 
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ي فرهنـگ و   عامل در بخش فرهنگـی بـه تبیـین رابطـه     ریزي پدافند غیر صادقی در پژوهشی با نام برنامه
ریـزي فرهنگـی جهـت اجـراي راهبردهـاي پدافنـد        عامل پرداخته است. به اعتقاد وي در برنامـه  پدافند غیر

و خارجی، همکـاري و رقابـت،   هایی نظیر؛ استمرار و پیوستگی، پیش بینی، عوامل داخلی  عامل باید مولفه غیر
رشد و پیشرفت، مطالعات و تجارب گذشته و نوآوري و بهبود را مورد توجه دقیق قـرار داد. عامـل مهـم در    

عامل تکیه بر دانش، ابزارها، نیروها و توان خـودي اسـت. چراکـه وابسـتگی در هـر کـدام از ایـن         دفاع غیر
ریزي فرهنگی دفـاع غیرعامـل بایـد بـه      ي برنامه ر زمینهتواند موجب عدم کارایی دفاعی گردد. د ها می بخش

عامل  هاي فرهنگی داخلی که ریشه در سنت و نظام فکري کشور دارند توجه شود تا پدافند غیر تقویت مولفه
  ).  1389کارایی خود را بهتر نشان دهد (صادقی، 

  مبانی نظري -3
  تعریف فرهنگ -3-1
اي است که در زبان انگلیسی وجود  ي بسیار پیچیده ی از دو یا سه واژهبه اعتقاد رایموند ویلیامز فرهنگ یک 

هاي فکري متعدد و  ي مجزاي فکري و در نظام دارند. به این دلیل که این واژه باید در چندین و چند رشته
  ). 13: 1387متمایز براي تبیین مفاهیمی مهم مورد استفاده قرار گیرد (اسمیت، 

 و آوردن بـار  عمـل  مفهـوم  به cultura التین واژه از که. است فرانسه زبان در culture معادل فرهنگ
ي فرهنـگ و   اندیشـمندان حـوزه   ).722 -723: 1381 خـو،  آراسـته (است  شده گرفته کاشتن و دادن پرورش
هایی کـه اعضـاي    اند. فرهنگ عبارت است از ارزش شناسی تعاریف متعددي را از فرهنگ ارائه کرده جامعه

هـا   کننـد. ارزش  کنند، و کاالي مادي کـه تولیـد مـی    معین دارند، هنجارهایی که از آن پیروي مییک گروه 
رود آنهـا را   هاي انتزاعی هستند حال آنکه هنجارها اصول و قواعد معینی هستند که از مردم انتظار مـی  آرمان

  ). 56 -57: 1385ند (گیدنز، ها در زندگی اجتماعی هست ها و نباید ي باید رعایت کنند. هنجارها نشان دهنده
گیـري کنشـگران،    دانـد کـه اهـداف جهـت     پارسونز فرهنگ را نظام الگودار و سامانمندي از نمادها مـی 

: 1386گیرد (ریتزر،  ي نظام شخصیتی و الگوهاي نهادمند نظام اجتماعی را در بر می هاي ملکه ذهن شده جنبه
فرینی فرهنگ و عملکرد آن براي یکپارچه کردن فرد با ). کلوکهان بر روي ماهیت مشارکتی و هنجار آ139

ورزد. به اعتقاد وي فرهنگ الگوهایی براي زندگی کردن است کـه در جریـان تـاریخ شـکل       گروه تاکید می
گیرد که داراي اجزاء متفاوت است. فرهنگ پویا و سازمان یافته است و وسیله اي است که افراد توسـط   می

گیرنـد. کلوکهـان اعتقـاد دارد کـه      دهنـد و بیـان خـالق را فـرا مـی      ماعی تطبیق میآن خود را با زندگی اجت
  ). 33-34: 1380باشند (بلینگتون و همکاران،  ها نه تنها داراي محتوا بلکه داراي ساختار نیز می فرهنگ

ـ  شدن اجتماعی فرایند براي زیادي اهمیت اجتماعی، هاي نظام از هایشان تحلیل در گرایان فرهنگ  انـد  لقای
). 513: 1385 بوریکو، و بودون( یابد می انتقال دیگر نسل به نسلی از جامعه هر بنیادي هاي ارزش آن طی که
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 کنشـگران  برخورد شیوه فرهنگ عبارتی به. دانست ملت یک مشترك دیدگاه را توان فرهنگ همچنین می
  ).138: 1388  شارون،( است جامعه درك براي

هایی را مورد تاکید و ترویج خـود   ها و هنجارهاي خود، عناصر و مولفه ارزشهر نظام فرهنگی بر مبناي 
کردن آنها به عنـوانی بخشـی    ها و درونی دهد. کنشگران نظام اجتماعی با فراگیري این عناصر و مولفه قرار می

کنند. سـاختار شخصـیت هـر کنشـگر      ي خود را تضمین می شان، بقاي اجتماعی و فرهنگی جامعه از شخصیت
فرهنگی   -اي خاص دارد. به اعتقاد کاردینر با هر نظام اجتماعی ي جامعه وابستگی تنگاتنگی به فرهنگ ویژه

(بودون » من یک رسوب فرهنگی است«توان بیان کرد که  متناظر است. بر این مبنا می» شخصیت پایه«یک 
هاي اجتماعی و فرهنگی آنها  زش). و نیز رفتار اجتماعی و فرهنگی کنشگران را در ار513: 1385و بوریکو، 

). به اعتقاد پارسونز نظام فرهنگی به افراد جامعه جهت داشـتن رابطـه بـا    15: 1387ردیابی کرد (بیرهوف، 
). دامنـه  52: 1387دهد تا با یکدیگر در ارتباط باشند (اسـمیت،   کند. و به آنها اجازه می یکدیگر کمک می

ي او با خالق خود، همنوعـان خـود و محـیط اجتمـاعی و فرهنگـی       توان در رابطه روابط هر کنشگري را می
 هاي دیگـر در  ها، با تاثیرگذاري در حوزه  اطراف او خالصه نمود. نحوه تعامل انسان در هر یک از این حوزه

اي دارد. در این میان نحوه تعامل انسان با همنوعان و محیط اطـراف بسـیار    بهبود زندگی او نقش تعیین کننده
  ).5: 1390توجه است (کالنتري، مورد 

هاي متقابل اجتماعی متفاوت از ارتباطات اجتماعی دو یا چند تـن از افـراد    شناسان، کنش از دیدگاه جامعه
هاي متقابل ناپیوسته. نـوع اول   هاي متقابل پیوسته، ب. کنش اند: الف. کنش گردد که بر دو نوع بشر پدیدار می

شوند. بنابراین  ردي و نوع دوم به رقابت، سبقت، ستیز و کشمکش منجر میگ ها به همکاري، همانند این کنش
هـا   گیـرد. در بـین دولـت    ي خشن و منظمی است که بین دو یا چند اجتماع مستقل صورت مـی  جنگ، ستیزه

هـا و   شود، همکـاري  هاي ناپیوسته غالب می هاي پیوسته بر کنش زمانی که آمیختگی و ارتباطات سیاسی کنش
هاي گونـاگون   هاي اقتصادي نظامی در قطب سیاسی و اقتصادي و اجتماعی در قالب قراردادها و پیمانمراودات 
کس گـردد و بـالع   آمیـز و دوسـتانه بـدل مـی     آمیز به روابط صلح کند و روابط به اصطالح خصومت ظهور می

  )8-9: 1385(ادیبی سده، 
کشی نظامی دیگر  نیست. به عبارتی لشگر کشی نظامی بر این مبنا براي تسخیر یک کشور نیازي به لشگر

معتبر نیست. جنگ سرد ناشی از جنگ جهانی دوم نیز نشان داد که جنـگ بـیش از اینکـه داراي ماهیـت     
). در واقع بـا  118: 1389هاي فرهنگی، گفتمانی و ایدئولوژیک بوده است (متقی،  راهبردي باشد، داراي نشانه

هاي اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصـادي   جهانی به خصوص در زمینه توجه به تغییر و تحول اوضاع و احوال
هاي جنگ کالسیک در مقابله با بـازیگران قدرتمنـد بـه تـدریج بـا کـاهش        و فناوري، کاربرد زور و روش

 ). امـروزه 1: 1391والیتـی و نظـري زاده،     ارزش، مشروعیت و اثربخشی مواجه شده است (عیوضی، میرشـاه 
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 بـین  نظـام  هـا  پیچیـدگی  در افزارانه سخت نظامی اقدامات محوریت با محور خشونت و گرا تقابل هاي رهیافت
در همین راستا در سـال   ).2: 1389 نائینی،( است داده نرم جنگ و افزاري نرم رویکرد به را خود جاي الملل،
در پی تغییر راهبردي دولت آمریکا ظهور کرد. ایـن نظریـه بـر ضـرورت     » جنگ کم شدت«نظریه  1982

نمـود و نیروهـا و ابزارهـاي درون     مسـتقیم را تـرویج مـی    بکارگیري الگوهایی تاکید داشت که منازعه غیـر 
  ). 123: 1389نمود (متقی،  کننده توصیه می ساختاري را براي مقابله با نیروهاي تهدید  

  تعریف جنگ -3-2
گرفته شده که به معناي آزمون نیرو با استفاده از  weraبه اعتقاد آلن بیرو واژه جنگ از ریشه آلمانی  

هاي رقیب در داخل یک کشور (جنگ داخلی) است (ادیبی  ها (جنگ خارجی) یا گروه اسلحه بین ملت
آمیز سیاسی است که  ان بیان کرد که، جنگ نوعی منازعه خشونتتو ). در تعریفی دیگر می8: 1385سده، 

ي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با توجه به ماهیت، اهداف و  دهد. این منازعه هاي انسانی رخ می بین گروه
  ). 6: 1390شود (دهقانی فیروزآبادي،  ابزارهاي آن به انواع مختلفی تقسیم می

شد معنـاي زد و   حبت از جنگ در اصطالح سیاسی و اجتماعی میي نه چندان دور زمانی که ص در گذشته
). بـه  9: 1385گشـت (ادیبـی سـده،     خورد مسلحانه بین دو یا چند گروه اجتماعی متخاصم به ذهن متبادر می

: 1384اعتقاد کالوزوتیس، جنگ به کارگیري حد اعالي خشونت در راه خدمت به کشور است (شـیرودي،  
مند سیاسی فرانسوي نیز جنگ را عبارت از استعمال خشونت جسمی بـراي حـل و   ). موریس دوورژه اندیش3

کنـد   خشن و با خشونت کمتر تعریف می داند و در اصطالح، سیاست را استعمال وسایل غیر ها می فصل تعارض
ي ). کوئینی نیز بر این اعتقاد است که جنگ هنر سازمان دادن و به کار گرفتن نیروها9: 1385(ادیبی سده، 

ي  تـوان در حیطـه   ). این تعاریف از جنگ را مـی 3: 1384مسلح براي انجام هدف مورد نظر است (شیرودي، 
جنگ سخت قرار داد. اما با توسعه روز افزون مباحـث نظـامی و اطالعـاتی از یـک سـو و از سـوي دیگـر        

ي نـرم   یطـه ي سخت بـه ح  شناسایی اهمیت فرهنگ براي تسخیر یک کشور از راه دور، جنگ را از حیطه
  منتقل کرده است. 

شدن و فناوري اطالعـات بسـیاري از معـادالت عرصـه      هایی چون جهانی ي ویژگی در قرن اخیر به واسطه
هاي اصلی این بستر بـه طـور اخـص، بـه      روابط سیاسی به طور اعم و مبحث قدرت به عنوان یکی از شاخصه

خالف گذشته که بار اصـلی قـدرت بـر عهـده      اند. بر شکل متفاوت و با سرعت بیشتري دستخوش تحول شده
کوشند تا اراده خود  افزاري و توان سخت نظامی بود امروز کشورها با تقویت قدرت نرم خود می منابع سخت

را حاکم کرده و در عرصه رقابت بین المللی جریان را به نفع خود بگردانند. مفهوم و ادعاي قدرت نرم ایـن  
ده از پاداش یا تهدید محسوس به نتـایج مـورد نظرتـان دسـت یابیـد (عیوضـی،       توانید بدون استفا است که می

  ).2: 1391میرشاه والیتی و نظري زاده، 
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 جاي بر آینده جنگ همچنین و امنیت و ماهیت بر شگرفی تاثیرات قدرت اعمال هاي شیوه و ابزار تغییر
 ایـن  از حـاکی  روندها. است نظر مطمع بیشتر قدرت افزاري نرم هاي مولفه گذشته، خالف بر و است گذاشته
 بـراي  زمینه ها، افزار جنگ ماهیت تغییر با و است کرده ظهور قدرت از جدیدي شکل سو یک از که است
.  است کرده ظهور امنیت از جدیدي اشکال قدرت، نوع با متناسب دیگر سوي از و شده ایجاد قدرت در تحول
 و نداشـته  تـوجیهی  عمـدتا  خـالص  افـزاري  سـخت  جنگ و زور به توسل اینکه به توجه با کنونی، دوران در

 کوشـش  خـود  افـزاري  سـخت  قـدرت  سازي فعال موازات به امریکا آن راس در و غرب شود، می تلقی مطرود
 از یکی ).94: 1390 علیزاده، لعل و برزگر( نماید سازماندهی را فرهنگی و دین جدایی از هایی جلوه تا کند می

 در توانـد  مـی  آن در تزلـزل  گونـه  هر که است فرهنگی امنیت کشور، هر ملی امنیت در اثرگذار هاي مولفه
  ).31: 1391 صبوري، و حبیبیان( اندازد مخاطره با را کشور ملی امنیت و بوده اثرگذار ها مولفه سایر

یکی از علل مهمی که اندیشمندان دول مختلف را به سـمت تسـخیر فرهنگـی و غیـر نظـامی کشـورهاي       
سوق داد ناپایداري پیروزي نظامی در طوالنی مدت است. برتري و موفقیت نظامی توانایی تغییر اذهان هدف، 

مردم و آداب و رسوم کشور مغلوب را ندارد. بر این مبنا نیاز به تسخیر و تغییـر مبـانی ارزشـی و فرهنگـی     
ب ناپذیر دیده شده است. ي هدف ضروري و اجتنا ي مغلوب براي تداوم فعالیت دولت غالب در جامعه جامعه

هـا شـکل گرفتـه اسـت      ها در دوران اخیر از حالت نظامی خارج شده است و جنگ ایـدئولوژي  انواع جنگ
تـرین دوران در تـاریخ    زده  ). از لحاظ شمار تلفات انسانی، بی گمان قرن بیسـتم جنـگ  54: 1385(ادیبی سده، 

فر در جنگ کشته شده اند، یعنی به طور متوسـط  بشر است. طی این قرن تاکنون، بیش از یک صد میلیون ن
نفر. اکثریت این افراد در دو جنگ جهانی کشته شدند، اما در سراسر این قرن جنگ کم و بیش  3500روزي 

  ).381: 1385به طور مستمر، در نقاطی از جهان ادامه داشته است (گیدنز، 
    غیرعاملپدافند عامل و پدافند  -3-3
 استعداد و امکانات حضور شود، می مطرح آنچه عامل پدافند یا نظامی و افزاري سخت پدافند در و آفند در

 عامل غیر پدافند در اما. است نظامی تهدیدات با مقابله براي کشور ارتش توان میزان و کشور یک نظامی
 و افزاري نرم هاي سازه که شود می سعی نظامی، پتانسیل و قدرت و نظامی هاي سازه از استفاده بدون
 به معنوي و مادي خسارات تقلیل کاهش و شوند حفظ دشمن تهاجمات یا و تهدیدات برابر در افزاري سخت
 در خدماتی-مدیریتی سیستم پایدارسازي دوم هدف. است مطرح عامل غیر پدافند در هدف اولین عنوان
 ي ویژه کار بحران شرایط در که است جامعه یک به مبتال مسائل و اجتماعی فرهنگی، سیاسی، هاي عرصه
 سطوح در را جامعه عمومی هاي نیازمندي و خدمات بتواند تا بماند جا بر پا حاکمیتی و مدیریتی سیستم
ي  توان گفت که دفاع شامل دو بخش عمده بطور کلی می ).9: 1389 فردرو،( کند تامین شهروندان براي شهري

ها و اقدامات دفاعی مستلزم به  ریزي دفاع عامل تمام طرح دفاع (پدافند) عامل و دفاع غیرعامل است. در
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ها و اقدامات موجب کاهش  عامل برنامه گیري سالح و تجهیزات جنگی است و در دفاع غیر کار
ها و افزایش پایداري و خدمات و هوشیاري مردم در مقابل تهدیدها است (هاشمی فشارکی،  پذیري آسیب
هاي کلی پدافند غیرعامل کشور، پدافند  ظام در راستاي تدوین سیاست). مجمع تشخیص مصلحت ن117: 1389

اي که موجب افزایش بازدارندگی،  مسلحانه غیرعامل را اینگونه تعریف کرده است: مجموعه اقدامات غیر
هاي ضروري، ارتقاي پایداري ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل  پذیري، تداوم فعالیت کاهش آسیب
  ).111: 1390شود (برزگر و لعل علیزاده،  می دامات نظامی دشمنتهدیدات و اق

ها و افزایش پایداري و هوشیاري مردم  پذیري ها و اقدامات موجب کاهش آسیب عامل، برنامه در دفاع غیر
در مقابل تهدیدات است. امرزوه کلیـه اقـدامات غیرمسـلحانه کـه موجـب کـاهش آسـیب نیـروي انسـانی،          

هاي کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخـرب دشـمن چـه در     تاسیسات و تجهیزات و شریانها و  ساختمان
شود و کلیه اقداماتی که موجـب افـزایش بازدارنـدگی دشـمن و      می جنگ سخت و چه در جنگ نرم انجام

زش قبلـی  اند. در دفاع غیرعامل، مردم با آمادگی و آمـو  شود را دفاع غیرعامل نام نهاده ارتقاء پایداري ملی می
یابـد   ي تحمل ملی بسیار افزایش می در مقابل تهدیدات و عملیات روانی دشمن هوشیارانه حضور دارند. آستانه

ترین عنصر دفـاعی بشـر    شود. پدافند غیرعامل، فطري و به دشمن امکان استفاده از فرصت جنگ نرم داده نمی
ترین راهکـار بـراي افـزایش     ار ملی و مناسبدر برابر حوادث و تهدیدات دشمن خارجی است. و پشتوانه اقتد

عامـل در   ). دفـاع غیـر  21: 1389آستانه مقاومت مردمی و مهمترین ابزار بازدارندگی دشـمن اسـت (فـردرو،    
پـذیري زیـر    مسلحانه اي که باعث افزایش آسـیب  ي فرهنگی را عبارت است از؛ مجموعه اقدامات غیر حیطه
هاي ضروري فرهنگی، ارتقاء و  گی و تبلیغی کشور، تداوم فعالیتهاي فرهن هاي حیاتی و حساس بخش ساخت

پایداري ملی، تسهیل مدیریت بحران ناشی از تهدیدات دشمن، عملیات فرهنگی و روانی ضد تهـاجم فرهنگـی   
  ).117: 1389گردد (هاشمی فشارکی،  دشمن می

  شناسی   روش -4
 موضوع، روش از پس علمی اعتبار در عامل ترین اساسی. رود می شمار به علمهاي  خصلت مهمترین از نظم

 و کند می جدا علمی غیر از را علمی تحقیقات که . چیزي)35: 1382 آستانه، دربان و ازکیا( است بررسی
 .)91: همان( رود می کار به تحقیقات در که است هایی روش کند، می فراهم را علمی تحقیقات تمییز امکان
 از که اي شیوه. کنیم می فکر دهیم می انجام آنچه درباره آنها کمک به که است کلی هاي شیوه شناسی روش
 توانیم می آن رهگذر از که اي شیوه. زنیم می کرد، خواهیم بررسی چه آن تعریف و انتخاب به دست آن طریق
 چرا و دهیم می انجام آنچه درباره که مفروضاتی و کنیم؛ ریزي برنامه را کارمان تحقیقاتمان، شروع هنگام
اسنادي  –براي بررسی پژوهش حاضر از روش توصیفی  ).61: 1388سازیم (کرایب،  می دهیم، می انجام
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ها به عنوان منبع بررسی  استفاده شده است. بر این مبنا از مطالب چاپ شده در مجالت علمی و همچنین کتاب
  استفاده شده است.

  گیري   بحث و نتیجه -5
هایی بدون کاربرد  توان گفت که سیر تکامل جنگ بیانگر ظهور جنگ رح شده میبا توجه به مباحث مط

هاي مادي و معنوي زیادي  . تحمیل هزینه1هاي نظامی به علل مختلفی نظیر؛  تسلیحات نظامی است. جنگ
. مستمر و مداوم نبودن اثربخشی 2ها)،  (مثل مخارج تامین تسلیحات، تدارکات و همچنین آثار و ویرانی

. تلفات انسانی بسیار زیاد مثال 3ي مردم مغلوب با اهداف دولت غالب،  همراه کردن فرهنگ و اندیشه جهت
ي فرهنگ،  کرد. بر این مبنا و با اهمیت یافتن حیطه دیگر در بین اندیشمندان و سیاستمداران عقالنی جلوه نمی

نرم عالوه بر اینکه معایب ي نرم و فرهنگی کشیده شد. جنگ  ي نظامی و سخت به جبهه جنگ از حیطه
. ناشناخته بودن عوامل 2ي فعالیت و تهاجم،  . گستردگی حیطه1جنگ سخت را نداشت، مزایایی نظیر؛ 

  . اثرگذاري بیشتر اما از طریق نامحسوس را در بر دارد. 3تهاجم، 
 در مینظا نیروهاي که به نحوي داشت کالسیک حالت جنگ گذشته توان بیان کرد که در بطور کلی می

 امـا . کردنـد  مـی  آرایـی  صـف  هـم  برابر در نظامی هاي یگان حضور با مرزها جدار در و جبهه مقدم خطوط
 فـردرو، ( باشـد  پراکنـده  و گسـترده،  وسیع، بسیار تواند می که است جنگی و نامتقارن جنگ از بحث امروزه
گیري دفاع  بر این مبنا مباحث دفاعی و امنیتی نیز دچار تغییر و تحول شده است. عالوه بر شکل ).11: 1389

عامل بر مباحـث پیشـگیري و     عامل نیز شکل گرفته است. تمرکز اصلی پدافند غیر (پدافند) عامل، پدافند غیر
  پذیري در هنگام مواجهه با دشمن است.  کاهش آسیب

سازي و آمـوزش عمـومی در    عامل، به فرهنگ لی نظام در خصوص دفاع غیرهاي ک سیاست 7بر اساس بند 
آن، بـه اصـول و ضـوابط مقابلـه بـا       11عامل و بـر اسـاس بنـد     ي بکارگیري اصول و ضوابط دفاع غیر زمینه

هـاي اطـالع رسـانی     افزاري و سایر تهدیدات جدید دشمن بـه منظـور حفـظ صـیانت از شـبکه      تهدیدات نرم
عامل که رعایت آن الزامـی   آن، دو اصل از اصول و ضوابط دفاع غیر 2ان طور که در بند پرداخته شده و هم

 1بوده،  حساسیت زدایی و فریب دشمن به منظور نیل به بازدارندگی و نیز ارتقاء و پایداري ملی (که در بند 
مچنـین از آنجـا   ي متولیان و اصحاب فرهنگی کشور است. و ه آمده) معرفی شده، بخش مهمی از آن به عهده

که در شرایط بحرانی مانند جنگ، چه پیش از وقوع و چه حین جنگ همواره یکی از ابزارهاي مهم دشمن، 
تهاجم فرهنگی و نیز عملیات روانی علیه کشور هدف به منظور تغییر هنجارهاي اجتماعی و تغییر افکـار و  

در پیش از تهاجم و حین تجاوز نظامی و رفتارهاي مردم و نخبگان و مسئولین با هدف پذیرش شرایط سلطه 
یا کاهش قدرت مقاومت ملی در برابر تهاجم و در نتیجه کاهش هزینه نظامی خـود و سـهولت دسـتیابی بـه     

باشد. لذا نقش فرهنگ و اصحاب فرهنگی در این زمینه بسـیار مهـم و تاثیرگـذار     می ي خود اهداف ظالمانه
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هاي فرهنگی کشور قرار گرفته و با رصـد دائمـی اقـدامات     اي نهاده خواهد بود. و الزم است در صدر برنامه
ي ابعـاد آن صـورت پـذیرد (هاشـمی فشـارکی،       ضد فرهنگی و روانی دشمن، تدابیر و اقـدامات الزم در همـه  

1389 :87 .(  
ي فرهنـگ در اجتمـاع، سـازماندهی     ها دارد و دامنه با توجه به نقش مهمی که فرهنگ در زندگی انسان

عامل بر مبناي فرهنگ، تهاجم فرهنگی دشمن را خنثی گرداند. دفاع غیرعامل در حیطـه فرهنگـی    ردفاع غی
هاي حیـاتی و حسـاس    ساخت پذیري زیر اي که باعث افزایش آسیب مسلحانه عبارت از مجموعه اقدامات غیر

ی، تسـهیل  هـاي ضـروري فرهنگـی، ارتقـاء و پایـداري ملـ       هاي فرهنگی و تبلیغی کشور، تداوم فعالیـت  بخش
گردد (همان:  مدیریت بحران ناشی از تهدیدات دشمن، عملیات فرهنگی و روانی ضد تهاجم فرهنگی دشمن می

117 .(  
ي فرهنگ خود عـاملی بسـیار مهـم در تقویـت پدافنـد       توان نتیجه گرفت که تقویت جبهه بطور کلی می

 تـا  شـود  مـی  تعریـف  افـزاري  نـرم  بصـورت  بیشـتر  امـروزه  ولی دارد، مختلفی معانی عامل است. فرهنگ غیر
 جـان . باشـد  می گروه یا جامعه  اعضاي بین در معانی مبادله و تولید بر فرهنگ هال از نقل به. افزاري سخت
 از.  کنـد  مـی  تعریف خودآگاهی و معنا احساس، اجتماعی باز تولید و تولید از عبارت را فرهنگ نیز هارتلی

  ).16: 1390 فیروزآبـادي،  دهقـانی . (رود می کار به سازي نماد و آفرینی معنا فرآیند معناي به فرهنگ رو این
مطالعات بیانگر این است که تسخیر فرهنگ یک کشور در صورت تحقق، اثرگذاري بسیار بیشتري نسـبت  

 اطالق جامعه یکم اعضاي زندگی ي شیوه ي مجموعه به به تسخیر مکانی کشور هدف دارد. چرا که فرهنگ
 مـذهبی  مراسـم  کارشان، الگوهاي خانوادگی، زندگی و ازدواج هاي رسم آنها، پوشیدن لباس چگونگی شود؛ می
تسـخیر   ). 57: 1385 گیـدنز، ( کند می تولید که مادي کاالهاي شامل همچنین. فراغت اوقات هاي سرگرمی و

کشـور مهـاجم و    این تولیدات معانی و الگوهاي سبک زندگی، به معناي گرفتار شدن در تور بردگـی نـوین   
  ي هدف است. اسارت گرفتن نوین جامعه

توان به طور کلی بیان کرد که تقویت نظام فرهنگی و اجتماعی عامل بسیار مهم در اجرایی  بر این مبنا می
ي اجتماعی و فرهنگی و جامعه است. تـاریخ کشـورها نشـان داده اسـت کـه       عامل در حیطه شدن پدافند غیر

ي آداب و رسوم یک منطقه و به عبارتی به بردگی نوین  است اما از طریق تغییر شیوهتسخیر نظامی، ناپایدار 
اي  درآوردن افراد یک منطقه ثبات بسیار بیشتري دارد. مبناي تعامل و ارتباط افـراد جامعـه نظـام فرهنگـی    

 بـه  گردانـد.  ي انجام تعامل میان کنشگران را تسهیل مـی  کنند. نظام فرهنگی زمینه است که در آن زندگی می
 اجـازه  آنهـا  به و. کند می کمک یکدیگر با رابطه داشتن جهت جامعه افراد به فرهنگی نظام پارسونز اعتقاد
 اعتقـاد  بـه  فرهنگـی  نظـام  آن تبع به و . فرهنگ)52: 1387 اسمیت،( باشند ارتباط در یکدیگر با تا دهد می

 عبـارتی  بـه  و. دارد اي جامعـه  هـر  پیشرفت و توسعه در موثر نقشی پارسونز چون اي برجسته شناسان جامعه
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 این بر نوگرایی مدافع و سردمدار عنوان به هابرماس. گردد می منبعث فرهنگ از اي جامعه هر توسعه بنیان
 همکـاران،  و بلینگتـون ( باشـد  می انسانی جوامع پیشرفت اصلی ابزار و کلید فرهنگی ي توسعه که است اعتقاد
 توسـعه  کـه  هسـتند  بـاور  ایـن  بـر  محققان از برخی که است حدي به فرهنگی توسعه اهمیت). 19: 1380

 مـردم  و محیط با جامعه اعضاي روابط نحوه فرهنگ آنها، نظر از زیرا است، توسعه نوع هر مبناي فرهنگی
 بـا  چگونـه  کند می تعیین را آن درك و تفسیر و محیط از اطالعات دریافت نحوه و فرهنگ بیرون و درون
 سازد، می معین که است فرهنگ و کنند حفظ و تنظیم را خود روابط فرهنگ بیرون و درون مردم و محیط
 روي، ایـن  از و) 44-47: 1378 یانـدیس،  تـري ( شـوند  درك و تفسـیر  محیط، از دریافتی اطالعات چگونه
 فرهنگـی  رشـد  هـاي  شـاخص  بـه  تا جامعه افراد براي امکاناتی و شرایط آوردن فراهم یعنی فرهنگی توسعه
 و گنجـی ( فرهنگی متعالی هايارزش به دستیابی و فرهنگی زندگی اعتالي و ارتقاء یعنی. کمک کنند جامعه
 متعهـد،  آگـاه،  شـاداب،  پویـا،  هـاي  انسـان  داشـتن  فرهنگی، توسعه رویکرد در). 173: 1391 بیدگلی، الماسی
 ایجـاد  بـا  آن طی که است فرایندي آن و گیرند می قرار نظر مطمح اصلی اهداف عنوان به انسانی و گرا ارزش

 بـه  اي ه ویـژ  شخصـیت  هـا  انسان باورهاي و ها قابلیت گرایشی، و ارزشی شناختی، ادراکی، ي حوزه در تغییراتی
 و پـور  حبیـب ( اسـت  اي توسـعه  نامناسـب  هـاي  فرهنـگ  خـرده  گذاشـتن  کنـار  آن حاصل که گیرد می خود

توان نتیجه گرفت که تقویت نظـام فرهنگـی منجـر بـه توسـعه فرهنگـی        کلی می  . بطور)86: 1390غفاري،
ي  یابد. بـا دسـتیابی جامعـه بـه توسـعه      ي اجتماعی تحقق می عامل در حیطه گردد و بر این مبنا پدافند غیر می

فـزایش  پذیري جامعه در مقابل تهاجمات دشمن و ا فرهنگی، اهداف مهم پدافند غیرعامل یعنی کاهش آسیب
  گردد.  توان مقابله با تهاجمات دشمن محقق می
  شود؛ در این راستا پیشنهادي زیر مطرح می

هاي فرهنگی اثر گذار  ي فرهنگی جامعه از یک سو، و از سوي دیگر تبیین مولفه با تقویت جبهه •
ي فرهنگی در طول  هاي مخرب فرهنگی جامعه و به عبارتی تقویت بنیه جامعه و نیز حذف مولفه

 هاي فرهنگی جامعه مقابل را کاهش بدهیم.  زمان، اثرپذیري فرهنگ از مولفه
ریزان اجتماعی و فرهنگی کشور، قبل از انجام هر  تر مسئولین و برنامه دولت و در حالت کلی •

ي فرهنگ مطرح و آثار اجرا و عدم اجراي آن را بررسی  اي، آن را با متخصصین حوزه برنامه
 کنند. 

هاي فرهنگی اثرگذار و  عات فرهنگی و اجتماعی به منظور شناسایی مولفهسازماندهی مطال •
 هاي فرهنگی مخرب همچنین شناسایی مولفه

ي بوروکراسی اداري و به عبارتی ایجاد توجه محتوایی و ساختاري به مباحث  خارج شدن از حیطه •
 ایی.ي عملگر فرهنگی نه توجه صوري. به عبارتی پرهیز از شعارزدگی و تقویت جبهه
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گیري نظام جمهوري  هاي اثرگذار فرهنگی که مبناي نظام فکري و عقیدتی و شکل تبیین مولفه •
 اسالمی شده است نظیر؛ فرهنگ عاشورا و سبک زندگی بزرگان دینی.

 هاي فرهنگی زدگی در اجراي برنامه پرهیز از شتاب •
هاي سنی مختلف  وهسازماندهی مطالعات فرهنگی و اجتماعی جهت شناسایی نیازهاي فرهنگی گر •

 ریزي فرهنگی و مبنا قرار دادن نتایج این مطالعات در برنامه
 هاي فرهنگی و اجراي آنها.  ریزي گرایی و تنگ نظري در برنامه پرهیز از سلیقه •
 ریزي مناسب جهت دستیابی به توسعه فرهنگی توجه و برنامه •
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 ،27 شماره هشتم، سال ،ارتباطات و فرهنگی مطالعات شهر کاشان، موردي مطالعه شهروندان،
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 سال ،دفاعی راهبرد فصلنامه نرم، جنگ شناسی ماهیت بر درآمدي ،)1389( محمد علی نائینی، - 25

  .1-30 صص: 28 شماره هشتم،



128 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
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  1غیرعاملپدافند زیرساخت  ۀبه مثاب شناختی فرهنگ کار جامعه ۀمطالع
 3محسن کرمانی، 2علی انتظاري

 
  چکیده

براي رشد و ، هاي درونی شدهدانش و مهارت، باورها، هااي از ارزشفرهنگ کار  به مثابه مجموعه
هنگامی که فرهنگ کار در جامعه ضعیف ارزیابی ، با وجود این. تداوم جامعه الزم و ضروري است

هـاي   یجه فعالیتکار مفید و مولّد تمایل نداشته و در نتبدین معنا است که اعضاء به انجام ، شود
بازده ممکن را  بیشترینبخشی کمتري برخوردار است و منابع به کار گرفته شده کاري آنها از اثر
در ، اي در مسیر رشد و پیشرفتجامعه عنوان بهرسد ما با این توصیف به نظر می. نخواهند داشت

اندوزي و انباشت سرمایه و مفاهیم مـرتبط   ثروت، ی از کارسطح ملی شاهد نوعی بحران در تلق
فرهنگ کار در ایران بسیار ضعیف ، بر اساس نظر کارشناسان مسایل اقتصادي و اجتماعی. هستیم

 –اجتمـاعی   مسئلهیک  عنوان ، بهبوده و الزم است ضعف و فقدان فرهنگ کار مناسب در جامعه
مورد  مسئلهشناختی به  ۀ رویکرد جامعهحاضر از زاوی ۀقالدر م، بر این پایه. فرهنگی نگریسته شود
در چارچوب این رویکرد ابتدا  تتبعی تئوریک در مبـانی فرهنـگ کـار     . نظر پرداخته شده است

  . ده استشسپس گزارش تجربی مطالعه صورت گرفته در این رابطه گزارش ، صورت پذیرفته
  ، پدافند غیرعاملفرهنگ کار :ها کلیدواژه

                                                   
مقایسۀ فرهنگ کار در دو بخش دولتـی و خصوصـی و عوامـل    «. این مقاله گزارشی است از پایانامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی با عنوان 1

 1391، »اجتماعی مؤثر بر آن
 ali@entezari.ir. عضو هیأت علمی گروه پژوهشگري دانشگاه عالمه طباطبایی / 2
 m.kermani.n@gmail.com/  ري جامعه شناسی دانشگاه عالمه طباطباییدکت . دانشجوي3
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  دیباچه
مطالعۀ کار و نهادهاي اقتصادي در جامعه شناسی داراي اهمیت زیادي است، زیرا اقتصاد کم یا بیش بر همه 

اي نیست که داراي آن اندازه نفوذ کنترل کننده این تأثیرگذارد. هر چند هاي دیگر جامعه تأثیر میبخش
خستین تالش انسان براي کسب زیست مایه مارکس به آن نسبت داده است، اما غیر قابل اجتناب است. کار ن

از چنگال طبیعت است. بنا بر استدالل مارکس وجه ممیزه و شاخص انسان در مقایسه با سایر موجودات در 
کار انسان است. همچنین رشد و پیشرفت کلیه جوامع انسانی از آغاز تاریخ تا کنون در پرتو کار بوده است. 

شود و کشورهایی که محسوب می و امنیت پایدار عوامل کلیدي توسعه در دنیاي کنونی کار کردن یکی از
دچار عارضه کم کاري هستند از کاروان پیشرفت و توسعه عقب خواهند ماند. امروزه کار اعم از کار 

  شود. فکري و یدي داراي جایگاه ویژه اقتصادي بوده و به نیروي انسانی به عنوان یک سرمایه نگریسته می
هاي فیزیکی، تکنولوژي و انسانی، آن چه کـه در  که از میان سرمایه باورندعه، امروز بر این محققان توس

از آن است (حسـنی،   انسانی و اهمیت بهره وري صحیح مسیر تحوالت مهم و مؤثر است، متغیر کالن سرمایه
اصـالح فرهنـگ    ). بر این پایه،مسأله فعلی اکثر کشورهاي در حال توسعه بهبود شرایط کاري و102: 1387

هـاي سیاسـی در جوامـع در حـال     کار در سطوح مختلف سازمانی و جامعه است. مصـلحان و مسـئوالن نظـام   
ي همچون ژاپن در فرهنـگ حـاکم بـر    جوامع توسعه یافتهو ثبات اند، که راز اصلی پیشرفت توسعه دریافته

ه عنوان کشوري که در مسیر رشـد و  شرایط کار و کوشش اقتصادي در این جوامع بوده است. در ایران نیز، ب
کند، توجه به فرهنگ کار براي بهبود آن و هموار ساختن راه توسعه امري اساسی است. پیشرفت حرکت می

ه و همـه افـراد جامعـه در سـطوح     شود کار به عنوان یک ارزش تلقی گردیدزمانی که فرهنگ کار نهادینه 
نسته و از طریق درسـت کـارکردن بـه توسـعه اقتصـادي      مختلف کار کردن را مسیر توسعه موزون جامعه دا

بایست براي شناسایی بهتر وضع موجود از نظر فرهنگ کـار و عوامـل مـؤثر بـر آن     نمایند. لذا میکمک می
هایی چه به صورت پژوهش تجربی، تتبع نظري، میزگرد و یا بیان آراء اندیشمندان مسایل مطالعات و بررسی

. به بیان دیگر، با توجه به نقش و جایگاه ویژه کار و حرکت در رشـد و رکـود   اجتماعی جامعه انجام گیرد
اجتماعی و فرهنگی جوامع، تالش در جهت اعتالي فرهنگ کـار و رفـع موانـع پویـایی آن یـک       -اقتصادي 

هاي اخیر بویژه با عنایت به وضعیت کشور در مناسبات اقتصـادي  ضرورت ملی است. در همین راستا در سال
اي از سوي مسئوالن نظام به نقش و اهمیت کار و فعالیت اقتصادي بـه عنـوان   سی بین المللی توجه ویژهو سیا

  عامل اساسی در تغییر وضعیت موجود صورت گرفته است. 
  مفهومی   مالحظات

به معناي پرستش گرفته شده و در اصل به معناي  Caltus""از واژه التین  "Culture"واژه فرهنگ 
به  ""Cultivateجلیل حرمت است. بعدها این کلمه براي تشریح فرایند کشت و زراعت بزرگداشت و ت
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کار گرفته شد. از سده نوزدهم به بعد مردمشناسان آن را در معناي جدید به کار بستند. فرهنگ با مفهوم 
نمادها، آداب و اي که در مردمشناسی دارد، مجموعه مشترکی از باورها، ارزشها، مفروضات بنیادین، گسترده

ها، زبان، علوم، رفتارها و مصنوعات یک سیستم اجتماعی است که اعضا آن را براي رسوم، سنن، اسطوره
کنند (بیتس برند و از نسلی به نسل دیگر منتقل میانطباق با دنیاي پیرامون و در ارتباط با یکدیگر به کار می

  ).27: 1385و پالگ، 
آمـده اسـت و در    "Karya"یـا  ""Karز شغل و عمل که در ایران باستانکار از نظر لغوي عبارت است ا

تلفظ شده است؛ از نظر فیزیکی تغییر شکل یـافتن مـاده توسـط یـک مجموعـۀ انـرژي را        ""Karyaاوستا 
اي گویند؛ از نظر تاریخی تعریف کار بر اساس مکاتب مختلف نظري متفاوت است و هر کدام تعریف ویـژه 

ــد. واژه  ــار دارن ــی از ک ــا    ""Laborانگلیس ــر ب ــادل   "Work"براب ــانی و  Arbeit""مع   "Travail"آلم
اسپانیایی و برابر با واژه زحمت ایرانی اسـت. در فرهنـگ واژگـان وبسـتر، معـانی        Trabajo""فرانسوي و 

Labor"" شکنجه و هر نوع مشـکل یـا اسـترس آمـده     نی زحمت، کار، رنج، مصیبتبه صورت اسم به معا ،
خالف زبان انگلیسی در زبان فارسی و به ویژه فارسی باستان، معانی کار عاري از معـانی متـرادف و   است. بر 

کنـد. معـانی   و سودمندي را به خواننده القـاء مـی   وعی سرزندگی، نیرومنديمعانی در سایه منفی است بلکه ن
شرقی و غربی با رویکـرد  دهد که از آغاز فرهنگ هاي اروپایی نشان میو مترادف آن در زبان Laborکلمه 

اند. دنباله این رویکرد بعدها در علوم اجتماعی در تعریف کار نیز بازتولید متفاوت به مسأله کار روبرو شده
تواند به عنوان انجام وظایفی تعریف شود ). گیدنز معتقد است که کار می19-18: 1390شده است (فرهادي، 

و هدفشان تولید کاال و خدماتی است که نیازهاي انسـانی   هاي فکري و جسمی بودهکه متضمن صرف کوشش
کار استفاده از نیروهاي مادي و معنوي «گوید: ). کلمن در این باره می528: 1386سازد (گیدنز، را برآورده می

فرانسیس ». کار انسانی خلق فایده است«گوید: هانري برگسون می». در راه تولید ثروت یا ایجاد خدمات است
کار و پیشه را انسان به اضافه طبیعت تعریف کرده و دنباله این بحث تا دکارت و فریدمان کشیده شده بیکن 

تـر از  دقیـق  شخصـیتی است. با وجود این در تحلیل رابطه انسان و طبیعت از لحاظ کار فعـال، تـاکنون هـیچ    
-از فنون در طبیعت به وجود میمارکس نبوده است. به نظر او کار اساساً تغییراتی است که انسان با استفاده 

در نگاه «دارد دهد. مارکس در کتاب سرمایه بیان میکند و او را تغییر میآورد و طبیعت نیز بر انسان اثر می
بدین سان، تعریفی نسـبی از کـار   ». پیوندداول کار عبارت است از کنشی که بین انسان و طبیعت به وقوع می

کـار مجموعـه اعمـالی    «کنـیم:  گیرد که آن را به این صورت عنوان میشکل می 1درباره مفهوم انسان سازنده
دهد و ایـن  براي استفاده عملی از ماده، روي آن انجام می است که انسان به کمک مغز، دست، ابزار و ماشین

  ). 10: 1385(توسلی » دهدگذارد و او را تغییر میاعمال نیز متقابالً بر انسان اثر می

                                                   
1- Homo - Farber 
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اي از رفتاررهـاي درونـی شـده، مطلـوب و     ) فرهنگ کار را مجموعه2004اسمیت و نوبل (،قدمهبا این م
) فرهنگ کار 2004اند که براي موفقیت سازمان الزم و ضروري است. کالرك (مناسب در کارکنان دانسته

نسـته  هایی چون رعایت نظم در انجام کارها، سخت کوشی و صرفه جویی در مصرف مـواد دا را شامل مؤلفه
-) معتقد است فرهنگ کار موجب تغییر کیفی در محیط کار و محصوالت سـازمانی مـی  2003است. پاپ (

گردد و بنابراین، توجه به آن موجب تحـول در مجموعـه سـازمان خواهـد شـد. نگـرش مثبـت بـه کـار و          
شده و این  ترین اجزاي تشکیل دهنده فرهنگ کار محسوببرخورداري از وجدان کار باال از جمله با ارزش

هاي فرهنگ کار به مـواردي  وري و کارایی مؤثر است. وي در خصوص مؤلفهبه بهره جامعهامر در دستیابی 
) 2002کند. تورکـو ( نظیر تالش کاري، ارتقاي دانش، آگاهی از اهداف سازمانی و همکاري گروهی اشاره می

عمل، سـازگاري شـغلی، انگیـزه کـاري،     هاي کارکنان داراي فرهنگ کار باال را شامل دقت و سرعت ویژگی
توجه به اهداف سازمانی، تالش براي رسیدن به آنها، همکاري گروهی، تسلط شخصـی، حساسـیت در انجـام    

) معتقـد  2000کنـد. بـارون (  هاي کاري ذکر مـی وظایف، تفکر در خصوص کار و تالش براي ارتقاي مهارت
رعایـت کـرده، بـه عـالوه، رعایـت تقسـیمات کـاري        است کارکنان داراي فرهنگ کار، مسائل سازمانی را 

هاي سازمانی، عالقمندي و دلبستگی شغلی، لذت بردن از کار، انعطاف پذیري سازمانی، انجام متعهدانه فعالیت
هـا و  هاي بارز آنان است. فرهنگ کـار همـان دنیـاي ذهنـی شـناخت     و تسلط شخصی از جمله دیگر ویژگی

  ).182: 1387عه نسبت به کار دارند (اکبري و اردشیري، هایی است که افراد یک جامارزش
  تحلیالت تئوریک
در چارچوب سه دسته نظریات جامعه شناختی، انگیزشی و مدیریتی صورتبندي  طالعهقالب تئوریک این م

مؤثر بر فرهنگ کار در دو سطح اجتماعی و فردي تبیین نمایـد. در بعـد اجتمـاعی از     زمینهگردیده است تا 
نظریات سرمایه اجتماعی و دیدگاه نظریه پردازانی چون بوردیو، کلمن، پاتنـام و فوکویامـا اسـتفاده گردیـده     

آدامز نیـز   است. در بعد فردي از نظریه انگیزشی پورتر و در تکمیل آن از نظریات هدف و عدالت و برابري
شرایط محیط کاري کارکنان نیز مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه      مطالعهاستفاده گردیده است. همچنین در این 

است. در این بعد نیز از نظریات نظریه پردازان مکتب مدیریت علمی همچون تیلور، فایول، وبر و گیولیک و 
ارتباط منطقی آنها با فرهنـگ کـار مـورد    ارویک استفاده گردیده است. در ادامه هر یک از این نظریات و 

  بحث قرار گرفته است.
  الف. عوامل اجتماعی

هاي ظهور مفاهیم ها و اشکال گوناگون به عنوان یکی از کانوندر دو دهه اخیر سرمایه اجتماعی در زمینه
انی قابل دسترسی هاي فردي یا سازمبوده است. سرمایه اجتماعی به منابع فراوانی که در میان یا از طریق شبکه

هاي کسب و کار، سرمایه مالی، اعتماد و هستند اشاره دارد. این منابع شامل اطالعات، نظریات، فرصت
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هاي فردگرایی پناه برده و وانمود سازیم که ما حاکم بر باشند. بدون شک اگر ما به اسطورههمکاري می
هاي فرهنگی ما د. در حقیقت تمامی داشتهسرنوشت خویش هستیم. این سرمایه ارزشمند پوشیده خواهد مان

شوند، از طریق روابط گروهی هاي فردي محسوب میحتی استعداد ذاتی، هوش و تعلیم و تربیت که مشخصه
شود. همچنین سرمایه اجتماعی موجب تسهیل روابط اجتماعی افراد ما با دیگران شکل گرفته و آشکار می

کند تا سرمایه انسانی، انجامد و کمک میمشارکت اجتماعی افراد می شود و معموالً به افزایش همکاري ومی
). به عبارت دیگر 69: 1390مادي و اقتصادي بتواند در تعامل با هم به یک رشد پویا برسد (آقا نصیري،

کند. همچنین مشارکت حقیقی را در سرمایه اجتماعی همکاري، تعهد، تسهیم اطالعات و اعتماد را ایجاد می
شود. استفاده از ارتباطات و روابط دهد که منجر به موفقیت و اثر بخشی نیروي کار مین ارتقاء میسازما

  هاي کار و سازمان ضروري است.  هاي افراد، گروهاجتماعی براي دستیابی به هدف
 تـوان در دهد که سرمایه اجتمـاعی را مـی  هاي مطرح شده درباره سرمایه اجتماعی نشان میبررسی دیدگاه

اشـاره کـرد. در    2و سطح خـرد  1توان به دو سطح کالنسطوح مختلف مورد بررسی قرار داد که از جمله می
سطح کالن دربارة جایگاه کلی یک سازمان در زمینۀ اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و شبکۀ پیوندهاي بیرونـی  

شـود. نـوع اول سـرمایه    یاد شده، و در سطح خرد به دو نوع سرمایۀ اجتمـاعی داخـل سـازمان پرداختـه مـی     
ها، تعهدها، مشارکت و اعتمـاد  ها، نگرشهایی نظیر ارزشداشته و در رابطه با پدیده 3اجتماعی جنبه شناختی

دارد که در رابطه با ساختارها  4موجود در نظام اجتماعی است. نوع دوم سرمایۀ اجتماعی نیز جنبه ساختاري
  ). 5: 1385ن زاده، و شبکه روابط اجتماعی است (ساالرزاده و حس

تنام سرمایه اجتماعی را در سـطح جامعـه مطالعـه    دهد که بوردیو، کلمن و پانشان میتعاریف ارائه شده 
ها مطـرح  اند، اما فوکویاما، پورتز، ناهاپیت و گوشال، بیکر و کوهن و پروساك آن را در سطح سازمانکرده

همـه نزدیکـی فراوانـی بـا یکـدیگر      ا ایـن وجـود دیـدگاه   اند. بهاي خود را در این حوزه انجام دادهو بررسی
به سرمایه اجتماعی جاي داد که بـر محورهـاي سـه    5ايشبکه رهیافتتوان در را می هااین دیدگاههمه ؛دارد

  گانه زیر در سرمایه اجتماعی تأکید دارد:
  . اعتماد اجتماعی1

ین مفاهیم علوم اجتماعی معاصر است.در ترین سازه سرمایه اجتماعی و از مهمتراعتماد اجتماعی، اساسی
جامعه شناسی، مفهوم اعتماد هم به عنوان ویژگی افراد و ویژگی ارتباطات اجتماعی و هم ویژگی سیستم 

هایی در سطح فردي و اجتماعی مفهوم سازي شده  اجتماعی یا تأکید بر رفتار مبتنی بر تعامالت و سوگیري
                                                   

1- Macro level 
2- Micro level 
3 - Cognitive social capital 
4- Structural social capital 
5- Network perspective 
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است که فرد نسبت به امري دارد مبنی بر تأیید آن. بنابراین نگرشی  است. به تعبیري اعتماد یک نوع احساس
، اعتماد 1). به اعتقاد فوکویاما 5: 1380محسنی تبریزي، رود (مثبت نسبت به فردي یا امر خارجی به شمار می
به  ). به نظر آلموند و وربا، اعتماد 13: 1374امیري،  دهد ( هزینه کنش را کاهش و کارایی را افزایش می

بندي نیز، اعتماد را نوعی شرط 2). زتومکا 24: 1378اینگلهارت، یکدیگر شرط تشکیل روابط ثانوي است (
  ).Sztompka, 1999: 67داند ( نسبت به کنشهاي محتمل در آینده می

هاي اصلی سرمایه اجتماعی در نظر پاتنام است. بنـابر اسـتدالل وي اعتمـاد از عناصـر     اعتماد یکی از مؤلفه
وري تقویت همکاري است که حاصل پیش بینی پذیري رفتار دیگران بوده و در یک جامعه کوچـک از  ضر

تر تر یک اعتماد غیر شخصیشود، اما در جوامع بزرگتر و پیچیدهطریق آشنایی نزدیک با دیگران حاصل می
جتماعی را ناشی از دو منبع ). پاتنام اعتماد ا292: 1384یا شکل غیر مستقیمی از اعتماد ضرورت دارد (پاتنام، 

هاي مشارکت باعث هنجارهاي همیاري و شبکه«داند: هاي مشارکت میمرتبط، یعنی هنجار همیاري و شبکه
هاي عهد شکنی و نیز جو ابهام آمیز و غیر شـفاف را  شوند، چرا که آنها انگیزهافزایش اعتماد و همکاري می

دیگر، پاتنـام وجـود اعتمـاد اجتمـاعی را در جامعـه موجـب       ). از طرف 309: 1384دهد (پاتنام، کاهش می
کننـد  داند و معتقد است کسانی که به همشهریان خود اعتمـاد مـی  تقویت هنجارهاي همیاري و مشارکت می

شوند، مشارکت بیشتري در سیاست و سازمان اجتماعی دارنـد، در مقابـل دیـدگاه    بیشتر در کارها داوطلب می
). از ایـن  137: 1384تمال بیشتري دارد که به حقوق دیگران احترام بگذارنـد (پاتنـام،  اقلیت بردبارترند و اح

شود که میان ابعاد ارزشی و هنجـاري جامعـه و اعتمـاد اجتمـاعی یـک رابطـه       گفته پاتنام چنین استنباط می
ري و دوسویه برقرار است. در محیط کار اعتماد عامل اصلی نزدیکی افراد به یکدیگر و شـرط اصـلی همکـا   

هاي مختلف کاري است. از سوي دیگر وجود اعتماد و روابط همکـاري و همیـاري   مشارکت اعضاء در زمینه
  ها و هنجارهاي کاري آنها و در کل فرهنگ کار کارکنان تأثیر گذار است. میان کارکنان خود بر ارزش

  . مشارکت اجتماعی2
ی شبکه پیوندهاي اجتماعی است، میزان هاي مهم سرمایه اجتماعی که دستاورد چگونگیکی از سازه

هاي توان میزان مشارکت افراد در فعالیتمشارکت شهروندان در نظام اجتماعی است. براي نمونه می
داوطلبانه، عام المنفعه، ادارة امور محلی، مشارکت در انتخابات محلی و ملی، عضویت در احزاب و 

: 1385ن جمله دانست (ساالرزاده و حسن زاده، هاي کاري را از ایسندیکاها و مشارکت در گروه
برد. ).مشارکت در محیط کار عامل ارزشمندي است و رضایت خاطر و روحیۀ کارکنان را باال می7

یانکلوویچ و ایمروار مشارکت را به عنوان نظامی توصیف کردند که شیوه جدیدي از اخالق کار است و به 

                                                   
1- Fukuyama 
2- Sztompka 
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ها به راهبرد عملی ژاپنی«توان از آن استفاده نمود. به عنوان مثالعنوان یک منبع قدرتمند در مکان کار می
-براي کار گروهی و شرکت کارگران در کار جمعی و مشارکت در بازار جهانی که تسلط بر آن به آگاهی

دهند، زیرا این راهبرد عملی موجب هاي فنی جدید و افزایش اعتماد به نفس کارگران نیاز دارد اهمیت می
(معیدفر، » ها استن و ارزش و حس کنترل بیشتر بر زندگی فردي و پدید آورنده خالقیت در آناحساس شأ

1381 :18.(  
  . روابط اجتماعی3

هاي گوناگونی تواند صورتمنظور از روابط اجتماعی، ارتباطات میان دو شخص و یا دو گروه است که می
تواند در ارتباطات ن روابط متقابل اجتماعی میچون همکاري، مبادله، وصلت و دوستی به خود بگیرد. همچنی

خانوادگی، همسایگی و ارتباطات متقابل در محیط کار را نیز شامل شود. توسعه ارتباطات غیر رسمی باعث 
دهد (آقا نصیري هاي ناشی از مقاومت را کاهش میشود که این افزایش اثر تفاوتافزایش اعتماد متقابل می

1390 :72.(  
ات روابط اجتماعی که هنجارهاي مؤثر نیز به آن وابسته هستند چیزي است کـه کلمـن آن را   یکی از اثر

هاي اجتمـاعی شـرط الزم و کـافی بـراي ظهـور      توان گفت که بستگی شبکهنامد. به طور کلی میبستگی می
کنـد. بـدون شـک    هنجارهاي مؤثر است و در واقع عملی است که آثار خارجی را بـر دیگـران تحمیـل مـی    

آیـد. امـا در بسـیاري از سـاختارهاي     هنجارها جهت تحدید آثار منفی خارجی و تشویق آثار مثبت پدید مـی 
یابند. کلمن معتقـد اسـت دلیـل ایـن امـر      اجتماعی با وجود شرایط الزم مذکور، این هنجارها موجودیت نمی

ارتباط افقی هسـتند و تنهـا    چیزي جز فقدان بستگی ساختار اجتماعی نیست. در ساختارهاي باز که افراد فاقد
تواند اثرات خارجی منفی براي آنها در پـی داشـته باشـد.    ارتباط عمودي با یکدیگر دارند، ارتباط مذکور می

زیرا این نوع روابط آسیب پذیر است و مانعی جهت مقابلـه بـا اثـرات منفـی وجـود نـدارد. در حالیکـه در        
-رتباط عمودي با افرادي که در موقعیت مشابه خود بسـر مـی  ساختارهاي بسته اجتماعی که افراد عالوه بر ا

توانند با همکاري یکدیگر عامل منفی را که آسیب رسان است بر طرف گردانند برند، ارتباط افقی دارند، می
  ).65: 1380یعنی وجود بستگی در ساختار اجتماعی عامل ایجاد ابزار بازدارندگی جمعی است (پاتنام، 

توسعه هویت و خود باوري فرد بسیار مهم هستند. از طریق روابط اجتماعی است کـه   روابط اجتماعی در
کنند که احساس تعلق همـراه بـا   کنند. کهن و پروساك اظهار میافراد ارتباطات خود را با دیگران ایجاد می

ر پیوستن شناسایی و تحسین از سوي همکاران یک پاداش سازمانی مهم براي کارکنان است. پیامدهاي مهمی د
هـاي  به یک شبکه ارتباطی به خصوص براي تازه واردها در سازمان وجود دارد. از طریق عضویت در شـبکه 

توانند احترام همکاران خود را به دسـت آورنـد. روابـط اجتمـاعی     اجتماعی و سازمانی است که کارکنان می
داخل شبکه روابـط اجتمـاعی تسـهیم     آورد. درتعهد و وفاداري بین اعضاء و حمایت سازمانی را به وجود می
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ها و اقـدامات سـازمانی وجـود دارد. درك و دریافـت هنجارهـا،      اي از اطالعات، منابع، مهارتقابل مالحظه
ها و اهداف سازمانی با کمک  شبکه روابط اجتماعی جزء مهمی در ارتباط موفق اعضاء سازمان اسـت  ارزش

  ).43: 1386(حسن پور و نیکان، 
  ردي و انگیزشیب. عوامل ف

به اعتقاد مازلو همۀ افراد بشر پنج نوع نیاز دارند: نیازهاي جسمانی (که هدفش حفظ حیات زیستی انسان 
است)؛حس صیانت (امنیت، آزادي)؛حس تعلق خاطر و عشق؛ارزش و منزلت؛پرورش و رشد شخصی (از 

دارند؛ بدین معنی که هر دسته ها و استعدادها). نیازهاي مذکور سلسله مراتبی طریق امکانات و ظرفیت
). طبق نظر 138: 1385شود که طبقه پیشین، کم و بیش ارضا شده باشد (توسلی، نیازها تنها وقتی فعال می
تر (نیازهاي فیزیولوژیکی؛ ایمنی و نیازهاي اجتماعی) که مازلو آنها را نیازهاي مازلو نیازهاي سطح پایین

به گام برآورده شود و فرد قبل از رفتن به مرحله باالتر (نیازهاي احترام و اي گام نامد باید به شیوهکاستی می
  شود) طی کرده باشد.خودشکوفایی) مراحل سطح پایین را (که نیازهاي رشد نامیده می

پورتر با الهام از نظریه مازلو سعی کرده است آن را با وضـعیت کارخانـه و بـا موقعیـت کـار و روابـط       
اي که مربوط مختلف فعالیت دارند، منطبق سازد. این انطباق از طریق تنظیم پرسشنامهافرادي که در مشاغل 

هـاي  شود تحقق یافته است: امنیت در شغل و پست کار، نیازهاي اجتماعی (دوسـتی به ارضاي نیازهاي زیر می
انـه،  ثابت، کمک به دیگران و ...) ارزش و منزلت شخصـی، ارزش و حیثـت در کارخانـه و خـارج از کارخ    

استقالل (مسئولیت پذیري) و ایفاي نقش به صورت مستقل، رشد شخصی و به کارگیري ظرفیت خود، احساس 
). او نیازهاي خودمختاري 138: 1385انجام وظیفه، آگاهی و افزایش اطالعات و داشتن امکانات مالی (توسلی 

: 1388، اضـافه نمـوده اسـت. (قاسـمی     اي مابین نیازهاي احترام و خودشـکوفایی را در ساختار الگو، در مرتبه
254.(  

حـال بـراي ارضـاي      سازد بلکـه در عـین  مادي خود را مرتفع می  تنها نیازهاي انسان از طریق کار کردن نه
کند.اگر محیط کار چنـین خصوصـیتی    نیازهاي روانی خود از طریق گروه و جامعه نیز وسایلی را جستجو می

اجتماعی باشد فرد با رغبت و تمایل بیشتر و با روحیه بهتر به   به نیازهاي را داشته باشد و قادر به پاسخگویی
  یکی از مهمترین این نیازها نیاز به امنیت و به ویژه امنیت شغلی است.  .کار خواهد پرداخت

معتقد اسـت  1در رابطه با تأثیر امنیت شغلی بر کار و فرهنگ کار دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. گلرمن
هاي دقیق براي مزایایی جهت اموري چون تندرسـی، حـوادث و بیمـه    ها با تهیه برنامهبسیاري از سازمانکه 

شـود  نمایند. اینگونه تأکید سبب میهاي بازنشستگی بر روي انگیزه امنیت بیش از حد تأکید میعمر و طرح
نخواهد بود. در حقیقت در صورتی که مردم بیشتر مطیع و پیش بینی پذیر بشوند، ولی نتیجه کار تولید بیشتر 

                                                   
1-Gellerman 
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که کار آنها احتیاج به ابتکار و خالقیت داشته باشد این تأکید بیش از حـد ممکـن اسـت مـانع بـروز رفتـار       
). درست است کـه نگرانـی در مـورد امنیـت ممکـن اسـت بـر        59: 1369دلخواه گردد (هوسی و بالنچارد، 

ن تأثیر بگذارد، ولی اشاره گلرمن بر این اسـت کـه   تصمیمات مهمی چون ماندن در یک سازمان و یا ترك آ
کنـد، یعنـی   تواند انگیزه غالب باشد. احتیاج آگاهانه به امنیت معموالً نقشی ضـمنی بـازي مـی   این انگیزه نمی

  ).59: 1369بیشتر بازدارنده و یا محروم کننده است تا آغازگر رفتاري آشکار (هوسی و بالنچارد، 
ارد که در نظر گرفتن رفتار افراد در مورد امنیت در انتخاب شغل حـائز اهمیـت   عقیده د 1پیتر اف دراکر

دهد؟ آیا در انجام امور عـادي  کند: آیا شغل فعلی شما نوید امنیت میاست. دراکر چند سوال جالب عنوان می
برید؟ آیا دهید؟ آیا از دقت عمل، نظم و سیستم کاري بسیار منظم و مرتب واقعاً لذت میصداقت به خرج می

دانید کار امروزتان چیست و فردا چه خواهد بود؟ یـا  دهید این است که میعلت آن که امنیت را ترجیح می
ها و افرادي که کنار شـما قـرار دارنـد؟ یـا داراي     ها و زیردستبه خاطر امنیت شغلی و ارتباطتان با باالدست

د و شکست مجازات به همراه دارد؟ آیا شـما هـم   دارشغلی هستید که تصور و ذکاوت شما را به مبارزه وامی
رود؟ جواب به همه تان سر میداشته باشد حوصله» یکنواخت«از افرادي هستید که از هر کاري که ظاهري 

هـا بـه مقـدار    این سئواالت، که اغلب دربرگیرنده ابعاد فرهنگ کار است، اغلب آسان نیسـت. ولـی جـواب   
  ).60: 1369ه امنیت قائل است مرتبط است (هوسی و بالنچارد، اهمیتی که هر فرد خاص براي انگیز

از میان نیازهایی که مازلو مورد بحث قرار داده، نیاز به خودشکوفایی از جمله نیازهایی است کـه کمتـر   
مورد توجه دانشمندان علوم اجتماعی و رفتاري قرار گرفته است. شاید دلیل این کار این باشد کـه مـردم ایـن    

نمایند. از این رو مشکل بتوان نیاز به خودشـکوفائی را مشـخص کـرد و    به طرق مختلف ارضاء می احتیاج را
هویت آنرا معلوم نمود. گو اینکه تحقیق زیادي در مورد خالقیت و خودشکوفایی صـورت نگرفتـه ولـی بـر     

ی و بالنچـارد،  روي دو انگیزه مرتبط با آن یعنی شایستگی و توفیق تحقیقات مفصلی انجام گرفته است (هوس
1369 :67.(  

احساس عدالت و برابري نیز ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ کار دارد. تبعیض و بی عدالتی سازمانی به شدت 
). چگونگی توزیـع مزایـا، اهمیـت زیـادي بـراي افـراد       57: 1383کند (الهی، به فرهنگ کار آسیب وارد می

دهنـد موضـوع محتـوایی    ورند در مقابـل آنچـه ارائـه مـی    آهاي افراد با آنچه به دست میسازمان دارد. پاسخ
شـوند و  ها روشـی کـه مزایـا توزیـع مـی     دهد. اعضاي سازمانپژوهش اجتماعی در زمینه عدالت را شکل می

کنند و ادراکاتی از عادالنه بودن یا ناعادالنه بودن آنها شکل همچنین ماهیت مزایاي توزیع شده را ارزیابی می
اکات بر نگرش و دیدگاه کارکنان نسبت به کار و به طور کلی بر فرهنگ کـاري کارکنـان   دهند. این ادرمی

زمانی که فرد احساس برابري و عدالت نکند دچـار تعـارض و    2تأثیر گذار است. بنابر استدالل استیسی آدامز
                                                   

1- Peter F. Drucker 
2- Stacy Adams 
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روش پیشنهاد  شود و درصدد کاهش این نابرابري برخواهد آمد. آدامز براي کاهش نابرابري چندیننگرانی می
 کرده است. از جمله اینکه افراد ممکن است بر حجم کار و فعالیت خویش بیافزایند یا بلعکس از آن بکاهند

  .)151: 1382(رازنهان، 
  ج. عوامل محیطی

در بحث از عوامل محیطی از رویکرد مدیریت علمی و نظریات وابسته به آن استفاده گردیده است.در این 
فنون مانند مطالعه حرکت، مطالعه زمان، برنامه ریزي و کنترل تولید، طراحی نحوه نظریه از یک سلسله 

ها، دستمزد تشویقی، مدیریت امور پرسنلی و مهندسی نیروي انسانی استقرار ماشین آالت و افراد در کارگاه
از طریق مطالعه شود. روش تیلور به این گونه بود که که همگی بر کارایی و تولید تأکید دارند، استفاده می
یافت.فایول نیز اگر کرد و بر این اساس بر اصولی دست چگونگی انجام کار، قواعد حاکم بر کار را کشف می

چه اعتقاد داشت که بر اصول مدیریت حد و حصري وجود ندارد، لیکن در مطالعات و تجربیات خودش 
اصل را مطرح کرده است. از جمله اصول عمالً اصول محدودي را به کار گرفته و در کتابش جمعاً چهارده 

توان به مواردي همچونتقسیم کار، انضباط، وحدت فرماندهی و وحدت مورد توجه تیلور و فایول می
مدیریت، تبعیت منافع حقوق و مزایاي کارکنان، تمرکز، سلسله مراتب، نظم و ترتیب، انصاف، ثبات و 

ه یگانگی اشاره نمود. طرفداران این دیگاه معتقدند مدیریت استمرار خدمات کارکنان، ابداع و ابتکار و روحی
تواند بر بهره وري نیروي کار و افزایش تولید بیافزاید و از پتانسیل فکري و علمی با کاربست این اصول می

کارکنان حداکثر استفاده را بنماید. ما در این پژوهش برخی از این اصول را به دلیل مشابهت با عوامل فردي 
نگیزشی در بخش قبل مورد بحث قرار دادیم و در قالب این بحث تنها بر مهمترین اصول مورد توجه و ا

  ). 112: 1380کنیم (امیر کبیري و سیدجوادین، مدیریت یعنی تخصص، تقسیم کار و کنترل تأکید می
  تجزیه تحلیل و نتیجه گیري

هاي نساجی اعم از دولتـی و  ن شرکتهدف اصلی این مطالعه بررسی کیفیت فرهنگ کار در میان کارکنا
خصوصی در شهر کاشان و شناسایی عوامل فردي و اجتماعی مؤثر بر آن در هر دو بخش بوده است. بر اساس 

درصد  3/33است. فرهنگ کار  مولّددرصد از کارکنان به صورت غیر  3/10فرهنگ کار  مطالعههاي یافته
است. نکتـه   مولّددرصد کارکنان باقیمانده به صورت  4/56 و فرهنگ کار مولّداز کارکنان به صورت نیمه 

قابل توجه در این رابطه عدم تفاوت کیفیت فرهنگ کار در هـر دوبخـش دولتـی و خصوصـی اسـت. نتـایج       
هاي دولتی و خصوصـی فرهنـگ کـار    حاصل نشان داد که با وجود ساختار، اهداف و مدیریت متفاوت بخش

اي در هـر دو بخـش دولتـی و    ایکـدیگر ندارنـد و فرهنـگ کـار مشـابه     در این دو بخش تفاوت معنـاداري ب 
خصوصی حاکم است. به عبارت دیگر فرهنگ کار بر حسب دولتـی بـودن و یـا خصوصـی بـودن کارکنـان       

  یکسان است.
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در حوزه تبیین و شناخت عوامل اجتماعی مؤثر، عوامل سرمایه اجتماعی و پایگاه اجتماعی به دلیل ارتباط 
با مباحث ارزشی، هنجاري و فرهنگی مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. ارتبـاط تجربـی عوامـل        منطقی آنها 

توان بر اساس دیدگاه نظریه پردازانی است. به لحاظ نظري نیز می اجتماعی فوق با فرهنگ کار تأیید گردیده
سرمایه اجتماعی را وجوه همچون پاتنام، فوکویاما، بیکر، پروساك و غیره نیز این رابطه را تأیید نمود. پاتنام 

داند که با تسهیل اقدامات از طریق آنها کـارایی  ها میگوناگون سازمان اجتماعی نظیر اعتماد، هنجار و شبکه
کنـد کـه بسـیاري از    ). فوکویاما نیز بیـان مـی  63: 1388یابد (موسایی و صدقیانی در سطوح مختلف بهبود می

گویـد موفقیـت   باالیی از اعتماد یا سرمایه اجتماعی هستند. او می هاي اثر بخش داراي سطحها و سازمانگروه
هاي بزرگ به همکاري طرفین مخالف بستگی دارد. همچنین همکاري نتیجه اعتماد است. افراد اعتماد سازمان

 ها راگیرد که افراد هنجارهاي رایج و ارزشسازند. بلکه اعتماد وقتی شکل مییا سرمایه اجتماعی را خود نمی
آورند. شکل گیري سرمایه اجتماعی به دلیـل مبتنـی بـودن بـر اصـول      کنند و اعتماد را به وجود میتسهیم می

اخالقی، اعتماد و فضیلت گروهی دشوار است. هر چند وقتی ایجاد شـود از بـین بـردن آن نیـز مشـکل اسـت       
  ).42: 1386(حسن پور و نیاکان 

هاي مشترك و در یک محـیط  اي از هنجارها و ارزشوعهدر سازمانی که همه افراد با هم بر اساس مجم
هاي با سـطح بـاال   کنند، بهترین فرصت براي ابداع و پیشرفت وجود دارد. در سازمانپر از اعتماد همکاري می
اي یک طیف وسیعی از روابط اجتماعی و سازمانی وجود دارد. در سازمانی که اعتمـاد  از اعتماد امکان توسعه

اعی در آن کم است، کنترل رسمی و قوانین الزم است و اغلب باید بعد از بحث و منـاظره بـه   و سرمایه اجتم
هاي وادارنده حفظ شوند. ابزارهایی که باید استفاده شـود زمـانی کـه    اجرا گذاشته شوند و از طریق مکانیزم

عی و اعتمـاد، هزینـه بـراي    اي دارند. بنابراین نبود سرمایه اجتمـا اعتماد وجود ندارد در سازمان هزینه مبادله
شـود، بایـد   کند و هزینه زیادي که به توسعه با ایجاد اعتماد و سرمایه اجتماعی مربوط مـی سازمان ایجاد می

). وجود اعتماد میان کارکنان و مدیران از عوامل اصـلی  42: 1386مورد تأمل قرار گیرد (حسن پور و نیاکان 
اعتماد نسبت به سازمان و اعضاي آن فرد را  متعهـد بـه سـازمان و     ایجاد ارتباط سازنده میان آنهاست. وجود

کند به عبارت دیگر، اعتماد عامل اصلی نزدیکی افراد به یکـدیگر و شـرط   انجام وظایف و تکالیف خود می
هاي مختلف کاري است. از سوي دیگـر وجـود اعتمـاد و روابـط     اصلی همکاري و مشارکت اعضاء در زمینه

ها و هنجارهاي کاري آنها و در کل فرهنگ کـار کارکنـان   میان کارکنان خود بر ارزش همکاري و همیاري
  تأثیر گذار است. 

بـرد.  مشارکت در محیط کار نیز عامل ارزشمندي است و رضایت خاطر و روحیـۀ کارکنـان را بـاال مـی    
خالق کار است و به کنند که شیوه جدیدي از ایانکلوویچ و ایمروار مشارکت را به عنوان نظامی توصیف می

مشارکت کارکنان در فرایند کـار و اداره   توان از آن استفاده نمود.عنوان یک منبع قدرتمند در مکان کار می
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گردد، همچنین مشارکت مانع بزرگی در مقابل احسـاس  سازمان منجر به حس تعلق آنها به کار و سازمان می
  بیگانگی است.

ه پردازان بـر نقـش منفـی سـرمایه اجتمـاعی و بـه عنـوان عامـل         از سوي دیگر برخی از محققان و نظری
اند. لیکن سرمایه مورد توجه در این پژوهش سـرمایه اجتمـاعی ـ سـازمانی اسـت کـه       بازدارنده توجه کرده

حاصل جمع روابط، تعامل و تبادل آراء در راستاي بهبود عملکرد کارکنان است. با فراهم بودن زمینه ارتباط 
توانند با تبـادل دانـش و تجـارب خـود عـالوه بررفـع و حـذف بسـیاري از         کارکنان، ایشان میو تعامل میان 

  مشکالت و نقائص فرایند کار را نیز بهبود بخشند. 
ارتباط میان احساس امنیت شغلی کارکنان با فرهنگ کار در سطح تحلیل دو متغیره تأیید گردیده است، 

مل مؤثر بر فرهنگ کار وارد معادله رگرسیون نگردیده است. لیکن در سطح تحلیل چند متغیر به عنوان عا
در سطح نظري نیز بر ارتباط احساس امنیت شغلی با فرهنگ کار تأکید شده اسـت، لـیکن آن را بـه عنـوان     

هاي دقیـق  ها با تهیه برنامهمعتقد است که بسیاري از سازمان 1گلرمن اند.عامل مؤثر بر فرهنگ کار ندانسته
هاي بازنشستگی بر روي انگیزه امنیـت  ی جهت اموري چون تندرسی، حوادث و بیمه عمر و طرحبراي مزایای

شود که مردم بیشـتر مطیـع و پـیش بینـی پـذیر      نمایند. این گونه تأکید سبب میشغلی بیش از حد تأکید می
بـه ابتکـار و   بشوند، ولی نتیجه کار تولید بیشتر نخواهد بود. در حقیقت در صـورتی کـه کـار آنهـا احتیـاج      

خالقیت داشته باشد این تأکید بیش از حد ممکن است مانع بروز رفتار دلخـواه گـردد. احتیـاج آگاهانـه بـه      
کند، یعنی بیشتر بازدارنده و یا محروم کننـده اسـت تـا آغـازگر رفتـاري      امنیت معموالً نقشی ضمنی بازي می

  ). 59: 1369آشکار (هوسی و بالنچارد 
دراکر و برخی نظریه پردازان مدیریت نیز بر ارتباط احساس امنیت شغلی با فرهنگ مازلو، پورتر، پیتر 

) در قالب ارتباط ثبـات شـغلی و اخـالق کـار     1380اند. رابطه موجود در پژوهش معیدفر (کار تأکید نموده
اوت کارکنان تأیید گردیده است. با وجود این، تأثیر این عامل در دو بخش دولتی و خصوصی به شـکلی متفـ  

هـا  هاي دولتی به دلیل ثبات و پایداري بیشتر این سـازمان ارزیابی شده است. امنیت شغلی کارکنان در سازمان
هاي خصوصی بیشتر است. این خود یکی از عوامل اصلی گـرایش بـه مشـاغل دولتـی در     در مقایسه با سازمان

  ایران است.
انگیزشـی پـژوهش در سـطح تجربـی و نظـري بـا       احساس عدالت سازمانی به عنوان دیگر متغیر فردي و 

) 1381فرهنگ کار کارکنان ارتباط معنادار دارد. معنادار بودن این ارتباط در پژوهش ساروخانی و طالبیان (
توان در نظریه برابري و عدالت آدامـز درك  نیز تأیید گردیده است. همچنین ارتباط منطقی این رابطه را می

دارد که افـراد   نظریه بیان می ینهاي کارکنان است. ا نسبی بودن دریافت ،برابري نظریه عدالت و ايمبنکرد. 

                                                   
1. Gellerman 
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کوشند با برطرف کردن روابط نابرابر،  شوند و می براي حفظ روابط منصفانه و برابر با دیگران برانگیخته می
  ). 151: 1382(رازنهان  آنها را منصفانه و برابر کنند

و انگیزشی است که در این مطالعه مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت.     خالقیت و ابتکار سومین عامل فردي
خالقیت و ابتکار در نظریات نیازها به عنوان باالترین سطح نیاز ـ نیازهاي خودشکوفایی و احتـرام ـ نامیـده     
شده است. پورتر بر اساس دیدگاه مازلو معتقد است زمانی نیاز به رشد و خالقیت در میـان کارکنـان ایجـاد    

ود که نیازهاي سطح اول و دوم آنها تأمین گردد. این ارتباط به شکل تجربی نیز در ایـن پـژوهش تأییـد    شمی
گردیده است. همچنین خالقیت و ابتکار تنها عوامل فردي و انگیزشـی هسـتند کـه وارد معادلـه رگرسـیونی      

تکار از عوامـل پویـاي   عوامل مؤثر بر فرهنگ کار گردیده است. دلیل آن نیز روشن است زیرا خالقیت و اب
شود فرهنگ کار  به فراخور تحوالت محیطی و اجتمـاعی غنـاي خـود را    فرهنگ کار است که موجب می

  حفظ کند. 
مهمترین اصولی هستنند که نظریات سازمان و مدیریت بر آن تأکید ، اي و انطباق تقسیم کارتخصص حرفه

بندي و تقسـیم  اي طبقهط در هر سازمان باید به گونههاي مرتبکنند.به موجب این اصول، کارها و فعالیتمی
شود که کارکنانی متخصص، بار آورد. بدیهی است که تقسیم کار بـه ایـن گونـه، موجـب کـاهش ضـایعات،       

شود تا افرادي متناسب اي نیز موجب میاي خواهد شد. تخصص حرفهافزایش بازدهی و تسهیل آموزش حرفه
ا بر عهده بگیرند. ارتباط تجربی این دو عامل سازمانی با فرهنگ کار تأیید هاي شغلی تصدي آن ربا موقعیت

اي در صدر عوامل فردي و اجتماعی وارد گردیده است، در سطح تحلیل چند متغیره نیز، متغیر تخصص حرفه
بخش معادله گردد و متغیر انطباق با تقسیم کار نیز وارد معادلعه گردیده است. همچنین نقش این عوامل در 

خصوصی بارزتر از بخش دولتی است و یکی از دالیل اصلی آن تأکیدي و اهمیتی است که در ایـن بخـش بـه    
  شود. کارایی کارکنان داده می

نظارت و کنترل عامل مهم دیگري است که بسیاري از نظریـات سـازمان و مـدیریت بـر آن بـه منظـور       
سطح نظري و به ویژه نظریات مـدیریت و سـازمان بـر    نمایند. هر چند در افزایش و بهبود کارایی تأکید می

شود، ولی در سطح تجربه رابطه کنترل سازمانی و فرهنگ کار به شکل معکوس تأیید عامل کنترل تأکید می
گردیده است. به طوري که احساس کنترل و نظارت از سوي کارکنان موجب کـاهش فرهنـگ کـاري آنهـا     

ؤید دیدگاه مقابل نظریات رویکرد مدیریتی ـ رویکرد روابط انسانی و  گردد. نتیجه به دست آمده بیشتر ممی
  اجتماعی ـ است.
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توان ادعا نمود کـه فرهنـگ کـار در دوبخـش صـنعتی مـورد       هاي این مطالعه میدر نتیجه بر اساس یافته

 مولّدغیر و  مولّدمطالعه شرایط مطلوب و ایدئالی ندارد. فرهنگ کار حدود نیمی از کارکنان به شکل نیمه 
هاي دولتی و خصوصی تفاوت معنـاداري در  هاي ساختاري و مدیریتی بخشاست. این وضعیت با وجود تفاوت

این دو بخش ندارد. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده بیشترین تأثیر بر فرهنگ کار را عوامل فردي مربوط 
باق با تقسیم کار موجـود در سـازمان   اي کارکنان، خالقیت و ابتکار انطبه محیط کار همچون تخصص حرفه

اقتصادي تأثیر نازلتري نسبت به عوامـل   –دارند. عوامل اجتماعی همچون سرمایه اجتماعی و پایگاه اجتماعی 
فردي مربوط به محیط کار دارند. عوامل فردي و انگیزشی همچون امنیـت شـغلی و احسـاس عـدالت تـأثیر      

در مباحث نظري مربوط به این عوامل نیز مطرح گردیـد ایـن    چندانی بر فرهنگ کار ندارند، همانطور که
  عوامل بیشتر نقشی بازدارنده دارند تا محرك.
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رد ــهاي آموزشی با رویک طــفضاهاي باز محیراحی ــبررسی راهکارهاي ط
 پدافند غیرعامل

  1لیلی ایرانمنش
  

  چکیده
ـ  ، به دلیل قرار گرفتن ایران در موقعیت جغرافیاي خاص ره در معـرض انـواع   وااین سـرزمین هم

باشد و این امر سالیانه خسارات مالی و جانی بسیار سنگین را  می زلزله، خطرات طبیعی مانند سیل
هاي سنی کاربران و همچنین  شرایط و تنوع گروه، فضاهاي آموزشی به دلیل تعداد. استسبب شده 

از طرف دیگر در زمان وقوع . گیرد می فضاهاي شهري قرار ترین مهم ةدر زمر، نوع و اهمیت کاربري
لذا  توجه به ایمنـی و  . امکان خسارات جانی بسیار وجود داردبرداري،  بهرهحوادث در ساعات 

در زمان بروز حوادث از اهمیت خاصی برخوردار خواهد  ها ساختماندر این  پذیري یبآسکاهش 
و در تقابل با مدیریت بحران بـه خصـوص در    غیرعاملبنابراین پرداختن به موضوع پدافتد . شد

کمک خواهد کرد تا تلفات ، قرار دارنداي  هویژ ۀآموزشی که از حیث اهمیت در درجهاي  کاربري
ز حوادث مختلف از جمله حوادث طبیعی مانند زلزله که بیشترین خسـارات را در  انسانی در برو

  . کاهش یابد، مختلف در کشور ما سبب شده استهاي  طول دوران
در این مقاله تالش شده است تا معیارهایی در طراحی فضاي باز معرفی گردد کـه از یـک سـو    

بتوان از قابلیت این فضاها براي حفظ ، نیازهاي کاربري آموزشی باشد و از سوي دیگر پاسخگوي
  . استفاده کرد، جان متصرفان در بروز حوادث طبیعی و به طور اخص زلزله

  اقلیم گرم و خشک، اقلیم، حوادث طبیعی، پدافند غیرعامل، فضاي آموزشی :ها کلیدواژه

                                                   
  Liranmanesh@gmail.com/ علمی گروه معماري آموزشکده فنی و حرفه اي سما، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمان هیأتعضو  .1
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 مقدمه
اند  باخته جان جهان در طبیعی بالیاي اثر بر نفر میلیون 6/3گذشته سال 27 در المللی بین آمارهاي اساس بر

 شده وارد زمین ساکنان بر مالی خسارت دالر میلیارد 240 بر افزون و اند دیده نفر آسیب میلیارد 3 از بیش

 2002 تا 1990 سال هاي است. بین افزایش به رو دنیا در طبیعی بالیاي که دهد می نشان آمار این .است

 طبیعی بالیاي اثر در طور متوسط به .)1389زاده، محمدنیا. ظهور (عسکري است  شده برابر 1/4بالیا  شدت

 شدگان کشته از %95 می گردد، وارد اقتصادي خسارات دالر میلیارد 36 و نفر کشته هزار 335 ساله هر

 کشورهاي به میلیارد دالر) مربوط 25اقتصادي ( خسارات از %75 و توسعه در حال کشورهاي به مربوط

 بالیاي از یکی تنها از ناشی از خسارات %75و توسعه حال در کشورهاي از بسیاري است براي پیشرفته

ص تولید درصد دو تا یک طبیعی (زمین لغزش)   .)1390(هاشمی، برخوردار است ها  آن ملی ناخال
سرزمین ما ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و سیاسی همواره در معـرض انـواع خطـرات طبیعـی     

و تهدیدات انسان ساز (جنگ) قرار داشته است و تلفـات انسـانی و خسـارات مـالی سـنگینی       (زلزله و سیل)
متحمل شده است. متاسفانه در کشور ما علیرغم پشت سر گذاشتن هشت سال دفاع مقـدس و داشـتن تجـارب    

رد ارزشمند در برابر بالیاي طبیعی، اهمیت بحث ایمنی و امنیت در شهرسازي و معماري چنان کـه بایـد مـو   
توجه قرار نگرفته است و همچنان شاهد ساخت و سازهایی هستیم که بـه طـور روز افـزون آسـیب پـذیري      

   .)1386(حاجی ابراهیم زرگر، مسگري افزایش می دهند ها  محیط کالبدي را در برابر انواع بحران
 خیـز  سانحه کشور ده جمله از را خود شناسی زمین و جغرافیایی موقعیت به توجه با نیز ایران سرزمین

 خسـارات  غیـره  و طوفان خشکسالی، زلزله، سیل، چون سوانحی بروز اثر بر همواره و آید می به شمار جهان

  خیـز  زلزلـه  منطقـه  در ایـران  خـاك  %86کـم   است. دسـت  آمده وارد کشور به توجهی مالی قابل و جانی
 بالیـاي  جبـران  صـرف  اش ملی ناخالص تولید از زیادي مقدار آنکه به با توجه و شرایطی چنین باشد. در می

(عسـکري زاده،  اسـت   یافتـه  اي ویژه اهمیت آن در طبیعی بالیاي جهت کاهش ریزي برنامه. شود می طبیعی
 آلپ زلزله جمله، کمربند زمین، از کره حادثه پر پهنه روي بر ایران فالت استقرار .)1389محمدنیا. ظهور 

 نـاهمگون  طبیعی شرایط و توپوگرافیکی تنوع خشک، و گرم اقلیم از برخورداريهیمالیا، منطقه کوهزایی، 

 در دگرگـونی  شهرنشـینی،  نظیـر  اخیر،هاي  دهه شتاب پر واقتصادي اجتماعی و تحوالت تغییرات همچنین و

 آورده بـه وجـود   را شرایطی مجموعاً اقتصادي، گذار دوران در گرفتن قرار و و تکنولوژیک اقتصادي ساختار

(مرکز مطالعـات و خـدمات تخصصـی    است  ناپذیر اجتناب انسانی و محیطیهاي  انواع بحران وقوع که ستا
 هم هنوز که داشته وجود ایران در خیزي زلزله گذشته فعالیت هاي زمان هاي در). 1386شهري و روستایی 

 مورد 18 قدرت که داده روي ایران در مهم زلزله 22سال گذشته،  88 طول در. داشت خواهد و دارد ادامه

 پـیش  ایـران  در شدید لرزه زمین یک وقوع سال 5 هر متوسط به طور است. یعنی بوده ریشتر 8 تا 7بین آن
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کنند.  می وارد کشور به فراوانی خسارت هاي و وسیع دارند بسیار ابعاد معموال که هایی شود. زلزله می بینی
 نفـر  هـزار  35 از بـیش  شدن به کشته که کرد اشاره 1368 سال در رودبار زلزله به می توان مثال عنوان به

توجه به طراحی اصولی فضاهاي باز بـر مبنـاي    .(معاونت پیشگیري و کاهش خطرپذیر، نامشخص)شد  منجر
زیستی و ضابطین قوانین شهرسـازي، باعـث بـاال رفـتن ضـریب      هاي  اندیشه هاي دفاعی توسط طراحان مجتمع

   .)1391(فرزام شاد، ایمنی این فضاها و به تبع آن، کاهش صدمات و خسارات جانی خواهد شد 
معماري و شهرسازي معاصر ایران بدون هیچ شباهتی و تاثیري از معماري سنتی این سرزمین بـا سـرعت و   

شـوند و خاصـیت وجـودي     مـی  ند فضاي باز و بسته در کنار هم معناداررود. هرچ می لجام گسیخته به ناکجا
یکی وابسته به دیگري است، ولیکن امروزه به دلیل نادیده انگاشتن اهمیت فضاي باز در معماري و شهرسازي، 
با چالش هویت معماري و شهرسازي مواجه شده ایم. فضاهاي باز از قبیل حیاط ها، میـدان هـا، کوچـه هـا،     

میدانجه ها، لردها و... که از عوامل تعیین کننده و محور معماري سنتی ایران بـوده انـد، بـه واسـطه     گذرها، 
تقلید ناآگاهانه از معماري تندیس وار اروپایی به اضافه و پس مانده فضاها تندیل شده اند و اهمیـت و غنـاي   

اسـتخراج الگـوي فضـایی از     پیشین خود را ندارند. یکی از مشکالتی که بـه شـدت امـروزه بـا آن درگیـریم     
معماري ایران است به گونه اي که از قدیم تا امروز هیچ معماري از معماران مکتب معمـاري ایـران و فـارغ    
التحصیالن سایر مکتبهاي معماري سعی در تدوین الگوهاي معماري نداشته است و فرهنـگ شـفاهی گریبـان    

   .)1391(احمدي و همکاران، معماري ایران را گرفته است 
آموزشی که هاي  و در تقابل با مدیریت بحران به خصوص در کاربري غیرعاملد پرداختن به موضوع پدافن

از حیث اهمیت در درجه ویژه اي قرار دارند، کمک خواهد کرد تا تلفات انسانی در بروز حوادث مختلـف  
مختلف در کشور مـا سـبب    هاي از جمله حوادث طبیعی مانند زلزله که بیشترین خسارات را در طول دوران

  شده است، کاهش یابد.
  تعاریف

  پردازیم: می در اینجا به ذکر بعضی مفاهیم
  منطقه امن

شوند در آنجا از خطر، در  می شود که متصرفین یا ساکنان یک بنا وقتی به آنجا منتقل می به مناطقی اطالق
ه مکانی که در داخل بنا قرار دارد به عنوان تواند داخل یا خارج از بنا باشد. البت می امان باشند. این مکان

(عباسی، شود  می مکان امن نسبی مطرح هستند، اما اماکن خارج از بنا با فاصله مناسب منطقه امن مطلق تلقی
1385( .  
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  تهدید
شود. تهدیدهاي طبیعی مانند سیل، زلزله و  می تهدیدها به دو دسته تهدیدهاي طبیعی و انسان ساز تقسیم

تهدیدهاي انسان ساز نیز به سه دسته تهدیدهاي نظامی (شامل تهاجم هوایی، زمینی و دریایی)، طوفان و 
تهدیدهاي امنیتی (شامل خرابکاري، بمب گذاري و... ) و تهدیدهاي اتفاقی (شامل آتش سوزي، انفجار مخازن 

لی ساختمان، (پیش نویس مبحث بیست ویکم مقررات مشوند.  می سوخت و یا نشت مواد خطرناك) تقسیم
1388(.  
  بحران
 و دهد مى قرار تأثیر تحت فرهنگى و... را سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، زندگى مختلف جوانب ابعاد بحران
 هاى حوزه اندیشمندان توسط مختلف، هاى به دیدگاه توجه با لذا هستند: متفاوت نیز آن ایجادکننده عوامل

 زمان و غافلگیرى تصمیم، فقدان شرایط بر اغلب تعاریف این شده است. ارائه تعاریفى آن براى علمى متنوع

 درگیرى، ثباتى، بى احتمال افزایش ها، ارزش و اهداف گرفتن قرار تهدید واکنش، مورد براى محدود

از این تعاریف و  ی. در ذیل بخش)1389(خان محمدي و همکاران، دارند  داللت و خشونت خصومت
  شود. می بیانها  دیدگاه

 در دهد. این اتفاقـات  می روي غیرمعمول طور به که است اتفاقاتی از عبارت اضطراري وضعیت یا بحران

 به شرایط این بازگرداندن .گذارد نمی اثر جامعه کل بر و دهد می روي عده خاصی براي و کوچکی محدوده

(مرکز مطالعـات و  نـدارد  امکانات جامعه و منابع کلیه تجهیز به احتیاج و نیست دشواري کار عادي شرایط
 که اي منتظره غیر رویداد یک یا حادثه یک عنوان به را بحران. )1386خدمات تخصصی شهري و روستایی 

 ورطـه  بـه  را وکـار  کسـب  و شود مردم عموم یا سازمان یک افراد به عمده صدمات یا مرگ باعث بتواند

 اطـالق  وضعیتى به . بحران)1384(محمدي،  است شده تعریف سازد، آنرا مختل عملیات یا و بکشاند نابودي

 ماننـد هـا   پدیـده  از وسـیعى  است. طیـف  همراه احساس فوریت و قطعیت عدم شدید، تهدید با که گردد مى

گیرنـد   جاى تعریف این در توانند مى تروریستى اقدامات وها  آشوب ها، ستیزه تکنولوژیک، و طبیعى فجایع
  .)1389(خان محمدي و همکاران، 

 را سببهاي  گسترد محیطی زیست و مادي انسانی،هاي  خسارت که جامعه یک کارکرد در جدي اختالل
 از داخلی خود منابع از استفاده با صرفاً بتواند تا است دیده آسیب جامعه توانایی از فراتر که گونه به شود می

 یـک وضـعیت   توصیف براي بحران اصطالح گاهی کند. همچنین تحمل را آن و برآیدها  خسارت این عهده

 و شـوند  مـی  منهـدم  اکوسیستم) زندگی(یا معمول الگوهاي آن طی که سیل) یا زلزله (مثل دهشتناك ناگهانی
گـردد. در   مـی  زیست الزامـی  محیط یا و انسانی حیات حفظ و نجات براي اضطراري و العاده فوق مداخالت

 بـه  ناگهـانی  طـور  بـه  انسـانی  و طبیعی عملکردهاي و رخدادها اثر در که توان چنین گفت: حوادثی می کل
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 بـه  نیـاز  آن کـردن  برطـرف  و کند می تحمیل انسانی جامعه یا مجموعه یک به را خسارتی و آید می وجود

(مرکز مطالعات و خـدمات تخصصـی   شود  می نامیده بحران دارد، العاده فوق و عملیات اضطراري و اقدامات
  .) 1386شهري و روستایی 

 یا توسط و طبیعی طور به که اي است حادثه بحران :تعریف کرد ذیل بشکل را بحران نهایتا توان می لذا 

 کـه  نمایـد  تحمیـل  جامعه انسـانی  به را مشقتی و سختی و آید به وجود فزاینده یا و ناگهانی صورت به بشر

 تـوازن  عـادي،  شرایط در که معنی بدین .باشد العاده فوق و اساسی اقدامات به آن نیاز کردن برطرف جهت

 در شـرایط  امـا  است برقرار دیگر طرف از موجود و منابعها  توانمندي و طرف یک از جامعه بین نیازهاي

  .)1389(منوچهري، سپهري، به هم می خورد  نیازها و منابع بین توازن بحران
  بال یا سانحه

 شیرازه که شدتی چنان با جنگ یا تکنولوژي یا طبیعت، از عملی یا واقعه از است عبارت سانحه یا بال

 پوشاك، غذا، به نتیجه در و شوند درماندگی و رنج دچار مردم و شده ناگهان گسیخته روزمره زندگی

 عوامل مقابل در محافظت به و زندگی ضروریات سایر و و پرستاري پزشکی بهداشتی، هاي مراقبت سرپناه،

 بسیار صورت به زندگی طبیعی روند قطع عبارتند از:بال هاي  گردند ویژگی محتاج محیط نامساعد شرایط و

 لطمات ، بیماري و روانی و جسمی دیدگی آسیب میر، و مرگ شامل انسانی ناگوار آثار ناگهان،  و سخت

 اولیه احتیاجات تامین به نیاز ناگهانی و سریع رشد ، ملی بنایی زیر و اجتماعی ،اقتصادي ساختارهاي به جدي

 بین هاي کمک توسط عمدتا و محل از از خارج ) سرپناه و بهداشتی هاي کمک پوشاك، خوراك،( مردم

  .)1386(حسینی،  المللی
 در و شـده  صـدمه  و میـر  و مـرگ  باعـث  جامعـه  افراد از وسیعی گروه در که هستند هایی تروما بالیا

 زیـر تقسـیم  هـاي   دسـته بالیا از نظر وسعت بـه   .آورند می به وجود اختالل شدیدي جامعه خدمات عملکرد
 خسـارات،  و تخریـب  میـزان  پراکنـدگی،  وسـعت،  لحاظ به که هستند حوادثی محلی: حوادث -1 شوند: می

 آن بازسـازي  و جبـران  ،کنتـرل  به قادر محلی نیروهاي و داشته باشد محلی بعد وقوع، زمان و اقلیمی شرایط

 خسـارات،  و تخریـب  میـزان  پراکندگی، وسعت، لحاظ به که هستند حوادثی اي: منطقه حوادث -2 .باشند

 آن بازسـازي  و جبـران  ،کنتـرل  به قادر استان نیروهاي و باشد داشته استانی بعد وقوع، زمان و اقلیمی شرایط

 شـرایط  خسارات، و تخریب میزان پراکندگی، وسعت، لحاظ به که هستند ملی: حوادثی حوادث -3 .باشند

باشـند   آن بازسـازي  و جبـران  ،کنتـرل  بـه  قـادر  ملـی  نیروهـاي  و باشـد داشته  ملی بعد وقوع، زمان و اقلیمی
  .)1386(حسینی، 
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  زلزله
 که هاست، ساختمان از وسیعی بخش تخریب به قادر قبلی هشدار بدون لرزه زمین طبیعی، سوانح میان در

 فروریختنواسطۀ  به زلزله از ناشی خسارات غالب .ندارد دنبال به مالی خسارات و جز تلفات حاصلی

به  طبیعی، پدیده یک عنوان به زلزله .)1389(فالحی، است ها  ساختمان خارجی و داخلی اي غیرسازه عناصر
 تاثیرات از عدم پیشگیري سازد؛ می فاجعه یک پدیده این از آنچه. ندارد پی در مطلوبی نا نتایج خود خودي

 انسان، آسیب پذیري عدم که مادامی صورت هر به. است آن عواقب با مقابله آمادگی جهت عدم و آن

 و زا ت خسار عواقب منتظر باید باشد، الجرم نداشته کافی تضمین زلزله در مقابل زیستگاهش و جامعه
و یا جنبش  ها  زلزله در اصل ارتعاشات پوسته زمین ناشی از گسل .)1387(بینش، بود  آن ساز بحران

مردم و حیوانات، آسیب و یا تخریب به ساختمان و  توانند سبب آسیب و یا مرگ می زیرزمینی است که
زمین، شکستگی زمین هاي  شود. زلزله خطرات اولیه مانند گسستگی سطح، جابه جایی زمین، تکان می مناظر

کند. خطرات ثانویه رانش زمین، آتش سوزي، سیل، فرو نشست، و  می ناشی از زلزله، و نوسان سطح آب ایجاد
  .)W Harris, 2008(باشد  می گ)سونامی (امواج دریا بزر

ي انباشته شده در پوسته یا گوشه باالیی زمین ایجاد  زمین لرزه پدیده اي است که از رها شدن ناگهانی انرژِ
شود و در واقع بازتاب یک رویداد زمین شناختی است. شدت تکان ناشی از زمین لرزه در تمام نقاط زمین  می

توان شناسایی کـرد کـه زمـین لـرزه در      می رزه، همچنین نقطه هایی رایکسان نیست. به هنگام وقوع زمین ل
 به صورت هم زمان احساس شده است، از وصل نودن این نقاط، هم پـر بنـدهاي هـم زمـان بـه دسـت      ها  آن
 زمـین  پوسته و داخل در که کند می ایجاد ارتعاشاتی نقطه هر در زمین پوسته تکان .)1383(جاللی، آید  می

 همچون دیگري علل تواند می زلزله .کند می ایجاد زلزله یا لرزه ارتعاشات، زمین این شود. عبور می منتشر

 کـوچکی  بزرگـی  و شدت که باشد داشتهها  کوه و لغزش ریزش زمین، زیر هاي صخره و غارها ریختن فرو

 پوسـته  داخل در انرژي از زیادي حجم شدن لرزه عبارت است ازآزاد زمین .)1386(حسینی، داشت  خواهند

طـولی،   حجمـی،  امـواج  بصـورت  مکـانیکی  امـواج  ایجـاد  موجب که کوتاه زمان مدت در گوشته باالي یا و
 -1:می شود تقسیم قسمت سه به زمین حرکت می گویند دامنه لرزه زمین می شود را سطحی امواج و عرضی

 تقریباً حرکت، لحظاتی از پس که یافته، افزایش یکباره عرضی لرزه هاي از است عبارت که اولیه تکان هاي

 تکـان هـاي   -2 .می دهـد  رخ کوتاه زمان مدت در کم شدت با که عبارتی تکان هایی به می کند. فروکش

 دنبالـه  -3 .مـی شـود   ایجـاد  اولیه تکان هاي از بعد که بزرگتر دامنه با لرزه هاي از است عبارت که اصلی

 ).1387(رجب پور، می گیرد  بر در را زلزله امواج کاهش که زلزله
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  زلزله در ایران
 می نشان تاریخی و شواهد دارد قرار جهان خیز لرزه مناطق فعالترین از یکی در نیز ایران پهناور سرزمین

 ویران شدید لرزه هاي زمین وقوع اثر در دفعات گذشته به در آن آبادي هاي و شهرها از بسیاري که دهد

بسیار  مالی و جانی صدمات با لرزه زمین یک سال پنج هر در متوسط طور اخیر، به سال هاي گشته اند در
 وقوع که قراردارد زمره کشورهایی در ایران حاضر حال در متأسفانه و داده رخ کشور از اي نقطه در زیاد

  . )1387(حسینی و همکاران، است  زیاد همراه جانی تلفات احتمال با همواره آن در زلزله
ح شهر ها به شرو ا ــ سل هـدگی گـکناه پرـه بـا توجـبان وـمی تان را یري الزله هازفیایی اجغرش گستر

   ارداد: سی قرربررد یر موز
  (سایت رسمی گروه مهندسین مشاور آرمان ): نقشه خط زلزله در ایران 1نفشه 

  
فرکانس باالیی داراي لزله ع زقوونظر از ین منطقه ا س): گران (زایرب غربـــی اجنووکمربند غربی -لفا 
ت شدو گی رما بز؛ استاشته دابران را در رــ یاخیر ل ااــ صد سـیکي اـهزه رـمین لاز زصددر 50/83ده و بو
ین ز):  البران(ایرل اکمربند شما-بت. ــ سار ــ یگدد ــ ر بنـکماز دو ر ـتکمي دـا حـین منطقه تي الزله هاز

بر شمال شرقی کشور را در تا ل غربی شماو از می باشد ان یردر الزله ك زمناطق پر تحراز کمر بند که یکی 
ان تهراز (یعنی ز لبرق الی شر؛ وستردار اباالیی بر خوان تواز لزله ع زقوت وشدو نظر فرکانس د از رـمیگی

ــتا مشهد) ب ــتل فعارسیاــ نی تا گسل ها اندکثر شهرها فاصله چاین کمر بند نیز در امی باشد. ب آن غراز ر ــ
مرکز ق وشرت تفاعاار -ج د.فتااهد انها به خطر خوآساکنین ت حیا، گسل هان شدل فعارت صوو درند ارند
لزله ل زفعاي لی هسته ها، وهددتشکیل نمی ي را ممتدار نوس گرزو زالبراین منطقه گرچه مشابه ان: ایرا

ند.  ار دارین قسمت قران، راور و ....... در انهبند، بهاسفیدت، قائنادوس، فرد، گناباف، گلبا، بسـل طـمثي زـخی
زم الي هاارد ستانداعایت ورسایر مناطق نیست از هم بهتر ان یرامرکز ق وشردر گسل ها از فا صله شهر ها 

  .)1384(نگارش، ست ه امینه نشدزین در ا
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  غیرعاملپدافند 
 نیازهاي بر هرم مروري با برمی گردد، زندگی براي انسان نیازهاي به غیرعامل پدافند بحث هاي ریشه

 امنیت و ایمنی تامین منظور به عامل غیر پدافند است. آشکار امنیت و خواسته ایمنی مهم بسیار نقش انسانی،

 زاویه از می توان را عامل غیر پدافند ازطرفی دیگر می باشد. خطر، بروز هاي پتانسیل برابر در انسان

 و مدیریت خیزي، نحوه بحران هاي پتانسیل شناسایی صورت این در داد، قرار تحلیل مورد بحران مدیریت
  .)1391(کامران، حسنیی، شوند  می شناخته عامل غیر پدافند سیستم هاي ورودي هاي عنوان به بحران کنترل

عبـارت   ولـی  مـی شـود.   بـرده  "Passive Defence"غیرعامـل   پدافند عبارت التین، معادل دقیق منابع
 داراي» غیرنظامیان از محافظت«نکته  در است که عمدتا شده بیان مختلفی هاي صورت به» غیرعاملپدافند «

 بـه  پاسـخ «و  نظامی عملیات بر تاکید» غیرعاملپدافند «از » پدافند عامل«اصلی  اشتراك هستند. تمایز وجه

 به نسبت تر قوي موضع داشتن و نظامی قدرت توسعه«است، در حالی که » تر و کوبنده تر قوي آتشی با آتش

 داراي تـدافعی  هـاي  روش در هـم  و تهاجمی هاي روش در هم که است استراتژي کالنی» احتمالی مهاجمان

  .)1386(حاجی ابراهیم زرگر، مسگري  است متفاوت نتایج با مشابه ولی حال عین در و گسترده کاربردهاي
 و شـرایط  ابـزار،  از اسـتفاده  با که است هایی طرح و تمهیدات، اقدامات مجموعه واقع در غیرعامل دفاع

 تـوان  سو یک از اقداماتی چنین. صورت گیرد اتکا خود صورت به نیروي انسانی به نیاز بدون حتی المقدور

 بازسازي امکان و کاهش را بحران دیگر پیامدهاي سوي از و داده افزایش بحران زمان در را مجموعه دفاعی

  .می سازد فراهم هزینه کمترین با را دیده آسیب مناطق
 پدافنـد  تعریـف  توسـعه  چهـارم  برنامه قانون 121 ماده 11 بند اجرایی نامه آئین 1 ردیف (ب) ماده در

 پـذیري  اي که موجـب کـاهش آسـیب    غیرمسلحانه اقدامات مجموعه است شده ارائه شرح غیرعامل بدین

 مخـرب  و خصـمانه  عملیات مقابل در کشور هايتاسیسات، تجهیزات و شریان  وها  انسانی، ساختمان نیروي

قـانون   121مـاده   11(آیین نامه اجرایی بند  گردد می غیرطبیعی سوانح از ناشی کاهش مخاطرات یا و دشمن
  .برنامه چهارم توسعه)

 باشـد  می جنگ آن با مرتبط بحران نوع که باشد می بحران مدیریت هاي شاخه از یکی غیرعامل پدافند

 سـاختار  شـهر،  سـاختار  شـهر،  فـرم  شهر، شهري (بافت ریزي برنامه تا معماري و پلیمر از رشته  26 از بیش

 آن غیـره) در  و یـابی  مکـان  سـرزمین،  آمـایش  نقـل،  و حمل زیست، محیط اراضی، مسکن، کاربري منطقه،

  .)1391(کامران، حسنیی، دارد  کاربرد
 گیـري  بـه کـار   عامل پدافند او نظر نماید. به می معرفی غیرعامل و عامل نوع دو بر را پدافند "زیاري"

 است عبارت غیرعامل پدافند که حالی در است، دشمن پیشروي از ممانعت هدف با آفندي تهاجمی اقدامات

بـه  » برسـاند  حـداقل  به را آن یا بکاهد دشمن اقدامات از ناشی زیان هاي که آثار هایی روش بردن بکار«از 
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 نمی استفاده دشمن برابر در افزاري جنگ نوع هیچ از غیرعامل درپدافند عامل، پدافند برخالف تر، ساده بیان

  .)1386(حاجی ابراهیم زرگر، مسگري  گردد
هـاي   و سالحنظامی ات تجهیزد برربه کاز نیاون ست که بداماتی اقدافند غیر عامل مجموعه اپدر از منظو

پی ي آن، در هادعملکرم و فرو عد شکل باز دو فضا ت مشخصار و حی ساختااطري صرفاً بر مبنام و گر
ن جااز تأمین حفاظت ر به منظوز باي فضاي قابلیتهاد بهبو، جنگاز ناشی ي سیبهادن آنموود محد
  .)1389(حسینی و پریزاد، جنگ است سانحه از جانی ناشی هاي  ن لطمهسانیدرقل ابه حدان و ندوشهر

 ارد. درندد جوت وتسلیحاو در آن می طلبد را ی خاصات ست که تمهیدع افااز دفند غیر عامل نوعی اپد

 اي مسـلحانه  غیر اقدام هر باشد و به طور کلی می روي مدیریت بحران بر تأکید بیشتر غیرعامل پدافند واقع

 کشور هاي شریان و اسناد تجهیزات، ها، تاسیسات، ساختمان انسانی، نیروي پذیري آسیب کاهش موجب که

طوفـان) و عامـل انسـانی     و لغـزش  و رانش و زلزله و سیل عامل طبیعی (خشکسالی،با  هایی بحران مقابل در
پدافنـد   طرح هـاي  اجراي از شود. هدف می خوانده غیرعامل(جنگ، شورشهاي داخلی، تحریم) گردد، پدافند 

 کشـور  و مهـم  حسـاس  و حیـاتی  تجهیـزات  و مستحدثات و انسانی نیروي پذیري آسیب از کاستن غیرعامل

 و حیاتی نیازهاي و تامین زیربنایی خدمات وها  فعالیت استمرار و دشمن مخرب و خصمانه مالتح علیرغم
 مسـئولیت  مسـلح  نیروهـاي  فقـط  عامل پدافند است. در جنگ از ناشی بحرانی شرایط در کشور اداره تداوم

 نقـش  تواننـد  می مردم حتی و صنایع ها، سازمان نیروها، تمام نهادها، غیرعامل پدافند در دارند، درحالی که

  .)1389(حسینی و همکاران، گیرند  عهده بر مؤثري
توان نظریات مربوطه را به دو دسته تقسیم کرد. گروهی  می در بررسی تعاریف ارائه شده پدافند غیرعامل

را مقابله غیر نظامی با حمالت و اقدامات خصمانه در جهت کـاهش خسـارات و خصوصـا     غیرعاملپندافند 
هاي  با خاستگاه ها  دانند و عده اي آن را اقدامات الزم براي کاهش خسارات در انواع بحران می تلفات انسانی

ایـن پـژوهش   داننـد. در   مـی  مـدیریت بحـران  هـاي   انسانی و طبیعی تعریف کرده اند و آنرا همسو با سیاست
  رویکرد دوم در نظر گرفته شده است.

  معماري در غیرعامل پدافند
 سلسله در امنیت به نیاز ارضاي در و می برد باال را دفاعی قدرت واسطه، یک عنوان به شهرسازي و معماري

مقابل  در "دفاع"واژه  ،"اکستیکس" می گردد. در انسان بقاي باعث و داشته مثبت اثر مازلو مراتب پله اي
 این می رود. با بکار طبیعی تهدیدات مقابل در "حفاظت و ایمنی" واژه و ساز) (تهدیدات انسان  "دشمن"

 و ریزي برنامه سطوح کلیه در باید امنیت و ایمنی بحث و شهرسازي، معماري به روانشناسانه رویکرد
 موج اثرات مثال گیرد. براي قرار نظر مد فنی و جزئیات معماري تا شهرسازي کالن موضوعات از طراحی،

 باید بلکه گردد، منظور زیستی مجتمع کالن یک برنامه ریزي در باید تنها نه هوائی، بمباران از ناشی انفجار



154 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
 

  

 به نیز شیشه مانند مصالح ساختمان جنس و پنجره و درب ساخت مانند مهندسی حوزه جزئی ترین در

 باشد. "پایدار" طرح تا شود بررسی متعادل و جانبه همه صورت
تواند امکانات ویژه اي را بـراي نجـات جـان     می با اطرافها  آرایش فضاهاي ساختمانی و نحوه ارتباط آن

افراد ایجاد نموده و باعث بهبود عملکرد سیستم و کاهش آسیب پذیري آن گردد. تعیـین طـرح هندسـی بنـا،     
به عنوان فضایی چند عملکردي بـراي هـر    و همچنین پیش بینی فضاي امنها  موقعیت بازشوها، نحوه دسترسی

باشد. معمار باید با توجه بـه کـاربري بنـا و نیازهـاي آن      می ساختمان در زمان صلح و جنگ بر عهده معمار
(پـیش  فضاهایی را طراحی نماید که عالوه بر عملکرد پدافندي در زمان صلح نیز کاربري مناسبی داشته باشد 

  .)1388ی ساختمان، نویس مبحث بیست ویکم مقررات مل
 سـاز  انسـان  تهدیدات خسارات کاهش بر عالوه می تواند شهرسازي و معماري در غیرعامل پدافند تدابیر

شـود.   واقع مفید نیز طبیعی خطرات انواع برابر در خطرپذیري جهت کاهش )،... و بمباران هوایی و (جنگ
 در سـاز،  انسان بر تهدیدات عالوه زلزله مانند طبیعی خطرات با مقابله غیرعامل، براي پدافند طراحی تلفیق

  .می گردد طرح دفاعی "پایداري" باعث جنگ، و صلح زمان
  : از عبارتندها  گروه است. این شده بندي طبقه خاصی گروه هاي به جدول در معماري الزامات
  برداريبهرهوساختمدیریتوپراکندگیموانع،استقرار،آرایشویابیمکانشاملریزيبرنامه
  مراقبتضدشاملدشمندیددراغتشاش

  فریبعواملواختفاء،استتارشاملدشمندید
مرمـت  اضـطراري، ومعمـولی هـاي خروجـی ووروديعملکـردي، چنـد فضـاهاي داخلـی، معمـاري شاملطراحی

  ساختمانخارجیوداخلینماي،پذیري
  استحکاماتوتاسیسات،زیرساختهايشبکهشاملساخت

تواند امکانات ویژه اي را بـراي نجـات جـان     می با اطرافها  آرایش فضاهاي ساختمانی و نحوه ارتباط آن
افراد ایجاد نموده و باعث بهبود عملکرد سیستم و کاهش آسیب پذیري آن گردد. تعیـین طـرح هندسـی بنـا،     

عنوان فضایی چند عملکردي بـراي هـر   و همچنین پیش بینی فضاي امن به ها  موقعیت بازشوها، نخوه دسترسی
  .)1388(پیش نویس مبحث بیست ویکم مقررات ملی ساختمان، ساختمان به عهده معمار است
  ها  تقسیم بندي کاربري

 کشور حیاتی و اصلی شریان هاي و حساس ساختمان هاي زیربنایی،اسیسات ت پوشش شامل کلیه تحت مراکز

 علیه دشمن نظامی حمالت احتمال و باشند می برداري بهره حال در یا و اجرا مطالعه، دست در ازآنکه اعم

  :می شود بندي سطح زیر شرح به وجودداردها  آن
و سیب ان، آبحروز نها موجب براز آکل یا قسمتی ام نهدرت اصودر هستند که ي کزاکز حیاتی: مرامر
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، پشتیبانیدي، قتصاي و الیدتو، فرماندهیل و کنتر، یتاهد، سیاسیم نظادر میزه آمخاطري و جدت صدما
ــور،  دد گري سراسرار فاعی با سطح تأثیرگذ، دجتماعی، اصالتیاموو تباطی ار ــب پـــــــ . )1387(رجـــــــ

یـا  آسـیب واسـت حیـاتی کشـور بـراي آن هـا فعالیـت استمرارووجودومی باشندملیفعالیتگسترهدارايکهمراکزي
قانون  121ماده  11(آیین نامه اجرایی بند گردد میکشورامورادارهدرکلیاختاللباعثدشمنبوسیلهآن هاتصرف

  .برنامه چهارم توسعه)
و سیب ان، آبحروز موجب بر، نهااز آکل یا قسمتی ام نهدرت اصودر هستند که ي کزامرس: کز حساامر
و طی تبا، ارپشتیبانیدي، قتصاي و اتولید، فرماندهیل و کنتر، یتاهد، سیاسیم نظادر قابل توجه ت صدما
 فعالیـت  گسـتره داراي کـه . مراکـزي )1387(رجب پور، دد گرايمنطقهاريفاعی با سطح تأثیرگذ، دصالتیامو

منطقهاي میباشند ووجودو اسـتمرار فعالیـت آن هـا بـراي منـاطقیاز کشـور  ضـروري اسـتو آسـیب یـا تصـرف آن
قـانون برنامـه    121ماده  11نامه اجرایی بند  (آیینکشورمی گردد ازبخشیدراختاللبروزباعثدشمنبوسیلهها

  .چهارم توسعه)
ت صدماو سیب وز آموجب بر، نهااز آکل یا قسمتی ام نهدرت اصودر هستند که ي کزاکز مهم: مرامر
، صالتیاموو تباطی ، ارپشتیبانیدي، قتصاي و اتولید، فرماندهیل و کنتر، یتاهد، سیاسیم نظاود در محد

مـی  محلیفعالیتگسترهدارايکه. مراکزي)1387(رجب پور، دد محلی گراري تاثیرگذ فاعی با سطح، دجتماعیا
بــه آن هــاتصـرف یــاآســیباسـت و اهمیــتدارايکشــورازبخشـی بــرايآن هــافعالیـت اســتمرارووجــودوباشـند 
قـانون برنامـه    121مـاده   11(آیین نامـه اجرایـی بنـد    گردد میازکشوربخشیدراختاللبروزباعثدشمنوسیله

  .چهارم توسعه)
 انواع فضاهاي معماري

  توان به سه دسته تقسیم کرد: فضاي باز، فضاي نیمه باز، فضاي بسته. می فضاي معماري را
بندد، احتماال مرسوم تـرین و بـه طـور یقـین      می فضاي بسته: چهار سطح عمودي که یک محدوده فضا را

شـود، فضـاي آن    مـی  آورد. از آنجا که محدود کـامال بسـته   می قویترین نوع تعریف فضا در معماري به وجود
کامال درونگرا است. میزان بسته بودن یک فضا که توسط نحوه ترکیب عناصر تعریـف کننـده آن شـکل و    

  گذارد. می گردد، بر درك ما از جهت و شکل کلی آن فضا اثر قابل توجهی می بازشوهایش تعیین
تهی، خالی و فضاي منفی است کـه  هاي  ي باز میان ساختمان ها، قسمتفضاي باز: در این پژوهش مراد فضا
  گردند.  می آموزشی در کنار فضاهاي بسته، مثبت و پر پدیدارهاي  در فرآیند طراحی و معماري کاربري

باشـد. بهتـرین    می فضاي نیمه باز: حد فاصل بین فضاهاي باز و بسته و فضاي ارتباط دهنده این دو نوع فضا
شود که  می ن گونه فضاها در معماري سنتی ایوان است. ایوان به غضاي نیمه باز و عمدتا مسقف اطالقمثال ای

باشـد فضـاي ایـوان     مـی  مقابل فضاهاي زیستی قرار دارد و رابط بین فضاهاي باز حیاط و فضـاي بسـته داخـل   
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  .)1391(احمدي و همکاران، معموال از یک یا دو طرف باز است 
 فضاي آموزشی

 کنند می تلقی خودآموز محیط، یا آزمایشگاه درس، مانند کالس فیزیکی محیطی را آموزشی فضاي يا عده

 تعریف آموزش خاص افزاري نرم محیط قالب در را آن دیگر دهد. عدة می رخ یادگیري فرایندهاي آن در که
 ابعاد و یادگیريهاي  فعالیت ترتیب آموزشی، آموزشی، روش محتواي مجموعۀ را آن اینکه کنند، یا می

 همه مورد قبول، رفتارهاي کلیۀ فیزیکی، موقعیت مجموعۀ را یادگیري دانند. محیط می یادگیري اجتماعی

 دیگر، تعریفی در .داند می تعریف شده اهداف و آموزشی خاص محتواي اجزاي کلیۀ خاص، امور و انتظارها

 ارزشیابی و اجرا توسعه، در که است بازیگرانیهاي  رفتار وها  زمینه اشیا، همۀ شامل یادگیري محیط

(زمانی و نصر کنند  می گري جلوه فرهنگی و فیزیکی بعد در دو و دارند نقش محیط آن کاريهاي  فرایند
  .)1386اصفهانی، 

سرما،  و گرما مقدار روشنایی، و نور میزان درس، کالس ساختمان، کیفیت به کلی طور به فضاي آموزشی
و  بـازي  وسـایل  و پوشـیده  هاي سالن ورزشی، زمین موارد بعضی در و آموزشی تابلوي نیمکت، و میز کیفیت

مهمـی   نقـش  خود نو به به است ممکن کدام هر مذکور شود. موارد می اطالق مدارس سبز فضاي و سرگرمی
  .)1391(دهقانی، است  صادق هم آن عکس که کنند، ایفا آموزان دانش روحیه و تندرستی در

 محوطه، شامل فضاي آموزشی، فیزیکی است. بعد فرهنگی و فیزیکی بعد دو داراي معموال آموزشی فضاي

 چنـد  سـالن  رایانه، مراکز کتابخانه، آزمایشگاه ها، کارگاه ها، آموزشی (کالس ها،هاي  ساختمان سبز، فضاي

اسـت.   شـده  گرفتـه  نظـر  در یـادگیري  و آمـوزش  محـیط  که براي شنیداري) است و دیداري مرکز منظوره،
 دیداري مرکز کارگاه، آزمایشگاه، کتابخانه، درس، کالس در که است و وسایلی امکانات آموزشی تجهیزات

 مـنش  و رفتـار  کارکنـان، هـاي   شایسـتگی  وها  توانایی به فرهنگی بعد .دارد وجود رایانه و مرکز شنیداري و

و  سـرزنده  شاد، محیطی دارد. ایجاد بستگی موسسه یک افراد شناسی مسئولیت و برقراري ارتباط نحوة آنان،
اسـت   بـر مدرسـه   حـاکم  درسـت  فرهنگ نتیجه انضباط و نظم شناسی، مسئولیت همدلی، دوستی، از سرشار

  .)1386(زمانی و نصر اصفهانی، 
 فضاهایی به مطلوب، فیزیکی کیفیت باشد. فضاهاي با مطلوب فیزیکی لحاظ از باید ابتدا آموزشی، فضاي

رطوبـت   مناسـب،  دمـاي  سـالم،  هـواي  قبیـل  از شاخص هایی استاندارد طراحی آن ها، در که می شود اطالق
 باشـد. برخـی   شـده  رعایـت  و ارتباطـات هـا   دسترسی انرژي، کارایی مناسب، منظر و دید صوت، نور، کافی،

مـی   لقـی ت درس، آزمایشگاه یا محیط خودآمـوز  مانند کالس فیزیکی محیطی را آموزشی فضاي صاحبنظران،
 خـاص  نـرم افـزاري   محـیط  قالـب  در را آن می دهد، برخی دیگـر  رخ یادگیري آن فرایندهاي در که کنند

  .)1389(زینعلی، می کنند  تعریف آموزش
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 آموزشیهاي  فضاهاي باز در محیط
مختلف باید مد نظر هاي  خارج از ساختمان مورد نظر است، از جنبههاي  فضاي باز که اغلب جهت فعالیت

 گیرد. فضاي باز در بناهاي آموزشی اغلب در موقع استراحت و یا اجتماعات کاربران مورد استفاده قرار قرار
شایان ذکر است فضاهاي باز معموال جهت تامین جریان هوا، تابش اشعه خورشید و نور به داخل . گیرد می

ا موارد استفاده دیگر از قبیل گیرد. در فضاهاي آموزشی عالوه بر نکات فوق، این فض می مورد استفاده قرار
محدود نمودن دید، فضاي نشستن و تفریح در اوقات فراغت را دارد. براي بررسی فضاهاي باز از نظر اقلیمی به 

گرم به فضاهاي هاي  توان بیان داشت که فضا باید از تابش خورشید بهره مند گردد و در اقلیم می طور عام
باید جلوگیري نمود ها  سرد از سایه دار شدن آنهاي  در اقلیمکوچک با پوشش گیاهی تقسیم شوند و 

  .)1377(غفاري، 
فضاهاي باز در محیط آموزشی داراي عملکردهاي مختلف است. این فضاها ضـمن ایجـاد شـرایط مناسـب     
مانند  تامین روشنایی طبیعی، تهویه و... براي فضاهاي بسته، همچنین ایجاد بسترهاي مناسب آموزشی، ورزشی، 

  کند.  می روزمره افراد نقش اساسی ایفاهاي  فرهنگی و... در فعالیت
  غیرعاملالزامات طراحی فضاي باز با رویکرد پدافند 

  الف) الزامات کلی 
  .)1386(حسینی، باشد داشتهوجودموقتاسکانچادرهايبرپاییبراياستتارقابلیتبابازفضاي
 تعـادل خـوردن  بـرهم یـا  سـقوط اثردر افراددیدن صدمه ازباید زمین به اضطراري خروجی هاياتصالمحل
  .)1386(حسینی، و... باشد حرکتیمانعهايلغزنده،تیز سطوحهايگوشهداراينبایدلذا نمایند ممانعت

تیز و گوشه دار از فرم کلیه عناصر حذف شده و از فرهاي نرم و گردگوشه استفاده هاي  تا حد امکان لبه
(توده ساختمان، جوي آب، آب نما، سکو، گلدان، حفظ میلـه اي یـا عناصـر و    ها  شود. بدین منظور زاویه لبه

(پیش نـویس مبحـث   تجهیزات نوك تیز) تا حدود ارتفاع سه متر از کف محل استقرار، راست گوشه نباشد 
 .)1388بیست ویکم مقررات ملی ساختمان، 

 از چمن پوشیده شود. سطوح کف فضاهاي سبز تا حد امکان باید
  بازي از نوع نرم باشد.هاي  تحمع از نوع سخت و در محلهاي  مصالح کف در محل

(پیش نویس مبحث بیست ویکم مقررات ملی سانتیمتر باشد  60و عرص آن   35+5حداقل عمق جوي آب 
 .)1388ساختمان، 

ــاختمان ــايسـ ــکدههـ ــادانشـ ــارازهـ ــرفچهـ ــازطـ ــوروبـ ــاندرمحصـ ــاهايمیـ ــبزفضـ ــند. سـ باشـ
  .)1386(حسینی، شونداستتاردرختیمناسبهايپوششبابناهاایناستبهتر
 .)1386(حسینی، گردد ممانعتمهموحساسهايساختمانمجاورتدرسطحیوبازهايپارکینگایجاداز
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ـ ها  در فضاهاي باز و محوطه تا حد امکان نباید از عناصر و مبلمان صلب و نرده  میلـه اي  هـاي   و حفاظ 
(پـیش  تجمع و بازي و دیگر سطوح نسبتا وسیع حائز اهمیت است هاي  استفاده شود. این امر به ویژه در محل

 .)1388نویس مبحث بیست ویکم مقررات ملی ساختمان، 
  .)1391(فرزام شاد، همچنین از شیشه در ساخت چراغ هاي محوطه استفاده نشود 

صل انعطاف پذیري و با عملکردهاي چند منظوره طراحی شـود تـا در   تواند احساس ا می اجزاي فضاي باز
قابل هاي  عادي را فراهم نموده و در شرایط اضطراري حفاظهاي  شرایط معمول امکان غنا بخشیدن به فعالیت

  .)1388(پیش نویس مبحث بیست ویکم مقررات ملی ساختمان، قبول ایجاد نمایند 
(پیش نویس مبحث بیست ویکم مقررات ملی انعطاف پذیري و طراحی چند منظوره منبع : اصل1 شکل

  )1388ساختمان، 

  
  ب) مسیرهاي دسترسی در محوطه

تا حد امکان بدون انحنا و زوایاي تند و به صورت مستقیم طراحی ها  مسیرهاي دسترسی تا محل خروجی
  شود.

  .متعدد پیش بینی شودهاي  در طراحی محوطه دسترسی
(پیش نویس مبحث بیست ویکم و شرایط قبل و بعد از تخریب منبع ها  : مثالی از تعدد دسترسی2شکل 

  )1388مقررات ملی ساختمان، 

 
% باشد. عـرض رمـپ بـراي خـروج سـریع و      5استفاده از رمپ بهتر از پله است. شیب رمپ نباید بیش از 
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  .)1388(پیش نویس مبحث بیست ویکم مقررات ملی ساختمان، نباشد  متر 8/1همزمان دو نفر کمتر از 
  : استفاده از رمپ در مقایشه با پله در محوطه منبع (پیش نویس مبحث4)   شکل W. Harris,2008: استاندارد پله در محوطه منبع (3شکل 

  )1388بیست ویکم مقررات ملی ساختمان، 

     
در طراحی مسیرهاي پیاده رو در محوطه و فضاي باز باید موانع و عوامل محـدود کننـده فـرار از خطـر،     

  .)1388(پیش نویس مبحث بیست ویکم مقررات ملی ساختمان، حذف شوند 
شود در امتداد مسیرهاي سواره و پیاده یک ردیف فضاي سبز بـه عنـوان جـان پنـاه و افـزایش       می توصیه

(پیش نویس مبحث بیست ویکـم مقـررات ملـی سـاختمان،     یت جذب ترکشهاي اولیه و ثانویه ایجاد شود قابل
1388(.  

متـر   5/1عـرض پلـه حـداقل     ابعاد پله در فضاي باز براي حفظ ایمنی و راحتی باید به صورت زیر باشد:
 30حـداقل کـف مفیـد پلـه      سانتیمتر مناسب تر است. 12تا  8سانتیمتر باشد ولی ارتفاع  15باشد.ارتفاع پله 

  .)1388(پیش نویس مبحث بیست ویکم مقررات ملی ساختمان، سانتیمتر باشد 
  راهکارهاي افزایش ایمنی در فضاهاي باز در زمان حادثه

توان ایمنی افراد را در زمان فرار و حتی پس از حادثه افزایش داد. این  می با استفاده از برخی تمهیدات
  قابل تقسیم بندي است: تمهیدات به موارد زیر

شود تـا افـراد در مسـیرها و فضـاهاي      می سببها  الف) محصور نمودن فضا: محصور کردن و ایجاد دیواره
ایی بـه عنـوان جـان پنـاه     وقطعات مصالح آسیب نبینند. الزم است دیواره هها  اسکان به وسیله خورده شیشه

بـا اسـتفاده از   هـا   ایجاد دیـواره  مات زیر را انجام داد:توان یکی از اقدا می در جهت تحقق این امر ایجاد شود.
استفاده از دیوارها مشروط بر آنکه به نوع مصالح، بافـت  ، ایجاد اختالف سطح در فضاهاي باز، پوشش گیاهی

 )1391(فرزام شاد،  و شکل کالبدي دیوارها در هنگام طراحی توجه شود
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: محصور نمودن فضا 6 شکل      )1391(فرزام شاد، ن در محصور کردن مسیر منبع : استفاده از درختا5 شکل
  )1391(فرزام شاد، با ایجاد اختالف سطح منبع 

            

 
: استفاده از دیواره تزئینی به 8شکل  )    1391استفاده از دیواره به عنوان جان پناه منبع (فرزام شاد، : 7شکل 

  )1391عنوان جان پناه منبع (فرزام شاد، 

           

  
 

مجاور محوطه: تخریب مصالح و الحاقات بناها در محوطـه باعـث   هاي  ب)  کاهش اثرات منفی ساختمان
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ن لحاظ الزم است نکـات زیـر   شود. به ای می بازهاي  کاهش ایمنی و کارآیی فضاهاي طراحی شده در محوطه
 رعایت شد:ها  در طراحی ساختمان

عناصر الحاقی به ساختمان نظیر تراس ها، عامل مهمی در افزایش خسارات مـی باشـند، لـذا بایـد در حـد      
 امکان این عناصر را حذف کرد.

ن، در هنگام طراحی ساختمان می توان حجم کلی را به گونه اي طراحی نمـود کـه در بخشـهاي گونـاگو    
 فضاها و کنج هایی امن را به وجود آورد.

عالوه بر ایجاد فضایی امن و جلوگیري از ریـزش آوار بـر روي عـابرین،    ها  وجود پیلوت در زیر ساختمان
 سقف مناسبی جهت محافظت از آفتاب در تابستان و نزوالت جوي در سایر فصول ایجاد می نماید. 

 ي در جلوگیري از ریزش آوار به محوطه داشته باشد.شکل پلکانی ساختمان می تواند تأثیر زیاد
  گوشه هاي گرد نیز در رد کردن موج انفجار و مستهلک نمودن آن نقش مهمی دارد.

 نتیجه گیري
کند.  می کاهش خسارات در زمان بروز حوادث (اعم از طبیعی و غیر طبیعی) را دنبال غیرعاملپدافند 

الزم است تواند خسارات مالی و جانی را به حداقل برساند.  می معماري در طراحی بناها و فضاهاي باز،
فضاهاي باز به گونه اي طراحی شوند که در زمان حادثه به عنوان مکان امن استفاده شود و پس از حادثه، 

فرار با هاي  براي اسکان بازماندگان مورد استفاده قرار گیرد. ضمن آنکه مسیرهاي امداد رسانی و نیز راه
  شود.  می لحاظها  شرایط الزم براي حفاظت و کاهش خسارات، در طراحی محوطهرعایت 

طراحی فضاهاي باز با توجه به دسترسی سریع و ایمن متصرفان به مکان امن صورت گیرد براي این منظور 
ن بلیت ایمنی در زمان حادثه بـا امکـان اسـکان افـراد سـاک     ادر فضاي باز، مکانی یا مکان هایی با ق ستبهتر ا

  ساختمان در نظر گرفته شود.
معمول به عنوان هاي  ایجاد فضاهاي گسترده و وسیع در بین فضاهاي سبز ضمن ایجاد تنوع فضایی، در زمان

توانـد   مـی  بحـران، هـاي   گیرنـد و در زمـان   مـی  دوستانه مورد بهره بـرداري قـرار  هاي  فضاهاي مکث، نشست
  رسانی باشند. امن و نیز محل برپا کردن امکانات کمکهاي  مکان
هـاي   باتوجه به تعداد متصرفان الزم است براي فرار افراد از ساختمان و محل حادثه، تعداد و ظرفیت راه 

  باز محاسبه شود.هاي  محوطه
امن، با توجه به تعداد ساکنان سـاختمان بـه گونـه اي تعیـی شـود کـه       هاي  عرض راههاي منتهی به مکان

  یط فرار و امدادرسانی اخاللی وارد نشود.درصورت تخریب بخشی از راه در شرا
ساختمان و مکانها باز با قابلیت تبدیل به مکان امن از قـرار دادن  هاي  در طول مسیرهاي منتهی به ورودي

  وسایل و مبلمان که عرض مفید راه را کاهش دهد، خودداري شود.
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ترجیحا طبیعی ایجاد شـود ضـمن   هاي  از دیوراهها  شود در دو طرف مسیرهاي نزدیک ساختمان می توصیه
  زیبایی مسیر، مانع از ریزش مصالح بر روي افراد شود.

مسیرهاي مختلف براي دسترسی به مکانها امن تعیین شود تا در صورت مصدود شدن بعضی از بخشـها، از  
  راههاي دیگر بتوان استفاده کرد.

ساختمان و هاي  فضاهاي مرتبط با وروديایجاد اختالف ارتفاع در مسیرهاي قابل استفاده در زمان حادثه، 
  محوطه توصیه نمی شود در صورت ناگزیر بهتر است از رمپ با شیب کم استفاده شود.

می توان در بخش هایی از محوطه و غیر مرتبط با مسیرهاي عبوري، فضاهایی با اختالف  ارتفـاع ایجـاد   
ورد استفاده قرار گیرند، دیواره مانع از نفوذ عوامـل  توانند به عنوان پناهگاه براي اسکان م می نمود. این فضاها

در هـا   توانند براي ایمنـی در برابـر ریـزش    می طبیعی مانند باد خواهد بود. ضمن این که در زمان حادثه افراد
  پناه گیرند.ها  پشت دیواره 

، ضـمن  غیرعاملند ایمن و با توجه به شرایط پدافهاي  ایجاد فضاهاي نیمه باز در اطراف ساختمان با سازه 
تواند شـرایط ایمـن فـرار را     می مناسب نشستن،هاي  تامین شرایط مناسب براي فضاهاي داخلی ساختمان، محل

  تامین کند.
به موازات ساختمان نوار سبز با درخت استفاده شود.  مزایاي این امر عالوه بر تامین سایه اندازي و منظر 

تواند مـانع   می تر براي متصرفان در زمان حادثه است. پوشش گیاهیمناسب براي ساکنان، ایجاد شرایط ایمن 
 و مصالح بر روي افراد در موقع فرار شود.ها  از ریزش شیشه

آب نماها در مکان هایی قرار گیرند که مانع امدادرسانی نباشند، باعث آسیب افراد در زمان فرار نشوند و 
  داشته باشد.در صورت نیاز وجود ها  امکان استفاده از آب آن

قرار نگیرد تا مانع فرار در زمـان حادثـه   ها  در پیش دبستان، فضاهاي بازي با وسایل در مجاورت ورودي 
  ایجاد نشود.

قـرار گیـرد. در   هـا   ورزشی با فاصله مناسب از ورودي هاي  در مدارس، محل صف تجمع صبح گاه و زمین
و بتوان از آنها به عنوان مکان امن و اسـکان بعـد از    صورت بروز حادثه، این فضاها از ریز مصالح دور باشند

 حادثه استفاده شود.
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 هاى مؤلفه و ابعاد تبیین" )،1389(وفادار. حسین،  غالمرضا، معمارزاده. ،محمدى. سهراب خان - 10

 اول شمارة پنجم، انتظامی، سال مدیریت مطالعات فصلنامه ،"انتظامى بحران
 آموزشی فضاهاي مختص سرد اقلیم در ساختمانی نوین مصالح شناسایی")،1391دهقانی. صهیب، ( - 11

، پایان نامه ارشد رشته معماري، دانشگاه تربیت "کرج کالسه 15 دبیرستان طراحی: موردي نمونه
 معماريمدرس، دانشکده هنر و 



164 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
 

  

با مصالح هاي  بهبود رفتار لرزه اي و مقاوم سازي ساختمان")،1387رجب پور. حامد، همکاران، ( - 12
  ر، سمنانچهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشو، "بنایی

فیزیکی و فرهنگی فضاهاي هاي  ویژگی")، 1386زمانی. بی بی عشرت، نصر اصفهانی. احمدرضا، ( - 13
، "چهار کشور پیشرفته جهان از دید دانش آموزان ایزانی و والدین آنانآموزشی دوره ابتدایی 

 ، سال ششم23آموزشی، شماره هاي  فصلنامه نوآوري
کاربردي جدید، نشریه تعلیم و هاي  اندیشه "زیبا مدرسه  ")،1389زینغلی دهشیري. اکرم، ( - 14

  6شماره  14تربیت،دوره 
 )www.tehran-org.comسایت رسمی گروه مهندسین مشاور آرمان ( - 15
، سازمان آتش نشانی و "اصول و مبانی پیشگیري و کاهش خسارت")،1385عباسی. محمد، ( - 16

 خدمات ایمنی تهران، حوزه معاونت آموزشی و تربیت بدنی، 
 مدیریت ریزي برنامه")،1389(ظهور. مجتبی،  ،قرائی. سهراب محمد، محمدنیا عسکري زاده. سید - 17

، چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان "پایدار توسعه راستاي در محیطی مخاطرات و بالیا
 جهان اسالمی، زاهدان

، جلد دوم مطالعات اقلیمی و "اصول و مبانی طراحی فضاهاي آموزشی")، 1377غفاري. علی، ( - 18
 تجهیز مدارس کشورضوابط طراحی فضاهاي آموزشی،  سازمان نوسازي، توسعه و 

 ، فصلنامه"غیرعامل پدافند منظر ازها  محوطه طراحی مالحظات")،1391فرزام شاد، مصطفی، ( - 19
 1391 بهار شماره، پیش غیرعامل پدافند دانش و فرهنگ

کاهش خطر زلزلۀ مراکز آموزش عالی با کمترین هزینه، نمونه موردي ")،1389فالحی. علیرضا، ( - 20
 5، آرمانشهر، شماره "دانشگاه شهید بهشتی دانشکدة معماري و شهرسازي

کاربرد پدافند غیر عانل در برنامه ریزي شهري و ")، 1391کامران. حسن، حسینی امینی. حسن،( - 21
، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیایی، دانشگاه آزاد اسالمی "منطقه اي (مطالعه موردي شهریار)

 38واحد اهر، شماره 
سومین  "زلزله رویکرد با بحران مدیریت سیستم طراحی متدولوژي")،1384محمدي. کاوه، ( - 22

  کنفرانس بین المللی مدیریت 
پیش نویس مبحث بیست ویکم مقررات ملی ")،1388مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ( - 23

 ، ویرایش ششم"ساختمان
مرکز مطالعات و خدمات تخصصی شهري و روستایی و پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد  - 24

 ، تهران"شهري بحران از سري متون تخصصی ویژه شهرداران،  مدیریت ")،1386ی، (دانشگاه

http://www.tehran-org.com
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 ، سازمان پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران"شهر تهران
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 مدیرت داخلی، سال اول

1-  W. Harris. Charles, T. Dines. Nicholas,(2008), “TIME-SAVER STANDARDS FOR 
LANDSCAPE ARCHITECTURE : DESIGN AND CONSTRUCTION DATA”, 
Second Edition 





  آموزان و پدافند غیرعامل ي گذران اوقات فراغت در میان دانش ها شیوه
  2امین حیدریان، 1اسداله بابایی فرد

  
  چکیده

آمـوزان مقطـع دبیرسـتان     هاي گذران اوقات فراغت در میـان دانـش   شیوهاین پژوهش به بررسی 
هاي گذران اوقات فراغت بر مبناي عواملی  شناسی شیوه هدف اصلی این پژوهش گونه. پردازد می

اوقات  ةبوده است که بدین جهت برخی از نظریات متأخر در حوز محل سکونتو  جنسیتچون 
  . استفاده شده استپیمایشی در این پژوهش از روش . اند فراغت مورد استفاده قرار گرفته

بوزیدآباد (برابر با  آماري این پژوهش دانش ۀجامع  164که تعداد ، نفر) بوده است 371آموزان شهر اَ
بر اساس آزمون آماريِ ، نتایج تجربی این پژوهش. اند حجم نمونه انتخاب شده عنوان بهها  نفر از آن

T ،ـ    ايِ رسانهو  ورزشیهاي  و شیوه نسیتجدهند که بین  نشان می  ۀگذران اوقـات فراغـت رابط
گذران اوقات فراغت  تعاملیِو  ورزشیهاي  و شیوه محل سکونتهمچنین بین . معنادار وجود دارد

با توجه به نتایج به دست آمده از بخش تجربی این ، در مجموع. معنادار مشاهده شده است ۀرابط
ها و مسائل فرهنگی و اتخاذ رویکرد پدافند غیرعاملِ فرهنگی  تر به کاستی توجه هرچه بیش، پژوهش
  شود.  میآموز پیشنهاد  اي و ورزشی) در میان قشر دانش (رسانه

  . تعامالت اجتماعی، جمعی هاي ارتباط رسانه، محل سکونت، جنسیت، اوقات فراغت: ها کلیدواژه

                                                   
 شناسی دانشگاه کاشان استادیار جامعه .1
  ارشد مطالعات فرهنگی. کارشناس .2
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  . مقدمه1
در زبان فرانسه و از  Loisirدر زبان انگلیسی،  Leisure ي فارسی، معادل واژه در زبان فراغتي  واژه
، آسوده شدن از کار و آزاد بودن از کار معناي آسودگی و آسایش  بهاست و در لغت  Licereي التین  ریشه

وجود  ها و نظریات متعدد و متنوعی ، دیدگاهاوقات فراغتروزانه معنا شده است. اما در تعریف اصطالحی 
ر  دارد که از آن جمله می سوي یک  به شناس فرانسوي و مؤلف کتاب ، جامعه1دومازیهتوان به تعریف ژوف

 که شخص هایی است فعالیت ي معتقد است اوقات فراغت، عبارت از مجموعهاشاره کرد که ، تمدن فراغت
پردازد و غرضش  تعهدات و تکالیف شغلی، خانوادگی و اجتماعی، با میل و اشتیاق به آن می یابیِ پس از ارزش

ها  ظهور رساندن استعدادها و خالقیت  کمال رساندن شخصیت خویش، به دانش، به ي استراحت، تفریح، توسعه
 یشناس جامعه لیالمل گروه بینبه موجب تعریفی که توسط چنین  . همو یا مشارکت آزادانه در اجتماع است

اي اشتغاالت که فرد کامالً به رضایت خاطر خود یا براي  از مجموعه است عبارت ، فراغتشده ارائه
 ها و یا فراگیري غیرانتفاعی، مشارکت اجتماعیِ آگاهی ي استراحت یا براي تفریح، یا به منظور توسعه

 2نیش .)657: 1377(عصاره،  پردازد به آن میداوطلبانه بعد از رهایی از الزامات شغلی، خانوادگی و اجتماعی 
شود  فراغت مربوط به اوقاتی از زندگی انسان میمعتقد است  ي فراغت و تفریحات سالم فلسفهدرکتاب نیز 

بیان  شناسِ اوقات فراغت، جامعه براون، ). کن1375که از کار کردن آزاد است یا در خواب نیست (یوسفی، 
 کار، براي مسافرت مانند هایی فعالیت بلکه نشود، کار صرف که نیست وقتی صرفاً فراغت دارد که وقت می

 اکثر که اند ضروري امور از همه خوابیدن، و بچه از مراقبت خرید، خانه، کارهاي شخصی، مراقبت
  . )1370شناسند (بیرو،  نمی فراغت عنوان به را ها آن شناسان، جامعه

 مـوظفی  گونه تکلیف یا کار هیچ پذیرِ لیتؤاست که انسان مسفرصت و زمانی در مجموع، اوقات فراغت، 
. بـه عبـارت   شخصی به امر خاصـی بپـردازد   هاي دار نبوده، زمان دراختیار اوست که با میل و انگیزه را عهده
موظـف روزانـه، بـاقی مانـده و انسـان       به انجام رساندن کار و تکالیف فراغت زمانی است که پس ازدیگر، 

: 1370(افروز،  ي خاصی انتخاب نماید شخصی فعالیت یا برنامه ي که با رغبت، عالقه و انگیزهیابد  فرصت می
گونه تکلیف یا کار موظفی را بـه   هایی است که انسان هیچ هدف از بیان اوقات فراغت فرصت .)125و  124
شخصی به امـور خـاص   ي  تواند به میل و انگیزه ي خود ندارد و زمان در اختیار اوست، به نحوي که می عهده

یابـد پـس از بـه انجـام      توان زمانی دانست که انسـان فرصـت مـی    به بیان دیگر، زمان فراغت را می. بپردازد
هـاي   ي شخصـی بـه برنامـه    ي خود با میل و رغبت و عالقـه و انگیـزه   رساندن تکالیف و کار موظف روزانه

  خاصی بپردازد.

                                                   
1. Joffre Dumazedier  
2. J. B. Nish. 
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رد و کالن مورد بررسی قرار داد. در سـطح خُـرد عوامـل    توان در دو سطح خُ موضوع اوقات فراغت را می
هاي اجتماعی و فرهنگی قرار دارند که نـه تنهـا در اوقـات فراغـت، بلکـه در       فردي و خانوادگی و نیز زمینه

ریزي  گذاري، مدیریت و برنامه توان به سیاست ي اعضاي جامعه مؤثرند. در سطح کالن نیز می زندگی روزمره
امـروزه  تن اوقات فراغت و فراهم آوردن امکانات فراغتی براي شـهروندان اشـاره کـرد.    در جهت متنوع ساخ

 -آوردن امکانات فراغتی و تفریحی جهت تأمین نیازها در این زمینـه، بـه یکـی از مسـایل اجتمـاعی       فراهم
اي هـ  فرهنگیِ پایدار جوامع بدل گشته است. با این که فقدان وسایل تفریحی علـت منحصـر بـه فـرد آسـیب     

شود. تحقیقات متعدد  آید، اما همواره نقشی اساسی در ایجاد انواع انحرافات محسوب می اجتماعی به شمار نمی
، در بسـیاري از  هاي اجتماعی و فرهنگی آسیبنشان داده که رواج انواع تفریحات ناسالم، و به تبع آن بروز 

ي صـحیح و نیـز اجـراي     شـتن برنامـه  جوامع ناشی از نداشـتن امکانـات مناسـب تفریحـی، عـدم آگـاهی، ندا      
هاي انجام شده در ایـران نیـز حـاکی از     هاي اجتماعی و اقتصاديِ نادرست در این زمینه است. پژوهش سیاست

ریزي صـحیح جهـت    ي فقدان برنامه آموزان، نتیجه این است که در بسیاري از موارد، انحرافات در میان دانش
زمینه فقدان آگاهی والدین، عدم احساس مسؤلیت نهادهاي حکـومتی  گذران اوقات فراغت بوده است. در این 

و کمبود امکانات فراغتی و تفریحی مناسب باعث رواج تفریحات اجتماعیِ ناسالم و در نتیجه ورود نوجوانان 
زینی، بزه   کاري، اعتیاد به موارد مخدر و ...) است. به انواع انحرافات اجتماعی (مانند انزواگُ

پدافنـد  و  تـوان فرهنگـی ایـران   ل مورد بررسی گذران اوقـات فراغـت در ایـران، موضـوع     از دیگر مسائ
افـزار و   شود که نیاز به جنگ ي اقداماتی اطالق می به مجموعه غیرعاملباشد. پدافند  می 1فرهنگی غیرعامل

توان از وارد آمدن خسارت مالی به تأسیسات و تجهیزات حیـاتی و   تسلیحات نظامی ندارد و با اجراي آن می
). پدافند 23: 1386نیا،  حساس و مهم و نیز تلفات انسانی جلوگیري کرد و یا میزان آن را کاهش داد (موحدي

توان به پدافند غیرعامـلِ اقتصـادي، اجتمـاعی،     مل به انواع مختلفی قابل تقسیم است که از آن جمله میغیرعا
ي  مجموعـه فرهنگی، معماري و شهرسازي و ... اشاره کرد. که از این میـان، پدافنـد غیرعامـل فرهنگـی بـه      

ه به افزایش مقاومـت  شود ک سازي و باالبردن توان فرهنگی گفته می اقدامات غیرنظامی در جهت فرهنگ
  .انجامد فرهنگی می
هاي نوین ارتباطی و گـرایش روزافـزون    هاي اخیر، ورود فرهنگ کشورهاي غربی از طریق رسانه در سال

گیري را به  هاي گذران اوقات فراغت آنان نیز تأثیرات چشم جوانان به این فرهنگ، در سبک زندگی و شیوه
ي نخست و سپس  هایی در موضوعات اجتماعی و فرهنگی در وهله وهشهمراه داشته است. از این رو انجام پژ

اتخاذ رویکردي راهبردي در پدافند غیرعاملِ فرهنگی که موجب افزایش توان و مقاومت فرهنگ بـومی در  
ي گـذران اوقـات    این حوزه گردد بیش از پیش اهمیت یافته است. پژوهش حاضر بـا هـدف شناسـایی نحـوه    

                                                   
1.  Cultural Passive Defense 
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هاي گوناگون گذران اوقات فراغـت بـا توجـه بـه دو      آموزان به شیوه ان گرایش دانشفراغت، به بررسی میز
  پرداخته است. محل سکونتو  جنسیتعامل 

  ي پژوهش . پیشینه2
اند  ي مطالعات اوقات فراغت در جهان و ایران انجام شده هایی که در حوزه در این قسمت به پژوهش

موارد زیر اشاره کرد. نتایج یک پیمایش ملی در ایاالت متحده  توان به پرداخته شده است که از آن جمله می
شان  هاي هاي اوقات فراغت خود بیش از سایر فعالیت درصد از مردم از فعالیت 5/36دهد که  آمریکا نشان می
ترین  چنین، معروف اند. هم برده درصد بسیار لذت می 11اند و  درصد از آن خشنود بوده 5/32رضایت دارند. 

ساعت در  25یت در اوقات فراغت، تماشاي تلویزیون بوده است که به طور متوسط بزرگساالن تقریباً فعال
  ).1375ورزند (آیزنک،  هفته به آن مبادرت می

ندري در سـال  اوقات فراغت جوانانطرح پژوهشیِ دیگري با عنوان  انجـام شـده اسـت.     1983، توسط ه
یافته در  هاي سازمان تمري در مشارکت ورزشی و دیگر فعالیتدهند که کاهش مس نتایج این پژوهش نشان می

زدن در محالت اطراف و ناکافی دانستن اماکن مناسـب گذرانـدن    شود. پرسه سالگی مشاهده می 13-14سنین 
تـر احتمـال دارد در    چنین، پسران جوان بـیش  رسد. هم سالگی به اوج خود می 19-20اوقات فراغت در سنین 

تري به رفـت   ي اوقات فراغت شرکت کنند. در حالی که دختران تمایل بیش یافته ي سازمانها ورزش و برنامه
زنـی در   دهـد کـه میـزان پرسـه     و آمد با دوستان و حضور در سینما دارند. همچنین، پژوهش مذکور نشان می

  ).1375تر از دختران است (همان:  سالگی بیش 17-20هاي اطراف در میان پسران و در سنین  محله
آمـوز   هاي اوقات فراغت دختـران دانـش   اثرسنجی برنامههاي داخلی، پژوهشی با عنوان  در میان پژوهش

، توسط حامـد عطـایی سـعیدي (عضـو هیـأت علمـی گـروه علـوم         ي موردي استان خراسان شمالی) (مطالعه
ران) و سـیده  اجتماعی دانشگاه تبریز)، محسن ناصري راد (کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه تهـ 

انجام شـده اسـت. نتـایج     1388فاطمه محبی (کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا) در سال 
هاي امام  داري، مشارکت اجتماعی، شادابی و نشاط، آشنایی با اندیشه دهند که میزان دین این پژوهش نشان می

هاي اوقات  وزان دختر در قبل و بعد از اجراي برنامهآم خمینی (ره) و آشنایی با انقالب اسالمی در میان دانش
هاي اوقـات فراغـت مـذکور     توان گفت برنامه که می فراغت افراد مورد بررسی تفاوت داشته است، به طوري

  ).  1388اثربخش بوده است (عطایی سعیدي، 
بیرسـتان  ي مـوردي دو د  گیري شخصیت فرهنگی (نمونه اوقات فراغت و شکلپژوهشی دیگر با عنوان 

ي علـوم اجتمـاعی دانشـگاه تهـران) و فرشـته       توسط ناصر فکوهی (دانشیار دانشـکده  ي شهر تهران) دخترانه
انجام شده است. نتایج این پژوهش نشـان دادنـد    1382شناسی) در سال  انصاري مهابادي (کارشناس ارشد انسان

اي کـه   وه دوم سـنتی اسـت، بـه گونـه    تر مدرن و گر هاي گروه اول بیش ها و رویکردهاي خانواده که نگرش
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 الـف ها در نوع گذران فراغت هر دو گروه اثر گذاشته است. دختران گروه  ها و رویکردهاي خانواده نگرش
تري برخوردار بوده و عالوه بر گذران فراغت در خانه، در خارج از خانـه نیـز فعالیـت     از تنوع فراغتی بیش

هاي داخل خانـه متمرکـز    ع و محدود بوده و تا حد زیادي در فعالیتتنو بسیار کم بدارند. اما فراغت گروه 
چنین، گذران اوقات فراغت در گروه اول موجب شده تـا خصـایص و رفتارهـاي شخصـیتی خاصـی       است. هم

ها شکل بگیرد. اما شرایط سخت زندگیِ دختـران   گرایی، اجتماعی بودن، فعال و خالق بودن در آن چون برون
رویـی   گرایی، انزوا، انفعال، نداشتن خالقیت، شـرم، خجالـت و کـم    خصایصی نظیر درونسبب بروز  بگروه 

  ).1382شده است (فکوهی و انصاري مهابادي، 
آمـوزان   بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر میزان گذران اوقات فراغت (مـورد مطالعـه: دانـش   

نـوري (اســتادیار   ط بیـژن خواجـه  ، عنـوان پــژوهش دیگـري اسـت کـه توســ    دبیرسـتانی شهرسـتان آبـاده)   
شناسـی دانشـگاه شـیراز) در     ي علوم اجتماعی دانشگاه شیراز) و علی اصغر مقدس (استادیار جامعه پژوهشکده

اسـتفاده از  ي آن اسـت کـه بـه ترتیـب متغیرهـاي       دهنده انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان 1387سال 
 1/36بر روي هـم   دلبستگی به مدرسه، مذهبی بودن و ه دوستاندلبستگی ب، هاي اطالعاتی و ارتباطی آوري فن

  ). 1387نوري و مقدس،  کنند (خواجه آموزان تبیین می دانش اوقات فراغتدرصد تغییرات را در میزان 
ي شهرسـتان   آموزان مقطع متوسـطه  بررسی وضعیت گذران اوقات فراغت دانشپژوهشی دیگر با عنوان 

صـوفی (عضـو هیـأت علمـی      توسط مرتضی رضایی مکانات فرهنگی و ورزشیي آن با سطح ا رشت و رابطه
میزان دهند که بین  انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می 1385دانشگاه پیام نور مرکز رشت) در سال 

یا عـدم وجـود امکانـات     وجودبا  خود ي گذران اوقات فراغت آموزان از نحوه رضایت یا عدم رضایت دانش
نشـینی بـا    به صورت هـم  آموزان فراغت دانش سپري شدن اوقاتو  امکانات ورزشی موجودز بین و نی ورزشی

  ).1385صوفی،  ي معناداري وجود دارد (رضایی ها رابطه ها و پارك دوستان و قدم زدن در خیابان
سـرا   ي تطبیقی گـذران اوقـات فراغـت جوانـان شـهر صـومعه       مطالعهچنین پژوهش دیگري با عنوان  هم
توسط اکبر معتمدي مهـر (اسـتادیار دانشـگاه     آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان) ي موردي: دانش (مطالعه

ریـزي توریسـم) در سـال     آزاد اسالمی واحد رشت) و مریم واقف کودهی (کارشناس ارشد جغرافیـا و برنامـه  
وقات فراغت دختران و پسران ي گذران ا دارند که بین نحوه انجام شده است. نتایج این پژوهش بیان می 1388

د فرضیه چنین، بین میزان اوقات فراغت دختران و پسران (در فصل  ي اول). هم تفاوت معناداري وجود دارد (ر
  ).1388ي دوم) (معتمدي مهر و واقف کودهی،  تابستان) تفاوت معنادار وجود دارد (تأیید فرضیه
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  . مبانی و چهارچوب نظري3
ي گذران اوقات فراغت  به نحوه 2ذائقهو  1منششناس فرانسوي، با تأکید بر مفهوم  یر بوردیو، جامعه پی
ها بدل گشته و از این رو گزینش  پردازد. از نظر بوردیو اوقات فراغت در عصر حاضر به طیفی از انتخاب می

ها، برداشت از فراغت و  یق، ارزشهاي زندگی فرد و منش او یعنی، عال اوقات فراغت پویا بوده و بر تجربه
اي خاص، بر انتخاب اوقات  هاي فرهنگی مبتنی است. از نظر او پرورش شخص در خانواده و طبقه شایستگی

هاي مربوط به  ها و برداشت ها، خواست اي که عالیق، سلیقه فراغت او بسیار تأثیرگذار است. به گونه
گیري  و محیط اجتماعی پیرامون آن فرا گرفته شده و در شکلها  فراغت، در دوران کودکی در درون خانواده

ي رفتارهاي اجتماعی است که درونی  عبارت از همه منش). 161: 1390جاه،  شود (رفعت منش مؤثر واقع می
هاي گوناگون به همراه  ها و کششاي از تمایالت، گرایشکنند، به نحوي که سلسله اند و طبیعی جلوه میشده
شود و شود و تأثیري که انسان بر آن دارد، باعث ایجاد منش می رون به ذهنیت انسان منتقل میچه از بیآن

  ). 100: 1387اي دارند که خودشان هم از آن آگاه نیستند (توسلی،  افراد ناخودآگاه رفتارهاي اجتماعی
گیـرد و اکثـر    میشود. ذائقه از منش سرچشمه  جا مطرح می (سلیقه) مفهوم دیگري است که در اینذائقه 
شناختی افراد یـک طبقـه اسـت. بـه عبـارت      ها و روحیات زیبایی هاي آن را داراست و شامل گرایش ویژگی

ها و رفتـار کسـانی کـه در موقعیـت خـاص طبقـاتی       مراتب طبقاتی و اشیاي فرهنگی، ارجحیت دیگر، سلسله
ي ساده طبیعی باشد، اما بوردیو معتقد  هرسد سلیقه یک پدیدکه به نظر می هستند به هم مربوط هستند. با این

اي که تضاد در سلیقه میان افراد به تضاد طبقـاتی   اي مستقیم با موقعیت طبقاتی دارد، به گونه است که رابطه
  ).155: 1383شود (ممتاز،  مربوط می

کل گـرفتن  هاي فراغت بر آن بنا نهاده شده و افراد از طریق شـ  اي است که تمام گزینه منش داراي شالوده
یابند که انـواع خاصـی از    دست می 3ي فرهنگی سرمایهیا  هاي فرهنگی شایستگیبه طیفی از  ذائقهو  منش

سـازد. از نظـر بوردیـو     پـذیر مـی   دهد یا امکان هاي اوقات فراغت را کم و بیش در اختیارشان قرار می فعالیت
هاي فرهنگی است. در این حـوزه، انـواع    یستگیاي از امکانات وابسته به شا هاي فراغتی، در واقع حوزه فعالیت

هاي فراغت و فضاهاي مختلف و رویکردهاي گوناگونی که فرد احتماالً ممکن است بپذیرد،  گوناگون فعالیت
هـاي فراغتـی را    بنابراین بوردیو فعالیـت  ).161: 1390جاه،  دهد (رفعت یافت شده و به فرد امکان انتخاب می

هـا را   خـود آن  ي فرهنگـی  سرمایهو  ذائقه، منشداند که افراد با توجه به  وعی میهاي متن متشکل از انتخاب
  کنند. انتخاب می

، ایـن بحـث را   )2005( 4کـرد  ي فراغـت، اصـول و عمـل    نظریهکریس روجک، اخیراً در کتابی با عنوان 
                                                   

1. Habitus  
2. Taste 
1. Cultural Capital 

٤. Leisure Theory, Principles and Practice  
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ر برابر ما قرار کنیم که روز به روز مسائل نامشخص و غیرقطعی د کند که ما در دنیایی زندگی می مطرح می
اي بسـیار   گیرد. به زعم او، ماهیت و هدف بسیاري از امور، از جملـه اهـداف فراغتـی، در چنـین جامعـه      می

هاي  ي جدید باید قرائت جدیدي از فرد و فعالیت تر از سی سال پیش است. از نظر روجک در جامعه پیچیده
ود. فردي کـه در میانـه و گیـرودار مشـارکت و     ش او کرد. در این جامعه فرد به یک شهروند فعال تبدیل می

ها و حتی به عنوان یک شـهروند جهـانی بـا سـایر ملـل       هاي داوطلبی، با دولت تعامل با سایر افراد، با سازمان
هـاي   ي فردي است که حقوق مدنی و مسـؤلیت  مندشده است. بنا بر تعریف روجک، شهروند فعال، مدل توان

ي مـدنی در   مندشده در دو سطح قابل بررسی است. نخسـت نیـاز او بـه جامعـه     داند. این مدل توان خود را می
هـاي مشـارکتی شـهروندان،     هاي سیاسیِ بازتابی و دوم سازمان اش و انتخاب هاي سبک زندگی رابطه با انتخاب

 ،265: 1387نـا،   هـا (بـی   هاي داوطلبی و دولت براي فعالیت مشارکتی باال بر اساس حقوق و مسؤلیت سازمان
267.(  

اي بـا   کند که ما با جهانی درگیر هستیم که با گسترش ارتباطـات تـوده   روجک این استدالل را مطرح می
ي فـرد و فراغـت را عـوض کـرده اسـت.       ي ایـن مسـائل رابطـه    رسی زیاد به آموزش و اطالعات، همـه  دست
ي اطالعـات افـراد در    یـره هاي ارتباطی، تأثیرگذاري شـگرفی در ذخ  هاي دستگاه آوري اي که در آن فن جامعه
هـاي سـبک    ي فراغت شهروند فعال بـا اطـالع از انتخـاب    اند. به عالوه، تجربه هاي مختلف ایجاد کرده گروه

ي اطالعـاتی   هایی که در اثر تعامل با محیط زیست تولید کرده است با وجود چنین جامعه زندگی و ریسک
تر در معرض اطالعات و  ر زمان فراغت افراد بیشي روجک، د صورت دیگري به خود گرفته است. به عقیده

ي انتخـاب سـبک    گیرد و مسأله تر شکل می گیرند و شهروند فعال در حقیقت در این ایام بیش اخبار قرار می
  ).267کند (همان:  تر معنا پیدا می زندگی در این هجوم اطالعات در این زمان بیش

  . فرضیات پژوهش4
 آموزشیِ اوقات فراغت -ي علمی  شیوهو  جنسیت. بین 1اند از:  ش عبارتبه طور کلی فرضیات این پژوه

. 3ي معنادار وجود دارد،  رابطه ي ورزشیِ اوقات فراغت شیوهو  جنسیت. بین 2ي معنادار وجود دارد،  رابطه
تعاملیِ ي  شیوهو  جنسیت. بین 4ي معنادار وجود دارد،  رابطه ايِ اوقات فراغت ي رسانه شیوهو  جنسیتبین 

 اوقات فراغت آموزشیِ -ي علمی  شیوهو  محل سکونت. بین 5ي معنادار وجود دارد،  رابطه اوقات فراغت
ي معنادار وجود  رابطه ي ورزشیِ اوقات فراغت شیوهو  محل سکونت. بین 6ي معنادار وجود دارد،  رابطه
 محل سکونت. بین 8عنادار وجود دارد، ي م رابطه ايِ اوقات فراغت ي رسانه شیوهو  محل سکونت. بین 7دارد، 

  ي معنادار وجود دارد. رابطه ي تعاملیِ اوقات فراغت شیوهو 
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  پژوهش   . روش5
اي)، که روشی کمی است و به عنوان یکی از  نامه در این پژوهش از روش پیمایش اجتماعی (به صورت پرسش

ي آماري این پژوهش شامل  جامعهفاده شده است. باشد، استهاي مطالعاتی در علوم اجتماعی می ترین شیوهرایج
هاي اول، دوم و  ي شهر ابوزید آباد بوده است که در پایه آموزان دختر و پسر در مقطع متوسطه تمامی دانش

نفر بوده است.  371ها برابر با  اند که تعداد آن دانشگاهی مشغول به تحصیل بوده ي پیش سوم دبیرستان و دوره
ي آماري در هر طبقه) و با استفاده از  (بر اساس حجم جامعه اي سهمیهنفر به صورت  164از این تعداد 

در این پژوهش، جهت سنجش میزان پایایی اند.  فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شده
میزان این ضریب را به  2ي پژوهش از روش ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده است. جدول  نامه پرسش
  دهد. ها براي هر متغیر نشان می گویه همراه

  
  ي تحصیلی و جنسیت ي آماري پژوهش به تفکیک پایه : حجم نمونه1جدول 

  

ي  سال اول دوره  جنسیت
  دبیرستان

ي  سال دوم دوره
  دبیرستان

ي  سال سوم دوره
  دبیرستان

ي  دوره
  جمع  دانشگاهی پیش

  84  0  20  21  43  دختر
  76  2  9  12  53  پسر
  160  2  29  33  96  جمع
  

نفـر)؛   96آموزان در سال اول دبیرستان به تحصیل اشتغال دارند ( تر دانش  دهد که بیش جدول باال نشان می
آموزان  نفر) و دانش 29آموزان سال سوم دبیرستان ( نفر)، دانش 33آموزان سال دوم دبیرستان ( پس از آن دانش

نفـر).   84انـد (  آموزان دختر بوده تر دانش نیز، بیش نفر) قرار دارند. از نظر جنسیت 2دانشگاهی ( ي پیش دوره
  اند. آموزان نیز پسر بوده نفر از دانش 76

  هاهاي شاخصهاي اصلی پژوهش و گویهشاخص: 2 جدول
  

  هاهاي شاخصگویه  شاخص

آموزشیِ  -ي علمی  شیوه
  گذران اوقات فراغت

  )818/0(آلفاي کرونباخ: 

هاي غیردرسی در  ي کتاب . میزان مطالعه2ها،  خانه . میزان گذراندن اوقات فراغت در کتاب1
، یسینو مقاله. میزان 4ي روزنامه و مجالت در اوقات فراغت،  . میزان مطالعه3اوقات فراغت، 

هاي تحقیقاتی و مطالعاتی در اوقات  . میزان فعالیت5در اوقات فراغت،  شعر و ... ،یسینو  داستان
و  یتیترب يها برنامه. میزان مشارکت در 7میزان گذراندن اوقات فراغت در مدرسه، . 6فراغت، 

. میزان 9هاي درسی در اوقات فراغت،  ي کتاب . میزان مطالعه8در اوقات فراغت،  مدرسه يهنر
  ی در اوقات فراغت.تیو تقو ینجبرا يها کالس درشرکت 

ي ورزشیِ گذران اوقات  شیوه
  فراغت

هاي  . میزان انجام فعالیت2ی در اوقات فراغت، ورزش يها ها و باشگاه میدر ت. میزان مشارکت 1
  روي در اوقات فراغت. زدن و پیاده . میزان قدم3ورزشی در اوقات فراغت، 
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  )597/0(آلفاي کرونباخ: 

گذران ايِ  ي رسانه شیوه
  اوقات فراغت

  )738/0(آلفاي کرونباخ: 

هاي رادیو در  . میزان استفاده از برنامه2هاي تلویزیون در اوقات فراغت،  میزان استفاده از برنامه .1
. میزان استفاده از 4هاي مختلف در اوقات فراغت،  دادن به موسیقی . میزان گوش3اوقات فراغت، 
هاي گوناگون اینترنت در  . میزان استفاده از سایت5اوقات فراغت، اي در  هاي رایانه رایانه و بازي

ت کردن (استفاده از اتاق6اوقات فراغت،  7زنیِ مجازي) در اوقات فراغت،  هاي گَپ . میزان چ .
  میزان استفاده از بلوتوث و پیامک در اوقات فراغت.

ي تعاملیِ گذران اوقات  شیوه
  فراغت

  )670/0(آلفاي کرونباخ: 

. میزان دید و بازدید از آشنایان و اقوام در 2میزان دیدار و صحبت با دوستان در اوقات فراغت،  .1
  هاي دوستانه در اوقات فراغت. . میزان شرکت در مهمانی3اوقات فراغت، 

  
  هاي پژوهش . تجزیه و تحلیل یافته6
  گویان . مشخصات عمومی پاسخ1-6

نفر پسر هستند؛  76گویان دختر و  نفر از پاسخ 84، جنسیتدهند که: از نظر هاي این پژوهش نشان مییافته
سال  17-18درصد  4/2سال و  16درصد  7/31سال،  15درصد  5/44سال،  14درصد  4/21، سناز نظر 

مقطع اند؛ از نظر  درصد روستانشین بوده 4/46درصد شهرنشین و  6/53، محل سکونتقرار دارند؛ از نظر 
درصد در  2/1درصد سوم متوسطه و  2/18درصد دوم متوسطه،  6/20درصد اول متوسطه،  60، تحصیلی

 5/18درصد ابتدایی،  5/3درصد بدون سواد،  9/4، تحصیالت پدردانشگاهی قرار داشتند؛ از نظر  مقطع پیش
االتر درصد در مقطع کارشناسی و مقاطع ب 5/5درصد کاردانی،  8/37درصد دیپلم؛  8/29درصد راهنمایی، 

 5/5درصد راهنمایی،  7/7درصد ابتدایی،  9/2درصد بدون سواد،  6/0، تحصیالت مادرقرار داشتند؛ از نظر 
درصد در مقطع کارشناسی و مقاطع باالتر قرار داشتند، از نظر  1/9درصد کاردانی؛  2/74درصد دیپلم، 

وضعیت نشسته بودند و از نظر درصد باز 3درصد غیر شاغل و  5/5درصد شاغل،  5/91، وضعیت شغلیِ پدر
  درصد غیر شاغل بودند.  5/91درصد شاغل،  5/8، شغلیِ مادر

  . توصیف متغیرهاي اصلی پژوهش2-6
آموزشیِ اوقات فراغت،  - ي علمی  در این قسمت، میزان فراوانی و درصد متغیرهاي پژوهش شامل شیوه

ي تعاملیِ اوقات فراغت، در قالب جدول  و شیوه ايِ اوقات فراغت ي رسانه ي ورزشیِ اوقات فراغت، شیوه شیوه
  ي پایین، متوسط و باال ارائه شده است. زیر در سه طبقه
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  : توصیف متغیرهاي اصلی پژوهش3جدول 
  

  طبقات  متغیرها
  جمع  باال  متوسط  پایین

  160  14  74  72  فراوانی  آموزشیِ اوقات فراغت -ي علمی  شیوه
  %100  %5/8  %1/45  %9/43  درصد

  162  32  81  49  فراوانی  ي ورزشیِ اوقات فراغت شیوه
  %100  %5/19  %4/49  %9/29  درصد

اوقات فراغت ي رسانه شیوه   163  41  85  37  فراوانی  ايِ 
  %100  %0/25  %8/51  %6/22  درصد

  162  39  87  36  فراوانی  ي تعاملیِ اوقات فراغت شیوه
  %100  %8/23  %0/53  %0/22  درصد

  
(بـا  ورزشی درصد)،  1/45(با آموزشی  -علمی  هاي ترین میزان فراوانی در شیوه ، بیش3با توجه به جدول 

چنـین،   قـرار دارد. هـم   متوسـط ي  درصد) در طبقـه  53(با  تعاملیدرصد) و  8/51(با  اي رسانه درصد)، 4/49
 5/19(با ورزشی ي  ، در شیوهباالي  درصد) در طبقه 5/8(با آموزشی  -علمی  ي ترین میزان فراوانی در شیوه کم

 22(بـا   تعـاملی ي  و در شـیوه  پـایین ي  درصد) در طبقـه  6/22(با  اي رسانه ي ، در شیوهباالي  درصد) در طبقه
  قرار دارد. پاییني  درصد) در طبقه

  . آزمون فرضیات پژوهش3-6
 و مستقل متغیرهاي نبی ي رابطه بررسی به(براي دو گروه مستقل)  Tآزمون در این قسمت با استفاده از 

  .شده است  پرداخته پژوهش هاي فرضیه بررسی و وابسته
  

  هاي گذران اوقات فراغت ي بین جنسیت و شیوه : آزمون رابطه4جدول 
  

 T Sig  درجه آزادي  میانگین  فراوانی  ابعاد  متغیرها
 -ي علمی  جنسیت و شیوه

  آموزشیِ اوقات فراغت
  589/22  78  پسر  477/0  712/0  416/146  317/23  82  دختر

ي ورزشیِ  جنسیت و شیوه
  اوقات فراغت

  987/9  78  پسر  000/0  -831/4  160  035/8  84  دختر
ايِ  ي رسانه جنسیت و شیوه

  اوقات فراغت
  217/23  78  پسر  000/0  -130/5  161  952/18  85  دختر

ي تعاملیِ  جنسیت و شیوه
  اوقات فراغت

  641/9  78  پسر  616/0  -503/0  160  416/9  84  دختر
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و  035/8(دختـران بـا میـانگین     ي ورزشی اوقات فراغت شیوهو  جنسیتدهد که بین  باال نشان می جدول
(دختـران بـا میـانگین     ايِ اوقـات فراغـت   ي رسانه شیوهو  جنسیت)، و همچنین بین 987/9پسران با میانگین 

علمی هاي  و شیوه جنسیتي معنادار وجود داشته است؛ اما بین  ) رابطه217/23و پسران با میانگین  952/18
  ي معناداري مشاهده نشده است.  اوقات فراغت رابطه تعاملیِو آموزشی  -

  

  هاي گذران اوقات فراغت ي بین محل سکونت و شیوه : آزمون رابطه5جدول 
  

 T Sig  درجه آزادي  میانگین  فراوانی  ابعاد  متغیرها
 -ي علمی  محل سکونت و شیوه
  آموزشیِ اوقات فراغت

  120/22  75  روستا  071/0  817/1  154  938/23  81  شهر
ي ورزشیِ  محل سکونت و شیوه

  اوقات فراغت
  421/8  76  روستا  031/0  176/2  156  341/9  82  شهر

ايِ  ي رسانه محل سکونت و شیوه
  اوقات فراغت

  565/20  76  روستا  522/0  642/0  157  144/21  83  شهر
ي تعاملیِ  محل سکونت و شیوه

  اوقات فراغت
  826/8  75  روستا  002/0  082/3  156  192/10  83  شهر

  
(شهرنشـینان بـا میـانگین     ي ورزشی اوقات فراغـت  شیوهو  محل سکونتدهد که بین  باال نشان می جدول

 ي تعـاملیِ اوقـات فراغـت    شـیوه و  محل سـکونت )، و همچنین بین 421/8و روستانشینان با میانگین  341/9
ي معنادار وجود داشته است؛ اما بین  ) رابطه826/8و روستانشینان با میانگین  192/10(شهرنشینان با میانگین 

  ي معنادار مشاهده نشده است.  اوقات فراغت رابطهايِ  هرسانو آموزشی  -علمی هاي  و شیوه محل سکونت
  

  گیري . نتیجه7
آموزان شهر ابوزیدآباد، به بررسی  این پژوهش با هدف بررسی وضعیت گذران اوقات فراغت در میان دانش

 -هاي علمی  هاي گوناگون گذران اوقات فراغت (شیوه با شیوه محل سکونتو  جنسیتي میان  رابطه
دارند  هاي این پژوهش در بخش نظري بیان می اي و تعاملی) پرداخته است. نتایج یافته شی، رسانهآموزشی، ورز

گیري داشته است، به  هاي گذران اوقات فراغت در عصر حاضر در مقایسه با گذشته تغییرات چشم که شیوه
، هروند فعالشو ظهور  ي اطالعاتی جامعهگیري  و شکل هاي نوین ارتباطی رسانهطوري که با گسترش 

هاي  ها براي اعضاي جامعه بدل گشته و افراد با توجه به زمینه هاي فراغتی به طیف متنوعی از انتخاب فعالیت
ي گذران اوقات فراغت خود  به انتخاب نحوه ي فرهنگی سرمایهو  ذائقه، منشاجتماعی و فرهنگی خود نظیر 

ي مطرح شده، چهار فرضیه  کنند. اما در بخش تجربی و در آزمون فرضیات پژوهش، از هشت فرضیه اقدام می
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محل اوقات فراغت و همچنین بین  اي رسانهو  هاي ورزشی شیوهو  جنسیتتأیید شده است، به نحوي که بین 
ي معنادار مشاهده شده است. بر اساس مطالب  اوقات فراغت رابطه یِتعاملو  هاي ورزشی شیوهو  سکونت

توان به ضرورت هرچه  ارائه شده در بخش مقدمه و با توجه به نتایج به دست آمده از بخش تجربی می
اي و ورزشی) در میان قشر  تر توجه به مسائل فرهنگی و اتخاذ رویکرد پدافند غیرعاملِ فرهنگی (رسانه بیش

  ره کرد. مذکور اشا
ي گـذران اوقـات فراغـت      . توجه به شناسـایی نحـوه  1اند از:  به طور کلی پیشنهادهاي این پژوهش عبارت

. فـراهم آوردن امکانـات تفریحـی و فراغتـی در     2هـاي متـوالی؛    آموز از طریق انجام پژوهش نوجوانانِ دانش
. ایجاد تسـهیالت  4وجوانان و جوانان؛ . افزایش امکانات تفریحی و فراغتیِ موجود براي ن3فضاهاي آموزشی؛ 

ي  . ارائـه 5گیري از فضاهاي فرهنگی و تاریخی به منظور آشنایی با فرهنگ و تـاریخ ایـران؛    ي بهره در زمینه
اي متناسب با نیازهاي نسل  . تولید محصوالت رسانه6هاي متنوع فرهنگی و آموزشی در سطح مدارس؛  برنامه

ايِ بیگانه و متعـارض بـا فرهنـگ و هویـت ایرانـی و       با محصوالت رسانهجوان و نوجوان، جهت رویارویی 
اي براي اقشار گونـاگون جامعـه جهـت رویـارویی آگاهانـه بـا        . تقویت اطالعات و سواد رسانه7اسالمیِ ما؛ 

  اي بیگانه؛  ها و محصوالت رسانه رسانه
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  منابع
  روزبخت و خشایار بیگی، تهران، انتشارات بدر. ي مهرداد فی ، ترجمهشناسی شادي روان)، 1375آیزنک، مایکل (
، ي پیونـد  ماهنامـه هـا،   ساز بهداشت روانی و بسـتر خالقیـت   هاي فراغت، زمینه )، هنگامه1370افروز، غالمعلی (

  .143و  142، 141هاي  شماره
، گ فرهنـگ ي بر نشریه ي فرهنگی، )، بررسی مبانی تئوریک مفهوم سرمایه1389باینگانی، بهمن و علی کاظمی (

  .21ي  شماره
  ي باقر ساروخانی، تهران، انتشارات کیهان. )، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه1370بیرو، آلن (

  .13ي  ، شمارهي مطالعات جوانان فصلنامههاي جدید،  ي اوقات فراغت در کتاب )، نظریه1387نا ( بی
ات فرهنگـی، مصـرف فرهنگـی و زنـدگی     ، در: مطالعـ شناسیِ فرهنگی بوردیـو  جامعه)، 1387توسلی، غالمعباس (

  ي ایرانی، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران. روزمره
  ، تهران، انتشارات سمت.شناسیِ کار و شغل جامعه)، 1391توسلی، غالمعباس (

)، بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بـر میـزان گـذران    1387خواجه نوري، بیژن و علی اصغر مقدس (
، ي علـوم انسـانی و اجتمـاعی    پژوهشـنامه آموزان دبیرسـتانی شهرسـتان آبـاده،     راغت؛ مورد مطالعه: دانشاوقات ف

  هاي اجتماعی.  ي پژوهش نامه ویژه
ي شهرستان  آموزان مقطع متوسطه )، بررسی وضعیت گذران اوقات فراغت دانش1385رضایی صوفی، مرتضی (

  .3ي  ، سال چهارم، شمارهي پیک نور فصلنامهزشی، ي آن با سطح امکانات فرهنگی و ور رشت و رابطه
  .1ي  ي چهارم، شماره ، دورهي تحقیقات فرهنگی فصلنامههاي فرهنگی،  )، فراغت و ارزش1390جاه، مریم ( رفعت

)، تحلیل فضایی نحوه و میزان گذران اوقات فراغت 1391پور ( شاطریان، محسن؛ امیر اشنوئی و محمود گنجی
ي  ، شـماره فرهنگـی  -ي اجتماعی  ي مطالعات توسعه فصلنامهافت قدیم و بافت جدید شهر کاشان)، ي موردي ب (نمونه

1.  
، 225هاي  ، شمارهي پیوند ماهنامه)، خانواده و ضرورت توجه به اوقات فراغت فرزندان، 1377عصاره، علیرضا (

  .227و  226
هاي اوقـات فراغـت    )، اثرسنجی برنامه1388عطایی سعیدي، حامد؛ محسن ناصري راد و سیده فاطمه محبی (

  .44ي  ، شمارهي مطالعات راهبردي زنان فصلنامهي موردي استان خراسان شمالی)،  آموز (مطالعه دختران دانش
ي  گیـري شخصـیت فرهنگـی، نمونـه     )، اوقات فراغت و شـکل 1382فکوهی، ناصر و فرشته انصاري مهابادي (

  .4ي  ي اول، شماره ، دورهشناسی ي انسان ي نامه مجلهي شهر تهران،  موردي دو دبیرستان دخترانه
انـان شـهر   ي تطبیقـی گـذران اوقـات فراغـت جو     )، مطالعـه 1388مهر، اکبر و مریم واقف کودهی ( معتمدي

، سال انداز جغرافیـایی  ي چشم فصلنامهآموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان)،  ي موردي: دانش سرا (مطالعه صومعه
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  .9ي  چهارم، شماره
  .42و  41هاي  ، شمارهي علوم انسانی پژوهشنامهمعرفی مفهوم طبقه از دیدگاه بوردیو، ، )1383(ممتاز، فریده 

 ، تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر.غیرعاملو مبانی پدافند  اصول)، 1386نیا، جعفر ( موحدي
  
  



  بحران هویت و پدافند غیرعامل فرهنگی، هویت
  2افروز آتشسمیرا  ،1 اسداله بابایی فرد

  
  چکیده
ها و  هاي اجتماعی و فرهنگیِ ناشی از رسانه راهکارها جهت رویارویی با آسیب ترین مهمیکی از 

هـاي اجتمـاعی و فرهنگـیِ مصـرف      فراهم کردن زمینـه ، اي فرامرزي و بیگانه محصوالت رسانه
نرم براي جلوگیري  در این زمینه باید از وسایل و امکانات، به بیان دیگر. اي است محصوالت رسانه

، ي مـا  از آن جا که مردم جامعه. هاي نامطلوب براي جامعه استفاده کرداز به وجود آمدن هویت
هایی همچون تلویزیـون   از طریق رسانه، نیافته همچون بسیاري از جوامع در حال توسعه یا توسعه

الزم است ، یگانه هستنداي فرامرزي و ب کنندگان محصوالت رسانه از مصرف، اي و اینترنت ماهواره
هاي اجتماعی و فرهنگی الزم را براي  اندرکاران نهادهاي رسمی و غیررسمی زمینه مسئوالن و دست

ي هویتی و فرهنگیِ ناشی از محصوالت فرهنگیِ متعارض با هویت ها بحرانها و  رویارویی با آسیب
در ادبیات علوم انسانی و اجتماعیِ  ي ما فراهم کنند؛ اقداماتی که و فرهنگ ایرانی و اسالمیِ جامعه

ما در این پژوهش برخی از مبانی . برند از آن نام می پدافند غیرعامل فرهنگیکنونی تحت عنوان 
و ، هاي تالکوت پارسونز به ویژه نظریات اریک اریکسون و دیدگاه، نظري هویت و بحران هویت

اي  توانند مقدمه این گونه مباحث نظري می. ایم ها با موضوع پدافند غیرعامل را بیان کرده آنرابطۀ 
راهکـاري   عنـوان  ، بـه پدافند غیرعامل فرهنگیي  هاي تجربی در حوزه باشند براي انجام پژوهش

، بنـابراین . ي هویتی و فرهنگی در ایـن جامعـه  ها بحرانها و  غیرنظامی جهت رویارویی با آسیب
ما نیز معتقـدیم بـراي   ، از درمان است پیشگیري بهتر شود میهمچنان که در دانش پزشکی گفته 

هاي فرهنگی الزم را فراهم کنیم و افراد  ها و زمینه شرط هاي فرهنگی باید پیش رویارویی با آسیب
هـاي   به ویژه آسیب، هايِ فرهنگیِ گوناگون را در برابر آسیب، به ویژه نوجوانان و جوانان، جامعه

  . مصونیت بخشیم، و بیگانه اي فرامرزي فرهنگیِ ناشی از محصوالت رسانه
، هاي فرهنگی آسیب، هاي ارتباط جمعیرسانه، نوجوانان، جوانان، بحران هویت، هویت: ها کلیدواژه

  . پدافند غیرعامل

                                                   
  شناسی دانشگاه کاشان. استادیار جامعه .1
  ارشد مطالعات فرهنگی. دانشجوي کارشناسی .2
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  . بیان مسأله1
هاي دفاع در مقابل تمهیدات، همواره امروزه پدافند غیرعامل به عنوان یکی از مؤثرترین و پایدارترین روش

کشورهاي جهان قرار دارد و حتی کشورهاي بر خوردار از توان نظامی بسیار باال، مثل ایاالت مدنظر اکثر 
). پدافند 5: 1391اند (کیانژاد و فیروزپور،  اي توجه داشته متحد آمریکا، به این موضوع به صورت ویژه

یحات نیست و با افزار و تسل کارگیري جنگ گردد که مستلزم بهغیرعامل به مجموعه اقداماتی اطالق می
توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی، حساس و مهم نظامی و اجراي آن می

هاي هوایی غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیري نمود و یا میزان خسارات و تلفات ناشی از حمالت و بمباران
). به عبارت دیگر، پدافند غیرعامل 31: 1385نیا،  و موشکی دشمن را به حداقل ممکن کاهش داد (موحدي

پذیري، تداوم  اي که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیبعبارت است از مجموعه اقدامات غیرمسلحانه
هاي ضروري، ارتقاء پایداري ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن فعالیت

ي حیات اجتماعی و تأمین  یرعامل کارآمد، بایستی بتواند امکان ادامهگردد. به این ترتیب، پدافند غ می
ي امور کشور را در مواقع بحران، به نحو مطلوب فراهم سازد. در  نیازهاي انسانی جمعیت و تسهیل اداره

پذیري  اي است که موجب کاهش آسیبتعریف دیگر، گفته شده است: پدافند غیرعامل هر اقدام غیرمسلحانه
هاي کشور در مقابل عملیات خضمانه و ها، تأسیسات، تجهیزات، اسناد و شریانانسانی، ساختماننیروي 

هاي پدافند غیرعامل به نوعی مقابله با بحران قبل از رسیدن زمان آن مخرب دشمن گردد. در حقیقت طرح
ون استفاده از سالح و ها و بد ) و مجموعه اقداماتی است که با انجام آن16: 1390است (کامران و همکاران، 

توان پایداري را افزایش و ضایعات و خسارات را تا حد زیادي کاهش و در مواردي حتی  درگیري با دشمن می
هاي زیر ). اهمیت حیاتی پدافند غیرعامل در مواردي همچون نمونه15: 1387به صفر رساند (نیازي تبار، 

. دفاع 2شود؛  هاي ملی کشور میو حفظ سرمایه. دفاع غیرعامل موجب حفظ روحیه، وحدت ملی 1است: 
). به طور کلی، 16: 1386شود (نباتی،  غیرعامل موجب حفظ تمامیت ارضی، امنیت ملی و استقالل کشور می

؛ خبر اعالم. 4؛ اختفاء. 3؛ یابی مکان. 2؛ استتار. 1شود که عبارتند از:  پدافند غیرعامل شامل نه اصل کلی می
  .استحکامات و سازي مقاوم. 9؛ جابجایی و تفرقه. 8؛ پراکندگی. 7؛ فریب. 6؛ پوشش. 5

. پد: پاد یا پد در زبان فارسی پیشوندي است که بـه معنـی   1ي پدافند از دو قسمت تشکیل شده است:  واژه
). 47:1351است (دهخدا،  پیکارو  جدالو  جنگ. آفند: داراي مفهوم 2رود؛ به کار می دنبالو  متضادو  ضد

است. اما اصطالحاً پدافند عبارت است از، هرگونه عملی که با اسـتفاده   ضدجنگجه، پدافند به معناي در نتی
از وسایل و امکانات موجود به منظور جلوگیري و مقاومت در مقابل پیشروي دشمن و انهدام نیروهاي دشمن 

گونه تعریف شده  رعامل اینپدافند غی هاي نظامیفرهنگ واژه ). در کتاب113:1390شود (کامران،  انجام می
  ).207:1387است: در استفاده از پوشش، اختفا، استتار، فریب و واپایش حرکات در روشنایی (رستمی، 
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نیز به روشنی تعریف شود تـا معنـاي دقیـق آن روشـن گـردد.       هویت، باید مفهوم پدافندعالوه بر مفهوم 
شکل درستی معناي آن را درك کرد، به همین دلیل توان به  مفهوم هویت مفهومی کامالً پیچیده است که نمی

ي تعریف مشخصی از آن از  در پاسخ به پرسش چیستی هویت یا ارائه .از یک نسبیت خاصی برخوردار است
توان هویت را آگاهی فرد نسبت به خود دانست  می. هاي گوناگونی ارائه شده استمنظرهاي مختلف، دیدگاه

شود، بلکه فرد باید آن را به طـور مـداوم و پیوسـته در     فرد به او واگذار نمیهاي  ي تداوم کنش که در نتیجه
 ).81: الـف 1378 گیـدنز، ( هاي خویش مـورد پشـتیبانی قراردهـد    زندگی روزمره ایجاد کند و نیز در فعالیت

ي علوم اجتماعی و سیاسی است. سهل است به این معنـا کـه    از مباحث سهل و ممتنع در عرصه هویتمفهوم 
تـر در   هرچه بـیش  1نماید، ممتنع است، زیرا که به تعبیر اریک اریکسون اي همگان محسوس و معلوم میبر

  ).146: 1383شود (قاسمی، شود نامفهوم و دشوارتر میاین زمینه مطلب نوشته می
اي هاسـت. هویـت مقولـه    دهد، گذشـته و تـاریخ آن  ها شکل میاساساً یکی از عواملی که به هویت انسان

ي گذر از زمان به وجود آید. با این حال، گذشته و تاریخ نیز قـادر نیسـتند    نیست که به طور آنی و در لحظه
تـاریخ فضـاي   «گوید:  که یک هوش ثابت و یکپارچه براي انسان پدید آورند. در این زمینه استوارت هال می

ي گذشته خانـه کـرده اسـت. ردپاهـاي     مند و جانبدارانه کامالً باز و شناور نیست، چرا که در سازمان قدرت
توانیم ایـن نـوع سیاسـت فرهنگـی را      ایم. ما نمی گذشته بر ما نقش بسته است و ما حامالن پیوندهاي گذشته

مـو   که به گذشته باز گردیم. اما این بازگشت بـه هـیچ وجـه بازگشـتی کامـل و موبـه       هدایت کنیم مگر آن
هـا را جبـران   مان را از نو بسازیم و خسـارت  هاينده تا هویتنخواهد بود. گذشته در پشت سر منتظر ما نما

رویم، از طریق تاریخ، از طریق خاطره، از طریـق  پردازي شود. ما به گذشته می کنیم. گذشته باید از نو روایت
  ).338: 1383(هال، » میل و از همین رو، گذشته واقعیتی صریح نیست

، بـر  »یت یک احساس نسبتاً پایدار از یگانگی خود استهو«گوید: اریک اریکسون در تعریف هویت می
علی رغم تغییر رفتارها، افکار و احساسـات، برداشـت یـک فـرد از خـود همـواره       «اساس دیدگاه اریکسون، 

گوید این احساس که ما چه کسی هستیم باید با نگرشی که دیگـران نسـبت   مشابه است. عالوه بر این، او می
هویـت نـه یـک    «). همچنین گفته شـده اسـت کـه:    123:1379(بیابانگرد، » ان باشدبه ما دارند نسبتاً همخو

تر موارد صرفاً عبارت است از فرایند دشوار  محصول پیشینی است و نه محصول کامل شده، این مفهوم در بیش
  ).44: 1391فرد و ساروخانی،  (بابایی» (پرابلماتیک) دسترسی به تصوري از کلیت

گرایانـه بـه    هـا نگـرش ذات   ر تعریف هویت بر اکتسابی بودن آن تأکید دارند. آننظران د امروزه صاحب
اند و غالباً بر عینـی بـودن،   متغیر، ایستا و ابدي را کنار گذاشتهاي انتزاعی، ناهویت و تلقی آن به عنوان مقوله

هـاي   ها و بحـران  سیبها در بررسی آ ). از این رو، آن14-15: 1382سیاست و پویایی آن تأکید دارد (رجایی، 

                                                   
1. Erik Erikson 
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فرض مهم مـد   المللی یا جهانی، چنین دیدگاهی را به عنوان یک پیش اي بین هویتی و فرهنگی، به عنوان پدیده
نظران نظران جدیدتر، همچون صاحبصاحب ).24 : 1380 کاستلز،؛ 1: 1994، 2). کاراسکو1: 2001، 1(وونظر دارند 

ي هویت و فرهنگ و تعریف ناسی، نیز رویکردهاي نوینی دربارهش و متفکران جدید جامعه 3مطالعات فرهنگی
متحول و  نسبی بودن، استقاللي هویت و فرهنگ، بر ها، ضمن نقد رویکردهاي پیشین دربارهفرهنگ دارند. آن

آورنـد  در تغییرات و تحوالت اجتماعی بـه شـمار نمـی    متغیر وابستهفرهنگ تأکید دارند و آن را یک  بودن
  ).197-208: 2007؛ نگوس، 1383؛ اسمیت، 28-96: 1387شارع پور،  ؛46-50: 2006، 4(اسکات

هاي اجتماعی عصر جدید، کـه   ترین آسیب نظران و متفکران امروزي یکی از مهم به نظر برخی از صاحب
 5بحـران هویـت   نیافته، است  یافته و چه توسعه گیر بسیاري از جوامع، چه مدرن و چه سنتی، چه توسعه دامن

شناختی شده اسـت. بـراي    شناختی وارد ادبیات جامعه است. بحران هویت اصطالحی است که از ادبیات روان
اولین بار اریک اریکسون این اصطالح را براي توصیف وضعیت افرادي استفاده کرد که در تشخیص جایگـاه  

ویـژه، از دیـدگاه   خود در محیط پیرامونی، گروه و اجتماع خود دچـار مشـکل و تعـارض شـده بودنـد. بـه       
ها و هنجارهاي جامعـه، و   شود که فرد در تشخیص ارزش اریکسون بحران هویت غالباً در وضعیتی پدیدار می

هـاي بنیـادي باشـد.     تر، در تشخیص خوب و بد، زشت و زیبا، درست و نادرست، دچار تعارض به بیان درست
برد، اما غالباً تمایل دارد این پدیده را در  می شناختی به کار هرچند اریکسون بحران هویت را در معناي روان

یک زمینه یا بستر اجتماعی مورد بررسی قرار دهد، به همین دلیل معتقد است بحران هویت، در عین حال که 
  هاي اجتماعی است. شناختی است، اما عمیقاً متأثر از جامعه و زمینه پدیده و حالتی روانی و روان
تواند پیامدهاي منفی و  ند با تضعیف هویت همراه باشد و تضعیف هویت نیز میتوا اساساً بحران هویت می

تواند باعث سستی انسجام فرهنگی جوامـع شـده و رونـد     اي می مخرب براي جامعه به بار آورد؛ چنین پدیده
 هـایی کـه تـوان یـافتن    ي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جوامع را با اختالل مواجه کند. امـروزه ملـت   توسعه

هـاي فکـري و    بسـت  اند به بـن  راهبردي در جهت استحکام انسجام فرهنگی، اجتماعی، سیاسی خود را نداشته
، دچـار سـرگردانی و   جوامع در حـال توسـعه  جاست که انسان امروزي، به ویژه در  اند. از اینفرهنگی رسیده

ه پایگاهی که مبتنی بر فرهنگ ، شده است، چرا کبحران هویت، و به بیان بهتر، هویتی بیدرماندگی ناشی از 
ي هویـت بـه عنـوان یـک      ي خود باشد، ندارد، یا آن را از دست داده است. پس مسـأله و تمدن اصیل گذشته

اي به هم بافته است؛ و به فرهنگی، تافته -هاي مختلف اجتماعی ي اجتماعی در رابطه با پدیدهي پیچیدهپدیده
هـاي   بسیاري از معضالت در سراسر پیکر جامعه است. اساساً رسانه ي دهنده وجود آمدن بحران در آن اشاعه

                                                   
1. Wu 
2. Carrasco  
3. Cultural Studies 
4. John Scott 
1. Identity Crisis 
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تواننـد   مـا، مـی   محصوالت فرهنگیِ متعارض با هویـت و فرهنـگ ایرانـی و اسـالمیِ    ارتباطی نوین، به ویژه 
ي تمدنی چون ایران را با بحران مواجه کنند. از این رو، ضـرورت دارد مسـائل و    هاي چند هزار سالهشالوده
گیري از رویکـرد پدافنـد غیرعامـل فرهنگـی مـورد بررسـی و        هاي هویتی و فرهنگی کنونی را با بهره بحران

  پژوهش قرار دهیم.
  . اهمیت و ضرورت پژوهش2

 و متفاوت از ابزارهاي جوامع مختلف و اي است جامعه هر اساسی مسائل از یابی هویت و هویت ي پدیده
هویت تأکید دارد و متحول بودن ریچارد جنکینز بر  .کنند استفاده میپدیده  رو شدن با این روبه براي متنوعی

شود. وي یا بازتابی است که با توجه به شرایط اجتماعی دگرگون می پذیرانعطافمعتقد است هویت عنصري 
داند و معتقد است بدون هویت اجتماعی ها و جوامع از همدیگر میهویت اجتماعی را ابزار تمایز انسان

اي  شناختی هویت پدیده ). به طور کلی، در ادبیات جامعه6: 1381اي در کار نیست (جنکینز، جامعه اساساً
شناسان معتقدند هویت انسانی در بستر اجتماع  . به بیان دیگر، جامعهازلییا  ذاتی، انتسابیاست و نه  اکتسابی
هاي  تلف هستند، از این رو، هویتگیرد و از آن جا که جوامع گوناگون داراي بسترهاي اجتماعی مخ شکل می

  اجتماعی جوامع نیز متفاوت هستند.
شناختی را انکار کرد، و مسلماً هویت داراي ویژگی پویایی، سـیالیت و   توان چنین اصل جامعه هرچند نمی

تغییرپذیري است، اما تغییرپذیريِ افراطی، غیر طبیعی و ناگهانی هویت، به ویژه در وضعیتی کـه بـا عناصـر    
اي بایـد   تی بیگانه و متعارض تقابل پیدا کند، نوعی آسیب هویتی است. از این رو، ضمن آن که هر جامعههوی

هـاي   هاي فردي و اجتماعی را فـراهم کنـد، متقـابالً بایـد زمینـه      ي هویت هاي تکوین آزادانه و آگاهانه زمینه
را فراهم کرده و بسترهاي الزم را هاي معارض و مهاجم  ها و فرهنگ اجتماعی و فرهنگیِ رویارویی با هویت

یـا بـروز    جامعـه،  یـک  افراد هویت تضعیف صورت هاي مستحکم فراهم کند. مسلماً در براي تکوین هویت
ها  توان گفت چالش شوند؛ اصوالً میهاي جامعه نیز تضعیف می هاي هویتی و فرهنگی، بنیان ها و بحران چالش

ي جامعه باشـند. یکـی از    وانعی جدي بر سر راه پیشرفت و توسعهتوانند م هاي هویتی و فرهنگی می و بحران
هاي هویتی و فرهنگی به کار رفته است عنـوان بحـران هویـت اسـت. اساسـاً گفتـه        عناوینی که براي چالش

ژه در عصر جدید در بسـیاري از جوامـع انسـانی ظهـور             اي جهانی است که به ویشود بحران هویت پدیده می
فروپاشـی  تواند نظم و همبستگی اجتماعی را بـه خطـر انداختـه و حتـی سـبب       اي می چنین پدیدهکرده است. 
ي جامعه شود. بنـا بـه چنـین    تواند سد راه پیشرفت و توسعهاي میشود. از سوي دیگر، چنین پدیده اجتماعی

  ).9: 1392فرد،  شناختی آن داراي ضرورت و اهمیت است (بابایی دالیلی، بررسی جامعه
گیـرد، و ایـن کـه چـه     مـی  شکل چگونه و هست چگونه افراد هویت قضیه که این به این رو، توجه از

قابـل بررسـی و    و اساسـی  مسـائل  موانعی بر سر راه تکوین و استحکام هویت افراد جامعه وجـود دارنـد، از  



186 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
 

  

 که فرهنگی،ي موضوعات و مسائل  غیرعامل در حوزه پدافند ي از سوي دیگر، توجه به مقوله. پژوهش است
 مقابـل  در مقاومـت  سـازي فرهنگـی جامعـه و    ایمـن  منظـور  به موجود امکانات و وسایل از مستلزم استفاده

و  هـا  هاي بیگانه و مهاجم است، یک اسـتراتژي مهـم و ضـروري بـراي مقابلـه بـا چـالش        فرهنگ پیشروي
و  ویـت اجتمـاعی و فرهنگـی   هي بـین   هاي هویتی و فرهنگی است. بنا به چنین دالیلی، بررسی رابطـه  بحران

  یک ضرورت علمی انکارناپذیر است. پدافند غیرعامل فرهنگی
  ي تجربی پژوهش . پیشینه3

با انجام  ساز پدافند غیرعامل در آمایش سرزمین هاي امنیتشاخصي خود با عنوان  مهدي مدیري در مقاله
سازي و استفاده از تجربیات  سب، مقاومیابی منا هاي مکانرسد که مؤلفهمصاحبه با نخبگان، بدین نتیجه می

ساز پدافند غیرعامل در آمایش سرزمین هستند (مدیري،  هاي امنیتترین شاخص سایر کشورها از جمله مهم
جنگ نرم و جایگاه پدافند غیرعامل در زاده و همکاران در بررسی خود تحت عنوان  ). رجبعلی شیخ1392

نیافتگی مناطق مرزي را در ارتباط مستقیم با عدم تعادل بین  وسعهتآمایش استان مرزي سیستان و بلوچستان 
نیافتگی در مناطق  دانند. همچنین، معتقدند با گسترش ناامنی و توسعه مناطق مرزي و مرکزي یک کشور می

زاده و همکاران،  گردد (شیخمرزي، نتایج نامطلوب آن به طور مستقیم و بالفاصله به کل کشور منتقل می
ي دفاع غیرعامل در ایران، به  ، بعد از ارزیابی تاریخچهغیرعاملاصول و مبانی پدافند نباتی در کتاب ). 1391

شهرهاي ایران اشاره کرده است.  ریزي کالن راهبردهاي دفاع شهري در سایر کشورها و کاربرد آن در برنامه
هاي شهري قبل از وقوع بحران حکارگیري اصول پدافند غیرعامل در طر دهد که بهنتایج پژوهش وي نشان می

). حسن کامران و همکاران در 1386باشد (نباتی، هاي ناشی از بحران بسیار کارساز تواند در کاهش آسیبمی
 ساماندهی فضاي نواحی مرزي همجوار مرز ایران و پاکستان با رویکرد پدافند غیرعاملي خود با عنوان  مقاله

ي جغرافیایی صورت نگرفته است.  برداري از منابع این منطقه بهره معتقدند که کارکردهاي مؤثري براي
ترین عواملی  همچنین ایجاد توسعه در روابط اقتصادي و تجاري مناطق مرزي و کاهش فقر را مهم

  ).16: 1390شمارند که از طریق پدافند غیرعامل قابل حصول هستند (کامران و همکاران،  برمی
  . مبانی نظري پژوهش4

شناسانی مانند اریک  شناسی از سوي رواني روانهویت براي اولین بار به طور مدون در حوزهبحران 
داند. در این سنین،  اریکسون مطرح شد. اریکسون بحران هویت را به ویژه در سنین نوجوانی داراي اهمیت می

رایطی که انسان در این گیرند. در ش ها و هنجارهاي گوناگون قرار می ها در برابر ارزش به نظر وي، انسان
ي دهد. اریکسون هویت فردي را بر اساس قضیه رخ می هویت بحران شود  مواجه می انتخابسنین با مشکل 

داند که در فرایندهاي اجتماعی  شناختی میکند. وي آن را فرایندي روان تبیین می عدم آگاهیو  آگاهی
دهد، با وجود این، این پدیده از  در سنین بلوغ رخ مییابد. بحران هویت، بر اساس نظر اریکسون،  انعکاس می
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منديِ برخی عناصر هویت  یابد. هرچند اریکسون بر ثبات هاي بعدي تداوم می سنین بلوغ آغاز شده و در سال
ها بروز  ي این دگرگونیشود. از جمله تأکید دارد، اما معتقد است در گذر زمان هویت دچار دگرگونی نیز می

نامد و معتقد است در چنین حالتی  میهویت  آشفتگیر سنین بلوغ است. وي این پدیده را بحران هویت د
ي هایی که به عهده ي مسئولیتتواند از عهده که نمی ویژه آن  نیست، به  ها پدیدهدرست  انتخابانسان قادر به 

ی تشخیص دهد. اریکسون خوب تواند جایگاه خود را در جامعه به  او گذاشته شده است برآید، و همچنین نمی
هاي  ها را عمدتاً در پرتو تحلیلنیز تأکید دارد، با وجود این، وي آن متغیرهاي اجتماعیدر این زمینه حتی بر 

ساختار اي را که  گوید در حالت بحران هویت انسان قادر نیست وظیفه کند. وي می شناختی بررسی می روان
). اریکسون 11- 12: 1963کند، به انجام برساند (اریکسون،  گذار میبر اساس نیازهایش به افراد وا 1اجتماعی

هایی همچون  هاي اجتماعی خاص، وضعیت معتقد است در شرایط اجتماعی خاص، مانند جنگ یا نابهنجاري
). اساساً 16-19: 1968دهد (اریکسون،  ، به ویژه براي افراد بالغ رخ میبحران هویتیا  آشفتگی هویت

داند که وحدت و انسجام شخصیتی را از میان  هایی می هویت و آشفتگی هویت را پدیدهاریکسون بحران 
ي تاریخی در چنین وضعیتی، بر اثر عوامل فردي و اجتماعی، از میان برند. همچنین، به نظر وي، حافظه می
  ).142- 207هایش کنترل داشته باشد (همان:  تواند بر خود و فعالیت رود و فرد نمی می

اسـت. ایـن اعتمـاد از     اعتمـاد بنیـادین  ر اریکسون، یکی از عناصر مؤثر در تکـوین هویـت شخصـی    نظ  به
شناختی و گرایش فرد به سوي دیگران یـا   -گیرد و در روابط عاطفی  ي کودك سرچشمه میتجربیات اولیه

کسون و همفکـران  ). احساس امنیت و اعتماد، به اعتقاد اری63 الف: 1378یابد (گیدنز،  دنیاي عینی تکوین می
ها  ویژه والدین وي، و تأیید یا عدم تأیید خواسته وي، اساساً تحت تأثیر رفتارهاي پرورشی مراقبان کودك، به

که از میان برود، فرد دچـار اضـطراب وجـودي خواهـد شـد.       یا نیازهاي کودك تغییرپذیر است و هنگامی 
هـاي   هد و در ارتباط خود با دیگـران و امـور و پدیـده   اش را از دست بدهاي هویتی بنابراین، اگر فرد پشتوانه

اش دچار مشکل شود، از دیدگاه اریکسون و همفکران وي دچار بحران هویـت شـده اسـت (همـان:      پیرامونی
73-68.(  

شناختی بحران هویت تأکید دارد و توجه کـافی بـه   تر بر ابعاد روانبه طور کلی، هر چند اریکسون بیش
ي در سطح کالن (جامعه)، نابهنجـاري اجتمـاعی، ضـعف حافظـه     ها تعارض ارزشانند عوامل اجتماعی آن، م

ي گـذاران نظریـه  تـوان وي را از بنیـان   سازي نهادهاي اجتماعی و ... ندارد، اما مـی  هاي هویت تاریخی، سیاست
شناختیِ بحران هویت در سطح خرد دانست. در نظر گرفتن عوامل اجتماعیِ بحران هویت در کنار عوامل روان

شـناختی، بـه ویـژه     داند، رویکرد اریکسون را بـه رویکردهـاي جامعـه    تر می کننده ها را تعیینکه وي آن آن، 
-ي بحران هویت در حوزههاي اریکسون درباره تر ساخته است. پیگیري دیدگاه شناسی اجتماعی، نزدیکروان

                                                   
1. Social Structure 
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در ي اجتمـاعی  مسـأله پدیده به عنوان یک  شناسی، موجب مطرح شدن این ویژه جامعه اجتماعی، به  ي علوم 
  علوم اجتماعی معاصر شد.

کـارکردگرایی  ، از رویکرد بحران هویتو  هویتي  در این پژوهش، در کنار رویکرد اریکسون به پدیده
هـا بـا موضـوع پدافنـد      براي بررسی و تبیین هویـت، بحـران هویـت و ارتبـاط آن     1تالکوت پارسونز ساختی

ي یـک  هاي چندگانه گوید میان نظام ي سیبرنتیک میغیرعامل استفاده شده است. پارسونز با توسل به نظریه
 عاتاطالترین میزان داراي بیش نظام فرهنگینظر وي  گیرد. به ي انرژي و اطالعات صورت میجامعه مبادله

کند کـه نقـش اساسـی در     ترین نظام اجتماعی جامعه تلقی میاست و بر همین اساس وي نظام فرهنگی رامهم
ي مراتب سیبرنتیک در نظریه«). 240-256: 1371؛ توسلی،  88-90: 1376روشه، کند ( تحوالت اجتماعی ایفا می

ي سـیبرنتیک  هـام گـرفتن از نظریـه   پارسونز در آن واحد اصل مهم یگانگی و دگرگونی است. پارسونز بـا ال 
ي انرژي و اطالعـات  وقفه جان، محل گردش بی گوید نظام کنش، مثل هر سیستم فعالی، چه جاندار چه بی می

ي اجـزاي  انگیزد. همـه  هاي انرژي و اطالعات میان اجزاي نظام است که کنش نظام را برمی است. این مبادله
رژي برابر نیستند... به موجب یک اصل بنیادي سیبرنتیک، اجزایی ي اطالعات و انیک نظام از لحاظ ذخیره
کننـد. نتیجـه    تر است نظارت (کنترل) اعمال میشان بیش ترند بر اجزایی که انرژي که از لحاظ اطالعات غنی

هاي پی در پی و تجمعی و با نظم سلسـله مراتبـی برقـرار     شود که در هر نظام کنش یک سري نظارت این می
کننـد؛   را ایفا می هاي وضعی کنش عاملاي پرانرژي در پایین سلسله مراتب جا دارند و آن جا نقش است. اجز

» کنند را ایفا می ي کنشهاي نظارت کننده عاملتر در باالي سلسله مراتب جا دارند و نقش  اجزاي پراطالعات
هـاي جامعـه، فرهنـگ را     ). پارسونز در ترسیم روابط سیبرنتیک میان خـرده نظـام  88- 89: 1376(روشه، 

داند که می انرژيترین و بیش اطالعاتترین و اقتصاد را داراي کم انرژيترین و کم اطالعاتترین داراي بیش
تر بـوده و اقتصـاد نیـز بـه      هاي پایین نظام ي اطالعات به خردهکننده بر اساس چنین دیدگاهی، فرهنگ عرضه

  کند. میهاي باالتر از خود انرژي عرضه  نظام خرده
گوید، داراي اهمیـت اساسـی در حیـات اجتمـاعی اسـت،       که پارسونز می نظام فرهنگی، همچنان اگر خرده

هاي اجتمـاعی، از جملـه بحـران هویـت، شـود. پارسـونز        ي بحرانتواند پدیدآورنده بنابراین اختالل در آن می
هاي اجتماعی به عنـوان   اما اگر ارزشگوید،  نظام فرهنگی چندان سخن نمیشناختی خرده ي ابعاد آسیبدرباره
ها، به عنوان یکی  توان در بحث از تعارض ارزش نظام فرهنگی در نظر گرفته شوند، می ترین عناصر خردهمهم

ي ي رابطـه ویـژه دیـدگاه وي دربـاره    هاي بحران هویت، از چهارچوب نظري پارسونز، به ترین شاخصاز مهم 
  هاي اجتماعی دیگر، استفاده کرد. نظام و خردهنظام فرهنگی  خردهسیبرنتیک میان 

فرهنـگ جوانـان را در   اهمیت خـرده  1950ي شناسانی بود که در اوایل دهه از نخستین جامعه«پارسونز 

                                                   
1. Talcott Parsons 



 q  189   هویت، بحران هویت و پدافند غیرعامل فرهنگی
 

 

پذیري خاطرنشان کرده است. این  اي از جامعه ي اجتماعی و هم به عنوان مرحلهعین حال هم به عنوان پدیده
یـی کـه   ها تنشاش جدا می کند و هم به  به شکافی که نوجوان را از خانوادهفرهنگ، در عین حال هم خرده

هـاي دوسـتان و در   کند، توجه دارد. فرهنگ نوجوانی کـه در گـروه   توقعات محیط مدرسه بر او تحمیل می
ي نوجـوان را از زنـدگی   شود، فاصله ي جامعه متبلور میسبک زندگی اجتماعی و زیستن تاحدودي در حاشیه

تر کرده و حتی گاهی گسیختگی با محیط خانوادگی و ورود بـه دنیـاي خـارج از خـانواده بـا      گی بیشخانواد
پـذیري   فرهنگ جوانان براي نوجوانی که باید فشار روحی جامعه خشونت همراه است. در همان حال، خرده

. پارسـونز در  )177-186 : 1376 (روشـه؛  » کند مدرسه را تحمل کند، پناهگاهی براي تشفی خاطر عرضه می
گیرد. هاي اجتماعی بهره می سیستم ي میان خردهي رابطهشناسی شخصیت نیز از تحلیل کالن خود درباره آسیب

داند. به نظر پارسونز،  می ها ستاندهو  ها دادهي به هم خوردن تعادل میان شناختی را نتیجه هاي آسیب وي نشانه
هـاي   ي مـازاد داده را  نتیجـه  پارانویاتی خواهند شد. مثالً وي هاي شخصی ها موجب آسیب مازاد یا نقصان داده

هـاي   ها را با مکانیسـم گیرند و شخصیت باید آن آسا شخصیت را زیر امواج خود میداند که سیل اطالعاتی می
ي نقصان ارتباط با جهان خارج و کمبود اطالعـات  نتیجه اسکیزوفرنیدفاعی کانالیزه و تخلیه کند. برعکس، 

، که غرایز جنسیبه جاي   کند. پارسونز هاي خودشیفتگی جبران می دریافتی است و شخصیت آن را با راه حل
را عوامـل بنیـادي تکـوین     هنجارهـاي اجتمـاعی  و  هاي فرهنگـیِ درونـی شـده    ارزشفروید بود، مورد تأکید 
ویرِ کوشـد تصـ   ي غرایـز، مـی  شـناختی نظریـه   گرایـی زیسـت   اب از تحویـل داند. وي بـراي اجتنـ   شخصیت می

  ).188-191 اي از شخصیت ارائه دهد (همان:  شناسانه جامعه
هسـتند کـه جهـت و معنـاي کـنش را تعیـین        ها ارزشکند که در نهایت  پارسونز این داعیه را مطرح می

تبیین کنش فردي و جمعی، به عوامل نظارت، یعنی  کنند که در منتقدان آثار پارسونز او را متهم می«کنند.  می
هاي فرهنگی، موقعیتی مسلط داده و سهم عوامل وضعی، یعنی جسمانی، روانی و اجتمـاعی را نادیـده    به ارزش

هـاي   همچنین گفته شده است پارسونز جامعه را یـک هسـتیِ مبتنـی بـر وفـاق جمعـی (ارزش      ». گرفته است
، نظم اجتماعیاند. پارسونز، ضمن تأکید بر اهمیت ثبات و همسازي مسلط داند که در آن نظم و مشترك) می

). با وجود ایـن، وي  248-250: 1376کند (روشه،  تلقی میمسأله آن را نه یک آرزو و یا آرمان، بلکه یک 
اجتماعی نداشته است. وي برخی  -هاي فرهنگی  ها و آسیب توجه چندانی به تحوالت فرهنگی، منشاء ارزش

دهـد. از   برد، چندان مورد بحث قـرار نمـی   ها نام میاش از آن شناختی هایی را که در نظریات جامعه ناقضاز ت
ها سخن ي آندرباره ]الگویی[هایی است که در مطرح کردن متغیرهاي ساختاري  ها، تناقض ي این تناقضجمله
، خنثـی بـودن از لحـاظ عـاطفی     بـودن در برابـر   عـاطفی ، گرایـی  عـام در برابـر   گرایـی  خاصگوید؛ مانند  می

در برابـر   بـودن  ویـژه و  ي عملیجنبهدر برابر  کیفیت ذاتی، جمعی گیري جهتدر برابر  گیري شخصی جهت
  ).242-245: 1371(توسلی،  بودن پراکنده 
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هـاي اجتمـاعی    اي یکی از متغیرهاي ساختاري بر کـنش  کند که در هر جامعه پارسونز این گونه تصور می
اي وجود داشته باشد. به توان یافت که در آن مطلقاً چنین پدیده اي را نمی در حالی که هیچ جامعهغلبه دارد. 

نیافته، همـواره کشـمکش میـان متغیرهـاي سـاختاري      ویژه در جوامعی چون جوامع در حال توسعه یا توسعه
هـاي مـدرن    با ارزش وجود دارد. این پدیده محصول ورود چنین جوامعی به جریان مدرنیزاسیون و رویارویی

دهد. با در نظر گرفتن چنین مسـائلی   رخ می بحران هویتو  ها تعارض ارزشاست. در چنین روندي است که 
شـناختیِ تحـوالت   توان رویکرد نظري پارسونز در تحلیل تحـوالت اجتمـاعی را بـا افـزودن ابعـاد آسـیب       می

ها و  فرهنگ ها، خرده، چه در سطح خرد (گروهها ي تعارض ارزشاجتماعی اصطالح کرد؛ به ویژه، اگر قضیه
تـوان   شناختی پارسونز افزوده شود، می هاي اجتماعی)، به رویکرد جامعه سیستم...) و چه در سطح کالن (خرده

  شناختی بحران هویت از آن استفاده کرد. در تبیین جامعه
نظـام  هاي یک جامعه (شـامل   نظامهاي اساسی پارسونز این است که در سلسله روابط خرده یکی از فرض

است، بـه   اطالعاتترین داراي بیش نظام فرهنگی)، نظام ارگانیسمیو  نظام شخصیتی، نظام اجتماعی، فرهنگی
هـاي دیگـر جامعـه اسـت. هرچنـد پارسـونز در بحـث از         نظـام همین دلیل داراي قدرت نظـارت بـر خـرده   

کنـد، امـا ایـن قضـیه را در      را مطـرح مـی   ها ستاندهو  اه دادهي عدم تعادل میان شناسی شخصیتی مسأله آسیب
پذیري افراد (مخصوصاً نوجوانان و جوانان) مطرح کرده و چندان به سطحی خرد، به ویژه در بحث از جامعه

هاي هویتی در سطح کالن جامعه توجه نکـرده اسـت. بـه منظـور کارآمـد سـاختن رویکـرد         ي آسیبمسأله
شـناختی رویکـرد وي در    هاي هویتی در سطح کالن جامعه، بعـد آسـیب  آسیبپارسونز جهت تحلیل و تبیین 

جامعه تعمیم داده شده است. بـه بیـان دیگـر، در ایـن      سطح کالنجامعه به  سطح خردي شخصیت از زمینه
شناسی هویتی رویکـرد  شناختی به رویکرد پارسونز، به ویژه ارتقاي بعد آسیب پژوهش با افزودن بعدي آسیب

هـاي   تـوان آسـیب   ، یک رویکرد ابداعی پدید آمده است که بر اساس آن میسطح کالنبه  ح خردسطوي از 
هویتی (بحران هویت) در سطح کالن جامعه را نیز مورد تبیین قرار داد. با تکیه بر این رویکرد ابـداعی ایـن   

برخالف دیدگاه   - ها دهستانو  ها دادهفرض اساسی در انجام این تحقیق مد نظر بوده است که عدم تعادل میان 
تواند در سطوح کـالن جامعـه نیـز وجـود      شود، بلکه می صرفاً به سطوح خرد جامعه محدود نمی -پارسونز 

هـاي بنیـادي    ، تعـارض ها ستاندهو  ها  دادهتر از آن، حتی ممکن است به جاي عدم تعادل میان داشته باشد. مهم
ه باشد. به عبارت دیگر، فرض اساسی ایـن تحقیـق ایـن بـوده     ها (در سطوح خرد یا کالن) وجود داشتمیان آن

هـا، عـدم تعـادل، و حتـی     آن میانهاي جامعه یا در  نظام خرده دروندر  ها ستاندهو  ها دادهاست که اگر میان 
  تعارض، وجود داشته باشد، در چنین شرایطی در جامعه بحران هویت پدیدار خواهد شد.
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  غیرعامل. هویت، بحران هویت و پدافند 5
ساز در مقابل هر  سازي و مصون نمودن عوامل انسانی و انسان پیشگیري و رعایت تمهیدات پیشگیري، آماده

ي تدبیر است. این موضوع در طول تاریخ از ذهن مدبران دور نمانده و همیشه فاتحان  دهندهنوع بحرانی، نشان
اند. به طور خاص، در شرایط کنونی بهره جستهاي از اقدامات تدافعی قبل از وقوع حادثه و قهرمان افسانه

ها به شدت افزایش یافته و روز به روز در حال تغییر و تنوع است، توجه به زندگی که تعداد وقوع بحران
حفظ جان مردم، «امري بس هوشمندانه و ضروري است. اصوالً پدافند به معناي  غیرعاملموضوع پدافند 

ي مواقع در برابر هرگونه شرایط،  مامیت ارضی و حاکمیت ملی در همهتضمین امنیت افراد، صیانت از ت
 پدافند عامل. 1شود: ) که به دو شاخه تقسیم می13: 1389(احمرلوئی، » باشد موقعیت و هرگونه تجاوز می

دفاع در مقابل «شود. در تعریف پدافند عامل گفته شده است که:  تر در وقوع بحران به کار گرفته می که بیش
هاي رزمی به منظور از کار انداختن ماشین جنگی ها، تجهیزات جنگی و تکنیککارگیري سالح شمن با بهد

مدیریت پیش از تر بر  بیش پدافند غیرعامل)؛ از سویی دیگر، 15: 1378تبار،  (نیازي» دشمن و نابودي آن
پذیري نیروي انسانی،  آسیباي که موجب کاهش تأکید دارد و عبارت است از هر اقدامی غیرمسلحانه بحران

عامل و  عامل طبیعیهایی با هاي کشور در مقابل بحرانها، تأسیسات، تجهیزات، اسناد و شریانساختمان
پردازان داخلی، پدافند غیرعامل را با تأکید بر بعد دفاعِ پیشگیرانه در برابر  تر نظریه گردد. بیش انسانی

  ).3: 1386نیا،  ند (موحدياحمالت دشمن (عامل انسانی) تعبیر کرده
  گیري . نتیجه6

هاي ریزي ي جوامع در قبال مسائل مختلف برنامه اي یک ضرورت است و همهگیري در هر امر و مسأله پیش
ي هویت، که  آورند. مسأله هاي الزم را به عمل میمختلف انجام داده و همچنین در قبال این مسائل پیشگیري

گردد، باعث شده هاي متعدد میاي است، و در صورت تضعیف، باعث بحران جامعهترین مسائل هر  از مهم
ها در امان بمانند. دهند تا از این بحرانهاي متعددي انجام  ریزياست کشورهاي مختلف در قبال آن برنامه

ها و مطالعات متعددي در مورد چگونگی  ریزي چون کشور ما یک کشور جوان است ضرورت دارد برنامه
یابی درست و نادرست  ها و عوامل مؤثر بر هویت یابی نسل نوجوان و جوان جامعه انجام شود تا زمینه هویت

توان نقاط ضعف و قوت را شناسایی کرده و با  شناسایی شوند. هنگامی که چنین اقداماتی انجام شوند، می
گیري  و فرهنگیِ مؤثر بر شکلها، بسترهاي اجتماعی  تقویت نقاط قوت و رویارویی با نقاط ضعف و کاستی

زاي فرهنگی به سهولت در معرض تغییر و  را فراهم آورد؛ هویتی که در برابر عواملِ آسیب هویت مستحکم
هاي متکثر و متعارض دنیاي  ها و هویت تواند مسیر خود را در هزارتوي فرهنگ گیرد و می تبدل قرار نمی

هاي هویتی و فرهنگی را  تماعی و فرهنگیِ رویارویی با آسیبهاي اج کنونی پیدا کند. مسلماً اگر ما زمینه
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هاي مستحکم امیدوار باشیم، در غیر این صورت  گونه هویت توانیم به تولید و گسترش این فراهم کنیم، می
  هاي هویتی و فرهنگی را انتظار داشته باشیم. باید انواع بحران

  منابع
  

  ي فارابی. ، تهران، دانشکدههاي نوینل در جنگپدافند غیرعام، 1389احمرلوئی، محمد حسین؛ 
هاي فرهنگـی، بـا   ي حسن پویان، تهران، دفتر پژوهش، ترجمهي فرهنگیدرآمدي بر نظریه، 1383اسمیت، فیلیپ؛ 

  ها.گوي تمدنوالمللی گفتهمکاري مرکز بین
  ، تهران، انتشارات چاپخش.یخی، تجربیي معاصر ایران؛ رویکردي تاربحران هویت در جامعه، 1392فرد، اسداله؛  بابایی
، هـا هـا و فرصـت  اینترنت، جهانی شدن و هویت فرهنگی جوانان در ایران: چـالش ، 1391فرد، اسداله؛ باقر ساروخانی؛  بابایی

  تهران، انتشارات دیدار.
  »).سمت(«ها انسانی دانشگاه، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم شناسی هاي جامعه نظریه، 1371توسلی، غالمعباس؛ 

  ي تورج یاراحمدي، تهران، نشر و پژوهش شیرازه. ، ترجمههویت اجتماعی، 1381جنکینز، ریچارد؛ 
  ، جلد چهارم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. ي دهخدا نامه لغت، 1351اکبر؛  دهخدا، علی

  ، تهران، نشر نی.در عصر یک تمدن و چند فرهنگي هویت ایرانیان امروز: ایفاي نقش مشکله، 1382رجایی، فرهنگ؛ 
  ، تهران، ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران. هاي نظامیفرهنگ واژه، 1387رستمی، محمود؛ 

  انتشاراتی تبیان. -ي فرهنگی گهر، تهران، مؤسسهي عبدالحسین نیک، ترجمهشناسی تالکوت پارسونز جامعه ،1376روشه، گی؛ 
، تهران، سازمان مطالعـه و تـدوین کتـب علـوم انسـانی      شناسی آموزش و پـرورش جامعه، 1387د؛ پور، محمو شارع

  »).سمت(«ها دانشگاه
جنگ نرم و جایگـاه پدافنـد در آمـایش    ، 1391زاده، رجبعلی؛ مهدي محمدي؛ مهدیه دهباشی؛ سیدرفیع حسینی؛  شیخ

حل مکران و اقتصاد دریایی جمهوري اسـالمی  ي سوا ، اولین همایش ملی توسعهاستان مرزي سیستان و بلوچستان
  ایران، دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار.

، مجموعـه مقـاالت   مبـانی نظـري هویـت و بحـران هویـت     هاي هویت، در:  ، مراتب و مؤلفه1383قاسمی، فرزانه؛  
  ماعی جهاد دانشگاهی.ي علوم انسانی و اجت اکبر علیخانی، تهران، پژوهشکده آوري شده به اهتمام علی جمع

طرح  ي حسن چاووشیان، تهران، انتشارات، ترجمهعصر اطالعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ؛ جلد دو: قدرت هویت، 1380کاستلز، مانوئل؛ 
  .نو

، سازماندهی فضایی نواحی مرزي همجوار بـا مـرز   1390کامران، حسن؛ طاهر پریزادي؛ حسن حسینی امینی؛ 
  .5ي  ، سال دوم، شمارهریزي شهري مجله پژوهش و برنامهایران و پاکستان با رویکرد پدافند غیرعامل، 

مل در ارتقاي امنیت فضـاهاي  ، بررسی و تبیین نقش پدافندغیرعا1391کیانژاد، سید قاسم؛ امامعلی فیروزپور؛ 
  . مجموعه مقاالت همایش مدیریت شهريشهري کشور، 
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  ي منوچهر صبوري، تهران، نشر نی.، ترجمهي اجتماعیشناسی و نظریه سیاست، جامعه ب،1378گیدنز، آنتونی، 
، تهران، نشر ي ناصر موفقیان، ترجمهتجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدیدالف، 1378گیدنز، آنتونی؛ 

  نی.
، سال ي راهبردي دفاعی فصلنامهساز پدافند غیرعامل در آمایش سرزمین،  هاي امنیت، شاخص1392مدیري، مهدي؛ 

  .41ي  یازدهم، شماره
  ریزي و تألیف کتب درسی. ، تهران، مرکز برنامهمفاهیم نظري و عملی دفاع غیرعامل، 1385موحدي نیا، جعفر؛ 
  ، تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.اصول و مبانی پدافند غیرعامل، 1386موحدي نیا، جعفر؛ 

  ، تهران، مرکز آموزشی و پژوهشی شهید صیاد شیرازي.پدافند غیرعامل، 1386نباتی، عزت اهللا؛ 
  ، تهران، دانشگاه عالی دفاع.پدافند غیرعامل و تسلیحات کشتار جمعی، 1387تبار، حسن؛  نیازي

ي شـهریار وقفـی پـور،    هاي قـدیم و جدیـد، ترجمـه   هاي قدیم و جدید، قومیت، هویت1383ال، استوارت؛ ه
  .24ي ، شمارهفلسفی، ادبی، فرهنگی ارغنون ي فصلنامه
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  و پدافند غیرعامل در میان جواناناي  گرایش به تلویزیون ماهواره
  2سحر آذرهوش، 1اسداله بابایی فرد

  
  چکیده

هـاي   برنامـه  تـأثیر بررسـی  ، پیمایشی صورت گرفته اسـت  ةکه به شیو، هدف از پژوهش حاضر
در بـین  ، بـر موضـوع پدافنـد غیرعامـل     تأکیدبا ، زبان بر مدگرایی دانشجویان اي فارسی ماهواره

یادشده، آماري  ۀاز جامع. عی دانشگاه مازندران بوده استعلوم انسانی و اجتما ةدانشجویان دانشکد
در این پژوهش براي آزمون فرضـیات  . اند گیري تصادفی ساده انتخاب شده نمونه ةنفر به شیو 70

هاي  داده، به طور کلی. آن استفاده شده است سطح معناداريو  پیرسون آزمون همبستگیپژوهش از 
میزان . 2تر از پسران است؛  انگین مدگرایی در بین دختران بیشمی. 1دهند که:  نشان میاین پژوهش 
 تلویزیون هاي جذاب نبودن برنامهبین . 3ندارد؛ تفاوت  افراد متأهل و افراد مجرددر بین  مدگرایی
گرایش به بین . 4و مستقیم وجود دارد؛  همبستگی معنادار اي ماهوارهتلویزیون گرایش به و  داخلی

تماشـاي  یعنـی هرچـه   و مستقیم وجود دارد؛  همبستگی معنادار مدگراییو  اي ماهوارهتلویزیون 
در پایـان ایـن   شـود.   مـی تر  بیش مدگراییو میزان ، باشد تر بیش اي هاي تلویزیون ماهواره برنامه

پیشنهادهایی براي رویارویی با گرایش افراطی بـه  ، هاي تجربی پژوهش با توجه به یافته، پژوهش
یک راهکار و رویکرد پدافنـد   عنوان ، بههاي ناشی از آن اي و آسیب تلویزیونی ماهواره هاي شبکه

  . ارائه شد، غیرعامل فرهنگی
  . پدافند غیرعامل، وضعیت تأهل، جنسیت، مدگرایی، اي تلویزیون ماهواره: ها کلیدواژه

                                                   
 شناسی دانشگاه کاشان. استادیار جامعه .1
  کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی. دانشجوي .2
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  . مقدمه1
گسترش . ي انسانی است گسترده و فرد دنیاي امروز، وجود ارتباطات وسیع هاي منحصربه یکی از ویژگی

ي جدید را چنان از جوامع پیشین متمایز ساخته کـه عـصر  به ویژه ارتباطات الکترونیک، جامعه ،ارتباطات
اند. در چنین  خوانده 3اي شبکه ي جامعهو  2ي اطالعاتی جامعهي امـروز را  و جـامعـه 1عـصر ارتباطاتنو را 
کنند.  مهم ایفا می یارکلیدي در ارتباطات، نقشی بس عنوان عنصر به 4اط جمعیوسایل ارتبها و  اي رسانه جامعه
ها در  ترین تأثیر فرهنگی را دارند. این رسانه هاي جمعی از میان تمامی ابزارها و فنون جدید، بیش رسانه

دیک کردن ها، تکوین فرهنگ جهانی و نز خلق و خوي و رفتار انسان پیدایش عادات تازه، تغییر در باورها و
 ي ها در همه ها و نیز استقبال همگانی از آن جوامع و ملل، سهمی شگرف دارند. البته میزان تأثیر رسانه

فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی هر جامعه  ي توسعه هاي متعددي همچونجوامع یکسان نبوده و تابع متغیر
هاي ارتباطی، به ویژه  هاي رسانههاي اخیر اثرات و پیامد ي مهم دیگر این است که در سال نکته است.
، بر هویت و فرهنگ جوامع بسیار اینترنتو  اي ون ماهوارهیتلویزهاي ارتباطی جهانی، همچون  رسانه

نظران، نقش مهمی در نزدیک  ي برخی از صاحب ها، به گفته کننده بوده است؛ این رسانه چشمگیر و تعیین
نظران از این پدیده تحت عنوان  ند. در مجموع، این صاحبکن ها به همدیگر ایفا می کردن جوامع و فرهنگ

ها دارد.  گویند و معتقدند که جهانی شدن نقشی اساسی در همگرایی جوامع و فرهنگ سخن می 5جهانی شدن
از دیدگاهی  -ي ایران  چه در سطح جهان و چه در سطح جامعه - نظران  البته، برخی از صاحب

، و سازيِ فرهنگیِ جوامع یکسانباعث بروز  جهانی شدنرند و معتقدند که نگ شناختی به این پدیده می آسیب
؛ 1380کاستلز، ؛ 1382، ابرتسونرشود ( ، می7آمریکایی شدنو  6غربی شدنهایی همچون  به ویژه، ظهور پدیده

  ).2008؛  گنون، 2006؛ شهابی، 2003؛ محمدي، 2000؛ بِک، 1996هال، ؛ 1391 فرد، بابایی؛ 1381 گل محمدي،
تأثیر ماهواره بر مدگرایی دانشجویان  پدافند غیرعاملکه با تأکید بر به دنبال این هستیم  پژوهشدر این 

بـه   کـه  گـردد  می اطالقي اقداماتی  به مجموعه غیرعامل دفاع یاپدافند غیرعامل  را مورد بررسی قرار دهیم.
 وتجهیـزات   بـه  مـالی  خسـارات  شـدن  وارد از تـوان  مـی  آن اجـراي  بـا  و ندارد نیاز افزار جنگ کارگیري به
 و خسـارات  ایـن  میـزان  یـا  و نموده جلوگیري انسانی تلفات و غیرنظامی و نظامی حساس و حیاتی سیساتأت

 بدون بحران،هنگام  در پذیري آسیبهش کا معناي به غیرعامل پدافند. دادهش کا ممکن حداقل به را تلفات
 پدافند اقدامات. است مدیریتی و فنی یرنظامی،هاي غ فعالیت از گیري بهرهبا صرفاً و نظامی اقدامات از استفاده

                                                   
1. Communication Age 
2. Information Society 
3. Network Society  
4. Mass Media 
5. Globalization 
6. Westernization 
7. Americanization 
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 اسـتحکامات،  بقا، قابلیت خبر، اعالم یابی، مکان فریب، جابجایی، و تفرقه پراکندگی، پوشش، شامل غیرعامل
  است. امنهاي  سازه و فریبنده ماکت اختفاء، استتار،

هـاي   آیـد. ایـن ابـزار، بـه دلیـل ویژگـی       جمعی به شمار مـی  مند ارتباط هاي قدرت یکی از رسانه ماهواره
شماري از افـراد را   هاي تصویري را به دورترین نقاط منتقل کند و تعداد بی فرد خود، قادر است پیام منحصربه

 رسـانی و در  توانـد در هشـیار کـردن، اطـالع     در سراسر دنیا مورد خطاب قرار دهد. همچنان که ماهواره می
هاي تخریبی و نابهنجاري نیـز دارد، تـا جـایی     هش، سیاست و ... نقش مهمی داشته باشد، برنامهپژو هاي حوزه

ـ  ي آن داشته تا براي مصونیت جامعه شناسان و کارشناسان فرهنگی را بر که برخی از جامعه ویـژه   هانسانی، ب
مند بر افکار عمومی و عملکرد  تهاي این ابزار قدر ثیر برنامهأاندیشی کنند. بدین ترتیب، ت چاره ،نهاد خانواده

 ؛3/2/1393(نجفــی،   نبایــد از نظــر دور داشــت    ، راپــذیري  ویــژه از نظــر تربیتــی و جامعــه     هبــ ، آن
www.motaleatekhanevadeh.ir169-181 : 1390 ،؛ خاموشی1375پنابادي،  ؛.(  

 ي رسـانه و  عبارت از هر ابزاري براي برقراري ارتباطات ماهوارهگفته شده است که:  ماهوارهدر تعریف 
نیز گفته شده است که: پدافند  پدافند غیرعامل)؛ در تعریف 37: 1387 حمدي،(ا ي پیام است حامل یا واسطه

و با اجراي آن  افزار نبوده است بکارگیري جنگ شود که مستلزم به ي اقداماتی اطالق می غیرعامل به مجموعه
توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی و حساس نظـامی و غیرنظـامی و تلفـات     می

نیـز گفتـه شـده     مدگراییمد و انسانی جلوگیري کرده یا میزان این خسارات را به حداقل رساند. در تعریف 
 ي شـوند و داراي یـک دوره   ه پذیرفته میاي هستند که توسط بخشی از جامع مد، الگوهاي فرهنگیاست که: 

بنابراین مدگرایی آن است که فرد، لباس پوشیدن و طرز . شوند زمانی بسیار کوتاه هستند و سپس فراموش می
کـه الگـوي جدیـدي در جامعـه رواج      زندگی و رفتار خود را طبق آخرین الگوها تنظیم کند و به محـض آن 

ر میـان  ص، دخصو و به ،شود که در جامعه به چیزي گفته میمدگرایی  . اصوالًیافت، از آن یکی پیروي نماید
  ).41: 1385(گلستان،  یابد هاي مختلف رواج می جوانان براي براي مدت کوتاهی در زمینه

  مسئله . بیان2
یکی از نیازهایی که به شکل مستقیم با . ن نیستآجوانی خصوصیات خاص خود را دارد که هیچ گریزي از 

شناسان  شناسان و روان جامعهتر  بیشه اي ک گونه هباست، راستگی و مدگرایی آرتباط دارد سن جوانی ا
امروزه ؛ رایش مو دارندآالقول هستند که جوانان در سن خاصی نیاز به پوشیدن انواع خاصی از لباس و  متفق

به ویژه  فرهنگی و اجتماعی، هايِ ارزش انتقال و گسترشِ اصلیِ ها و ابزارهايِ ماهواره به عنوان یکی از رسانه
داراي نقش مهمی است. مد و جوانان  يرفتارتغییرات در ، 1سبک زندگیالگوهاي پوشش، و به طور کلی 

ي اقشار جامعه وجود دارد. اما در این میان جوانان و  اي است که کمابیش در میان همه مدگرایی پدیده
                                                   

1. Life Style  

http://www.motaleatekhanevadeh.ir
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یعنی مد و  ،لهأبررسی و تبیین این مس گرا هستند.دهند و مد نوجوانان بیش از دیگران به مد اهمیت می
ثري ؤکه خود عامل م ،مدگرایی جوانان منجر شود عناي عملم ریزان از مدگرایی، می تواند به آگاهی برنامه

ها به  در دنیاي امروز، نقش و کارکرد ماهواره. خواهد بود الگوي مناسب براي جوانان ي در طراحی و ارائه
اي است.  العاده داراي اهمیت فوق دیگر، جهانی و پرقدرت در میان وسایل ارتباط جمعیي  هعنوان یک رسان

امروزین  ي فکري کارکردهاي مهمی را در جامعه ي کارگیري ابزارهاي فنی و فنون پیچیده هها با ب ماهواره
تر کسی  بر کمها در دنیاي پیرامون در شکل دادن به رفتارهاي اجتماعی بشر  نقش ماهواره کنند. ایفا می

  پوشیده است.
پرنفـوذ و   جهـانی،  ي بـه عنـوان یـک رسـانه     ،م بـه بررسـی نقـش مـاهواره    یخـواه  میما  پژوهشدر این 
مـا   م.یهـا بـه مـد بپـرداز     نآبه ویژه در گرایش  ،در شکل دادن به رفتارهاي اجتماعی دانشجویان ،پرمخاطب

یا ماهواره باعـث مـدگرایی و   ببینیم آرسی قرار دهم ثیر ماهواره بر رفتار دانشجویان را مورد برأم تیخواه می
دانشجویان دیدگاه غالب خود را در انتخاب  یا اصوالًآ ا خیر؟شود ی دانشجویان میدرمیان تغییر رفتار اجتماعی 

 ماهواره چه فرایندي را در تضعیف یا تقویت گرایش دانشجویان بـه مـد دارد؟   کنند؟ از ماهواره اخذ می مد،
یـا  آ فرهنـگ جوانـان چگونـه اسـت؟     پوشش ظاهري و گفتار، ر رفتار،ب اي ي ماهوارهها ي برنامهثیر تماشاأت

رایـش و  آهـا و نـوع    چون طرز لباس پوشیدن و نوع لباسهمهاي مختلفی  ماهواره با تبلیغات گسترده و زمینه
 اي ماهوارهنهایتاً این که، آیا تلویزیون و  ؟استعامل ترویج فرهنگ بیگانه در جوانان  لوازم مصرفی در منزل،
تـأثیر  بررسی میـزان  این پژوهش عبارت است از:  دف کلیدر مجموع، ه ؟مؤثر است بر مدگرایی دانشجویان

. 1. اهـداف خـاص ایـن پـژوهش عبـارت اسـت:       دانشجویاندر بین بر مدگرایی  اي ماهوارهتلویزیون تماشاي 
. 2 ؛اي هـاي مـاهواره   بـه شـبکه  دانشـجویان  گـرایش  در  یزیون ایرانهاي تلو جذاب نبودن برنامه بررسی نقش
  .مدگراییو  وضعیت تأهل بین ي . بررسی رابطه3؛ مدگراییو  جنسیتبین  ي بررسی رابطه

  پژوهش هاي . پرسش3
دانشجویان چقدر  مدگراییثیر ماهواره بر أت :این که ازاست  عبارت این پژوهشغازین و اصلی آپرسش 
 شوند، ن مشتق میآهاي دیگري که از  و پرسش است پژوهشهاي  پرسش محور سایر پرسشاین ؛ است؟
هاي  جذاب نبودن برنامهیا بین آ :هستنددهند که شامل موارد زیر  را تشکیل می پژوهشاین دیگر هاي  پرسش

یا بین ؟ آجود داردو رابطه اي ماهوارهتلویزیون  هاي شبکه بهدانشجویان میزان گرایش و  تلویزیون ایران
وضعیت یا بین ؛ آرابطه وجود دارد؟ اي ماهوارهتلویزیون از ها  آنثیرپذیري أدانشجویان و میزان ت یتجنس
  . رابطه وجود دارد؟ اي ماهوارهتلویزیون از ها  آنثیرپذیري أدانشجویان و میزان ت تأهل

  ي تجربی پژوهش . پیشینه4
(بررسی موردي دانشـجویان   هویت فرهنگی در کردستان ایرانثیر ماهواره بر أتاي با عنوان  ر مقاله. د1
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شده است، ارتبـاط  بهزاد نادرنژاد انجام و  اسدله نقدي که توسط احمد محمد پور،، هاي سنندج) کرد دانشگاه
ـ     بومی و هویت فرهنگی اي هاي تلویزیونی ماهواره بین میزان استفاده از شبکه ه لحـاظ  بررسـی شـده اسـت. ب

 کار گرفته شده اسـت.  هي پیامدهاي هویتی رسانه ب این رابطه تلفیقی از نظریات در حوزه نظري جهت بررسی
وري اطالعات در بین دانشـجویان کـرد   آپیمایشی بوده و از پرسشنامه جهت گردمذکور روش  پژوهش روش
نتـایج   اسـت. بوده نفر  378ي پژوهش مذکور  حجم نمونه هاي شهر سنندج استفاده شده است. دانشگاه ي کلیه

میـزان   نـد. ا هکـرد  اند و از ان استفاده می درصد پاسخگویان ماهواره داشته 5/46دهد که  مینشان این پژوهش 
سـرگرمی و   استفاده از ماهواره بر اساس ساعات  در شبانه روز و نیز بـر اسـاس سـه نـوع محتـواي خبـري،      

عالقه به میراث  شامل پایبندي به زبان، ،هویت فرهنگی ي لفهؤن با هشت مآ ي موزشی سنجیده شده و رابطهآ
تمایل به محصوالت فرهنگـی   هاي مذهبی، یینآاجراي  داب و رسوم،آ تدارکات ازدواج سنتی، فرهنگی بومی،

به طور جداگانه و سپس یک جـا مـورد بررسـی قـرار      ،ات فراغت بومیقعالقه به غذاهاي سنتی و او محلی،
ن با هویـت  آگانه  که بین میزان استفاده از ماهواره و نیز محتواي سه دهد زمون فرضیات نشان میآ ند.ا هگرفت

تري را صـرف   به این ترتیب که افرادي که زمان بیش ،معنادار وجود دارد ي فرهنگی بومی دانشجویان رابطه
به  که ،اند هویت فرهنگی محلی دریافت کرده ي تري از سازه کم ي به نسبت نمرهکنند،  میاستفاده از ماهواره 

میـزان هویـت فرهنگـی     ي نمـره  ،بـه عـالوه   گر تغییر رفتار به سمت الگوهاي جدید است. خود نشان ي نوبه
بلکه  ،نان نه منسجم و نه گستردهآبه این معنا که هویت ، دانشجویان مورد مطالعه به حد وسط گرایش دارد

  ).131-156: 1389، نادرنژادو  نقدي محمد پور،( کار است طرفانه و سازش بی
  

 توسـط اعظـم پنابـادي   ، که ن بر فرد و جامعهآاي و اثرات  تلویزیون ماهواره ی تحت عنوانپژوهشر . د2
 ،همانند سایر وسـایل ارتبـاط جمعـی    ،ها ماهوارهانجام شده، این نتایج به دست آمده است که  1375در سال 

اران مملکتی ایـن  زنظر مسئوالن و کارکاز  د.نمتعدد و نافذ بر فرد و جامعه دار ،مستقیم ،سریع ،شکارآثیر أت
یابی  در دستو کارگزاران رسمی تالش افراد . ما را به مخاطره انداخته است ي ثیر وضعیت فرهنگی جامعهأت

هاي متعددي در این زمینه را سبب شده و  پژوهشارتباطی  ي این وسیلهاثرات منفی هایی براي کاهش  به روش
هـاي   پـژوهش انجـام  اي  ي پیامدهاي منفی تلویزیـون مـاهواره   م در زمینهي مرد بخشی به عامه یگاهضروت آ
  .)11: 1383، باز (فالح قويه است ضروري ساختنجربی را 

  

ه اسـت، ایـن   انجام شد جوانان و مد در ایرانبا عنوان  ،1386ی که توسط علی صمد در سال پژوهشر . د3
ي برخـی   طبقـات بـاال و پـایین جامعـه در زمینـه     امروزه جوانـان و نوجوانـان   نتایج به دست آمده است که 

 توافـق بـاهم  تـر و آزادتـر    هاي مدنی براي یک زندگی بهتر، راحت هاي اجتماعی و آزادي تمایالت و خواسته
هاي اخیر با ارتباط با یکـدیگر و تبـادل امکانـات، روابـط گسـترده بـا یکـدیگر برقـرار          سال نها در آ؛ دارند
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 پوشند هاي معروف می هایی با نوشته یا مارك لباسي ما  جامعه. نسل سوم اینترنت) (به ویژه از طریق اند کرده
واقع ایـن   در؛ هایش ابرازکند ها وممنوعیت با تمام محدودیت ،عتراض خود را به وضع موجودااین طریق تا از 

برخوردها به  و هاي رفتاري رویهاین ؛ نوگرایی به حساب آورد نوعی تجددخواهی و توان میرا ها  برخورد آن
ــه اســت    ــان در جامع ــردي جوان ــانی و انتخــاب ف ــاع از حقــوق انس ــوعی دف ــارتی ن ؛ 6/2/1392 صــمد،( عب

http://library.tebyan.net.(  
  

بررسـی میـزان   بـا عنـوان    ،1386 داریـوش حیـدري و داوود نـادمی در سـال     ی که توسـط پژوهشدر . 4
 بـر ه است، این نتایج به دسـت آمـده اسـت:    انجام شد تجددگرایی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد

ثیر را در أتـرین تـ   بیش و به ویژه ناهماهنگی پایگاه، زمان محرومیت نسبی، علی چندمتغیري همل اساس تحلی
تمـاس بـا جوامـع     ل کیفـی، بر اساس تحلیل دو متغیري با متغیرهاي مسـتق  تجددگرایی دختران دانشجو دارد.

ثیر أترین تـ  بیش تحصیلی، ي رشته ،شغلی ي یندهآهمراه با عدم اطمینان به  ،نهاآصنعتی و فراصنعتی و فرهنگ 
 ،باال با توجه به نتایج ،این عوامل افزایش تجددگرایی را ي همه را بر افزایش تجددگرایی دختران دانشجو دارد.

گسـترش   .2ی؛ به ویژه ناهمـاهنگی پایگـاه   ،بیسمحرومیت ن .1 ه کرد:اصلی خالص ي توان به چهار دسته می
ازدواج  ي یندهآعدم اطمینان به  .4؛ اقتصاديو وضعیت نامناسب بودن وضعیت ازدواج و . 3؛ ارتباطات ي دامنه

  ).169-196: 1386، حیدري و نادمیجامعه ( اقتصاديو وضعیت 
 نفـر  400ي  ، با حجـم نمونـه  1387 سال جهانگردي دری که توسط محمود شهابی و مجتبی پژوهشدر . 5
خاستگاه اجتماعی الگوهاي استفاده در دانشگاه عالمه طباطبایی با عنوان  ،اي ماهوارههاي  ونیتلویزي  بیننده

ه، این نتایج به دسـت آمـده اسـت:    انجام شد زبان در میان مخاطبان تهرانی اي فارسی هاي ماهواره از تلوزیون
ها براي مقاصـد مختلفـی    نآورند و از آ روي می اي ي ماهوارهها هاي مختلف به تلویزیون با نقشافراد مختلف 

تسهیل یا تکمیل ارتباطـات و پیونـدهاي   ها به  همچنین الگوي غالب استفاده از این تلویزیون کنند. استفاده می
  ).55-93: 1387 جهانگردي،و  (شهابی تا به جبران این ارتباطات و پیوندها ،شود مربوط می اجتماعی

تربیت خانواده و نقش مخـرب مـاهواره در   آبادي با عنوان  . در پژوهشی که توسط اعظم ابراهیم نجف6
اي داراي این پتانسیل است که اثرات منفی بر  دهد تلویزیون ماهواره انجام شده، نشان می ي طالق بروز پدیده

از نظر گیدنز،  خانواده اهمیت، پذیري پارسونز جامعهنظریات خانواده بر جاي گذارد. این پژوهش با تکیه بر 
به گردآوري اطالعات مورد نیـاز   ي نیاز و انتظارات نظریهدورکیم و  ي تغییر ناگهانی نظریه، ي کاشت نظریه

پرداخته است. روش پژوهش در پژوهش مـذکور روش پیمایشـی و    گروه عاديو  در حین طالقاز دو گروه 
دهـد کـه تـأثیر     نفر بوده است. نتایج به دست آمده از پژوهش مـذکور نشـان مـی    141با  حجم نمونه برابر

در خانواده بوده است. همچنـین نتـایج    منفی هاي ارزش ایجاددر زوجین و  هاي مدرن ایجاد ارزشماهواره در 
ي از هاي مسـلط در زوجـین و بـراي جلـوگیر     این پژوهش حاکی از آن است که براي ایجاد توازن در ارزش

http://library.tebyan.net
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آبـادي،   ها صورت گیرد (ابراهیم نجـف  تغییرات ناگهانی و یا تضاد ارزشی بین آنان باید تعاملی سنجیده در آن
5/2/1392، http://nopadid.mcls.gov.ir/Maghalat.(  

د که مطالعـات انجـام شـده اغلـب از نـوع      ده پژوهش نشان میتجربی  ي مروري بر پیشینهبه طور کلی، 
هـا بـر رفتـار و     ثیر رسـانه أهـا و تـ   تر به مطالعـات خـانواده   بیشها  پژوهشو همچنین در این بوده، پیمایش 
، زیـرا  دهد سنین تشکیل می ي ا همهها ر پژوهشماري این آ ي جامعه ها پرداخته شده است. هاي خانواده ارزش
ثیرات متفاوتی بر أتهمین علت  د و بهنکن را به خود جذب میاي  ي اقشار هر جامعه همه هاي ارتباطی رسانه

  د.نگذار میها  آن
  . مبانی و چهارچوب نظري پژوهش5
  کاشت ي نظریه. 1-5
 ،ل ارتباط جمعییین نظریه محصول دو دهه فعالیت پژوهشی گروهی به سرپرستی جورج گربنر بر روي وساا

هاي مدرن  گربنر بر این باور است که تلویزیون در میان رسانه است. ،به طور خاص ،و تلویزیون ،به طور عام
هایش در مورد  ن و پیامآچنان جایگاه محوري در زندگی روزمره ما پیدا کرده است که محیط نمادین 

گربنر با تمرکز مطالعات خود  شخصی و سایر وسایل شناخت جهان را گرفته است. ي جاي تجربه ،واقعیت
تر  و در مقایسه با افرادي که کم ها باال است نآمورد شهروندانی که میزان تماشاي تلویزیون در میان در 

دیگر منابع  تلویزیون عمالً ،که از نظر تماشاگران پرمصرفگیرد  میچنین نتیجه  ،کنند تلویزیون تماشا می
هاي مشابه  اثر این مواجهه با پیام. کند و یک کاسه می وردهآها را به انحصار در گاهیآافکار و  اطالعات،

نامد  هاي رایج می ها و ارزش نقش بینی رایج، زش جهانیمآکند که گربنر ان را کاشت  یا  چیزي را تولید می
کاشت شد تجدیدنظرهایی را در  ي گربنر در راستاي انتقادهایی که از نظریه ).390: 1384 (ورنر و تانکارد،

عان ذخود افزود تا به این واقعیت ا ي را به نظریه تشدید و سازي متداولم دو مفهو و این خصوص انجام داد
سازي از  از نظر گربنر متداول کند که تماشاي تلویزیون نتایج متفاوتی براي گروهاي مختلف اجتماعی دارد.

ی  روي تشدید نیز زمان؛ ها شود ها در گروه دهد که تماشاي بیش از حد منجر به تقارن دیدگاه زمانی رخ می
چنین بر  کاشت ي نظریهاز  ،به طور کلی تر باشد. در گروه خاصی از جمعیت بیش کاشتدهد که اثر  می
تصوراتی  دهد، اي است که بسیاري از تصورات ما از دنیاي پیرامون را تشکیل می ید که تلویزیون رسانهآ می

  ا دارد.فرهنگی مو از این رو در هویت  ،پذیري ثري در کنش اجتماعی و جامعهؤکه نقش م
  ي استفاده و رضامندي نظریه. 2-5

 ي نظریه ،به عبارت دیگر ؛ها متمرکز است ي پاسخ مخاطبان رسانه دریافت و شیوه این نظریه بر انتخاب،
ه ها توجه دارد و ب به نوع و محتوا و چگونگی استفاده در رضامندي مخاطبین از رسانه استفاده و رضامندي

http://nopadid.mcls.gov.ir/Maghalat
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مردم با پردازد که  ال میؤبه این س کنند؟ هاي جمعی با مردم چه می رسانهال که ؤجاي پاسخگویی به این س
بر  ها مستقیماً بر مبناي این نظریه به جاي این تصور که رسانه ،بنابراین کنند؟ هاي جمعی چه می رسانه

ها به عنوان منابع بالقوه و نفوذ در کمک به سایر منابع نگریسته شده  رسانه کنندگان پیام نفوذ دارند، دریافت
. در چنین فرایندي ارتباطی داراي نفوذ و قدرت زیادي هستند ،ها رسانهو نه  ،مردمو این باور وجود دارد که 

 ز از هم،اي متمای شان به گونه نظریه این است که افراد براي رضامندي یا ارضاء نیازهاياین فرض اساسی  پیش
این مطلب است که افراد  ي کننده در واقع این نظریه بیان؛ کنند ها استفاده می نآوسایل ارتباطی را انتخاب و از 

ن کسب آند و از نز کند به انتخاب رسانه دست می ا ارضا میشان ر که کدام رسانه نیازهاي بر اساس این
که با رویکرد ، مدل نظري بالملر و رضامندياستفاده  ي نظریهبه طور مثال، در  ند.نک اطالعات می

نه  ،ستها نیات تولیدکنندگان رسانهنه  ي عزیمت تحلیلی، نقطه ،ها انجام شده است شناسی رسانه جامعه
کنندگان  مصرف ها و نیات انگیزهبلکه هدف اصلی بررسی  ،ها نآرات و نه اث ها ساختار متون رسانه

  ).55-93: 1387 جهانگردي،و  (شهابی ستها رسانه
  تزریقی ي نظریه. 3-5

ر باین نظریه اعتقاد به قدرت مطلق پیام دارد و  شود. نگاشته میاساده و منفعل  ،نظریه تزریقی مخاطبدر 
هاي افراد و  البته در این نظریه به نوع تفکرات و نگرش؛ مخاطب استرسانه بر ثیر أهمین مبنا در انتظار ت

 زمان در معرض پیام قرار گرفتن و دفعات تکرار یک مضمون یا پیام، یام،ي پ ارائه ي نحوه محل زندگی، سن،
هنگامی که مخاطب براي کسب خبر از  این نظریه، بر اساس .شود ها نیز توجه می در اثرگذاري رسانه
این امر در  گیرد. هاي مختلف قرار می پیامو  محتوا ثیر مضامین،أتحت ت کامالً ،کند تلویزیون استفاده می

هاي  در خصوص رسانه، اما کند شود مشکلی ایجاد نمی هاي داخلی پخش می خصوص خبرهایی که از رسانه
  ).35-36: 1387 (احمدي، خارجی ممکن است مشکالت غیر قابل جبران به همراه داشته باشد

  هاي سرایت دهنده رسانهي  . نظریه4-5
بیند  عواملی می ي سایل ارتباط جمعی را به منزلهنیز و هاي سرایت دهنده رسانهنظریه ژوزف کاپال با عنوان 

منظور کاپال از تقلید همان چیزي  شوند. ن از طریق فرایند تقلید میآ ي ها یا اشاعه که موجب تکثیر ایده
هنی و ذ - بلکه او از نوعی تقلید رفتاري یعنی تقلید یک فرد از دیگري، ،افتد نیست که بین دو نفر اتفاق می

ن را دیده و در آبلکه نتایج  شان در ذهن نداریم، این موارد تقلید شده را با هویت دقیق گوید. یگیر سخن م همه
هایی که از طریق  نامد و به میمی می میمی کاپال این فرایند تقلید را کنیم. ن را تجربه میآار دیگران ترف

را از طریق تلویزیون یاد گرفته  نآاصطالحاتی که مردم  نظیر مدها، ،شود هاي ارتباط جمعی ایجاد می رسانه
، از این رو شوند. می هاي مذکور به مرور زمان تبدیل به فرهنگ میمی ،به نظر کاپال پردازد. می .... و اند
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همان: ( دنتوانند نگرش مخاطب خود را نسبت به محیط دگرگون ساز ها می دارد که رسانه اظهار می کاپال
37.(  
  هاي پژوهش فرضیه. 6
 هاي به شبکهدانشجویان هاي تلویزیون ایران و میزان گرایش  رسد بین جذاب نبودن برنامه می ه نظر. ب1

اي و  هاي ماهواره رسد بین تماشاي برنامه می به نظر. 2 ؛وجود دارد ي معنادار اي رابطه ماهوارهتلویزیون 
 ي معنادار و مدگرایی رابطهجنسیت دانشجویان رسد بین  به نظر می. 3؛ وجود دارد ي معنادار مدگرایی رابطه

  وجود دارد. ي معنادار و مدگرایی رابطهوضعیت تأهل دانشجویان رسد بین  به نظر می. 4؛ وجود دارد
  پژوهش  . روش7

دانشجویان این پژوهش عبارت است از آماري  يجامعه .شده استاستفاده  یروش پیمایشاز پژوهش در این 
نفر  70نفر بوده است و از این تعداد  500که متشکل از  دانشگاه مازندراني علوم انسانی و اجتماعی  دانشکده
آوري اطالعات از پرسشنامه استفاده شده است.  اند. براي جمع انتخاب شده گیري تصادفی ساده نمونهي  به شیوه

رفتند. مورد تجزیه و تحلیل قرار گ SPSSافزار آماري ي پژوهش با استفاده از نرم اطالعات گردآوري شده
نفر)، اجراي آزمون  30ي آزمون (با نمونه هايِ پژوهش پس از انجام پیشساختنِ شاخص در این پژوهش براي

ها در سنجش متغیرها، نهایتاً به عنوان و اطمینان یافتن از کارآیی آن تحلیل عامل، اجراي آزمون قابلیت اعتماد
  ابزارهاي سنجش متغیرهاي پژوهش به کار گرفته شدند.

  

  هاهاي شاخصهاي اصلی پژوهش و گویهشاخص: 1 جدول
  

  هاهاي شاخصگویه  شاخص

هاي  میزان تماشاي شبکه
  اي ماهواره

  )708/0(آلفاي کرونباخ: 

. چند 3کنید؟؛  هاي ایرانی به چه میزان استفاده می . از رسانه2کنید؟؛  اي به چه میزان استفاده می هاي ماهواره . از رسانه1
روز  . چند ساعت از وقت خود را در شبانه4کنید؟؛  روز صرف دیدن تلویزیون ایران می خود را در شبانهساعت از وقت 

اي را به استفاده از تلویزیون  . به چه میزان استفاده از تلویزیون ماهواره5کنید؟؛  اي می هاي ماهواره صرف دیدن شبکه
اي استفاده  هاي ماهواره هاي داخلی از شبکه بود رسانه. به چه میزان به علت ضعف و کم6دهید؟؛  ایران ترجیح می

  کنید؟ می

هاي  ي تماشاي شبکه انگیزه
  اي ماهواره

  )660/0(آلفاي کرونباخ:  

. به چه 2هاي تفریحی و سرگرمی است؟؛  اي استفاده از برنامه هاي ماهواره ي شما از تماشاي شبکه . به چه میزان انگیزه1
ي شما  . به چه میزان انگیزه3هاي ورزشی است؟؛  اي استفاده از برنامه هاي ماهواره تماشاي شبکهي شما از  میزان انگیزه

هاي  ي شما از تماشاي شبکه . به چه میزان انگیزه4هاي هنري است؟؛  اي استفاده از برنامه هاي ماهواره از تماشاي شبکه
اي استفاده از  هاي ماهواره ي شما از تماشاي شبکه انگیزه. به چه میزان 5هاي مد است؟؛  اي استفاده از برنامه ماهواره
  هاي تجاري و اقتصادي است؟. برنامه

میزان تأثیرپذیري از 
اي  هاي ماهواره شبکه

  )716/0(آلفاي کرونباخ: 

از . به چه میزان 2کنید؟؛  اي الگوبرداري می هاي تلویزیونی در شبکه ماهواره هاي لباس مجري . به چه میزان از مدل1
هاي  . به چه میزان شبکه3کنید؟؛  اي الگوبرداري می هاي تلویزیونی در شبکه ماهواره مدل مدل مو و آرایش مجري

اي در مدل مو و آرایش شما  هاي ماهواره . به چه میزان شبکه4اي در انتخاب سبک لباس شما مؤثر هستند؟؛  ماهواره
  گذارند؟ اي به چه میزان بر شما تأثیر می ماهواره هاي کنید رسانه . در مجموع، فکر می6مؤثر هستند؟؛ 
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  پژوهشهاي  فته. یا8
  گویان . مشخصات عمومی پاسخ1-8

  

  یتجنستوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب : 2جدول 
  

  درصد  فراوانی  سیتجن
  0/70 49  زن
  0/30 21  مرد
  0/100  70  جمع

  

دهنـد کـه: از نظـر    هـاي پـژوهش نشـان مـی    یافتـه  بوده است؛فر ن 70پژوهش این  پاسخگویانکل  تعداد
  درصد) پسر هستند. 30نفر ( 21گویان دختر و  درصد) از پاسخ 70نفر ( 49، جنسیت

  

  تأهل وضعیتتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب : 3جدول 
  

  درصد  فراوانی  تأهل وضعیت
  6/88 62  مجرد
  4/11  8  متأهل
  0/100  70  جمع

  

  درصد) متأهل هستند. 4/11نفر ( 8گویان مجرد و  درصد) از پاسخ 6/88(نفر  62، وضعیت تأهلاز نظر 
 

  مذهبتوزیع پاسخگویان بر حسب : 4جدول 
  

  درصد  فراوانی  مذهب
 1/97  68  شیعه
  9/2  2  سنی
  0/100  70  جمع

  

  درصد) سنی هستند. 9/2نفر ( 2گویان شیعه و  درصد) نفر از پاسخ 1/97( 68، مذهباز نظر 
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  شغل پدرتوزیع پاسخگویان بر حسب  :5جدول 
  

درصد  فراوانی شغل پدر
 فراوانی

 7/25 18 کارمند

 1/57 40 آزاد

 2/17 12 بازنشسته

 0/100 70 جمع
  

درصد بازنشسته  2/17و  شغل آزاددرصد داراي  1/57، کارمنددرصد  7/25، وضعیت شغلیِ پدراز نظر 
  اند.  دار بوده درصد خانه 5/84درصد شاغل،  5/15، وضعیت شغلیِ مادراند و از نظر  بوده

  

  . آزمون فرضیات پژوهش2-8
آن استفاده شده  سطح معناداريو  پیرسون آزمون همبستگیدر این پژوهش براي آزمون فرضیات پژوهش از 
 ايسنجش فاصله سطحهاي آماري، سطح سنجش مورد نظر است. الزم به یادآوري است که در تمامی آزمون

هاي مربوط ها از آماره ، که در آنمتغیرهاي اسمیو  گرایش به ماهوارهي بین ده است، به جز آزمون رابطهبو
  استفاده شده است. ، T، به ویژه، آزمون سطح سنجش اسمیبه 

  

  مدگراییو  جنسیتي بین  : آزمون رابطه6جدول 
  

 T Sig  درجه آزادي  میانگین  فراوانی  ابعاد  متغیر

  90/6 21  مرد  000/0  -240/4  48/60  80/9 49  زن  جنسیت
  

سـطح  متفـاوت اسـت.    پسران و دختراندر بین  مدگراییمیزان هاي جدول باال حاکی از این است که  داده
ي آن اسـت کـه بـین دو متغیـر مـذکور       ) نیز نشان دهنده000/0ي بین جنسیت و مدگرایی ( معناداري رابطه

تـر از پسـران    دهد که میانگین مدگرایی در بین دختران بیش ي معنادار وجود دارد. جدول باال نشان می رابطه
  ). 90/6در برابر  80/9است (به ترتیب: 
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   مدگراییو  هلأت وضعیتي بین  : آزمون رابطه7جدول 
  

 T Sig  درجه آزادي  میانگین  فراوانی  ابعاد  متغیر
  

  00/141 8 هلأمت  675/0  421/0  20/67  73/137 62 مجرد هلأتوضعیت 
  

. نداردتفاوت  افراد متأهل و افراد مجرددر بین  مدگراییمیزان هاي جدول باال حاکی از این است که  داده
ي آن است که بین دو متغیر مذکور  ) نیز نشان دهنده675/0ي بین جنسیت و مدگرایی ( سطح معناداري رابطه

افـراد   و افـراد مجـرد  دهد کـه میـانگین مـدگرایی در بـین      ي معنادار وجود ندارد. جدول باال نشان می رابطه
  . 00/141در برابر  73/137، به ترتیب، عبارت است از: متأهل

  

هاي تلویزیون  جذاب نبودن برنامهو  گرایش به ماهوارهي بین  : رابطه8ول جد
  داخلی
 

  متغیر مستقل                         
  متغیر وابسته

  
  هاي تلویزیون جذاب نبودن برنامه

  
  اي ماهوارهتلویزیون گرایش به 

  
  فراوانی

 ضریب همبستگی
  پیرسون

  همبستگی دارياسطح معن

69 611/0 000/0 
  

گرایش ي بین  براي سنجش رابطه جدول باال، ضریب همبستگی پیرسوناز با توجه به نتایج به دست آمده 
ي بـین   و سطح معناداري رابطه )611/0( هاي تلویزیون داخلی جذاب نبودن برنامهو  اي به تلویزیون ماهواره

تلویزیـون  گـرایش بـه   و  داخلـی  تلویزیـون  هاي جذاب نبودن برنامهشود که بین  ) مالحظه می000/0ها ( آن
تـر   کـم  داخلی هاي تلویزیون یعنی هرچه جذابیت برنامهو مستقیم وجود دارد؛  همبستگی معنادار اي ماهواره

   شود. تر می بیش اي ماهوارهتلویزیون میزان گرایش به  ،باشد
  

  اي گرایش به تلویزیون ماهوارهو  گرایش به ماهوارهي بین  : رابطه9جدول 
 

  متغیر مستقل                         
  متغیر وابسته

  
  اي گرایش به تلویزیون ماهواره

  
  مدگرایی

  
  فراوانی

 ضریب همبستگی
  پیرسون

  همبستگی دارياسطح معن

69 598/0 000/0 
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گرایش ي بین  براي سنجش رابطه جدول باال، ضریب همبستگی پیرسوناز با توجه به نتایج به دست آمده 
شـود   ) مالحظه می000/0ها ( ي بین آن و سطح معناداري رابطه )598/0( مدگراییو  اي تلویزیون ماهوارهبه 

یعنـی هرچـه   و مسـتقیم وجـود دارد؛    همبستگی معنـادار  مدگراییو  اي گرایش به تلویزیون ماهوارهکه بین 
   شود. تر می بیش مدگراییو میزان  ،باشد تر بیش اي هاي تلویزیون ماهواره برنامهتماشاي 

  

  گیري پژوهش . خالصه و نتیجه9
ي علوم انسانی و  دانشجویان دانشکدهبررسی تأثیر ماهواره بر مدگرایی در بین  پژوهشهدف اصلی این 

استفاده شده و ابزار گردآوري  روش پیمایشیبوده است. در این پژوهش از  اجتماعی دانشگاه مازندران
هاي مهم و اثرگذار بر هویت و فرهنگ جوامع  ساً یکی از رسانهبوده است. اسا پرسشنامهاطالعات ما 

اي، و همچنین،  اي و محصول رسانه نظر از تنوع برنامه اي، صرف است. تلویزیون ماهواره اي تلویزیون ماهواره
تواند به ویژه براي نسل نوجوان و جوان جامعه، اثرات و  ي آن، می نظر از ابعاد مفید و سازنده صرف
هاي تلویزیونی  ضعف برنامه، داشته باشد. در این پژوهش مالحظه شد که مدگراییي منفی، همچون پیامدها
دارد؛ به تبع آن، گرایش افراطی به تلویزیون  اي گرایش دانشجویان به تلویزیون ماهوارهنقش مهمی در  داخلی

، همچون مدگرایی، داشته باشد. هاي اجتماعی و فرهنگی آسیبتواند نقش مهمی در بروز برخی  اي می ماهواره
را  راهکارها و رویکردهاي مبتنی بر پدافند غیرعاملاز این رو، الزم است، به ویژه، نهادهاي دولتی و رسمی، 
اي، به ویژه بر خردساالن، کودکان و نوجوانان فراهم  جهت رویارویی با پیامدهاي منفی تلویزیون ماهواره

اي در بین تمامی اقشار جامعه یک ضرورت اساسی  بردن سطح سواد رسانه کنند. در این راستا تقویت و باال
  است.

 سطح معناداريو  پیرسون آزمون همبستگیدر این پژوهش براي آزمون فرضیات پژوهش از به طور کلی، 
 پسـران  و دختـران در بـین   مـدگرایی . میزان 1 دهند که: نشان میهاي این پژوهش  داده آن استفاده شده است.

در  مـدگرایی . میزان 2تر از پسران است؛  . به بیان دیگر، میانگین مدگرایی در بین دختران بیشوت استمتفا
گـرایش بـه   و  داخلـی  تلویزیون هاي جذاب نبودن برنامه. بین 3ندارد؛ تفاوت  افراد متأهل و افراد مجردبین 

 هـاي تلویزیـون   جـذابیت برنامـه  یعنـی هرچـه   و مستقیم وجود دارد؛  همبستگی معنادار اي ماهوارهتلویزیون 
گـرایش بـه تلویزیـون    . بـین  4؛ شـود  تـر مـی   بـیش  اي مـاهواره تلویزیون میزان گرایش به  ،تر باشد کم داخلی
هـاي تلویزیـون    برنامـه تماشـاي  یعنی هرچـه  و مستقیم وجود دارد؛  همبستگی معنادار مدگراییو  اي ماهواره
   شود. تر می بیش مدگراییو میزان  ،باشد تر بیش اي ماهواره
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  . پیشنهادهاي پژوهش10
هاي تجربی پژوهش، پیشنهادهاي زیر براي رویارویی با گرایش افراطی به  در این پژوهش، با توجه به یافته

هاي ناشی از آن، به عنوان یک راهکار و رویکرد پدافند غیرعامل  اي و آسیب هاي تلویزیونی ماهواره شبکه
هاي  اي توسط دولت و استفاده از شخصیت هاي ماهواره اندازي شبکه جاد و راهای. 1 شود: فرهنگی، ارائه می

ثیرات أسیاسی جامعه، جهت مقابله با نفوذ و ت و هنري، محبوب قشر جوان، نظیر قهرمانان ورزشی، فرهنگی
ز طریق هاي ملی، معنوي و بومی به جوانان ا ارزشي  ارائه. 2؛ بیگانهاي  هاي تلویزیونی ماهواره شبکهمخرب 
ها و  فیلمجوانان در ي  مورد عالقهمدهاي ي  در زمینه خالقیت و نوآوري و الگوسازي. ایجاد 3؛ ها رسانه
سیاسی، مذهبی و اعتقادي هنري، فرهنگی، ارتقاء سطح بینش . 4؛ هاي صدا و سیما برنامهو دیگر  ها سریال
 هاي شبکه اندازي ایجاد و راه. 5؛ یژه فیلم و سریال)(به و هاي رادیو و تلویزیون ها با استفاده از برنامه خانواده

فضایی جدید براي ابراز وجود و  ایجادو  ،هاي سیما سایر شبکهکنار در ، جواناننوجوانان و  اختصاصی
و به صحنه کارگزاران دولتی اي توسط  تر، حذف انحصار رسانه در سطح کالن. 6؛ جواناني نوجوانان و  عقیده
هاي  براي تأمین نیازهاي فرهنگی بخش هاي خصوصی و کابلی اندازي شبکه راه ودن بخش خصوصی انکش

با مشارکت ي فرهنگی، توسط بخش دولتی و خصوصی، ها جشنوارهو  ها اندازي جشن راه. 7گوناگون جامعه؛ 
و  ها جشن گونه از طریق اینهاي ملی و بومی سراسر کشور  دها و پوششو معرفی م و ارائه ،جوانان
براي دختران و پسران پوشاك  ي ایجاد تنوع رنگ و باال بردن کیفیت مواد اولیه. 8ي فرهنگی؛ ها هجشنوار

  خرید پوشاك تولید داخلی. جذب جوانان در
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  .ي علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران پژوهشگري علوم اجتماعی، دانشکده کارشناسیي  نامه پایان

، هـا  فرصـت  هـا و  اینترنت، جهانی شدن و هویت فرهنگی جوانان در ایران: چالش، 1391بابایی فرد، اسداله؛ باقر ساروخانی؛ 
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، بررسی میزان تجددگرایی دانشجویان دختر دانشـگاه فردوسـی مشـهد،    1386حیدري، داریوش؛ داوود نادمی؛ 
  .13ي  ، شمارهي علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد نشریه
بهار  ،حدیث و قرآني پژوهش  مجله، اي تأثیر رسانه بر تغییر الگوي رفتار و اخالق رسانه ،1390مهدي؛  ،خاموشی

  .1390و تابستان 
  ي کمال پوالدي، تهران، نشر ثالث.، ترجمههاي اجتماعی و فرهنگ جهانیجهانی شدن: تئوري ،1382، رولند؛ رابرتسون
 اي، هـاي مـاهواره   تلویزیـون  الگوهاي استفاده از خاستگاه اجتماعی ،1387؛ جهانگردي؛ مجتبی محمود شهابی،

  .2ي  شماره ،ي تحقیقات فرهنگی ایران فصلنامه
پژوهشگري  کارشناسیي  نامه ، پایانبررسی نوع نگرش دانشجویان نسبت به تبلیغات، 1383فالح قوي بازو، معصومه؛ 
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  ، تهران، نشر نی.جهانی شدن، فرهنگ، هویت، 1381گل محمدي، احمد ؛ 

  .8ي  ، شمارهتحقیقات فرهنگیي  فصلنامه ثیر ماهواره بر مدگرایی جوانان،أت ،1385؛ وحید گلستان،
، تأثیر ماهواره بر هویت فرهنگی در کردسـتان ایـران،   1389؛ نادرنژاد؛ بهزاد نقدياحمد؛ اسداله  محمدپور،
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شناسایی تهدیدات جنگ نرم علیه ایران و ارائه راهکارهاي مقابله با این گونه 
  پدافند غیرعاملتهدیدات با رویکرد 

  2شهریار نصرتی، 1بازدار شهناز
 

  چکیده
، ارتباطـات ، فنـاوري اطالعـات  خصـوص   به، ها انقالب علوم و فناوري ةجنگ نرم با شروع دور

.  نماید می هاي اخیر طراحی شد ودر حال حاضر سیر تکاملی خود را طی الکترونیک و رایانه در سال
داشته باشند جهت دستیابی به اهداف  وکشورهایی که ابزار و سهم و توان بیشتر در استفاده از آن را

جمهوري اسالمی ایران با داشتن ماهیت ضد امپریالیسـتی و  . کنند می خارجی خود موفق تر عمل
مبادي فرهنگ  بااسالمی که در تغایر بنیادي  ةساالري دینی و شالود دهی نظامی مبتنی بر مردم شکل

ها  و تهدید از جانب گروهزعه ره مورد مناماتریالیستی همواهاي  غرب و اصول اعتقادي برخی مکتب
پیدا  اي وسیع ، دامنه و گسترهاین تهدیدات در قالب تهدیدات نرم و مکاتب مختلف بوده که عمدتاً

تحلیلی و با  –این پژوهش با روش توصیفی منتج شوند. جدي هاي  توانند به آسیب می نموده که
و کاربرد آن در ها  ابزار کارکردهاي جنگ نرم وضمن بررسی اي  هبهره گیري از مطالعات کتابخان

راهبـردي  هاي  و سازوکار جنگ نرم بر علیه ایران هاي  کاروپی پاسخ به این سوال است که ساز
؟ نتایج حاصل از این تحقیق در مواجه با آن کدام است  پدافند غیرعاملایران با توجه به اصول 

باشد  می فعالسیاسی و اقتصادي ، فرهنگیهاي  زهجنگ نرم در ایران در حو حاکی از این است که
اند.  همختلف سیاسی بیگانه با تمام ابزار و امکانات براي مهار ایران اسالمی اقدام نمودهاي  و جریان

یک ابزار عملی مناسب در جهت مقابله با این تهدیدات و از طرفی تقویت بنیه  پدافند غیرعامل و
  . باشد می دفاع نرم کشور

  ایران. ا. ج، اهداف خارجی، فن آوري اطالعات، جنگ نرم :ها ژهکلیدوا

                                                   
  تهران  سیاسی دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات انشجوي دکتري جغرافیاي . د1
  تهران سیاسی دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات دکتري جغرافیاي  انشجوي. د2
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  وطرح مساُله مقدمه -1
و مظاهري در پی داشت که نتیجه پیشرفت ها  ظهور رنسانس یا تجدید حیات فرهنگی در غرب مالك

تاکید تکنولوژي و ایجاد تمدن صنعتی و ارائه الگوي جدید زندگی اجتماعی متاثر از صنعتی شدن بود که با 
ماتریالیسمی و مغایرت با فرهنگ بسیاري از جوامع قرار هاي  تولیدو رواج مکتب بر شیوه ي

شرقی از جمله ي این هاي  مشخص فرهنگداشت.بسیاري از جوامع آفریقایی و آسیایی یا به طور 
اسالمی و  بودند.در این میان انقالب اسالمی با ماهیت ضد مادي گري و الهام گرفته از اندیشهها  فرهنگ

برگرفته از فرهنگ اسالمی در طول سالهاي انقالب و به ویژه جنگ تحمیلی که هاي  دینی و ارزشهاي  باور
عمال نا کارآمدي قدرت سخت دشمن به اثبات رسید سرفصل تازه اي در این عرصه بود.عواملی چون پیروزي 

اب محمدي(ص)در آن،باز گشت به خویشتن آرمانی و نیز طرح اندیشه ي اسالم نهاي  انقالب  اسالمی با شعار
موجودیت فرهنگ غرب را تهدید کرد(هدایت ،ظلم کشیدههاي  در پی ان،بیداري اسالمی در کشور

  )75:1374خواه،
جنـگ  ،را از جنگ نرم به معنـاي عـام فرهنگی  ها  عالی ترین تبیین،رهبري معظم در دو دهه اخیر مقام

جنگ براي عوض کردن ذهن مردم و ،عقیدتی و فرهنگی،ایمانیهاي  و عزم ها،جنگ و تهاجم به مرزها  اراده
هـاي   و ذهـن هـا   ،جنگ نرم را به معناي ایجاد تردیـد در دل 88نا امید ساختن از مبارزه و در نهایت در آذر 

  )7:1389مردم تعریف فرمودند(نائینی،
زمین،کمیت و وسـعت سـر  ،اصـالت نژادي ،اسالمی-ایران به دلیل برخـورداري از فرهنـگ و تمـدن کهـن    

ــه اي و بــین المللی،منــابع طبیعی،ســرمایه         ــت جمعیت،امکانــات نظامی،اقتــدار سیاســی،نفوذ منطق کیفی
اجتماعی،درایت و توانمندي رهبران فرهنگی و سیاسی،یکپارچگی و انسجام ملی،و مهمتر از همه تمسـک بـه   

متعالی براي کشورهاي اسالمی و فرهنگ و مکتب اهل بیت(ع)و التزام به نظریه والیت فقیه الگویی مترقی و 
اسالمی منطقـه اسـت.بنابراین غـرب و در راُسـآن ایـاالت متحـده       هاي  عامل مهمی در بیداري و خیزش ملت

 بر اندازانه ي خود را، متوجه ایران کرده اند. آمریکا کانون حمالت نرم و
(www.nahadfbnu.ir )  

ابـزار رسـانه همـوار سـعی در تضـعیف و نفـوذ در       در این رابطه بـا اسـتفاده از ابـزار مختلـف از جملـه      
عقاید و نهایتا با هدف بر اندازي نظام،به اشکال مختلف به فعالیت پرداخته و روز بـه روز بـر عمـق و    ،افکار

افزایند.در چنین شرایطی در صورت عدم توجه جدي به این امرو نداشتن برنامه ریزي  ها می شدت این فعالیت
هـا   فرهنگی و جنگ نرم تخریب جامعه از درون و خطر اضمحالل تدریجی ارزشهدفمند جهت دفع تهدید 

و اصول اعتقادي جامعه و نابودي نظام دور از ذهن نخواهد بودلذا لزوم توجه به مقوله جنگ نـرم،و اتخـاذ   
جهت خنثی نمودن و دفـع هـر گونـه تهدیـد احتمـالی و       غیرعاملتدابیر هوشمندانه در قالب اقدامات پدافند 

http://www.nahadfbnu.i
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اجرایـی  هاي  و اقدامات تهاجی به صورت سازوکار راهبردي از اهم اولویتها  چنین مقابله عملی با برنامههم
 غیرعامـل باشد.که در این مقاله با تبیین و تشریح این سازوکارها با رویکرد پدافند  می جمهوري اسالمی ایران

  گردد. می پیش رو ارائههاي  راهکارهایی جهت برون رفت از خطر تهدید و چالش
 اهمیت و ضرورت پژوهش-2

با در نظر گرفتن  پیشینۀ کاربرد جنگ نرم در کشورهاي دنیا و نتایج آن و از طرفی شرایط ایران در منطقه 
کارکردهاي آن به منزله ي یک برنامه ي هدفمند، یک اصل است  وو جهان، تأکید بر شناخت جنگ نرم 

و کارکردهاي جنگ ها  گردد. لذا لزوم شناخت ابزار می احساس و بیش از پیش نیاز به این امر مهم در کشور
  باشد. می مهمترین ضرورت وچگونگی مقابله با آن نرم درکشور ایران

  فرضیه تحقیق-3
مختلف دفاعی،طراحی راهبردهاي مناسب در قالب هاي  در حوزه غیرعاملموثر پدافند هاي  با کارکرد

  باشد. می وش مهار جنگ نرم و کاهش تهدیدات آن، موثر ترین رغیرعاملپدافند هاي  طرح
  مبانی نظري-4
  تعریف قدرت  نرم  4-1

قدرت به دو گونه قدرت سخت و قدرت نرم قابل تقسیم است.تعریف از قدرت سخت متنوع است.مثال 
سلطه ")میگوید:Raymond Aaronیا ریمون آرون("پدید آوردن آثار مطلوب")می گوید:Russellراسل(

گوید:قدرت در حال گذار از غناي ثروت به  می )در این زمینهJoseph Nyeانسان،جوزف ناي (انسان بر 
از طریق مجذوب ها  )قدرت نرم توانایی به دست آوردن خواستهNye, 2004:149غناي اطالعات است(

یکی از مفاهیم جدید قدرت،قدرت نرم است که ظاهرا توسط جوزف  )172:1387کردن است.(کالهچیان،
خود را از منابع فرهنگی،تمدنی،سطح آگاهی و هاي  صطلح شده است.قدرت نرم سرچشمهناي م

منزلت الگویی و موقعیت ژئو پلیتیکی در نظام جهانی و به طور کلی سطح توسعه یافتگی و پیش ،اطالعات
 قدرت)19:1389گیرد(حافظ نیا، می تمدنی،علمی،تکنولوزیکی،هنري،و غیره بر،تازي در نوآفرینی فرهنگی

از طریق ایجاد جاذبه است و نیز زمانی یک کشور به ،توجه ویژه به اشغال فضاي ذهنی کشور دیگر،نرم
یابد که بتواند اطالعات و دانایی را به منظور پایان دادن به موضوعات مورد اختالف به  می قدرت نرم دست

د.قدرت نرم،تبلیغات سیاسی نیست کار گیرد و اختالفات را به گونه اي ترسیم نماید که از آنها امتیاز بگیر
شود و هدف قدرت نرم افکار عمومی خارج و سپس  می عموم را شاملهاي  بلکه مباحث عقالنی و ارزش

گوید:قدرت نرم توانایی شکل  می )تعریف دیگر5-6: 1391داخل کشور است(گوهري مقدم،جاودانی مقدم،
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نه پول بلکه سرمایه گذاري روي ذهنیت و جنس قدرت نرم نه زور است  .دهی بر توجیهات دیگران است
  )2:1387است.(سلطانی فر، كمشترهاي  ایجاد جذابیت براي ایجاد ارزش

  منابع قدرت نرم4-2
  )فرهنگ4-2-1

نمایشی ورسانه هامی باشد.که در این هاي  جذابی مانند سینما،سرگمی،موسیقی،تئاتر و هنرهاي  شامل بخش
 آمریکایی دومین فرهنگ هر فرددر دنیا شده است و از این طریق ارتباط الیگا گریک معتقد است فرهنگ

  .خصوصا ایرانیان را منطبق با رفتار آمریکایی کردها  تواند رفتار آن می
 )اقتصاد4-2-2

دومین منبع قدرت نرم یک کشور شامل کارائی اقتصادي،میزان مبادالت تجاري،ارزي،سرمایه 
دارا بودن مزیت نسبی تولید و توزیع کاال و خدمات ،بیکاريپایین بودن ،گذاري،رفاه،امید به زندگی

 چپهاي  گردد(مثل کمک شوروي سابق که به دولت ها می کشاورزي به دولت،صنعتی،هنري
  )58:1388کرد)(صباغیان، می
 سیاسیهاي  )ارزش4-2-3

رعایت ،کارآمدي و پاسخگویی قضایی،یعنی میزان تاثیر گذاري بر افکار عمومی،رعایت حقوق بشر
کمی جرم و جنایت در کشور،ارزش هایی مانند آزادي ،عدالت،جذب مهاجر و توریسم،جذابیت ایدئولوژي

  )9:1387فردي)،قانون،اخالقو اعتقادات دینی(زرشناس،-سیاسی0(بیان
 )سیاست خارجی4-2-4

هاي  یشامل:برچسب زدن،تلطیف و تنویر مسائل خاص،دروغ بزرگ کردن،ارائه پیشگویها  اهم این تاکتیک
  )158:1388فاجعه آمیز از دشمن،حذف اطالعات مضر به خود و...(ورنر،

  جنگ نرم4-3
  کند: می جوزف ناي سه دسته جنگ را معرفی

  جنگ سخت(اشغال سرزمین و ایجاد حکومت)-1
  جنگ نیمه سخت(ایجاد دولت دست نشانده و تصرف بازار اقتصادي)-2
  )24:1384جنگ نرم(تسخیر قلوب و اذهان)(ناي،-3

جنگ در مقابل صلح است.زمانی که صلح برقرار است جنگ منتفی است.کنار گذاشـتن صـلح بـه تهدیـد     
شود.جنگ به معنی عام نفی صلح است.جنگ نیز دو بعد سـخت   می (بحران)و اجراي تهدید به جنگ منجر

یـک ملـت   افزاري و نرم افزاري دارد.جنگ سخت افزارانه یعنی هجوم،اشغال یا ضربه زدن به منابع قـدرت  
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تکنولوژي،و نیروهاي مسلح)و جنگ نرم بعد دیگـر جنـگ اسـت    ،صنایع،(مثل سرزمین،جمعیت،منابع طبیعی
علم،ایـدئولوژي،دین و  ،ضربه زدن و نابود نمودن منابع معنوي قدرت یـک ملـت (ماننـد فرهنگ   ،یعنی هجوم

گ نرم با اصطالحاتی همچون جن)57:1381اعتقادات،روحیه ملی و اعتماد به نفس و...)می باشد.(ماه پیشانیان،
باشد.قدرت نرم بر مبناي توانایی شکل دادن بـه ترجیهـات دیگـران     می قدرت نرم،تهدید نرم و غیره مترادف

و هـا   فرهنگی،ارزش،نامحسـوس و ناملموسـی همچـون جاذبـه شخصـیتی     هاي  با مقوله اُاستوار است که عمدت
.بر این اساس جنگ نـرم چیـزي   گردد،مرتبط است می جذاب که مشروع تلقیهاي  سیاسی و سیاستهاي  نهاد

نیسـت و فرهنـگ   هـا   فراتر از قدرت فرهنگی است و دیگر اینکه به اندازه قدرت سخت،وابسته بـه دولـت  
)جنگ نرم شـامل هـر گونـه    172-173: 1388ن دارد(هرسیج،تویسرکانی،آعمومی جامعه  تاثیر فراوانی بر 
تی،رسانه اي،فرهنگی و اجتماعی اسـت کـه جامعـه یـا گـروه هـدف را       تبلیغا،اقدام نرم افزارانه اعم از روانی

جنـگ نـرم    دارد. می رقیب را به شکست یا انفعال وا،گیرد و بدون در گیري نظامی یا گشودن آتش می نشانه
تواند براي پشتیبانی از  می تواند به منظور پشتیبانی از یک عملیات نظامی اجرا گردد،همچنین می ضمن آن که

).جـان  42-43.:1388دیپلماتیک و اطالعاتی مشخص نیز دنبال شود(احمد زادهکرمـانی، ،اقتصاديهاي  سیاست
بـراي نفـوذ در   ،مربـوط بـه آن  هـاي   استفاده طراحی شده از تبلیغات و ابزار"کالینز جنگ نرم را عبارت از 

 "شـود  مـی  مختصات فکري دشمن با توسل به شیوه هایی که موجب پیشـترفت مقاصـد امنیـت ملـی مجـري     
کند:جنگ نرم استفاده دقیق و طراحـی   می آمریکا جنگ نرم را اینگونه تعریف متحده داند.ارتش ایاالت می

احساسـات،تمایالت و رفتـار   ،شده از تبلیغات و دیگر اعمالی است که منظور اصلی آن تاثیر گذاري بر عقاید
برآوردن مقاصد و اهداف ملـی پشـتیبان   دوست است به نحوي که براي هاي  گروه بی طرف و یا گروه،دشمن
  )102:1391(شهیدي،باشد

  : انواع تعابیر نزدیک به جنگ نرم1شکل شماره 

  
(www.amaher.ir (منبع:  
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  ویژگی هایی از جنگ نرمبرخی از )4-4
  ماهوي جامعه و ساختار سیاسی استهاي  )جنگ نرم در پی تغییر قالب4-4-1

گیرد. با  می اساسی یک جامعه مورد هجوم براي تغییر قرارهاي  شدر این جنگ، اعتقادات، باورها و ارز
 رفتاري جدیدي شکلهاي  تفکر و اندیشه دگرگون شده و مدلهاي  تغییر باورهاي اساسی جامعه، قالب

رفتاري جدید به گونه اي است که به جاي رفتارهاي حمایتی از ساختار سیاسی، رفتارهاي هاي  گیرد. مدل می
  .یابد می شده و این رفتارها به سمت ساختارشکنی جهت چالشی جایگزین

 )آرام، تدریجی و زیرسطحی است4-4-2
جنگ نرم دفعی، شتابان و پرتحرك در یک مقطع نیست. این جنگ به صورت آرام شروع شده و به 

کند. آرام و تدریجی بودن این جنگ به گونه اي است که بسیاري  می صورت تدریجی به سمت جلو حرکت
  .را تشخیص نمی دهند. جنگ نرم زیرسطحی، غیر آشکار و به همین دلیل نامحسوس است آن
 )جنگ نرم نمادساز است4-4-3

نمادسازي با بهره گیري از نمادهاي تاریخی و گذشته براي ارائه و نمایش تصویري مطلوب از خود یک 
خورده، ناامید و مأیوس از شود تصویري شکست  می ویژگی برجسته از جنگ نرم است. در این جنگ تالش

دهد. در این  می حریف ارائه شود و در مقابل مهاجم با نمادسازي و تصویرسازي خود را پیروز و موفق نشان
  .شود می ویژگی عملیات روانی در حد اعلی خود انجام

 پایدار و بادوام است) 4-4-4
هدف اصلی در جنگ نرم تغییر باورها و  نتایج جنگ نرم در صورت موفق بودن، پایدار و بادوام خواهد بود.

اعتقادات است. چنانچه این تغییر حاصل گردد، به راحتی تغییر مجدد و بازگشت به حالت اولیه میسر نمی 
توان باز پس گرفت. اما در  می باشد. در جنگ گرم و نظامی، یک سرزمین تصرف شده را ظرف چند ساعت،

جامعه هدف گردند، به راحتی نمی توان آن را باز هاي  ار و دلجنگ نرم، اگر دشمنان موفق به تصرف افک
 )150:1389.(کریمی تبار، و. باشد می پس گرفت و تغییر مجدد زمان بر

 و جنگ نرم غیرعاملپدافند عامل و پدافند ) 4-5
. ملغیرعابر اساس تعاریف انجام شده در جنگ ها، دفاع یا پدافند بر دو قسم است. پدافند عامل و پدافند 

گردد که با بکارگیري مستقیم ابزارهاي دفاعی،  می خودي اطالقهاي  پدافند عامل به آن دسته از فعالیت
گردد که  می خودي اطالقهاي  دهد؛ و پدافند غیرعامل به آن دسته از فعالیت می مقابله مستقیم با دشمن روي

فریب، استتار و اختفاء آسیب پذیري  مستحکم سازي،هاي  بدون بکارگیري ابزارهاي دفاعی و با اعمال روش
رسانند.در جنگ فرهنگی نیز این دو نوع پدافند وجود دارد.پدافند عامل فرهنگ،  می خودي را به حداقل

دفاع مستقیم در مقابل تهاجمات فرهنگی، شبهات مطروحه توسط دشمن، و مقابله نرم با تهاجمات نرم دشمن 
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و مقابله سخت با عناصر و عوامل خارجی برنامه  ها  اعمال محدودیت است. البته در مواقع لزوم این دفاع با
گردد.پدافند غیرعامل فرهنگ، دفاع غیرمستقیم در مقابل تهاجمات فرهنگی دشمن  می ریزي دشمن همراه

است. مستحکم سازي اعتقادات، ارزشها و باورهاي دینی، تحکیم ایمان قلبی، تقویت اخالق دینی، و نیز ایجاد 
درونی و تقید نسبت به حالل و حرام است.به عبارت دیگر با انجام هم زمان این دو نوع دفاع، سپر  التزام

م با دفاع غیر  می دفاعی کامل فرهنگی براي جامعه مهیا ل با دفاع مستقیم و در دسته دوگردد. در دسته او
م بسیار اثر بخش تر و مفیدتر توان گفت که مدل دو می مستقیم و غنی سازي فکري و اعتقادي. که به جرأت

  ).www.amaher.irاست(
  تحقیقهاي  یافته-5
 )رسانه، جنگ نرم وامپریالیسم فرهنگی5-1

به بعد،مفاهیمی چون امپریالیسم فرهنگی،امپریالیسم رسانه اي،وابستگی فرهنگی و استعمار  1970از دهه ي 
لفهالکترونیکی مطرح شد.هدف این واژه ها،نشان دادن تاُثیر  فرهنگی جهان سوم هاي  فرهنگ غرب بر مو

بود.به بیان دیگر،امپریالیسم فرهنگی و مانند آن قصد القاي این ایده را داشته و دارد که گرچه دوران تسلط 
اقتصادي و سیاسی مستقیم قدرتهاي سلطه گر در شرف پایان است اما شکل دیگري از سلطه ي بین المللی در 

رواج دادن صورتهاي فرهنگی غرب است تا مقاومت فرهنگی کشورهاي توسعه  آغاز راه است که هدف آن
فرهنگی به سبک غربی را در آنان به وجود هاي  نیافته را به تحلیل برده و انگیزه استفاده از فرآورده

آموزشی،بهداشتی،خدمات اجتماعی و چشم اندازي ،)در قرن بیستم از لحاظ معیشتی109،1386آورد.(شیرودي،
تجربه کردند و با استفاده از توان غالب نطامی و اقتصادي خود بر سایر کشورهاي ها  شد مستمر را غربیاز ر

تجاري خود را گسترش دادند و غرب هاي  جهان به صورت مستعمراتی از منابع طبیعی آنها بهره بردند و بازار
) فرهنگ  برتر www.globalization.ir(      را به این باور رساند که موضع مسلط آنها انعکاسی از

  آنهاست.
جدید ارتباطی،مسـاوي  هاي  در نظر صاحب نظران غربی،در اختیار داشتن وسایل ارتباط جمعی و فن آوري

ر مستقیم یا با در اختیار داشتن استیالي فرهنگی است.به نظر(ادگار موران)پس از تبدیل استعمار مستقیم به غی
 استعمار نو،وادي فرهنگ از سوي غرب برگزیده شـد و از ایـن پـس هـر فـردي کـه بـر روي زمـین متولـد         

صـرفاُ  هاي  دائمی و همیشگی است و به محدوده،استمار،گردد و بنابراین می شود،فکر و اندیشه ي او تخدیر می
ـ     دارد.مهم تـرین ابـزار ایـن تخـدیر     جغرافیایی نیز ختم نمی گردد و ضرب و زور نظـامی نیـز در آن جـایی ن

)فرهنگ،دروازه ورود به هر کشوري اسـت و رسـانه مهـم تـرین     18،1371فرهنگی رسانه است(معتمد نژاد،
نقش راهبردي و تعیین کننده اي ،رسانه با قدرت فراگیر و جهانی خود،باشد.در واقع می کلید آن و ابزار نفوذي

ته و وسیله اي استراتژیک براي رسیدن بـه اهـداف و سیاسـت    در تبادالت و تعامالت فرهنگ و اندیشه داش

http://www.amaher.ir
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هالیودي،کـه تبلیـغ علنـی فرهنـگ آمریکـایی هسـتند از       هاي  )امروزه فیلم8،1391هاست.(علیزاده و نصرتی،
آمریکـایی در بـین جوانـان دیگـر     هاي  موسیقی خوانندههاي  جهان هستند و مجموعههاي  پرفروش ترین فیلم

فرهنگی،افـزون  هـاي   از طریق سینما و موسیقی و دیگر ابزارها  یی برخوردارند.آمریکاییاز اقبال باالها  کشور
پردازد.بـه عبارتی،آنهـا بـا هـر گونـه حرکتـی کـه         می دیگرهاي  به نکوهش فرهنگ،بر تبلیغ ارزشهاي خود

)                                                                                          203،1380کنند.(گیلی و مارفیلت، می بخواهد فرهنگ آنها را زیر سوال ببردبه شدت رویارویی
 جنگ نرم علیه ایرانهاي  و ابزارها  شیوه) 2-5

اي ه تلویزیون،مطبوعات و اخیرا رسانه،جمعی مانند رادیوهاي  جنگ نرم عمدتا از طریق رسانههاي  ابزار
  )1:1387باشد.(آرین منش، می ماهواره ايهاي  مدرن مانند اینترنت و شبکه

  باشد که اهم آن عبارت است از: می جنگ نرم علیه ایران متنوعهاي  کاروساز
این ساز وکار را آمریکا در سه دهه در منطقه خاورمیانـه  ):سازي(دموکراتیزاسیون دموکراسی) 5-2-1

راسی را در چهار مدل:دموکراسـی تحمیلی،دموکراسـی تجویزي،دموکراسـی    ترویج کرده است.این کشور دموک
  )(Donovan,2010:1تبلیغی و دمکراسی تبعیضی ارائه کرده است 

منظور سازماندهی شبکه اي مخالفان و معاندان علیه نظام ج.ا.ایـران اسـت کـه بـا     :شبکه سازي) 5-2-2
ان و ترویج زبان انگلیسـی بـه عنـوان وسـیله انتقـال      سازماندهی چتر واحد مخالفان و ایجاد موج مخالفان ایر

  )3:1386گردد.(ماه پیشانیان، می غرب به ایران و...مطرحهاي  ایده
و موسسات متعددي وجود دارد که پس از سقوط شوروي بـا  ها  :در آمریکا بنیادنانقالب مخملی) 5-2-3

کند.این انقالبها تاکنون  می ضد امریکایی با توسل به انقالب رنگین هاي  تامین بودجه اقدام به بر اندازي نظام
دالر دنبـال  هـا   در روسیه سفید،قرقیزستان،ازبکستان،آذربایجان،تاجیکستان،و اخیرا در ایران با صـرف میلیـون  

  )120-145:1388شده است.(رنجبران،
واند به عنوان تقویـت کننـده   ت می فرهنگی به ایرانیان-اعطاي بورس علمی:تحصیلی اعطاي بورس)5-2-4
  )(Beeher, 2006:2و فشار برون مرزي آمریکا به ایران باشدها  برنامه
 :جوان و پدران انقالب کرده یجاد شکاف بین دو نسلا) 5-2-5

  گوید:در ایران دو چهره وجود دارد: می تایم چوره در مجله تایمز
  چهره بیرون متاثر از حکومت دینی-1
  ثر از غربچهره درونی و متا-2

  )30:1379غرب آمده اند.(محمدي،هاي  و مدلها  ماهواره به سوي ارزش–جوانان با رشد اینترنت 
  دمکراسی غربی در ایران است.–این موارد از نظر اینان ترویج و استقبال لیبرال 

در این روش تمام دستاوردهاي مثبت را تخطئـه کـرده یـا شـک و     :نامیديوالقاي روحیه یأس ) 5-2-6
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نمایـد.با ایـن سـاز وکـار      مـی  کنند در حالی که نقاط منفی و ضعف رابرجسـته  می القاءها  تردید در مورد آن
 روحیه ملی را تخریب نمـوده و روحیـه ملـی و اعتمـاد بـه نفـس بـراي ادامـه حرکـت بـه پـیش را سـلب            

  )1:2009نمایند(وارن، می
  استحاله فرهنگی-)5-2-7

بـاور ها،تعصـبات مذهبی،تقیـدات و    ،دینیهـاي   ختن ملـل بـا ارزش  استحاله فرهنگی به معناي بیگانه سـا 
  )57:1382تعبدات اسالمی از راه هجمه خبري است.(حسینی اصفهانی،

در جامعه فراگیر و جایگزین ها  هنگامی استحاله فرهنگی،دین را از صحنه اجتماع حذف کرد ضد ارزش
  )187:1382گردد(نگارش، می مقدسهاي  ارزش

آورد که در آن نسبی  می ي جامعه زمینه پذیرش الگوي تکثر گرایی فرهنگی را فراهمفضا،در این صورت
  )97-98:1387عظیمی دولت آبادي،،گرایی و ضعف انسجام اجتماعی حاکم است (صالحی امیري

شود و بـه   می جهان سومهاي  بویژه کشورها  این امر موجب تغییر فرهنگی و ضعف خود باوري در کشور
سازد افزون بر این مـوارد اسـتحاله    می برآمده از فرهنگ بومی خود روبروهاي  با نبود الگو تدریج جامعه را

و زنـده  هـا   فرهنگی به اختالفات قومی تاکید و بر گرایشات ناسیونالیستی براي مقابله بـا همگرایـی قومیـت   
خـود را بـراي یـافتن    زند تا امید  می کردن تبعیض نژادي و تختالف میان احزاب و گروههاي سیاسی و...دامن

  )60-62:1382جایگاهی برتر تقویت کنند.(حسینی،
جنگ نرم ناتوي فرهنگی است.که بـه  هاي  یکی دیگر از روش)ناتوي فرهنگی(تهاجم فرهنگی):5-2-8

 حرکـت هـا   اندیشـه و فرهنـگ ملـت   ،فکريهـاي   دنبال تسخیر مـرز جغرافیـایی نیسـت.براي تسـخیر مـرز     
ست.بر خالف استراتژي ناتوي نظامی که کوتاه ها  ئولوژي و جهان بینی ملتکند.هدفش تسخیر باور ها،اید می

)ناتوي فرهنگی با هدف به حاشیه راندن فرهنگ Robin,2006:5 خشن و کم بازده و پرهزینه است(،مدت
بـه دنبـال سـالح    -ضد حقوق زنـان بـودن  -آید.با طرح اتهام هایی چون:تروریسم بودن می دینی به صحنه-ملی

  )14:1388کند.(رنجبران، می ایجاد اختالف بین مردم و نظام و...این حرکت را در دنیا دنبال-دنهسته اي بو
  و اقدامات راهبردي ایرانها  سازو کار) 3-5

بالقوه اي است که طی چند سال اخیر بخشی از آن را به طور هاي  جمهوري اسالمی ایران داراي ظرفیت
افزایش نفوذ منطقه اي و بین المللی ایران و کاهش نفوذ و  بالفعل نمایان ساخته و نتیجه آن چیزي جز

 نماییم: می در اینجا اشارهها  همراهی جهانی با آمریکا نبوده است.به برخی از این توانایی
  تبدیل جنگ نرم دشمن به فرصتی براي افزایش قدرت نرم )5-3-1

تواند براساس  ها می و سازماندهی آنهر ملتی و کشوري داراي منابع قدرت نرم است که شناسایی و تقویت 
  یک طرح جامع تبدیل به یک فرصت و هجوم به دشمنان طراح جنگ نرم شود.
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حماسه «، »قدرت نفوذ رهبري«، »ایدئولوژي اسالمی«توانیم  می به عنوان مثال، منابع قدرت نرم در ایران را
، براي هادر سراسر کشور راهپیماییبدانیم که در » درجه باالي وفاداري ملت به حکومت«و » آفرینی ها

  پیامی روشن دارد. طراحان جنگ نرم
  توان به موارد زیر اشاره کرد: می همچنین از منابع قدرت نرم ملت ایران

  در اختیار داشتن افراد دانشمند، خالق و باهوش؛ -
  داشتن تحصیل کردگان زیاد؛ -
  تراز باالي دانایی و نرخ سواد دانشگاهی؛ -
  عزم ملی براي پیشرفت و آبادانی کشور؛اراده و  -
  وجود اقشار مختلف با انگیزه و داراي شوق که از روحیه ملی و حماسی برخوردارند. -
  خلع سالح روانی اپوزیسیون )5-3-2

اپوزیسیون همواره در پی آن است تا با شعارهاي جذاب و وعده بهبود شرایط زندگی، توده مردم را جذب 
  کند.

شهروندانش فراهم سازد، زمینه جذب مردم توسط اپوزیسیون را  اياکم چنین شرایطی را برچنان چه نظام ح
  شود. می از میان برداشته و جنگ روانی دشمنخنثی

فرهنگی و افزایش محصوالت فرهنگی تأثیرگذار بر جامعه هاي  گسترش دامنه و شمول فعالیت)5-3-3
  و جوانان

  پاسخ داد. شود می نبرد فرهنگی را با نبرد فرهنگی
جهاد که امروز همه نخبگان فکري، هنرمندان، روشنفکران و بسیجیان هاي  از سوي دیگر، یکی از عرصه

  بایستی وارد آن شوند، عرصه جهاد و مقابله با افکار و فرهنگ غلط انحرافی است.
  استفاده از دیپلماسی عمومی)5-3-4

از دیپلماسی عمومی در صحنه بین المللی است. به یکی از منابع قدرت نرم و نیرومند هر کشوري استفاده 
هاي  و عناصر دیپلماسی عمومی به درستی و به موقع توسط دیپلماتها  همین سبب، اگر دولتی مقتدر از مؤلفه

زبده، آگاه به تغییر و تحوالت جهانی استفاده کند، قدرت نرم را تقویت کرده و از سوي دیگر بر توانایی 
افزاید. برعکس، اگر در چندین کشور جهان فاقد سفیر باشد، از این ابزار  می جنگ نرمخود جهت مقابله با 

  قدرت نرم غفلتورزیده است.
  استفاده از راهبردهاي ویژه در مورد اقوام و اقلیت ها) 5-3-5
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جامعه اغلب به سبب داشتن احساس نابرابري، مستعد مخالفت ورزي علیه نظام حاکم هستند و هاي  اقلیت
 فعالیت خود را در کشورهایی که داراي تنوع قومیت هاست، قرارهاي  ان فرامنطقه اي یکی از میداندشمن
  دهند. می

اما زمانی که نظام مستقر با انجام راهبردهاي مناسب در مناطق محروم و دور از مرکز و اختصاص 
و به کارگیري  اشتغال زاهاي  طرح توسعه همه جانبه خصوصاُهاي  الزم در قالب طرحهاي  بودجه

توانند آن  می توانمند در این مناطق و با روحیه جهادي و بسیجی مشغول خدمت به مردم شدند،هاي  مدیریت
  احساس را کم کنند یا از میان بردارند.

  عملیات روانی متقابل)5-3-6
ون مجاب سازي در مقابله با جنگ نرم نبایستی منفعالنه عمل کرد. عامالن تهدید نرم از انواع تبلیغات، فن

جامعه هاي  تغییر نگرش ها، باورها و ارزشهاي  نفوذ اجتماعی و عملیات روانی به منزله روشهاي  روش
کنند. انجام تبلیغات هوشمندانه، سریع با قدرت منطق و اندیشه و احاطه ذهنی بر مخاطبان  می هدف استفاده

  باشد. (www.angizeh.blogfa.com) جنگ

  نتیجه گیري)6
یک جامعه دارد.ماهیت جنگ نرم با جنگ سخت متفاوت هاي  جنگ نرم سعی در تخریب باور

مختلف هاي  است.جنگ نرم بعد از پیروزي انقالب اسالمی  براي ضربه زدن به کشور،در عرصه
و ها  آغازشد. این فرایند کماکان به شکلاقتصادي،اجتماعی،فرهنگی،سیاسی،و رسانه اي بر علیه ایران 

ایجاد ،انقالب مخملین، اعطاي بورس تحصیلی ،شبکه سازي ،گوناگون همچون :دموکراتیزاسیونهاي  شیوه
شکاف بین دو نسل جوان و پدران انقال ب کرده،القا ي روحیه ي یاُس و ناامیدي،استحاله فرهنگی و ناتوي 

جنگ نرم بر علیه ایران به یک عزم ملی نیاز دارد .اگر شد. مقابله با با می فرهنگی در حال جریان و تداوم
کم هزینه تر براي دشمن و بلند مدت تر از جنگ سخت ،پیچیده تر،ثار جنگ نرم خطرناك ترآبپذیریم که 

عملی هاي  منطقه اي،بین المللی را ه،است پس نیاز به برنامه ریزي و مدیریت دارد و باید در سطوح داخلی
  ایران براي مقابله با جنگ نرم طراحی و اجرا شود.کالن

  در سطح داخلی
  رسانه ها-دانشگاهها-تقویت بصیرت نسبت به تهدید نرم در مدارس-–اطالع رسانی *
  تقویت روحیه امید به آینده و مقابله با یأس و نا امیدي القاء شده از طریق جنگ نرم*
  .جنگ نرماسالمی مورد هجوم -حفظ و تقویت هویت ایرانی*

 خاورمیانـه دارنـد  هـاي   دینی وجغرافیـایی کـه دولـت   -:با توجه به نقاط مشترك تاریخیدر سطح منطقه اي
  توان با آگاه سازي و همکاري، راهکار هایی را براي مقابله با جنگ نرم ارائه کرد .از قبیل: می

http://www.angizeh.blogfa.com)
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  *تالش جهت بازسازي تمدن وهویتاسالمی در منطقه
منطقـه اي وتقویـت دیپلماسـی عمـومی و     هـاي   مشارکت فعال در حل بحران-منطقه*تالش در جهت ثبات 
  کنفرانس در منطقه

  مشترك منطقه اي براي مقابله با جنگ نرمهاي  *تاسیس رسانه هاو تولید برنامه
  سطح بین المللی

  * تقویت و رشد وحدت اسالمی در کنفرانس اسالمی جهت مقابله با جنگ
  اقتصادي و فرهنگی-اجتماعی-سیاسی مختلفهاي  *توسعه همکاري

  بین المللی هاي  بین الملل و نهادهاي  *توسعه نقش فعال ایران در حل بحران
ماهواره -تلویزیون برون مرزي-مختلف در رادیوهاي  اسالمی به زبان-ایرانیهاي  و برنامهها  *گسترش رسانه

  اینترنت-ها
و هـا   تن شرایط داخلی و خارجی کشور و شناسایی قابلیـت نیازمند در نظر گرفها  البته تمامی این سازوکار

و  غیرعامـل پدافنـد  هاي  بالقوه و تقویت و تجهیز و بروز کردن امکانات موجود در قالب طرحهاي  توانمندي
فرهنگـی  هـاي   و برنامـه هـا   عملیاتی به عنوان بخشی از سیاسـت هاي  برنامه ریزي هدفمند به صورت راهبرد

باشد تا در زمـان الزم عـالوه بـر دفـع تهدیـدات       غیرعامل میپدافند هاي  نار سایر طرحدر ک غیرعاملپدافند 
فرهنگی،تدابیر و راهکارهاي مقابله با فرایند جنگ نرم لحاظ شده و کشور از خطرات ناشـی از آن مصـون   

  باشد.
  منابع

 1387ماهوار اي در ایران،آذرماه هاي  آخرین آمار دیش")،1387آرین منش،جواد،(-1
فصـلنامه  "در آمدي بر ماهیـت شناسـی جنـگ نـرم پـس از انقـالب اسـالمی       "،1388احمد زاده کرمانی،-2

  شماره چهل و سوم،مطالعات بسیج سال دوازدهم
  سنجش)،نشر انتخابهاي  )قدرت و منافع ملی(مبانی،مفاهیم،و روش1389حافظ نیا،محمد رضا(-3
  4چاپ دوم-قم،فرهنگ قرآن،مبارزه با آن)راههاي تهاجم فرهنگی و 1382حسینی اصفهانی،مرتضی،(-
  )جنگ نرم،تهران،ساحل اندیشه تهران 1388جبران،داود(رن-5
  )،اشاراتی درباره لیبرالیسم در ایران چاپ دوم،تهران،انتشارات کیهان1387زرشناس،شهریار،(-6
  28/10/1387)قدرت نرم،وبالگ روابط عمومی،چنجشنبه 1387سلطانی فر،م،(-7
فصـلنامه سیاسـی علمـی    ،"غرب در تشدید جنگ نرم علیه جهـان اسـالم  هاي  توطئه"1391فرزان،،شهیدي-7

  اخوت،سال پنجم،شماره هفده
  )جهانی شدن در عرصۀ فرهنگ و سیاست،ناشر :زمزم هدایت1386شیرودي،مرتضی(-8
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ــادي،    -9 ــت آب ــی دول ــا،امیر عظیم ــالحی امیري،رض ــه ریــزي     1387ص ــذاري و برنام ــت گ ــانی سیاس ،مب
  ژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام،چاپ اولتهران،پ،فرهنگی

  1388،نیمه آبان 29همشهري دیپلماتیک،شماره "المپیک رسانه ها")1388صباغیان،علی،(-10
اسـالمی بـا   هاي  فرهنگی آن در کشورهاي  )،جهانی شدن و چالش1391علیزاده،عمران و شهریار نصرتی (-11

موعه مقــاالت پنجمـین کنگــره بــین المللــی جغرافیــدانان جهــان  مج،تاکیـد بــر نقــش راهبــردي رســانه 
  دانشگاه تبریز1391مهر  19و18اسالم،

فرهنگی دولت زمینـه سـاز در رویـارویی بـا جنـگ      هاي  و راه کارها  راه برد"،1389،مریم،کریمی تبار-12
  سال چهارم شماره سیزدهم،پژوهشی مشرق موعود-فصل نامه علمی"نرم

،مجموعه مقاالت برگزیده همایش »بررسی و نقد قدرت نرم در گفتمان غربی)«1387کالهچیان،محمود،(-13
  پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق(ع)،تهران،1بسیج و قدرت نرم،جلد 

 )جهانی شدن و جهان سوم،ترجمه حسن نروائـی بیـدخت و محمـد علـی    1380کیلی،ري و فیل مارفیلت (-14
  شیخ علیان،تهران دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

حمایـت گرانـه ي آمریکـا در    هـاي   جایگـاه سیاسـت  "1391مهـدي ،ابوذرر،جاودانی مقدم،گوهري مقدم-15
پژوهشی (پژوهشـنامه انقـالب اسـالمی )سـال اول     |-،فصلنامه علمی"جنگ نرم علیه انقالب اسالمی ایران

  شماره سوم
-فصـلنامه علمـی  »راه کارهاي آمریکا در جنگ نرم با جمهوري اسالمی ایران)«1386ماه پیشانیان،مهسا(-16

  .1386زمستان ،،تهران،معاونت فرهنگی ستاد مشترك سپاه18تخصصی عملیات روانی،سال پنجم،شماره 
  تهران،نشر قطره،)،ماهواره ها1379محمدي،مجید، (-17
 918شماره ،فصلنامه رسانه،جمعی )مطالعات انتقادي در وسایل ارتباط1371کاظم (،معتمد نژاد-

،فصــلنامه راهبــرد دفاعی،ســال "درآمــدي بــر ماهیــت شناســی جنــگ نــرم "،1389نــائینی.علی محمــد،-19
  هشتم،شماره بیستوهشتم

،ترجمـه سـهراب الغـاي علمداري،ماهنامـه     »قدرت نرم و سیاست خـارجی آمریکـا  )«1384ناي،جوزف(-20
  34شماره ،اطالعات راهبردي

فصلنامه مطالعـات بسیج،سـال دهم،شـماره    ،قدرت نرم:ابزار موفقیت در سیاست جهان"،1386ناي،جوزف-21
  سی و ششم
تهران،نمایندگی ولی فقیه،مرکز تحقیقات اسالمی چاپ ،)،هویت دینی و انقطاع فرهنگی1380نگارش،حمید،(

  22-اول
ترجمه علیرضا دهقان،تهران،انتشـارات  ارتباطات،هاي  محورهاي  )،نظریه1384ورنر،سورین،جینر،تانکار(-23
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 دانشگاه تهران
مقایسه میزان قدرت نـرم جمهـوري اسـالمی ایـران و ایـاالت      "،1388هرسیج،حسین،تویسرکانی،مجتبی،-24

  سال پنجم،شماره اول،دانش سیاسی"متحده آمریکا در خاور میانه
ــتار(-25 ــدایت خواه،س ــه 1374ه ــاد،ویژگی ها،عوامل،زمین ــاجم فرهنگی؛ابع ــا  )،ته ــا  ه ــه ب ــاي مقابل و راهه

  چاپ دوم–آن،مشهد،موسسه فرهنگی ضریح آفتاب 
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power,foreignAffairs,May/june2004,volume83,on-line Internet,available at 
http//web6.epnet.com 

٢٩Robin,Michael(2006),can Iran be Trusted?Middle Eastern out look AEI.sept. 
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شناسانه به جایگاه سرمایه اجتماعی و مشارکت در پدافند غیر  دیدگاه مردم
  عامل

  2مژگان سوفالی، 1پروین بختیاري بستاکی
  

  چکیده
مفهـوم  انـد،   هشاخص بندي کـرد  اجتماعیقوله سرمایه که دانشمندان براي م معیارهاییاز جمله 

توانند  می سطح کالن و خرد  براي یک ملتدر هومآفرینی این مف نقش آشنایی  و. مشارکت است
. تامین کندرا براي چندین نسل ... و گذاري ، سرمایهآرامش، قدرتی تولید کنند که نتایج آن امنیت

تقویت تحقق هاي  تواند یکی از زمینه می سرمایه اجتماعی و پدافند غیرعامل پیوند دو مفهوم نوین
مردان جامعه داراي تعریف و  شاید اصطالح مشارکت در اذهان نخبگان و دولت. چنین امري است

مطابق با نظـر نخبگـان    طور کامل بهتعاریف فکري عامه مردم  زوایاي مشخصی باشد ولی مسلماً
ریزي  برنامه، ق از نظر مردم و شناخت جایگاه مفهوم مشارکت و در تفکر آنانلذا به نظر محق. نیست

اه سرمایه اجتماعی بحث از جایگهاي  پیش شرط ترین مهماز ، جهت اصالح و یا تقویت تفکر عامه
روش میدانی و تکنیک مشاهده  از ات موجوددر این مقاله با تاکید بر نظری. عامل استدر پدافند غیر

براسـاس  اسـت.   استفاده گردیـده ، روش در علم مردم شناسی است ترین مهمکه  زبا و مصاحبه
تواند معیار مناسبی براي پشـتوانه قـرار دادن    نمی صرف بر آمار و ارقام تأکید ،موجودهاي  یافته

بینشی است که ، مهم. باشد پدافند غیرعاملدر  سرمایۀ اجتماعییکی ازمعیارهاي  عنوان بهمشارکت 
مـرد  ، فرهنگی چـون تقـدیرگرایی  هاي  ان مشارکت خود با تکیه بر اصول و ارزشمردم در جری

  . کنند می فردگرایی از آن استفاده، بدبینی، ساالري
  پدافند غیر عامل ، مشارکت، سرمایه اجتماعی :ها کلیدواژه
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  مقدمه-1
ترین  یکی از کانونیها و اشکال گوناگونش به عنوان  در دو دهه اخیر مفهوم سرمایه اجتماعی در زمینه

ها در این حوزه بیانگر اهمیت و جایگاه  افزایش حجم قابل توجه پژوهش .مفاهیم، ظهور و بروز یافته است
  .هاي متفاوت اجتماعی است سرمایه اجتماعی در سپهر

اي نشان دهنده میزان اعتماد افراد به یکـدیگر   به طور کلی میزان سرمایه اجتماعی در هر گروه یا جامعه
 این سرمایه را غالبا با نرخ مشارکت افراد در زندگی جمعی و وجـود عامـل اعتمـاد در بـین آنـان بیـان      است.
شـود، بـه    هاي اجتماعی مـی  اجتماعی موجب تسهیل کنش همچنین وجود میزان قابل قبولی از سرمایه کنند. می

تـرین منبـع حـل     عنـوان اصـلی  اجتماعی به  توان براي حل مشکالت از سرمایه طوري که در مواقع بحرانی می
رو شناسایی عوامل موثر در تقویت یا تضعیف سـرمایه   مشکالت و اصالح فرآیندهاي موجود سود برد. از این

 .اجتماعی اهمیت بسزایی دارد
اهمیت سرمایه اجتماعی در ارتباط آشکار و مستقیم باپدافند غیر عامل به معناي کاهش آسیب پذیري در 

تفاده از اقدامات نظامی و صرفا با بهره گیري از فعالیت هاي غیر نظامی،فنی و مدیریتی هنگام بحران،بدون اس
است،قرار می گیرد.در پدافند غیر عامل تمام نهادها،نیروها،سازمان ها،صنایع و حتی مردم عـادي مـی تواننـد    

ــرد گرفتــه  ــهــا  نقــش مــوثري ایفــا کنند.لــذا تمــامی اجــزا و عناصــر جامعــه از ف ــا شــبکه هــاي ب زرگ ت
و چشـم انـدازهاي   هـا   اقتصادي،اجتماعی،شهري،پزشکی،فرهنگی و... موظف به طراحی و آماده سازي برنامـه 

  تعریف شده که همگام با اهداف مطرح شده در پدافند غیر عامل هستند می باشند.
عی از آن جهت که تمامی اجزا جامعه در پیشبرد این هدف می توانند تاثیر گذار باشند در ایـن مقالـه سـ   

هم در زمینه سرمایه اجتماعی و ،شده با دید کیفی مردم شناسانه به مطالعه مشارکت که یکی از ارکان اصلی
هم از معیارهاي مهم در حقوق شهروندي(مشارکتهاي سیاسـی،مدنی،اجتماعی) اسـت بـر آیـیم و زمینـه هـاي       

  ك شناسایی کنیم.فکري و فرهنگی که پشتوانه حضور مردم در عرصه هاي مختلف مشارکتی شهر ارا
  بیان مسئله1-1

خوریم که در نظریه  می با مروري بر تعاریف مختلف سرمایه اجتماعی در متون علمی به مفاهیم مشترکی بر
شود مثل مشارکت در شبکه ها،بده بستان بین  می پردازي سرمایه اجتماعی از آن استفاده

  و کنشگرایی.افراد،اعتماد،هنجارهاي اجتماعی،استفاده از منابع مشترك 
براساس تحقیقی که به منظور اندازه گیري سرماه اجتماعی در پنج اجتماع مختلف در استرالیا انجام شـده  

  شود: می عنصر معرف سرمایه اجتماعی شناسایی8)،1999است(بولن و انیکس:
مشارکت در اجتمـاع محلی،کنشـگرایی در یـک موقعیـت اجتماعی،احسـاس اعتمـاد و امنیت،پیونـدهاي        

ایگی،پیوندهاي دولتی و خانوادگی،ظرفیت پذیرش تفاوتها،بها دادن به زندگی و پیوندهاي کاري.از مـوارد  همس
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شـوند   مـی  مورد مشارکت در جتماع محلی، پیوندهاي همسایگی،خانوادگی و کاري به مشارکت مربوط4فوق 
 )9و بقیه سنگ بناي سرمایه اجتماعی هستند.(شریفیان،

مـدنی جوامـع در عرصـه هـاي تصـمیم گیـري       -سیاسـی -مختلف اجتماعیمشارکت مردم در صحنه هاي 
، 1392اصلی است که پیوسته بر منزلت و اهمیت آن افزوده شده است.(یارمحمد توسـکی: ،کشورها در توسعه

3(  
در پژوهشی با عنوان رتبه بندي سرمایه اجتماعی در مراکز استان هاي کشور این نتایج بدسـت آمـده کـه    

زان پایینتري از سرمایه اجتماعی برخوردارند و این نشان دهنده آنست که رشد شـهرها  شهرهاي بزرگ از می
باعث کاهش سرمایه اجتماعی می شود.در کالن شهرها به دلیل آشنایی و برخورد به نسبت پایین شهروندان با 

هاي افزایش  )لذا دولت باید در زمینه1386یکدیگر،سرمایه اجتماعی کمتري را شاهدیم. (حسینی و دیگران::
سرمایه اجتماعی در اینگونه شهر هاهمت زیادي داشته باشد.در مقاله دیگري که روند سـرمایه اجتمـاعی در   
ایران را مورد بررسی قرار داده است و از دو شاخص میزان مشارکت جمعـی و میـزان جـرم اسـتفاده کـرده      

ده اسـت میـزان سـرمایه اجتمـاعی در     است،نشان داده می شود که در سالهایی که میزان ارتکاب جرم کم بو
 سطح باالتري قرار داشته و برعکس.

مشارکت به این معناست که همه افراد حق دارند در امـوري کـه مربـوط بـه خودشـان اسـت احسـاس        
مسئولیت کنند درباره آن فکر کرده واندیشه خود را بدون ترس بیان کنند ودر تصمیم هایی که بـر زنـدگی   

کمی ،خالت داشته باشند.مشارکت داراي ویژگیهاودرجاتی  است از جمله : فراینـدي بـودن  گذارد د می آنها اثر
  آگاهانه بودن وتعاملی بودن .،وکیفی بودن

مشارکتهاي مردمی میتواند در سطح خرد وکالن صـورت پـذیرد. از مشـارکتهاي مردمـی در سـطح خـرد       
ق همنوعان وهمسـایگان و... ودر سـطح   رعایت حقو،شرکت در همایشهاي خانوادگی،میتوان به پاکیزگی شهر

کالن شرکت در انتخابات،همکاري بین مردم ودولت رانام برد.که به واقع مشارکت وهمکاري در سطح خرد  
باشد .بعضی معتقدندکـه مباشـرت دولـت در امـور الزم اسـت       می کالنهاي  بستر و زمینه اي براي مشارکت

یاري و کمک رسانندوصرف نظر از منافع قشر  ،انجام وظایف خودتوانند دولت را در  می ومردم از هر قشري
توانند داوطلبانه امکانات  و نیروي انسانی خود را در اختیار دولت جهت انجام وظایف خود  می مردم ،خاص

شـود.و مـردم از طریـق :خـود      مـی  بگذارند.این روش به خصوص در کارهاي عمرانی به طرق گوناگون انجام
  .کنند می طرح،کارهاي یدي به دولت در امور کمکهاي  ی از هزینهپرداخت بخش،یاري

و تهدیدات غیر نظامی امروزه که با عنوان پدافند غیر عامل اظهار ها  از این رونقش مردم در برابر بحران
می شود به معناي اینکه خود آنها وارد مرحله عملیاتی و اجرایی شوند نیست و آگاه سازي براي مردم در این 

صورت می گیرد که بدانندکشور قادر است آنها را در مقابـل تهـاجم دشـمن حفـظ کنـد و بعـد آنهـا را         حد
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شود منابع و امکانات تولیدي  می هدایت نماید تا از ظرفیت هاي ایجاد شده استفاده کنند.در این رویکرد تالش
بـه برقـراري امنیـت ملـی     و زیر ساختی و اساسی کشورها به سمت بهره گیري مناسب دفاعی هدایت شود تا 

کمک نمایند.در این رابطه،در این مقاله سرمایه اجتماعی مشارکت به عنوان یکی از مهمترین منابع نهفتـه در  
 هدفمنـد قابـل دسترسـی یـا گـردآوري اسـت.      هـاي   ساختار اجتماعی در نظر گرفته شده است کـه بـا کـنش   

رگیري روشی و برنامه ریزي مخصوصا در سـطح  ولی این را باید مدنظر داشت که براي پیشبرد هر هدف،بکا
ملی همیشه باید از باورها و اعتقادات مردم و در کل زمینه هاي فرهنگی که بـر فکـر افـراد تـاثیر بسـزایی      
آگاهی داشت .از این رو آشنایی با زمینه هاي فکري مردم و برداشتن مشکالت و تقویت اندیشهاي درست که 

ی فردي و اجتماعی مردم را تشکیل می دهد حائز اهمیت اسـت.این امـر از   شکل غالب رفتارها و اصول زندگ
مهمترین پیش نیاز هاي فراهم آوردن پدافند غیـر عامـل و تقویـت سـرمایه اجتمـاعی اسـت زیـرا بـه گفتـه          

  ".جامعه مدرن تلقی شده است” عالج همه مشکالت“سرمایه اجتماعی به عنوان نوعی "پورتز
با توجه به بحث پدافند غیر عامل که امروزه به عنوان یکی دیگر از مفاهیم  در این مقاله سعی می گردد

-نوپدید که تمامی ارکان اجتماعی،اقتصادي،فرهنگی و... را تحت شـعاع خـود داشـته و کلیـه اجـزاي دولـت      
را در یک رابطه متقابل پوشش می دهدو با محوریت بحث حقوق شهروندي از دیدگاه  عامـه مـورد   ها  ملت

  قرار داده  و پاسخ سواالت زیر دست یابیم از قبیل اینکه:بررسی 
اجتماعی) چیسـت؟ باورهـاي مـردم و تـاثیر     -مدنی-تفکرمردم شهر اراك از حقوق شهروندیشان(سیاسی 

آنان به باورهاي عامه چگونه با پدافند غیر عامل ارتباط پیدا می کند؟مردم تا چه حد با مشـارکت آشـنایی   
اسخگویان نسبت به مشارکت و آگاهیشان از حقوق شهروندي خود چگونه اسـت و  دارند و در کل ذهنیت پ

به چه نحوي می تواند عاملی جهت کاهش آسیب پذیري در برابر تهدیدات و آسیبهاي دنیاي سایبري امـروز  
  باشد؟

 چهارچوب نظري-2-1
بود  1980ن مفهوم در دهه اما ایمفهوم سرمایه اجتماعی  اولین بار در علم اقتصاد مطرح و معیار گذاري شد.

که به شدت مورد توجه قرار گرفت و توانست با گسترش نظري و تجربی،جایگاه تعریف شده اي در میان 
  نظریه هاي علوم اجتماعی به خود اختصاص دهد.

تواند موجب تقویت همکاري و بطور همزمان گسترش روابط حمایتی  می گوید سرمایه اجتماعی مـی  پوتنام
تواند ابزاري ارزشمند براي مبارزه با بسیاري از نارساییهاي  می اجتماعات و ملتها گردد و بنابراین دو جانبه در

اجتماعی در جوامع مدرن، همچون جرائم، که جزء جدایی ناپذیر آنها هستند، باشد. برخالف کسانی که بـر  
.به بیان او:سـرمایه اجتمـاعی بـه خصوصـیاتی از سـازمان      تأکید دارند اجتماعیمنافع عمومی ناشی از شبکه 

 همکاري و هماهنگی براي منافع متقابـل را تسـهیل  اجتماعی نظیر شبکه ها،هنجارها و اعتماد اشاره دارد که 
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  )6: 1999نماید.(پاتنام، می
گیـرد و بـه چگـونگی کـارکرد سـرمایه       مـی  پاتنام مفهوم سرمایه اجتماعی را فراتر از سطح فردي بکـار 

اجتماعی در سطح منطقه اي و ملی و نوع تاثیرات سرمایه اجتمـاعی بـر نهادهـاي دموکراتیـک و در نهایـت      
  قتصادي عالقه مند است.توسعه ا

 پاتنام سرمایه اجتماعی را در آثار متعدد خود با سه مولفه،به عنـوان ویژگـی سـازمان اجتمـاعی تعریـف     
مـدنی و  هـاي   عبارتند از شبکه ها،،هنجارهـاي همیـاري و اعتمـاد.وي افـزایش مشـارکت     روابط نماید که  می

کند.از نظر  می شخصی به اعتماد اجتماعی معرفی اجتماعی را از سازوکارهاي تبدیل اعتماذهاي  گسترش شبکه
پاتنام اعتماد اجتماعی به همان اندازه که یک نگرش شخصی است یک دارایی ضـروري نظـام اجتمـاعی بـه     

شود و هر چه اعتماد در جامعه اي باالتر باشد امکان همکاري  می رود. اعتماد باعث تسهیل همکاري می شمار
 )١٣٨٠:١٣٧(پاتنام،  کند می مکاري نیز اعتماد ایجادهم بیشتر خواهد بود و خود ه

ود: ش می بین سه نوع سرمایه تمایز قائلبسته به حوزه فعالیت آن  پیر بوردیو ”اشکال سرمایه“در کتاب 
مجموعه “کند:  می سرمایه اقتصادي، سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی. او سرمایه اجتماعی را چنین تعریف

منابع حقیقی یا بالقوه مرتبط با مالکیت شبکه پایداري از روابط کم و بیش نهادینه شده بر اسـاس آشـنایی و   
ایجاد “تنی بر سود مالکان سرمایه اجتماعی و نگاه او به این مفهوم، نگاهی ابزاري است و مب .”پذیرش متقابل

  .باشد  می” هدفمند روابط اجتماعی با قصد خلق این منبع
سرمایه اجتماعی از نظر بوردیو بر تعهدات و ارتباطات اجتماعی مبتنی است و خود او آن را چنین تعریف 

داشـتن شـبکه اي نسـبتا پایـدار از     می کند:(سرمایه اجتماعی انباشت منابع بالقوه و بالفعلی است که مربـوط  
روابط کم و بیش نهادي شده از آشنایی و شناخت متقابل است یا به عبارت دیگـر عضـویت در یـک گـروه     
براي هر یک از اعضایش از طریق حمایت یک سرمایه جمعی،صالحیتی فراهم می کند که آنان را مسـتحق  

  )1997:51اعتبار به معنی مختلف کلمه می کند.)(بوردیو،
طبیعی یا یک ودیعه اجتماعی  1به اعتقاد بوردیو سرمایه اجتماعی به عنوان شبکه اي از روابط یک ودیعه

اید.به عبـارت دیگـر شـبکه روابـط      می نیست بلکه چیزي است که در طول زمان و با تالش بی وقفه بدست
فش ایجاد یـا بازتولیـد   محصول راهبردهاي سرمایه گذاري فردي یا جمعی،آگاهانه یا ناخودآگاه است که هد

 روابط اجتماعی است که مستقیما در کوتاه یا بلند مدت قابل استفاده هستند.(همان منبع)
تنـوعی از موجـودات بـا دو    “ :کنـد  مـی  سرمایه اجتماعی را از دیدگاه عملی اینچنین تعریف جیمز کلمن

بعضی از فعالیتهـاي عـامالن را...    شوند، و می عنصر مشترك: همه آنها بخشی از ساختارهاي اجتماعی را شامل
عنی سرمایه اجتماعی هر آن چیزي است ناشی از شبکه روابط، اعتمـاد، حـس   ..یدکنن می در آن ساختار تسهیل

                                                   
1 Given 



230 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
 

  

عمل متقابل و هنجارهاي اجتماعی که موجب تسهیل فعالیت فردي یا اجتماعی شود. از نظـر کلمـن، سـرمایه    
برد یا خیر  می کند، اما اینکه جامعه از آن نفع می ی را تسهیلاجتماعی یک منبع خنثی است که هر نوع عمل

  .کامالً وابسته به کاربرد آن در یک موقعیت خاص است
توانـد بـه عنـوان     مـی  دهد که چگونه ساختار اجتماعی یک گروه می از نظر کلمن سرمایه اجتماعی نشان

تعهـد در یـک گـروه را الزمـه سـرمایه       منبعی براي افراد آن گروه عمل کند.وي اعتماد،اطالعات،اختیـار و 
 )12داند.(شریفیان: می اجتماعی

سرمایه گذاري در روابط اجتماعی با نیـت  “از سرمایه اجتماعی جنبه فردي بیشتري دارد:  تعریف نان لین
این تعریف تا حدودي در بر گیرنده نظرات دیگـران همچـون بوردیـو،    ”. بازگشت سود در عرصه داد و ستد

در واقع از نظر وي سرمایه اجتماعی نوعی سرمایه گذاري در روابـط اجتمـاعی اسـت    .ون است فلپ و اریکس
که با بازده مورد انتظار در بازار تعریف می شود.البته بازار لفظی استعاره اي است که محدوده آن در تحلیـل  

د بـا درگیـر شـدن در    هاي گوناگون می تواند اقتصادي،سیاسی،اجتماعی و یا بازار کـار باشـد کـه در آن افـرا    
  )21؛2001تعامالت و شبکه هاي اجتماعی منافع مورد انتظار را تولید نمایند.(لین:

هدفمنـد  هـاي   کند که با کنش می وي سرمایه اجتماعی را به مثابه منابع نهفته در ساختار اجتماعی تعریف
اختار اجتماعی،قابلیت دسترسـی  قابالز نظر لین،سرمایه اجتماعی از سه جز تشکیل شده است:منابع نهفته در س

ــابع اجتمــاعی در کــنش    ــه من ــا گــردآوري اینگون ــابع اجتمــاعی و اســتفاده ی ــه من ــن گون ــه ای ــراد ب ــاي  اف ه
را دو عنصر مفهومی مهـم سـرمایه اجتمـاعی    2شبکه اي هاي  و موقعیت 1)او منابع نهفته7: 1999هدفمند(لین،

اجتماعی را در ارتباط با دو کنش ابزاري و هاي  ط و شبکهکند و نتایج سرمایه گذاري افراد در رواب می قلمداد
  )11همان منبع:(نماید. می کنش اظهاري طبقه بندي
اشاره دارد کـه تـوافقی بـر    ” آینده: دستور کار  سرمایه اجتماعی و توسعه“در مقاله  فرانسیس فوکویاما

هنجارها یا “کند: سرمایه اجتماعی  می تعریف سرمایه اجتماعی وجود ندارد، وي این مفهوم را اینگونه تفسیر
 ارزشهاي به اشتراك گذاشته شده است که موجب تقویت همکاري اجتماعی بر اساس روابط اجتماعی واقعی

  به وفور استفاده کرده است.  وي از این تعریف در مقاله خود”. شود می
اندازه گیري هاي  وي به ارتباط سرمایه اجتماعی و مشکالت اجتماعی اشاره اي مستقیم دارد و یکی از راه

ــزان جــرم و جنایت،فروپاشــی    ســرمایه اجتمــاعی را اســتفاده از آمارهــاي انحرافــات اجتمــاعی از قبیــل می
یگر،وجود مشکالت اجتماعی مختلف را نشانه اي از نبود خانواده،مصرف مواد مخدرو ...می داند.به عبارت د

شناسد و در واقع این روش را جایگزین سنجش و اندازه گیري سرمایه اجتماعی به عنوان  می سرمایه اجتماعی
  )16داند.(شریفیان، می یک ارزش مثبت

                                                   
1 Embedded Resource 
2 Network Location 
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باه گرفتـه شـود. در   کند که این مفهوم نباید بـا اشـکال ظـاهري آن اشـت     می بنیاد سرمایه اجتماعی پیشنهاد
حالیکه به طور مثال درك ما از سرمایه اجتماعی اغلب شبکه هایی است که شخص در اختیار دارد و ممکن 
است از جهت برقراري روابط اجتماعی از آنها استفاده کند، این مفهوم در واقع بیشتر بـه معنـی تمایـل بـراي     

شوند. به طور مشابه،  می یه اجتماعی واقعی را شاملایجاد، برقراري و توسعه چنین شبکه هایی است که سرما
مشارکت مدنی یکی از نمودهاي سرمایه اجتماعی اما نه خود آن اسـت. در ایـن تعریـف، سـرمایه اجتمـاعی      

  .تمایل ذهنی جمعی نزدیک به آراء جمع است
د تعریـف مـی   می گوید در سیاسی نوین برابري به عنوان ادغام و نـابرابري بـه عنـوان طـر     آنتونی گیدنز

شود.ادغام به فرصت ها،مشارکت ها،حقوق مدنی و سیاسی افـراد و بـاالخره تعهـداتی اشـاره دارد کـه همـه       
اعضاي یک جامعه بایستی به عنوان یکی از واقعیت هاي زندگی شان داشته باشند.طرد به درجـات نـابرابري   

ومـردم را از جریـان اصـلی اجتمـاعی     مربوط نمی شود،بلکه در ارتباط با مکانیزم هایی است که گروه هاي 
جدا می کنند.دو شکل طرد در جوامع مدرن،یکی طرد کسانی است که در پـایین قـرار دارنـد و از جریـان و     
فرصتهاي جامعه محرومند و شکل طرد در باالست که ارادي بوده و شامل گروهی از نخبگان و صاحبان علم 

  )1392،6کنند.(یار محمد توسکی: و فن است که نظام اجتماعی آنها را تحمیل نمی
برخی از نظریات نه تنها سوژه انسانی را همیشه توام با ارزش در نظر می گیرند بلکه مدعی اند که افراد 
حتی در مواجه با طبیعت بازهم ارزشی و با پیشداوري خاص برخورد می کنند.(واقعیت به خودي خود گویـا  

حسـیات و دیگـر   ،ت بی آرایه و پیرایه مواجـه نمـی شویم.تجریبه  نیستند و عیان نمی شوند.ما هرگز با طبیع
ادراکات ما نیازمند منابع مفهومی پیششنی هستند تا به منصه ظهور برسند.زبان که وسـیله اندیشـیدن و بیـان    

)بـر سـاس   6، 1392اندیشه هاي ماست ذاتا آلوده و آمیخته بااعتقادات مفهومی ماسـت.)(یار محمـد توسـکی:   
رفتاري،هیچگونه التزامی براي منظور کردن الگوي خاصی وجود ندارد،هر کشـور متناسـب    روش شناسی پسا

در ها  با وضعیت فرهنگی و منطق حاکم بر جامعه می تواند الگوي مناسب جهت توسعه  واستفاده از سرمایه
  نظر بگیرد.(همان منبع)

ا یکدیگر اشتراك دارنـد و بـه   از مجموع نظریات مطرح شده درباره سرمایه اجتماعی که تا حد زیادي ب
شوداین تعریف قابل ارائه است که سرمایه اجتمـاعی   می گونه اي موثر فرایندهاي اجتماعی یکسانی را شنامل

گردد و این منبع عالوه بـر آگـاهی و توجـه نسـبت بـه امـور اجتمـاعی و         می منبعی جهت کنش جمعی تلقی
نگرانـی اسـت شـامل هنجـارهی اعتماد،رفتارهـاي      سیاسی(شناخت)یعنی آگاهی که موجـب عالقمنـدي و دل   

و هـا   کننـد و عناصـر سـاختاري شـبکه     مـی  اجتمـاعی عمـل  هـاي   معامله متقابل(همیاري)که در درون شـبکه 
  )1384،64باشد.(ناطق پور و فیروز آبادي: می رسمی و غیر رسمیهاي  مشارکت
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  پرسش هاي تحقیقاتی-3-1
 مشارکت در کدامیک از جنبه حقوقی(مدنی،سیاسی و اجتماعی) بین تفکر عامه مطرح است؟   •
  و باورهایی در کیفیت سرمایه اجتماعی  مشارکت تاثیر گذار است؟ها  چه ارزش •

  اهمیت تحقیق-4-1
بسیار بر اساس باور اکثر اندیشمندان و دولتمردان حمالت غیر نظامی و آسیب هاي ناشی از آن به مراتب 

خطرناکتر از حمالت نظامی و رودر رو است .از همین رو آمادگی و زمینه سازي وافزایش زمینه هاي بهی 
  پدافند غیر عامل با مطالعه کامل و جامع  بسیار مهم است.

پدافند غیر عامل می تواند بـه یـک فرهنـگ عمـومی در کشـور تبـدیل شـود و عنصـري اسـت پویـا و           
  ش هاي علمی و پژوهشی قرار گیرد.متحرك؛لذا باید در صدر تال

مشارکت یکی از ابزار با اهمیت مقتدر سازي و آماده سازي است.آمادگی و مقتدر سازي مـردم بـراي بـه    
عهده گرفتن مسئولیت هاي خود و برآمدن از آنها بوسیله مشارکت و ورود مردم به چرخه امور محله اي و 

  شهري و نهایتا ملی است.
  روش تحقیق-2

قیق به روش توصیفی به بررسی عنصر مشارکت به عنوان زیر مجموعه هاي سرمایه اجتماعی در این تح
ژه روش میدانی که  پدافند غیر عامل می پردازد.در دستیابی به نتایج مدنظر محققین از روش هاي اسنادي و بوی

  روش تحقیق مسلط در علم مردم شناسی است پرداخته.
اراك هستند که در نهایت با استفاده از روش نمونه گیري کیفی گلوله  محدوده مورد مطالعه ساکنین شهر

نفر از سه محله این شهر با استفاده از فـن مصـاحبه غیـر مستقیم،مشـاهده میـدانی و جمـع آوري        105،برفی
  .اطالعات رسمی مورد مطالعه قرار گرفتند
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  یافته ها-3
  جمهوريدوره انتخابات ریاست 9.میانگین نرخ مشارکت در 1جدول

نرخ مشارکت میانگین  نام استان میانگین نرخ مشارکتکد استان نام استان کد استان
0.66 فارس 16 0.55 آذربایجان شرقی 1
0.7 قزوین 17 0.51 آذربایجان غربی 2

0.8 قم 18 0.56 اردبیل 3
0.58 گیالن 19 0.65 اصفهان 4
0.73 لرستان 20 0.76 ایالم 5
0.76 سمنان 21 0.47 کردستان 6
0.67 همدان 22 0.7 کرمان 7

0.78 یزد 23 0.67 بوشهر 8
0.61 هرمزگان 24 0.62 تهران و البرز 9
0.73 مرکزي 25 0.64 چهارمحال وبختیاري 10
0.66 مازندران 26 0.57 کرمانشاه 11

0.71 زنجان 27 0.76 کهگیلویه وبویر احمد 12
0.57 خوزستان 28 0.67 گلستان 13
0.64 خراسان شمالی 29 0.64 خراسان جنوبی 14
0.46 سیستان 30 0.64 خراسان رضوي 15

  
  منبع:داده هاي خام آمار وزارت کشور)(

  
سرمایه اجتماعی به عنوان ساز و کار پدافند غیر عامل و مشارکت در انتخابات،به عنوان یکی از شـاخص  

دهـد میـزان    مـی  هاي حقوق شهروندي و سرمایه اجتماعی مدنظر قرار گرفت.آمـار موجـود انتخابـاتی نشـان    
مشارکت سیاسی در میان مردم این استان باالست .در حالیکه در مشاهدات انجام شده در میدان تحقیق دیـده  
می شود مردم در درجه اول براي حقوق اجتماعی خود اهمیت قائلند و تا جو انتخابات و یا شرایط گفتگو در 

بعد از اهمیت مشارکت هاي مـدنی  ،ناین باره قرار نگیرند این نوع مشارکت نادیده انگاشته شده و اولویت آ
و اجتماعی است.سیر فکري منفی نسبت به جریانات سیاسی در میان مردم وجود دارد که مدعاي این حـرف  

هـر  "یا "شرکت در انتخابات کار بی خودي است زیرا همه از قبل تعیین شده اند."می تواند اشاره به اینکه  
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کنند  می این تناقض میان تفکرات عامه و آنچه که بدان عمل"چی بخواهد می شود به حرف من و تو نیست.
  جاي تامل دارد.

ویا اگر به جریان فکري که در پی کاندید شدن در انتخابات محله اي یا منطقه اي نگاهی بیاندازیم مانند 
اي انتخابات مجلس و یا شوراي شهر خواهید دید که بسیاري از شرکت کنندگان در پی دستیابی به موقعیت ه

اجتماعی و یا سیاسی هستند.زیرا در جریان تحقیق که با چند تن از کاندیداهاي جوان این شهر رابطه دوستانه 
می گفتند:براي من راي آوردن زیاد مطرح نیست و فقط بـراي اینکـه سـابقه اي باشـد بـراي      ،برقرار کرردیم

بوحه انتخابات شوراي شهر و رقابتی ویا صحبت هایی که در بح"کارهایی که در آینده می خواهم انجام دهم.
که کاندیداهاي جوان در آراستن و یا انتخاب شعارهاي خود داشـتند،اذهان و یـا معیـار انتخـاب مـردم را از      
آنچه که هدف ومعیارشان از این انتخاب بود مخصوصا در میـان جوانـان تحـت الشـعاع قرارداد.ومشـارکت      

  رود. می شود زیر سوال می گرفتهسازنده اي که به عنوان یک سرمایه در نظر 
از این رو نمی توان در تعیین نرخ سرمایه اجتماعی یک جامعه صرفا به آمار و ارقـام توجـه نمود.آسـیب    
شناسی جو سیاسی و اجتماعی حاکم بر آن که در روند مشارکت عمومی تاثیر گذار است و باعث تضـعیف و  

  دولتی بسیار مهمتر است.-ي اجتماعییا تقویت رابطه میان مردم با دولت و سازمان ها
مسـئول  ،دیدگاه دیگري در میان عامه مردم در زمینه مشارکت وجود داشت،این موضوع بود کـه ساکنین 

زایل شدن و یا دستیابی به حقوق خود را بیشتر مسئولین می داننـد واکثریـت آنـان معتقدنـد کـه بزرگتـرین       
تصـادي،اجتماعی،امنیتی اول مدیـدریت اسـت و در مرحلـه     مشکل در نرسیدن به مطلوبیت متوسط در ابعاد اق

دوم همکاري نکردن مردم. زمینه هاي مشارکت در حل مسائل شهري و شهروندي خود را بسیار پـایین مـی   
دانند.همانطور که در نمودارهاي زیر می بینید اکثر ساکنین شهر اراك از رعایت حقوق شـهروندي خـود  و   

و کـاهش رضایتمندي،مشـارکت و   هـا   و عامل اصـلی در ایجـاد بـدبینی    تند.مشارکت هاي مردمی ناراضی هس
  اعتماد را مسئولین می دانند.
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  :میزان رضایتمندي شهروندان از وضعیت فعلی)1(نمودار شماره

  

  
  :عامل تحقق حقوق شهروندي از نظر مردم)2(نمودار شماره

  
پذیري مردم در ایجاد شـرایط و تسـریع رشـد و    این دیدگاه عامه با توجه به اینکه همکاري و مسئولیت 

بسیار جاي تحلیل و بررسی دارد زیرا این تفکرات عالوه بر آنکه سطح مشـارکت  ،توسعه حائز اهمیت است
فعاالنه و مفید را پایین می آورد بلکه انتظارات واهی و باالیی را در میان مردمی که به صورت صرفا مصرف 
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  کند. می کننده هستند،تقویت
ی ناراضـ  اراك شهری کنون تیوضع ازدر میان قشر تحصیلکرده و اصیل  مخصوصای دانیم جامعه تیکثرا
 کـه ی اقـدامات  و خود تیمسئول برابر ودر دانند می اکمبوده و هایکاست نیا عامل گانهی را نیمسئول اغلب و اند
 و کردند مطرح را مردم ازی خواه نظر عدم و نیمسئول تیکفا و توجه عدم، اند داده انجام طیشرا بهبودي برا
ـ  حالـت  بـه  همي ا عده و تند لحن با،يمنتقد بهي ا عده حاضر حال در  انـد  دهیرسـ ی سـردرگم  وی تفـاوت ی ب

انتظارات مردم از مسـئولین سـهم    .حل راه افتني یبجا،هستند آن از فرار و مسئله صورت کردن پاك وبدنبال
سبب شـده افـراد تکیـه کمتـري بـر توانمنـدیها ي شخصـی        عمده اي را به خود اختصاص میدهدو همین امر 

  وهمکاري با هم   داشته باشند.
جریان دیگري که در یک ماه اخیر در میان مردم بسیار مطرح بود و بسیاري آن را عامل تشنج و آسیب در 

  بود.ها  سطح جامعه می دانستند بحث یارانه
مسئولین با انصراف از آن مخالف بوده انـد.مردم بـر   و توصیه ها  اکثریت شهروندان با عدم دریافت یارانه

این اعتقادند که یارانه هاي حق آنهاست و اگر قرار است که انصراف از آن به بهاي بهبود زندگی قشر پـایین  
جامعه باشد،خودشان تعداد زیادي از افراد را نیازمند را در اطراف خود می شناسند و ترجیح می دهند یارانه 

ت کنند و شخصا خانواده هاي نیازمند را تحت پوشش قرار دهند.صـحبتهایی کـه در ایـن راسـتا     شان را دریاف
امروزه بسیار به چشم می خورد نشانگر نبود اعتماد باالي شهروندان به تصمیمات مسئولین است و همین امر 

مـی شـود ایـن     می تواند سطح مشارکت مدنی افراد را کاهش دهد .بحث دیگري که در این باره زیاد شـنیده 
  است که با طرح این موضوع اختالفات بین طبقه اي در سطح جامعه افزایش می یابد.

توسط شهروندان را گسترده اعالم دارند ولی بطور کل ها  مشارکت در انصراف از یارانهها  شاید در رسانه
  .آنچه که در سطح جامعه اراك نشان داده می شود مخالفت اقشار مردم با این امر است

 و ارزش هایی , عامل دیگري که در میزان و چگونگی مشارمت هاي مردمی بسیار تاثیر دارد وجود باورها
است که در زمینه فکري و حیات اجتماعی آنها نهادینه شده است و باعث شکل گیري بسیاري از هنجارها 

ی،حس نوع دوستی،تداخل و اصول تقدیر گرایی و مرد ساالري،مادي گرایها  می شود.از مهمترین این ارزش
  فرهنگی،خصایص بد جمعی مثل حیله گري و تنگ نظري است.

با توجه به مشاهدات انجام شده وبر گرفته از نظریات مردم روحیه همکـاري در بـین مـردم اراك کـم     
مـا در   "مردم اراك بر این باورنـد کـه  نمونه است واظهارات جامعه میدانی حاکی از این ادعا میباشد .براي 

هـاي انفـرادي ماننـد کشـتی موفـق عمـل        هاي عمومی مانند فوتبال ضعیف هستیم امـا در ورزش  نیه ورزشزم
هـایی   هاي شـغلی گونـاگون ار مثـال    کنیم. همچنین وجود اختالفات میان افراد و کمبود همکاري بین گروه می

ا پذیرفت که ایرانیـان  توان چنین ادعایی ر کنند. به سختی می است که براي بحث مساله کار جمعی مطرح می
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شناس بلنـدآوازه ایـران در آثـار گونـاگون خـود       ذاتا از انجام کار جمعی ناتوان هستند. مرتضی فرهادي مردم
طور جدي وجـود داشـته اسـت.     گذشته ایران همکاري و مشارکت بههاي  نشان داده که در روستاها در دوره

ناگون در فرهنگ ایرانی نشان دهنده این واقعیت اسـت  ها و رسوم گو ها و آیین وجود اشکال گوناگون تعاونی
  "ها از ابتدا روحیه کار جمعی ندارند. ها نسبت داد که ایرانی توان این مساله را به گذشته ایرانی که نمی

باور دیگري که اکثریت افراد مصاحبه شونده مطرح نمودنـد مهـاجر پـذیر بـودن شـهر و وجـود خـرده        
فرهنگهاي دهقانی است که در کاهش همکاري افراد موثر است، چرا که  بخصوص خرده،فرهنگهاي مختلف

تفاوتهاي فرهنگی حاصل مـانع شـناخت افـراد از هـم ودر نتیجـه اعتمـاد ایشـان میشـود،بنابراین  انسـجام و          
رسد براي حل این معضل اعتمادسازي  در سطح خـرد و کـالن از جملـه     می یابد. به نظر می مشارکت کاهش

اراکی اصیل در سطح هاي  خانواده"گی است که باید صورت پذیرد.طبق اظهارات جامعه میدانیاقدامات فرهن
اکثریت مهاجرین از روستاهاي اطـراف مهـاجرت کـرده انـد کـه       ،شهر کاهش یافته و دلسوزي وجود ندارد

رکت هنوز با فرهنگ شهر نشینی آشنایی ندارند چه برسد به اینکه بتوانند در امـور جمعـی همکـاري ومشـا    
  .  "داشته باشند

بر پایه تحقیق انجام شده یکی دیگر از عوامل  موثر در فقدان انسجام و همکاري عدم اعتماد و واشاره به 
بد گمانی و حیله گري در روابط شخصی افراد است و همین امر سبب شده که مشارکت در سطح خرد مثـل  

  و کارهاي عام المنفعه نیز کاهش یابد. ها  انجمن
تقدیر گرایی در بـین خـرده فرهنگهـاي     ،گري که در کاهش مشارکت بین مردم تاثیر گذار استباور دی

مختلف بخصوص خرده فرهنگهاي روستایی و حاشیه نشینی است که سهم عمده اي از جمعیت شهر را در بر 
گریز را بـر  نرمش ویا ،بردباري،میگیرند،این افراد در کنترل امور و حوادث آینده وجه نظرهایی چون تسلیم

بنابراین انگیـزه اي  ،رفتارهاي دیگر ترجیح داده وشهامتی براي استفاده از  راهکارهاي جدیدو خالقانه ندارند
براي مشارکت نیز باقی نمی ماند.هر چه خدا بخواهد،هر چه الیق ایـن مـردم باشـد بـر سرشـان مـی آیـد و        

د نشـانگر تسـلط ایـن باورهـا در زنـدگی      مصادیق بسیار دیگر که در بین محاورات و باورها دیـده مـی شـو   
اجتماعی است.عدم آگاهی افراد از آمال و آرزوهاي خود ویا پایین بودن سطح انتظارات سبب شـده بـه آنچـه    

  که دارند قانع وراضی باشند.
در بین مصاحبات انجام شده در یافتیم که قشري از جامعه میدانی مذکور اشاره به بی اعتمادي و بد بینـی  

دولتمـردان کـرده و ان را دلیلـی برکـاهش تمایـل در مشـارکتها ي       هاي  امات دولتی وعدم تحققق وعدهبه اقد
  مردمی وهمکاري با دولت ذکر کرده اند.

ارزش مسلط دیگر در شهر اراك، مخصوصا در میان خانواده هایی با سطح تحصـیالتی پـایین و مهـاجران    
اسی زندگی و مشارکت زنـان ایـن قشـر چـه در انجمـن      سی-روستایی، مرد ساالري است.در جریانات اجتماعی
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هاي رسمی و غیر رسمی خیریه اي،انتخاب کاندیداي مورد نظر،برقراري ارتباط با گرو ه هاي دیگر از جمله 
دربـاره شـرایط   هـا   و انجمن هاي مختلف، نظر و راي اصلی با مرد خانواده است.هنگامیکه از خانمها  خیریه

د مورد نظر سوال می شود با جوابهایی چون آقامون می گوید این مـورد اعتمـاد تـر    حضور یا دلیل انتخاب فر
  است،یا اینکه خوشم نمی آید بروي فالن انجمن چون فالن و فالن است و مصادیق بسیار برخورد می کنیم.

مخصوصـا جامعـه شـهري وجـود دارد،و گـاه      ،با وجود این عناصر فرهگی و اجتماعی که در میان جامعه
ایجاد حباب در میان در مجموعه مشارکت هاي رسـمی و غیـر رسـمی بـه عنـوان یکـی از معیارهـاي        باعث 

  سرمایه اجتماعی است،می شود.لذانمی توان با تکیه بر این معیار در پدافند غیر عامل به آن تکیه کرد.
  

  نتیجه گیري-4
توان گفت،آنچه  می ذکر نشده استتحقیق و آن سري از مشاهداتی که در این مقاله هاي  بر اساس تمامی یافته

 غیرعاملکه در مورد مشارکت به عنوان یکی از معیارهاي سرمایه اجتماعی که در پیشبرد اهداف پدافند 
روابط و ،فکري و آن دانشی است که مردم با اعتماد به آنهاي  باشد، مطرح است زمینه می تاثیر گذار

  دهند. می همکاري خود را شکل
سیاسی مردم رابر اساس آمار و ارقام بیان کرد ولـی آنچـه مهـم اسـت آن     هاي  مشارکت شاید بتوان میزان

بینشی است که مردم در این جریان با خود به همراه داشـته انـد.براي اینکـه بتـوانیم جامعـه خـود را داراي       
شـرکت  سرمایه اجتماعی غنی و محکم در نظر بگیریم باید از تکیه بر آمـار و ارقـامی چـون تعـداد تعـداد      

غیر رسمی صرف نظر کرده  و به انگیزه و عوامل  بـرا نگیخـتن یـا    هاي  و انجمنها  کنندگان یا شمارش نهاد
  خاموش بودن مردم توجه نمود.

بیان نظرات از سوي مردم نشانگر آنست که مردم در شناخت مسئولیت هاي اجتماعی خود و آنچه که   
ان شده است واقفند و با کمی گسترده تر کـردن و ایجـاد   در بحث مشارکت منشور حقوق شهروندي ایران بی

انگیزه همدلی و مشارکت در مردم می توان از جمعیت شهري بـراي پـاي گذاشـتن بـه مسـیر غنـا سـرمایه        
  اجتماعی سود برد.

دولتی  باعث کاهش هاي  وجود بسیاري ار باورها و ارزشها و نبود اعتماد مردمی، به خیلی از زیر مجموعه
  شود. می رسمی و گسترش روابط گروهی خانگی و غیر رسمیها  مشارکت

مردمی براي ایجاد حصـارهاي امنیـت منطقـه اي و ملـی     هاي  و در نهایت براي اینکه بتوانیم از مشارکت
استفاده کنیم باید مردم را خوب بشناسیم و شرایط نرمال دستیابی به حقوق و زندگی اجتماعی کم دغدغـه را  

و...وبـا  هـا   چند دستگی،ود. تا مردم با اعتماد بیشتر و فراغ خاطر از تمام مشکالت،بدبینی هابراي آنان مهیا نم
و در نهایـت دولـت دراز   هـا   بینشی درست وکارآمد دست همکاري به سوي هم نـوع خـود،گروه ها،سـازمان   
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ر و ارقـام  دهد شریاط فرهنگی و اجتماعی جامعه است و نه آمـا  می کنند.آنچه که سرمایه اجتماعی را شکل
  سخن گفت. غیرعاملتوانیم از جایگاه سرمایه اجتماعی مشارکت در پدافند  می ؛با توجه به این اصل
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  رانس ضرورتهاي رشد و توسعه پایداراستان مرکزي،دانشگاه آزاد اسالمی اراك،دومین کنف
   





  آموزشی در پدافند غیرعامل ریزي برنامهنقش مدیریت و 
  3، محمد رواحی نژاد2بهمن خسروي پور، 1مسعود برادران

  
  چکیده

 ۀمسئلو  گذارد بر جاي می در جهانناپذیري  ساله خسارات جانی و مالی جبران طبیعی هرسوانح 
موزش صحیح افراد و ، آشود می غیرعامل تلقی پدافند بخشی از، برابر این سوانح در مادگیآ دفاع و

 گونه وقایع با این برخورد مادگی درآ در جهترویکردهاي مهم  یکی ازآنان گاهی آافزایش سطح 
بایست در زمینۀ آموزش به  ریزي صحیحی می یابی به این امر، مدیریت و برنامه . براي دستباشد می

هاي دولتی و خصوصی به ویژه مراکز آموزش عـالی انجـام    ها و سازمان عموم مردم توسط ارگان
 ، مشارکت مردم درموزش عمومیآطریق  گاهی ازآافزایش سطح  يکارها راه ازشود، بنابراین یکی 

 منـابع  از اسـتفاده  بـا  و مروري روش به که مقاله اینهاي مرتبط با پدافند غیرعامل است.  برنامه
ریزي  نقش مدیریت و برنامهبیان  ضمن، دارد تالش است شده تدوین اینترنتیهاي  سایت و مکتوب

 کاهش، آموزش و مدیریت به منظور غیرعامل اهمیت پدافند، ضرورت غیرعامل پدافند آموزشی در
  . نماید ارائه را الزم راهکارهاي زمینه این در و، بررسی را خسارات
  ریزي، آموزش، پدافند غیرعامل.  مدیریت، برنامه :ها کلیدواژه

                                                   
 دانشیار و عضو هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان .1
 علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستاندانشیار و عضو هیأت  .2
  ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان -ارشد مهندسی کشاورزي دانشجوي کارشناسی .3
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  مقدمه -1
اغلب  درمقابل تهدیدات  در یهاي دفاع پایدارترین روش موثرترین و غیرعامل به عنوان یکی از پدافند

توان  وجود برخورداري از شوروي سابق با امریکا و همانند کشورهاییباشد،  می مورد توجهکشورهاي جهان 
مواجه نبودن با تهدید  جنگ جهانی و  دو در یوجود بی طرف مانند سوئیس باهکشوري  و باال  نظامی بسیار

 امهبرنبیشتر   امروزهبه گونه اي که )، 1داشته اند(کاظمیان و همکاران:زیادي  این موضوع توجه بسیار به
 قابل مسائل ترین مهم ازشود  و  می انجام غیرعامل پدافند رویکرد آموزشی باهاي  برنامه مدیریت وها  ریزي
 امنیتی، و دفاعی نگاهـی باها  این برنامه کارگیري به )63: 1391،خمسلویی جوزيو  تقوایی(باشد می بحث
زمینه  دردیگر  کشورهاي تجارب و پیشینیان هاي دیدگاه از استفاده و عامـل غیر پدافند اصول بر تاکید ضمن
 موثر جوامع پایدار توسعه و امنیت به رسیدن و ریزي برنامه توسعه و پیشرفت در تواند می غیرعامل، پدافند
 با توسعه و توسعه با آموزش دهد که می این مسئله نشان). 1: 1391همکاران، و دلیر زاده حسین(باشد

اجرایی و مدیران  )به همین دلیل159: 1386پور، زمانی(دارد مستحکمی و مستقیم ي رابطه داراي آموزش
 مسئولو یا تهدیدات ن و یا کاهش اثرات بحرا ریزي منطقی و کارآمد جهت رفعبا برنامهامنیتی هاي  سازمان

آموزشی توسط مراکز هاي  نقش مدیریت و برنامه ریزي ترتیب بدین ).Herbane,2013:82باشند( می
 آسیب کاهش آن کارگیري به با زیرا است توجه قابل اجراي مسائل مربوط به پدافند غیرعاملمختلف در 

 در آموزشی ریزي برنامه و مدیریت نقش مطالعه، از هدف را خواهیم  داشت، ها  در تمامی زمینه پذیري
 راهکارهاي و ،را مورد بررسی قرار داده غیرعامل پدافند اهمیتو  اصول همچنین باشد می غیرعامل پدافند
 از استفاده با اطالعات آوري جمع و است مروري صورت به حاضر مقاله. شود می ارائه زمینه این در الزم
 .باشد می اینترنتیهاي  سایت و مکتوب منابع

  مدیریت و برنامه ریزي آموزشی -2
 نیروي هاي پتانسیل ي همه از بهینه ي استفاده نویدبخش اجتماعیمختلف  هاي عرصهدر  افراد ي گسترده ورود
این  ،استافراد  اجتماعی هویت تقویت مختلف،هاي  سازمان مدیران اساسی هاي چالش از یکی است انسانی

 در حال افزایش باشد، جهان از بیشتر  سهمی کسب جهت ها ملت رقابت روز  به روز امر موجب شده تا
 ارائه اطالعات مورد نیاز در جوامع مختلف در توجه قابل نقشی و برنامه ریزي آموزشی مدیریت بنابراین

  ).121: 1389خواهد داشت(قلی پور و همکاران،
  پدافند غیرعامل -3

 به کارگیري جنگ افزار ،آن که در شود غیرعامل به مجموعه اقداماتی اطالق می دفاع یا غیرعامل پدافند
حساس نظامی و  و تاسیسات حیاتی، تجهیزاتمالی به خسارت  ایجاد توان از اجراي آن می با ویست ن نیاز
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برابر  در تلفات را میزان این خسارت وتوان  می ، حتیتلفات انسانی جلوگیري نمود و همچنینغیرنظامی 
  ).1: 1392، رومینا(ت نظامی به حداقل ممکن کاهش دادحمال

  اصول پدافند غیرعامل   -4
 اهداف به توان می بکارگیري صورت در که است زیربنایی و بنیادي اقدامات مجموعه غیرعامل، پدافند اصول
   ).20: 1391غیرعامل، پدافند کمیته(شود می ) اشاره1به آنها در شکل( رسید غیرعامل پدافند
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  

  پدافند غیرعامل) اصول 1شکل(
  

    نقش مدیریت و برنامه ریزي آموزشی در پدافند غیرعامل -5
موجب شده، تا بشر ها  حاصل از فن آوريهاي  صنعتی و پیشرفتهاي  افزایش جمعیت، رشد اقتصادي، فعالیت

جهت رفع نیازهاي بی انتهاي خود اقدام به تخریب طبیعت و تغییر نوع پوشش طبیعی نماید(روستا و 
 و زمین رانش و فشانی آتش هاي فعالیت و زلزله نظیر طبیعی مخاطراتو همچنین  )149: 1391همکاران،

 جانوران و گیاهانزندگی همه ي انسان ها،  …و خشکسالی وها  سیالب و سونامی و گرمسیري هاي طوفان
به  زندگی جوامع بشريزیستگاه ) به همین علت 37:  1389بیات، و رنجبر(دهد می  قرار خطر معرض در را

.می باشد، امنیت و ایمنی در همه ابعاد اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی، مدیریتی و..به دلیل حضور انسان، نیازمند 
رویکرد، حفاظت محور و و  نمایدا بیمه و محل زندگی ر که جامعه انسانی و محیط طبیعی هر نوع اقدام و

پدافند غیرعامل  یري و پایداري ملی را به دنبال داشته باشدداشته باشد و کاهش آسیب پذاقدام، غیرنظامی 
به منظور  یکیفیت فعالیت هاي نظام هاي آموزش). بنابراین 3: 1390شود(کامران و همکاران، می محسوب

 پور عباس(است یآموزش برنامه ریزان هاي اصلی از سیاست به مسائل مربوط به پدافند غیرعاملپاسخگویی 
 و متخصص انسانی نیروي تربیت ،یآموزش مراکز اصلیهاي  رسالت از یکی امروزه) و 131: 1390،شرفیو 

 اصول پدافند غیرعامل

 مدیریت بحران

 استتار

 مکانیابی

 اختفاء

 فریب

 پراکندگی

 اعالم خبر
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در این  دانش انتقال تواناییبه همین دلیل  )1: 1390عیدي، و عیدي(استدر زمینه پدافند غیرعامل  کارآمد
در افراد هنگام رویرو شدن با بحران  علمی و افزایش معلومات کسب جهت ،مهم نیازهاي پیش از یکیزمینه 
 در مهمی بسیار نقش توانند می جامعه مختلف هاي گروه)، اما با این حال 93: 1391،درویشی پور علی(است

افراد مختلف  که گرفت خواهند قرار کمتري پذیري آسیب تحت کشورهایی وداشته باشند  سوانح مدیریت
 سازي توانمند مدیریت و برنامه ریزي آموزشی در  ).71: 1389استوارایزدخواه،(مشارکت فعال داشته باشند

 )و Areiqat and Zamil,2011:188نماید( می عمل موثر سالح یک عنوان به بحران مدیریت درافراد 
 مدیریت تسهیل و مخاطرات از ناشی خسارات و تلفات از جلوگیري و کاهش اصول پدافند غیرعامل  اجراي
  .)1: 1388غالمرضایی، و هیلو(را خواهد داشت بحران

  نتیجه گیري -6
 و دولتی بخش در غیرعامل پدافند ضوابط و اصول کارگیري به زمینه در عمومی آموزش و فرهنگسازي

 غیرعامل پدافند زمینه در تحقیقات توسعه و آموزشی مختلف سطوح در درسی مواد بینی پیش و  غیردولتی
 وآموزشی هاي  فناوري توسعه از الزم حمایتباشد همچنین  می براي کاهش تلفات و خسارات بسیار موثر

باشد و  می در افزایش آگاهی عمومی مردم بسیار کارا غیرعامل پدافندزمینه  در نیاز مورد مرتبط صنایع
  ضروري است تدابیري در این زمینه انجام شود. 

 

  پیشنهادها -7
  شود: می راهکارهاي زیر پیشنهاد غیرعامل پدافند درآموزشی  ریزي برنامه و مدیریتي  زمینه در

  در زمینه پدافند غیرعامل آموزشی ساختارو  تجهیزات ،آموزشیهاي  سازمان نمودن روزآمد -
  در زمینه پدافند غیرعامل آموزشی نظام نمودن بهینه -
  بر اساس اصول پدافند غیرعامل دفاعی سیستم تقویت -
 و...، دریایی هوایی پدافند سیستم توسعه و تقویت -
 در زمینه پدافند غیرعامل پیشرفته هاي فناوري از استفاده -
 بر اساس اصول پدافند غیرعامل همسایه کشورهاي با امنیتی هاي همکاري دهی شکل -
 اي منطقه هاي کنوانسیون وها  پیمان قراردادها دهی شکل -
 اي منطقه نظامی هاي همکاري هاي پیمان در عضویت -
 براي مردم دستیابی قابلآموزشی  هاي فناوري از استفاده -
معیارها،  استانداردها، ضوابط، و اصول تصویب و ریزي برنامه طراحی، تدوین براي مرکزي ایجاد -

 آنها اعمال بر نظارت و پیگیري و غیرعامل پدافند فنی هاي نامه آیین و مقررات
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 و الکترونیکی و افزاري نرم تهدیدات با مقابله در غیرعامل پدافند ضوابط و اصول کارگیري به -
 رایانه و مخابراتی رسانی، اطالع هاي شبکه صیانت و حفظ منظور به دشمن جدید سایر تهدیدات

  .اي
  منابع و مراجع

 بحـران،  مـدیریت  در توانمند یا سوانح در پذیر آسیب: طبیعی بالیاي و )، زنان1389یاسمین( استوارایزدخواه،
     .71-80،ص2، شماره2دوره نجات، و امداد
 راه مسـیرهاي  در شـهري  هاي کاربري پذیري آسیب بررسی ،)1391(علی خمسلویی، جوزي و مسعود تقوایی،

 ،16شـماره  ،5 دوره محیط، آمایش اصفهان، شهر کالن: موردي مطالعه غیرعامل پدافند رویکرد با پیمایی
  .125-142ص
 غیرعامـل  پدافند ،)1391(محمدرئوف  فر، حیدري و  آرزو شفاعتی،. کیومرث ملکی،. کریم دلیر، زاده حسین
 جغرافیا فصلنامه جنگ، منظر از تبریز کالنشهر تهدیدپذیر هاي برکاربر تاکید با شهري پایدار توسعه و
  . 1-24 ص ،5 شماره محیط، پایداري و

 سـنجش از هـاي   کـاربرد داده ".1391منـوري، مسـعود، درویشـی، مهـدي و  فالحتـی، فاطمـه،       ،روستا، زهـرا 
، نشریه "کاربردي اراضی شهر شیرازهاي  ) در استخراج نقشهGIS) و سیستم اطالعات جغرافیایی(RS(دور

  .149-164، ص 6آمایش سرزمین، شماره
 مـدیریت  و زلزله بر تاکید با خمین شهرستان طبیعی مخاطرات بررسی ، )1389(سارا ،بیاتو  محسن ،رنجبر

   .37-49، ص4، شماره2 دوره گرس،زا انداز چشم جغرافیایی نامه فصل ،بحران
 اي حلفـه  پـنج  نظریه مبناي بر ایران در حیاتی منابع از حفاظت و عامل غیر )، پدافند1392رومینا، ابراهیم(

  . www.civilica.comسایت ، 1غیرعامل،ص پدافند ایران ژئوپلتیک انجمن کنگره واردن، ششمین
ایران: آغازي اشتباه و انجـامی بـی سـر انجـام، مجلـه علـوم       )، آموزش کشاورزي در 1386زمانی پور، اسداله(

  .159-174، 1، شماره3ترویج و آموزش کشاورزي ایران، جلد
 دانشگاه آموزشی ریزي برنامه و مدیریت گروه در درونی ارزیابی )، 1390محمد( عباس و شرفی، پور، عباس

  .  131-159، ص5، شماره2 دوره ،تربیتی گیري طباطبایی، اندازه عالمه
 دانشـگاه  آموزشـی  هـاي  گـروه  دانـش  تسـهیم  بـر  مـوثر  عوامـل  مـدل  )، ارائـه 1391درویشی، زهرا( پور علی

 مـدیریت  پژوهشـی -علمـی  فصلنامه ، )وتحقیقات علوم و شمال تهران واحد پیرامون پیمایشی( آزاداسالمی
     .93 -118، ص10 شماره ،4 اطالعات، دوره فناوري

جایگاه آموزش کارآفرینی در بهبود وضعیت اشتغال بخش کشاورزي و  ،)1390عیدي، سمیه و عیدي، مجتبی(
ــابع طبیعــی   ، 1ص .توســعه کشــاورزي، همــایش ملــی اشــتغال دانــش آموختگــان بخــش کشــاورزي و من

http://www.civilica.com
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  .www.civilica.comسایت
 تقویـت  کارهـاي  راه شناسـایی  هویـت؛  )، مـدیریت 1389فتانـه(  پـور،  قلی محمداسماعیلی،  ندا ؛ پور، آرین. قلی

     .121-140ص ،4 شماره ،8 دوره سیاست،  و توسعه در زن آموزشی،  نهادهاي در زنان اجتماعی هویت
 ضـامن  عامـل  غیر پدافند )، 1392و  طاهري،  زینب( کانی، بتول کاظمی. کاظمیان،  مهرانه.  حافظیان،  مریم

 ژئوپلتیـک  انجمـن  کنگـره  ششـمین سـوم،   هزاره اسالمی: پارادایم جامعه در انسان هویت حفظ و امنیت
   . www.civilica.comسایت ، 1غیرعامل،ص پدافند ایران
 راهبردهـاي  و شهریار شهر ساختارهاي تحلیل )،1390طاهر( زادي، پري. امینی حسینی حسن،. حسن کامران،
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  اجتماعیهاي  کاهش آسیبدر  پدافند غیرعامل عنوان به درسی ۀبرنامنقش 
     2فرشته کاظم زاده نظري ،1مرتضی برهانی

  
  چکیده

داراي جایگاه مهمی در فرایند آموزش ها  آموزشگاههاي  فعالیتمحور  عنوان بهدرسی  ۀامروزه برنام
ارتقـاي  هـایی کـه در راه    از ایـن رو تـدوین و اجـراي برنامـه    . باشد می و پرورش افراد جامعه

یک راهبرد عمده مورد توجه و اقبال کشـورهاي   عنوان بهافراد جامعه کمک نماید هاي  توانمندي
هاي متعالی در سطح جامعه  در کشور عزیز ما که در راه توسعه و گسترش ارزش. باشد می مختلف

 ایـن امـر داراي ارزش مضـاعف   ، و همچنین در دنیاي اسالم داراي جایگاه مهم و ارزشند است
تر و بهتـر نیازهـاي خـود     آسان رفع  براي اند،  هآمد گرد هم ها  انسانهر جا جمعی از . باشد می
را  سـاخته انـد و همـه     هنجارهـایی  ، نیـاز دیگـري   و هر نوع  و سالمت  آسایش  ، امنیت به

جغرافـی و  ، تـاریخ  تبـع   بـه   البتـه  ، هنجارهـا  مجموعـه  انـد.   هفراخوانـد ها  از آن تبعیت  به 
. اسـت  هنجارها متغیـر بـوده    از این ها  افراد و گروه تبعیت  و میزان  متفاوت ها  انسان طبیعت 
اما اند.  هداد پاداش  همنوایان  و معموالً به  شده  متخلفان مجازات  همیشه ، هنجارها همان  مطابق 

بسیار ، را به حداقل برساند اجتماعیهاي  تواند این آسیب می پرداختن به این موضوع که چه عواملی
تحلیلی به بررسی نقش تعلیم  –این مقاله با انجام یک کار توصیفی . رسد می مهم و حساس به نظر

و در راستاي اثبات این ادعا که   اجتماعی پرداختههاي  و تربیت و برنامه درسی در کاهش آسیب
 ۀبه واسطها  ر جهت کاهش این آسیبراهکاري د ۀبه ارائ، باشد می پیشگیري همیشه بهتر از معالجه
  . درسی در کشور گام برداشته است ۀتوجه اساسی به طراحی برنام

   اجتماعیهاي  آسیب پدافند غیرعامل،  ، درسی ۀبرنام :ها کلیدواژه
    

                                                   
 لس شوراي اسالمیکارشناسی ارشد جامعه شناسی  و کارشناس اداره کل امور کارشناسی نظارت مج .1
 کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي و کارشناس ادارة کل اسناد و تنقیح قوانین دانشجوي .2
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  مقدمه
 در دنیاي کنونی، مباحث زیادي راجع به تعلیم و تربیت وجود دارد و هر کدام از متخصصان تعلیم و تربیت، 

از زاویه اي خاص به آن نگریسته اند. اما با توجه به این نکته که در واقع تعلیم و تربیت به چه معناست و 
و   بعضی تعلیم و تربیت را انتقال معلومات رسد. می به دنبال تحقق چه اهدافی است، ضروري به نظر

گیرند  می نظر   معین در افراد در عده اي دیگر تعلیم و تربیت را تشکیل عادات و صفات. دانند ها می مهارت
دانند و در نهایت برخی دیگر  می و پاره اي دیگر تعلیم و تربیت را آشکار ساختن استعدادهاي نهفته در فرد

 ،دانند که باید او را با آداب و رسوم می تعلیم و تربیت را آماده کردن فرد براي زندگی صحیح در جامعه
). عالوه بر این موارد، دیدگاههاي دیگري نیز 21 :1379زد (شریعتمداري، عقاید و هنجارهاي جامعه آشنا سا

توان پذیرفت  می اما در حالت کلی باشد. می از دایره این مقاله   در این راستا وجود دارد که ذکر آنها خارج
و تربیت باشد و تعلیم  می که یکی از کارکردهاي تعلیم و تربیت، آماده ساختن افراد براي زندگی در جامعه

تواند نقش  می آنهاي  درسی و جهت گیريهاي  باشد، اما این کار که برنامه می به خودي خود فاقد این ابزار
اجتماعی داشته باشد، واضح و روشن به نظر می هاي  بسزایی در کیفیت زندگی افراد در جامعه و بروز آسیب

        رسد که در ادامه به این مباحث خواهیم پرداخت.
  اسی اجتماعی چیست؟آسیب شن

شود که د رچارچوب اصول اخالقی و قواعد عام  می آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردي یا جمعی اطالق 
عمل جمعی رسمی و غیر رسمی جامعه محل فعالیت کنش گران قرار نمی گیرد و در نتیجه با منع قانونی و یا 

خود را از دید هاي  کج روان، سعی دارند کج روي ،گردد. به همین دلیل می قبح اخالقی و اجتماعی رو به رو
ناظران قانون، اخالق عمومی و نظم اجتماعی پنهان کنند، زیرا درغیر این صورت با پیگرد قانونی، تکفیر 

  ).15، ص 1383 ،شوند (عبدالهی می اخالقی و طرد اجتماعی مواجه
  اجتماعی  هاي  انواع آسیب

کند که  می به پنج نوع آسیب اجتماعی اشاره» اجتماعیهاي  آسیب« ) د رکتاب خود تحت عنوان1387ستوده (
طالق یا از هم گسیختگی  -4      اعتیاد به مواد مخدر - 3  انحرافات جنسی - 2سرقت  - 1عبارتند از : 

  ).156خودکشی (ص - 5  خانواده
در تمـام کشـوررها   شویم که همه آنها به نوعی در کشور ما و یا  می یا اندکی تامل د راین عناوین، متوجه
از ایـن نـوع شـود؟      که چرا باید جامعه اي دچار چنین آسیب هایی  وجود دارد. اما مساله اساسی اینجاست

توان ترتیبی  می کند باید با این مسائل گریبان گیر باشد؟ آیا می چرا جامعه اي که از ایدئولوژي اسالم، تبعیت
در این راستا، جامعه شناسان، بحث آسیب شناسـی   د؟ چگونه؟به حداقل برسها  اتخاذ داد که میزان این آسیب

سازند تا به تبع آن درجهت رفع آنها اقدام نمود که نگارنده در ادامه این مقاله بـه ایـن    می اجتماعی را مطرح
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  .پردازد می موضوع
  چیست؟  آسیب شناسی اجتماعی

مفهوم نسبتا جدیدي است که از علوم زیستی گرفته شده است و مبتنی بر تشابهی  ،آسیب شناسی اجتماعی
شوند. واژه آسیب شناسی از دیدگاه  می اجتماعی، قائلهاي  عضوي و آسیبهاي  است که دانشمندان بین بیماري

ري از شود، اما به سبب این که گاهی تشخیص بیما می گفتهها  علوم پزشکی به فرایند ریشه یابی بیماري
» آسیب شناسی اجتماعی «لذا جامعه شناسانی که این واژه را را وام گرفته اند و از آن  ،سالمتی دشوار است

به سختی قادرند بگویند که در جامعه مرزهاي تثبیت شده هنجارهاي فرهنگی چگونه است؟ با  ،ساخته اند
وي افراد جامعه نادیده انگاشته شوند، هنجارهاي پذیرفته شده از س   این همه، این نکته مسلم است که اگر

گیرد (ستوده،  می آید و کردار و رفتار انسان شکل و شمایل بیماري به خود می آنگاه کژ رفتاري به وجود
  ).17،ص1387

اجتماعی اجتمـاعی، مطالعـه ناهنجاریهـاي اجتمـاعی نظیـر بیکـاري، فقـر، اعتیـاد،           در واقع آسیب شناسی
اما نکته اي که ذهن نگارنده ایـن مقالـه را بـه     گدایی و ... است.  ،زور گیري انحراف جنسی، رشوه خواري،

خود مشغول کرده است این است که آیا ما همیشه باید پس از وقوع بیماري به سمت معالجه ي آن حرکـت  
بـا   ؟توان ساز و کاري اندیشید که جنبه پیشگیري داشته باشد و کار به معالجه ختم نشود می کنیم؟ یا این که

توان برداشت کرد که بـه دنبـال معالجـه     می کنند، می اجتماعی ارائههاي  تعریفی که جامعه شناسان از آسیب
تـوان ترتیبـی اتخـاذ کـرد کـه وقـوع ایـن         می باشند، در حالی که می بیماري اجتماعی پس از وقوع آن بیماري

  ین زمینه خواهد پرداخت.به حداقل برسد. نگارنده در ادامه به راهکارهاي خود در اها  آسیب
    اجتماعی هاي  برنامه درسی گامی مهم به سوي کاهش آسیب

در ابتدا الزم است مفهوم برنامه درسی مورد بحث قرار گیرد تا نکات ابهام آن برطرف گردد و احیانا از  
مه مختلف از این واژه جلوگیري به عمل آید. اما واقعیت این است که تعریف برناهاي  سوء برداشت

امر ساده اي نیست. شاید رایج ترین تعریف از ریشه التین آن مشتق شده باشد که به معناي میدان   درسی
برنامه درسی همانند میدان مسابقه اي است که باید  ،مسابقه است. در واقع براي بسیاري از دانش آموزان

، ترجمه اسدیان، 1388(مارش، پشت سر گذاشته شود، مجموعه اي از موانع وجود دارند که باید طی شوند 
  ).18ص

دارنـد کـه برنامـه     مـی  ابراز و شان بنابراین جاي تعجب نیست که نویسندگانی همچون النگ ایستریت 
درسی یک رخداد تاریخی براي برآورده کرردن مجموعه اي از اهداف مشخص به وجود نیامده است، بلکـه  

تصمیم گیري آموزشی و اجتماعی بوجود آمده اسـت (همـان   به عنوان واکنشی نسبت به پیچیدگی روز افزون 
  منبع).
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تعریـف از ایـن واژه    120کند که در متون تخصصـی تعلـیم و تربیـت بـیش از      می اشاره (1987) پورتلی
بـا   (1987) تواند دال بر گستردگی مفهومی این واژه باشد. سالتیس می برنامه درسی وجود دارد و این موضوع

همانند یک شکارچی مصمم  ،آنهایی که به دنبال تعریف برنامه درسی هستند  استعاره که :به کار بردن این 
در اساطیر یونانی موجودي خیالی اسـت کـه نصـف آن اسـب و     ) اما ناآگاه هستند که در جستجوي قنطورس

پذیر باشند، به دنبال مطرح کردن این موضوع است که تعریف برنامه درسی امکان  می نصف آن انسان است)
یا تصورات سطحی از این واژه ذکر تعریفی سـاده از برنامـه   ها  نمی باشد. اما براي جلوگیري از سوء برداشت

  . رسد می درسی ضروري به نظر
کند که برنامه درسی طرح و نقشـه اي بـراي یـادگیري     می در تعریف برنامه درسی اشاره  )1387ملکی (

 شـود،  مـی  توان اشاره کرد که هر آنچه مربوط به یـادگیري انسـانها   می است. در واقع با استناد به این تعریف
 .تواند جزئی از برنامه درسی باشد می

 دیدگاههاي حاکم بر برنامه درسی
برنامه درسی به چند دیدگاه مختلف در ارتباط با طراحی هاي  ) در کتاب خود با عنوان نظریه1382میلر ( 

  ند از :کند که عبارت می برنامه درسی اشاره
و رفتارهاي قابل مشاهده ها  کد که بر یادگیري قابلیت می دیدگاه رفتاري : که از برنامه درسی اي حمایت -1

  و اندازه گیري تاکید داشته باشد.
کند که به دنبال تاکید بر موضوعات و  می دیسیپلینی : که از برنامه درسی اي حمایت  دیدگاه موضوعی / -2

  باشد. می مباحث درسی و رشته اي
کنند که بر تجربه اجتماعی تاکید داشته باشـد و بـه    می دیدگاه اجتماعی : که از برنامه درسی اي حمایت -3

شود و تالش بر این است تا برنامه هایی متناسب بـا آن   می فرد در بستر و شرایط خاص اجتماعی نگریسته
  بستر و شرایط تدوین شود.

هـاي   جانبه افراد درنظام آموزشی تاکیـد دارد و بیشـتر متوجـه جنبـه     دیدگاه رشد گرا: که بر رشد همه -4
  باشد. می درسیهاي  در طراحی برنامهها  مختلف رشد انسان است و معتقد بر رعایت آن جنبه

  دیدگاه شناختی : که بیشتر متوجه رشد فرایندهاي شناختی در انسان است. -5
هـاي   فردي در طراحی برنامههاي  ه افراطی به رعایت تفاوتدیدگاه انسان گرایانه : که تاکید آن بر توج -6

درسی و توجهه و احترام به آزادي افراد و حفق انتخاب گیري آنان است. (براي مطالعـه بیشـتر مراجعـه    
  برنامه درسی ترجمه دکتر محمود مهر محمدي).هاي  شود به کتاب میلر تحت عنوان نظریه

خوبی را در زمینـه کـاهش   هاي  تواند جهت گیري می برنامه درسیاما توجه و دقت در دیدگاه اجتماعی  
  اجتماعی مطرح سازد.هاي  آسیب
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  دیدگاه اجتماعی  
و هنجارهاي جامعه دفاع ها  در تالش اند تا از ارزش ،کنند می برنامه ریزان درسی که از این دیدگاه تبعیت 

به دنبال این هستند تا از طریق برنامه درسی،  کنند و اولویت خود را دراین موضوع قرار داده اند. این افراد
مختلف اجتماعی داشته باشند. درچارچوب این دادگاه، هاي  جامعه اي سالم، بهنجار و خالی از آسیب

  باشد که عبارتند از : می دیدگاههاي فرعی دیگري نیز مطرح
    دیدگاه انتقال فرهنگی

پذیرفته هاي  درسی است و مدارس را به القاي راه و روشاین رویکرد یکی از قدیمی ترین دیدگاههاي برنامه  
خواند. بعضی از جامعه شناسان چنین اظهار کرده اند که کارکرد  می شده درجامعه، به دانش آموزان فرا

آموزان و آموزش نقش هایی که ایشان باید در این    جامعه به دانش  مدرسه عبارت است از معرفی فرهنگ
به آموزش و پرورش به  ،جامعه شناس فرانسوي  ). امیل دورکهیم85، ص1382 ،یلرفرهنگ ایفا نمایند (م

نگرد و بر  می برد، می نام  »وجود اجتماعی «که از آنها تحت عنوان    منزله فرایندي براي درونی سازي آنچه
  رشد فردي توجه چندانی ندارد (همان منبع).

باشند. زمـانی کـه    می اجتماعی به هر یک از دانش آموزانمطابق این دیدگاه، مدارس مسئول انتقال وجود 
نیز به  کند. تالکوت پارسونز می وجود اجتماعی درونی شود، به عنوان یک مرجع اخالقی در درون افراد عمل

نگرد و معتقد است که مدارس بایـد بـه    می آموزش و پرورش و برنامه درسی به مثابه فرایند انتقال فرهنگی
در آن اتفـاق نیفتـد،   هـا   درسی به جامعه پذیري افراد کمک کند تا به تبع آن هنجار شکنی واسطه ي برنامه

جامعه را درونی سازند و در نهایت نقش هاي  سازد تا ارزش می آنها را متعهد ،جامعه پذیر شدن دانش آموزان
کنـد تـا    مـی  زان کمـک بزرگساالن در جامعه را فرا گیرند. بنابراین مطابق این دیدگاه، مدرسه به دانش آمو

محقق سازند و میـراث   اصلی و واقعی خود را بیاموزند و انتظارات مردم را در رفتارهاي بین فردي هاي  نقش
  دهد. می فرهنگی گذشته را در اختیار آنان قرار
    دیدگاه شهروند دمکراتیک

شناختی هاي  رخی مهارتمربوط به فرایند دموکراتیک و بهاي  در این دیدگاه، کانون توجه بر رشد آگاهی 
فرایند گروهی قرار دارد تا امکان مشارکت در دموکراسی هاي  از قبیل تفکر انتقادي، تحلیل ارزشها و مهارت

در برداشت او از . فراهم گردد. یکی از معروف ترینن سخنگویان اصلی این دیدگاه جیمز شیور نام دارد
حاکمیت بر سرنوشت خود و کثرت گرایی از مفاهیم  دموکراسی، مفهوم هایی از قبیل شان و منزلت فرد،

دمکراتیک را به دانش آموزان یاد هاي  باشند. در این دیدگاه باید برنامه درسی تالش نماید تا ارزش می اساسی
  دهد به گونه اي که موجب عقالنیت دانش آموزان شود.
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  دیدگاه تغییر اجتماعی  
تواند طوري طراحی شود که در تجدید ساختار جامعه  می سیاین دیدگاه بر این باور است که برنامه در 

طریق برنامه درسی هستند. خود این    ایفاي نقش نماید. در واقع حامیان این دیدگاه به دنبال تغییر جامعه از
  باشد که عبارتند از : می دیدگاه داراي سه رویکرد متفاوت

  بازسازي اجتماعی -1
سخنگویان این دیدگاه در قرن حاضر است که برنامه درسی و مدرسه  یکی از برجسته ترین ،جورج کونتز 

داند. او معتقد است که مدارس و معلمان باید به شکلی فعال درگیر امر تغییر  می را عامل تغییر اجتماعی
  اجتماعی شوند.

    آموزش سواد اجتماعی -2
حضور آموزش و پرورش به خصوص تاثیر پائولو فریره، تاثیر انکار ناپذیري در قوت گرفتن جریانی که از  

کند، داشت. او در کتاب معروف خود  می شگفت انگیز برنامه درسی در صفحه تغییرهاي اجتماعی دفاع
  پردازد. می تحت عنوان آموزش ستمدیدگان به تشریح رویکرد خود

سان شدن یا رشد یک عمل هنگامی ستم گرانه است که مسیر ان"کند:  می او ستم دیدگی را اینگونه تعریف 
 . به عنوان مثال اعمالی که باعث گسترش تبعیض و ظلم افراد به یکدیگر"ویژگیهاي انسانی را سد نماید

شود، نوعی از ستم دیدگی است. بنابراین آموزش و پرورش در نگاه فریره یعنی حرکت به سوي مرحله  می
  ).1383ماعی (میلر، اجتهاي  تحول انتقادي و به دنبال آن تغییر ناهنجارها و آسیب

  عمل اجتماعی -3
اجتماعی هاي  این دیدگاه متعلق به فرد نیومن است. این دیدگاه دانش آموزان را به شرکت د راعمال و فعالیت 

کند. به منظور مقابله با انفعال دانش آموزان در طول برنامه  می در سطح جوامع محلی و منطقه اي ترغیب
قابلیت «توجه نمی کند، بلکه هدف اساسی او چیزي است که تحت عنوان درس، نیومن به فعالیت صرف 

  برد. می نام »زیست محیطی
تکیه بر اقداماتی است که آثار مشخصی براي محیط و جامعه دارد. او معتقد اسـت   ،محیطی  در قابلیت 

  که این قابلیت نباید در برنامه درسی و نظام آموزشی مورد غفلت قرار گیرد.
  دانش آموزان خالی از مهارت هاي زندگی کوله پشتی

هاي خودآگاهی، روابط بین فردي، ارتباط موثر، تفکر نقادانه،  اي از مهارت هاي زندگی مجموعه مهارت 
گیري، حل مساله، مقابله با فشار یا نه گفتن، مقابله با هیجان ناخوشایند و همدلی است  تفکر خالق، تصمیم
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به منظور ارتقاي سطح بهداشت روان و پیشگیري از  1993ا در سال ه  که پروتکل آموزش این مهارت
  هاي روانی و اجتماعی از سوي سازمان جهانی بهداشت طراحی شد. آسیب
هـایی کـه بـراي افـزایش      هـا را مهـارت   هاي زندگی، این مهـارت  در مجموع، کارشناسان آموزش مهارت 

کنـد بـه طـور مـوثر بـا مقتضـیات و        رد را قـادر مـی  شـود و فـ   توانایی روانی اجتماعی افراد آموزش داده مـی 
هـاي زنـدگی را    کننـد و هـدف نهـایی در آمـوزش مهـارت      رو شـود، توصـیف مـی    هاي زندگی روبه کشمکش

  خوانند. رسان به بهداشت روان جامعه می گیري رفتارهاي آسیب پیشگیري از شکل
ارگرفتـه و بـه گفتـه بسـیاري از     هاي زندگی در بیشتر کشورهاي جهان مـورد اسـتفاده قر   آموزش مهارت

هـاي اجتمـاعی از جملـه     المللـی، بیشـترین اثربخشـی و کارآمـدي را در پیشـگیري از آسـیب       کارشناسان بـین 
  سوءمصرف مواد مخدر و اعتیاد داشته است.

کنند که شرایط مختلفی در کاهش آستانه مقاومت و کنتـرل   در عین حال، این کارشناسان خاطرنشان می 
هاي روانی و اجتماعی موثر است که در چنین شرایطی، افزایش قدرت سـازگاري و بـاال    رابر آسیبافراد در ب

توانـد در پیشـگیري از    هاي زندگی مـی  اي فردي و اجتماعی از طریق آموزش مهارت هاي مقابله بردن ظرفیت
  ها موثر واقع شود. ابتال به این آسیب

هـاي هـدف بـویژه     گانـه زنـدگی بـه گـروه     هـاي ده  تاذعان کارشناسان به اهمیت ارائـه آمـوزش مهـار    
اي از  هـا از حـدود نـیم قـرن پـیش در بخـش عمـده        آموزان و آغاز آموزش رسمی و جدي ایـن مهـارت   دانش

کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه دنیا در حالی است که متاسفانه بـه دالیلـی کـه عمـدتا آن را غافـل      
داننـد   ها در قالب نظام تعلیم و تربیت کشـور مـی   ه جدي این آموزشماندن آموزش و پرورش از اهمیت ارائ

هـا بـه جـاي ارائـه      هاي زندگی در کشور ما رونق چندانی نداشته است. چنانچه این آمـوزش  آموزش مهارت
آموزان، به ارائه چند واحد اختیـاري محـدود    هاي هفتگی دانش ریزي جدي در قالب دروس اجباري در برنامه

  ها براي دانشجویان شده است. دانشگاه درسی در برخی
هـاي فـردي، شخصـیتی و اجتمـاعی را فقـدان       گرایش نوجوانان و جوانان به آسیب  کارشناسان، علت عمده
مند ایـن   دانند و همواره نسبت به لزوم ارائه مدون، هدفدار و نظام هاي زندگی می تسلط کامل آنها بر مهارت

  کنند. زي تاکید میآمو ها به جامعه مخاطب دانش آموزش
کننـده تـاثیر آمـوزش     هاي پرویز خرمـی، پژوهشـگر حـوزه اعتیـاد و بررسـی      مصداق این سخن از گفته 

گویـد:   آیـد کـه مـی    آموزان و دانشجویان برمـی  هاي زندگی در پیشگیري از سوءمصرف مواد در دانش مهارت
  هاي زندگی هنوز در کشور چندان روشن نیست. تکلیف آموزش مهارت

هاي زندگی نباید اجبـاري،   ا بیان این که متاسفانه هنوز چنین تفکري وجود دارد که آموزش مهارتوي ب
هاي زندگی بویژه در آموزش و پرورش قابل  تکلیفی در آموزش مهارت کند: بی باشد، اذعان می  بلکه کارگاهی
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  ).1388(آفرین زاد،اي در این زمینه باید در کشور انجام شود توجه است و اقدام تحقیقاتی گسترده
  ایدئولوژي اسالم، مکتبی مهم در راستاي طراحی برنامه درسی  

کند که از رویکردهاي واکنش گرا در تقابل  می با توجه به آنچه که مطرح شد، نگارنده این مقاله پیشنهاد 
قدم برداشت.    اجتماعی باید فاصله گرفت و آرام آرام باید به سمت رویکردهاي فعاالنه ترهاي  با آسیب

 براي مقابله با آسیب هایی که امروزه درجامعه وجود دارد و در این مقاله هم به برخی از آنها اشاره شد،
توان رویکرد تجویزي اتخاذ نمود، اما این معالجه به صورت کوتاه مدت موثر خواهد بود و مساله اصلی  می

مختلف به خصوص هاي  رهنگ سازي به روشتمرکز اصلی جامعه باید روي ف کماکان وجود خواهد داشت.
توان سرمایه گذاري مطمئنی در  می تعلیم و تربیت و برنامه درسی باشد. برنامه درسی تنها جایی است که

هاي  راستاي ایجاد یک جامعه سالم نمود. نگارنده این مقاله معتقد است که اگر درجامعه شاهد نابهنجاري
، باید متخصصان تعلیم و تربیت به خصوص متخصصان برنامه درسی گوناگون هستیمهاي  مختلفی در عرصه

 مختلف باشیم، بازهاي  مورد بازخواست و سؤال قرار گیرند و اگر در جامعه شاهد پیشرفت در عرصه
توانیم روي نقش پر رنگ و بر جسته ي نظام آموزش یا موتور محرکه آن که همان برنامه درسی است،  می

  صحه بگذاریم.
  تیجه گیري  بحث و ن

درسی، زمینه هاي  بر آن بودیم تا مطرح ساختن برخی دیدگاههاي حاکم بر طراحی برنامه ،در این مقاله
علمی هاي  ضمن توجه به نظریه ،مطرح ساختن این موضوع را مهیا سازیم که ما باید د رکشور خودمان

کتب و ایدئولوژي خود که همانا دین تواند راهگشا باشند، از م می مختلف در سراسر جهان، که برخی از آنها
درسی استفاده کنیم و از آن به عنوان چتري جهت پوشش هاي  مبین اسالم است در راستاي طراحی برنامه

دادن تمام عناصر برنامه درسی استفاده کرد. زمانی که این امر محقق شود، پر واضح است که برنامه درسی اي 
اجتماعی را به طور هاي  بنیادي زمینه ایجاد و بروز ناهنجاري خواهیم داشت که خواهد توانست به طور

اسالمی خواهیم بود که در آن  - وسیعی کاهش دهد و به تبع آن شاهد پیشرفت یک جامعه با فرهنگ ایرانی
اجتماعی جایی نخواهد داشت. همچنین می توان با تاکید بر آموزش مهارت هاي زندگی در قالب هاي  آسیب

از آنجایی که اساس  را به حداقل رساند.ها  رسمی کشور زمینه ي بروز خیلی از این آسیببرنامه ي درسی 
دهند، ضرورت دارد نسبت به تدوین  می درسی تشکیلهاي  مدارس ما را در حال حاضر برنامههاي  فعالیت

یند تا از قبل اجتماعی داراي جایگاه مهم و ارزشمندي باشد اقدام نماهاي  برنامه هایی که در آن کاهش آسیب
اجتماعی منتفع شوند و هم از میزان آسیب هایی که به هاي  آن در دراز مدت هم جامعه بر اثر کاهش آسیب

شود اندکی کاسته شود. و این امر دور از دسترس نخواه بود اگر از نظریات ارزشمن  می واردها  کانون خانواده
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هاي  روشن آنان براي غنی سازي برنامههاي  ر و اندیشهکارشناسان خبره در این زمینه بهره گرفته و از افکا
  درسی بهره گرفته شود.
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بر پیشگیري وضعی و اجتماعی از جرایم  تأکیداي سایبري با ـامنیت در فض
  در فضاي سایبري

  2علی ناصرزاده، 1زهرا بذرگر
  

  چکیده
کنترل و بدون محدودیت بودن این  بی، ساختار و فضاي نامحدود اطالعاتی اینترنت و نیز همگانی

فضا ضمن آنکه دستاوردهاي مهمی را براي بشر بوجود آورده سبب شده است که فضاي سایبري 
ایـن  . یکی از پر مخاطره ترین فضاهاي دریافت اطالعات در جوامع بشري معرفی شـود  وانعن به

فرهنگی ، اخالقی، امنیتی، حقوقیهاي  در زمینهاي  هعدیدهاي  گسترش سرسام آور مشکالت و آسیب
که بعضا سبب وقوع یک سري از جرایم یا به تعبیري . آورد می براي کاربران و جوامع بوحود... و
به شود.  نمی ازطرفی راه حل مناسبی نیز براي پیشگیري این مشکالت ارائهشود.  می »سایبري جرایم«

اعتقاد نگارنده راه حل مناسب آن است که تدبیري اتخاذ شود که ابزار ارتکاب جرم را از مجرم 
به عبارت دقیق تر سیاست پیشگیري از جرایم بهترین سیاست جنایی جهت تامین امنیت . سلب کند

 در این میان پیشگیري وضعی و اجتماعی یکـی از اقـدامات مهـم محسـوب    . اي سایبر استفض
 غیر کیفـري هاي  که در پی اثبات آن هستیم آن است که با توسل به پیشگیرياي  هفرضیشود.  می
چگونگی -1در همین راستا با سواالتی از قبیل:. توان عدم امنیت در فضاي سایبر را مدیریت کرد می

در مسیر اجراي پیشگیري غیر کیفري با چه محدودیت هایی  -2ن امنیت در فضاي سایبر؟فراهم کرد
به این نتیجه رسـیدیم کـه بـا توجـه بـه      ... با اثبات فرضیه و پاسخ به سواالت و مواجه هستیم؟

غیرکیفري محرز شد که جهت تامین امنیت راه دشواري در هاي  حاکم بر پیشگیريهاي  محدودیت
. باشد می آثار مثبت و سازنده آن به مراتب بیشتر از ضمانت اجراهاي کیفري پیش است در عوض

  . باشد می روش بررسی این تحقیق تحلیلی وتوصیفی
 فضاي سایبري، امنیت فضاي سایبري، پیشگیري غیر کیفري، پیشگیري وضعی :ها کلیدواژه

    

                                                   
  z.bazrgar@gmail.com / کارشناس ارشد، پژوهشگر .1
  ، پژوهشگرکارشناس .2

mailto:z.bazrgar@gmail.com
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  مقدمه-1
آن با دنیاي فیزیکی هاي  یابد که ویژگی یم زندگی امروز ما در فضاي مجازي تحققهاي  بخشی از واقعیت

متفاوت است.ورود رایانه به دنیاي انسانها،شیوه زندگی آنها را دگرگون ساخته وبسیاري از معضالت جامعه 
  بشري را با سرعت ودقتی باال مرتفع ساخته است.

اوت و گاه متعـارض  متفهاي  و وابستگیها  در این فضا،ما اوقات فراغت وزندگی خود را با مردمی با ارزش
سیاسی،اقتصـادي،فرهنگی و اجتمـاعی مـا را در ایـن فضـاي      هـاي   کنیم.بخش قابل توجهی از فعالیـت  می سپري

  ) Inda&Rosalo،2002،52(گیرند می ارتباطی شکل
یابند.در فضاي سایبر،جامعه تبدیل بـه   می در فضاي سایبر،مفایم فضا،جامعه و کنترل،ابعاد جدید و متفاوتی

گیرد که هیچکدام یکدیگر را نمـی   می شود.جامعه در فضاي سایبر از افرادي شکل می دون جغرافیامفهومی ب
شناسند.روابط اجتماعی در این فضا از سطح متفاوتی از فضاي واقعی برخوردار است.در نتیجهمی توان از شکل 

ویـدادهاي متفـاوت   گیري جامعه اي مجازي و شبکه اي در کنار جامعه واقعی صحبت کرد که بستر وقوع ر
 است.شهروندان این جامعه ي مجازي در فضاي فرهنگی متکثـر وبـدون مـرز و بـا هویـت پیونـدي،اجتماعی      

  )28،1382شوند.(عاملی، می
هرچند که یارانه براي جامعه بشري دستاوردهاي بسیاري داشته است،اما فضاي سایبر نیـز هماننـد دیگـر    

آسیب وگزند سوءاستفاده گران در امان باشـد.براي مثـال انتشـار     زندگی اجتماعی نتوانسته است ازهاي  عرصه
تصاویر مستهجن افراد وخصوصا کودکان در این محیط،در عین حالی که وسیله سودآوري براي ارائه کنندگان 
 این تصاویر گشته،براي خواستاران ارضاي غرایز جنسـی دنیـاي آزاد فـراهم آورده کـه هـر لحظـه خواسـتند       

الت غریزي خود را فرو بنشانند.محیط سایبر همچنین  دنیاي آزاد براي کسانی است کـه قصـد   توانند تمای می
رایانـه اي،جـرایم   هـاي   ایذاء واضرار افراد را دارند:کالهبرداري رایانه اي،جعل،پورنوگرافی هویت،مزاحمـت 

اشخاص،سـرقت  رایانـه اي  هـاي   وسیسـتم هـا   علیه حساب پست الکترونیک افراد،دسترسی غیر مجاز بـه ذاذه 
اطالعات و... همگـی از مصـادیق جرایمـی هسـتند کـه یارانـه امکـان ارتکـاب آنهـا را بسـیار افـزایش داده            

هـا   است.چنانچه آسیب و جرایم سایبري در سطح جهـانی بـه مسـئله مهمـی بـراي افراد،خـانواده ها،سـازمان       
هـاي   ي مبـارزه بـا ایـن آسـیب    را به فکر چاره اي براها  بزرگ تجاري تبدیل شده و همه ملتهاي  وشرکت

خطرناك وزیانبار انداخته است به طـوري کـه در جوامـع مختلـف بـه جـرم انگـاري وپـیش بینـی تـدابیر           
کیفري(مجازات)در این زمینه پرداخته اند.اما با توجه به ناکارآمدي تدابیر کیفري و غیر قابل شناسایی بودن 

ها،حفظ امنیت سایبري و به عبـارتی بـه کـار گیـري     مجرمین سایبري،پیشگیري از وقوع این جرایم وآسیب 
یابد.در این نوشتار سعی بـر آن اسـت تـا انـواع جـرایم سـایبري را شناسـایی         می جایگاه ویژه غیرعاملپدافند 

متفاوت پیشگیري(وضعی واجتماعی)را شرح داده ونقش آن را در کاهش وجلوگیري از وقـوع  هاي  کرده،شیوه
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  .کنیم می چنین جرایمی بررسی
  انواع جرایم سایبري-2

  فحشا وهرزه نگاري-
  هک کردن-
  پخش وانتشار ویروس-
  کالهبرداري اینترنتی-
  اعتباريهاي  سوءاستفاده مالی از کارت-
  قماربازي اینترنتی-
  تروریسم اینترنتی-

  پیشگیري-3
و ها  ناهنجاريهم اکنون اهمیت تدابیر پیشگیرانه بر کسی پوشیده نیست زیرا عالوه بر اینکه از بروز 

مربوط به اعمال هرگونه ضمانت اجراي کیفري را در هاي  کند.انواع هزینه می گوناگون جلوگیريهاي  آسیب
تمام مراحل رسیدگی تا مجازات به حداقل مر رساند.ودر جرایم سایبري به علت پوشیده ماندن اعمال 

محیط سایبر است و نیز این موضوع که که ناشی از عدم نظارت دقیق و موثر بر ها  ارتکابی وعدم کشف آن
آثار جرایم ارتکابی در این محیط،معموال باقی نمی ماند،تدابیر پیشگیرانه مهمتریناقدام در کاهش وجلوگیري 

رود.در ادامه به دو نوع پیشگیري که عبارت است از  می سایبري به شمارهاي  از بروز جرایم وآسیب
  پردازیم. می باشد می وع پیشگیريپیشگیري وضعی واجتماعی که مهمترین ن

  پیشگیري اجتماعی -3-1
پیشگیري اجتماعی مجموعه تدابیرآموزشی،فرهنگی،اقتصادي واحتماعی هستند که براي سالم سازي محیط 

  )1246،1382گیرند.(نجفی ابرند آبادي، می وحذف یا کاهش عوامل اجتماعی جرم مورد استفاده قرار
به علل وعوامل بنیادین وقوع جـرم اسـت وشـرایط اجتمـاعی جـرم       رویکرد پیشگیري اجتماعی معطوف

هـاي   زا،مشارکت جامعه ونهادهاي آن براي مقابله با پدیده مجرمانه وارتباط میان کارایی وتاثیر گذاري نهاد
گیرد.این نوع از پیشگیري شامل تمامی تـدابیري اسـت    می جامعوي بر وقوع جرایم در آینده مورد توجه قرار

در فرایند جامعه پـذیري فـرد نقـش    ها  گذارند.تمامی این محیط می پیرامون فرد تاثیرهاي  نواع محیطکه بر ا
دارند و داراي کارکردهاي اجتماعی هستند.پیشگیري اجتماعی با ایجاد تغییرات واصالحاط در فـرد وجامعـه   

معـه را از طریـق   به دنبال جلوگیري از جرم به صورت پایدار و همیشگی است ومـی کوشـد تـا اعضـاي جا    
  )89،1388آموزش،تربیت،تشویق وتنبیه با نظام اجتماعی و فرهنگی آشنا وهمنوا کند.(شاطري پور،
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  آموزش -3-2
صحیح مقابله هاي  موجود در فضاي اینترنت و آموزش شیوههاي  وچالشها  آگاه سازي جامعه نسبت به آسیب

باشد. چنانچه بتوان  می وقوع جرایم در این حوزهپیشگیري از هاي  یکی از مهمترین راهها  با این آسیب
الزم را به والدین منتقل وآنها را با خطرات پیش رو فضاي سایبر آشنا کرد،می توان تا هاي  وآموزشها  توصیه

حدود زیادي از وقوع برخی جرایم جلوگیري کرد.براي مثال برنامه آموزشی والدینی که فرزندانشان با 
هاي  می تواند حاوي این نکات باشد:ایجاد حس مسئولیت پذیري و توانایی انتخاب گزینهکنند، می اینترنت کار

سالم به هنگام استفاده از اینترنت،تصمیم گیري به جا و مناسب درباره محتوایی که قرار است مشاهده کنند 
حقیقت  وآموزش نحوه رویارویی با محتواي نا مناسب که ممکن است مشاهده کنند وکاهش عواقب آن.در

را نسبت به کودکانشان آموزش ها  ابتدا به والدین چگونگی اتخاذ این رهیافت
  )Thornburgh&Lin،218،2004داد.(

  عمومی تاکید بر رعایت اخالق بسیار مهم وتعیین کننده است.هاي  در آموزش
ها،آگاه اعمال شده از جانب کشورهاي پیشرو،بیانگر این مهم است که در ایـن کشـور  هاي  بررسی سیاست

سازي عموم نسبت به امنیت واخالق در فضاي رایانه اریا،طی یک برنامه ملی ویـک پارچـه وبـا مشـارکت     
  )25،1370پذیرد.(محسنی، می عمومی صورتهاي  نهادهاي سیاستگذار اجرایی،قضایی،بنگاههاي تجاري ورسانه

  رتقاي سطح فرهنگ واخالقا  -3-3
ه وبه ویژه جرایم رایانه اي از خصوصیات خاصی برخوردار موازین وضوابط اخالقی در چارچوب رایان

گذارند،بدون تردید دست به دزدي  می افرادي که به ندرت مقررات و قوانین اخالقی و قانون را زیر پا"است:
فرهنگی واخالقی،فرصتی براي تطبیق با هاي  نرم افزار نمی زنند.انقالب رایانه چنان سریع روي داد که ارزش

  )533،1375(ابراهیم زاده پاشا،"اند. آن نیافته
دیگر فرصت بیشتري براي اصـول وضـوابط اخالقـی در ارتبـاط بـا      هاي  علوم ورشته،برخالف علوم رایانه

تحوالت جدید خود داشته اند.براي مثال ضوابط اخالقی در پزشکی،حسابداري،حقوق ومهندسی به خوبی جـا  
ونقشـی کـه بـر عهـده دارنـد      هـا   منحصر به فـرد رایانـه  هاي  ییافته است.مسایل اخالقی ویژه رایانه،از ویژگ

کند  می گیرد.عدم رضایت ضوابط اخالقی گاهی به شکل تجاوز به حقوق خصوصی وفردي بروز می سرچشمه
ویا ممکن است تجاوز به حق تالیف باشد.ویا تحت عناوین مجرمانـه دیگـري قـرار گیـرد کـه در برخـی از       

  )55.56، 1380این مورد است.(پاکزاد، کشورها موضوع قوانین خاصی در
بنابراین در حال حاضر مهمترین نکته در این مورد،اشاعه فرهنگ صحیح به کارگیري تکنولـوژي رایانـه   
وتوسعه معیارهاي اخالقی است.تا زمانی که این کار صورت نگیرد،نمی توان انتظار داشت تـا مـردم خـود را    

  پایبند به آن بدانند.
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  پیشگیري وضعی-4
جموعه تدابیر کنشی است که وضعیت پیش بزه کاري را به ضرر مجرم تغییر داده وبزه دیدگان احتمالی م

  )1246،1382در معرض آسیب را حمایت میکند.(نجفی ابرند آبادي،هاي  وافراد  وسیبل
  تدابیر اداري و سازمانی   -4-1

 اجراي آنهاي  اختن روشامنیت سازمانی و اداري شامل تعیین یک خط مشی کلی امنیتی وفراهم س
ها  شود.گرچه تدابیر ویژه امنیت اداري بر حسب حجم و ماهیت کارهاي انجام شده به وسیله سازمان می

  بسیار متغییرند،اما حداقل نیازهاي آن عبارت اند از:
  ارتقاء وبسط روش هایی که شناسایی خطرهاي ممکن را تضمین کند.-الف
  الزم ومقتضی.هاي  وتخصیص مسئولیتتعریف وظایف امنیتی افراد -ب
  تعیین مناطق ممنوعه-ج
  اعطاي مجوزهاي  به کارگیري روش-د
  خارجی و قرارداديهاي  مشخص کردن وابستگی-ه
  )74احتیاطی(دبیر خانه شوراي انفورماتیک،هاي  تهیه برنامه-و

اخراجی از سوي  ذیربط،تعدیات وتجاوزات کارکنانهاي  یکی از معضالت بزرگ براي ادارات و سازمان
این ادارات است.مثال یکی از کارمندان اخراجی یک شرکت آمریکایی،چند روز پس از اخراج از شرکت،به 
درون سیستم شرکت محل کار سابق خود رخنه کرد وتوانسـت بـا کـارگزاردن یـک بمـب سـاعتی(ویروس       

فروش را هاي  کمیسیونرکورد یا اطالعات مربوط به 168000کند می بمب)که در سیستم فروش شرکت کار
ماهی یک بار پاك کند.او در واقع یک برنامه نویس رایانه اي بود که به سادگی قـادر بـود رمزهـاي عبـور     
سیستم را که خود قبال بوجود آورده بود،بشکند.براي جلوگیري از چنین وضـعیتی تنهـا بـه کـارگیري چنـد      

  )75(همان،قاعده اساسی در مواردي که کارمندي اخراج شود کافی است:
به کارمندانی که از کار برکنار شده اند،اجازه دسترسی به هیچ یـک از اطالعـات ویـا هـیچ بخشـی از      -الف

  سیستم اطالعاتی ماشینی را ندهید.
هرگونه رمز عبور را که چنین کارمندي از آن اطالع داشـته،عوض نماییـد و رمـز جدیـد را در اختیـار      -ب

 این ترتیب کارمند ارکنار شده،دیگر قادر نخواهد بودبا رمزهایی که کارکنان مجاز مربوطه قرار دهید.به
  داند وارد سیستم شود. می

سعی کنید که از هرگونه امکان دستیابی این قبیل افراد به رمزهاي مربوطه به  به افراد دیگر سازمان نیز -ج
ی آنها را عـوض کنیـد.(عرب   دانسته اند تمام می راها  این رمزها  مطلع شوید ودر صورتی که معلوم شد آن

  )47مازاد،
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  تدابیر فنی -4-2
فنی عبارت از آن دسته اقداماتی هستند که در قلمرو یارانه براي امنیت سیستم رایانه اي به کار هاي  روش
شوند.البته ایجاد روش فنی،ارتکاب جرایم رایانه اي را به طور کلی محو نمی کند و البته روشن  می گرفته

نتظاري هم از این روش غیر معقول خواهد بود.از یک طرف نمی توان اقدامات فنی را به است که چنین ا
گسترش داد واز سوي دیگر در مقابل به کارگیري این روش،مرتکبین جرایم رایانه اي قرار ها  تمام زمینه
  ) Neitzke،95شوند.( می خواهند این اقدامات را خنثی سازند وبعضا هم موفق به این کار می دارند که

رایانه اي خـود  هاي  شویم که گاه از به کار گیري تدابیر فنی به وسیله صاحبان سیستم می همچنین یا داور
هـا   شود.این گروه براي خود دالیلی دارند،مثال تعبیـه بعضـی از ابزارهـاي فنی،سـبب افـزایش هزینـه       می داري
  )203،1379شود.(شریفی، می
  رمزگذاري رایانه -4-3

اساسی براي تشخیص شخص متجاوز،اثبات هویت فرد است استفاده از پسورد،امنیت هاي  یکی از مولفه
 آتش را افزایشهاي  تا رسیدن به هدف و دیوارهها  متداول براي سیستم شبکه شامل سرورها،مسیر پیام

مه ریزي براي دستیابی به سیستم رایانه،در خواست نام کاربري و پسورد برناها  دهد.اساسا در همه سیستم می
سازد پسورد باید با فاصله منظم تغییر یابد و باید عدد باشد و به  می شده است. این امر شناسایی کاربر را میسر

  )108،1389سختی شناسایی شود.(سلیمانی،یوسفعلی،
  ه شبکهیافتن روزن -4-4

ي ها  کنند.برخی از شرکتقابل نفوذ شبکه خود را قبل از سارقان شناسایی هاي  مدیران شبکه باید روزنه
باید براي کشف ها  امنیت در تولیداتشان آشنا نیستند.این سازمانهاي  طراح شبکه رایانه اي از روزنه

امنیت ونقاط ضعف شبکه خود به سختی کار کنند ویافته هایشان را زمانی که اثبات هاي  روزنه
  )109شدند،گزارش کنند(همان،

  رگر شبکهمروهاي  تفاده از برنامهاس -4-5
هاي  ابزاري براي مدیریت امنیت با نام یونیکس به صورت رایگان در اینترنت وجود دارد.این برنامه

کند.اطالعات آنها را در یک شبکه  می مفید،صرف نظر از خدمات وسیستم عملیاتی که براي میزبان فراهم
 عف امنیت را شناساییشناخته شده از قبیل وجود ویروسها وضهاي  جمع آوري و مرور کرده وآسیب

مضر وتاریخ هاي  ضعیف و فایلهاي  کنند.محصول سودمند دیگري نیز بنام کپس وجود دارد که پسورد می
  )109،1389کند.(همان، می کلیدي را اسکنهاي  فایل
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 اعالم خطر نفوذهاي  استفاده از برنامه -4-6
بر.ادنبرخینرمافزارهایمراقب،امریضروریاستنظربهاینکهتشخیصوبستنراههاینفوذبهسیستم،اهمیتباالییدار،قرارد

ا.خیبرنامههایاعالمخطرنفوذوجوددارند،کهفعالیتهایمشکوکراشناساییوبهمنظورهرگونهاقداماتالزمگزارشمیکند
،109همان،.(ینگونهنرمافزارهابایدبهطوردائمیاجراشوندتاهمهیحرکتهایغیرمعمولدرشبکهفوراکنترلومتوقفشود

1389(  
  نتیجه گیري -5

یارانه براي جامعه بشري دستاوردهاي بسیاري داشته است،اما فضاي سایبر نیز همانند دیگر  هرچند که
زندگی اجتماعی نتوانسته است از آسیب وگزند سوءاستفاده گران در امان باشد و تبدیل به معضلی هاي  عرصه

 هاي حقوقی مختلف مورد جرم انگاري قرار گرفته است و واکنشهاي  شده است که در نظام
کیفري(مجازات)براي آن پیش بینی گردیده است.اما گسترش روز افزون فساد حاکی از ناکارآمدي اقدامات 

توان راه گشا باشد،از جمله این  غیرعامل میکیفري است. دراین میان اقدامات غیر کیفري چون پدافند 
  باشد می اقدامات تدابیر پیشگیري وضعی و اجتماعی  از این گونه جرایم

توانیم بدون اینکه الزاما کار خاصی را درمورد بزهکاران انجـام دهـیم،از وقـوع جـرایم      ها می وقتبعضی 
تـوانیم از طریـق تغییـر برخـی      مـی  مـا هـا   خاص پیشگیري نماییم یا حداقل آن را کاهش دهییم.بعضی وقـت 

دسترسـی مجـرم    پیشگیري نماییم.مسدود کردن راهها  مربوط به ساختار فرصت جرایم،از وقوع آنهاي  جنبه
سـازد وهمـین امـر     مـی  مجرمانه را براي وي بسیار سخت و مشکلهاي  به هدف،عملی کردن افکار و اندیشه

  کند. می جذابیت فرصت مجرمانه را براي بزهکار کمتر
 از جمله تدابیر پیشگیرانه اجتماعی از وقـوع جـرایم سـایبر،آموزش و ارتقـاي سـطح فرهنـگ و اخـالق       

هـاي   موجود در فضـاي اینترنـت و آمـوزش شـیوه    هاي  وچالشها  امعه نسبت به آسیبباشد آگاه سازي ج می
  باشد. می پیشگیري از وقوع جرایم در این حوزههاي  یکی از مهمترین راهها  صحیح مقابله با این آسیب

 تـدابیر اداري و سـازمانی، تـدابیر فنـی،     از جمله اقدامات پیشگیرانه وضعی از جـرایم سـایبر عبارتنـد از:   
اعالم خطر هاي  مرورگر شبکه، استفاده از برنامههاي  رمزگذاري رایانه، یافتن روزنه شبکه، استفاده از برنامه

  نفوذ
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  منابع -6
) حقوق مولفین یارانه اي، پایان نامـه دوره کارشناسـی ارشـد، دانشـگاه شـهید      1381ابراهیم زاده، پاشا، ( -1

  بهشتی، دانشکده حقوق
  بهشتی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید)، جرایم رایانه اي، 1380پاکزاد، بتول، ( -2
  دبیرخانه شوراي عالی انفورماتیک، نشریه بین المللی سیاست جنایی -3
  )، جرم سایبري، ردیابی، پیشگیري1379سلیمانی، مجید، یوسفعلی، حجت، (  -4
و کنوانسـیون مریـدا    2000)، پیشگیري از وقوع جرم در کنوانسیون پـالرمر 1388شاطري پور، شهیده، ( -5

  ، فصلنامه مطالعات پیشگیري از وقوع جرم، نشر تحقیقات کاربردي پلیس پیشگیري نیروي انتظامی 2003
ه دوره کارشناسـی ارشـد،   )، جرایم رایانه اي در حقوق جزاي بین الملل، پایان نام1379شریفی، مرسده، ( -6

  دانشگاه آزاد اسالمی
  )، دو جهانی شدن و آینده جهان، کتاب ماه علوم اجتماعی، 1382عاملی، سعید رضا، ( -7
  کامپیوتريهاي  روسیعرب مازار، محمد، کابوس و و -8
  و تاثیرات اجتماعی فرهنگیها  اطالعاتی اینترنت و ویژگیهاي  )، شبکه1370محسنی، منوچهر، ( -9

)، تقریرات درس جرم شناسی، حمید بهره منـد و محمـد مصـور،    1382نجفی ابرند آبادي، علی حسین، ( -10
  (ع)دانشگاه امام صادق



  یدر حوزه علوم انسان یفرهنگ یو لزوم مهندس یفرهنگ يناتو
  4 علیرضا فاضل دربندي، 3علی تقی زاده علويمحمد، 2احمدعلی بهرام، 1محمد ابراهیم بهرام

  
  چکیده
طرح ، يشورو ریاتحاد جماه استیدر پاسخ به س کایمتحده آمر االتیو ا یغرب ياروپا يکشورها

، نمودند يزیر یپ» ناتو« یشمال کیموسوم به سازمان آتالنت، م 1949 لیدائم را در آور یدفاع مانیپ
 یصلاما متاسفانه ناتو از قالب ا. اعضاء آن است انیم یاسسی – ینظام يآن همکار یکه اهداف اصل

ـ خودکامـه غـرب فعال  هاي  سیاستو عمال در جهت اهداف و  افتی »یخروج موضوع«خود   تی
ناتو است که  ياز اعضااي  هرسان، يافزار نرم یومیکنسرس هیدر واقع اتحاد یفرهنگ يناتو. کنند می

را  یاسیسهاي  میرژ رییآنان و سپس تغ یفرهنگ تیهو رییتغ، هدف ۀجامع یبا بمباران افکار عموم
 يآن نابود یجنگ نرم و هدف اصل یفرهنگ يناتو یاصل کردیرو گریعبارت ده ب. کند می نبالد

و ارکان  شیدایبر پ یلیتحل، موضوع يواکاو ينوشتار برا نیا در. است يجوامع بشر یمل تیهو
 يو راهبردهاها  وهیپرداخته و به ش یفرهنگ يناتوهاي  یژگیابزارها و و، موضوع یتبارشناس، ناتو
ـ یالکترون لیاشاعه و توسعه وسـا ، يو اعتقاد يفکرهاي  انیبن بیچون تخر یفرهنگ يناتو و  یک

هاي  زهیو در ادامه به اهداف و انگ دهشاشاره  یافکار عموم تیهدا، اختالف جادیا، یارتباط جمع
تسـلط بـر   ، يجامعه بشر یمل تیهو ينابود، یاز تمدن اسالم يریهمچون جلوگ یفرهنگ يناتو

هـاي   شـه یاند جیو ترو غیتبل، یو حفظ انسجام تمدن غرب یسازمانده، هدف يتحوالت کشورها
کشور  یفرهنگ یبر مهندس یمبن ییشنهادهایان راهکارها و پیپردازد و در پا می ییتوده گرا، سکوالر
  . است مورد بررسی قرار گرفته پدافند غیرعامل عنوان به، یعلوم انسان ةدر حوز
 علوم انسانی، مهندسی فرهنگی، ناتوي فرهنگی :ها کلیدواژه

   

                                                   
 دانشگاه کاشانکارشناس ارشد فیزیولوژي ورزشی، مدرس گروه تربیت بدنی،  .1
 شاهد تهران کارشناس ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه .2
 کارشناس ارشد قرآن و علوم حدیث، دانشگاه پیام نور آران و بیدگل .3
  ارشد مدیریت و برنامه ریزي، آموزش و پرورش کاشان کارشناس .4
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  مقدمه
 ،از انحاء، سرآمد بوده اند يدر عصر خود به نحو کیشوند که هر  می دهید ییمختلف اسطوره ها اتیدر ادب

 ينقطه ضعف داشته اند که آخر االمر همان سبب سقوط و نابود کیو  رینقطه ضربه پذ کیهمه آنها  یول
کشور ما فرهنگ باشد. گر  یو مردم یبافت اسالم يامروزه آن نقطه حساس برا دیاست. شا دهیآنان گرد

در  یفراوانهاي  الشمختلف و تهاي  کشور سبب شده که هر روز شاهد برنامه یفرهنگ رانیچه اقدامات مد
چقدر در برابر هجوم انبوه ها  و تالشها  برنامه نیا نکهیاما ا م،یباش یاجتماع ی وسطح فرهنگ يجهت اعتال

جوانان توسط استعمارگران از  يو کج رو نحرافا يبرا نهیدالر هزها  ونیلیمبتذل و صرف م يهانامهبر
 ،و ... مثمر ثمر باشد یاخالق ریغهاي  تیسا يراه انداز ،بتذلم يو ورود کاالهاها  رسانه ها، ماهواره قیطر

کشورها به  ریتسلط بر سا يبزرگ براهاي  مرسوم بود که قدرت نیاست. در گذشته چن یقابل بحث و بررس
 يگزاف، براهاي  نهیصرف وقت و هز يامروزه به جا یکردند. ول می مبادرت یو تحکم نظام یلشکر کش

اهرمها که  نیتريدیاز کل یکیکنند. یاقدام م يدیکلهاي  کنترل اهرم قیاز طربه اهداف شوم خود،  دنیرس
صدا و  یبعنوان ب دیباشد. فرهنگ شا می فرهنگ ،همواره مد نظر ابرقدرتها از جمله غرب قرار گرفته است

ابزار تهاجم، آثارش چه بسا مخربتر از هزاران بمب و موشک و گلوله است. به خصوص در مورد  نیتر رامآ
 دشانیعا يا جهیقرار گرفته و نت شیکه توسط دشمنان، تمام روشها مورد آزما رانیا یاسالم يجمهور
شده  یوشتار سعن نیا دربسته اند.  دیحربه، ام نیتر يو قو نیبعنوان آخر ،یاست، به تهاجم فرهنگ دهینگرد

قرار گرفته و  یبررس مورد یفرهنگ يناتوهاي  زهیها، ابزارها، اهداف و انگ وهیش ها، یژگیاست که و
  .میگذران می ن ارائه گردد. مطلب را با هم از نظرآمقابله با  يو راهکارهاها  روش

  ناتوي فرهنگی
ناتو است که با بمباران افکار  يضاعاز ا يرسانه ا ،ينرم افزار یومیکنسرس هیدر واقع اتحاد یفرهنگ يناتو

و نمادها و ...) ها  (ارزشها، هنجارها، اعتقادات، باورها، سمبل یفرهنگ تیهو رییجامعه هدف، تغ یعموم
جنگ  ،یفرهنگ يناتو یاصل کردیور گریعبارت ده کنند. ب می را دنبال یاسیسهاي  میرژ رییآنان و سپس تغ
خواهند  می است که ییانسانها مانیمقابله با ا ژهیبه و يجوامع بشر یمل تیهو يآن نابود ینرم و هدف اصل

سال تجربه   57از  يبا بهره مند یفرهنگ يناتو يخود شرافتمندانه دفاع کنند. اعضا یو مل ینید تیاز هو
ك مشتر يارزشها ساتیتاس نیشکل داده اند. اها  در حوزه رسانه ار یهماهنگ يا هیپا ساتیتاس ،يگرینظام
: 1386 ،یبیببرند. (حب نیمقاوم در برابر خود را کمرنگ و از ب يکنند تا ارزشها می را منتشر و تالش یغرب

7(  
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  يمقام معظم رهبر دگاهیو ضرورت موضوع از د تیاهم
 ،داده بودند لیناتو را تشک یتسلط بر منافع ملت ها، سازمان نظام يزر و زور که برا یالملل نیب يباندها

تا  ،هستند یفرهنگ يناتو لیتشک یاهدافشان در پ شتریو تحقق ب يجوامع بشر یمل تیهو ينابود ياکنون برا
 ،ياقتصاد ،یاسیتحوالت س رشتهسر  يگسترده رسانه ا اریمتنوع و بس يا رهیبا استفاده از امکانات زنج

  نظر داشت.  ریمساله را ز نیا ارانهیهوش دیکه با رندیرا به دست بگها  کشورها و ملت یو فرهنگ یاجتماع
استان بـا   نیا یدر جمع مردم سمنان و به خصوص قشر دانشگاه ياز آنکه مقام معظم رهبر شیپها  مدت

دشمنان در جبهه فرهنگ  دیجدهاي  اذهان را متوجه طرح یفرهنگ يجمالت و اشاره به بحث ناتو نیا رادیا
  .ندآورده بود انیسخن به م ینگفره خونیو شب یچون تهاجم فرهنگ یاز اصطالحات دیبنما
 مییگو می و میما مکرر گفته ا نکهیا«فرمودند:  انیب یسخنان مهم یط 70سال  وریشهر 25 خیدر تار شانیا

بـه اسـتدالل    یکنم متکـ  می در مقابل خودم مشاهده انیاست و من آن را به ع انیدر جر یکه توطئه فرهنگ
در داخـل در حـال    رکانـه یار زیبسـ  يا وهیکنم. امروز دشمن با ش می را مشاهده نیدهم. من ا یاست، شعار نم

آذرماه همان سـال فرمودنـد:    20 خیدر تار زیماست. در ادامه ن هیعل یفرهنگ اریجنگ و مبارزه تمام ع کی
 یاست و با انکـار آن مـا نمـ    یروشن تیواقع میکرده ا دیآن تاک يکه ما بارها رو یمساله تهاجم فرهنگ نیا«

 میتوجه داشته باش دیانکار کرد وجود دارد .... ما با دیرا نبا یفرهنگ. تهاجم میببر نیتهاجم را از ب اصل میتوان
ـ دشمنان است... ما نبا دیدر تهد یو اسالم یاصل فرهنگ مل نکهیاست کما ا دیدر تهد یکه انقالب فرهنگ  دی

مـا،   یجمعـ هـاي   در رسانه یدانشگاه، حت رونیدر دانشگاه، در ب میرا که روشن و واضح است انکار کن يزیچ
هـاي   دربرنامـه  ند،یسـرا  مـی  کـه  ییکننـد، در شـعرها   می که ییدر ترجمه ها  سند،ینو می که ییکتاب ها رد

ـ وجود دارد و خبـرش را قاعـدتا شـما آقا    ایارتباط به ما که در دن یالظاهر ب یعل یفرهنگ  يکـه عناصـر   انی
درست شده اسـت   قالبان هیخطرناك عل اریبس یفرهنگ ینظام شیهمه جانبه  آرا دیشنو می دیهست یفرهنگ

را  شیپنجاه سال پـ  ایصد سال  ینظام شیما آن ژست و آرا یو وجود دارد... امروز دشمن در مقابل وضع کنون
ـ رفتـه ا  نیاز ب میدیو خواب میاگر نشناخت میدشمن را بشناس دیجد شیآرا دی. ما باردیگ یبه خود نم . رهبـر  می

اقـدام   ،یمثل خود کار فرهنگـ  یتهاجم فرهنگ«فرمودند:  ییدر جا زین  71مرداد سال  21فرزانه انقالب در 
مومن را هاي  کنند جوان یبوده است که سع نیا یتهاجم فرهنگ ياز راهها یکیاست  ییسر  و صدا یآرم و ب
دارد منصرف کنند، همان  می تمدن را نگه کیاست که  ییزهایکه همان چ ،مانیمتعصبانه به ا يبندبهایاز پا
و  يگسـار  می و یرا درعالم به فساد و شهوت رانها  جوان یعنیگذشته کردند هاي  درقرن سکه در اندل يکار
دسـت از مقـام معظـم     نیاز ا ی. ذکر جمالتردیگ می کارها حاال هم دارد انجام نیمشغول کردند ا زهایچ نیا

 ینظـام مهندسـ   نیچرا معظم له امروزه بارها و بارهـا بـر ضـرورت تـدو     دهد که می نشان یبه خوب يرهبر
 هشـدار  یفرهنگـ  ينـاتو  لیغرب به تشک يایدن دیجد کردیسو نسبت به رو گریداشته و از د دیتاک یفرهنگ
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تا کنون کـه   68در سال  ياز زمان آغاز رهبر شانیا شاتیفرما ریهر چند گذرا به س یدهند. چنانچه تامل می
و  یفرهنگـ  خونیشب ،یتهاجم فرهنگ نهکه سه گا میباش می در یبه خوب میگذرد داشته باش می سال 18از  شیب

به بعد چه  نیکرد و از ا دایدشمنان انقالب و نظام چگونه شکل گرفت، چرا ادامه پ ياز سو یفرهنگ يناتو
پایگاه اینترنتی  ،یفرهنگ يب ناتودر با يمقام معظم رهبر اناتیاز ب ییرا در درون خود دارد؟ (فرازها یاهداف
  .)1386 ،رتیبص
  )میواژه ها (مفاه دیکل فیتعر

 هیطرفـدار نظـام سـرما    يکشـورها  ییدهد. با صف آرا می ناسازگار و ناموافق معنا ياز نظر لغوناتو:   -1
 1949در سال  يشورور يبه رهبر سمیالیدر مقابل بلوك طرفدار سوس کایمتحده آمر االتیا يبه رهبر يدار
کـره   يکشـورها  1950-1952 يکانـادا و در سـالها   س،یفرانسه، انگلـ  ،یآلمان غرب يو کشورها کایآمر نیب

بـه وجـود    یشـمال  کیآتالنت مانیشکل گرفت و سازمان پ» ناتو«به نام  ینظام یمانیپ هیو ترک ونانی ،یجنوب
، یبی. (حبگربودید یاز جنگ يریشگیو پ رامونیکارکرد و هدف ان دفاع از پ یو قواره نظام تیآمد که با ماه

در دو جنبه  يدر رقابت با شورو دیما با«گفت:  نهیزم نیدر ا کایجمهور وقت آمر سیرئ کسونی). ن7: 1386
  )27: 1382ساندرس،  نوریاست سی(فرانس »يدئولوژیاقتصاد و ا م؛یشو روزیپ

ـ  يمعنـو  ي: از فرهنگ به مجموعـه دسـتاوردها  فرهنگ -2 ـ کشـور   کی کـرده انـد. بـه مجموعـه      ادی
فرهنـگ   زیـ کنـد ن  مـی  جادی) اعتی(طب رامونیپ طیو تفکر ودر مح شهیکه انسان به کمک اند ییهایتوانمند

ـ توان به ا می گوناگون فیتعار انی). از م: پایگاه اینترنتی1378 گفته اند (ستوده، ـ تعر نی اکتفـا کـرد کـه     فی
شـود   می افراد جامعه اطالق یعموم يورها، آداب و رسوم و سنتهاو باها  نشیبه مجموعه دانش ها، ب هنگفر

  شود می که نسل به نسل منتقل
اسـتان   انیو دانشـگاه  انیو در جمـع دانشـجو   ياصطالح توسط مقام معظم رهبر نیا: یفرهنگ يناتو -3

 يرسـانه ا  ،ينرم افزار یومیکنسرس هیدر واقع اتحاد یفرهنگ ي. ناتودیمطرح گرد 18/8/85 خیسمنان در تار
ـ هو رییـ جامعه هـدف، تغ  یناتو است که با بمباران افکار عموم ياز امضا هنجارهـا،   ارزشـها، ( یفرهنگـ  تی

 گریکنند. بعبارت د می را دنبال یاسیسهاي  میرژ رییو نمادها و ...) آنان و سپس تغها  اعتقادات، باورها، سمبل
مقابله با  ژهیبه و يجوامع بشر یمل تیهو يآن نابود یجنگ نرم و هدف اصل ،یفرهنگ يناتو یاصل کردیرو
 یفرهنگ يناتو يخود شرافتمندانه دفاع کنند. اعضا یو مل ینید تیخواهند از هو می است که ییانسانها مانیا

شکل داده اند. ها  را در حوزه رسانه یهماهنگ يا هیپا ساتیتاس ،يگر یسال تجربه  نظام 57از  يبا بهره مند
مقاوم در برابر خود را کمرنـگ   يکنند تا ارزشها می را منتشر و تالش یمشترك غرب يارزشها تسایتاس نیا

  .)10: 1386 ،یبین ببرند. (حبیو از ب
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  ناتو شیدایپ نهیزم
 سیگرفت جامعه ملل تاس انیپا ،م1918در سال  انشیاول با شکستن آلمان و حام یاز جنگ جهان بعد
 تیعام و گسترده در جهت حفظ صلح و امن یتیمامور یالملل نیسازمان ب نی. جامعه ملل به عنوان اولدیگرد

 يسابقه ا یبا شکوه و ب يدورنما ،که پا برحا بود یهده گرفت و در مدت زمانه عب یو تمدن جهان یالملل نیب
 ياریعرضه کرد و آنها را به طور اخت انیشده بود به جهان دهیدر آن دم یالملل نیکه روح ب یاز جامعه مشترک

در  یالملل نیجامعه ب یاقدامات و تحرك ائتالف نینمود. لکن متاسفانه به موازات ا بندیبه اصول حقوق ملل پا
انجام شده را دچار هاي  جامعه بوجود آمد و کوشش نینمودن ا یمتالش يبرا یجنبش زیجهت معکوس ن

لل نتوانست در جهت اهدافش که شد و جامعه م جادیا ییو بسترهاها  نهیمخاطره نموده و خالصه آنکه زم
 تیکه در نها دیم آغاز گرد 1939دوم در سال  یکه جنگ جهان نیتا ا دیبود موفق عمل نما تیصلح و امن

ملل متحد  ،»نیمتفق« يروزیقبل از پ یعنیم  1944از سال  نی. بنابرادیگرد انشیاممنجر به شکست آلمان و ح
جهت  نیشده باشد. به هم يزیر یبهتر و محکم تر از سابق پ افتادند که يدیجامعه ملل جد سیبه فکر تاس

 بیوبا عنوان سازمان ملل متحد به تص دیاساسنامه سازمان  جد سکویسیدر کنفرانس سانفران 1945درسال 
 یالملل نیب یحقوق تیو شخص تیضمن انکه صالح دیشرکت کننده در کنفرانس رس يکشورها تیاکثر

مندرج است. اما  یالملل نیب ياز قراردادها ياددیو تعداد ز» منشور ملل متحد«سازمان ملل متحد در مقررات 
شود و  می محسوب ایدن یلالمل نیسازمان ب نیو بزرگتر نیسازمان ملل متحد هر چند امروزه بعنوان مهمتر

 نیگذار باشد. به هم ریتاث یالملل نیب تینتوانسته است درصلح و امن ،است ستهیو با ستهیانچنان که شا کنیل
 يمنطقه ا ای يقاره اهاي  سازمان ،یالملل نیب لیدر حل مسا یالملل نیبهاي  خاطر بعلت ضعف و عجز سازمان

 يو اقتصاد یاسیسهاي  يبهتر و همکار یدسته جمع تیامن يترتا بتواند در چهارچوب محدود دیگرد سیتاس
باشد و  می کیآتالنت يو منطقه ا ییاروپا يسازمانها ،يمنطقه ا يجمله سازمانها. از دیرا برقرار نما يموثرتر

  باشد. می (ناتو) یشمال کیسازمان آتالنت يو منطقه ا ییاروپا ياز جمله سازمانها
  دهنده آن لیو ارکان تشک ناتو

 یدفاع مانیطرح پ ،يشور ریاتحاد جماه استیدر پاسخ به س کایمتحده آمر االتیو ا یغرب ییاروپا يکشورها
 لیدر آور یدفاع مانیپ نیباشد، ا می ناتو یشمال کینمودند که موسوم به سازمان آتالنت يزیر یدائم را پ

 ک،یانگلستان، فرانسه، بلژ نادا،کا کا،یدوازده کشور آمر يسال به امضا 20مدت  يم در واشنگتن برا 1949
 ه،آلمانیترک ونان،یبعد  يو در سالها دیو پرتغال رس ایتالیا سلند،یهلند، نروژ، لوکزامبورگ، دانمارك، ا

بدون  مانیپ نیناتو درآمدند مدت ا تیچک به عضو يلهستان، مجارستان و جمهور ا،یفدرال، اسپان
 ینظام ياز ناتو همکار یشده است. هدف اصل دیچند بار تمد نتاکنو نیباشد بنابرا می دیقابل تمد تیمحدود

عضو، حمله  ياز کشورها یکیاگر به «دارد:  می انیب مانیپ نیا 5ماده  کهیطوراعضا است ب انیم یاسسی –
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 ایدرنگ منفردا  یمورد حمله بهاي  طرف ایدادن به طرف  ياری يبرا گریاز اعضاء د کیمسلحانه شود هر 
دهند تا  می انجام ینظام يروهایبداند از جمله به کار بردن ن یرا که مقتض یاعضا هر عمل ریبا موافقت سا

 یجمع ای يدفاع از خود اعم از فرد ایبر اصل دفاع مشروع  یمبتن مانیپ نیو ا». را مجددا برپا دارد تیامن
  منشور ملل متحد است. 51مقرر در ماده 
  ناتو ارکان

  عضو). يکشورها ندگانینما هی(مرکب از کل یشمال کیآتالنت يشورا -1
ـ  لهیبوسـ  تـه یکم نیا ماتیعضو) که تصم يکشورهاهاي  ستاد ارتش ي(مرکب از روسا ینظام تهیکم -2  کی

 بیآنان ترک ندگانینما ایانگلستان و فرانسه  کا،یمتحده آمر االتیاهاي  ستاد ارتش يگروه دائم که روسا
و عمال در جهـت   افتی »یخروج موضوع«خود  یگردد. اما متاسفانه ناتو از قالب اصل می است اجرا افتهی

مقـام معظـم    ریـ دهد و بـه تعب  می خود ادامه داده وهاي  تیودکامه غرب به فعالخهاي  استیاهداف و س
 ازآن اسـتفاده  رهیـ و غ ایو آسـ  انهیبا خودشان در منطقه خاورم یمعارض يسرکوب هر صدا يبرا يرهبر
  )1386 بصیرت، کردند.( برومند، می
  موضوع یتبارشناس

امکان  ییایتانیبر یگر نظام لیفولر مورخ و تحل گردد که می بر يالدیم 1920به سال  یفرهنگ يناتو تفکر
 يمعنو اتیو مضمحل کردن ح یمغشوش کردن هوش انسان ،یزائل کردن خرد انسان رینظ یاقدامات ینیگزیجا

ادعا توجه  نی.در آن زمان اکردجنگ ادعا  یسنت لینفوذ در اداره آنها را با وسا لهیملت به وس کی یو اخالق
 -غاتیتبل نهیدر زم يتالش گسترده ا ریدرگها  ییایتانیسال بعد که بر ستیرا به خود جلب نکرد. ب یچندان

  )5: 1382 ،یبیرا به کار بردند. (حب یاسیشدند، اصطالح جنگ س - کرده بود ینیب شیآنچه فولر پ رینظ
 یافکـار عمـوم   و کنتـرل  ایـ مسـلط شـدن بـر دن    ي) براای(س کایآمر یتاکنون مرکز اطالعات 1947سال  از
مدرن و مدرن  زاتیو ارائه خدمات درپوشش ابزارها و تجه نینو ينقاط جهان، اعمال روشها ریو سا کایآمر

مسـموم   غـات یتبل يمحرمانه بـرا  یطرح 1950-1967اوج جنگ سرد از  در تر را در دستور کار خود داد.
به اجرا گذاشته شد و  ا،یاطالعات س يآژانس مرکز کا،یآمر یجاسوس يتوسط بازو ،یغرب يدراروپا یفرهنگ

ـ اصال وجـود نـدارد. بخـش عمـده ا     غاتیتبل نیادعا بود که ا نیا شبردیطرح پ نیا یاصلهاي  از جنبه یکی  نی
از  یکیتوسط  1967-1950قرار داشت که از سال  »یفرهنگ يکنگره آزاد«بر عهده  یمخف یهنگمبارزه فر
قابل توجه بود عبارت اسـت   اریانجمن که بس نیا يشد. دستاوردها می اداره »وسلوی کلیما«به نام  ایعامالن س

  از:
  کشور جهان 35در  ییدفترها جادیا -1
  اریاستخدام کارمندادن بس -2
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  مجله پرآوازه 20از  شیانتشار ب -3
  يهنرهاي  شگاهینما يبرگزار -4
  یینمایو س يخبر سیسرو کی جادیا -5
  یالملل نیب يکنفرانسها یسازمانده -6
  دانان و هنرمندان یقیبه موس زیو دادن جوا یقیموس یعموم ياجراها -7

و  سـم یاز مارکس یبه آرامـ  یغرب يسوق دادن دانشوران اروپا »یفرهنگ يکنگره آزاد« ایانجمن  تیمامور
 1984تـا   1980). از سال 1382 س،یساندر نویبود. (است ییکایسازگارتر با روش آمر يدید يبه سو سمیکمون
 بی) را بـه تصـو  N.S.C( یملـ  تیـ امن يشـورا  130سند شـماره   تیمداوم در نها يبا کار فکرها  ییکایآمر

ـ در راس اقـدامات و برنامـه ر   »گـان یرا یو ارتبـاط  یاطالعـات  اسـت یس«سند با عنوان  نیرساندند. ا هـاي   يزی
  عبارتند از: استیس نیا یاساس يقرار گرفت. محورها ایس ندهیآهاي  دهه

  یفرهنگ انیو م یارتباط ،یاطالعات ينظر و توسعه در ساختارها دیتجد -1
را با خود همسو  ایدن یکرد تا افکار عموم سیرا تاس ياداره نفوذ راهبرد 1380در سال  کایمتحده آمر االتیا

  )10، ص 29/8/85، 4/10/85کند. (هفته نامه صبح صادق، 
  .یبه مخاطبان مختلف جهان ینظور دسترسبه م ونیزیو تلو ویرادهاي  و اصالح شبکه يبازساز -2
ـ  1382 رمـاه یدر ت کایمتحده آمر االتیا ـ زیشـبکه تلو  يراه انـداز  يدالر بودجـه بـرا   اردیـ لیم کی در  یونی

  کرد. بیدر منطقه تصو کایاز دوستان آمر تیبه منظور حما انهیخاورم
  در مناطق مختلف جهان. شتریبه منظور نفوذ ب یو ارتباط یاطالعات دیو ابزار جد يتکنولوژ تیتقو -3
  ».گالوپ«موسسه  یچون نظر سنج ییها ی: نظرسنجیتر در سنجش افکار عموم قیعم قاتیتحق -4
  .المللینیب يدر بحرانها یموثر جنگ روان هايوهیابزارهاو ش شتریاستقرار و توسعه هر چه ب -5
ـ مختلف در حما اتینشر عیو توز دیتول -6 ـ  ییکـا یآمر ياز اصـول و ارزشـها   تی  یدر مقطـع کنـون   ،یو غرب

  در کشور ما فعال هستند. ییکایخبرنگار آمر 20و  ییکایآمر يشبکه خبر 90به  کینزد
  ارتباط با نخبگان و عوامل مورد نظر  يبرقرار -7

شد و  ریتوان درگ ینم یبزرگ فرهنگ يامپراطور ينکته است که با ارزشها نیا يالقا ،سند نیا یاصل امیپ
» مـوج سـوم  « امـا، یفوکو» انسـان  نیوآخر خیتار انیپا«هاي  هیاست. طرح نظر یدموکراس -برالیل خیتار انیپا
 یجهـان « گتونیهـانت  اموئلسـ  »يبرخورد تمدن ها«جرج اورول و مک لوهان.  »یدهکده جهان«تافلر،  نیآلو

ـ برنامـه ر  يراولفر پروژه ا» عدالت جهان« هیو نظر دنزیرابرتسون، هابرماس و گ »يساز یشدن و جهان  يزی
هسـتند.   ییکـا یپروژه که وابسته به حلقـه نـو محـافظ کـاران آمر     نیشده را دنبال کردند. دست اندرکاران ا

  )11: 1386 ،یبیکرده اند. (حب یبشر امروز معرف يرامختوم ب يرا پروسه ا  »يجهان ساز«و  »یجهان شمول«
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  یفرهنگ يناتوهاي  یژگیو
  است:  ینامحسوس و نامرئ -1

ـ عضـو و   يکشـورها  يتوانمند زانیکه م ینظام يخالف ناتو بر سـال ح و   ثیـ سـازمان مربوطـه از ح   ای
نامحسـوس بـودن اقـدامات و     یفرهنگـ  يعمـل مشـخص اسـت در نـاتو     طهیو ح یانسان يرویو ن زاتیهیتج
نبـرد   نیسالح دشمن در ا گری. بعبارت دستیمخصوص به آن مشخص ن زاتیسالح و تجه زانیو مها  تیفعال
مصـاحبه،   لم،یفـ  شیو نمـا  دیـ تول لیـ و کـار سـاز و مثمـر ثمـر از قب     یو قانون یامور به ظاهر رسم یرهنگف

 يدر قالبهـا  نهایو ... است و همه ا شیمباحثه چاپ و انتشار کتب، مجله، عکس، شعر و قصه و نما ،یسخنران
و ... هـا   شهیافکار و تبادل اند بتضار ده،یو اظهار عق انیب يهنر، ادب، آزاد  جیچون رشد و ترو یبیظاهر فر
آن نـه   يردپـا  صیکه تشخ يبه گونه ا ردیپذ می موارد در استتار کامل صورت نی. لذا همه اردیگ می صورت

 يبس دشوار است و چه بسـا دشـمن در نـاتو    يکار زیدر بخش خواص ن یجوامع که حت یتنها درسطح عموم
 انیـ را اززبان آنهـا ب  شیو سخن خو ندیبرگز »هایخود« انیرا از م شیاز سربازان خو يبخش عمده ا یفرهنگ

  سازد. یخود را با دست آنها عملهاي  کند و نقشه
  بودن رپایدراز مدت و د -2

بـر   شیرا کـه از خـو   يدهد اثـر  می بدست ریو محصول خود را د جهیکه نت زانیبه همان م یفرهنگ کار
ـ     یو ماندگار است و به آسان رپاید زیگزارد ن می يجا ـ و زا یاز روح و فکـر و مـتن  جامعـه زدودن  یشـدن  لی
ـ عملکـرد آن در کوتـاه مـدت روشـن و هو     جهیکه نت ینظام يبر خالف ناتو ستین  يدر نـاتو  دگـرد  مـی  دای

کـارد سـالها و بلکـه سـالها بعـد آثـار مخـرب          می و فکر افراد جامعه ریرا که دشمن  در ضم يبذر یفرهنگ
ـ وال يمقـام عظمـا   ریـ اسـت کـه بـه تعب    ییاز آن نسخ کارها »یفرهنگ يناتو«سازد.  می انیرا نما شیخو  تی

  .»دیآ می فردا در شیصدا«
  از عمق يبرخوردار -3

ـ تمـدن سـاز    یاصلهاي  هیپا ایو  »نیریسنگ ز«فرهنگ به عنوان  یفرهنگ يناتو در جامعـه مـورد    کی
 یاصـل  کـرد یکه در رو جامعه است کی یو اسالم یمل تیبخش فرهنگ هو نیو مهمتر ردیگ می هدف قرار

و  يداریـ ب تیـ که قابل ردیگ می مورد حمله قرار يدر واقع آن عنصر ردیگ می مورد هجوم قرار یفرهنگ يناتو
دهد و شکار کرده اند و سـپس مـورد هجـوم     می به وضوح نشان خیدفاع در مقابل هجوم دشمن را دارد و تار

 يبرا ستیبا می جامعه است لذا کیبخش افتخارات  نیتر قیعم یو اسالم یمل تیدهند. و هو می قرار ینظام
  همه جانبه انجام داد. یو اضمحالل آن حرکت ریتسخ

  عمل کردن: يچند بعد -4
بـه   ردیـ گ مـی  بهره یغاتیو تبل یروان ،ینظام ،ياقتصاد ،یاسیسهاي  حربه یاز تمام یفرهنگ يدر ناتو دشمن
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و فشار مضاعف، جنگ  يمحاصره اقتصاد ،يو خبر يرسانه ا کوتیمورد هدف و با يکشورها دنیانزوا کش
ـ آن، تالش در جهت  يارزشها هیعل یغاتیو تبل يرسانه ا پـرورش روح   ،يبـاور و عـدم خود  يدیـ و نـا ام  اسی

همه جانبه است  یاقدامات یحمله نظام تیو مخدوش کردن چهره فرهنگ و در نها ینیحقارت و خود کم ب
  د.کن می دنبال یفرهنگ يکه دشمن در ناتو

  :یاقدام با برنامه قبل -5
 يشـگردها  نیمدت و دراز مـدت از مهمتـر   انیاجرا در فواصل کوتاه مدت، م يطرح و برنامه برا داشتن

و گاه  یمقطع ایکنند و  می که گاه بدون برنامه حرکت یاست بر خالف کسان یفرهنگ يصاحبان تفکر ناتو
را  شیکار خـو  رهگاه ثم یهمچون جنگ سرد فرهنگ یدارند. دشمنان در عرصه فرهنگ می صبرانه گام بر یب

و  یعلمـ هـاي   به آمار کنفرانسها و موسسات و بنگـاه  ی. نگاهدینما می سال درو 50به  بیقر یدر فاصله زمان
و  ردیـ گ مـی  و .... انجـام  »یشناسـ  عهیش« »یاسالم شناس« ،»یشناس رانیا«مختلف از جمله  نیبا عناو یقاتیتحق

از ابـزار   یفرهنگ ياست. دشمن در ناتو یاسیاسالم س تفکرمقابله با  ياستکبار برا يزیرنشانه دقت و برنامه 
اشـاعه   يو هنرمـدرن، بـرا   کیـ کـالن و تکن هـاي   گسترده و متنوع همراه بـا بودجـه   يو امکانات تکنولوژ
  .دیجو می استکبار بهره يفرهنگ و آرمانها

  :یفرهنگ ياول ناتو تیاولو -6
متوجه جهان اسالم  يزیدر برنامه ر تیاولو نیاول  ،یبا حربه جنگ سرد فرهنگ يشورو یاز فروپاش بعد

محرکـه   يرویـ ن نیباشد. در واقـع جوانـان بعنـوان فعـالتر     می و داخل کشورها متوجه قشر جوان و نوجوانان
 سرگرم کردن به امور وذهن و فکر آنها  ری. و با تسخرندیگ می کشور مورد هدف قرار کی شبردیتوسعه و پ

و  یسـتادگ یو تـالش و ا  تیآنها را از چرخه فعال يدیو ناام اسیفرهنگ  قیلهو و لعب و ابتذال و گاه با تزر
  سازند. می یته شیخو تیهو
  :ینظام ياز ناتو یفرهنگ يمخرب تر بودن ناتو -7

ـ  یفرهنگ يناتو تیماه لیگونه که اشاره شد به دل همان ـ یو و یعمق خراب از  شـتر یآن بـه مراتـب ب   یران
و بـه   زدیـ انگ می بر یو مل ینید نیصالبت و مقاومت ملتها را تحت عناو یحمله نظام رایاست ز ینظام يناتو

ـ و اضمحالل هو یو فرهنگ یدارد اما توطئه اخالق می عکس العمل وا امـر   يملتهـا در ابتـدا   ینـ یو د یملـ  تی
ستاند. و چه بسـا   می دشمن را از ملتها یباور به دشمن تیدر مقابل دشمن و در نها  يداریقدرت استقامت و پا

 نیبزرگتـر «اعالم کـرد   یدر پس از جنگ دوم جهان زنهاوریآنها را به سرو جان فرهنگ دشمن بدل سازد. آ
خـود   يجمهـور  اسـت یو کارتر در زمان ر» انسانها هاناذ ریتسخ ياست برا یجنگ میدار شیکه در پ یجنگ

 نیاز مبشـر  یکـ ی ریـ و بـه تعب  التیتسـح  ياست از ده دالر بـرا  بهتر غاتیتبل يدالر برا کیاعالم کرد در 
بـه مقاصـد خـود     ریضرر کرد. اکنون اراده کـرده از راه تبشـ   ریاز راه شمش یبیصل ياروپا در جنگها یحیمس
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  به هدف برسد. يزیبدون خونر »دیجد یبیجنگ صل« نیخواهد با ا می برسد. اروپا
  :ینظام يبا ناتو سهیدر مقا یفرهنگ يناتو يریفراگ -8

 میمجاور مرز، مورد حمله مستق ينهایو سرزم یاسالم هنیم ياز مرزها یتنها بخش ،ینظام ياقدام ناتو در
 يدهنـد امـا اقـدام نـاتو     می با برد مشخص اهداف را مورد حمله قرار ینظام يو سالحها ردیگ می دشمن قرار

مبتذل، کتب و هاي  و عکس انواره ،یضد اخالق مبتذل و يلمهای، فCD لیمخرب از قب يبا سالدحها یفرهنگ
هـا   از مرز قاره عتریوس اریبس يکشور بلکه در ابعاد ایشهر  کینه در ها  مجالت فساد آور و ... تا عمق خانه

بـه   ییاعتنـا  یب ،يبند و بار یفساد و فحشا، ب ،یتجمالت ،یمصرف یزندگ ،ییاگرایدن هیروح جیکند. ترو می نفوذ
و هم  ییایو حوزه جغراف یهم از نظر امکان یفرهنگ يناتو نی. بنابرااستهمه از آثار مخرب آن  یاحکام اله

. نـد یاو ریو همه زمانها در تسخ یفرهنگ يناتو ورشیشناسد. همه مکانها محل  یحد و مرز نم یاز نظر زمان
 یبهشتم پنداشته شود. (رود مادام که غفلت حاکم شود و توطئه توه می دشمن به خطا ریعرصه کمتر ت نیدر ا

  )1385پایگاه اینترنتی بصیرت، نژاد، 
  یفرهنگ يناتوهاي  زهیو انگ اهداف

 يو امت اسالم دارا رانیدشمنان ملت ا يشده از سو یطراحهاي  جبهه گریهم مانند د یفرهنگ يناتو جبهه
  ذکر کرد:توان آن را  می ریشد در موارد ز انیاست که با توجه به آنچه ب شیاهداف خاص خو

ـ ا يمعنـو هاي  سوال بردن ارزش ریوز ینیو د یمل يباورها بی: با تخريجوامع بشر یمل تیهو ينابود -1  نی
  کنند. می هدف را دنبال

و تـار   رهیـ هدف: بـا ت  يکشورها یو فرهنگ یاجتماع ،ياقتصاد ،یاسیتحوالت س رشته سه گرفتن دست به -2
  کنند. می يریگیاهداف را پ نیاها  نظام نینشان دادن چهره ا

سـکوالر   شهیاند هیرا بر پا یجهان تیتاهو يفرهنگ مبتذل دول استعمار رشیبه پذها  مجبور کردن ملت -3
  شکل دهند

ـ ناتو را تـدارك د  ،یشکن مانیجنگ سرد و پ برال،یل سمیالیامپر سم،یمقابله با اردوگاه کمون يبرا غرب و  دی
انسجام  نیاست تا با استفاده از ا »یفرهنگ يناتو« لیتشک یدر جهان اسالم در پ يداریمقابله با موج ب يبرا

  .ردیرا بدست گ امورسر رشته  لهیوس نیگردد و بدها  ملت يداریمانع ب یامکانات فرهنگ
کند غرب را بـا   می تالش ،یفرهنگهاي  تیظرف عیبا تجم کای: آمریو حفظ انسجام تمدن غرب یسازمانده -4

طرفدار غـرب در منطقـه    ياروپا، ژاپن و کشورها ییمتحد نگهدارد و از واگرا کپارچهیت خود به صور
از فرهنـگ   يامجموعه  ریدر ز یبه صورت سلسله مراتبها  فرهنگ یتمام گریکند. بعبارت د يریجلوگ

  .رندیغرب قرار گ
ـ تقابل و تضـارب و در نها  ،یچند دستگ جادی: با ایتمدن اسالم جادیاز ا يریجلوگ -5 ـ   تی  يقـوا  نیجنـگ ب
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ـ ا» و حکومت کن ادنداریتفرقه ب« یسیانگل دهیا يبه جا یاسالم را بـه  » و نـابود کـن   انـداز یتفرقـه ب « دهی
  )1386 ،یاسیس رتیبصبه نقل از کنند. ( می دنبال يجد يطور

ـ فرد ،یاجتماع يگر یاخالق یب ،ییاگرایچون اصالت لذت، دن يا شهیاند یمبان جیو ترو غیتبل -6  ،یافراطـ  تی
ـ و در  دنید تیرا از نگاه جنس زی(هر چ سمینیفم از سـطح اجتمـاع)،    اءیـ رفـع ح  يبـرا  غیـ کـالم تبل  کی

  .يبند و بار یب جیترو ،ییتوده گرا ،ياقتصاد ییسوداگرا
بـه   ییمتشکل از اجزا» خود ندهیآ« نیتضم ينبرد برا دانینظام سلطه را در م تیتوان ماه می بیترت نیبد
  دانست. لیشرح ذ
ـ و ا یفرهنگـ  انیو بنها  هیپا بیدارد و اساس آن بر تخر یضد فرهنگ تیوجه غالب: که ماه) الف  يدئولوژی

 نیشود که مهمتر می تحقق يبخش به کمک ابزار متعدد نیمقاوم در مقابل نظام سلطه نباشد، ا يکشورها
 ،ید و ابتذال اخالقـ ج فسایترو ،یو سن عهیجهان اسالم، دامن زدن به اختالفات ش يداریروند ب بیآنها تخر

ـ منحط و استعمار ساخته و تخرهاي  و مسلک یاخالق يعرفانها جیو ترو غیتبل  ینـ یو د یملـ  يباورهـا  بی
  باشد. می

در  یسـع  ياقتصـاد هاي  بر جنبه دیبا تاک ربازیاز د یستیالیدارد، نظام امپر ياقتصاد یتی) وجه مقوم: که ماهب
شده گونه اول نفس چپاول  می نبرد غالبا به دو گونه عمل دانیجنبه از م نیسلطه خود داشته است. ا تیتثب

 يکشـورها  ياز رشد اقتصـاد  دنو مانع ش فیو تضع یوابستگ یو غارت ثروت ملل است و گونه دوم نوع
حکم مقوم هاي  میهمچون تحر ياقتصاد لیمسا ،یفرهنگ ينبرد ناتو دانیتحت سلطه است. اما امروز در م

 یباشد. نظام سلطه به خـوب  می را داراها  يدئولوژیا بیو تخر یفرهنگهاي  هجمه لیتسه يبرا زوریو کاتال
شود و  می وارد یاست،  زودتر به مهلکه فقر فرهنگ دچار يو فقر ماد يکه در بحران اقتصاد یداند ملت می

ب که فرهنگ نا ییدهد و اال جا می جواب یبرالیو فرهنگ ل یغرب ياست که ارزشها طیشرا نیتنها در ا
  گردد. می ضد ارزش محسوب ،یبرالیل يرواج دارد ارزشها یاسالم

در  گریدهاي  از جنبه ياریبس يدارد و بعنوان آماده ساز یستیاریلتیو م ینظام یتیساز: که ماه نهی) وجه زمج
اندازد تا بتواند برنامـه   می به راه یجنگ نظام یکند، نظام سلطه جهان می عمل یفرهنگ ينبرد ناتو دانیم

آن در هـاي   که نمونـه  کند می یاست را عمل ياقتصادهاي  فرهنگ به کمک مقوم بیخود که تخر یاصل
  شده است. یاتیچند ماه گذشته عمل نیعراق و افغانستان در هم زیروزه و ن 33جنگ 

و بعضا  يو اقتصاد یفرهنگهاي  کننده برنامه عیدارد و به عنوان تسر یجنگ روان تیکه ماه ) وجه مکمل:د
گذشـته   يشود مثال در ماهها می یاتیخاص، عمل یغالبا در حوزه موضوع یکند، جنگ روان می عمل یظامن

 اتیـ چـارچوب عمل  در يفنـاور  نیبه ا یبوم یو دسترس رانیا یاسالم يدر جمهور يهسته ا يمقوله انرژ
شد.  یجهان را دارد  معرف يبمب اتم و نابود دیکه قصد تول يبعنوان کشور رانیبازتاب داده شده و ا یروان
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جوامـع   یملـ  تیفرهنگ و هو يآن نابود یجنگ نرم و هدف اصل یفرهنگ يناتو یاصل کردیدرو اقع رو
خـود شـرافتمندانه دفـاع کننـد.      ینیو د یلم تیاست که مصرند از هو ییانسان ها مانیمقابله با ا ژهیبه و

  ).پایگاه اینترنتی بصیرت(
  یفرهنگ يناتو يو راهبردها وهیش
متنوع و گوناگون است.  اریشود بس می به کار گرفتهها  اسارت ملت يبرا یفرهنگ يکه در ناتو ییها وهیش
  شود عبارت است از: می به کار گرفته -یفرهنگ یعنی -بمباران عقبه ملتها يکه برا ییها وهیش
  :يو اعتقاد يفکرهاي  انیبن بیتخر -1

افکار  یبه مبان يو رسانه ا ياقتصاد ،یاسیسهاي  يند با استفاده از برتردار یدر واقع سع یفرهنگ يناتو ياعضا
و  تیخود را تثب تیحاکم ،یو مل ینید يو رد ارزشها یوبا نف اورندیمسلمانان هجوم بهاي  و ارزش
  ).1386 ،یمرکزاسناد انقالب اسالمپایگاه کنند.( لیمطلوب خود را تحمهاي  ارزش

  :یو ارتباط جمع یکیالکترون لیاشاعه و توسعه وسا -2
به خدمت گرفته اند که ها  را در حوزه رسانه یساتیتاس ينظام گر یالتیسال سابقه تشک 57حدود  با

 يامر برا نیقابل اجرا است. ا یبه راحت یهر هدف لیوسا نیشود. با ا می گرفته دهیمردم ناد یخصوص يمرزها
  ).5: 1386 ،یبیحب دیسهل الوصول تر است. (حم يصاحب تکنولوژ يکشورها

  مستقل و افراد صاحب نفوذ در جهان اسالم: يبه کشورها ندیبرچسب ناخوشا -3
بار  يکه دارا ییانتخاب نام ها نیو ناپسند و همچن زیآم نیبا برچسب توه یفرهنگ يناتو یغاتیتبل دستگاه

کند  می بگذارد عمل ریکشور تاث ایبه آن اشخاص تواند بر نگرش مخاطبان نسبت  می است و دیشد یجانیه
 مینظام سرکوبگر، رژ ،یاسالم ییادگرایبن ،یارتجاع مذهب ،یشیمحور شرارت، انتخابات فرما رینظ یمیمفاه
اشخاص  هیعل یفرهنگ يناتو ياند که در برد رسانه ا یمیمفاهها  از ده یتنها برخ یمذهب دیآپارتا ،يتریتوتال
  شود. می به کار برده رانیا یاسالم يجمهور ژهیمستقل در جهان اسالم بو يو کشورهاها  گروه

  و اثبات: ینف -4
آن در  يو اثبات ناکارآمد رانیدر ا یحکومت اسالم ینف يغرب به اشکال مختلف برا يرسانه اهاي  دستگاه

و به کمک عوامل شمارند  می آمده در جامعه را بر دیپد یاسیو س یاجتماعهاي  بیاداره جامعه، ابتدا آس
ورزند.  می غرب مبادرت یکراسدمو برالیمحاسن ل يسازند. آن گاه به برجسته ساز می خود آنها درا برجسته

  )1386 ،ی(مرکز اسناد انقالب اسالم
  اختالف: جادیا -5
هم   یاقوام و مذاهب گوناگون هم در بعد مل نیب يریدرگ تایو تقابل و نها یاختالف، چند دستگ جادیا

  ح جهان اسالم.درسط
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  القاء وجود اجماع نسبت به نظرات آنها در جهان: -6
نظر  ندیگو می القاء کنند که همه با نظرات و مواضع آنان موافق اند و آن چه را آنها يکنند طور می یسع آنها

هاي  امیپ يالقا يبودن مردم برا تیبه در اکثر لیو تما یبه همرنگ ازیهمه است در واقع آنان با استفاده از ن
  .رندیگ می خود بهره یروان یاتیعمل

  در اذهان مردم: دیابهام و ترد جادیا -7
و اغلب نادرست در  زیبا ارائه اخبار و اطالعات ناقص، شبهه انگ یفرهنگ يناتو يو رسانه ا یغاتیتبل دستگاه

شک و  جادیو ا نرایا یاسالم يجمهور يناکارآمد يدر القا یسع یاسالم يجمهور يرهبران و نهادها نهیزم
  هستند. یمذهب يو هنجارها ینیدهاي  شبهه در مورد ارزش

  :یافکار عموم تیهدا -8
به  يزیآنها آگاهانه و با برنامه ر يغرب و کارگزاران خبر یفرهنگ يناتو يو رسانه ا یغاتیتبل دستگاه
منطبق  تیکه ضرورتا با واقع یساختگ يزنند و با فضا می دست يخبر يو انگاره ساز يخبر يرسازیتصو

  اهداف آنها باشد. يکنند که تنها در راستا می خلق ییانگاره ها اتیاز واقع ایو  ستین
  :یعلم يسازوکارها یاستفاده از تمام -9

ها  يبا چهره ساز یمرجع اجتماعهاي  گروه ریی)، تغNPT( یالملل نیمجامع ب ،یعلمهاي  یاز کرس يریگ بهره
  .شرفتهیفرد پ کیآنان بعنوان  یو معرف

  فرهنگ غرب بعنوان ابرفرهنگ: غیتبل - 10
حد و لجام  یو لذت بردن ب ییبهره جو ،ییمصرف گرا ،يرفاه ماد لیابرفرهنگ از قب يارهایارائه مع با

را در جوامع  کیدئولوژیا يو همگون ساز یفرهنگ يساز کپارچهیو ... به منظور  یدر زندگ ختهیگس
  کنند. می مختلف دنبال

  ).1386 ،یبی. (حبینیجوانان از اعتقادات د ییمردم و جدا مانیفرهنگ ا فیتضع - 11
  یفرهنگ يناتو يابزارها

 شرفتهیو امکانات پ زاتیاستفاده از تجه کایآمر یو ارتباط یاطالعات ياستراتژ یاساس ياز محورها یکی
 نیاست. در ا یبه مخاطبان جهان یدر مناطق مختلف جهان و دسترس شترینفوذ ب يبرا يو رسانه ا یارتباطات

 يهایباز ون،یزیو تلو ویراد بوعات،ها، مط لمیها، ف يد یس ،ینترنتیا يتهایچون ماهواره، سا ییراستا ابزارها
و فرقه  يمذاهب الحاد جیترو ،يهنر هاي¬تیدروس دانشگاه، فعال رییکتابها، تغ ،یپوششهاي  مدل ،يا انهیرا

آور، مشروبات  يشادهاي  قرص ،ینیدر قالب متون دها  برنامه ي، اجراNGO جادیا ،ییگروه گرا ،ییگرا
و آله وسلم) و .... در  هیاهللا عل یاعظم (صل امبریز به ساحت مقدس پیآم نیتوه يکاتورهایکار میترس ،یالکل

   .)1386پایگاه مرکز اسناد انقالب اسالمی، است. ( یفرهنگ يخدمت ناتو
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  یفرهنگ يمقابله با ناتو يو راهکارهاها  روش
متناسب  يراهکارها دیاست با یکه کارکرد آن از جنس فرهنگ نیبا توجه به ا یفرهنگ يمقابله با ناتو يبرا

 زین يمتوجه جهان اسالم است، مقام معظم رهبر یدر مقطع کنون یفرهنگ يبا آن اتخاذ شود از آنجا که ناتو
. در دندینام یو انسجام اسالم یان اسالم را گوشزد نموده و امسال را هم سال اتحاد ملهمواره وحدت جه

و اجرا  یطراح ياستراتژ نیبا محور قرار گرفتن ا یستیبا زین یفرهنگ يراستا راهکارها مقابله با ناتو نیهم
  باشد. ریتواند موارد ز می يراهکارها نیشود. از جمله ا

  یفرهنگ يناتوباور به هجوم و توطئه  -1
عمده  کردیدو رو یفرهنگ يو چه در بحث ناتو یفرهنگ خونیشب ایمقوله باور چه در بحث تهاجم  در

 چگونهیاول اصالتا تهاجم در مقوله فرهنگ را تبادل و تعامل دانسته و قائل به ه کردیوجود دارد؛  رو
فرهنگ هر نوع  ضوعبه مو یستیبرالیاز تنگاه ل يریپذ ریبا تاث دگاهید نیا ستیحوزه ن نیدر ا یتیریمد

 آن بیدر حوزه فرهنگ را مخل فرهنگ و در جهت تخر یکنترل و جهت ده يزیمداخله، برنامه ر
  سوزاند. می را تیروح هنر و خالقها  تیگونه محدود نیاعتقادند که ا نیدانند و بر ا می

 یحت ایعدم اشتراك در باور و  نیباشد که گاه ا می و کنترل حوزه فرهنگ تیریدوم قائل به مد کردیرو
ـ بـا ا  يموجـب عـدم برخـورد جـد     نیعرصه فرهنگ و مسـئول  رانیدر سطوح نخبگان و مد یاجماع نسب  نی

 یفرهنگـ  يمردم گشته اسـت. در مقولـه نـاتو    یسردرگم ییو از سو ریشوم و خسارت جبران ناپذهاي  دهیپد
بلکه جهان اسالم را  یکشور اسالم کیگسترده تر از  يدر حوزه ا نکهیبه ا تیتوطئه شوم با عنا کیبعنوان 

بـه آنهـا اقـدام     تیو ن دیبوجود آ ،یاسالم يباور در سطوح ملتها و دولتها نیا ستیبا می هدف قرار داده است
 کیدر  ستیبا می يا رهیو جز یو مقطع یانفعال رداز اقدام و برخو زی. پس از مرحله باور با پرهندینما يجد

کـار در   میو بـا تقسـ   ردیـ الزم صورت گ ياستگذاریطرح و س ياستراتژ کیبعنوان  ينظر ینسطح کالن مبا
  .دیمختلف به تناسب زمان و مکان به اجرا در آهاي  با طرح پروژه یاسالم يحوزه کشورها

  رنخبهیاز افراد غ یفرهنگهاي  خوزه يپاکساز -2
با  یانسانها درامور نظام نیو متعهدتر نیو جنگ متخصص تر دیدر هنگامه تهد یکه در بعد نظام همچنان
 ستیبا می شود می منتقل یبه حوزه فرهنگ یاز حوزه نظام دیتهد یشوند و حت يریالزم به کارگهاي  آموزش

را  یفرهنگهاي  امر سپرده شود و حوزه نیو متخصص در ا ستهیشا يبه دست انسانها یعرصه فرهنگ تیریمد
  کرد. يدشمن پاکساز يدیبدون باوربه ته ایکم  ياز انسانها
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  يو روشنگر یو آگاه رتیو بص نشیب -3
از  یکیشود و  می ساز رخنه و نفوذ دشمن نهیاست که همواره زم یو غفلت و گاه لجاجت عوامل جهل
و  نشیو ب یباالبردن سطح آگاه يالزم برا يو بسترساز يفرهنگ ساز ،یفرهنگ يمقابله با ناتوهاي  راه
دانشگاه ها، مدارس،  ما،یهمچون صدا و س ییدولتمردان است. نقش رسانه هاگاه  یملتها و حت رتیبص

 يهمسو در کشورهاهاي  توانند با تعامل با دستگاه می یو ... همگ يو معنو یو مراکز فرهنگ هیعلمهاي  حوزه
ملتها چه بسا  یرا بردارند. همچنان با گسترش ناتو در بعد نظام یاساس يجهت گامها نیدر ا یمختلف اسالم

به دشمن  ییارویرا به صحنه روها  ملتها آن يداریبا ب انتو می زیمقوله ن نی. در اانداختند می تظاهرات به راه
 یاقدامات گری. از دندینما ییابزار و در مقابل آن صف آرا دیتهد کیرا بعنوان  یفرهنگ يکشاند و خطر ناتو

منسجم در قالب امور  ییدارد را با حرکتها زین یبیجنبه تخرکه  هایتوان انجام داد اعمال زشت غرب می که
  .ردیامور صورت گ نیدر ا ياعالم و همواره افشاگر ایدن به يرسانه ا
 یآنها همواره در عرصـه فرهنگـ   رایعملکرد ناتو است. ز يتوان انجام داد شفاف ساز می که يگرید اقدام
  فعال عمل کرد. دیبا زیجهت ن نیو درا ندینما می یالپوشان

  یفرهنگ يناتو يدهارشناخت کارک -4
است  یاسیاسالم س ژهیاسالم و به و نیو د عتیمقابله با شر یفرهنگ يهدف ناتو نیکه مهمتر نیتوجه به ا با

تحت  یابتزال جیترو ،ياباحه گر ،یکردن خزانه پرست نیگزیو جا رتیاز بص نیکردن د یاز جمله ته يامور
غرب  يرسانه ا غاتیتبل يامروزه از کارکردها رهیعصر و غ یارتباط با حضرت ول یو حت يعنوان آزاد

مردم را مورد هدف قرار دهد.  مانیو ا نیعملکرد خود، د یتهاجم تیاست، که تالش دارد با توجه به ماه
 شرق يپرداز هیدر نظر يادیاست. شواهد و قرائن ز يضرور اریبه معرفت و شناخت مردم بس یلذا عمق بخش

خدا،  يعرفان منها ،یمکاتب انحراف جیترو مسلمانان، انیشود که تالش دارند با اختالف م می دهیشناسان د
از  يکوچه و بازار جوانان نمونه ا يشهایو آرا رندیرا از جامعه بگ یو آگاه رتیروح بص ،ياباحه گر

  باشد. می و عدم شناخت ينگر یسطح
  از تساهل و تسامح زیپره -5

 نیاز مسئول ياریبس ياز سو رایبوده است، ز نیجامعه ما مظلومتر یاساس یموضوعات انیفرهنگ در م مقوله
قرار گرفته است. متاسفانه  يمهر یاز رندان تحت عنوان تساهل و تسامح مورد ب ياریمغفول و در منظر بس

چهره  شیدایپ ازمندیامر ن نیداشته اند. لذا ا ینسبت به مقوله تهاجم فرهنگ یکم تیحساس ،یفرهنگ انیمتول
  به آن اشاره شد. زیکه قبال نها  دگاهید يساز کسانیاست و  یفرهنگ
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  یفرهنگ يخودباور -6
جهان اسالم و  يتهایظرف یبا شناخت کامل از تمام یفرهنگ يخود در قالب ناتو یهجوم فرهنگ يبرا دشمن
آن گونه که  يخودباور نیاست که ا یدر حال نیگذارد ا می عرصه نیآنان قدم در ا یو اسالم یمل يتهایهو
 ایو  ياباحه گر نوانکه تحت ع ییرفتارها اریصورت نگرفته است. چه بس یاست در بالد اسالم ستهیشا
 يملتها یو عقبه فرهنگ یاسالم ینیکه مربوط به جهان ب ردیگ می انجام یدر جوامع اسالم  ياعتقاد یحت

 يو شرط ارزشها دیبدون ق رشیموجب پذ ش،یخو تیفرهنگ و هو. عدم شناخت و باور ستین یاسالم
و  یو اسالم یمشترك در دو حوزه ملهاي  شود. لذا ضرورت دارد با شناخت ارزش می غرب یفرهنگ
نقاط قوت که  تیو با تقو يخودباور جادیرا در ا یاساس يبالقوه و بالفعل، گامها يتهایو قابلها  تیظرف

نژاد،  یشده است به صورت منسجم برداشت. (بهشت خیدر طول تار یالمجوامع اس رتیموجب عزت و غ
  ): پایگاه اینترنتی1385

  یو اسالم یرانیدر خصوص فرهنگ ا يپرداز هینظر -7
عرصه وارد شوند و محصول کار آنها  نیپردازان در ا هینظر دیبا ست؟یچ يمشخص شود که موجود دیبا 

 لیو فکر تبد هینظر دیتول دیبا: «دیفرما می خصوص نیدر ا يشود. مقام معظم رهبر یاتیعمل ان،یتوسط مجر
  »در حوزه و دانشگاه شود. یارزش عموم کیبه 
  یفرهنگ جیو بس یعزم همگان جادیا -8

 يداریو بها  سبوق به اراده ملت یانسجام فرهنگ نیفضا را بوجود آورند. ا نیا دیکشور با یفرهنگهاي  دستگاه
هاي  نهیزم دهیپد نیاست. ا يضرور یاوپک فرهنگ لیتشک ،یفرهنگهاي  تیظرف عیتجم يآنها است. برا

  کند. می وحدت ملل را فراهم
ـ  یو اجتمـاع  انسانی موضوعات به باتوجه همراه توسعه -9 هـاي   بـر آمـوزه   یو مبتن
  ینید

نفوذ غرب را  نهیمطلوب است که موزون باشد. توسعه ناموزون همواره مشکل ساز بوده و زم يا توسعه
  فراهم کرده است.

سـاده   ،يدیالق ،يگر یاباح ،يریو تصوف تخد عرفان ،ییاز خرافه گرا زیپره -10
و  يرپـذی  عهی و شـای نبیدهن ،و خود باختگی ینیبکم ،خودنگريی و سطحیشیاند
  یی.دگرایتقل
فرهنگ،  ستمیس  يو بازساز ينوساز ،یعبارتند از طراح یفرهنگ یمهندس کشور: یفرهنگ یمهندس -11

و  یداخل اتیفرهنگ کالن، خرده فرهنگها، مقتض ،یرفتار و زبان مل ،ینید ییبر مبنا دیبا یفرهنگ یمهندس



 q  281  یدر حوزه علوم انسان یفرهنگ یو لزوم مهندس یفرهنگ يناتو
 

 

 يها، پاتالوژ لیپتانس ها،¬ییتوانا ،یمبان قیمنظور مراحل شناخت عم نیا يمواجه گردد. برا یالملل نیب
و تحول در  رییلزوم تغ ،یفرهنگهاي  شامل شناخت دستگاه ،یتیریو اصول مد یاصل میمفاه فیو تعر یفرهنگ
 نیدر ا يمعظم رهبر مقام شود. مودهیپ دیبا یفرهنگهاي  بودجه دستگاه شیو افزا یفرهنگهاي  دستگاه

  دارند. دیکشور تاک یفرهنگهاي  هیال گریبر د ینید هیخصوص بر توجه به تمام ال
  يریگ جهینت

و  کایاست و عمال آمر دهیبه بن بست رس کایآمر يبه رهبر ینظام يدر جبهه ناتو ییکه همگرا اکنون
 يدر تالشند تا کارکرد ناتو هایخود تنها مانده و شکست خورده اند، اروپائ یستیتاریلیم ياستهایدر س سیانگل
مشترك  يبر هدفها دیبا تاک يزیخود را بدون خونر عیداده و کشتار وس رییتغ یفرهنگ يرا به ناتو ینظام

 يجهان و خصوصا ملتهاهاي  ملت سم،یو سکوالر سمیبر الئ یمبتن يکردیبا رو یفرهنگ ي. ناتوندیدنبال نما
و باورها را در دستور کار ها  شهیحمله به ر یفرهنگ يسوق دهد. ناتو یاضمحالل فرهنگ يمسلمان را به سو

در  یفرهنگ يناتو جادیشده است. ا نیآن تزئ دیپل تیماه رغمیمجموعه عل نیدهد، صورت و شاکله ا می قرار
شده  فیکه ابعاد تعر یشمال کیآتالنت مانیو متعهدان آن قرار دارد و بر خالف پ کایآمر میدستور کار مستق

 يکند. طراحان ناتو می غازپنهان آ يحرکت خود را از مجار یفرهنگ يدارد ناتو يو اساسنامه مستند
به  لیتا ن زین ییدر مراحل نها ندینما می دیرا تشد یفرهنگ خونیآنکه ضرب آهنگ شب رعالوه ب یفرهنگ

نظام سلطه، جهان اسالم  کردیرو نیمقابله با ا يدهند. برا می خود ادامه تیبه فعالها  اضمحالل ملت
. اجازه ندهد ردیاست را به کار گ یو انسجام اسالم یاتحاد مل ندشانیرا که برآ یهمه عوامل دیبا ارانهیهوش

اعتماد به نفس و  ،يخودباور ،يراستا خدامحور نیمتمرکز شود. در ا یبر نقاط ضعف درون یرونیب يدیتا تهد
چاره  بنیانگذار جمهوري اسالمی است، دیاعتقادات، احکام و اخالق که مورد تاک انیمستحکم م وندیپ جادیا

  ساز خواهد بود.
  

  منابع
در عرصـه فرهنـگ و هنـر،     ایسازمان سـ  ریال یجنگ سرد فرهنگ). 1382( س،یفرانس نورساندرس،یاست -1

   .یتهران: انتشارات غرب شناس ،یغرب شناس یپژوهش یفرهنگ ادیترجمه بن
  .رتیبص تیسا ،یجهان يو فرهنگ ساز یفرهنگ يناتو ).1386( ن،یبرومند، حسام الد -2
  .رتیبص پایگاه اینترنتی ،یو مل یاسالم تیدر تقابل با هو یفرهنگ يناتو ).1385( ،ينژاد، مهد یبهشت -3
  .نور يآوا :چاپ پنجم، تهران ،یاجتماع یشناس بیآس ).1378( اله، تیستوده، هدا -4
ـ ) در دی(مدظله العال يسخنان مقام معظم رهبر -5 ن سـمنان،  اسـتا هـاي   دانشـگاه  انیو دانشـجو  دیاسـات  داری

18/8/85  
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  .انیفرهنگ جیسازمان بس :تهران ،یفرهنگ يناتو ،یاسیس رتیبص ).1386( د،یحم ،یبیحب -6
  29/8/1385و  4/10/1385هفته نامه صبح صادق،  -7
 .10/7/86 ،یمرکز اسناد انقالب اسالم تی، سايمقام معظم رهبر تیبه روا یفرهنگ يناتو -8



 هویت فرهنگی ۀاستحالدر  ی نوینافتیره، یورزش سمیترور

  2محمد جواد پوروقار، 1محمد ابراهیم بهرام
 

  چکیده
را در  یعیبلکه حوزه وس. شود نمی محدودي راندازیو ت يتنها به بمب گذار یستیترور داتیتهد

نرم در  دیتهد عنوان بهورزش  تیراستا استفاده از ظرف نیدر هم. ردیگ می نرم در بر داتیقالب تهد
هدف از پژوهش حاضر . قرار گرفته است برخی کشورهاي غربیگذشته در دستور کار هاي  سال

شاهد آن امروز . رهیافتی نوین در استحاله فرهنگی است عنوان بهبررسی پدیده تروریسم ورزشی 
 یو به راحت نبوده ینیع گرید، موضع ازحالت سخت به نرم رییکه صحنه جنگ با دشمن با تغ میهست

در حوزه  يمندثبات، تیمسئله امن. ستین کیمانند جنگ سخت قابل تفک، و دشمن يمواضع خود
از  ،ها نهیدر تمام زم یکی از مفاهیمی است که، ی کشورهادر حوزه خارج يثبات ساز یو ب یداخل

و  یبه چند رشته ورزش یمسئله ورزش صرفا نگاه اجمالشود.  می دنبال زین یجمله ورزش و سالمت
ورزش  ژهیاست که عرصه ورزش به و تیآن جهت حائز اهم بلکه از، ستیسالمت و نشاط جسم ن

ظرف به  تیدهد و فقط ماه می لینرم تشک داتیآن را تهد ياست که محتوا یبه مثابه ظرف ياحرفه
. کند می در جامعه هدف عمل روسیو سمیانهمانند مک داتیتهد نیکه ا، ورزش است هیظاهر شب
ورزشی  -کاالهاي تجاري ، خالکوبی، ترورریسم الغري، زنان و زیبایی اندام، باربیزیشن ياستراتژ

ارد و را مد نظر د سالمت جامعه تیرساندن به امن بیو آس دیتهداز مواردي است که ، و دارویی
  . در این نوشتار مورد تحلیل قرار گرفته است

 هویت فرهنگی، استحاله، تروریسم ورزشی :ها کلیدواژه
    

                                                   
  Bahramsport2010@gmail.comوم ورزشی، دانشگاه اصفهان / . کارشناس ارشد فیزیولوژي ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و عل1
  کاشان ورزشی، دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه فیزیولوژي . دانشیار2

mailto:Bahramsport2010@gmail.com
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  مقدمه
 -1: است اساسی ویژگی سه داراي که باشد، می بشري اجتماعی روابط و مناسبات در جدي ايتروریسم، پدیده

-می اعمال دفاعبی مردم علیه بر -3 است شده تعیین پیش از طرح و توطئه بر مبتنی - 2است،  سیاسی ايپدیده
بلکه حوزه  ،شود ی) محدود نمسمیترور الی(گري راندازیو ت يتنها به بمب گذار یستیترور داتیتهد .شود
که صحنه  می. امروز شاهد آن هستردیگ می سخت و نرم در بر مهیسخت، ن داتیرا در قالب تهد یعیوس

 ،دشمنو  يمواضع خود یو به راحت ستین ینیع گریموضع ازحالت سخت به نرم د رییجنگ با دشمن با تغ
نرم در  دیورزش به عنوان تهد تیراستا استفاده از ظرف نی. در همستین کیمانند جنگ سخت قابل تفک

ورزش صرفا  مسئله متحده قرار گرفته است. االتیا ژهیغرب به و کشورهاي گذشته در دستور کار يهاسال
است که  تیبلکه ازآن جهت حائز اهم ست،یو سالمت و نشاط جسم ن یبه چند رشته ورزش ینگاه اجمال

دهد و  می لینرم تشک داتیآن را تهد ياست که محتوا یبه مثابه ظرف ياورزش حرفه ژهیعرصه ورزش به و
در جامعه هدف  روسیو مسیانهمانند مک داتیتهد نیورزش است، که ا هیشب ،ظرف به ظاهر تیفقط ماه

  ، پایگاه مشرق نیوز).1392(خدایی، کند  می عمل
خص، شـ مهـاجم بـه جامعـه م     توسـط سـامانه   یفرهنگـ  يارائه کـاال  يمعنا  به یتهاجم فرهنگاز طرفی، 

کـه رفتـار    يا گونـه  نامطلوب و نوعاً ناخودآگاه در رفتار مردم آن جامعـه اسـت بـه    راتییتغ جادیمنظور ا به
 ینبرد فرهنگـ  گر،یعبارت د  به ای یفرهنگ تهاجم. شود یمهاجم م يرویمنافع ن نیموجب تأم د،یجد یاجتماع
ه    سـتم یکـه در قـرن ب   ست؛ین افتهینو و تازه تولد  يا دهیاز سلطه دانست، پد یرا نوع  آن توان یکه م بـه منصـ

ـ پد نیدارد. ا خیتار يبه بلندا يا باشد؛ بلکه سابقه دهیظهور رس انسـان   یاجتمـاع  یزنـدگ  خیتـار  ياز ابتـدا  دهی
ها به حق و باطل و مسأله اسـتکبار و   شدن انسان میکه از همان هنگام تقس است؛ چرا همطرح و موجود بود

جنـگ نـرم). امـا اگـر      یجـامع و تخصصـ   گاهی، پا1392 ،ییها رواج داشته است (خدا آن نیدر ب یطلب سلطه
و  يشده استعمارگر  عنوان چهره شناخته  به نیزم  مغرب ریاخ  نوع از هجوم را در کارنامه نیا خیتار میبخواه
 شـه ی(رنسانس) در غرب و ظهور اندی فرهنگ اتیح دیکه از زمان تجد ستدان دیبا م؛یکن یبررس ییجو سلطه

امـع  عرضه شـد، کـه بـا فرهنـگ و ارزش جو     نیزم  توسط مغرب ییها ها و ارزش مالك د،یو فرهنگ جد
ـ فرهنـگ جد  نیداشت. ا یتفاوت اساس گر،ید و نظـام   يدار هیسـرما  يهـا  ظهـور قـدرت   يرا بـرا  نـه یزم د،ی

منابع   خود به يدار هیاستحکام و گسترش نظام سرما يکه برا یغرب دیجد يها درتفراهم آورد. ق یستیتالیکاپ
 ییایو آسـ  ییقایمختلف آفر يجهان دست زدند و کشورها يها نیداشتند، به استعمار سرزم ازینخورده ن  دست
 وانـع بـه زدودن م  د،یجد يها نیسلطه خود بر سرزم تیتثب ياستعمارگران برا نیسلطه خود گرفتند؛ ا ریرا ز

و  یغرب يوارد کردن کاالها ،یسلطه خود پرداختند. ساختن مدارس به سبک غرب ریز يدر کشورها یفرهنگ
مقابلـه بـا    يخودشـان، از جملـه اقـدامات آنهـا بـرا      یبر اساس مبان یو مذهب یاسیس يها انیراه انداختن جر
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ـ  غرب بعد از استقالل يجو سلطه نظام بود. یفرهنگ بوم ـ و  تحـت سـلطه خـود، بـه     يکشـورها  یابی در  ژهی
صورت  به یاسالم يها نیاز سرزم ياریاتفاق افتاد و بس یعثمان يامپراتور هیکه بعد از تجز یاسالم يکشورها
بـه گسـترش فرهنـگ خـود و      میرمسـتق یطـور غ  شکل گرفتنـد؛ بـه   سمیونالیو براساس ناس دیجد يکشورها

  دنبال کرد. میرمستقیطور غ را به یکردن آن در کشورها پرداخت و تهاجم فرهنگ نیگزیجا
جامعـه  مردم آن هاي  گرفتن اعتقادات و ارزش يملت برا کیتالش دشمنان  ؛یمنظور از استحاله فرهنگ

 یفرهنگ ياز فرهنگ و دست آوردها یمیعظ هیخود سرما یو مل ینیقادات دتکه با پشتوانه اع یاست. مردم
 آنها شده و یو تعال یقمردم شکل گرفته و باعث تر ینیفرهنگ که بر اساس اعتقادات د نیرا با خود دارند. ا

آنان رفته  یگوناگون، به جنگ فرهنگي ها وهیکند تا به ش می ). دشمن تالش203، 1380،ینی(شاه حسد شو می
در آورد، فرهنگ آنـان   يآن ملت را از پا ،فرهنگ آنان رییو فرهنگ آنان را مورد هجوم قرار داده، و با تغ

 جهیدر نت .کند می آن نیگزیجا اآن ملت است از آنها گرفته و فرهنگ دل خواه خود ر تیرا که در واقع هو
اسـت کـه    زيبرانـدا  یآن خواهـد شـد و در واقـع نـوع     نیگزیجـا  یداتـ وار یفرهنگ و شده تیهو یمردم ب
در زمینـه پیشـینه    جنگ نـرم).  یجامع و تخصص گاهی، پا1392 ،ییرا به دنبال دارد (خدا گریدهاي  یوابستگ
توان گفت که بحث تروریسم ورزشی براي اولین بار به این شکل مورد بررسی قرار گرفته و کتاب  می تحقیق

خاصی در رابطه با نقش تروریسم ورزش در استحاله هویـت فرهنگـی در کشـور نگاشـته نشـده      و اثر علمی 
است. روش تحقیق حاضر بر اساس مطالعات کتابخانه اي و بررسی جزوات و مقاالت و منابع اینترنتی مـورد  
 بحث واقع شده است. با توجه به اهمیت موضوع و نقش تاثیرگذار ورزش به عنوان یـک شـاخص و ویژگـی   

هاي هدف، به ویژه جوانان و توده مردم که بر حسب عالقه و فواید ناشی از مهم در استحاله فرهنگی و گروه
مواردي پرداخته شود که در قالب  بهشده است  ینوشتار سع نیدر اآن، ارتباط عمیقی با مقوله ورزش دارند. 

ف مورد نظر خود را از این طریق القاء تواند هویت فرهنگی را متعرض شود و اهدا می افزاري در ورزش،نرم
  نماید.

  یورزش سمیترور اندام و ییبایز
 ،ستین دهیپوش یورزش بر کس دیرود. فوا می ه به شمارعهر جام يضرور يازهایاز ن یکیو تحرك  ورزش

بدن و  یسالمت يتواند برا می ورزش وجود دارد کههاي  تیدر فعال يانهیاما بر خالف تصور همگان حد به
هاي  بیباعث آس د،ینماحد تجاوز  نیاز ا تیو شدت فعال زانیباشد و اگر م دیمفها  يماریاز ب يریشگیپ

  خواهد شد.  يمتعدد
 ییبـا یزهاي  و با توجه به رشد روزافزون و قارچ گونه باشگاه ستین یقاعده مستثن نیاز ا زیاندام ن ییبایز

آمـاتور و   ،يرا در سه سطح مبتد یرشته ورزش نیکنندگان اشرکت  داتیاز تهد یعیوس فیاندام در کشور ط
  .دینما دیتهد تواند می ياحرفه
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 یو کنتـرل افکـار عمـوم    ایـ مسـلط شـدن بـر دن    ي) براای(س کایآمر یتاکنون مرکز اطالعات 1947از سال 
را در  مـدرن  زاتیـ پوشش ابزارها و تجه و ارائه خدمات در نینو ينقاط جهان، اعمال روشها ریو سا کایآمر

مسـموم   غـات یتبل يمحرمانـه بـرا   یطرحـ  1950-1967داد. در اوج جنـگ سـرد از    قـرار  دستور کار خود
به اجرا گذاشته شـد   ا،یاطالعات س يآژانس مرکز کا،یآمر یجاسوس يتوسط بازو ،یغرب ياروپا در یفرهنگ

ـ . اصال وجود ندارد غاتیتبل نیادعا بود که ا نیا شبردیطرح پ نیا یاصلهاي  از جنبه یکیو  ـ اولو نیاول در  تی
باشد. در واقـع جوانـان    می متوجه قشر جوان و نوجوانان ،متوجه جهان اسالم و داخل کشورها ي،زیبرنامه ر

ذهن و  ریو با تسخ ،رندیگ می کشور مورد هدف قرار کی شبردیمحرکه توسعه و پ يروین نیترنوان فعاله عب
ـ تزر بـا و و لعب و ابتذال و گاه فکر آنها و سرگرم کردن به امور له ـ فرهنـگ   قی آنهـا را از   يدیـ و ناام اسی

   سازند. می یته شیخو تیو هو یستادگیو تالش و ا تیچرخه فعال
و  شیو عضـالت تنومنـد مـورد سـتا     بایکه بدن ز ییگردد تا جا می باستان باز ونانیاندام به  ییبایمنشاء ز

جدا از  یسالگ 30تا سن  یسالگ 7کودك از سن  اسپارتی،گرفته است. در آموزش و پرورش یپرستش قرار م
هنگـام   ی. حتبرد یو برهنه به سر م یپسران بصورت گروه گریبه همراه د یخانواده و در خوابگاه مخصوص

گام جنگ سبب بود که سربازان در هن نیامر به ا نیو غذاخوردن هم تنها پسران شرکت داشتند. ا ها افتیض
ـ بتوانند همرزمان خود را حما یکه در طول زمان بوجود آمده بود، به خوب  يقو يوندهایبه علت پ کننـد.   تی
سـربازان   ونـان، ینخست در اسـپارت و سـپس در    کهموجب شد  يطرز تفکر نیگسترش چن رسد یبه نظر م

ـ در سـپاه مقـدس تـبس د    توان یرا م یینمونه رواج همجنس گرا نیشوند. بارزتر ییگرا به همجنس قیتشو . دی
 گـاه ی، پا1391 ،یی(خـدا  در کشور ممنوع بوده است 1372تا  1357هاي  سال یاندام ط ییبایمسابقات ز البته

    ). سمیاسپرت و ترور ینترنتیا
جدا از کاربرد شناخت عضالت از منظر علم بیومکانیک و تحلیل حرکتی، نمایش اندامهاي زن و مرد به 

ي هم، چندان از نظر فرهنگی و مذهبی خوشایند جامعه ما نیست. شرکتهاي تجاري وابسته صورت برهنه برا
گیري وسـیع از ابزارهـاي رسـانه اي بـه تـرویج داروهـایی بـا منشـاء اسـتروئیدي و          به مافیاي قدرت با بهره

برنـد و از   مـی  هورمونهاي آنابولیکی که نقش بارزي در افزایش حجم عضالنی و زیبایی آن دارند، سـودکالنی 
طرفی با استفاده از شخصیت سازي ورزشکاران حرفه اي خود، هدف مورد نظر را در قالب یک انسـان تمـام   

یابـد و اهـداف    مـی  نمایند. در این حین، الگوبرداري در سطح وسیعی گسترش می عیار به جامعه هدف تزریق
با پرورش اندام و نگاه بومی بـه   شود و فرهنگ سنتی مرتبط می پشت پرده از طریق استحاله فرهنگی محقق

  بازد. می اي و پهلوانی رنگورزشهایی چون زورخانه
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  ی در ورزشخالکوب
 لیتبد یمعضل اجتماع کیخواهد رفت که به  شیاز افراط پ يادر جامعه مد شود تا نقطه يادهیپد کی اگر
دور در کشور ما هاي  از زمان یآن باشد. خالکوب نهیمد در پس زم نیاز ا یعلم ایو  یآنکه آگاه یب .شود می

خارج شده و با  یقالب سنت کی ازمسئله  نیاست که ا یمدت یول ،وجود داشته است ایو البته در سراسر دن
است که  يمد یبدل ساخته است. خالکوب یاخالق ریو البته غ یفرهنگ ریغ يچند برابر، آن را به مد یافراط

منجر شده است که انسان را  ییبه رفتار ها تیرفته و در نها شیپ یپرست طانیو ش یاله ریتا مرز تفکرات غ
  .هدد می صد در صد سقوط قرار یبیدر سراش
ـ  غیـ ، تیدور رواج داشته اسـت. خـالکوب   اریبسهاي  مختلف از زمانهاي  بدن توسط ابزار شیآرا ، بـدن  یزن
ـ آ مـی  بدن به حساب شیآرا ماتیاز تقس ،با رنگ یدست و پا با حنا و نقاش ی، نقاشي، سوراخ کاریشکاف  .دی

ـ ابداع گرد ن،یتوسط عامل يدیجدهاي  به روز شد و طرح يبعدهاي  در قرن شینوع آرا نیا ـ  .دی در طـول   یول
 ،اریبسـ هـاي   یـی با نماد گرا یپرست طانیش نئیدر آ یشدت طرفدار نداشته است. خالکوب نیگاه به اچیه خیتار
 و تفکرات خود دارند. دیعقا یدر معرف یسع
ـ باشـد. ا  می ..بدن، مو، صورت و .هاي  شیاستفاده از آرا یپرست طانیش نئیاشاعه آ ياز راهها یکی افـراد   نی

اغلـب مشـکی، بـنفش و     ش آنهـا اکثرا ابروهایشان را می تراشند یا به سمت باال طراحی می کنند، رنگ آرای
خـالکوبی مـی    ،و سمبل ها انیجمجمه، صورتک هاي شیطقرمز تند است، پوست بدنشان را با اشکالی مانند 

کند تا بدن خود  می بیجوانان است آنان را ترغ انیدر م تیجذاب يکه معموال داراها  ینوع خالکوب نیکنند. ا
جامع  گاهی، پا1392 ،یی(خدا ابدی می ظواهر کم کم در جامعه گسترش نیکنند و ا ییطرح ها نیچن زبانیرا م

  ).جنگ نرم یو تخصص
  و ورزشکاران یخالکوب

است که به شدت  شینوع آرا نیمشهور از ا گرانی، استفاده ورزشکاران و بازیگسترش خالکوب لیاز دال یکی
 ریمردم همه گ انیمد دردناك م نیامر سبب شده است تا ا نید بود. همنگذار خواه ریدر گسترش آن تاث

  .شود
ـ سنت و با  کیفراتر از  یکه خالکوب دیآ می به دست جهینت نیا یاجمال یبررس کیبا  فرهنـگ در   کی

ایده کـه   کیهمه و همه از  ار،یبسهاي  نهیپنهان و آشکار و البته هز غاتیهمه تبل نیحال گسترش است و ا
ـ شـاخص و البتـه مـد روز کـه از طر    هـاي   یخالکوب ی. با بررسشود می همان فرهنگ استحاله است منشاء  قی

ـ ا ،شـود  می قیبه تفکرات جوانان تزر ياانهیراهاي  يورزشکاران و البته باز، گرانیازخواننده ها، ب  جـه ینت نی
کـه در   یطور مثال خالکوب به. به وضوح قابل درك است یپرست طانیو ش نیضد د دیگردد که عقا می کسب

بـه   .افـت ی وعیکشـور شـ   نیورزش بسکتبال در ا قیمرسوم بوده از طر يمتحده امر االتیپوستان ا اهیس انیم
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. میکشور هسـت  ستیبدن نوجوانان بسکتبال يبر رو یکه پس از گذشت چند دهه امروز شاهد خالکوب يطور
یکی از استراتژیهاي موثر و کارآمد در ترویج فرهنگ غرب و استحاله فرهنـگ سـنتی، اسـتفاده ابـزاري از     

است، که در سطح وسیعی خالکوبی روي بدن ورزشکاران شاخص و مشهور و القاء آن تفکر به ذهن مخاطب 
اجتماعی مثل فیس بوك، تویتر، به صـورت نـرم، اهـداف    هاي  اي غرب و شبکهاز طریق ابزار بزرگ رسانه

که از خط افراط عبور کند قطعا نکوهش خواهد شد و در  یبه هر حال هر عملنماید.  می مورد نظر را پیاده
هاي مورد نظـر غـرب اسـت کـه اهـداف عقیـدتی،       . خالکوبی، یکی از استراتژیدیآ می عقل مردود به حساب

نمایـد و بـا توجـه بـه      مـی  اجتماعی، اقتصادي و سیاسی خود را از طریـق ابـزار ورزش و ورزشـکاران محقـق    
مختلـف  هـاي   ابتدا حوزه دیبا ،نیبنابرا گیرد. می جذابیتی که در آن وجود دارد، استحاله در فرهنگ را نشانه

 مقابله با دشمن يرا برا یمنیا ستمیمحور، س بیآس تیاول امن ،س مکتبو سپس بر اسا ناختجنگ نرم را ش
  .، پایگاه اینترنتی اسپرت و تروریسم)1391(خدایی،  کرد تیتقو را

  باربیزیشن ياستراتژي و الغر سمیترور
 نیدارد. ا يا اندازه يزی. اما هر چکند یم یبه سالمت یو تناسب اندام خوب است و خدمت بزرگ يالغر

 یجوان به سالمت يبه خصوص دخترها ها یلیداغ شده است که خ يو مانکن شدن به قدر يروزها تب الغر
  . (پایگاه اینترنتی ورزش و تندرستی) است الغر باشند ی. فقط کافدهند ینم یتیاهم نیرتخود کوچک

 ر جنـگ نـرم  د وودیهـال  یعنـ یمتحده  االتیا یغاتیدستگاه تبل ياز کارکردها یکی یسبک زندگ جیترو 
در  ژهیامر به و نیباشد. ا می باربیزیشن ي الغري واستراتژ ی،از اقدامات آن در حوزه تندرست یکیباشد. که  می
 يرکترهاکا ورزشکاران، اندام ياستراتژ نیبرخوردار است. در ا ییجهان اسالم از غلظت باال يکشورها انیم

را بـه   یقصـد دارنـد انـدام بـارب     وهیشـ  نیباشد. آنها با ا می یبارب هیشب یهمگ یینمایسهاي  لمیو فها  الیزن سر
  . )سمیاسپرت و ترور ینترنتیا گاهیپا(کنند  يزن مطلوب غرب الگو سازهاي  یژگیاز و یکیعنوان 

رساند که امروزه در جامعه مـا مصـرف    می ییغرب کار را به جاهاي  رسانهتوسط ، باربیزیشن ياستراتژ 
اندام  شتریهر چه ب يساز هیشب يدختران برا انیدر م ژهیخطرناك) به و اریماده مخدر بس ی(نوعها  نیتامیآمف

تبلیـغ گسـترده انـدامهاي     اسـت.  افتـه یکـاهش وزن بـه شـدت رواج     يبـرا  ییو به عنوان دارو یخود به بارب
د، هـم  کن می ورزشکاران مشهور، یکی از رهیافتهاي استحاله فرهنگی است که هم فرهنگ خود را جایگزین

کند و از طرفی ابزار و دستگاههاي ورزشی که در الغـري و تناسـب انـدام     می صنعت تجارت خود را تقویت
 یاست که اغراق در اندام عروسک بارب یدر حال نیانماید.  می نقش دارند، جایگاه خاصی را در جوانان ایجاد

همواره مورد انتقـاد روشـنفکران و    شود، یم یزن غرب ينادرست کودکان به سمت الگو يکه سبب الگوبردار
  متفکران قرار داشته است.

دختران، نقـش همسـران و مـادران را در     نیشوند، ا تیترب ییکایآمر يهاملتها با ارزش ریدختران سا اگر
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کننـد. عمـق    مـی  جامعـه شـان را اداره   ،ییکایآمرهاي  بر ارزش یشوند، لذا مبتن می جوامع خودشان عهده دار
زنان بـه   انیم نیجامعه است که در ا یاجتماع هیهدف قرار دادن سرما ،باربیزیشنالغري و  يهدف استراتژ

 يرا جد داتیتهد نیکند. اگر ا می فایا یاجتماع هیسرما دیرا در تول یاتیجامعه نقش ح يبارور ستمیعنوان س
 بود. میخواه یرانیاز زنان به عنوان مادران ا ماریب یشاهد نسل ندهیدر آ میرینگ

 طیآن است و در جوامع مختلف بسـته بـه شـرا    یذات ییها معطوف بر ارزش یسنت وهیاه به ورزش در شنگ
ـ . در اگرفت ی. مورد استفاده قرار م.نشاط و. ،یچون سالمت یبا اهداف خاص یفرهنگ ـ اال میاز قـد  زیـ ن رانی  امی

قرار داشت که  دیتاک وردم یتیترب يمکتب واال کیبه عنوان  شتریب ی،از منافع جسمان ينگاه به ورزش جدا
  بخش پهلوانان بود. نتیز ،شجاعت ،یراست ،يچون تقوا، جوانمرد ییکوین يها در آن خصلت

ورزش از  يعملکـرد  تیـ در ماه رییگر تغبه مرور نظاره تهیو همراه با گسترش مدرن ستمیطول قرن ب در
رسـانه و   رگـذار یو بـا ورود دو عنصـر تأث   يالدیم 60که پس از دهه  يبه طور میبه مدرن هست یشکل سنت

  .رسد یم تیاستحاله فرهنگ ورزش به فعل انیبه ورزش جر هیسرما
و  يشـده اسـت کـه بـر سـودمند      ییهـا  ورزش متوجه ارزش یذات تیفیمعطوف به ک يها واقع، ارزش در

داده  ییهـا  رزشخـود را بـه ا   يورزش جا یعمل يها تحول، ارزش نیا انیدارد. در جر دیآن تأک يمنفعت ماد
(پایگـاه اینترنتـی جـامع و     دارنـد  دیو جذب تماشاگر توجه و تأک یو سرگرم یشینما يها است که به جنبه

  .تخصصی جنگ نرم)
  تروریسم دارویی

 یو ب یدر حوزه داخل يثبات مند ،تیامن لها) در مسCIAمتحده ( االتیا ياطالعات مرکز سیسرو نقش
 دنبال زین یاز جمله ورزش و سالمتها  نهیکه آن را در تمام زم ،باشد می خود یدر حوزه خارج يثبات ساز

در حوزه سالمت را  يثبات ساز یب لهازبان خود مس یفارس يماهواره اهاي  شبکه قیاز طر)، CIA( کند. می
را که عمدتا  يمتعدد يبدن، داروها یو تندرست ییبایکه به بهانه ز يدر دستور کار قرار داده است به طور

رساندن به  بیآس و دیکار تهد نیدهد. هدف از ا می جیآور است را اشاعه و ترو انیز اریبس یسالمت يابر
 دایبه شدت در جامعه رواج پها  داروها و مکمل نیکه مصرف ا يباشد. به طور می سالمت جامعه تیامن

 گزارش اشاره نیمشاهده کرد. ا رانیوزارت بهداشت ا ریتوان در گزارش اخ می کرده است. عمق فاجعه را
گمرك  یقانون يو واردات آن از مباد یلداخهاي  شرکت يدیتولهاي  از داروها و مکمل ریبه غ د،ینما می

دالر در سال  ونیلیم 600دالر به  ونیلیم 25از  84در سال  یورزشهاي  قاچاق داروها و مکمل زانیکاال، م
 متحد االتیقاچاق ساخت کشور ا یواردات يه اکثر داروهااست ک نیاست. نکته قابل تامل ا دهیرس 90
 نیکند که ا می قاط جهان ثابتن یسالمت در اقصهاي  سازمان ریاخهاي  باشد که تجربه در گزارش می

کار همان  نیباشد که هدف از ا می زیمواد آغشته و خطرناك ن يخود دارا یعیداروها عالوه بر عوارض طب
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و باز هم  تنسیکه در بازار ف یمیو رژ ییغذاهاي  مکمل یبرخ. باشد می سالمت جامعه هدف يثبات ساز یب
 اریعوارض بس يدارا رند،یگ یمورد استفاده قرار م یاجتماع يها خاص در شبکههاي  مارك غاتیبر اساس تبل

اما  .شود ینم که متاسفانه مصرف کننده در زمان استعمال متوجه آن ،هستند یشگیهم ییاز جمله نازا يجد
 25 یال 20 نیب نیورزش در سن نیکه استقبال از ا نیخود را خواهد گذشت. با توجه به ا ریثدر دراز مدت تا

اسپرت و  ینترنتیا گاهی(پا جوان نگران بودهاي  زاد و ولد زوج عتیدرباره وض دیبا ،نیاست، بنابرا شتریسال ب
  ).سمیترور

  بحث و بررسی
است.  سمیبرالیل ،شود یامروزه وارد کشور م يورزش حرفه ا قیکه از طر یمیمفاه نیتر یاز اصل یکی

است. این ایدئولوژي، ریشه در "گرایی اباحه"لیبرالیسم، یک ایدئولوژي مدرن است که معنی دقیق آن
که  ییجا یعنی ،يگر هبر اباح یاست مبتن یفرهنگ ،یستیبرالییا پارادایم اصالت بشر دارد. فرهنگ ل سمیاومان

است که  یحد وسط ،امر نشود و تنها مباح بودن زینشود و مستحبات و واجبات ن یمحرمات و مکروهات نه
 .)12، 1391(حاجی ابراهیم زرگر،  وجود دارد

را نشـانه گرفتـه اسـت، گسـترش      اءیح یعنی نید شهیر ،و اصالت اباحه سمیبرالیذات ل نکهیبا توجه به ا
 اءیـ حآن کـس کـه    "(ع)  و بنا بر فرموده امـام معصـوم   انجامد یم ییازدایحبه  یدر جامعه اسالم سمیبرالیل

  ).75، 1379 ،ی(رزاق "ندارد اتیندارد، ح
 لیتشک یستیبرالیفرهنگ ل ژهیبه و یآن را فرهنگ غرب ياست که محتوا یبه مثابه ظرف يورزش حرفه ا

 یداخلـ  يهـا  تیـ در آن گسترش داده و  از ظرف زی. با ورود ورزش به جامعه هدف فرهنگ خود را ندهد یم
بـه عنـوان    خـود که کشور هـدف،   ياختالل نموده و تا حد جادیآن اقدام به ا یکشور هدف و حوزه فرهنگ

در  جیکشور متوجه آن باشد، آثار آن به تدر یفرهنگ تیری(دشمن نرم) عمل نموده و بدون آن که مد زبانیم
اسـت. در   يورزش حرفـه ا  دانیـ جنـگ نـرم م   رگذاریمهم و تأثهاي  هاز عرص یکی .سازد یم انیجامعه نما

و  سـت یو ملمـوس ن  تیقابل رو يخود يبرا ینیجنگ نرم همانند جنگ سخت، خط مقدم جبهه به طور ع
ها و مغزها را  قلب ،ینینوهاي  وهیش لهیبه وس ن،یو تصرف سرزم میهجمه مستق يدشمن در جنگ نرم به جا

  . کند یتصرف م
گونه  همان .شود یو حب و بغض انجام م نیقیشک و  قیاز طر گرانیاراده خود بر د لیقدرت نرم تحم در

در جنـگ نـرم    .مطرح است» بازار تیریمد« سخت مهیو در جنگ ن »یدفاع تیریمد«که در جنگ سخت 
  . دارد تیموضوع» حب و بغض تیریو مد ن،یقیشک و  تیریمد« زین

 ،جـان یه دیـ ورزشکاران هسـتند کـه بـا تول    ایهنرمندان  زنند یا رقم مکه حب و بغض ر ياز عناصر یکی
ـ نها  کـه در   شـود  یآنها مـ  يها حب در دل دیموجب تول تیرضا نیتماشاگران را ارضاء کرده و ا ـ وال تی  تی
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  .کنند یآنها را به عنوان گروه مرجع خود انتخاب م ،دارد و افراد یاز ورزشکاران و هنرمندان را در پ يریپذ
 ياز راههـا  یکـ ی) American life style( سـبک زنـدگی آمریکـایی    تیبا توجـه بـه موضـوع    امروزه

 یکـردن سـبک زنـدگ    نـه یو نهاد جیتـرو  ،یجهان یفرهنگ يامپراتور جادی) و ايساز یکردن (جهان زهیگلوبال
 يبـا فـراهم کـردن بسـتر     یفرهنگـ  يدر حوزه ورزش است. امپراتـور  یورزش يها ستاره قیاز طر ییکایآمر

 انیـ را در بـه قل  ینقـش مهمـ   ی،سوپراستار ورزشـ  یو معرف يا شدن تنور ورزش حرفه رممناسب در جهت گ
در به معرض  يا نقش پوشش رسانه انیم نیدر ا کند، یم يحوزه عوام جامعه باز جاناتیه تیریآوردن و مد

 اریبسـ  یشدن سبک زنـدگ  نهیدر نهاد یورزش يسوپراستارها یشخص یزندگ يها جنبه هیقرار دادن کل شینما
ـ ي سـاز  یورزش و جهـان  یجامعـه جهـان   جـاد یا، از اهداف مهم ورزش مدرن یکی است. تیاهم زئحا  ی(غرب
 دهد یرا در جهان امروز بسط م يساز یتفکر جهان يالقا کیالمپ يها يکه باز يبه طور است،جهان)  يساز
 ).سمیاسپرت و ترور ینترنتیا گاهی، پا1391 ،یی(خدا

 يها را تصرف کرده است که مردم کشـورها  ها و قلب ذهن يادر جنگ نرم به گونه یفرهنگ سمیالیامپر
و ابـراز   هـا  ییجهت ارائه توانا یرا فرصت مناسب کیخصوصاً المپ ،یجهان يها يتحت استعمار حضور در باز

ـ خود را از طر یمل تیکه هو ییو کشورها دانستند یم انیوجود خود به جهان از دسـت رفتـه    سـم یالیامپر قی
از دست رفتـه خـود را    تیهو کیمشارکت و کسب مدال در المپ قیتوهم بودند که از طر نیدر ا .دندید یم

  .)93، 1374(هدایت خواه،  کنند اءیدوباره اح
را بر ما وارد سازد  یضربه مهلک تواند یآن م قیمختلف جنگ نرم که دشمن به طرهاي  شناخت حوزه لذا
ـ بـه   زیـ را ن یو مطرح کشور که نام فرهنگـ  یورزش ياه. اما متأسفانه باشگاهسازد یم را واجب يامر  دكی
خالصـه   یـی گرا جهیصرفاً به نت ،آنها به ورزش دگاهیمختلف ورزش غافل هستند و د ياز کارکردها کشند یم
  . شود یم

هماننـد مکتـب    ،شـده اسـت   لیکـه امـروزه بـه صـنعت ورزش تبـد      ياو حرفه یمدل ورزش قهرمان در
همـه   ياست. با توجه بر حاکم بودن فلسفه برد (بـرد بـه معنـا    شتریاصالت بر منفعت و سود ب سم،یلیمرکانت

قهرمان شـدن   دلم نیدر ا تیغا شود، یم شیبرنده ستا میکه در آن ورزشکار و ت یآل افالطون دهیا ای) و زیچ
را  لهیکه هـدف وسـ   یهنگام ی،اولیماک استیراه همانند س نیبرنده است. در ا میت ایشکار و و اصالت با ورز

(پایگاه تروریسم و  فلسفه برد و اصالت منفعت خواهد شد یاز جمله فرهنگ قربان زیهمه چ کند یم هیتوج
  ورزش).  

 ورزش کشـور  تیـ ماه در ایـن صـورت،   توجه داشته باشند کـه  دیورزش کشور با نیوجود مسئول نیبا ا 
. در ورزش مدرن قهرمان مد نظر باشد یدر تضاد م نیبا روح د یبه طور ذات که شود یبرالیبه شدت ل تواند می

است که قهرمان همـه را بـه خـود     نیدو نگاه در ا نیتفاوت ا .اسوه بودن مالك است ینیاست اما در نگاه د
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به  توان یم ثیح نیکه از ا خواند یخدا م يبه سواما اسوه همه را  ردیگ یکرده و مورد پرستش قرار م وتدع
  اشاره کرد. یمدل ورزش پهلوان

ادب،  مـان، یا ،يچـون تقـوا، جـوانمرد    ییهـا  یژگـ یبـه و  یاسـالم  رانیپهلوانان در فرهنگ کهن ا همواره
رفـع   ياند. لذا بـرا  .. آراسته بوده.و  ایشجاعت، طهارت، صبر، ح ثار،یتعهد، صداقت، شهامت، عفت، ا ،یآزادگ

و  یو بـوم  ینـ ید کردیرو اورزش بهاي  نیفلسفه و به تبع آن دکتر نییبه وضع مطلوب، تب دنیمعضالت و رس
(پایگـاه جـامع و تخصصـی جنـگ      رسد یبه نظر م يورزش کشور ضرور کیطرح استراتژ نیتدو تیدر نها

  .نرم)
  در ورزش کیتفکر استراتژ

 ییو چرا یستیسفه ورزش است. فلسفه ورزش، به چمغفول مانده ورزش کشور مسئله فل یژگیو نیمهمتر 
که به  میابی می کند و با تمسک به آن در می نییو کاربرد ورزش را تب يوجود تیپردازد و ماه می ورزش
کشور نبود که  ورزشدر  رانیمد یتوان شاهد سرگشتگ می ی. تنها در صورتمیخواه می از ورزش چه یراست

اصل  3ورزش با توجه به هاي  نیشده و سپس با توجه به آن، دکتر نییتب یفلسفه ورزش در جامعه به خوب
ها،  نیکردن دکتر یاتیعمل يبرا ،يزیو در مرحله آخر از طرح ر نیو تدو هیته "به روز ،یبوم ،ینید"

  کرد. یالزم را طراحهاي  ياستراتژ
برخالف  است که: یاتیح اریبس لیدل نیو نقش سوپراستار  به ا گاهیجا یی،کایآمر یسبک زندگ جیترو در

 ریـ فراگهـاي   روش نییکـی از مـؤثرتر   .ردیگ می صورت عیسر اریبس یعمل ياز الگو يریادگی ،يآموزش نظر
 م،یمستق ریو غ ییاست. در روش الگو میمستق ریبه صورت غ امیپ يو القا ییروش الگو ،یسبک زندگ يساز

 نیبه موضوع مورد نظر توجه کنند و بـدون کمتـر   یقلب لیو تما زهیکه با انگ ابندی می مخاطبان خود فرصت
  .ام شوندیپ يرایپذ یو روان یفشار ذهن

ـ قهرمـان   برال،یاست که در جامعه ل نیدر ا يبا جامعه هجر يالگوساز ثیاز ح یبرالیتفاوت جوامع ل  ای
امـا در  خوانـد   مـی  خـود  يخود را معرض پرستش قرار داده و جامعـه را بـه سـو    "اغوا "سوپراستار با روش

  خواند. می خدا هدارد که برخالف قهرمان با روش ارشاد، جامعه را ب تیاسوه بودن موضوع يجامعه هجر
اقدام و در نظر گرفتن طرح جامع  طیو مح طیبا توجه به شرا ک،یتوجه داشت که هر طرح استراتژ دیبا

ـ متشکل از  master planشود. هر  می نیو تدو هی) تهmaster planکشور (  road mapا هـزاران  تـ  کی
بـه   يمحـور  هتا هزاران مسئله. متاسـفانه در جامعـه امـروز، مسـئل     کیاست و هر نقشه راه از  (نقشه راه)

امر بدون در نظـر   انیمتول د،یآ می به وجود ياهرگاه مسئله یعنیشده است.  لیتبد یتیریمعضل مد نیبزرگتر
 تنها به دنبـال حـل آن مسـئله    ستم،یس ياعضا گرینسبت خود با د نییخود در طرح جامع و تب گاهیگرفتن جا

کننـد.   مـی  یکل استیس يرا فدا یبخش استیس ،شوند که به اصطالح می پردازند و از مسائل کالن تر غافل می
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موجب اخـتالل در   ادیاست که به احتمال ز ییپرداختن به راهکارها ،ينقطه ضعف مسئله محور نیعمده تر
خـود را در    يحـوزه کـار   ،يریهـر مـد   نکهیاست و ا یستمیشود. لذا تنها راه حل، نگرش س می گریمسائل د

 يریـ گ میبه تصم ستمیس تیخود در کل میدر نظر گرفتن تبعات تصم بهکند و سپس با توجه  قیمسترپلن، تدق
مختصـات  تار و پود اسـت کـه   هاي  از رشته يمجموعه ا يفرش، دارا کیبپردازد. طرح جامع کشور همانند 

 ینترنتیا گاهی، پا1391 ،یی(خدا شده است نییدر آن تب زیورزش ن گاهیو جا دهیهر مسئله در آن مشخص گرد
    ).سمیاسپرت و ترور

در ارتباط  ای ستندیجدا ن گریکدیاز  ریگ میساز و تصم میتصمهاي  دستگاه ایحال حاضر، در کشور ما،  در
 کیمرکـز مطالعـات اسـتراتژ    2500از  شیمتحده ب االتیقرار ندارند. به طور مثال در ا گریکدیمعنادار با 

 يمتعـدد  ماتیتصـم  مسـئله، هـر   يپردازنـد و بـرا   مـی  يسـاز  میوجود دارند که به طور مستقل به کار تصم
فـتح  ( کننـد  مـی  فـراهم  م،یتصـم  نیانتخاب بهتر يمختلف براهاي  نهادها و سازمان يسازند و فرصت را برا می
  ).79، 1371 ،يآباد

اجـزاء   ریورزش در طرح جامع کشور با توجه بـه ارتبـاط سـازنده آن بـا سـا      گاهیواضح است که جا پر
 کیاستراتژ يزیبا ابعاد مختلف طرح ر یشود و الزم است طراحان آن به خوب می فیدهنده طرح تعر لیتشک
اسـت، از   یکیتاکت ایو  یکیعمدتا تکن یورزش تیریسطح دانش مد نکهیداشته باشند. اما با توجه به ا ییآشنا
جهت  نیبپردازند. از ا يریگ میبتوانند به تصم کیرود که در سطح استراتژ یورزش کشور انتظار نم رانیمد

 قـات یورزش کشور، به مراکز مطالعـات و تحق  ياستراتژ یو طراح يساز میاست که  ورزش در حوزه تصم
کند که  می جابیا یمبرم دارد. مضاف بر آن، روبرو شدن کشور با جنگ نرم در برهه کنون ازین کیاستراتژ
 ریجنگ نـرم در واقـع تسـخ    نیمراکز داشته باشند. دکتر نیا تیو اهم گاهیتر به جا قیعم ینگاه ن،یمسئول
قلـب هـا، عمـدتا توسـط هنرمنـدان و       ریجهت تسخ ییارضا اتیراستا،  عمل نیباشد. در ا ها می و ذهنها  قلب

ـ تواننـد در مهـار تهد   می یرانی. لذا مدردیگ می رتصو جان،یه دیورزشکاران و با تول از جـنس نـرم در    یداتی
همـه جانبـه    ،يحوزه کـالن نگـر   3 یعنی "کیتفکر استراتژ"حوزه ورزش موفق عمل کنند که با مباحث 

  .جنگ نرم)(پایگاه تخصصی  آشنا باشند ،ينگر ندهیو آ ينگر
  یاز تهاجم فرهنگ يریشگینقش ورزش در پ

است  انیدر جر رانیا فیبخصوص ملت شر ،ملت ها يبه سو یاستکبار جهان ياز سو ی کهتهاجم فرهنگ 
را عکس  یهر عمل کیزیدر ف وتنیملتها را دارد و با توجه به قانون سوم ن يبه عکس العمل متقابل از سو ازین

از خود نشان  اسببا آن و در جهت مخالفت با آن، که اگر ملت ما عکس العمل  من ياست مساو یالعمل
سازد و فرهنگ  و آداب و سنن  می است ما را مرعوب و مغلوب یندهند عمل آنان که همانا تهاجم فرهنگ

ان ما به قرار داده و دشمن ریجوانان ما را تاث نوجوانان، کودکان، تیبرد و به مرور ترب می سوال  ریما را ز
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 ینیآنان در سن رایز مد نظر است، شتریب نسوال شود که چرا نسل جوا دیشا .دیاهداف خود خواهند رس
 هیدارند روح نیسن نیدر ا یشور و حال هستند و آنان روح ناآرام هستند که با توجه به دروان بلوغ سراپا

 باعث یهمگ يحس کنجکاو نیمچنو ه زدینوجوانان و جوانان در هم آم يکه به همراه انرژ ییماجراجو
ساخته و پرداخته شده  يبا ظرافت کار نیو همچن اریبس سیدسا بافرهنگ مهاجم که  ریشود که تحت تاث می

 تیماه قرار دهد و در آن زمان است که نوجوان و جوان، ریرا تحت تاث فیو لط شیآال یاست آن روح ب
آنان ستارگان  يکند و الگوها می فرهنگ جامعه خود پشتکند و به آداب و سنن  می خود را فراموش لیاص

  ).سمیاسپرت و ترور ینترنتیا گاهی، پا1391 ،یی(خدا شود می غرب ينمایتئاتر و س گرانیزو باها  شهیو هنرپ
تا جوانان ما کمتر  میانجام ده یهجوم فرهنگ هیو عکس العمل به موقع بر عل میشیندیب ياچاره یستیبا ما

مقاله به ورزش کـه   نیشود و ما در ا می مطرح يکه آموزش پرورش قو نجاستیدر ا رندیقرار گ ریتحت تاث
  .)214، 83(رشیدي جهان،  میپرداز می شتریاز آموزش و پرورش است ب ياخود شاخه

آورد و بـا توجـه بـه     مـی  بعمـل  يریجلـوگ  یتوان از تهاجم فرهنگ می توان ادعا کرد با کمک ورزش یم
از  يریشـگ یتوان پ می به مقابله و مبارزه با آن پرداخت و از همه مهمتر با ورزش یه فرهنگهجوم همه جانب
توان  می در امر جامعه ياراده قو جادیا نیدر اثر پرورش جسم و روح و همچن نمود چرا که، یتهاجم فرهنگ

  جود آورد.اجتماع  بو کریالزم را در پ تینمود و مصونها  دانیم یملت را آماده مبارزه در تمام
 یینقش بسزا تواند یاز شبانه روز م یملت در ساعات کیبه خاطر ممارست و سرگرم نمودن افراد  ورزش

 زیـ جسم خود باشند با نفـس خـود ن   یدگیکه  مشغول ورز یصورت که افراد در همان حال نیبه ا .دینما فایا
افراد جسم خود را به  نبرخالف جهت آ یول کندیم یو تنبل  یطلبب ینفس امر به راحت رایز کنند، می مبارزه
الزم را کسـب   یو شـاداب  نـد ینما دایپ زینفس و روح را ن یسالمت جسم، یاندازند تا عالوه بر سالمت می مشقت

ـ ایجامعه ب کیبه کمک افراد  یستیبا زیتقوا و زهد ن یکنند عالوه بر حرکات موزون ورزش تـا نفـس و    دی
 اریکه مترادف با ورزش است بسـ  اضتیکلمه ر از یورزش دهند که در فرهنگ اسالم زیروح خودشان را ن

نفس  یه : ((و انماندیفرما می و کنند. می ریاز تقوا و زهد به ورزش تعب (ع) یعل حضرت نام برده شده است و
  ).15، 1391 ،یعقوبی( دهم می را به تقوا ورزش شی))، همانا نفس خوياروضها بالتقو

افـراد جامعـه و    تیآنگاه مصـون  میاموزیتقوا و ورزش روح را به همراه ورزش جسم ب نیا میوانما بت اگر
در  یستیگردد. ما با می گانگانیب یاز تهاجم فرهنگ يریشگیشود و باعث پ می منیبخصوص نسل جوان ما تضم

دارد  نهیریسابقه د ماکه در فرهنگ  یپهلوان اتیکنار ورزش جسم که هدف آن قهرمان شدن است، به روح
بـه   یپهلـوان  هیـ تقوا و داشـتن روح  جادیشود که مبارزه با نفس و ا می حاصل یما هنگام تیارج نهاده و موفق

  .ردیقرار گ یموازات ورزش قهرمان
درخشند  می یالملل نیدانند و در سطح ب می هستند که علم ورزش را خوب یننامختلف قهرماهاي  کشور در
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نـا  هـاي   خـود را بـا روش   فیحاضرند حر یکنند و حت می استفاده یکسب قهرمان يبرا یآنان از هر راه یول
قـرار   یقهرمـان  يسـکو  يکننـد و در رو  يازیـ تا بتوانند کسـب امت  ندیجوانمردانه از صحنه رقابت خارج نما

فرهنـگ  و بـا   باشـد  مـی  یتهاجم فرهنگ یحود نوع نیکند که ا می هیرا توج لهیآنها هدف وس يو برا رندیگ
دو طرز فکر و عمل را  نیا نیحد ب  یستیما با .باشد یما سازگار نم یو پهلوان يما و فرهنگ  جوانمرد لیاص

 زیـ و ملتمـان را ن  انمانو نفـس ورزشـکار   حرو و پـرورش جسـم،   يو در کنار قهرمـان پـرور   میمشخص نمائ
 یو تهاجم فرهنگ گانهیرهنگ بکه در مقابل ف یتیآموزش و پرورش عالوه بر مصون نیکه با ا میپرورش ده

ـ آ مـی  در جامعه ما بوجود  یو روح یسالمت جسم، میکن می دایپ  و طـراوت در امـور بدسـت    یو شـاداب  ،دی
  گردد. می نیاطیو ش منانیو اجتماع آماده مقابله با اهر دیآ می

تماشاگران و  يبرا ياخالق و جوانمرد يکه ورزشکار ما نفس خود را به تقوا ورزش داد و الگو یهنگام
ـ از ا تیـ به تبع تماشاگران و نسل جوان شد، ،يورزشکار هیروح نیاز ا تیبه تبع نسل جوان شد،  هیـ روح نی

و بر احساسات  رندیگ می اریاز ملت هستند عنان نفس خود را بهتر در اخت یجزئ که تماشاگران، ،يورزشکار
در مقابـل   توانـد یان انتظار داشت که فرهنگ ما مـ تو ها می الگو نی، با توجه به اندیتوانند  غلبه نما می خود

ـ  یعکس العمل گانگانیب یتهاجم فرهنگ  یرا بـا تمـام   فـان یاز خودشـان نشـان داده و حر   یعیموقـع و سـر  ه ب
 بزنند. نیبه زم شانیفنونشان و شگردها

 هودهیکنند و ب یمبتذل نمهاي  لمیف يصرف تماشا هودهیخود را ب يبه امر ورزش، نسل جوان انرژ قیتشو با
خـود را بـا ورزش کـردن     ياز انـرژ  يو مقـدار  گذرانندی ا نمهراه ها و چهارابانیاوقات خود را در کنار خ

کـه   يورزشکار هیو با تقوا و روح دهندیاختصاص م رزشاز اوقات شبانه روز را به و ینموده و مدت  هیتخل
الزم را در مقابلـه بـا    يریشـگ یتوان پ می ،شود می آموزش داده شکسوتانیو پ انیورزش توسط مرب  طیدر مح

 کند. می فایبدست آورد و ورزش نقش خود را ا یتهاجم فرهنگ

  نتیجه گیري 
در دنیاي امروزي، بی شک ما با دستاوردهاي دنیاي مدرنیته مواجه هستیم. هر کشوري با استفاده از ابزارهاي 

باشد. در این بین ورزش و زیر  می د نظر خودرسانه اي و غیر رسانه اي، در پی پیاده سازي اهداف م
مرتبط با آن، از ابزارهاي تاثیر گذار در عرصه تهاجم فرهنگی هستند. رهیافتی نوین، براي هاي  مجموعه

ایجاد استحاله در هویت فرهنگی. در این بین، آنچه مهم است، آگاهی بخشی و ایجاد یک گفتمان حقیقی و 
خود از هاي  دیگري لزوم توجه به مهندسی فرهنگی براي القاء افکار و ایده تبیین این پدیده براي جامعه و

  باشد. می طریق فرهنگ در ورزش توسط مسئولین کشور قابل توجه
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2 اعظم خبوشانی، 1حمید رضا بهرامی
  

  
  چکیده

 غیرقابلهاي  بحرانو  حوادث از انواع مختلفی معرض در خصوصی و دولتیهاي  سازماندر شرایط کنونی 
تخریـب  ، جنـگ ، از اتفاقـاتی همچـون بالیـاي طبیعـی     وسـیع  اي دایـره هـا   بحـران  این. دارند قرار بینی پیش

 بر عالوه که، گیرند می بر در را تروریستیهاي  فعالیت حتی و مالیهاي  ، بحرانکارگري اعتصابات، اطالعات
 قابـل  غیـر  بعـدي  حـوادث  وقوع و به تبعات منجر، مالی و جانی سنگینهاي  هزینه و خسارات وارد نمودن

هـا   دولت حتی وها  سازمان آبروي و اعتبار و اي شده گسترده اجتماعی و اقتصادي، امنیتی شرایط نظیر جبرانی
 بـین  از را مشـتریان  و جامعـه  نزد سازمان بودناتکا  قابل و اعتبار و اعتماد حس و کنند می دار خدشه هم را
 رسـانیدن  به حـداقل  و پیامدهایی و تاثیرات کاهش چنین براي بایدها  سازمان ضرورت این براساس. برند می

 پدافنـد هاي  پروژه. باشند روش کاربردي و مناسبی داشتهها  بحران و حوادث این گونه از ناشی آسیب پذیري
 هـدف  با و جنگ شرایط از ناشی حوادث ویژه رویارویی با رویکرد با و نیازي چنین بر تمرکز با غیرعامل
. گردنـد  مـی  دنبال و تعریف، کشور مهم و و حساس حیاتی تجهیزات و انسانی نیروي پذیري آسیب از کاستن

 و جامعهتدابیر مدیران در هنگام بروز حوادث طبیعی و غیرطبیعی تامین مواد غذایی نیروها  ترین مهمیکی از 
جهت مدیریت بحران و به منظور افزایش در سـرعت و توانمنـدي تـامین مـواد     ، لذا در این پژوهش. باشد می

یکـی از تـدابیر اساسـی مـورد      عنـوان  بـه چابکی سـازمانی  هاي  توانمنديهاي  شاخص، غذایی در هنگام بحران
توانـد در زمـره عوامـل اساسـی      می سازمانیدر این راستا چابکی . شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

  . قرار گیرد، پدافند غیرعامل به ویژه در شاخه شبکه تامین
سپس . در بخش ادبیات تحقیق تالش شده است تا به طور مختصر و مفید چابکی سازمانی تشریح گردد   

اطالعـات   شـیوه جمـع آوري اطالعـات و چگـونگی تحلیـل     ، در روش شناسی تحقیق به توضیح روش تحقیق
را بر سطح  تأثیر ترین مهمنتایج این پژوهش نشان داد که عامل مدیریت و ساختار سازمانی شود.  می پرداخته 

توانند به طور پیوسـته بـر افـزایش سـطح      می چابکی سازمانی دارد و همچنین شاخص شایستگی و پاسخگویی
  . گذار باشند تأثیرچابکی 

  مدل ساختار تفسیري، پدافند غیرعامل، انعطاف پذیري، ديتوانمن، چابکی سازمانی:ها کلیدواژه
   

                                                   
 علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق هیأتاستادیار و عضو  .1
  Khabooshani_2761@ysahoo.com/  اصفهاندانشجوي کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی  .2
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 مقدمه
شود تا در صورت بروز جنگ، خسارات احتمالی به  مجموعه اقداماتی است که انجام می پدافند غیرعامل

پذیري  یباي که موجب کاهش آس به بیان دیگر هر اقدام غیر مسلحانه. حداقل میزان خود برسد
کشور در مقابل عملیات خصمانه و هاي  تاسیسات، تجهیزات، اسناد و شریانها،  ساختمان انسانی، نیروي

تن از کاس ،پدافند غیرعاملهاي  هدف از اجراي طرح شود. مخرب دشمن گردد، پدافند غیرعامل گفته می
نه و حساس و مهم کشور علیرغم حمالت خصما، تاسیسات و تجهیزات حیاتی، پذیري نیروي انسانی آسیب

خدمات زیربنایی و تامین نیازهاي حیاتی و تداوم اداره کشور ، ها استمرار فعالیتهمچنین ن و مخرب دشم
 پراکندگی، پوشش، استتار، اختفاء، یابی، مکان :شامل غیرعامل پدافند در شرایط بحرانی ناشی از جنگ است.

 تداوم غیرعامل اعدف از هدف .باشد می خبر اعالم و فریب سازي، مقاوم و هاي امن سازه استحکامات،

 در شورک اداره تسهیل عمومی، رسانی خدمات استمرار حیاتی، نیازهاي تامین و شورک زیربنایی هاي فعالیت
 اهشک و دشمن مخرب حمالت علیرغم دفاعی بنیه حفظ و خصمانه تجاوز از ناشی بحران و تهدید شرایط

 پدافند به مربوط تدابیر وها  طرح اجراي طریق از شورک حساس و حیاتی تجهیزات و زکمرا پذیري آسیب

براي اولین بار در پی نشست بسیاري از متخصصان علمی و اجرایی صنعت پارادایم جدیدي در ت. اس غیرعامل
به وسیله  "دیدگاه متخصصان صنعتی در قرن بیست و یکم:ها  سازمانبقاء  راهبرد"گزارشی تحت عنوان 

بالفاصله پس از آن عبارت تولید . )1991ی گردید(نایجل و داو،به همگان معرف موسسه یاکوکا منتشر و
، با انتشار این گزارش مورد استفاده عموم قرار گرفت(گوناسکاران و همکاران طور مشتركچابک به 

به  دستیابی به آن انجام شد که در ادامههاي  روش ). از آن پس تحقیقات مختلفی در راستاي چابکی و2001
سیستم  . گلدمن چابکی را در سه واژه واکنش استراتژیک، تغییرات فراگیر وگردد می شارهاختصار به آنها ا

کند. وي بر این باور است که چابکی یک واکنش فراگیر و کامل به تغییرات  می جسته و غالب خالصهبر
با  .دهد می ز اول روياهاي ترم بر رقابت کسب و کاري در اقتصادبنیادینی است که در سیستم یا نظام حاک

آن داشته باشد. در فاز  تواند تاثیر بسیار موثري بر می مختلف پدافند غیرعامل چابکیهاي  توجه به بخش
بسیار موفق تر توان در انتخاب مکان سازمان  می مختلف چابکیهاي  یابی سازمان با استفاده از شاخص مکان

فراهم ها  دگی به شکل موثر را براي سازماننتواند امکان پراک می     همچنین چابکی سازمانی عمل نمود. 
تواند توانایی سازمان را جهت مقابله با آن  می نماید. در هنگام بروز حوادث نظامی یا طبیعی چابکی سازمانی

متعدد مورد بررسی و هاي  چابک در پژوهشهاي  سنجش سازمانهاي  طور قابل توجهی ارتقا دهد. شاخص به
هاي  الیت و محصول تولیدي، باید شاخصباتوجه به نوع فعها  قرار گرفته اند. هریک از سازمان مطالعه

دهند که بخش می     شریفی و ژانگ مدل سه بخشی را ارائه معینی جهت سنجش سطح چابکی داشته باشند. 
به چابک اول آن محرکهاي چابکی که تغییرات موجود در محیط کسب و کار هستند در سه دسته نیاز 
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هاي  دومین بخش مدل قابلیت کنند.راهبرد چابکی را بیان می بودن، تصمیم راهبردي براي چابک شدن و
ت و در نهایت انعطاف پذیري و سرعت بیان شده اس چابکی است که در چهار گروه پاسخ گویی، شایستگی،

چابکی عمل هاي  تتیابی به قابلیهاي دسهاي چابکی قرار دارند که به عنوان ابزارسازبخش سوم آن توانمند
ها در چهار عرصه مهم سازمان، فناوري، نیروي انسانی، نوآوري بیان شده اند شریفی سازاین توانمند کنند.می

براي چابکی بیان کردند که مهمترین عامل  همکاران یک مدل مفهومی ). تورنگ لین و1999و ژانگ (
س این مدل سازمان چابک براي رویارویی با تغییرات به مجموعه اساکند. برمحرك چابکی را تغییر بیان می

سرعت نیاز دارند. همچنین الزمه نیل به  اي از قابلیتها از جمله انعطاف پذیري، شایستگی، پاسخ گویی و
در این  و امکانات کاري است وها  ها، واکنش نسبت به فناوريچابکی سازمانی بازبینی و اصالح راهبرد

فناوري اطالعاتی، مهارت در زمینه  اناسازهاي متنوعی نیاز است که اهرم نمودن تاثیر افراد وراستا به تو
). در 2005ن جمله اند تورنگ لین وهمکاران (آمشارکتی از  تغییر و عدم اطمینان، روابط همیارانه و

کی در عمل چابهاي  ی ارزیابی و سازگاري و بهبود روشپژوهشی که تحت عنوان چارچوبی براي پشتیبان
نها چابکی را از چهار بعد مورد بررسی قرار دادند که آانجام گرفت  2008توسط کومر و هندرسون درسال 

. این هشت ر هشت قسمت مورد بررسی قرار گرفتبعد اول آن تحت عنوان محدوده روش(حیطه عملکرد) د
گذاري ساده یا پیچیده کدهاي  روش -4روش توسعه  - 3اندازه تیم  -2اندازه پروژه  -1 شاخص عبارتند از:

با توجه به مطالب ارائه مکانیزم انتزاعی.  -8فرهنگ تجارت  -7محیط فیزیکی  - 6محیط تکنولوژي  -5
هاي  شاخصمرتبط با این موضوع هاي  از ادبیات تحقیق و مطالعه پژوهش شده در این پژوهش ابتدا با استفاده

. سپس پرسش نامه سنجش سطح چابکی سازمانی طراحی و روایی و پایایی استسنجش چابکی شناسایی شده 
  آن تایید شده است. 

  ویژگیهاي سازمان چابک
، و حفظ بقا و سهم بازار کارکنان، ی سازي و ارج نهادن به مشتریانست از غنا دف سازمان چابک عبارته

مناسب نسبت به تغییراتی که در هاي  کنشکه اساساً براي این کار مجموعه اي از قابلیتها را براي انجام وا
خودشان ها  . هر چند شرایط کاري که در آن، اکثر شرکت دهد، در اختیار دارد محیط کسب وکار روي می

بینی و بالطبع افزایش ضرورت پیروي از چابکی ذکر  یابند براساس تقاضاي ناپایدار و غیرقابل پیش را می
گر تغییر مساله جدیدي نباشد، ا. حتی  محرك در چابکی، تغییر است. از این رو، مهمترین عامل  شود می

. آشفتگی و عدم اطمینان در محیط کسب و کار، به  دهند تحوالت امروز با سرعتی بیش از گذشته روي می
تغییرات هاي  اد، انواع و نیز مشخصات یا ویژگی. تعد در صنعت تبدیل شده است  یکی از عوامل اصلی ناکامی

متفاوت، هاي  عوض کرد. موسسات متفاوت با ویژگیتوان به علت نامحدود بودن آنها به سادگی  را نمی
چابک فراتر از هاي  سازماننمایند که منحصر به خودشان است اما اصوالً  تغییرات مختلفی را تجربه می
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الطم و کسب یک متاندیشند و متمایل به استفاده از فرصتهاي بالقوه در یک محیط  انطباق با تغییرات می
نیازهاي  ءارضا چابک دربارههاي  سازمان . باشند خود میهاي  ها و شایستگیازاي نوآوری رموقعیت مستحکم د

رسانند، بلکه  تنها محصوالت خود را به فروش نمیها  سازمان. این  اندیشند مشتریان نیز به گونه اي دیگر می
معتقدند که محصوالتشان ها  سازمان. این  کنند ارائه می ساز و کارهاي برآوردن نیازهاي واقعی مشتریان را

کامل نیست و به منظور افزایش ارزشهاي دریافتی مشتریان از محصول یا ایجاد ارزش افزوده براي آنان، سعی 
.  گردد میدر غنی سازي محصول خود دارند. این امر، سبب غیرقابل دسترسی شدن موقعیت چابک براي رقبا 

شوند که بتوانند، به نیازهاي  محصوالتی متمرکز می چابک بر طراحی یا توسعههاي  سازمان عالوه بر این،
  ).2003کروسیتو و یوسف، صر به فرد مشتریان پاسخ ویژه دهد(منح

شـود و   آغـاز مـی   پیش روهاي  بحرانو یا  دستیابی به چابکی، با فرض اکتساب اطالعات بازارهاي سودآور
. قابلیت  شوند تهیه و طراحی میو یا وضعیت آتی جامعه در این میان، محصوالتی متناسب با نیازهاي مشتریان 

سودآوري این محصوالت، مبتنی بر راهبردهاي بازاریابی و قیمت گـذاري اسـت، کـه خـود مبتنـی بـر ارزش       
یـد بازارهـا، خطـوط تولیـد،     بک موفـق نـه تنهـا با   . بنابراین رقباي چا باشد دریافت شده از سوي مشتریان می

آینده را نیـز   باید مشتریان و بازارهاي بالقوهو مشتریان فعلی خود را خیلی خوب بشناسند، بلکه ها  شایستگی
جدیـد،  هـاي   ه ریزي راهبردي بـراي کسـب شایسـتگی   . این شناخت منجر به برنام پیش بینی و شناسایی کنند

  ).1385( شهائی، شود ر بازارهاي جدید میل و تسخیتوسعه خطوط محصو
جدید هدایت سازمان جهت واکنش سریع و موثر نسبت به تغییـرات  هاي  چنین سازمان چابک بر راههم

تا حدود زیادي منتهـی بـر محصـوالت و    ها  توجه دارد، که البته این روشو یا ایجاد شرایط بحرانی  بازارها 
سازمان چابک عبارت است از هـم سـود کـردن     بیان ساده تر، شالوده. به  ستندخدمات مورد نیاز مشتریان ه

فناوري اطالعاتی، کارکنان، فرآیندهاي کاري و امکانات در یک سازمان همگن و انعطاف پـذیر، تـا در ایـن    
.  )2005و همکـاران،   1تورنگ لینه شرایط در حال تغییر فراهم گردد(صورت توانایی واکنش سریع نسبت ب

یز مرتبط تامین ن سازمان است، که به زنجیرههاي  یتچابک نه تنها مشتمل بر شماي کامل فعال البته سازمان
  .  )2001و همکاران،  2(ریناست

اي از محصوالت با هزینه پایین، کیفیت باال،  آمیز دامنه گسترده چابکی به توانایی تولید و فروش موفقیت
کند که براي مشـتریان متعـدد و مشخصـی ارزش     ا اشاره میه زمانهاي تاخیر کوتاه و تنوع اندازه در محموله

شود سازمان بتواند تغییرات موجـود در   . در واقع، چابکی یک توانایی اساسی است که سبب می کند آفرینی می
محیط تجاري را احساس، دریافت، مالحظه، تجزیه و تحلیل و پیش بینی کند و بنا بـه ایـن تعریـف، تولیـد     

اي کسـب وکـار داشـته، و بـا     سازمان است که دیدگاه وسیعی در مورد نظم جدیـد دنیـ   کننده چابک، داراي
                                                   

1 .Lin 
2 .Ren 
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پردازد و ابعاد مزیتی جریانـات تغییـرات را    میها  معدود خود، به مقابله با آشفتگیهاي  و توانمنديها  توانایی
ش سـطح چـابکی   کوشد. مزایاي حاصل از بهبود و افـزای  تسخیر کرده و براي رفع نیازهاي متغیر مشتریان می

  ) : 1385فتحیان و همکاران، ر موارد زیر خالصه نمود(توان د سازمانی را می
  .مان به سمت اهداف از پیش تعیین شدهزتر ساپیشبرد سریع •
 .و استحکام سازمانها  خدمت رسانی بهتر، کاهش قیمت •
 .فناوري اطالعات اهش حجم بودجه اختصاصی در زمینهک •
 .سرویس دهندگان فناوري اطالعاتبرقراري هماهنگی الزم بین  •
 .یندها و بهبود عملیات کاريآتوانایی سازمان در تغییر فر •
 .تر سازمان به نیازهاي مشتريپاسخ گویی سریع •
 .افزایش رضایت خاطر کارکنان •
 .کارکنانهاي  توسعه چشمگیر مهارت •
 .توجه و تاکید بر کنترل سازمان •
 .پیشرفت ساختار فرآیندهاي سازمانی •
 .ها ارایی سازمان به دلیل کنترل و کاهش هزینهافزایش ک •
 .رقابتی عرصه تکنولوژیکی درهاي  کسب برتري •
  .قابل اطمینان شدن زنجیره تامین •
 و حواث غیرمترقبه. استحکام سازمان در مقابل شرایط بحرانی •

ب چومتغیر براي گسترش دادن یک چهـار  15آوري  ، با جمع2006همچنین آگاروال و همکاران در سال 
متغیرهاي شناسایی  ) را ارائه دادند که1ISM(ل ساختار تفسیريمین مده تابه منظور بهبود یافتن چابکی زنجیر

  شده عبارتند از :
ریزي مشترك  برنامه ـ 5ـ معرفی محصول جدید 4ـ دقت اطالعات 3ـ سرعت تحویل 2ـ حساسیت بازار 1

ـ 9 ـ کاهش زمان تحویل8ابزارهاي فناوري اطالعات ـ بکارگیري 7ـ یکپارچگی فرآیندها 6       و متمرکز 
دادن(عـدم   ـ کاهش13 ـ بهبود کیفیت12 مندي مشتري ـ رضایت11ها  کاهش هزینهـ 10بهبود سطح خدمات 

  دادن مقاومت در برابر تغییر. کاهش ـ 15 ـ توسعه مسئولیت14ثباتی بیاطمینان)
از متغیرها بر روي متغیرهاي اثر هر یک   روشی است براي بررسیISM)طراحی مدل ساختاري تفسیري 

باشد و این  ط میمین بر مبناي ارتباراي بهبود بخشیدن چابکی زنجیره تااین طراحی رویکردي فراگیر ب دیگر،
رابطه درونی  ISMمراحل مختلف روش رود.  چابکی زنجیره تامین بکار می چهارچوب طراحی براي توسعه

                                                   
1.Interpretive Structueral Modeling  
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و قدرت وابسـتگی آنهـا در جـداول    مطابق با تاثیر  بندي متغیرها، ی و دسته ن بر چابکمیان متغیرها و تاثیر آ
   نشان داده شده است. پژوهشهاي  مندرج در قسمت یافته

  باشد. چوب بررسی زیر میرتباط میان این دو متغیر در چهارا»  j , i«به ازاء هر 
V  متغیر :i  براي رسیدن به متغیرj کند کمک می.  
A  متغیر :j   فقط توسط متغیرi ابد.ی می بهبود 
x  متغیر :j , i  .براي رسیدن به همدیگر کمک خواهند کرد  

O  متغیرهاي :j , i  .بدون ارتباط هستند  
تبـدیل بـه یـک     (i,j)، بنـابراین در مـاتریس دسـتیابی   باشـد  V صورتب SSIM 1در ماتریس  i,jچنانچه 

  شود. تبدیل به صفر می (j,i)باشد و  می
شـود و   تبدیل به صفر مـی  (i,j) باشد در ماتریس دستیابی Aبه صورت  SSIMدر ماتریس  (i,j)چنانچه 

(j,i) شود. تبدیل به یک می  
نیز تبدیل به یـک    j,iیابی به یک و در ماتریس دست (j,i)وارد شود بنابراین  xبه صورت  (j,i)چنانچه 

  شود. صفر می j,iو  i,jین بنابرا ،وارد شود O) به صورت i,jشود. چنانچه ( می

  
 

  روش تحقیق 
 بنابراین. دارد آن اجرایی امکانات و پژوهش موضوع ماهیت و اهداف به بستگی تحقیق روش انتخاب

 و اهداف همچنین و پژوهش موضوع ماهیت که گرفت تصمیم تحقیق روش مورد در توان می هنگامی
زیرا ، استکار برده شده در این تحقیق از لحاظ هدف کاربردي تحقیق ب روش. باشد مشخص آن وسعت

                                                   
1.Structural Self Interaction Matrix  
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با چابکی  سطح یک از آنها بر و بررسی تاثیر هر سازمانی چابکیسنجش هاي هدف تحقیق شناسایی شاخص
است. این پژوهش با رویکرد میدانی  ) جهت ارتقاء پدافند غیرعاملISMاستفاده از مدل ساختار تفسیري(

شیوه اجرا،  استفاده براساس مورد تحقیق روش شود. همچنین می ک مقطعی انجامپیمایشی و به صورت ت
   .باشد می تحلیلی (تحلیل ریاضی) - اکتشافی

آوري اطالعات براي پوشش مباحث تئوریـک تحقیـق از کتـب تخصصـی و عمـومی، مقـاالت و       در جمع
گیـري از  ه و مصاحبه و بهـره و همچنین از پرسشنامها  ، اسناد و مدارك موجود در سازماننشریات تخصصی

هـاي خـاص   نامه مورد نیاز بـا توجـه بـه ویژگی   نظرات افراد خبره در زمینه چابکی استفاده شده است. پرسش
و همچنین مصاحبه با خبرگان طراحـی شـده و همچنـین بررسـی روایـی و پایـایی       ها  سازمانمطالعه شده در 

از جهـت انجـام محاسـبات    در این پژوهش . گرددی میپرسشنامه با استفاده از آزمونهاي آماري مناسب بررس
  .استفاده شده است SPSSنرم افزار 

  جامعه و نمونه آماري پژوهش
در هنگام بروز حادثه و بحران مدیریت باید در اولین فرصت جهت تامین مواد غذایی افراد جامعه اقدام 

بدون آنها ادامه زندگی امکان پذیر نیست. بر  زیرا مواد غذایی از نیازهاي اساسی انسانها بوده و هرگز، نماید
عامل مناسب تامین مواد یک پدافند غیرهاي  ترین توانمنديهمین اساس در هنگام بروز جنگ یکی از مهم

تواند نقش بسیار موثري در تسریع و  می باشد. جهت تامین مواد غذایی چابکی سازمانی می جامعهغذایی افراد 
نی مواد غذایی مورد در این پژوهش چابکی سازما آن شدیم تا اشد. بر این اساس برتامین مواد غذایی داشته ب

صنایع غذایی در هاي  جامعه آماري ما در این تحقیق کارخانه اساسی آن تحلیل گردند.هاي  بررسی و شاخص
 باشد. می اصفهان شهرستان

از فرمـول کـوکران اسـت. در ایـن     تعیین حجم نمونه، اسـتفاده  هاي  )، یکی از روش1380بنا به نظر آذر (
  : تعیین نمونه از این فرمول آماري زیر استفاده گردیده است پژوهش نیز، براي
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انـدازه متغیـر در    ،Z عـه تعـداد اعضـاي جام   ،Nتعداد اعضاي نمونه است، در حالی که  ،nدر این فرمول، 

حجـم نمونـه تحقیـق بـا اسـتفاده از روش       باشد. می سطح دقت ،eنمونه مقدماتی و واریانس  ،2sتوزیع نرمال
نشان داده شده است. با توجه به جدول  )1( جدول در مختلف سناریوهاي در و محدود جامعه از گیري نمونه

پرسشنامه قابل بررسی  84پرسشنامه توزیع و  93که تعداد  نفر است 81مذکور نمونه تحقیق حاضر برابر با 
         .  جمع آوري گردید
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  ي چابکیتوانمندیهاسنجش گیري براي  سناریوهاي نمونه ):1جدول(
ε z=1.96 Z=1.64 

05/0 81 74 

06/0 74 66 

07/0 67 59 

08/0 61 52 

09/0 55 46 

1/0 50 41 

روایی: روایی آزمون عبارت است از توانایی ابزار مورد نظر در اندازه گیري صفتی که آزمون براي انـدازه  
نـه  جهت تایید روایی محتوا براي طراحی پرسشـنامه از نظـر خبرگـان در زمی   است و گیري آن ساخته شده 

 توان دریافت کـه  می بارتلتو  KMOبا توجه با نتایج بدست آمده از آزمون چابکی سازمانی استفاده گردید. 
  دهد. می ) نتیجه این دو آزمون را نشان2داشته است. جدول (تحلیل عاملی نتیجه مناسبی در بر

  
  هااري بارتلت در پرسشنامه توانمندید و سطح معنی KMOهاي آزمون  ): خروجی2جدول(

چابکی مدیریت   پاسخگویی سرعت  انعطاف پذیري شایستگی ابعاد تواناسازها
  وساختارسازمانی

چابکی طراحی 
  وتولید محصول

kMO 615.  561. 553. 579. 709. 612.  
Bartlett's Test of 

Sphericity 
Approx. Chi-

Square 
299.342  121.4 402.231 109.42 166.45 111.857  

df 28 10 15  15 10 10  
Sig. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 

توانمندي چابکی محاسبه شـد،  هاي  ریب آلفاي کرونباخ براي همه شاخصجهت تایید پایایی پرسشنامه ض
  ) ارائه شده است.3که نتایج آن در جدول (

  ): نتایج حاصل از تحلیل پایایی پرسشنامه توانمندي3جدول شماره (

  

  
  
  

  آلفاي کرونباخ  ابعاد
  802/0  شایستگی

  766/0  انعطاف پذیري
  791/0  سرعت

  731/0  پاسخگویی
  743/0  مدیریت و ساختار سازمانیچابکی 

  781/0  چابکی طراحی و تولید محصول
  %879         نامه کل پرسش
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 پژوهشهاي  یافته
ـ  3 ـ انعطاف پذیري2  ـ شایستگی1 که عبارتند از : در این پژوهش عوامل موثر بر چابکی سازمانی

که تحت چابکی طراحی و تولید محصول،  -6 ـ چابکی مدیریت و ساختار سازمانی5ـ پاسخگویی 4 سرعت
ابتدا جهت تشکیل ماتریس تعامل ساختاري یک ماتریس  د.نگرد بندي می اولویت  (ISM)مدل ساختاري 

مذکور تشکیل و در اختیار مدیران قرار گرفته و مدیران براساس اصول زیر هاي  شش در شش شامل شاخص
  ماتریسهاي ذیل را تکمیل نمودند.

  تریس تعاملی ساختاري(ماتریس مقایسه معیارها)ما -)4جدول (

J                     I 6  5  4  3  2  1  

1  O O  V  V  O  ـــ  

2  X X  X  V  ـــ ـــ 

3  X  O  V  ـــ ـــ ـــ 

4  V V ـــ ـــ ـــ ـــ 

5  O  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  6

  
  شود : می تعریفپارامترهاي معرفی شده در جدول فوق بصورت زیر 

-V  i  به بهبودj کند می کمک.           A- j  فقط ازi پـذیرد  مـی  اثر.         X-  j   وi   داراي ارتبـاط
  .متقابل هستند

O- j   وi   بدون ارتباط هستند.    
بـود آنگـاه    Vچنانچه رابطـه بـه صـورت    مشخص شده اند،  jو iروابط بین دو متغیر  4در جدول شماره 

1=(i,j)    0و سپس=(j,i)   اگر رابطه به صورتA   0بود آنگـاه=(i,j)    1و سـپس=(j,i)     چنانچـه رابطـه
باشد. با استفاده از این روابط  می  (j,i)=  (i,j)=0بود   Oاگر رابطه بصورت   (j,i)=  (i,j)=1بود  Xبصورت 

  .شود می ماتریس دستیابی تشکیل داده
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  ماتریس دستیابی -)5جدول (
J               I  1  2  3  4  5  6  

1  1  0  1  1  0  0  

2  0  1  1  1  1  1  

3  0  0  1  1  0  1  

4  0  1  0  1  1  1  

5  0  1  0  0  1  0  

6  0  1  1  0  0  1  

  
مجموعه مقدم را تعریف  با بدست آمدن ماتریس دستیابی براي تعیین معیارها دو مجموعه قابل دستیابی و

که مجموعه قابل دستیابی، مجموعه اي است کـه در  ین ترتیب بدست آورده بد کرده و سپس اشتراك آنها را
ه در آن سـتون  ها عدد معیارها بصورت یک ظاهر شده باشند و مجموعه مقدم مجموعه اي است کـ آن سطر

ي . با بدست آوردن اشـتراك ایـن دو مجموعـه سـتون بعـد     ارها به صورت یک ظاهر شده باشد، عدد معیها
ري که اشتراك دو مجموعه برابر با مجموعـه قابـل دسـتیابی    . اولین سطجدول (اشتراك) تکمیل خواهد شد

  (j,i)=1از آنجائی که طبق خاصیت تعدي در منطق ریاضـی اگـر   شد سطح اول اولویت مشخص خواهد شد. با
می باشد. بدین معنی که معیارهائی بطور غیرمستقیم بر معیار دیگـر   (i,k)=1باشد در نتیجه  (j,k)=1و نیز 

 ،گرفته شده و رابطه دو متغیر که بعد از بکارگیري این منطق با هم ارتباط پیدا مـی کننـد  اثر دارند در نظر 
  * نمایش داده شده است.1بصورت 

 (ماتریس دستیابی نهایی)اصالح شده دستیابیماتریس -)6جدول (
J               I  1  2  3  4  5  6  

1  1  0  1  1  1*  1*  
2  0  1  1  1  1  1  
3  0  0  1  1  1*  1  
4  0  1  0  1  1  1  
5  0  1  0  0  1  1*  
6  0  1  1  0  0  1  
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  .آید می ، مجموعه قابل دستیابی و مجموعه مقدم بدستصالح شدهبا استفاده از ماتریس دستیابی ا
  ISMدر سلسله مراتب ها  مرحله اول تعیین سطح متغیر -)7جدول (

  سطح  اشتراك  مجموعه مقدم  مجموعه قابل دستیابی  معیار
    1  1  1و3و4و5و6  1
    2و4و5  2و4و5و6  2و3و4و5و6  2
    3  1و2و3و6  3و4و5و6  3
    4و2  1و2و3و4  2و4و5و6  4
    2و5  1و2و3و4و5  2و5و6  5
  1  2و3و6  1و2و3و4و5و6  2و 3و 6  6

 یابی و مجموعه مقدم را تعریفبا بدست آمدن ماتریس دستیابی براي تعیین معیارها دو مجموعه قابل دست
بدین ترتیب که مجموعه قابل دستیابی، مجموعه اي اسـت کـه    شود. می و سپس اشتراك آنها را بدست آورده

در آن سطرها، عدد معیارها بصورت یک ظاهر شده باشند و مجموعه مقـدم مجموعـه اي اسـت کـه در آن     
ها، عدد معیارها به صورت یک ظاهر شده باشند. با بدست آوردن اشـتراك ایـن دو مجموعـه سـتون      ستون

واهد شد. اولین سطري که اشـتراك دو مجموعـه برابـر بـا مجموعـه قابـل       بعدي جدول(اشتراك) تکمیل خ
) سـطح اول  6(انعطـاف پـذیري  سطح اول اولویت مشخص خواهد شد که در این جـدول معیـار    ،دستیابی باشد

بندي معیارها را تشکیل داده است. با ادامه روش فوق پس از انجام سه مرحله دیگـر، جـدول سـطح     اولویت
  آید. یم بندي شده بدست

گیرد که در آن مجموعه قابل دسـتیابی و   می شکل 8از سطر و ستون، جدول شماره  6بعد از حذف معیار 
گردد و با مقایسه ستون اشتراك و مجموعه قابل دسـتیابی،   می مجموعه مقدم مشخص و اشتراك آنها حاصل

  گیرد. می (سرعت) به عنوان سطح دوم قرار5معیار شماره 
  ISMم تعیین سطح متغیرها در سلسله مراتب مرحله دو - )8جدول(

  سطح  اشتراك  مجموعه مقدم  مجموعه قابل دستیابی  معیار
    1  1  1و3و4و5  1
    2و4و5  2و4و5  2و3و4و5  2
    3  1و2و3  3و4و5  3
    2و4  1و2و3و4  2و4و5  4
  2  2و5  1و2و3و4و5  2و5  5

  
سـطح بنـدي متغیرهـاي     با ادامه روش فوق، پس از انجام سـه مرحلـه دیگـر بـه طریـق مشـابه، جـدول       

  آید. می ) بدست9چابکی(جدول شماره 
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  سطوح متغیرهاي چابکی - )9جدول(
  سطح  اشتراك  مجموعه مقدم  مجموعه قابل دستیابی  معیار

  5  1  1  1و3و4و5و6  1
  2و4و5و6  2و4و5و6  2و3و4و5و6  2
  4  3و6  1و2و3و6  3و4و5و6  3
  3  2و4  1و2و3و4  2و4و5و6  4
  2  2و5  1و2و3و4و5  2و5و6  5
  1  2و3و6  1و2و3و4و5و6  2و3و6  6

 براي بهبود چـابکی  ISMبا استفاده ار سطح بندي انجام شده دیاگرامی تحت عنوان مدل توسعه داده شده 
) که به عنوان سطح اول شناخته شده اسـت،  6، بدین صورت که معیار انعطاف پذیري(شود می ترسیمسازمان 

ترتیب سایر معیارها در سطوح دیگر دیاگرام مشـخص شـده   گیرد و به همین  می در اولین سطح دیاگرام قرار
) در پائین ترین سـطح دیـاگرام و سـایر    2) و معیار شایستگی(1اند. معیار چابکی مدیریت و ساختار سازمانی(

  معیارها به ترتیب اهمیت بین این دو سطح قرار گرفته اند.

  
  براي بهبود چابکی زنجیره تأمین  باحذف روابط تعدي  ISMمدل پایه اي توسعه داده شده   -1شکل 

 انعطاف پذیري

 طراحی و تولید محصولچابکی     

 سرعت 

 پاسخگوئی

 شایستگی        ازمانیساختار سمدیریت و چابکی 

1 2 

3 

4 

5 

6 
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  نتیجه گیري
وارده، هاي  جهت جلوگیري از خطرات احتمالی و زیان یکی از اقدامات اساسی و عمده پدافند غیرعامل

 حديتا همچنین باشد و  میکارآمد و اثربخش هاي  سهولت و تسریع در فرآیند تصمیم گیري و اتخاذ تصمیم
و مکان به گونه اي طراحی و تجهیزات مورد نیاز و قابل استفاده تاسیسات امکانات،  که ممکن است باید

رفی یکی از غییرات شرایط و محیط از انعطاف پذیري خوبی برخوردار باشند. از طشوند که نسبت به تیابی 
ي طراحی و تاسیسات به گونه اها  لذا باید کارخانه ،عامل پراکندگی تجهیزات استعوامل مهم پدافند غیر

به  جغرافیایی عملکرد سریع و مناسب و سرعت پاسخگویی باال نسبت شوند که بتوانند در مکانهاي پراکنده
  . تقاضا را داشته باشند

، اساس در این پژوهش به شناسایی و بررسی تـاثیر عوامـل چـابکی سـازمانی پرداختـه شـده اسـت        بر این
نها را در مقابله با دشمنان نظامی و آباشند که توان  می منحصر به فرديهاي  چابک داراي ویژگیهاي  سازمان

طبیعـی تقاضـاي برخـی    نگام بروز یک بحران طبیعی یا غیرهدر  .دهند می رقبا و حتی بالیاي طبیعی افزایش
غذایی بسته بنـدي شـده و    یابد مثال در هنگام بروز جنگ مواد می محصوالت خاص به مقدار زیادي افزایش

ید هر محصول نیاز به مواد خام دارد که در شرایط لهمچنین تواري از تقاضاي زیادي برخوردارند. دقابل نگه
خاصـی در سـازمان بـه توانـایی     هـاي   واري است. پس وجود عوامـل و ویژگـی  دشبسیار تهیه آنها کار  یبحران

اساسـی و مـوثر چـابکی    هـاي   کند. یکی از ایـن ویژگـی   می بسیاريسازمان در مقابله با این مشکالت کمک 
کی مدیریت ، چابشایستگی ،انعطاف پذیري، پاسخگویی، سرعت :باشد. در این پژوهش شش عامل می سازمانی

چابـک شناسـایی   هاي  اصلی سازمانهاي  صول به عنوان شاخصطراحی و تولید محو ساختار سازمانی، چابکی 
چـابکی مـدیریت و سـاختار    عامـل  تحلیل قرار گرفتند. براسـاس نتـایج ایـن پـژوهش     ارزیابی و شده و مورد 

ر یـ فـزایش سـطح چـابکی بـا تغی    همچنین سـرعت ا  .سازمانی تاثیر بسیار زیادي بر سطح چابکی سازمان دارد
  . دیگر بیشتر استهاي  نسبت به شاخص شاخص شایستگی و پاسخگویی بسیار

توانـد   مـی  چابکی به طور همزمان گـاهی هاي  آمده در این پژوهش تغییر شاخصبا توجه به نتایج بدست 
هـر یـک از   دن میـانگین  چنین کم بوه مقدار چشمگیري افزایش دهد و همسرعت سطح چابکی سازمان را ب

. با را به شدت کاهش دهدها  یش سطح چابکی با تغییر دیگر شاخصتواند سرعت افزا می چابکیهاي  شاخص
را بـه  هـا   سازمان یابی مکانتوان قابلیت، سرعت و نیز  می آنها، همچنینو ارتباط بین ها  توجه به این شاخص

مرتبط با پدافند غیرعامـل و  هاي  فعالیتهزینه و زمان کمتري درخصوص گونه اي انتخاب کرد که بتوان با 
  وارده، اقدامات مهمی را انجام داد.هاي  کاهش خطرات احتمالی و جلوگیري از زیان
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  پدافند غیرعاملو  سرمایۀ اجتماعی
  1زینب بیلکی

  
  چکیده

یکی از کا نونی ترین مفاهیم ظهور و  عنوان بهو اشکال گوناگون ها  در زمینه سرمایۀ اجتماعیمفهوم 
باعث ایجاد بستر مناسبی براي بهره وري انسانی و راهی  سرمایۀ اجتماعیتقویت . بروز یافته است

 پدافند غیرعاملاز طرف دیگر شود.  می هویت بخشی  و امنیت قلمداد، براي نیل به توسعه پایدار
پذیري،  آسیبکاهش ، بازدارندگی، که موجب افزایشاي  هغیر مسلحانهاي  مجموعه اقدام عنوان به

پایداري ملی و تسهیل مدیریت بحران و در نهایت ایجاد امنیت ارتقاي ، ضروريهاي  فعالیتتداوم 
  . ملی است مورد توجه بسیاري از کشورها قرار گرفته است

، اجتماعیهاي  منابع غنی سازي کنش ترین مهمیکی از  عنوان به سرمایۀ اجتماعیدر این پژوهش     
اجتماعی در نظر گرفته شـده   نسجام و آگاهی و اعتماد ایجاد کننده ا، افزایش تمایل به مشارکت

، مشارکت، حضور مولفه هایی مانند اعتماد. هدفمند قابل دسترسی استهاي  است که با انجام کنش
این مقاله به دنبـال  شود.  می آن جامعه محسوب ، سرمایۀ اجتماعیآگاهی و انسجام در یک جامعه

 –سی که بـه روش توصـیفی   در این برر. است پدافند غیرعاملدر  سرمایۀ اجتماعیمطالعه نقش 
یکی از  عنوان به سرمایۀ اجتماعیانجام گرفت اي  هتحلیلی و با استفاده از ابزار اسنادي و کتابخان

نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر نقـش  . شناخته شد پدافند غیرعاملسازوکارهاي مرتبط با 
با توجه به این . است پدافند غیرعاملدر ارتباط با تحقق  سرمایۀ اجتماعیگذار و تعیین کننده  تأثیر

نهادهـاي  ، بر بازسازي و استحکام روابط اعتمادي بـین مـردم   تأکیدرسد با  می نقش مهم به نظر
و نهادهاي اجتماعی کشور براي مشارکت در ایجاد امنیت اجتماعی ها  افراد گروه، اجتماعی و دولت

  . باشند می در کشور پدافند غیرعاملساز تحقق زمینه  سرمایۀ اجتماعی عنوان به
  امنیت اجتماعی، اعتماد و مشارکت اجتماعیسرمایۀ اجتماعی، پدافند غیرعامل،  :ها کلیدواژه

    

                                                   
  bilakizeinab@yahoo.com/  کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزي رفاه اجتماعی ، دانشگاه عالمه طباطبائی دانشجوي .1
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  مقدمه  
مفهومی جامعه شناسی ا ست که از جمله مفاهیم سخت و پیچیده این علم است که به  سرمایه اجتماعی
توان ادعا کرد که  می از یک منظر. راه یا فته و همه گیر شده استعلمی گوناگون  هاي  سرعت به رشته

باشد و شناسایی آن به عنوان یک سرمایه چه  می سرمایه اجتماعی عمدتا  مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی
هاي  تواند شناخت جدیدي را از سیستم می در سطح مدیریت کالن و چه در  سطح مدیریت سازمانها و غیره

از . ) 1995 ،( فوکویاما. اجتماعی ایجاد کرده  و  مدیران را در مدیریت بهتر  سازمانها  یاري کند  –ي اقتصاد
تاریخی و  ،سرمایه  اجتماعی  دامنه کاربردي  و  پژوهشی گسترده اي دارد و از  مالحظات  نظري ،این  منظر

مشکالت  ،مناسب براي شرایط  مختلفهاي  مختلف علوم اجتماعی  تا  ایجاد  شاخصهاي  فلسفی در رشته
تصمیم  ،سازمانهاي دولتی و غیر دولتی ،سیاستگذاري ،آموزش ،گوناگون رشد و توسعه سازمانهاهاي  حوزه

 1384 ،( تاجبخش. تامین اجتماعی و همچنین طیف وسیعی از شرایط تجربی را بررسی کند ،گیریهاي جمعی
بیشتر ها  امنیت و توسعه پایدار کشور ،نیل به بهره وري انسانیاز سوي دیگر در جامعه کنونی براي . ) 531:

نیاز  "سرمایه اجتماعی  "د  به نسانی نیاز وجود داشته باشفیزیکی و حتی ا  ،ا قتصاديهاي  از آنچه به سرمایه
ایه اي اینکه اعتقاد  بر آن است  که  بدون  حضور سرمایه  ا جتماعی استفاده از سایر منابع سرم  براي  دارند

 ،پاتنام سرمایه اجتماعی را مجموعه اي از مفاهیمی مانند اعتماد . دشواري صورت  خواهد گرفت  به
 شده و در   اجتماع اعضاي یک  بهینه  و مشارکت  ارتباط  داند که موجب ایجاد  ها می هنجارها و شبکه

از سوي دیگر پدافند . ) 225:  1380 ،( پاتنام      خواهد کرد تامین   را  آنها  بل  متقا فع  نهایت منا
  با ندارد و  نظامی  و تسحیالت   افزار  شود که نیاز به جنگ می قداماتی اطالق ا به مجموعه  غیرعامل
  نیز  و مهم  به تاسیسات و تجهیزات حیاتی و حساس و   مالی آمدن خسارات   وارد توان از  می اجراي آن

   مراکزي  ،مهم  حیاتی حساس و مراکز . داد  میزان آن را کاهش یا  و  جلوگیري کرد  نی  انسا تلفات 
 ،اقتصادي   ،سیاسی  نظام   در  بحران و  آسیب  بروز  موجب  از  آنها   قسمتی  یا کل   انهدام که   هستند

  امروزه  . )   23:   1386 ،( موحدي نیا    .  شود می تا محلی  ملی سطح   از   کشور   دفاعی اجتماعی و 
 در طراحی و استراتژي کالن توسعه  غیرعاملفند  نمودن اصول پدا  و لحاظ دفاعی و امنیتی  مالحظات 

 به   امروزه اما آنچه . آید می بنیادین در این بخش به حساب اصول  جزء  امنیت  و  بخشی هویت   و  پایدار

مفهوم سرمایه اجتماعی  ،تواند تاثیر گذار باشد می  امنیت ملی و توسعه پایدار رسد بنحو موثر ي در  می نظر 
در   غیرعامل پدافند  بازیابی اهداف  لزوم   است .در این ارتباط نشده   از آن  بهره برداري الزم که  ،است 
  سعی  در این مقاله ، یاد شده مسئله   در رابطه با. رسد می با سرمایه اجتماعی امري ضروري به نظر   تعامل
 امروز  جهان  آن در  جایگاه   و  ، اجتماعی   سرمایه مفهوم  و بررسی  به شناخت  ست  که ابتدا  بر آن ا

  عامل پرداخت.  در پدافند  غیر  اجتماعی   سرمایه  نقش و اهمیت   به  ارتباط کرد و سپس   توجه
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  سرمایه اجتماعی  
اقتصادي و اجتماعی جوامع مدرن مطرح  هاي  رسیسرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در بر

در ایاالت متحده . گسترش داد 1980و  1970بوردیو مفهوم سرمایه اجتماعی را طی سالهاي . گردیده است
دهد و   اقتصاد را در زیر پرچم کنش عقالنی با هم سازش   نمود تا  جامعه  شناسی و   جیمز کلمن تالش

اما با این حال سلطه معنی این مفهوم بیشتر . وارد  بحث  سرمایه اجتماعی شدفوکو یا ما در زمینه  فرهنگ 
نظریه سرمایه اجتماعی این   ایده مرکزي. بیشتري پیدا کرد  است که عمومیت پاتنام  مدیون کار رابرت 

( . ذارندگ می تاثیرها  فراد گروه اجتماعی بر کارایی اهاي  هستند تماس  اجتماعی ارزشمندهاي  است که شبکه
سرمایه اجتماعی   ) مفهوم 1982لین (. ) 55  : 1386 ،غالمرضا  ،غفاري از   به نقل ،19 - 18: 2000پاتنام :

هدفمند قابل دسترسی یا گرداوري  هاي  کنش کند  که با  می نهفته  در ساختار اجتماعی تعریف  را مثابه منابع
 ا فیزیکی و انسانی را  ایه گذاري در زمینه سرمایه و سود سرم. ) 34-1:  1384 ،( توسلی و موسوي. است

فردي  سطح  را فراتر از  سرمایه اجتماعی  مفهوم پاتنام  ،در این میان. ) 95:  1384 ،( پاتنام. دهد می فزایش
سرمایه  اجتماعی در سطح منطقه اي و ملی و نوع تاثیر سرمایه  گیرد و به چگونگی کارکرد  می به کار

-1: 1384 ،توسلی و موسوي (. اقتصادي عالقمند است  نهادهاي دموکراتیک و در نهایت توسعهاجتماعی بر 
 از   نقل  به  ،9 : 2000  ، اروپا ( کمیسیون . گیرد می  صورت سرمایه اجتماعی در سه سطح  بررسی  . ) 32

  ) . 12:  0 138 ،ثانی  شریفیان 
 همسایگان   و  وستاند ، خانواده  مانند ،افراد   میان  روابط سطح  •
 سیاسی   و احزاب ها  شرکت ، باشگاهها  انند عضویت م ،واسطه  و سازمانهاي ها  انجمن سطح  •
 کالن   سطح   در اجتماعی   نهادهاي سطح  •

اسـت  و هـر چـه      گروهـی  درون  انجام همکاریهـاي   مطلوب براي  اجتماعی عنصري   در کل سرمایه
ویـژ   اگر در گروهـی  . گیرد می به اهداف خود با هزینه کمتري انجام بی گروه  باشد دستیا میزان آن باالتر 

 ،نباشـد   کـافی فـراهم    مشارکت و سرمایه اجتماعی بـه انـدازه     هنجارهاي مشوق گی هایی مانند اعتماد و 
 ،مقابل  در. خواهد بود بر   و زمان  پر هزینه ها  تحقق برنامه فت و  افزایش خواهد یا ي همکاري ها  هزینه

اجتماعی به میزان کا فی و مناسب سبب برقراري انسجام اجتمـاعی و اعتمـاد متقابـل شـده و       وجو د سرمایه
عملکرد گـروه بـا هزینـه کـم و در      نتیجه   در یابد و می  تعامالت و همکاریهاي گروهی کاهشهاي  هزینه

 ،سرمایه اجتمـاعی را مجموعـه اي از مفـاهیمی   پاتنام . ) 41:  1382 ،( شاه حسینی. بد یا می زمان کمتر بهبود
ارتباط و مشارکت بهینه اعضاي یـک اجتمـاع     ایجاد داند که موجب  ها می هنجارها و شبکه ،اعتماد مانند 

شبکه   متقابل اعضا  ارتباط اعتماد و از نظر وي . متقابل آنها را تا مین خواهد کرد  منا فع  ،شده و  در نهایت
سـرمایه   پاتنـام . )225:  1380 ،( پاتنـام . اعضا جامعه موجود اسـت هاي  هستندکه در کنشعنوان منبعی   به
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تاکید . داند می سیاسی مختلف هاي  اي براي رسیدن به تو سعه سیاسی و اجتماعی در سیستموسیله  را  اجتماعی
و   یـان مـردم  م توانسـت بـا جلـب اعتمـاد      مـی  وي همین عامل بود کـه  بود و زعم  "اعتماد  "عمده وي بر 

  اعتمـاد منبـع بـا ارزشـی از سـرمایه      بـراین   بنـا . توسعه سیاسی شود  سیاسی موجب نخبگان  و   دولتمردان
سیاسـی و    جود داشته باشد بـه همـان انـدازه رشـد     و  زیاد به میزان  اگر در حکومتی  شود که می محسوب
 ،مولفه سر مایه اجتماعی را با سه   پاتنام. ) 54:  1385 ،( اختر محققی. اجتماعی بیشتر خواهد بود   توسعه

  عنـوان خاسـتگاه دو   که آن را بـه   ،شبکه ها نخست . نماید می تعریف اجتماعی   به عنوان ویژ گی سازمان
  تفکیـک   بـا   بـراي او . سـازد  می مطرح  اعتماد و همیاري  یعنی هنجارهاي سرمایه اجتماعی  دیگر  مولفه
نوع  دوم  را فاقد توان برقراري اعتماد  ،عمومی یا انحصار طلبهاي  طلب از شبکهافقی یا مساوات هاي  شبکه

به دلیل ارایه  ،مدنیهاي  افقی در قالب مشارکتهاي  شبکه ،از نظر وي. نماید می و هنجارهاي همیاري معرفی
یـاري  هنجارهـاي هم  ،مولفـه دوم . چارچوب فرهنگی براي همکاري مولد هنجارهاي اعتماد همیاري هسـتند 

در نوع تعمیم یافته رابطه تبـادلی  . نماید می شاره در تعریف به دو نوع متوازن و تعمیم یافته ا  است که پاتنام
 ،کنـد  مـی  مداومی در جریان است که در همه حال یک طرفه و غیر متوازن است اما انتظارات متقابلی ایجاد

اعتمـاد   ،مولفه سوم مورد توجه پاتنام. داخت گرددباید در آینده باز پر ،بر اینکه سودي که اکنون اعطا شده
اعتماد از عناصر ضروري براي تقویت همکاري بـوده و حاصـل پـیش بینـی پـذیري رفتـار        ،از نظر وي. است

اما در جوامع بزرگتر و  ،شود می که در یک جامعه کوچک از طریق آشنایی با دیگران حاصل. دیگران است
پاتنام در بحـث  . یابد می پیچیده تر یک اعتماد غیر شخصی تر یا شکل غیر مستقیمی تري از اعتماد  ضرورت

با توجه به شعاع اعتماد به دو نوع اعتماد شخصی و اعتماد اجتماعی اشاره دارد و نوع دوم را در ادبیات  ،اعتماد
 ،بـه نظـر وي  . داند  می سودمند تر براي جامعه ،شود  می افته  نیز نامیدهسرمایه اجتماعی بعضا اعتماد تعمیم ی

نی و  مدهاي  پاتنام افزایش مشارکت. گردد می همکاري گسترده تر در سطح جامعه را موجب ،این نوع اعتماد
مـیم  تبد یل اعتماد شخصی یا خاص  به اعتماد اجتماعی یـا تع هاي  اجتماعی را از سازو کارهاي  گسترش شبکه
اعتماد اجتماعی به همان اندازه که یک نظر شخصی است یک دارایی نظام  ،از نظر پاتنام. کند می یافته معرفی

   . ) 32 – 1:  1384 ،( توسلی و موسوبی. رود می اجتماعی نیز به شما
مایه کنـد .سـر   مـی  پاتنام در جایی دیگر از سرمایه اجتماعی محدود در مقابل سرمایه اجتماعی اتصالی یاد

 ،جنسیت ،سن ،اجتماعی محدود نوعی از سرمایه اجتماعی است که مردمی را که از جهات مهمی مثل قومیت
اجتماعی در  این شکل از سرمایه . دهد  می به یکدیگر پیوند ،هستند هم  طبقه اجتماعی و نظایر آن شبیه به 

  ،در مقابـل . گـردد  انحصـاري  هـاي   هویـت  به ایجاد   منجر تواند  می که. شود می گروه ههاي همگون دیده
اجتماعی معاصر اشاره دارد که افراد غیر مشابه از بخشهاي گونـاگون   هاي  بر شبکه سرمایه اجتماعی اتصالی 

 این نوع  ،گردد  را موجب از تعصب   باز و فارغهاي  کند و میتواند هویت می جامعه را به یکدیگر مرتبط
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موجـود در   دیگر دستیابی به منابع  طرف   از  انگیزد و می تعمیم یا فته را بر همیاریهاي  از طرفی  سرمایه 
بیرونی مثبت سـرمایه اجتمـاعی     آثار ،بنا بر این . کند می را ممکن  اطالعات و انتشار  وسیع تر  هاي  شبکه

ان اعضـاي  ضمن اینکه موجب همبستگی در میـ  ،اما سرمایه اجتماعی محدود. بیشتر در این نوع محتمل است
ممکـن اسـت بـا ایجـاد      ،سـازد  مـی  روانی مهمی را براي اعضا فـراهم  –اجتماعی هاي  شود و حمایت می گروه

لـذا آثـار بیرونـی منفـی بیشـتر      . برون گروهی نیز بشـود هاي  قوي درون گروهی موجب ضدیتهاي  وفاداري
 در شـرایط هـر دو نـوع سـرمایه    احتمال دارد در این نوع سرمایه اجتماعی بروز یابد و اگـر چـه در بیشـتر    

اما در صورت ضعف سرمایه اجتماعی اتصـالی   ،توانند تاثیرات قوي و مثبت اجتماعی به دنبال داشته باشند می
انسجام اجتماعی  جامعه  در معـرض خطـر     ،مختلف با یکدیگرهاي  و در بخشها  یعنی ضعف ارتباط گرو ه

   . ) 23:  1380 ،( پاتنام. م  گسیختگی   جامعه  گرد دتواند در برخی  موارد  موجب  از ه می بوده و
فوکویاما با تکیه بر مفهوم سرمایه اجتماعی تالش دارد تا این نوع سرمایه را کـه بعـد اجتمـاعی دارد بـه     

فوکویاما معتقد است هنجارهاي غیر رسمی متقابل که بـار  . وضعیت بخش فرهنگی جوامع مدرن متصل نماید
ننده سرمایه اجتماعی و به دنبال آن سرمایه اجتمـاعی زاینـده اعتمـاد و جامعـه مـدنی و      ارزشی دارد تولید ک

بـر خـالف    ،او معتقد اسـت . شود می کالن اجتماعیهاي  باالخره هماهنگی و انجام بهره اي که نصیب سیستم
سانی از طریق سرمایه اجتماعی را نمی توان به آ ،سیاست گذاري اقتصادي یا حتی سازماندهی نهادهاي اقتصادي

اعتماد نقش بسیار مهمی را در فهم و ادراك رفتـار جمعـی  مناسـب    . دو لت ایجاد کرد و به آن شکل بخشید
در فرهنگهـاي بـا   . نمایـد  مـی  اعتماد سازماندهی خود بخودي را در سازمانها ي خود یـاري ایجـاد  . کند می ایفا

رند و از این طریـق تـوان حرفـه اي خـود را ارتقـا      مردم با اشکال مختلفی از ساختها مشارکت دا ،اعتماد باال
اجتماعی اسـت کـه   هاي  از نظر فوکویاما سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهاي موجود در سیستم. بخشیده اند

تبـادالت و  هـاي   موجب ارتقاي سطح همکاري اعضا آن جامعه گردیده و موجب پایین آمـدن سـطح هزینـه   
دربـاره   کـافى  اطالعات باید اجتماعى، یا تجارى سیستم هر به ورود از لقب است معتقد اوگردد.  می ارتباطات

 هرگونـه  پایـه  را اعتمـاد  زیـرا . آورد دسـت  بـه  آن هـاى  ویژگـى  و سیستم آن در موجود اعتماد هاى شبکه

 انـواع  از اسـتفاده  اجتماعى با سرمایه نبود در موفق هاى گروه تشکیل .داند مى اجتماعى و اقتصادى مبادالت

 آن ماننـد  وهـا   نامـه  نظـام  ها، اساسنامه ،مراتب سلسله نظام ،قراردادها مانند رسمى مشارکتى هاى مکانیسم

 مسـتلزم  کـه  بستانهایى بده هزینه اى العاده طرز فوق به رسمى غیر درهنجارهاى اما. پذیراست امکان کامالً

 گروهـى  سازگاریهاى باالترى میزانبه  تواند مى معین تحت شرایطى و داده کاهش ،هاست مکانیسم نوع این

در و اقع سرمایه اجتماعی ثروت و دارایی نامرئی اسـت   . ) 58 – 57:  1385 ،( اختر محققی. کند تسهیل را
روانی آحاد یک جامعه براي درگیر شدن در عمل جمعی دارد .ایـن دارایـی    –که حکایت از آمادگی روحی 

امـا بـراي    ،شـود  مـی  شدت و گستردگی گوناگون یافـت  ،به صورت بالقوه در  تمامی جوامع انسانی به اشکال
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چنانچه این قابلیت بـه درسـتی شناسـایی و    . به بستر و شرایط خاص نیاز دارد ،شکوفایی و به فعلیت در آمدن
 یعنـی سـر مایـه اجتمـاعی     ،حیـات اجتمـاعی پدیـد آورد   هـاي   تواند تحول شگرفی در عرصه ، مییت شودهدا
به  ،سیاسی را در راستاي توسعه کمی و کیفی جامعه –اجتماعی هاي  حوزه ،تواند به مثابه حلقه مفقوده اي می

  . ) 239 – 238:  1387 ،( غفوري و جعفري. یکدیگر متصل کند
    غیرعاملپدافند 

کاهش آسیب  ،به عنوان مجموعه ا قدا مهاي غیر مسلحانه اي که موجب افزایش باز دارندگی غیرعاملدافند پ
ارتقاي پایداري ملی و تسهیل مدیریت بحران و در نهایت ایجاد امنیت ملی  ،تداوم فعالیتهاي ضروري  ،پذیري
ه کار گیري جنگ افزار تسلیحات گردد که مستلزم ب می به مجموعه اقداماتی اطالق غیرعاملپدافند . است

مهم  ،حساس ،توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی می نیست و با اجراي آن
نظامی و غیر نظامی و تلفات انسانی جلوگیري نمود و یا میزان خسارت و تلفات ناشی از حمالت و 

  . ) 31:    1385 ،( مو حدي نیا. داد     بمبارانهاي هوایی   موشکی دشمن را به حداقل ممکن کاهش
نیازمند به برنامه ریزي راهبردي بـراي دوران گـذار از    ،ایران به عنوان کشوري قدرتمند در سطح منطقه

ایرانیـان در تـاریخ   . راهکاري مناسب  براي ورود ایران به قرن آینده است غیرعاملپدافند . جنگ سرد است
صلح و امنیت را در سرزمین خود برقرار  ،اند با توان و قدرت ملی و محلی خودطوالنی خود همواره توانسته 
پشتیبانی و حمایت از هدفهاي ملـی   غیرعاملاکنون نیز نقش و ماموریت پدافند . نموده و از خود دفاع نمایند

 ،دریـایی  ،زمینـی هـاي   است و استراتژي آن فایق آمدن بر بحرانهاي احتمالی و ایجاد امنیت در تمـامی عرصـه  
   . ) 27- 26: 1388،( کفاش. فرهنگی و اجتماعی امروز و فرداي ایران است،هوایی

  توسعه پایدار  
 ،اقتصادي ،اجتماعی ،اکولوژیکی ،مادي ،توسعه پایدار جامعه انسانی داراي ابعاد شایان توجه زیست محیطی

 سعه پایدار را اینگونه تعریفیکی از رایجترین  تعاریف تو. سیاسی و روانشناسی است ،فرهنگی ،قانونی
تامین کننده نیازمندیهاي نسل امروزي است بدون اینکه تواناییهاي تامین نیازمندیهاي نسل آتی را   "کند :  می

در حال تغییرند و ها  تغییرات فرهنگی و اندیشه ،تکنولوژي ،محیط زیست ،جوامع". به مخاطره افکند
به عبارت دیگر جامعه باید تداوم توسعه . یرد و تداوم بخشد جامعه پایدار باید این تغییرات را بپذ

:  1379   ،( هارتموت. یابیم می قدرتمندانه و قابل زیست را بپذیرد که ما آن را در مفهوم توسعه پایدار در
48 ( .  



 q  319  ملسرمایۀ اجتماعی و پدافند غیرعا
 

 

 امنیت  
به عبارت دیگر امنیت  ،گردد می امنیت یک موضوع اجتماعی است و از پدیدهاي زندگی جمعی محسوب

توان به وسیله فقدان نا امنی تعریف  می امنیت را. کند می و افراد دیگر معنا پیداها  اغلب در ارتباط با پدیده
امنیت اجتماعی پایدار در  . ) 198 ،1380( عمید : . کرد یعنی هر جا که نا امنی نیست امنیت وجود دارد

حاکم باشد .این نظام اخالقی عالوه بر شود که نظام اخالقی بر روابط اجتماعی افراد  می شرایطی محقق
مشترك میان افراد در حیات هاي  مشتمل بر اعتماد ارزشها و هنجار ،اجتماعی افقیهاي  و تشکلها  شبکه

دهد که در  می تجربه جوامع توسعه یافته و داراي امنیت اجتماعی پایدار نشان. اجتماعی و مدنی نیز هستند
. وجود  دارد و ا فراد به طور گسترده اي در عرصه  عمومی مشارکت  دارند  این جوامع سطح باالیی از اعتماد

در . اجتماعی میان افراد به شکل افقی به سلسله مراتبی سازماندهی شده اند –سیاسی هاي  ضمن اینکه شبکه
ی  خبري از مشارکت گسترده مردم در حوزه  عموم ،کنند می جوامعی که نا امنی پایدار اجتماعی را تجربه

نمی کنند  مردم از  قانون تبعیت. نیست و ساختار  اجتماعی  به  شکل  سلسله  مراتبی سازماندهی شده  است
( . شود و جامعه حوزه مطمئنی براي زندگی تلقی نمی شود می و میزان باالیی از ترس و بی اعتمادي مشاهده

  . ) 1387 ،شفیعی و محقر،به نقل از 1380 ،هابز
    غیرعاملاجتماعی در پدافند  تبیین نقش سرمایه

گروه یا نظام  ،زیرا اعتماد یعنی ضمان و تعهد دادن به شخص. شود می اعتماد به شیرازه زمان  و مکان مربوط
ریسک و اعتماد به طور تنگاتنگی به یکدیگر . اندیشه اعتماد یک اندیشه مدرن است ،در طول زمان آینده

در  ،به معنی انطباق با ریسک است –ه طور مثال نظام بانکی یا به ب ،به یک شخص –اعتماد . مربوطند
آنتونی گیدنز . ) 175- 176:  1384 ،( گیدنز. تواند به معنی ایجاد اعتماد باشد می حالیکه که قبول ریسک

. اعتماد به افراد و یا نظامهاي انتزاعی  - 2 ،اعتماد به افراد خاص -1. شود می بین دو نوع اعتماد تمایز قائل
تواند  می لذا در حالی که کنش گر. اعتماد انتزاعی در بر گیرنده آگاهی از مخاطره و فرد مورد مطالعه است

تواند درباره میزان ارزش اعتماد نسبت  ، میبه راحتی در مورد میزان ارزش اعتماد به افراد خاص قضاوت کند
راد همچنین میتوانند درباره میزان ارزش اعتماد اف. و باور هایی باشدها  به دیگران تعمیم یافته نیز داراي ایده

توان با سطح نهادي اعتماد  می از این فرآیند. نسبت به نظا مهاي انتزاعی نظیر نهادها نیز داراي باورهایی باشند
نامد .در حالیکه  می "نظامهاي تخصصی  "این همان چیزي است که گیدنز آن را ایده اعتماد به . نام برد

ولی اعتماد انتزاعی براي سرمایه . تواند در سطح خرد سرمایه اجتماعی مهمی باشد می راد خاصاعتماد به اف
با در . ) 307- 306: 1383 ،( مسائل اجتماعی ایران. شود می اجتماعی در سطح ملی ویژگی مهم تري محسوب

بین در خصوص تمایزي که آنتونی گیدنز   نظر سرمایه اجتماعی و هاي  نظر داشتن اعتماد بعنوان یکی از مولفه
توان بر هر دو  غیرعامل میپدافند شود در راستاي ارتقاي سطح  می این گونه استنباطدو نوع اعتماد قائل شده 
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اعتماد به افراد خاص ( بخصوص آنهائیکه در راس نهادها و سازمانها یی هستند که در  -1« نوع اعتماد 
با تاکید و تامل بیشتر مورد توجه » ماد به افراد یانظامهاي انتزاعی اعت – 2. هستند ) غیرعاملارتباط با پدافند 

 اعتماد  به افراد و نظامهاي انتزاعی براي سرمایه اجتماعی در سطح ملی ویژگی مهم تري محسوب. گیردقرار 
اجتماعی و ایجاد باورها که منتهی به هاي  هدفمند در سطح شبکههاي  به این واسطه انجام کنش. شود می
  . در کشور شود غیرعاملتواند در جهت تقویت سرمایه اجتماعی زمینه ساز تحقق پدافند  می عتماد شودا

جمع منابع واقعی یا با لقو ه ا ي است که حاصل از شبکه اي با دوام ،از دیدگاه پیر بوردیو سرمایه اجتماعی
. با عضـویت در یـک گـروه اسـت     ،از روابط کما بیش نهادینه شده آشنایی و شناخت متقابل یا به بیان دیگر

به اعتقاد بوردیو سرمایه اجتماعی چیزي است که در طول زمان بـراي کسـب آن   . ) 147:  1384 ،(تاجبخش
آگاهانه یا نا  ،سرمایه اجتماعی محصول نوعی سرمایه گذاري فردي یا جمعی ،به تعبیر بوردیو. باید تالش کرد

وابط اجتماعی است که مستقیما در کوتاه مدت یا بلنـد مـدت قابـل    آگاهانه که به دنبال تثبیت یا بازتولید ر
. ) 17:  2003 ،( فیلـد . براي او پیوندهاي با دوام و متراکم از اهمیت خاص برخـوردار اسـت  . استفاده هستند

آورد کـه حصـول منفعـت مـا را      مـی  همبستگی را به وجودي ،حاصل از عضویت در یک گروههاي  منفعت
پس سرمایه اجتماعی نوعی ابزار دسترسی بـه منـابع اقتصـادي و     . ) 148:  1384 ،اجبخش( ت. سازد می ممکن

اجتمـاعی اسـت کـه    هاي  تاکید بوردیو بر مشارکت فرد در شبکه. فرهنگی از طریق ارتباطات اجتماعی است
همبسـتگی و مشـارکت از    ،انسـجام . شـود  مـی  این مشارکت  سبب دسترسـی او بـه منـابع و امکانـات گـروه     

در کشور نیازمند مشـارکت افـراد در    غیرعاملتقویت پدافند . شوند می سرمایه اجتماعی محسوبهاي  لفهمو
پیوند هـایی هسـتند    ها  شبکهاین . باشد می مختلف اجتماعیهاي  اجتماعی و عضویت آنها در گرو ههاي  شبکه

ه افرادي است کـه بـا هـم در    بتواند به طرز موثري بسیج کنند که خود نشان دهنده حجم سرمایرا که افراد 
کـه اعتمـاد بـه     اسـت  حضور نیروي انسانیوابسته به   غیرعاملایجاد پدافند . باشند می        تعامل اجتماعی 

اجتماعی براي دست یابی به منـابع گروهـی   هاي  نظامهاي انتزاعی ( اعتماد تخصصی ) و ایجاد روابط در شبکه
 . کند  می ي ایجاد انسجام و همبستگی ملی آمادهکه افراد در آن عضو هستند مسیر را یرا

ارزشـهاي   توان به عنوان وجود معینی از هنجارهـا یـا    می نظر فوکویاما سرمایه اجتماعی را به سادگی  از
. هسـتند   در آن سهیم ،غیر رسمی تعریف کرد که اعضاي گروهی که همکاري و تعاون میان آنها مجاز است

  این که  چرا  ،د نمی گرد اجتماعی  سرمایه  تولید  باعث   هنجارها به خودي خود مشارکت در ارزشها و 
کننـد اساسـا بایـد     مـی  عکس هنجارهایی که تولید سرمایه اجتمـاعی   بر . باشند منفی   است  ممکن ارزشها 

 یه اجتماعی دو با سر ما  در ارتباط. اداي تعهدات و ارتباطات دو جانبه باشند ،شامل سجایایی از قبیل صداقت

دوم سـرمایه  . به همه گـرو ه هاسـت   متعلق   نخست این که سر مایه اجتماعی .:  باید روشن گردد  می نکته
علـوم همکـاري و همیـاري      در ایـن . سیاست و علم اقتصاد لزوما چیز خوبی نیست اجتماعی با توجه به علم 



 q  321  ملسرمایۀ اجتماعی و پدافند غیرعا
 

 

چنـد روش  . ) 13- 10:  1385 ،( فوکویامـا  .ضـروري اسـت   ،براي تمام فعالیتهاي اجتماعی خواه خوب یا بد
به طور کلی در زیر مشـخص شـده    ،تواند ایجاد شود می عمده اي که از طریق آن هنجاریهاي اجتماعی تعاونی

مهمتـرین منـابع سـرمایه     ،برونـزاد  ،ساختمندي خود جوش ،هنجاریهاي که به لحاظ نهادي ساخته شده. است
)  6 10- 97:  1385 ، اجتماعی از نگاه فو کو یاما عبارت است ا خانواده و هنجارهاي اجتماعی ( فو کو یاما

  نـوعی  بـه    یـا   آورد  د جـو  را بو نباشتی است و باید آن  بصورت ا دانیم سرمایه اجتماعی  می همانطور که
اجتمـاعی :   شـد مهمتـرین منـابع سـرمایه       ما گفتـه  نظر فوکویا  زهمانطور که ا. کرد   پرداخته و  ساخته 

واضـح اسـت کـه    . نیسـت   منابع بر کسی پوشیده  نقش پر اهمیت این. هنجارهاي اجتماعی  است خانواده و 
اداي  ،باید در خـانواده و جامعـه کـه شـامل سـجایاي از قبیـل صـداقت         اجتماعی هنجارهایی  ایجاد سرمایه

دسـت یـابی  توسـعه      هنجارهاي اجتماعی را در ایجاد  و. شوند  طات دو جانبه باشد نهادینهارتبا  تعهدات و
هنجارهایی که به  تولیـد سـرمایه اجتمـاعی نـه تنهـا در میـان گـروه        . پایدار و امنیت کشور در نظر داشت

توزیـع   همـه گـرو ههـا     بلکه به طرق مختلف در میـان  مشترك باشند   محدودي از مردم از همان اجتماع
 دموکراتیـک  هـاي   سیاسـی و نهـاد  هـاي   رژیم  به نحوه تاثیر سرمایه اجتماعی بر  تاکیده عمده پاتنام. گردد

بـا    توانـد  مـی  بود و همین عامل است که اعتماد  بر مفهوم  وي   تاکید. ) 51:  1386 ،( فیلد. است مختلف 
همچنین رابرت پاتنـام    شود  سیاسی مو جب توسعه  ،سیاسی  جلب اعتماد میان مردم و دولتمردان و نخبگان

سـت  هـا   نظیر اعتماد هنجارها و شـبکه  ،اجتماعی  سازمان  گوناگون اعتقاد دارد که سرمایه اجتماعی وجوه 
بـه بیـانی   . ) 285:  1380 ،( پاتنـام . توانند با تسهیل اقدامات هماهنگ کارایی جامعه را بهبود بخشـد  می که

هنجارهاي مسـتحکم بـده    بالقوه جدا شدن : تقویت هاي  فزایش هزینه اجتماعی از طریق ا سرمایه  ،دقیق تر
گذشـته  هـاي   از جمله اطالت مربوط به شهرت کنشگران و تجسم موفقیـت  ،تسهیل جریان اطالعات ،بستان

  شکل  دو بین  تمایزي  سپس  پاتنام . ) 54:  1386 ،: به نقل از فیلد ( پاتنام . کنش جمعی دارد سعی به تحقق
 ( یا جـامع ) و درون گروهـی ( یـا      دهنده از سرمایه اجتماعی ارتباط   اجتماعی که عبارتند  سرمایه اولیه

باعـث   کـرده و   انحصاري را تقویـت  هاي  هویت ،سرمایه اجتماعی درون گروهی. نماید می انحصازي ) طرح
 افراد متعلق به تقسیمات اجتماعی متنوع را گرد هـم  ،سرمایه اجتماعی ارتباط دهنده  ،شود می همگنی حفظ 

 ،سرمایه اجتماعی درون گروهی. باشند می رفع نیازهاي متفاوتی سودمند آورد هر کدام از این اشکال براي  می
شود : سرمایه اجتمـاعی ارتبـاط دهنـده افـراد      می انحصاري را تقویت کرده و باعث حفظ همگنیهاي  هویت

 آورد هر کدام از این اشکال براي رفـع نیازهـاي متفـاوتی     می جتماعی متنوع را گرد هممتعلق به تقسیمات ا

خـاص و انتقـال همبسـتگی مفیـد     هاي  مل براي تقویت تعا ،سرمایه اجتماعی درون گروهی. باشند می سودمند
است و همچنین در نقش یک نوع چسب قوي جامعه شناختی بـراي حفـظ وفـاداري درون گروهـی قـوي و      

براي اتصال به ابزارهـا و امکانـات خـارجی و     ،کنند .اتصاالت ارتباط دهنده می عمل ،ت هویت مشخصتقوی
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و تعـامالت  هـا   ت تواننـد هـوي   می که. آورند می فراهم اطالعات مفیدند و یک بخش جامعه شناختی   نشر
با توجه به نظـر پاتنـام   . ) 56: 1386 ،به نقل از فیلد ،22- 3:  2000 ،( پاتنام. به وجود آورد  وسیع تري را

ایجـاد    انتظار داشت که کارایی جامعه در جهت توان  می م  اعتماد مفهو  با تاکید بر  نقش سرمایه اجتماعی
فقیت هایی که از گذشـته در خـاطره    عامل بخصوص از طریق یاد آوري و تجسم مو غیر   و گسترش پدافند

 ،در سایه رشد سیاسی و توسـعه اجتمـاعی شـده    غیرعاملجمعی  ملت وجود  دارد و باعث تاکید  بر  پدافند 
توان شاهد تسهیل  اقداماتی بود که موجب بهبود کارایی  جامعه در ارتبـاط بـا سـر     می در نتیجه. خواهد بود

ام و همبستگی جامعه و هم ارتبـاط دهنـده در تقویـت و شـکل     مایه اجتماعی درون گروهی در جهت انسج
  . نماید می بود  و زمینه را براي ایجاد امنیت و توسعه پایدار کشور فراهم غیرعاملبخشیدن به پدافند 

  نتیجه گیري  
کاهش آسیب  ،بازدارندگی ،به عنوان مجموعه اقدامات غیر مسلحانه اي که موجب افزایش غیرعاملپدافند 

پایداري ملی و تسهیل مدیریت بحران که در نهایت به ایجاد   ارتقاي ،تداوم فعالیتها ي ضروري ،ي یر پذ
توسعه   ایجاد  تقویت سرمایه اجتماعی در جهت  رابطه ایجاد و   در این. تعریف گردید  ،شود می امنیت
نظر  با در نظر گرفتن  . مد نظر قرار گرفت  غیرعاملفند  با در نظر گرفتن  پدا و امنیت کشور  پایدار 

 ا  پژوهش سرمایه هدف این   بنا بر. اجتماعی تعریف گردید متفاوتی از سرمایه  مختلف سطوح  اندیشمندان 
ایجاد  ،فزایش تمایل به مشارکت ا ،ي اجتماعیها  کنش بع غنی سازي  مهمترین منا یکی از  جتماعی به عنوان 

  بدست آمده حاکی از آن است که وجود نتایج . کننده انسجام و آگاهی و اعتماد اجتماعی در نظر گرفته شد
تواند سرمایه  می ي انتزاعیها  اجتماعی خصوصا اعتماد به نظامهاي  در بین گروهها و شبکه  "اعتماد  " مولفه 

همچنین بازسازي و . را در پی داشته باشد لغیرعاماجتماعی در سطح ملی تقویت نموده و تحقق پدافند 
اجتماعی کشور هاي  فراد و گروهها و نهاد ا ،دولت اجتماعی  هاي  نهاد ،بین مردم  روابط اعتمادي استحکام 

 در کشور غیرعاملفند  براي مشارکت در ایجاد امنیت به عنوان سرمایه اجتماعی زمینه ساز تحقق پدا
 قع حضور نیروي انسانی در وا. آید می بر خانواده و هنجارها ضروري به نظر در این راستا تاکید. باشد می
 هنجارها ساخته و پرداخته کرده است اجتماعی  که اعتماد را از طریق خانواده و هاي  گروهها و شبکهدر
باعث  دسترسی پیدا کرده  و  به منبع و امکانات گروه  اجتماعی  هاي  تواند با مشارکت در شبکه می
هموار تر  غیرعاملبا  پدافند  مسیر توسعه پایدار و امنیت کشور ،ملی شود سطح  مبستگی و انسجام در ه

  خواهد شد .
  منابع   
 ،انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر غیرعامل،اصول و مبانی پدافند  ،1386 ،جعفر ،موحدي نیا -1

 . تهران
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انتشارات شیرازه  ،تهران ،دموکراسی و توسعه ،اعتماد ،سرمایه اجتماعی ،) 1384(  ،کیان ،تاجبخش -2
 . چاپ اول

مفهوم سرمایه اجتماعی در نظریات کالسیک و  ،1384 ،مرضیه ،غالم عباس و موسوي ،توسلی -3
 . 32 - 1،صص ،26شماره  ،نامه علوم اجتماعی ،سرمایه اجتماعیهاي  جدید با تاکید بر نظریه

تماعی و رفتارهاي زیست محیطی مسئو النه در ، سرمایه اج1388 ،سید محمود و دیگران ،عقیلی -4
 . 16 – 1 ،16جلد  ،مجله علوم کشاورزي و منابع طبیعی ،شمال ایران

 . 55ص  ،) 1386(  ،حسین ،غالمرضا و رمضانی ،جان : ترجمه غفاري ،فیلد -5
 . کیان ،تاجبخش ،سرمایه اجتماعی و زندگی عمومی ،جامعه برخوردار ،1384 ،رابرت ،پاتنام -6
 5صص ،فصلنامه رفاه اجتماعی سال اول شماره دوم ،سرمایه اجتماعی ،) 1380مریم (  ،شریفیان ثانی -7

-18 . 
هاي  مطالعه و بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی در عملکرد انجمن " ،) 1382ماهرو (  ،شاه حسینی -8

 . 41ص  ،دانشگاه آزاد اسالمی ( واحد علوم تحقیقات ) ،"اعتبا ر گردشی زنان در تهران 
 . محمد تقی ،ترجمه : دلفروز "دموکراسی و سنتهاي مدرن  ")    1380(  ،رابرت ،پاتنام -9

 . 54ص  ،سرمایه اجتماعی ،1385 ،مهدي ،اختر محققی - 10
 . نشر مرکز ،تهران ،محسن ،ترجمه ثالثی ،"مدرنیته هاي  پیامد " ،) 1384آنتونی (  ،گیدنز - 11
 . 27 26صص  ،243، شناره 1388بان آ  ،رشد معلم ،علوم تربیتی ،کفاش حمید رضا - 12
 . 48ص  ،89شماره  ،1379بهار  ،مسکن و محیط روستا ،حسن ،مترجم دارابی ،بوسل ،هارتموت - 13
) 1387( ،فصلنامه مطالعات اجتماعی ،سرمایه اجتماعی و امنیت پایدار،علی ،حسن و محقر ،شفیعی - 14

 . 42 – 28: صص
 ) . 1362(  ،تهران ،انتشارات امیر کبیر ،فرهنگ فارسی عمید ،حسن ،عمید - 15
 . آگه ،تهران ،مسائل اجتماعی ایران ،) 1383(  ،انجمن جامعه شناسی ایران - 16
ترجمه : غالمعباس  "سرمایه اجتماعی و حفظ آن  –پایان نظم " ،) 1385(  ،فرانسیس ،فو کو یاما - 17

 تهران : حکایت قلم نوین . ،توسلی





  سرمایه فرهنگی و  پدافند غیر عامل
  2زهرا پروري آرانی، 1زینب پروري آرانی

  
  چکیده

گویاي این  ها انسانتاریخ زندگی . پدافند غیرعامل و استفاده از آن قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد
از تاریخ به منظور کاهش خسارات محیطی و نیز در امان بودن اي  هدر هر دور ها انسانامر است که 

به مجموعه اقداماتی اطالق  پدافند غیرعامل . اند نموده یماز تهاجم دشمن از جاهاي امن استفاده 
از وارد شدن خسارت مالی  توان یمي جنگ افزار نبوده و با اجراي آن ریکارگ بهکه مستلزم  گردد یم

و تجهیزات و تأسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیري نموده و یا 
اي  هبه مجموع پدافند غیرعامل، در واقع. دمیزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش دا

تلفـات  پـذیري،   آسیبعث کاهش که بدون استفاده از سالح با شود میگفته  یو اقدامات ریاز تداب
دفـاع   به معنی ، پدافند غیرعاملبه عبارت ساده. شود يداریقدرت پا شیو خسارات و افزا یجان

  . است دیبدون سالح در مقابل تهد
از سـوي  . باشد یمي اصلی پدافند غیرعامل مطرح ها شاخصیکی از  عنوان به سرمایۀ فرهنگی   

ي ریپذ بیآسجداي از این که ضریب پایداري و کاهش ، عاملي پدافند غیرها وهیشکاربست ، دیگر
توجه . ي علوم اجتماعی نیز مطرح شده است حوزهي فرهنگی در ا مقوله عنوان ، بهرا به همراه دارد

براي نفوذ  ها آن رانیگ امیپآسیب روحی و روانی به ، ها رسانهبه تهدیدات نوین دشمن با استفاده از 
مورد توجه اکثر کشورهاي با فرهنگ اصـیل  ، ي ارتباطیها حربهارتباطات با  ۀعرصدر  تر گسترده

  . قرار گرفته است نظران صاحباین زمینه در کشور ما نیز مورد توجه . قرار گرفته است
 سرمایه فرهنگی، جنگ نرم، پدافند غیر عامل: ها کلیدواژه
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  بیان مسئله
 زین یاجتماع تیهو ،هیسرما نیا شیافراد دارد و با افزا یاجتماع تیبر هو یمیاثرات مستق یفرهنگ هیسرما
خود و  يتر مناسب ي که افراد به گونه شود یموجب م یفرهنگ هیسرما ،گریبه عبارت د .شود یم دیتشد
در شناخت  ییبسزا ریتأث یفرهنگ هیسرما ،در واقع .دنباش بندیخود را شناخته و به آن پا یاجتماع طیمح

ها و  دانش ،باورها، ها نیاز آئ یآگاه شیدر افزا یفرهنگ هیدارد. سرما یو اجتماع يفردهاي  نهیانسان در زم
 تیهو يریو نحوه شکل گ آورد یجامعه را فراهم م وندیعوامل پ ییهنرها مؤثر بوده و موجبات شناسا

نوع رفتار جامعه را مشخص و وجود آن  هیسرما نیاز ا يمند بهره زانیم ،عالوه بر آن .کند یم انیرا ب یجمع
و  ينقش داشته و موجبات رشد فکر ها هیسرما گرید دیدر باز تول هیسرما نیا .نشان از توسعه جامعه دارد

 ینقش اساس یفرهنگ هیسرما عیو عدم تعادل در توز یفرهنگ هید. فقدان سرماآور یجامعه را فراهم م ییایپو
. سرمایه فرهنگی بازنمایی جمع نیروهاي کند یم یجمع تیاختالل در هو جادیجامعه و ا ییستایدر ا

ي گوناگون و تعهدات نسبت به آموزش ها يگذاررمایه س ،غیراقتصادي مثل زمینه خانوادگی، طبقه اجتماعی
. سرمایه فرهنگی مشتمل بر کفایت زبانی، فرهنگی و گذارد یم ریتأثو منابع مختلف است که بر موفقیت 

سرمایه فرهنگی به عنوان یک دارایی تعریف . «)2002 ،1دوماس( باشد یمطبقات باالتر  فرهنگ ردمهارت 
که مجسم کننده، ذخیره کننده یا تأمین کننده ارزش فرهنگی عالوه بر هرگونه ارزش اقتصادي است  شود یم

ا وجود چنین شرایطی در بنابراین ب  ).1382ه نقل از تراسبی، ب ،1382،(حسن قرونه» داشته باشد تواند یمکه 
مورد بحث قرار داد که  گونه نیاتحقیقاتی در این زمینه را  سؤاالت نیتر مهمیکی از  توان یمجوامع امروزي 

با توجه به مباحث فوق، هدف اساسی این مطالعه بررسی ؟میزان سرمایه فرهنگی در جامعه چقدر است
ي اساسی و کلیدي پدافند غیرعامل در جامعه اماري مورد نظر ها مؤلفهوضعیت سرمایه فرهنگی به عنوان 

  . باشد یم
  مباحث نظري

  در این بخش مبانی نظري تحقیق شامل جنگ نرم، پدافند غیرعامل و سرمایه فرهنگی ارایه گردیده است.
  الف)تعریف جنگ نرم  

 نرم جنگ. باشد یمشمن نکته در زمینه سرمایه فرهنگی، جنگ نرم د نیتر مهمدر بحث پدافند غیرعامل، 
 حد در داده، قرار هجوم مورد را هنجارها و ها ارزش که است زیآم خشونت ریغ اقدام گونه هر از عبارت

 حاکم نظام يرفتارهاي  الگو با که شود یم يدیجد يالگوها خلق و يرفتارهاي  الگو در رییتغ به منجر یینها
جان کالینز تئوریسین دانشگاه ملی جنگ آمریکا، جنگ نرم را . )9:1389(ماه پیشانیان، باشد داشته تعارض

استفاده طراحی شده از تبلیغات و ابزارهاي مربوط به آن، براي نفوذ در مختصات فکري دشمن با «عبارت از 
                                                   

1. Dumais 
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. ارتش ایاالت متحده داند یم، »شود یمیی که موجب پیشرفت مقاصد امنیت ملی مجري ها وهیشتوسل به 
 شده یطراح و قیدق استفاده نرم، جنگ«: است نموده فیتعر ترزمی خود آن را بدین صورآمریکا در آیین 

 رفتار و التیتما احساسات، د،یعقا بر يرگذاریتأث آن یاصل منظور که است یاعمال گرید و غاتیتبل از
 بانیپشت یمل اهداف و مقاصد برآوردن يبرا که ينحو به ،است دوست يها گروه ای و طرف یب گروه دشمن،
 نسبت» نرم قدرت« حوزه در ییکایآمر پژوهشگر ،ينا جوزف به فیتعر نیتر معروف در این مورد .»باشد

 ییتوانا« را نرم قدرت ،80 شماره» یخارج استیس« مجله در يالدیم 1990 سال در يو. داده شده است
  .کرد فیتعر» گرانید حاتیترج یده شکل

و در هم شکستن اصول اخالقـی و   ها ارزشو  ها شهیانددشمن در جنگ نرم سعی دارد از طریق دگرگونی 
سست کردن باورهاي دینی، ملت مورد نظر را بـه پـوچی بکشـاند و چـون آن ملـت را از لحـاظ شخصـیتی        

هنـگ و  مقاومت را از او گرفت، اصول فکري خـویش را القـا و فر   تتضعیف کرد و روحیه استقالل و قدر
). در واقع، جنـگ نـرم در پـی از پـا درآوردن     151:1389کریمی تبار،( کند یمتحمیل  ها آنباورهایش را بر 

فکري و فرهنگی آن را سست کـرده و بـا بمبـاران خبـري و     هاي  اندیشه و تفکر جامعه هدف است تا حلقه
  ). 1386ماه پیشانیان، ( دی را تزریق کنثبات یباجتماعی حاکم، تزلزل و  -تبلیغاتی در نظام سیاسی
  اهداف جنگ نرم

 فاهدا نیتر مهم)، 1387) و کرمی (2008)، میچل (1382ي ساندرس (ها دگاهیدالیاسی با استفاده از بررسی 
جنگ نرم آمریکا و دنیاي غرب در سایر کشورها را تغییر ایدئولوژي حاکم، کاهش مشارکت سیاسی مردم، 

ي کار دستت دینی و ملی شهروندان با تخریب پیشینه تاریخی آنان، القاي ناکارآمدي حکومت، تغییر هوی
خود و علیه نظام حاکم، کاهش انسجام اجتماعی، کاهش انسجام در هاي  افکار عمومی در جهت خواسته

سیاسی حاکم و تشدید و تقویت  ي جامعه، ایجاد استحاله فرهنگی، تغییر الگويها ارزشحاکمیت، تغییر 
  مرده است.واگرایی قومی بر ش

ي به شـرح  ا خامنهاهداف جنگ روانی آمریکا علیه ایران اسالمی از دیدگاه مقام معظم رهبري، آیت اهللا 
  زیر است:

سست کردن وحدت مردم و مسئوالن  -3تضعیف اراده عمومی -2مرعوب کردن مسئوالن و نخبگان  -1
زدن به اختالفات قومی، مـذهبی،  دامن -6کاهش میزان مشارکت مردم  -5تضعیف اعتماد به نفس مردم  -4

از بـین بـردن    -9القاي حاکمیت دوگانـه در ایـران    -8ترساندن همسایگان جنوبی ایران  -7سیاسی و صنفی 
  القاي یأس و ناامیدي در مردم ایران.-10شخصیت و هویت تاریخی مردم ایران 



328 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
 

  

  ابعاد جنگ نرم
 ردیگ یمکلی، جنگ نرم سه بعد اساسی را در بر براي جنگ نرم ابعاد گوناگونی برشمرده شده است. به طور 

  ):21- 22:1389(نائینی،
آید؛ زیرا عامالن  بعد جنگ نرم است. تهاجم فرهنگی، مقدمه جنگ نرم به شمار می نیتر مهمبعد فرهنگی: 

هاي بنیادي جامعـه   ي فرهنگی، بر ارزشها روشجنگ نرم در پی آن هستند تا با استفاده از سازوکارها و 
ي هـا  نگرشیی مانند خدامحوري، دشمن ستیزي، عدالت خواهی، خودباوري، والیت مداري و...)، ها ارزش(

پایه (مانند نگرش به بیگانگان، نگرش به نوع حکومت، نگرش به نوع روابط اجتماعی و...)، ترجیحـات  
و رفتـار اجتمـاعی   اساسی (مانند ترجیحات اخالقی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و...) و آداب و رسوم، منش 

خوش تغییر قرار دهند و نتیجه جنگ نرم فرهنگی، استحاله فرهنگی و تغییر  تأثیر بگذارند و آن را دست
 هویت است.

اعتمـادي و یـا کـاهش اعتمـاد      دهد. بی ترین ابعاد جنگ نرم را تشکیل می بعد سیاسی: بعد سیاسی یکی از مهم
 گردد.  ي اساسی بعد سیاسی جنگ نرم محسوب می مردم به حکومت و نهادهاي سیاسی جامعه مشخصه

ي اجتمـاعی، روابـط و تعـامالت، آداب و    ها کنشهاي بعد اجتماعی جنگ نرم،  بعد اجتماعی: از جمله مؤلفه
رسوم و رفتارهاي جمعی است. عامالن جنگ نرم در پی آن هستند تا بر هویـت مـردم جامعـه، انسـجام     

 ، الگوهاي رفتاري، دلبستگی ملی و... تأثیر بگذارند.اجتماعی، روحیه ملی، سرمایه اجتماعی
 ،یاجتماع ،یفرهنگ ،ياقتصاد ،یاسیسي دهایتهد ي حوزه دسته شش به توان یم را نرم يدهایتهدي ها عرصه
  .)1388 ملسن،( کرد میتقس يا شهیاند و یعلم و یاجتماع ارتباطات
 نظـام  اسـتحالۀ  صدد در یستیتالیکاپ ینگاه با آن، ابزارآالت و دیتول نحوة خصوص دري اقتصادي: دهایتهد
 ياقتصاد قیطر از سلطه نظام تالش. شود یم انینما کشورها گرید در راتشیتأث معموالً که است یجهان اقتصاد

 .است یابیارز قابل کشورها ياقتصاد ییربنایز روند بر يرگذاریتأث جهت در
رتر ن،یتر عیوس یفرهنگ يدهایتهد: یفرهنگ يدهایتهد  نـوع  نیتـر  خطرنـاك  دیشـا  و نیتر دهیچیپ ن،یمؤثّ

 نظـام  ارکـان  در گـذاران  استیس توجه و هجوم مورد مخاطبان ذهن د،یتهد نیا در. شود یم محسوب دهایتهد
 را یمختلفـ  و گسـترده  اقدامات خود، منافع يراستا در ها انسان قلوب و اذهان ریتسخ يبرا و دارد قرار سلطه

  . است مخاطبان اعتقادات و شهیاند مان،یا افکار، بر يرگذاریتأث يبرا سلطه نظام تالش. گذارند یم اجرا به
 مـردم  روزمرة يها شیگرا به است مطرح یاجتماع حوزه در که ییدهایتهد مجموعه: یاجتماع يدهایتهد

 از. شـود  یمـ  مربـوط  گـران ید یزنـدگ  سـبک  از دیتقل و یزندگ وةیش و مد انواع به آنان قیعال و یزندگ در
فه نیتر مهم  سبک عنوان با آن از که است ملل گرید نیب در ییکایآمر یزندگ مدل جیترو د،یتهد نیاهاي  مؤلّ
 باعـث  مهـاجم،  فرهنـگ  رشیپذ يبرا يساز نهیزم و تیذهن جادیا با دیتهد نیا. شود یم ادی ییکایآمر یزندگ
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 .شود یم یمحل و يامنطقه ،یمل رسوم و سنن آداب، رفتن نیب از ای فیتضع
 حاضـر؛  عصـر  دةیپد به مربوط یارتباط يدهایتهد از آمده وجود به يفضا: یاجتماع ارتباطات يدهایتهد

ـ ا طیمح در. است اطالعات انفجار عصر نیهمچن و اطالعات ای ارتباطات عصر یعنی ـ تهد نی  بـا  مخاطـب  د،ی
  ی مواجه است.تالیجید امواج یی وویراد يها موج طول هزاران

  پدافند غیرعاملب)تعریف 
 را تهاجم يمعنا ینظام واژگان در و) 126 :1372 دهخدا،( است» خصومت و جنگ« يمعنا به لغت در آفند

  .داراست زین
» دفـاع « تـوان  یمـ  را پدافند نیبنابرا. دهد یم متضاد و ضد يمعنا کلمات به که است یواژگان شیپ از» پد«
  .است» کننده کار« يمعنا به و یعرب يا واژههمچنین، واژه عامل  .کرد معنا

ـ « و» نا« یمعن به یفارس زبان در» ریغ« و است شده ساخته» ریغ« بیترک با واژه نیا: غیرعامل  اسـت » یب
 بـه  ینظـام  اصـطالح  در و) 14901 :1372 دهخـدا، ( کند یم یمنف را آن د،یایب یصفت ای اسم سر بر چون که
  .است ینظام ریغ دفاع يمعنا

که مصوب مجمع تشخیص مصـلحت نظـام    غیرعاملي کلی نظام در خصوص پدافند ها استیسدر بند اول 
 ریـ غکه عبارت است از مجموعـه اقـدامات    غیرعاملتأکید بر پدافند «تعریف شده است:  گونه نیا. باشد یم

ي ضـروري، ارتقـاي پایـداري    هـا  تیفعالي، تداوم ریپذ بیآسکه موجب افزایش بازدارندگی، کاهش  مسلحانه
و  20: 1389اسکندري، ( »گردد یمهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن ملی و تس

21 .(  
در برابـر حمـالت دشـمن،     مسـلحانه  ریـ غي براي دفاع ا وهیشي اخیر به عنوان ها سالپدافند غیرعامل، در 

 توانـد  یمـ ه تا بـه امـروز،   ساختاري سازمانی یافته و نهادینه شده است. توجه به شکل تهدید و نفوذ از گذشت
ي فرهنگی به خوبی نشان دهـد. در پدافنـد غیرعامـل    ا مقولهرا به عنوان یک  غیرعاملدلیل توجه به پدافند 

از دفـاع   تـر  عیوسـ و این محافظت یا دفاع که ابعاد آن به مراتـب   دیآ ینمي دفاع نظامی بکار ها روشسالح و 
، ابعاد گوناگون و گستره وسیع تهدیـدات،  ها وهیشعامل است، باید مالك عمل قرار گیرد. در این روش، باید 

با ارائه بهترین راهکارها چـه قبـل از    ها آنتهاجم و حمله دشمن مورد بررسی قرار گرفته و براي تک تک 
  وقوع و چه در حین وقوع، تدبیر نمود. 

ي جنگ افزار نبوده و در واقع ریکارگ بهکه مستلزم  گردد یمموعه اقداماتی اطالق پدافند غیرعامل به مج
روش دفاعی است که کاهش خسارات مالی به تجهیـزات و تأسیسـات حیـاتی و     نیتر معقولو  نیزتریآم صلح

ز حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی را به دنبال دارد. از آن جا کـه کشـور عزیزمـان ایـران، یکـی ا     
ي ملـی در  هـا  هیسـرما ، لزوم توجه به حفظ باشد یم ها ستیونیصهاهداف آمریکا، استکبار غرب و  نیتر مهم
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ي مختلفی نظیر دفاع، صـنعت، انـرژي، مـالی و اقتصـادي، بهداشـت، اطالعـات، ارتباطـات و امنیـت         ها حوزه
این حوزه ماهیت بین  شود یم. با یک رویکرد ملی و فنی به مقوله پدافند غیرعامل مشخص شود یمدوچندان 

ي داشته و از سوي دیگر پدافند غیرعامل شامل مقوالتی نظیر مالحظات و معیارهاي فنـی و مهندسـی،   ا رشته
  ).4: 1389، این يموحد( شود یم ها آني و مانند ساز فرهنگاطالعاتی، اطالع رسانی، آموزش،  ،امنیتی
ي امـن و  ها سازهی، استتار، اختفاء، پوشش، تفرقه و پراکندگی، استحکامات، ابی مکانشامل  غیرعاملدفاع  
گفت که دفـاع شـامل    توان یمکلی  طور به. )3: 1389موحدي نیا، ( باشد یمي، فریب و اعالم خبر ساز مقاوم

ـ ر طـرح . در دفاع عامل تمام شود یم غیرعاملي دفاع (پدافند) عامل و دفاع  عمدهدو بخش  مات و اقـدا  هـا  يزی
و اقـدامات، موجـب    ها برنامه، غیرعاملي سالح و تجهیزات جنگی است و در دفاع ریکارگ بهدفاعی مستلزم 

  و افزایش پایداري و خدمات و هوشیاري مردم در مقابل تهدیدات است. ها يریپذ بیآسکاهش 
  تاریخچه

ي ا سابقهو درگیر شدن مستقیم، با مفهوم کلی دفاع در برابر تهاجم، بدون استفاده از سالح  غیرعاملپدافند 
  بس طوالنی در تاریخ بشري به قدمت خلقت انسان دارد.

 پنـاه از طریـق   هـا  انسـان ي اولیه در جهان، همواره با وقوع جنگ همراه بـوده اسـت،   ها تمدني ریگ شکل
در غارها و ساخت جوشن و سپر و ایجاد برج و بارو و قالع محکـم و مرتفـع و حفـر خنـدق جهـت       گرفتن

 يموحـد ( انـد  نمودهفظ جان و تأمین امنیت گروهی با هدف پیشگیري از حمالت غافلگیرانه دشمن اقدام ح
  ).1: 1389، این

ي اولیـه  هـا  انسانموضوع پدافند غیرعامل در جهان از قدمتی به اندازه تاریخ زندگی بشر برخوردار است. 
بـه   هـا  ینگرانبراي کاستن از  نیچن همبراي در امان ماندن از تهاجم حیوانات وحشی و دیگر دشمنان خود و 

ي اولیه در جهـان کـه بـا    ها تمدني ریگ شکل. با بردند یمي طبیعی پناه ها مأمنغارها، باالي درختان و دیگر 
را بـه صـورت جوشـن و سـپر بـراي حفاظـت        اصول اولیه پدافند غیرعامل ها انسانوقوع جنگ همراه بود، 
ي رواج ا گسـترده ي محکم و مرتفع را براي تأمین امنیت گروهی بـه صـورت   ها قلعهانفرادي و برج و بارو و 

 رانـه یگ غافـل ي از حمالت ریگ شیپي مستحکم براي ها دروازهدادند. وجود خندق در اطراف شهرها و ایجاد 
  ).22و  21: 1389اسکندري، ( ددشمن در تمام نقاط جهان امري رایج بو

ـ پد ظهـور  و بـروز  کـه  باورند نیا بر نانیا. دانند یم قدمت پر اریبس يا دهیپد را نرم جنگ یگروه  ي دهی
. رنـد یگ یم يجا گروه نیا در همکارانش و ملتون. هاست حکومت و یاجتماع يریگ شکل همزاد نرم، جنگ

 و سـاز  از يریـ گ بهـره  بـا  تـا  انـد  بـوده  آن یپـ  در باز رید از ها حکومت سران همکارانش، و ملتون گمان به
 آنـان  بـر  را شیخـو  ي اراده و سازند محدود را شیخو دشمنان و رقبا قدرت ،)رسختیغ( ینظام ریغ يکارها
  .)2005(ملتون و دیگران، ندینما لیتحم
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 بـا  کـه  یکتاب نیتر منسجم باره نیا در. است شده یاسیس اتیادب وارد ریاخ يها دهه یط نرم جنگ ۀینظر
ق ينا جوزف به افته،ی انتشار نرم قدرت عنوان  سخت جنگ ای سخت قدرت يمبنا است معتقدي و. دارد تعلّ

 در را یپلماسـ ید و اقتصاد نظران، صاحب از یبعض خالف بر او. است اقناع بر نرم قدرت يمبنا و »اجبار« بر
   .)1383ناي،( است برده نام نرم قدرت عنوان به رسانه از تنها و داده قرار سخت قدرت رمجموعهیز

 يبـرا  موضـوع  نیا کنیل. گردد یم باز يبشر تمدن قدمت به غیرعامل پدافند قدمت که نمود ادعا توان یم
ـ نما یانسـان  و یعیطب دشمنان برابر در مراقبت و حراست يبرا ها آن تالش صورت به بشر يها نسل  شـده  انی
 و بـرج . اسـت  داشـته  نظـر  مـد  حوادث نیا از ماندن امان در يبرا را یداتیتمه همواره خیتار طول در و است

  .باشند یم خصوص نیا در يبارز يها نمونه حصارها و ها قلعه شهرها، یحفاظت يباروها
 گستره به يشهر طهیح از موضوع نیا ها، دولت جادیا و دیجد عالم اتیمقتض به توجه با دیجد عصر رد 
ـ  شـهرها  بـه  جنـگ  يپـا  شـدن  دهیکش و دوم و اول یجهان جنگ بروز با. نمود دایپ انتقال یمل  موضـوع  نای
 بـا  مـرتبط  یجهـان  يهـا  چـالش  و سرد جنگ ،آن از پس. گرفت خود به یعلن شکل و افتی يشتریب تیاهم

ـ نها در. ه اسـت نمـود  شتریب را بحث نیا تیاهم یجمع کشتار يها سالح  و سـپتامبر  11 حادثـه  وقـوع  بـا  تی
گردیـده   یـی اجرا يهـا  برنامه و مطالعات از يدیجد فاز وارد مبحث نیا کشورها، نیب ریاخ دهه يها جنگ
  .است

  غیرعاملاهداف دفاع 
  : باشد یمشامل موارد ذیل  غیرعاملاز جمله اهداف پدافند 

گیري تسلیحات آفندي  یابی و دقت هدف هاي شناسایی، هدف کاهش قابلیت و توانایی سامانه -1
 دشمن.

 ملی کشور.هاي کالن  حفظ سرمایه -2
 ها و تدوام عملیات تولید و خدمات رسانی. حفظ توان خودي جهت ادامه فعالیت -3
 افزایش آستانه مقاومت مردمی و قواي خودي در برابر تهاجمات دشمن. -4
 باال بردن توان دفاعی کشور.  -5
 هاي الزم مقابله با دشمن در شرایط تهدیدات نامتقارن.  ایجاد آمادگی -6
 ).25و  24: 1389نیا،  موحدي( یت ملی و استقالل کشورحفظ تمامیت ارضی، امن -7

ي ریپذ بیآسروش دفاعی است که کاهش  نیتر اثربخشو  نیزتریآم صلحدفاع غیرعامل مکمل دفاع عامل، 
دارد. پدافند غیرعامل از طریـق   دنبال بهي ملی و مراکز حیاتی، حساس و مهم و پایداري ملی را ها رساختیز

ي دفاعی و ارتقاي آستانه تحمل عمومی، ضـمن افـزایش تـوان بازدارنـدگی ملـی و مقاومـت       ها تیظرفتوسعه 
ـ نما یمـ مردمی، با افزایش هزینه تهاجم، تردید اساسی را در اراده تهاجمی دشمن ایجاد  : 1389اسـکندري،  ( دی
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32  .(  
  غیرعاملاهمیت دفاع 

ید این نظر است که کشور ي گذشته به خصوص هشت سال دفاع مقدس مؤها جنگتجارب حاصله از 
ي ملت و توان سیاسی، اقتصادي و نظامی کشور مورد تهاجم با اتخاذ  ارادهمهاجم جهت در هم شکستن 

  . دینما یم، توجه خود را صرف بمباران و انهدام مراکز حیاتی، حساس و مهم 1استراتژي انهدام مرکز ثقل
ي دفاع در مقابل تهدیدات همواره مدنظر ها روشرین به عنوان یکی از مؤثرترین و پایدارت غیرعاملپدافند 

اکثر کشورهاي جهان قرار داشته است و حتی کشورهایی مانند آمریکا و شوروي سابق با وجود برخـورداري  
. در کشور ما با وجود موقعیت خاص از اند داشتهي توجه ا ژهیواز توان باالي نظامی به این موضوع به صورت 

ي آور فـن ي هـا  عرصـه ي عظیم نفت و گاز، نظام ضد استکبار و ورود به ها ثروت بودن دارانظر ژئوپولتیک، 
نوین و تهدیدات استکبار جهانی، موضوع پدافند غیرعامل به میزان کافی مورد توجه قرار گرفت و حتی گذر 

و توجه به محورهاي پایـداري   ها يریپذ بیآسي دفاع مقدس نیز در ایجاد هوشیاري الزم براي کاهش ها سال
  توسعه از نظر امنیت و دفاع، نقش قابل قبولی ایفا نمود. 

ي هـا  يریـ درگ آغـاز به سبب افزایش توان بازدارندگی، نقش ممتازي در کـاهش احتمـال    غیرعاملپدافند 
هـد.  ي پیش رو را تقلیل دها جنگي صحیح، خواهد توانست آثار مخرب ساز ادهیپنظامی داشته و در صورت 

ضامن توسعه امن محسـوب   توانند یمي کلیدي برخوردار است که ها تیقابلاز برخی  غیرعاملراهبرد پدافند 
  عبارتند از: ها تیقابلگردند. اهم این 

  .گردد یمبستر مناسب توسعه پایدار کشور محسوب  غیرعاملپدافند 
  ي تنش زدایی است. ها استیسهم راستا با  غیرعاملپدافند  

  روش دفاع است.  نیتر ارزانپایدارترین و  یرعاملغپدافند 
  راه کار افزایش آستانه مقاومت ملی است.  نیتر مناسب غیرعاملپدافند 
  پشتوانه اقتدار ملی است.  غیرعاملپدافند 
  . گردد یمابزارهاي بازدارندگی محسوب  نیتر مهمیکی از  غیرعاملپدافند 
  در جامعه است.  ها يریپذشیوه کاهش مخاطرات و کاهش آسیب  نیتر مناسببهترین و  غیرعاملپدافند 

  روش دفاع است. نیزتریآم صلح غیرعاملپدافند  
  عنصر دفاعی بشر در برابر تمام حوادث است. نیتر يفطر غیرعاملپدافند 

ي برشمرده در بـاال سـبب نتـایج گونـاگونی در کشـور خواهـد شـد کـه         ها تیقابلي هوشمندانه ریکارگ به
  به شرح ذیل بیان داشت: توان یمرا به طور اختصار  ها آن نیتر مهم

                                                   
1. Center Of Gravity 



 q  333  ند غیر عاملسرمایه فرهنگی و  پداف
 

 

را به عنوان یک سیاست دفاعی مستمر در دستور کـار خـود قـرار     غیرعاملکشورهایی که توسعه پدافند 
  . رندیگ ینمهیچ گاه در مظان اتهام تهدید بر علیه کشورهاي دیگر قرار  دهند یم

بـه شـرایطی از نظـر کـاهش      نندیگز یبرمکشورهایی که پدافند غیرعامل را به عنوان یک راه کار اصلی 
  . ابدی یمکاهش  ها آنکه مطامع کشورهاي تهدید کننده بر علیه  ابندی یمي دست ریپذ بیآس

با ضـربات سـریع،    تواند یمفراوان است و دشمن  ها آندر جهان امروز کشورهایی که نقاط آسیب پذیري 
  . دینما یممنابع آنان را منهدم نماید، عوامل تهدید از بیرون را در درون خود ایجاد  نیتر یاتیح

ي علمـی و پژوهشـی قـرار    ها تالشدر اولویت  تواند یمپدافند غیرعامل عنصري پویا و متحرك است، لذا 
ـ     در کلیه سطوح مدیریتی، مهندسـی   تواند یم غیرعاملگیرد. پدافند   دو فنـی آمـوزش داده شـود و توسـعه یاب

  ). 30و  29: 1389 ،اسکندري(
  سرمایه فرهنگی

 برخوردار رواج ای یاجتماع نفوذ از که دارد اشاره یتیموقع ای فرد اریاخت در يها تیقابل ای منابع به هیسرما
 ییتوانا در که است یاجتماع يها عرصه در سرچشمه و خاستگاه هرگونه هیسرما). 198:1388دمن،یسد (باش
 و استونزد (شو واقع مؤثر ،گردد یم حاصل صحنه نیا در که یخاص منافع از يمند بهره يبرا فرد

  ).335:1383راب،
اري ک ،تا ارزشی به وجود آورید سازد یمواژه سرمایه تأکید بر این امر دارد که مولد است و شما را قادر 

شـارع  ( دداده ونقشـی در جهـان ایفـا کنیـ     انجـام أموریتی را در زنـدگی  مـ  ،ه هدفی نایل شـوید ب ،انجام دهید
  ).66: 1387پور،

براي ایجاد درآمد یا منابع اضافی  تواند یمواگت معتقد است سرمایه ثروتی است مولد یا منبعی که شخص 
از  تر عیوس ). دریافت بوردیو از سرمایه29:1993به نقل از واگت، 1386،نیازي و کارکنان( ددیگر به کار بر

شکل پـولی و غیـر پـولی و     تواند یمر واقع سرمایه منبعی عام است که د. تمعناي پولی سرمایه در اقتصاد اس
ــر     ــود گی ــه خ ــوس ب ــر ملم ــوس و غی ــین ملم ــان ( دهمچن ــازي و کارکن ــر و    1386،نی ــل از آنهیی ــه نق ب

نباشت آن و ا ،ید ایده سرمایه). به تعبیر بوردیو اگر در صدد فهم جهان اجتماعی هستیم با826:1995گرهادز،
در تعبیري دیگر،  و ؛)134:1381،شارع پور و خوش فر( متأثیرات آن را مجدداً به جهان اجتماعی معرفی کنی

  ). 81:1997به نقل از گالونی، 1386،نیازي و کارکنان( کند یمبوردیو سرمایه را به مفهوم انباشت تعریف 
معـین آن را   يا دارد که جامعه يا یدر کردارهاي فرهنگ سرمایه فرهنگی، درجه تبحري است که شخص

یکـی از   ،کنـد  یرسـمی کـه فـرد کسـب مـ      يهـا  یییعنـی توانـا  -. سـرمایه تحصـیلی   دهد یمشروع تشخیص م
). 505:1383آلکـس،  و اما این دو معادل هم نیسـتند (کـالینیکوس   .مقدار سرمایه فرهنگی است يها شاخصه

خـاص،   يهـا  نزدیک است که شامل مهارت» سبک زندگی«کس وبر از فهوم سرمایه فرهنگی به مفهوم مام
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کـه فـرد از طریـق آن خـود را از دیگـران متمـایز        گردد یم ییها وهینحوه سخن گفتن، مدارك تحصیلی و ش
تورشتاین وبلـن نیـز    ریگ سرمایه فرهنگی همچنین یادآور مفهوم مصرف چشم). 153: 1383(ممتاز،  سازد یم

که وضعیت مرفه، متظاهرانه به دیگران  يا گونه زندگی و رفتار به وهیومی مایملک، شهست. یعنی نمایش عم
طبقات باال با  عبارتی به). 298 :1388(دیلینی، شود یو این به قصد کسب تأیید دیگران انجام م شود یفهمانده م

  . شوند یم چشمگیر ساختن شیوه زندگی خود از دیگران متمایز
به کار  1960دهۀ  لیاوا در سرمایه فرهنگی را رهنگی نخستین بار بوردیو مفهوماز نظر تاریخی سرمایه ف

 کـار  بـه  شـده  دیتول باز یعیطب هیسرما و یانسان هیسرمابراي  تنها هیسرما مفهوم زمان نیا از برده است. قبل
وجـود   به یفرهنگ هیسرما مفهوم و افتی راه زین و هنر فرهنگ حوزة به هیسرما مفهوم بعدها اما ،رفت یم

  ).1382آمد (تراسبی،
 دادن ربـط  بـا  کـه  اسـت  بـوده  ينظرهاي  هیفرض فقط ابتدا در یفرهنگ هیسرما مفهوم ویبوردي  گفتهبه 

 یلیتحص تیموفق حیتوض امکانی، طبقاتهاي  هیال و طبقات انیم یفرهنگ هیسرما عیتوزبه  کیآکادم تیموفق
 گسسـت  یطرف از شروع، ي نقطه نیا .ساخت یم فراهم را متفاوت یاجتماع طبقات متعلق به کودکان نابرابر

 ي اسـتعداد  جـه ینت را کیـ آکادم شکسـت  ای تیموفق که است انهیعام ویبورد زعم ي بهها فرض شیپ نیا از

 شیستا ضمن ویبورد واقع، در .است یانسان هیسرماهاي  هینظر از گسست زین گریدطرف  از و داند یم یعیطب
 و یلیتحصـ  يگـذار  هیسـرما سـود   يها نرخ انیمي  رابطه حیصر طرح لیدل به یانساني  هیسرماهاي  هینظر از

 يبازارها در سود کسب ي متفاوتها بخش ساختار مندنظام حیتوض از ناتوان را ي، آناناقتصاد يگذار هیسرما
   .داند یم شان ییدارا بیترک و حجم کارکرد به توجه با طبقات ای توسط عامالن گوناگون

 فراتر ییگرا اقتصاد از و اش یستیاومان ضد يها داللت رغم به آغاز همان سرمایه از تعریف ویبورد نظر به

 وابسته یفرهنگي  هیسرما ی بهلیتحص محصول که شود یم غافل نکته نیا از ،گریدمسائل  بر عالوه و رود ینم

  ).137: 1384بوردیو، ( تاس کرده يگذار هیسرما نیااز  شیپ خانواده که است
 دانـد  یمـ ي ا دهیچیپ سازوکار ارایه را یفرهنگ هیسرما طرح مفهوم از خود، هدف کنش هینظر در ویبورد

بـاز   آن دنبال و به شوند یم یفرهنگ هیسرما عیتوز ي نحوه دیتولموجب باز  یآموزش ينهادها آن قیطر از که
بوردیـو،  ( ردیگ یمانجام  یاجتماع طبقات بیترک دیتولباز  گرید به عبارت ای ی واجتماع يفضا ساختار دیتول

 در را فرهنگ مفهوم نیا رایز است، نهاده یشناسجامعه  بر يریچشمگ ریتأثی فرهنگ هیسرما ). مفهوم1381

 کتـاب  شدن ترجمه با 1970اواخر دهه  در مفهوم نیا است. نموده وارد يقشربندبه  راجع قاتیتحق مرکز

ـ بورد توسط مفهوم نیا شدن زمان مطرح از است. شده زبان یسیانگل یشناختسنت جامعه  وارد دیتول باز  ،وی
 قـات یتحق از یمـ یعظ حجـم  و رفته اسـت  کار به پرورش و ي آموزش حوزه در يگریدي  حوزههر  از شیب

ـ هاي  استفاده زین ها رشته ریسا در آن از لکن .است آورده دیپد ينظرتأمالت  و یتجرب  .اسـت  شـده  یفراوان
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 یفرهنگـ  هیسـرما  مفهـوم  لیتعد بسط و به و برده کار به را مفهوم نیا شانیها پژوهش ي دراریبس محققان
  .اند پرداخته

مختلف، یکی  يها ها در عرصه تحلیل بوردیو درباره اشکال گوناگون سرمایه و روند پویاي تغییر شکل آن
هاي عوامل گوناگون درون یک زمینه را مقـدار و   نظریه اوست. جایگاه يها یژگیو نیتر و مهم نیتر عیاز بد

تا  دهد ی. این سرمایه است که به یک فرد اجازه مکند یکه این عوامل دارند تعیین م يا هیاهمیت نسبی سرما
ـ گو یسرنوشت خود و دیگران را تحت نظارت بگیرد. بوردیو معموالً از چهارنوع سرمایه سخن م . معنـا و  دی

فرهنگـی انـواع    هی، البته آشکار اسـت. سـرما  ردیگ یهوم سرمایه اقتصادي که در پهنه اقتصادي سرچشمه ممف
، سـرمایه اجتمـاعی دربـر گیرنـده روابـط اجتمـاعی ارزشـمند میـان         ردیگ یگوناگون دانش مشروع را دربر م

  ).725:1381ریتزر، ( ردیگ یسرمایه نمادین از شأن و حیثیت شخص سرچشمه م و هاست آدم
بر  يا نمادین است که از یک سو به معلومات کسب شده يها از ثروت يا سرمایه فرهنگی همان مجموعه

(در فالن زمینـه دانـش    رندیگ یخود م پایدار ارگانیسم، حالت درونی شده به يها که به شکل رغبت گردد یم
رمزگان آن را شناختن و خود را فرهنگ بودن، به زبان و نحوه بیان تسلط داشتن، جهان اجتماعی و  داشتن، با

مادي، سرمایه به حالت عینیت یافته، میراث  يها تیاز سوي دیگر، به صورت موفق .در این جهان آشنا دیدن)
؛ و سـرانجام سـرمایه   کنـد  ی) جلوه مـ ها نیها، ابزارها، ماش نامه ها، واژه فرهنگی به شکل اموال (تابلوها، کتاب

صورت عناوین، مدارك تحصیلی، موفقیت در مسـابقات   به حالت نهادینه شده در جامعه به تواند یفرهنگی م
؛ جامعه (یا بیشتر اوقات دولت) که ایـن بازشناسـی را   بخشد یفرد عینیت م هايورودي و غیره که به استعداد

(معلم، استاد،  کند یین مو جایگاه تعی شود یو اغلب براي آن پایگاه قائل م کند ی، آن را نهادینه مدارد یاعالم م
، بلکه از شود یو به ارث برده نم شود یقاضی، کارمند دولت). سرمایه فرهنگی بدون کوشش شخصی کسب نم

سرمایه فرهنگی داشتنی است . طلبد یرا م يریپذ جانب عامل کار طوالنی، مداوم و پیگیر یادگیري و فرهنگ
تجزاي شخص گردیده، خصلت او شـده اسـت. کسـب    که بودن شده است، ملکی است درونی شده و جزء الی

اساساً مالی نیاز دارد تا زمان به دسـت بیایـد.    و و بنابراین به امکانات مادي خواهد یسرمایه فرهنگی زمان م
سرمایه فرهنگی، از این بابت به نحوي تنگاتنگ به سرمایه اقتصادي گره خـورده و بـه شـکل دیگـر آن در     

  .)97:1385شویره، ( آمده است
: الف چیزهاي خـوبی کـه   کند یبوردیو با تئوریزه کردن سرمایه در اشکال گوناگون بر سه نکته تأکید م

انـد. ب   شان را دارنـد، بسـیار گونـاگون    ها هستند و امکانات و منابعی که قصد انباشت مردم در جستجوي آن
 يهـا  که بر سازنده عرصه رندیگ یم يا یرا از روابط اجتماع شان ي، زیرا معنااند یهمه این موارد لزوماً اجتماع

اند و نه از چیزهایی مادي که به خودي خود ارزشمند باشند، ج تالش و نزاع بـراي انباشـت سـرمایه     مختلف
فقط بخشی از قضیه است، زیرا تالش و نزاع براي بازتولید سرمایه هم به همان انـدازه مهـم اسـت و اغلـب     
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دیگـري   يهـا  مختلف بـه شـکل   يها ها سرمایه را در عرصه از طریق آن توان یاست که م ییها وهیبر ش مبتنی
  ).320:1387پور و محمدي،  تبدیل کرد (جالئی

  تعاریف سرمایه فرهنگی
اشتن ذائقه خوب و د ،از نظر بوردیو سرمایه فرهنگی عبارت از شناخت و ادراك فرهنگ و هنرهاي متعالی

دیوید تراسبی، سرمایه فرهنگی را نوعی دارایی که مجسم ). 47: 1386اضلی، ف( تعمل متناسب اسهاي  شیوه
داشته  تواند یمذخیره کننده یا تأمین کننده ارزش فرهنگی عالوه بر هر گونه ارزش اقتصادي که  ،کننده

هاي  ). از نظر موهر و دیماجو، سرمایه فرهنگی یعنی داشن ذائقه68: 1382،باشد، بیان نموده است (تراسبی
 ها آني هنري که دارندگان اقتدار فرهنگی به ها سبکتوانایی درك و شناخت اشیاء یا داراي پرستیژ و 

 ). 49: 1386،اضلیف( دهند یماهمیت 
ي رسمی و خانوادگی در افراد تثبیـت  ها آموزشفرهنگی خاصی که در روند هاي  سرمایه فرهنگی به شیوه

. کاربرد ابعاد مختلف ردیگ یمرهنگی را در بر شده اشاره دارد و نیز ظرفیت شناخت افراد در کاربرد لوازم ف
هاي گوناگون گردیده و به تبـع آن تفـاوت در   زندگی و بروز سلیقه هسرمایه فرهنگی موجب تفاوت در نحو

ینما و انـواع  سـ  ،وزنامـه ر ،ي برتر اجتماعی و استفاده از امکانـات مختلـف از قبیـل کتـاب    ها تیموقعکسب 
ر واقـع  د. شـود  یمـ لف و ماننـد آن را موجـب   گ ،اعی مانند اسب سواريي خاص طبقات باالي اجتمها ورزش

و به راحتی  رندیگ یماستفاده کنندگان از سرمایه فرهنگی در قشربندي اجتماعی، در طبقه باالي اجتماع قرار 
. همچنین، سرمایه فرهنگی در اشکال مختلف وجود داشـته و  ابندی یمبه ابعاد مختلف سرمایه فرهنگی دست 

اي اسـت کـه در فرآینـد انباشـت اشـیاي فرهنگـی بـا ارزش مثـل نقاشـی و          تمایالت و عادات دیرینـه  شامل
ي تحصیلی و آموزش رسمی حاصل آمده است. ترنر، سرمایه فرهنگی را مجموعه نمادها، عادات، ها تیصالح
یـر رسـمی بـین    هاي زندگی که به طـرز غ و شیوه ها قهیسلهاي زبانی، مدارك آموزشی، ذوق و ، شیوهها منش

منابعی نظیر مکالمات از پیش اندوخته در «. کالینز، سرمایه فرهنگی را شامل کند یمافراد شایع است، تعریف 
مـال  ( »داند یمحافظه، شیوه زبانی، انواع خاص دانش یا مهارت، حق ویژه تصمیم گیري و حق دریافت احترام 

ي پا برجا و تثبیت شـده در  ها عادتو  ها شیگرا). از سوي دیگر، سرمایه فرهنگی شامل 300: 1381حسنی،
  ).  17:1383نوغانی،( تي تحصیلی و فرهیختگی اسها تیصالحي و نیز ریپذ جامعهطول فرآیند 

اصطالح سرمایه فرهنگی از قیاس با سرمایه اقتصادي در نظریات و قوانین و نحلیـل مباحـث مربـوط بـه     
رمایه فرهنگی قدرت شناخت و قابلیت س ،). همچنین116:1377روح االمینی،( تسرمایه داري رواج یافته اس

یـر بوردیـو و ژان کلـود    ). پـی 300:1381استفاده از کاالهاي فرهنگی در هر فرد تعریف شده است (فکوهی،
نـین نتیجـه گیـري    چ انـد،  دادهپاسیرون، در تحقیقی که بر اساس فرضیه عدم تساوي سرمایه فرهنگی انجـام  

شـخص  م ،مقدور اسـت  ها گروهرهنگی فقط با رفتار و اعمال فرهنگی که براي افراد و که نابرابري ف کنند یم



 q  337  ند غیر عاملسرمایه فرهنگی و  پداف
 

 

 توانند یم ها آنوربین عکاسی داشتن و امثال د ،ینما رفتنس ،جله و روزنامه خواندنم ،ئاتر و اپرا رفتنت. شود یم
وردیو ب. تو امکانات سرمایه فرهنگی به شمار آیند که به طور یکسان در دسترس همه نیس ها نشانهبه عنوان 

رمایه فرهنگی و اجتماعی ایجاد کند و سرمایه س ،براي صاحب خود تواند یمعقیده دارد که سرمایه اقتصادي 
). 118و  117: 1377روح االمینـی، ( آورد یمـ رمایه اقتصـادي را بـه وجـود    سـ  ،فرهنگی نیز با کارکرد خـود 

سرمایه فرهنگی شامل اشکال سرمایه غیر مادي و غیر اقتصـادي اسـت و در یـر گیرنـده سـرمایه نمـادین و       
  .باشد یمفرهنگ خاص 

ـ  ،در زمینه تاریخچه سرمایه فرهنگی باید گفت که سرمایه فرهنگی حداقل در نواحی شـهري   ه مـدت  ب
ؤثر بـوده  م ،مایندگان دستگاه دولتی و روشنفکرانن ،هاي مختلف مسلط بر کار دفتريدویست سال براي گروه

. اند دهیگردسایل باز تولید (مدارس با اعتبار و غیره) به وسیله نخبگان جامعه کنترل و ،ر طی این دورهد. تاس
ر د. دورد احترامنـ مـ  ،و حتی به وسیله کسانی که محروم هستند اند شدهه طور گسترده تصدیق ب ،ین نخبگانا

). سرمایه فرهنگی 49:2000رزنلوند،( ترهنگی پوشش متنوعی از فضاهاي مختلف سرمایه اسرمایه فس ،واقع
یک مفهوم جامعه شناختی دارد که از زمانی که براي اولین بار توسط پیر بوردیو به کار برده شـد، شـهرت   

رمایه فرهنگی یعنی قدرت شناخت و قابلیت استفاده از کاالهاي فرهنگی در هر س. تاي پیدا کرده اسگسترده
 شـود  یمـ فرد و آن در برگیرنده تمایالت پایـدار فـرد اسـت کـه در خـالل اجتمـاعی شـدن در فـرد انباشـته          

 ،). سرمایه فرهنگی بازنمایی جمع نیروهاي غیراقتصادي مثل زمینه خـانوادگی، طبقـه اجتمـاعی   1381قرونه،(
 ریتـأث ي گوناگون و تعهدات نسبت بـه آمـوزش و منـابع مختلـف اسـت کـه بـر موفقیـت         ها يگذار هیاسرم
تـا  . باشـد  یمرهنگی و مهارت درفرهنگ طبقات باالتر ف ،رمایه فرهنگی مشتمل بر کفایت زبانیس. گذارد یم

توسـعه و عوامـل    يها مؤلفه، نگاه به »سرمایه فرهنگی«و » سرمایه اجتماعی«پیش از به میان آمدن مضامین 
ه واقع چشم اندازهاي ب ،نیانگذاران نظریه سرمایه اجتماعی و فرهنگیب. ددخیل در آن، محدودتر از امروز بو

که بر عملکرد مؤسسات و نهادهاي حکومتی، تأثیرات شگرفی داشته است. اگر در گذشته  اند گشودهنوینی را 
، امروزه بر ارتقاء شد یمیزیکی، بر سرمایه انسانی تأکید مادي و فهاي  پس از عبور از دوران تأکید بر سرمایه

عمیقـاً در   -به ویژه از جنبه عـدالت  –و تحقق توسعه انسانی  شود یماجتماعی و فرهنگی تأکید هاي  سرمایه
  . گردد یمگرو توسعه اجتماعی و فرهنگی تلقی 

آن را  1973یـو در سـال   سرمایه فرهنگی اصطالحی جامعه شناختی است که از زمانی کـه پـی یـر بورد   
بازتولیـد  «اربرد گسترده اي پیدا کرد. او به همراه ژان کلود پاسرون براي اولین بار عبـارت  ک ،مطرح ساخت

را در عنوان اثر خود به کار برد. در این اثر، بوردیو کوشید تفاوت درآمدهاي  »و باز تولید اجتماعی فرهنگی
رمایه آن چیـزي  سـ  ،تبیین نماید. از دیدگاه بوردیـو  1960در دهه  ي آموزشی در فرانسه راها تیفعالناشی از 

و دامنـه آن بـدون    دینما یممل ع ،است که به عنوان یک رابطه اجتماعی در درون یک سازواره از تعامالت
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رضـه  ع ،یی که خود را به عنوان چیزهاي کمیـاب و ارزشـمند  ها نشانهاشیاء و  ،هیچ تمایزي به تمامی کاالها
و سرمایه فرهنگی به عنوان  شود یمشیده ک) د(و در یک ساختار مشخص اجتماعی مورد تقاضا هستن دارند یم

منتهـی   کنـد،  یمیک رابطه اجتماعی درون سازواره اي از تعامالت که مشتمل بر دانش فرهنگی انباشته عمل 
  ).1990:13 ،1پارکر به نقل از 9: 1388،روحانی( گردد یمبه قدرت و منزلت 

از معناي پولی سرمایه در اقتصاد است، سرمایه یک منبع عام است کـه   تر عیوس ،و از سرمایهدرك بوردی
 ،شکل پولی و غیر پولی و همچنین ملموس و غیر ملموس به خـود گیـرد. بنـابراین بـه نظـر بوردیـو       تواند یم
از طریـق   رمایه هر منبعی است که در عرصه خاصی اثر بگذارد و به فرد امکان دهد کـه سـود خاصـی را   س

  ).221 :1998به نقل از استونز،  13: 1388،روحانی( دمشارکت در رقابت بر سر آن به دست آور
  ابعاد سرمایه فرهنگی  

  به سه صورت تجلی یابد: تواند یم ،ابعاد سرمایه فرهنگی از دیدگاه بوردیو
این واقعیت استنباط کرد که ي سرمایه فرهنگی را از ها یژگیوبیشتر  توان یمسرمایه فرهنگی تجسم یافته: -1

ـ  ،، ارتباط نزدیک دارد. سرمایه فرهنگی تجسم یافتهابدی یما شخصی که در آن تجسم ب ،این سرمایه وعی ن
ثروت بیرونی است که به عنوان بخش جدایی ناپذیري از فرد در آمده است. این همان بخشـی اسـت کـه    

ریـد یـا   خ ،آن را از طریـق هدیـه   تـوان  ینمکه  نامد یمبوردیو آن را ابعاد سرمایه فرهنگی همراه با تولد 
 ابـد ی یمـ ي مداوم ذهن و جسم تجلی ها یآمادگه صورت ب ،ین نوع سرمایها. دمبادله به دیگري منتقل نمو

ي بالقوه اي دارد که به ها ییتوانارمایه فرهنگی درونی شده س ،). در واقع137: 1381،فرپور و خوش(شارع
  ). 137:1383نوغانی،( اند شدهشده و در او تثبیت  تدریج بخشی از وجود فرد

و آشکارترین نوع سرمایه فرهنگی است که افراد  نیتر یهیبدسرمایه فرهنگی عینیت یافته: این سرمایه از  -2
ي هـا  یژگـ یوو از  ابـد ی یمو اشیاء مادي تجسم  کاالهااز آن بهره مند گردند و بیشتر در  توانند یمجامعه 

و  باشـد  یمـ بارز آن، قابل انتقال بودن آن است. بنابراین، این سرمایه به نوعی در شکل اقتصادي هم مطرح 
ه تمامی اشیاء و کاالهـاي فرهنگـی، سـرمایه    ب ،ه طور خالصهب. دجنبه نمادي آن هم حفظ گرد تواند یم

وزشـی بـر دارنـدگان آن    ، اما خصلت اساسی این سرمایه در این اسـت کـه اثـر آم   ندیگو یمفرهنگی عینی 
  ).181: 1367محسنی، ( گذارد یم

سرمایه فرهنگی نهادي و ضابطه اي: الزمه سرمایه فرهنگـی نهـادي، قبـل از هـر چیـز وجـود افـراد بـا          -3
سـتلزم  م ،صالحیت و مستعد در جهت کسب انواع مدارك تحصیلی و دانشگاهی اسـت. از طـرف دیگـر   

. از باشـد  یمـ  ،حصیلی را صادر و هـم بـه آن رسـمیت بخشـند    ه هم این مدارك تک ،وجود نهادهاي رسمی

                                                   
1. parker  
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و این توانـایی   کند یمین است که به شکل پلی میان اقتصاد و فرهنگ عمل ا ،ي بارز این سرمایهها یژگیو
ـ  ،را دارد که سرمایه فرهنگی را از طریق کاربرد آن به طرق معقول و رسمی ه نـوعی سـرمایه اقتصـادي    ب

و بـراي دارنـده آن    شـود  یما قوانین و مقررات نهادینه شده حاصل ب ،فرهنگی نهاديرمایه س. دتبدیل نمای
یی ماننـد  ها عنوانه کمک ضوابط اجتماعی و به دست آوردن ب ،. این سرمایهکند یمپایگاه اجتماعی ایجاد 

مچنـین قابـل   ه ،یـن سـرمایه  ا. کنـد  یمـ راي افراد کسب موقعیت ب ،صدیق حرفه و کارت ،مدارك تحصیلی
ــتگی دار   وا ــه شــرایط معینــی بس ــراد ب ــراي اف ــه دســت آوردن آن ب روح ( دگــذاري و انتقــال نیســت و ب

  ).118:1368االمینی،
  منابع سرمایه فرهنگی   
انواده رکن و عامل اصلی اجتماعی شدن کودکـان اسـت. بـا وجـود اینکـه      خ ها، فرهنگخانواده: در همه  -1

کـه سـالیان متـوالی و یـا بـه       شـوند  یمحوي تربیت اما کودکان به ن ،عرصه خانواده بسیار کوچک است
عبارتی در تمامی عمر، ضمن پذیرش جامعه، انتظارات آن را از خود برآورده کنند. پاسخ دادن به انتظارات 

ز طریق ارتبـاط تنگاتنـگ خـانواده بـا     ا ،رفتاري است که فرد در زمان کودکیهاي  اشی از شیوهن ،جامعه
ا خود الگوهایی به ب گذارد، یمقتی کودك پا به مدرسه و ،به این دلیل .تسمحیط اجتماعی برقرار کرده ا

ي نهادینه ها آموزشبسیار زیادي در  ریتأثکه نشأت گرفته از خانواده است و همین الگوها  برد یممدرسه 
  .ندینما یمي خانوادگی دخالت ها منشبه نحوي در تقویت رفتارها و  ها آموزششده دارد و این 

و  دهد یمجتماعی شدن بیش از همه در زمینه کوچک خانوادگی رخ ا ،در جوامع امروزي ،گیدنزبه زعم 
ز دوران کـودکی تـا نوجـوانی و    ا ،یکی از عوامل عمده اجتماعی شدن ،ه طور معمولب ها، تفاوتبا وجود این 

 سـازد  یمـ  را بـه یکـدیگر مربـوط    هـا  انسـان  ،پس از آن است که به صورت سلسله پی در پی رشد و تکامل
ودك ک ،ي دیگرها انسانرایندي است که به واسطه آن از طریق تماس با ف ،). اجتماعی شدن75:1378گیدنز،(

ـ  ،رفتارهاي  انا و ماهر در شیوهد ،به تدریج به انسانی آگاه ،ناتوان ه ویـژه فرهنـگ و محـیط معینـی تبـدیل      ب
و امتیازات  ها قدرته همراه تمامی ب ،انسان انواده نوعی میل به جاودانه کردن موجودیت اجتماعیخ. شود یم

 ،بازتولیـد دارد. بـراي مثـال، راهبردهـاي بـاروري و زایمـان      هـاي   وابسته به آن است کـه ریشـه در راهبـرد   
ز ا ،راثت و جانشینی، اقتصادي و به خصوص راهبردهـاي تربیتـی و پرورشـی   و ،اهبردهاي مربوط به ازدواجر

شان بیشتر و وزن نسبی سرمایه به تناسبی که سرمایه فرهنگی ها خانواده. دیآ یمکارکردهاي خانواده به شمار 
رمایه بیشتري بـه امـر آمـوزش و پـرورش     س ،باشد تر بزرگدر قیاس با سرمایه اقتصادي شان  ها آنفرهنگی 

ن ممتـاز همچـو  هـاي   ه ویژه خـانواده ب ها، خانوادهمروزه ا ،ر اساس این الگوب. دهند یمفرزندان خود تخصیص 
ساتید دانشگاه و سـطوح بـاالي مشـاغل آزاد، در تمـامی کشـورهاي پیشـرفته، بـه        ا ،روشنفکرانهاي  خانواده

 نیتر بزرگ«که  کند یم. این الگو به فهم این موضوع کمک دهند یمآموزش و پرورش فرزندان خود اهمیت 



340 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
 

  

 کننـد،  یمـ اجتماعی را اشغال  يها تیموقعو بلند مرتبه ترین مراکز آموزشی، که فارغ التحصیالن آن برترین 
). 55:1380بوردیـو، ( ردیـ گ یمممتاز جامعه قرار هاي  ر روز بیش از پیش مورد استفاده اعضاي فرزندان الیهه

ه در مراحـل اولیـه زنـدگی بـه طـور ناخودآگـاه       ک ،ي فرهنگی و با عاداتها يریگهت ج ،به عقیده بوردیو
بسیار فعال عمـل   ،در تجربیات بعدي زندگی ها پاسخه سختی تغییر نموده و در شکل گیري ب شود، یمآموخته 

سیر زندگی آنان تعیـین  م ،و این عادات آموزند یمودکان عادات فرهنگی طبقاتی را از والدین خود ک. دینما یم
گ پایگـاه بـاالتر را   ه طور طبیعی همانند والدین خود جامعه پذیر شده و فرهنب ،ودکان طبقه باالک. کند یم

و همین مسأله سبب تراکم سرمایه  گذارند یمه نمایش ب شود، یمکه توسط سیستم آموزش تجربی پاداش داده 
ر کسـب  د ،اجتمـاعی بـاالتري باشـند   هاي  سانی که مجهز به فرهنگ و تربیت پایگاهک. شود یمفرهنگی آنان 

  .)1378آزاده،( ترند موفقمشاغل پر وجهه 
ـ . تر مورد سرمایه فرهنگی در ارتباط با طبقات اجتمـاعی اسـ  د ،اعی: بحث اصلی بوردیوطبقات اجتم -2 ه ب

زعم بوردیو این طبقات اجتماعی باال هستند که سرمایه فرهنگی خاصـی را در سلسـله مراتـب قشـربندي     
بـاالتر  ، به نحوي که افرادي که در سلسله مراتب اجتمـاعی و اقتصـادي   اند دادهاقتصادي به خود اختصاص 

متفـاوتی دارنـد و از نظـر    هـاي   و الگـو  ها منش ها، روشرایه ا ،قرار دارند، نوع مصرف کاالهاي فرهنگی
. افراد این طبقات، به ابندی یمتحصیلی، فرزندان این طبقات باال هستند که بیشتر به سرمایه فرهنگی دست 

هـاي   در انجام بازدیـدها از نمایشـگاه  متفاوت  هواسطه برخورداري از امکانات بیشتر و نوع سلیقه و سائق
از منزلت برتـري   ،و به طور کلی دستیابی به امکانات و لوازم فرهنگی ها مسافرت ،رید کتابخ ،فرهنگی

وردیو معتقد است که طبقه و فرهنگ به صورت عمودي رتبـه بنـدي شـده و یکـدیگر را     ب. دبرخوردارن
خاطر برتري خود و در واقع بـه خـاطر تسـلط طبقـه     رهنگ طبقات باال در ظاهر به ف. ندینما یمتقویت 

ز طرف دیگر، فرهنگ به ایفاي تمایزات طبقاتی کمک ا. گردد یمحاکم، فرهنگی متمایز و قابل تشخیص 
 ،. سرمایه فرهنگـی دهد یمي زندگی افراد شکل ها فرصتمادي و اقتصادي، به هاي  کرده و همانند سرمایه

ز سـرمایه  ا ،وردیـو ب. باشد یموح مختلف ساختار طبقاتی در جامعه عیین کننده سطح پرستیژ فرهنگی سطت
نشانگر حجـم سـرمایه    ،عد عموديب. کند یمفرهنگی و مادي براي توصیف مدل طبقاتی دو بعدي استفاده 

و یا شدت سرمایه فرهنگی در مقابل سرمایه اقتصادي  ها هیسرمامادي است و بعد افقی بیانگر ترکیب این 
  . شود یمي علمی و سرمایه مادي در دنیاي اقتصادي یافت ها طیمحیشتر در ب ،سرمایه فرهنگی .باشد یم

یی اشاره دارد کـه در آن تحرکـات اجتمـاعی شـکل     ها نهیزمي اجتماعی و یا ها طیمحبه  نبوردیو همچنی
فراد ا. باشند یم به لحاظ ترکیب و یا تقابل سرمایه فرهنگی و مادي داراي اهمیت نسبی ها طیمح. این ردیگ یم

و این دو محیط به لحاظ سطح و گستره فرهنگی  شوند یمهمیشه توسط ترکیبی از این دو سرمایه رتبه بندي 
اگر چه افراد در طول زندگی خود، به طور دایم مجهز به ابعاد فرهنگی جدیدي  .گردند یماز یکدیگر متمایز 
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یی ها جنبهتنها از آن  ها انتخاب، ولی این نندیگز یموب بر اي آزادانه از بین تجربیات مطلکه به گونه شوند یم
نهـا چیزهـایی را   ت ،بنـابراین  .دو عـادات آنـان منطبـق باشـ     ها يریگکه با جهت  ردیگ یماز فرهنگ صورت 

و  کنـد  ینمـ و تغییر چندانی در سرمایه فرهنگی آنان ایجـاد   باشد یمکه شبیه عادات و سالیق آنان  آموزند یم
). به عقیده بوردیـو  17:1379،(سمیعی دینما یمرمایه فرهنگی به طور مرتب خود را بازتولید س ،بدین ترتیب

 ي فرهنگـی و کاالهـا و منـابع فرهنگـی    هـا  تیـ فعالالباً در منزل، در جریان غ ،کودکان متعلق به طبقه مرفه
ر مقایسه با کودکان د ،و از نظر تحصیلی رندیگ یمنابع و امکانات آموزشی و تحصیلی) بیشتري قرار م ،کتاب(

). به نظر بوردیو 19:1383 ،وغانین( ترند موفق ،طبقات محروم که دسترسی کمتري به سرمایه فرهنگی دارند
و تئاترهـا و انجـام    هـا  کتابخانـه  هـا،  مـوزه طبقه مسلط به دلیل برخورداري از امکان بیشتر براي بازدیـد از  

ي فرهنگی از جایگاه برتري برخوردار است در ها ثروتبه و خرید کتاب و به طور کلی دستیابی  ها مسافرت
و این نه نابرابري اقتصادي، بلکه انعکاس اسـتراتژي   شود یمي فرهنگی به صورت نابرابر پخش ها ثروتواقع 

   .یعنی مبارزه طبقاتی در فرهنگ است ،تشخیص و تمایز
  تحقیقات پیشین

قات متعددي توسط پژوهشگران صورت گرفته است. در در ایران در ارتباط با پدیده سرمایه فرهنگی تحقی
  در این زمینه اشاره گردیده است.  ها پژوهشذیل به برخی از 

 حفـظ  بر عالوه توان یم آن طبق که دارد ییراهبردها به اشاره رابطه سرمایه فرهنگی و پدافند غیر عامل
 بـه . پرداخـت  آن با مقابله يها راه و دشمن يدهایتهد درك نهیزم در یفرهنگ دیتول باز ینوع به ي،خودباور
ـ  ییهـوا  حمالت هنگام به مردم انیم در را پناهگاه از استفاده فرهنگ میبتوان اگر نمونه، عنوان  یموشـک  ای
 اسـاس  بـر  کـه  چـرا  شـود؛  یمـ  کاسته یانسان يروین تلفات از يا مالحظه قابل زانیم به م،یساز نهینهاد دشمن

 باشند، استاندارد پناهگاه در مردم یتمام و شود منفجر شهر مرکز در اتم بمب کی اگر شده، انجام محاسبات
 پناهگـاه  بدون زانیم نیا که یحال در بود؛ خواهد نفر هزار 7 مجروحان تعداد و نفر هزار 24 تلفات زانیم
  .)30 :10 شماره ،یاجتماع علوم ماه کتاب( رسد یم نفر هزار 70 به

 و هـا  یژگـ یو شـناخت  بــا  ـدیبـا شـد، اشـاره بـدان پـژوهـش يابتدا در که فرهنگ فیتعر به توجه با
 و دشـمن  يدهایتهد با مقابله يبرا چند یاصول یطراح به نسبت است، حاکم جامعه کی در که ییهنجارها

  ). defence@mellatonline.net ،1390تمدن، ( کرد اقدام رعاملیغ پدافند یفرع و یاصل خطوط نییتع
ي فرهنگـی بـر موفقیـت تحصـیلی دانـش آمـوزان پـیش         هیسـرما در پژوهشی تحت عنوان تأثیر نابرابري 

آموزش عالی که توسط محسن نوغانی صورت گرفتـه اسـت. جامعـه آمـاري ایـن       هی بابی دستدانشگاهی در 
بوده است. ي پیش دانشگاهی استان خراسان  دورهتحقیق دانش آموزان دختر و پسر مدارس دولتی و غیردولتی 

در این تحقیق، فرضیه اصلی به دنبال بررسی نقش سرمایه فرهنگـی بـر احتمـال قبـولی و نمـره کسـب شـده        

mailto:defence@mellatonline.net
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داوطلبان آزمون سراسري ورود به دانشگاه با اسـتفاده از متغیرهـاي سـرمایه اجتمـاعی، سـرمایه اقتصـادي و       
پرسش نامه محقق ساخته است.  ها دادهپیشینه تحصیلی است. روش تحقیق، روش پیمایشی و ابزار جمع آوري 

که در پرتو حضور سرمایه اجتماعی و سرمایه اقتصادي، سرمایه فرهنگی سهم مثبـت و   دهد یمنشان  ها افتهی
  معناداري بر احتمال قبولی و نمره کسب شده داوطلبان دارد.

شارع پـور و   وسط محمودت ،پژوهشی دیگر تحت عنوان رابطه سرمایه فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان
غالمرضا خوش فر در شهر تهران صورت گرفته است. این پژوهش در جستجوي آن بـوده اسـت بـا سـنجش     

ابطه ابعاد مختلف سرمایه فرهنگی را بـا نحـوه تعریـف    ر ،تجربی مفاهیم سرمایه فرهنگی و هویت اجتماعی
ـ هوافراد از خویشتن بررسی نموده و همبستگی سرمایه فرهنگی را با برجسـتگی   ي مختلـف اجتمـاعی   هـا  تی

   .دمورد مطالعه قرار ده
این پژوهش از نوع پیمایش و شیوه نمونه گیري با توجه به حجم زیاد جامعه آماري و نوع روش تحقیـق  

به طور متناسـب سـهمیه داده    ها نمونه ،ي طبقه اي متناسب دو مرحله اي استفاده شده استریگ نمونهاز شیوه 
. انـد  گرفتـه ی قـرار  بررس موردبه شیوه تصادفی ساده انتخاب و  ها نمونهنواحی  و سپس در هر یک از اند شده

 ،کـه بـین سـرمایه فرهنگـی و برجسـتگی انـواع چهارگانـه هویـت         دهد یمتایج حاصل از این بررسی نشان ن
  ).1381،فرپور و خوششارع( دمبستگی مثبت وجود داره

تبیین جامعه شناختی رابطه سرمایه فرهنگی خانواده «)، تحت عنوان 1386ي نیازي و کارکنان ( مطالعهدر 
رابطه سرمایه فرهنگی خـانواده بـا هویـت اجتمـاعی جوانـان      ، »در دانشگاه کاشان با هویت اجتماعی جوانان

و مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف این پژوهش، مطالعه ابعاد نظري سرمایه فرهنگی و هویت اجتمـاعی  
تایج به دست آمده از این پژوهش، بیانگر وجود رابطه معنادار بین دو متغیر ن .اشدب یم چگونگی پیوند آن دو

. همچنین، رابطه بین سرمایه فرهنگی و اجتماعی با هویت دهد یمسرمایه فرهنگی و هویت اجتماعی را نشان 
 1382-83 ي شهر تهران در سال تحصیلیها دانشگاه) در بین دانشجویان 1383( اجتماعی جوانان توسط فاتحی

ي بین سرمایه اجتماعی و فرهنگی دار یمعني تحقیق همبستگی مثبت و ها افتهمورد مطالعه قرار گرفته است. ی
  با هویت اجتماعی جوانان را نشان داده است. 

  روش تحقیق 
براي سنجش مفهوم سرمایه فرهنگی از مواردي چون میزان تحصیالت والدین و خود فرد، میزان آشنایی 

ي خارجی، عضویت والدین در کتابخانه، میزان بازدید از اماکن تاریخی، میزان شرکت در ها زبانا والدین ب
  ي فوق برنامه و میزان استفاده از تجهیزات فرهنگی استفاده شده است.ها تیفعال

بوده و اطالعات تحقیق با اسـتفاده از تکنیـک پرسشـنامه     1این مطالعه از نوع مطالعات پیمایش اجتماعی
                                                   

1. social survey  
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ي پژوهش، ابزار تحقیق شامل پرسشنامه تدوین ها مؤلفهاست. با توجه به  دهیگردي آور جمعم با مصاحبه توأ
و اعتبار و روایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفـاي کرونبـاخ مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. پـس از         

ي ها تیفعالو  spss افزار نرمبه کامپیوتر، با استفاده از برنامه  ها دادهي اطالعات، با پردازش و ورود آور جمع
  صورت خواهد گرفته است. ها دادهآماري مربوطه (توصیفی و تحلیلی) تجزیه و تحلیل 

  جامعه آماري و حجم نمونه 
. در این تحقیق باشد یمي کاشان و آران و بیدگل ها شهرستانجامعه آماري این پژوهش شامل شهروندان 

نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب  686ناسب با موضوع و جامعه آماري با استفاده از فرمول کوکران تعداد مت
  و به روش تصادفی مورد بررسی قرار گرفته است.

  تحلیل یافته ها
هاي تحقیق در ارتباط با متغیر مورد نظر در پژوهش ارائه و توصیف گردیده است. در این دراین بخش، یافته

بتدا مشخصات فردي پاسخگویان ارائه و پس از آن، متغیرسرمایه فرهنگی به عنوان متغیر اصلی بخش، ا
  تحقیق ارائه گردیده است.

  مشخصات فردي پاسخگویان   -1
باشند. از نظر  می درصد، مرد 2/51درصد، زن و   8/48پاسخگو به عنوان نمونه تحقیق،  686از مجموع 

درصد  5/43باشند. از نظر وضعیت اشتغال،  می درصد مجرد  38/ 3 درصد متاًهل و 7/61وضعیت تاًهل، 
اند. از نظر درصد محصل بوده 1/23درصد بازنشسته و  7/2 ،درصد بیکار 4/5 ،/. درصد خانه دار25 ،شاغل

درصد باالتر از دیپلم  2/30درصد پاسخگویان در حد دیپلم و یا کمتر از دیپلم، و  2/34سطح تحصیالت، 
 4/23سال،  29-20درصد  1/42سال،  20درصد از پاسخگویان کمتر از  1/16سن از نظر سن،  باشندو می

  اند.سال و بیشتر داشته 50درصد  7/4سال و  49-40درصد  8/11سال،  39- 30درصد 
  میزان سرمایه فرهنگی

بررسی قرار گرفته گویه در قالب طیف لیکرت مورد  14در این تحقیق، میزان سرمایه فرهنگی با استفاده از 
  هاي قابل مقایسه طیف، ارایه گردیده است.ها، در جدول زیر توزیع آمارهاست. با توجه به مجموع گویه

  هاي قابل مقایسه سرمایه فرهنگی: آماره1جدول شماره
 مفهوم تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار چولگی کشیدگی

  سرمایه فرهنگی 686 0 100 63/52 45/15 -128/0 764/0
  

ي تغییر به عدد سه با توجه به کرانه باال و پایین نمرات، در جامعه آماري مورد بررسی و با تقسیم دامنه



344 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
 

  

  با فواصل برابر، میزان سرمایه فرهنگی پاسخگویان به دست آمده است.
  : توزیع فراوانی و درصدي میزان سرمایه فرهنگی پاسخگویان2جدول شماره 

  موارد تعداد درصد درصد تجمعی
 پایین 232 5/30 5/30
 متوسط 302 7/39 3/70

 باال 152 7/29 100
  جمع  686  100  -

  
 7/39 ،درصـد پاسـخگویان در حـد بـاال     7/29دهد میزان سرمایه فرهنگی هاي جدول فوق نشان مییافته

بنابراین اکثر پاسخگویان داراي سرمایه فرهنگـی در حـد    باشد یمدرصد در حد پایین  5/30متوسط و  ددرص
  اند.متوسط بوده
  نتیجه گیري

در برابر حمالت دشمن،  مسلحانه ریغي براي دفاع ا وهیشي اخیر به عنوان ها سالپدافند غیرعامل، در 
ي پدافند غیرعامل، جداي از این که ضریب ها وهیشساختاري سازمانی و نهادینه شده یافته است. کاربست 

ي علوم اجتماعی نیز  حوزهي فرهنگی در ا مقولهي را به همراه دارد، به عنوان ریپذ بیآسپایداري و کاهش 
 رانیگ امیپ، آسیب روحی و روانی به ها رسانهمطرح شده است. توجه به تهدیدات نوین دشمن با استفاده از 

ي ارتباطی، مورد توجه اکثر کشورهاي با ها حربهي ارتباطات، با  عرصهدر  تر گستردهبراي نفوذ  ها آن
  بوده است. نظران صاحبفرهنگ اصیل قرار گرفته است. این زمینه در کشور ما نیز مورد توجه 

امروزه بحران هویت، بحران انسجام و همبستگی، بحـران مشـروعیت، بحـران مشـارکت، بحـران نفـوذ،       
کشورها را در دنیـاي امـروز    تواند یمیی است که ها بیآسو  ها بحرانوسعه از جمله بحران اقتدار و بحران ت

. در جهـان  ردیـ گ یمي دشمن قرار ریگ بهره، مورد تهدید قرار دهد و اگر به آن رسیدگی نشود، مورد ها رسانه
ه نمود تا ایـن  ي سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي توجها بحرانو  ها بیآسامروز براي دفاع الزم است به 

ي ها سالح نیتر دهیچیپگونه مسائل مورد سوءاستفاده دشمنان قرار نگیرد. در تهدیدات امروزي که دشمنان با 
، عالوه بر توان دفاعی نیروهاي نظامی، مردم نیـز نقـش مـؤثر و کـارا     ابندی یمي حضور ا رسانهالکترونیکی و 

کسانی هستند که توسط دشمن به صورت غیر مستقیم ي نسل چهارم، مردم اولین ها جنگدارند، چرا که در 
ي مـورد  هـا  نـه یزمي ایمن سازي افکار عمومی براي کـاهش آسـیب از   ها وهیش، لذا رندیگ یممورد تهدید قرار 
  است.  غیرعاملتوجه در پدافند 

هـاي واقعـی مـردم در     بنابراین با توجه به اهمیت تعاون و مشارکت در دین مبین اسالم و نقش مشارکت
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پیشگیري از حاشیه نشینی و بیگانگی اجتماعی و سیاسی و نیز اهمیت آن در توانمند سـازي شـهروندان، الزم   
سـتمر و آگاهانـه و   هاي مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي جامعه زمینـه حضـور فعـال، م    است در بخش

هاي مردمی فراهم گردد و همچنین با توجـه بـه نقـش     مبتنی بر منافع جمعی و ملی شهروندان در قالب شکل
حیاتی خانواده در ایران و جایگاه خانواده در فرهنگ ایرانـی بـه عنـوان نهـادي مقـدس کـه مبنـاي اساسـی         

قش زن و مادر بـه عنـوان منشـأ مهربـانی و     فرهنگ پذیري و جامعه پذیري افراد جامعه قرار دارد، و نیز ن
عطوفت در خانواده، الزم است جهـت تحکـیم نهـاد خـانواده و ارتقـاء سـرمایه اجتمـاعی و فرهنگـی زنـان          

  هاي الزم صورت گیرد. تالش
  منابع
  ، تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشترغیرعاملاصول و مبانی پدافند )، 1389نیا، جعفر (موحدي -
پایان نامه دکتراي جامعه تبیین موانع مشارکت اجتماعی در شهر کاشان،  )،1380( نیازي، محسن -

  ، دانشگاه اصفهانشناسی
تبیین جامعه شناختی رابطه سرمایه فرهنگی خانواده )، 1386نیازي، محسن و کارکنان، محمد( -

  .3، فصلنلمه مطالعات ملی، سال هشتم، شبا هویت اجتماعی جوانان
، هاي سرمایه، در سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه شکل)، 1384( بوردیو، پیر -

  گردآوري کیان
، تهران، نشر متاخر جامعه شناسیهاي  نظریه)، 1387مال (، جمیدرضا و محمدي، حجالئی پور -

  نی
  ، ترجمه محسن ثالثی، تهران: انتشارات علمیجامعه شناسیهاي  نظریه)، 1381( جرج ریترز، -
، دانشگاه پایان نامه دکتري جامعه شناسیناسازگاري پایگاهی،  )،1378(آزاده، منصوره اعظم  •

 تربیت مدرس.
نشر  ،تهران ،ترجمه مهرداد میر دامادي ،متفکران بزرگ جامعه شناسی)، 1383( راب ،استونز •

  .مرکز
ویژه مدیران و کارشناسان ارشد)، ( غیرعاملهاي پدافند  دانستنی)، 1389( اسکندري، حمید •

  د، چاپ اول، تهران   بوستان حمی
ها،  ترجمه مرتضی مردي ،نظریه کنش دالیل عملی و انتخاب عقالنی )،1381( بوردیو، پیر •

 تهران:انتشارات نقش و نگار.
  تاجبخش، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: نشر شیرازي. •
 چاپ اول. ، ترجمه کاظم فرهادي، تهران:نشر نی،قتصاد و فرهنگا )،1382( تراسبی، دیوید •
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  ، تهران، دانشگاه تهران 10و  9، 1، جلدهاي لغت نامه)، 1372( دهخدا، علی اکبر •
 ،طلوعی وحید ،هرنگ صدیقب مترجمان ،کالسیک جامعه شناسیهاي  نظریه) 1388( میت ،دیلینی •

  شادرنگ ،تهران
  ، تهران: انتشارات عطاران.زمینه فرهنگ شناسی)، 1368روح االمینی، محمود ( •
 ، چاپ چهارم، تهران: انتشارات عطار.مینه فرهنگ شناسیز )،1377االمینی، محمود (روح  •
، سال هجدهم، شماره فصلنامه راهبرددرآمدي نظریه سرمایه فرهنگی،  )،1388( روحانی، حسن •

53. 
، جنگ سرد فرهنگی سیا در عرصه فرهنگ و هنر)، 1382ساندرس، فرانسیس استونز ( •

 انتشارات غرب شناسی.
ها بر موفقیت.  فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي خانوادههاي  تأثیر سرمایه )،1379، زهره (سمیعی •

 .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهراتحصیلی و شغلی فرزندان در تهران، 
  ، ترجمه هادي جلیلی، تهران: نشرنیشناسی کشاکش آرا در جامعه) 1388( نسیدمن، استیو •
اثرپذیري از حوزه سیاست  وند جهانی در سنجش سرمایه اجتماعی،)، ر1387( شارع پور، محمود •

، انتشارات مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه مدیریت و توسعهگذاري اجتماعی، 
  ریزي.

)، را بطه سرمایه فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان 1381شارع پور، محمود، غالمرضا خوش فر ( •
  20 شماره ،مه علوم اجتماعیان ،»مطالعه موردي شهر تهران«

، ترجمه مرتضی کتبی، تهران: نشر واژگان پیر بوردیو)، 1385کریستیان و الیویه فونتن ( شویره، •
 نی.

  ، تهران: پژوهشگاه فرهنگ هنر و ادبیات.جامعه شناسی مصرف موسیقی)، 1386فاضلی، محمد ( •
 تهران: نشر نی.، انسان شناسیهاي  اریخ اندیشه و نظریهت )،1381( فکوهی، ناصر •
  .217شماره  ي سازمان، )، بازتاب سرمایه فرهنگی در آینه1389قرونه، حسن ( •
. یگی. ترجمه اکبر معصوم بیاجتماع یهبه نظر یخیتار يدرآمد ،)1383، آلکس (ینیکوسکال •

  تهران: آگه.
 ، جلدمجموعه مقاالت قدرت نرمهاي بسیج و سرمایه اجتماعی، )، قابلیت1387کرمی، مسعود ( •

 دوم، تهران، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج.
)، راهبردها و راهکارهاي فرهنگی دولت زمینه ساز در رویارویی با 1389کریمی تبار، مریم ( •

 .13، سال چهارم، شماره فصلنامه مشرق موعودجنگ نرم، 
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 ، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.تجدد و تشخص )،1378( گیدنز، آنتونی •
)، راهکارهاي آمریکا براي جنگ نرم با جمهوري اسالمی ایران، 1386ماه پیشانیان، مهسا ( •

 .18، شماره فصلنامه عملیات روانی
فصلنامه مطالعات )، بسترهاي فرهنگی و اجتماعی در جنگ نرم، 1389ماه پیشانیان، مهسا ( •

 .50، سال چهاردهم، شناره بسیج
 ، تهران: نشر دوران.شناسی مقدمات جامعه )،1367( محسنی، منوچهر •
در بین دانش  بررسی رایطه بین میزان سرمایه اجتماعی و نوع دینداري)، 1381مالحسنی،حسین( •

گنبد )، پایان نامه کارشناسی ارشد،  -آموزان سال سوم دبیرستان در استان گلستان(علی آباد 
  دانشگاه تربیت مدرس

، ترجمه رضا کلهر و سید المللوابط بینکاربرد قدرت نرم در ر)، 1388ملیس و همکاران ( •
 محسن روحانی، تهران، دانشگاه امام صاق (ع).

 شرکت سهامی انتشار چاپ سوم، ،امعه شناسی شهرج )،1383 ( ممتاز، فریده •
، سال فصلنامه راهبرد دفاعی)، درآمدي بر ماهیت شناسی جنگ نرم، 1389نائینی، علی محمد ( •

 .28هشتم، شماره 
، سال دوم، شماره نشریه دفاعی)، قدرت نرم، ترجمه محمود عسگري، تهران، 1383ناي، جوزف ( •

6. 
هاي  )، بررسی تطبیقی رویکردها و شاخص1387( نوغانی، محسن و اصغرپور ماسوله، احمد رضا •

انتشارات مؤسسه عالی آموزش و  مدیریت و توسعه،مورد استفاده در سنجش سرمایه اجتماعی، 
  ریزي.پژوهش مدیریت و برنامه 
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stracture in cultural fild: examining boudieus". No 4: 859-90.American Journal of 
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  ارتقاء سطح سالمت جامعه راهکاري براي مقابله با شرایط بحران
  2محمد ابراهیم بهرام، 1ارمحمد جواد پوروق

  
  چکیده

تواند کاربرد داشـته و الزم اسـت تـا     ها می یک سري اقدامات گسترده است که در تمامی عرصه
بدون استفاده ، بدین لحاظ. پدافند غیر عامل دانست عنوان بهتوان آن را  ، میرو از این. اجرایی گردد

در ایـن  . شهروند دفاع کرد عنوان بهشخصی خود  ةتوان از حوز می نظامی هم ةپیچیدهاي  از ابزار
انی بـراي  هاي آمادگی جسمحداقل آموزش. راستا افراد جامعه باید به سالح سالمتی مجهز شوند

راهکاري براي مقابله با شرایط سخت بحران در جامعـه   عنوان بهارتقاء سطح سالمتی افراد جامعه 
بدین منظور تقویت فاکتورهاي آمادگی جسمانی در افراد و مخصوصا جوانان براي . شود می پیشنهاد

 و به زندگی سبک اصالح. رسیدن به اهداف بلندمدت یکی از عوامل مقابله با شرایط بحران است
 کـاهش بـار   در و بـوده هـا   گـري  مداخلـه  محور اصلی باز دیر از جسمانی انجام فعالیت ویژه

در این مطالعه سعی شده است با معرفی فاکتورهـاي  . دارد عهده به مهمی نقش مزمنهاي  بیماري
یکی از راهکارهاي پدافند غیرعامل به تقویت بنیه افراد جامعه پرداخته  عنوان بهآمادگی جسمانی 

 عنوان بهاي شاد وظایف محوله بر دوش خود را سالم با روحیه شود تا بدین طریق شهروندانی نسبتاً
در این مقاله سعی شده است تا فاکتورهاي آمادگی جسمانی . فردي مسئول در جامعه زندگی کنند

  . متی براي مقابله با مواقع ضروري معرفی شوندراه سال عنوان به
    سبک زندگی، سالمت، شرایط بحران، آمادگی جسمانی :ها کلیدواژه
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  مقدمه
درصد  80تا  60بین  فعالیتهاي بدنی کاهش چشمگیري داشته است.تکنولوژي امروزي  در زندگی ماشینی و

کسب دانش درباره فعالیت جسمانی یکی از  د.نافراد بالغ در جوامع مختلف فعالیت جسمانی کافی ندار
جسمانی آشنا هاي  جسمانی است. کسانی که با مفاهیم فعالیتهاي  درونی براي شرکت در فعالیتهاي  انگیزه

از این فعال  ها نمی توانند از نظر جسمانی فعال باشند وکنند. همه انسان می ارزش آن را بیشتر درك ،نده اشد
  .مند شوندبودن بهره

گـردد و   مـی  شود که توسـط انقبـاض عضـالت ایجـاد     می به هر گونه حرکت بدن گفته ،فعالیت جسمانی
 زء فعالیت جسمانی بـه شـمار  ج ،. هر کاري غیر از نشستن و خوابیدنشود می  موجب افزایش مصرف انرژي

انی را بـه دو نـوع   انواع فعالیت جسم )،sheferd( شفرد .اي داردعالیت جسمانی دامنه بسیار گسترده. فرود می
هـاي جسـمانی روزمـره و    مربوط به کار و شغل که به فعالیتفعالیت جسمانی  الف) کلی تقسیم کرده است:

داري و خریـد و حمـل شـیئ و بچـه     :و هـدف آن تـامین زنـدگی اسـت. ماننـد     شغلی اشاره دارد هاي  مهارت
  و مسابقه و ورزش آماتور و قهرمانی.بازي  فعالیت جسمانی مربوط به بازي و تفریح مانند: کشاورزي و ب)
 هاي عضالنی ویژه و با برنامـه مـنظم و تکـراري گفتـه    جسمانی و حرکتهاي  انی به فعالیتتمرین جسم

بـا تمـرین     فعالیت جسمانی شود. می هاي مختلف جسمانی و مهارتی انجامشود که با هدف افزایش توانایی می
توان از نظر جسمانی فعـال   می .فعالیتی شدید و طبق برنامه نیست الزاما. فعالیت جسمانی جسمانی تفاوت دارد

  :توان با پیشنهادهاي زیر شروع کرد می . بدین منظورکرد تمرینی شرکتهاي  بود بدون اینکه در برنامه
  .هر زمان که وقت دارید در پیاده روي تلویزیون و  استفاده از پله به جاي آسانسور و کنار گذاشتن کنترل

بسـیاري از    در تعریـف جـامعی کـه مـورد اسـتفاده      )،celark( : کالركآمادگی جسمانی دیگر تعریف
عبارت است از توانایی انجام کارهاي روزانـه   ،((آمادگی جسمانی نویسد: می دیگر نیز قرار گرفته نویسندگان

 ،تن بـه امـور تفریحـی   با توانمندي و چابکی بدون احساس خستگی بی مورد و داشتن انرژي کافی براي پرداخ
 اي که ممکن است در روزنشده پیش بینی  ضروري  اوقات فراغت و لذت بردن از آنها و براي انجام کارهاي

یعنی توانایی تحمل کارهاي بدنی و مقاوم بودن در برابر فشارهاي ناشی  ،آمادگی جسمانی ،بنابراین )).پیش آید
تحت چنـان   ،در برابر شرایط سخت جسمانی که فرد فاقد آن و تاب آوردن از کار و فعالیت بدنی (جسمانی)

  افتد. می شرایطی دوام نیاورده و از پا
و هـا   ، عروق خـونی و ریـه  یقلب سیستمآید مقصود از آن داشتن  می وقتی سخن از آمادگی جسمانی به میان

و هـا   در فعالیـت عضالتی است که بتوانند وظایف خود را به خـوبی انجـام دهنـد و بـا شـور و نشـاط تمـام        
  شرکت کنند. تفریحات سالم

 تعریف بخش رضایت صورت به عضالنی کار اجراي توانایی را جسمانی آمادگی ،جهانی بهداشت سازمان
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 بـدون  ،هوشـیار  قـدرت،  با روزانه انجام فعالیتی توانایی بصورت را آن ،جسمانی آمادگی انجمن و است نموده

 پـیش  اضـطراري  موارد با شدن روبتوانایی رو و فراغت اوقات سرگرمیهاي از بردن لذت و مورد بی خستگی

شود. اما زمانی که صـحبت از   می شامل عامه مردم ،باید توجه داشت این تعریف .است کرده بیان نشده بینی
عواملی چون تغذیه مناسـب و کـافی، نـوع کـار، میـزان اسـتراحت،        بخش ورزشی و ورزشکار در میان باشد،

  اضطراب و فشارهاي عصبی بسیار با اهمیت بوده و نمی توان نقش آنها را نادیده انگاشت.نداشتن 
   حفظ آمادگی جسمانی چه تأثیري بر زندگی دارد؟

در  ،گذارد. عالوه بر تقویت تندرستی می زندگی تاثیرهاي  نیل به آمادگی جسمانی و حفظ آن بر تمام جنبه
انرژي بیشتري دارند که این حالت بر بازده کاري و فکري نیز  ،د آمادهافزایش بازده کاري نیز مؤثر است. افرا

سازد. آمادگی جسمانی  می اوقات فراغت را نیز مفید هاي تفریحی وفعالیت ،گذارد. انرژي بیشتر می یرتاث
بخشد.  می دهد و فعالیت جسمانی و الگوي خواب را نیز بهبود می مقاومت در مقابل خستگی را افزایش

بخشد. فعالیت بدنی با زندگی روزمره  می عمومی را بهبودهاي  ی جسمانی به طور کلی اجراي حرکتآمادگ
دهند. افراد آماده پس از  می هاي ورزشی را بهتر ارائهفراد داراي آمادگی جسمانی، مهارتدر ارتباط است و ا

گردند. براي کاهش عالئم پیري  می کار و تمرین شدید خیلی سریع تر از افراد فاقد آمادگی به حالت اولیه بر
ا به صورت منظم در طول زندگی انجام داد. افراد فعال ربدنی هاي  نیز باید از دوران نوجوانی و جوانی فعالیت

و داراي آمادگی در سراسر زندگی از حیث سالمت قلب و عروق، قدرت عضالنی، استقامت عضالنی و 
بهتر زیستن، دست یافتن به زندگی سالم به خود  مبناي فلسفه وبی خواهند بود. برترکیب بدنی در حد مطل

درست، تمرین مناسب و منظم، استراحت و  یابی به این مزیت از طریق تغذیهشخص بستگی دارد. دست 
شایسته و محو عوامل خطرناك و قابل هاي  ي روانی، اقدام به کارکافی، درمان و پیشگیري از فشارهاآرامش 
شود. افرادي که روش صحیحی را در زندگی پیش بگیرند،  می د به سیگار و داروها فراهمنظیر اعتیا ،کنترل

دگی خود و آنهایی که در بیراهه قدم گذاشته اند زن لذت شیرین زیستن در رفاه همه جانبه را خواهند چشید
ها به ي از این ناراحتیبرند و بسیار می ها نفر از مردم، از کمر درد رنجاند. میلیونرا درمعرض خطر قرار داده

شود. کسب و حفظ مقدار مناسبی از  می هاي نامناسب نسبت دادهعضالنی و فقر حرکتی و یا فعالیت ضعف
ها نفر از سالمندان و افراد معلول در انجام کارهاي کاهد. میلیون می کمر درد این عناصر از خطر ابتال به

شوند. تمرین جسمانی منظم و  می ی با مشکالتی مواجهروزمره، به علت عدم رشد و تقویت آمادگی جسمان
سازد. کاهش خطر آسیب عضالنی و مفصلی نیز از  می فعالیت مستقل توانا مناسب، این افراد را براي کار و

  نتایج مثبت تمرین منظم و مناسب است.
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    فواید بدن آماده
مهم باشد. به عقیده ما، فواید حاصل از اي بسیار اشتن عمري طوالنی، شاید براي عدهورزش کردن به منظور د

 فکر و روحبر را  آن لکه بعد از شروع فعالیت می توان، آثارتمرین نه تنها می توانند دراز مدت باشد، ب
آمادگی جسمانی، هماهنگی و رشد فکري افزایش خواهد یافت. زنانی  پیشرفت در برنامه و با مشاهده کرد،

با نگاه بهتري آمادگی جسمانی می پردازند، می گویند که نه تنها  ي برنامههاکه همواره به بعضی از فعالیت
  ، بلکه در خود نیز احساس بهتري می کنند. به زندگی می نگرند

بـا   ،در این صورت، هنگامی که فشار روحی به شما دست می دهد، می توانید آن را کنترل کنید. همچنین
فکري شما افزایش یافته است؛ زیرا روح و جسم از یکـدیگر  هاي ورزشی احساس می کنید که قدرت فعالیت

مـی   يقابل تفکیک نیستند؛ هنگامی که از نظر جسمانی قوي می شوید، از لحاظ روانـی نیـز احسـاس بهبـود    
ها نقـش مثبتـی دارد، بـه فعالیـت ورزشـی      اند که فعالیت ورزشی در زندگی آنکنید. امروزه، زنان چون شنیده

کـه   ،اقع، یک برنامه منظم آمادگی جسمانی براي شما این فواید را به ارمغـان مـی آورد  روي آورده اند. در و
بتوانید کنترل وزن داشته باشید. وقتی پا به سن می گذارید، میزان متابولیسم و فعالیت جسمانی شما کاهش می 

تجمع چربی در بـدن و  همان حد گذشته باقی می ماند. بر حسب این تعداد با وجود این، میل به غذا در یابد. 
توانی جمع می شود. در این هنگام، به نـا بر حسب ژنتیک بدن شما، به مرور چربی در نواحی مختلف بدنتان 

هایی کـه برایتـان انـدازه    هایی که دوران جوانی انجام می دادید، پی خواهید برد و لباسلیتخود در انجام فعا
، دقیق باشـند. در  تغذیه و فعالیت خودسالگی باید روي  25از بودند، دیگر به تنتان تنگ می شوند. زنان بعد 

ها کاهش می یابد. براي حفظ چون سرعت متابولیسم و فعالیت آن این سن باید مقدار غذاي خود را کم کنند؛
وزن بدن باید بین غذاي مصرفی و فعالیت، تعادل وجود داشته باشد. اگر می خواهید وزنتان را کاهش دهیـد،  

کم شود. پزشکان، متخصصان تربیت بدنی و سایر متخصصانی  خود اضافه کنید و غذاي مصرفی عالیتباید به ف
ی توام با فعالیت جسمانی صحیح را توصـیه  د، یک رژیم غذایکه در ارتباط با کاهش وزن صاحب نظر هستن

وزن بـدنتان   به تن متناسب می شـوند. هـر چنـد   ها  می کنند. وقتی وزن بدن در حد مطلوبی حفظ شود، لباس
اي در نواحی مختلف بـدن مالحظـه   ی پس از مدتی فعالیت، تغییر عمدهممکن است در آغاز تغییري نکند، ول

که وزنش از وزن چربی بیشتر است. هنگامی کـه   ،می کنید؛ زیرا به جاي چربی، عضله جاي آن را می گیرد
تحلیـل مـی رود و در ایـن صـورت،     ر چربی بـه مـرور   یاز نظر سفتی عضالنی به حد مطلوب می رسید، ذخا

کاهش وزن شروع می شود. به عبارت دیگر، فعالیت جسمانی می تواند ظرفیت فیزیولوژیکی را افزایش دهد؛ 
یعنی قدرت، استقامت و انعطاف پذیري افزایش می یابد. عالوه بر فوایدي که ذکـر شـد، شـواهدي در دسـت     

، قـدرت عضـالت در انجـام کارهـاي روزانـه      یافتـه  هشاست که نشان می دهند، ناراحتی و دردهاي کمر کا
پردازیم و هر چه ایـن   می فاکتور بوده، 4به بیان فاکتورهاي آمادگی جسمانی که شامل  ،حالافزایش می یابد. 
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  ورزشی آنها تاثیر بسزایی دارد.هاي  فاکتورها در ورزشکاران باالتر باشد، در بازدهی مهارت
  انیمهم در آمادگی جسمهاي  فاکتور

 اما چهار عامل بیش از عوامل دیگر در این میان ایفاي نقش هستند.عوامل متعددي در آمادگی جسمانی مؤثر 
عضالنی و استقامت قلبی  پذیري عطافقدرت عضالنی، استقامت عضالنی، ان: کنند این عوامل عبارتند از می

  .ریوي
  :قدرت عضالنی *
این عضالت در خود تولید  .دهند می را عضالت تشکیل درصد وزن بدن 40دانید حدود  می همانطور که 

البته قابل اندازه گیري نیز هست. مهمترین عامل  .شود می قدرت عضالنی نامیده ،کنند که این نیرو می انرژي
استعداد و توانایی عضالت در وارد کردن نیرو یا مقاومت در برابر آن  ،شناخته شده در آمادگی جسمانی

  است.
شود و توانایی فرد را در کاربرد  می تی از عواملی است که سبب حجیم شدن تارهاي عضالنیتمرینات قدر

هـاي  در ورزشهاي مختلـف و البتـه فعالیـت   دهد. قدرت عضالنی اهمیت بسیاري  می نیروي تولید شده افزایش
کـه باعـث   دار هسـتند  روزانه دارد بسیاري از مردان و حتی زنان از عضالت بازو و سرشانه ضـعیفی برخـور  

  شود. می روزانه و ایجاد درد و بیماري در سنین باال هاي ورزشیضعف در فعالیت
  :استقامت عضالنی *
دهد که مدت زیادي به فعالیت  می امکانها  کنند. این عمل به ماهیچه می عضالت در خود انرژي ذخیره 

ضالنی عبارت است از ظرفیت را استقامت عضالنی گویند. استقامت ع ،خود ادامه دهند. این عمل عضالت
  یک عضله یا گروهی از عضالت براي انقباض مداوم.
ولی باید توجه کـرد کـه معمـوالً اسـتقامت      .گیرند می معموالً استقامت عضله را با قدرت عضالنی اشتباه

مثـال   عضالنی عبارت است از توانایی در کاربرد قدرت و نگهداري این توانایی براي مدت نسبتاً طوالنی. براي
در فعالیت هایی چون: برف پارو کردن، چمن زدن، نظافت و یا حرکات ورزشـی چـون دراز و نشسـت، بـاال     

شود با تمرینات منظم ورزشی  می استقامت عضالنی نقش اساسی دارد که. .. کشیدن بدن در حالت بارفیکس و
  آن را افزایش داد.

  :انعطاف عضالنی *
ها را انعطاف پذیري گویند. این ترین دامنه حرکت آنها به دور مفصلتوانایی در کاربرد عضالت در وسیع 

با تمرینات ورزشی میزان توانایی مفاصل بدن  اي برخوردار است.عامل در آمادگی جسمانی از اهمیت ویژه
اگر مفاصل از انعطاف کمی  .یابد می ی عضالت بهبودئشود و در نتیجه کارا می در خم شدن و چرخیدن بیشتر

هاي روزانه چون انعطاف پذیري در فعالیت شود. می برخوردار باشند محدودیت حرکتی براي بدن ایجاد
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ورزشی که احتیاج به نرمی و انعطاف پذیري دارند مؤثر است. که البته این هاي  باغبانی، خانه داري، فعالیت
  شود. می پر رنگ تر. .. میدانی ووورزشی چون ژیمناستیک، دو هاي  نقش در فعالیت

  :استقامت قلبی و ریوي *
بسیاري از دانشمندان و صاحب نظران ورزشی عقیده دارند که عامل استقامت قلبی ریوي در آمادگی  

ید زدند. اما تجربه ئجسمانی بیش از عوامل دیگر اهمیت دارد و بعضی دیگر دقیقاً بر عکس این نظریه مهر تأ
ه استقامت قلبی ریوي از عوامل اساسی آمادگی جسمانی است و با تمرینات استقامتی شدید نشان داده است ک

عوامل دیگري نیز در آمادگی جسمانی دخالت دارند که به برخی از  توان آن را ارتقاء بخشید. می و سنگین
  آنها همانند چابکی و تعادل اشاره می شود.

  چابکی
توان وضعیت ثابت یا  می نآشود که با استفاده از  می ی گفتهضالنچابکی یا چاالکی به توانایی عصبی و ع

متحرك بودن بدن را یا مسیر حرکت آن را به طور ارادي، دقیق و در حداقل زمان با حفظ تعادل و درك 
موقعیت تغییر داد. به عبارت دیگر سرعت تغییر بدن یا سرعت مسیر حرکت بدن است. چابکی ممکن است 

 ( با توجه به مهارتهاي ویژه ورزشی) و بسته (اجراي یک رفتار حرکتی مشخص) یا بازیا ویژه  عمومی و
(اجراي یک رفتار حرکتی ناشناس و متکی به تعلیم گیري) باشد. دو عامل سرعت و دقت یا همانگی در 

  چابکی تأثیر دارد. 
مچنـین موفقیـت   هاي مختلف و ههایی مثل دوي رفت و برگشت، مارپیچی و زیگزاگ در مسافتفعالیت

در ورزشهاي بدمینتون و تنیس به چابکی ورزشکار بستگی دارد. چابکی با عوامل دیگر آمادگی جسـمانی در  
ارتباط است و به قدرت، استقامت، سرعت، تعادل و مهارت بسـتگی دارد، ولـی هـر کـدام از آن عوامـل بـه       

  تنهایی چابکی نیست.
چـابکی   .ایسـتا  و دو نوع چابکی وجود دارد: چابکی پویا ،بودن بدنبا توجه به وضعیت ثابت یا متحرك 

پویا به توانایی تغییر جهت حرکت بدن در یکی از چهار جهت اصلی یا فرعی با حداکثر سـرعت و دقـت در   
شود، ازقبیل دوهاي کوتاه در تنیس یا دوهـاي رفـت و برگشـت در بسـکتبال. در حـالی کـه        می دویدن گفته

با حداکثر سرعت و دقـت  غییر شکل بدن یا هر یک از اعضاي بدن به طور درجا و ایستا به توانایی ت یچابک
توانایی تغییر جهت حرکت بدن در  :چابکی پویا. از قبیل حرکات دست و پا در تنیس روي میز. شودگفته می
یـر  یدر چـابکی پویـا، سـرعت تغ   : اندازه چـابکی . : توانایی تغییر شکل بدن به طور درجاچابکی ایستا. دویدن

، در حـالی کـه در چـابکی ایسـتا،     شود، از قبیل آزمون ایلی نویز می گیريجهت حرکت بدن در دویدن اندازه
شود. از قبیل آزمون  می هاي مختلف مثل ایستاده، خوابیده و نشسته محاسبهسرعت تغییر شکل بدن در حالت
وجـود دارد کـه برخـی از آنهـا      ري آنگیـ نی براي انـدازه هاي فراوا، آزمونبورپی. با توجه به اهمیت چابکی
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یـا   9×4دوي مارپیچ در اطراف مخروطها یا مانع ها. دوي رفت و برگشت  ،از آزمون دوي بوم رنگ عبارتند
حرکـاتی   آزمون بورپی در تغییر وضعیت بدن در پنج حالت از طریق شمارش تعداد زیگزاگ در چهارضلعی

اي بـر اجـراي   نقـش ارزنـده   اهمیـت چـابکی  ، کی ایلـی نـویز  شود. آزمون دوي چابثانیه انجام می 10که در 
توقـف  باشد. شروع تند،  می هایی دارد که به تغییر مسیر دادن سریع و ناگهانی بدن یا قسمتی از آن نیازفعالیت

، بـدمینتون،  ، تنـیس ب بسیاري از بازیها نظیر بسـکتبال ، پایه و اساس اجراي خوو تغییر مسیر دادن سریع بدن
. ورزشهایی مانند شیرجه و ژیمناستیک تا حدود زیادي نیاز بـه اجـراي   باشد می فوتبال، بیس بال و ... والیبال،

دو و میدانی و شنا ارتباط زیـادي بـا   هاي  رشته . بر عکس بعضیو تغییر جهت دادن سریع بدن دارد تند و تیز
  چابکی ندارد. 

  چابکی چگونه افزایش مییابد؟
این اجزا  .دیاب می همراه با کارآیی بیشتر اجزاي تشکیل دهنده هر مهارت افزایش ،چابکی عمومی و ویژه

  ، زمان عکس العمل سریع و انعطاف پذیري.عبارتند از: هماهنگی، قدرت، توان
    عوامل مؤثر در چابکی

  :یا تنومند بدن بلند اندام
افراد کوتاه قد و  ،سارند. برعکو فربه از چابکی کمتري برخورد ، تنومندرقامت، الغ معموآل افراد بلند

 سن و نوع جنسیت ، موقعیت بهتر براي اجراي حرکات چابکی دارند.متوسط القامت، با عضالت مناسب تر
یابد و هنگامی که به سالهاي رشد  می سالگی به طور مدارم و پیوسته افزایش 12تا حدود ها  هبچچابکی  و

به مرحله  کند و بعد از این مرحله تا رسیدنهش پیدا میچابکی آنها کا ،رسند می سالگی 13سریع حدود 
پسران در مقایسه با دختران در حین سالهاي قبل از بلوغ چابکی  یابد. می بلوغ چابکی به طور پیوسته افزایش

  یابد. می کمتري دارند و بعد از مرحله بلوغ، چابکی پسران در مقایسه با دختران به مراتب سریع تر افزایش
  تعادل

باشد (ایستا شود که به دو صورت ایستا و پویا میدر آمادگی جسمانی به توانایی حفظ بدن در فضا گفته می 
 .بارفیکس یا پارالل) -هاي دارحلقه ي حرکتو پویا مانند اجراها  دن روي دستمانند باالنس ز

نجـام تمرینـات آن   اکه اغلب نسبت به  ،باشد می تعادل یکی از ضروري ترین فاکتورهاي آمادگی جسمانی
در برنامـه   بایسـت تمرینـات تعـادلی را    مـی  ورزشـی هـاي   . همه ورزشکاران در تمام رشتهشود می بی توجهی

بسـتگی  حواس و عضالت قـوي  . الزمه داشتن تعادل خوب و قوي به دارا بودن تمرکز تمرینی خود قرار دهند
  .دارد

. ورزشکار داراي تعادل بهتري است ،دبیشتر باشهر چقدر عضالت قوي تر باشند و تمرکز اعصاب مرکزي 



356 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
 

  

  دهند. می ایی انجام حرفهي است که ورزشکاران رشته ورزشی ژیمناستیک در سطوح انکته هماناین دقیقا 
  نتیجه گیري

داشتن وضعیت خوب بدنی و آمادگی جسمانی باال منجر به ارتقاي سطح سالمت افراد جامعه می شود. این 
سالمتی می تواند در هنگام بحران، سالح موثري باشد و در مواقع ضروري مورد استفاده واقع شود. داشتن 

انی مطلوب به عنوان یک راهکار مناسب در سالمتی و تندرستی، ایجاد نشاط و گذر از آمادگی جسم
  مد نظر قرار گیرد.  غیرعاملتواند به عنوان یک روش موثر در پدافند  می فراگیر در جامعه،هاي  بحران
  منابع

 علـوم  کتـب  تـدوین  و مطالعـه  سـازمان تهران،   جسمانی آمادگی ).1382( گائینی عباسعلی رجبی، . حمید١

  (سمت). انسانی دانشگاهها
  .گروه آموزش تربیت بدنی دانشگاه صنعتی امیر کبیر ).1392. (. جزوه آمادگی جسمانی2

3. Haskell WL, Lee IM, Pate RR, Powell KE, Blair SN, Franklin BA, et al. 
Physical activity and public health: updated recommendation for adults from the 
American College of Sports Medicine and the American Heart Association. Med 
Sci Sports Exerc 2007;39:1423-34. 

4. Kaminsky LA, American College of Sports Medicine. ACSM's health-related 
physical fitness   assessment manual. 3rd ed. Philadelphia: Wolters Kluwer 
Health/Lippincott Williams & Wilkins Health; 2010. 

5. Mora S, Cook N, Buring JE, Ridker PM, Lee IM. Physical activity and reduced 
risk of cardiovascular events: potential mediating mechanisms. Circulation 
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بندي عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در شهرهاي  بررسی و اولویت
 مرزي

  2سعیده سیادت، 1علیرضا پیرعلی
  

  چکیده
مطالعه موضـوع  ، در شهرهااجتماعی هاي  امروزه با توجه به گستردگی شهرنشینی و رواج ناامنی

عوامل موثر برآن و راهکارهاي تقویت امنیت در شهرها ضرورت یافته و این موضـوع در  ، امنیت
آسایش و امنیت که از ، رفاههاي  لذا بررسی مولفه. شهرها از حساسیت بیشتري برخوردار است کالن

باید مورد ، باشند می دار شهريشهري بوده و از معیارهاي شهر سالم و توسعه پای ریزي برنامهاهداف 
نوشتار حاضر بر آن است تا با هدف شناسایی و رتبه  ،در پی چنین ضرورتی. بررسی قرار بگیرند

روش تحقیـق در ایـن پـژوهش    . بندي عوامل موثر بر امنیت شهرها این موضوع را تبیین نمایـد 
، Topsisتکنیـک  هاي  دهو کاربرگ دااي  هتحلیلی بوده که از طریق مطالعات کتابخان -توصیفی

و نتایج رتبه بندي عوامل مذکور به دست آمده  ،اطالعات جمع آوري و سپس تجزیه و تحلیل شده
نتایج بیانگر آن است که نقش نیروي انتظامی (جدیت و عملکرد) و فضاي فیزیکی شهر در . است

خـارجی جـزء کـم    داخلی و هاي  باشد و از سوي دیگر رسانه می امنیت شهرها بسیار با اهمیت
باشند و در نهایت راهکارهـاي مناسـب اجرایـی و     می ترین عوامل موثر بر امنیت شهرها اهمیت

  . کاربردي براي ارتقاء امنیت شهرها ارائه شده است
  امنیتهاي  مولفه، پدافند غیرعامل، Topsis: مدل ها کلیدواژه

    

                                                   
   مربی، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور   .1
 MBAارشد مدیریت  کارشناس .2



358 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
 

  

  مقدمه
جانبه و همچنین شکوفایی استعدادها، مهم تر از  بی تردید هیچ عنصري براي پیشرفت، توسعه و تکامل یک

ارزشمند، بدون هاي  عنصر امنیت و تامین آرامش در جامعه نبوده و توسعه اجتماعی، خالقیت و فعالیت
امنیت امکان پذیر نخواهد بود. امروزه با توجه به بحث مهاجرت به شهرهها بویژه کالنشهرها و بوجود 

و مزید بر آن مسئله بیکاري و وجود فضاهاي جرم خیز در شهر و پیامد آمدن اختالفهاي قومی و مذهبی 
انها، آسیب ها، انحرافات و ناهنجاریهاي اجتماعی، بحث امنیت و احساس ناامنی شهروندان به دغدغه بزرگی 

  تبدیل شده است. 
جامعه  اجتماعی درون خودهاي  همانطوري که گفته شد موضوع ناامنی در شهرهاي بزرگ ناشی از آسیب

رفاه، آسایش و هاي  شهري است لذا با توجه به بحث توسعه پایدار شهري و رسیدن به شهر سالم بررسی مولفه
یابد و منظور از شهر سالم، شهري است که نه فقط  می امنیت با توجه به اهداف برنامه ریزي شهري ضرورت

ابعاد اجتماعی، اقتصادي، فرهنگـی و...   کیفیت ابعاد فیزیکی، کالبدي و زیست محیطی شهر مدنظر است، بلکه
فیزیکی، کالبدي هاي  شود جنبه می شهري گذشته مشاهدههاي  گیرد. اما آنچه در برنامه ریزي می را هم در بر

اجتماعی و فرهنگی توجه دارد و هاي  کند و کمتر به جنبه می و تا حدي اقتصادي و زیست محیطی را مطالعه
عد توجه محافل علمی را بخود جلب نموده است. امـا در جوامـع جهـان سـوم     به ب 1980این موضوع از دهه 

بحث چند ساله اخیر است که در عمل کمتر بدان توجه شده است و اگر اندك توجههی در طرحها و برنامه 
شهري به مسائل اجتماعی مانند امنیـت، رفـاه و سـالمت شـهروندان بـوده، مخـتص کالنشـهرها و        هاي  ریزي

شهرهاي کوچک و حاشیه اي کمتر به این موضوع پرداخته شده و این هاي  ده و در برنامه ریزيبوها  پایتخت
اجتماعی، مهاجرت و... شده است. در این بین با توجه به گستردگی شهرنشـینی  هاي  خود باعث افزایش آسیب

کارهـاي تقویـت   اجتماعی در شهرها مطالعه موضوع امنیت، عوامل زمینـه سـاز آن و راه  هاي  و رواج ناامنی
یابد و این موضوع در شهرهاي مرزي که بخشی از امنیتشان مربوط بـه عوامـل    می امنیت در شهرها ضرورت

  نماید.  می باشد ضروري تر می خارجی و برون مرزي
  مبانی نظري و مروري بر پیشینه تحقیق

  احساس امنیتهاي  و مولفهها  شاخص
 عوامل جمعیت شناختی: -

فردي دچار کاستی هاي  گذار بر احساس امنیت بدون در نظر گرفتن تعدادي از ویژگی بررسی عوامل تاثیر
خاص ممکن است در برابر عوامل تاثیر گذار بر اساس امنیت (ناامنی) سطوح هاي  خواهد بود. افراد با ویژگی

تلف بیشتر نورد که در مطالعات مخها  متفاوتی را از خود نشان دهند. با توجه به این امر، تعدادي از متغیر
تاکید قرار گرفته اند و در ضمن روابط قوي تري را از خود نشان داده اند تحت عنوان متغیرهاي کنترل مورد 
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گیرند، تا بدین وسیله امکان شناخت ابعاد گسترده تر و دقیق تري از عوامل موثر بر  می بررسی و مطالعه قرار
کند.  می مل تاثیر گذار بر احساس امنیت را تسهیل و تدقیقاحساس امنیت فراهم شود که این امر مطالعه عوا

 خصوصیات فردي به عنوان عواملی مهم در پیش بینی ترس از جنایت هستند و بیشتر از خصوصیات محلی
) به این نتیجه دست 2000توانند جهت پیش بینی ترس از جرائم مفید واقع شوند. کیللیاس و مکریکی ( می

سن، اعتماد به نفس اشخاص به عنوان عوامل آسیب پذیري در پیش بینی ترس از راه یافته اند که جنسیت و 
باشد، چرچند آنها تصدیق کرده اند که مسائلی مانند  می شب در خیابان براي آنها 10رفتن بعد از ساعت 

 روشن بودن خیابان و بهبود عوامل محیطی و اصالح محیط زیست، در این مطالعه آنها شامل نشده اند.
هاي  بنابراین با استفاده از روشها و مدلهاي سلسله مراتبی رابینسون به این نتیجه دست یافته اند که تفاوت

توانند به عنوان متغیر ترس از جرم شناخته شوند. همانگونه که ذکر شد  می فردي، بیشتر از تاثیرات محلی
  باشد.  می جنسیت به عنوان مهمترین خصوصیات فردي پیش بینی ترس از جرم

 سرمایه اجتماعی (عوامل پیوند محله اي) و احساس امنیت: -
در تالش براي جستجوي بیشتر رابطه ي بین عوامل فردي و اجتماعی و ترس از جرم، محققان علوم اجتماعی 
به نظریه سرمایه اجتماعی متوسل شده اند، هم به عنوان یک توضیح ممکن و هم به عنوان یک منبع بالقوه 

تواند براي ارتقاي امنیت محل زندگی به تحرك واداشته شود  می جتماع کهدر سطح ا
)(Ferguson&mindel,2007:322 پشتیبان اجتماعی، نهادهاي محلی، هاي  سرمایه اجتماعی به شبکه

تواند  می جمعی بین اعضاي جامعه کههاي  هنجارها و ضوابط مشترك اعتماد و تعامالت دو سویه و فعالیت
)، اشاره دارد. نهاد ملی کنترل اجتماعی، همانند 2000واید همگانی مورد استفاده قرار گیرند (پتنامبراي ایجاد ف

پلیس تاثیري محرك بر کارهاي جمعی شهروندان براي پایین آوردن نرخ جرم در محل زندگی و هم سطح 
ك خطر احتمالی کردن ترازهاي ترس از جرم دارد. تاثیر مستقیم حضور پلیس در محل زندگی در کاهش در

از حرائم و در کاهش ترس از جرم، که از طریق توانایی جمعی باال و رضایت خاطر باال از محل زندگی به 
 رسد، همکاریهاي آینده بین ساکنان و اجراي قانون در مبارزه با جرایم را نوید می میزان متعادل و متوسطی

اجتماعی، محله هایی با تعداد زیادي از نهادهاي اي ه دهد. در هماهنگی با منابع پیشین در مورد سرمایه می
توانند هنجارهاي اجتماعی رفتار  می خدماتی) احتماال بهترهاي  گوناگون (مانند پلیس، مدارس، کلیسا و ارگان

محلی به منظور آسایش همگانی و هاي  مطلوب را با موفقیت به اجرا درآورند و فرصت شرکت در سازمان
) یکی از تاثیرات مثبت سطوح باالي 2001براي شهروندان فراهم نمایند. (سامپسونجمعی محل زندگی را 

قابلیت جمعی و رضایت خاط کلی همان گونه که در باال دیده شد، کاهش نگرانی شهروندان در قبال جرم و 
  جنایت و احتمال قربانی شدن آنهاست.

نگرانی افراد را در مورد امنیـت شخصـی   متراکم حمایت اجتماعی در واقع هاي  البته یکپارچگی در شبکه
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کند که در مقایسه با افرادي که  می دهد. او چنین نتیجه گیري می به جاي کاهش چنین نگرانی هایی، افزایش
عـاطفی   –باشند، افرادي که حمایت اجتماعی  می فاقد حمایت اجتماعی خویشاوندان و غیر خویشاوندان خود

کنند، در مورد جرائم محیط پیرامونشان و امکـان قربـانی شـدن     می دریافتباالیی از خانواده و دوستان خود 
بـر اسـاس    .)Ferguson&mindel,2007:324دارند عمیقا نگـران هسـتند(   می خود و یا آنان که دوستشان

آیـد   می مدل تحلیلی گیدنز اعتماد و اطمینان به دیگران، در بستري از روابط اولین در گروههاي نخستین پدید
) اگر شهروندان احساس کنند که پلیس بی تاثیر یا فاسد است و یا نهادهاي اجراي قانون در 86:1386(گیدنز،

کار خود شکست خورده اند، بی اعتمادي همراه با پیامدهاي سویی که بر انسجام اجتماعی و قبـول و رعایـت   
ب ان باشدکه شـرایط در مقابـل   هنجارهاي اجتماعی دارد بر جامعه مستولی خواهد شد. ولی اگر احساس غال

تحت کنترل است، عدم آگاهی (غفلت) پیشگیرانه عمل خواهـد کـرد. هنـوز هـم در تئـوري      ها  قانون شکنی
اجتماعی، بین اطمینان در نظام اجتماعی و اعتماد در روابط اجتماعی رودررو تفاوت وجود دارد. اطمینان یک 

ر حالی که اعتمـاد مبنـا و پایـه رفتـار عقالیـی اسـت کـه        تشکیل دهنده جوامع مدرن است، دهاي  یاز مولفه
 سنجد. اگر اعتماد شخصی از بین بـرود، یـک دور باطـل شـروع     می مخاطره آمیز مسیر خود راهاي  موقعیت

شود. فردي که دچار ناامیدي شده است (شدیدا یا مکررا در مورد موضوعات مهم ) دیگـر در نشـان دادن    می
شود. مسـئولیت اعتمـاد کـردن     می ا اطمینان در نظام (نظام اعتماد) به تدریج محواعتماد رییسک نمی کند، لذ

  تواند به اعتماد حقیقی تبدیل شود، در صورتی که بارها به تائید برسد. می پیش نیاز اطمینان بوده و
 دهند، چـرا کـه   می به طو رخالصه و جمع بندي، اطمینان و اعتماد، پیچیدگی و بغرنج اجتماعی را کاهش

بخشـند و بـه    مـی  آنها به مردم براي رویارویی با حوادث احتمالی دنیاي پیچیده و محوریت عینـی و ملمـوس  
تواننـد از یکـدیگر متفـاوت و متمـایز باشـند. پلـیس نماینـده         مـی  دهند که چیزها می موازات آن امید ان را

ر هنجارهـاي قـانونی   نـوین، قـانون اساسـی و دیگـ    هـاي   انحصاري اعمال قدرت دولـت اسـت. در دموکراسـی   
بایست به طور مستمر دقت  می کند. اما، شهروندان می نهادهاي کنترل اجتماعی را قانونمند و منظمهاي  فعالیت

دولتی از نظر ارزشهاي دموکراسی و حقوق بشر بـه منظـور اعتمـاد بـه آنهـا      هاي  و توجه کافی به این آژانس
یابـد و بـالعکس.    مـی  تیک با کاهش اعتماد شخصی افزایشمبذول دارند. اهمیت اطمینان در ارزشهاي دموکرا

شود. جوامـع قـادر بـه     می مورد تردید قرار گرفتن اطمینان در سیاست منجر به افزایش نیاز به اعتماد شخصی
باشند چرا که بر خالف بی اعتمادي احتمالی به سیاستمداران از طـرف عمـوم، اطمینـان     می ادامه حیات خود
). نهادهـاي  1380ینکه ساکنان چقدر در روند (اصول) دموکراتیک وجود دارد(مجتهد زاده،اندکی به عالوه، ا

کنترل گرا اجتماعی نظیر پلیس را موثر بدانند، بر احساس آسیب پذیري آنها و یا محافظت در برابر خطرات 
نیـت در  . یکی از عوامل مهم براي احساس ام)Adu&mireku,2002:155(قربانی شدن تاثیر بسزایی دارد 

عموم، آگاهی آنها نسبت به این مسئله است که پلیس به سرعت و بطور مناسب عکس العمل نشـان خواهـد   
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کند. انتظـارات و تقاضـاهاي    می و سطوح مختلف اجرا در سازمان ایجاد یک سرگشتگیها  داد. حجم واکنش
گیرانـه قـانون و ایجـاد    عموم در برخی موارد متناقض است. از یک طرف آنها خواهان نظم و اجراي سخت 

قوانین دیگري براي حمایت، فهم، میانجیگري و حل مسائل و نیز مدارا و ارفاق و احترام به حقوق انسانی در 
  قبال مجرمان هستند. 

تاثیر مستقیم خضور پلیس در محل زندگی در کاهش درك خطر احتمالی از جرایم و در کاهش ترس از 
 ال و رضایت خاطر بـاال از محـل زنـدگی بـه میـزان متعـادل و متوسـطی       جرم، که از طریق توانایی جمعی با

دهـد. در همـاهنگی بـا     مـی  رسد، همکاریهاي آینده بین ساکنان و اجراي قانون در مبارزه با جرایم را نوید می
منابع پیشین در مورد سرمایه اجتماعی، محله هایی با تعداد زیادي از نهادهاي گوناگون (ماند پلیس، مـدارس،  

توانند هنجارهاي اجتماعی رفتار مطلوب را با موفقیت بـه اجـرا    می خدماتی) احتماال بهترهاي  کلیسا و ارگان
محلی به منظور آسایش همگـانی و جمعـی محـل زنـدگی را بـراي      هاي  دراورند و فرصت شرکت در سازمان

یـت جمعـی رضـایت خـاطر     ). یکی از تاثیرات مثبت سطح باالي قابل2001شهروندان فراهم نمایند(سامپسون،
کلی همان گونه که در باال دیده شد، کاهش نگرانی شهروندان در قبال جرم و جنایت و احتمال قربانی شـدن  

). برخی طرفداران جلوگیري جمعی از جرم نظیر جین جاکوبز Ferguson&mindel,2007:324آنهاست(
یازي به نهادهاي ثانویه همچون پلـیس یـراي   را در نظم اجتماعی طبیعی و غیر رسمی اتخاذ نموده اند و هیچ ن

از انجایی که نقش و اهمیت دولت در ایجاد امنیـت و احسـاس   ). 33:1378فوکویاما،کاهش ترس نمی بینند (
امنیت از ابتدا مورد توجه بسیاري از نظریه پردازان بوده اسـت ماننـد نظریـه پـردازان دیـدگاه سـنتی چـون        

فکري متعددي مانند مکتب کپنهـاگ، پساسـاختارگرایان و کسـانی ماننـد     ارسطو، افالطون و هابز و مکاتب 
داننـد و معتقدنـد کـه     مـی  سومک گریگور، کانتی باجپاي نیز ایجاد و حفظ امنیت را از ارکان اصلی دولـت 

بایسـت دسـتگاههاي اجرایـی و     مـی  باشد و براي بقـاي خـود   می دولت تامین کننده احساس امنیت شهروندان
در جهت رفع این نیاز آماده سازد، نیروي انتظامی نیز از دستگاههاي دولتی است که ایـن امـر    نظارتی خود را

  خطیر را بر عهده دارد. 
 و احساس امنیت:ها  عملکرد رسانه -

جمعی در افزایش ترس از هاي  مربوط به ترس از جرم (احساس ناامنی) بر تاثیر رسانههاي  برخی از نظریه
بر احساس نا امنی مردم موثر ها  ) مشخص مردند که رسانه1996هیلث و گیلبرت( جرم تاکید ورزیده اند.

هاي  هستند، اما این تاثیر تحت تاثیر عوامل متعددي شامل حسی نگري یا تصادفی بودن جرم و ویژگی
 دارند که عواملی همچون رشد سریع یا پوشش رسانه اي جرم می باشد، همینطور آنها اظهار می مخاطب

د بر ریسک درك شده از جرم تاثیر گذاردبه جاي اینکه بر افزایش واقعی جرم اثر گذارد. به عالوه توان می
 به طور منظم در معرض جرائم قرار گرفتن مردم را کمتر به ریسک قربانی شدن خود حساس
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 . دیگر نظیر شخصی حاکی از آن است که زنان بیشتر ابراز ترس)Bedenbaugh,2003:5-9سازد( می
و به ویژه تلویزیون ها  کنند تا مردان. رسانه می ند چرا که بیشتر احساس آسیب پذیري در مقابل جرمکن می

در شکل دادن به عقاید، نگرشها و رفتار تاثیرات اساسی دارند. جرج گرنبر مبدع تئوري پرورش معتقد است 
شامل در معرض قرار گرفتن گسترده، ها  متمایز تاثیرات تلویزیون نائل شد. این جنبههاي  که باید به فهم جنبه

هاي  وسیع و ناهمگنی است که در معرض تولید و توزیع  توده اي پیامهاي  طوالنی مدت و مشترك عامه
توان نتیجه گرفت که در بررسی رابطه  می ). در مجموع1384رسانه اي قرار دارند (ساروخانی و مهدیزاده،

مرتبط (مانند دیدگاه هاي  توجه به چارچوب نظري و تئوري و تاثیرات آن بر احساس امنیت، باها  رسانه
تعامل گرایی، مطالعات فمینیستی، پساساختارگرایان، تئوري پرورش دیدگاه جرم شناسی)، نقش رسانه در 

امروزه به جهت منافع سود طلبانه و ها  باشد، چرا که رسانه می احساس امنیت مخاطبان قدرتمند و اثر گذار
کنند که در آن اغراق بسیاري به کار  می در جهت جذب مخاطبین بیشتر، از پیامهایی استفادهایفاي نقش خود 

رفته و مصرف کنندگان عمده آنها تحت تاثیر چنین پیامهایی رفتار و کردارشان چه به صورت آگاهانه و 
چه داخلی و ها  هتوان گفت که عملکرد رسان می گردند، پس می چه نا آگاهانه از آن تاسی جسته و پیرو آنان

  یا خارجی بر احساس امنیت موثر است. 
 اقتصادي و احساس امنیت: –پایگاه اجتماعی  -

شود. عوامل  می عضویت افراد در قشرها و طبقات اجتماعی مختلف، باعث رشد بعضی از الگوهاي رفتاري
کند، وظایفی که بر عهده  می تشکیل دهنده طبقه اجتماعی فرد، در تعیین پایگاه اجتماعی فرد، نقشی که ایفا

دارد و امتیازاتی که از آن برخوردار است موثر اس. این عوامل در برداشت فرد از خود و از اعضاي طبقات 
گذارد. بر اساس نظریه فشار اجتماعی که رفتارهاي انحرافی را  می جتماعی دیگر و نحوه تعامل با آنها تاثیر

کند، تاثیر شرایط محیطی بر  می مردم را وادار به کجروي و بروز ناامنیداند که بعضی از  می نتیجه فشارهایی
روي ابعاد امنیت اجتماعی یعنی امنیت جانی امنیت مالی و غیره یکسان و یک جهت نیست. بر اساس 

فردي به خصوص طبقه اجتماعی تعیین کننده میزان هاي  اعتقاد بر این است که عوامل و ویژگیها  تئوري
باشد و هر چه فرد از لحاظ عوامل اقتصادي و رفاهی در وضعیت مناسبی قرار داشته  می افراد احساس امنیت

باشد میزان احساس امنیت این افراد نیز باالتر رفته و هر چه فرد به لحاظ اقتصادي و نیازهاي کمی و کیفی 
شتن احساس امنیت زندگی اش ناتوان باشد و احساس آسیب پذیري بیشتري را احساس کند فرد به لحاظ دا

  ). 95:1385در سطح پایین تري قرار دارد(ساروخانی و نویدنیا،
 فیزیکی اجتماعی شهر و احساس امنی:هاي  ویژگی -

با توجه به دیدگاه مدرن و کسانی چون میتار، پست مدرن ها، روان شناسان اجتماعی، مکتب کارکرد گراي 
م (تئوري آنومی)، دیدگاه مربوط به محیط زندگی، نظریه ساختاري (تئوري تعامل تمایز یافته) و نظر دورکی
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شکسته و تئوري اختالل و بی نظمی اجتماعی که معتقد است فضاي شهر از جمله عوامل تاثیر هاي  پنجره
باشد، بیان داشت که افرادي که در فضاي فیزیکی و  می گذار بر احساسات افراد به ویژه احساس امنیت آنان

برند به لحاظ ایمن بودن محیط اطرافشان ضریب احساس امنیت باالیی را نسبت به  می راجتماعی سالمی به س
کسانی دارند که فضاي اطرافشان آکنده از اختالالت و بی نظمی هایی است که باعث به وجود آمدن احساس 

ی و دهد. پس اوضاع فیزیک می گردد و ضریب احساس امنیت آنان را کاهش می ناامنی در جسم و روانشان
  اجتماعی شهر بر احساس امنیت تاثیر گذار است. 

  مدل نظري تحقیق
پس از بیان و تحلیل نظریه پردازان امنیت و مرتبط ساختن مبانی پژوهش با فرضیاتی که محقق در مباحث 

توان، مدل نظري تحقیق را ترسیم نمود، مدل نظري تحقیق بر مبناي نظریات،  می پیشین مطرح کرده است،
دیدگاههاي فکري کسانی است که به ارتباط جنس، سن، سرمایه اجتماعی، فضاي شهر، نقش نیروي مکاتب و 

انتظامی، عملکردرسانه ها، پایگاه اجتماعی اقتصادي، تجربه مستقیم و غیر مستقیم از جرم و ... با احساس 
نظري تحقیق را بدین توان مدل  می پردازد. بنابراین بر طبق نظریات فوق می امنیت/ ناامنی مرتبط هستند

  صورت تدوین نمود. 
  ):1جدول (

  
  
  
  
  
  
  

  احساس امنیت

  
  سرمایه اجتماعی

  دامنه ارتباطات
  اعتماد

  مشارکت
  جدیت  نقش نیروي انتظامی

  عملکرد
  داخلی  عملکرد رسانه ها

  خارجی
  فیزیکی  فضاي شهر

  اجتماعی
  

  اقتصادي –پایگاه اجتماعی 
  سطح درآمد
  نوع مسکن
  نوع فعالیت
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  مدل مفهومی تحقیق. 1نمودار 
  

  تعریف عملیاتی مفاهیم و متغیرهاي پژوهش
). معناي 75:1384شود (کلمنتس، می به دفاع یا حفاظت از خود، خانواده، دوستان و اموال گفته مفهوم امنیت:

ایمنی روانی، رهایی از، هراس یا تردید، مشوش  لغوي امنیت را رهایی از خطر یا مخاطرات و یا لطمات،
  دهد.  می نبودن، نبودن احتمال ناکامی، چیزي که اطمینان و ایمنی

توان در امان بودن یا در امان حس کـردن خـود از تهدیـد تعریـف      می احساس امنیت را احساس امنیت:
افراد با محیط تهدید کننـده مواجـه   نمود. در مقابل احساس ناامنی و ترس بر وضعیتی داللت دارد که در آن 

  امنیت عبارتند از: هاي  هستند. در این تحقیق مولفه
  شود.  می مجموعه گویه هایی که شامل مالکیت مسکن، درآمد و منزلت شغلی اقتصادي: -پایگاه اجتماعی

توجه بوردیو معتقد است که سرمایه اجتماعی بر ارتباط و مشارکت اعضاي یک گروه  سرمایه اجتماعی:
دارد. وي بیشتر به پیوندهاي قوي و ضعیف و مشارکت اجتماعی، فرهنگی توجـه دارد. سـرمایه اجتمـاعی در    

و هـا   شـامل ارتباطـات فـرد بـا همسـایه     هـا   اینجا مجموعه ابعاد، شامل الف) دامنه ارتباطات: مجموعه گویه
و محله ها  ن افراد نسبت به همسایهدهد. ب) اعتماد: مجموعه گویه هایی که سطح اطمینا می را نشانها  محله
شـامل، مشـارکت در انجامـامور محلـه و     هـاي   دهد. ج) مشارکت اجتماعی: مجموعه گویـه  می را نشانها  اي

  آنان در مواقع نیاز به یکدیگر. هاي  کمک
همگانی در جوامع امروزي نقش مهم در فراگرد اجتماعی شـدن  هاي  از آنجا که رسانه عملکرد رسانه ها:

 احساس امنیت

 –اجتماعیپایگاه 
  اقتصادي

 

سرمایه  جنسیت
 اجتماعی

نقش نیروي 
 انتظامی

 فضاي شهر
 

عملکرد 
 رسانه ها

 

 روابط
 اعتماد 

 مشارکت
 

 سن
 جنس 

  تحصیالت
 

 درآمد
نوع 

 مسکن
نوع 
 فعالیت

 

 اجتماعی
 فیزیکی

 

 داخلی
 خارجی

 
 

 جدیت
 عملکرد
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تواند هم از  می شوند. این عملکرد می جمعی از حوادث و اخبار آگاههاي  ندو اکثریت مردم از طریق رسانهدار
داخل مرزهاي یک کشور و هم از بیرون مرزهاي یک کشور تاثیر گذار باشد. به همین منظور براي عملیاتی 

  قرار دادیم.  آن را هم در بعد داخلی و خارجی مورد بررسیها  کردن میزان عملکرد رسانه
از انجا که نیروي انتظامی شامل قوه هایی است که حفظ و نظم و آرامش مملکـت   نقش نیروي انتظامی:

توان بیان کرد که نقش اول ایجـاد و حفـظ نظـم و ارامـش در کشـور بـه ویـژه         می باشد  و می به عهده آنها
ایـن پـژوهش ایـن نقـش را در دو بعـد      باشد به همین جهت در  می شهروندان بر عهده نیروي انتظامی و پلیس
  جدیت و عملکرد مورد بحث قرار دادیم. 

 یعمومی زنـدگی شـهري د رآن بـه وقـوع    ها  فضاي شهري صحنه اي است که کنش و فعالیت فضاي شهر: 
دهنـد: الف)فضـاي فیزیکـی     می پیوندد. خیابانها، پارکها، میادین و ... فضاي کنش انسانی را در شهرها شکل می

گذارد و بیشـتر متوجـه ریخـت     می عینی شهر را به نمایشهاي  ه آن دست از فضاهایی که نماد و جنبهشهر: ب
باشـد  ب) فضـاي اجتمـاعی شـهر: شـامل       مـی  و... در سطح شـهر ها  و خیابانها  شناسی و شکل بندي ساختمان

و اخالقیات) و نحـوه  ها  ذهنی انسانی(رفتارها، کنشهاي  مجموعه گویه هایی است که، فضاي شهر را از جنبه
  ).16:1377دارد(ماندل، می شود، بیان می نمایش آنها در سطح شهر که توسط کنشگران در زندگی شهري ارائه

فرانسه آمده است، امنیت عبارت اسـت از   1973اعالمیه حقوق بشر و شهروند  8در ماده  امنیت شهري:
حمایتی که جامعه به هر یک از افراد و اعضاء خود براي حفظ جان، حقـوق و دارایـی آنهـا اعطـاء کـرده      

  ).60:1380است(مک کین الي،
 Topsisتکنیک 

اساس این روش هر مسئله از نوع  ارائه شد. بر Hwang & Yoonتوسط  1981این روش در سال 
MADM با m  گزینه که به وسیلهn توان به عنوان یک سیستم  می گیرد را می شاخص مورد ارزیابی قرار

بر این مفهوم بنا شده  Topsisبعدي اقلیدسی در نظر گرفت. تکنیک  nنقطه در یک فضاي  mهندسی شامل 
ه حل ایده آل منفی (بدترین حالت ممکن) داشته باشد. انتخابی کمترین فاصله ر با راهاي  است که گزینه

بیشتر مطلوبیت بیشتر و  rijمطلوبیت هر شاخص باید به طور یکنواخت افزایشی (یا کاهشی) باشد. هر چه 
یا برعکس که بدان صورت بهترین ارزش موجود از یک شاخص نشان دهنده ایده آل آن بوده و بدترین 

ایده آل منفی براي آن خواهد بود. فاصله یک گزینه از ایده آل (یا ایده  ارزش موجود از آن مشخص کننده
آل منفی) ممکن است به صورت فاصله اقلیدسی از توان دوم و یا به صورت مجموع قدرمطلق از فواصل خطی 

 دارد.ها  (معروف به فواصل بلوکی)محاسبه گردد، که این امر بستگی به نرخ تبادل و جایگزینی از بین شاخص
شود  می در مرحله اول ماتریس تصمیم گیري با استفاده از نرم اقلیدسی به یک ماتریس بی مقیاس شده تبدیل

  نامیم. می Ndکه آن را 
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=    (∑    ) .  [nrj]. nrj = Nd 
  

(وزن شاخص ها) و از طریق رابطه زیر ماتریس  wدر مرحله بعد با استفاده از ماتریس از ماتریس قطري 
  آید.  می ه دستبی مقیاس موزن ب

  n V = Nd ×    ×     
  شود.  می سپس را حل ایده آل مثبت و منفی مشخص

     = { 1  , 2  , …     }     = { 1  , 2  , …     }  
  
  گردد:  می بعد از آن اندازه فاصله بر اساس نرم اقلیدسی محاسبه

  
= [∑(   −    ) ] .      
= [∑(   −    ) ] .      

  
  گردد: می سپس نزدیکی نسبی به راه حل ایده آل بر طبق فرمول زیر محاسبه

  
ci =    (        ) 

  موجود را بر اساس بیشترین میزان اهمیت رتبه بندي کرد. هاي  توان گزینه می ciبر اساس ترتیب نزولی 
  

  متدولوژي پژوهش
هاي  وضوع و سابقه پژوهشروش تحقیق تحلیلی توصیفی است که در بخش نخست با مطالعه ادبیات م
گردد. سپس باید از طریق  می صورت گرفته عوامل موثر بر امنیت شهري در شهرهاي مرزي شناسایی

فرآیند رتبه بندي عوامل تکمیل گردد. بدین منظور کاربرگی گریده که هدف آن جمع هاي  کاربرگ داده
باشد. همچنین براي  می تبه بندي عواملدر راستاي ر Topsisآوري اطالعات الزم براي استفاده از تکنیک 

باشد طراحی شده است. مدلسازي بر اساس روش  می حل قسمت آخر کاربرگ که امتیازدهی به عوامل
Topsis مثبت هاي  گیرد. در اینجا تمام عوامل به عنوان شاخص می صورتها  بر مبناي امتیاز دهی به چالش

در یک فضاي اقلیدسی نقاط ایده آل منفی رتبه بندي نهایی  Topsisشوند. در نهایت مدل می در نظر گرفته
دهد. هر چالش یا گزینه اي که کمترین فاصله ر با ایده آل مثبت و بیشترین فاصله را از  می را انجامها  گزینه

  گیرد.  می ایده آل منفی داشته باشد در رتبه باالتري قرار
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  نتایج تجزیه و تحلیل داده ها
فرمول دهی شده است و رتبه بندي را  Exelکه در محیط نرم افزار  Topsisنهایی مدل در این بخش نتایج 

  دهد، آورده شده است.  می ارائه
 Topsisرتبه بندي عوامل موثر بر   با تکنیک   -جدول   

ci        عوامل موثر بر پدافند
  غیرعامل

  فضاي فیزیکی شهري  0259/0  0000/0  1.0000
  جدیت نیروي انتظامی  0247/0  0024/0  9125/0
  عملکرد نیروي انتظامی  0247/0  0024/0  9125/0
  نوع مسکن  0237/0  0033/0  8775/0
  سطح درآمد  0226/0  0041/0  8474/0
  دامنه ارتباطات  0219/0  0056/0  7980/0
  مشارکت اجتماعی  0207/0  0061/0  7734/0
  نوع فعالیت  0207/0  0061/0  7753/0
  اعتماد  0183/0  0093/0  6647/0
  رسانه داخلی  0163/0  0103/0  6142/0
  خارجیهاي  رسانه  0164/0  0105/0  6091/0

  
  نتیجه گیري و پیشنهاد

 نتایج بیانگر آن است که نقش نیروي انتظامی و فضاي فیزیکی شهر در امنیت شهرهاي مرزي بسیار با اهمیت
اهمیت ترین عوامل موثر بر امنیت شهرهاي  داخلی و خارجی جزء کمهاي  باشد و از سوي دیگر رسانه می

عوامل فضاي فیزیکی شهر، جدیت نیروي انتظامی و عملکرد  Topsisباشند. در تکنیک  می مرزي مرزي
نیروي انتظامی باالترین رتبه را در رابطه با امنیت شهرهاي مرزي به خود اختصاص دادند و عوامل اعتماد، 

  تیاز را داشته اند. داخلی و خارجی کمترین امهاي  رسانه
توان پیشنهادهاي کاربردي و اجرایی زیر را در رابطـه بـا تـامین امنیـت      می با توجه به نتایج بدست آمده

  شهرهاي مرزي بیان داشت: 
 توجه به مناطق فقیر نشین اینگونه شهرها که احساس امنیت آنان نسبت به دیگر مناطق شهر بسیار پائین

اختالت فیزیکی و اجتماعی بسیاري وجود دارد و این بی نظمی ها  بیشتر این محلهباشد، از آن جهت که در  می
شود و نیـز   می و اختالل منجر به تضعیف ارزشها و هنجارها و در نتیجه به از هم پاشیدگی آن اجتماع منجر
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پلیس با گشتهاي ویژه خود در روز و شب به کنترل و نظارت بیشتر خود در این مناطق بپردازند تا اختالالت 
 فیزیکی و اجتماعی این مناطق نیز کاهش یابد. 
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آسیب شناسی مشارکت اجتماعی جوانان و طراحی مدل راهبردي آن در 
 جامعه کنونی

   3امین گودرزي، 2فرهاد امام جمعه ،1علیرضا ترکاشوند

  
 چکیده 

در رابطه با جامعه ملـی و  ، اجتماعیهاي  جوانان کشور ما علیرغم آنکه به میزان زیادي از آگاهی
این . اجتماعی دارند –هاي اقتصاديکمترین نقش را در توزیع منافع و مسئولیت، جهانی برخوردارند

که از جملـه  . گذارد میسیاسی و اجتماعی آنان هاي  ها و نگرش ات مخربی بر هنجارمسئله، تأثیر
هدف از . اشاره کرد... عدم اعتماد به افراد جامعه و، توان به بدبینی به روند مدیریت امور کشور می

ارایه پیشـنهادهایی  ، فوق و در نهایت مسئلۀات منفی تأثیرشناسایی و نشان دادن ، ارایه این مقاله
نظریه پارسونز و نظریه توکویل و ؛ نظرياز دو دیدگاه ، در مقاله حاضر. است مسئلهبراي رفع این 

ایم و سپس بر اساس این چهارچوب نظري به تجزیه و  مبناي نظري استفاده کرده عنوان ، بهدیویس
  . ایم فوق در ایران پرداخته مسئلهتحلیل 

  ها  نابهنجاري، مشارکت اجتماعی، استقالل، جوانان :ها کلیدواژه
   

                                                   
  at137023@gmail.comدانشجوي کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك /  .1
  اسالمی واحد اراكاستادیار دانشگاه آزاد  .2
  کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه کاشان دانشجوي .3
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  مقدمه و بیان مساله  
از جمله مشکالت جامعه امروزي ایران است؛ چرا که این امر با چالشهاي  ،استقالل جوانانموضوع 

 اقتصادي و ... را شامل ،هویتی ،البته استقالل جوانان ابعاد مختلف فکري. متعددیدر کشور ما روبروست
  . باشد می اجتماعی- استقالل اقتصادي ،شود اما آنچه در این نوشتار مورد نظر ماست می

 –گذار از دوره کودکی  و نوجوانی و ورود به دوره جوانی فـرد آمـادگی تقبـل مسـئولیتهاي اقتصـادي       با
کند و به موازات تقبل مسئولیتهاي اجتماعی  نیز میزان آگاهیهـاي سیاسـی و اجتمـاعی او     می اجتماعی را پیدا

یکی از مشـکالت  . سازد می ی بیشتریابد و این امر نیز بتدریج درگیري او را در مسئولیتهاي اجتماع می افزایش
اساسی که جوانان امروز، خصوصاً در کشورهاي در حال توسعه و بویژه ایران، با آن مواجه هستند، شـرایطی  
است که از یک طرف موجب بـه تـأخیر افتـادن اسـتقالل جوانـان از خـانواده پـدري و بـه عهـده گـرفتن           

به خود با ساختارهاي نا مناسب اقتصادي، فقدان مهارتهـاي  که این امر به نو -مسئولیتهاي اجتماعی در جامعه
باشد و از طرف دیگر افزایش میزان آگاهیهاي اجتماعی آنان از جامعـه   می شغلی، ارزشهاي سنتی و ... مرتبط

در واقع، مساله این است که میان آگاهیهاي اجتماعی  جوانان و تاخیر در رونـد اسـتقالل   . ملی و جهانی است
تـوان بـه    مـی  بـراي نمونـه  . کنـد  مـی  ل وجود ندارد و این عدم تعادل پیامدها و مشـکالتی را ایجـاد  آنان تعاد

نابهنجاریهایی از جمله بدبینی جوانان نسبت به مدیریت و روندهاي سیاسی کشور، کاهش اعتماد جوانـان بـه   
  لفی به اثبات رسیده است .مختهاي  این مشکالت و پیامدها، در نظر سنجی. افراد دیگر جامعه و ... اشاره کرد

سـاله شـهر    29تـا   15از جوانـان   1381تحقیقی که محمد سعید ذکایی در سـال  هاي  به عنوان مثال یافته
%) به سیاست گذاران اعتماد ندارند 46دهد که نزدیک به نیمی از پاسخگویان ( می تهران به عمل آورده، نشان

  ).151:1386دانند ( ذکایی،  یم آنها را قابل اعتماد ،%  پاسخگویان13و فقط 
هر چه افراد در توزیع منافع و مسئولیتهاي اقتصـادي و اجتمـاعی، نقـش  بیشـتري داشـته       ،در یک جامعه

باشند، به همان میزان بیشتر مدافع روند امور در جامعه خواهند بـود و نگرشـهاي متعـادل تـري نسـبت بـه       
وانان در ایـران علـی رغـم آنکـه درصـد بیشـتري از       از آنجا که ج. جامعه ي خود خواهند داشت و بالعکس

جمعیت را نسبت به گروههاي سنی بزرگتر از خـود تشـکیل میدهنـد، امـا در توزیـع منـافع و مسـئولیتهاي        
کمترین نقش را دارند و در عین حـال میـزان آگاهیهـاي آنـان از مسـایل روز در       ،اقتصادي و اجتماعی جامعه

ها بیشتر است؛ بنابراین بدبینی آنان نسبت به روند امور جامعه و کشور قابل سطح ملی و بین المللی از بزرگتر
اهمیت این بحث از آن جهت است که جوانان بزرگترین بخـش از جمعیـت فعـال کشـور کـه      . توجیه است

باشند، در صورتی که فاقد اسـتقالل اقتصـادي و اجتمـاعی الزم     می موتور محرکه توسعه و پیشرفت جامعه ما
. آنان نسبت به جامعه خـود دارد هاي  این امر تاثیرات و پیامدهاي منفی بسیاري بر هنجارها و نگرشباشند؛ 

شناسایی و نشان دادن این تاثیرات منفی و ارائه پیشنهادهایی در جهت رفع این مساله  ،هدف از ارائه این مقاله
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  . است
  چهارچوب نظري

  . ق را تحلیل کردبا استفاده از دودیدگاه نظري میتوان مساله تحقی
) 1در جامعهچهار عامل اساسی کنترل اجتماعی وجود دارد که عبارتند از :  1اوال بر اساس نظریه پارسونز

) اسـتفاده از  3 ،) اسـتفاده از قـدرت یـا زور   2تامین منافع اقتصادي یا داشتن پول به عنوان مهم ترین ابزار آن، 
) توسل به وجدان افراد از طریق مطرح ساختن معیارهاي درست و نادرست  در یـک  4 ،تشویق یا اعمال نفوذ

). عوامل مزبور در تعادل هم فرد و هم نظـام اجتمـاعی تعیـین کننـده      85-86: 1389نظام اخالقی( بشیریه، 
ر در شرایط معمولی و شرایطی  که میان نظام اجتماعی و محیط یک رابطـه تعـادلی وجـود دارد، هـ    . هستند

 ،چهار مکانیسم کنترلی و نظارتی به خوبی عمل کرده و تعارضی نیز در میان ارزشهاي گروههاي مختلف سنی
جنسی و پایگاهی وجود ندارد. اما در شرایط تغییرات تند، با کاهش  توان نظام ارزشهاي مشترك در حفـظ  

خواهـد رفـت و سـپس در پـی آن      تعادل با محیط ابتدا اعتبار ارزشها و کال نظام ارزشهاي مشترك زیر سوال
یعنی در شرایط تغییـرات   ،اعتبار هنجارها، اقتدار یا قدرت و پول نیز مخدوش  خواهد شد. در چنین شرایطی

جنسی، و پایگـاهی بـه ایـن     ،افراد در گروههاي مختلف سنی ،تند و عدم کارایی موثر نظام ارزشهاي مشترك
از موقعیت  ،ههاي مختلف در سایر عوامل کنترلی یا نظارتیدهند. هر چه  گرو می وضعیت پاسخهاي متفاوتی

تثبیت یافته و مستحکم تري برخوردار باشند، براي نظام موجـود و ارزشـها و هنجارهـا و کـال ثبـات وضـع       
موجود بیشتر تالش خواهند کرد و بالعکس افراد در گروههـاي کمتـر برخـوردار از عنصـر پـول، قـدرت و       

چرا جوانان نسبت به حفظ وضـع موجـود و ارزشـهاي    . بینند می د به وضع موجودمنزلت، کمتر خود را پایبن
قـدرت و پـول    ،مربوطه کمتر از بزرگساالن پایبند هستند،زیرا جوانان کمتر از بزرگساالناز اعتبار  اجتمـاعی 

برخوردارند و به عبارت دیگر به خاطر عدم استقالل و جایگاه مشـخص در مسـئولیتهاي اجتمـاعی، چنـدان     
اخـتالل جـدي در رونـد    . و کال وضع موجود نمی بینند 3و هنجارها 2تعهدي در خود براي پایبندي به ارزشها

ازدواج و در پـی آن کسـب    ،استقالل جوانان به ویژه در کشورهاي در حال توسعه و به تاخیر افتادن اشـتغال 
در واقع، . جتماعی موجود شده استباعث بیگانگی بیشتر آنان از نظام  ا ،اعتبار و قدرت و مسئولیت اجتماعی

اگر چه در وضعیت رو به رشد بحران اجتماعی هر روز  تعداد بیشتري  از افراد اعتمـاد خـود را نسـبت بـه     
کسانی که از موقعیت  ،دهند، اما در این روند رو به رشد بی اعتمادي می ارزشها و هنجارهاي موجود از دست
  دهند. می د، زودتر اعتماد خود را از دستاقتصادي، اجتماعی پایینتري برخوردارن

سابقا دسترسی به اطالعـات و  . میزان دسترسی به اطالعات است ،عامل مهم دیگر در ایجاد چنین وضعیتی

                                                   
1Parsons 
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با این وصف فرد ابتدا با توجه به نظـام  . میزان این دسترسی به کسب منزلت و جایگاه اجتماعی معطوف بود
بنـابراین  . توانست به اطالعات بیشتري دسترسی پیدا کنـد  می لوغ اجتماعیقشربندي اجتماعی و با رسیدن به ب

فرد با افزایش سن و موقعیتاجتماعی،اطالعات و تجربه بیشتري نسبت  به افراد جوانتر و در موقعیت اجتماعی 
. ددهـ  می اما امروزه این حصر شکسته شده و هر روز اهمیت خود را بیشتر از دست. آورد می پایین تر بدست

توانند از اطالعات برخوردار  می گروههاي مختلف به میزانی که فرصت  و فراغت داشته باشند، ،با این وصف
 نشـان هـا   رسد جوانان نسبت به بزرگساالن امروز فراغت بیشتري دارند و همانطور که آمار می به نظر. شوند
همچنین افراد در شرایط . رند تا بزرگساالنو به تبع آن از اطالعات داها  دهد بهره مندي بیشتري از رسانه می

مادي مناسب مثل طبقات باال و متوسط از امکان تحصیل مناسب تري برخوردارند و هم خود تحصیل و هـم  
شود که گروههایی از مردم مانند فرزندان  می تاثیري که تحصیل در دسترسی بیشتر به اطالعات دارد موجب

در حالیکه هنوز از قدرت، استقالل و اعتبار الزم  ،شتري برخوردار شوندطبقات باال و متوسط از اطالعات بی
  و متناسب نسبت به بزرگساالن برخوردار نیستند .

با ترکیب این دو عامل یعنی میزان برخورداري از منافع، قدرت و موقعیت اجتماعی و میزان برخـورداري  
از . میان گروههـاي مختلـف اجتمـاعی تبیـین کـرد     ارزشی را در هاي  توان تفاوت و یا شکاف ، میاز اطالعات

آنجا که امکان دسترسی به اطالعات امروز تا حدود زیادي رابطه  خود را با موقعیت و جایگاه اجتمـاعی از  
دست داده است و از طرف مقابل  گروههاي مختلف به یکسان از منافع و قدرت برخوردار نیستند، ایـن امـر   

تحـت عنـوان توقعـات فزاینـده نامیـده انـد رخ دهـد (         1توکویلـو دیـویس  شود تـا آن چیـزي کـه     می باعث
شـود و   مـی  ). در واقع، و بر اساس این تئوري هر چه اطالعات فرد ازمحـیط بیشـتر   240-1389:245کوهن،

یابد و در مقابل به همان میزان از موقعیت متناسـب بـا آن    می متعاقبا سطح انتظارات او از جامعه نیز افزایش
با ایـن وصـف   . شود می ات برخوردار نمی شود احتمال نارضایتی او از وضع موجود و ارزشهاي آن بیشترانتظار
اجتماعی محروم تر از منـافع و قـدرت و اعتبـار اجتمـاعی بـه       -زنان و افراد در پایگاههاي  اقتصادي ،جوانان

یرین خواهند شد و تفاوت یـا  میزانی که از اطالعات بیشتري برخوردار شوند، ناراضی تر و معترض تر از سا
  شکاف ارزشی بیشتري با سایرین پیدا خواهند کرد .

  تجزیه و تحلیل 
در جامعه ما یک مشکل جدي در روند استقالل جوانان پیدا شده که اگر چه در کشورهاي در حال توسعه 

بخشی از این . سترسد که در ایران این مشکل خیلی جدي تر ا می اما به نظر ،این مشکل تا حدي وجود دارد
اجتماعی کشور، آن طور که بایسته است  -توسعه اقتصاديهاي  دولت و یا برنامه. گردد می مساله به اشتغال بر
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال . الزم را براي اشتغال جوانان ایجاد کندهاي  نتوانسته ظرفیت

                                                   
1Tokvil&Davis 
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ال کشور اشتغال دارند که نشان دهنده وضعیت نا س 29تا  15درصد جوانان در سن  20، تنها حدود 1391
  ) . asriran.comمطلوب اشتغال در کشور است ( مرکز آمار ایران به نقل از

جهانی بـه  هاي  مساله ازدواج هم هست که در کشور ما بر خالف بسیاري از عرف ،عالوه بر مشکل فوق
 اصـله پـس از خـروج ازمدرسـه بـه سـراغ کـار       در کشورهاي توسعه یافته تقریبا جوانان بالف. افتد می تاخیر
منتهی در آنجا ازدواج یک شکل رسـمی و یـک شـکل غیـر رسـمی      . کنند می روند و بالفاصله هم ازدواج می
دهند و به این شکل عمـال   می تشکیل خانوادهها  در واقع مهم آن است که جوانان در این دسته از کشور. دارد

بنابراین جوانان هم به لحاظ این که شـغل  . گیرند می مسئولیت اجتماعی بالفاصله  بعد از خروج از دبیرستان
شود،  می توانند در واقع تشکیل خانواده بدهند زمینه استقاللشان  فراهم می کنند و هم به لحاظ اینکه می پیدا

بر عهـده  اجتماعی را هاي  تواند مسئولیت می خصوصا  در کشور ما که خانواده یکی از کانالهایی است که فرد
موقعیت  اجتماعی تثبیت شده  ،در جامعه ما براي جوانی که هنوز خانواده تشکیل نداده و شغل ندارد. بگیرد

  . شود می در واقع تا حدي چنین فردي  ناقص شناخته. اي در نظر گرفته نمی شود
که البتـه  سال متاهل هستند  29تا15درصد جوانان  8/29است  1385بر اساس آماري که مربوط به سال 

جدول زیر وضعیت تاهل و نقـش فـرد در   . باشند و تعداد جوانان پسر خیلی کمتر است می بیشتر آنها دختران
  دهد  می خانواده را نشان

  )1( جدول وضع تاهل و نقش فرد در خانواده
نسبت با   سن  وضع تاهل

  سرپرست
  سن

15 -29  30+  15 -29  30+  
  1/56  9/0  سرپرست  4  6/69  مجرد
  5/38  5/17  همسر  7/90  8/29  متاهل

  . 1385منبع : مرکز امار ایران، 
% جمعیت 53سال )  علیرغم اینکه  29تا  15تقریبا همه عوامل حاکی از ان است که جوانان ما (  ،بنابراین

دهند، اما از نظـر داشـتن موقعیـت  اقتصـادي و قـدرت جایگـاهی در        می سال به باال را به خود اختصاص 15
  . ندارندجامعه 

رسد این مشکل  می از یک طرف این مشکل استقالل جوانان را داریم، و از طرف دیگر  چیزي که به نظر
اطالعات و دسترسی به آن براي افـراد   ،سابقا. مساله اطالعات و دسترسی به اطالعات است ،کند می را تشدید

افراد پس از اینکه به بلوغ رسـیده و   ،واقعدر . کردند می شد که موقعیت اجتماعی  پیدا می در شرایطی حاصل
گرفتند، به همان میزان نیز  می تشکیل خانواده داده و بتدریج وارد اجتماع شده و مسئولیتهاي اجتماعی به عهده

دهد که در حال حاضر بیشترین اطالعات  می در حالی که مطالعات نشان. کردند می به اطالعات دسترسی پیدا
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با توجه به اینکه جوانان در حال حاضر بیشترین اوقات فراغت یا زمان آزاد . کنند می را جوانان دارند کسب
 جهـانی و داخلـی برخـوردار   هـاي   بنابراین به مراتب بیش از بزرگساالن از اطالعات در همه زمینه ،را دارند

ن مقایسـه شـده   بـا بزرگسـاال  هـا   میزان بهره مندي جوانان از رسانه ،در یکی از طرحهاي تحقیقاتی. شوند می
  . است

 )2( جدول مصرف کاالهاي فرهنگی جوانان و بزرگساالن

  کتاب غیر درسی  دسترسی به اینترنت  مطبوعات  تلویزیون  

1 
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و ک
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  9/27  1/72  1/27  9/72  5/67  5/32  1/86  9/13  15-29  سن

30+  7/19  3/80 9/48  1/51  7/59  3/40  2/51  8/48  

  70:1390 ،منبع : الیاسی
  

شود در حال حاضر مصرف کاالهاي فرهنگی در بین جوانان  می مالحظه 2همانطور که در جدول شماره 
سال بیشتر از سایر گروههاي سنی است و با این وصف، جوانان اطالعات بیشتري از دنیاي پیرامـون   29تا  15

میانگین تحصیالت در بین جوانان خیلیبیشتر از بزرگساالن است و هر چه بـه   ،همچنین. کنند می خود کسب
جدول زیر میزان تحصـیالت در  . شود می شویم میزان تحصیالت افراد کمتر می سنی باالتر نزدیک هاي  گروه

  . دهد می میان جوانان و بزرگساالن را نشان
  )3( جدول میزان تحصیالت

میزان 
  تحصیالت

  عالی  دیپلم  متوسطه  ابتدایی  بیسواد

  2/27  8/31  2/34  2/6  6/0  15- 29  سن
30+  4/10  9/26  7/20  4/20  6/21  

  119:1392منبع : کالنتري، 
  

افتد، این است که از یک طرف جوانـان بـیش از    می بنابراین همانگونه که مالحظه شد مشکلی که اتفاق
بقیه اطالعات دارند یا در معرض اطالعات از جهان، اطراف، محیط و پیرامون خود قرارمـی گیرنـد، امـا از    
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طرف دیگر فاقد موقعیت اجتماعی، استقالل و قدرت اند و یا از این نظر در حداقل هستند. در یک جامعه ي 
اجتمـاعی و هـم بـه     -دانیم  هم به خاطر مسایل توسعه اقتصـادي  می ایران که در حال تغییرات سریعی مانند

خاطر انقالب اسالمی، تغییرات در آن به شدت زیاد بوده و در واقع اوضاع دائم در حـال تغییـر و دگرگـونی    
محیط  اجتماعی جامعه باهاي  افتد این است که تقریبا همیشه تعادل بین نظام ارزش می آنچه اتفاق ،بوده است

اجتماعی براي افراد جامعه دائـم مـورد تردیـد    هاي  نظام ارزش ،آن به هم میخورد .بنابراین در چنین شرایطی
 رود .تقریبا االن در اکثر نظر سنجی هایی که انجـام شـده اسـت دیـده     می قرار میگیرد و اعتبار آن زیر سوال

بـه  ،در سطح ملـی و کالن هاي  خصوصاً ارزش ،اجتماعیهاي  شود که میزان  اعتماد عمومی نسبت به ارزش می
 هـا   سرعت تحوالت و این مطلب است کـه نظـام ارزش   ،تدریج در حال کاهش است .یکی از دالیل عمده آن

هـاي   قادر نیست بر مسائل محیطی کنترل و نظارت خود را اعمال کنـد .در چنـین شـرایطی کـه نظـام ارزش     
 اجتماعی مختلف تقسیمهاي  گیرد،جامعه به به گروه می تمادي قراراجتماعی دائماً بی اعتبار شده و مورد بی اع

 ،بیشتري برخوردار باشندهاي  منافع،قدرت و فرصت ،شود .هر چه افراد در چنین جامعه اي از موقعیت ها می
منافع و موقعیت اجتمـاعی کمتـري برخوردارنـد و جوانـان از     ،اعتماد آنان بیشتر از کسانی است که از قدرت

 منافع و موقعیت اجتماعی کمتري برخوردارند.بنابراین احسـاس بـی قـدرتی   ،کسانی هستند که از قدرتجمله 
اجتمـاعی  هـاي   اجتمـاعی نسـبت بـه نظـام ارزش    هـاي   کننـد و بـدیهی اسـت کـه بـیش از بقیـه ي گـروه        می

  برخی آمارها در جدول زیر آمده اند .،اعتماد خود را از دست بدهند .در این رابطه،موجود
  )4( جوانان نسبت به اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور در مقایسه با بزرگساالنهاي  ل نگرشجدو

  سن  میزان  اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور
29 -15  30+  

  
  پیگیري اخبار کشور

  5/37  6/27  زیاد
  5/62  4/72  کم و متوسط

  
  میزان اعتماد به مردم

  1/19  7/10  زیاد
  9/80  3/89  کم و متوسط

  
  سال آینده 5در مردم 

  7/39  9/19  مذهبی تر
  3/60  1/80  غیر مذهبی تر

عدم دسترسی به مقام با وجود تجربه و 
  تخصص

  5/50  3/41  موافق
  5/49  7/58  مخالف

  .228:1387،منبع:معید فر
  

خوش بینانـه تـر و متعـادل    هاي  داراي نگرش،همانطور که مشخص است،بزرگساالن در مقایسه با جوانان
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  باشند. می به اوضاع سیاسی و اجتماعی کشورتري نسبت 
در تحقیقی ایـن نتیجـه بـه دسـت     ،در رابطه با مشارکت اجتماعی و سهم جوانان در تغییرات اجتماعی نیز

آمده است که به رغم آنکه بیشتر جوانان نمونه ي تحقیق به مشارکت اجتماعی و سیاسی عالقه مند بوده اند 
طلبانه نیز اظهار تمایل  کرده اند، نیمی از آنها معتقد بودند که سهم آنهـا در  داوهاي  و نسبت به انجام فعالیت

درصد از آنهـا خـود را در ایـن     10غییر محیط پیرامونشان به عنوان یک شهروند ناچیز است و فقط حدود 
  ).152:1386دیدند ( ذکایی،  می زمینه زیاد

  نتیجه گیري وارایه راهبردهاي پیشنهادي
اجتماعی آنچنان که بایسته است،برخوردارنیستندکه این امربه نوبه -ماازاستقالل اقتصاديجوانان درکشور

خود باعث سرخوردگی آنها میشود.اماآنچه باعث عمیق ترشدن مسأله میشود،موضوع دسترسی به اطالعات 
دنیایی است؛چراکه جوانان درجریان اطالعات وسیع قرارمیگیرندواین اطالعات آنان رابادنیایی پیشرفته،

ودیدگاههاي جدیدآشنامیکندوبه همان میزان سطح انتظاروتوقع ها  درحال تغییر،ارزشهاي دایماًنوبه نو،نظریه
یابد.درنتیجه ي این عدم تعادل،این نسل دچارنوعی بدبینی ویأس نسبت به آینده ومسایل  - می آنان افزایش

)تحصیالت:جمعیت زیادي ازجوانان 1یگردند:خودشان میشوند.براي رفع مسأله فوق،راهبردهاي ذیل پیشنهادم
ماداراي تحصیالت عالی هستندواین یک ظرفیت باالبراي استقالل اقتصادي وهمچنین مشارکت اجتماعی 

هاي  آورد،لیکن آنچه مانع ازبهره گیري درست ازاین ظرفیت است،ایجادبی حدوحصررشته می آنهافراهم
قتصادي،اجتماعی وجغرافیایی یک شهریااستان،وهمچنین فقدان دانشگاهی بدون توجه به تناسب آنهاباشرایط ا

)عالقمندي به مشارکت:جوانان 2آموزش مهارتهاي موردنیازهررشته دانشگاهی براي ورودبه بازارکاراست.
تمایل زیادي براي شرکت درفعالیتهاي گروهی دارند،امامتأسفانه یافرصت به آنهاداده نمیشودیااساساًاعتمادي 

ندارددرحالیکه ازاین پتانسیل میتوان باشناسایی زمینه ي عالقمندي جوانان،بهره گرفت به آنهاوجود 
-ومسؤولین ومتولیان آنهارادرانواع فعالیتهاي اقتصادي،سیاسی،فرهنگی و...دخالت دهندوبه استقالل اقتصادي

  .اجتماعی آنان کمک کنند
  منابع

دو فصلنامه ي علمـی  ،کاالهاي فرهنگی در بین جوانان)،بررسی عوامل موثر بر مصرف 1390مجید (،الیاسی-1
  ؛ 55-76صص ،2شماره ،سال دوم،پژوهشی جامعه پژوهی فرهنگی–

  ، نشر نیتهران،)،جامعه شناسی سیاسی1389حسین (،بشیریه-2
  نشر آگه ،تهران،)،جامعه شناسی جوانان ایران1386ذکایی،محمد سعید (-3
پژوهشـی  –فصـلنامه ي علمـی   ،صرف فرهنگـی در شـهر تهران  )،تحصیالت و م1392عبدالحسین(،کالنتري-4

  ؛111-131،صص 1مطالعات و تحقیقات اجتماعی،سال دوم، شماره 
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  تهران، نشر قومس ،البانقهاي  )،تئوري1389آلوین استانفورد(،کوهن-5
  )1385و1391مرکز آمار ایران،(-6
  نتشارات نور علم اهمدان،،)،جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران1387سعید (،معید فر-7

8-www.asriran.com 

http://www.asriran.com




مطابق با استاندارد ها  تداوم عملیات آمادگی سازمان براي میزان سنجش
(مطالعۀ موردي: شرکت ماموت  سیستم مدیریت تداوم کسب و کار جهانی

  فناوري اطالعات)
  2میالد یداللهی، 1محمدرضا تقوا

  
  چکیده
ي کلیدي مرتبط با خدمات زیرسـاختی فنـاوري   ها بودن اطالعات و فرآیند وقفه و فراهم روند بی
هاي غیرعامل الکترونیکی و دفاع  در پدافند ها سازمانهاي  دغدغه ترین مهمهمواره یکی از ، اطالعات

در این پژوهش به . شوند یماز طریق استقرار استانداردهاي امنیتی مدیریت  معموالًسایبري بوده که 
سازي سیستم مدیریت تداوم کسب  آمادگی سازمان براي پیادهمنظور تهیۀ مدلی براي سنجش میزان 

عوامل حیاتی موفقیت این حوزه استخراج  ترین ، مهمگسترده ادبیات موضوع ۀپس از مطالع، و کار
ارسال شد که پس از جمـع   موضوع نفر از خبرگان 83اي براي  نامه این عوامل در پرسش. گردید

 با استفاده از تحلیل عاملی، شاخص شناسایی شده 36، خبره 64نامه از  آوري اطالعات این پرسش
روش میانگین  با استفاده از. شدند تأیید ه وقرار گرفت دسته عامل 9اي در  آزمون دوجملهاکتشافی و 

شد و مدل پیشنهادي شامل عوامل مؤثر به همراه محاسبه  و عوامل ها گویهوزن هر یک از ، موزون
 سیستم مدیریت تداوم کسب و کارسازي  میزان اهمیت هر یک در تعیین آمادگی سازمان براي پیاده

ها در شرکت ماموت فناوري اطالعات و تعدیل  فعلی شاخصپس از تعیین وضعیت . ایجاد گردید
  . میزان آمادگی این شرکت تعیین گردید، ها مطابق با اوزان استنتاجی از مدل پیشنهادي آن

، امنیت اطالعات، پدافند غیرعامل، ها تداوم عملیات، سیستم مدیریت تداوم کسب و کار: ها کلیدواژه
  . آمادگی سازمانی

   

                                                   
  . استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی1
  Yadollahi891@atu.ac.ir/  ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی . کارشناسی2

mailto:Yadollahi891@atu.ac.ir
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  مقدمه
 يهـا  سـازمان  یدیگر،کسبوکارسو یدهایاینمحیطازتهد وها  چالش سوو بتیتجارتدرقرنبیستویکازیکمحیطرقا

 یوسـیعیاتفاقمیافتندوازجملۀ ها هگسـتر  هـادر  مخـاطره  هایمختلفیقراردادهاست. ایـن  مخاطره یرادرمعرضامروز
 رهکرد. همچنینمخـاطره یکارکناناشـا عمد ییاسـهو  هـاي  هایتروریستیواشـتباه  یایطبیعی، حملهبال توانبه یها م آن

 ،ســـــازمان توانددرپیتغییراتدرونیسازمان،متوجهآنشـــــود. مـــــواردي ماننـــــد تغییرراهبردهـــــاي یمــــ 
فرآیندهاوخدماتکههرکدامتبعاتخاصـخودرادارد (گیـب   کردن  يسپار برون یشرکت،مهندسیمجددیاساز کوچک

روزانـۀ کسـب و کـار، ناراضـی     ). وقوع این رخدادها ممکن است سبب اختالل در عملیات 2006و بوچانان، 
). 2005، جونز-شدن مشتریان و به خطر افتادن اعتبار سازمان و ایجاد وقفه در جریان درآمدي گردد (ارنست

ثانیه الزم است تا کل اعتبار یک سازمان از بین بـرود و کسـب و کـار آن نـابود شـود. خرابـی        60کمتر از 
ممکن است تبعاتی براي کسب و کار داشـته باشـد کـه    سرویس دهنده به مدت یک دقیقه یا حمله هکرها 

). تحقیقات 2005به طول بینجامد و شاید هرگز نتوان آن را جبران نمود (استنتون،  ها سالو  ها ماهجبران آن 
در زمینه فناوري اطالعات کامالً آسیب پذیر هسـتند   ها شرکتدرصد از  63دهد که  یمنشان  BSI1موسسه 

اي و همـراه بـا تهدیـدهاي فنـاوري اطالعـات، معمـوالً مـدیران         ا وجود محیط مخاطره). ب2007(پریتچارد، 
ي تداوم کسب ها طرحگیري از  هاي سازمانی خود با بهره یتفعالها و  یسسروبه دنبال تضمین تداوم  ها سازمان

باشــــــــــــــــــــند.  یحـــــــــــــــــــادثهم و کـــــــــــــــــــار و بازیــــــــــــــــــــابی از  
ــت تواناییوفقپذیریوپاســـــــخگوییبهبحران ــتها هاوهمچنینموقعیـــــ ــداوم  وفرصـــــ هابهمنظورحفظتـــــ

ــات ــبوکارگویند(بروکس، عملیـــ   هایکسبوکارباقابلیتاطمینانباالتروهمچنینایجادبستررشدوتوسعهراتداومکســـ
که توسـط آن بتوانـد    دهد یمدیریت تداوم کسب و کار، فرآیندي را در اختیار سازمان قرار م. )2(ب):2007
همـراه بـا مخـاطره انقطـاع،      ،پس از شناسایی وقایعاساسی کسب و کاري خویش را در زمان و  هاي یتمأمور

  ).2013اسمیت و بروکس، ادامه دهد (
 یازمهمن یشپ ییر،یکتغ يبراکنند، آمادگی سازمانی  یمیان ب ییرتغ متخصصان حوزةکه  یی،همانگونهسو از
کـه   ییها سازمان یگر،د ۀگفت ). به2008یز تغییر است (وینر، امیک و لی، آم یتموفق ياجرا وسازی پیادهیبرا
پشتسـرخواهند  تـر   موفـق  وتـر   اثـربخش  ةگذاررادوردهند، یم یشترینشانب یآمادگ ییر،تغي ناوبر یتوهدا يبرا

رنینگ،  2010گذاشت (دیسکاوري ل.(  
  بیان مسئله

سازي آن در قالب  با توجه به اهمیت تداوم کسب و کار و همچنین نیاز به یک چارچوب مناسب براي پیاده
تمامی  ستیبا یمکلیدي و محوري سازمان  يها تیفعالکار، براي تضمین تداوم  وریت تداوم کسب سیستم مدی

                                                   
1. British Standard Institute 
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ابعاد امنیت و تداوم کسب و کار را مورد نظر قرار 
یزیجهتمدیریتتداومکسبوکار ریمختلفبنابهنیازواصولکسبوکارخود،شروعبهبرنامه ها داد.سازمان

و  یارتباطیماننداینترنتها وشبکهکسبوکارها  هشد،جهانی شدنکهگفتگونه  همان کنند. اما وبازیابیحوادثمی
یجهانیو استاندارد یبااصولیکسانوبرپایۀا برنامه یمختلفبایکدیگر،نیازبهداشتنکارها کسبوارتباط 

در سازد.  یمفراگیرکهبتواندتمامیانواعکسبوکارراتحتپوششقراردهدرابیشازپیشنمایانوگریزناپذیر
اندتاتمامیتویکپارچگیاینموضوعراپوشش دهند.  المللی، استانداردهاییراتدوینکرده ینب هایمعتبر ینراستاموسسها

 2006يها سالدر دو بخش و در باشد که  یم BS 25999استاندارد ین استاندارد جهانی در این زمینه، تر مهم
و به عنوان یک  تدوین شده است PAS56بر پایه استاندارد و  توسط موسسه استاندارد انگلستان 2007و 

 ISOنیز استاندارد  2012). در سال 2008رود (فرنکلند،  یمنقطه آغاز قابل اعتماد در این مقوله بکار 

سازي،  این استاندارد نیاز سازمان در تدوین، پیادهانتشار یافت. BS 25999-2به عنوان نسخه معادل  22301
مشخص را  کار ومدیریت تداوم کسب  ةشددنو بهبود یک سیستم مست ينگهدار، يبازنگر، نظارت، اجرا

  .)1388موبد،  (ده سازد یم
سازي سیستم مـدیریت تـداوم کسـب و کـار و      پیادهبه سویها سازمانبا توجه به شروع حرکت بسیاري از 

بـه   پـژوهش ، ایـن  هـا  سازمانکسب و کار  و تداوم اهمیت یافتن موضوعاتی همچون پدافند غیرعامل و حفظ
سازي سیستم مدیریت  جهت پیاده ها سازمانرهایی براي اندازه گیري سطح تداوم کسب و کار دنبال یافتن معیا

سازي ایـن سیسـتم را بـر     که قصد پیادههایی  غ سازمانتداوم کسب و کار و همچنین تعیین میزان آمادگی وبلو
بنـابراین   .اشـد ب یمـ دارنـد،  را ISO 22301و یا اسـتانداردهاي معـادل آن نظیـر    BS 25999مبناي استاندارد 

  ي پژوهش به شرح زیر مطرح شد:ها سؤال
سازي سیستم مدیریت تداوم کسب و کار در  ارزیابی میزان آمادگی براي پیاده يها شاخصمقیاس و  -1

  ؟باشند یمیرگذار تأثو هر یک به چه میزان  سازمان چیست
شناسایی  يها شاخصوضعیت تداوم کسب و کار شرکت ماموت فناوري اطالعات با توجه به  -2

  ؟سازي سیستم مدیریت تداوم کسب و کار را دارد و آیا آمادگی الزم براي پیاده چگونه است ،شده
  پیشینۀ پژوهش

مختلف، مطالعات مختلفی در سطوح متفاوت صورت هاي  ها در زمینه در رابطه با ارزیابی آمادگی سازمان
سازي و به  است که در ابتداي پروژه پیاده پذیرفته است. در حقیقت ارزیابی آمادگی کسب و کار، فعالیتی

). در مجموعه 4: 2008شود (باترل،  عنوان عاملی براي ادامه و یا عدم ادامه فعالیت در نظر گرفته می
ها و  بندي مناسبی از مدل )، دسته2001هاي انجام شده توسط (خلفان، آنومبا، سیمینیچ و سینکلر،  پژوهش
ها، با توجه به روش مورد استفاده، ابعاد  طرح شده است. هرکدام از این مدلهاي معروف در این زمینه م روش
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دهند. از طرفی  خاصی از سازمان شامل فرآیندها، فناوري، سازمانی و اطالعاتی را مورد مطالعه خود قرار می
بایست  گردد که می سازي و استقرار سیستم مدیریتی نیز خود، یک تغییر سازمانی محسوب می هر گونه پیاده

با توجه به ماهیت سیستم مورد نظر، قابلیت سازمان براي پذیرش آن را اندازه گیري نمود. در حقیقت 
آمادگی همواره با خود مفهوم تغییر را به همراه دارد. آمادگی از یک احساس موضوعی و یا یک توانایی 

سازي گردد که یک سازمان را به بایست به نحوي مفهوم  گیرد. بدین ترتیب آمادگی می قابل قبول نشئت می
). در تحقیق انجام شده توسط (لمن، 2008صورت آماده و یا غیر آماده دسته بندي نماید (امرایان و دیگران، 

ها در ارزیابی آمادگی  گیري آن بندي مناسبی از عوامل مؤثر و نحوه اندازه ) دسته2002گیرینر و سیمسون، 
اند که عبارتند از: عوامل انگیزشی براي تغییر، تناسب منابع بکارگرفته  دهسازمان در برابر تغییرات عنوان ش

  شده، ویژگی کارکنان و بلوغ و شرایط سازمان.  
هاي نـوین   يفناورمطالعاتی گستردههمراه با ارائه IBMدر حوزه مدیریت تداوم کسب و کار نیز موسسه 

هاي تداوم کسب و کار با عنوان  يبند و سطح ها چارچوبهاارائه  و تجهیزات خاص راانجامدادهاستکهثمرةآن
  باشـد (بـروکس،   یمها  سازي داده هاي مربوط به ذخیره تداوم کسب و کار، به ویژه در حوزة فناوري 1الیه 7

.همچنین موسسه استاندارد )134-139(ب):2007  ) (بروکس،21-31: 2002(بدرنجک، )17-19(الف):2007
سـازي   ي پیـاده هـا  روشIT Governanceندارد این سیستم به همراه انتشارات انگلستان، به عنوان متولی استا

بهینه را براي درك بهتر مدیریت تداوم کسب و کار و پوشش الزامات اسـتاندارد، در مجموعـه کتـب خـود     
). با این وجود با توجه به 2008کالدر، BSI ،2008شارپ و  ;) (2008دهند (درویت،  یممورد بررسی قرار 

بـراي   هـا  سـازمان بودن مفاهیم مذکور، تا به حـال پژوهشـی در رابطـه بـا سـنجش میـزان آمـادگی         نوظهور
سازي استانداردهاي این حوزه و به طور کلی نگاه سیستماتیک به این مقولـه صـورت نپذیرفتـه اسـت و      پیاده

ی در بررسی میزان رو سع گیرند. بنابراین پژوهش پیش یمبیشتر مطالعات، جنبه فناوري و تجهیزات را در بر 
هـا را بـراي    یله سـازمان وسـ  ینبـد تداوم کسـب و کـار را دارد، تـا     مند نظامسازی براي پیاده ها سازمانآمادگی 

  سازي بهینه این سیستم و بیشتر کردن شانس موفقیت اجرا، یاري نماید.   پیاده
هـاي اطالعـاتی،    یسـتم سي مدیریتی بر اساس اسـتانداردها،  ها نظامسازی در زمینه آمادگی سازمان براي پیاده

به برخـی  1ي مختلفی انجام پذیرفته است که در جدول ها پژوهشفناوري و به طور کلی آمادگی براي تغییر، 
  اشاره شده است. ها آناز 

   

                                                   
1. Tier 
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  هاي گذشته در زمینه سنجش آمادگی سازمانی براي تغییر در حوزة فناوري . پژوهش1جدول 
گسترة 

  توضیح  موضوع  پژوهش 

ي ها سیستم
  مدیریتی

ثر در آمادگی سازمان در ؤبررسی عوامل م
 سیستم مدیریت امنیت اطالعات يساز ادهیپ

  )1386(شهیدي، 

میزان آمادگی سازمان در  اي از عوامل مؤثر در مجموعهبا بررسی  پژوهشاین 
عنوان مرجع این به ISO/IEC 27001استاندارد و استفاده از ISMS1يساز ادهیپ

و بلوغ سازمان جهت  یارائه عوامل مؤثر در سنجش میزان آمادگ سیستم مدیریتی، به
  .پردازد میISMSيساز ادهیپ

ي ها سیستم
  مدیریتی

کار در  وارزیابی مدیریت تداوم کسب 
بر  يرهایزنجیها فروشگاهفروش  يها انهیپا

  )1388موبد،  (ده BS 25999اساس استاندارد 

پژوهش به بررسی وضعیت مدیریت تداوم کسب و کار و میزان تطابق آن با در این 
حوزة محدوده و پشتیبانی از سیستم مدیریت، شناسایی  6استاندارد مرجع این حوزه در 

کسب و کار، مشخص نمودن راهبرد تداوم کسب و کار، تمرین، بازبینی و نگهداري 
ر فرهنگ سازمانی و گواهینامه سیستم، نهادینه سازي مدیریت تداوم کسب و کار د

  تطابق با استاندارد پرداخته شده است.

فناوري/ 
ي ها سیستم

  مدیریتی

: ERPسازي نقش آمادگی براي تغییر در پیاده
  اصول تئوریک و اثبات عملی 

  )2008(کواك و لی، 

یر آن بر ارزش ایجاد شده از طریق تأث ینهمچندر این پژوهش آمادگی براي تغییر و 
و  2TAMبررسی شده است. ابتدا مدل پژوهش با استفاده از ERPهاي  یستمس کاربرد

TPB3 گردآوري شده از یک سیستم هاي  ایجاد شد و سپس با استفاده از دادهERP 
در کره جنوبی، مورد آزمون قرار گرفت. سپس تحلیلمعادالت ساختاري با استفاده از 

یر غیر مستقیم آمادگی براي تغییر بر روي تأث انجام شد. نتایج اینپژوهش، 4ابزار لیزرل
دهد و از طرفی آمادگی براي تغییر  یمرفتار کاربران براي استفاده از سیستم را نشان 

  یابد. یمتوسط دو عامل تعهد سازمانی و شایستگی کارکنان افزایش 

نگاه به سیر تاریخی و جمع بندي ارزیابی   فناوري
  )2009آمادگی در حوزه فناوري (منکینز، 

گیرد و  یمدراین پژوهش سطوح مختلف مرتبط با آمادگی فناوري مورد بررسی قرار 
 7شود.با توجه به نتایج بدست آمده، براي آمادگی فناوري  یمسیر تاریخی آن بحث 

مند  سطح در نظر گرفته شده است که شامل مواردي چون: استقرار اصول اولیه، قاعده
براي اثبات مفاهیم،  ها پژوهشها و  یلانجام شدنتحلشدن مفاهیم یا کاربرد فناوري، 

هاي مربوطه، اثبات  یطمحدر  ها نمونهدر محیط آزمایشگاهی، تأیید ها نمونهتأیید
ریزي  هاي برنامه یطمحهاي مربوطه، اثبات الگوي سیستم در  یطمحالگوي سیستم در 

از طریق انجام  شده و عملیاتی، تکمیل شدن سیستم واقعی و تأیید شدن سیستم واقعی
  .شوند یمها،  یتمأمورموفقیت آمیز 

ینۀ موضوعی زم ییردرتغ يبرا یسازمان یآمادگ  فناوري
  )2011اینترانت اجتماعی (آهونن، 

اي،  در این پژوهش مدل آمادگی سازمان براي تغییر وینر شامل عوامل زمینه
گذاري تغییر و ارزیابی اطالعاتی مورد استفاده قرار گرفته که پس از تحلیل  ارزش
داري بین متغیرهاي  گونه ارتباط معنی از طریق رگرسیون خطی چند متغیره، هیچ ها داده

  اشاره شده وجود نداشت.

  فناوري
بریسازمانیآمادگیجهتسنجشاسیمقیابیاعتبارساختو

ی (کردشولی و اجتماعنترانتیسازیا پیادهیا
  )1391فرد،  قهرمانی

یمورد سازمانیها یژگیودر این پژوهش 
و ها استیسی،سازمانی،شاملفرهنگاجتماعنترانتیایساز هادیپیبرایآمادگجهتازین

یاندازهبراهیگو48یشاملزارابیمشخصوسازمانی،ساختارسازمانی،منابعشخص،تجربۀها هیرو
ومعتبربهدستآمد واین یافته در ایپایۀگو43تیدر نهایوطراحیسازمانیها یژگیویریگ

  .یفارس مورد آزمون قرار گرفتا منطقهبرقشرکت

  روش پژوهش
رود.  یمـ پیمایشـی بـه شـمار    -پژوهش حاضر از منظر هدف، کـاربردي اسـت و روش آن نیـز توصـیفی    

  .اند شدهآورده  2مشخصات دیگر این پژوهش در جدول 

                                                   
1. Information Security Management System 
2. Technology Acceptance Model 
3. Theory of Planned Behavior 
4. Lisrel 
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  . خالصه اطالعات مربوط به روش پژوهش2جدول 
  روش  فلسفه  نوع مدل  رویکرد  هدف

کاربردي –بنیادي    پیمایشی-توصیفی  اثبات گرایی  سنجش انعکاسی  تطبیقی -قیاسی  
  

هاي مطلوب اوزان مربوط به ابعاد سـطح آمـادگی سیسـتم     جامعه آماري این پژوهش جهت تعیین شاخص
مدیریت تداوم کسب و کار شامل اساتید، خبرگان و محققین با زمینه فعالیت یا پـژوهش در حـوزه امنیـت    

ي مشـاور  ها اطالعات، کارشناسان حوزه تداوم کسب و کار و بخش سیستماتیک امنیت اطالعات در شرکت
نفر از این خبرگـان جهـت    82باشند. براي  هاي بزرگ تهران می امنیتی و برخی از مدیران امنیت در سازمان

گیري از طیـف لیکـرت ارسـال     اي با بهره نامه جهت میزان موافقت با اجزاي مدل، پرسش ها آناستخراج نظر 
یمایش قرار گرفتند. باید توجه داشت نامه برگشت داده شده، به صورت تصادفی مورد پ پرسش 64گردید که 
هـا، ایـن تعـداد     رسد و با توجه به تعداد عامل نفر، حجم مطلوبی براي تحلیل عاملی به نظر نمی 64که تعداد 

باشد. ولی با توجه به عدم دسترسی به افراد خبرة این حوزه و نوظهور بودن موضـوع،   108بایست حداقل  یم
از نـرم افـزار    هـا  دادهینپژوهشـبراي تجزیـه تحلیـل    ا دردارد.  یمـ نه اشعار محقق به این ضعف در اندازة نمو

SPSS.استفاده شده است  
گیـري روایـی ظـاهري و     براي انـدازه  نامه با استفاده از آلفاي کرونباخ انجام گردید و تعیین پایایی پرسش

نامه، از نظر خبرگان و اسـاتید مربوطـه اسـتفاده شـد و اشـکاالت سـاختاري آن شناسـایی و         محتوایی پرسش
اصالحات الزم جهت برآورده ساختن روایی محتوا انجام شد. براي اندازه گیري روایی سازه از تحلیـل عـاملی   

شـود و   اي استفاده می ها از آزمون دوجمله از آن براي آزمون فرضیهي استفاده شده است. پس تأییداکتشافی و 
جهت تعیین وزن و اهمیت هر شاخص و همچنین وزن عوامل نهایی نیز از روش میانگین موزون استفاده شده 

سازي سیستم مدیریت تداوم کسـب و کـار را    است. در پایان، شرکت ماموت فناوري اطالعات که قصد پیاده
ي هـا  شـاخص وان نمونه انتخـاب گردیـد. وضـعیت موجـود ایـن شـرکت بـه منظـور مقـداردهی          دارد، به عن

)(پالـک،  SSE-CMM1هـاي امنیتـی (   یـت قابلی مهندسی امنیتی بلوغ سطح 5یري مدل کارگ بهآمده با  بدست
) و استفاده از مصاحبه ساختیافته با مدیران این مجموعه، اسـتخراج شـده و   1993کرتیس، کیریسیس و وِبر، 

  سازي این سیستم در آن شرکت تعیین گردید. میزان آمادگی پیاده
  هاي پژوهش یافته

نامه با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ،  دهندگان، پایایی پرسش نامه از پاسخ پرسش 64با توجه به دریافت 
و اختالف زیاد آن، رقمی بسیار قابل قبول است. بر  6/0بدست آمد که با توجه به بیشتر بودن از  950/0

                                                   
1.Systems Security Engineering Capability Maturity Model (SSE-CMM) 
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ی صورت گرفت و نتیجه عامللیتحلی اصلهاي  ي جمع آوري شده با استفاده از روش مؤلفهها دادهي رو
ي ریگ نمونهتیکفاانگرینما، باشد یم5/0از  تر شیببا توجه به اینکه  کهمحاسبه گردید  KMO، 786/0آزمون

بارتلت  تیکروآزمون  نیهمچن. باشد یمی عامللیتحلي اجراي هابرا دادهو درجه تناسب 
قرار گرفت.  تأییدمورد  0001/0 تیاهمبیضربا  زینباشد یمسیماتري ها دادهی دهندههمبستگ کهنشان

 ینب دهدازیکسو یم درصد،نشان99یآن درسطحدار استومعنی1462بهعالوه،مقدارآزمونبارتلتبرابربا
 یگر،د یعاملها یهگو ییکعاملباها یهگو ینب یگر،د يسو یی وجودداردوازباال یهمبستگ یداخلهرعاملها یهگو
  .شود ینم یمشاهدههمبستگگونه  یچه

اصـلی بدسـت آمـده اسـت، نشـان      هـاي   ها که با روش مؤلفه ، ماتریس همبستگی داده3جدولبا توجه به 
عامـل   9و ایـن   باشـند  یمـ  1گویه داراي مقدار ویژة باالتر از  9نامه،  گویۀ پرسش 36که از مجموع  دهد یم
  .باشد یمسؤاالت دهندة روایی  درصد از واریانس متغیر کمی را تبیین کنند و در واقع نشان 71حدود  توانند یم

  ها و اطالعات توصیفی . ماتریس همبستگی داده3جدول 

  عامل
مجموع مربعات   مقادیر اولیه

  چرخش یافته
  اطالعات توصیفی

س  مجموع   واریان
(%)  

  تجمعی
انحراف   میانگین  تعداد  (%)

  معیار
1  296/39 934/36 934/36 987/9  63 650/4 572/0 
2  408/2 689/6 623/43 109/0  60 483/4 747/0 
3  045/2 682/5 305/49 706/7  64 546/4 795/0 
4  840/1 110/5 415/54 554/6  61 491/4 595/0 
5  574/1 372/4 787/58 484/3  60 550/4 674/0 
6  271/1 530/3 317/62 373/5  59 644/4 663/0 
7  220/1 389/3 707/65 447/4  63 571/4 797/0 
8  145/1 181/3 888/68 728/1  62 451/4 803/0 
9  090/1 029/3 916/71 010/2  63 476/4 800/0 

  
. باشد یمشده  نشان داده شده است، نشان دهندة مقدار ویژه عوامل شناسایی 1تحلیل سنگریزه که در نمودار

بنـدي عوامـل از    ها استخراج شده اسـت. در نهایـت بـراي دسـته     عامل از گویه 9که  دهد یماین نمودار نشان 
یافته براي متغیرهاي سیستم مدیریت تـداوم کسـب و    چرخش پروماکس استفاده شد که در ماتریس چرخش
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گذاري شـد. ایـن عوامـل     عامل کلی شناسایی و با توجه به ادبیات پژوهش نام 9)، در مجموع BCMS1کار (
.ایجـاد واکـنش و طـرح تـداوم،     4یجاد و مدیریت سیسـتم،  ا.3.بهبود مستمر، 2.شناخت سازمان، 1د از: عبارتن

ي راهبردهـا .تعیـین  8.مستندسـازي سیسـتم،   7.تعبیه سیستم در فرهنگ سازمانی، 6.بازبینی و کنترل سیستم، 5
 .تمرین، نگهداشت و بازنگري سیستم.9تداوم و 

  . تحلیل سنگریزه1نمودار 
پژوهش که های فرضیه، شده ییشناساي ها عاملیی و نهاي رهایمتغنییتعو  رهایمتغي روی بر عامللیحلتپس از 

سـازي سیسـتم    یر عوامل کشف شده بر روي آمادگی سازمان براي پیادهمورد تأثنظر موافق پاسخ دهندگان در 
ي مـورد بررسـی قـرار    ا لـه دوجمعیتوزدهد، با استفاده از  یممورد آزمون قرار  کار رامدیریت تداوم کسب و 

ها، با نسـبت   نشان داده شده است، کلیه عوامل اصلی و همچنین کلیه گویه 4که در جدول  طور همانگرفتند. 
 درصد مورد تأیید قرار گرفتند. 6/0باالتر از 

  ها . نتایج آزمون دوجمله اي بر روي عوامل و شاخص4جدول 

  *تعداد  عامل/گویه
)n(  

نسبت 
  مشاهده شده

نسبت 
  آزمون

سطح 
  معناداري

نتیجه 
  آزمون

  دیتائ  000/0  6/0  98/0  63  شناخت سازمان -عامل اول
 دیتائ  000/0  6/0  94/0  57  اثرات کسب و کار لیتحل -1
  دیتائ  000/0  6/0  98/0  52 تداوم يپارامترها -2

                                                   
1.  Business Continuty Management System 
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 دیتائ  000/0  6/0  96/0  51 يدیکل يها تیفعال ییشناسا -3
  دیتائ  000/0  6/0  98/0  58 الزامات استمرار نییتع -4
 دیتائ  000/0  6/0  98/0  56  یمخاطرهابیارز -5
  دیتائ  000/0  6/0  94/0  58  انتخاب يها نهیگز نییتع -6

 دیتائ  000/0  6/0  96/0  60  بهبود مستمر -عامل دوم
 دیتائ  000/0  6/0  96/0  56 رانهیشگیاقدامات پ -7
  دیتائ  000/0  6/0  94/0  58 یاقدامات اصالح -8
 دیتائ  000/0  6/0  92/0  51 مستمر ۀتوسع -9

 دیتائ  000/0  6/0  93/0  64  ایجاد و مدیریت سیستم -عامل سوم
 دیتائ  000/0  6/0  94/0  58 سازي پیادهمحدوده نییتع - 10
  دیتائ  000/0  6/0  96/0  54 یخط مش - 11
 دیتائ  000/0  6/0  94/0  58 تدارك منابع - 12
 دیتائ  000/0  6/0  94/0  53 کارکنان یستگیشا - 13

ایجاد واکنش و طرح  - عامل چهارم
  دیتائ  000/0  6/0  98/0  61  تداوم

 دیتائ  000/0  6/0  94/0  58 ساختار واکنش به حادثه - 14
  دیتائ  000/0  6/0  98/0  57 وظایف در طرحها و  نقش - 15
 دیتائ  000/0  6/0  00/1  55 طرح یفراخوان - 16
 دیتائ  000/0  6/0  98/0  57 طرحمربوط به مالک سند  - 17
  دیتائ  000/0  6/0  98/0  54 در طرح نیاطالعات مخاطب - 18
 دیتائ  000/0  6/0  98/0  55 در طرح ها تیفهرست فعال - 19
 دیتائ  000/0  6/0  89/0  54 حادثهتیم محل استقرار  - 20

  دیتائ  000/0  6/0  96/0  60  بازبینی و کنترل سیستم -عامل پنجم
 دیتائ  000/0  6/0  96/0  56 یداخل يزیمم - 21
  دیتائ  000/0  6/0  94/0  54 تیریمد يبازنگر - 22

تعبیه سیستم در فرهنگ  -عامل ششم
 دیتائ  000/0  6/0  96/0  59  سازمانی



388 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
 

  

  دیتائ  000/0  6/0  93/0  60 آگاهی عمومی - 23
 دیتائ  000/0  6/0  98/0  52 ها تیاز مسئول یآگاه - 24

  دیتائ  000/0  6/0  93/0  63  مستندسازي سیستم - عامل هفتم
 دیتائ  000/0  6/0  95/0  61 ها کنترل سابقه - 25
  دیتائ  000/0  6/0  92/0  57 کنترل مستندات - 26

 دیتائ  000/0  6/0  95/0  62  ي تداومراهبردهاتعیین  -عامل هشتم
 دیتائ  000/0  6/0  93/0  58 افراد برايتداوم  راهبرد - 27
  دیتائ  000/0  6/0  94/0  59 تیسا براي تداومراهبرد  - 28
 دیتائ  000/0  6/0  92/0  57 يفناوربراي  راهبرد تداوم - 29
 دیتائ  000/0  6/0  98/0  56 اطالعاتبراي  راهبرد تداوم - 30
  دیتائ  000/0  6/0  92/0  57 برایبودجه راهبرد تداوم - 31
 دیتائ  000/0  6/0  93/0  59 تداوم در راهبرد نفعانیذ - 32

تمرین، نگهداشت و بازنگري  -عامل نهم
  دیتائ  000/0  6/0  93/0  63  سیستم

 دیتائ  000/0  6/0  92/0  56 ي تداومها طرح نیتمر - 33
  دیتائ  000/0  6/0  92/0  56 تداومباتینگهداشت ترت - 34
 دیتائ  000/0  6/0  96/0  57  تداومباتیترت يبازنگر - 35
 دیتائ  000/0  6/0  94/0  51 تداومباتیترت يزیمم - 36

میزان خطاي آزمون: 
0.05      

  0.6دوجمله اي: نسبت 
  64تعداد کل نمونه: 

طیف لیکرت را انتخاب  5و  4گروه اول (موافق): تعداد افرادي که گزینه 
  .اند کرده

طیف لیکرت را  2و  1گروه دوم (مخالف): تعداد افرادي که گزینه 
  .اند کردهانتخاب 

، از نمونه اند نموده(متوسط) طیف لیکرت را انتخاب  3*افرادي که گزینه 
  شوند. یم حذف

 
منظـور، ارزش   نیبـد . شـود  یمـ موزون استفاده  نیانگیماز روش  ها شاخصاز  کي محاسبه وزن هر یبرا
. شود یمضرب  ها هیگواز  کی هر ینسبی فراواناست، در  5تا  1 نیبي عدد، کرتیلفیطبر اساس  کههیهرگو

ارزش هـر عامـل    لیتحلي کهبرایی آنجادهد. از  ها، ارزش هر شاخص را تشکیل می ضرب حاصل نیامجموع 
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منظـور، مجمـوع ارزش    نیبـد نرمالسـازي شـوند.    دیهابا ارزشنیاباشند،  1صفر و  نیباعداد  نیاالزم است تا 
. شود یممیتقسعدد  نیاارزش هر شاخص بر  کهدیآ یمي به دست عددي هر عامل، جمع شده و ها شاخصهمۀ
ي محاسبۀ ارزش هر عامـل اسـتفاده   هابرا آناز  توان یمنرمال شده و  ها شاخصاز  ک، ارزش هر یبیترتنیبد

 .اند شدهنشان داده  5شده در جدول  نمود. نتایج حاصل
، در مورد عامل شناخت سازمان، شـاخص تعیـین الزامـات    5شده مطابق با جدول  با توجه به نتایج حاصل

ن ارزیـابی مخـاطره و تحلیـل    استمرار، بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. همچنین مواردي همچو
باشند. با توجه به  اثرات کسب و کار داراي ارزشی برابر بوده و از درجه اهمیت باالیی در مدل برخوردار می

رسد کـه   ریزي سیستم قائل است، به نظر می اهمیت خاصی که استاندارد براي این دو مبحث در قسمت برنامه
ان با استاندارد را دارند. در مورد عامل بهبود مستمر، با توجه بـه  در این مورد، پاسخ دهندگان نیز نظري یکس

مکمل بودن دو شاخص اقدامات اصالحی و پیشگیرانه، امتیازات نزدیک به هـم را از دیـد خبرگـان کسـب     
، شاخص تدارك منـابع بیشـترین   BCMSشده براي عامل ایجاد و مدیریت  . با توجه به نتایج حاصلاند کرده

دهندگان بر این باورند که تـدارك منـابع از ابعـاد مختلـف      خود اختصاص داد. بدین ترتیب پاسخامتیاز را به 
سازي را به خود اختصاص دهد. کنترل مستندات و رکوردهاي مربوط به  تواند نقشی اساسی در شروع پیاده می

نـوان دو فعالیـت   گیرند. ایـن دو مبحـث بـه ع    سیستم مدیریت تداوم کسب و کار نیز در عامل هفتم قرار می
شوند که با توجه به استاندارد بودن اهداف، مستندسـازي بسـیار    مستمر و بنیادین در سیستم در نظر گرفته می

توان دریافت که پاسخ دهندگان تفاوت محسوسی بـین ایـن دو شـاخص     باشد. از این نتایج می مهم و حیاتی می
رار منابع مختلف سازمان نظیر: افراد، محل کار، فناوري، اند. عامل هشتم شامل راهبرد براي استم قائل نگردیده

باشد که در بررسی نظر پاسخ دهنـدگان، تفـاوت زیـادي بـین اهمیـت ایـن        یماطالعات، موجودي و ذینفعان 
تر دیـد. ایـن یافتـه نشـان      توان راهبرد تداوم براي سایت کاري را پررنگ شود، ولی می مشاهده نمی ها شاخص

اعتقاد دارند که در بررسی آمادگی سازمان، تنها وجود راهبرد، جـدا از نـوع آن کفایـت    دهد که خبرگان  می
  نماید. می
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  ها و نتایج اجراي آن در شرکت . وزن عوامل و گویه5جدول 

  گویه
  فراوانی نسبی طیف لیکرت

ارزش 
  گویه

وزن 
  گویه

  نتایج در شرکت

1  2  3  4  5  
امتیاز  CMMسطح

  موزون
  سازمانشناخت  -عامل اول

  168/0وزن عامل:   6/2565: عامل یازامت
  83/2در شرکت:  CMMسطح 

  475/0امتیاز موزون در شرکت: 
  338/0  2 169/0 8/432 6/51 8/32 5/12 1/3 0/0  اثرات کسب و کار لیتحل -1
  489/0  3 163/0 2/417 5/37 8/43 2/17 6/1 0/0 تداوم يپارامترها -2
 يهـــا تیــ فعال ییشناســا  -3
 يدیکل

6/1 6/1 3/20 5/37 1/39 9/410 160/0 3  489/0  

  342/0  2 171/0 1/439 6/51 5/37 4/9 6/1 0/0 الزامات استمرار نییتع -4
  676/0  4 169/0 8/432 4/48 5/37 5/12 6/1 0/0  یمخاطرهابیارز -5
  507/0  3 169/0 8/432 1/53 8/32 4/9 1/3 6/1  انتخاب يها نهیگز نییتع -6

  بهبود مستمر -عامل دوم
  081/0وزن:   6/1240امتیاز: 

  66/2در شرکت:  CMMسطح 
  215/0امتیاز موزون در شرکت: 

 339/0 1 339/0 3/420 2/42 2/42 5/12 0/0 1/3 رانهیشگیاقدامات پ -7
 372/1 4 343/0 0/425 3/45 6/40 4/9 1/3 6/1 یاقدامات اصالح -8
 957/0 3 319/0 3/395 7/29 8/43 3/20 7/4 6/1 مستمر ۀتوسع -9

  ایجاد و مدیریت سیستم -عامل سوم
  112/0وزن:   0/1700امتیاز: 

  25/2در شرکت:  CMMسطح 
  252/0امتیاز موزون در شرکت: 

 نیــــــــــــــــــــی تع -10
 سازي پیادهمحدوده

6/1 1/3 4/9 5/37 4/48 1/428 252/0 2 504/0 

 250/0 1  252/0  0/425  9/46  4/34  6/15 1/3 0/0 یخط مش -11
 768/0 3  256/0  4/434  3/56  7/29 4/9 6/1 1/3 تدارك منابع -12
 729/0 3  243/0  5/412  1/39  1/39  2/17  7/4 0/0 کارکنان یستگیشا -13

  ایجاد واکنش و طرح تداوم -عامل چهارم
  195/0وزن:   8/2968امتیاز: 

  85/1در شرکت:  CMMسطح 
  361/0امتیاز موزون در شرکت: 

 278/0 2  139/0  1/414  4/34  6/51  4/9  1/3  6/1 حادثه ساختار واکنش به -14
 435/0 3  145/0  3/431  3/45  2/42  9/10 6/1 0/0 وظایف در طرحها و  نقش -15
 146/0 1  146/0  8/432  9/46  1/39  1/14 0/0 0/0 طرح یفراخوان -16
ــه مالــک ســند  -17 مربــوط ب
 طرح

0/0 6/1 9/10  9/46  6/40  6/426  144/0  1 144/0 

ــاطب  -18 ــات مخ در  نیاطالع
 طرح

0/0 6/1 6/15  4/48  4/34  6/415  140/0  3 420/0 
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ــت فعال -19 ــفهرس ــا تی در  ه
 طرح

0/0 0/0 1/14  6/26  8/57  6/440  148/0  2 296/0 

 137/0 1  137/0  8/407  1/39  5/37  6/15  8/7  0/0 حادثهتیم محل استقرار  -20
  بازبینی و کنترل سیستم -عامل پنجم

  054/0وزن:   1/828امتیاز: 
  50/4در شرکت:  CMMسطح 

  243/0امتیاز موزون در شرکت: 
 022/1 4  511/0  4/423  2/42  2/42  5/12  1/3  0/0 یداخل يزیمم -21
 489/0 5  489/0  7/404  3/31  4/48  6/15  1/3  6/1 تیریمد يبازنگر -22

  تعبیه سیستم در فرهنگ سازمانی -عامل ششم
  056/0وزن:   9/846امتیاز: 

  50/2در شرکت:  CMMسطح 
  140/0امتیاز موزون در شرکت: 

 512/1 3  504/0  6/426  3/45  2/42  3/6  3/6  0/0 آگاهی عمومی -23
 992/0 2  496/0  3/420  2/42  5/37  8/18  6/1  0/0 ها تیاز مسئول یآگاه -24

  مستندسازي سیستم -عامل هفتم
  056/0وزن:   1/853امتیاز: 

  00/2در شرکت:  CMMسطح 
  112/0موزون در شرکت: امتیاز 

 505/0 1  505/0  3/431  3/45  3/45  7/4  7/4  0/0 ها کنترل سابقه -25
 485/1 3  495/0  9/421  8/43  1/39  5/12  7/4  0/0 کنترل مستندات -26

  ي تداومراهبردهاتعیین  -عامل هشتم
  168/0وزن:   3/2556امتیاز: 

  16/2در شرکت:  CMMسطح 
  363/0امتیاز موزون در شرکت: 

 668/0 4  167/0  3/420  3/45  1/39  4/9  1/3  1/3 افراد برايتداوم  راهبرد -27
 334/0 2  169/0  4/423  6/40  9/46  8/7  7/4  0/0 تیسا براي تداومراهبرد  -28
ــداوم  -29 ــرد تـ ــراي  راهبـ بـ
 يفناور

1/3  1/3  9/10  5/37  3/45  8/418  167/0  3 501/0 

ــداوم  -30 ــرد تـ ــراي  راهبـ بـ
 اطالعات

0/0 6/1 5/12  6/51  4/34  8/418  167/0  2 334/0 

 162/0  1  162/0  8/407  8/32  0/50  9/10  7/4  6/1 برایبودجه راهبرد تداوم -31
 168/0  1  168/0  9/421  8/43  2/42  8/7  7/4  6/1 تداوم در راهبرد نفعانیذ -32

  تمرین، نگهداشت و بازنگري سیستم -عامل نهم
  110/0وزن:   4/1673امتیاز: 

  75/2در شرکت:  CMMسطح 
  303/0امتیاز موزون در شرکت: 

 984/0 4  246/0  9/410  9/35  3/45  5/12  3/6  0/0 ي تداومها طرح نیتمر -33
 744/0 3  248/0  6/415  1/39  2/42  1/14  7/4  0/0 تداومباتینگهداشت ترت -34
 526/0 2  263/0  6/440  8/57  1/28  9/10  1/3  0/0  تداومباتیترت يبازنگر -35
 486/0 2  243/0  3/406  9/35  1/39  3/20  7/4  0/0 تداومباتیترت يزیمم -36

نشـان داده شـده    2طـور کـه در نمـودار     ، همان5شده مطابق با جدول  در مجموع با توجه به نتایج حاصل
ترین عامل از سوي خبرگـان در   است، عامل ایجاد واکنش و طرح تداوم با اختالف نسبتاً زیادي به عنوان مهم

ایی گردیـد. ایـن نتیجـه    مدل اندازه گیري میزان آمادگی سیستم مدیریت تداوم کسب و کـار سـازمان شناسـ   
بـودن   اند، بـر عملـی و مشـهود    بیانگر این است که تمامی خبرگانی که در این پژوهش مورد سؤال قرار گرفته
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هاي صورت گرفته نگاهی ویژه دارند. همچنین دو عامل شناخت سازمان و تعیـین راهبردهـاي تـداوم     فعالیت
گیـري فـوق را    رتبۀ بعدي قرار گرفتند که باز هم نتیجهباشند در  سازي سیستم می که جزء مراحل اولیه پیاده

  نمایند. تأیید می

  
  

 BCMSسازي . اوزان مدل براي عوامل مرتبط با آمادگی پیاده2نمودار 
 

 مورد مطالعهکارگیري مدل در شرکت  به
ي ارائه دهنده ها شرکتبراي آزمودن مدل بدست آمده، شرکت ماموت فناوري اطالعات به عنوان یکی از 

سازي سیستم مدیریت تداوم کسب و کار را دارد، انتخاب گردید. با  خدمات فناوري اطالعات که قصد پیاده
هاي مدیریتی از جمله سیستم مدیریت امنیت  یستمستوجه به اینکه ارائه خدمات مشاوره در زمینه استقرار 

سازي شده  تم مذکور در این شرکت پیادهباشد و از طرفی سیس یماطالعات، جزء سبد محصول این شرکت 
هاي مدیریتی دیگر و سیستم مدیریت تداوم کسب و کار در  یستمسهاي مشترك میان  یتفعالاست، برخی از 

  اند. سازي شده این شرکت از پیش پیاده
ـ اي ساز ادهیپزانیمدر مدل به دست آمد، جهت سنجش  کهو اوزانی ها شاخصبا توجه به  هـا در   شـاخص  نی

 هـا  شـاخص از  کـدام ي هـر  بـرا مصاحبه با مدیران میانی و ارشد،  قیطرت ماموت فناوري اطالعات از شرک
شـده و   مـدیریت  -4تعریف شـده،  -3تکرارپذیر، -2اولیه، -1ي شامل:ا گانه پنجسطوح CMMمطابق با روش 

سـطح  مـوزون هـر شـاخص از ضـرب      ازیـ امت)، در نظـر گرفتـه شـد.    1993بهبودیافته (پالک و دیگران، -5
CMM    ـ آ یمـ در وزن آن مطـابق مـدل، بدسـت هـر عامـل در شـرکت از میـانگین سـطوح      CMM. سـطح  دی
CMMموزون عامل  ازیامتدر وزن عامل مطابق مدل،  سطحنیا. از ضرب دیآ یمي آن عامل به دست ها شاخص

 .اند شدهآورده  5. نتایج حاصل شده در جدول دیآ یمدر شرکت بدست 
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استفاده نمـود. در ایـن نمـودار     3توان از نمودار براي درك بهتر وضعیت آمادگی شرکت مورد بررسی، می
ها در مقایسه با امتیـاز مـوزون آن را در قالـب نمـودار رادار مقایسـه       هر یک از عاملCMMتوان سطح  می

 نمود.
جم که مواردي همچـون  اظهارشده براي عامل پنCMMشود، سطح  یممشاهده  3طور که در نمودار  همان

ي مـدیریتی در  هـا  سیسـتم سـازي دیگـر    شود، با توجه به پیاده یمبازنگري مدیریت و ممیزي داخلی را شامل 
تا  85/1در بازة امتیازيِ ها عاملیگر و د، به خود اختصاص داده است 50/4شرکت، امتیاز باالتري  را معادل 

شناخت سازمان، به همراه  -شود که عامل اول یم، مشاهده . پس از اعمال مدل پیشنهادياند گرفتهقرار  83/2
تعیین راهبردهاي تـداوم، بـه دلیـل برخـورداري از      -ي تداوم و هشتمها طرحایجاد واکنش و  -عوامل چهارم

  .اند کردهبهتر در شرکت، امتیازات بهتري را کسب CMMاوزان باالتر و یا همچنین وضعیت 

 

 در شرکت BCMSسازي پیاده. وضعیت عوامل آمادگی 3نمودار 
  

  نتیجه گیري و پیشنهادها
 يکارهاکسب و  ژهیبهودر بسیاري از کسب و کارها و  و محیط رقابتی امروز، در عصر فناوري اطالعات

اطالعات  يفناوریها رساختیزشدیداً به  ي کلیدي و محوري سازماندیجیتال، فرآیندها يفضامرتبط با 
را با  و حتی در بعضی موارد کشورهاها سازمانبنیادین و اساسی،  يها ستمیسگی از کارافتادد و باشن یموابسته 

. در این بین، بسیاري از مدیران به منظور حصول روبرو خواهد کرد ییباالهاي  و هزینه يجدمشکالت 
 اطمینان از عدم بروز انقطاع در فرآیندهاي سازمانی و به دنبال آن عدم بروز اختالل در ارائه خدمات و

و استانداردهاي مرتبط با مدیریت تداوم کسب  ها چارچوب، ها روشیري کارگ بهمحصوالت خود، سعی در 
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هاي  و کار را دارند. با توجه به لزوم شناخت مناسب از وضعیت فعلی سازمان، قبل از شروع پروژه
سازي، نیاز  شدن منابعی همچون هزینه و زمان پیاده سازي سیستم مدیریت تداوم کسب و کار،جهت بهینه پیاده

شود. در این راستا،  یمگیري مناسب براي سنجش میزان آمادگی سازمان در این حوزه احساس  به ابزار اندازه
گویۀ  36یاز در این سیستم، در نهایت ها و فرآیندهاي مورد ن یژگیوپس از بررسی ادبیات موضوع و استخراج 

یرگذاري هر یک در آمادگی سازمان از طریق تأثپایا و معتبر حاصل گردید که با توجه به محاسبه میزان 
سازي سیستم مدیریت تداوم  ، ابزاري جهت سنجش میزان آمادگی سازمان براي پیادهها آناختصاص وزن به 

  تهیه گردید. BS 25999کسب و کار بر مبناي استاندارد جهانی
سـازي سیسـتم    با استفاده از ابزار ایجادشده، میزان آمادگی شرکت ماموت فنـاوري اطالعـات بـراي پیـاده    

گیري شد. با توجـه بـه نتـایج پـژوهش، مبنـاي       مدیریت تداوم کسب و کار بر مبناي استاندارد مذکور اندازه
زون کسب شده توسط آن عامل خواهـد بـود. بـدین    ها در هر عامل، امتیاز مو گیري بررسی امتیازات و نتیجه

تـوان نتیجـه    باشـد. مـی   ، داراي باالترین آمادگی می475/0شناخت سازمان با کسب امتیاز  -ترتیب عامل اول
را  361/0، امتیاز نسبتاً باالیی معـادل  195/0شده با ضریب  ترین عامل شناسایی گرفت که این شرکت در مهم

هـاي مـرتبط بـا فرهنـگ      گیرد. از سوي دیگر عامـل  ر مدل، در سطح خوبی قرار میدریافت کرده و نتیجتاً د
باشـند. در ایـن    ین سیستم مدیریتی، از امتیازات پایینی در این شرکت برخوردار میاز اسازمانی و آگاهی افراد 

 -و عامـل هفـتم   140/0تعبیه سیستم در فرهنـگ سـازمانی بـا امتیـاز     -خصوص مواردي همچون عامل ششم
تر سیستم در این شرکت باید بیشتر مـورد توجـه    ، براي پیاده سازي موفق112/0ستندسازي سیستم با امتیاز م

توان به یک عدد واحد دست یافت کـه وضـعیت کلـی     یمعامل  9قرار گیرند. از حاصل جمع امتیاز موزون 
مقایسـه وضـعیت آمـادگی     دهد و قابلیت اندازه گیري مجدد در طول زمان و یـا  یمآمادگی سازمانی را نشان 

، 46/2سازد. شرکت ماموت فناوري اطالعـات بـا کسـب امتیـاز نهـایی       یمپذیر  ي مختلف را امکانها سازمان
کـه در مجمـوع    ردیـ گ یمـ بین سطوح دوم (تکرار پذیر) و سـوم (تعریـف شـده) قـرار     CMMمطابق با مدل 

  سازي سیستم را دارد. وضعیت مناسبی براي پیاده
شـده در دیگـر    گیـري طراحـی   شود تا مـدل انـدازه   یمي آتی این حوزه، پیشنهاد ها پژوهش در پایان براي 

ي متعلق به بخش خصوصی و دولتی مـورد اعتباریـابی قـرار گرفتـه و نتـایج حاصـل از       ها سازمانو  ها شرکت
تعریف  ي مختلف با یکدیگر مقایسه گردند. همچنین با توجه به نوظهور بودن مفاهیم این حوزه وها سازمان
یري سیسـتم  کـارگ  بـه شود اثربخشـی   یمي مختلف، پیشنهاد ها سازمانهاي جدید استقرار این سیستم در  پروژه

 مدیریت تداوم کسب و کار نیز مورد مطالعه قرار گیرد.
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  رسانه و پدافند غیرعامل
  2 وجیهه سادات تولیت ،1محمدرضا تمنایی فر

  
  چکیده

و ، گذاشـته  تـأثیر گروهی در جاي جاي زندگی اجتماعی و خصوصـی افـراد   هاي  امروزه رسانه
را دچار دگرگونی و تغییر و تحـول  ها  و حتی ذائقهها  لهجهها،  زبان، ها سنت، ها فرهنگ، ها اندیشه

امنیت ، ریقبه ابزار مهمی در دست دشمنان تبدیل شده اند تا از این طها  اکنون رسانه. کرده است
. به منازعات داخلی نیز دامن بزننـد ، مختلفهاي  بحرانملی یک کشور را تهدید کنند و با ایجاد 

در وهله اول نیازمند شناخت آنها و سپس اتخاذ راهبردهاي مناسبی است که ، مقابله با این تهدیدها
جموعـه اقـدامات   م، پدافنـد غیرعامـل  . را مدیریت کرده و نظم جامعه را محفـوظ دارد ها  بحران

هـاي   فعالیـت تـداوم  پذیري،  آسیبکاهش ، است که موجب افزایش بازدارندگیاي  هغیرمسلحان
 نظامی دشمنهاي  ارتقاي پایداري ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدام، ضروري

به منظور ها  بررسی اصول پدافند غیرعامل در مقابل رسانه، هدف پژوهش حاضر، از این روشود.  می
ها و مقاالت  کتاب، و از منابع علمی بودهاسنادي  -حاضر از نوع توصیفی ۀمقال. حفظ ایمنی است

از تـوان  ، به دلیل تعامل و ارتباط گسترده با مردمها  رسانه. گیري شده است در باب موضوع بهره
 سرعت انتقال اطالعات شناسایی نیازها و خألهاي جامعه برخوردارند و با توجه به امکانات عمده و

را بگذارند؛لذا تقویـت   تأثیردینی و خانوادگی افراد بیشترین ، فرهنگی، توانند بر هویت ملی می
  . تواند زمینه ساز توسعه امنیت ملی و عمومی باشد ها می رسانه

  ایمنی، پدافند غیرعامل، جمعیهاي  رسانه: ها کلیدواژه
  

    

                                                   
 استادیار روانشناسی،دانشگاه کاشان   .1
 v.tovliat@yahoo.com/   کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی،دانشگاه کاشان دانشجوي .2
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  مقدمه-1
توجه به خوي تجاوزگرایانه و زیاده طلبانه استکبار جهانی تبدیل به یک اصل پدیده پدافند غیرعامل با 

مهم،حیاتی و بسیار تعیین کننده گردیده است.توجه به دفاع غیرعامل در مقابله با تهدیدات و تقلیل خسارات 
ناشی از حمالت کشورهاي مهاجم،امري بسیار مهم و ضروري است و باید جهت جلوگیري از آسیب 

اقتصادي،سیاسی،فرهنگی،اجتماعی و امنیت مراکز حیاتی کشور از جمله مراکز ارتباطی،به دفاع هاي  پذیري
  )7،ص1383غیرعامل روي آورد.(موحدي نیا،

عصري که در آن قرار داریم،عصر ارتباطات و عصر سلطه پدیده رسانه بر زندگی انسان هاست.ابتدا چنین 
و بی قید وشرط،پدیده اي مطلوب اسـت و بـراي تحقـق دهکـده     مطلقا ها  رسد که پیشرفت رسانه می به نظر

جهانی،ضرورت تام دارد،حال آنکه در تجربه چندین ساله معلوم شده است که برخی از پیامدهاي سـوء ایـن   
  )37،ص1391پدیده،از حیث فرهنگی به شدت آسیب زا است.(سقازاده و کریم خانی،

فردي،ملـی و فراملـی را فـراهم سـاخته     هاي  افزایش بحرانسوء استفاده از قدرت رسانه ها،زمینه ایجاد و 
جاسوسی،افشـاي اسـرار شخصـی و دولتی،تهدیـد بـه هتـک حیثیـت،ترویج خشـونت و بـی          هاي  است.فعالیت

و سـرانجام  هـا   سیاسی مخالف،هضم کردن خرده فرهنـگ هاي  بندوباري جنسی،تبلیغات براندازانه علیه نظام
راه انداختن جنگ روانـی،دروغ پـردازي و نشـر اکاذیـب،توهین و افتـرا و       نابود کردن آنها،شایعه سازي و به

  ).121،ص1387است(نقیب السادات،ها  رسانههاي  مورد مشابه،نمونه هایی از سوءاستفادهها  ده
لذا موضوع رسانه در عصر جهانی شدن و در کشوري چون ایران،که چندین دهه با هجمه نـرم و سـخت   

یابد.از ایـن رو، بـه بررسـی اصـول پدافنـد       می جه بوده است،بیش از پیش اهمیتعوامل داخلی و خارجی موا
  رسانه،پرداخته شده است. و غیرعامل

  پدافند غیرعامل-2
پدافند غیرعامل عبارتست از کلیه اقدامات احتیاطی به غیر از استفاده از جنگ افزار و تسلیحات،به منظور 

  ).19،ص1383(موحدي نیا،به حداقل رساندن تاثیر عملیات خصمانه دشمن
  اهداف پدافند غیرعامل عبارتست از:

  شناسایی،هدف یابی و دقت هدفگیري تسلیحات آفندي دشمن؛هاي  .کاهش قابلیت و توانایی سامانه1
حیاتی و خدمات رسـانی مراکـز حیاتی،حسـاس و مهـم     هاي  .باال بردن قابلیت بقا،استمرار عملیات و فعالیت2

  در شرایط وقوع تهدید،بحران و جنگ؛ نظامی و غیرنظامی کشور
.تقلیل آسیب پذیري و کاهش خسارت و صدمات تاسیسات،تجهیزات و نیروي انسانی مراکز حیاتی و مهـم  3

  نظامی و غیرنظامی کشور در برابر تهدیدات و عملیات دشمن؛
  .سلب آزادي و ابتکار عمل از دشمن؛4
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  انی؛تسلیحاتی و نیروي انسهاي  .صرفه جویی در هزینه5
  .فریب و تحمیل هزینه بیشتر به دشمن و تقویت بازدارندگی؛6
  .افزایش آستانه مقاومت مردم و نیروهاي خودي در برابر تهاجمات دشمن؛7
  ملی کشور؛هاي  .حفظ روحیه و انسجام وحدت ملی و حفظ سرمایه8
  ).13،ص1388.حفظ تمامیت ارضی،امنیت ملی و استقالل کشور (باغ شیخی،9

مـدلل و  هـاي   اعصار گذشته تاریخ بشـري و قـرن حاضـر،نمونه   هاي  واهد ثبت شده در جنگتجارب و ش
بـارز ایـن   هـاي   انکارناپذیري است که اهمیت پدافند غیرعامل را آشکار نموده و موارد مشروحه زیر نمونـه 

  باشد: می اهمیت
و موجودیت ملـی و   ترین سرمایه  گردد که باارزش  می .موجب زنده ماندن و حفظ بقاي نیروي انسانی1

  باشد؛ می اصلی کشور
  گردد؛ می .موجب صرفه جویی کالن اقتصادي و ارزي در حفظ تجهیزات و تسلیحات2
و حساس اقتصادي،سیاسی،ارتباطی،نظامی و مراکـز عمـده علمـی و      .اقدامات پدافند غیرعامل،مراکز حیاتی3

  کند؛ می فرهنگی و... را در برابر حمالت دشمن حفظ
  گردد؛ می دفاع غیرعامل موجب تحمیل هزینه قابل توجه به دشمن.اقدامات 4
.اقدامات دفاع غیرعامل موجب حفظ نیروها براي ضربه زدن در زمان و مکان مناسـب و گـرفتن آزادي و   5

  گردد؛ می ابتکار عمل از دشمن
کمتري هاي  نه.در مقام مقایسه سه عنصر(تهاجم،دفاع عامل و غیرعامل)،عنصر دفاع غیرعامل مخارج و هزی6

  دارد و از نظر اخالقی و بشردوستی و سیاسی،مفهومی صلح دوستانه و تنش زا دارد؛
  آینده و لزوم آمادگی دفاعی؛هاي  .اجتناب ناپذیر بودن بروز جنگ7
.نیل به دفاع غیرعامل در مقایسه با دفاع عامل،ساده تر و سهل الوصول تر و با سیاسـت خودکفـایی و عـدم    8

   ).18،ص1386استقالل موافق تر است(رحمانزاده،وابستگی و 
  غیرعامل پدافنداصول 

توان به  می اصول پدافند غیرعامل،مجموعه اقدامات بنیادي و زیربنایی است که در صورت به کارگیري
اهداف پدافند غیرعامل از قبیل تقلیل خسارات و صدمات،کاهش قابلیت و توانایی سامانه شناسایی و 

ابی و دقت هدفگیري تسلیحات آفندي دشمن و تحمیل هزینه بیشتر به وي نائل گردید.این آشکارساز،هدف ی
  اصول عبارتند از:

  ایمن در جغرافیاي کشور؛هاي  .انتخاب عرصه1
  .تعیین مقیاس بهینه استقرار جمعیت و فعالیت در فضا؛2
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  .پراکندگی در توزیع عملکردها متناسب با تهدیدات و جغرافیا؛3
  و ابتکار در پدافند غیرعامل؛ .کوچک سازي4
  .انتخاب مقیاس بهینه از پراکندگی و توجیه اقتصادي پروژه؛5
  پشتیبانی وابسته؛هاي  .موازي سازي سیستم6
  حیاتی؛هاي  .مقاوم سازي استحکامات و ایمن سازي سازه7
  .مکان یابی استقرار عملکردها؛8
  .مدیریت بحران دفاعی در صحنه ها؛9

  ی سازي؛.استتار و نامرئ10
  .پوشش در همه زمینه ها؛11
  .اختفاء با استفاده از عوارض طبیعی؛12
  .کور کردن سیستم اطالعاتی دشمن؛13
  .فریب،ابتکار عمل و تنوع در کلیه اقدامات؛14
  ).120،ص1389دو منظوره(موانع)(نباتی،هاي  .تولید سازه15
  .رسانه  3

توان از جنگ جهانی دوم به حساب آورد.در  می ت راآغاز تحوالت تاریخی مربوط به مطالعه مفهوم ارتباطا
این دوره بود که به ارتباطات از نظر اقناع،تبلیغات،تاثیرگذاري و نهایتا،نقش ایجاد ارتباط براي رسیدن به 

  ).135،ص1387مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی توجه شد(بشیر،هاي  اهداف مدنظر در زمینه
شـده اسـت کـه بایـد مـورد      هـا   دي در بروز،کاهش یا افزایش بحرانارتباطات موجب پیدایش ابعاد جدی

تحوالتی بنیادین به لحاظ کمـی و کیفـی داشـته    ها  اخیر،رسانههاي  بررسی و تحلیل قرار گیرند،زیرا طی دهه
  توان بصورت زیر تقسیم بندي کرد: می اساسی این تحوالت بنیادین راهاي  اند.برخی ویژگی

  دست یابی به اطالعات را براي مخاطبان افزایش داده اند.جدید،امکان هاي  رسانه-
زمانی و مکانی را از بین برده اند،زیرا کـارکرد آنهـا سـرعت بخشـیدن بـه      هاي  جدید،محدودیتهاي  رسانه-

  توزیع اطالعات و انباشت و جمع آوري آنهاست.
  .دهد می فضاي جدید رسانه اي امکان گزینش و کنترل بیشتري به مخاطبان خود-
  جدید امکان رد و بدل کردن اطالعات را فراهم آورده اند.هاي  رسانه-
جدیـد نمـود خاصــی پیـدا کــرده    هــاي  کنتـرل خبـري در گســترش یـا محـدودکردن اطالعــات در رسـانه     -

  ).59،ص1387است(عیوضی،
مختلف همچون دیداري،شنیداري،نوشـتاري،ارتباطی  هاي  ابزارهاي رسانه اي تنوع فراوانی دارند و در گروه
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 تعداد زیادي از ابزارها نیز مورد اسـتفاده قـرار  ها  شوند.در هر یک از این گروه می و الکترونیکی دسته بندي
مـاهواره اي،سـینما،تلویزیون،هنرهاي نمایشـی و    هـاي   گیرند: ابزارهاي دیـداري و شـنیداري شـامل: گـروه     می

هـاي   پرتابل؛ ابزارهاي شـنیداري شـامل:رادیو بـا مـوج    هاي  رایانه اي،فرستندههاي  زيتجسمی،خبرگزاري ها،با
ــبنامه،اعالمیه،اوراق    ــامل:کتاب ها،نشریات،روزنامه،شـ ــتاري شـ ــیقی،آهنگ؛ابزارهاي نوشـ کوتاه،بلند،موسـ
تبلیغی؛ابزارهــــاي ارتبــــاطی شــــامل:تلفن،بی ســــیم،دورنگار،نمابر،تلگراف و ابزارهــــاي الکترونیکــــی  

نترنت،تلفن همراه و...هریک از این وسایل و ابزار با کاربردهاي مختلف،وظیفه اساسی انتقـال پیـام را   شامل:ای
  ).82،ص1387از مبدأ پیام به گیرنده پیام برعهده دارند(رضاییان،

  رسانه و فرهنگ
ی،در راه جمعی با انتقال اطالعات و معلومات جدید و مبادله افکار و عقاید عمومهاي  در جهان امروز،رسانه

پیشرفت فرهنگ و تمدن بشري نقش بزرگی برعهده گرفته اند.وقتی بیگانگان از طریق تکنولوژي ارتباطات 
قصد نفوذ بر افکار و فرهنگ ملی کشوري را دارند،در واقع اقتدار و امنیت ملی آن کشور را هدف قرار داده 

نظامی هاي  سند که در قرون گذشته با تاکتیکر می اند و از طریق شیوه اي کامال نرم افزاري به همان اهدافی
  ).166،ص1388شد(صادقیان، می حاصل

یا صدها ها  گذارد.قبل از آن ده می تلویزیون ماهواره اي،بیش از سیاست،بر فرهنگ تاثیر«بنابر تعبیر لیپمن
انیه آخرین تواند در چند ث می کشید که فرهنگی به فرهنگ دیگر نفوذ کند،اما اکنون تلویزیون می سال طول

ــروش و     ــه نقــل از بحرانی،س ــاده،پخش کند(ب ــه اي از جهــان اتفــاق افت ــه اي را کــه در گوش تصــاویر حادث
  ).105،ص1390حسینی،

شوند و به  می خاص و مجزا ناپدیدهاي  با ورود وسایل ارتباط جمعی به جامعه،خرده فرهنگ ها،فرهنگ
از الگوهاي مشابهی ها  زندگی،عالیق و خواست پذیرند و در سبک می نوعی تمامی ساکنان یک جامعه تشابه

  ).69،ص1377شوند(ساروخانی، می دهند،برخوردار می که وسایل ارتباط جمعی به آن
  رسانه و هویت

از آنجا که ارتباطات،اعم از فردي و اجتماعی،سنتی یا مدرن،نقش بسزایی در شکل گیري هویت دارند،بالطبع 
عمده اي در روند تکوین هویت ایجاد کند.بطور کلی هاي  دگرگونی تواند می ارتباطیهاي  تحول در نظام

نوینی را در جهت تعامل خود و شبکه و فرایند شکل گیري هویت به هاي  نوین ارتباطی،فرصتهاي  رسانه
جهانی شده که هاي  نوین جهانی قرار گرفتن،موجب گرایش به ارزشهاي  وجود آورده اند.در معرض رسانه

  ).99،ص1389باشد(بیات و آزادواري، می هویت ملی و تقویت هویت جهانی افرادپیامد آن تضعیف 
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  جنگ رسانه اي
براي تضعیف کشور،هدف و بهره گیري از توان و ظرفیت آنها(اعم از ها  جنگ رسانه اي را استفاده از رسانه

داوم و تشدید آن از مطبوعات،خبرگزاري ها،رادیو،تلویزیون،اینترنت و تبلیغات)به منظور ایجاد بحران یا ت
نوین به منظور دفاع از منافع ملی از سوي دیگر تعریف کرده اند.جنگ رسانه هاي  سویی و استفاده از تاکتیک

جدید بین المللی است که بطور عمده،هنگام هاي  برجسته جنگ نرم و جنگهاي  اي یکی از جنبه
معنی نیست که در سایر مواقع،چنین جنگی در  کند،اما این به آن می نظامی کاربرد بیشتري پیداهاي  درگیري

یابد و هر  می جریان نیست.جنگ رسانه اي تنها جنگی است که در شرایط صلح نیز بصورت غیررسمی ادامه
گیرد.فرماندهان جنگ رسانه  می بهرهها  کشوري با حداکثر توان،براي پیشبرد اهداف سیاسی خویش از رسانه

تخصصان تبلیغاتی و کارگزاران رسانه اي بین المللی هستند.اما سربازان این اي،کارشناسان عملیات روانی و م
جنگ را به ظاهر،نویسندگان،خبرنگاران،مفسران،تصویربرداران،تولیدکنندگان خبري و 

دهند.سالح و تجهیزات این سربازان نیز  می تشکیلها  مطبوعاتی،کارگردانان،تهیه کنندگان و عکاسان رسانه
چاپ و نشر و... است.اما هاي  اینترنت،ماهواره،خبرگزاري ها،دوربین،کاغذ و قلم و دستگاهرادیو،تلویزیون،

و نظام سلطه به مثابه ها  واقعیت آن است که در پشت صحنه عملیات رسانه اي،سیاست رسانه اي قدرت
ي  راهبرد این حرکت قرار گرفته است که بصورت رسمی و سازمان یافته اما پنهان،با اختصاص بودجه اي سرّ

 اطالعاتی و امنیتی و ارائه دهندگان خدمات جاسوسی و تشکیالت ویزه نظامی هدایتهاي  از سوي سازمان
  ).64،ص1387شود(به نقل از عیوضی، می
  نتیجه گیري.4

اطالعاتی و ارتباطی به طور گسترده رشد و توسعه یافته و جهان را با حجم هاي  فناوريدر عصر جهانی شدن،
).با توجه به 91،ص1388گوناگون و متنوع رو به رو ساخته است(حاتمی،هاي  عات و دادهوسیعی از اطال

نقش بی بدیل رسانه در جهت دهی مسیر فرهنگی و نظام اندیشه و تفکر مردم در جامعه،به ویژه در فضاي 
کشور هاي  انقالب اطالعاتی و جهانی شدن،در نزد هر ملت،نقش رسانه مهم تر از گذشته شده است.لذا رسانه

در فرایند جهانی سازي،عالوه بر اطالع رسانی داخلی به جامعه،در قبال منافع ملی و صیانت از فرهنگ و 
).امروزه 88،ص1390پایه آن کشور در فضاي بین المللی نیز مسئول اند(سلطانی فر و روشندل،هاي  ارزش
انند در برقراري و تقویت آن نیز کارایی و امنیتی اثر گذارند،می توهاي  همانگونه که بر تضعیف پایهها  رسانه

در حکم نیروي محرکه باورهاي مردم نقش مهمی در تعیین ها  سهم فراوانی داشته باشند.از سوي دیگر،رسانه
) در این راستا نقش رسانه در به حداقل 77،ص1387رویکرد افکار عمومی به حاکمیت دارند(عیوضی،

  مردم حائز اهمیت است.هاي  ز طریق توسعه سطح آگاهیرساندن تاثیرات عملیات خصمانه دشمن ا
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  پدافند غیرعاملو اي  هرایانهاي  بازي
  2صدیقه چشم براهی، 1محمدرضا تمنایی فر

  
  چکیده

کـاهش  ، است که موجب افـزایش بازدارنـدگی  اي  همجموعه اقدامات غیرمسلحان پدافند غیرعامل
ارتقاي پایداري ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل ، ضروريهاي  فعالیتتداوم پذیري،  آسیب

یکـی از مـؤثرترین و    عنـوان  بـه  پدافند غیرعامـل ؛ بنابراین شود می تهدیدات و اقدامات نظامی
گذاري و تأثیرضریب ، رود و از سوي دیگر می دفاع در برابرتهدیدها به شمارهاي  روش پایدارترین
از رسانه ، خاص خودهاي  و ویژگیها  با قابلیتاي  هرایانهاي  نوظهور همچون بازيهاي  نفوذ رسانه

هایی چون سینما و تلویزیون به خصوص در قشر کودك و نوجوان فراتر رفته است؛ به نحوي که 
؛ با این شود می همانند زمانی که مشغول تماشاي فیلم است با یک روایت مواجه، فرد هنگام بازي

ـ هاي  در حالی که در بازي، این روایت بسته استتفاوت که در سینما و تلویزیون  ایـن  اي  هرایان
دهد و این موجب اثرگذاري  می به فرد احساس آزادي مسئلهعمدتاً باز هستند و همین ها  روایت

چیست  پدافند غیرعاملدر اي  هرایانهاي  سؤال اصلی آن است که اهمیت بازي. بیشتر آن شده است
، و مقاالت در باب موضوعها  کتاب، اسنادي است و از منابع علمی –حاضر از نوع توصیفی ۀ ؟ مقال

در اي  هات گسـترد اي تأثیر هرایانهاي  دهد بازي می مطالعات نشانهاي  یافته. بهره گیري شده است
دفاع غیرعامل مورد توجه واقع شده است؛ ۀ کودکان و نوجوانان دارد به همین دلیل امروزه در زمین

ۀ موجود این توان وجود دارد که در جهت اشاعهاي  ریم که با عنایت به ظرفیتبنابراین براین باو
  . کرد ریزي برنامه هاي جامعۀ مدرن و آرمانها  ارزش

   ، پدافند غیرعاملاي رایانههاي  بازي، جنگ نرم :ها کلیدواژه
   

                                                   
 استادیار روانشناسی،دانشگاه کاشان   .1
  دانشگاه کاشان کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشجوي .2
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  مقدمه  
 جاي بر جنگ آینده چنین هم و امنیت ماهیت بر شگرفی تأثیرات قدرت اعمال هاي شیوه و ابزار تغییر

 این از حاکی روندها .است نظر بیشتر مطمح قدرت افزاري نرم هاي مؤلفه گذشته، خالف بر و است گذاشته

 براي زمینه افزارها، جنگ ماهیت تغییر با و است کرده قدرت ظهور از جدیدي شکل سو یک از که است

 .یابد می ظهور امنیت از جدیدي اشکال قدرت، نوع با متناسب دیگر سوي از و ایجاد شده قدرت در تحول
 و نداشته عمدتاً توجیهی خالص افزاري سخت جنگ و زور به توسل اینکه به توجه با کنونی، دوران در

 هایی جلوه تا کنند می کوشش خود افزاري سخت سازي قدرت فعال موازات به جوامع شود، می تلقی مطرود

 کشورها و جوامع گوناگون با مقابله و جدال براي آنان مسیر این در .نمایند را سازماندهی فرهنگی جدال از

 و نظامی ابزارهاي از غیر ماهیتی با و غیرمستقیم هاي بندي شکل و شده هدایت 1از طریق جهانی سازي 
 طور به و کامپیوتري هاي متنوع، بازي هاي رسانه اطالعاتی، هاي شبکه ایجاد به دست کالسیک، قواعد

   .اند زده فرهنگی هنجارسازي کلی
 تـوهم ” ناشـی از  برخـی  که گونه آن نه است واقعیت یک کشورها و جوامع گوناگون علیه نرم جنگ

نـرم بـا    جنـگ  ابزارهاي از یکی عنوان به اي رایانه هاي بازي که است آن اصلی سؤال  .پندارند می “توطئه
 جوانـان  و ویـژه نوجوانـان   بـه  افراد باورهاي و نگرش در نقشی چه ،به تأثیرات گسترده اي که دارد توجه

  است؟ داشته
عنـوان   بـه   ،خـود  خـاص  هـاي  ویژگـی  وها  توانمندي با اي رایانه هاي از جمله بازي نوظهور هاي رسانه

 آن با مواجهه چگونگی سؤال به در پاسخ .است شده تبدیل  3نرم قدرت و 2ابزاري نوین براي عملیات روانی

 مقابلـه  پدیـده  این با توان می تنها نه فنی، و بالقوه ایدئولوژیک هاي ظرفیت به عنایت با که پنداریم این بر

 سراسر در مؤثري هاي گام نیز متعالی کشورمان هاي آرمان وها  که براي ارزش داریم را آن توان بلکه کرد،

الزم اسـت مـدیریتی در    ،و فرهنـگ در پدافنـد غیرعامـل   هـا   بنابراین با توجه به نقـش ارزش  .برداریم دنیا
   .صورت گیرد ،رایانه اي که به عنوان ابزاري در مجموعه ابزارهاي جنگ نرم اندهاي  بازي

 تعریف پدافند غیرعامل  . 2
صیانت از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی در همه ي  ،تضمین امنیت افراد ،پدافند به معنی حفظ جان مردم
که به دو شاخه  .) 13 :1389 ،هرگونه تجاوز است ( احمرلوئی موقعیت و ،مواقع در برابر هرگونه شرایط

.. ) .خیابانی وهاي  شورش ،زلزله ،سیل ،شود پدافند عامل که بیشتر در هنگام وقوع بحران ( جنگ می تقسیم
 ،دفاع در مقابل دشمن با به کارگیري سالح ها«  :نماید می شود و نیازي تبار این طور تعریف می استعمال

                                                   
1 Globalizing 
2 psychological operation 
3 soft power 
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نیازي » ( رزمی به منظور از کار انداختن ماشین جنگی دشمن و نابودي آن هاي  جنگی و تکنیک تجهیزات
از سویی دیگر پدافند غیرعامل که بیشتر تأکید آن بر روي مدیریت پیش از بحران است  .) 15 :1387 ،تبار

 ،اختمان هاس ،عبارت است از هر اقدام غیر مسلحانه اي که موجب کاهش آسیب پذیري نیروي انسانی
 ،سیل ،کشور در مقابل بحران هایی با عامل طبیعی ( خشکسالیهاي  اسناد و شریان ،تجهیزات ،تأسیسات

پدافند  ،.. ) گردد.تحریم و ،داخلیهاي  شورش ،.. ) و عامل انسانی ( جنگ.طوفان و ،لغزش ،رانش  ،زلزله
بیشتر نظریه پردازان داخلی پدافندغیرعامل را با تأکید بر بعد دفاع پیشگیرانه در  .شود می غیرعامل خوانده

  )  145 :1389 ،برابر حمالت دشمن ( عامل انسانی ) تعبیر کرده اند ( موحدي نیا
  نرم جنگ در گیري بهره هاي روش -2-1

 :تاس زیر قرار به جوید می بهره آنها از نرم جنگ در دشمن که هایی روش مجموعه
 مـی  ایجـاد  آنها دگرگـونی  اعتقادي و فکري نظام در و شود می افراد بینش در تغییر موجب که هایی روش 

 هسـتی  و شـناختی  معرفـت  فلسفی، ارائه ي نظریات یا و فکري شبهات القاي با روش این در دشمن .کند

 دینی هاي آموزه و آورد می وجود به تردید مسلمانان معرفتی درمبانی نو، فلسفی مسائل عنوان به شناسانه

 .کند می معرفی کارآمد نا و گرا واپس سطحی، کهنه، است، پویایی و عامل بیداري که را
 اسـالم  چـون  تـرویج عقایـدي   .شـود  می افراد ملی و دینی هاي گرایش در دگرگونی موجب که هایی روش

 معنوي و دینی هاي گرایش هاي برنامه نیزتضعیف و دیگر انحرافی مذاهب و گري سلفی تقویت سکوالر،

 توسعه ي جوامع، گذشته ي  تحریف یا تخریب ها، ملت در هویتی و بی تفرقه ایجاد چون هایی روش و

هـا   ملـت  بـومی  الگوهـاي  دادن جلـوه  پسـت  وها  شخصیت تخریب زدگی، وغرب گرایی غرب روحیه ي
 .شود می افراد بومی و ملی هاي گرایش در باعث تغییر

 تـرویج  و توسـعه  نمود آن بارزترین که شود می جامعه افراد رفتار و کنش در تغییر موجب که هایی روش

 رسـیدن  براي بشریت و اسالم دشمنان .است...و مخدر مواد ابتذال، و فحشا گسترش ،بندوباري بی و فساد

 گرفته کار به را علمی هاي روش جدیدترین وها  تکنولوژي تبلیغاتی، برترین ابزارهاي همه ي مقصود، به

اینترنتـی،   اي، مـاهواره  تلویزیـونی،  رادیـویی،  هاي شبکه همچون جهانی ارتباطی هاي جمله رسانه از اند،
 نفـوذ  بـا  به نحـوي  کدام هر که تبلیغاتی و خبري پایگاه هزاران و روزنامه صدها و اي رایانه هاي بازي

 از .هسـتند  مسـلمانان  ملی و دینیمستحکم  شالودة در گسست ایجاد پی در عمومی، افکار در تأثیرگذاري

 از خـارج  کردگـان  تحصـیل  نخبگان، هنرمندان، انسانی، نویسندگان، نیروهاي نرم جنگ دیگر ابزارهاي

 و سیاسـی  هـاي  اندیشه توانند می که هستند کسانی و المللی بین و بازرگانان تاجران روشنفکران، کشور،
ها،  ملت فرهنگی خودباختگی اسباب گوناگون ترفندهاي با و سازند منتقل و ترویج بیگانگان را فرهنگی
 شـیطان  بهاییـت، وهاییـت،   مانند هاي فرقه تقویت و ترویج .آورند فراهم را مسلمان هاي ملت خصوصاً
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 اسـت  مسـلمانان  سـازي اعتقـادات   ثبـات  بی براي دشمنان دیگر هاي حربه از منحرف دراویش و پرستی

 .)152 :1389 ،(کریمی تبار
 ابـزاري  عنوان خود به خاص هاي ویژگی وها  توانمندي با اي رایانه هاي بازي نوظهور رسانه انمی این در

 کنترل و نظارت حساسیت، گونه هیچ بدون اي سربازان رایانه  .اند شده در این حوزه تبدیل دشمن نوین براي

  !کنند می نفوذ مان هاي خانه عمق تا
 و سـاخته  بومی اسـتوار  هویت نفی طریق از عمدتاً را خود فرهنگی مخرب تأثیرات اي رایانه هاي بازي
  .است کرده جهان کشورهاي خود در “ فرهنگی سربازان” به تبدیل را کاربران

  رایانه اي و کارکردهاي آن هاي  بازي. 3 
جنگ  " نام با را اي رایانه بازي نخستین 2تی آي ام دانشگاه دانشجویان از 1راسل میالدي، 60 دهه دراوایل
را  5بازي پونگ 1973در سال  4آتاري  آن شرکت بعداز .)1992 ،ویلسون ؛1993 ،نوشت (لورل " 3فضایی
 .بود وسفید سیاه مستطیل تعدادي از متشکل ساده بازي یک که ؛ساخت

 این از پس .)1992 ،شد (ویلسون نوشته تاتیو شرکت در 1997 سال در که دیگري بازي فضایی، مهاجمان

 داسـتان  سـمت  بـه  بیشترها  هشتاد بازي دهه اواسط در و کردند طی را خود تکاملی سیر ویدئویی هاي بازي

 ساخت افزارهاي نرم و افزارها سخت در که هایی پیشرفت با اخیر سال پنج در ولی ؛رفتند پیش جنگی هاي

  ) 35 :1381 ،صالحی(  است پیداکرده جهان در را خود خاص جایگاه این محصول شده، ایجاد بازي اجراي و
 دنیـاي  در وتصـویري  صـوتی  هـاي  رسانه سایر درکنار اجتماعی پدیدة یک عنوان به اي رایانه هاي بازي

 انگیـز،  حیـرت  اي جاذبه و باکشش هاي اخیر سال طی ارتباطی، هاي فناوري چشمگیر رشد دلیل به امروز

 از تـوجهی  قابـل  بخـش  تنهـا  نـه  و کند می انتخاب و نوجوانان کودکان میان از خودرا مخاطبان ترین عمده

 انجـام  بـه  بایـد  آنـان  راکه اوقاتی حتی رسد می نظر به بلکه داده به خوداختصاص قشررا این فراغت اوقات

 در نوجوانـان  و کودکـان .اسـت  داده پوشـش  نیـز  دهنـد  اختصـاص  خانواده درجمع حضور یا تکالیف درسی

 این اجتماعی زندگی در بازي اهمیت به توجه و با اند قرارگرفتهها  بازي این تأثیر تحت شدت به عصرحاضر

 و کودکـان  پـذیري  جامعـه  از اي عمـده  بخـش  ناپـذیري  اجتنـاب  به صورت اي رایانه هاي بازي سنی، قشر
توجـه   موجب ویدئویی و اي رایانه هاي بازي محبوبیت سو، دیگر از .اند داده خود اختصاص به را نوجوانان
 دنبال به را آن عمده پیرامون ازنظرات دسته دو گیري شکل و است شده عرصه این به وپژوهشگران محققان

 دارايها  بازي اسباب سایر همچون را آن دانسته و عصر ارتباطات مختص راها  بازي این اي دسته است؛ داشته

                                                   
1 Russell 
2 MIT 
3 Space war 
4 Atari 
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 رایانه هاي بازي منفی کارکردهاي کشف به،محققان وبخشی از مطالعات دانند می منفی و مثبت کارکردهاي

  .است شده منجر اي
 هـاي  بـازي  کـه  بـود  دهه این اما درپایان ؛شدند ارائه میالدي 70 دهه از ویدئویی هاي بازي گرچه
 توجـه  و داده تـرجیح  دیگـر  تفریحات به را آن کودکان ،رفتند می شمار به تفریحی فعالیت یک مذکور
اثـرات،   بـراین  اولیـه  تحقیقـات  .بـود  شده معطوف کودکان برها  این بازي نامطلوب اثرات به نیز والدین
 .نداشت همراه قاطعی به نتایج هم چندان
 از اسـتفاده  بـا  .داریـم  زندگی یک تنها ما  که ندارد حقیقت موضوع این« 1هایاکاوا .آي .اس قول به
 تجربـه  گونـاگون  هـاي  روش با را بیشتري هاي بخواهیم زندگی هرقدر توانیم می اي رایانه هاي بازي
 ) 48: 1388 ،شاوردي» ( کنیم 

 کـرده  تحـول پیـدا   اي رایانه افزارهاي سخت موازات به اي رایانه هاي بازي شاهدیم، که طور همان
کـه   شـود  ارائـه  اي گونـه  بـه  مجازي حقیقت آنها در که باشد این تواند می آینده درها  مسئله بازي .اند
  .) 48-9 :1388 ،شاوردينباشد (  واقعی جهان با تشخیص قابل

 مـی  نسخه درسـال  میلیون به چند جهان در اي رایانه هاي بازي تولید روند که دهد می نشان آمارها
 56 کـه  دهـد  مـی  نشـان  تحقیقاتی نتایج .است گسترش حال در جهانی جامعه در زیاد شتاب با و رسد
 فراغـت  اوقات در اینترنت از استفاده و اي رایانه هاي به بازي زیادي بسیار عالقه ایرانی جوانان درصد
 مـی  بـازي  مشـغول  خود فراغت اوقات زمان در که جوانانی درصد 64/2میان  از که اي گونه به دارند،
  ) 186 :1389 ،کنند ( محمدي می رایانه اي را انتخابهاي  درصد بازي 7/38 ،شوند
 مطالعات حتی و نشده توجه جدي فرهنگی محصول این به تاکنون دالیلی درکشورها به همه این با

 :از اند عبارت موضوع این به بی توجهی دالیل ازجمله .است نشده انجام زمینه این در جدي

 .گذرد نمی پدیده این از زیادي عمر .1
 .است نوجوانان و کودکان توجه مورد بیشتر اي رایانه هاي بازي .2
 احساس این زمینه در جدي تحقیقات به نیاز هنوز و بوده بلندمدت آن تأثیرات اینکه به باتوجه .3

 .است نشده
 حتـی  محصوالت سایر نسبتها  بازي این تأثیرگذاري میزان به توان می زیادي وکیفی کمی دالیل به ولی

 سـایت  با اي مصاحبه است در هالیوود سینمایی منتقدین از یکی که 2ایبرت راجر .برد پی سینمایی هاي فیلم

 اگـر  کـه  اسـت  داشـته  اظهـار  و داده هشدار هالیوود سازي فیلم استودیوهاي این اکیداً  به 3ان جی اي معتبر

 به همه .بینیم سینمایی نمی هاي سالن در را تماشاگري دیگر سال دو یکی تا برود پیش منوال به همین اوضاع

                                                   
1 S. I. Hayakava 
2 Roger Ebert 
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  .) 158 :1389 ،( محمدي .روند می اي رایانه هاي بازي سراغ
هـاي   توانمندترین بخش رشته ي دراز فنـاوري ها  رایانه .با رایانه استرایانه اي شاخه اي از کار هاي  بازي

رادیو و  ،تواند عملکرد تلویزیون می رود که یکی پس از دیگري در سده ي کنونی ابداع شد و می نوین به شمار
ر دانش و حتی د ،رایانه در صنعت ،1980از آغاز دهه ي   .) 28 :1387 ،1مخابرات را گسترش بخشد ( گانتر

 ؛66 :1982، 3گینزبرگ  ؛75 :1982 ،2بی گمان دگرگونی هایی بنیادین پدید آورده است ( آبلسون ،محل کار
 :1982، 5به آموزش و پرورش هم تعمیم یافته اسـت ( بریسـی   ها  این گونه دگرگونی .)66 :4،1982گویلیانو 

  .) و باعث دگرگونی و بازنگري روش آموزش و پرورش و تعیین خط مشی آینده ي آن شده است 11
بـه   .را منبع یادگیري و نیز سرگرمی بـه شـمار آورده انـد   ها  رایانه اي این گونه بازيهاي  طرفداران بازي

ست را افزایش دهـد و  تواند هماهنگی چشم و د می رایانه ايهاي  موجود در بازيهاي  عقیده ي برخی فعالیت
کودکـانی کـه ایـن     .)23: 1983، 6ویژه براي تجسم فضایی یا ریاضیات را بیـاموزد ( دانچـین   هاي  یا مهارت

در » یادگیري بـراي یـادگیري   « تعمیم یافته تري را به منظور هاي  توانند راهبرد می دهند می را انجامها  بازي
ابـزاري نیرومنـد    ،انجام این گونه بازي هـا  .) 12 :1981، 7 داستانی به دست آورند ( تورنبرگهاي  موقعیت

براي رشد و افزایش عزت نفس بازیکنانی است که از نظر اجتماعی دچار اخـتالل انـد و همچنـین گونـه اي     
   .)63 :1983، 8آید ( گابل  می آمادگی براي شناخت دنیاي فناوري رایانه به شمار

هـاي   تـوان بـراي کـاربرد    می رایانه ايهاي  مورد نیاز براي انجام بازي از مهارت ،بر پایه ي شواهدي چند
بسـیاري  هاي  به مهارتها  این بازي .) 333 :1981 ،9آموزشی این رسانه با تأثیري فراوان استفاده کرد ( مالون

   .بودها  نیاز داشته است و احتماالً نمایانگر نخستین گام اساسی کودکان به درون جهان رایانه
رایانه اي باعث رشد مهارت هایی در مکاشـفه  هاي  بازي ،) 1984 ،1983اساس فرضیه ي گرین فیلد (  بر

انجام ماهرانه و کنترل رویـدادهاي   ،حل مسئله از راه یادگیري آزمایش و خطا و نیز توانایی درك ،استداللی
دیگر فعالیت هایی را که به همان به ها  تواند انتقال مهارت هاي می این بازي .دیداري بر صفحه ي نمایش شود

هـاي   ) با تالش براي توصـیف بـازي   1983الفتوس و الفتوس ( .آسان سازد ،شناختی نیاز داردهاي  نوع مهارت
بـالقوه ي آموزشـی بـراي    هـاي   به شـکل کمـک  ها  رایانه اي از دیدگاهی روانشناختی عقیده داشتند این بازي

برند و همچنین براي آموزش ایجاد هماهنگی چشم و دسـت و بـراي    یم ادراکی رنجهاي  افرادي که از ناتوانی
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( 3و سیمونسـکی  2، بـانرجی  1دانشـمندانی ماننـد رابیـت     .کنـد  می حافظه عملهاي  رشد انواع ویژه ي مهارت
 .شناختی پیچیده اي سـر و کـار دارد  هاي  رایانه اي با مهارتهاي  ) این حقیقت را نشان دادند که بازي 1989

هـم میـزان یـادگیري و هـم      –شـود   می که با آزمونی میزان شده اندازه گیري –دریافتند که هوشبهر ها  آن
   .کند می عملکرد بازیکن را در یک بازي رایانه اي پر حادثه به خوبی پیشگویی

رایانه اي این است که معموالً بازیکنـان بایـد از راه آزمـایش و    هاي  مهم درباره ي بازيهاي  یکی از نکته
این  .گفته شودها  پیشاپیش به آ نها  نه اینکه قاعده ،را بیازمایدها  خطا از قاعده اي بازي سردرآورد و فرضیه

 .کنـد  مـی  تبـدیل هـا   رایانه اي را به یک منبع توانمند یادگیري شـناختی و فراگیـري مهـارت   هاي  عمل بازي
مفهـوم   ،نی بر صفحه ي نمـایش وجـود دارد  گوناگوهاي  و اصطالحها  بازیکنان باید تعیین کنند که چه نشانه

انگیزد که  می بازي رایاننه اي سبک تفکر خاصی را بر ،در این روش .کند می هر یک چیست و چگونه عمل
همانند شیوه استدالل و استنتاجی است که دانشمندان ناگزیرند در نخستین رویارویی خـود  ها  از بسیاري جنبه

فرآیندهاي  ،چنانچه کودکان با این بازي ها .) 105 -23 :1994،گرین فیلدبا موضوع پژوهشی به کار برند ( 
   .تواند ابزاري نیرومند در آموزش و یادگیري باشد می رایانه ايهاي  بازي ،بنیادي تفکر را بیاموزند

  رایانه ايهاي  و ضرورت آن در حوزه ي بازي غیرعاملتعریف پدافند .  4
 غیرعامل را پدافند غیرعامل کشور، پدافند کلی هاي سیاست تدوین راستاي در نظام مصلحت تشخیص مجمع

  :است کرده تعریف گونه این
 تداوم فعالیت پذیري، آسیب کاهش بازدارندگی، افزایش موجب که اي غیرمسلحانه اقدامات مجموعه« 

 مـی  دشـمن  نظامی اقدامات تهدیدات و مقابل در بحران مدیریت تسهیل و ملی پایداري ارتقاي ضروري، هاي

  » .شود
 بـه   .بنابراین ابزارها در این حوزه به خصوص در فضاي رسانه اي و سایبري بسیار وسـیع و متنـوع اسـت   

شـود   مـی  محسـوب  جهـان  در نـرم  جنگ ابزار ترین مهم اي، رسانه امپریالیسم امروزه شک که بی طوري
   .) 159 :1389 ،(کریمی تبار

 حـدود  کننـدگان  سـن بـازي   میانگین اما دارد؛ قدمت سال سی از بیش که است يا رسانه اي، رایانه بازي

 بسـیار  کـه  پرداخـت  هـایی  داسـتان  نقل بهها  بازي این در پس این از توان می فنی، نظر از .است سال بیست

 و اطالعات ارائه براي که ( مستقل ) است هنرمندان بر .شر هستند و خیر میان ابدي رویارویی از تر پیچیده
در  کـه  گونه همان یابد، تحول آنان توسط باید رسانه این ،کنند تبلیغ را خود هاي اندیشه ،مختلف احساسات

 رایانه هاي بازي با قهر کردن از باید روشنفکران امر، این براي اما .کردند چنین سینما و ادبیات براي گذشته
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 کنـونی،  انحـراف  مقابل در واکنش عدم .نکنندفرض  کودکان مختص وسیله را آن دیگر و بردارند دست اي

هـا   میلیـون  در و شـود  تبـدیل  تبلیغـاتی  صـداي  بی سالح به اي بازي رایانه سرانجام که است امر این پذیرفتن
  .)21 :1390 ،لعل علیزاده ،شود (برزگر توزیع نسخه

  نتیجه گیري  . 5
 شایسته در نتیجه است؛ مؤثر قدرت، داشتن از بیش استراتژي داشتن ،در زمینه ي پدافند غیرعامل که آنجا از

 نهادهاي از یک هر و نقش تدوین المللی بین و داخلی حوزة دو در آن تهدیدات با اي مقابله استراتژي است

 و امنیتی و فرهنگی اقتصادي، نهادهاي سیاسی، کامل هماهنگی به نسبت و شود تدوین و مشخص آن در دولتی
 آراي بررسی .گیرد قرار کار دستور در اقدامات الزم موجود هاي ظرفیت از مندي بهره براي کشور نظامی

 و ارتباطات انقالب ظهور با که دارد مهم این حکایت ازها  پژوهش و تحقیقات نتایج و نظران صاحب
 درها  رایانه حصر و حد بی نفوذ و نوجوانان و کودکان اوقات فراغت در اي رایانه فضاي روزافزون گسترش

 مناسبی مقدمه ي اي رایانه  ویدئویی هاي بازي ،آنها پذیري فرآیند جامعه ساختن متأثر و کودکان دنیاي

 سر از برخورديها  بازي این با است ضروري لحاظ همین به شوند محسوب می عرصه این به ورود براي

 وها  بازي منفی تأثیرات از ماندن دور براي کند می ایجاب صحیح و بینانه واقع برخورد .داشت تدبر و تأمل
قرار  مدنظر کالن راهکار یک عنوان به را » اجتماعی محیط ساختن فعال« آن، مثبت هاي به جنبه دستیابی
 نتیجه ي مطلوب به دستیابی شرط که است این داشت توجه آن به باید» سازي فعال«  این در آنچه اما دهیم؛

 نمی از متغیرها اي پاره دستکاري و کنترل با و است مرتبط هم به عوامل از اي مجموعه فعالیت گرو در

  .) 71-2 :1388 ،یافت ( شاوردي دست الزم اهداف به توان
 نظیر نیز آن یا طرق مقابله سایر مسئله این وجود به نسبت آگاهی و این تهدیدات وجود پذیرش بر عالوه

 اهـداف  بـه  تصـریح  و تأکیـد  پیـروزي،  بـه  ها، امیدواري آسیب رفع شناسی، دشمن دانش تقویت روشنگري،

 تأسـیس  فنـاوري،  و هنـر  از عیـار  تمـام  اسـتفاده  اسالمی، جمهوري قدرت نرم و ابعاد تبیین اسالمی، انقالب

و  باورهـا  تقویـت  پیشـرفت،  بومی  اسالمی الگوي طراحی اسالمی، جمهوري نرم ترویج قدرت براي مراکزي
 سـازي  بـومی  تریبت اسالمی، و تعلیم جامع طرح تهیه فرهنگی، هاي فعالیت هدفمندکردن ها، ارزش ترویج

 غیردولتـی،  هـاي  سـازمان  بر رقیق دشمنان، نظارت هاي روش و ابزارها از گیري بهره اطالعاتی، هاي شبکه

  .)22 :1390 ،لعل علیزاده ،قرارگیرد (برزگر همت وجهه باید نیز وحدت، تقویت و حفظ
 نحـوي  به ؛یابد ضرورت می کامأل مخاطبان نیازهاي به توجه بومی، اي رایانه هاي بازي تولید زمینه در

 صورت بهها  رسانه پژوهشی هاي است گروه الزم منظور این براي داخلی اي رایانه هاي بازي سازندگان که

 جهتها  بازي کنندگان تهیه .کنند مخاطبان هاي گیري و جهت ترجیحات ،نیازها پیماش به مبادرت مستمر

 خود هاي برنامه ثانیاً، بشناسند را خود مخاطبان شناختی منش هاي ویژگی خود اوالً، اثربخشی دامنه افزایش
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ژگی براساس را یـا   و مـردم  حرمـت  هتک موجب که اي برنامه پخش از ثالثاً و کنند تنظیم و تهیهها  آن ویِ
 رسانه و انکارناپذیر ارتباطات و عظیم نقش باید .کنند اجتناب شود، می آنان ورزي مخالفت حس برانگیختن

 گذاري سرمایه آنها و هدفمندکردن جمعی هاي رسانه تقویت و توسعه روي و نگرفت نادیده را جمعی هاي

  .کرد ( همان منبع )
 آنهـا  منفی و هاي مثبت جنبه ساختن آشکار و اي رایانه  ویدئویی هاي بازي جایگاه ازها  خانواده آگاهی

 نظـارت  اسـت  الزم و داشـته  راسـتا ضـرورت   ایـن  در انـدرکاران  دسـت  سایر و مدارس ها، رسانه طریق از

در این زمینه صورت  گزینشی برخورد پذیرد، صورت اي رایانه ویدئویی هاي بازي توزیع و تهیه بر تخصصی
 بـا  منطبـق  اي رایانه ویدئویی هاي بازي تولید و طراحی براي ملی گذاري سرمایه یک گرفتن نظر در .گیرد

 مبنـاي  بـر  تربیـت  و تعلیم متخصصان و روانشناسان اجتماعی، مشاوران، کارشناسان نظارت با بومی فرهنگ

نیز  هاي بازي از خشونت عنصر حذف و همدلی و ایثار همکاري، و مشارکت چون تقویت اهدافی به رسیدن
  .گیرد قرار مدنظر باید می

    منابع و مراجع 
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 ،راهبردها و راهکارهاي فرهنگی دولت زمینه ساز در رویارویی بـا جنـگ نـرم    ،)1389مریم ( ،کریمی تبار
 13شماره ي  ،سال چهارم ،فصل نامه ي پژوهشی مشرق موعود
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  فرهنگ از منظر دفاع غیرعامل
  2صدیقه چشم براهی، 1محمدرضا تمنایی فر

 
  چکیده

راهبردي امنیت دفاعی و ملی هاي  طرح موضوع پدافند غیرعامل در ادبیات کنونی دفاعی و تحلیل
گردد  می به مجموعه اقداماتی اطالق پدافند غیرعاملمفهوم . اهمیت موضوع استۀ نشان، کشورها

توان از وارد شدن خسارت مـالی بـه    می که مستلزم به کارگیري جنگ افزار نبوده و با اجراي آن
تجهیزات و تأسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیري نموده و یا 

فرهنگ فرآیندي عمومی از تکامل و . ارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش دادمیزان این خس
خـالق و  ، اثباتی، ایجابی، سیال، فرهنگ هویت دهنده. معنوي و زیباشناختی است، فکريۀ توسع

پذیرد ویکی از حوزه هایی که  تأثیر میفرهنگ از عوامل مختلف ها  پویاست ؛ به دلیل این ویژگی
کرده همین حوزه است و بنابراین یکی از اهداف کالن دفاع غیرعامل ارتقاي  دشمن به آن توجه

باور و فرهنگ عمومی و سازمانی در خصوص رعایت اصول دفاع غیرعامل و مدیریت ، عزم ملی
اسنادي است و از منابع  -پژوهش حاضر از نوع توصیفی. باشد می بحران ناشی از تهدیدات دشمن

برخـی از  ، در این مقاله نخست. ر باب موضوع بهره گیري شده استو مقاالت دها  کتاب، علمی
تعاریف پایه در موضوع فرهنگ ارائه شده است و پس از تعریف دفاع (پدافند) غیرعامل به تبیین 

پذیري فرهنگ و تعریف دفاع فرهنگی یا فرهنگ از منظردفاع غیرعامل پرداخته و با توجه به تأثیر
 . دفاع غیرعامل آن را ارتقا دادۀ با انجام اقداماتی در زمینتوان  می فرهنگهاي  ویژگی

  تهدیدات فرهنگی ، فرهنگ، : دفاع (پدافند) غیرعاملها کلیدواژه
    

                                                   
 دانشگاه کاشان   استادیار روانشناسی .1
  دانشگاه کاشان کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشجوي .2
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  مقدمه  
شرایط و حتی  ،اقدامات و طرح هایی است که با استفاده از ابزار ،تمهیداتدفاع غیرعامل در واقع مجموعه ي 
توان دفاعی  ،ی به صورت خوداتکا صورت گیرد ؛ چنین اقداماتی از یک سوالمقدور بدون نیاز به نیروي انسان

پیامدهاي بحران را کاهش و امکان بازسازي مناظق  ،مجموعه را در زمان بحران افزایش داده و از سوي دیگر
قبل از انجام مراحل  غیرعاملپدافند هاي  در حقیقت طرح. سازد می آسیب دیده را با کمترین هزینه فراهم

گردند ؛ با توجه به فرصتی که در زمان صلح جهت تهیه ي چنین طرح  می تهاجم و در زمان صلح تهیه و اجرا
به کارگیري تمهیدات و مالحظات پدافند غیرعامل عالوه بر کاهش . ضروري است ،گردد می هایی فراهم

. من بسیار افزایش خواهد دادرا در زمان تهاجم دشها  اهداف و پروژه ،کارایی دفاعی طرح ها ،شدید هزینه ها
به فرهنگ سازي و آموزش عمومی  ،نظام در خصوص دفاع غیرعاملهاي  سیاست 7 بند از آن جا که براساس

آن به اصول و ضوابط مقابله با  11در زمینه ي به کارگیري اصول و ضوابط دفاع غیرعامل و براساس بند 
اطالع رسانی هاي  منظور حفظ و صیانت از شبکه تهدیدات نرم افزاري و سایر تهدیدات جدید دشمن به

دو اصل از اصول و ضوابط دفاع غیرعامل که رعایت آن الزامی  ،آن 2پرداخته شده و همان طور که در بند 
) 1حساسیت زدایی و فریب دشمن به منظور نیل به بازدارندگی و نیز ارتقا و پایداري ملی (که در بند  ،بوده

باشد  و هم چنین از آن  می آمده معرفی شده و بخش مهمی از آن برعهده ي متولیان و اصحاب فرهنگی کشور
کی از ابزارهاي مهم چه پیش از وقوع و چه حین جنگ همواره ی ،جا که در شرایط بحرانی مانند جنگ

تهاجم فرهنگی و نیز عملیات روانی علیه کشور هدف به منظور تغییر هنجارهاي اجتماعی و تغییر  ،دشمن
افکار و رفتارهاي مردم و نخبگان و مسئولین با هدف پذیرش شرایط سلطه در پیش از تجاوز و در حین 

نظامی خود و هاي  و در نتیجه کاهش هزینهتجاوز ظالمانه و یا کاهش قدرت مقاومت ملی در برابر تهاجم 
لذا نقش فرهنگ و اصحاب فرهنگی در این کارزار بسیار  ،باشد می سهولت دستیابی به اهداف ظالمانه ي خود

نهادهاي فرهنگی کشور قرار گرفته و با رصد هاي  مهم و تاثیر گذار خواهد بود و الزم است در صدر برنامه
  تدابیر و اقدامات الزم در همه ي ابعاد آن صورت پذیرد . ،انی دشمندائمی اقدامات ضدفرهنگی و رو
 تعریف پدافند غیرعامل  

صیانت از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی در همه ي  ،تضمین امنیت افراد ،پدافند به معنی حفظ جان مردم
 . ) 13:  1389 ،موقعیت و هرگونه تجاوز است ( احمرلوئی ،مواقع در برابر هرگونه شرایط

 ،زلزلـه  ،سـیل  ،شود پدافند عامل که بیشتر در هنگـام وقـوع بحـران ( جنـگ     می که به دو شاخه تقسیم
دفاع در مقابل دشـمن بـا   « نماید :  می شود و نیازي تبار این طور تعریف می خیابانی و ... ) استعمالهاي  شورش

انداختن ماشین جنگی دشمن و رزمی به منظور از کار هاي  تجهیزات جنگی و تکنیک ،به کارگیري سالح ها
از سویی دیگر پدافند غیرعامل که بیشتر تأکید آن بر روي مدیریت . ) 15:  1387 ،نیازي تبار» ( نابودي آن 
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پیش از بحران است عبارت است از هر اقدام غیر مسلحانه اي کـه موجـب کـاهش آسـیب پـذیري نیـروي       
کشور در مقابل بحران هایی با عامـل طبیعـی (   هاي  ریاناسناد و ش ،تجهیزات ،تأسیسات ،ساختمان ها ،انسانی

تحریم و ... )  ،داخلیهاي  شورش ،طوفان و ... ) و عامل انسانی ( جنگ ،لغزش ،رانش  ،زلزله ،سیل ،خشکسالی
بیشتر نظریه پردازان داخلی پدافندغیرعامل را با تأکید بر بعـد دفـاع   . شود می پدافند غیرعامل خوانده ،گردد

  )  145:  1389 ،پیشگیرانه در برابر حمالت دشمن ( عامل انسانی ) تعبیر کرده اند ( موحدي نیا
  غیرعاملاهمیت فرهنگ در پدافند 

 ياکلمه مثابه به را موـمفه نـیا يدعا ادفرا دارد، طوالنی و مشخص سابقه م،مفهو یک ي منزله به فرهنگ
 با خیلی شخصی گوییم می هـک یـقتو دـمانن. دـنا داده اررـق دهتفاـسا ردمو فرهیختگی دادن ننشا يابر

 رکا به نگوناگو تجتماعاا مسور و آداب هـب رهاـشا يارـب ناـشناس دمرـم يسو از کلمه ینا. ستا فرهنگ
 کلـمش با آن عیانتزا تعریفدر ماا. نددار ضمنی کیدر گـفرهن تیـچیس از دمرـم بیشتر ستا هشد گرفته

 انصاحبنظر دارد دجوو تیومتفا کامالً اتنظر چیست فرهنگ هـک نـیا ردوـم در. تندـهس هـجامو
  .  میکنند نبیا را فرهنگ از تیواـمتف یفراـتع ناگوـگون

 منبعی از انبتو تــ سا يزـچی آن هر شامل فرهنگ« که کنند می رهشاا 2و وودوارد 1براي نمونه ساترلند
 ت،خالقیاا ،هنر ،یند ،نشدا شامل هـک جامعی کلیت و جتماعیا اثمیر نهما یعنی د،شو منتقل یگرد منبع به
  ) 436 :1380 ،مشبکی» ( دمیشو نبیا هاآن  ناندـسارفر روش و ها آن دبررکا و يزسااربزا نفنو ن،قانو

 از يا مجموعه را فرهنگ و ستا دهرـــب راــ ک به ممفهو و معنا یک به را نتمد و فرهنگ ،تایلر ادوارد
 انعنو به ننساا که نستهدا تیداعا و يها قابلیت هـهم و موـسر و آداب ،نیناوـق ت،اـخالقیا ،دـعقای ،معرفت
 ) 44 :1999 ،يراـیز( دذیرـپ می جامعه از يعضو

گرایی در تعریـف فرهنـگ،    بنابراین، براي گریز از گیرودار تفاوت پندارها و به دور از هرگونه تخصص
شده است تعریفی از فرهنگ ارائه شـود کـه تـا سـرحد     با مطالعاتی که در اکثر تعاریف انجام گشته، سعی 

امکان بیان جامعی از مفهوم واقعی فرهنگ باشد. با این قصـد و نیـت فرهنـگ عبـارت اسـت از: مجموعـه       
ـــ فراگیـر و مـورد    1ها که داراي خصوصیات و مشخصات زیر باشد:  ها، آداب و رسوم و ارزش عقاید، سنت

ذیرش و قبول آن به استدالل و مجادلۀ علمی و چون و چرا نیازي نباشد؛ ــ براي پ2پذیرش عامه مردم باشد؛ 
ــ در یک زمان و مکان و شرایط خاص ایجاد و حادث نشده 4ــ محو و ایجاد آن نیازمند گذر زمان باشد؛ 3

ـــ در بـین دارنـدگان و    6ــ در بستر زایش و ایجاد، داراي علل و عوامل مختلف، گاهی متضاد باشـد؛  5باشد؛ 
 . )35 : 1373 ،) (اکبري ائالن به آن نوعی همدلی، همرنگی و الفت ایجاد کند (هویت مستقل فرهنگیق

                                                   
1 Sutherland 
2 Woodward 



418 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
 

  

« آن را  ،کارشناسان فرهنگ عمومی براي جمع کردن آراي موجود و رسیدن بـه وفـاق از تعریـف فرهنـگ    
به تعیین و بررسی زیر هاي  تعریف نموده اند ؛ و با تبیین عناصر مؤثر بر فرهنگ در قالب» معرفت مشترك 

 -6 نمادهـا  -5 هـا   کـنش  -4 هـا   گـرایش  -3 هـا   ارزش -2 جهان بینی  -1اجزاء این عناصر پرداخته اند : 
 فناوري

 6گسترش مفاهیم پدافند غیرعامل در فرهنگ به معنی گسترش ایـن مفـاهیم در    ،از نظر جامعه شناختی
در فرهنگ مـا بـا مـذهب و اعتقـادات مـذهبی      حوزه ي جهان بینی و ایدئولوژي . حوزه ي فوق الذکر است

ارتباط محکمی دارد و براي گسترش مفاهیم دفاعی در جهان بینی بایستی مفاهیم مـورد نظـر را در حـوزه ي    
  ) . 107 -100:  1389 ،اعتقادات مذهبی جستجو و تقویت نمود ( مصطفوي

. خوب و بد و مطلوب و نامطلوب دارنـد  درباره يها  شوند که انسان می غالباً به ایده هایی اطالقها  ارزش
  چهار مفهوم براي ارزش اشاره شده است :

 ارزش به عنوان چیزي که فرد یا گروهی به آن عالقه دارند . •
 چیزي که کم وبیش در میان عده اي مورد توجه و احترام است . •
 شوند . می ارضاء ،وقتی که فرد یا گروهی در رسیدن به هدف خود •
 اقتصادي که ارزش کاال و عمل مطرح است .از جنبه ي  •

را ها  میزان و مرتبه ي ارزش ،آنچه نوع. ملی و فراملی قابل توجه است ،گروهی ،در سطوح فرديها  ارزش
مجموعـه اي از   ،در قلمـرو ارزش هـا  . بخشـد  مـی  هویتها  فرهنگ به ارزش. فرهنگ است ،بخشد می تحقق
ه مقبول تمام عقال و مطلوب همه ي انسان هاست و هیچ کس با درجه ي اول و عام وجود دارد کهاي  ارزش

درجه اول و عام انسانی قرار دارد و هم هاي  مخالفتی ندارد ؛ بنابراین مفاهیم دفاع هم در حوزه ي ارزشها  آن
و هـا   و نمادهـا متـأثر از ارزش  هـا   کـنش . فردي و گروهی و ملی قابل گسـترش اسـت  هاي  در حوزه ي ارزش

فرهنگ ععمومی به عنوان یکـی از  . شود می نجارهاي اجتماعی است و در حوزه ي رفتارها تقویتباورها و ه
و نمادهـا در آن  هـا   کنش ،بارزترین جایی است که ارزش ها ،انسجام دهنده ي اجتماعیهاي  مهم ترین سیستم

و بـه همـراه   مشترك از جمله عناصر فرهنگ عمـومی بـوده   هاي  با پذیرش این اصل که ارزش. کند می رشد
براي گسترش مفاهیم دفاع غیرعامل بایستی در فرهنگ عمومی برنامـه   ،باورها موجب تجلی فرهنگ هستند

  ) 105:  1389 ،( مصطفوي. ریزي الزم صورت گیر د
 گسترش مفاهیم دفاع غیرعامل از دو منظر قابل بررسی است که هر دو منظر به یـک نتیجـه ي منطقـی   

  رسد : می
  اجتماعی و سیاسی –از منظر ساختارسیاسی  -ب  ها  رهنگ و ارزشاز منظر ف –الف 

 هنگامی که ابعـاد اجتمـاعی و فرهنگـی یـک کشـور مـورد تهدیـد قـرار         ،از منظر فرهنگ و ارزش ها
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فرهنگی و تغییر رفتارهاي اجتماعی به وجود آمده است و تغییر هاي  در واقع خطر دگرگونی  ارزش ،گیرد می
موجب کاهش انسجام اجتماعی اخالل در تداوم کارکرد نظام فرهنگـی و اجتمـاعی و   فرهنگی هاي  در ارزش
تهدید امنیت کشور پس از انقالب اسالمی ایـران همـواره    ،از منظر ساختار سیاسی و اجتماعی. شود می سیاسی

دیـت  با فرهنگی که موجوها  فرهنگی و رفتارهاي اجتماعی و عدم سازگاري آنهاي  از طریق تغییر در ارزش
بدین ترتیب حفظ نظـام سیاسـی مسـتلزم سـامان دهـی      . توسط دشمنان دنبال شده است ،اصلی نظام بوده است

فرهنگی و اجتماعی است و مفاهیم دفاع غیرعامل در فرهنگ عمومی موجب استحکام بیشتر نظام هاي  ارزش
  خواهد شد (همان منبع ) .

تـوان بـراي فرهنـگ     مـی  متعـددي را هاي  ویژگی ،با توجه به ماهیت و تعریف مفهوم فرهنگ ،بنابراین
  . برشمرد

نمادي از آن جهت که » . تراکمی و پیش رونده است ،مداوم ،فرآیندي نمادین« فرهنگ  ،1از دیدگاه وایت
زیـرا کـه    ،مـداوم اسـت  . گیـرد )  می انسان حیوانی نمادي است ( به خصوص حیوانی است که زبان را به کار

سازد که به سهولت از فردي به فرد دیگـر و از نسـلی بـه نسـل دیگـر       می ا قادرماهیت نمادي فرهنگ آن ر
شود و پیشرونده  می تراکمی بودن آن بدین معنی است که همواره عناصر جدیدي به آن افزوده. گردد می منتقل
به . آورد می یابد و ایمنی بیشتري براي انسان فراهم می از این رو که به طور فزاینده اي بر طبیعت تسلط ،است

گیـرد و بـدین وسـیله     مـی  فرهنگ پدیده اي خودساز است که وجود همه ي افراد را در بر«  ،عبارت دیگر
  ) . 202:  1373 ،الور» ( دهد  می تمامی رفتار انسان را توضیح

  زیر را در ارتباط با مفهوم فرهنگ برشمرده است : هاي  ویژگی 2هرسکویت
 فرهنگ یک امر اکتسابی است . .1
 فرهنگ عوامل طبیعی و روانشناسی و تاریخی زندگی انسان را در بردارد . .2
 . هر فرهنگی داراي مشخصاتی است که مربوط به ترکیب و ساختمان جامعه است .3
 متعدد است .هاي  فرهنگ داراي جنبه .4
 یابد . می فرهنگ در طول زمان تغییر .5
 مختلف وجود دارد .هاي  در دنیا فرهنگ .6
 . عملی و میسر استها  عد و اصولی است که مطالعه ي علمی در آنهر فرهنگی داراي قوا .7
فرهنگ یک وسیله ي سازگاري فرد با محیط خارجی و در عین حال وسیله اي جهت ظهور  .8

 ) . 186:  1363 ،مقدورات خالق اوست( نراقی
نـه تـک    ،نه منسجم اند نه همگنها  با توجه به محتواي مفهوم فرهنگ معتقد است فرهنگ 1برایان فی

                                                   
1 White 
2 Herskovits 
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تغییر پذیر و بـاز   ،کشمکش آمیز ،ذاتاً چند سویهها  از دیدگاه وي فرهنگ. معنایی و نه در سکون و آرامش
درگیـر فرآینـد دائمـی بـازخوانی و بازنویسـی و دگرگـونی هسـتند کـه در جریـان آن          هـا   فرهنـگ . هستند
بـه مبـارزه    ،شـوند  مـی  صادر ،پذیرند می دگرگونی ،شوند می متنوع و غالباً متضادشان مجدداً تأییدهاي  گنجینه
چـون ایـن    ،این فرآینـد نـاگزیر اسـت   . شوند می گیرند و باز تعریف می مورد مقاومت قرار ،شوند می خوانده

فعال براي یادگیري و به کارگیري معانی فرهنگی قائل هستند و نیـز  هاي  معنایی است که انسان ،فرآیند ذاتی
  ) . 112:  1381 ،است  ( فیذاتی ماهیت اندیشه اي خود فرهنگ 

متغیر و ثابت «  ،»عام و خاص بودن « را در سه ویژگی ها  توان مشخصات فرهنگ ، میاز جنبه اي دیگر
در ذیل هر یک از مـوارد فـوق بـه صـورت     . آن مورد بررسی قرار داد» اجباري و اختیاري بودن « و » بودن 

  مختصر توضیح داده شده اند :
ست : فرهنگ به عنوان دستاورد معرفتی و فنی انسان در همه ي جوامع فرهنگ عام ولی خاص ا .١

انسانی براي به دست هاي  هوانسانی وجود دارد که نمونه هایی از آن عبارت است از : تمام گر
در همه ي . پردازند می آوردن مایحتاج زندگی به ساختن ابزار و تهیه ي غذا و لباس و مسکن

مصرف ) وجود  ،توزیع ،ینه ي داد و ستد و روابط اقتصادي ( تولیدجوامع ضوابط و قواعدي در زم
 ،سیاسی ،هر فرهنگی داراي روابط اقتصادي ،با تمام عمومیت و اشتراکات فرهنگی. دارد

 . تاریخ و مذهب خاص خود است که با جوامع دیگر تفاوت دارد ،خانوادگی
بر مقتضیات زمان و مکان و مطابق اجتماعی بناهاي  فرهنگ متغیر ولی ثابت است : تمام پدیده .٢

تمام . گیرند می و ... دستخوش تغییر و تحول قرارها  تجربیات و مهاجرت ،اختراعات ،نیازها
هاي  ولی این تغییر و تحول در زمینه. مرده ثابتندهاي  پذیرند و فقط فرهنگ می تغییرها  فرهنگ

روزمره محسوس نیست و در گیرد که در مشاهدات  می فرهنگی به قدري کند و آرام صورت
 . توان تغییرات فرهنگی را مشاهده نمود می ساله است که 40-30یک برش 

پذیرش فرهنگ اجباري ولی اختیاري است : فرهنگ الزاماً تمام حیات اجتماعی را در برمی  .٣
غذا  ،انسان از بدو تولد. کند می ولی به ندرت خود را بر افکار و معارف و اعمال تحمیل ،گیرد

را چه بخواهد و چه نخواهد در خانواده ها  لباس پوشیدن و شناخت ارزش ،حرف زدن ،خوردن
اما . آموزد می کودك باالجبار اعمال و رفتار قشر و طبقه و شهر ممحل تولد خود را. گیرد می فرا

 آورد در می علمی و اجتماعی که دارد یا بدست ،روانی ،فکري ،انسان بنابر خصوصیات جسمانی
چارچوب جامعه باقی نمی ماند و مختار است که پا را فراتر نهد و اگر جز این بود انسان در 

   . )163:  1384 ،ماند  ( نیازي می محدوده ي فرهنگ زمان خود باقی

                                                                                                                                 
1 Fay , Brian 
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  در حوزه ي فرهنگی   غیرعاملتعریف دفاع . 4
  د :توان تعریف کر می دفاع فرهنگی را این گونه ،بر مبناي تعاریف بخش قبل

عبارت است از مجموعه اقدامات غیرمسلحانه اي که باعث افزایش  ،دفاع غیرعامل در حوزه ي فرهنگی« 
فرهنگی و تبلیغـی  هاي  حیاتی و حساس بخشهاي  زیرساختهاي  کاهش آسیب پذیري ،بازدارندگی در دشمن

ران ناشـی از تهدیـدات   تسهیل مدیریت بحـ  ،ارتقا و پایداري ملی ،ضروري فرهنگیهاي  تداوم فعالیت ،کشور
    . »گردد  می عملیات فرهنگی و روانی ضد تهاجم فرهنگی دشمن ،دشمن

و اقداماتی که نحوه ي اداره ي مردم در شرایط ها  تمامی طرح ،بنابراین دفاع غیرعامل در حوزه ي فرهنگ
( فرهنگی و دفاعی ) و آمـاده سـازي مـردم و     تهدیدات ارتقاء آستانه ي تحمل ملی در برابر ،تهدید و جنگ

توان گفت دفاع غیرعامل در حـوزه ي   می بر این اساس. شود می کشور براي مقابله با تهدیدات دشمن را شامل
  باشد :  می فرهنگی در مقابل اقدامات شناسایی و تهاجمی دشمن شامل موارد زیر

  فرهنگی و تبلیغاتی کشور  هاي  بخشحیاتی و حساس در هاي  زیرساختهاي  کاهش آسیب پذیري .1
 آن هاي  پایداري فرهنگ و هویت ملی و کاهش آسیب پذیري .2
 فرهنگی کشور در برابر تهدیدات دشمنهاي  مقاوم سازي ساختار و سامانه .3
 مدیریت بحران ناشی از تهدیدات دشمن و عملیات فرهنگی و روانی   .4
   فرهنگ سازي ملی در مورد دفاع غیرعامل  و گسترش آن .5
تبلیغاتی پراکنده ي کشور در راستاي اهداف دفاعی ( برعلیه  –فرهنگی هاي  سامان دهی توانمندي .6

 ) . 94-86:  1389 ،فشارکیجنگ روانی و نظامی دشمن ) ( هاشمی 

  اصول دفاع فرهنگی   -4-1
  باشد : می شامل موارد زیر ،اصول بنیادین دفاع فرهنگی از منظر دفاع غیرعامل

 قبت فرهنگی عرصه ي جامعه و کشور در برابر تهدیدات و تهاجمات دشمنهوشیاري و مرا .1
 کاهش تأثیرگذاري عملیات روانی دشمن و ایمن سازي جامعه در برابر آن .2
 نفوذ ناپذیري فرهنگی در برابر ستون پنجم دشمن .3
 خنثی سازي عملیات روانی دشمن .4
 آموزش عمومی و فرهنگ سازي مخاطبین .5
 و مقاومت ملی ارتقاء اعتماد به نفس ملی .6
 عرصه ي فرهنگهاي  زیرساختهاي  کاهش آسیب پذیري .7
 پرورشی و فرهنگی در برابر تهدیدات دشمنان ،آموزشیهاي  استحکام و مقاوم سازي زیرساخت .8
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 ،ارتقاء آستانه ي مقاومت ملی در برابر تهدیدات دشمنان (سند راهبردي پدافندغیرعامل کشور .9
1388. ( 

  جم فرهنگی  تبادل و تها ،انتقال -4-2
در کنار فوایدي که . فاصله ي مکانی و زمانی را به حداقل ممکن رساتده است ،رشد و توسعه ي تکنولوژي

دستیابی آسان و . باعث پیامدهایی سوء نیز گردیده است ،داشتهها  این امر در زندگی اجتماعی و فردي انسان
اندازد و  می او را به فکر ،قصی نقاط جهانسریع انسان به اطالعات مختلف از زوایاي زندگی افراد در ا

این جایگزینی گاهی با . سازد می با الگوهاي تازه جایگزین ،قبلی او را با دریافت اطالعات جدیدهاي  خواسته
هاي  در قالبها  ولی عموماً به علت نوع پردازش اطالعات و کیفیت گویش آن ،پذیرد می فکر و تأمل صورت

هاي  شود و خواست می صورت بندي و الگوسازي ،ورت غیر ارادي و ناآگاهانهدر اذهان به ص ،رنگارنگ
و رفتارهاي جدید ها  قبلی او را متحجرانه و گذشته انگاري تلقی نموده و او را به طرف الگوها و خواست

در این چالش فرهنگی اگر جامعه نتواند عناصر فرهنگی خود را متناسب با شرایط و  . سازد می هدایت
ابتدا از بسط و  ،یات زمانی و مکانی منتقل سازد و تحت تأثیر امواج فرهنگی دیگرکشورها قرار گیردمقتض

 ،ماند و آن گاه کم کم به پژمردگی می ابداع و ابتکار و خالقیت باز ،توسعه و شکوفایی و عرض وجود
  ) . 268:  1376 ،گراید (گولد می ایستایی و بی رونقی ،افسردگی

بـه   ،جامعه از پویایی بازماند و حامالن و ناشران و متولیـان آن از آن جـدا گردنـد    هنگامی که فرهنگ
مشـروعیت و اعتبـار خـود را از دسـت داده و وجـدان جمعـی و        ،مرتبط با آنهاي  تدریج هنجارها و ارزش

کنـد و در یـک سـیر     مـی  حالت مسخ شده پیداها  فرهنگ عمومی تغییر یافته و مجموعه ي باورها و ارزش
متناسب با مقتضیات زمان همراه با ثبات در اصول ها  پویایی رفتاري و خواسته ي انسان. گیرد می قرایی قرارقه

ولی گسـترش روزافـزون    ،ازعوامل رشد و توسعه ي فرهنگی و اجتماعی هر جامعه است ،و محتواي فرهنگی
را بـراي نفـوذ فرهنـگ مسـلط      زمینـه  ،یادگیري و تأثیرگذاري متقابل بین فرهنگ ها ،ارتباطات بین المللی

امروزه کشورها در یافته اند که آسان ترین و کم هزینـه تـرین راه بـراي اسـتعمار فکـري و      . سازد می فراهم
سـلطه ي   ،و الگوها ودر یک کالم ایجاد فضا و بستر الزم براي مصرف تولیدات آن هاها  دگرگونی خواست

ولی چیزي که در بلندمدت به مراکز سـلطه ي   ،باشدفرهنگ ن ،البته ممکن است هدف اصلی. فرهنگی است
سلطه ي فرهنگی است ؛ چرا که اگر در سایر کشـورها سـلطه    ،بخشد می اقتدار حقیقی و تضمین شده ،جهانی

  . )5:  1374 ،(منصوري. نظام سلطه ي جهان آسوده خاطر خواهد شد ،ي فرهنگی پیدا کنند
خاص خود بـه منظـور   هاي  فرهنگی در تشخیص انتخاب با دیدي کلی براي کمک به برنامه ریزان بخش

تعیین بهترین نقطه بـراي هـر   . باشد می مؤلفه ي استراتژیک 7مدلی ارائه شده است که شامل  ،برنامه ریزي
نقاط ضعف و فرصت هایی که بـه وسـیله ي    ،برنامه و نیازهاي بخش فرهنگی پدافندغیرعامل به نقاط قوت
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در گسترش و اجراي راهبردهاي پدافندغیرعامل در بخش فرهنـگ  . ستگی داردب ،آید می بخش اقتصادي پدید
 -3  پیشامد (پـیش بینـی )   -2  استمرار و پیوستگی -1زیر باید مورد توجه قرار گیرد : هاي  نیاز است مؤلفه

نـوآوري و   -7  تـاریخی (گذشـته)   -6  رشد و پیشـرفت  -5  همکاري و رقابت -4  عوامل داخلی و خارجی
 بهبود

بخش فرهنگی بایستی یک فرآیند همیشگی و مستمر وجود داشته بشد و هاي  در برنامه ریزي .1
جدید در اثر بروز حوادث و یا هاي  داراي چند برنامه باشیم ؛ زیرا همیشه ممکن است انتخاب

 ،احتماالت اتفاقی ،البته ممکن است آینده. میسر گردد ،محیطی که آینده به همراه داردهاي  فرصت
عادي و ناپیوسته نیزبه همراه داشته باشد ؛ بروز یک جنگ که حتی ممکن است بلندمدت غیر

فرهنگی نیاز به برنامه ریزي کوتاه هاي  کشور و دستگاه ،در این صورت. باشد از آن دسته است
هاي  مدت و متمرکز دارند ؛ از این رو ضروري است که تعادل بین برنامه ریزي مستمر و برنامه

  ناپیوسته حفظ شود .اتفاقی و 
بایست خود  می فرهنگیهاي  دستگاه. با پیشامدهایی رو به رو هستندها  در حقیقت بیشتر استراتژي .2

وقایع پیش بینی هاي  را براي موجه با وقایع در دنیاي واقعی آماده سازد تا بتواننداز بهترین مزیت
 نشده بهره گیرند .

گی داخل کشور و یا بر روي مسائل محیطی داخلی توانند روي مسائل فرهن ها می برنامه ریزي .3
تمرکز داشته باشند ( استراتژي داخلی ) یا این که بر روي مسائلی  که به صورت جنگ نرم در 

تمرکز داشته باشند ( استراتژي  ،نماید می بخش فرهنگی ما را تهدید ،سطح منطقه اي و یا جهانی
 خارجی ) 

خود را شدیداً محدود هاي  و برنامهها  انتخاب ،نگرند می بتافرادي که دنیا را فقط بر اساس رقا .4
در بخش فرهنگی و تهیه . بسیار مهم است که بین رقابت و همکاري تعادل ایجاد گردد. کرده اند

مردم باید مشارکت جدي داشته باشند و مزایا و معایب برنامه را در نظر بگیرند ؛  ،ي برنامه ها
وقت و انرژي  ،یري در مورد یک مسئله و مضوع خاص فرهنگیمثالً ممکن است براي تصمیم گ
ولی این مسئله ي فرهنگی براي مردم قابل پذیرش نباشد و لذا  ،قابل مالحظه اي را صرف کنیم

 توجه به نظرات و پیشنهادات مردم در مسائل فرهنگی رقابت خاصی را در برنامه ریزي به وجود
 آورد . می

باشد ؛ لذا در پدافندغیرعامل  می فرهنگی عاملی براي بقاهاي  يرشد و پیشرفت در برنامه ریز .5
دینی و باورهاي اجتماعی و  ،اسالمیهاي  توجه خاصی به مسائل فرهنگی شده است و ترویج ارزش

 باشد . می تضمینی براي بقا ،تقویت آن ها
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نگی و سال دفاع مقدس و مسائل فره 8به عنوان مثال  ،مطالعه ي تجربیات گذشته ي تاریخی .6
درست است که نمی  . ما را در موفقیت آینده یاري و کمک خواهد نمود ،دفاع مقدسهاي  ارزش

دید بهتري  ،توان با مطالعه ي تجربیات گذشته می ولی ،توان آینده را از میان گذشته پیش بینی کرد
 در آینده ترسیم نمود .

یاري دهد ؛ بهبود به مفهوم بهترکردن  تواند ما را در بهبود روند ، میتوجه به شکوفایی نوآوري ها .7
باشد و  می چیزي که قبالً وجود داشته و نوآوري به مفهوم به وجود آوردن چیزي جدید

شوند تا بتواند پاسخ گوي  می شود که به ارزشی جدید تبدیل می قدیم چنان تغییر دادههاي  برنامه
 . )113 – 108:  1389 ،نسل جدید و مسائل فرهنگی جدید باشد  (صادقی

 تجزیه و تحلیل شرایط موجود فرهنگی و ترسیم چشم اندازهاي آینده    -4-3
گذشته هاي  فرهنگی و تحلیل آماري فعالیتهاي  بایست که اطالعاتی از تعداد دستگاه می الف ) در این مرحله

  . و تهدیدات در گذشته را داشته باشیمها  فرصت ،قوت ،و شناسایی نقاط ضعفها  ي آن
لویت بندي نیازها : اولویت بندي به منظور شناسایی نیازهایی است که بیشتر در بخش فرهنگـی مـورد   ب) او

  توجه قرارگیرند و در برنامه ریزي جدید در تقدم واقع شوند .
توانیم توسط فـرم هـایی از نیازهـاي اولیـه ي      می ج) شناسایی نیازهاي مورد درخواست مردم : در این مرحله

  ران اطالعاتی را جمع آوري کنیم .مردم در زمان بح
اطالع رسانی که مهم ترین عامل موفقیت در زمان بحـران هاسـت و الزم اسـت در    هاي  د) ارائه ي همکاري

بخش فرهنگی به ابزارهاي اطالع رسانی همگانی توجه خاص گردد و در این زمینه برنامـه ریـزي هـایی    
  ) .113 – 108:  1389 ،صورت گیرد صادقی

  رينتیجه گی
. شود که بین این دو عنصر رابطه وجود دارد می مشخص ، فرهنگ و پدافند غیرعاملهاي  ویژگیبا توجه به 

بنابراین عرصه ي فرهنگ از عرصه هایی است که دشمن به صورت گسترده  و کلی در آن وارد عمل شده 
تأثیرپذیري در افراد کنند و موجب افزایش  می دشمنان از فرهنگ یه صورت غیر مستقیم استفاده. است

 به صورت ناخودآگاه در افراد ایجادها  توان گفت که این تأثیرپذیري می شود که اکثر مواقع می جامعه
دارد بنابراین هرگونه مداخالت در این  ژرفچون فرهنگ در هویت افراد تأثیراتی  ،از طرفی  . شود می

شامل موارد  ،فاع فرهنگی از منظر دفاع غیرعاملاصول بنیادین د. زمینه هم اثراتی دراز مدت خواهد داشت
  باشد : می زیر

کـاهش   -2 هوشیاري و مراقبت فرهنگی عرصه ي جامعه و کشور در برابر تهدیدات و تهاجمات دشـمن 
نفوذ ناپذیري فرهنگی در برابر سـتون   -3 تأثیرگذاري عملیات روانی دشمن و ایمن سازي جامعه در برابر آن



 q  425   فرهنگ از منظر دفاع غیرعامل
 

 

ارتقـاء   -6 آموزش عمومی و فرهنگ سازي مخـاطبین  -5 سازي عملیات روانی دشمنخنثی  -4 پنجم دشمن
 -8 عرصـه ي فرهنـگ  هـاي   زیرسـاخت هـاي   کاهش آسـیب پـذیري   -7 اعتماد به نفس ملی و مقاومت ملی
ارتقـاء   -9 پرورشی و فرهنگی در برابر تهدیـدات دشـمنان   ،آموزشیهاي  استحکام و مقاوم سازي زیرساخت

 ) .1388 ،ت ملی در برابر تهدیدات دشمنان (سند راهبردي پدافندغیرعامل کشورآستانه ي مقاوم
زیر مورد هاي  در گسترش و اجراي راهبردهاي پدافندغیرعامل در بخش فرهنگ نیاز است مؤلفه،بنابراین

 همکاري -4  عوامل داخلی و خارجی -3 پیشامد (پیش بینی ) -2  استمرار و پیوستگی -1توجه قرار گیرد : 
 . نوآوري و بهبود -7  تاریخی (گذشته) -6  رشد و پیشرفت -5  و رقابت

منطقـی و  هـاي   و تصمیم گیـري ها  فرهنی موجود و برنامه ریزيهاي  امید است بتوان با استفاده از پتانسیل
  . ملی به اهداف پدافند غیرعامل در جامعه دست پیدا کرد

  منابع و مراجع 
  دانشکده ي فارابی  ،تهران ،ه ). م. نوین ( شهاي  )، پدافند غیرعامل در جنگ1389محمدحسین  ( ،احمرلوئی

  نشریۀ علمی خبري دانشگاه شاهد ،یند توسعهآدینی در فر ه ينقش اندیش ،)1373(اهللا  نعمت  ،اکبري
 ،دي مازنـدرانی ویراستار محمد جـواد زاهـ   ،فرهنگ علوم اجتماعی ،)1376کولب (. ویلیام ل ،جولبوس گولد

 نشر مازیار  ،تهران
 ویراست دوم  ،روابط عمومی سازمان پدافندغیرعامل کشور ،)1388( سند راهبردي پدافند غیرعامل کشور 

شـماره ي   ،کتاب ماه علوم اجتمـاعی  ،برنامه ریزي پدافند غیرعامل در بخش فرهنگی ،)1389سعید ( ،صادقی
35  

 ،تهران ،ترجمه ي خشایار دیهمی ،فلسفه ي امروزین علوم اجتماعی : نگرش چندفرهنگی ،)1381برایان ( ،فی
  انتشارات نشرنو 

انتشـارات مرکـز نشـر     ،تهـران  ،ترجمه ي کـاووس سـیدامامی   ،دگرگونی اجتماعی ،)1373رابرت اچ ( ،الور
  دانشگاهی  

   ترمه نشر: انتهر ،نسانیا راـفتر از ارزش ،يدبرراـک تحلیل: مانیزسا رفتار مدیریت ،)1379( غرـصا ،بکیمش
کتـاب مـاه علـوم     ،گسترش مفاهیم پدافند غیرعامل در فرهنگ عمـومی  ،)1389سید محمدرضا ( ،مصطفوي

  35شماره ي  ،اجتماعی
 انتشارات وزارت امورخارجه   ،تهران ،فرهنگ استقالل و توسعه ،)1374جواد ( ،منصوري

  ستاد تدوین متون درسی دافوس   ،تهران ،دفاع غیرعامل ،)1389جعفر ( ،موحدي نیا
  انتشارات نیکان  ،تهران ،علوم اجتماعی و سیر تکوینی آن ،)1363احسان ( ،نراقی
 انتشارات اندیشه ي نوین ،تهران ،)، مبانی جامعه شناسی1384محسن ( ،نیازي
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شـماره ي   ،جتمـاعی کتاب ماه علوم ا غیرعامل،)، جایگاه فرهنگ در دفاع 1389سید جواد ( ،هاشمی فشارکی
35  

Ziyary , k  (1999), Research on the Wommen Situation In University Society 
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  غیرعاملامنیت معماري ساختمان از منظر پدافند 
  1محسن تنباکوزاده

  
  چکیده

، شناخت تهدیدهاي طبیعی و غیر طبیعی که انسان در طول زندگی خود با آن مواجه بوده و هست
. هاي پیشگیرانه را گوشزد خواهد ساخت ضرورت آگاهی از معیارهاي فنی و حقوقی در انجام اقدام

بهبود طراحی معمـاري  ، رارگیردبایست مورد توجه جدي ق از جمله مواردي که در این راستا می
ها در حفظ منابع انسانی و  ساختمان بر اساس ملزومات پدافند غیرعامل به منظور افزایش توانمندي

اي موجود و  این بررسی با رصد منابع کتابخانه. مادي کشور به ویژه در هنگام ایجاد بحران است
معماري ساختمان با لحاظ معیارهاي مالحظات کلی ، هاي موضوع پدافند غیرعامل توجه به ضرورت
افزون بر آن با توجه به بررسـی الزامـات   . را در اختیار خواننده خواهد گذاشت پدافند غیرعامل

ي آگاهی هرچه بیشتر مخاطبان با موارد کاربردي و اجرایی در  زمینه، قانونی موجود در این موضوع
  . یرعامل فراهم خواهد نمودطراحی معماري ساختمان را مطابق با الزامات پدافند غ

  معماري، ساختمان، بحران، پدافند غیرعامل :ها کلیدواژه
   

                                                   
رشـته حـوادث ناشـی از     ،کار (خبره) گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار اصفهان ، کارشناس رسمی دادگسـتري  بازرس .1

  kheimegah@yahoo.com / کار
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  مقدمه -1
ي طبیعی  ي خاکی، وجود عوامل تهدیدکننده نگاهی گذرا به سیر تاریخی حضور و زندگی انسان در کره

گذر زمان؛ با همچون سیل، زلزله، ریزش کوه، صاعقه و ... در زندگی وي را آشکار خواهد ساخت. در 
پیدایش اجتماعات بشري و تداخل و تزاحم بین منافع افراد و جوامع بشري، نوع دیگري از تهدیدات انسان 

هاي ابتدایی ماقبل تاریخ گرفته  هاي شکل گرفته در طول زمان، از جنگ علیه انسان نیز به وجود آمد. جنگ
هایی از تهدیدات انسان علیه  وارد مشابه نمونهمدرن امروزي، اقدامات تروریستی و دیگر م هاي فوق تا جنگ

انسان هستند که بر تهدیدات طبیعی که بشر از قبل با آن مواجه بوده افزوده شده است. همچنین، ارتقاي 
هاي نوین در تولید مواد و تجهیزات جدید موجب پدید آمدن صنایع و  دانش بشر و دستیابی وي به فناوري

اي و ... شد که  هاي هسته ها، صنایع شیمیایی، نیروگاه وه خطرناك همچون پاالیشگاهتاسیساتی مهم و البته بالق
پوشی؛ در صورت عدم انجام تمهیدات و اقدامات پیشگیرانه مناسب، در  در کنار منافع و فواید غیر قابل چشم

که بشـر در مواجهه ناپذیر خواهد بود و البته این تهدیدات نیز به تهدیدات قبلـی  ي خطراتی جبران بردارنده
شود. توجه دقیق به این برداشت گذرا از سیر تاریخی زندگی انسان، این نکته را  با آن قرار دارد افزوده می

هاي مراکز اجتماعات انسانی با هر نوع کارکرد اعم از سیاسی، اقتصادي و  روشن خواهد ساخت که ساختمان
تژیک کشور همواره در مواجهه با انواع تهدیدات طبیعی نظامی، تاسیسات، تجهیزات و البته تسلیحات استرا
اي که در این نوشتار از آن به عنوان پدافند غیرعامل یاد  و غیر طبیعی قرار دارد و انجام اقدامات پیشگیرانه

  ناپذیر خواهد بود. شود به ویژه در صنعت ساختمان به عنوان یک ضرورت، اجتناب می
  تعاریف کلیدي -2

پـذیري نیـروي    اي که موجـب کـاهش آسـیب    ي اقدامات غیر مسلحانه مجموعه:1یرعاملپدافند غ -2-1
هاي کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن و یا  ها و تاسیسات، تجهیزات و شریان انسانی، ساختمان

وجب . این اقدامات همچنین م2شود، پدافند غیرعامل نام دارد کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیر طبیعی می
هـاي ضـروري و تسـهیل مـدیریت بحـران در برابـر        افزایش بازدارندگی، ارتقاي پایداري ملی، تداوم فعالیـت 

  .3شود تهدیدات اعم از طبیعی و غیر طبیعی می
شرایطی است که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهاي طبیعی و انسانی (به جـز مـوارد   :4بحران -2-2

و موجـب ایجـاد    آمدهتماعی) به طور ناگهانی یا غیرقابل کنترل به وجود هاي امنیتی و اج موضوعه در حوزه

                                                   
1- Passive defense 

جمهوري اجتماعی و فرهنگی ، اقتصاديقانون برنامه چهارم توسعه  121ماده  11آیین نامه اجرایی بند  1ردیف ب ماده  -2
  ناسالمی ایرا

  مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 1-1-1-21ردیف  -3
4- Crisis 
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بر طرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراري،  شود که انسانی می ي مشقت و سختی به یک مجموعه یا جامعه
  .1العاده دارد فوري و فوق

بار شـده   فاجعهساز و  عوامل و شرایطی است که موجب ایجاد شرایط خطرناك، حادثه تهدیدات: -2-3
  شود: می بندي ي زیر تقسیم وبه دودسته

: این موارد که در برخی اوقات به عنوان بالیاي طبیعی یا حوادث غیر مترقبـه  2تهدیدات طبیعی -2-3-1
  شود. شود شامل مواردي همچون سیل، زلزله، طوفان، صاعقه و دیگر موارد مشابه می نیز از آن یاد می

شود خود به  ساز نیز شناخته می : این تهدیدات که به عنوان تهدیدات انسان3تهدیدات غیرطبیعی -2-3-2
  شود: سه بخش تقسیم می

  اعم از تهدیدات هوایی، زمینی و دریایی. 4تهدیدات نظامی -2-3-2-1
  هاي خرابکارانه و ... . ها، فعالیت گذاري و تروریستی شامل انواع بمب 5تهدیدات امنیتی -2-3-2-2
  شامل نشت مواد شیمیایی، نشت مواد رادیواکتیو، انفجار مخازن و ... . 6یدات صنعتیتهد -2-3-2-3

  ي پدافند غیرعامل در ساخت و ساز تاریخچه -3
انسان از دیرباز با پناه گرفتن در غارها به عنوان اولیـن محل اسکان و زنـدگی، خـود را در برابـر تهدیدات 

تغییرات ایجاد شده در غارها با استفاده از ابزارهاي دستی و اولیه ساخته است. بررسی  موجـود توانمنـد می
سازي محل براي زندگی، موجب ایجاد قابلیت دفاعی در آن  که عالوه بر کارکردهاي معمول در مناسب

ها مورد  شده موید این مطلب خواهد بود. در ایران از دیر باز موضوع آمادگی در برابر تهدیدات و تهاجم می
توان به ایجاد دژها و شهرهاي مرزي همچون سمرقند توسط کوروش، ایجاد  ده که به عنوان نمونه میتوجه بو

ي دفاعی در هگمتانه، ترکیب عناصر محیطی طبیعی (کوه رحمت) با استحکامات  استحکامات چند الیه
ي شهرها مصنوعی (بخش شرقی بارو) در تخت جمشید، ساخت دژها و دیوارهاي حفاظتی و نیز ساخت کالبد

در دوره ساسانیان، احداث دیواري عظیم بر بقایاي دیوار شوش به دستور داریوش هخامنشی و ایجاد موانع 
اي بوده که  در شهرها به اندازه غیرعاملدفاعی همچون دیوار گرگان اشاره نمود. اهمیت رعایت پدافند 

مانند قلعه حسنلو و » شهر دژ«یا » قلعه شهر«هاي گوناگون به صورت  شهرهاي بزرگ ایران در دوره
هاي سترگ تشکیل  اند و اساس این شهرها را حصار یا حصارهاي محکم تو در تو و برج هگمتانه بنا شده

هایی از این دست یافت؛ همچون احداث حصارهاي  توان نمونه داده است. در دیگر کشورهاي جهان نیز می می
هاي نظامی محصور در روم  پیش از میالد، اردوگاه 6و 5هاي  دفاعی دور تا دور شهرها در یونان در قرن

                                                   
  قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور 1بند الف ماده  -1

2- Natural hazards 
3- Unnatural hazards 
4- Military attacks 
5- Security threats 
6- Industrial hazards 
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باستان، دیوار چین و دیگر موارد مشابه. بدیهی است موارد مذکور صرفا به عنوان نمونه یاد شده و گردآوري 
  طلبد. فهرست کامل این موارد مجالی بیش از این نوشتار می

  ضرورت توجه به پدافند غیرعامل در صنعت ساختمان -4
ضرورت توجه به مفهوم پدافند غیرعامل در صنعت ساختمان و دستیابی به درك صحیح از آن  وقوف بر

مستلزم توجه دقیق به نتایج کارکردي پدافند غیرعامل در صنعت ساختمان است که مهمترین موارد آن 
 عبارتند از:

زایش امنیـت روانـی   و افـ  1ي کشـور، تـامین امنیـت ملـی     ترین سرمایه حفظ و بقاي انسان به عنوان اصلی -1
  .شهروندان در برابر تهدیدات

هاي کالن اقتصـادي از ایـن    جویی محافظت از تجهیزات، تاسیسات و تسلیحات استراتژیک کشور و صرفه -2
  .بابت

تضمین تداوم تامین نیازهاي حیاتی مردم همچون مواد غذایی، سرپناه، انرژي، امنیت و بهداشت در شرایط -3
  بحرانی.

اقتصادي، سیاسی و نظامی و نیز مراکز 4و مراکز مهم3،مراکز حساس2ي فعالیت مراکز حیاتی امهامکان اد -4
  .علمی و فرهنگی در شرایط بحرانی

هـاي نـاچیز اقـدامات     کم هزینه بودن پدافند غیرعامل نسبت به دفاع عامل و تهاجم، با توجه به هزینـه  -5
  سازي مجدد.هاي جبران خسارات و باز پیشگیرانه در برابر هزینه

اي از خسارات  گرچه تبیین موارد فوق خود نیازمند نوشتاري مستقل خواهد بود اما نگاهی گذرا به گوشه
جنگ تحمیلی به عنوان یک تجربه عینی و تلخ در کشورمان، ما را بیش از پیش در توجه به موضوع پدافند 

هر، سـومار، مهـران، نفـت شـهر و     شهر شامل خرمش 6«ساله،  8غیرعامل یاري خواهد کرد. در طول جنگ 
درصـد بـر اثـر حمـالت      85تـا   15شهر دیگر بین  17درصد تخریب شدند. به عالوه  100هویزه به میزان 

شهر کشور مورد تهاجم  61اي، هوایی و موشکی دشمن تخریب گردیدند. در مجموع مناطق مسکونی  توپخانه
وجه بیش از پیش به موضوع پدافند غیرعامـل را  ها ضرورت ت بررسی مجدد این آسیب.» 5نظامی قرار گرفت

  شود. یادآور می

                                                   
1- National security 
2- Vital centers 
3- Critical centers 
4- Important centers 

  1385داعی نژاد ،  -5



 q  431   امنیت معماري ساختمان از منظر پدافند غیرعامل
 

 

  اهداف پدافند غیرعامل در معماري ساختمان -5
توان موارد زیر را به عنوان  می هاي توجه به پدافند غیرعامل در معماري ساختمان، پس از توجه به ضرورت

  ي معماري ساختمان برشمرد: اهداف کلی در پدافند غیرعامل در صنعت ساختمان و به ویژه در حوزه
  سازي مراکز حیاتی و حساس کشور. ایمن -1
  باال بردن قابلیت بقا و حفظ کشور در شرایط بحران. -2
  هاي مقاومت در برابر تهدیدات. ي مقاومت ملی و تقویت مولفه افزایش آستانه -3
  پذیري. ش آسیبفرهنگ سازي و ایجاد باور عمومی در مورد تاثیر پدافند غیرعامل در کاه -4
  پذیري کشور و نمایش اقتدار ملی ناشی از آن به عنوان یک مولفه از اصل بازدارندگی. کاهش آسیب -5
  تدابیر پدافند غیرعامل در معماري ساختمان -6

بعد از بررسی اهداف پدافند غیرعامل در معماري ساختمان نوبت به اجراي تدابیر پیشگیرانه مربوط به این 
ي مالحضات معماري مربوط به  ي کلیه رسد. این تدابیر در بردارنده ها می ها و ساختمان سازه امر در احداث

  شود. خواهد بود که موارد مربوط به هریک به تفکیک ارایه می2و فضاهاي امن1محوطه، ساختمان، پناهگاه
  جانمایی ساختمان -6-1

، 4ي اهمیت زیاد هاي با درجه و ساختمان 3ادي اهمیت بسیار زی هاي مسکونی بادرجه ها و ساختمان در مجتمع
ها، تاسیسات،  اي انجام شود که از جمع شدن و متمرکز شدن افراد، فعالیت جانمایی ساختمان به گونه

ها در یک فضاي محدود اجتناب شود، همچنین به منظور جلوگیري از مسدود شدن مسیر  تجهیزات و سرمایه
 5معبر دسترسی به ساختمان حداقل معادل یک سوم ارتفاع ساختمان امداد رسانی در اثر ریزش آوار، عرض

االمکان این بناها در نقاطی که از نظر  هاي با کاربري درمانی حتی در نظر گرفته شود. در خصوص ساختمان

                                                   
1- Defilade 

گردد کـه در مقابـل اثـرات     مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان: فضاي امن به فضایی اطالق می 8-1-21ردیف  -2
سایر فضاهاي ساختمان از ایمنی و مقاومـت بیشـتري   بارهاي ناشی از انفجار کمتر در معرض خطر قرارگرفته و نسبت به 

 برخوردار باشد.
هاي اصـلی وزارتخانـه    باشند مانند: ساختمان هاي اصلی کشور می ها محل استقرار افراد و یا انجام ماموریت این ساختمان -3

الـی پانصـد تختخوابـه،     هاي صد هاي مسکونی چهارده الی بیست طبقه، مخازن آب و تاسیسات وابسته، بیمارستان ها، برج
هـا، مراکـز    مرکز فرماندهی و مدیریت بحران کشور، ساختمان فرماندهی و ستاد سپاه، ارتش و نیروي انتظـامی در اسـتان  

هاي با بیش از پنجاه هزار نفر ظرفیـت، مراکـز    تولید محصوالت کشور مانند فوالد، نفت، پتروشیمی، گاز، سیمان، ورزشگاه
 هاي مسکونی و صنعتی. عملکرد فراشهري مجتمعخرید و فروش تجاري با 

باشـند ماننـد    هـاي تولیـدي، اداري، تجـاري و سـکونت مـی      هـا محـل اسـتقرار، مراجعـه و انجـام فعالیـت       این سـاختمان  -4
هـاي پنجـاه الـی صـد      الی سیزده طبقه، مراکز فرماندهی و مدیریت بحران اسـتان، بیمارسـتان   9هاي مسکونی  ساختمان

هـاي   اي شهري بـراي سـاختمان   هاي پانزده تا پنجاه هزار نفره، مرکز خرید و فروش با عملکرد منطقه شگاهتختخوابه، ورز
 اداري، دولتی و خصوصی در سطح استان، زندان هاي مرکزي.

 مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان. 2-1-2-2-21ردیف  -5
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رسانی  هاي سوخت شوند برپا شده و در مجاور مراکز پرمخاطره مانند جایگاه نظامی با ارزش محسوب نمی
  نباشد.

  حجم ساختمان -6-2
اي باشد که در صورت آسیب دیدن ساختمان،  ، فرم ساختمان به گونه1هاي بیش از شش طبقه در ساختمان

آوار آن موجب انسداد مسیر دسترسی به ساختمان نشود. پالن ساختمان تا حد امکان ساده و متقارن و در دو 
ده و از ایجاد تغییرات زیاد و نامتقارن پالن رفتگی زیاد بو آمدگی و پس امتداد عمود بر هم و بدون پیش

اي طراحی  هاي اصلی به گونه هاي مجاور خیابان االمکان خودداري شود. افزون بر آن، فرم کلی ساختمان حتی
  شود که در صورت تخریب، موجب مسدود شدن معبر اصلی نشود.

  ها پناه جان -6-3
بینی شود. الزم به ذکر است جنس  تعداد کافی پیش در امتداد همه مسیرهاي دسترسی داخلی جان پناه به

کند  هاي قائم بتنی با ارتفاع کم که فقط امکان درازکش را فراهم می ها حتی لبه پناه ي جان مصالح جداره
هایی با ظرفیت کم و به صورت  بایستی در برابر انفجار مقاوم باشد. همچنین در فضاي باز نیز جان پناه

اي که دسترسی به آن در کمترین زمان ممکن فراهم شده و محل استقرار جان  به گونهپراکنده ایجاد گردد 
  اي تعیین شود که خارج از شعاع خطر ناشی از ریزش آوارهاي ساختمانی قرار داشته باشد. ها به گونه پناه
  فضاهاي باز -6-4
ها  مکف و اول حذف شده و فرمي عناصر ساختمان به ویژه در طبقات ه هاي تیز و گوشه دار از فرم کلیه لبه

هاي نرم و آیرودینامیک براي عبور  یکپارچه بوده و تغییرات ناگهانی و قابل مالحظه نداشته باشد و از فرم
ي  هاي مسکونی با درجه هاي مسکونی و ساختمان ي فضاي باز در مجتمع موج انفجار استفاده شود.محوطه
هاي پزشکی، استقرار مناسب و عاري  اي کافی براي انجام فوریتداراي فض 2اهمیت بسیار زیاد، زیاد و متوسط

ها و  شدگان در شرایط اضطراري باشد؛ عالوه بر آن در مجتمع آوري فوت از خطر مجروحان و جمع
ي اهمیت بسیار زیاد محل مناسبی براي فرود بالگرد در شرایط اضطراري  هاي مسکونی با درجه ساختمان

  بینی شود. پیش

                                                   
 مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان. 1-1-3-2-21ردیف  -1
هــاي مســکونی، اداري ، تجــاري و تولیــدي مــی باشــند ماننــد   هــا محــل اســتقرار، مراجعــه و فعالیــت  ایــن ســاختمان -2

هـاي   هـا، ورزشـگاه   ساختمان هاي مسـکونی چهـار الـی هشـت طبقـه، مراکـز فرمانـدهی و مـدیریت بحـران شهرسـتان          
هـا،   هـاي دولتـی، دانشـگاه    و اطالعـات، دسـتگاه  داري اسـناد، آمـار    با ظرفیت پانزده هزار نفـر، سـینما، تئـاتر، مراکـز نگـه     

 هـاي تـا ظرفیـت پنجـاه تخـت، مراکـز خریـد        هـا و کلینیـک   مدارس، مساجد با ظرفیت بیش از یکصـد نفـر، بیمارسـتان   
 هاي اداري، دولتی، خصوصی در سطح شهرستان. اي شهري براي ساختمان و فروش با عملکرد ناحیه
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  ها يورود -6-5
ي اهمیت بسیار زیاد و زیاد حداقل داراي دو راه ورودي و دو راه خروجی  هاي مسکونی با درجه ساختمان

بایست  ها می باشد به عالوه جهت جلوگیري از ورود موج انفجار، در طراحی فضاي ورودي این ساختمان
هاي مسکونی و صنعتی و  ركهاي اضطراري براي شه موانع فیزیکی مناسب در نظر گرفته شود. ابعاد ورودي

ي اهمیت زیاد متناسب با میزان تردد پیاده و سواره، تعداد افراد و وسایل  هاي مسکونی با درجه ساختمان
نقلیه، بیشترین عرض وسایل نقلیه، جهت حرکت و نوع وسایل امدادي مورد نیاز، وسعت مجموعه و امکانات 

هاي مسکونی و صنعتی و  ها درمجتمع شود ورودي دآور میامدادي مجموعه در شرایط بحرانی منظور شود. یا
اي باشد که در صورت تخریب کامل،  بایست به گونه ي اهمیت زیاد می هاي مسکونی با درجه ساختمان

قابلیت ترمیم سریع داشته و موجب مسدود شدن راه براي وسایل نقلیه نشود، به عالوه ورودي ساختمان در 
میت بسیار زیاد و زیاد الزم است با ایجاد سقف یا حائل مقاوم در برابر ریزش ي اه هاي با درجه ساختمان

ي عناصر  محفوظ و ایمن شود. شرایط خروج اضطراري از ساختمان به هر طریق ممکن تسهیل شده و کلیه
هاي خروج اضطراري  ها حذف شود؛ راه کند از ورودي زائد و غیر ضروري که خروج اضطراري را مختل می

ي همکف بدون  ناسب با تعداد افراد حاضر در ساختمان و با عرض کافی در نظر گرفته شده، در طبقهکه مت
  اختالف سطح بوده و با عالیم خوانا و واضح مشخص شده باشد.

  مسیرهاي دسترسی -6-6
اي طراحی شود که تداخل و تزاحم در حرکت افراد و وسایل نقلیه را به حداقل  مسیرهاي دسترسی به گونه

برساند، معابر، هموار و عاري از هرگونه زوائد و موانع مزاحم باشد و براي حرکت معلولین نیز مزاحمتی 
ها در مسیر به صورتی باشد که مسیریابی و عبور  ها و المان ایجاد ننماید؛ افزون بر آن الزم است طراحی لبه

ها و عالیم مناسب موجب خواهد شد تا  ها، نوشته تر نماید. نصب تابلو افراد در شرایط اضطراري را آسان
ي  تر انجام شود. به منظور کاهش اثرات موج انفجار و تخلیه مسیریابی در شرایط اضطراري بهتر و دقیق

بینی شود و در امتداد مسیرهاي سواره و  هایی انحرافی به سمت فضاي باز پیش نیروهاي انفجاري، خروجی
پناه جهت افزایش قابلیت جذب موج انفجار ایجاد شود. در  پیاده، یک ردیف فضاي سبز به عنوان جان

ي اهمیت بسیار زیاد و زیاد و جمعیت بیش از یکصد نفر حداقل یک مسیر دسترسی با  هاي با درجه مجتمع
عرض زیاد و پوشش دسترسی سراسري که در شرایط اضطراري از ریزش و انسداد مصون باشد ایجاد شود. 

ی ریزش آوار نبایست موجب انسداد کامل مسیرهاي دسترسی شود. در خصوص بدیهی است تحت هیچ شرایط
ي اهمیت بسیار زیاد، بایستی از طراحی فضاهاي خطی با راهروهاي طوالنی و مستقیم  هاي با درجه ساختمان

هاي متوالی داخلی و خارجی را به صورتی که روبروي هم  اجتناب نموده و دیوارهاي هال ورودي و درب
  (غیر متقابل) اجرا کرد.نباشند 
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  ها و آسانسور دار، پلکان هاي شیب راه -6-7
 30سانتی متر، کف مفید پله حداقل  150ها در فضاي باز براي حفظ ایمنی عرض پله حداقل  در طراحی پله

 5دار حداکثر معادل  هاي شیب . همچنین شیب راه1سانتی متر لحاظ شود 17سانتی متر و ارتفاع پله حداکثر 
. جانمایی و طراحی 2متر براي خروج سریع و همزمان دو نفر باشد 8/1د بوده و داراي حداقل عرض درص

ي آسانسور (به تشخیص طراح) از پلکان فاصله داشته باشد تا در صورت  اي باشد که چاله آسانسور به گونه
ت مناسب براي جلوگیري از نفوذ موج انفجار به آسانسور، پلکان در امان بماند. افزون بر آن، رعایت تمهیدا

رسانی به پلکان و راهروها امري الزم و  ي آسانسور و آسیب انتقال موج انفجار، دود و آتش از طریق چاله
ي  هاي با درجه ضروریست. گفتنی است بام اتاقک تاسیسات آسانسور در قسمت فوقانی چاه در ساختمان

در برابر موج انفجار باشد. همچنین در این گونه اهمیت بسیار زیاد و زیاد باید داراي مقاومت کافی 
ساختمانها جهت تخلیه اضطراري الزم است باالبرهایی در جدارهاي خارجی ساختمان پیش بینی شود. در 

بایست محورهاي متفاوت براي  ي اهمیت بسیار زیاد می هاي با درجه هاي بلند به ویژه ساختمان ساختمان
  د تا چاه آسانسور نتواند مانند یک دودکش بلند عمل نماید.آسانسور در طی طبقات منظور شو

  فضاهاي امن -6-8
فضاهاي امن، تمام یا بخشی از فضاهاي یک ساختمان با عملکردهاي مختلف در زمان صلح و غیر بحرانی 

 نماید. فضاهاي امن باید ضمن است که با در نظر گرفتن مالحظاتی، افراد را در برابر تهدیدات محافظت می
هاي ناشی از آن، در برابر  ایمن بودن در برابر فروریزش آوار و مقاوم بودن در برابر موج انفجار و آسیب

اي باشد که کمترین میزان دود و غبار به داخل آن نفوذ نماید. جانمایی این  ها نیز مقاوم بوده و به گونه ترکش
  روج در شرایط ایمن و به آسانی حاصل شود.بایست به نحوي انجام شود که دسترسی به راه خ فضاها نیز می

  هاي فرار پله -6-9
ي زمانی از دورترین نقاط ساختمان به آن بیش از  اي انجام شود که حداکثر فاصله ها به گونه جانمایی این پله

هاي امن طبقات قرار گرفته و  هاي فرار به صورت مکان امن بوده و ترجیحا درون اتاق ثانیه نباشد. پله 15
طبقه،  4هاي عمومی پرجمعیت تا  ي همکف نیز احداث شوند. براي ساختمان تی در یک طبقه باالي طبقهح

بینی شود؛ در  جهت متفاوت) به صورت متصل به ساختمان پیش 4ي فرار (ترجیحا در  پله 4حداقل 
عیت ساکن طبقه بوده و جم 4هاي محل تجمع در صورتی که عرض نما کم و تعداد طبقات بیش از  ساختمان

هاي فرار در داخل بنا و در مجاورت با آسانسورها ایجاد شده و ضریب ایمنی این  در آن زیاد باشد الزاما پله
هاي فرار کمکی که  هاي دیگر باشد. پله هاي فرار در ساختمان ها تا حد امکان باالتر از ضریب ایمنی پله پله

                                                   
 مقررات ملی ساختمانمبحث بیست و یکم  1-6-2-2-21ردیف  -1
  مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 2-6-2-2-21ردیف  -2



 q  435   امنیت معماري ساختمان از منظر پدافند غیرعامل
 

 

هاي خروج  ها (مانند سرسره تواند در مدلی مشابه با سرسره می هاي استاندارد خواهد بود، افزون بر تعداد پله
ها تا محوطه بیرونی باشد در نظر گرفته شود.  ها یا بالکن اضطراري در هواپیما) که قابل نصب بر روي پنجره

ي اضطراري خواهد شد. الزم به ذکر است  ها موجب تسریع در تخلیه استفاده از مدل سرسره در طرح نرده
تواند داراي طرحی  هاي امن براي اشغال کمترین سطح ممکن از فضا می عمودي ویژه در اتاقهاي  دسترسی

  نشانی باشد. هاي خروج اضطراري در مراکز آتش مشابه میله
  ها سطوح کف معابر و پلکان -6-10

ه اي باشد که از هرگونه دشواري حرکت بر روي آن ممانعت به عمل آید به عنوان نمون کف معابر به گونه
ي خشک و نرم یا سطوح گلی و  نبایست تمام یابخشی از این مسیرها (در فضاي باز) از سطوح شنی، ماسه

دار براي جلوگیري از لغزش و سر خوردن افراد در  هاي شیب چسبنده تشکیل شده باشد. مصالح کف راه
الف سطح در کف در دار (اصطکاك زیاد) انتخاب شود. از ایجاد اخت هنگام تردد از جنس زبر، سخت و آج

شود ترسیم خطوط و  ها استفاده نشود. یادآور می حد امکان پرهیز شده و از مصالح لغزنده به ویژه در پلکان
تواند در هدایت افراد در  هاي روشن و شبرنگ) می هاي مناسب (رنگ کننده با رنگ عالیم راهنما و هدایت

  شرایط بحرانی نقش قابل توجهی داشته باشد.
  ي خارجی و نماي ساختمان دارهج -6-11

اتصال دیوارهاي خارجی به سازه واجد استحکام کافی باشد. از به کارگیري عناصر الحاقی سست، شکننده و 
ي وسیع و نیز پنجره در محیط  مهار نشده در نماي ساختمان خودداري و از کاربرد عناصر سست و شکننده

یر تجهیزات نصب شده در ساختمان اجتناب شود. سطح نما بیرونی و در سطح نماي ساختمان، پشت بام و سا
شود حداکثر  اي باشد که موج انفجار را شکسته، عبور داده یا در برابر آن مقاومت کند. یادآور می به گونه

ي نما به سازه  و اتصال پوسته 1درصد سطح نما بوده 30سطح قابل استفاده براي بازشوها در نماي ساختمان 
ها در برابر موج  هاي بزرگ و شیشه پذیري پنجره اي استحکام کامل باشد. باتوجه به آسیببایست دار می

ي اهمیت بسیار زیاد و زیاد صرفا به شرط  هاي با درجه هاي بزرگ در ساختمان انفجار، استفاده از پنجره
سقف نورگیر،  رعایت تمهیدات ضروري مقاومت در برابر انفجار بالمانع است. همچنین براي فضاهاي امن و

ي اهمیت بسیار زیاد و زیاد ترجیحا از صفحات نورگذر نشکن استفاده  هاي با درجه به ویژه در ساختمان
هاي شکسته به معابر، تمهیداتی چون استفاده از  شود. به منظور جلوگیري از شکستن و ریزش شیشه

نشینی سطح  ، عقب هاي نشکن از شیشه هاي کوچک، استفاده ها به قاب بندي پنجره هاي فرورفته، تقسیم پنجره
  توان بهره برد. داراي پنجره نسبت به معبر و دیگر موارد مشابه می
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  ها و بازشوها پنجره -6-12
ي اهمیت بسیار زیاد و زیاد براي پایداري پنجره در برابر انفجار الزم است  هاي با درجه در ساختمان

اي مشروط به  استفاده از بلوك (موزاییک)هاي شیشه ي ساختمان مهار شده و چهارچوب پنجره به سازه
ي  ها و دیگر بازشوهاي جداره ها، کرکره ي مناسب شود. همچنین مهاربندي درب استفاده از نگهدارنده

ي  هاي نصب شده در پوسته ها درب گاه واجد استحکام الزم باشد. در این ساختمان ي تکیه خارجی به سازه
ها در مقابل موج انفجار مقاوم باشد؛ بدیهی است در این  د و چهارچوب دربخارجی به سمت خارج باز شو

نشینی کافی در نظر  شود الزم است عقب ها به معابر عمومی باز می هایی که درب آن خصوص براي ساختمان
ها چهارچوب  ي ساختمان بایست در کلیه گرفته شود. افزون بر آن به منظور افزایش مقاومت بازشوها می

  هاي خارجی با کالف متصل و همه با مصالح محکم پر شود. درب
  فضاسازي داخلی ساختمان -6-13

سقف و  ،به منظور جلوگیري از افزایش تلفات انسانی ناشی از قرارگیري اجزاي غیر باربر جداکننده (دیوار
هاي کاذب  کف کاذب) در برابر موج انفجار به هیچ عنوان از مصالح برنده مانند شیشه، به ویژه در سقف

استفاده نشود. همچنین وسایل سنگینی مانند یونیت هیتر در سقف به کار برده نشده و دیوارهاي جدا شونده 
  ي ساختمان متصل و مهار شوند. به طور کامل به سازه

  هپناهگا -6-14
هاي معمولی  شود که در مقابل تهدیدات متعارف، نسبت به ساختمان پناهگاه به مکان اسکان موقتی اطالق می

ي حفاظت (میزان  ها با توجه به درجه باشد. پناهگاه از ایمنی و پایداري به مراتب باالتري برخوردار می
نظوره بودن) و مدت اقامت افراد ي عملکرد (تک منظوره یا چند م مقاومت در برابر عوامل مخرب)، نحوه

هاي مختلف  شوند. الزم است پناهگاه در نزدیکترین فاصله به بخش هاي متفاوت تقسیم می در آن به گروه
ترین  پذیر و در پایین هاي آسیب ساختمان قرار داشته و داراي مسیري امن باشد. همچنین پناهگاه دور از بخش

آن از مقاومت کافی در برابر اصابت ترکش و موج انفجار  ي ساختمان ساخته شده و جدارهاي طبقه
ي قرارگیري، نوع کاربري ساختمان و تعداد  شود ظرفیت پناهگاه بر اساس محدوده برخوردار باشد. یادآور می

بایست جوابگوي اقامت  شود. فضاي پناهگاه می کننده) تعیین می کننده (اعم از حاضر و مراجعه افراد استفاده
افراد در شرایط بحرانی بوده و ورود به پناهگاه الزاما از طریق یک فضاي واسطه انجام شده و  بلند مدت

درب ورودي از نوع ضد انفجار انتخاب شود. الزم به ذکر است هر پناهگاه بایستی داراي حداقل یک درب 
  ورودي و یک درب خروجی اضطراري (خارج از محدوده ریزش و آوار) باشد.
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  نونی پدافند غیرعاملمستندات قا -7
هاي ملموس در توجه به موضوع پدافند  ها و ضرورت آنچه در پیش گذشت دیدگاهی مبتنی بر واقعیت

غیرعامل با تاکید ویژه بر معماري ساختمان بود که پرداختن به این امر مهم را فارغ از وجود الزمات قانونی، 
بیشتر بر این مهم، در این بخش قوانین و مقررات مرتبط با نمود. لکن به منظور تاکید هرچه  ناپذیر می اجتناب

  پدافند غیرعامل (بصورت عام) برشمرده خواهند شد.
 1404سند چشم انداز جمهوري اسالمی ایران: در سند چشم انـداز جمهـوري اسـالمی ایـران در افـق       -1

ر بـا سـازمان دفـاعی مبتنـی بـر      ي ایرانی در افق این چشم انداز امن، مستقل و مقتد جامعه«چنین آمده است: 
  »جانبه و پیوستگی مردم و حکومت خواهد بود. بازدارندگی همه

  باشند: ها به شرح زیر می هاي کلی نظام در خصوص دفاع غیرعامل: اهم این سیاست سیاست -2
که موجب افزایش  اي اقدامات غیرمسلحانه ي کید بر پدافند غیرعامل که عبارت است از مجموعهات -2-1

پایـداري ملـی و تسـهیل مـدیریت      يهـاي ضـروري، ارتقـا    پـذیري، تـداوم فعالیـت    بازدارندگی، کاهش آسیب
  .گردد در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می بحران
سـازي یـا تجمیـع     ایمـن، پراکنـده   ي رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل از قبیل انتخاب عرصه -2-2

ز یسـازي نسـبت بـه مراکـز جمعیتـی و حـا       فا، استتار، فریب دشمن و ایمـن زدایی، اخت حسب مورد، حساسیت
  ر.کشو ي هاي توسعه هاي آمایش سرزمینی و طرح ویژه در طرحه اهمیت ب

فایده) در مورد مراکـز، امـاکن و   _هاي پدافند غیرعامل (با رعایت اصل هزینه تهیه و اجراي طرح -2-3
بنـدي و امکانـات    جود و در دسـت اجـرا بـر اسـاس اولویـت     ز اهمیت (نظامی و غیرنظامی) مویتاسیسات حا

  .ششم و تامین اعتبار مورد نیاز ي حداکثر تا پایان برنامه
جهـت   بـه هـاي ارتبـاطی و مواصـالتی     و یا چندمنظوره کـردن مسـتحدثات، تاسیسـات و شـبکه    د -2-4
  .در مناطق مرزي و حساس کشور خصوصاهاي عمرانی و  گیري پدافندي از طرح بهره
کارگیري اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در بخش ه ب ي سازي و آموزش عمومی در زمینه فرهنگ -2-5

پدافنـد   ي تحقیقـات در زمینـه   ي ینی مواد درسی در سطوح مختلف آموزشی و توسعهب دولتی و غیردولتی، پیش
  .غیرعامل

ن گونه تاسیسات از شـهرها  ممانعت از ایجاد تاسیسات پرخطر در مراکز جمعیتی و بیرون بردن ای -2-6
ها الزامی است و ممانعت از ایجاد مراکـز   بینی تمهیدات ایمنی براي آن دسته از تاسیساتی که وجود آن و پیش

 .جمعیتی در اطراف تاسیسات پرخطر با تعیین حریم الزم
ایر سـازي و ایجـاد همـاهنگی در سـ     هـاي مشـترك ایمـن    طرح ي سازوکار الزم براي تهیه بینی پیش -2-7
جهت  بهپدافند غیرعامل و حوادث غیرمترقبه  ي ول، در دو حوزهوها و مدیریت نهادهاي مس ها و برنامه طرح
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  .ها افزایی و کاهش هزینه هم
مقررات ملی ساختمان: بیست و یکمین مبحث از مقررات ملی ساختمان تحت عنوان پدافند غیرعامـل   -3

به تایید وزیـر وقـت راه و    1391ان و تصویب آن در سال پس از طرح در شوراي تدوین مقررات ملی ساختم
ي مهندسـی کشـور ابـالغ شـده      هاي اجرایی و جامعـه  ها، دستگاه شهرسازي رسیده و جهت اجرا به شهرداري

هـاي مکـانیکی و دینـامیکی مصـالح،      فصـل کلیـات، مالحظـات معمـاري، مشخصـه      5است. این مبحـث در  
ي مفـاهیم،   نفجار و تاسیسات برقی و مکانیکی تدوین شده و ضـمن ارایـه  اي مقاوم در برابر ا هاي سازه سیستم

هـا   بندي ساختمان ي کاربرد، کارکرد پدافند غیرعامل در مقررات ملی ساختمان، گروه تهدیدات، هدف، دامنه
و بارهاي ناشی از انفجار به همراه تعاریف اولیه مـورد نیـاز الزامـات قـانونی و اجرایـی در موضـوع پدافنـد        

شود این مبحث شامل موارد عملیاتی و کاربردي در راستاي اجرایـی   یرعامل را ارایه نموده است. یاد آور میغ
نمودن پدافند غیرعامل در صنعت ساختمان است و در تدوین این نوشتار، فصل مالحظات معمـاري اینمبحـث   

  به عنوان یکی از منابع اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.
: در ایـن مصـوبه   1مسـکونی و عمـومی شـهري    هاي سازي و احداث پناهگاه در ساختمان منمقررات ای -4

هـاي مسـکونی و    سـاختمان  ي کننـدگان از کلیـه   به منظور حفاظت جان ساکنین و اسـتفاده «چنین آمده است 
هاي انفجـاري معمـولی از تـاریخ اعـالم ضـوابط توسـط وزارت مسـکن         شهري در مقابل اثرات بمب عمومی

مسـکونی و   هاي ساختمان ي سازي ساختمان و یا احداث پناهگاه در کلیه طبق اصول کلی زیر ایمن، وشهرسازي
ساختمان و نظارت بـر    ي ها و سایر مراجع مسوول صدور پروانه عمومی شهري الزامی خواهد بود و شهرداري

ها  ي و یا احداث پناهگاه در آنساز هاي ساختمانی که اصول و ضوابط ایمن اجراي آن موظفند فقط براي نقشه
  »د.نظارت نماین ساختمان صادر و در اجراي صحیح آن ي رعایت شده باشد پروانه

: از جمله موارد مرتبط با موضوع پدافند غیرعامـل کـه   2قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور -5
رد که در آن پیشگیري به عنوان اولین اشاره ک 2توان به بند الف ماده  در این قانون به آن اشاره شده است می

 ي مجموعه«مرحله از مدیریت بحران نام برده شده است. در این قانون پیشگیري به این صورت تعریف شده 
اقداماتی است که با هدف جلوگیري از وقوع حوادث و یا کاهش آثار زیانبار آن، سطح خطرپـذیري جامعـه   

همچنین در بنـد  .» دهد ات الزم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش میرا ارزیابی نموده و با مطالعات و اقدام
اتخاذ تـدابیر راهبـردي،   «مدیریت بحران کشور آمده است وظایف شوراي عالی در خصوص  4ي  مادهچهارم 

ی در راسـتاي کـاهش خطرپـذیري ناشـی از زلزلـه،      یهاي پژوهشی و اجرا هماهنگی، هدایت و تشویق فعالیت
                                                   

 شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران 5/5/1366مصوب  -1
اجتماعی مجلس شوراي اسالمی  کمیسیون 1387/ 31/2 مورخ ي مشتمل بر پانزده ماده و ده تبصره در جلسهاین قانون  -2

آزمایشی آن به مدت پـنج   ي) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرا85طبق اصل هشتاد و پنجم(
 .یید شوراي نگهبان رسیدابه ت 20/03/1387سال، در تاریخ
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اقدام قانونی الزم «همین ماده چنین آمده است  7و در بند .» ایی و موادشیمیایی خطرناكمخاطرات آب و هو
اقدامات احتیاطی پس از دریافت اطالعـات مبنـی بـر     ي هاي الزم درباره جهت تصویب ضوابط و دستورالعمل

قـانون بـا    ایـن  8از مـاده   9و  8از سوي دیگـر در بنـدهاي   .» بینی نشده در کشور احتمال وقوع حوادث پیش
ایجـاد و   ي همـاهنگی و نظـارت در زمینـه   «چنین آمده است  سازمان مدیریت بحران کشور موضوع وظایف
هـا و ابنیـه و    هـا، زیرسـاخت   اي سـاختمان  سـازي لـرزه   سازي و به ثر پیشگیري، مقاوموهاي م گسترش سیستم

ی و جبرانـی خسـارت نظیـر    یتکاهاي ا هاي فرسوده، روش هاي حیاتی و مهم و بازسازي و بهسازي بافت شریان
هـاي حمـایتی بـا همکـاري      هاي مالی و سازوکارهاي تشویقی، تسهیالت ویژه و صـندوق  ها، حمایت انواع بیمه

اي فعـال و اســتفاده از   سسـات علمــی و مشـاوره  وکمـک بـه توســعه و گسـترش م   «، »ربــط هـاي ذي  دسـتگاه 
ارتقـا و کنتـرل ایمنـی کاالهـا و خـدمات،       ها بـه منظـور استانداردسـازي و بهبـود کیفیـت      هاي آن همکاري
مـوارد یـاد شـده همگـی     ». سیسات زیربنایی کشور و نظارت بر رعایت استانداردهاي مصوباها و ت ساختمان

باشد کـه صـنعت سـاختمان و     تاییدي بر ضرورت توجه به موضوع پدافند غیرعامل در سطح کالن کشور می
  شود. شامل می ي معماري ساختمان تنها بخشی از آن را حوزه
گفته تدوین و  نامه که بر اساس قانون پیش : این آیین1تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور ي نامه آیین -6

  نماید. تصویب شده است قانون فوق را در قالب عملیاتی و اجرایی تبیین می
اعی و فرهنگـی  اجتمـ  ، اقتصـادي  ي چهـارم توسـعه   ي قـانون برنامـه   121ماده  11نامه اجرایی بند  آیین-7

  مراکز تحت پوششبندي  و سپس سطح  پدافند غیرعاملنامه  ي یک این آیین : در ماده2نجمهوري اسالمی ایرا
 ي و اختیـارات کمیتـه   نامـه وظـایف   این آیـین  2ي  شود. در ماده ارایه می  مهمشامل اصلی و حیاتی، حساس و 

  اعالم شده است:ي دایمی دفاع غیرعامل کشور) به شرح زیر  (کمیتهمی یدا
  .کشور غیرعاملهاي پدافند  مشی ها و خط تصویب سیاستالف)
  .هاي مناسب فرهنگی به منظور ارتقاي آگاهی درخصوص پدافند غیرعامل ایجاد زمینهب)
  .نامه ) مرتبط با این آیین هاي (عمومی و اختصاصی تصویب ضوابط و دستورالعملج)
  .هاي اصلی و حیاتی کشور هاي حساس و شریان ساختمانسیسات زیربنایی، اتعیین مصادیق تد) 
  .بندي مراکز تحت پوشش براساس پیشنهاد دستگاه مربوط بندي و اولویت تصویب سطحهـ)
  .هاي پدافند غیرعامل و برآورد اعتبار مورد نیاز آن تصویب طرحو)
 سـازي  و بهینـه  ور اصـالح هاي پدافند غیرعامـل بـه منظـ    ها از اجراي طرح بررسی و تایید نتایج ارزیابیز)
  .ها ها و روش طرح

                                                   
  به تایید رییس جمهور وقت رسیده است. 18/09/1388این تصویب نامه در تاریخ  -1
 هیات وزیران 08/04/1384صوب م -2
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  .نامه موجود نظارت بر اجراي صحیح آیینح)
 پدافنـد  ، ارتقـاي آگـاهی و رعایـت    هـاي اجرایـی بـه منظـور توسـعه      ایجاد هماهنگی الزم در دستگاهط)

  .غیرعامل
در  : در این مصوبه نیز مواردي در خصوص موضوع بحث وجود دارد که1ضوابط ملی آمایش سرزمین -8

  شود: ذیل آن اشاره می 15و14، 13و بندهاي  1ي  ادامه به ماده
انـدازجمهوري   هاي ملی آمایش سرزمین که در راستاي تبیین فضایی سند چشم گیري جهت -1ي  الف) ماده

بلندمـدت کشـور و مبتنـی براصـول مصـوب آمـایش        ي ایران و ترسیم الزامات تحقـق آن در توسـعه   اسالمی
،  ، وحـدت و یکپـارچگی سـرزمین    اقتصـادي  حظات امنیتـی و دفـاعی، کـارآیی و بـازدهی    مال ، شامل سرزمین

حفـظ هویـت    حفاظت محیط زیست و احیاي منابع طبیعی، ،  اي هاي منطقه و تعادل  گسترش عدالت اجتماعی
، تسهیل و تنظیم روابـط درونـی و بیرونـی اقتصـاد کشـور، رفـع        فرهنگی ایرانی و حراست ازمیراث_ اسالمی

  گردد... . ، به شرح زیر تعیین می کشور تنظیم شده است در مناطق روستایی خصوصه ها،ب حرومیتم
 و حراست از میـراث   رعایت مالحظات امنیتی و دفاعی، حفاظت از محیط زیست -1ي  ماده 13ب) بند 

، محـدود   یادشـده مالحظـات   هایی که با توجه به ویژه در محدودهه دراستقرار جمعیت و فعالیت، ب  فرهنگی
  .ها الزامی است توسعه در آن نمودن و یا تسریع

کید خاص بر آمایش مناطق مرزي بـراي بهبـود شـرایط زنـدگی و افـزایش سـطح       ات -1ي  ماده 14ج) بند 
  .ارتقاي امنیت مرزهاي کشور این مناطق به منظوري  توسعه

جغرافیایی و  ، از قبیل استفاده از شرایط غیرعاملرعایت اصول ایمنی و الگوي پدافند  -1ي  ماده 15د) بند 
بـه لحـاظ سـوانح طبیعـی و      هـاي امـن   ، انتخاب عرصـه  سرزمین ي پراکندگی مناسب در پهنه ، عوارض طبیعی

پـذیري در برابـر    ها در راستاي کاهش آسـیب  بهینه در استقرار جمعیت وفعالیت غیرمترقبه و انتخاب مقیاس
  .دفاعی  مناسب ششمندي از پو تهدیدات و بهره

  گیري نتیجه -8
ي معماري  هاي پدافند غیرعامل در صنعت ساختمان و به ویژه در حوزه دیدگاه کارشناسانه به ضرورت

ي موجود در این بخش، رویکرد توجه به پدافند غیرعامل را از  همچنین توجه ضمنی به قوانین و قواعد آمره
هاي اجرایی و عملیاتی خواهد کشید. افزون بر آن،  فعالیت ي اندازي به گستره ي مباحث کلی و چشم حوزه

ي تامین امنیت جانی و روانی شهروندان که مجریان،  تاکید خاص موجود در مباحث پدافند غیرعامل درباره
ها هستند همه و همه موجب خواهند  عوامل طراحی، محاسباتی و نظارتی صنعت ساختمان نیز بخشی از آن

ه پدافند غیرعامل در معماري ساختمان به عنوان یک ضرورت حتمی نگریسته شده و شد تا موضوع توجه ب
                                                   

  هیات وزیران 08/03/1383مصوب  -1
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پذیري و نمایش اقتدار ملی  و کاهش آسیب سازي مراکز حیاتی و حساس کشور با اجرایی شدن آن، ضمن ایمن
  شود.ناشی از آن به عنوان یک مولفه از اصل بازدارندگی، امنیت پایدار براي شهروندان به ارمغان آورده 

  

  منابع  
 انتشارات دانشگاه تهران ،تهران ،از شار تا شهر ،)1384سیدمحسن ( ،حبیبی
 ،جمعـی شـهري  هـاي   معیارهاي پدافند غیرعامل در طراحـی معمـاري سـاختمان    ،)1389سیدبهشید ( ،حسینی

 انتشارات عابد  ،تهران
مسکونی به منظـور  هاي  اصول و رهنمودهاي طراحی و تجهیز فضاي باز مجموعه ،)1385فرامرز ( ،داعی نژاد

 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ،تهران ،پدافند غیرعامل
 نشر توسعه ایران ،مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل، تهران ،)1392دفتر مقررات ملی ساختمان (

 انتشارات علم آفرین ،اصفهان ،دافند غیرعاملآشنایی با پ ،)1390سعید ( ،پیراسته ،امیر ،محمودزاده
 انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،تهران ،اصول و مبانی پدافند غیرعامل ،)1386جعفر ( ،موحدي نیا
 انتشارات ققنوس ،تهران ،ترجمه مرتضی ثاقب فر ،ایران باستان ،)1388یوزف ( ،ویسهوفر
 انتشارات امیرکبیر ،تهران ،مه عبدالرحمن صدریهترج ،داریوش و پارس ها ،)1388والتر ( ،هینتس
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  نقش جنگ نرم بر سبک زندگیتببین 
  1فاطمه تورنجی پور

  
 چکیده

یکـی از  . و توسعه در بسیاري از ابعاد زندگی است سریع تحوالت ، دوران اطالعات، قرن حاضر
در ایجاد تغییـرات  ها  قدرت نرم کشورها و توانایی آن »فزونی اهمیت«وجوه متمایز دنیاي امروز 

و ترجیحات اجتماعی افراد با ها  نگرش، سبک زندگی، تدریجی و نامحسوس در نظام باورها، ژرف
اگر در گذشته میزان قدرت یک کشور بر نیروي نظامی و انسانی آن . است »تهدیدات نرم«اعمال 

بیشترین قدرت و اتکاي یک کشور بـر نیـروي انسـانی    ، جنگ نرمۀ در عرصه امروز، استوار بود
، تهاجم نرمدر  این است که، حساسیت جنگ نرمعمده اهمیت و لذا . آگاه و خبره است، کارآمد

دشمن را شناسایی و هاي  بتوان تاکتیک تاالزم است ، و هوشیارينیست دشمن  مواجهه رودرو با
جنـگ نـرم را اسـتفاده    ، جان کالینز، مختلفدر میان اندیشمندان . خود را در برابر آن مجهز کند

بـا   هدفۀ جامع براي نفوذ در مختصات فکري ،طراحی شده از تبلیغات و ابزارهاي مربوط به آن
بدین ترتیب . داند ، میشود می توسل به شیوه هایی که موجب پیشرفت مقاصد امنیت ملی مجري

هدف . گذارد می زیستن افراد اثرة جنگ نرم بر سطوح مختلف جوامع به ویژه سبک زندگی و شیو
این پژوهش با روش اسنادي تدوین شده . بررسی نقش جنگ نرم بر سبک زندگی است، این مقاله

  . دهد که بین جنگ نرم و سبک زندگی رابطه وجود دارد می و نتایج نشاناست 
  : جنگ نرم، سبک زندگی، شیوة زیستن،  قدرت نرم.  ها  کلیدواژه
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  : مقدمه
سطوح  گشته است کهتغییراتی در زندگی افراد حاصل  ،یسایل ارتباطاتو وبا پیشرفت امکانات  امروزه

. شود می را شامل حتی جنگ و سبک زندگی ،پوشاك ،خوراك ،نوع لباس اعم از را  مردم مختلف زندگی
دهد این  می آمارها نشانبه عالوه . همراه ادوات مشخص و به شکل تن به تن بوده استها  در گذشته جنگ

به  کشورها بدین ترتیب. اند هقادر به تامین مخارج نبود ي موارد در  ه وبراي ملل هزینه بر بودها  جنگ
ثیرگذاري بر هر نوع وسیله اي به منظور تاٌ استفاده ازبه این معنا شامل . رو به جنگ نرم آوردند تدریج

نوع  در این. ) 83 : 1385 ،صالح نصر (است  روحیه و رفتار یک گروه براي رسیدن به هدف مشخص
منظور استفاده ي برنامه ریزي شده از . زاف نبودگهاي  مثل گذشته نیاز به تلفات سنگین و هزینه ،جنگ

مواضع و رفتار جوامع  ،احساسات ،ثیر بر نظراتسایر اعمالی است که قبل از هر چیز با هدف تاٌ  تبلیغات و
  . گیرد می بی طرف و یا دوست است که به شیوه اي خاص براي دست یابی به اهداف ملی صورت ،دشمن

شود هر نوع تغییر و اخباري  می امروز که از آن به عنوان دهکده ي جهانی یاددر دنیاي  ،به عبارت دیگر
به نوعی که فناوري و تکنولوژي جدید در زندگی دورافتـاده تـرین    ،شود می به سرعت در سراسر دنیا مخابره

اجتماعی به یک متقابل روابط  باجامعه در برگیرنده ي افرادي است که به نوعی . گذارد می اثر جامعه افراد
نابـه هنجـاري اجتمـاعی و انـواع     به عالوه . کنند می خورند و نیازهاي متقابل خود را برطرف می دیگر پیوند
سـبک   . باشد می گذارد می که بر سبک زندگی و شیوه ي زیشتن آنان نیز اثردر تعامالت افراد ها  ناسازگاري

تفکر آنـان اسـت کـه در    هاي  گرایشات و شیوه ،قایدزندگی مفهومی اساسی در زندگی افراد است و بیانگر ع
یکی از مفاهیمی است که در نیمه دوم قرن بیسـتم مـورد توجـه جـدي و      همچنین. کند می واقعیت نمود پیدا

مصرف و انگیزه هـاي   ،هویت ،به نوعی با طرح مباحث مربوط به مدرنیته. اقبال جامعه شناسان قرار گرفت
شناسان بستر مناسبی جهت رشد مطالعات و تحقیقات در این زمینه فـراهم  مصرف کنندگان از سوي جامعه 

 ،4بوردیو ،3، وبلن 2گیدنز  ،1این گسترش با محوریت نظریات و آراي جامعه شناسانی همچون ماکس وبر. شد
بررسی پیشینه سبک زندگی در ایران نشان می دهد که سابقه پـژوهش در ایـن   . و ... انجام گرفت 5پیترسون

تاکنون اقبال محققان به سوي این موضوع بیشتر شده  1380ه به کمتر از بیست سال می رسد البته از سال زمین
) گستردگی ابعاد و پیچیدگی موضوع موجب شده است کـه مرزهـاي محـدود     1382به گفته فاضلی( . است

وجـود آیـد کـه در    هاي متفـاوتی از ایـن موضـوع و قلمـرو آن بـه       برداشت  کننده این موضوع مبهم باشد و
  . ) 131:  1389 ،قابل مشاهده است ( مجدي و دیگرانها  بررسی

                                                   
1- Weber           
2- Giddings        
3- Veblen      
4- Bourdieu        
5- Peaterson      
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کـه   باشـد  می خاص خودهاي  و برنامهها  فعالیت ،اهداف باجنگ نرم حوزه ي وسیعی  ،طبق مباحث فوق
. شـود  مـی  طراحـی  ) میان مدت و بلنـد مـدت   ،کوتاه مدت ( زمانی معینهاي  براي اهداف مشخص در برهه

یر نبوده اسـت و مجریـان جنـگ    ثاز این امر بی تاٌمهم جامعه هاي  ی از حوزهبه عنوان یک نیز یسبک زندگ
 بنـابراین . بـه دنبـال داشـته اسـت    پیامدهاي متعددي را و اندیشیده اند  بارهمختلفی را در این هاي  نرم سیاست

که یافتن مسـیري   استاین چنین و  شدهروانی و تهاجمات فرهنگی دچار سردرگمی هاي  جوان در این هجمه
اهمیـت شـناخت ابعـاد    بنـابراین  . شـود  می دشوار ،مشخص براي پیداکردن خود و شکل دادن به شخصیت آن

بداند کـه وظیفـه اش    یزمانبرهه ي شود تا در هر  می هی از آن موجب لحظه شناسی جوانجنگ نرم و آگا
بر   جنگ نرماین تحقیق بررسی تأثیر  اصلیهدف بنابراین . و در پی انجام آن برآید وبراي آن لحظه چیست 

  . است سبک زندگی
  مباحث نظري   

مفهوم سبک زندگی ارائه گردیده است و در  ،پس از آن. ابتدا جنگ نرم تشریح گردیده است ،در این بخش
  . جنگ نرم و سبک زندگی پرداخته شده است پایانی به رابطه دو مقوله بخش

  الف ) جنگ نرم   
  . شود می پرداخته ،جنگ نرمتاریخچه و رویکردهاي نظري  ،تعریف در این بخش به

که به  است این واقعیت به قدري تاثیرگذار. اریخ زندگی بشر همواره با موضوع جنگ همراه بوده استت
عنوان یک پدیده اجتماعی پذیرفته شده و جامعه شناسان بخشی از تحقیقات خود را پیرامون آن و تـاثیراتی  

در گذشته میزان قدرت یک کشور بر نیـروي  به نوعی که . اند گذارد اختصاص داده می ها که بر زندگی انسان
یـک کشـور بـر نیـروي      بیشترین قـدرت   ،عرصه ي جنگ نرم امروز دراما . نظامی و انسانی آن استوار بود
جنگ نرم و بهره گیري از منابع قدرت نرم در بستر زندگی اجتماعی انسـان از  . انسانی کارآمد و خبره است

تـأثیر و  پیچیده اي است که  جنگ نرم پدیده. ) 7:  1392 ،قدمت و پیشینه تاریخی برخوردار است ( نائینی
همـین پیچیـدگی    سبببه . واحدهاي کوچک تر به همراه دارد تیمتفاوت در جوامع گوناگون و حثرهاي تأ

 ،کنـد صـرفا محتـوا نیسـت     می شود آنچه یک رفتار و ایده را به هنر عملیات روانی تبدیل می است که گفته
ست ؛ زیرا همچنـان کـه ممکـن    ا بلکه چگونگی بیان محتوا و توانایی مجري عملیات روانی در نحوه ي اجرا

احتمال آن نیز هست  ،اي تکنیک توسط مجري عملیات روانی نتیجه اي قطعی عاید گردداست در فرآیند اجر
استفاده اصولی  "جنگ نرم یا عملیات روانی به معناي . ) 71:  1389 ،که زیان مشخصی حاصل شود ( جنیدي

تـاثیر گـذاري بـر     به منظور ،ارتباطی توسط یک دولت یا مجموعه اي از دولت هاهاي  از تبلیغات و فعالیت
در راسـتاي تحقـق    ،دشـمن و یـا بـی طـرف     ،دوسـت هـاي   و رفتـار گـروه  ها  موضع گیري ،احساسات ،نظرات
تعریف مزبور یکی از تعاریف اولیه و نسبتا  ". باشد ها می مزبور و اهداف آنهاي  دولت یا دولتهاي  سیاست
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شد (جنیدي بـه نقـل از   ع آمریکا ارائه رت دفاوزا از جانب ،1950نی است که در دهه ي جامع عملیات روا
رسد این تعریف عملیات روانی را صرفا بـه تبلیغـات رسـانه اي محـدود      می اما به نظر. ) 25:  1389 ،سوري

  . هاي عملیات روانی غفلت کرده استکرده و از به کارگیري سایر ابزار
 "لیـات روانـی را   م عم 1952سال  اکتبر 8آیزنهاور در سخنرانی مشهور خود در مبارزه ي انتخاباتیش در 

الزم است که ما سیاست  "تعریف نمود و توضیح داد :  "ها  بی به افکار مردم و اراده ي آننزاعی جهت دستیا
خارجی خود را به گونه اي شکل دهیم که با استراتژي واحد و منسجم جنگ سرد هماهنـگ باشـد ... الزم   

ما  ،جانیهاي  جویاي فرصتی باشیم که بدون خسارت ،خویشاست که در این جنگ سرد و در ضمیر و عزم 
پل الینبرگر در کتاب . ) 91:  1385 ،( نصر "را به پیروزي برساند و در نبرد براي حفظ صلح پیروز گرداند 

همـراه بـا    ،تبلیغـات بـر ضـد دشـمن     عملیات روانی استفاده "که :  بر این باور است ،) 1945جنگ روانی ( 
 1389 ،( جنیدي به نقل از شهبازي "باشد  می اقتصادي یا سیاسی ،اقدامات عملی است که داراي ماهیت نظامی

لذا سلطه گـري تنهـا   . باشد می آسان تر ،به نوعی غلبه بر فرد در صورتی که نداند تحت سیطره است. )  26: 
 ،گیـرد ( ضـیائی پـرور    مـی  پی تسخیر نظامی انجامو اذهان در ها  تسخیر قلب ،مبتنی بر برتري فیزیکی نیست

 “پژوهشگر برجسته آمریکایی در حوزه  ،را به جوزف ناي  معروفترین تعریفدر جنگ نرم . ) 14:  1387
در جهـان   امـروز ایـن واژه در مباحـث دانشـگاهی و    . او ابداع شـد  که توسط  نسبت می دهند”  قدرت نرم

 1990در سـال نـاي  . ) 57:  1389 ،است ( اردیزي  به نقل از وودینگیکی از متداول ترین مفاهیم  ،سیاست
”  توانـایی شـکل دهـی ترجیحـات دیگـران      “قدرت نرم را  ،80شماره ”  سیاست خارجی “میالدي در مجله 

قـدرت  . ابزارهاي اعمال قدرت و منابع آن به شکلی پیچیده در ارتباطی متقابل به هم وابسته اند. تعریف کرد
)  13:  1389 ،شود ( مرادي می مختلف پایدارهاي  بسته به اینکه علنی یا غیر علنی باشد در جلوهو جنگ نرم 

.  
عالقه به حیات و حفظ بقاء به طور غریزي در هر انسانی وجود دارد و در طـول  توان گفت  می به عالوه

بـه گسـترش و توسـعه مراتـع و      ،بشر براي دستیابی به ملزومات حیاتی خود از جملـه غـذا و انـرژي    ،تاریخ
بسـیاري را   هـا و منازعـات   هاي کشاورزي و معادن پرداخته یا به جهت دفع تجاوز دشمنان خود جنگ زمین

 بردنـد دسـت   کار مـی ه ها ب هایی که جوامع بشري قبل از دوران صنعتی در جنگ سالح. پشت سر نهاده است
گیـري از آنهـا    هایی که جوامع بشري براي بهره نوع سالحساز و ساده بود و بین فرآیندهاي دانش و فناوري و  

در دوران معاصر، این پیوستگی در اثـر  . اند، ارتباط نزدیکی وجود داشته است در جنگ ابداع و اختراع کرده
هاي عظیم در فناوري رو به فزونی نهاد و پس از وقوع انقالب صنعتی در قرن هجدهم در  تحوالت و پیشرفت

 ،( احمـدي  رفی در همه سـطوح فنـاوري پدیـد آمـد    هاي شگ پیشرفت ،بیشتر پژوهش و توسعهاروپا و توسعه 
پـس از آن بـا توجـه بـه دو     . بود " جنگ سخت "ها  میالدي غالب جنگ 1945تا سال  عالوه به . )1392
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میان آمریکا و شوروي سابق آغاز شد کـه  ها  دور جدیدي از رقابت ،قطبی شدن جهان به بلوك شرق و غرب
جنگ سرد ترکیبی از جنگ سخت و جنگ نـرم بـود کـه طـی آن دو ابـر      . مشهور شد " جنگ سرد " به

با فروپاشی شوروي در سال . کردند قدرت در عین تهدیدهاي سخت از رویارویی مستقیم با یکدیگر پرهیز می
جنگ در ایاالت متحده با استفاده از تجارب دو جنگ جهانی  کارشناسان ،میالدي و پایان جنگ سرد 1991

شود با هزینه کمتر و بدون دخالت مستقیم در سایر کشورها به اهـداف   می و دوران جنگ سرد دریافتند که
جنـگ نـرم   پـس  . ... دست یافت که در ادبیات سیاسی جهان به جنگ نرم شهرت یافـت  اقتصادي و ،سیاسی
  . ) 29 : 1388 ،رنجبران ( هاي مورد نظر است ت و مسلحانه با حکومتاي به جاي جنگ سخ گزینه

شـکل   ،را بـه لحـاظ شـدت   هـا   آن ،و تکوین تاریخی جنگ هـا  گروهی از محققان با مطالعه سیر تطور
ایـن محققـان و   . دسته بندي کرده و با عناوین مختلف نام گذاري کرده انـد  ،رسیدن به هدف و اعمال قدرت

ها  بررسی سیر تکوین تاریخی جنگ دنیازمن ،و مصادیق آنها  عرصه ،د شناخت جنگ نرمنویسندگان معتقدن
و  یافته اسـت و تاکنون ادامه  شد از فروپاشی شوروي شروع نرم جنگ بنابراین. ) 30:  1388 ،است ( نائینی

  . متکی بر تهدیدات نرم و قدرت نرم فرهنگی و اجتماعی است
  ب) سبک زندگی   

  . شود می ارائه تاریخچه و رویکرهاي نظري سبک زندگی ،تعریفدر این بخش 
اما اکنون به  ،و عالیق فردي عمومیت دارد اتگرایش ،سبک زندگی و تأثیرات آن اگر چه در حوزه خانه

واژه  ترکیـب دو از سـبک زنـدگی   . اسـت  عنوان یکی از مباحث استراتژي فرهنگی مطرح و تحـت بررسـی  
کل  ،چیزي داراي سبک است که عناصر تمایز از دیگريآن  : چنین تعریف شدهواژه سبک . شود می تشکیل
کند در خود داشته  می دار بودن را القا که حس سبکرا ثبات و داللت بر مجموعه مشخصی از رموز  ،گرایی
بحث در مورد سبک زندگی بخشی از ادبیات علوم اجتماعی معاصر کـه  . ) 78 – 79:  1382 ،فاضلی باشد (
اساس این بحث در . معاصر است ،شود می بعضا در حوزه مطالعات فرهنگی مطرح ادبیات پست مدرن و بعضا

و یـک جامعـه بـا     در غرب ریشه در یک جامعه با ثبات دارد . غرب معطوف به شرایط بسیار ویژه است
  . تثبات به معناي سازگارهاي طبقاتی اس

الزم است  ،ا و تحت چه شرایطی حاصل شده استدر مقابل این سوال که بحثی چون سبک زندگی از کج
در تاریخ اندیشه اجتماعی با دوره اي روبـرو هسـتیم کـه در آن مناقشـه     . نگاه شود به تاریخ اندیشه اجتماعی

در آغـاز  . اقتصادي و فرهنگی ایجاد شده اسـت  ،جدید در مورد ماهیت امر اجتماعی در مقایسه با امر سیاسی
دورهاي . رسیم که تمایزپذیري امر اجتماعی از دیگر امور وجود نداشته است می ايبه لحاظ تاریخی به دوره 

. که در آن چیزي به نام امر اجتماعی و امر فرهنگی و جامعه موجود نبود و به رسـمیت شـناخته نمـی شـد    
با محوریت امـر اجتمـاعی اسـت کـه بهـا و اهمیـت       . گیرد می را در برعصر کالسیک و عصر قبل از مدرن 



448 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
 

  

) ماجرا معکوس است  فلسفه اجتماعی کالسیک( که در گذشته  در حالی. شود می ري به امر سیاسی دادهکمت
امر سیاسی امر کانونی است و امر اجتماعی ضعیف و سـطحی  . و محوریت با امر سیاسی است تا امر اجتماعی

سـازمان اقتصـادي اهمیـت    در حوزه اقتصادي جامعـه و  . ت با امر اقتصادي استمحوریدر دوره معاصر . تاس
مفهوم بنیادي در این بحث طبقه اجتماعی بود کـه بـه   . ) 1390 ،آزاد ارمکی چاوشیان به نقل از ( است یافته

آشکار است که طبقـه  . ساخت می تعیین و مقدر عقیده مارکس و انگلس شرایط وجودي و سرنوشت افراد را
بـا   کـه مان تولید عملکرد خاصی را بر عهـده دارنـد   که در ساز شود می اجتماعی به گروهی از اشخاص ارائه

جهـان مـدرن و   . ) 1390 ،چاووشـیان  ( شـوند  مـی  در نظم اقتصادي از یکدیگر متمایز انتوجه به موقعیت آن
دهـد و وارد دوره   می مدرنیته با جدي شدن امر اقتصادي و تبلور و عینیت بخشیدن امر اقتصادي خود را نشان

و وبلن اساساً فاقد این نوع نگاه هستند و یک نقـد   وبر انندیک سري از متفکران م از طرفی. شویم می جدید
ایـن  . پردازند می ،کنند و به دفاع از جامعه اي که ماهیت فرهنگی و اجتماعی دارد می اجتماعی از امر سیاسی

مفهـوم   ،اقـات ایـن اتف  ي در نتیجـه .  ) 1390،آزاد ارمکیچاوشیان به نقل از  ( یک نکته بسیار کلیدي است
نخسـت   1970و1960هاي  جدید سبک زندگی وارد عرصه جامعه شناسی قشر بندي اجتماعی شدکه در دهه

در مکتب جامعه شناسی قشربندي اجتماعی بریتانیا و سپس در سایر کشورها مورد استفاده قرار گرفت بحـث  
مشاهداتی در جوامع پیشـرفته غربـی   و ها  با پژوهش ،شیوه زندگی در جامعه شناسی طبقات و اقشار اجتماعی

  . مطرح شد
مطرح  ،شناس اجتماعی روان ،1توسط آلفرد آدلر 1929مفهوم سبک زندگی اولین بار در سال بدین ترتیب 

مورد اقبال اندیشمندان به خصوص جامعـه شناسـان قـرار     1961مجدداً از سال  ،و پس از یک دوره افول. شد
یکی مربوط  ،مفهوم سازي وجود دارد مفهوم سبک زندگی دو برداشت وادبیات جامعه شناسی از  در. گرفت

، که سبک زندگی معرف ثروت و موقعیت اجتماعی افراد و غالباً به عنوان شاخص تعیین طبقه 1920به دهه 
اجتماعی به کار رفته است و دوم به عنوان شکل اجتماعی نوینی که تنها در مـتن تغییـرات مدرنیتـه و رشـد     

؛ لـش و   1991و  1987 2؛ فدرسـتون  1984بوردیـو   ؛  1991گیدنز  ف گرایی معنا می یابد (فرهنگ مصر
ها و رفتارهاي افراد کـه   نگرش ،ها در این معنا سبک زندگی راهی است براي تعریف ارزش. ) 1987 3یوري 

 . ) 1381 ،باذريامجدي و دیگران به نقل از (  هاي اجتماعی روزبه روزافزایش می یابد اهمیت آن براي تحلیل
) معتقد است که بیشتر اوقات این مفهوم بدون آنکه به طور دقیـق معنـاي روش زنـدگی را     2007(  4جنسن

  ) . 132:  1389 ،بدهد، مورد استفاده قرار می گیرد ( مجدي و دیگران

                                                   
1- Addler                               
2- Feathrston          
3- Lash & Urry  
4- Jensen     
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  ج  ) جنگ نرم و سبک زندگی   
  . گیرد می مورد بررسی قرارجنگ نرم بر سبک زندگی  نقش ،در این بخش

دول  ،می باشدها  شکست وها  جنگ نرم یکی از شیوه هاي تاثیر گذار بر روند پیروزي در سال هاي اخیر
نیز ثبات منطقه اشغال شده از  حین و بعد از تهاجم جهت تسهیل در پیروزي و ،متخاصم همواره پیش از آغاز

اگر در گذشته میزان قدرت . ) 1390 ،( پوري رحیم و یاوري. شیوه هاي متفاوت جنگ نرم استفاده کرده اند
بیشـترین قـدرت  یـک     ،امروز در عرصه ي جنگ نرم ،یک کشور بر نیروي نظامی و انسانی آن استوار بود

  . آگاه و خبره است ،کشور بر نیروي انسانی کارآمد
 ،یابیم که ایـن تهـاجم   می با نگاهی کوتاه به تعاریف ارائه شده در حوزه جنگ نرم و جمع بندي اشتراکات آنها در

اقتصادي و فرهنگی در حال اجرا و پیاده سازي اسـت و بـالطبع کـارگزاران جنـگ نـرم در هـر        ،در سه حوزه سیاسی
  . ) 1389 ،شهبازي ( هستندخود هاي  حوزه بسترهاي اصلی و جوامع هدف را شناسایی و در حال عملیاتی کردن برنامه

عـوارض و پیامـدهاي   . عیار را بـراي شکسـت دادن دشـمن داراسـت    لفه هاي یک جنگ تمام ؤنگ نرم کلیه مج
 ،برخالف جنگ سـخت . جنگ سخت در شکل تلفات جانی و مالی و از بین رفتن سرمایه هاي ملی قابل مشاهده است

ایـن  .  عوارض جنگ نرم عمدتا با چشم قابل مشاهده نیست. جنگ نرم روي باورهاي عمومی هدف گذاري مـی کنـد  
در صورتی کـه تـوجهی جـدي بـه ایـن      . ز فروکش کردن جنگ نرم در افکار عمومی باقی می ماندعوارض حتی پس ا

پدافند غیرعامل جنگ نـرم  باید اشاره کرد که . ممکن است در آینده زمینه ساز جنگ نرم دیگري شود ،نشودعوارض 
 ن جنـگ و پـس از آن  در باورهاي افراد جامعـه در حـی  ها  به مسائلی می پردازد که موجب کاهش صدمات و شکاف

این پدافند میزان تاثیر گذاري حمالت نرم را کاهش داده و قدرت بازپروري افکار را در مدت کوتـاهی پـس   . شود می
  . )  1389 ،( معصومی از آن افزایش می دهد

 از این رو ناگفته پیداست که تغییر در سبک زندگی که عموما به صورت تدریجی در جنگ نرم صورت
و  آید و مسـتلزم نگـاه جـدي تـر     می زاري قدرتمند تر نسبت به تغییر رفتارهاي فرهنگی به شماراب ،گیرد می

سبک زندگی براي توصیف شـرایط زنـدگی انسـان     به عبارت دیگر . ) 1392 ،به آن است ( دوستی عمیق تر
و هـا   حالـت  ،رفتـار هـاي   شـیوه  ،ارزش هـا  ،زندگی مجموعه اي از طرز تلقی هاهاي  سبک و شود می استفاده
:  1389 ،( داوري "امر مهمـی اسـت   ،عادات و سبک زندگی مردم". گیرد می در هر چیزي را در برها  سلیقه

 همه تصورها و تصویرهایی بالقوه از سبک زنـدگی را فـراهم   همه وها  آگهی ،تلویزیون ،موسیقی عامه. ) 51
اجتمـاعی  و   ،سیاسی ،اقتصاديهاي  ر حوزهب ،و این در حالی است که محدوده ي عملیاتی جنگ نرم. کنند می

تـدریجی و منعطفـی اسـت کـه اهـداف داخلـی آن در        ،جنگ نرم نبرد همـه جانبـه  . گذارد می فرهنگی اثر
براندازي از درون و بی ثبات سازي است  و در نتیجه پیامدهاي خود را بر سبک زنـدگی   ،برگیرنده فروپاشی

امـا تغییـر در سـبک زنـدکی     . ) 21:  1389 ،درخشان و همازاده ،گذارد ( احمدي می و نحوه ي زندگی افراد
و اعتقـادات  ها  و در سطح باالتر ممکن است نگرش ،احتماال در سطح پایین به تغییر در احساسات و عواطف
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آزادانه انتخاب گردیده و از سوي شخص مطلوب ارزیابی  ،چرا که تغییر کنش ،افراد را تحت تاثیر قرار دهد
  .)  1392 ،( اکبريگردیده است 
. ترین مفهومی که با مفاهیم هویت و سبک زندگی ارتبـاطی تنگاتنـگ دارد ارزش اسـت    مهم ،به عالوه

 هاي اعضاي یک گروه چرا که فرهنگ از ارزش. آید هاي بنیادین فرهنگ به حساب می ارزش یکی از مؤلفه
توان  به صراحت می. شود تشکیل می ،کنند کنند و کاالهاي مادي که تولید می هنجارهایی که از آن پیروي می

 بنـابراین . دهند یک جنبه از فرهنگ آن جامعه را شکل می ،هاي زندگی مرسوم در جامعه که سبک ،گفت
هاي فـرد و   زتابی از ارزشکه سبک زندگی فرد با ،توان گفت و می. مفهوم بنیادین سبک زندگی است ،ارزش

بنـابراین  . اثرگذاري جنـگ نـرم اسـت    هاي  و از حوزه شوند ها مربوط می هنجارهایی است که به این ارزش
تأثیر بر سبک و نحـو زیسـتن    ،باید در نظر داشت که یکی از بخش هاس سرمایه گذاري شده ي جنگ نرم

توجه به جدي بودن تهدیـد نـرم دشـمنان در قالـب     با  . افراد است که باید مورد اهمیت و بررسی قرار گیرد
باید تحت مدیریت واحد چگونگی مقابله بـا ایـن تهدیـد و سیاسـت گـذاري و راهبردهـاي        ،ناتوي فرهنگی

. مناسب در راستاي تحقق راهبردهـا عملیـاتی گـردد   هاي  اقدامات و برنامه ،مناسب تدوین و با بسیج امکانات
نقاط قـوت  . آن را به خوبی شناختهاي  راهبردها و مجموعه فعالیت ،هاباید در این عرصه دشمن و سیاست 

  و ضعف جمهوري اسالمی را بررسی کرد و سپس به تدوین راهبردهاي مناسب پرداخت. 
    نتیجه گیري

 شامل هر گونه عملیات جامع روانی و تبلیغات رسانه اي که جامعه یا گروه هدف را نشانه جنگ نرم
. دارد می عقب نشینی یا شکست وا ،رقیب را به انفعال ،ي نظامی و گشودن آتشگیرد و بدون درگیر می

ارتباطی و ابزار فکري و فرهنگی است و این هاي  استفاده از تکنولوژي ،ویژگی مهم و برجسته جنگ نرم
شاید بتوان . باشد می انتخاب به دلیل ناکارآمدي جنگ سخت در نبردهاي فرسایشی در اقصی نقاط جهان

تواند  می جنگ نرم. دهد می جنگ نرم خود را نشانو براي تسلط بر کشورها به کار نیاید  جنگ سردگفت 
شود و جایگزین هایی براي ابزار معنوي زندگی بسازد که چندین سال بعد را ها  موجب تغییر باورها و ارزش

عالیق و رفتار نیز  ،کردنصحبت  ،تواند عامل تغییر پوشش می حتی. به گونه اي غیر از خواست ما رقم بزند
بدون استفاده  جنگ نرم به دنبال تغییر و فروپاشی افکار. و تغییر بنیادي در سبک زندگی افراد رقم زند باشد

  . است سنگینهاي  نظامی و هزینههاي  ي مستقیم از سالح
توانـایی یـک    به این معنا. و سرمشق بودن است  ،جذب کردن ،قدرت هدایت کردن ،قدرت نرمبنابراین 

تنگاتنـگ بـا   ارتبـاط   ،چـه طـور بیندیشـند و زنـدگی کننـد     کشور براي واداشتن سایر کشورها به این کـه  
بدون بهـره منـدي از زو و    ،به نوعی که قدرت نرم. ایدئولوژي و ... دارد ،نظیر فرهنگ ،بی شکلهاي  قدرت

  سیاسی را فرو ریزد . -ساختارهاي مستحکم نظامی  ،خشونت قادر است به روشی مسالمت آمیز
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متعددي در تالش هستند تا نقطه ي نفوذي براي منـافع خـود   هاي  مجریان جنگ نرم همواره با تاکتیک 
لذا یکی . پیدا کنند و دنبال ساختارهایی هستند که با ضربه زدن بر آن بیشترین هجمه را بر کشور وارد سازند

سـبک  . ستن یا سبک زندگی افـراد جامعـه اسـت   اساسی که تمرکز جنگ نرم است شیوه ي زیهاي  از بخش
اما اکنون به  ،و عالیق فردي عمومیت دارد اتگرایش ،خانواده ،زندگی و تأثیرات آن اگر چه در حوزه خانه

عالیـق و ...   ،عـادات  ،زیرا کانون رفتار. عنوان یکی از مباحث استراتژي فرهنگی مطرح و تحت بررسی است
نحوه ي زیستن افراد را تغییر داده است و زمینه بـراي تغییـر    ،نفوذ پیدا کند است که اگر دشمن بتواند بر آن

  هویتی و ارزشی ... افراد فراهم است  ،ایدئولوژي ،فکريهاي  سایر بخش
تحـت شـعاع قـرار خواهـد     هـا   نسبک زنـدگی آ  ،اگر اعضاي جامعه داراي آگاهی الزم نباشنددر نتیجه 

  ناپذیر در جنگ نرم و هویت یک جامعه است .گرفت و  این گامی بزرگ و  جبران 
بمباران شهرها و احساس ناامنی بـه وضـوح قابـل لمـس      ،در جنگ سختتوان اشاره کرد که  می در آخر

طور طبیعی براي حفاظت از خود هشدارهاي امنیتی را جدي گرفته و خود را براي حالت ه مردم هم ب. است
بسیاري از مـردم قـادر بـه درك    . فریبکارانه و غیر شفاف داردولی جنگ نرم حالتی . جنگی آماده می کنند

. فقط افراد مطلع می توانند وقوع جنگ نرم را حتی قبل از وقوع یپش بینی نماینـد . شرایط جنگ نرم نیستند
ضمن تقویـت روحیـه     در این راه،. هم خورده و باعث ترس و دلهره شوده در این اعالم نباید آرامش مردم ب

 : م امور زیر الزم استانجا ،مردم
 .عالئم و نشانه هاي حمله فرهنگی براي مردم توضیح داده شود. 1
 . نقاط آسیب پذیر شناسایی شوند. 2
  .هاي عوامل داخلی دشمن تبیین شود ویژگی. 3
هاي  سایت ،روزنامه ها ،مدرسه ،دانشگاه ،مساجد ،روحانیون ،هاي جنگ نرم مانند خواص پناهگاه. 4

گرفته تا در صورت لزوم به یاري افراد آسیب دیده  هوشیارو سیما و حتی خانواده نیز حالت  صدا ،اینترنتی
  . بشتابند

  منابع   
 ،از تهاجم فرهنگـی تـا جنـگ نـرم     ،1389 ،حسین ،هماازاده ابیانه ،ابوذر ،زارع درخشان ،مجتبی ،احمدي -

   .انتشارات کیهان  ،تهران ،معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان بسج
 ،تهـران  ،تخصصـی عملیـات روانـی    –فصلنامه علمی  ،قدرت نرم ایران در عراق ، 1389 ،فرج اهللا ،اردیزي -

  . 28شماره 
در برابر جنگ نرم بـا بررسـی تطبیقـی     غیرعاملپدافند  ،1390 ،و یزدان یاوري ،علی اکبر ،وري رحیمپ -

 ،زیر زمینیهاي  حیاتی و سازههاي  شریان ،نخستین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان ،مراکزثقل
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  . طبیعی شاخص سازانهاي  مرکز پژوهشی مهندسی بحران ،اصفهان
انتشـارات آسـتان قـدس     ،مشـهد  ،مقابلـه هـاي   عملیات روانی و شـیوه هاي  تکنیک ، 1389 ،رضا ،جنیدي -

  چاپ دوم . ،رضوي
نشریه سـوره   ،در جهان کنونی عالمی دیگر آدمی دیگر نکاتی درباره سبک زندگی ،1389 ،رضا ،داوري -

  . 49و  48شماره  ،اندیشه
  . انتشارات ساحل اندیشه ،تهران ،جنگ نرم ،1388 ،داوود ،رنجبران -
 ،انتشارات ابرار معاصر تهـران  ،تهران ،جنگ نرم ( ویژه جنگ رسانه اي ) ،) 1387حمید (  ،ضیائی پرور -

  . چاپ چهارم
  . صبح صادق ،تهران ،زندگی  مصرف و سبک  ،1382 ،محمد ،فاضلی -
سبک زندگی جوانـان   ،)  1389محمود (  ،هوشمند ،حسین ،بهروان ،رامپور ،صدر نبوي ،علی اکبر ،مجدي -

مجله علـوم اجتمـاعی دانشـکده ي     ،ساکن شهر مشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصادي والدین
  . دومسال هفتم ة شماره  ،مشهدعلوم انسانی دانشگاه فردوسی 

  . چاپ دوم ،نشر ساقی ،تهران ،قدرت و جنگ نرم از نظریه تا عمل ، 1389 ،حجت اله ،مرادي -
فصـلنامه   ،شناخت شناسی جنگ نرم از دیدگاه رهبر معظـم انقـالب اسـالمی    ، 1388 ،علی محمد ،نائینی -

  سال ششم . ،24شماره   ،تهران ،تخصصی عملیات روانی –علمی 
 ،فصلنامه مطالعات عملیات روانـی  ،نظري جنگ نرمهاي  رویکرها و رهیافت ، 1392 ،علی محمد ،نائینی -

  . سال نهم ،36شماره  ،تهران
  . انتشارات سروش ،تهران ،ترجمه محمود حقیقت کاشانی ،جنگ روانی ،) 1385صالح (  ،نصر -

  
 www.alef.ir  
antiobelisk.mihanblog.com   
www.nahadopa.ir 
pga1.blogfa.com   

 www.seratnews.ir   

http://www.alef.ir
http://www.nahadopa.ir
http://www.seratnews.ir


  نوین فرهنگی جهان در غیرعامل دفاع و غیرعامل جنگ
   2میرك موسوي فاطمه ،1جعفري ملیحه

  
  چکیده

، صنعتی، ساختار در حال تغییري از نهادهاي نظامی، و تحوالت اجتماعی فناورانهدر پس نمودهاي 
فناوري ۀ سیاسی و فرهنگی نهفته است که نه تنها الزم است سهم ارتش و نیروهاي نظامی در توسع

نگی را نیز باید باز شناخت سیاسی و فره، شناسایی شود بلکه اهمیت منافع اقتصادي » پسا صنعتی«
گردد مگر با  نمی و از امحاء آن در گرداب نظام نوین سرمایه داري جلوگیري نمود و این امر میسر

پرسش . )پدافند غیرعامل( پدافند عامل) و  اعتالي آگاهی فرهنگی جامعه ( فناورانهارتقاي دانش  
ردم ایران بود که با بهره گیري از در فرهنگ م غیرعاملکاربردي دفاع  شکل، اساسی این بررسی

هاي صاحبنظران مکتب پسا ساختارگرایی با روش توصیفی و نیز مراجعه به روش دلفی و  دیدگاه
تالش شد از یکسو با کنکاش و برجسته سازي اسباب و لوازم ، هاي خبرگان این حوزه اخذ دیدگاه

نگی جامعه را نشانه گرفتـه و از  هاي عامالن فره و ارزشها  تحمیل فرهنگ مصرف گرایی که باور
، هاي مقابله با این مشروعیت زدایی فرهنگی ها و تاکتیک استخراج و شناسایی تکنیک، دیگر سوي

  . ارائه نماید، غیرعاملدفاعی  يها راهکارهایی در راستاي ارتقاء و گسترش کاربردي استراتژي
  جهان فرهنگی نوین ، کاال شدگی، غیرعاملدفاع ، غیرعامل: جنگ ها  کلیدواژه

   

                                                   
  m-jafari@iau-arak.ac.irاراك /  واحد اسالمی آزاد دانشگاه فارسی ادبیات گروه علمی هیأت عضو .1
  f-moosavi@iau-arak.ac.ir/  اراك واحد اسالمی آزاد دانشگاه شناسی گروه مردم علمی هیأت عضو .2

mailto:m-jafari@iau-arak.ac.ir
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 مقدمه و کلیات-1
   عدوکم و عدواهللا به ترهبون النحیل رباط من و قوه من مااستطعتم لهم واعدوا

  )63 انفال،آیه مجید،سوره قرآن(
 ندهد خود بر را شما به حمله جرات دشمن که آورید فراهم نیرو چنان جنگی و نظامی آالت و ابزار از 

بشریت دچار عظیم ترین ،پیدایش مالکیت خصوصی و برپائی ي جامعه ي طبقاتیاز شش هزار سال قبل با 
سقوط اخالقی و آزادي در تاریخ خود شد. این سقوط به قدري عظیم و هولناك بود که هنوز هم بدنبال شش 

از دست رفته و با وجود انقالبات متعددي که به این هاي  هزار سال تالش و مبارزه براي کسب مجدد آزادي
و اخالقیاتی که در ماقبل تاریخ داشته، نرسیده است.با اینحال، تاریخِ شش ها  نظور بپا داشته، به سطح آزاديم

از دست رفته بوده که تاکنون قدم به قدم هاي  هزار سال اخیر، تاریخ مبارزات انسان براي کسب مجدد آزادي
  به آن نزدیک شده است.

آورنـد ایـن تغییـر هـم بـه منزلـه ي نویـد و هـم          مـی  بشمار عصر مدرن را عموما عصر تغییر و تحول   
تغییـرات مهـم در   هـاي   تهدید،اکنون حضوري همیشگی در وجوه مختلف زندگی روزمره ي مردم دارد.نشانه

صـنعت و   ،چند حوزه ي مختلف شناسایی شده است :معرفت علمـی و فنـاوري، فرهنـگ و ارتباطـات، کـار     
روابط اجتماعی و صور فاعلیت .براي مثال استدالل کرده اند که  ،ي سیاسینهضتها و سازمانها ،زندگی اقتصادي

ملتهـا و وحـدت    –ضربه اي است بر حاکمیت دولـت  ،بین المللی شدن فزاینده ي زندگی اقتصادي و فرهنگی
برد.  برخی معتقدند کـه سـرمایه داري    می ملتها بنا کرده اند از میان –شکننده ي جوامعی را که این دولت 

عظیم مـردم در تـاریخ   هاي  عتی پیشرفته، عامل اصلی ایجاد باالترین سطح مادي استاندارد زندگی براي تودهصن
بشر بوده است، اما این استاندارد زندگی بدون مشکالت و خسارت بدست نیامـده اسـت کـه وخـیم تـرین و      

کمـی ارتقـاي   هـاي   جدي ترین آنها را خیلی دیر به تمامی درك کرده ایم.امـا بهتـر اسـت مرعـوب شـاخص     
خود ،غرور انگیـز تـرین پیشـرفتها   ،استاندارد زندگی و یا فریفته ي عالیم کیفی بهبود سبکهاي زندگی نشـویم 

عظیم مردم از این ارتقاي استانداردهاي زندگی سـهم  هاي  موجب مسایل و معضالت تازه اي شده اند.اگر توده
شود بعـالوه اکثریـت قـاطع جمعیـت      می ز به روز نابرابرترنابرابرانه توزیع شده و روها  برده اند اما این سهم

.سرمایه داري همچنان به ایجاد صور غیـر  )1383،٧٣جهان از بیشتر این مواهب محروم مانده اند(اسمارت،
عمومی و اجتمـاعی و بـه از   هاي  قابل پذیرش نابرابري و بهره کشی،به بر انگیختن منافع فردي به زیان دارایی

دهد.عالوه بر وخیم تر شدن دامنـه ي   می سازمان اجتماعات و آسیب زدن به محیط زیست ادامههم گسستن 
ــوعی از معضــالت  ــی  "متن ــد    "محل ــانی مواجهیم.رش ــده ي جه ــائل پیچی ــته اي از مس ــا رش ــون ب ــا اکن ، م

یط آلودگی رو به رشد محـ ،تولید جنگ افزارهاي هسته اي و شیمیایی،نابودي فزاینده ي منابع طبیعی،جمعیت
کند. اگر این تصویر موجز  می همگی بقاي ما را تهدید،زیست و چشم انداز فاحش آب و هوایی کره ي زمین
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نماید لزومی ندارد که چشم اندازهاي آتی ما نیز چنـین باشـد امـا بـراي حرکـت مـوثرتر        می سرد و تاریک
م.آنچه در حـال حاضـر   نیازمند اراده اي براي بـازنگري زمـان حاضـر و امکـان درهـم پیچیـده ي آن هسـتی       

 غیرعاملضرورت دارد تغییر دیدگاه و چارچوب ذهنی مان در برخورد با مسائل است که از آن بعنوان دفاع 
چرخشی است از  متکی بودن به ،دهد.این تغییر جهت می شود که هدف اصلی بررسی حاضر را تشکیل می یاد

آوردن بـه سـوي خالقیـت و خـود مختـاري      نوآوریهایی که در خدمت توسعه ي صـنعتی قـرار دارنـد و رو    
توهمات و ناکامیهاي مرتبط با زندگی سرمایه داري صنعتی مدرن و پایـان دادن  ،انسان.گریز از لذتهاي اغواگر

به سلطه ي اشکال دگر سـاالر تولیـد، معکـوس سـاختن فراینـد وابسـتگی فزاینـده بـه بـازار و مخالفـت بـا             
  حرفه اي نا انسانی شده.هاي  از تخصص  وابستگی،ناتوانی و بی کفایتی برخاسته

  در جهان فرهنگی نوین  غیرعاملجنگ -2
از تأثیرگذاري اجتماعی  يفرهنگ جهان حاضر تحت تسلط امپریالیسم رسانه اي روند واقعی و تمام عیار   

دانش و هنجارهاي رفتاري و سبک کلی زندگی  ،ارزش ها ،مجموعه عقاید ،است که از طریق آن یک کشور
به  ،سنتی و اصیل ،محلیهاي  فرهنگ ،کند. در بسیاري از نقاط جهان می ود را بر کشور دیگري تحمیلخ

عمدتاً به دست ایاالت متحده در  ،واسطه ي فروش بی رویه ي مقادیر فراوانی از تولیدات تجاري و رسانه اي
ها  تشخیص مساله ي نابرابريامپریالیسم فرهنگی اصطالحی مناسب و به جا براي  .حال از میان رفتن هستند

ایده ي نگرانی فزاینده اي از  ،در چارچوب این گفتمان. فرهنگی استهاي  جهانی و نیز پویا ییهاي  در رسانه
  به اشکال گوناگون طرح و بسط داده شده است. » یکسان سازي« 

گفتمـان  . سـت ا» جهـان گسـتري تجـدد    « امپریالیسم فرهنگی همانا تحمیل فرهنگ غربی از زوایه ي   
سیاست دموکراتیک و اندیشه ي سکوالر است کـه در خـرد    ،اقتصاد سود محور ،مذکور شامل سرمایه داري

 . فردگرایی و حقوق بشر نهفته است ،علمی
مسلح شدن به ابزار دانـش و   ،آن هم در عصر پسا صنعتی ،واقعیت کنونی  درگفتمان مسلط امپریالیستی   

 که جوامع پسا صـنعتی در چـارچوب سـرمایه داري توسـعه یافتـه تـر تعریـف       اما در حالی . اطالعات است
طرح این پرسش جدي است که اهمیـت امپریالیسـم فرهنگـی در جهـت رواج نمادهـا و الگوهـاي       . شوند می

 سرمایه داري چگونه است ؟
ه شده سکس باوري و مصرف گرایی نهادین ،امروزه در دل فرهنگ سرمایه داري متأخر نوعی نژادگرایی  

سـینما و   ،تلویزیـون  ،است که از طریق راه کارهاي تسهیل کننده ي جهان شبکه اي ( رسانه هایی چون رادیو
در این چارچوب است که استعاره هایی چون آمریکـایی  . شود می اینترنت ) به شکل افسارگسیخته اي تحمیل

در  ،شود می رمایه داري تشویقک جهان گري به عنوان فرهنگ سی  همگن سازي ،مک دونالدیزاسیون ،سازي
) امپریالیسـم   Featherstone,1995 :8 (. اسـت » مرکز جهانی قـوي « حالی که همگی تولید شده در یک 
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 ،ارزش هـا  ،کشـوري اسـاس تصـویرها    ،فرهنگی نشان دهنده ي نوعی نفوذ اجتماعی اسـت کـه از طریـق آن   
)  30 :1377 ،کند (شیلر می ي دیگر تحمیلمعلومات و هنجارهاي رفتاري و روش زندگی خود را به کشورها

 پایگاه اقتصادي سلطه و برتري تنها ماهیت آمریکایی نـدارد و شـرکت هـاي فراملّـی نقشـی پیوسـته مهمتـر       
بنابر این هر چند سلطه ي فرهنگی از حیث شکل و محتواي محصوالت رسانه یی همچنان آمریکایی . یابند می

  است.  پایگاه اقتصادي آن بین المللی. است
چیزي که در اینجا مشهود « . چیز دیگري دیده نمی شودها  جز فروشگاه ،در فضاي فرهنگی جهانی شده   

است یک تغییر جهت فرهنگی گسترده در غرب است که سلطه ي مصرف را جانشـین سـلطه ي تولیـد بـر     
کـاال  « شود :  می تبدیل کند. لذا ابتذال به شیوه ي اصلی زندگی در چارچوب سرمایه داري می زندگی روزمره
اعتماد به  ،دستکاري آرزوها از طریق تبلیغات و خرده فروشی یک ایدئولوژي کاذب که شأن ،شدن فرهنگ

) نتیجـه آن کـه    233: 1384 ،سـالیوان » ( کنـد.  مـی  نفس و ارزش شخصی را در کاالهاي مادي جست وجـو 
رسد کـه ارزش بشـري    می نگ به شرایطیحاصل جمع نفوذ سرمایه داري در تولید و تحمیل یکسویه ي فره
دهد از سوي دیگر امپریالیسـم اطالعـاتی    می انسان جاي خود را به ارزش دالري او به مثابه ي مصرف کننده

موسـیقی و کتـاب    ،سـینمایی هاي  فیلم ،به یکسویه کردن اخبار ،نیز در چارچوب منطق سرمایه داري متأخر
ایدار ساختن سلطه ي غرب و به زبان دیگر تقویت امپراتوري جهانی پیامد چنین وضعی، ناپ. متمایل شده است

  سرمایه داري است .
بـر   ،است تولید کننده ي غذایی سریعهاي  ایده ي اصلی این فرآیند که مبتنی بر اصول حاکم بر سازمان   

نیـز   گیرد بقیـه ي جهـان را   می آن است که به همان سرعت و شدت که جامعه ي آمریکایی را تحت سلطه
امـر   ،مک دونالد سازي جامعه و جهان نه فقط درسلیقه ي غذایی بلکه در صنعت اتومبیـل . سازد می تسخیر
. یابد می سینما و مسائل جنسی نیز گسترش ،آثار ویدئویی ،سوپرمارکت ها ،نوع نگهداري از کودك ،آموزش

مراسـم کفـن و    ،چون دانشگاه هـا به زعم ریتزر براي فهم ماهیت امپریالیسم جدید الزم است به محل هایی 
. فعالیت براي مـک دونالدیزاسـیون توجـه کـرد    هاي  به عنوان عرصه ،خانه سازي و هتل هاهاي  پروژه ،دفن

 ،پیامدهاي چنین روندي شامل گسترش نوعی فردگرایی طمع کار و عقالنیـت تنـگ نظرانـه وسـیله / هـدف     
 ،تدارك شـقوق بسـته بنـدي و اسـتاندارد شـده      ،آسانبه سود وظایف ها  مهارت زدایی از کار و دیگر فعالیت

ــازار   ــول بـ ــه اي اصـ ــی رحمانـ ــت بـ ــت    ،کاربسـ ــاعی اسـ ــدگی اجتمـ ــدف زنـ ــالت و هـ ــول اصـ » . افـ
)Featherstone,1995:81 اینگونه زندگی بشري،همانا جنگ علیه خویشتن است که بسط و گسترش آن (

  را در صور مختلف زندگی شاهد هستیم.
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 صنعت نوین اقتصاد فرهنگی -3
شود عبارتند از : کوچک سازي، شخصی سازي،  می هاي مشترکی که براي فناوري نوین شمردهویژگی   

پیشرفته دارد. این فناوري نوین  داريطلبی که ریشه در جوامع سرمایهفشرده سازي، ایجاد ارتباط و استقالل
) صدور اخبار، اطالعات، برنامه1داشته که عبارتند از:  فرهنگ در پی سازيسه پیامد عمده هم براي جهانی

سازي از شیوه زندگی هاي سرگرم کننده و کاالهاي مصرفی از مرکز به پیرامون که توام با آرمان
و زبان مشترك و عمومی که انگلیسی است در  ها به فرهنگ غربی) جذب ملت2گیرد، صورت می غربی

اند. انگلیسی بعنوان زبان هاي محلی و داخلی محدود شدهگر به حوزههاي دیها و زبانحالی که فرهنگ
استعمار امروزه زبان رسمی یا رایج همه کشورهاي مستعمره سابق انگلستان از جمله ایاالت متحده, استرالیا, 

ن نشدههاي بومی چون استاندارد و مدوباشد و در نقطه مقابل زبانآفریقاي جنوبی, هند, پاکستان و کانادا می
اند. به همین خاطر بعنوان ناقص, اند براحتی قابل تشخیص نیستند و معلمان کافی هم براي آن تربیت نشده

اند در حالی که تحقیقات سازمان ملل نشان داده که و نامناسب با نیازهاي جهان نو طرد شده زبان اقلیت
 ).57:138تر است..( تامیلسون،آموزش به زبان مادري مفیدتر و سریع

ها، مردم هاي گروهی با تبدیل روابط انسانی به نمادها و نشانه، رسانه"مک لوهان و گیدنز ")به عقیده 3
المللـی ارتبـاط میـان    که شـبکه بـین   اند و در این میان اینترنتاقصی نقاط جهان را به یکدیگر مرتبط کرده

  کند. ها است، نقش بسزایی را ایفاء میرایانه
جهانی شدن ناظر بر فشردگی زمان و مکان و پیدایش شرایط جدید براي جامعه جهـانی  از بعد فرهنگی، 

این بعد از جهانی شدن بر اقتصاد و سیاست تفوق دارد و عمده توجه آن بر روي . و جهانی شدن فرهنگ است
 جودجمعی براي هویت ملی و محلی بوهاي  مشکالتی تمرکز دارد که فرهنگ جهانی با بهره گیري از رسانه

آورد.مبانی تحلیلی طرفداران فرهنگ جهانی، بر این ا صل مبتنی است کـه رشـد فزاینـده فنـاوري وسـایل       می
مکان و نزدیکی فرهنگ کشورها شـده اسـت و    -ارتباط جمعی، اینترنت و ماهواره، موجب فشردگی زمان 

  ).307:1381از این طریق یک فرهنگ مسلط در جهان تشکیل داده است.(گیدنز،
هور چهره جدیدي از سرمایه داري در عصر امپریالیسم و جهانی شدن، به ابعاد فرهنگی و سیاسی بیش با ظ

د .تحـت تسـلط سـرمایه    نـ جهانی فعالیت میکنهاي  و در جهت خلق فرهنگ شدهاز استعمار اقتصادي توجه 
یـق جامعـه   شود و یک تسـلط جدیـد فرهنگـی از طر    می داري، تولیدات فرهنگی با تولیدات کاال یکپارچه

افکند، بدین سان که تولیدات فرهنگـی در چـارچوب شـرایط سیاسـی،      می اطالعاتی بر زندگی مردم سایه
در  گیرد. روي این اصل در بحث مدرنیسم و پست مدرنیسم، عامـل فرهنـگ    می اقتصادي و اجتماعی صورت

ه اقتصاد، دسترسی به بازارهـاي  گیرد.در زمین می جامعه، در مرحله نهایی سرمایه داري قرارهاي  کانون تحلیل
طلبد و تسخیر بازار، مستلزم تغییر در فرهنگ و باورهاي دیگر ملتهاست و از همین جا مفهـوم   می جهانی را
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گیرد و در اثر تحمیـل سیاسـتهاي اقنـاعی و مبادلـه      می صدور ارزش مازاد در تولید و مبادالت فرهنگی شکل
بـا عنـوان کـردن مفهـوم      "آمانوئـل و الرشـتاین   "اساس است کهیابد. بر همین  می یک سویه فرهنگی تحقق

داند که به سراسر جهان انتشار یافتـه و   می فرهنگ را نظام اعتقادي و ایدئولوژیک، اقتصاد جهانی ،ژئوکالچر
) لـذا   1377:211فرهنگهاي محلی جاي خود را به فرهنگ قـدرتهاي امپریالیسـت غربـی داده انـد. (ریتـزر،     

رهنگی که بوسیله گروهی از دانشمندان علوم ارتباطات مطرح شـده اسـت ناشـی از کنتـرل     اصطالح صنایع ف
مستقیم قلمروهاي فرهنگی است که از طریق نیروهـاي اقتصـادي موفـق بـه حـذف مرزهـاي موجـود میـان         

اقتصادي و عوامل فرهنگی گردیده است و ادغام اقتصاد و فرهنگ را به صنایع فرهنگی تعبیر نمود ه  شرایط 
 اند .

 در وجوهی از جهان فرهنگی نوین امنیت-4
امروزه ضرورت و اهمیت امنیت در حوزه هاي مختلف بر کسی پوشیده نیست، چرا که تمامی        

وضوع از آنجا مطرح می امکانات زندگی در صورت نداشتن امنیت می تواند تحت الشعاع قرار گیرد، این م
شود که هیچ انسانی به تنهائی قادر به تامین امنیت کامل نیست، بنابراین در اجتماعی زندگی می کند که 
بتواند با همیاري دیگران امنیت را به حوزه اجتماع برگرداند. جهانی شدن پیامدهاي مهمی براي ابعاد مختلف 

 امنیت به خصوص امنیت فردي داراي نتایج مثبت و منفی از امنیت دارد این پیامدهادر هریک از ابعاد
باعث افزایش امنیت افراد گردیده بدلیل ها  آخیر از برخی جنبههاي  باشد.تسریع روند جهانی شدن در دهه می

که منابع تهدید علیه امنیت افراد را کاهش داده است.از طرف دیگر خود منابع جدید از تهدید و نا امنی را 
جهانی شدن به میان هاي  ت افراد گردانیده است.مثال بحران محیط زیست که در اثر فن آوريمتوجه امنی

کنند با تهدید مواجه کرده  می کره زمین زندگی يآمده امنیت افراد را صرف نظر از اینکه در کدام نقطه 
 يباشند موارد می توان از منابع نا امنی در عصر جهانی شدن که متوجه امنیت افراد می است.به همین قسم

 مخاطره آمیز بودن شرایط کار،انقراض فرهنگی و فروپاشی اجتماعی را نام برد.،بی ثباتی مالی،چون فقر پایدار

  الف)در تهدیدات نظامی
جهانی شدن موجب تقویت امنیت افراد در برابر خطرهاي نظامی نشده است.امروز گرچه دولتها موفق به   

هاي  هسته اي شدند  اما در جهان به اندازه کافی کالهکهاي  ع گسترش سالحعلیه من یهای عهدنامه انجام
در راستاي عدم  ینابودي کل بشر گردد. و هیچ تضمین محکم و قابل اطمینان  وجوددارد که منجر به يهسته ا

علیه بشر وجود ندارد و این خود یک تهدید بزرگ علیه افراد  ين کالهکهاي هسته ایاستفاده از ا
اخیر شاهد هاي  الوه برآن امروز در خارج از حوزه کشورهاي شمال، جنگها تداوم یافته و در دههاست.ع

رشد سریع بنیادگرایی که به عقیده آگاهان مسائل سیاسی جهان خود عکس العمل در مقابل فرایند جهانی 
رابطه نزدیک  توان گفت جهانی شدن و نظامیگري با هم می شدگی هست،قرار گرفتیم. در بعضی جهات حتی
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و استفاده از آن در ها  دارند.مثال اختراع تلفن و استفاده از آن در میدانهاي جنگ و همچنان اختراع کامپیوتر
 259: 1382باشد(شولت، می راستاي توانمندي نیروهاي نظامی خود مثال بارز رابطه نزدیک بین این دو پدیده

قابل جهانی و عدم تمایل قابل توجه به جنگ شده ). بااین حال جهانی شدن بطورکل موجب وابستگی مت
را افزایش داده است. اما ها  امکان کنترل تسلیحات و حل و فصل تعارض،است در عین حال حکومت جهانی

موجب تسهیل  یتوانایی هاي تخریبی جنگ را افزایش داده است، دسترسی جهان،تکنولوژي هاي جهانی شدن
تخریب فوق العاده    بازارهاي تسلیحات جهانی امکانات،ر حنوب شدهمداخله هاي نظامی کشورهاي شمال د

    اي به وجود آورده اند و جهانی شدن همچنین موجب تقویت خشونت در بافت قومی و مذهبی شده است. 
  ب)در محیط زیست

کنند از جمله موضوعات مهم امنیتی و  می را تهدید  که محیط زیست یامروز محیط زیست و بحرانهای  
جهانی را تشکیل میدهد. از زمان به دنیا آمدن انسان بین هاي  و کنفراسها  یمحور مباحث اکثریت گرد همای

و در قالب شکل گیري این رابطه مسائل امنیتی انسان نیز ،گردد می او و محیط طبیعی اش رابطه اي بر قرار
ه آنها با محیط طبیعی دارد.مثال گردد.به این مفهوم که یک بخش امنیت انسانها بستگی به رابط می مطرح

ي حیات نیاز دارند ها  زمین قابل کشت و همزیستی با سایر گونه،آب آشامیدنی،انسانها به هواي قابل تنفس
و این زمانی امکان دارد که بین ،آورد می برد بدست می را از محیط طبیعی که در آن بسرها  که همه این

ي مربوط به جهانی شدن از ها  و کار آمدي برقرار باشد. فن آوريانسانها و محیط طبیعی اش رابطه سالم 
طبیعی   ي موجود بین انسان و محیطنرا داده است که بر مبناي رابطه بعضی جهات به انسانها توانایی آ

هاي  و از جبرطبیعت و محدودیت به نفع خود و همنوعانش بکنند  استفاده اعظمی را از محیط طبیعی،اش
 ابزارهاي بسیار دقیق  ماهواره اي وهاي  با استفاده از مراقبت یاي رهایی پیدا کنند.مثالطبیعی و جغراف

جهانی شدن خطراتی را متوجه محیط هاي  بالیاي طبیعی را پیش بینی کنند.از سوي دیگر فن آوري  توانند می
نان وسیع و گسترده شدن هم در یاها را و همچها  زیست گردانیده مثال هواپیماها هوا را آلوده کرده و کشتی

به میان آورده .به ها  جنگل يمصرف کاغذ را باال برده و از این طریق تهدید جدي را برا،استفاده از کامپیوتر
جامد تجزیه ناپذیر، و هاي  همین قسم، سریع شدن استفاده از کاالي مصرفی، سبب افزایش چشمگیر زباله

 يب تولید گازهاي گلخانه اي شده که تاثیرات جدي را برافسیلی در کارخانجات سبهاي  استفاده از سوخت
کند. سوانح هسته  را نابودها  و دریاچهها  ) آلودگی هوا ممکن است جنگل367:1376الیه اوزن دارد.(گیدنز،

اي و کاهش قطر الیه اوزن احتمال سرطان را افزایش داده است. از بین رفتن تنوع زیستی ممکن است منجر به 
در ها  شود که سر انجام به فروپاشی زیست کره منتهی خواهد شد. باال آمدن سطح آب دریاها  کاهش گونه

اثر تغییرات آب و هوایی ممکن است منجر به زیر آب رفتن نواحی ساحلی پر جمعیت و جزایر کوچک 
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مبدل به منبع مهمی از عدم امنیت در زندگی انسان معاصر  صه اینکه مسائل زیست محیطی جهانشود. خال
  است.  شده

  ج)در  امرار معاش
پول و تامین مالی فرا جهانی با نیروي جادویی اقتصاد آزاد که از جمله  ،بازارها ،بسیاري معتقدند که تولید   

به خودي براي همگان رفاه مادي ایجاد خواهد کرد. براي مثال بر  مولفه هاي جهانی شدن  اند به طور خود
ر جهان یجمعیت فق 1992تا  1960ي توسعه ي سازمان ملل متحد از سال حسب شاخص رشد انسانی برنامه 

است که درآمد سرانه در کشورهاي    ن در این گزارش ذکر شدهیبه نصف کاهش پیدا کرده است هم چن
جنوب که بیشتر فقرا درآن جا ساکنند به دو برابر افزایش یافته است. طرفداران جهانی شدن ادعا دارند که 

فرایند جهانی شدن شکل گرفته. اما اینکه ادعاي مذکور تا چه حد    دراثر تاثیرات مثبتها  رفتهمه این پیش
واقعیت دارد نیاز به یک تآمل عمیق دارد زیرا اگر این ادعا صحت داشته باشد ما باید شاهد یک روند نزولی 

ن که حدود نیم قرن از فقر و در نهایت شاهد ریشه کن شدن فقر از جهان می بودیم.درحالیکه با وجود ای
 بلکه بخشی از این فقر را،تسریع جهانی شدن می گذرد نه تنها بطور قطع فقر از روي زمین ریشه کن نشده

شمال و شرق همه از  ،براي مثال اقشار آسیب پذیر در کشورهاي جنوب. توان به جهانی شدن نسبت داد می
به منظور انطباق با سرمایه داري جهانی آسیب کاهش امکانات رفاهی دولت در جریان بازسازي اقتصادي 

هاي  اجتماعی و بهبود رقابتهاي  به هنگام مواجه شدن با انتخاب میان پیگیري سیاستها  دولت  دیده اند.
به همین دلیل پیش از آنکه یک اقتصاد جهانی آزاد سازي  ،دهند می به سوي انتخاب دوم گرایش نشان ،جهانی

یک مرحله گذار دشوار و اجتناب ناپذیر به خاطر کاهش هزینه  ،اي همه ایجاد کندشده، رفاه بیشتري را بر
در واقع امروزه این موضوع به طور گسترده پذیرفته شده است که اقدامات رسمی . آید می پیشها  در کشور

  باشد.باید خنثی کننده ي تاثیرات منفی بازسازي اقتصادي در مواجهه با جهانی شدن بر اقشار آسیب پذیر 
براي مثال . تواند تاثیرات زیان آوري بر کاهش فقر داشته باشد می رایج به تجارت جهانی نیزهاي  رویکرد

کشورهاي فقیـر را کـه    1970آزاد کاالها در مجموع از دهه ي  ی) بازار جهان1382:266به نقل از شولت، (
خاصـی بـا سـقوط روبـه رو کـرده انـد       وابسته بودند با شـرایط تجـاري   ها  بیش از همه به صادرات این کاال

قـرار  1930در پایین ترین سطح آن پس از دهه ي  1990جهانی کاالهاي اساسی در اواسط دهه ي هاي  .قیمت
البته سرمایه داري در حال جهانی شدن تنها عامل فقر پایدار و گاهی فزاینده در تـاریخ معاصـر     داشته است.
بالیاي طبیعی و سایر عوامل نیز در آن نقش داشـته   ،ملیهاي  یاستس ،ساختارهاي اجتماعی محلی. نبوده است

  اند.
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  د)در  اشتغال
امنیت شغلی نقش محوري را در جمله سایر ابعاد امنیتی در جهان امروزي دارد.اطمینان از تداوم   

جاد یک گذشته از این که امید افراد به زندگی را افزایش میدهد،خود می تواند زمینه ي خوبی براي ای،شغل
برنامه ریزي دقیق در جهت کیفی سازي زندگی بوجود بیاورد.از همین جهت است که ازنظر بیشتر مردم 
امنیت کلی با امنیت شغلی پیوند نزدیک دارد. جهانی شدن و تاثیرات آن براشتغال و به خصوص بر امنیت 

ست. بدین مفهوم که شغلی موجب صف بندي هاي موافقین و مخالفین در میان صاحب نظران گردیده ا
موافقان جهانی شدن با تاکید به فرصتهاي شغل افزاي جهانی شدن عقیده دارندکه جهانی شدن از طریق ایجاد 

ازي افراد به انتخاب شغل مصون و پر یفرصتها و زمینه هاي کاري وافر، امنیت شغلی را تامین کرده و دست 
جهانی شدن به این نکته اصرار دارند بیکاري که در کند.در عین حال موافقان  می درآمد را بیشتر میسر

چون فن آوري هاي جدید  یعصرجهانی شدن وجود دارد نه ناشی از پیامدهاي جهانی شدن بلکه معلول عوامل
اگر ثابت گردد که بین جهانی شدن و بیکاري   و آموزش و تحصیالت نا کافی میباشند.حتی به عقیده آنها 

ین رابطه موقتی می باشد. به این معنی که در عصر جهانی شدن کشورها در اثر رابطه وجود داشته باشد، ا
با ساختار اقتصادي جهانی بعضی فرصت هاي شغلی   بازسازي ساختارهاي اقتصادي خود به منظور انطباق آن

ساختاري وضعیت شغلی نسبت به گذشته بهبود   خود را از دست میدهند،  اما پس از به میان آمدن انطباق 
). در نقطه مقابل این دیدگاه مخالفین جهانی شدن قرار دارند که 272: 1382چشم گیري خواهد یافت(شولت،

می گویند جهانی شدن نه تنها فرصتهاي شغلی مطمئن و پر در آمدي را بوجو نمی آورد بلکه امنیت شغلی 
اقتصاد جهانی را وارد سیستم  ،زیرا جهانی شدن،حداقلی که به عقیده آنها وجود دارد نیز با خطر مواجه کرده

سایر ،که در صورت رونما شدن نواقص اندکی در هر نقطه اي ازین سیستم،پیچیده ي آسیب پذیري می کند
بخش هاي آن نیز متضرر می گردد و از این طریق به امنیت شغلی صدمه می زند.مثال بحران مالی که در 

قتصاد کشورهاي داشت که هزاران مایل از آن فاصله جنوب شرق آسیاب وجود آمد تاثیرات منفی را براي ا
  داشت و زمینه هاي شغلی زیادي را در این کشورها از بین برد. 

نمایانگر ایجاد فرصتها ي جدید شغلی است.بدین مفهوم که ،جوانب تاثیرات مثبت جهانی شدن بر اشتغال  
در مکانهاي گونـاگون ایجـاد کـرده     شرکتهاي جهانی در این بخش و سایر بخش ها، اغلب مشاغل جدیدي را

میلیون نفر  29شرکتهاي فرامرزي بطور مستقیم حدود  1992است.براساس برآورد سازمان جهانی کار در سال
را خارج از مبدآ خود استخدام کرده اند. به خصوص در کشورهاي جنوب که مشاغل مربوط به این شرکتها 

منافع بیشتر نسبت به شرکتها ي محلی بوده. به همـین شـکل    آموزش بهتر و،اغلب داراي دست مزدهاي باالتر
بطور غیر مستقیم نیز کارگران زیادي از سرمایه گذاري مستقیم خارجی یعنی از طریق عقد قراردادهاي فرعی 

). جوانـب تـاثیرات   272: 1382و عرضه خدمات دیگر به شرکتهاي خارجی امرار معاش مـی کنند(شـولت،  



462 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
 

  

ر کشورهاي شمال متمرکز میباشد.زیرا شرکتها بـا اسـتفاده از امکانـات سـازمانهاي     منفی جهانی شدن بیشتر د
 یکارخانجات تولیدي خود بـه منـاطق   یارتباطات جهانی،تولیدجهانی و تامین مالی جهانی براي جابجای،جهانی

یعنی کشورهاي جنوب یـا شـرق بهـره بـرداري کردند.کـه ایـن       ،که داراي دست مزد کم و نیروي کار ارزان
موجب افزایش بیکاري در کشورهاي شمال گردید. اما اگر این افزایش  1990-1960در بین سالهاي  یجابجای

ربط دهیم موضوع چندان منطقی به نظر نمی رسد زیـرا    بیکاري را درکشورهاي شمال کامال به جهانی شدن
آوري هـاي جدیـد   کارخانجات تنها عامـل افـزایش بیکـاري درکشـورهاي شـمال نبـوده بلکـه فـن          یجابجای
ژیکی مانند کامپیوترو روبات نیز به نوبه خود عوامل افزایش بیکاري بود.وضع در کشورهاي جنـوب  تکنولو

ي خارجی صدها و هزارها فرصت شـغلی را  ها  طبق تحلیل مذکور باید خوب باشد.زیرا سرازیر شدن سرمایه
تمام حقایق نیست.زیرا ممکـن اسـت سـرازیر    ایجاد کرد. اما تحلیل موضوع به همین سادگی بازگو کننده اي 

اما در ایـن ارتبـاط   . شدن سرمایه هاي جهانی، باعث ایجاد فرصت هاي شغلی جدید در کشورها جنوب بشود
  دو نقطه را باید یادآور شد :

سرمایه هاي خارجی در کشورها ي مذکور باعث از بین رفتن شـرکتهاي محلـی مـی     یاول اینکه جابجای  
در اثر از بین رفـتن شـرکتهاي    و بتی بسیارباالي برخوردارنمیباشندگردد.زیرا شرکتها ي محلی از توانمندي رقا
. دوم اینکـه شـرکتهاي خـارجی در هنگـام     دونیـز از بـین مـی ر    مذکور بدون شک فرصتها ي شغلی زیادي 

د و ایـن احتمـال وجـود دارد کـه اتبـاع کشـور محـل فعالیـت         ناستخدام به نیروي کاري فنی و ماهر نیازدار
   شرکتهاي خارجی، نسبت به پائین بودن مهارت هاي کاري شان از استخدام در شرکتهاي مذکور باز بمانند. 

  اقتصاد  ه) در
یکی از عوامل امنیت زایی فردي بود.این در  در بعد اقتصادي کارکردهاي هاي دولت رفاه در طی قرن بیستم  

حالی است که قدرت دولت در سازماندهی اقتصادي درونی در مقابل جریان فزاینده بین المللی شدن 
تجارت هاي فراملی و انبساط اقتصادي از طریق نیروهاي منطقه اي و فراملی به ،بازارها،شرکتهاي چند ملیتی

خصلتی متناقض به خود گرفته ،که که اکنون رابطه دولت و شهروندشکلی اساسی کاهش یافته است.بطوری
مردم در همه اشکال آن به طور فزاینده کاهش یافته   دولت در حل مشکالت   بدین صورت که نقش. است

است. در عصر جهانی شدن اکثر شرکت هاي فراملیتی از لحاظ تراکم سرمایه به اندازه اي قوي گردیده که 
که از مشروعیت الزم بر خودار است در چنگال آنها اسیر شده و شرکتهاي مذکور  یدولتهای بعضی از 

سیاست گذاري هاي دولت خصوصا در سیاست هاي اقتصادي دخالت کرده خواسته هاي خود را    دراکثر
تحمیل می کنند. در این حال دولتها کارایی الزم خود را در حل مشکالت اقتصادي شهروندانش از دست می 

شرکتهاي مذکور  یدر چنین وضعیت. قرار می گیرندها  وشهروندان در معرض نفع آنی شرکت د،نده
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می کنند و به آن سمت و سو  هاي اقتصادي شهروندان را با در نظر داشت محصوالت خود تعریفینیازمند
  و در نهایت شهروندان در معرض ناامنی مستقیم اقتصادي قرار می گیرند.د میدهن
 ،انسان که در کشور هاي جهان سـوم از فقـر رنـج مـی برنـد     ها  یل گران معتقدند میلیونامروز اکثر تحل 

یـک  ،سـایر عوامـل از ایـن قبیل    و  بالیـا ي طبیعـی   ،سیاست هاي ملی ،جداي از ساختارهاي اجتماعی محلی
د.براي مثـال اقشـار آسـیب پـذیر در     اشـی از فراینـد جهـانی شـدن مـی باشـ      قسمت عمده از عوامل فقر آنها ن
رفـاهی دولـت در جریـان بازسـازي اقتصـادي بـه         همه از کاهش امکانات ،کشورهاي جنوب، شمال و شرق

هنگام مواجهه با انتخاب ها  ). دولت574:1376منظور انطباق با سرمایه داري جهانی آسیب دیده اند (گیدنز، 
گرایش نشـان میـد هنـد.روي    به سوي انتخاب دوم ،میان پیگیري سیاست هاي اجتماعی و بهبود رقابت جهانی

همین جهت است که امروز این موضوع به طور گسترده پذیر فته شده است که اقدامات رسـمی بایـد خنثـی    
کننده ي تآثیرات منفی باز سازي اقتصادي در مواجهه با جهانی شدن بر اقشار آسـیب پـذیر باشـد. از طـرف     

گیرد در بعضی مواقع می تواند خود بخود تهدیـد   دیگر خود ساختار نظام مالی که در فرایند جهانی شکل می
با لقوه علیه امنیت اقتصادي باشد که درصورت تبدیل شدن به تهدید بالفعل می تواند بحران عظیم اقتصادي را 

  . سبب و در نهایت هزاران انسان را به بیکاري و فقر سوق دهد
   و)در هویت  

یت ملی یکی از انواع هویت است که در حوزه هایی از چیستی و کیستی فرد را مطرح می کند ..هو،.هویت
قبیل فرهنگ،اجتماع،سیاست، امنیت و حتی اقتصاد نقش تعیین کننده اي دارد. جهانی شدن و تاثیر آن بر 
امنیت در بعد فرهنگی و یا هویتی از موضوعاتی است که توجه صاحب نظران را بخود جلب کرده،نه تنها 

ه به فرهنگ و تنوع فرهنگی اهمیت میدهند نیز دغدغه خاطر دارند تا مبادا ک یصاحب نظران بلکه آنهای
هویت آنها در گیر و دار جهانی شدن مورد هجوم فرهنگهاي دیگر قرارگرفته و از بین برود. بنا بر این امنیت 

نیز انسان فقط مسئله مهم نظامی،شغلی،محیط زیستی و اقتصادي نیست بلکه ابعاد روان شناختی و فرهنگی 
ین نظر هویت براي انسانها در خصوص اینکه من کیستم و به کدام گروه و یا دسته  انسانها از ا از  دارد.

چه در سطح یک  ،هرگاه این هویت شکل گرفته. لحاظ فرهنگی تعلق دارم یکنوع امنیت خاطر می دهد
بعد فرهنگی مطرح  ملت مورد تهدید قرار گیرد موضوع امنیت در -گروه کوچک و یا در سطح یک دولت

زیرا تهاجم فرهنگی بیش از  شکل جدي تري بخود گرفته  ،در عصر جهانی شدن  می گردد. این نوع امنیت 
هر زمان دیگر در این عصر افزایش یافته و خرده فرهنگها در معرض نابودي قرار گرفته اند.این در حالی 

از بین رفتن امنیت ناشی از    موجب،ی شدنچند بعدي و دو رگه ناشی از جهان،است که هویت هاي جایگزین
سادگی و پیش بینی پذیر بودن، شده و این از مشخصه هاي دنیاي قلمروگرایی است که در آن هر شخصی به 

  ).281: 1382وسیله یک هویت ملی واحد وابسته به یک دولت یا کشور تعریف می شود(شولت،
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ممکـن اسـت مـبهم و     "خود پنـداره   "پیدا کنند وقتی مردم به طور همزمان هویت هاي ملی گوناگون   
ناپایدار شود .جهانی شدن گاهی از طریق تخریب فرهنگی موجب تضعیف امنیت هویت شده و مکانیزم ایـن  
فرایند تخریبی طوري است که فرهنگ جامعه فرا ملی به شدت از اقتصاد آن تاثیر می پذیرد به این معنی که 

شدند تفاوتهاي فرهنگی تقلیل یافته و فرهنگهایشان همسان مـی شـود.یعنی    یکی،وقتی انسانها از لحاظ مصرف
یکسان شدن در مصرف،یکسان سازي در فرهنگ را به دنبال خواهد داشت و  همین عوامل به هم پیوسته در 

فرهنگهاي ،جریان فرآیند جهانی سازي از آنجایی که کشورهاي غربی دسـتی بـاال در تولیـدات جهـانی دارنـد     
فراملـی و تـک    در فرهنگ خود ذوب کرده و فرهنگ فرا ملی ایجاد می کنند کـه ایـن فرهنـگ    دیگر را

را گسسته و ارزشهاي ملی و مذهبی را تضـعیف مـی   ها  قطبی، قید و بندهاي حاکم بر روابط انسانی و خانواده
ساخته و پرداختـه  کند لذا با تمام قوا به پیش میرود و به جایی میرسد که هویتی جدید براي تمام آحاد بشر 

این هویت جدید، تغییر هویتهاي زبـانی، هویتهـاي قـومی و هویتهـاي فرهنگـی غنـی و پربـار         می کند. نتیجه
هر ملتی می باشد و به این ترتیب مفهوم یکسان سازي فرهنگی تحقق می یابد و اجتماع قـومی بـه    يگذشته 

)، امـا  246:1382دا مـی کند(شـولت،  تغییـر شـکل پیـ    ،و هویت بومی به هویـت فـرا ملـی    ،یک جامعه ملی
گیرودار این شبیخون فرهنگی، خانواده به عنوان اولین و اساسی تـرین نهـاد اجتمـاعی،از آنجـایی کـه از        در

دیرباز وظیفه انتقال فرهنگ قومی اش را به نسلهاي جدید برعهده داشـته اسـت بـا توجـه بـه دسترسـی بـه        
دیگر محدود بـه فرهنـگ قـومی گذشـه خـود نمـی        ،ظ فرهنگیامکانات، رفاه و رسانه هاي فرا ملی،از لحا

و با فرهنگهاي ملل دیگر ارتباط برقرار میکند و  به دلیل جذابیتهاي ظاهري فرهنگهاي بیگانه (و عدم  ماند
آشنایی با مضرات آثار تخریبی بعضی فرهنگ ها) ناخود آگاه تحت تاثیر قـرار مـی گیـرد و بـه ایـن شـکل       

جوامع سنت گرا که یکی از پنج ستون اصلی جامعه محسوب می شـوند بـا توجـه بـه     خانواده هاي سنتی در 
خـود   اعضـاي  محدودیت فرهنگی که همواره از آن رنج می برند دیگر نمی توانند نقش کارآمدي در زندگی

 (در جریان جهانی شدن) ایفا کنند. در نهایت فرهنگ فراملی جامعه و خانواده را فرا می گیرد و خانواده بـه 
  عنصري بی فایده تبدیل می شود و به این ترتیب دچار فروپاشی می گردد.

پرورانـده مـی شـود و بایـد بـه عنـوان میـراث دار        ها  در این میان نسل جوانی که در دامن این خانواده   
گذشته در عرصه جامعه حضور پیدا کند به دلیل رشد یافتن در فرهنگ نامانوس فراملـی، نـه تنهـا     فرهنگ
دیگر حتی عالقه اي به بودن در کنار ،براي فرهنگ غنی خویش قایل نمی شود، بلکه به دالیل متفاوتارزشی 

در هزاره سوم کارکرد اساسی خود را کامال از دسـت مـی   ها  خانواده هاي سنتی را ندارد.به این شکل خانواده
نـگ بسـیاري از جوامـع    دهند و دچار اضمحالل می شوند چنانکه امروزه شاهد پیش آمدن این امـر در فره 

غربی هستیم و اگر کمی موشکافانه به جریانات این جوامع دقیق شویم،می بینیم اگـر چـه در ایـن کشـورها     
اما به دلیل کمرنگ شدن مفهـوم    تبلیغات و فیلمهاي زیادي در مورد اهمیت دادن به خانواده تولید می شود
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شد بیشتري نیز پیدا میکند)اکثر جوانان بیشـتر وقـت   خانواده در فرهنگ فراملی (که متاسفانه روز به روز ر
خود را در بیرون از خانه می گذرانند و حتی چنین به نظر می رسد که علت اصلی بـه وجـود آمـدن چنـین     

سـعی دارد  هـا   وضعی ناشی از هدف جامعه فراملی است که در تالش موازي و در جهت نابودي بنیان خانواده
  اعم از حیاتی و غیر حیاتی را در بیرون محیط خانه تامین کند. رادتمام جنبه هاي مورد نیاز اف

بنا براین جهانی شدن نیرویی براي همگن سازي ساده نیست که از طریق آن یـک فرهنـگ بتوانـد سـایر     
بیش از آن که شکل همگن کننده داشته باشد بی ثبات کننـده بـوده   ،را نابود کند.جهانی شدن هویتها  هویت
توانـد تـداوم یابـد کـه      مـی  بسیاري هستند، فرهنگیهاي  کنونی که افراد تحت تأثیر فرهنگدر جهان . است

هاي  پاسخگوي نیازهاي مادي و روحی افراد باشد. هویت مستلزم نوعی انتخاب است. بنابراین باید چنان زمینه
ـ     ت خـودي را  فرهنگی تقویت هویت خودي را توسعه داد که افراد دالیل کافی بـراي انتخـاب نمادهـاي هوی

  ).1378داشته باشند (اکسفورد،
  سرمایه داري غیرعاملتولید انبوه و مصرف انبوه کاال، ابزار جنگ -5
شود، از  می در نظام سرمایه داري که متحول ترین شکل مالکیت فردي و خصوصی در آن یافت   

ي عظیمی از ر بطن شبکهرسد.انسان جهان امروز، د می خودبیگانگی به افراطی ترین و منحط ترین شکل خود
تنها، دور ها دور مانده است. نهانواع اشیا، کاالها و خدمات کاال گونه، قرار گرفته و این چنین از سایر انسان

ها از لوازم و افزاید؛ بلکه شاهد دور افتادن انسانها از یکدیگر بر بیگانگی انسان امروزي میافتادگی انسان
دهند نیز، هستیم. امروزه مکرراً در زندگی رنگارنگ مورد استفاده قرار می وسایلی که به عنوان کاالهاي

    ایم.ها هم دور ماندهکنیم که به دلیل پیچیدگی ساختارشان، حتی از آنروزمره، از کاالهایی استفاده می
خورد: از امروزه در اطراف ما شواهد بسیار زیادي از مصرف و فراوانی به چشم می«بودریار معتقد است که 

ي نوعی جهش بنیادي در اکولوژي نوع بشر انواع و اقسام اشیا، خدمات و کاالهاي مادي که پدیدآورنده
ه مانند گذشته، بیش از آنتر آنهستند. سخن دقیق که در محیط اطراف خود با که امروزه، افراد مرفّ

شک از زمانی رواج اهیم محیط و فضا، بیمف   اند.ها سروکار داشته باشند، با اشیا در ارتباطانسان   دیگر
-ها را کمتر احساس میایم، در نتیجه حضور آنها فاصله گرفتهاند که در واقع ما از دیگر انسانبیشتري یافته

مها واقع نمیوگوي آنکنیم و چندان طرف گفت شویم و در عوض، بیشتر زیر نگاه ساکت اشیاي مطیع و توه 
کند و آن چیزي نیست جز بهت و حیرت، می  همواره یک چیز را براي ما تکرار انگیزي قرار داریم که
    )42: 1389گرفتن از دیگران. (بودریار، گرفتن مجازي و نیز فاصله فراوانی مجازي و فاصله

هایی به مفاهیمی همچون: آسایش، رفـاه، وفـور و فراوانـی،    اینک، مصرف کاالها به مثابه رمزها و نشانه
کند. هر فرد، با نوع انتخاب، خرید و اسـتفاده از هـر   ، تمایز و منزلت اجتماعی و قدرت، اشاره میخوشبختی

کند که در چه سطح از قدرت، منزلت اش نیز، نیست به طور ضمنی اعالم میکاال که الزاماً مورد نیاز واقعی
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تر است. نوع انتخاب هر فرد نیز، اي بر آسایش و رفاه بیشو پایگاه اجتماعی است. مصرف هر چه بیشتر، نشانه
اي بر پایگاه اجتماعی و سبک متفاوت کند؛ نشانهبسته به میزان تفاوت و تمایزي که با دیگر افراد ایجاد می

ها براي تظاهر به خوشبختی، سـعادت و  در واقع، انباشتگی، وفور و مصرف تمایل عجیب انسان زندگی اوست
   .رفاه،

ي مصرفی شده و از این طریق داري مصرفی تبدیل به دستگاه ایدئولوژیک جامعههبه اعتقاد بودریار، سرمای
کنـد. در واقـع، سیسـتم از طریـق ایـدئولوژي مصـرف، و       نوعی کنترل اجتماعی را بر آحاد جامعه اعمـال مـی  

اي از سوژه در چنین جامعـه  ،کندها را هدایت و کنترل میها آنها در نظامی از ابژه/نشانهدرگیرکردن سوژه
داري با استفاده گیرد. امروزه، سیستم سرمایههاي اجتماعی و فرایندهاي ایدئولوژیک شکل میبنديطریق طبقه

هـاي  هـا وسـریال  ویژه تلویزیون با برنامـه هاي گروهی بههاي جدید همچون کامپیوترها، رسانهاز تکنولوژي
طریق مجالت و تابلوهـاي رنگارنـگ در گوشـه     گرایی هستند، تبلیغات ازاش که در راستاي مصرفتبلیغاتی
هاي تمرکز بر مصرف از طریق راه با یعنی هاي مد و غیره، اندازي جنبشاهي شهر، بیلبوردهاي عظیم، رگوشه

اي داري از طریـق تلقـین و تزریـق لحظـه    پـردازد. سـرمایه  اش بر جامعه مـی نرم و فرهنگی به تحکیم سلطه
اي صرفاً چنین با تبدیل سوژه به ابژههایش بر جامعه پرداخته و اینثبات پایه فرهنگ مصرفی، به برقراري و

  دهد.گرا و کامالً منفعل و پذیرنده، به بقاي خود ادامه میمصرف
  فرهنگی در جهان نو غیرعاملتسلیحات  ،رسانه ها-6
قایق تاریخی مربوط به تمام ح  ثبات کردن حقایق و واقعیات ها چیزي نیستند جز ابزارهایی براي بی رسانه   

ها بر اثر شوقش  رسانه  ناپذیر بودن زندگی بدون امکان، ها پیدا کرده به رسانه ،اعتیادي که انسان نو و سیاسی... 
انهدام این   سازي معانی حقیقت و بیهودگی و در واقع ي معکوسبلکه در نتیجه به فرهنگ و اطالعات نیست،

براي   ز میان تصویر و واقعیتیتنها اشاره به عدم امکان تفاوت و تم  هاست که نه اصول توسط رسانه
مجازیتی   کنیم،صرفاً ارائه تصویر براي خودش نیست، بلکه مصرف می  ماست،بلکه آنچه که ما امروزه

. (اخگري، یص تمایز میان واقعیت و نماد استتوان فهم و تشخ  برگرفته از.همانندسازي براي از بین بردن
1386 :25(   

ي مصرفی به وضوح گذارد، در جامعهاي که بر سوژه میویژه تلویزیون، در تأثیر چندگانهقدرت رسانه به
چه مورد نظر ایدئولوژي مصـرف و سیسـتم کنتـرل جامعـه اسـت، چنـان       ها با نمایش آنآشکار است. رسانه

هـایی از  پیشگویی«که دهد. چنانگذارند که آن، خود را براساس رسانه سامان میتأثیري بر افکار عمومی می
ي کنندهگردد که بیانشود که وانمود میها در جامعه مطرح میرویدادهاي اجتماعی و سیاسی از طریق رسانه

کنـد. در  افکار عمومی هستند. اما در حقیقت این افکار عمومی است که خود و تمایالتش را با آن سازگار می
ر میتصاویر القا شده از پیشگویی واقع، افکار عمومی خود را با آن کنیم زندگی خانوادهکند. ما سعی میها پ-
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کـه ایـن   دهـد؛ در حـالی  هاي خوشبختی تطبیق دهیم که تلویزیون به مـا نمـایش مـی   مان را با نقاشی خانواده
ــده از خــانواده  خــانواده ــار،  هــا چیــزي جــز ترکیبــی ســرگرم کنن   )315: 1389هــاي مــا نیســتند. (بودری

ترین راه تبلیغات مصرفی است. تلویزیون، با به تصویر دادن افکار عمومی، تلویزیون اصلی وه بر این جهتعال   
هـا  وقفه و پر رنگ و لعاب آناي ضمنی و غیرمستقیم و انتقال بیگونهتبلیغاتی بههاي  ها و نشانهکشیدن پیام

که براي بقاي ایدئولوژي مصرف الزم است: یعنی  کنداي مداوم به مفاهیمی اشاره میگونهبه افراد جامعه، به
   گردد. می تبلیغات کاالهاي مختلفی که در نهایت منجر به مصرف بیشتر

کارکرد دیگري که تلویزیون براي ایدئولوژي مصرف دارد؛ منزوي کردن افراد جامعه است. هر فـرد بـا   
نشینی مبتال شـده و تـوان   اي انزوا و گوشهنهگوها و تبلیغات تلویزیونی، بهتماشاي خصوصی و انفرادي برنامه

عالوه بر این، تلویزیون به دلیل از بین بردن تمایز میان امـر  دهد.با قدرت رسانه را از دست میجمعی مقابله 
واقعی و نمادها، با نمایش مرگ، خشونت، تجاوز، جنگ و غیره، از یک سـو، فـرد را در آرامـش روانـی از     

-ي مجازي آن موقعیترایط قرار داده و از سوي دیگر، با قرار دادن فرد در تجربهعدم حضور واقعی در آن ش
-توان گفت که رسانهکند. میبخش میها، خشونت و هر آنچه در دنیاي واقعی ممنوع است را براي فرد لذت

بـه شـکل   ها روبـرو شـده و   دهند که با سیل عظیمی از نشانههاي ارتباط جمعی، فرد را در موقعیتی قرار می
-سویه است. جامعهبه باور بودریار، این ارتباطی صرفاً یک نشیندها را به نظاره میناظري منفعل، بازي نشانه

رود. خواهند فقط دیده و شنیده شوند. انتظار پاسخی نمیي مصرفی سرشار از تصاویر و صداهایی است که می
اي جز دریافت صدها پیـام و نشـانه   که گویی وظیفه اي منفعل و پذیرا تبدیل شدهچنین، سوژه به گیرندهاین

سو بـا تبلیغـات پررنـگ و    ي مصرفی سرشار از تناقض است. از یکندارد، به باور بودریار ایدئولوژي جامعه
گرایی در جامعه اسـت. از  هاي تازه و رونق هرچه بیشتر فرهنگ مصرفلعاب مصرفی درصدد جلب مشتري
هر به سادگی و غیرتجملی بودن دارداین تناقض را حد نهـایی مصـرف اسـت.    سوي دیگر تمایل عجیبی به تظا

   اي به مرز اعالي ازخودبیگانگی میرسدانسان در چنین جامعه
ساختار تکنولوژیک مجهز به تبلیغات، روابط عمومی و مطالعـات انگیزشـی همچـون تفکـري جـادویی،      

کنـد.  هاي مطلـوب خطـوط تولیـد مـی    یقه و سبکي آزاد را تبدیل به عنصري منفعل، پذیرا و پیرو سلسوژه
هـا  منـدي عقالنـی نیروهـاي مولـد هسـتند و بـر سـوژه       ي نظـام نظامی از نیازها که در واقع صورت پیشرفته

   ي منطقی و ضروري نظام تولید شوددنباله ،شوند که مصرفحکمرانی کرده و باعث می
ي هایش، کامالً ناآگاهانـه، دغدغـه  عمال و اندیشهي مصرفی، در تمام وجوه زندگی، تمام اانسان در جامعه

ي اي و تمایزگذارانهي نشانهاش با خود به همراه دارد. از استفادهي زندگیترین مسئلهمصرف را به عنوان مهم
ها و تمایل عجیب به شهرنشینی و شـکل تربیـت اجتمـاعی افـراد، همگـی      اشیا و خدمات تا استفاده از رسانه

   بوي مصرف است. و ر و با رنگداکامالً جهت
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دار و پرولتاریا، مرز میان امـر واال و پـایین و غیـره    امروزه، امر اجتماعی، به معناي نژاد، طبقه، سرمایه  
ها، تنها قشري مات ها و نشانهها در زیر بمباران پیاماند. تودهتفاوت باقی مانده هایی بینابود شده، و فقط توده

اندیشند. تنها میل به نمایش دارند. امر اجتماعی به اتمام رسیده و به تبع آن ي خود نمیدرباره هااند. آنو تیره
توان از امر سیاسی سخن گفت. دیگر هیچ مدلول اجتماعی براي توان بخشیدن به دال سیاسی وجـود  دیگر نمی

اریخی اش را از دسـت داده و  اي است. امر اجتماعی ماهیت تهاي رسانهندارد. نهایت امر سیاسی در نظرسنجی
هـاي سیاسـی از بـین رفتـه     ثباتی امر سیاسی، امکان هر عمل رادیکالی توسط طبقـات اجتمـاعی و گـروه   با بی

  یابد: می است.اشکال سه گانه ي این پدیده در  سه قالب سلطه نمود
 ،شـود  مـی  نیـز یـاد  » هـا   ملت –امپریالیسم بدون دولت « در امپریالیسم اقتصادي که ازآن با عنوان  -الف

سرمایه داري جهانی به بهانه ي ایجاد همگرایی اقتصادي از کارگزاران مختلف خـود در جهـت بهـره وري و    
گـروه هشـت و ... در اینجـا    هـاي   صـندوق پـول تـا سیاسـت     ،کند ؛ از بانک جهانی می استثمار بیشتر استفاده

ه یافته منتهی شده و در مقابل فقر و نـابرابري  امپریالیسم اقتصادي به پدیداري شرکت جهانگیر همه جا سلط
  یابد . می به ویژه در جنوب توسعه

بیانگر هژمونی امپراتوري آمریکایی است که در فرصت بدست آمـده حاصـل از    ،امپریالیسم سیاسی -ب
و مستمسـک قـراردادن   » امپراتوري خیرخواه « فروپاشی اردوي رقیب ( کمونیسم ) بر آن است طبق دکترین 

  به امکان کنترل تمامی کره ي خاکی با هر وسیله ي ممکن بپردازد. ،بارزه با تروریسمم
عمـومی و فـن   هـاي   تولیدات رسـانه  ،امپریالیسم فرهنگی به سلطه از طریق صادرات فرهنگ عمومی -ج

خـود  در این چارچوب امپریالیسم فرهنگی . است» امپریالیسم نرم « کند که نوعی  می آوري ارتباطات اشاره
یابد : یکی جهانشمول سازي تجدد ( مدرنیته ) با یک قرائت و دیگري سـلطه   می به دو معنا یا صورت تداوم
  ي فرهنگ سرمایه داري .

سه گانه در کشورهاي جنـوب یـا در حـال    هاي  رسد با توجه به گسترش دامنه ي جهانی شدن می به نظر
و ابزارهاي گونـاگون و در  ها  ماند در این روند از شیوهناگفته ن. روند سلطه گري همچنان تداوم یابد ،توسعه

عین حال پیچیده اي از توسعه طلبی استفاده خواهد شد.طبیعی است تا زمانی که کشورهاي در حال توسعه از 
یک سو به گشایش سراسیمه ي مرزهاي خود در برابر چنین تهاجم یک سویه اي ادامه دهند و در مقابـل و  

حاکمان ناتوان یـا دچـار    ،ضعیفهاي  ود درگیر انبوهی از مشکالت ساختاري مثل دولتاز بعد درونی نیز خ
فساد مالی و تداوم عقب ماندگی باشند نمی توان امپریالیسم را تحقیر کرد و تنها مقصر همه ي مصائب جهانی 

شـود ببیننـد و    می مردم عمدتاً مایلند خود را در مسیر تعریف شده اي که مسیر اکثریت معرفی. قلمداد نمود
رغبت (یا اعتماد به نفس) چندانی براي استنتاج فردي اخبار ندارند. بدین ترتیب، بدون اینکـه بداننـد فکـر و    

هـاي   دهند که در پایین ترین سـطح آن رسـانه   می ذهن خود را در اختیار یک هرم سلسله مراتبی قدرت قرار
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کنند تا هیچ مـانعی بـراي ثـروت انـدوزي      می تجهانی، افکار عمومی را به سمت اخالق مصرف گرایی هدای
شرکتهاي چندملیتی رأس هرم باقی نماند. آنچه از غرب درباره دمکراسی، رفاه، مدنیت، جهانی شـدن و حتـی   

شنویم، در اخالق مصرف گرایی نظام شرکتی حاکم بر جهان امـروز و   می لشکرکشی و جنگ علیه تروریسم
  کسب سود حداکثري قابل جمع هستند.

 در ساختار فرهنگ ایران غیرعاملو دفاع  غیرعاملجنگ -7
اعتراف کردند، ایران هاي استکباري بر شکست خود در راهبرد مقابلۀ سخت با  پس از اینکه قدرت    

گیري  تر از پیش را از دهۀ دوم آغاز کردند که از آن با رویکرد جدید و در چارچوب بهره اي پیچیده مقابله
با ادبیات و تعابیر مختلف مانند  1370شود. تقابلی که رهبري از همان آغاز دهۀ  یاد میهاي نرم،  از روش

خطر آن را گوشزد کرده و » جنگ نرم«تازگی   تهاجم فرهنگی، ناتوي فرهنگی، شبیخون فرهنگی و به
   فرا خواندند.اندیشی در برابر آن  مسئوالن نظام را به چاره

کردن جهانی شدن، از ابزارهاي تبلیغی مختلفـی بهـره    رویج و نهادینه، براي تجنگ پردازان سلطه طلب   
ترین عناصر  دار فراملی هستند، از مهم هاي گروهی که در مالکیت طبقه سرمایه د. در این میان، رسانهنگیر می

در واقع، کنند.  هاي تهدید علیه ایران را ایجاد می هاي مختلف، حلقه اند که در حوزه کارگزاران انتقال فرهنگی
اي)، بـه   هاي کامپیوتري و ماهواره هاي چاپی گرفته تا تراشه هاي گروهی و فناوري ارتباطات (از رسانه رسانه

  )84: 1385اند. (سعیدي و کیا،  داري و شستشوي مغزي مردم ایران تبدیل شده ابزار تبلیغ افکار سرمایه
اسـت، شـرط الزم پیوسـتگی جهـانی     کننـده   یینداري جهانی که عنصري تع از آنجا که نهاد بازار سرمایه  
هـاي   دار فراملـی توسـط رسـانه    و به دلیل اینکه سرمایه هرگز از رژیم سود جدا نیست، طبقه سـرمایه  است

رم گرایـی   بـر مصـرف   ها و هنجارهاي مبتنی ارتباط جمعی، ایران را به دلیل تضاد ماهوي ایدئولوژیک آن با نُ
کنـد.   د به طور عام در جهان و به طور خاص در منطقه خاورمیانه، معرفی میاندازه، عامل تهدید بقاي خو بی

مفهوم . لذا سازد داري جهانی به کسب سود، تهدیدات نرم علیه ایران را دوچندان می عالوه بر این، نیاز سرمایه
بـه مـدد    جنگ نرم علیه ایران را باید در نیاز سرمایه به کسب سود بیشتر جست که این فرایند، در گذشته

هـاي ارتبـاط    هاي ارتباطی و رسـانه  گرفت؛ اما امروزه به دلیل حضور فناوري جنگ سخت نظامی صورت می
تغییـر شـکل داده    و جهـان  تر بودن استفاده از آن، به استراتژي جنـگ نـرم علیـه ایـران     هزینه  جمعی و کم

دوسـتی و    صـلح  توانسته با تأکید بـر ،ایران با تأکید بر منابع قدرت نرم خود که برخاسته از اسالم است.است
 سـود  داري که در  داري جهانی را به لحاظ مبانی فکري به چالش بکشد. تفکر سرمایه سرمایه، احترام متقابل

گرایی در اخالق، فاقد اصالت ذاتـی   حد و مرز و نسبیت گرایی بی طلبی و مصرف  ریشه دارد، با تأکید بر تنوع
هاي فطري و ذاتـی انسـان    دهد و با ویژگی یش به تعلقات ناپایدار مادي سوق میاست و صرفاً انسان را به گرا

  .کند رو، تفکر اسالمی ایران با تفکر صرفاً مادي غرب، ماهیتی متعارض پیدا می اي ندارد. ازاین میانه
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ي اعتمـاد  هاي اساسی مردم، ارتقا جنگ نرم شامل: تأمین نیازاین ترین اقدامات براي پدافند در برابر  مهم  
هـاي نسـلی و قـدرتی کشـور، کـاهش فاصـلۀ         تولید گفتمان ملی در الیـه  هاي ملی، باز  عمومی نسبت به رسانه

هـاي مرجـع و نخبـه، تولیـد       هاي ملی و تأکید بر وحدت بین آنها، مهندسی گروه پیرامون، تعیین نماد -مرکز
هاي هـویتی بـا توجـه بـه تحـوالت        مجدد الیه هاي موجود، مهندسی  گفتمانی با استفاده از ظرفیت ادبیات فرا

سـازي و ایجـاد فهـم ملـی و      سازي تعلقات سرزمینی و مشترکات ملی و دینی، روان  محیطی از طریق برجسته
المللی از ایدئولوژي دولت از راه تربیت و جذب نخبگان ایدئولوگ  نظـام در نقـاط کلیـدي جهـان، کـم       بین

هـاي   هـا و کـارکرد   زدایـی از نمـاد   افع ملی در سطح داخلی و خارجی، شبهههاي دینی و من  ارزش کردن فاصلۀ
باشد. جنگ نرم کـه بـر    هاي نظامی و امنیتی می ایدئولوژي دولت، توسعه و تعمیق سطح نفوذ و وفاداري نیرو

بر درونی کردن منابع نبرد و تحول اساسی  ،پردازي شده پایۀ ماهیت قدرت و تفکیک از جنگ سخت نظریه
هاسـت، نـه    ها و جـدال  المللی که صحنۀ رقابت شناسی آن در عصر حاضر استوار است. در محیط بین وشدر ر

المللی تاثیرگذار بر تکوین و تقویت این صـحنۀ نبـرد اسـت     هاي ساختارها و هنجارهاي نظام بین تنها ظرفیت
 جود دارد.راهبرد جنگ نرم (جنگ نرم متقابل) و بلکه به همان میزان، فرصت براي ایجاد ضد

زدایـی از   شـدن و افسـون   عرفی«بدون شک، تعبیر ماکس وبر از پایان هزاره در یکصد سال پیش، مبنی بر 
ساالري، بشریت را در قفس آهنین عقالنیت  داري و دیوان سازد. سرمایه بیش از پیش خود را نمایان می» جهان

 و انسان مدار انقالبی و رهبري کاریزماتیکن، مستلزم ظهور ابزاري و محاسباتی گرفتار ساخته و خروج از آ
 نماید. می که در غرب وجود چنین پیشوایی غایب است

  حاصل سخن-8
پیوندند که ماهیت و  وقوع می هاي مختلف به در دنیاي امروز، منازعات فراوان در همۀ سطوح و با روش  

، شکلی از محیط رفتار جهان امروز فضاي نامتقارن اند. ها را دچار تغییر و تحول اساسی نموده شیوة جنگ
لذا جنگ نرم به عنوان  د،با معادالت سنتی رفتار بازیگران همگونی ندار دیگر شود که راهبردي محسوب می

توانند از راه تهدید، اعمال فشار و یا  ابزاري داشته و بازیگران، دیگر نمی ماهیت فراابزار جایگزین 
کند، مقابله با  ند از آنجا که جنگ نرم در سطوح مختلف عمل میکارگیري زور به اهداف خود نایل شو به

ها و  کارگیري شیوه شناسی و به رو، نیاز به آسیب از ایناست . آن نیز مستلزم توجه به سطوح مختلف
 ویژه جنگ نرم از ضروریات است هاي اطالعاتی به راهبردهاي نوین و مناسب براي تعامل و تقابل با جنگ

تبع آن دیپلماسی دفاعی هر دولت منوط به شناخت و ارزیابی تهدیدات موجود در   و بهطراحی سیاست و 
  . همان کشور است محیط امنیت ملی

افـزاري کشـور هـدف،     هاي سیاسی، اجتماعی جنـگ نـرم، ضـعف بـالقوة امنیـت نـرم       هبا توجه به نشان  
وجوه سیاسـی، اجتمـاعی و فرهنگـی در     سازي کشور هدف در رو، قدرت باشد. از این ثباتی آن می ساز بی زمینه
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سـازي   تواند موجبـات خنثـی   هاي نیروهاي اجتماعی و اهداف سیاسی حکومت می سازي میان الیه پرتو اجماع
هوشمند، نقش آن پیامدهاي جنگ نرم را فراهم آورد. با توجه به تبیین عرصۀ جدید قدرت، با عنوان قدرت 

تـر   قدرت به دلیل مـدیریت مناسـب  این  ،صۀ راهبردي و امنیتیعنوان بخشی از عر جنگ نرم بهدر مهندسی 
هایی ماننـد اجـراي عملیـات      در مؤلفهتواند  می کند که اعمالش، در عرصۀ جنگ نرم نیز موضوعیت پیدا می

بـا شـناخت جنـگ    . کنـد  و تغییر نظام سیاسـی نمـود پیـدا     سازي و تحمیل اراده روانی در حین جنگ، اقناع
 اعـتالي  بـه  و بربسـت  را امپریالیسـم   راه و توان به طور مؤثر با آن جنگید و پیـروز شـد   میهاست که  ایده

  . رساند یاري نوین جهان در راستین و  مدار انسان فرهنگ
 منابع-9
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  پدافند غیرعاملو فرهنگی  و سرمایۀ اجتماعی
  3فهیمه سادات حسینی راوندي، 2آبادي علیرضا جوادي نوش، 1آبادي حمیدرضا جوادي نوش

  
  چکیده

اثرات . کند یخود را برطرف ساخته و گذران امور م يازهاین گرانیدر تعامل با د یانسان به طور ذات
در . سازد یممکن م ریرا غ یزندگ، است که حذف آن يها تا حد متقابل در نقش آن يها کنش نیا
ـ ا ییکنجکاوانه در جوامع به شناسا یبا نگرش یدانشمندان علوم اجتماع، انیم نیا هـا   کـنش  نی

  . اند دهینام سرمایۀ اجتماعیاند که آن را  برده یپ یپرداخته و به مجموع عوامل
 تیهو، هیسرما نیا شیافراد دارد و با افزا یاجتماع تیبر هو یمیاثرات مستق سرمایۀ فرهنگی   

 ي که افراد به گونه شود میموجب  سرمایۀ فرهنگی، گریبه عبارت د. شود می دیتشد زین یاجتماع
 سرمایۀ فرهنگی، در واقع. دنباش بندیخود را شناخته و به آن پا یاجتماع طیخود و مح يتر مناسب
  . دارد یو اجتماع يفردهاي  نهیدر شناخت انسان در زم ییبسزا تأثیر

. باشد یمي اصلی پدافند غیرعامل مطرح ها شاخصیکی از  عنوان بهو فرهنگی  سرمایۀ اجتماعی   
جداي از این که ضریب پایـداري و کـاهش   ، ي پدافند غیرعاملها وهیشکاربست ، از سوي دیگر

علوم اجتماعی نیز مطرح شده  ةحوزي فرهنگی در ا مقوله عنوان ، بهي را به همراه داردریپذ بیآس
ـ گ امیپآسیب روحی و روانی به ، ها رسانهن با استفاده از توجه به تهدیدات نوین دشم. است  رانی

مورد توجه اکثر کشورهاي با ، ي ارتباطیها حربهارتباطات با  ۀعرصدر  تر گستردهبراي نفوذ  ها آن
  . فرهنگ اصیل قرار گرفته است

... و فرهنگی، سرمایۀ یۀ اجتماعنگارندگان در این مقاله عالوه بر مقدماتی در موضوعات سرمای   
پدافنـد  ، شایستگی فرهنگی در پدافند غیرعامل، ی و فرهنگی و پدافند عیرعاملعاجتما ۀبه سرمای

غیرعامل و ارتباط آن با رسانه و نفوذ فرهنگی از طریق محصوالت فرهنگی دیداري و شـنیداري  
  . اندپرداخته

  . فند غیرعاملپدا، رسانه، فرهنگسرمایۀ اجتماعی، سرمایۀ فرهنگی،  کلیدواژه ها:
   

                                                   
  hjavad95@yahoo.comارشد زبان و ادبیات فارسی، مدرس دانشگاه/  کارشناس .1
  alireza.javadi@ltu.seدکتري فرآوري مواد معدنی /   .2
   Fahimeh671@gmail.comفناوري اطالعات/  کارشناس .3

mailto:hjavad95@yahoo.com
mailto:alireza.javadi@ltu.se
mailto:Fahimeh671@gmail.com
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 مقدمه
، اعتقادات و دهاینباو  دهایبا، هنجارها، رفتارها، ها ارزشفرهنگ چه در ساحت معنوي آن که مشتمل بر 

و چه در ساحت مشهود آن که شامل محصوالت، خدمات و ابزارهاي فرهنگی همچون کتاب،  هاست نگرش
تا امروز نقش تعیین  شود یهنر، سینما، زبان،آداب و رسوم، سنن، رفتارها، اطالع رسانی، تبلیغ و... م ،مطبوعات

 .بر عناصر جامعه داشته است يا کننده
ثیرپذیري فرهنگ بر این عناصر نقش و اهمیت این مقوله را در بافـت جامعـه بشـري    أثیر گذاري و تأت 

رهنگ و اقتصاد و زمانی که پاي سرمایه گذاري و کسب منفعـت  . این مقوله در رویارویی فسازد یممشخص 
.اینجاست که ممکن است دو سـاحت  ابدی یمنمود بیشتري  ،دیآ یماقتصادي از ارایه کاالهاي فرهنگی به میان 

معنوي و مادي فرهنگ نیز در تقابل با یکدیگر عمل کنند.کارشناسان حوزه فرهنگ معتقدنـد چشـم انـداز    
 را ایـن نیازهـا   تـأمین افراد آن جامعه از نیازهاي فرهنگی و چگونگی  نانهیب واقعدرك  ،فرهنگی هر جامعه

 توانـد  یمو طبقات سنی جامعه  ها گروهکاالهاي فرهنگی براي  تأمینبدین معنا که شناخت و  .کند یمتعیین 
جامعه منـوط بـه   ایجاد توسعه همه جانبه و پایدار در هر همچنین،  .گره از معضالت اجتماعی آنان باز کند

هـاي   مـالی، سـرمایه   -مـادي   يها هیسرماطبیعی،  يها هیسرمافرهنگی در کنار هاي  چگونگی هزینه سرمایه
 .اجتماعی استهاي  انسانی و سرمایه

در علـوم   راًیـ اخاقتصـاد و    ،یاجتماعگوناگون علوم  يها حوزهدر  ریاخیها سالدر  یاجتماع هیسرمامفهوم 
حـس   تواننـد  یکهمـ اسـت   یاجتماعیها شبکهعبارت از ارتباطات و  یاجتماعهیسرما. مطرح شده است یاسیس

ـ افـراد   انیـ مرا در  نـان یاطمو  يهمکار ـ پدجامعـه   کی ـ نباانیمنیاآورنـد. در   دی و  یمـدن ینهادهااز نقـش   دی
 يا توسعهاز ابعاد مهم هر  یکی، يروغافل شد. به هر  ییفضاهانیچننقش دولت در گشودن  زینو  کیدمکرات

رشد و توسعه هر  يها شاخصه نیتر از مهم یکی یاجتماع هیسرما،رو نیااست. از  یاجتماعیها هیسرماتوجه به 
  . دیآ یمجامعه به شمار 

نقـش را   نیتـر  مهـم  یانسـان ي رویـ نو  یکیزیف، ياقتصادي ها هیسرماتوسعه،  تیریمدی سنتي ها دگاهیددر 
ی انسـان و  یکـ یزیف، ياقتصـاد  هیسـرما از آنچـه بـه    شـتر یبتوسـعه   يبـرا اما در عصـر حاضـر    ،کردند یمفایا
 نـه یبهبه طـور   ها هیسرماگرید، استفاده از هیسرما نیابدون  رایز،میازمندینی اجتماع هیسرمابه  ،میباشازمندین

و تلـف   ماننـد  یمـ ابتـر   هـا  هیسـرما ریسااست  یکافی اجتماع هیسرمافاقد  کهي ا جامعهانجام نخواهد شد. در 
ـ پابه توسعه  لیني برای اساساصل  کیبه عنوان  یاجتماع هیسرماموضوع  ،رو نیا. از شوند یم محسـوب   داری

الزم و ارائـه   يهـا  اسـت یسبتواننـد بـا اتخـاذ     کهشـوند  یمموفق قلمداد  یمردان دولتو  ها حکومته و گردید
  .نائل شوند شتریبی اجتماع هیسرماو توسعه  دیتولمناسب در ارتباط با جامعه به  يراهکارها

قـدرت و   زیـ نو  یفرهنگملموس  يکاالهاو انباشت انواع مختلف  تمرکزی فرهنگ هیسرمااز سوي دیگر، 
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. اسـت  لیوسـا  نیکـاربردا فرد در شناخت و  تیظرفاستعداد و  نیهمچنو  کاالها نیاگرفتن  اریاختدر  ییتوانا
 هیت.سـرما قابـل مطالعـه اس   ينهـاد و   افتـه ی تینی،عافتهیتجسم  یفرهنگ هیسرما  ي مقوله 3در  هیسرما نیا

در آن تجسـم   کـه ی شخصـ با  کهاز فرد است  ریناپذیی جداو بخش  یدرونثروت  ینوع افتهیتجسم  یفرهنگ
 ينهـاد ی فرهنگ هیسرما.شود یگفته م یفرهنگي کاالهاو  اءیاشی تمامبه  هیسرما نیااست. شده  نیعجابدی یم

. ثر اسـت ؤمـ  یاجتمـاع  گـاه یپاء در ارتقـا ی لیتحصـ  مداركانواع  قیطرشده حاصل و از  نهینهادبا مقررات 
خـط و   ی،قیموسـ مانند  يهنري ها تیفعالو  ییآشنا زانیمي ها شاخص قیطراز  افتهیتجسم  یفرهنگ هیسرما
 يهـا  مؤلفـه بـا   افتـه ی تیـ نیعی فرهنگـ  هید.سرماریگ ی.. مورد سنجش قرار م.و یخارجورزش و زبان  ،ینقاش

ــرم   ــوارد ن ــزارم ــا( ياف ــوینقاشي کتاب،تابلوه ــدر  تی،عض ــاو ه) کتابخان ــخت  لیوس ــزارس ــد  ياف مانن
بـا   ينهـاد ی فرهنگـ  هید.سـرما ریگ یمـورد مطالعـه قـرار مـ     ها آنو مانند  نیدورب،ماهواره ،نترنتیا،وتریکامپ

  .ردیگ یمورد سنجش قرار م ياو حرفه یفنمعتبر  يهانامهیگواهی و لیتحص مداركانندم ییها شاخص
 ها انسانپدافند غیرعامل و استفاده از آن قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد. تاریخ زندگی 

در هر دوره اي از تاریخ به منظور کاهش خسارات محیطی و  ها انسانگویاي این امر است که 
  .اند نموده یمنیز در امان بودن از تهاجم دشمن از جاهاي امن استفاده 

نـگ افـزار نبـوده و بـا     ي جریکـارگ  بـه که مستلزم  گردد یمتی اطالق ااقدام به مجموعه غیرعاملپدافند 
از وارد شدن خسارت مالی و تجهیزات و تأسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظـامی و   توان یماجراي آن 

ــن خســارات و تلفــات را بــه حــداقل ممکــن کــاهش دا    دتلفــات انســانی جلــوگیري نمــوده و یــا میــزان ای
بـدون   کهشـود  یگفته مـ  یاقداماتو  ریتداباز  يابه مجموعه  غیرعاملدافند پدر واقع، ).17: 1389اسکندري،(

شود.به عبارت  يداریپاقدرت  شیافزاو خسارات و  یجان، تلفات يریپذ بیآس کاهشاستفاده از سالح باعث 
  .است دیتهددفاع بدون سالح در مقابل  به معنی غیرعاملساده، پدافند 

. از سـوي  باشـد  یماصلی پدافند غیرعامل مطرح  يها شاخصسرمایه اجتماعی و فرهنگی به عنوان یکی از 
را بـه   يریپـذ  بیآسـ پدافند غیرعامل، جداي از این که ضریب پایـداري و کـاهش    يها وهیشدیگر، کاربست 

. توجـه بـه تهدیـدات    علوم اجتماعی نیز مطرح شده است ي حوزهفرهنگی در  يا مقولههمراه دارد، به عنوان 
 ي عرصـه در  تر گستردهبراي نفوذ  ها آن رانیگ امیپ، آسیب روحی و روانی به ها رسانهنوین دشمن با استفاده از 

ارتباطی، مورد توجه اکثر کشورهاي با فرهنگ اصیل قرار گرفته است. این زمینه در  يها حربهارتباطات با 
  است. قرار گرفته نظران صاحبکشور ما نیز مورد توجه 
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  پدافند غیرعامل-1
  عریف پدافند غیرعاملت 1-1

 را تهاجم يعنام ینظام ودرواژگان) 126 :1372 دهخدا،( تاس»وخصومت جنگ«يمعنا به آفنددرلغت
  .زداراستین

 معنـا  »دفـاع « توان یم را پدافند نیبنابرا. دهد یضدومتضادم يمعنا کلمات به که است یواژگان شیازپ»پد«
  .است »کارکننده« يمعنا وبه یعرب يا واژه عاملهمچنین، واژه  .کرد

  غیرعامل:
 بر چون که است »یب« و »نا« یمعن به یفارس زبان در »ریغ« و است شده ساخته »ریغ« بیترک با واژه نیا
 ریـ غ دفـاع  يمعنـا  بـه  ینظام ودراصطالح) 14901 :1372 دهخدا،( دکن یم یرامنف د،آنیایب یصفت ای اسم سر
  .است ینظام

که مصوب مجمع تشخیص مصـلحت نظـام    غیرعاملکلی نظام در خصوص پدافند  يها استیسدر بند اول 
کـه عبـارت اسـت از مجموعـه اقـدامات       غیرعامـل بـر پدافنـد    تأکید«تعریف شده است:  گونه نیا. باشد یم
ضروري، ارتقاي پایداري  يها تیفعال، تداوم يریپذ بیآسکه موجب افزایش بازدارندگی، کاهش  رمسلحانهیغ

و  20: 1389اسکندري، ( »گردد یمملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن 
21 .(  

ي جنگ افزار نبوده و در واقع ریکارگ بهکه مستلزم  گردد یمپدافند غیرعامل به مجموعه اقداماتی اطالق 
که کاهش خسارات مالی به تجهیـزات و تأسیسـات حیـاتی و     روش دفاعی است نیتر معقولو  نیزتریآم صلح

حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی را به دنبال دارد. از آن جا کـه کشـور عزیزمـان ایـران، یکـی از      
ملـی در   يهـا  هیسـرما ، لزوم توجه به حفـظ  باشد یهام ستیونیصهاهداف آمریکا، استکبار غرب و  نیتر مهم

مختلفی نظیر دفاع، صـنعت، انـرژي، مـالی و اقتصـادي، بهداشـت، اطالعـات، ارتباطـات و امنیـت          يها حوزه
این حوزه ماهیت بین  شود یم. با یک رویکرد ملی و فنی به مقوله پدافند غیرعامل مشخص شود یمدوچندان 

فنـی و مهندسـی،   داشته و از سوي دیگر پدافند غیرعامل شامل مقوالتی نظیر مالحظات و معیارهاي  يا رشته
  ).4: 1389، این يموحد( شود یهام آنمانند و  يساز فرهنگاطالعاتی، اطالع رسانی، آموزش، ،امنیتی

  سرمایه اجتماعی -2
و  یشناس جامعه، ياقتصادوارد متون توسعه  يالدیم 80از دهه  باًیتقراست که  یمفهومی اجتماع هیسرما

 کهکنند یکارمآن  يروبرجسته  پردازان هینظردر چند حوزه  کهاست  يا رشته نیبمفهوم  کیشده و  یاسیس
اشاره  امایفوکوسیفرانس، رابرت پاتنام و ویربوردیپ، کلمن،مزیجچون  يافرادي کارهابه  توان یماز آن جمله 

  . )278: 1384 ،صطفی ازکیا و همکارانکرد (م
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 یغربیایـ نیرجیوان از دانشـگاه  فـ  یهـان توسـط   يا، در مقاله 1916قبل از سال  یاجتماع هیسرمااصطالح 
شخصی به نام ژان ژاکوب نوشـته شـد کـه     لهی، کتابی در امریکا به وس1961مطرح شد.اما اولین بار در سال 

هـا و   شـهر، ویژگـی   يهـا  نینشـ  هیدر حاشـ ه اجتماعی را بکار برد و منظورش ایـن بـود کـ    ي هیاصطالح سرما
را تشـکیل   ییها به خوبی با همدیگر ارتباط برقرار کنند و گروه توانند یمها  هایی وجود دارند که آن خصلت

اجتمـاعی، نـوعی    ي هیدهند که خودشان مسائل و مشکالتشان را حل کنند.در اصل، در آنجا منظور از سـرما 
 يلورگلن «). 2:1384،توسلید (محروم حاشیه نشین بو يها همکاري و هم فکري خودجوش و از درون گروه

 فیتوصـ ي بـرا  1970را در دهـه   یاجتمـاع  هیسرماجامعه شناس، اصطالح  تیالوانیامچون ه زیناقتصاددان 
اجتماعی از جمله مفاهیم  ي هیسرما. «)10 :1379، امایفوکو( »برد کاربه  يشهردرون  ياقتصادتوسعه  مشکل

چند وجهی در علوم اجتماعی است که در اوایل قرن بیستم به صورت علمـی و آکادمیـک مطـرح و از سـال     
، بوردیـو، پاسـرون و لـوري مطـرح     جـاکوبز ابتدا توسط  .وارد متون علوم سیاسی و جامعه شناسی شد 1980
: 1383 ،ازکیـا و غفـاري  د (شط و گسترش داده ، اما توسط کسانی چون کلمن، بارت، پانتام و پرتز بسگردید

اجتماعی به صورت آنچه که امروزه مـدنظر اسـت بـه     ي هی. کاربرد مفهوم سرما»259 :1998) و وال، 278
شناسان کالسیک اثري از  اما این به معناي این نیست که در آثار جامعه،رایج شده است 1990تدریج در دهه 

بـه جسـتجوي    تـوان  یموبر و دورکیم  ،چون مارکس یشناسان  مندان و جامعهاین مفهوم نباشد، در آثار اندیش
، وبـر و پارسـونز بـه مفـاهیمی همچـون      میدورک،این مفهوم پرداخت و در اندیشمندانی چون مارکس، زیمـل 

اجتماعی را  ي هیها و اعتماد اجتماعی توجه شده که هر یک ابعادي از مفهوم سرما اضطرار؛ نفع جمعی، ارزش
  ).3 :1384 ،توسلی( ردیگ یم در بر

  سرمایه فرهنگی -3
  تعاریف سرمایه فرهنگی

اشتن ذائقه خوب و ،داز نظر بوردیو سرمایه فرهنگی عبارت از شناخت و ادراك فرهنگ و هنرهاي متعالی
نوعی دارایی که مجسم  را سرمایه فرهنگی ،. دیوید تراسبی)47: 1386اضلی، ف( تاس عمل متناسبهاي  شیوه
داشته  تواند یمکننده ارزش فرهنگی عالوه بر هر گونه ارزش اقتصادي که  تأمینذخیره کننده یا  ،کننده
هاي  سرمایه فرهنگی یعنی داشن ذائقه ،موهر و دیماجواز نظر . )68 :1382،تراسبی، بیان نموده است(باشد

 ها آنار فرهنگی به هنري که دارندگان اقتد يها سبکیا  ءداراي پرستیژ و توانایی درك و شناخت اشیا
 ).49 :1386،اضلیف( ددهن یماهمیت 

رسمی و خانوادگی در افراد تثبیـت   يها آموزشفرهنگی خاصی که در روند هاي  سرمایه فرهنگی به شیوه
کاربرد ابعاد مختلف  .ردیگ یمشده اشاره دارد و نیز ظرفیت شناخت افراد در کاربرد لوازم فرهنگی را در بر 

هاي گوناگون گردیده و به تبـع آن تفـاوت در   زندگی و بروز سلیقه هجب تفاوت در نحوسرمایه فرهنگی مو
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ینما و انـواع  سـ  ،وزنامـه ر ،برتر اجتماعی و استفاده از امکانـات مختلـف از قبیـل کتـاب     يها تیموقعکسب 
ر واقـع  د. دشـو  یمـ لف و ماننـد آن را موجـب   ،گخاص طبقات باالي اجتماعی مانند اسب سـواري  يها ورزش

به راحتـی  و رندیگ یمطبقه باالي اجتماع قرار  در بندي اجتماعی،کنندگان از سرمایه فرهنگی در قشراستفاده 
.همچنین،سرمایه فرهنگی در اشکال مختلـف وجـود داشـته و    ابندی یمبه ابعاد مختلف سرمایه فرهنگی دست 

ي فرهنگـی بـا ارزش مثـل نقاشـی و     اي اسـت کـه در فرآینـد انباشـت اشـیا     شامل تمایالت و عادات دیرینـه 
را مجموعه نمادها، عـادات،  سرمایه فرهنگی  حاصل آمده است.ترنر، یتحصیلی و آموزش رسم يها تیصالح
طرز غیر رسمی بین افراد هاي زندگی که به و شیوه ها قهیسل،ذوق و مدارك آموزشی ،هاي زبانیشیوه ،ها منش

منـابعی نظیـر مکالمـات از پـیش اندوختـه در      «نگـی را شـامل   .کالینز،سرمایه فرهکند یم،تعریف شایع است
از سوي . »داند یمحافظه،شیوه زبانی،انواع خاص دانش یا مهارت،حق ویژه تصمیم گیري و حق دریافت احترام 

ي ریپـذ  جامعـه پا برجا و تثبیـت شـده در طـول فرآینـد      يها عادتو ها شیگراسرمایه فرهنگی شامل دیگر، 
  ).17:1383نوغانی،( تتحصیلی و فرهیختگی اس يها تیصالحونیز

اصطالح سرمایه فرهنگی از قیاس با سرمایه اقتصادي در نظریات و قوانین و نحلیـل مباحـث مربـوط بـه     
رمایه فرهنگی قدرت شناخت و قابلیـت  ،سهمچنین ).116:1377روح االمینی،( تسرمایه داري رواج یافته اس

یـر بوردیـو و ژان کلـود    ).پـی 300:1381د تعریف شده است (فکـوهی، استفاده از کاالهاي فرهنگی در هر فر
نین نتیجـه گیـري   انـد،چ  داده،در تحقیقی که بر اساس فرضیه عدم تسـاوي سـرمایه فرهنگـی انجـام     پاسیرون

شـخص  م ،مقدور اسـت  ها گروهبرابري فرهنگی فقط با رفتار و اعمال فرهنگی که براي افراد و که نا کنند یم
بـه   توانند یمها آنوربین عکاسی داشتن و امثال ،دینما رفتن،سجله و روزنامه خواندن،مو اپرا رفتنئاتر ت. دشو یم

وردیـو  ب. تو امکانات سرمایه فرهنگی به شمار آیند که به طور یکسان در دسترس همه نیسـ  ها نشانهعنوان 
اعی ایجاد کند و سـرمایه  رمایه فرهنگی و اجتم،سبراي صاحب خود تواند یمعقیده دارد که سرمایه اقتصادي 

. سرمایه )118و  117: 1377روح االمینی،( آورد یمرمایه اقتصادي را به وجود ،سفرهنگی نیز با کارکرد خود
فرهنگی شامل اشکال سرمایه غیر مادي و غیر اقتصادي است و در یر گیرنده سرمایه نمادین و فرهنگ خاص 

  .باشد یم
ه مـدت  ،بید گفت که سرمایه فرهنگی حـداقل در نـواحی شـهري   در زمینه تاریخچه سرمایه فرهنگی با 

بـوده   ؤثر،ممایندگان دستگاه دولتی و روشـنفکران ،نمختلف مسلط بر کار دفتريهاي  دویست سال براي گروه
. اند دهیگردسایل باز تولید (مدارس با اعتبار و غیره) به وسیله نخبگان جامعه کنترل ،ور طی این دورهد. تاس
ر د. دورد احترامنـ ،مو حتی به وسیله کسانی کـه محـروم هسـتند    اند شدهه طور گسترده تصدیق ،بین نخبگانا

سرمایه فرهنگی یک مفهـوم جامعـه    .ترمایه فرهنگی پوشش متنوعی از فضاهاي مختلف سرمایه اس،سواقع
اي پیدا کـرده  شناختی دارد که از زمانی که براي اولین بار توسط پیر بوردیو به کار برده شد، شهرت گسترده
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رمایه فرهنگی یعنی قـدرت شـناخت و قابلیـت اسـتفاده از کاالهـاي فرهنگـی در هـر فـرد و آن در         س. تاس
).سـرمایه  1381،قرونه( دشو یمبرگیرنده تمایالت پایدار فرد است که در خالل اجتماعی شدن در فرد انباشته 

 يهـا  يگـذار  هی،سـرما ، طبقـه اجتماعی فرهنگی بازنمایی جمع نیروهـاي غیراقتصـادي مثـل زمینـه خـانوادگی     
رمایه فرهنگـی  سـ . گذارد یمریتأثگوناگون و تعهدات نسبت به آموزش و منابع مختلف است که بر موفقیت 

یان آمدن مضامین تا پیش از به م. باشد یمرهنگی و مهارت درفرهنگ طبقات باالتر ،فمشتمل بر کفایت زبانی
،محدودتر از امـروز  ي توسعه و عوامل دخیل در آنها مؤلفهاه به ،نگ»سرمایه فرهنگی«و » سرمایه اجتماعی«
عملکرد  که بر اند گشودهه واقع چشم اندازهاي نوینی را ،بنیانگذاران نظریه سرمایه اجتماعی و فرهنگیب. دبو

تأکیـد بـر   اگر در گذشته پس از عبـور از دوران  أثیرات شگرفی داشته است. ،تمؤسسات و نهادهاي حکومتی
اجتماعی و فرهنگـی  هاي  ،امروزه بر ارتقاء سرمایهشد یمتأکید،بر سرمایه انسانی مادي و فیزیکیهاي  سرمایه
در گرو توسـعه اجتمـاعی و فرهنگـی     عمیقاً -به ویژه از جنبه عدالت –و تحقق توسعه انسانی  شود یمتأکید
  . گردد یمتلقی 

آن را  1973ی یـر بوردیـو در سـال    سرمایه فرهنگی اصطالحی جامعه شناختی است که از زمانی کـه پـ  
بازتولیـد  «اربرد گسترده اي پیدا کرد.او به همراه ژان کلود پاسرون براي اولـین بـار عبـارت    ،کمطرح ساخت

،بوردیو کوشـید تفـاوت درآمـدهاي    در این اثر را در عنوان اثر خود به کار برد. »یو باز تولید اجتماعیفرهنگ
رمایه آن چیـزي  ،سـ تبیین نمایـد. از دیـدگاه بوردیو   1960سه را در دهه آموزشی در فران يها تیفعالناشی از 

ـ نما یممل ،عاست که به عنوان یک رابطه اجتماعی در درون یک سازواره از تعامالت و دامنـه آن بـدون    دی
رضـه  ،عکه خود را بـه عنـوان چیزهـاي کمیـاب و ارزشمند     ییها نشانهو  ءاشیا،هیچ تمایزي به تمامی کاالها

و سرمایه فرهنگی به عنوان  شود یمشیده ک) د(و در یک ساختار مشخص اجتماعی مورد تقاضا هستن دارند یم
منتهـی   ،کنـد  یمیک رابطه اجتماعی درون سازواره اي از تعامالت که مشتمل بر دانش فرهنگی انباشته عمل 

  ).13: 1990 ،1پارکربه نقل از 9 :1388،روحانی( گردد یمبه قدرت و منزلت 
از معناي پولی سرمایه در اقتصاد است، سرمایه یک منبع عام  تر عی،وسبوردیو از سرمایهدرك 

شکل پولی و غیر پولی و همچنین ملموس و غیر ملموس به خود  تواند یماست که 
رمایه هر منبعی است که در عرصه خاصی اثر بگذارد و به فرد ،سگیرد.بنابراین به نظر بوردیو

 درا از طریق مشارکت در رقابت بر سر آن به دست آورامکان دهد که سود خاصی 
  ).221: 1998استونزبه نقل از  13 :1388،روحانی(

  ابعاد سرمایه فرهنگی 

                                                   
1.parker 
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  به سه صورت تجلی یابد: تواند ی،مابعاد سرمایه فرهنگی از دیدگاه بوردیو
سرمایه فرهنگی را از این واقعیت استنباط کرد  يها یژگیوبیشتر  توان یم:سرمایه فرهنگی تجسم یافته -1

وعی ،ن،ارتباط نزدیک دارد. سرمایه فرهنگـی تجسـم یافتـه   ابدی یما شخصی که در آن تجسم ،بکه این سرمایه
.این همان بخشی است که بوردیو دایی ناپذیري از فرد در آمده استثروت بیرونی است که به عنوان بخش ج

رید یا مبادله به دیگري ،خآن را از طریق هدیه توان ینمکه  نامد یمهمراه با تولد آن را ابعاد سرمایه فرهنگی 
-پـورو خـوش  (شـارع  ابـد ی یمـ مداوم ذهن و جسم تجلی  يها یآمادگه صورت ،بین نوع سرمایها. دمنتقل نمو

ی ازوجود بالقوه اي دارد که به تدریج بخش يها ییتوانارمایه فرهنگی درونی شده ،س. در واقع)137: 1381،فر
  . )137:1383نوغانی،( دان شدهفرد شده و در او تثبیت 

و آشکارترین نوع سرمایه فرهنگی است کـه   نیتر یهیبدسرمایه فرهنگی عینیت یافته: این سرمایه از  -2
 يهـا  یژگـ یوو از ابدی یممادي تجسم  ءو اشیا کاالهااز آن بهره مند گردند و بیشتر در  توانند یمافراد جامعه 

و  باشـد  یمـ ،این سرمایه بـه نـوعی در شـکل اقتصـادي هـم مطـرح       . بنابراینبارز آن،قابل انتقال بودن آن است
ـ . دجنبه نمادي آن هم حفظ گرد تواند یم سـرمایه   ،نگـی و کاالهـاي فره  ءه تمـامی اشـیا  ،به طـور خالصـه  ب

 گذارد یمبر دارندگان آن ،اما خصلت اساسی این سرمایه در این است که اثر آموزشی ندیگو یمفرهنگی عینی 
  .)181 :1367محسنی، (

،قبل از هـر چیـز وجـود افـراد بـا      ه اي: الزمه سرمایه فرهنگی نهاديسرمایه فرهنگی نهادي و ضابط -3
سـتلزم وجـود   ،مصالحیت و مستعد در جهت کسب انواع مدارك تحصیلی و دانشگاهی است. از طرف دیگر

بـارز   يهـا  یژگیو.از باشد ی،مصادر و هم به آن رسمیت بخشند ه هم این مدارك تحصیلی را،کنهادهاي رسمی
و این توانایی را دارد کـه سـرمایه    کند یمین است که به شکل پلی میان اقتصاد و فرهنگ عمل ،ااین سرمایه

ـ     ،بفرهنگی را از طریق کاربرد آن به طرق معقول و رسـمی  رمایه سـ . ده نـوعی سـرمایه اقتصـادي تبـدیل نمای
و بـراي دارنـده آن پایگـاه اجتمـاعی ایجـاد       شـود  یمـ ا قوانین و مقررات نهادینه شده حاصل ،بفرهنگی نهادي

صـدیق  ،تماننـد مـدارك تحصیلی   ییها عنوانه کمک ضوابط اجتماعی و به دست آوردن ،ب.این سرمایهکند یم
و به دسـت  مچنین قابل واگذاري و انتقال نیست ،هین سرمایها. دکن یمراي افراد کسب موقعیت ،بحرفه و کار

  .)118:1368روح االمینی،( دآوردن آن براي افراد به شرایط معینی بستگی دار
  منابع سرمایه فرهنگی 

انواده رکن و عامل اصلی اجتماعی شدن کودکان است. با وجـود اینکـه   ها،خ فرهنگخانواده: در همه  -1
 الیان متوالی و یا بـه عبـارتی  که س شوند یماما کودکان به نحوي تربیت  ،عرصه خانواده بسیار کوچک است

،انتظارات آن را از خــود بـرآورده کننـد. پاســخ دادن بـه انتظــارات    ضــمن پـذیرش جامعـه   ،در تمـامی عمـر  
ز طریق ارتباط تنگاتنگ خانواده بـا محـیط   ،ارفتاري است که فرد در زمان کودکیهاي  اشی از شیوه،نجامعه
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ا خـود الگوهـایی بـه مدرسـه     گـذارد،ب  یمپا به مدرسه  قتی کودك،وبه این دلیل .تاجتماعی برقرار کرده اس
نهادینه شـده دارد   يها آموزشبسیار زیادي در  ریتأثت گرفته از خانواده است و همین الگوها أکه نش برد یم

  .ندینما یمخانوادگی دخالت  يها منشبه نحوي در تقویت رفتارها و  ها آموزشو این 
و  دهـد  یمجتماعی شدن بیش از همه در زمینه کوچک خانوادگی رخ ،ادر جوامع امروزي ،به زعم گیدنز

ز دوران کودکی تا نوجوانی و پـس  ،اکی از عوامل عمده اجتماعی شدنی،ه طور معمولها،ب تفاوتبا وجود این 
 سـازد  یمـ را بـه یکـدیگر مربـوط     هـا  نسـان ،ااز آن است که بـه صـورت سلسـله پـی در پـی رشـد و تکامل      

ودك ،کـ دیگر يهـا  انسانرایندي است که به واسطه آن از طریق تماس با ،فماعی شدن. اجت)75:1378گیدنز،(
ـ رفتارهـاي   انا و ماهر در شیوه،دبه تدریج به انسانی آگاه ،ناتوان ه ویـژه فرهنـگ و محـیط معینـی تبـدیل      ،ب

تیـازات  و ام هـا  قدرته همراه تمامی ،بانسانینواده نوعی میل به جاودانه کردن موجودیت اجتماعاخ. دشو یم
اهبردهاي ،ربازتولید دارد.براي مثال، راهبردهاي باروري و زایمانهاي  وابسته به آن است که ریشه در راهبرد

ز کارکردهـاي  ،اراثت و جانشینی،اقتصادي و به خصـوص راهبردهـاي تربیتـی و پرورشـی    ،ومربوط به ازدواج
شان بیشتر و وزن نسـبی سـرمایه فرهنگـی    یبه تناسبی که سرمایه فرهنگ ها خانواده. دیآ یمخانواده به شمار 

رمایه بیشتري به امر آموزش و پرورش فرزندان خود ،سباشد تر بزرگدر قیاس با سرمایه اقتصادي شان  ها آن
هـاي   ممتـاز همچـون خـانواده   هـاي   ه ویـژه خـانواده  ها،ب خانوادهمروزه ،ار اساس این الگوب. ددهن یمتخصیص 

آمـوزش و پـرورش    به ،آزاد، در تمامی کشورهاي پیشرفته سطوح باالي مشاغلساتید دانشگاه و ،اروشنفکران
و بلند مرتبه ترین  نیتر بزرگ«که  کند یماین الگو به فهم این موضوع کمک  .دهند یماهمیت فرزندان خود 
 ر روز بیش از پـیش ،هکنند یماجتماعی را اشغال  يها تیموقع،که فارغ التحصیالن آن برترین مراکز آموزشی

هت ،ج. به عقیده بوردیو)55:1380بوردیو،( دریگ یمممتاز جامعه قرار هاي  مورد استفاده اعضاي فرزندان الیه
ه سختی تغییر ،بشود یمه در مراحل اولیه زندگی به طور ناخودآگاه آموخته ،کفرهنگی و با عادات يها يریگ

ودکان عادات فرهنگی ک. دینما یمبسیار فعال عمل  ،در تجربیات بعدي زندگی ها پاسخنموده و در شکل گیري 
ه طـور  ،بودکان طبقه باالک. دکن یمسیر زندگی آنان تعیین ،مو این عادات آموزند یمطبقاتی را از والدین خود 

طبیعی همانند والدین خود جامعه پذیر شده و فرهنگ پایگاه باالتر را که توسـط سیسـتم آمـوزش تجربـی     
سانی کـه  ک. دشو یمسبب تراکم سرمایه فرهنگی آنان مسأله  و همین گذارند یمنمایش  ه،بشود یمپاداش داده 

 ترنـد  موفـق ر کسـب مشـاغل پـر وجهـه     ،داجتمـاعی بـاالتري باشـند   هـاي   مجهز به فرهنگ و تربیت پایگاه
  .)1378آزاده،(

ـ . تعی اسمایه فرهنگی در ارتباط با طبقات اجتمارر مورد س،دبحث اصلی بوردیو: طبقات اجتماعی -2 ه ب
زعم بوردیو این طبقات اجتماعی باال هستند کـه سـرمایه فرهنگـی خاصـی را در سلسـله مراتـب قشـربندي        

به نحوي که افرادي که در سلسله مراتب اجتماعی و اقتصادي باالتر قـرار   ،اند دادهاقتصادي به خود اختصاص 
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 متفـاوتی دارنـد و از نظـر تحصـیلی،    ي هـا  و الگـو  هـا  ها،منش روشرایه ،ادارند،نوع مصرف کاالهاي فرهنگی
،بـه واسـطه   افـراد ایـن طبقات   .ابنـد ی یمـ ر به سرمایه فرهنگی دست فرزندان این طبقات باال هستند که بیشت

ــائق    ــلیقه و س ــوع س ــتر و ن ــات بیش ــگاه هبرخــورداري از امکان ــدها از نمایش ــاي  متفاوت در انجــام بازدی ه
از منزلـت برتـري    ،و به طور کلی دستیابی به امکانـات و لـوازم فرهنگـی    ها مسافرت ،رید کتاب،خفرهنگی

وردیو معتقد است که طبقه و فرهنگ به صورت عمودي رتبه بندي شده و یکدیگر را تقویت ب. دبرخوردارن
فرهنگی  ،رهنگ طبقات باال در ظاهر به خاطر برتري خود و در واقع به خاطر تسلط طبقه حاکمف. ندینما یم

فرهنگ به ایفاي تمایزات طبقاتی کمـک کـرده و هماننـد     ،ز طرف دیگرا. گردد یمو قابل تشخیص  متمایز
عیین کننـده سـطح   ،ت. سرمایه فرهنگـی دهد یمزندگی افراد شکل  يها فرصتمادي و اقتصادي، به هاي  سرمایه

ی و مـادي بـراي   ز سرمایه فرهنگ،اوردیوب. دباش یمپرستیژ فرهنگی سطوح مختلف ساختار طبقاتی در جامعه 
نشانگر حجم سـرمایه مـادي اسـت و بعـد افقـی       ،عد عموديب. دکن یمتوصیف مدل طبقاتی دو بعدي استفاده 

سـرمایه   .دباشـ  یمـ و یا شـدت سـرمایه فرهنگـی در مقابـل سـرمایه اقتصـادي        ها هیسرمابیانگر ترکیب این 
  . شود یمعلمی و سرمایه مادي در دنیاي اقتصادي یافت  يها طیمحیشتر در ،بفرهنگی

اشاره دارد کـه در آن تحرکـات اجتمـاعی شـکل      ییها نهیزماجتماعی و یا  يها طیمحبه  نبوردیو همچنی
فراد ا. باشند یمبه لحاظ ترکیب و یا تقابل سرمایه فرهنگی و مادي داراي اهمیت نسبی  ها طیمحاین . ردیگ یم

و این دو محیط به لحاظ سطح و گستره فرهنگی  شوند یمی از این دو سرمایه رتبه بندي همیشه توسط ترکیب
به طور دایم مجهز به ابعاد فرهنگی جدیدي  اگر چه افراد در طول زندگی خود، .گردند یماز یکدیگر متمایز 

 ییها جنبهتنها از آن  اه انتخابولی این  ،نندیگز یماي آزادانه از بین تجربیات مطلوب بر که به گونه شوند یم
نهـا چیزهـایی را   ،تبنابراین .دو عـادات آنـان منطبـق باشـ     هـا  يریگکه با جهت  ردیگ یماز فرهنگ صورت 

و  کنـد  ینمـ و تغییر چندانی در سرمایه فرهنگی آنان ایجـاد   باشد یمکه شبیه عادات و سالیق آنان  آموزند یم
ده بوردیـو  یـ . به عق)17:1379،(سمیعی دینما یمرمایه فرهنگی به طور مرتب خود را بازتولید ،سبدین ترتیب

 یفرهنگـی و کاالهـا و منـابع فرهنگـ     يهـا  تیـ فعالدر جریان  ،در منزل الباًغ ،کودکان متعلق به طبقه مرفه
مقایسه بـا کودکـان   ر ،دو از نظر تحصیلی رندیگ یمنابع و امکانات آموزشی و تحصیلی) بیشتري قرار ،مکتاب(

. به نظر بوردیـو  )19:1383،وغانین( ترند موفق ،طبقات محروم که دسترسی کمتري به سرمایه فرهنگی دارند
و تئاترهـا و انجـام    هـا  کتابخانـه  هـا،  مـوزه طبقه مسلط به دلیل برخورداري از امکان بیشتر براي بازدیـد از  

فرهنگی از جایگاه برتري برخوردار است در  يها وتثرو خرید کتاب و به طور کلی دستیابی به  ها مسافرت
بلکه انعکاس اسـتراتژي   ،و این نه نابرابري اقتصادي شود یمفرهنگی به صورت نابرابر پخش  يها ثروتواقع 

  .یعنی مبارزه طبقاتی در فرهنگ است،تشخیص و تمایز
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  غیرعاملپدافند  وسرمایه اجتماعی و فرهنگی 
در برابر حمالت دشمن، ساختاري  رمسلحانهیغبراي دفاع  يا وهیشاخیر به عنوان  يها سالپدافند غیرعامل، در 

پدافند غیرعامل، جداي از این که ضریب پایداري و  يها وهیشسازمانی و نهادینه شده یافته است. کاربست 
طرح شده علوم اجتماعی نیز م ي حوزهفرهنگی در  يا مقولهرا به همراه دارد، به عنوان  يریپذ بیآسکاهش 

براي نفوذ  ها رانآنیگ امیپ، آسیب روحی و روانی به ها رسانهاست. توجه به تهدیدات نوین دشمن با استفاده از 
ارتباطی، مورد توجه اکثر کشورهاي با فرهنگ اصیل قرار  يها حربهارتباطات، با  ي عرصهدر  تر گسترده

  بوده است. راننظ صاحبگرفته است. این زمینه در کشور ما نیز مورد توجه 
. جـوامعی کـه   شـود  یمـ حفظ بقا است که راهبرد اصلی هر جامعـه محسـوب    ازیکی از نیازهاي بشر نی

به نیازها و تطابق با تغییر شرایط  ییگو پاسخکه توانایی  اند بودهبقاي خود را حفظ کنند، جوامعی  اند توانسته
که بتواننـد مکانیسـم مناسـب بقـاي      مانند یمیخ باقی در طول تار ییها ملتمعتقدند  شناسان انسان. اند داشتهرا 

  . استابعاد مختلفی این امر داراي خود را داشته باشند که 
حفظ بقا از اصول پدافند و جزء راهبردهاي اساسی آن است. بنابراین صحبت از پدافند غیرعامـل، حفـظ   

  آن، الگوهاي شناختی و رفتاري را مد نظر دارد. يها روشبقا و 
 توانـد  یمـ که در این زمینه مطرح شده است این است که در یک محـیط تاریـک، یـک فـانوس      يا دهیا

یک  ي اندازهصادق است. یعنی اگر بحران ایجاد شد، بتوان به  امر فرهنگ نیز این ي نهیزمروشنگر باشد. در 
کار و باورهاي مردم اف ي حوزهفانوس ذهن مردم را نسبت به آن بحران روشن کرد تا ابهام از بین برود. یعنی 

  روشن شود.ها ذهنرا روشن کنیم تا در مقابل حوادث، 
بحران هویت، بحران انسجام و همبستگی، بحـران مشـروعیت، بحـران مشـارکت، بحـران نفـوذ،       امروزه 

کشورها را در دنیـاي امـروز    تواند یماست که  ییها بیآسو  ها بحرانبحران اقتدار و بحران توسعه از جمله 
. در جهـان  ردیـ گ یمدشمن قرار  يریگ بهره، مورد تهدید قرار دهد و اگر به آن رسیدگی نشود، مورد ها رسانه

سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي توجه نمود تا ایـن   يها بحرانو  ها بیآسامروز براي دفاع الزم است به 
 يها سالح نیتر دهیچیپمنان با گونه مسائل مورد سوءاستفاده دشمنان قرار نگیرد. در تهدیدات امروزي که دش

، عالوه بر توان دفاعی نیروهاي نظامی، مردم نیـز نقـش مـؤثر و کـارا     ابندی یمحضور  يا رسانهالکترونیکی و 
نسل چهارم، مردم اولین کسانی هستند که توسط دشمن به صورت غیر مستقیم  يها جنگدارند، چرا که در 

مـورد   يهـا  نـه یزمایمن سازي افکار عمومی براي کـاهش آسـیب از    يها وهیش، لذا رندیگ یممورد تهدید قرار 
  است.  غیرعاملتوجه در پدافند 

را بـه عنـوان    غیرعاملدلیل توجه به پدافند  تواند یمتوجه به شکل تهدید و نفوذ از گذشته تا به امروز، 
  فرهنگی به خوبی نشان دهد. يا مقولهیک 
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  رعاملیغ پدافند در یفرهنگ يها ستهیشا
 دیتول باز ینوع به ،يخودباور حفظ بر عالوه توان یم آن طبق که دارد ییراهبردها به اشاره مبحث نیا

 میبتوان اگر نمونه، عنوان به. پرداخت آن با مقابله يها راه و دشمن يدهایتهد درك نهیزم در یفرهنگ
 به م،یساز نهینهاد دشمن یموشک ای ییهوا حمالت هنگام به مردم انیم در را پناهگاه از استفاده فرهنگ

 اگر شده، انجام محاسبات اساس بر که چرا شود؛ یم کاسته یانسان يروین تلفات از يا مالحظه قابل زانیم
 هزار 24 تلفات زانیم باشند، استاندارد پناهگاه در مردم یتمام و شود منفجر شهر مرکز در اتم بمب کی

  درس یم نفر هزار 70 به پناهگاه بدون زانیم نیا که یحال در بود؛ خواهد نفر هزار 7 مجروحان تعداد و نفر
  ها رسانه با آن ارتباط و رعاملیغ پدافند

 آن و شده افزوده بدان زین يگرید مقوالت امروزه داشت، رواج یکیزیف و میمستق طور به جنگ یزمان اگر
 ه،یروح فیتـضـعـ خبر، جعل ،یجـاسـوس تـرس، ـجـادیا فـسـاد، از استفاده. است فرهنگ مقوله
 قت،یحق انیب يجا به یینما دروغ فساد، گسترش ع،یتطم د،یتهد کاذب، یاعتباربخش أس،ی يالقا ،یینما مظلوم
 مرتبط فرهنگ با ينحو به کدام هر که دست نیا از گرید مورد ها ده و یروان یناامن جادیا اقناع، ه،یتوج

  .ندیآ یم شمار به جنگ دیجد يها حربه از هستند،
 اشـغال  در کایآمر نخست تیاولو که برخوردارند نیامروز ينبردها در یتیاولو آنچنان از یفرهنگ مسائل
ـ راد سـتگاه یا انـداختن  کار از و ریتسخ طالبان، با نبرد و افغانستان  طرهیسـ  امـروزه  .اسـت  بـوده  طالبـان  ییوی

 ریـ درگ نیطـرف . اسـت  شـده  افـزوده  بـدان  ینظـام  يکاربردهـا  و خـارج  يخبر و یآموزش شکل از ها رسانه
ـ طر از تـوان  یمـ  یکیزیف منازعات بر عالوه که اند دانسته  فـرار،  انفعـال،  بـه  را ریـ درگ طـرف  هـا  رسـانه  قی
  .داراست یکیزیف يها يریدرگ از کمتر مراتب به يا نهیهز نیا و واداشت اسارت یحت ای و ینینش عقب
 يهـا  شـبکه  کـه  یاطالعـات  بزرگ يها شبکه داشتن انحصار در با یغرب بزرگ يها رسانه یکنون عصر در
 ینخـواه  یخواه که اند کرده جادیا يا رسانه سمیالیامپر يا گونه ،کنند یم هیتغذ را گرید يکشورها یاطالعات
 عنـوان  بـه . نـد ینما یم قیتزر کشورها گرید به را خود یفرهنگ يسو و سـمـت و يفکر يها تراوش و افکار
ـ مکز در روستاها یبرخ ساکنان که است آنچنان تجارت نهیزم در یغرب يها رسانه یغاتیتبل قدرت مثال،  کی

 روز هـر  دیبا و کنند یزندگ توانند ینم نوشابه بدون که است رسانده جهینت نیا به اندکشان درآمد رغم به را
  . )35 :1388 پگاه،( دنینما مصرف را آن

 از رعامـل یغ پدافنـد  مغرضـان،  يا رسـانه  امواج با مقابله و جامعه در موجود نظم حفظ يبرابر این مبنا، 
 یـی زا بیآسـ  جامعـه  یفرهنگـ  و یاجتماع ،یروح ،یروان ،یذهن يساز آماده با تا است برخوردار اریبس یتیاهم
 www.milblogsky.com.شود خطر یب ای و یخنث دشمن يا رسانه اتیعمل

http://www.milblogsky.com
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  يداریوشن يدارید یفرهنگ محصوالت قیازطر یفوذفرهنگن
 نمایس. است مکتوب يها رسانه از شتریب مراتب به ونیزیتلو و نمایس قیطر از یفرهنگ نفوذ و هجوم امروزه

 آن دانند ینم نظران صاحب که اند گشته بدل يا هیسرما و قدرت آنچنان به -يا انهیرا يها يباز -  آن یحواش و
 يکشور یحت که باالست چنان ریتصاو يسو از ها دهیا و ها ارزش قبوالندن قدرت. صنعت ای بنامند هنر را

 در ییکایآمر يها لمیف شدن ریسراز خاطر به يفرانسو فرهنگ شدن واقع هجوم مورد نگران را فرانسه مانند
  ).18 :1384 کالگر،( است کرده کشورشان

 سـاخت  از یحتـ  کـه  هسـتند  و بـوده  فعال یفرهنگ گوناگون يها عرصه در آنچنان يوودیهال نماگرانیس
ـ ا در. )56 :9 مارهشـ  ،1387 ن،یمهتدنشریه ( دان نبوده گردان يرو زین یآخرالزمان نیمضام با يآثار  ،انیـ م نی
 از یسـن  يهـا  گـروه  یتمـام  را هـا  آن مخاطـب  نخسـت،  کـه  چـرا  دارنـد؛  يا ژهیو گاهیجا يا انهیرا يها يباز

 يها شرکت فروش سود مثال، عنوان به. دارند يسرشار اریبس سود دوم، رد؛یگ یبرم در ساالن کهن تا خردساالن
 بـه  سـوم،  و) 470 :1387مسجد،نشریه ( تاس بوده دالر اردیلیم 30 بر بالغ يا انهیرا يها يباز عرصه در فعال

 بـه  شـما  »دلتـافورس « يا انـه یرا يهـا  يباز دیجد يها نسخه در نمونه، عنوان به. هستند یدسترس قابل سهولت
 تـا  گرفتـه  ایـ کلمب در مخـدر  مواد قاچاق با مبارزه از د؛یزن یم سر جهان مختلف نقاط به يباز قهرمان عنوان
  . شماست با یجهان تیمسئول و دیزن یمسر  رانیا در ها ستیترور با مبارزه
 و روح وضـوح  بـه  »قاتـل  نییآ« يباز ای و »ماجراجو سام« يباز مانند گرید يها نمونه ياریبس و نمونه نیا
ـ ا تـوان  یمـ  که يطور به اند؛ رفته نشانه را کشورها فرهنگ و روان ـ ز يهـا  شـاخص  يدارا را هـا  يبـاز  نی  ری

  :دانست
  .است دوستانه انسان گرید يکشورها به کایآمر تجاوز -
  .هستند صلح زننده هم بر و شرارت نهاد گرید يکشورها -
  .دیهست جهان یمنج ییکایآمر کی عنوان به شما -
 گذشـته . سازد یم بارزتر ها موهج نیا برابر در را رعاملیغ دفاع نقش و داده هم دست به دست عوامل نیا
 رعامـل یغ دفاع با گوناگون، طرق به ها لمیف و ها يباز نیا ساختن اثر یب خصوص در یفرهنگ مسئوالن نقش از
 آورد، فراهم را ها هجمه نیا برابر در نشدن مرعوب نهیزم ،يخود فرهنگ ازاتیامت برشمردن ضمن توان یم

  .دنمو تر برجسته را یرانیا - یاسالم فرهنگ مثبت يزهایتما تر مهم همه از و داد نشان را ها آن بودن پوچ
  گیرينتیجه
در علوم  راًیاخاقتصاد و   ،یاجتماعگوناگون علوم  يها حوزهدر  ریاخي ها سالدر  یاجتماع هیسرمامفهوم 

حس  توانند یم کهاست  یاجتماعي ها شبکهعبارت از ارتباطات و  یاجتماع هی. سرمامطرح شده است یاسیس
و  یمدني ا نهادهاز نقش  دینبا انیم نیاآورند. در  دیپدجامعه  کیافراد  انیمرا در  نانیاطمو  يهمکار
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 يا توسعهاز ابعاد مهم هر  یکی، يروغافل شد. به هر  ییفضاها نیچننقش دولت در گشودن  زینو  کیدمکرات
رشد و توسعه  يها شاخصه نیتر از مهم یکی یاجتماع هیسرما، رو نیااست. از  یاجتماعي ها هیسرماتوجه به 

ملموس  يکاالهاو انباشت انواع مختلف  تمرکزی فرهنگ هیسرمااز سوي دیگر، . دیآ یمهر جامعه به شمار 
فرد در شناخت و  تیظرفاستعداد و  نیهمچنو  کاالها نیاگرفتن  اریاختدر  ییتواناقدرت و  زینو  یفرهنگ
 . ستالیوسا نیا کاربرد
 کـاهش بدون استفاده از سالح باعث  کهشود یگفته م یاقداماتو  ریتداباز  يابه مجموعه  غیرعاملدافند پ
بـه   غیرعامـل به عبارت ساده، پدافنـد   شود. يداریپاقدرت  شیافزاو خسارات و  یجان، تلفات يریپذ بیآس

  .است دیتهددفاع بدون سالح در مقابل  معنی
. از سـوي  باشـد  یماصلی پدافند غیرعامل مطرح  يها شاخصسرمایه اجتماعی و فرهنگی به عنوان یکی از 

را بـه   يریپـذ  بیآسـ پدافند غیرعامل، جداي از این که ضریب پایـداري و کـاهش    يها وهیشدیگر، کاربست 
ده است. توجه به تهدیدات نوین علوم اجتماعی نیز مطرح ش ةحوزفرهنگی در  يا مقولههمراه دارد، به عنوان 

 ي عرصـه در  تـر  گسـترده بـراي نفـوذ    هـا  رانـآن یگ امیـ پ، آسیب روحی و روانی به ها رسانهدشمن با استفاده از 
ارتباطی، مورد توجه اکثر کشورهاي با فرهنگ اصیل قرار گرفته است. این زمینه در  يها حربهارتباطات با 

  است. قرار گرفته نظران صاحبکشور ما نیز مورد توجه 
ـ هو، هیسرما نیا شیافزاافراد دارد و با  یاجتماع تیهوبر  یمیمستقاثرات  یفرهنگ هیسرما ی اجتمـاع  تی

ـ افراد به  کهشود یموجب م یفرهنگ هیسرما،گریدبه عبارت  .شود یم دیتشد زین خـود و   يتـر  مناسـب ۀ گون
در شناخت انسان  ییبسزاریتأث یفرهنگ هیسرما،در واقع .دنباش بندیپاخود را شناخته و به آن  یاجتماع طیمح
هـا  ها و هنر دانش ،باورها،ها نیآئاز  یآگاه شیافزادر  یفرهنگ هیسرما. دارد یو اجتماع يفردهاي  نهیر زمد

ـ هوي ریـ گ شکلو نحوه  آورد یمجامعه را فراهم  وندیپعوامل  ییشناسابوده و موجبات  مؤثر را  یجمعـ  تی
نوع رفتار جامعه را مشـخص و وجـود آن نشـان از     هیسرما نیااز  يمند بهره زانیم،عالوه بر آن .کند یم انیب

ـ پوو  يفکـر نقش داشـته و موجبـات رشـد     ها هیسرماگرید دیباز تولدر  هیسرما نیا.توسعه جامعه دارد  ییای
ـ توزو عدم تعادل در  یفرهنگ هیسرمافقدان  د.آور یمجامعه را فراهم  در  یاساسـ نقـش   یفرهنگـ  هیسـرما  عی

 . کند یم یجمع تیهواختالل در  جادیاجامعه و  ییستایا

  منابع
، دانشـگاه تربیـت   پایان نامه دکتـري جامعـه شناسـی   )،ناسازگاري پایگاهی، 1378آزاده، منصوره اعظم ( -

 مدرس.
، تهـران:  توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایـران )، 1383( ازکیا، مصطفی و غفاري، غالمرضا -

  نشر نی.
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 ، انتشارات کیهان.جامعه شناسی توسعه)، 1384( ازکیا، مصطفی و همکاران -
، بوستان حمیـد،  ویژه مدیران و کارشناسان ارشد)( غیرعاملهاي پدافند  دانستنی)، 1389( اسکندري، حمید -

  چاپ اول، تهران.
ها، تهران:انتشـارات   مردي،ترجمه مرتضی نظریه کنش دالیل عملی و انتخاب عقالنی)،1380( بوردیو، پیر -

 نقش و نگار.
 ، ترجمه کاظم فرهادي، تهران:نشر نی، چاپ اول.قتصاد و فرهنگ)،ا1382( تراسبی، دیوید -
  ، ثروت نامرئی، نشریه حیات نو اقتصادي.سرمایه اجتماعی)، 1384( توسلی، غالم عباس -
  .دانشگاه تهران ، تهران،10و  9، 1، جلدهاي لغت نامه)، 1372( دهخدا، علی اکبر -
  ، تهران: انتشارات عطاران.زمینه فرهنگ شناسی)، 1368روح االمینی، محمود ( -
  ، چاپ چهارم، تهران: انتشارات عطار.مینه فرهنگ شناسی)،ز1377روح االمینی، محمود ( -
 .53، سال هجدهم، شماره فصلنامه راهبرد)،درآمدي نظریه سرمایه فرهنگی، 1388( روحانی، حسن -
ها بـر موفقیـت. تحصـیلی و     فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي خانوادههاي  )،تأثیر سرمایه1379سمیعی، زهره ( -

 .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهراشغلی فرزندان در تهران، 
مطالعه «)، را بطه سرمایه فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان 1381شارع پور، محمود، غالمرضا خوش فر ( -

  .20 ،شمارهامه علوم اجتماعی،ن»شهر تهران موردي
  ، تهران: پژوهشگاه فرهنگ هنر و ادبیات.جامعه شناسی مصرف موسیقی)، 1386فاضلی، محمد ( -
  .، تهران: نشر نیانسان شناسیهاي  ریخ اندیشه و نظریهتا)،1381( فکوهی، ناصر -
ترجمه غالمعبـاس توسـلی، چـاپ     ،آن)پایان نظم (سرمایه اجتماعی و حفظ )، 1379فوکویاما، فرانسیس( -

  اول، تهران:انتشارات جامعه ایرانیان.
  .217ي سازمان،شماره  )، بازتاب سرمایه فرهنگی در آینه1389قرونه، حسن( -
  .، مترجم بابک تبرایی، بنیاد سینمایی فارابی، تهرانفیلم، فرم و فرهنگ)، 1384( کالگر، رابرت فیلیپ -
 ، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.جدد و تشخصت)،1378(.گیدنز، آنتونی -
 ، تهران: نشر دوران.مقدمات جامعه شناسی)،1367( محسنی، منوچهر -
  ، تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.غیرعاملاصول و مبانی پدافند )، 1389نیا، جعفر (موحدي -
 ، قم.254)، شماره 1388( نشریه پگاه -
 ، تهران.133)، شماره 1387( نشریه مسجد -
  ، تهران.9)، شماره 1387( نشریه مهتدین -
هـاي مـورد    )، بررسی تطبیقـی رویکردهـا و شـاخص   1387( نوغانی، محسن و اصغرپور ماسوله، احمد رضا -
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انتشـارات مؤسسـه عـالی آمـوزش و پـژوهش       مـدیریت و توسـعه،  استفاده در سنجش سرمایه اجتماعی، 
  .مدیریت و برنامه ریزي



  جایگاه پدافند ادبی در دنیاي معاصر
      1محمدهادي جهاندیده

  
  چکیده

در . مضامین تنیده شده در تار و پود متون ادبی جهان هستند ترین مهمپدافند و امنیت در میان ، آفند
فرهنگی و هاي  ذهن اصحاب قلم درگیر پدافند ادبی با کوته فکري، طول تاریخ بی انتهاي ادبیات

واکاوي متون منتخب ، هدف از این پژوهش. ایجاد امنیت اجتماعی براي مخاطبان خود بوده است
 اهمیت این پـژوهش در . انگلیسی و هندي به منظور آشنایی مخاطبان با مفهوم پدافند ادبی است

ین جایگاه مقاومت و پایداري در دنیاي معاصر و ارتقاء روحیه اعتماد به نفس در میان جوانان تبی
همراه با رویکرد تطبیقی تحلیلی -روش تحقیق به صورت توصیفی، پژوهش حاضر در. کشور است

ابزاري قدرتمند  عنوان بهدهند که نویسندگان منتخب از متون ادبی  می ج بدست آمده نشاننتای. است
و توسل به گزینه ها  در جهت پدافند فرهنگی استفاده کرده اند و گفتگوي سازنده را بر کشمکش

مناسب براي رسیدن به جهانی آرام عبارتند از: اتحاد مسلمانان هاي  راهکار. دهند می نظامی ترجیح
، بجاي منفـی نگـري  درك واقعیت ، آینده نگري بر خالف منفعت طلبی، بر علیه استکبار جهانی

ایثار ، جهاد علمی در شرایط سخت، گسترش امر به معروف و نهی از منکر در میان جوامع اسالمی
 . و تربیت صحیح فرزندانها  به هنگام رویا رویی با کاستی

  ادبیات، فرهنگ، جوانان، پدافند ادبی :ها کلیدواژه
   

                                                   
   goleroz1797@yahoo.com  /دانشگاه پیام نور، مرکز شهرضا   استادیار .1

mailto:goleroz1797@yahoo.com
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 مقدمه
ن تنیده شده در تار و پود متون ادبی جهان هستند.در طول آفند، پدافند و امنیت در میان مهمترین مضامی   

فرهنگی و ایجاد امنیت هاي  تاریخ بی انتهاي ادبیات، ذهن اصحاب قلم درگیر پدافند ادبی با کوته فکري
اجتماعی براي مخاطبان خود بوده است. در آثار ادبی انگلستان و هندوستان با مضمون دفاع از ارزش هایی 

ه طرز تلقی نویسندگان منتخب از آنها در بیشتر موارد مشابه و در برخی مواقع نیز متفاوت سروکار داریم ک
  است.   

طبقـاتی موجـود در جوامـع    هاي  جورج اورول انگلستانی مخاطبان خود را از فاصلهبه یاد کاتالونیا، در    
  ازد.س می آگاهها  اروپایی، پوچی شعارهاي تبلیغاتی و شیادي نظریه پردازان جنبش

تفرقـه و  هـاي   تـازد و از پیامـد   می به آفت تجزیه طلبی آزاديچمن نهال، نویسنده هندوستانی، در رمان    
  گوید. در نظر وي وحدت ملی مهمترین عامل ناامیدي دشمنان یک کشور است. می جنگ داخلی سخن

هـاي   پژوهشگر در این مقاله قصد دارد که مخاطبان محترم را از مفاهیم آفند و پدافند ادبـی در الیـه      
کنـد و   مـی  رویین و زیرین متون منتخب آگاه سازد. این پژوهش بر رسالت فرهنگـی اعضـاي جامعـه تکیـه    

انجام شده در این هاي  خواهان ساختن آینده اي پربارتر براي کشور است. در بخش بعدي به مهمترین پژوهش
  زمینه اشاره خواهیم کرد. 

  پیشینه تحقیق
بسیار زیادي در رابطه با آفندهاي فرهنگی دشمنان و پدافندهاي نیروهاي متعهد هاي  تا کنون پژوهش    

کشور بر علیه آنها انجام شده اند. این پدافندها طیف وسیعی از تهاجمات را همچون تهدید نرم،تفرقه افکنی 
ماهواره اي به مردم خنثی کرده اند. از آنجا هاي  ان،تجزیه طلبی معاندان نظام اسالمی و القائات شبکهدشمن

که مطالعات تطبیقی در ایران رشته اي نوپا است و هنوز مسیري بسیار طوالنی را در پیش دارد،این پژوهش 
هاي  . اکنون به مهمترین پژوهشادبی در نوع خود بدیع و مشوق سایر محققان براي تحقیقات آتی خواهد بود

  کنیم.  می صورت گرفته در این زمینه اشاره
)، دالیل تجزیه (1392"سیاسی به رمان آزادي-رویکرد اجتماعی"امیر طاهري در مقاله خود با عنوان     

طـه  هندوستان و نقش انگلستان،روابط هندوها با مسلمانان در خالل درگیریها و نظر چمن نهال را در ایـن راب 
  بررسی کرده است. 

 "دوگانگی شخصـیت در آثـار ارول  " پایان نامه کارشناسی ارشد خود،)، در 1377غالمرضا ایجاد(    
کند که آثارش تا حد زیادي تحت تاثیر تجربیاتش در شـرق   می از اورول به عنوان یک نویسنده انگلیسی یاد

جاد دوگانگی شخصیت را یکی از ویژگیهاي عمده استعمارزده، بویژه هندوستان و برمه بوده است. غالمرضا ای
  کند که در قهرمانان آثارش متجلی شده است. می شخصیت خود ارول معرفی
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  روش تحقیق
تحلیلی همراه با رویکرد تطبیقی است. پژوهشگر با - در پژوهش حاضر،روش تحقیق به صورت توصیفی    

  هکارهاي دستیابی به سالمت فرهنگی خواهد پرداخت. استفاده از منابع کتابخانه اي و اینترنتی به بررسی را
  تحقیق   هاي  محدودیت       

در مقاله حاضر تنها به صورت اجمالی و با نگاهی گذرا به تحلیل آفندهاي فرهنگی و پدافندهاي ادبی   
آثار منتخب پردازیم.این بدان دلیل است که واکاوي  می رویین و زیرین آثارشان اکتفاهاي  نویسندگان در الیه

مرتبط با پدافند ادبی و انعکاس آنها در ابعاد مختلف جامعه مستلزم تحلیل هاي  از حیث تمامی مولفه
  مایکروسکوپیک است که در مجال این مقاله کوتاه نمی گنجد. 

  بحث و بررسی
 )اثر جورج اورول1938الفبه یاد کاتالونیا(   
و با نام مستعار جورج اورول توانست قویترین   بی خویش) به مدد آثار اد1903-1950اریک آرتور بلیر(  

پدافندها را علیه آفندهاي سیاسی خشونت گرا و سردمداران دروغ پرداز آنها به انجام رساند. وي در سفرنامه 
 1939تا  1936از سال  است. این درگیري فاجعه بار جنگ داخلی اسپانیا)،روایتگر 1938به یاد کاتالونیا (

با آنکه اورول با سرشتی ماجراجو و  .به وقوع پیوست کودتاي بخشی از ارتش علیه جمهوري اسپانیا پس از
اندازند. او در ابتداي کتاب  می شود،چیزهایی در بدو ورود وي را به شک می حق طلب وارد کشور اسپانیا

  کند: می اینگونه روایت
کردند و خود را موقتا پرولتـر جـازده    می رفتارمتوجه نشدم که بسیاري از شهروندان مرفه بی سر و صدا 

شد...،اعتقاد مردم در وهله اول بـه   می بودند. هم زمان با این برداشتها،تاثیر بد جنگ نیز تا اندازه اي احساس
  انقالب و آینده بود.  

 درواقع،تمامی آثار جورج اورول بر محـور مضـامینی همچـون امنیت،پدافنـد فکـري،  و تفرقـه سـتیزي         
پردازد کـه علـل    می چرخند. به یاد کاتالونیا به جنگ میان جمهوري خواهان و ملی گرایان کشور اسپانیا یم

  توان خالصه نمود: می وقوع آن را به صورت زیر
شاه اسپانیا از  آلفونس سیزدهمبعداز ده سالی آشوب سیاسی، بر اثر قیام جمهوري خواهان  1931در سال 

اصـالحات   ٔدولت جمهوري کمـر بـه انجـام یـک برنامـه      کشور گریخت و حکومت جمهوري برقرار شد. 
عناصـر جنـاح چـپ،یعنی    ٔانتخابات جدیدي صورت گرفت.کلیـه  1936 ٔاجتماعی و اقتصادي بست...،در فوریه

دست بـه دسـت داده،یکجبهـه در برابـر      ها کمونیستو  ها آنارشیست، ها سوسیالسیتجمهوري خواهان،
سلطنت طلبان،افسران ارتش تشکیل دادند.این جماعت (جناح چپ)در انتخابات به پیروزي قاطعی نایل آمدند. 

هاي ارتش به نام فرانسیسکو فرانکو بر ضد دولـت جمهـوري    یکی از ژنرال 1936 ٔپس از این واقعه در ژوئیه
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ــام کــرد.او توانســت    بنــدر بارســلون را فــتح کنــد و خــود را آمــاده نمــود تــا پایتخــت را نیــز           قی
ها) براي مبارزه متحد شـدند   ها وکمونیست ها،آنارشیست تسخیرکند.احزابچپ(جمهوري خواهان، سوسیالسیت

  و تمامی مملکت دستخوش جنگ داخلی گردید.(ویکی پدیا).
کند. وي  می تفرقه و اختالفات پوچ سیاسی معرفیاورول در به یاد کاتالونیا عامل اساسی آشوب داخلی را   

معتقد است که روحیه برادري و برابري نباید تنها در مقطعی از زمان بر افراد یک جامعه و بویژه نظامیـان  
منظومه صغري یـک  "کند،  می آن حکمروا باشد. آنچه در بدو ورود به اسپانیا توجه اورول را به خود جلب

  است:   "جامعه بی طبقه
براي اولین بار در شهري بودم که طبقه کارگران بر مرکب نشسته بود...،تقریبا تمـامی کلیسـاها تخلیـه و    
تصاویرش سوزانده شده بود...،عبارات چاکرمنشانه یا حتی تشریفاتی موقتا از بین رفته بود.هیچکس نمی گفت 

روز "کردنـد و بـه جـاي     مـی  ابخط "تو"یا  "رفیق". مردم یکدیگر را "شما"و یا حتی  "دن"یا  "سینیور"
  )6،1361.(اورول،"سالم"گفتند  می "بخیر
کند تغییرات اساسی بارسـلونا و   می با این حال، آنچه که بیش از هر چیز اورول را حیران و شگفت زده  

  نویسد: می محیط جنگ پس از  سه ماه دوري او از آنجا است. وي
ر بارسلون را دیده بود،صحبت از تغییر خـارق العـاده   هر کس که در خالل جنگ به فاصله چند ماه دوبا

کرد که طی این زمان رخ داده بود.چه اینکه کسی ابتدا در آگوست و بعد در ژانویه آمده بود، یا مثـل   می اي
خودم بار اول در دسامبر و بعد در آوریل،در هر حال عجیب بود که همه در یک چیز اتفاق نظر داشتند:جو 

فته بود.بی شک بارسلون براي هر کس که در آوریـل آنجـا بود،زمـانی کـه هنـوز خـون در       انقالبی از بین ر
رسـید.براي   مـی  خیابان خشک نشده و میلیشیا تازه در هتلهاي لـوکس اسـکان یافتـه بود،بـورژوایی بـه نظـر      

طغیان من،وقتی که تازه از انگلستان آمدم،بیش از هر چیز قابل تصور دیگر یک شهر کارگري بود.اکنون اما 
بازپس نشسته بود.دوباره شهري معمولی بود،قدري آسیب و خرابی جنگ دیده،ولی بی هیچ نشانی از چیرگـی  

  )                                            104،1361طبقه کارگر. (اورول،
دیگـر بـر    رسـد و اسـتبداد فاشیسـتی بـار     مـی  سرانجام،جنگ داخلی اسپانیا با غلبه ملی گرایان به پایان   
  :نویسد می این چنینفوالدوند در مقدمه کتاب  شود. می جمهوري خواهان چیرههاي  آرمان
 

گرفـت، نقظـه عطـف     می استالین، که هر کدام در یک سوي اروپا صورتهاي  جنگ داخلی اسپانیا و تصفیه
ایدئولوژیهاست و جناح تازي و خودکامگی فراسوي  و عمال به او نشان داد که یکه زندگی سیاسی اورول بود

 وغ و فریب آلوده شـود و دسـت بـه تحریـف    رداري ممکن است به د چپ نیز همانند جناح سرمایه انقالبی

  .د به حقگویی استهین تنها تعهد راستین، تعاواقعیات و قلب حقایق بزند و بنابر
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لمـات برنـده تـر از    گردد و بـا ک  می اورول زخمی و سرخورده از درگیریهاي سیاسی به کشور خود باز   
گیرد که بجـاي هـواداري نظـامی از     می شود. این نویسنده تصمیم می شمشیرش به تنویر افکار عمومی مشغول

مکاتب مختلف سیاسی، نیروي خود را بر قلم استوار سازد و آفندهاي ضد بشري را به آرامی خنثی سازد. ایـن  
  ادامه داده است.   آزادي جهاد ادبی را چمن نهال هندوستانی یک دهه بعد در رمان

 )اثر چمن نهال1975بآزادي(   
میالدي، تاریخ را ابزار  70چمن نهال به عنوان یکی از برجسته ترین و مشهورترین رمان نویسان دهه    

مجموعه نیز یکی از آثار وي در  آزاديبشري قرار داده است. هاي  پدافند ادبی، دفاع از بشریت و ارزش
به دو  1947ست. این رمان تاریخی،سیاسی و هنري به حادثه تجزیه شبه قاره در سال ا چهارگانه گاندي

  پردازد.  می قسمت هندوستان و پاکستان
مـاه را از اعالمیـه    7شود و زمانی در حدود  می داستان در سیالکوت، دهکده اي در پنجاب غربی، آغاز   

گیرد. چمن نهال  می نی ترور ماهاتما گاندي در بریع  1948ژانویه  30تا  1947ژوئن  3تجزیه هندوستان در 
کند. ایـن   می از زاویه دید داناي کل، ماجراي خانواده هندویی به نام الال کانشی رام را براي مخاطبان روایت

خانواده در خانه بزرگ پیر زن صاحب ملکی به اسم بی بی امر واتی زنـدگی آرام و باصـفایی را بـه همـراه     
گذرانند. کانشی رام تحت تاثیر سخنان نافذ ماهاتما گاندي با یکی از مسلمانان  می ستاجرانتعداد دیگري از م

در یک  بندد و فرزندش،آرون، نیز با پسر برکت علی، مونیر احمد، می بنام چادوري برکت علی پیمان اخوت
جواهر لعل نهرو کنند. یک شب از رادیو صداي  می خوانند و به یکدیگر در تمامی امور کمک می کالج درس

کنـد. ایـن خبـر، مـوجی از نگرانـی را در دل       مـی  شود کـه جـدا شـدن هنـد از پاکسـتان را اعـالم       می شنیده
  کند که در گفتگوي کانشی رام و همسرش، پرابا رانی آشکار است: می مختلف رمان ایجادهاي  شخصیت

  چرا تو نگرانی؟ :پرابا رانی -------
موافقت کنند که پاکستان را به محمد علی جناح بدهنـد  ها  اگه انگلیسی دونی که می کانشی رام: -------

  شه؟ می چی
پرابا رانی:بهتره بدونی که چنین چیزي اتفاق نمی افته چرا کـه گانـدي هرگـز بـا تجزیـه کشـور       -------

  موافقت نمی کنه. تو خودت همیشه اینو به من گفته اي. 
 روهـا   اره اي بـاقی نمونـده باشـه چـی؟ و تـو ایـن انگلیسـی       کانشی رام: درسته. ولی اگه دیگه چ -------

دهند که هند پاره پاره بشه تا اینکه متحد باشه...، من ربع قرن زحمت کشیده ام تا  می شناسی. اونها ترجیح می
  شه.    می این زندگی رو فراهم کرده ام. حاال اگه پاکستانی بوجود بیاد همه چیز خراب

یري مسلمانان با هندوها، کوچ اجباري هنـدوها از پاکسـتان کنـونی بـه دهلـی و      نقطه اوج داستان درگ    
کشته شدن دختر کانشی رام،مادو باال، است. اینجا است که قتل، غارت و تجاوز سایه شوم خـود را بـر شـبه    
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گان گستراند و با وجود تالش بی وقفه پلیس دیگر نمی توان امنیت را به کشور بـاز گردانـد. پناهنـد    می قاره
شوند و مجبور هستند کـه همـه چیـز را از نـو شـروع کننـد.در جریـان         می مالباخته به اردوگاه هایی منتقل

هندوها توسط مسلمانان، چادوري برکت علی، سراسیمه به سـراغ  هاي  و به آتش کشیده شدن مغازهها  غارت
لی دست اسـتعمار انگلـیس را در   کند. برکت ع می آید و او را از خطر حمله به مغازه اش آگاه می کانشی رام
کنـد. وي خطـاب    می بیند و برادران مسلمانش را به خاطر انحراف از دستورات اسالمی شماتت می این حادثه

  گوید:  می به کانشی رام
برادر کانشی رام! اومده ام که بهت بگم این خیابون که مغازه تو توشه قراره که امشب به آتش کشـیده   

خواستم که این مغازه من بود  می اینجا رو ترك کنید...، از این بابت خیلی متاسفم. از خدا بشه. شما باید فورا
که قرار بود غارت بشه. هر چی با برادرهاي مسلمانم کلنجـار رفـتم کـه دسـت از ایـن کارهـا بردارنـد بـه         

شـما اسـت. ایـن    خرجشون نرفت. اونها دست از مسلمانی برداشته اند و شیطان شده اند. امشب نوبه خیـابون  
  خبر رو از منبع موثقی شنیده ام. بهتره که اثاثیه هاتون رو جمع کنیدو از اینجا بروید.   

نگاه چمن نهال به حادثه تجزیه شبه قاره، نگاهی خشمگینانه،حزن آلود و پر از درمانـدگی اسـت. در       
زیادي به رفتار انسانی نسـبت  هاي  رشدین مبین اسالم و در روایات و احادیث بجاي مانده از ائمه اطهار، سفا

به اسیران شده است که مسلمانان آن زمان در شبه قاره از این دستورات سرپیچی کردند و همـین انحـراف از   
  دستورات به اشتباه پاي دین اسالم نوشته شد.

گیـر و دار  در پایان داستان، سوناندا باال عروس بی بی امر واتی که همسـر خـود را از دسـت داده و در       
  نویسد: می مهاجرت مورد تجاوز قرار گرفته مشغول خیاطی است. نهال

در اتاق مجاور، چرخ خیاطی سوناندا با سرعت باال در چرخش بود. هر از گاهی از حرکت بازمی ایستاد. 
داد. گاهی وقتها هـم صـداي خـس     می زد، صداي خفیفی می بعضی اوقات هم که یک نیم چرخ یا چرخ کامل

  داد که گویی هیچ وقت از حرکت قرار نیست باز بایسته.   می تديخس مم
چرخ خیاطی سوناندا نماد چرخش زندگی و امید به آینده است. چمن نهال در برابر تمامی آفندهاي یاس   

گیرد و آن پدافند ایجاد امید در دل مخاطبان خود به عنوان عامل پیشـگیري   می آور سیاسی، موضعی زیرکانه
  ات است. از تهدید

 نتیجه گیري
انتظام بخش آن واکاوي کرد. هاي  متون ادبی را باید به صورت چندنواختی و با در نظرگرفتن تمام الیه   

اصحاب قلم باید بدون در نظر گرفتن ملیت خویش به پدافند ادبی با استعمارگران و زیاده خواهان بپردازند. 
ابزاري قدرتمند در جهت پدافند فرهنگی استفاده کرده اند و نویسندگان منتخب از متون ادبی به عنوان 

مناسب براي رسیدن هاي  دهند. راهکار می و توسل به گزینه نظامی ترجیحها  گفتگوي سازنده را بر کشمکش
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به جهانی آرام عبارتند از: اتحاد مسلمانان بر علیه استکبار جهانی، آینده نگري بر خالف منفعت طلبی،درك 
اي منفی نگري،گسترش امر به معروف و نهی از منکر در میان جوامع اسالمی، جهاد علمی در واقعیت بج

  و تربیت صحیح فرزندان.   ها  شرایط سخت، ایثار به هنگام رویا رویی با کاستی
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  وظیفه و تعلیق سرمایه اجتماعیخدمت نظام 
  3کاظم رحیمی، 2بهروز اشرف سمنانی، 1میدکتر مهدي حسین زاده فرِ

  
  چکیده

گردد و مقرّر است که به آن اهـداف دسـت یابـد.    تشکّلی براي اهدافی تشکیل میهر سازمان و 
پرداز اجتمـاعی، در  نظریه» اروینگ گافمن«نیز از این امر مستثنی نیست. » سازمان خدمت وظیفه«

بازاجتماعی «پردازد که در آن افراد در طی فرایند هایی میبه بررسی سازمان» نهادهاي تام«بررسی 
شوند. در می» بازسازي«خود را از دست داده و براساس قواعد نهاد جدید » عناي نفسم«، »شدن

طی این فرایند، فرد در طی روندي آموزشی، ارتباط خود را با جهان خـارج از دسـت داده و از   
شود. از جمله چیزهایی که هر فرد در طـی  کند، تهی میهرآنچه که او را در برابر نظام مقاوم می

هاي اجتماعی و نمادین او است. او تمام البسه دهد، سرمایهز اجتماعی شدن از دست میفرایند با
-تراشد، به جاي نام و نام خانوادگی، شمارهدهد، موهاي سر خود را میشخصی خود را تحویل می

گیرد. از دست دادن سرمایه اجتمـاعی فضـاي   اي دریافت کرده و در نظام سلسله مراتبی قرار می
-تواند فشار روانی سنگینی را به هر فرد وارد نماید و در عین حال او را نیازمند آن مییبیرونی م

نماید که در جستجوي انواع جدیدي از سرمایه اجتماعی در درون فضاي نهاد تام برآیـد. بـدین   
شود که با جهان بیرون ها در نظام کنشی نهاد تام تولید میترتیب شکل جدیدي از معانی و دریافت

اي گیري سهمیهبا روش نمونهز آن بسیار متفاوت خواهد بود. در این مقاله محققین برآن هستند تا ا
هاي اکتشافی نیم ساخت یافته با دارندگان کارت پایان خدمت، تجارب آنان با استناد به مصاحبهو 

ماعی از دوران خدمت نظام وظیفه را بررسی نموده و دست به اکتشاف اشکال جدید سرمایه اجت
ناشی از حضور در یک نهاد تام (نظام خدمت وظیفه) بزنند. بدین ترتیب تصویري جدید از آنچه 

  تواند سرمایه اجتماعی تلقی شود را بدست دهند.که می
شکال سرمایه اجتماعی، بازاجتماعی  ها:  کلیدواژه خدمت نظام وظیفه، نهاد تام، سرمایه اجتماعی، اَ

  . اجتماعی بازسازي شدن،
   

                                                   
  Mferemi@gmail.com/  دکتري جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس .1
  کارشناسی ارشد علوم اجتماعی .2
  دانشجوي کارشناسی ارشد علوم اجتماعی .3
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  قدمهم
تصویب شد و به  1304خردادماه  16قانون نظام خدمت وظیفه عمومی براي اولین بار در ایران به تاریخ 

رسیدند موظف به انجام دوره مسلح نظام وظیفه سالگی می 21موجب آن کلیه جوانان پسري که به سن 
د و با راي مراجع ذي صالح هایی که در هماین قانون شرح داده شبودند؛ مگر آن که به موجب مواد و تبصره

شدند. بدین ترتیب براي اولین بار در تاریخ ارتش ملی مستقل نه بر پایه نیروهاي از این وظیفه معاف می
و  1304اي که بر اساس نیروي جوان جامعه بنا نهاده شد. هرچند در مصوبه مجلس در سال اي و طایفهقبیله

بطور صریح دالیل برقراري این قانون مورد تاکید قرار  1307هاي آن همچون اصالحیه بعد در اصالحیه
نگرفته است؛ اما مواردي همچون استفاده از تمامی افراد جوان در خدمت نظام وظیفه به صورت عادالنه و 

اند. از همین برابر و برقراري ارتشی باثبات، مورد اعتماد، منظم و قدرتمند در سرلوحه این تصمیم قرار داشته
مواردي که به موجب قانون فرد توان انجام خدمت را نداشته است، در مابقی موارد و در صورت  رو به جز

  نمود چه کسی به خدمت اعزام گردد.وجود مازاد داوطلبان این قرعه بود که تعیین می
فقین به ایران در شهریور  نشان داد که تصور ارتش مبتنـی بـر نیروهـاي نظـام      1320با این همه حمله متّ

تواند خود تبدیل به بحران شـود.  یفه در صورتی که بسیاري از سازوکارهاي دیگر در نظر گرفته نشود میوظ
فرماندهان ارتش در آن زمان تصمیم به ترك مخاصمه گرفتند و بدین ترتیب بخشـی از نیروهـاي وظیفـه از    

پراکنـده درگیـر نبـرد بـا     ها بازگشتند و بخشی دیگر به صورت تمـرد از فرمـان و   پادگانها خارج و به خانه
  متفقین شدند؛ اما نتوانستند موفقیت چندانی حاصل نمایند.

در زمان وقوع انقالب اسالمی نیز سربازان وظیفه نشان دادند حاضرند به تبعیت از فرمان امام خمینـی از  
داد نیروهـاي   دستورات فرماندهان خود سرپیچی نموده و به صف انقالبیان بپیوندند. این دو اتفاق عمده نشان

تواننـد موجـب   نظام وظیفه بطور لزوم براساس اهداف سازمانی خود عمـل نخواهنـد کـه بـرخالف آن مـی     
فروپاشی سازمان خود شوند. چیزي که از تصـور فرمانـدهان آنـان بسـیار بـدور بـود. جوانـانی کـه در طـی          

-تفاوت با آنچه که پیش بینی میفرایندهاي طوالنی باز اجتماعی شده بودند، ناگهان به سمت و سویی بسیار م
  هایی زدند که باور پذیر نبود.شد رفتند و دست به کنش

  طرح مسئله و چارچوب نظري
گردد و مقرر است که به آن اهداف دست یابد. در صورتی که هر سازمان و تشکلی براي اهدافی تشکیل می

دیدي خواهد زد و تالش خواهد یک سازمان به اهداف خود دست یابد بطور مجدد دست به طرح اهداف ج
نمود با دستیابی به اهداف جدید مسیر خود را ادامه دهد. در صورتی که یک سازمان نتواند به اهداف مورد 

بایست در اهداف خود بطور جزئی نظر خود دست یابد، یا بایستی دست به اصالح ساختار خود بزند و یا می
  و کلی تجدید نظر نماید.  
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پردازد که پیش روي ها تاریکی میها به سويشناس آمریکایی در بررسی سازمانجامعه رابرت. کی مرتن
هر سازمانی گشوده شده است. مرتن معتقد بود در نفس تاسیس هر سازمانی اهداف و وظایفی در نظر گرفتـه  

مان شده است که تاسیس سازمان به دلیل برآورده نمودن آن بوده است. بطور مثال نفـس تاسـیس یـک سـاز    
آموزشی و تربیتی همچون یک مدرسه، تعلیم و تربیت کودکان است؛ اما به زعم مرتن هر سازمانی باالجبار 
در برابر این خطر قرار دارد که نه تنها نتواند به اهداف خود دست یابد و وظایف خود را بـه خـوبی انجـام    

ازمان دور شده یا حتـی مغـایر بـا آن    اي شود که بکلی از اهداف تاسیس آن سدهد که دچار پیامدهاي ثانویه
پور، آرین، گذارد ( قلیاهداف باشد. مرتن نام این نوع از پیامدهاي ثانویه در سازمان را پیامدهاي غیربهینه می

). بطور مثال ممکن است نه تنها یک مدرسه در آموزش و پرورش کودکان شکست بخـورد  272، ص 1384
ها آشنا شده، آنان را آموخته و به ارتکاب آن واع انحرافات و کژرويکه حتی در فضاي مدرسه کودکان با ان

  ها و تخلفات دست زنند. کجروي
توان ناشی از عملکرد نامناسـب اعضـاي سـازمان یـا ناشـی از خـود سـاختار        به زعم مرتن این پیامدها می

ی خـاص نظـام   نامناسب یک سازمان باشـد. مـرتن معتقـد بـود دلیـل اصـلی وقـوع چنـین پیامـدهایی ویژگـ          
تواننـد در  هاي یک سازمان هسـتند مـی  بوروکراتیک است. نظم، احتیاط، سازگاري و مانند آن که از ویژگی

دراز مدت باعث شوند تا بوروکراتهـاي سـازمانی بـه جـاي تمرکـز بـر اهـداف سـازمان، بطـور صـرف بـر            
اند، خود تبدیل به هدف طراحی شدههایی که براي دستیابی به اهداف ها تکیه نمایند. دستورالعملدستورالعمل

  گردد. شوند و بدین ترتیب سازمان تبدیل به یک موسسه بوروکراتیک صرف میمی
شـوند (نگـاه   هاي تام شناخته مـی خورند که به نام سازمانهایی به چشم میاین پدیده به ویژه در سازمان

ها افـراد بـه   هایی هستند که در آنسازمانهاي تام، ) سازمان507-506، صص 1386کنید به: گیدنز، آنتونی، 
هـا  گردند. در ایـن سـازمان  تعبیر گافمن بازاجتماعی شده و به صورت بسیار خشک و بوروکراتیک اداره می

شـود و  شوند، موهاي سرشان تراشیده میکنند، شماره گذاري میشوند، لباس فرم دریافت میافراد یکدست می
خاصی قدم بردارند، سخن بگویند، غذا بخورند و هر عملی تابع بـراي آنـان   موظفند براساس اصول و مقررات 

هاي تام ترین سازمانها و مانند آن از جمله مشخصهاي نظامی، آسایشگاهشود. زندان، پادگانتابع مقررات می
ا هم بـه  ههستند. هر سازمان تام براي هدفی بنا نهاده شده است. سازمان خدمت نظام وظیفه، ارتش و پادگان

هایی تام براي اهدافی نظیر دفاع از وطن، خدمت به دولـت، آمـوزش اولیـه نحـوه بکـارگیري      عنوان سازمان
اند؛ اما به دلیل میـزان بـاالي انضـباط و سـاختار بـه شـدت       سالح براي همه جوانان و مانند آن تشکیل شده

ینـه قـرار بگیرنـد. بطـور مثـال      بوروکراتیک به سادگی ممکن است در معرض خطر پیامدهاي ثانویه غیربه
شود که افراد بتوانند اعضاي باالدستی خود در نظام سلسله مراتـب را  سلسله مراتب بسیار دقیق مانع از آن می

گردنـد. رونـد بازاجتمـاعی شـدن در     نقد کنند و بدین ترتیب خطاهاي فردي به سادگی مشخص و اصالح نمی
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ها، مراکـز و  هجري شمسی پادگان 1400ها در سال بینیابرپیشها اغلب بسیار خشک و ثابت است. بنپادگان
هزارنفـر   591اي معـادل  ساله 19بایست پذیراي جمعیت خام هاي مرتبط با خدمت نظام وظیفه میسازمان

باشند که بر این تعداد باید جمعیتی از فارغ التحصیالن مشمول را نیز در نظر گرفت (گزارش دفتر مطالعـات  
درصـد از مشـموالن    11). در حالی که به صورت بالفعل تنهـا  6794ژوهشهاي مجلس، شماره سیاسی مرکز پ

  کند. درصد برآورد می 48حدود  1400ها این رقم را در سال داراي تحصیالت تکمیلی هستند؛ اما پیش بینی
ر در هاي معنـادا مهمترین مشکالت سازمانی و ساختار نظام خدمت وظیفه عمومی مسائلی همچون تفاوت

ها و محیطهاي بکارگیري سربازان در ارتش، سپاه، ناجا و وزارت دفاع، وجـود خـرده فرهنـگ پـارتی     یگان
هاي خدمتی در مورد مشموالن، وجود قوانین پیچیده و متراکم و قابل تفسـیر  بازي و تبعیضهاي ناروا در یگان

هـا کـه بعضـاً تبعـیض آمیـز      فیتمتفاوت در رابطه با خدمت وظیفه عمومی و مصادیق پیچیده و مرکب معا
هاي خدمتی و ماننـد آن اسـت.   است، عدم بکارگیري مناسب از دانش و تخصص و توانمدي سربازان در یگان

اي و هاي خدمتی پایینی دارند، در ازدواج تاخیر خواهند داشت، مشکالت تغذیهدر کنار این مشموالن انگیزه
هـاي  قیرآمیز خواهند شد، منزلت اجتماعی پایینی دارند و خـانواده نمایند، دچار رفتارهاي تحبهداشتی پیدا می

، 13122گردند (گزارش دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهشهاي مجلـس، گـزارش   اغلب آنان نیز ناراضی می
). در همین گزارش پیامدهاي این مشکالت فرار گسترده از خدمت سربازي، تالش براي استفاده از 1392سال 

ونی براي کسب معافیت، انگیزه خدمتی ضعیف و مانند آن اسـت (همـان). تمـامی ایـن مسـائل      راههاي غیرقان
  باتوجه به افزایش سطح تحصیالت مشموالن بیش از پیش خواهد شد.

هـاي آن بـا   رسد با وجود این گزارشها سازمان خدمت نظام وظیفه و زیرمجموعهبدین ترتیب به نظر می
هایی که بخـش بزرگـی از آن ناشـی از    هداف خود مواجه هستند. چالشهاي جدي در برآورده کردن اچالش

  اند.هاي اجتماعی خاصی است که نادیده گرفته شدهبازاجتماعی کردن و وجود سرمایه
  سؤاالت پژوهش

هاي تام با چه پیامدهاي ثانویه و هاي خدمتی آن به عنوان سازمانسازمان نظام وظیفه و یگان .1
 ستند؟غیربهینه مهمی مواجه ه

 گیرد؟سرمایه اجتماعی در درون نهادهاي تام چه شکلی به خود می .2
 گردد؟هاي اجتماعی چگونه در درون نهادهاي تام باعث تغییر فضا میسرمایه .3

  روش پژوهش
بایست عقاید گروهی مورد سنجش قرار گیرند که با محقق فاصله زیادي دارند یا  می در بسیاري از موارد

آنکه عقاید و رفتار گذشته افرادي، بازشناسی شود یا صرفاً نظرات و ارزشها شناسایی گردد. بنابراین در اکثر 
نیز براي ). در این پژوهش 211: 1385موارد پژوهشگر ناچار است از روش مصاحبه بهره جوید (ساروخانی، 
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هاي مورد نیاز از روش مصاحبه حضوري استفاده گردیده است. چرا که قالب جمع آوري اطالعات و داده
اي همراه با سواالت ساختارمند جواب گوي نیاز این پژوهش نبود و نیاز به سواالت نیمه پرسشنامه

  .ساختارمند همراه با روشی براي اکتشاف ابعاد پنهاد موضوع مورد بررسی بود
اي بوده است. با توجه به نوع یگان خـدمتی  روش نمونه گیري در این پژوهش از نوع نمونه گیري سهمیه

ها مشخص شده و هاي تقسیم بندي بوده است، نوع سهمیهافراد و همچنین داشتن تحصیالت عالی که از مالك
ه گیري نخست چنـد نفـر را کـه    اي انتخاب گردید. در این نوع نمونافراد بر اساس شیوه نمونه گیري زنجیره
-کنید اگر افراد دیگـري را مـی  کنید و بعد از مصاحبه با آنها تقاضا میداراي مشخصات مورد نظرند پیدا می

  ).191: 1386شناسید که داراي مشخصاتند معرفی کنند (بیکر، 
ارتبـاط نزدیکـی بـا     هـا تعیین گردید. به اشباع رسیدن داده 1"اشباع رسیدن داده ها"اندازه نمونه بر اساس

-جمع آوري شـده تکـرار داده  هاي  حجم نمونه دارد. اشباع عبارتند از اینکه با ادامه جمع آوري داده ها، داده
کیفی، تکرار نکات مهم در صـورت ادامـه   هاي  هاي قبلی باشد، و اطالعات جدیدي حاصل نشود. در پژوهش

  )66: 1390 مطالعه، نشان کفایت حجم نمونه است (ازکیا و ایمانی،
  ، وضعیت تاهل1جدول شماره 

  جمع متاهل  مجرد  یگان

  13  4 9 ارتش
  9  2  7  سپاه

  10  3 7  نیروي انتظامی
  3  3  0  هادیگر یگان

  35  12  23  مجموع

  ، وضعیت تحصیالت2جدول شماره 
  جمع  دیپلم و زیر دیپلم  فوق دیپلم و باالتر  یگان

  13  6 7 ارتش
  9 4  5  سپاه

  10  3  7  نیروي انتظامی
  3  1  2  هادیگر یگان

  35  14 21  مجموع

  
                                                   

1 Data saturation 
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  ، وضعیت بومی سربازان3جدول شماره 
  جمع  غیر بومی  بومی  یگان
  13  7 6 ارتش
  9  2  7  سپاه

نیروي 
  انتظامی

5  5  10  

  3  2  1  هادیگر یگان
  35  16 19  مجموع

  پژوهشهاي  یافته
عنوان یک نهاد تام، براي افراد بسیار سخت و همانطور که اشاره شد فرایند بازاجتماعی کردن در پادگان به 

  دهد.دردناك است؛ زیرا که فرد تمامی هویت و سرمایه اجتماعی خود را به سرعت از دست می
  گوید:م.ه (یک سرباز تحصیل کرده مجرد غیر بومی در یگان خدمتی ارتش) می

زدم. بخاطر همین بودم و گیتار می اولش گفتند موهاي سر را براي آموزشی بتراشیم. من دانشجوي هنر«... 
هایم را بگیرم. در پادگان ما حتی هایم بلند بود. ناچار شدم موهایم را از ته بزنم و ناخنهمیشه موها و ناخن

ها ورود لباس شخصی هم ممنوع بود. کتابی یا عکس شخصی هم همینطور. حتی یکبار آمدند و دفتر خاطرات
  »شناختم. انگار خودم نبودم...دیگر خودم را نمی را هم جمع کردند... جلوي آینه

گیـرد روش  هـایی کـه بـراي بازاجتمـاعی کـردن افـراد مـورد اسـتفاده قـرار مـی          ترین روشیکی از اصلی
تازه واردان نهادهاي تام بـه صـورت سیسـتماتیک در برابـر     «است. در طی این روش: » شرمساري از خویش«

هـا در هـم شـکند.    شـوند تـا وقتـی کـه خودپنـداره پیشـین آن      خفیف میهاي خود خوار و همگنان و مافوق
شـرمانه  هاي بیهاي بهداشتی، بازرسیهاي گوناگون رخ دهد. مثل معاینهتواند به شیوهشرمساري از خویش می

بدنی، واداشتن به کارهاي پست، انگشت نکاري، فقدان دائمی حریم خصوصی و اجبار به اجازه گـرفتن پـیش   
  جام کاري (همان).از هر ان

این روش در خدمت نظام وظیفه هم بدون تبعیض بایستی انجام شود. امري که باعث تحت فشـار گـرفتن   
شود که سرمایه اجتماعی بسیار باالیی دارند. م.چ (سرباز فارغ التحصیل کارشناسی ارشـد مجـرد در   افرادي می

  گوید:شی از مصاحبه خود مییگان خدمتی سپاه، سربازي ویژه اعضاي بنیاد نخبگان) در بخ
تو آموزشی خیلی وضعیت بد بود. تازه با این که ما بنیاد نخبگانی بودیم و کلی هوامون رو داشتن. مثالً یه «

کـرد. آمـده بـود    فارغ التحصیل هاروارد بود. دکتري ها! واسه خودش تو آمریکـا حکومـت مـی    بنده خدایی



 q  503  گ راهبردي؛ پدافند غیرعامل جمهوري اسالمی ایران در جنگ نرمفرهن
 

 

. دانجام بده خواست خدمتش راو می ش. دوست داشت کشور راد و برود. باز به شرفانجام بدهسربازیش رو 
ولی درسـت نبـود.    کرد!این کار را می ها را جمع کند. او هم داشت با دقت کاملزباله دبهش دستور داده بودن

  »فکر نکرده بود این کیه؟ جایگاهش چیه؟ اصالً او گروهبان
کند. زیـرا سردوشـی و درجـه سـربازان     عمل میالبته تحصیالت در ادامه به عنوان یک سرمایه اجتماعی 

شود. به صورتی که فارغ التحصـیل دکتـري سـتوان یـک، فـارغ      وظیفه بر مبناي درجه تحصیلی آنان اعطا می
التحصیل کارشناسی ارشد، ستوان دو، فارغ التحصیل کارشناسی ستوان سه، فوق دیپلم گروهبـان وظیفـه و الـی    

  آخر خواهند بود. 
توانند به عنوان یک سرمایه اجتمـاعی بسـیار مطلـوب عمـل نماینـد. سـرمایه       دي خاص میهاي فرتوانایی

بـومی   مجـرد  دیپلمه( سرباز  اجتماعی که ممکن است در شرایط عادي نادیده گرفته شوند. بطور مثال ب.ك
  گوید:) میارتش در یگان خدمتی

اینجوري شد که من شدم قاري قـرآن   پسندید.من قرائت قرآن بلد بودم. صدام هم خوب بود. فرمانده می«
  »پادگان. به همین خاطرم هم کارم خیلی راحت بود. فرمانده هواي من رو خیلی داشت.

کنـد. در حـالی کـه سـاختارها و     ت وظیفه با گذشته فرق میسطح انتظارات این افراد از نحوه انجام خدم
د تا بتوان شرایط این افراد را نیز لحاظ کرده انهاي گذشته تغییري نداشتهقوانین واحدهاي نظامی در طی دهه

اند را در قالب را که بیرون از واحد نظامی کسب کرده و از تخصص و کارآیی آنها با توجه به مرتبه منزلت
هاي مشموالن، باعث ام وظیفه با ویژگیظازمان نساختار و قوانین سخدمت وظیفه شکوفا ساخت. عدم تطبیق 

انگارند که تنها باید در انتظـار   می ده است. مشموالن این دوره را بیهوده و اجباريکاهش حس تعلق یگانی ش
 هـاي خـدمتی باعـث افـزایش    پایان آن باشند. عدم انطباق تخصص و استعداد افراد با وظایف محوله در یگـان 

شـرایط سـنی   ع نظامی را به همراه دارد که این مورد نیز با میزان تحصیالت افـراد و  احساس بیگانگی از جم
  آنان رابطه مستقیمی دارد.

شود. به طـوري  این در حالی است که شرایط ذکر شده در افراد بدون تحصیالت دانشگاهی کمتر دیده می
خـورد. از  به چشـم مـی   که با توجه به سنین این افراد و وضعیت تاهل آنان تفاوت معنادار بین این دو گروه

شـود، کـه   احدهاي نظامی خدمت وظیفـه دیـده مـی   زمانی که در وطرفی با توجه به تقسیم بندي وظایف سا
را کـادر وظیفـه    کارهاي تخصصی را کادر پرسنلی و دیگر کارها، که اکثریت کارهـاي عمـومی و خـدماتی   

  شود.کارهایی که براي افراد تحصیل کرده امروز تحقیرآمیز تلقی می دهند.انجام می
شکافی را در بین کسانی کـه داراي تحصـیالت دانشـگاهی     ترکم ،همین تقسیم بندي و نحوه انجام وظایف

هاي دانشـگاهی و کـادر   آورد. این در حالی است که در بین تحصیل کردهمییستند و کادر پرسنلی به وجود ن
  آید.؛ یک شکاف و تبعیض به حساب میپرسنلی، از دید افراد در حال خدمت
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مشموالن و کارهاي محوله  اف بین تخصص و مهارتاحساس عدم تعلق یگانی و عدم کارآیی ناشی از شک
ارتـش و  هاي  هاي  خدمتی مختلف، با یکدیگر نیز متفاوت است. به طوري که این احساس در یگاندر یگان

تـوان ناشـی از اهـداف    شود. این پدیـده را مـی  سپاه و وزارت دفاع دیده میهاي  نیروي انتظامی بیشتر از یگان
انست. چرا که ارتش و نیروي انتظامی بیشتر نقش حفـظ امنیـت و انتظـام داخلـی     ها دتعریف شده این یگان

هاي سـپاه بـه کارهـاي    کشور در مقابل با نیروهاي مداخله گر خارجی و داخلی را دارند و کمتر مانند یگان
ک نهاد توان گفت ارتش به مراتب بیشتر قابلیت تلقی به عنوان یدر واقع می پردازند.فرهنگی و غیرنظامی می

را وظیفه اصلی خود  هاي انقالبتام را دارد تا سپاه که بیشتر وظایف فرهنگی و اجتماعی  با توجه به آرمان
  داند.می

  گوید:س.ك.ن (سرباز مجرد تحصیل کرده بومی در یگان خدمتی سپاه) می
 10سـاعت  رفـتم یگـان خـدمتی. تـا     ، حاال دیرتر، زودتر... مـی 8به من که خوش گذشت. صبح ساعت « 

 1دادیم. بعد از نماز هم که ساعت کارهاي اداري رو انجام می 12تا  10کارهاي صبحانه و اینا بود. از ساعت 
ساعته پادگان بـودن.   24شد. رفتم خونه. ولی رفیقام که رفته بودند ارتش، پوستشون کنده میشد دوباره میمی

روز. تـازه کلـی هـم     3رتش بودن فقـط همـون مـاهی    گرفتم که نگو. ولی اونایی که امن اونقدر مرخصی می
  ».خوردنداضاف [اضافه خدمت] می

اي را در واحدهاي ارتش و نیروي انتظامی مجموع این عوامل باعث شده است تا محیط خشک و شکننده
  شوند.محیطی که در آن قوانین تا حد بیمعنایی الیتغیر تلقی میشاهد باشیم. 

-می یگان خدمتی نیروي انتظامی) در تشریح همین محیط و قوانین خشک میح.ق (سرباز دیپلمه مجرد بو
  گوید:
ي غـذایی مشـخص   ها و غیره کشور، توي یه روز یه چیز بود. یـه برنامـه  ها و کالنتريغذاي کل پادگان«
که نه لوبیا داشت نه سـبزي!   د. یه روز که نوبت قرمه سبزي بود دیدیم یه خورشت جلوي ما گذاشتندداشتن

ولـی لوبیـا و سـبزي     د. مطابق برنامه قرمه سبزي بخته بودناست لوبیا و سبزي پادگان تموم شده د جیرهفتنگ
ـ می د چون اینا نبود یک غذا دیگرتونستننداشت. معلوم نبود چی بود غذا! می د برنامـه  گفتنـ . ولـی مـی  ددادن

  .»غذایی ثابت است. تغییر ندارد
جتماعی در نهادهاي تام است که در شـرایط عـادي ممکـن اسـت     هاي اترین سرمایهقومیت یکی از جدي

براي نمونه ا.س (یک سرباز دیپلمه مجرد بومی در یگـان خـدمتی نیـروي    سرمایه اجتماعی مهمی تلقی نشود. 
  گوید:انتظامی) می

 . من گفتم واسهگواهینامه داشته باشدیم که هخوامی د یکی راروز تقسیم نفرات توي یگان خدمتی، گفتن«
د باال. بخت من زد و جنـاب  من بردن خواهیم تا راننده فرمانده بشود. چندتایی دستشان را مثلمی دچی؟ گفتن
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دونـم چـرا؟ رگ   گفت تو بیا. چون منم مثل جنـاب سـروان تـرك بـودم. نمـی      و مدسروان از من خوشش آ
  »گریش ما رو گرفت. همشهري

هـا، باعـث   دژبانی، خدمات و ... در بعضـی از یگـان   پادگانی مانند: پاسدارخانه،هاي  وجود خرده فرهنگ
شود. با توجه به محتواي این خرده اعمال فشار بر افراد و یا ترغیب آنان براي تبعیت از آن خرده فرهنگ می

  که نوعاً همراه با مصرف سیگار، مواد مخدر ... نیز هست.ها  فرهنگ
  گوید:تش) مید.ا (سرباز متاهل تحصیل کرده بومی در یگان خدمتی ار

شـد سـرماي چنـد درجـه منفـی      شد سیگاري نباشن؛ یعنی مگه مـی مثالً همین سربازاي پاسدارخانه. نمی«
شدن بندگان خـدا. همیشـه   پادگان (...) رو تحمل کرد. اونم نصفه شب. باالي برجک. تک و تنها. دیوونه می

گفـتم.  دیـدم دستشـون چیـزي نمـی    سیگار می گذاشتم کنار.آمد اول واسه اونا میهواشونو داشتم. پوتین نو می
  »کردن؟کردن خب چیکار میاینکارم نمی

این مورد در بین افراد تحصل کرده دانشگاهی کمتر بـه چشـم خـورده و بیشـتر در بـین سـربازان بـدون        
تحصیالت دانشگاهی وجود دارد؛ زیرا با توجه به تعیین وظایف پرسنل وظیفه، افراد تحصیل کرده دانشگاهی 

ها مشغول انجام وظیفه هستند. از سوي دیگر با باال رفتن سـن افـراد و کسـب تجربـه     متر در این نوع بخشک
، کمتر بـه تبعیـت از خـرده فرهنـگ     در برابر گروهمقاومت  يبیشتر قبل از دوران سربازي، افراد در زمینه

رند به دلیل تضعیف مقاومت در کنند؛ اما در بین افرادي که تحصیالت دانشگاهی نداپادگانی گرایش پیدا می
برابر اراده جمعی، عدم تجربه زندگی مستقل بیرون از خانواده براي یک مدت خاص که ثبات رفتاري را نیز 

شـود؛ کـه فـرد    ، باعث میتمام وقت در خدمت یگان مربوطه بودن همچنین تواند به همراه داشته باشد ومی
  تطبیق دهد.رفتار خود را مطابق با آن خرده فرهنگ 

  گوید:م.ر (سرباز سیکل غیربومی در یگان خدمتی نیروي انتظامی) می
شـدم؛ حتـی اونـا بـه مـن      ها دمخور نمیمن چون سنم از بقیه بیشتر بود و تو بیشتر کارهاي جنبی با بچه«

  »تونستن بزنن. غیبت و رشوه و اینا هم اصالًتعارف سیگار هم نمی
گیرد. اولین مورد مربوط بـه  بندي در یگان خدمتی به چند نوع شکل میاحساس تبعیض نسبت به تقسیم 

سازمان وظیفه عمومی است که بر اساس نیاز ارگان هایی مانند ارتش، نیروي انتظـامی، وزارت دفـاع و سـپاه    
است که مربوط به تقسـیم بـر   ها  شود. در مرحله بعدي مربوط به تقسیم در هر یک از این ارگانتقسیم می

  شهرها است.اساس 
  گوید:ي غیربومی در یگان خدمتی نیروي انتظامی) مید.ل ( سرباز دیپلمه

-گفتن پادگان نورچشمییکی از دوستام باباش ارتشی بود. واسش ردیف کرد بره پادگان (...). به اونجا می«
این که نخـوام  ها. هتل بود اصالً واسش. در عوض من بدبخت افتادم لب مرز. هر روز جونم تو خطر بود. نه 
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ارزشی بود. ولـی انصـاف نبـود اینطـوري تقسـیم      خدمت کردنم رو زیر سوال ببرم یا بگم دفاع از مرز کار بی
  »بشیم.

دیگر نوع تقسیم بندي که در مرتبه وظایف داخل پادگان و قسمت مربوطه اسـت. در هـر یـک از ایـن     
تواننـد بـه   د، آن را به عنوان یک تبعیض میاگر بر اساس مقایسه خود با دیگران هم تراز خوها  تقسیم بندي

  حساب بیاورند.
  ترین کارکردهاي غیربهینه سازمان نظام وظیفه در این پژوهش بودند.این موارد اصلی

  ارائه پیشنهاداتگیري و نتیجه
ه را توان گفت اگر بخواهیم پیامدهاي ثانویه غیربهینه سازمان نظام وظیفن پژوهش میهاي ایبا توجه به یافته

به دو بخش پیامدهاي ناشی از خطاهاي فردي و پیامدهاي ناشی از ساختار سازمانی در نظر بگیریم، پیامدهاي 
غیربهینه دسته اول ناشی از وضعیت نامناسب ساختاري بوده و با تغییرات گسترده و مناسب در ساختار 

ت این خطاها تا حد زیاديسازمانی نظام وظیفه می کاست.  توان از وسعت و شد  
مشکل اصلی ساختار سازمانی نظام وظیفه، قدیمی بودن ساختار طراحـی شـده آن اسـت و الزم اسـت بـه      
صورت کلّی در تمام بخشهاي این سازمان تجدید نظر شود. تبعات پیامدهاي ثانویه پیامدهاي غیربهینـه ناشـی   

سازمان نظام وظیفه تا حد زیادي گی مقررات نظام وظیفه باعث شده است تا اصل هدف از خشکی و پیچیده
قات هویتی آنان، افـزایش انضـباط و اعتمـاد بـه نفـس و       فراموش و به جاي آموزش مناسب افراد، افزایش تعلّ
تی     قـات هـوی کارآیی، داشتن نیروي نظامی کارآمد و مانند آن، پیامد سازمان افزایش حس تبعیض، کـاهش تعلّ

س و مانند آن باشد. هرچند این پژوهش در واقع تنها یک پـژوهش  افراد، کاهش انضباط، کاهش اعتماد به نف
  هاي گسترده پیمایشی است. تر این مطالعه براساس دادهاکتشافی بوده و نیازمند تکمیل دقیق

با توجه به نتایج این پژوهش و براي کاهش خطاهاي سـازمانی و افـزایش نتـایج بهینـه در سـازمان نظـام       
  گردد:  راهکار پیشنهاد می وظیفه موارد زیر به عنوان

بندي بین یگانی و درون برقراي نظام هماهنگ نظارتی براي کاهش حداکثري تبعیض در تقسیم .1
 یگانی؛

ها جهت منعطف کردن قوانین و شرایط تا بدین ترتیب سربازان افزایش اختیارات فرماندهان یگان .2
 وظیفه با فشار کمتر و حمایت بیشتري مواجه گردند؛

عه کشی ( همانطور که در قوانین اولیه نظام خدمت وظیفه اشاره شده است) در برابر انجام قر .3
 عموم تا از نگاه منفی سربازان وظیفه نسبت به تقسیم بین یگانی کاسته شود؛
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حذف خدمت در مناطق خطرناك و شرایط دشوار (همچون یگان تخریب، یگان مرزبانی  .4
هاي بدرقه کننده متهم و مجرمین، یگان سازمان مرزهاي خطرناك، نیروهاي محافظ بانک، نیرو

 ها و...) جهت کاستن از فشار بر سربازان، کاهش خطاهاي فردي و...؛زندان
اي و آموزش دیده به جاي سربازان کم تجربه وظیفه و استفاده از سربازان اتکا بر نیروهاي حرفه .5

تواند اي بنیاد نخبگان میهاي جایگزین خدمت سربازي (مورد موفق خدمت سربازي اعضدر طرح
 یک الگوي مناسب باشد)؛

-دایر و فعال کردن مراکز مشاوره و روانشناسی جهت حمایت روانی از سربازان وظیفه در پادگان .6
ها و کارکردهاي هاي خدمتی که نقش مهمی در کاهش تاثیرات منفی ناشی از تبعیضها و یگان

 غیربهینه خواهد داشت؛
هاي بیشتر نظیر کسر هاي خدمتی متفاوت از طریق اعطاي مشوقزان یگانتراز کردن شرایط سربا .7

 هاي خدمتی سخت؛هاي وظیفه یگانخدمت بیشتر و حقوق باالتر براي سربازان
ل جهت تشویق افراد به تشکیل خانواده و  .8 باال بردن حقوق و کسر خدمت از سربازان متأه

ل و به ویژه سرب ازان داراي فرزند؛همچنین حمایت از سربازان متأه 
هاي مناسب جهت توانمند سازي سربازان به ویژه براي سربازان دیپلم و زیردیپلم تا به آموزش .9

ت آنان پس از دوران خدمت کمک بیشتري گردد؛بهبود وضعی  
ها و ارتباط ها و یگانهاي توجیهی جهت آشنایی فرماندهان و مسئولین پادگانبرگزاري دوره .10

 ها با نیروها؛ر آنتنزدیکتر و منعطف
انجام پژوهشهاي پانل طولی منظم جهت ارزیابی مداوم و دقیق وضعیت روحی، جسمی، اخالقی و  .11

 ... سربازان وظیفه؛
 مشارکت دادن سربازان در انتخاب محل خدمت تا جاي ممکن و تکیه بر بومی گرایی. .12

  منابع
، »کـاربردي تحقیق(کـاربرد نظریـه بنیـانی)    هـاي   روش«)، 1390ازکیا، مصطفی و ایمانی جـاجرمی، حسـین، (  

 انتشارات کیهان، تهران.
 تهران. ، ترجمه هوشنگ نایبی، انتشارات نی،»نحوه انجام تحقیقات اجتماعی«)، 1386بیکر، ترز ال، (

، پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات     »تحقیـق در علـوم اجتمـاعی   هـاي   روش«)، 1385پساروخانی، بـاقر، ( 
 فرهنگی، تهران.

، »الگوهاي سربازي آینده در جمهوري اسالمی ایران«)، 1392فتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهشهاي مجلس (د
 13122شماره مسلسل 
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 ، انتشارات سمت، تهران.»هاجامعه شناسی سازمان«)، 1384قلی پور، آرین، (
 ، ترجمه حسن چاوشیان، نشر نی، تهران.»جامعه شناسی«)، 1386گیدنز، آنتونی، (

 



  فرهنگ راهبردي؛ پدافند غیرعامل جمهوري اسالمی ایران در جنگ نرم
 2مقدم  اصغر شکري ،1سیده مطهره حسینی

  
 چکیده

نقش مهمی در تعیین ، دفاع و امنیت ةکه در حوزفرهنگ راهبردي آن بخش از فرهنگ عمومی است 
اي به  این مقاله با روش تحلیل ثانویه و با استفاده از منابع کتابخانه. کند ها ایفا می مفاهیم و مصداق

دهد که فرهنگ راهبردي چه جایگاهی در پدافند غیرعامل جمهوري اسـالمی   این سوال پاسخ می
دهنده  شکل، هاي فرهنگ راهبردي دارد که شاخص بیان می ایران در جنگ نرم دارد؟ فرضیه پژوهش
. ج راهبردي فرهنگ دهنده شکل بعد از بررسی عناصر. باشد عناصر پدافند غیرعامل در جنگ نرم می

، تحمیلـی  جنگ ۀتجرب، اسالمی انقالب، شیعه مذهب و اسالم دین، جغرافیا، تاریخ شامل ایران. ا
هاي فرهنگ راهبردي جمهوري اسـالمی ایـران    و شاخص بیگانگان دخالت ژئوپلتیکی و موقعیت

، ظلم ستیزي، پایداري و مقاومت، آرمان خواهی، طلبی شهادت، مداري والیت، شامل ایمان به خدا
رسیم که  به این نتیجه می، هویت ملی قوي و آستانه تحمل باال، اعتماد به نفس، بدبینی به بیگانگان

  . یابد رعامل جمهوري اسالمی ایران در فرهنگ راهبردي تجلی میاي از پدافند غی بخش عمده
  . پدافند غیرعامل، جمهوري اسالمی ایران، فرهنگ راهبردي، جنگ نرم :ها کلیدواژه

   

                                                   
 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور. .1
  Asgharshokri2020@gmail.com/   سیاسی از دانشگاه اصفهان کارشناس ارشد علوم .2

mailto:Asgharshokri2020@gmail.com
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  مقدمه -1
 بلوكدو  به جهان تقسیم به توجه با آن از پس. بود "سخت جنگ" ها جنگ غالب میالدي 1945 سال تا

 "سرد جنگ" به که شد آغاز سابق شوروي و آمریکا میانها  رقابت از جدیدي دور غرب، بلوك و شرق
  .شد مشهور

 سـخت  تهدیدهاي عین در قدرت ابر دو آن طی که بود نرم جنگ و سخت جنگ از ترکیبی سرد جنگ
 جنـگ  پایـان  و مـیالدي  1991 سال در شوروي فروپاشی با .کردند می پرهیز یکدیگر با مستقیم رویارویی از

 دریافتند سرد جنگ دوران و جهانی جنگ دو تجارب از استفاده با متحده ایاالت در جنگ کارشناسان ،سرد
 دسـت ...  و اقتصـادي  سیاسـی،  اهداف به کشورها سایر در مستقیم دخالت بدون و کمتر هزینه با توان می که

  .یافت شهرت نرم جنگ به جهان سیاسی ادبیات در که یافت
هـاي کمتـري را متوجـه کشـور      شود که خسـارت  غیرعامل اقداماتی را شامل می در ادبیات دفاعی، پدافند

مورد حمله در جنگ سخت کند. تا به امروز در مورد پدافند غیرعامل تحقیقات زیادي انجام شده است. اما 
با مطرح شدن جنگ نرم، اندیشمندان و کارگزاران حوزه دفاعی، در مورد پدافند غیرعامـل در جنـگ نـرم    

  اند. منسجم و کاملی را انجام ندادهپژوهش 
گیرد. جمهـوري اسـالمی ایـران بعـد از      در جنگ نرم، فرهنگ یک کشور مورد حمله و تهاجم قرار می

انقالب اسالمی، که یک انقالب فرهنگی بود، به واسطه دشمنی بـا آمریکـا از ابتـدا مـورد حملـه و تهـاجم       
یرعامل جمهوري اسالمی ایران در مقابله با جنگ نـرم،  فرهنگی غرب و بویژه آمریکا قرار گرفت. پدافند غ

  باشد. تقویت فرهنگ راهبردي می
دهـد کـه فرهنـگ     اي به این سوال پاسخ می این مقاله با روش تحلیل ثانویه و با استفاده از منابع کتابخانه

کـه   رسـد  میبه نظر راهبردي چه جایگاهی در پدافند غیرعامل جمهوري اسالمی ایران در جنگ نرم دارد؟ 
در جنـگ نـرم   جمهوري اسـالمی اسـران    دهنده عناصر پدافند غیرعامل هاي فرهنگ راهبردي، شکل شاخص

  باشد. می
پردازیم.  هاي جنگ نرم با جنگ سخت می این مقاله پس از مروري بر مفهوم پدافند غیرعامل، به تفاوت

کنـیم. سـپس فرهنـگ راهبـردي      مـی پدافند غیرعامل در جنگ سخت و جنـگ نـرم را بررسـی    پس از آن 
دافند غیرعامل در جنگ نرم را هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ عناصر جمهوري اسالمی ایران به عنوان پ

  گردد. می گیري پژوهش ارائه  دهیم. در پایان نتیجه هاي آن شرح می تشکیل دهنده و شاخص
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 پدافند غیرعامل -2

  مفهوم پدافند غیرعامل -1 -2
رسد  ها دو تعریف را که به نظر می اما از میان این تعریف هاي مختلفی شده است. د غیرعامل تعریفاز پدافن

ها و اقداماتی  ریزي پدافند غیرعامل شامل تمامی طرحدر یک تعریف، کنیم.  تر هستند، بیان می از بقیه کامل
هاي نظام  ها و سامانه دستگاههاي  ها و افزایش پایداري و تداوم فعالیت پذیري است که موجب کاهش آسیب

مبانی و (در مقابل تهدیدات خارجی گردیده و مستلزم به کارگیري سالح نیست (دفاع غیرمسلحانه) 
پدافند غیرعامل عبارت است از کلیه اقدامات در تعریف دیگر  ).12: 1386مستندات پدافند غیرعامل، 

ه منظور به حداقل رسانیدن تاثیر عملیات خصمانه افزار و تسلیحات، ب احتیاطی به غیر از استفاده از جنگ
شامل اعالم خبر، استتار، اختفا، تفرقه، پراکندگی، استحکامات و پناهگاه، تحرك،  غیرعاملدشمن. پدافند 

 پدافند در ).19: 1383نیا،  باشد (موحدي هاي اطفا حریق و کنترل خسارات می حیله و فریب، ایجاد سامانه
 در کنند ایفا نقش موثري توانند می عادي مردم حتی و صنایع ها، سازمان نیروها، ،نهادها تمام غیرعامل

بر  مسئولیت مسلح نیروهاي گیر، تنها ره و هواپیماهاي ضدهوایی هاي سیستم مانند عامل پدافند در که حالی
  دارند. عهده

 سـیل،  ماننـد ( طبیعـی تهدیـدهاي  . گردند می تقسیم ساز انسان و طبیعی تهدیدهاي ي دسته دو به تهدیدها

 بـه  خود و گرفته قرار حوزه این در ساز انسان تهدیدهاي اما نیستند غیرعامل پدافند مشمول) توفان و زلزله

 گردند: می تقسیم دسته سه
 دریایی و زمینی تهاجم هوایی، شامل نظامی:تهدیدهاي  .1
 ...و گذاري بمب خرابکاري، شامل امنیتی: تهدیدهاي .2
 . ...و خطرناك مواد نشت یا و سوخت مخازن انفجار سوزي، آتش شامل اتفاقی: تهدیدهاي .3

  اصول پدافند غیرعامل -2 -2
 در که باشد، می اقدام 7 الی 6 شامل غیرعامل پدافند موضوعات یا و اصول دنیا نظامی و علمی منابع اکثر در

  د.گیر قرار توجه مورد بایست می دقیقاً اجرایی اقدامات وها  ریزي برنامه و طراحی
 1استتار -1
 2اختفاء -2
 3پوشش -3
 1فریب -4

                                                   
1 . Camouflage 
2 . Concealment 
3 . Cover 
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 2پراکندگی و تفرقه -5
 3استحکامات و سازي مقاوم -6
  4خبر اعالم -7

 و خصـمانه هاجمـات  ت بـا  مقابله هتج در امروزي نامتقارنهاي  جنگ در غیرعامل، دفاع اقدامات انجام
 و وسـعت  کـه  اسـت  بنیادي موضوعی هاجم،م کشور دریایی و زمینی هوایی، حمالت از ناشی خسارت تقلیل
 مواصـالتی  ارتبـاطی،  سیاسـی،  غیرنظـامی،  و نظامی حساس و حیاتی مراکز وها  زیرساخت تمامی آن گستره

 هـا،  نیروگـاه  هـا،  پاالیشـگاه  نظیـر  کلیـدي  محصـوالت هـاي   ساخت زیر ها، پل و ها، فرودگاه بنادر، نظیر

 که حدي تا گیرد برمی در را کشور مردمی جمعیت و هیفرماند و هدایت مراکز صنعتی، بزرگهاي  مجتمع

 و ریـزي  برنامـه  بـه  وابسـته  چشـمگیري  نحـو  به جنگ، در ناپذیري شکست اقتصادي، و ملی امنیت حفظ
  د.باش می غیرعامل دفاع حیاتی موضوع در جانبه همه هیساماند

  هاي جنگ نرم با جنگ سخت تفاوت -3 -2
گیري از قدرت نرم، از طریق  ریزي شده با بهره مجموعه اقدامات تعمدي و طرحجنگ نرم عبارت است از 

اي) و ناکارامدسازي الگوي سیاسی  هاي پایه دگرگونی هویت فرهنگی (تغییر باورها، اعتقادات، افکار و ارزش
توان  ف میسازد. از این تعری نظام مورد هدف که موجبات فروپاشی از درون و تغییر نظام سیاسی را فراهم می

  گیري کرد: چنین نتیجه
 جنگ نرم به عنوان یکی از اشکال جنگ، یک اقدام هدفمند، تعمدي و تدبیر شده است؛

 آمیز است؛ افزارانه و غیر خشونت این جنگ، نرم
گـرایش و  «، »اي ي پایـه  افکـار و اندیشـه  «منطق درونی و مولفه اصلی جنگ نرم، تالش براي تاثیرگذاري بر 

 مورد قبول کشور هدف است؛» الگوهاي رفتاري«و » ها ارزش
و » تخریـب مـدل سیاسـی موجـود در ذهـن     «، »دگرگـونی هویـت فرهنگـی   «هدف نهایی از این تاثیرگذاري، 

 است.» برانگیختن مردم براي رفتار اعتراضی و نافرمانی مدنی«
 است؛» زيسا اقناع و همراه«براي » تولید جذابیت«شیوه و سیاست پیشبرد هدف در جنگ نرم، 

 ).55: 1391هدف غایی در جنگ نرم براندازي نظام سیاسی کشور هدف است (نایینی، 
  ):109 -104: 1390هاي جنگ نرم عبارتند از (نایینی،  ویژگی

  غیرمحسوس بودن؛ .1
  تدریجی بودن؛ .2

                                                                                                                                 
1 . Deception 
2 . Separation & Dispersion 
3 . Hardening 
4 . Early Warning 
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  پر شمول بودن گستره و پیامدهاي آن؛ .3
  غلبه بعد فرهنگی جنگ نرم بر سایر ابعاد؛ .4
  جامعه محور بودن؛ .5
  ایین بودن تبعات روانی و سیاسی براي مهاجم؛پ .6
  اي و عمیق بودن؛ ریشه .7
  پیچیدگی و سیال بودن در شیوه و روش؛ .8
  یافته بودن؛ هدفمند و سازمان .9

  آمیز بودن. فتنه .10
 ایـن  تمایز به که هایی ویژگی به سخت، اشاره جنگ از نرم جنگ مفهومی تمایز بیشتر شدن روشن براي

  :بود خواهد مفید کند، می کمک دو
 و خشونت ایجاد و گرم سالح کاربرد با توان می را سخت جنگ :خشونت مقابل در خشونت عدم .1

 استفاده قابل همواره شیوه این که است این نرم جنگ در باور اما کرد تعریف خونریزي حتی
 با اهداف به دستیابی نرم جنگ کاربرد.باشد داشته عکس نتیجه است ممکن مواردي در و نیست

  .است فشار و هزینه کمترین
 داشتن عملیاتی هر براي ضروري شرط سخت جنگ در :بودن فیزیکی مقابل در بودن فیزیکی غیر .2

 فیزیکی مختصات براي ضرورتی نرم جنگ در اما است ریزي برنامه و فیزیکی امکانات و فضا
 سیاسی نظام یک دادن جلوه ناکارامد و افراد مشروعیت به زدن صدمه لذا است نشده مشخص

 به جایی در را دیدن صدمههاي  پیامد و آثار شما و است پذیر امکان مردم نگرش تغییر  با فقط
  .بینید نمی عینی شکل

 نظامی غیر وجوه بر سرد جنگ خالف بر نرم جنگ :بودن نظامی مقابل در بودن نظامی غیر .3
 فراهم را تحمیل امکان سالح داشتن و است طرفه یک وجهی نظامی وجه زیرا دارد، تاکید
 و دارد بیشتري ماندگاري موضوع یک پذیرش و است طرفه دو روال نرم جنگ در ولی آورد می

  .پذیرند می را شوند،باوري تهدید مشخص بطور اینکه بدون جامعه افراد
 عدم .است مرتبط غافلگیري بحث به موضوع این :آن نادرستی یا درستی از فارغ ایمنی احساس .4

 نرم جنگ شرایط در بزند، صدمه کشور یک نظامی توان به تواند می دشمن ي حمله بینی پیش
 حال عین در و نباشد مشخصها  مدت تا ضربه آمدن وارد از پس حتی است ممکن غافلگیري آثار

 است عیار تمام ویروسی همانند که را ناامنی تهدید؛ از غفلت که نشود دیده نیز تهدید احساس
 عمل تدریجی موریانه مانند و برد می بین از را سیاسی نظام یک حافظه تمام که آورد می بوجود
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 مقدور جبران براي کار دیگر شده تحمیل شرایط در که کند می احساس سیاسی نظام و کند می
  .نیست

 صورت در که است اي گونه به حمله سایبري مواجهه در :مستقیم مواجهه جاي به سایبري مواجه .5
 نمی خاتمه موضوع حمله یک با و شود می مطرح گذاري تاثیر براي مختلفهاي  موانع،راه وجود
 براي تاملی باید شود، می مواجه مشکل با حمله که هنگامی نظامی حمالت در مقابل در .یابد

  .گرفت نظر در جدید مواجهه
 کار به سخت جنگ در که امکاناتی و ابزار :انگیزي هراس جاي به جذابیت وجه بر تاکید .6

 تر قوي آن الزامی و اجباري وجه دلیل همین به و است خوفناك و انگیز هراس بسیار رود می
 پذیرش براي افراد در خواسته خود کشش نوعی نرم جنگ جذابیت وجه حالیکه در است،

 اجبار با شود، می درونی و کند می نفوذ افراد درون در که چیزي.آورد می فراهم مختلف باورهاي
 باورها تحمیل به نسبت بیشتري پایایی و ماندگاري روش این بعبارتی.نرود بیرون است ممکن هم
  .دارد زور و اجبار به

 این نرم جنگ اهداف از یکی :عینی رفتارهاي جاي به تصویرسازي و اذهان و ادراك بر تاثیر .7
 در.باشد متخاصم کشور نظر مورد که شود ایجاد سیاسی نظام از کشور یک در تصویري که است
 ببیند صدمه مختلف کشورهاي میان در دشمن کشور چهره که است این هدف نیز المللی بین سطح

 بین ي عرصه در حسین صدام چهره نمونه شود،براي تسهیل دیگر اقدامات امکان لزوم مواقع در تا
 به وي توسط شیمیایی سالح داشتن امکان که بود شده تصویر هیتلر سان به و مخوف بقدري المللی
  ).1392روشن،  گرفت (آب قرار پذیرش مورد راحتی

هدف نهایی و مشترك در اشکال مختلف جنگ، براندازي و فروپاشی نظام سیاسی در کشور مـورد آمـاج   
است. بنابراین، جنگ نرم در هدف یعنی فروپاشی نظام سیاسـی مـورد نظـر بـا جنـگ سـخت داراي هـدف        

متفاوت است. اگر در جنگ سخت با اشغال سرزمین و  مشترك، است. اما ابزار، روش و فرایند این براندازي
شود، اهـداف مرجـع    به خطر انداختن تمامیت ارضی، براندازي یک نظام سیاسی و یا تغییر ساختار محقق می

در جنگ سخت سرزمین و تمامیت ارضی است. در صورتی که مهمترین اهداف مرجع در بحث جنگ نـرم،  
امدي حکومت، هویت، انسجام اجتماعی و افکـار عمـومی بـه شـمار     ایدئولوژي دولت، مشارکت سیاسی، کار

آید. در واقع جنگ نرم، روشی است براي تحمیل اراده و تامین منافع اسـت کـه بـدون اسـتفاده از قـدرت       می
شود. مهاجم در این جنـگ   آمیز مانند کودتاي مسلحانه و اشغال سرزمین اعمال می هاي خشونت نظامی، روش

هاي اساسی موجود یک جامعه و یا گروهی از مردم، الگـوي رفتـاري یـک     در مبانی و ارزشبا ایجاد تردید 
ي  سازد؛ و از این طریق با یارگیري از درون نظـام، پـروژه   هاي مختلف اجتماعی ناکارامد می نظام را در عرصه
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  ).56: 1391شود (نایینی،  براندازي محقق می
  رمپدافند غیرعامل در جنگ سخت و جنگ ن -4 -2

در تهاجم سخت، قدرت سخت کشور مهاجم پشتوانه جنگ است؛ یعنی مهاجم از قدرت سخت خود براي 
افزارهاي  کند. در این تهاجم اهداف فیزیکی مانند سرزمین، تاسیسات، زیربناها، جنگ تهاجم استفاده می

براي دفاع از خود  دهد. در این وضعیت کشور مورد حمله قرار گرفته دشمن و ... را مورد تهاجم قرار می
هاي کمتري ببیند. نمودار  ها و خسارت گیرد تا آسیب هاي پدافند غیرعامل را به کار می استراتژي و تاکتیک

  دهد ) پدافند غیرعامل در جنگ سخت را نشان می1شماره (
 جنگ سخت در غیرعامل پدافند): 1( شماره نمودار

 
  هنگارند: منبع

، قدرت نرم کشور مهاجم است. و اهداف مورد حمله فرهنـگ کشـور   اما در جنگ نرم، پشتوانه تهاجم
دهـد. در ایـن وضـعیت کشـور مـدافع بـا        ها و ... مورد حمله قرار می ها، ایستار مورد حمله است؛ یعنی ارزش

) پدافند غیرعامـل  2پردازد. نمودار شماره ( هاي فرهنگ راهبردي به دفاع از فرهنگ خود می تقویت شاخص
  گذارد. ی ایران در جنگ نرم را به نمایش میجمهوري اسالم
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 جنگ نرم در غیرعامل پدافند): 2( شماره نمودار

 
  هنگارند: منبع

  
  فرهنگ راهبردي؛ پدافند غیرعامل جمهوري اسالمی ایران در جنگ نرم -3

هاي فرهنگ راهبردي جمهوري اسالمی  دهنده و شاخص ابتدا مفهوم فرهنگ راهبردي، سپس عناصر شکل
  دهیم. ایران مورد بررسی قرار می

 مفهوم فرهنگ راهبردي -1 -3
هاي کالسیک مانند  تواند بر سیاست امنیت ملی اثرگذار باشد، در نوشته بحث در این باره که فرهنگ می

و کالزویتس مطرح شد. کالزویتس جنگ و استراتژي مبتنی بر نبرد را آزمون نیروهاي فیزیکی و  1توسیدید
د. از نظر وي هدف استراتژي، فراتر از شکست دادن دشمن در میدان نبرد، از بین بردن روحیه نامی معنوي می

  ).35: 1384) و (مظفري، Lantis, 2005دشمن بود (
هاي امنیتی کشورها، مناطق و نهادهاي  براي بررسی سیاست 1970ي فرهنگ راهبردي تا قبل از دهه  واژه

هاي مربوط به فرهنگ راهبردي را به قلمرو  بحث 2جک اسنایدر 1970رفت. اما در دهه  امنیتی به کار می
). اسنایدر و به طور کلی محققان و نویسندگانی کـه  35: 1384مطالعات مدرن امنیتی وارد ساخت (مظفري، 

برد، یک تعریف نظامی محدود  پردازان نسل اول فرهنگ راهبردي نام می ها به عنوان نظریه از آن 3جانستون

                                                   
1 . Thucydide 
2 . Jack Snyder 
3 . Jahnston 
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دهند و به طور خالصه آن را به عنوان یک متغیر علی براي دکترین و استراتژي نظامی  مفهوم ارائه میاز این 
عبارت اسـت از مجمـوع   «). از نظر اسنایدر فرهنگ راهبردي 105: 1384دهند (صدوقی،  مورد نظر قرار می

اتژیک از طریـق  هاي احساسی و الگوهاي رفتاري مشـترك کـه اعضـاي یـک جامعـه اسـتر       ها، پاسخ آل ایده
نیز در همین راستا فرهنگ راهبردي را ترکیبـی از باورهـا و    1استفن روزن». اند آموزش یا تقلید کسب کرده

گیـري بـراي مبـادرت     ویـژه تصـمیم   هاي مربوط به رفتار نظامی به داند که به گزینه هاي مشترك می فرضیه
طلبانـه یـا دفـاعی، و سـطح      توسـعه   تهـاجمی هاي مختلف جنگی اعم از  بندي شیوه ورزیدن به جنگ، اولویت

) و (سـلیمانی پورلـک،   Lavoy, 2005: 3-4دهـد (  خسارات و تلفات قابل پذیرش در زمان جنگ شکل می
اي از  بر این باور است که فرهنگ راهبـردي یـک چـارچوب متمـایز ویـژه      2). کري النگهرست71: 1384

باشد که در طـول زمـان و در یـک فراینـد تـاریخی       ور میعقاید، ایستارها و عملکردها در مورد استفاده از ز
  ).Lavoy, 2005فرد به تدریج ایجاد شده است ( منحصر به
ي فرهنگ راهبردي را فراتر از حوزه اولیه (نظامی)  اي از محققان مطالعه عده 1990و  1980هاي  در دهه

ز گردیـد. کـارنز لـورد تعریفـی از     هاي امنیتـی دیگـر نیـ    بردند؛ به طوري که دربر گیرنده بسیاري از حوزه
هـاي سیاسـی، اجتمـاعی و     دهد کـه نـه تنهـا بـه اقـدام نظـامی بلکـه بـه ویژگـی          فرهنگ راهبردي ارائه می

کند. از نظر وي فرهنگ راهبردي، اقـدامات و آداب   هاي اصلی شکل دهنده یک دولت رجوع می ایدئولوژي
یابد و بـه وسـیله یـک جامعـه در راسـتاي اهـداف        سنتی ذهنی است که قدرت ملی به وسیله آن سازمان می

). جانستون نیز فرهنگ راهبردي را یک محیط یا قلمـرو  Howlett, 2005شوند ( اش بکار گرفته می سیاسی
گذارد. این قلمرو مرکب از فرضیات قواعـد مشـترك    هاي رفتاري تاثیر می پندارد که بر انتخاب اي می اندیشه
هـا در خصـوص    هـا یـا ادراکـات گروهـی و فـردي آن      ز نظم را بر برداشـت اي ا گیري است که درجه تصمیم
کند. در تعریف وي، فرهنگ راهبردي عبـارت از   شان با محیط سیاسی، سازمانی یا اجتماعی تحمیل می روابط

ها و ...) است کـه موجـب    ها، استعاره ها، قیاس اي همگرا از نمادها (یعنی ساختارهاي استداللی، زبان مجموعه
شود. وي مدعی است که فرهنگ راهبردي از دو  گیري ترجیحات استراتژیک کالن پایدار و فراگیر می لشک

هاي بنیادي درباره نظم در  بخش تشکیل یافته است؛ اول، پارادایم استراتژیک مرکزي که دربر گیرنده فرضیه
ه اسـتراتژیک یـک کشـور    هاي جامع ها و ادارك ها، برداشت جهان است. این بخش شامل باورها، طرز تلقی

هـاي قبلـی سرچشـمه     هاي ثانویه در مورد سیاست عملیاتی که از فرضیه است. دوم، استراتژي کالن یا فرضیه
). به طور کلی ایـن محققـان فرهنـگ راهبـردي را بـه عنـوان یـک        Johnson, 1999: 33-64گیرند ( می

دار در خصـوص   هاي مشترك و ریشه تلقی کنند که مبتنی بر باورها و طرز بینی استراتژیک تعریف می جهان
  ).109: 1384المللی و بکارگیري قدرت براي اهداف سیاسی است (صدوقی،  محیط بین

                                                   
1 . Stephen Rosen 
2 . Lunghurst 
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مبانی نظري فرهنگ  1انگاري آخر قرن بیستم و همچنین دهه اول قرن بیست و یک مکتب سازه  در دهه
نظري مفهوم فرهنـگ راهبـردي را در    -هاي فکري راهبردي را استحکام بخشید. در واقع اگر بخواهیم ریشه

الملل جستجو کنیم، باید اذعان داشت که ایـن مفهـوم بـا مباحـث مکتـب       ي روابط بین هاي عمده میان نظریه
هـا را برآینـدي از منـافع     کند که رفتار دولت ، بیان می2انگاري درهم تنیدگی زیادي دارد. الکساندر ونت سازه

باشد. لـذا هنجارهـا مقـدم بـر رفتارهـا بـوده و        جارها (داخلی و خارجی) میآنهاست و منافع آنها تابعی از هن
آیند. تشابه رفتار آنها بیش از آن که محصول الزامات ناشی از معماي امنیت در  تحدید کننده آنها به شمار می

ن گرایـا  ). در واقع سـازه Lavoy, 2005نظام هرج و مرج گونه باشد، برآیندي از هنجارهاي مشترك است (
کنند کـه شـامل هنجارهـاي مشـترك نخبگـان و هنجارهـاي        اي از عوامل جلب می توجه ما را به مجموعه

اي که نزد کارشناسان  مشترك جامعه در کل است. کسانی که تاکید بر تاثیر انتظارات ارزشی رفتار به گونه
نبـع هنجارهـاي نخبگـان    دانند. م و خبرگان یک حوزه خاص است، دارند، آنها را حامالن اصلی هنجارها می

ها و ... باشـد. گروهـی    شناختی و هنجاري، فلسفه سیاسی، اعتقادات، ارزش هاي بنیادین هستی تواند مفروضه می
هاي این  دانند و بر نقش فرهنگ سیاسی و هویت ملی تاکید دارند. ریشه نیز کل جامعه را حامل هنجارها می

هـاي سیاسـی و ... یافـت. ایـن هنجارهـاي       تـاریخی، گفتمـان   هاي ملی، تجارب توان در اسطوره فرهنگ را می
توان در قانون اساسی، نظم حقوقی، فرهنـگ عمـومی و سیاسـی و ...     مشترك بین نخبگان یا کل جامعه را می

  ).Lavoy, 2005جستجو کرد (
هـا و بـازیگران غیـر     دهی به رفتار دولـت  سپتامبر سبب توجه به نقش فرهنگ در شکل 11وقوع حادثه 

نامـد. بـر    دولتی گردید. مایکل ودباي راسموسن خصوصیت این فرهنگ جدیـد را نابسـامانی و آشـفتگی مـی    
 ,Rasmussenخالف تعاریف قبلی از فرهنگ راهبردي که بر مفهوم ثابـت از فرهنـگ راهبـردي بـود (    

ارا اسـت:  سپتامبر آغاز گفتمان جدیدي درباره جنگ است که دو کـارکرد را د  11) از نظر وي واقعه 2003
اي که پایگـاه تروریسـم القاعـده اسـت. تعـاریف       اول جنگ مبتنی بر ابرفناوري ایاالت متحده و دوم، شبکه

جدید فرهنگ راهبردي، تحت تاثیر این خصایص قرار گرفته است. بر این اسـاس، نبـرد بـا تروریسـم شـعار      
د. فرهنگی که بـر کـارکرد   کن جنگی براي یک ایدئولوژي جدید است که فرهنگ جنگی نوینی را طلب می

هاي نامتقارن مثل تروریسم مبتنی است. اندیشـمندان جدیـد    نامتقارن قدرت فناوري ایاالت متحده و استراتژي
سازي در عراق، نزاع تجاري چین و آمریکا و جنگ علیه ترور را از دریچه هویـت   حوادثی نظیر دموکراسی
  ).36: 1384و (مظفري، زمستان ) Rasmussen, 2003کنند ( و فرهنگ ملی تفسیر می

کند. بـه نظـر او مـنش ملـی بـه       مطرح می» 3منش ملی«بروس کوئن بحث فرهنگ راهبردي را در قالب 

                                                   
1 . Constructivism 
2 . Alexander Wendt 
3 . National character 
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گردد و ترکیبی است از چند ویژگـی   الگوي رفتارها و وجهه نظرهایی که بر فرهنگ تسلط دارد، اطالق می
اعضاي جامعه یا فرهنگ یافت. مـنش ملـی بـه     ها را به طور مشترك، بین توان آن شخصیتی و صفاتی که می

بینی کـرد   توان پیش شود. چنانچه منش ملی درست فهمیده شود، می شخصیت بنیادین مردم یک ملت گفته می
شوند، پاسـخ خواهنـد گفـت     ها و اوضاعی که با آن مواجهه می اعضاي یک جامعه معین چگونه به موقعیت

)Lavoy, 2005.(  
بـه ایـن موضـوع پرداختـه اسـت. وي بـر ایـن بـاور اسـت کـه           » سبک ملی«هوم نیز در قالب مف 1هافمن
باشد. بـراي مثـال هـافمن اعتقـاد دارد      هاي استراتژیک کشورها به شدت متاثر از سبک ملی می گیري تصمیم

ها در امور سایر کشورها ناشی از سبک ملی آنهاست کـه نگـاهی معلـم گونـه بـه جهـان        مداخله آمریکایی
  ).Lavoy, 2005پندارند ( ا ناجی ملل دیگر میداشته، خود ر

بینـی راهبـردي بـوده و     به طور کلی فرهنگ راهبردي، آن بخش از فرهنگ عمومی است که یک جهان
بینـی در طـول زمـان و در     کند. این جهـان  هاي جامعه را در مورد مسائل کالن امنیتی مشخص می گیري جهت

  شود. یک فرایند تاریخی به تدریج ایجاد می
  دهنده فرهنگ راهبردي جمهوري اسالمی ایران عناصر شکل -2 -3

باشد. هر کدام از نویسندگان و  ها و عوامل مختلفی می دهنده فرهنگ راهبردي شامل مجموعه عناصر شکل
  اند. اندیشمندان عناصر خاصی را براي فرهنگ راهبردي نام برده

کنند و یا به عنـوان منـابع فرهنـگ     ا خلق میکند که فرهنگ راهبردي ر لورد شش عامل را شناسایی می
المللـی،   کنند؛ این شش عامل عبارتند از: محیط جغرافیایی، تاریخ نظامی، روابـط بـین   راهبردي ایفاي نقش می

نیـز   2). جونزHowlett, 2005فرهنگ و ایدئولوژي سیاسی، ماهیت روابط نظامی و مدنی و فناوري نظامی (
  کند؛ هبردي را در سه سطح بررسی میدهنده فرهنگ را عوامل تشکیل

  شود؛ فرهنگی و تاریخ می -هاي قومی محیطی؛ که شامل جغرافیا، ویژگی - سطح کالن .1
  باشد؛ اقتصادي و اجتماعی جامعه میسطح اجتماعی؛ که شامل ساختارهاي سیاسی،  .2
د گرد غیرنظامیان می - هاي روابط نظامیان سطح خرد؛ که شامل نهادهاي نظامی و ویژگی .3

)www.1se.ac.uk  ،12: 1384و عسگري.( 
توان آن را به تمام کشـورها   باشد. اما نمی این عوامل در فرهنگ راهبردي بسیاري از کشورها مشترك می

از جمله جمهوري اسالمی ایران تعمیم داد. در هر کشوري یک یا چند عنصر نقـش بیشـتري دارنـد و نقـش     
شرایط خاص خـود را دارنـد. در مجمـوع عناصـر تشـکیل       تر است. بعضی از کشورها رنگ دیگر عناصر کم

                                                   
1 . Hoffman 
2 . Jones 

http://www.1se.ac.uk
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  دهنده فرهنگ راهبردي جمهوري اسالمی ایران عبارتند از:
موقعیـت  «، »جنـگ تحمیلـی  «، »انقـالب اسـالمی  «، »دیـن اسـالم و مـذهب شـیعه    «، »جغرافیا«، »تاریخ«

 .اند ) نیز نشان داده شده3؛ که در نمودار شماره (»دخالت بیگانگان«، »ژئوپلتیکی
  

 دهنده فرهنگ راهبردي جمهوري اسالمی ایران عوامل شکل): 3( شماره نمودار

 
  نگارنده: منبع

  
  هاي فرهنگ راهبردي جمهوري اسالمی ایران شاخص -3 -3

ها شامل  باشد. این شاخص ها و نمودهاي خاصی می فرهنگ راهبردي جمهوري اسالمی ایران داراي شاخص
، »ظلم ستیزي«، »پایداري و مقاومت«، »آرمان خواهی«، »طلبی شهادت«، »والیتمداري«، »ایمان به خدا«
باشند؛ که در نمودار  می» آستانه تحمل باال«و  »هویت ملی قوي«، »اعتماد به نفس«، »بدبینی به بیگانگان«

  اند. ) نمایش داده شده4شماره (

عوامل شکل 
دهنده فرهنگ 

راهبردي 
ایران.ا.ج

تاريخ

جغرافيا

دين اسالم و 
مذهب شيعه

جنگ حتميلیانقالب اسالمی

موقعيت ژئوپلتيکی

دخالت بيگانگان



 q  521  فرهنگ راهبردي؛ پدافند غیرعامل جمهوري اسالمی ایران در جنگ نرم
 

 

 ایرانهاي فرهنگ راهبردي جمهوري اسالمی  اصول و شاخص): 4( شماره نمودار

 
  هنگارند: منبع

  
  گیري نتیجه -4

، »جنگ تحمیلی«، »انقالب اسالمی«، »دین اسالم و مذهب شیعه«، »جغرافیا«، »تاریخ«عناصري از قبیل 
ها و نمودهاي فرهنگ راهبردي جمهوري اسالمی ایران را  شاخص» دخالت بیگانگان«، »موقعیت ژئوپلتیکی«

، »والیتمداري«، »ایمان به خدا«هاي،  اسالمی ایران شامل شاخصدهند. فرهنگ راهبردي جمهوري  شکل می
اعتماد به «، »بدبینی به بیگانگان«، »ستیزيظلم «، »پایداري و مقاومت«، »آرمان خواهی«، »طلبی شهادت«

ها پدافند غیرعامل جمهوري اسالمی  باشد. همین شاخص می» آستانه تحمل باال«و  »هویت ملی قوي«، »نفس
دهنده پدافند غیرعامل در جنگ نرم، در  باشد؛ یعنی عناصر تشکیل نگ نرم و تهاجم فرهنگی میایران در ج

یابد. سیاستگزاران عرصه دفاعی جمهوري اسالمی ایران با تقویت نمودهاي  فرهنگ راهبردي تجلی می
یشتري توانند به فرهنگ جمهوري اسالمی ایران در مقابل تهاجم فرهنگی استحکام ب فرهنگ راهبردي می

تواند از طریق صنایع فرهنگی از جمله تلویزیون، رادیو، اینترنت،  ببخشند. تقویت کردن فرهنگ راهبردي می
  کتاب، مجله، روزنامه و ... صورت گیرد.

اصول و 
شاخص هاي 

فرهنگ راهبردي 
ایران.ا.ج

اميان به خدا

واليتمداری

شهادت 
طلبی

آرمان 
خواهی

پايداری و 
مقاومت

ظلم ستيزی

بدبينی به 
بيگانگان

اعتماد به 
نفس

هويت ملی 
قوی

آستانه حتمل 
باال
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شـود.   پدافند غیرعامل دفاع خاموشی است که از ابزارهایی مانند استتار، اختفا و ... براي دفاع اسـتفاده مـی  
کند. در سطح کالن تاریخ  گ نرم همان فرهنگ راهبردي است که در سه سطح عمل میپدافند غیرعامل جن

هـاي فرهنـگ راهبـردي را شـکل      ایستادگی ایران و فرهنگ شیعه و جغرافیاي راهبردي کشـورمان مولفـه  
اي، روحیـه مقاومـت و فضـاي مقاومـت را بـه شـکلی سـیال و نـرم و          دهند. ترکیب این سه سطح زمینـه  می

دهد. در سطح میانی، عناصر اصلی دخالت  ر جغرافیاي تاریخی و تاریخ فرهنگی ایرانیان شکل میاستراتژیک د
فرهنگـی داده اسـت،    -اي فرار و گریز نرم و راهبردي بیگانگان و موقعیت ژئوپلتیکی و فضایی ایران، تجربه

ها  ی و تجربه تحریمکه با تجربیان جمهوري اسالمی ایران که در سظح خرد با انقالب اسالمی، جنگ تحمیل
  هاي فرهنگ راهبردي را شکل داده است.  همراه شده و شاخص

کننـد. بـراین اسـاس، ایمـان، والیـت، شـهادت،        هاي فرهنگـی بـه شـکلی راهبـردي عمـل مـی       این شاخص
هایی  ستیزي، اعتماد به نفس، هویت ملی قوي و آستانه تحمل مولفه آرمانخواهی، مقاومت، ظلم ستیزي، بیگانه

ها، تاثیر بر ادراك و اذهان و تصویرسازي (بجـاي رفتارهـاي عینـی) بـوده، در      د که روش جایگیري آنهستن
هاي محیطـی برخاسـته از ژئوپلتیـک محیطـی جمهـوري اسـالمی ایـران، بـه عـدم خشـونت            برابر خشونت

ماننـد تقـدس   ریزي شده و هدفمند گرایش دارند و در این راه تا حد ممکن از ابزارهاي غیر فیزیکـی (  برنامه
برند. همه این کارکردها مبتنی بر جدابیت والیی از یـک سـو    شیوه زندگی سنتی و اصولگرایی دینی) بهره می

(نقش مقام معظم رهبري) و سیستمی (مشروعیت نظام والیت فقیهی) بوده و بهره بردن از ابزارهاي غیرنظامی 
  شود. به احساس امنیت باال منجر می

  
  منابع
ســخت، قابــل دسترســی در  و نــرم جنــگ مفهــومی )، مقایســه1392ی (روشــن، مصــطف آب

http://www.siyasi.ir/1390-08-03-11-34-00/41-political-news/13876-1392-04-15-
05-49-00.html.  
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 سال سوم، شماره دهم.

فصلنامه راهبرد دفاعی، سال سوم، ». اي بر فرهنگ راهبردي مقدمه). «1384عسگري، محمود (
  شماره دهم.
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  هاي درسی سپاه. کتاب
هـا،   هـا و چـالش   ). انتخابات نهمین مجلس شـوراي اسـالمی: فرصـت   1390محمد ( نایینی، علی

  فصلنامه عملیات روانی، سال هشتم، شماره بیست و نهم.
  .80هاي جنگ نرم، سیاست دفاعی، شماره  ). الگو و رهیافت1391محمد ( نایینی، علی
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و اثر آن در امنیت اجتماعی شهر با  هاي سرمایۀ اجتماعی تحلیل مولفه
  شهرتهران) 12(مورد مطالعه: منطقه  پدافند غیرعاملرویکرد 

  3حیدرواحدي، 2دنیاعباسی  کسبی، 1حسن حسینی امینی
  

  چکیده
تولید شده (  ۀسرمای، طبیعی ۀدر کنار سرمای است کهاي  هیکی از چهار نوع سرمای سرمایۀ اجتماعی

شود،  می محسوبها  چهار جزء تشکیل دهنده ثروت ملت عنوان ، بهانسانی ۀیا دست ساز) و سرمای
 حفظ و غنا بخشیدن به آن براي استفاده نسل آینده از اهداف اصلی توسعه پایدار به شمار، که ایجاد

باشد که با سازگاري با هم  می میزان مشارکت مردمی رود در کنار آن بحث امنیت اجتماعی در می
که  پدافند غیرعاملتواند در اجراي اصول  می منطقه ایی و شهري، تامین کننده امنیت ملی عنوان به

، قـدرت سـازي  ، شـهري  ، پدافند غیرعاملآمایش دفاعی سرزمین، در برگیرنده شهرسازي دفاعی
نقش به سزایی ایفا کند لذا این مقاله با بررسی منطقه  بازتولید تمدن، تمدن سازي، بازتولید قدرت

  . باشد می شهر تهران در صدد آزمون وانجام اصول ذکر شده 12
 12منطقـه  ، امنیـت اجتمـاعی  ، پدافند غیرعامـل،  اعتماد اجتماعیسرمایۀ اجتماعی، ها:  کلید واژه
  . شهرتهران

    

                                                   
 مدرس دانشگاه و دانشجوي دکتراي جغرافیا و برنامه ریزي شهري .1
 دانشجوي کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري .2
 کارشناسی ارشد جغرافیاوبرنامه ریزي دانشگاه مازندران دانشجوي .3
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 مقدمه -1
است که در کنار سرمایه طبیعی، سرمایه تولید شده ( یا دست  سرمایه اجتماعی یکی از چهار نوع سرمایه اي

شود، که ایجاد، حفظ و  می محسوبها  به عنوان چهار جزء تشکیل دهنده ثروت ملت  ،ساز) و سرمایه انسانی
رود ( شریفیان ثانی،  می غنا بخشیدن به آن براي استفاده نسل آینده از اهداف اصلی توسعه پایدار به شمار

). توجه به مفهوم سرمایۀ اجتماعی و سنجش آن روش و راهکار مناسبی 2000کمیسیون اروپا  ،9-11، 1380
است تا برنامه ریزان و مدیران بتوانند از یک سو امور جامعه و مسائل محلی را مورد بازاندیشی قرار داده، و 

انسجام  ،ۀ تأثیر گذارموثرتري بگیرند و از سوي دیگر ضمن جلوگیري از فرسایش این سرمایهاي  تصمیم
اما از  شود، می جامعه را بیشتر تثبیت نمایند. هر چند واژه سرمایه اساسا در قلمرو اقتصادي به کار گرفته

حدود دو دهه گذشته در قلمرو اجتماعی مورد پذیرش رو به فزاینده اي قرار گرفته است و در حال حاضر به 
). در حال حاضر 79:1385باشد(مرکز ملی آمایش،  می رحعنوان یکی از موارد مهم در توسعه یافتگی مط

دیدگاههاي جدید مدیریت توسعه براین اصل استوار است؛ که براي توسعه، بیشتر از آن چه به سرمایه 
اقتصادي، فیزیکی و انسانی نیازمند باشیم، به سرمایه اجتماعی نیازمندیم؛ زیرا در صورت فقدان سرمایه 

دهند و پیمودن راههاي توسعه و تکامل فرهنگی و اثر بخشی خود را از دست میا ه اجتماعی، سایر سرمایه
نماید. از این رو موضوع سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل محوري براي  می اقتصادي ناهموار و دشوار

). از زمان دورکیم،عالمان اجتماعی 147:1382گردد (الوانی و شیروانی، می دستیابی به توسعه محسوب
اند. جین جاکوبز که معموالٌ به عنوان سیک،پیوند بین کنترل اجتماعی و میزان جرم را بررسی کردهکال

شود،این مفهوم را براي تبیین بخشی معرفی کننده مفهوم سرمایه اجتماعی به جامعه شناسی معاصر شناخته می
داد. او سرمایه اجتماعی را در  تر از شهرهاي دیگر هستند،توسعهاز این واقعیت که چرا برخی از شهرها امن

-کاهش جرم و جنایت در شهرها مؤثردانسته و وجود سرمایه اجتماعی را موجب ارتقاي کیفیت زندگی می
داند.پاتنام نیز فقدان سرمایه اجتماعی بین گروهی در جنوب ایتالیا را مانع توسعه این منطقه دانسته؛او در 

هاي خشن و شاخص سرمایه اجتماعی،دست پیدا کرده بود و جرمسطح ایالت به یک پیوستگی منفی قوي بین 
مدعی بود که با افزایش میزان سرمایه اجتماعی،در صورت برابر بودن سایر شرایط سطوح جرم پایین تر 

).نزدیک به پنج دهه پیش،جاکوبز،این باور را مطرح کرد که آرامش فضاي 100:1386خواهد آمد(فیلد،
شود.آرامش فضاي شهري،ابتدا به  می س تأمین نمی شود،ولی با حضور پلیس ضروريشهري،ابتدا به وسیله پلی

شود.او در مورد خود وسیله شبکه ناخودآگاه و پیچیده اجتماعی و استانداردهاي موجود میان مردم،حفظ می
ي ها بایست چشم هایی همواره خیابان را بنگرند،چشممی«دهد؛انتظامی بودن یک خیابان،چنین توضیح می

). نیومن برخی از عقاید 15:1385(مدیري،..» نامیم و ها را مالک طبیعی و حقیقی خیابان میکسانی که ما آن
ها،تأکید کرده است.بر اساس مطالعه مکان وقوع جاکوبز را توسعه داده و بر نظارت فعاالنه و تعریف عرصه
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ر شهر پرخشونت،نظریه فضاي قابل هاي مسکونی نیویورك نیومن، در کتاب مردم و طراحی دجرم در طرح
دهد که جامعه نه توسط اي میکند و پیشنهاد تغییر ساختار محیط شهري را به گونهدفاع رامطرح می

). نیومن، سه 188:1390اند،تعریف گردد(غفاري،هایی خاص سهیمپلیس،بلکه توسط افرادي که در عرصه
  شمرد:میهاي مسکونی را چنین برفاکتور افزایش جرم در محله

  شانم را نمی شناسند؛بیگانگی:مردم همسایگان-1
هـاي وقـوع جرم،ارتکـاب جـرم را بـه راحتی،بـدون آن کـه مجـرم دیـده          عدم وجـود نظارت:مکـان  -2

  کند؛شود،ممکن می
  کند.در دسترس بودن راه فرار:امکان ناپدید شدن مجرم از صحنه جرم را به سرعت ممکن می-3

تعریـف شـده،می تـوان    هاي  ا استفاده از سازوکارهاي نمادین شکل دادن عرصهلذا نیومن معتقد است که ب
محله هـایی کـه از سـطح    ،). به نظر اسکات16:1385یک محیط را تحت کنترل سا کنانش قرار داد(مدیري،

باالي انسجام،اعتماد و تعامل اجتماعی برخوردارند،پتانسیل باالتري را براي مواجهه با جرم،بی نظمی و تحقـق  
). به نظر آیزنشتاد،مهم ترین مسأله نظم اجتماعی براي دورکیم و تا حدودي 19:2002منیت را دارند(اسکات،ا

تونیس،اعتماد و همبستگی اجتماعی اسـت،یعنی اینکه،بـدون انسـجام و نـوعی اعتمـاد اجتماعی،پایـداري نظـم        
 عی،افراد صـاحب هویـت  ).به نظر پاتنـام، در شـرایط همبسـتگی اجتمـا    2:1375اجتماعی ممکن نیست(چلپی،

شـود و در حـالی کـه در شـرایط گسسـتگی      شوند و نظـم اجتماعی،نقطـه اتکـاء مناسـبی بـراي آنهـا مـی        می
آیـد. در جامعـه پراکنـده شده،احسـاس گـم گشتگی،اضـطراب و       اجتماعی،جامعه به شکل پراکندگی درمـی 

ــی  ــره م ــدوه،بر انســانها چی ــاعی از م164:1380شــود(پاتنام،ان ــذیري،کنترل  ). ســرمایه اجتم ســیر جامعــه پ
اجتماعی،پیوستگی اجتماعی،هنجارمندي اجتمـاعی،فراهم سـازي فرصـت و نـوعی دارایـی، بـا نظـم و امنیـت         

کند و بر این مبناست که بسیاري از صاحب نظران معتقدنـد که؛جامعـه امـروز فاقـد      می اجتماعی پیوند پیدا
زان ارتکاب به انحراف،بزهکاري و جرم اسـت.با  سرمایه اجتماعی است و این دلیل عمده اي براي افزایش می

توجه به مباحث مطرح شده،می توان این امکان را مطرح نمود که با استفاده از سازه سرمایه اجتماعی،شـاید  
مطرح شده براي تبیین نظم و امنیت اجتماعی،قرار گرفت و در سایه به کارگیري این هاي  بتوان بر فراز نظریه

  ه فرساینده نظم و امنیت اجتماعی است،پرداخت.سازه،به تحلیل جرم ک
سـرمایه اجتمـاعی و امنیـت    هـاي   و ارزیابی سـنجه ها  تحقیق حاضر بر آن است تا ضمن شناسایی شاخص 

سـرمایه  هـاي   ؤلفـه  شهرتهران، به این سؤال پاسخ دهد که آیا  ارتباط معناداري میان م 12اجتماعی در منطقه
  از امنیت اجتماعی وجود دارد؟اجتماعی و میزان رضایت ساکنان 
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  امنیت اجتماعی-1-2
شود،یعنی باید زندگی اعضاي در رویکرد سنتی،امنیت اجتماعی با مفهوم حفظ و بقاي زندگی مطرح می

جامعه حفظ شود و بدین سبب نیازمند حذف یا حداقل کاهش عواملی هستیم که حفظ و بقاي زندگی را 
). در رویکرد مدرن،امنیت 132:1375کند(اورعی و همکار، می تهدید و روند استمرار حیات را مختل

اجتماعی به معناي احساس آرامش و اطمینان خاطر و فقدان اضطراب و ترس است(گیدنز و 
). امنیت اجتماعی آرامش و آسودگی خاطري است که هر جامعه موظف است براي 119:1378همکار،

سنتی،امنیت اجتماعی به بقاي اعضاي جامعه توجه دارد و اعضاي خود فراهم نماید. به طور کلی در رویکرد 
کند به عنوان تهدیدي براي امنیت اجتماعی آن دسته از عوامل فیزیکی، مادي که بقاي جامعه را تهدید می

شود.در رویکرد مدرن،امنیت اجتماعی تلقی شده،از طریق اعمال زور و قدرت در جهت مقابله با آن اقدام می
هاي  عضاي جامعه توجه دارد و عوامل معنوي،فرهنگی که موجب آسیب پذیري شیوهبه نوعی بقاي ا
  شود،به منزله تهدید اجتماعی خواهند بود. می گوناگون زندگی

  سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی در مناطق شهري-1-4
تنام طبقه بندي تواند در سه رهیافت متعلق به بوردیو،کلمن و پاکاربرد کنونی مفهوم سرمایه اجتماعی می

شود. اهمیت سرمایه اجتماعی در بازسازي روابط اجتماعی و تقویت فرهنگ مدنی، آن را به عنوان راه حلی 
  ).257:1390براي مشکالت مناطق شهري جذاب میسازد(کارگر و سرور،

  مربوط به سرمایه اجتماعی و نقش آن در امنیت اجتماعیهاي  ):نظریه1جدول شماره(
  اصلی نظریههاي  نکات برجسته و مشخصه  نظریه پردازان

  پیر بوردیو

  سرمایه اجتماعی یکی از اشکال سرمایه است؛-
سه شکل اصلی سرمایه:اقتصادي،فرهنگی(کیفیات آموزشی)،سرمایه اجتماعی(ساخته شده از -

  پیوندهاي اجتماعی)؛
و احترام و فخر  شایسته زندگیهاي  منزلتی که از نظر اجتماع شناخته شده اند،سبکهاي  موقعیت-

  باشد.اجتماعی و نظایر آن همگی تظاهرات سرمایه اجتماعی می
نتیجه و دستاورد آن قدرت گروه یا خود بر دیگران و کنترل اجتماعی آن زوراندوزي نمادي،طرد -

  باشد.برخی افراد از منابع فرهنگی یا اقتصادي می
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مأخذ: مطالعات 
  نگارندگان

  
فرسایش سرمایه 
اجتماعی به عنـوان  

مالحظه مهـم  یک 
اجتماعی در مناطق 
ــی   ــه معن ــهري ب ش
تضعیف هنجارهاي 
تسهیل کننده کنش 
اجتماعی،کم شـمار  

و هــا  شــدن انجمــن
هــــــاي  گـــــروه 

ــه،کم  داوطلبانـــــ
توجهی بـه مسـائل   
عمومی و کاهش اعتماد اجتماعی است. در صورت تحقق این وضعیت، افراد اجتماع که در گذشـته بـر اسـاس    

کردنـد،تنها بـه فکـر     مـی  منافع شخصی خود را نیز در قالب منافع جمعـی دنبـال  اندیشیدند و منافع جمعی می
موفقیت و نفع فردي خویش و بی توجهی به دیگران خواهند بود. توجـه بـه پیامـدهاي ناشـی از شهرنشـینی      

 ي گذشته مانند افزایش فقر و ناامنی در شهرها، ارائه ناکافی مسکن و خدمات شهري، مانندها  شتابان در دهه
هـاي   غیر قانونی،ویرانی محیط زیسـت و نـاتوانی دولـت   هاي  و مسکنها  خدمات بهداشتی و آب،پیدایش زاغه

ملی و محلی در برطرف کردن این مشکالت از یک سو و اهمیت یافتن تأثیر و جایگاه امنیـت اجتمـاعی در   
شیده است.با توجـه بـه   توسعه از سوي دیگر به بحث سرمایه اجتماعی اهمیت زیادي بخهاي  موفقیت برنامه

آنچه در مورد ارتباط متقابل مفهومی میان سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی گفته شد و به ویـژه از لحـاظ   
کـه بـر پایـه آن میـزان دقیـق آسـیب ها،انحرافات،ناهنجاریها،جرم،جنایت،اعتیـاد و        ها  کمی آنهاي  شاخص

سرمایه اجتماعی و هم به عنوان شـاخص نـاامنی   خودکشی به صورت منفی،همه به عنوان شاخص میزان افول 
شود،به طوریکه در ارزیابی میزان افول سرمایه اجتماعی و تاثیر منفی آن بر امنیت اجتماعی در نظر گرفته می

و هنجارهاي اجتماعی و نیـز کـاهش میـزان    ها  اجتماعی،می توان به سنجش میزان کاهش تاثیر گذاري ارزش
بر بـاال رفـتن میـزان انحرافات،آسـیب ها،ناهنجـاري ها،جرم،جنایـت و ماننـد آن        اعتماد در روابط اجتماعی 

  جیمز کلمن

شود تا اجتماعی است و سرمایه اجتماعی سبب میسازمان اجتماعی، پدید آورنده سرمایه -
  دستیابی به هدفهاي معین کاهش یابد؛هاي  هزینه

  منبعی است براي همکاري، روابط دو جانبه و توسعه اجتماعی؛-
عوامل ایجاد کننده آن:کمک و نیازمندي و احتیاج بیشتر مردم ذبه یکدیگر،ایدئولوژي(اعتقادات -

رسانی به دیگران و...)،اطالعات(بعنوان ایجاد کننده شالوده اي براي  مذهبی در زمینه ضرورت امداد
کنش متقابل)،هنجارها(نظیر وجود هنجاري موثر مبنی بر رها کردن نفع فردي و عمل براي سود 

  جمعی)؛
رسند و جوامع بدون سرمایه اجتماعی جوامع با سرمایه اجتماعی زیاد به رفاه و سعادت می-

این بحث را دنبال کرده  1995خواهند شد(فرانسیس فوکویاما در ها  ها،ناامنیيکافی،گرفتار ناهنجار
  است).

  رابوت پاتنام

سازمان اجتماعی است که هماهنگی و همکاري را براي سود متقابل تسهیل هاي  آن دسته از ویژگی-
  کند؛می
هنجارهاي معامله منابع سرمایه اجتماعی،اعتماد متقابل از رهگذر گسترش اطالعات،وجود -

افقی نظیر شورایاري محله اي،کانون سرود هاي  (سهولت در همفکري و همکاري و همیاري)،شبکه
فرهنگی و سازمانهاي غیر دولتی(مردم هاي  خوانی،باشگاههاي ورزشی،احزاب،تعاونی ها،انجمن

  باشد.نهاد)می
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و هنجارهاي مربوط به نهاد خانواده،چه تاثیري بر میزان افـزایش مسـایلی   ها  پرداخت. براي مثال افول ارزش
وابـط  چون طالق،فرار از خانه،اعتیاد،خودکشی،جرایم جنسی و مانندآن داشته؟و یا فقدان اعتمـاد در عرصـه ر  

اجتماعی چه تأثیري بر باال رفتن میزان فساد اقتصادي،رانت جویی،رشوه و اختالس گـذارده اسـت؟ در حـوزه    
هـاي   توان به ارزیابی این مسئله پرداخت که تاچه میـزان افـول ارزش و هنجـار   سیاسی و قضایی نیز می،اداري

از بین رفتن قاعده مندي و قانون محوري  و آسیب پذیري عنصر اعتماد در آنها منجر بهها  مربوط به این حوزه
رسوخ کرده اسـت. بـه دنبـال چنـین     ها  شده و به تبع آن فساد در ارکان مختلف نهادهاي مربوط به این حوزه

برآوردي است که راهبردها و راهکارهاي ارایه شده براي حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی،به عنوان مبنـایی  
مختلف،به صورت مـانعی در  هاي  فعال فرد در زندگی اجتماعی در حوزهبراي زمینه سازي مشارکت مثبت و 

کند. این زمینه  سازي مشارکت مثبت و فعـال بـه    می و نا هنجاریها مانعی پیداها  برابر بروز انحرافات،آسیب
مختلف اجتماعی،از یک سو تبعات فردي و از سوي دیگرتبعات جمعی و هاي  مثابه مانعی در برابر ناهنجاري

دهد. احیاء اصل اعتماد در روابط فـی  مختلف زندگی اجتماعی نشان میهاي  ومی دارد که خود را در حوزهعم
ما بین شهروندان و میان شـهروندان و نهادهـاي مختلـف سیاسی،اداري،اقتصـادي و قضـایی نیـز خـود از یـک         

است که در مجمـوع   سوموجب حمایت معنایی از فرد و از سوي دیگر موجب قاعده مندي و انتظام اجتماعی
  شوند.پیش شرطهاي الزم براي امنیت اجتماعی محسوب می

  روش تحقیق -2-1
و نحوه گردآوري اطالعات از طریق پرسشنامه انجام شده است.  ،تحلیلی بوده -روش پژوهش توصیفی 

ران کوبراي برآورد حجم جامعه مورد مطالعه از فرمول ک و ،خانوار  بوده 310جامعۀ آماري این تحقیق 
ولی جهت افزایش سطح اطمینان نتایج و  ،برآورد شدهنفر  290استفاده شده است. اگرچه حجم نمونه برابر با 

. پرسش نامه با توجه به سواالت و نفر افزایش یافته است 310گیري، این تعداد نمونه به  کاهش خطاي اندازه
آماري طراحی شد. در مجموع براي این تحقیق  رایج مطالعاتهاي  مبانی نظري تحقیق، و با استفاده از گزینه

گویه براي ارزیابی امنیت اجتماعی 5مولفه و  22گویه در سنجش سرمایه اجتماعی و از  7مولفه و 30از
تجزیه و تحلیل شده است. به   spssاستفاده شده است. دادههاي الزم پس از جمع آوري،از طریق نرم افزار

مالی میان متغیرهاي فرضیه از روش ضریب همبستگی، رگرسیون و منظور سنجش و ارزیابی روابط احت
تک نمونه اي استفاده گردیده است. براي تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده  Tآزمون 

حاصل گردید، و براي تعیین روایی پرسشنامه نیز از نظر اساتید و کارشناسان متخصص  792/0شد که ضریب 
   است. استفاده شده

  غیرعاملاصول پدافند  -3
  استتار-1
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  اختفا-2
  پوشش-3
  پراکنده سازي-4
  محکم سازي-5
  کوچک سازي-6
  مکان یابی دفاعی-7
  آمایش دفاعی سرزمین-8
  قدرت سازي-9

  بازتولید قدرت-10
  اعالن خبر-11

  شهرتهران: 12منطقه معرفی محدوده مورد مطالعه  -2-2
منطقه  از شمال به این باشد.  می محله 13 و ناحیه 6 شامل مربع کیلومتر 91/16 مساحت با 12منطقه 

خیابان انقالب داراي نقاط عطف میدان فردوسی، پیچ شمیران، الله زار، پل چوبی از غرب به خیابان حافظ و 
خیابان وحدت اسالمی با نقاط عطف میدان تاریخی حسن آباد (هشت گنبدان)، میدان وحدت اسالمی 

اه وحدت اسالمی (چهارراه شاهپور) و از جنوب به خیابان شوش با نقاط عطف خیابان (شاهپور)، چهارر
شهریور (شهباز سابق) با نقاط عطف خیابان  17جهان پهلوان تختی، یخچال و میدان غار و از شرق خیابان 

ا قدمتی به شهید کفایی امانی و خیابان خورشید خیابان مجاهدین زیر گذر امیرکبیر و اتوبان شهید محالتی ب
تاریخچه تهران و بناهایی زیبا که بافت تجاري آن غلبه ي سیري ناپذیري را در این منطقه پیدا کرده ولی 

 کند. می هنوز صفا و صمیمیت محالت آن تداعی تهران قدیم را در اذهان متبادر
توسط کلیه  تماعیجهنگی و افر منسجم ریزي برنامه کمتر که است استراتژیک اي منطقه 12 منطقه    

مراکز ذي ربط (شهرداري، سازمان میراث فرهنگی و گردشگري، سازمان فرهنگی و هنري، وزرات ارشـاد و  
  آموزش و پرورش و نیروي انتظامی و...) با نگاه راهبردي به آن شده است.

 17 خیابـان  بـه  شرق از شوش، خیابان به جنوب از اسالمی انقالب خیابان به شمال سمت از منطقه این  
: ها سفارتخانه و مهم دولتی غیر و دولتی مراکز   .شهریور و از غرب به خیابان وحدت اسالمی محدود است

 اقتصاد وزارت خارجه، امور وزارت تایلند، رومانی، ترکیه، انگلیس، روسیه، آلمان، دانمارك،هاي  سافرتخانه
سازمان ثبت اسناد  مرکزي، بانک ریزي، برنامه و مدیریت سازمان اسالم، ارشاد و فرهنگ وزارت دارایی، و

و امالك کشور، شوراي اسالمی شهر تهران، شـهرداري تهـران، شـهرداري تهـران، دادگسـتري اسـتان تهـران،        
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، دیوان عدالت اداري، روزنامـه رسـمی   118پزشکی قانونی، سازمان بهزیستی، اداره پست مرکزي، مرکز تلفن 
زي، بانـک مسـکن مرکـزي، مجلـس شـوراي اسـالمی و بـازار        کشور، اداره تشخیص هویت، بانک ملی مرک
 16: آموزشی مراکز مرکز ورزشی در این منطقه وجود دارد.  39بزرگ تهران مراکز و اماکن ورزشی: تعداد 

 بـرد،  نام دارالفنون مدرسه از توان می آنها مشهورترین از که آموزشگاه و مدرسه 323 و عالی آموزش مرکز
راکز آموزشی در ایـن منطقـه   م جمله از مروي مدرسه جمله از دینی، آموزش مرکز و علمیه حوزه باب 26

  هستند. 
  شهرتهران 12ویژگی جمعیتی منطقه 

 قابل جمعیتی بخش دو به باشد، می شهر اقتصادي – تجاري قطب اینکه به توجه با جمعیتی لحاظ از منطقه  
  : است بندي دسته
براسـاس   سـاکنین  از بخـش  ایـن  دارنـد  سـکونت  منطقـه  در دائـم  بطـور  کـه  جمعیتـی : سـاکن  جمعیت 

  . باشند می نفر 240720 برابر1390آمارسال
 منطقـه  محـدوده  در شـهري  درون سـفرهاي  و منطقـه  موقعیـت  واسطه به که جمعیتی: شناور جمعیت  

  دباش می 1400000 حدود در ساکنین از بخش این یابند می حضور
  باشد.  می درصد در سال 5/2خانوار و میزان رشد جمعیت  000/91تعداد خانوار ساکن در منطقه 

  1390  1385  1375  12منطقه
  زن  مرد  مردوزن  زن  مرد  مردوزن  زن  مرد  مردوزن

189625  97924  91701  248048  131645  116403  240720      
  ماخذ:مرکزآمارایران 

واگذاري کـاربري مسـکونی بـه    شود این منطقه به دلیل شرایط سکونتگاهی و  می همانگونه که مالحظه
   تجاري با پدیده ي جمعیت گریزي مواجه است.

  درصد از جمعیت این منطقه بی سواد هستند.  8/10د از جمعیت این منطقه باسواد و درص 2/89  
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  1390): محدوده مورد مطالعه در سطوح مختلف بر اساس تقسیمات سیاسی کشور در سال 1شکل (

 مأخذ: نگارندگان
 

 
  
  سرمایه اجتماعی -2-3

لیدا جی هانیفان سرپرست وقت مدارس ویرجیناي غربی هاي  به نوشته 1916اجتماعی ابتدا در سال  سرمایه
می دانست که در زندگی روزمره افراد "سرمایه نامحسوسی "در آمریکا برمی گردد که  سرمایه اجتماعی را

،نظریه پرداز 1960داراي اهمیت است. بعد از وي گروهی از جامعه شناسان شهري کانادایی و در دهۀ
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اقتصاددانی به نام لوري این ایده را  1970مبادله(هومانس)و استاد مسائل شهري به نام جین جیکوبز و در دهۀ
).جین جیکوبز اصطالح سرمایه اجتماعی را در کتاب مرگ و 534:1384گسترش دادند(ولکاك و نارایان،

غیر رسمی و هاي  )و براي تأکید برارزشهاي جمعی همبستگی1961زندگی شهرهاي بزرگ امریکایی(
.به نظر پوتنام سرمایه Putnam and Kristin,2005:5)همبستگی در مادر شهرهاي مدرن بکار برد(

اجتماعی و اعتماد است که هماهنگی و هاي  چون هنجارها،شبکهسازمان اجتماعی همهاي  اجتماعی ویژگی
و کلمن سرمایه )،Putnam,1992:167سازد( می همکاري را براي رسیدن به سود متقابل و مشترك آسان

داند که داراي وجه مشترك هستند،همه آنها وجهی از هایی میاجتماعی را مجموعه گوناگونی از هستی
باشند و تسریع کننده اعمال خاص اشخاصی که در داخل ساختار فعال اند،می  یم ساختار اجتماعی را دارا

).به نظر بوردیو سرمایه اجتماعی جمع منابع واقعی یا بالقوه اي است که حاصل Coleman,1994:32باشند(
یک  شبکه اي بادوام از روابط کم و بیش نهادینه شده،آشنایی و شناخت متقابل یا به بیان دیگر با عضویت در

گوید:سرمایه اجتماعی شکل و نمونۀ ملموسی از  می ).و فرانسیس فوکویاما147:1384باشد(بوردیو، می گروه
شود.او در تعریف سرمایه  می یک هنجار غیر رسمی است که باعث ترویج و همکاري بین دو یا چند فرد

ردازد و هدفش مورد توجه قرار پ می اجتماعی به رابطه افراد در خانواده و گروههاي اجتماعی(فرد با گروه)
).فوکویاما نشان داد که بسیاري از تعاریف تنها به آشکار 169:1384دادن لیبرال دموکراسی است(فوکویاما،

سازي سرمایه اجتماعی به جاي مفهوم سرمایه اجتماعی پرداخته اند.از نظر وي سرمایه اجتماعی به هماهنگی 
،ارزشها و نیز تعامالت دولت با مردم و سازمانها که در درون و تعادل داخلی و فرهنگی جامعه،هنجارها

جامعه جاي گرفته اند،اشاره دارد.در واقع سرمایه اجتماعی زنجیري است که جامعه را به یکدیگر متصل 
نگه میدارد و بدون و بدون آن هیچ گونه رشد اقتصادي نخواهد داشت و جامعه به طور وحشتناکی از هم 

).فوکویاما در تعریف دیگري سرمایه اجتماعی را مجموعه Fukuyama,2001:7-21فرو خواهد پاشید(
داند که اعضاي گروهی که تعاون و همکاري میانشان مجاز  می غیر رسمیهاي  معینی از هنجارها یا ارزش

از  ها اجتماعی نهادها و سازمانهاي  ).پاتنام تمام ویژگی33:1384است در آن سهیم و ذینفع هستند(فوکویاما،
کولمن ).putnam,1993:167اجتماعی را سرمایۀ اجتماعی نامیده است(هاي  قبیل اعتماد،هنجارها و شبکه

دهد.به عقیدة او،سرمایۀ اجتماعی قدرت و توانایی مردم براي  می تعریف دیگري از سرمایۀ اجتماعی ارائه
دیگري از سرمایۀ اجتماعی  بعد تعریفهاي  او در سال).coleman,1990برقراري ارتباط با یکدیگر است(

کند که سرمایۀ اجتماعی شاکله ساختاري روابط بین و میان فعالین اجتماعی  می کند و عنوان می بیان
).تعاریف مختلف ارائه شده از سرمایه اجتماعی نقیض یکدیگر نیستند،بلکه متمم و coleman,1993است(

هاي  ف از سرمایه اجتماعی ناشی از زمینهمختلهاي  شوند.وجود مفهوم سازي می مکمل یکدیگر محسوب
نظري و سطوح تحلیلی متفاوتی است که صاحب نظران مختلف در کار خود از آن استفاده کرده اند.اشتراك 
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روابط اجتماعی که مولد خیر و ها  تعاریف متعدد ارائه شده از سرمایه اجتماعی در این است که تمامی آن
د را به عنوان هسته اصلی تعریف از سرمایه اجتماعی پذیرفته اند.در فایده در مقیاس فردي و جمعی هستن

توان  می نهایت با توجه به نظرات و تعاریف مطرح شده از طرف صاحب نظران مختلف،سرمایه اجتماعی را
اجتماعی وجود هاي  اجتماعی که در میان افراد و گروههاي  به عنوان مجموعه اي از روابط،تعامالت و شبکه

  تعریف کرد.،شود می موجب گرمی روابط اجتماعی و تسهیل عمل جمعی و اجتماعی آنها دارد و
  سرمایه اجتماعیهاي  مولفه-3

تواند به عنوان ادراك و تفسیري از اطمینان مورد انتظـار باشـد.اعتماد مبتنـی     می اعتماداعتماد اجتماعی:-
دارد،اتفـاق افتـد.اعتماد انتظـار دوطرفـه اي در     برتوقعی است که شخص تمایل دارد که آن چیزي که انتظـار  

 درون یک جامعه معین است که در آن رفتارهاي مشارکتی مبتنی بر هنجارها به صـورت عرفـی بـه وجـود    
تواند پایداري را در جامعه حفـظ کند.بـه عبـارت دیگـر اعتمـاد       می آیند.وجود اعتماد و سرمایه اجتماعی می

بـه نقـل   1386در یـک جامعـه بـه خـوبی پایـدار هسـتند(وزین،      ا هـ  کند که هنجارهـا و شـبکه   می مشخص
  . )paldam and Svedsen,2000:342از:

ــاعی:- ــیکس(  مشــارکت اجتم ــولن و اون ــاي ب ــارکت اجتمــاعی در کاره ــوم مش ــار 1998مفه )و دفترآم
 آورد و هـم عامـل   مـی  باشد که هم براي فرد رضایت به بـار  می )در بردارنده هر نوع مشارکتی2003استرالیا(

شکل دهی به روابط اجتماعی و سازنده شبکه حمایتی بالقوه است.مثال هایی از ایـن مـوارد شـامل دیـدار بـا      
دوستان و خویشاوندان،شرکت در مراسمات و ترحیم،اردوها و سفرهاي دسته جمعی بـا اهـالی محـل و...مـی     

  باشد.
وحدت خود را حفظ کرده :انسجام اجتماعی به معناي آن است که گروه انسجام و همبستگی اجتماعی-

و با عناصر وحدت بخش خود تطابق و همنوایی داشته باشد.همبستگی و انسجام،احساس مسئولیت بـین چنـد   
نفر یا چند گروه است که از آگاهی و اراده برخوردار باشند و حائز یک معناي اخالقی اسـت کـه متضـمن    

آید که وابسـتگی متقابـل    می ي مثبت از آن بروجود اندیشه یک وظیفه یا الزام متقابل است و نیز یک معنا
رسـاند.در دیـدگاه جامعـه شناسی،همبسـتگی      مـی  کارکردها،اجزا و یا موجودات در یک کل ساخت یافته را

پدیده اي است که بر اساس آن در سطح یک گروه یا یک جامعه،اعضا به یکدیگر وابسته و به طور متقابل 
م طرد آگاهی و نفی اخالقی مبتنی بـر تقابـل و مسـئولیت نیسـت،بلکه     نیازمند یکدیگر هستند.این امر مستلز

  ).400،ص1370دعوت به احراز و کسب این ارزشها و احساس الزام متقابل است(بیرو،
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  سرمایه اجتماعیهاي  :شاخص2شکل شماره 

  
 نگارندگان منبع:

  تحقیق هاي  یافته-3-1
به منظور بررسی و ارزیابی سرمایه اجتماعی در شهر بابلسر از متغیرهایی براي بررسی سرمایه اجتماعی از 
قبیل تعامل پذیري،همبستگی اجتماعی،مسئولیت پذیري،اعتماد اجتماعی،هنجارگرایی،مشارکت اجتماعی و 

در نهایت به بررسی تک نمونه اي پرداخت شده است.و  tرضایت شغلی و درآمد با استفاده از آزمون 
سرمایه اجتماعی از طریق آزمون پیرسون همراه با جدول هاي  همبستگی میان معیار کیفیت محیط و شاخص

  ارائه شده است.
  تعامل پذیري-
  همبستگی اجتماعی-

  مسئولیت پذیري -- 
  رضایت شغلی و درآمد-

  

شاخص هاي 
سرمایه 
اجتماعی

هنجارها

مشارکت 
اجتماعی

تعامل 
پذیري

اعتماد 
اجتماعی

مسئولیت 
پذیري

همبستگی 
اجتماعی
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مسئولیت پذیري و رضایت از شغل  ،یک طرفه براي تعامل پذیري،همبستگی اجتماعیt:نتایج آزمون 2جدول 
  )1392ودرآمد(

  
  متغیر

 
Mean 

Test value=2.5  

T df 
Sig.(2
-
tailed
) 

Mean 
Differen
ce 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
        تعامل پذیري

همبستگی 
        اجتماعی

مسولیت 
        پذیري

رضایت شغلی 
        و درآمد

  میدانی و محاسبات نگارندههاي  منبع:یافته
 

  اعتماد اجتماعی-
 اعتماد،تسهیل کننده مبادالت در فضاي اجتماعی است که هزینه مذاکرات و مبادالت اجتماعی را به حداقل

رساند و براي حل مسائل مربوط به نظم اجتماعی، نقش تعیین کننده اي دارد و عنصر پیش قراردادي و  می
است.بنابراین اعتماد پیش شرط موفقیت عمل مشارکتی است و در نبود آن امکان تحقق ،حیات اجتماعی مقوم

مشترك پیوند دارد و بالقوه با روابط مبتنی   هاي  رسد بر این اساس اعتماد با ارزش می مشارکت به سطح نازلی
دار افراد و کنشگران اجتماعی بر قرارداد و اجبار صرف ناسازگار است. در این میان فضاهاي مشخص برخور

خود عاملی در افزایش اعتماد بین شخصی است.به بیان دیگر حضور همزمان کنشگران در یک مکان،داراي 
 منحصر به فرد ایجاد کننده اعتماد بین شخصی است که آن را از اشکال دیگر اعتماد متمایزهاي  برخی ویژگی

  کند.  می
  یک طرفه  براي شاخص مورد نظر حاکی از آن است که  tبه دست آمده  از آزمون هاي  یافته
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  هنجارگرایی-
 مهم ترین گویه در بررسی این شاخص میزان پایبندي به مقررات و شئونات همسایگی بوده است.

 

  مشارکت اجتماعی-
مشارکت عبارتست از رشد توانایی اساسی بشر از جمله شان و منزلت انسانی و مسئول ساختن بشر در 

تشکیل دهنده سرمایه اجتمالعی به هاي  باشد که یکی از مهم ترین شاخص می نیروي تصمیم گیريباروري 
  رود. می شمار

  
  )1392یک طرفه براي اعتماداجتماعی،هنجارگرایی و مشارکت اجتماعی ( t:نتایج آزمون 3جدول شماره

  
  متغیر

 
Mean 

Test value=2.5 

T df 
Sig.(2
-
tailed) 

Mean 
Differenc
e 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

        اعتماد اجتماعی

        هنجارگرایی

        مشارکت اجتماعی

  میدانی و محاسبات نگارندههاي  منبع:یافته
  
  سرمایه اجتماعی و  امنیت اجتماعی.هاي  سنجش رابطه میان مؤلفه-3-2

سرمایه اجتماعی در هفت بعد بررسی شده هاي  امنیت اجتماعی بامؤلفه به منظور تحلیل داده ها،رابطه
است.همچنین با توجه به اینکه براي سنجش هر بعد سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی از چندین سوال 

)تجزیه و تحلیل شده اند.با توجه به Computeپس از ترکیب شدن(ها  استفاده شده است.از این رو سوال
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 pearsonمربوط به دو متغیر ذکر شده از آزمون همبستگی پیرسون(هاي  ن سوالفاصله اي بود

Correlation،ضرایب  ).108:1387). براي بررسی همبستگی بین متغیرها استفاده شده است (کالنتري
  )آمده است. 4همبستگی ابعاد سرمایه اجتماعی با امنیت اجتماعی در جدول شماره(

 
   امنیت اجتماعی

  مقدار معنی داري
sig 

  همبستگی پیرسون
Pearson 

Correlation  
  تعداد پاسخگو

N 
  متغیرها

 تعامل پذیري    

 همبستگی اجتماعی    

  مسولیت پذیري     
  شغلی و درآمدرضایت      

  اعتماد اجتماعی    
 هنجارگرایی     

  مشارکت اجتماعی     
 

  میدانی و محاسبات نگارندههاي  منبع:یافته
  سنجش سهم سرمایه اجتماعی در امنیت اجتماعی شهر-3-3

از تکنیک آماري  ،سرمایه اجتماعی در امنیت اجتماعی شهرهاي  به منظور بررسی میزان تاثیرمولفه
  رگرسیون استفاده شده است. 

  ):میزان تاثیر پیش بینی کننده سرمایه اجتماعی در امنیت اجتماعی شهر بابلسر5جدول شماره(

  معناداري R R2 Beta t نام متغیر

      امنیت اجتماعی
  میدانی و محاسبات نگارندههاي  منبع:یافته

   )1392(امنیت اجتماعیسرمایه اجتماعی با  مولفه هاي آزمون همبستگی پیرسون بین :نتایج4شمارهجدول 
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  نتیجه گیري-4
شهر ،و مشارکت مردمی غیرعاملبا توجه به موارد یاد شده مشخص شد که با  بکارگیري اصول پدافند 

  قدرت؛شهر دفاعی،شهر بازدارنده قابل ساخت است.
  منابع

  .147).سرمایه اجتماعی اصل محوري توسعه،ماهنامه تدبیر،شماره1382الوانی وشیروانی،علیرضا( -1
ــو،پیر،(-2 ــرمایه  1384بوردیـــ ــکل ســـ ــاي  )،شـــ ــرمایه و  هـــ ــاالت ســـ ــه مقـــ اجتماعی،مجموعـــ

  اجتماعی،اعتماد،دموکراسی،تهران:نشر شیرازه.
  مدنی، ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران،سالم.هاي  ) دموکراسی و سنت1380پاتنام،روبرت( -3
  )فرهنگ علوم اجتماعی،ترجمه باقرساروخانی،تهران،نشرکیهان.1370پیرو،آلن( -4
ررسی رابطه سرمایه اجتماعی با امنیت اجتماعی، فصـلنامه مطالعـات راهبـردي،    )، ب1384تقی لو،فرامرز( -5

  سال نهم، شماره دوم.
  ) جامعه شناسی نظم، تهران، نشرنی.1375چلپی، مسعود( -6
  ).سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی.انتشارات جامعه شناسان.1390غفاري،غالمرضا( -7
اجتمـاعی و جامعــه مدنی،ترجمـه افشــین خاکبـاز و حســن پویــان    )،ســرمایه 1384فوکویاما،فرانسـیس،(  -8

  انتشارات شیرازه.
  ) سرمایه اجتماعی، ترجمه غالمرضا غفاري و حسین رمضانی، تهران، کویر.1386فیلد، جان( -9

)، شهر، حاشیه و امنیـت اجتمـاعی، انتشـارات سـازمان جغرافیـایی      1390کارگر، رحیم و سرور رحیم( -10
  نیروهاي مسلح.

اقتصادي(با استفاده از نـرم افـزار   -در تحقیقات اجتماعیها  ).پردازش و تحلیل داده1387کالنتري،خلیل.( -11
SPSS)،(فرهنگ صبا،تهران  

)، نقش دانشگاه در سـرمایه اجتمـاعی رویکـردي بـه     1388گودرزوند چگینی،مهرداد و معصومه حقی( -12
  .4یزدهم، شمارهسوي امنیت اجتماعی،مدیریت در دانشگاه اسالمی، سال س

) تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، مترجم ناصـر موفقیـان،   1378گیدنز،آنتونی( -13
  تهران، نشر نی.

)، سرمایه اجتماعی ؛ مفاهیم و چارچوب نظري، فصلنامه رفاه اجتماعی، سـال  1380مریم شریفیان ثانی ( -14
  توان بخشی، تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و 2اول، شماره 

  )،راهنماي انجام مطالعات برنامه آمایش استان تهران،بی جا. 1385مرکز ملی آمایش سرزمین( -15
) جرم، خشونت و احساس امنیت در فضاهاي عمومی شهر، فصلنامه رفاه اجتمـاعی،  1385مدیري،آتوسا( -16
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  قدرت هوشمند  با رویکرد پدافند غیرعامل، فضاي سایبر
  2امیر محسن زادگان ،1حسن حسینی امینی

  
  چکیده
عرصه نبرد نامتقارن  تواند در می مجموعه فنونی را در خود نهفته دارد که پدافند غیرعاملرویکرد 

و همچنین ، ارتباطاتی اعطا نمایدهاي  مزیت و برتري به کشورهاي کمتر پیشرفته در عرصه فناوري
در این . براي ارتقاي قدرت هوشمند کشورها در چارچوب اشکال متحول شده نبرد باشداي  هپای

ارتباطـاتی و  هاي  ا فناوريمقاله با توجه به امر فوق به تبیین اشکال متحول شده  نبرد در پیوند ب
در بخش . در ارتباط با این عوامل بررسی شده است پدافند غیرعاملنقش ، اطالعاتی پرداخته شده

سخت و نرم به بررسی مفهـوم  هاي  دیگري از این نوشتار پس از ذکر ابعاد مختلف نبرد در قالب
وانی متخاصمان در عصر براي عملیات راي  هسوژ عنوان بهکارآمدي و خصلت مشروعیت سازي آن 

و هـا   روش تبیین شیفت پارادایمی در هدف اصلی مقاله شرح و. جهانی شدن پرداخته شده است
باشد و بر ایـن   می عصر کنونی هاي فناورانۀ امنیتی و دفاعی با توجه به دگرگونی، فنون حفاظتی

تصویر سازي در مقابله مبناست که بر در پیش گیري شیوه و ابزار مناسب پدافند اطالعاتی در عصر 
نبرد و پدیدار هاي  بر این مبنا در این اثر دگرگونی شیوه. شده است تأکیدبا عملیات روانی دشمن 

نوین هاي  پدیداري حیطه، و ابزارهاها  شدن اشکال جدید اجتماعی جنگ و کیفی شدن این شیوه
. راهبردي ترسیم شده است تعیین کنندگی ساختار و سازمان و فناوري در پدیداري اطالعات، نبرد

سایبري در چارچوب هاي  و نهادهاي پدافندي و قرارگاهها  در این راستا چگونگی استقرار سازمان
دکترین دفاعی در فضاي سایبري بر مبناي قدرت هوشمند واکاوي گشته؛ درنهایت نیز مدل برخورد 

درت فیزیکی و سخت با در عصر استیالي قدرت هوشمند که مدلی تلفیقی و مشتمل بر ترکیب ق
نماید ترسیم  می باشد که به نوعی منطق قدرت را به منطق تکثیر تبدیل اي می هقدرت مجازي و رسان

  . شده است
جنـگ  ، عملیات روانی، جنگ روانی، جنگ نرم، همگرا و مضاعف، قدرت هوشمند :کلیدواژه ها

  . اي رسانه
   

                                                   
 مدرس دانشگاه و دانشجوي دکتراي جغرافیا و برنامه ریزي شهري .1
 دانشگاه و دانشجوي دکتراي جغرافیا و بر نامه ریزي شهري مدرس .2
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  » مقدمه«
در دگردیسی ماهوي و شکلی مفهوم دفاع غیرعامل و مفاهیمی چون مولفه و پارامتر مهم و تاثیرگذاري که 

سازمانهاي دفاع شهري و دفاع غیرنظامی از اشکال سنتی و کالسیک آن در اواسط قرن بیستم تا اشکال نوین و 
هاي فرامدرن آن در قالب جنگهاي نوین در قرن کنونی، قرن بیست و یکم نقش داشته است، پویایی

ه انقالب مایکروالکترونیک جدید (به تعبیر تافلر موج سوم تکامل زمان) در نظام تکنولوژیک به ویژ
-که در این حوزه در قالب جنگهاي اطالعاتی، جنگهاي سایبري، جنگ روانی، جنگ رسانه 1فراصنعتی بوده

مود که توان ادعا ناي، عملیات روانی و... پدیدار و متجلی شده است. در این راستا به عنوان یک مفروض می
هاي متفاوتی ها و مفاهیم مرتبط با قدرت نظامی دچار تحولی بنیادین شده است و مفاهیم و شیوهروشها، شیوه

توان از نبرد و قدرت نظامی که در باال ذکر شد را شاهد هستیم. به واقع در چارچوب نظم فراوستفالیایی می
ضاي مجازي و اینترنت (که به نوعی خود یک هاي غیررسمی به طور عام و در قالب فبیان داشت که شبکه

اند و سرزمینی بودن قاره پنداشته شده) به طور خاص مدیریت این جهان به هم وابسته را به دست گرفته
  اند.الملل سنتی و بازیگر اصلی آن یعنی دولتها را به چالش کشیدهروابط بین

ایـم یعنـی قـدرت از حالـت     بسط آنها مواجه در این فضاي مجازي ما با تحول در مفاهیم پیشین و قبض و
 –تـوافقی   –سوق یافته است که موجب حاکم شدن نگرش تعـاملی   3اي شدنبه حالت رسانه 2شخصی شدن

الملـل شـده و در دنیـاي وابسـتگی متقابـل پیچیـده و در عصـر انقـالب         بر نظام کنونی بین 4تفاهمی -رقابتی 
توان گفت حقوق ملتها بر حقـوق  یر شده است. در این راستا میاطالعات و ارتباطات، مرزهاي ملی رسوخ پذ

دولتها ارجحیت یافته و به گفته هانري لوفور، انسان سایبرنیتیک جایگزین انسان رومی شده است و به نوعی 
و... را  8، جنگ اطالعـاتی 7اي، جنگ شبکه6، دولت الکترونیکی5ايمفاهیمی چون فرهنگ شهروندي شبکه

و سایبرپولیتیک را به سیاست غالب در اواخر قرن بیستم و آغـاز قـرن بیسـت و یکـم مبـدل      پدیدار ساخته 
اي شدن مرزها و جغرافیـا زدایـی باعـث    ساخته است. این روند ایجاد کشور مجازي و دولت مجازي و شیشه

هـاي غیررسـمی بـه    اي پخـش نمـوده و شـبکه   شده تا عنصر گسترش اطالعات قـدرت را بـه طـور گسـترده    
 9هـاي آتـش  هاي سنتی خاتمه دهنـد و دیوارهـاي امنیتـی سـایبري در قالـب دیـواره      ارگري بوروکراسیانحص

                                                   
هزینـه تولیـد، تحلیـل و    انقالب اطالعاتی اخیر مبتنی بر پیشرفتهاي تکنولوژیکی سریعی است که به طـور چشـمگیري    - 1

سـال گذشـته    30دهد که میزان و حجم قدرت تکنولوژیکی طی انتقال اطالعات را کاهش داده است. محاسبات نشان می
بوده  70هزینه تولید آن یک هزارم رقم آن چیزي است که در اوایل دهه  21ماه دو برابر شده است و با آغاز قرن  18هر 

 )258، 1390است. (ناي، 
2 - Personification 
3 - Viediatisation 
4 - Coopetition 
5 - Netizen Culture 
6 - E-government 
7 - War of Networks 
8 - Information Warfare 
9 - Firewall 
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جایگزین دیوارها و دژهاي دفاعی احداث شده در طول تاریخ بشـري چـون دیـوارچین، دیـوار بـرلین، دیـوار       
ترومغناطیسـی،  ماژینو، دیوار آتالنتیک و... شوند. در واقع با وجـود تسـلیحات هوشـمندي چـون بمبهـاي الک     

نوترونی و گرافیتی دیوارهاي سخت بتونی بالاثر و نفوذپذیر شده و همگام با تغییر روشهاي تهـاجم روشـهاي   
حفاظت نیز تغییر یافته و دچار تغییرات ماهیتی شده است. امـروزه دامنـه تاثیرگـذاري عنصـر اطالعـات و      

گیـرد، از  اطالعاتی و سایبري را دربـر مـی   اي وسیع از جنگ نرم و جنگ روانی تا جنگهايارتباطات دامنه
هاي اجتماعی چون تویتیتر و فیس بوك و تارنماهایی چون ویکی لیکس که تاثیرات و پیامدهاي امنیتی شبکه

هـاي سـایبري   گذارند تا خرابکـاري بسیاري را در نزد افکار عمومی و دولتها و سرویسهاي اطالعاتی بر جا می
هـاي سـازمانهاي مهـم و    ته اي و هکرها که با شکستن کدها و رسـوخ بـه رایانـه   هاي هسدر رابطه با برنامه

سیستمهاي هدف با به کارگیري بد افزارهایی چون استاکس نت و دوکو و فلیم به سرقت اطالعات محرمانـه  
پردازند؛ که الزمه مقابله با آنها بـه کـارگیري قـدرت هوشـمند در فضـاي      بندي شده میو فوق سري و طبقه

  دهد.تري از قدرت در سیاست جهانی را در عصر اطالعات به دست میباشد که درك پیچیدهزي میمجا
  »بیان مساله«

و فنون حفاظتی، امنیتی و دفاعی با توجه به ها  دغدغه بنیادي این اثر شرح و تبیین شیفت پارادایمی در روش
دفاعی کالسیک -و فنون امنیتیها  شیوهباشد یعنی ترسیم گذار از  می تکنولوژیک عصر کنونیهاي  دگرگونی

عصر جنگ سرد و دوران وستفالی و عصر سیطره و حاکمیت بال منازع دولتها و غلبه پارادایم مکانیک 
دفاعی عصر فراوستفالی و دوران غلبه و رواج پارادایم کوانتومی یعنی -امنیتیهاي  و روشها  نیوتنی به شیوه

 ی و فروملی در امور امنیت بین المللی. دراین راستا پرسشی کهمشارکت و حضور فعال بازیگران فرامل
سابق کفایت و پاسخگویی به هاي  توان مطرح نمود بر این مبناست که آیا ایستارها و روندها و  نگرش می

سیاسی و هاي  وجودي و هستی شناسانه موجودیتهاي  سازد و حافظ هویت می امنیتی را برآوردههاي  دغدغه
ه بین المللی هست یا خیر؟ و آیا لزوم انطباق و در پیش گیري فنون نوین در فرآیندهاي کنشگران عرص

  امنیتی،دفاعی و حفاظتی اجتناب ناپذیر است؟
توان داد اتخاذ بالدرنـگ و هوشـمندانه ایسـتارها و     می پاسخ موقتی که در قالب یک فرضیه بدین پرسش

 غیرعامـل تدافعی و حفاظتی با توجه به رویکرد پدافنـد  ي ها فرایندهاي نوین و پی ریزي ساختارها و سازمان
در چارچوب قدرت هوشمند،همگرا و مضاعف در قالب مدل تلفیقـی ترکیـب قـدرت فیزیکـی و سـخت بـا       

باشـد.در واقـع    می و تقابالت امنیتیها  نوین و متحول چالشهاي  و شیوهها  قدرت نرم و مجازي در برابر روند
توانـد   مـی  ارتباطـاتی -اطالعـاتی هـاي   یبري میزانـی از بهـره منـدي از تکنولـوژي    در عرصه نبرد نامتقارن سا

تکنولوژیک پیشرو نیسـتند  هاي  بازدارندگی بسیاري را در این عرصه و حوزه براي کشورها یی که در عرصه
-بسیاري را در پی داشته باشد و درچارچوب یـک معادلـه هزینـه   هاي  و بهره منديها  محقق سازد و مزیت
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  گرداند. "امتیاز نامتقارن درگیري در جنگ مجازي"ه گونه کشورها را بهره مند از فاید
  »روش تحقیق و شیوه گردآوري اطالعات«

توصیفی ابتناء داشته؛ روش گردآوري اطالعات به -فرایند پژوهش در قالب این مقاله بر مبناي شیوه تحلیلی
  باشد. می شکل رجوع به منابع کتابخانه اي

معرفت شناسانه و شیوه متدولوژیک نیز رویکرد و رهیافت یافـت باورانه(پوزیتیویسـتی) کـه بـر     در بعد 
  داللت دارد مد نظر بوده است.ها  و ترسیم رابطه بین متغیرها  علت کاوي و توضیح و تبیین پدیده

  »تحقیقهاي  یافته«
نها اثري از وجوه عینی و نبرد و پدیدار شدن اشکال جدید اجتماعی جنگ که در آهاي  دگرگونی شیوه-

  حقوقی جنگ بین دو دولت را نمی بینیم.
  دفاعی نسبت به کمیت.-و ابزار امنیتیها  برجسته شدن متغیر کیفیت شیوه-
تحت الشعاع قرار گرفتن عوامل مکانی و زمانی در برابر فضاي مجازي. به واقع نبرد در قالب شـبکه اي  -

یابند، یعنی در چارچوب نبردهـاي مـدرن و ایـن     می ین قالب آرایشدهد و واحدهاي نبرد در ا می پیچیده رخ
  توان حیطه نبرد پنجم قلمداد نمود. می مدل نبرد،جنگ اطالعات را

اهمیت تعیین کنندگی ساختار و سازمان و فناوري در پدید آوردن اطالعات راهبـردي کـه بـه صـورت     -
ظـامی بـا توانـایی مسـلط شـدن بـر عملیـات        یک دارایی راهبردي پدیدار شده است. و سبب شده عملیـات ن 

صورت پذیرد تا پیروي از راهبردهاي اصطکاك و مانوري گذشته. در اینجا ابعـاد روانـی   " تسلط-اطالعات"
  و سازمانی جنگ سایبري به اندازه ابعاد فنی اهمیت دارد.

گرایی دولت  نقش بی توان بیان داشت:از منظر گفتمان مسلط واقع  می در بعد دگرگونی در سطوح تحلیل-
بدیلی در مسائل امنیتی و سیاست حاد  داشته است. ظهور و بروز کنشگران فرو ملـی و فـرا ملـی و افـراد در     
عرصه جهانی و بدل شدن آنها به بازیگران موءثر در ایـن عرصـه و ظهـور پدیـده هـایی همچـون تروریسـم        

کفایت دیدگاه مسلط و فراروایـت روابـط بـین    غیر دولتی عدم هاي  افراد و گروههاي  مجازي در قالب هویت
  دهد.  می الملل را نشان

و الگوهـا و  ها  اطالعاتی:بیان روش غیرعاملدستاوردهاي کاربردي و انضمامی در راستاي رویکرد پدافند -
و چگـونگی   غیرعامـل و نهادهاي داراي رویکـرد پدافنـد   ها  تجارب سایر کشورها در مورد پی ریزي سازمان

بـا اندیشـه خـالق دفـاعی و تـدوین دکتـرین       ها  سایبري،بهینه کردن کارکرد این سازمانهاي  ارگاهعملکرد قر
در راستاي پی ریزي امنیت مجازي براي اجـراي امنیـت   ها  و مسوولیتها  دفاعی در فضاي سایبري،تعیین نقش

ي و ایجـاد  ملی بر مبناي قدرت هوشمند در راسـتاي رسـیدن بـه هـدف تـوان بازدارنـدگی در حـوزه سـایبر        
  ویژه و تدوین قوانین الزم براي قدرت بخشی عملکرد سازمان در راستاي مهار تروریسم مجازي.هاي  یگان
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بایـد بـر مقابلـه بـا      غیرعامـل جنگ نرم مقدمه اي براي جنگ سخت اسـت.اولویت اقـدامات پدافنـد    -
  محورهاي تهدید نرم متکی باشد.

بلیغات رسانه اي در صدد آن است بدون درگیري نظـامی  اشکال مختلف جنگ نرم با اقدامات روانی و ت-
و گشوده شدن آتش رقیب را به انفعال و شکست وادارد و این امر بـا تغییـر باورها،ارزشها،برداشـتها،عقاید و    
احساسات در جامعه هدف و کسب مشروعیت و جذابیت براي دشمن به منظـور نفـوذ در اذهـان مخـاطبین     

 شتمل بر استفاده حساب شده تبلیغات و شعارها بـر ضـد حریـف اسـت) صـورت     بوسیله ابزارهاي نرم (که م
  گیرد. می

تلفیقی شدن مدل برخورد در عصر استیالي قدرت هوشمند همگرا.یعنی شاهد ترکیب قدرت فیزیکـی و  -
سخت با قدرت مجازي و رسانه اي هستیم و در واقع انباشت تمـامی توانهـاي پراکنـده در محـیط قـدرت را      

نماییم،که به نوعی منطق قدرت را به منطق تکثیر مبدل نموده است.در این راستا تصـویر و زبـان    یم مشاهده
هـاي   پیچیدگی و فراگیري اند همـواره در طـرح  هاي  که داراي ویژگیها  همگانی دیجیتالی و اشکالی از رسانه

  یابند. می استراتژیکی براي هر عملیاتی موضوعیت
  نوین و فرامدرن                                         سنتی و کالسیک                                      

  مبتنی بر بازیگران ملی،فرو ملی،فراملی و ذرهاي  بر بازیگران ملی و دولت محوريمبتنی   هستی شناسی:
  پارادایم مکانیک کوانتومی   پارادایم مکانیک نیوتنی                                                            

  اشکال سنتی جنگ                                     اشکال مدرن اجتماعی جنگ               اشکال نبرد: 
  زمین،هوا،دریا،فضا                    حیطه نبرد پنجم   فضاي مجازي و اطالعاتی     بعد و فضاي درگیري:

-اطالعـات "عملیات بر اساس پیروي از راهبردهاي  توانـایی مسـلط شـدن بـر عملیـات        نبرد:هاي  شیوه
  "تسلط

  اصطکاك و مانوري                                
غلبه ژئو پلتیک قدرت                             حاکم شدن روند هایی چون نقش عوامل مکانی و زمانی: 

  جغرافیا زدایی، 
  شیشه اي شدن مرزها،به چالش کشیده شدن                                                                     

  زمان و مکان توسط فضاي مجازي، غلبه اکوپلتیک                                                              
  قدرت و سایبر پلتیک امنیت ملی                                                                                         

  نبرد غیر متعارف بر مبناي تسلیحات داراي     هاي  نبرد متعارف با تسلیحات واجد فناوريابزار:           
  ي نسل چندم       سطح پایین                                                              فناور                           

  نوع قدرت:              قدرت سخت                                                 قدرت تلفیقی
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 جدول تبیین کننده تحول و دگرگونی در نبرد در عصـر قـدرت هوشـمند بـا تکیـه بـر نقـش فناوریهـاي        
  ارتباطاتی و اطالعاتی

  جنگ اطالعاتی -1
پویایی در مورد تغییرات ایجاد شده به وسیله انقالب ارتباطاتی و اطالعاتی در بخش هم اکنون مباحثه بسیار 

باشد. بر طبق این مباحثات توسعه فناوري اطالعاتی و ارتباطاتی شیوه نبرد را به نظامی و امنیتی مطرح می
د، دستور کار حاکم ریزي ساختار مجدهمان نسبتی که ابزارهاي نیروهاي امنیتی و نظامی را تغییر داده با پی

بر امور نظامی بین المللی را نیز متحول ساخته است. در این راستا، انقالب ارتباطاتی و اطالعاتی مستقیماً با 
مرتبط است. در عصر ارتباطات، قدرت نظامی به صورت ساده پیشین همان قدرت  1انقالب در مسائل نظامی

شود. دقت ساز و کارهاي تسلیحاتی تسلیحاتی مربوط مینیروي آتش نیست بلکه به وضوح و دقت ساز و کار 
C4با اطالعات پیچیده و پیشرفته، قدرت نظارت و 

(فرماندهی، کنترل، ارتباطات و رایانه) مرتبط است و  2
هاي پیشرفته در این رقابت بر سر سیستم تسلیحاتی عایدي و بهره طرفی که به واسطه سازمانها و فناوري

ي را به دست آورده است بیشتر است. در واقع آنچه در باال بیان شد رابطه نزدیک میان اطالعات مهم راهبرد
دهد آوري اطالعات و تغییرات در راهبردهاي فرمول بندي شده را انعکاس میقدرت نظامی و قابلیتهاي جمع

-یچیده میدر این راستا پیش شرط یک نبرد در عصر اطالعات وجود واحدهاي نبرد در قالب شبکه بسیار پ
توان نتیجه گرفت که خود سازد. از آنچه بیان شد میاي در عصر اطالعات را محقق میباشد که نبرد شبکه

اطالعات امروزه به صورت یک دارایی راهبردي پدیدار شده که اهمیت آنچه به نبرد اطالعات موسوم است 
تی که در قرن بیست و یکم پیش بینی دهد. هدف نهایی نبرد اطالعارا به یک نوع مشروع از نبرد سوق می

-شود شدت یابد دستیابی به مزیت رقابتی در اطالعات به وسیله اختالل در ساز و کار اطالعاتی و شبکهمی
اي باشد. مقیاس نبرد اطالعاتی امروزه کامالً تغییر یافته و طیفی از نفوذ به شبکه رایانهاي دشمن میهاي رایانه

گردد. در واقع این کارکرد در عصر سیستمهاي باوري و ارزشی دشمن را شامل میدشمن تا حتی تهاجم به 
باشد و برابر با تاثیرگذاري در عرصه اطالعات معناي امنیت را که وراي تعریف ساده نظامی آن می

نماید آن است که دهد. آنچه توجه ما را به این تغییرات جلب مینامحسوس عقاید و ارزشهاست بازتاب می
هوم انقالب اطالعات و ارتباطات در بطن ساز و کارهاي تسلیحاتی، مفهوم راهبرد و نوع نبرد جاي دارد و مف

هاي مشخص و حتی افراد را قادر واقعیت آن است که فناوري اطالعاتی کشورهاي کمتر قدرت یافته، گروه
مریکا نیز در برابر چنین حمالتی نموده تا به سهولت به حمله یا ضدحمله بپردازند. حتی ابرقدرتهایی مانند ا

  (JaBae, 2003:84)پذیرند. آسیب

                                                   
1 - Revolution in Military Affairs (RMA). 
2 - C4 (Command, Control, Communication, Computer) 
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تر شیوه تولید، توانایی انجـام  توان بیان داشت که به برکت تغییرات فناوري و به طور عامدر این راستا می
جنگ متعارف به طور فزاینده به توانایی کشور در جذب فناوریهاي نوظهور در عملیـات نظـامی کشـور بـه     

بـرداري از انقـالب   بستگی دارد. توانایی بهره» تسلط –اطالعات «ویژه توانایی آن در مسلط شدن بر عملیات 
بخشد (به ویژه نسبت بـه رقبـایی کـه هنـوز     هاي بزرگی میتريفناوري اطالعات به دارندگان این فناوري بر

اسیر پیروي از راهبردهاي اصطکاك و مانوري هستند که در گذشته مورد توجـه بـود). (تلـیس و دیگـران،     
54:1383(  

توان جنگ اطالعاتی در چارچوب پدافند غیرعامل یا پدافنـد عامـل   با توجه به آنچه در باال ذکر شد می
جنگ اطالعاتی یک ویژگی درگیریهاي نظامی است که سیسـتمهاي  «بدین صورت تعریف نمود:  اطالعاتی را

ها، شود تا بدین ترتیب دادهاطالعاتی به طور مستقیم و یا غیرمستقیم مورد تهاجم واقع شده یا از آنها دفاع می
ها، دانش، باورهـا  حال داده دانش، باورها یا پتانسیل جنگجویی دشمن افت کرده یا کامالً نابود شود و در عین

) جنـگ اطالعـاتی کـه تعریـف     108:1389(اسـکندري،  » و میل به جنگجویی نیروهاي خودي حفظ شـود. 
-به عملیات مـی » فنی –اطالعاتی «و » روانی –اطالعاتی «اش را از نظر گذراندیم در دو حوزه اصلی مفهومی

نی که عمدتاً یک درگیري استراتژیک محسوب روا –پردازد. پرواضح است که درگیري در حوزه اطالعاتی 
فنـی کـه از تـاثیري     –شود، بر فرایندهاي اطالعاتی انسان متمرکز است در حالی که در حوزه اطالعـاتی  می

تاکتیکی برخوردار است، جریان اطالعات در سیستمهاي فنی دخیل در فرایندهاي اطالعـاتی انسـان را هـدف    
) جنگ اطالعات در نبردهاي مدرن بـه  116:1388امل آموزش و پرورش، دهد. (کمیته پدافند غیرعقرار می

توان آن را پس از زمین، هوا، دریـا و  عنوان یک مدل جنگی مستقل و کامالً اثرگذار درآمده است و حتی می
فضا حیطه نبرد پنجم دانست آن گاه بدیهی است که این مدل جنگی جدید از ویژگیهاي شناخته شده متفاوتی 

 -1توان براي جنگ اطالعـات برشـمرد:   دهد که هفت ویژگی اصلی را میار باشد. بررسیها نشان میبرخورد
 -7بعـد زمـانی نامحـدود     -6عدم تقارن  -5اخاللگري  -4کیفی بودن  -3همه جانبه گرایی  -2گستردگی 

  )120-118سرعت محوري (براي آگاهی بیشتر از هر یک از مفاهیم ذکر شده ر.ك.: منبع پیشین، 
گردد کـه از ایـن رخـدادها بـه نـام      ویژگیها و ماهیت هر مدل جنگی معموالً سبب بروز رخ دادهایی می

شود. مرگ آگاهی، ناتوان سازي استراتژیک (واپاشی سیسـتمی) و برتـري اطالعـاتی از جملـه     یاد می» پدیده«
  )122و  121منبع پیشین،  اند. (براي آگاهی بیشتر ر.ك:هاي اصلی قابل شناسایی در جنگ اطالعاتیپدیده

و » پدافنـد غیرعامـل اطالعـاتی   «توان در دو حوزه اصلی ارتباط جنگ اطالعات و پدافند غیرعامل را می
  بررسی نمود.» اثر عملیات اطالعاتی بر پدافند غیرعامل«
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  پدافند غیرعامل اطالعاتی -1-1
توانند مانع اجراي عملیات اد کرد که میتوان مجموعه ساز و کارهایی قلمدپدافند غیرعامل اطالعاتی را می

اطالعاتی دشمن شده، از شدت آسیب رسانی آن بکاهند و یا حتی پس از اعمال اثر اطالعاتی دشمن، توان رزم 
خودي را حفاظت نمایند. در این مدل تدابیر و اقدامات پدافند غیرعامل، به نحو تخصصی بر توان خود در 

افزایند. به عنوان مثال حفاظت اطالعات تنها بخشی از مجموعه وسیع راه یمقابله با تهدیدات اطالعاتی م
رود. یادآوري این نکته ضروري است که یکی کارهاي ضروري براي مقابله با تهدیدات اطالعاتی به شما می
پذیري زیر ساختهاي حیاتی اطالعات در سطح از مهمترین تمهیدات پدافند غیرعامل اطالعاتی، کاهش آسیب

  )114لی است. (پیشین: م
  اثر عملیات اطالعاتی بر پدافند غیرعامل -2-1

هاي مختلف عملیات پدافند موثر واقع گردد. تواند بر جنبهاثرات عملیات اطالعاتی دشمن بدون تردید می
  اند از:برخی از این موارد عبارت

  تغییر اولویتهاي پدافند غیرعامل -1
  دار در حوزه پدافند غیرعاملنادرست و جهتدر اختیار گذاردن منابع علمی  -2
ممانعت از درك لزوم رعایت الزامات جنگ مدرن (جنگهاي اطالعـاتی محـور) در اتخـاذ راهکارهـاي      -3

  پدافند غیرعامل.
  جلوگیري از گسترش روشهاي نوین پدافند غیرعامل. -4
  ان و فعاالن پدافند غیرعامل.شناخت و مقابله با عملیاتهاي اطالعاتی دشمن بر علیه طراحان، مدیر -5
  شناخت اولویتهاي کاري صحیح در محیط تغییر یافته درگیري جنگ مدرن. -6

در واقع اثرپذیري پدافند غیرعامل از عملیات اطالعاتی ناشی از اجراي چند عملیات اصلی و عمده اطالعتی 
الحظات نبرد اطالعاتی که از من جمله عملیات علمی دانشی، عملیات روانی و عملیات فریب است. رعایت م

شود، ضرورتی است که کـارآیی تمـامی راهکارهـاي    محور جنگهاي امروزي منشعب می –محیط اطالعات 
  پدافند غیرعامل بدون تردید مستقیماً به آن وابسته است.

الزامات محیط اطالعات جنگهاي مدرن، توسعه نسل جدیدي از راهکارها و مفاهیم پدافند غیرعامـل را  
بخشد که حتی شاید مشابه مبانی پذیرفته شده امـروزي کـه عمـدتاً مربـوط بـه نسـل جنگهـاي        ورت میضر

  )115غیراطالعاتی هستند، نیز نباشد. (پیشین: 
  جنگ سایبري -2

براي تفهیم جنگ سایبري ابتدا باید فضاي سایبري و عناصر آن را درك نماییم. بنابراین ابتدا باید ببینیم اصوالً 
سایبر به چه معنایی است. سایبر پیشوندي براي اسامی متعدد و متنوعی است که همگی براساس انتشار 
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باشند. اولین رنت با این پیشوند در ارتباط میاند. ضمناً اغلب عناصر درگیر با اینتروزافزون رایانه پدید آمده
اي براي حضور غیرفیزیکی تشکیل شده توسط اصطالح در این وادي، فضاي سایبري است که استعاره

اي است. بر اساس این تعریف، جنگ سایبري در لغت به معناي تهاجم بر عناصر سایبري سیستمهاي رایانه
عی یا تهاجمی از اطالعات و سیستمهاي اطالعاتی با هدف به مخاطره است و اصطالحاً به مفهوم استفاده دفا

اي) هاي رایانهانداختن عناصر اطالعاتی (اطالعات، فرآیندهاي مبتنی بر اطالعات، سیستمهاي اطالعاتی، شبکه
دشمن در یک فضاي سایبري است. چنین عملیاتی به طور مشخص با اهداف نظامی، سیاسی، فرهنگی و ... 

برداري از عناصر دشمن را شامل شود کما پذیرد. بنابراین باید داراي ارزش افزوده و به اصطالح، بهرهمیانجام 
این که هر نوع جنگ دیگر نیز نهایتاً به سوء استفاده از منابع دشمن همانند سرقت اطالعات استراتژیک، 

وصی ختم خواهد شد. (اسکندري، اقتصادي، نظامی و... و از کار انداختن سرویسها و خدمات عمومی یا خص
هاي اشکال جدید اجتماعی جنگ همانند حمالت اطالعاتی ) در واقع نبرد سایبري از زیر شاخه111:1389

باشد که نتیجه هاي خط لوله نفت و گاز میبه زیرساختهایی مانند برق، ترافیک هوایی، ارتباطات مالی شبکه
باشد. در این شیوه از نبردهاي ن هر نوع انهدام فیزیکی میهاي حساس بدوآن خنثی شدن بسیاري از شبکه

اي به وسیله فلج کردن و گسترش اغتشاش و سوء ظن به آلوده سازي نظام فرماندهی و سایبري مهاجمان رایانه
کردند و کنترل انسانی اقدامات خود را دنبال نموده، مثالً فرمانهایی از یک فرماندهی کل قالبی صادر می

نمودند و این موجب درهم ها، از سوي مقامات شهري صادر میگزارشهاي تقلبی از بحران و ویرانی اخبار و
  )715:1380گشت. (جیمز آدامز، ریختگی و سردرگمی در سطوح مختلف فرماندهی و کنترل می

معمـول   هايترین و اثرگذارترین تغییر فناوري که توانسته است اکثر رویهتوان گفت اصلیبر این پایه می
ها مفاهیم عملیاتی نوین در حوزه فرماندهی و جنگی را تحت تاثیر قرار دهد و دگرگون سازد معرفی فناوري

مغز افزاري مدیریت در صحنه دانست  –را سیستم عامل نرم افزاري  C4HSR1توان کنترل است. در واقع می
که سازي تمام عناصر اطالعاتی و دانشـی  که زمینه برتري اطالعاتی و شناختی را از طریق تعامل پذیري و شب

ترین زمـان ممکـن   دخیل در فرماندهی و کنترل فراهم آورده و امکان برقراري ارتباطی سالم و امن در چگال
اي از فضـاي نبـرد پدیـدار شـده و     کند تا تصویر همه جانبهبین نیروهاي صحنه نبرد و فرماندهی را ایجاد می

تـوان بـا   در قالب جنگ اطالعاتی و نبرد سایبري و حمـالت مجـازي مـی    مدیریت جبهه امکان پذیر گردد.
استفاده از حجم انبوه اطالعات آلوده پراکنده باعث سردرگمی و اغتشاش نیروهـاي دشـمن شـد همچنـین بـا      

توان فشار روانی شدیدي بر تصمیم گیري و عملیات دشمن وارد نمود، کاهش شـدید  ها میاستفاده از این حربه
ذیري به نیروها و امکانات خودي را به وجود آورد و در نهایت باعث مرگ فکري فرماندهان ارشـد  اعتمادپ

  )40-39:  1388و میانی شد. (نباتی، 

                                                   
1 - Command, Control, Communication, Computer & Intelligence, Search & Rescue. 
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هاي پنهان نـرم  مهمترین ابزارهاي جنگ سایبري عبارتند از: ویروسهاي کامپیوتري، کرمها، تروجانها، راه
ه در سیستم دشمن. استفاده از چنـین ابزارهـایی کـه مـاهیتی     افزاري و سخت افزاري اجراي روندهاي ناخواست

اند که بدون پـذیرفتن  متفاوت از ابزارهاي پیشین جنگی دارند، به بازیگران جنگ سایبري امکان این را داده
هاي حقوقی و مالی و سیاسی و اجتماعی یک جنگ تمام عیار، به بخش مهمی از اهـداف خـود بـدون    هزینه

  د.جنگ دست پیدا کنن
در باب اهمیت این نوع جنگ در مقایسه با اشکال دیگر نبرد محققان این عرصه اذعان دارند که این نوع 

تر از اشکال دیگر نبرد نباشد، اهمیت کمتري نـدارد و در شـرایطی کـه منـابع دانـش و      جنگ اگر با اهمیت
سـت، نحـوه کنتـرل ایـن منـابع      اي افزایش یافته اسابقهاطالعات، ثروت و قدرت در فضاي مجازي به نحو بی

قدرت و نحوه باز تولید و باز توزیع آن و تاثیر این روند بر شکل گیري نقشـه و زمـین بـازي جنـگ، داراي     
  اهمیت روزافزونی در حوزه سیاست شده است.

در انتها باید خاطر نشان نمود که اگر چه طراحی و اجراي تمام عیار یک جنگ سایبر مستلزم دسترسی 
ي پیشرفته است اما جنگ سایبر به خودي خود به فناوري پیشرفته وابستگی قطعـی نـدارد. در واقـع    به فناور

براي جنگ سایبر فقط حضور فناوري پیشرفته الزامی نیست بلکه ابعاد روانی و سازمانی آن به انـدازه ابعـاد   
طح پایین یک جنـگ سـایبر   فنی اهمیت دارد. در تحت شرایط خاص شاید واقعاً بتوان با استفاده از فناوري س

  )113:1389را آغاز کرد. (اسکندري، 
  به کارگیري قدرت هوشمند در فضاي مجازي -1-2

امنیت مجازي معموالً به شکلی ساده انگارانه، امنیت شبکه اطالعات و سیستمها تعریف شده است ولی 
ریسم مجازي را تبدیل به یکی هاي حیاتی مالی، دولتی و نظامی وارد شده، ترواي که بر شبکهحمالت عدیده

از اولویتهاي امنیت ملی کشورها ساخته است. چهار بعد از عملیات انجام شده در فضاي مجازي براي امنیت 
گرفتن  -3اطمینان از آزادي عمل در فضاي مجازي،  -2ساختن و حفظ فضاي مجازي،  -1ملی مهم هستند: 

  ها.مجازي در تمامی زمینهایجاد تاثیرات فضاي  -4این آزادي از دشمنان و 
ها هم الزم البته از این ویژگیها تنها اولین آنها مختص فضاي مجازي است و سه مورد دیگر در بقیه زمینه

االجرا هستند. در نتیجه به علت ثابت بودن این سه مورد اطالعات ما از اهداف مورد نظر در فضاي مجـازي  
متعارف باید روشهایی از به کارگیري قدرت هوشمند و ابزار مورد یابد. درست مثل دیگر تهدیدات ناارتقا می

  نیاز آن در فضاي مجاي موجود باشد.
دولت امریکا که متوجه اهمیت و محدودیتهاي موجود در منابع و ساختارهاي امنیت مجـازي شـده بـود،    

وزارت دفـاع هـم    را براي مقابله با تهدیدات روزافزون مجازي طراحی کـرد. » سزارهاي مجازي«چندي قبل 
اي براي انجام عملیات مجازي ایجاد کرده است. رئـیس جمهـور امریکـا نیـز دسـتور داد یـک       یگانهاي ویژه
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فضـاي مجـازي تمـامی    «گزارش جامع از فضاي مجازي در امریکا به وي ارائه شود، بر اسـاس ایـن گـزارش،    
هاي عمرانی امریکا، امنیت عمومی و امنیت هاي زندگی را تحت تاثیر قرار داده و براي اقتصاد، زیرساختزمینه

گیرد که تقویـت رهبـري فـدرال در ایـن حـوزه، نیازمنـد تعیـین نقشـها و         و نتیجه می» ملی بسیار مهم است
مسوولیتهاي آژانسهاي فدرال است. همچنین نیاز است قوانین مورد نیاز براي قدرت بخشی به این آژانسها براي 

  شان تدوین شود.اجراي وظیفه
برنامه امنیت مجازي دولت به طور قطع شامل یک بازه زمانی خـاص بـراي تـدوین و اجـراي اسـتراتژي      

  )79:1390امنیت ملی بر مبناي قدرت هوشمند است. (عمیدیان، 
  دکترین فضاي سایبر و دفاع مجازي -2-2

جدید جنگهاي سایبري تر در فضاي سایبري که آغاز دور با پدیدار شدن ویروسهاي جدید با فناوریهاي پیچیده
دهند لزوم تدوین دکترین دفاعی در فضاي سایبري در میان کشورها احساس شده است. این تهدید را نوید می

مختص به کشورهایی خاص نبوده چنان که ژنرال کیت الکساندر فرمانده قرارگاه سایبري امریکا حمالت رو 
هاي اداري تشبیه نموده است. در این صورت دستگاه به رشد در فضاي سایبر را به فضاي پنجم درگیري جهانی

سیبرنتیکی  –اند. تهدید حمالت الکترونیکی و مدیریتی درصدد تعریف دوباره از محیط امنیتی برآمده
نیازمند رهبري و اندیشه خالقی است که راه حلهاي جدیدي تولید کند. در این راستا رییس جمهور ایاالت 

را تدوین کرد و به تصویب رساند؛ سندي  2028تا  2015دفاع سایبري سالهاي  متحده امریکا سند راهبردي
شود. بنابر اظهارات فرمانده قرارگاه سایبري که در قاره امریکا از آن به عنوان دکترین فضاي سایبر یاد می

هاجمی امریکا این دکترین کمک خواهد کرد تا شرایطی در نظر گرفته شود که ارتش قادر به گرفتن حالت ت
اي را بتواند مدنظر قرار دهد. به گفته این ژنرال ارتش در برابر تهدیدات سایبري باشد و اقدامات ویژه

امریکا این دکترین از استراتژي وزارت دفاع براي انجام عملیات در فضاي سایبري و استراتژي بین المللی 
بري برنامه آموزشی خود را براي کادر فضاي سایبري باراك اوباما پشتیبانی خواهد کرد و فرماندهی سای

توانیم عملیات انجام چگونه در فضاي سایبري می«نظامی خود به اجرا خواهد گذاشت و این مطلب را که 
  )8:1390مورد توجه قرار خواهد داد. (شفیعی، » دهیم

کـا، در موضـع   توان تحلیل نمود که اگـر دسـتگاه اداري و مـدیریتی امری   تغییرات فوق را در این راستا می
منسوخ پارادایم جنگ سرد متوقف بماند، موقعیت ایاالت متحده به عنوان یک ابرقدرت نظـامی بـه وسـیله    
بازیگران جدید جهان سایبرنتیکی به مخاطره خواهد افتاد. از نظر تدوین کنندگان سندهاي ذکر شده امریکا 

  )728:1380ند. (جیمز آدامز، باید بتواند امتیاز نامتقارن درگیري در جنگ مجازي را خنثی ک
در ایران نیز رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور از ابالغ فرمان تشکیل قرارگاه دفاع سایبري در کشـور  
خبر داده است. تشکیل این قرارگاه در راستاي سیاستهاي کلی در بخش امنیت فضاي تولید و تبـادل اطالعـات   
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گفتـه ریـیس سـازمان پدافنـد غیرعامـل کشـور ماموریـت         است که توسط مقام رهبري ابالغ شده است. به
قرارگاه دفاع سایبري رصد تهدیدات سایبري علیه زیرساختهاي امنیت ملی کشـور اسـت، طـی سـالهاي اخیـر      
انتشار ویروسهایی که گفته شده براي تخریب و جاسوسی اطالعـات در سیسـتمهاي اطالعـاتی کشـور توسـط      

تشکیل چنین قرارگاهی شد. از زمان انتشار ویروس اسـتاکس نـت و   برخی کشورها صورت گرفته، منجر به 
اي و دیگر صنایع، مسووالن در پی اتخاذ تدابیري ویـژه در حـوزه دفـاع    هدف گرفتن اطالعات نیروگاه هسته

اي اي مک آفی و سیمانتیک ارایه کننده خدمات امنیت رایانهاند. تحلیل گران شرکتهاي رایانهسایبري برآمده
دارند که ویروس پیشرفته و جدید دوکو به طور آشکار با ماموریت جمع آوري اطالعات براي حملـه   توافق

به سیستمهاي کنترل صنعتی طراحی شده است. همچنین کارشناسان نـرم افـزاري آزمایشـگاه کاسپرسـکی در     
وله هدف این کرم  اند. به گزارش دویچهروسیه، یک کرم اینترنتی جدید در ایران و سودان را شناسایی کرده

اینترنتی جمع آوري اطالعات از صنایع و نهادهاي سیاسی بوده و تاکنون سه مورد در ایران شناسایی شده است. 
(که به سـرقت اطالعـات    1در حقیقت این ویروسها در راستاي نبردهاي اطالعاتی موسوم به صنفی یا شرکتی

(کـه بـه    2داخته) و در سطح آخر نبرد اطالعاتی جهـانی تجاري و استفاده از دستاوردهاي رقبا به سود خود پر
حمله به مراکز مهم جهانی یا کلیت یک کشور با اهدافی فراتر از کسب پول و ضـرر بـه اشـخاص و رقبـاي     

  اند.تجاري سیاسی اشاره دارند) نوشته و پردازش شده
هاي نظام در بخش افتا، اعالم در این راستا از سوي فرمانده قرارگاه دفاع سایبري کشور اجرایی شدن سیاست

ملی در برابر تهدیدات امنیتی کشور و ایمن سازي زیرساختهاي کشور نسبت به تهدیدات سـایبري   يهشدارها
و ایجاد توان بازدارندگی در حوزه سایبري بعنوان وظایف این قرارگاه اعـالم شـده اسـت. تـدوین سـند دفـاع       

کت نهادهـا و ارگانهـاي دیگـر و مانورهـاي سـایبري از دیگـر       غیرعامل و تولید نرم افزارهاي بومی با مشار
) در حقیقت براي توسعه و حفظ سیستم امنیتی انعطاف پذیر 8:1390باشد. (شفیعی، اقدامات در این راستا می

مبتنی بر قدرت هوشمند تمامی بخشهاي دولتی باید روشها و اولویتهاي خود را با این امر تطـابق دهنـد و ایـن    
  باشد.هنگ کنندگی در فضاي سایبري کشور بر عهده این قرارگاه میوظیفه هما

  سیاستهاي کلی امنیت فضاي تولید و تبادل اطالعات و ارتباطات (افتا) -1-2-2
من سازي ساختارهاي حیاتی و یایجاد نظام جامع و فراگیر در سطح ملی و ساز و کار مناسب براي ا -1

هاي الکترونیکی و ارتباطات و ارتقاي مداوم امنیت شبکه حساس و مهم در حوزه فناوري اطالعات و
  هاي اطالعاتی و ارتباطاتی در کشور به منظور:سامانه
  استمرار خدمات عمومی -

                                                   
1  -  Corporate Information Warfares 

2  -  Global Information Warfare 
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  پایداري زیرساختهاي ملی -
  صیانت از اسرار کشور -
  ایرانی و ارزشهاي اخالقی –حفظ فرهنگ و هویت اسالمی  -
  هاي مادي و معنويي مشروع و سرمایههاحراست از حریم خصوصی و آزادي -
  توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات با رعایت مالحظات امنیتی -2
ارتقاي سطح دانش و ظرفیتهاي علمی، پژوهشی، آموزشی و صنعتی کشور بـراي تولیـد علـم و فنـاوري      -3

  مربوط به امنیت فضاي اطالعاتی و ارتباطی (افتا)
هاي تخصصی داخلـی در توسـعه زیرسـاختهاي علمـی و فنـی امنیـت       منديتکیه بر فناوري بومی و توان -4
  هاي اطالعاتی و ارتباطیهاي الکترونیکی و سامانهشبکه
پایش، پیشگیري، دفاع و ارتقاي توان بازدارندگی در مقابل هرگونه تهدید در حوزه فناوري اطالعـات   -5

  و ارتباطات
هـاي دانـش،   همکاري و سرمایه گذاري مشترك در حوزهاي و جهانی و تعامل موثر و سازنده منطقه -6

هاي اطالعاتی و ارتباطی بـا حفـظ منـافع و    هاي الکترونیکی و سامانهفناوري و امور مربوط به امنیت شبکه
  امنیت ملی

تعیین نهاد متولی و هماهنگ کننده زیر نظر دولت به منظور هدایت، نظارت و تدوین اسـتانداردهاي   -7
و توسعه امنیت فضاي تولید و تبادل اطالعات و ارتباطات و تهیه پیش نـویس قـوانین مـورد     الزم براي حفظ

  نیاز
  فرهنگ سازي، آموزش و افزایش آگاهی و مهارتهاي عمومی در حوزه افتا -8
رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی مربوط به حفـظ حقـوق فـردي و اجتمـاعی در اجـراي ایـن        -9

  سیاستها. (پیشین)
  نگ الکترونیکج -3

در جنگ الکترونیک، از انرژي الکترومغناطیس، جهت کنترل طیف الکترومغناطیسی و تهاجم به دشمن، 
هاي خودي گردد (کاربرد نرم کشتاري). کنترل طیف الکترومغناطیسی از طریق حفاظت از سامانهاستفاده می

شود محدود به فرکانسهاي رادیویی نمی شود. جنگ الکترونیک صرفاًهاي دشمن حاصل میو مقابله با سامانه
  گردد.و شامل طیف اپتیکی و مادون قرمز نیز می

جنگ الکترونیک یکی از مهمترین عوامل کاهش اصل غافلگیري در حمالت دشمن است چرا که نیروها 
و تجهیزات جنگ الکترونیک قادرند در گستره بسیار وسیع به طور آنی عملیات صـورت دهنـد. تجهیـزات    

در طول عملیاتهاي هوا به زمین را به شدت کاهش دهند. این » عمقی دشمن«ترونیک قادرند توانایی حمله الک
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هاي هدایتی مهاجم و قطع هماهنگی میان مهـاجم و  ها، سامانهتوانایی از طریق اخالل در سامانه کنترل پرتابه
اصلی تهاجم الکترونیک، دفـاع   آید. در مجموع، جنگ الکترونیک به سه بخشنیروهاي پشتیبانی حاصل می

  )127:1388شود. (کمیته پدافند غیرعامل آموزش و پرورش، الکترونیک و پشتیبانی الکترونیک تقسیم می
برداري از فرصت و بـه کـارگیري شـتاب تـاکتیکی بـه      جنگ الکترونیک ماهیتاً تمرینی است براي بهره

هایش، ضـمن آن کـه بـا زیرکـی طـرح      و سنجنده برداري ضعیف دشمن از به کارگیري تسلیحاتمنظور بهره
نماید. از آنجـایی کـه   تاکتیکی تجهیزات دشمن را ستانده و استفاده از تجهیزات الکترونیکی را از او سلب می

بـرداري از  جنگ الکترونیک واکنشی به اقدام مستقیم دشمن است و بر آنچه که دشمن در طراحـی و بهـره  
ر اختیار تجهیزات دشمن است و همچنـین روش اسـتفاده از ایـن تجهیـزات     تجهیزات و دانش اطالعاتی که د

باشـد. (اسـکندري،   هـا و تسـلیحات کـامالً متفـاوت مـی     برداري از سایر سنجندهگذارد طبیعتاً با بهرهتاثیر می
120:1389(  

ث نمود. این حـوزه و مبحـ  آنچه در باال مطرح شد شماي کلی از مبحث جنگ الکترونیک را واکاوي می
هاي مختلفی از علوم و فنـون از علـوم   گیرد که شاخهمطالعاتی و گونه جنگ ابعاد و عمق بسیاري را دربرمی
پردازند لذا واکاوي ابعاد تخصصی این رشـته از نبـرد   دفاعی تا علوم مهندسی به تشریح و بسط و اشاعه آن می

میل مباحث این متن به تعریف کلی طلبد و جهت ارائه چشم اندازي براي تکمجال دیگري به طور خاص می
  آن اکتفا نمودیم.

  جنگ نرم -4
در برابر تهدیدات جدید باید دفاع جدید مناسب با همان تهدید را داشت با شناخت تهدیدها و ظرفیتهاي 

توانیم راهبردهاي خاصی براي مقابله با تهدید داشته باشیم که این همان توسعه مفاهیم و ادبیات خود می
یرعامل است. به طور کلی سه رویکرد اصلی در توسعه ساز و کارهاي پدافند غیرعامل شامل پدافند غ

قابل شناسایی است. در رویکرد تهدید » فرصت محور«و » قابلیت محور«، »تهدید محور«رویکردهاي توسعه 
توسعه محور، ساز و کارهاي پدافند غیرعامل بر اساس محورهاي تهدید و به منظور کاهش شدت تهدیدات 

هاي نفوذ دشمن را دهی به خألها و روزنهباشد که بازدارندگی و پوششیابند یعنی نگاه سلبی حاکم میمی
مدنظر دارد. در رویکرد قابلیت محور، ساز و کارهاي پدافندي بدون توجه ویژه به ماهیت تهدیدات و در 

اینجا نگاه ایجابی حاکم بوده تقویت و توسعه یابند در واقع در اي از قابلیتها توسعه میراستاي ایجاد مجموعه
باشد اما در رویکرد فرصت محور، ساز و و پشتیبانی مزیتها و پتانسیلهاي درون سیستمی مطمح نظر می

کنند این نقاط ضعف را مورد توجه کارهاي پدافند غیرعامل با ارزیابی دقیق نقاط ضعف دشمن، تالش می
ر آنها از قابلیتهاي دشمن بکاهند. در واقع در این چارچوب نوعی معادله قرار داده و با تضعیف هر چه بیشت

دهد یعنی بهره و تامین منافع ما در گرو هزینه فایده وجود دارد که بازي با جمع جبري صفر را بازتاب می
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ضرر و از کف رفتن منافع رقیب و طرف مقابل متخاصم است. انتخاب هر یک از این سه رویکرد در ظرف 
نی و مکانی خاص خود به شدت به وضعیت توازن قواي نیروها وابسته است. از طرفی عامل دومی نیز در زما

کند و آن ماهیت پدافند است که اساساً متغیري وابسته به آفند انتخاب هر یک از رویکردها نقش بازي می
  باشد.می

ی از ایـن رویکردهـا ارجحیـت و    اي و رویکرد جامع تلفیق و ترکیبـ رسد در یک تفکر سامانهبه نظر می
برتري داشته باشد و راهگشا باشد و مناسب و قابل انطباق و سازگار بـا راهبـرد قـدرت هوشـمند یـا قـدرت       

  همگرا و مضاعف باشد.
از سویی دیگر در مواجهه با انواع و اشکال مختلف تهدید گاهی یک مولفه به ظاهر با درجه اثرگـذاري  

هـاي  ادالت معمول، در تعیین نتیجه جنگ سرنوشت ساز باشد یعنی منطبق با یافتهتواند خارج از معپایین، می
ترین حلقه از زنجیره اجزاء علی و معلـولی فراینـدها کلیـد    نوین علم مدیریت توان استقامت و پایایی ضعیف

د. در باشموفقیت سیستم و گردش مستمر امور و پویایی و بالندگی مجموعه و دریافت بازخوردهاي مثبت می
گـر  هاي نوینی را نظارهعصر کنونی نیز که با سیالیت و پیچیدگی و ابهام خاص خود حضور متغیرها و مولفه

-است شاهد تحول و دگرگونی و دگردیسی در اشکال و ابزار نبرد و بروز و ظهور نسل چندم تسـلیحات مـی  
توسعه قدرت کشورهاي کمتر توسـعه   تواند در خدمتهایی که میباشیم. از جمله تکنیکها و ابزارها و شیوه

باشـد کـه در عصـر تصویرسـازي     ها و اشکال نرم نبرد در قالب کلی جنگ نرم مییافته نیز قرار گیرد جنبه
هاي متعددي را براي ارتقاي سطح قدرت مانور و اعـتالي درجـه ایفـاي نقـش و بـازیگري      ها و روزنهپنجره

دهد. در سطور ذیل به کنکاش و واکاوي در باب قرار می کشورها در عرصه شطرنج قدرت جهانی در دسترس
تواند خـأل شـکاف فناوریهـاي پیشـرفته نظـامی و فقـدان       مفهوم جنگ نرم و تکنیکهاي گوناگون آن که می

گیري تدابیر پدافندي مناسب مضاعف سازد و در صورت اتخـاذ  تسلیحات پیشرفته را در صورت عدم در پیش
-ا جنگ نرم دشمن تمامی تهدیدات اعم از سـخت و نـرم را خنثـی سـازد؛ مـی     تدابیر مناسب جهت مقابله ب

نمایـد و کشـورها در   پردازیم. دو گونه اصلی تهدیدات سخت و تهدیدات نرم همواره کشورها را تهدیـد مـی  
صورت هرگونه درگیري نظامی احتمالی، در صـحنه اصـلی جنـگ نـرم و جنـگ سـخت بـه نبـرد خواهـد          

  باشد.هاي نبرد مطابق شکل زیر میونه از صحنهپرداخت. روابط این دو گ

  

اختالفات 
 سیاسی

 جنگ نرم بحران نرم تهدید نرم تنش سیاسی

بحران  جنگ سخت
 سخت

تهدید 
 سخت

 تغییر رفتار

 تغییر رفتار
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  )158:1388نگاه فازي به جنگ (منبع: کمیته پدافند غیرعامل وزارت آموزش و پرورش،  -1شکل 
  

-کند به کمک ابزارهاي نرم همچون تغییر باورها، ارزشها، دیدگاهدر محیط جنگ نرم، دشمن تالش می
ت و یکپـارچگی، اسـتیالي فرهنگـی، ایجـاد     ها، تفکرات، حذف روابط میان اعضاي جامعـه، حـذف وحـد   

وابستگی علمی و دانشی و بسیاري راهکارهاي دیگر بدون اقدام نظامی، دشمن را نسبت به تغییر رفتار و عمل 
هایش متمایل سازد. به منظور کسب این هدف دشمن نیازمند کسب مشروعیت و جذابیت بـه  مطابق خواسته

در وضعیت منطقی، دشمن تا هنگامی که از ناکارآمـدي جنـگ نـرم    منظور نفوذ در اذهان مخاطبینش است. 
اطمینان حاصل ننماید احتماالً به مرحله جنگ سخت یا حمله نظامی ورود نخواهد کرد، اگر چه تهدیـدات  
سخت و حتی ایجاد بحران سخت در دستور کارش باشد. در چنین شرایطی اولویت اقدامات پدافند غیرعامـل  

  )158:1388اي تهدید نرم خواهد بود. (کمیته پدافند غیرعامل آموزش و پرورش، بر مقابله با محوره
توان گفت که جنگ نرم در برابر جنگ سخت در حقیقت شامل هرگونه در بسط مفهوم جنگ نرم می

گیـرد و بـدون درگیـري    شود که جامعه هدف یا گروه هدف را نشانه میاي میاقدام روانی و تبلیغات رسانه
اي، جنـگ  دارد. جنگ روانی، جنگ رایانـه گشوده شدن آتش رقیب را به انفعال و یا شکست وامینظامی و 

هاي رادیویی و تلویزیونی و شبکه سازي از اشکال جنگ نرم هستند. اینترنتی، براندازي نرم، راه اندازي شبکه
  )1387؛ به نقل از سایت مجلس. 96:1389(اسکندري، 

  جنگ روانی -1-4
تواند با بینیم میجنگ در جایی که اثري از وجوه عینی و حقوقی جنگ بین دو دولت را نمینام بردن از 

اي، سایبري توان موضوع را به سطح درگیریها و رقابتهاي اطالعاتی، دیجیتالی، رسانهتسامح همراه باشد و می
-یشان در سطوح باالتر تصمیمهاي عمل کننده در این حوزه تمایل دارند فعالیتهاتقلیل و تنزل داد اما دستگاه

-اي جهانی تلقی میگیري مورد توجه قرار گرفته و آن را به عنوان بزرگترین مسأله یک کشور حتی مساله
توان این گونه جنگها را نوعی رویارویی دانست. صاحب نظران معتقدند طبیعت جنگ در کنند در واقع می

وسته در حال تغییر است و جنس این گونه جنگها دچار تغییر اي، ارتباطاتی پیفضاي سایبري، دیجیتالی، رسانه
شوند هر شود و همراه با آن، اهداف عملیاتی و ابزارها و عناصر و عمل کنندگانشان نیز دچار تحول میمی

توان گفت ) با این پیش درآمد می3:1390اند. (بوترابی، چند مقاصد نهایی همان اهداف استراتژیک باقی مانده
شود. انی همان جنگ کلمه و عقیده است، که به صورت مخفی، آشکار، شفاهی و یا کتبی انجام میجنگ رو

اساساً جنگ روانی سالحی است که به انسان و عقل او توجه دارد. جنگ روانی عبارتست از یک جریان 
ن بر ارتباطی که در آن دو طرف انسانی شرکت داشته و یک طرف یا هر دو طرف سعی در تاثیر گذارد

افکار، عواطف و تمایالت حریف خود (دشمن) و وادار کردن طرف مقابل به انجام رفتاري مطابق خواست 



 q  559  فضاي سایبر، قدرت هوشمند  با رویکرد پدافند غیرعامل
 

 

نویسد: جنگ روانی استفاده خود که هدف نهایی آنها است، دارد. پل الینبرگر در خصوص جنگ روانی می
  ا سیاسی دارد.از تبلیغات ضددشمن، همراه با اقدامات عملی است که ماهیت نظامی، اقتصادي ی

روانی است که کشور یا گروهی براي اثرگذاري و نفوذ بر عقاید  –جنگ روانی مجموعه اقدامات تبلیغی 
ها و ابزارهاي سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و نظـامی  و رفتار دولتها و مردم در جهت مطلوب به پشتیبانی زمینه

هـا و ابزارهـاي   وانی در نظـر گـرفتن زمینـه   دهند. تفاوت تعریف مذکور با دیگر تعاریف جنگ رانجام می
دیپلماتیک و ارتباطی است. در صورتی که تعـاریف متـداول بیشـتر بـه ابزارهـاي       –اقتصادي، نظامی، سیاسی 

) 1روانی تاکید دارد. به مفهوم دیگر در موضوعهاي سیاست خارجی و روابط بین الملل چهار ابزار  –تبلیغی 
اي، ترکیبـی از  ) تبلیغی و ارتباطی وجود دارند که در یک تفکر سامانه4ي و ) اقتصاد3) دیپلماتیک 2نظامی 

شود و کمتر امکان دارد تنها یک عنصر مانند تبلیغات بتواند کارساز باشد. این چهار عنصر باعث موفقیت می
 –سـی  ) فشـارهاي سیا 3) فشارهاي نظامی 2) فشارهاي اقتصادي 1فشارهاي عملی در جنگ روانی عبارتند از: 

  )97-96:  1389اجتماعی. (اسکندري،  –) فشارهاي فرهنگی 4دیپلماتیک 
اسـتفاده طراحـی شـده از تبلیغـات و     «استاد دانشگاه ملی جنگ امریکا، جـان کـالینز، جنـگ روانـی را     

هایی که موجـب پیشـرفت   ابزارهاي مربوط به آن، براي نفوذ در خصوصیات فکري دشمن، با توسل به شیوه
تعریف کرده و معتقد است این جنگ انعطاف پـذیرترین ابـزار بـراي دسـتیابی بـه      » ملی شود مقاصد امنیت

توان چنین بیان نمود: شایعه/ تحریف هاي جنگ روانی را به طور خالصه می) شیوه102اهداف است (پیشین 
بیشتر ر.ك: واقعیات/ اغراق و مبالغه/ تفرقه افکنی/ فریب کاري/ تحریک/ روشنگري و... (براي توضیحات 

  )108-104منبع پیشین: 
  عملیات روانی -1-1-4

برداري از نقاط ضعف روانی نیروهاي دشمن با هدف ایجاد هاي موثري است جهت بهرهعملیات روانی شیوه
ترس، سردرگمی و ناتوانی در آنها که در نهایت تضعیف روحیه طرف مقابل را دربرخواهد داشت. به این 

سازد. منطقه نبرد را (بالفعل یا بالقوه) جهت اجراي موفقیت آمیز عملیات، آماده میترتیب، عملیات روانی، 
شوند که برخی از مهمترین آنها عبارتند از: ارعاب، تاکتیکهاي متنوعی در عملیات روانی به کار گرفته می

فند غیرعامل تهدید یا تشجیع، تطمیع، شستشوي مغزي، فریب، ضدفریب و عملیات امور همگانی. (کمیته پدا
اي از جنگ روانی است که به منظور تاثیر یا حصول ) عملیات روانی شاخه128:1388آموزش و پرورش، 

تغییر در برداشتها، عقاید و احساسات فرد یا گروه معین (دوست یا دشمن) در جهت پشتیبانی از اهداف و 
وانی عملیات طرح ریزي شده براي رود. در فرهنگ وزارت دفاع امریکا عملیات رمنافع کشور به کار می

ها، شیوه استدالل عینی انتقال عالیم و اخبار گزینش شده به مخاطبان به منظور تاثیرگذاري بر عواطف، انگیزه
ها و افراد بیگانه قلمداد شده است و اصطالحاً به آن دسته از و در نهایت رفتار دولتها، سازمانها، گروه
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-منظور ایجاد تاثیر روانی بر روي فرد یا جامعه مورد نظر به اجرا گذاشته میشود که به اقداماتی گفته می
شود تا در نتیجه آن اهداف نهفته در وراي این عملیات تامین گردد. به عبارت دیگر عملیات روانی استفاده 
حساب شده تبلیغات و شعارها بر ضدحریف در زمان جنگ و یا اعالم وضعیت فوق العاده به منظور 

  )98:1389یبانی از دستاوردهاي کوتاه مدت و بلند مدت ملی است. (اسکندري، پشت
عملیات روانی همراه با تفکر انسان به وجود آمده است. انسانها براي تحت تاثیر قرار دادن مخاطب خود 

جتماعـات  اند و این فعالیت از ارتباط چهره به چهره دو فرد گرفته تا اشدهها و ترفندهایی متوسل میبه شیوه
کوچک و بزرگتري ادامه یافته است و این گونه فعالیتهـا و اقـدامات در زمانهـاي خـاص همچـون بحرانهـا،       
جنگها، نزاعهاي محلی به صورتهاي مختلف و گوناگونی اتفاق افتاده است. عملیـات روانـی، هماننـد عملیـات     

نظر زمان و مکان بـراي غلبـه بـر    نظامی سلسله اقداماتی است که براي رسیدن به هدفی خاص و محدود، از 
شود. تفاوتی که در این دو عملیات وجود دارد یکی در استفاده از ابزاري است کـه بـه کـار    حریف انجام می

شوند و دیگر در هدف آنهاست. در عملیات نظامی، از ابـزار سـخت بـراي تصـرف زمـین و جسـم       گرفته می
عملیات روانی در این است که به کمک ابـزار نـرم اراده،    شود در حالی که شگفت آفرینیانسانها استفاده می

آید. اقدام روانی فعالیت یا فعالیتهایی است که یک دولت، سازمان، گـروه  فکر و روح انسانها به تسخیر درمی
هاي روانشناختی، براي تاثیر گذاشتن بر شرایط سیاسی، اقتصادي، فرهنگی یا نظامی طرف با به کارگیري شیوه

دهند. گروهی عملیات روانی را استفاده حساب شده تبلیغات و شعارها بر ضدحریف در زمان نجام میمقابل ا
اند. جنگ یا اعالم وضعیت فوق العاده به منظور پشتیبانی از دستاوردهاي کوتاه مدت و بلندمدت ملی دانسته

هاي خودي یا حتی به گروه طرفهاي بیهاي متخاصم اطالق شود و هم به گروهتواند به گروهحریف، هم می
(دوست). همچنین از عملیات روانی به عنوان عملیات برنامه ریزي شده براي فرستاد ن اطالعات و معیارهاي 

هـا، اسـتداللهاي عینـی و رفتـار     گزینش شده به مخاطبان به منظور تحت تاثیر قرار دادن هیجانـات، انگیـزه  
-100:  1389ا یا تقویت نگرشها یاد شده اسـت. (اسـکندري،   ها به منظور اغوحکومت، سازمانها و یا گروه

102(  
توان به عملیات روانی سفید، عملیات روانـی سـیاه، عملیـات روانـی     هاي مرسوم عملیات روانی میاز شیوه

  )100-99خاکستري و اقدامات پنهان اشاره نمود. (ن.ك به: منبع پیشین: 
ا توجه به ابزار، محیط و زمان تعاریف گونـاگونی دارنـد.   جنگ روانی، عملیات روانی و اقدامات روانی ب

شود که زیرمجموعه یک یا چند عملیات روانی هستند و عملیات روانی اقدامات روانی به فعالیتهایی گفته می
توان نسبت و رابطه موارد فوق را بدین گونه ترسـیم نمـود و نشـان    خود زیرمجموعه جنگ روانی است. می

  داد:
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  ها و مفاهیم فوق وجود دارند.: از منظر علم منطق نسبت عموم و خصوص مطلق میان مولفه2شکل 

  

اي عنوان سـوژه بررسی مفهوم کارآمدي و خصلت مشروعیت سازي آن به  -2-1-4
  براي عملیات روانی متخاصمان در عصر جهانی شدن مطالعه موردي

  مفاهیم مشروعیت و کارآمدي -1-2-1-4
شود وي اعتقاد اطالق می» روحیه«به گستردگی و شدت پشتیبانی مردم از رهبران  1از نگاه جوزف فرانکل

داف آن داشته بستگی به اوضاع و احوال و دارد که این مفهوم داللت بر اعتقاد به آینده دولت و درستی اه
) 160:1383کیفیت رهبري دارد و ممکن است دستخوش نوسانهاي مکرر و گاه ناگهانی قرار گیرد. (فرانکل، 

ویژگی است که قدرت را به اقتدار، یک ناصح یا قدرت را به حاکم سیاسی تبدیل  2بر این مبنا مشروعیت
گوید وقتی شود. رابرت دال در مورد مشروعیت میمحض تبدیل میکند و در فقدان آن قدرت به زور می

                                                   
1 - Joseph Frankel 
2  -  Legitimacy 

 اقدامات
 روانی

 عملیات روانی

 جنگ روانی

 جنگ نرم
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حکومتی مشروعیت دارد که مردم تحت فرمان اعتقاد راستین داشته باشند به این که ساختارها، عملکردها، 
اقدامات، تصمیمات، سیاستها، مقامات، مدیران یا حکومت از شایستگی، درستکاري یا خیر اخالقی برخوردار 

توان گفت بخشی از قدرت در مورد چیزهاي مادي است ) می1579دجو، روزنامه اعتماد: ش باشند. (دا
گیرد. در جهانی که به وسیله شیوع را نیز دربرمی 1همچون اسلحه، رفاه، انسان، پول، نفت اما قدرت، روحیه

اعتبار و  گردد ممکن است بنابراین بهعناصر اغلب مادي پایه ریزي گشته قدرت واقعی که پدیدار می
تواند انسانها را به تحرك تواند حرکت دهد اما میها را نمیمشروعیت وابسته باشد. عقیده و وفاداري کوه

تواند وانهاده شده باشد: رو اعتقاد بر آن است که هنوز بعدي نهایی از قدرت وجود دارد که نمیوادارد. از این
تواند به طور عمده از توانایی هر موجودیت دو چیز می شود کهو همین طور استدالل می 2بعد روانشناسانه

چه دولتی و چه غیردولتی در مورد قدرت متصور بکاهد یا بر آن بیفزاید: ابتدا مشروعیت داشتن در چشمان 
  (Ferguson, 2003:4)اعضاء دوم اعتبار آن در چشمان قدرتهاي دیگر. 

ژیها باعث ادغام اطالعـات و ارتباطـات گردیـده و    امروزه در عصر جهانی شدن، ادغام اقتصادها و تکنولو
تر شده که در برخی موارد افزایش اطالعات مردم باعث پی بردن آنها به حقوق خود و طرح تقاضاهاي جدي

پاسخگویی به آنها خارج از توان حکومتها بوده است. این ناتوانی مشروعیت حکومـت را تحـت تـاثیر قـرار     
کند. گزینه اول تغییرپذیري در داخل حکومتها، ایجاد تغییـر در جامعـه و   نش میداده و آنها را وادار به گزی

توانـد  در رابطه مردم با حکومت، انتقال تحوالت بین المللی به داخل و نیازهاي داخلی به خارج است که می
کـه   ) شهروندان به دلیل ویژگیهاي جهان در هـم تنیـده  123:1382مشروعیت نظام را حفظ نماید. (فاخري، 

اي شده است، سطح توقع و انتظـار را بـا شـرایط جدیـد خـویش و در      ها و اطالعات در عمل لحظهتبادل داده
انـد.  ها و مطالباتکنند و خواستار پاسخگویی به این نگاهمقایسه با شرایط متفاوت و متنوع جهانی تنظیم می

ات رخ داده جهان در حال توسعه را در در واقع تحوالتی که در عرصه مایکروالکترونیک و تکنولوژي اطالع
و  130:  1386اي به نام انفجار انتظارات و توقعات قرار داده است. (در این باره ر.ك: مومنی، معرض پدیده
) در واقع بزرگترین تهدید بـراي حکومتهـا در دنیـاي رو بـه جهـانی شـدن، عـدم توانـایی         222تا: پورپاشا، بی

افزایش مردمی آن هـم در شـرایطی اسـت کـه گسـتردگی و پیچیـدگی ایـن         پاسخگویی به انتظارات در حال
مطالبات توان دولتها را در این که خود به تنهـایی و بـدون حضـور مـردم، بـه شناسـایی و پاسـخگویی آنهـا         

  بپردازند، به حداقل رسانده است.

                                                   
1  -  Morale 

2  -  The Psychological 
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  رابطه کارآمدي و مشروعیت -2-2-1-4
انبه و مستمر وجود دارد و به عبارتی هنگامی که پایینیها بین کارآمدي و مشروعیت تعامل و ارتباط دو ج

ها نتوانند سقوط و سرنگونی حتمی است. کارایی با بازده محلی هر سامانه (سیستم) مترادف نخواهند و باالیی
است و منظور از آن نتیجه بخش بودن یک طرح، برنامه یا سیاست است کارآمدي هم منبع مشروعیت است 

ا و پایه تقویت آن و به نوعی مشروعیت مکمل و ثانویه است. از دید لوسین پاي مبناي زو هم مشروعیت
توسعه سیاسی افزایش ظرفیت سیستمیک و تنوع ساختاري و تخصصی شدن ساختارها در راستاي پاسخگویی 

ان بحران هویت، بحران مشروعیت، بحر –هاي مردم و عبور موفقیت آمیز از بحرانهاي شش گانه به خواسته
:  1382نفوذ، بحران مشارکت، بحران ادغام، بحران توزیع، در مسیر پیچ و خم توسعه است. (اخوان کاظمی، 

79 -81(  
در فرایند جهانی شدن، بازي با حاصل جمع غیرصفر است و کشورها و نهادها و بازیگران سیاسی به طـور  

مجموعه فعالیتهاي یک کشور نمـادي از   دائم در کش و قوس، امتیازگیري و امتیازدهی هستند. به تناسبی که
تر است و به تبع آن بهبود وضـع رفـاهی و ثبـات اقتصـادي و     کارآمدي باشد، نهاد دولت در امتیازگیري موفق

یابی نخبگان سیاسی آن کشـور مطـرح   شهروندان در یک کشور هم اکنون به عنوان مهمترین منبع مشروعیت
کنندگان با تعاریف عامه مردم از اولویتهاي ملی تفاوت داشـته  شده است. هنگامی نیز که تعاریف حکومت 

شود. (سریع القلم، باشد، شکافهاي حاصل از این تعریف باعث بروز بحران مشروعیت و بحران ناکارآمدي می
آن  1»در دسـترس نبـودن  «) در واقع ناکارآمدي یک حکومت، مقدم و مرجح بر هر چیز داللـت بـر   49:84

(یـا در دسـترس بـودن) آنـان اسـت.      » اسـتفاده شـوندگی  «حکومتها، خاصیت یا اسـتعداد   دارد. فلسفه وجودي
-گره) اغلب اذعان شده که هرگاه مجموعه و کلیتی که قرار بود، در نقش کلید و گشاینده124:83(تاجیک، 

اصل شود و این گر میها ظاهر شود دچار اخالل در این کار ویژه شود خود به صورت بخشی از مشکل جلوه
هـاي کـالف سـردرگم توسـعه و محـو سـندروم       هنگامی که به دولت که وظیفـه خطیـر آن گشـودن گـره    

باشـد و در جهـان   ناپیوستگی توسعه باشد تعمیم یابد ناکارآمدي و در پی آن بحران مشروعیت فرجام کار می
وم موسـع از امنیـت   کنونی که امنیت ملی بیش از گذشته به مفهومی چند جانبه بدل گشته در این راستا مفهـ 

تاثیر مستقیمی بر کـارایی و افـزایش مشـروعیت خواهـد داشـت. امـروزه در عصـر جهـانی شـدن سرمنشـأ           
مشروعیت حکومتها کارآمدي آنها قرار گرفته و میزان رضایتمندي شهروندان از خدمات حکومـت پشـتوانه   

یابنـد. در  نگتري در این زمینه میو عقبه مقبولیت حکومتها بوده و عوامل فرهی و ماوراء الطبیعی نقش کمر
ایران با تفاسیري که از مفهوم صدور انقالب به ویژه در دولت سازندگی به وجـود آمـد الگـو قـرار گـرفتن      
کشور در زمینه تحقق اهداف رفاهی و عدالت اجتماعی براي کشورهاي منطقه مدنظر بوده که با نیـل بـدان   

                                                   
1 - Non availability 
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گشـت. بـه زعـم صـاحبنظران     اي مترقی و پیشرو ترسیم میمونهرسالت صدور انقالب ایفا گردیده و مدل و ن
بحران ناکارآمدي و ناکامی در زمینه تحقق اهداف رفاهی نظام را دچار چالش نمـوده آفـت و نقطـه ضـعفی     

سـازد. ایـن امـر در    هاي تئوریک آن را در عمل با شکاف روبرو مـی براي مدل حکومت دینی بوده و پشتوانه
دهد که هرم سنی جمعیت ایران جوان بوده و در عصـر ارتباطـات   ذیري را افزایش میدورانی میزان آسیب پ

تواند با شکافها و تقطیعهاي اجتمـاعی و  شود بحران مشروعیت میهاي مواجهه و مقایسه فراهم میکه زمینه
د و دافعـه  ادغام با بحرانهایی چون بحران جنسی و بحران هویت تبعات امنیتی ناخوشایندي را دربرداشته باش

اي بـراي  تـر بسـازد و بـه عنـوان سـوژه     حکومت و نیروي گریز از مرکز آن در برابر شهروندان را پررنـگ 
برداري قـرار گیـرد. در حقیقـت ایـن جنـگ روانـی و عملیـات روانـی در         عملیات روانی دشمنان مورد بهره

و مقدمـه چینـی و هیـاهوي     سـازي کند که ابتدا با زمینهچارچوب آن یک چرخه و سیکل را باز تولید می
گیرد سپس به عنوان مکمل و عامل ها و تکنیکهاي روانی قرار میجنگ روانی کشور هدف مورد آماج حربه

مختلف بر کشور هدف تحمیل گشته که ضعف اقتصادي  تحریمها و فشارهاي اقتصادي به طرقتشدید کننده، 
شود سپس این ن زنجیره فعالیتهاي متخاصمانه میو در نتیجه بحران ناکارآمدي و تضعیف دولت هدف اصلی ای

ناکارآمدي به صورت یک بحران جلوه داده شده با بزرگنمایی و دامـن زدن بـه آن فـاز جدیـدي از جنـگ      
زدایی و بحران مشارکت فراگیر کشور هدف را مدنظر دارد. در گردد که در نهایت مشروعیتروانی آغاز می

دولت و جامعه به عنوان بنیان قدرت دولتها در نظام جهانی بـه تعبیـر    این چارچوب از هم گسیختگی رابطه
مدنظر است زیرا دولتها از طریق بسیج انسانها و منابع مادي براي عمل ملی داراي ابزارهاي  2و دومکه 1کاگلر

  گردند و خدشه در این رابطه و عملکرد تضعیف قدرت و عملکرد ملی را در پی دارد.نفوذ سیاسی می
کننده تمامی ترتیبات افندي و بی اثر شدن معادالت متخاصمان در چارچوب جنگ روانی منوط به  خنثی

هرگونـه  » مسووالن بتوانند؛ مـردم بخواهنـد  «زاي نظامهاي سیاسی است کارکرد مثبت این فرمول مشروعیت
وژه قـرار  روند معکوس و اغتشاش در این معادله و فرمول و چارچوب، دشمنان را براي جنـگ روانـی و سـ   

سازد تا با باژگونه خوانیها و دادن ناکارآمدیها در راستاي عملیات روانی خود ترغیب و تحریک و تشجیع می
ها و کلیدهاي حل بحرانها و ستونهاي اتکا در نظامات سیاسی را به صورت هیاهو و شانتاژ، راه حلها و روزنه

ه داده تصویرسازي منفی و اعتمـادزدایی از نظـام   بخشی از مشکالت و موانع و نقاط ضعف و پاشنه آشیل جلو
  سیاسی را محقق سازند.

  مدل برخورد دشمن در عصر استیالي قدرت هوشمند همگرا -3-2-1-4
  مدل احتمالی برخورد جدید دشمن یک مدل تلفیقی به شکل زیر خواهد بود:

                                                   
1  -  Kugler 

2  -  Dumke 
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  تمرکز فشار روانی و سیاسی بر مدیریت سیاسی و دفاعی کشور. -1
  شار عملیات روانی بر مردم و جهان و....تمرکز ف -2
  تمرکز فشار عملیات اقتصادي (تحریم) -3
  عملیات نظامی روي اهداف گزینشی و مکمل. -4
  تمرکز تالشها روي انهدام زیرساختهاي حیاتی و حساس مردمی و دفاعی -5
  ایجاد نقاط فوق بحرانی در جمعیتهاي عمده مثل تهران و... -6
  مردم به حوزه اعتراض، اغتشاش و... و در نهایت تخاصم با حکومتهدایت نارضایتی  -7
  انتقال فشار کمکی نظامی به سمت مقاومتهاي باقی مانده... -8
  ایجاد هماهنگی بین پتانسیل تخاصمی مردمی و سیستم تهاجمی نظامی بر حکومت. -9

  )49:1388جابجایی و تغییر سیستم سیاسی و حکومت. (نباتی،  -10
  ايرسانهجنگ  -2-4

در دنیاي کنونی که سیاستگذاران در پردازش و تدوین راهبردهاي خود در سطح بین المللی ایستارهاي خود را 
اي و انباشت معطوف به قدرت مضاعف که همان ترکیب قدرت فیزیکی و سخت با قدرت مجازي و رسانه

اند شاهد غلبه تصویر و زبان همگانی دیجیتالی در عصر تمامی توانهاي پراکنده در محیط قدرت است نموده
باشیم که به نوعی منطق قدرت را به منطق تکثیر مبدل نموده است و به واقع مکان می –فشردگی زمان 

اي جهانی عزمی جدي در انعکاس و نمایش قدرت خویشتن داشته شاهد آنیم که قدرتهاي مجازي و رسانه
هاي مجازي مفصل بندي نموده برنامه ریزي و سرمایه گذاري عظیمی الب سازهسیستمهاي ارزشی خود را در ق

را در این حوزه براي اعتال و اشاعه قدرت نرم (که براي پیروزي در دوران به ظاهر صلح ضروري است) و 
یف ها براي تضعاند. در این راستا استفاده از رسانهایجاد جاذبه و هیمنه در عصر تصویرسازي به کار بسته

ها به منظور دفاع از منافع ملی عمومیت یافته است و گیري از توان و ظرفیت رسانهکشور هدف و بهره
ها به عنوان یک سالح برنده و پیش برنده براي تامین منافع له یا علیه هر سیاست اجتماعی به سادگی رسانه

  یابند.راي هر عملیاتی موضوعیت میها همواره در طرحهاي استراتژیکی باند و اشکالی از رسانهبسیج شده
  ايابزارهاي رسانه -1-2-4

هاي مورد استفاده در عملیات روانی جهت انتقال پیام هستند که به پنج دسته اي همان رسانهابزارهاي رسانه
عمده شامل تلویزیون (عادي، خبري و ویژه)، رادیو (عادي و ویژه)، خبرگزاریها، مطبوعات (نوشتاري) و 

شوند و هر کدام قابلیتهاي موثري در امر انتقال پیام دارند و به طور مجزا قادر به اجراي ت تقسیم میاینترن
بخشهاي تاثیرگذار هستند. این ابزارها به دلیل برد زیاد و فراگیر بودن، در تلقین و القاي تحلیلها، اخبار 

ها با انبوه ده مخاطبان دارند. رسانهسیاسی و اجتماعی هدفمند بیشترین تاثیرگذاري را بر طرز فکر و ارا
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دهند به یکی از ابزارهاي شاخص تاثیرگذار بر افکار عمومی تبدیل گشته و پیچیدگی اطالعاتی که انتقال می
رو کشورها به خصوص قدرتهاي بزرگ و فراگیر بودن آنها، مقابله با تاثیراتشان را دشوار ساخته است. از این

دهند. ها، در به کارگیري آنها تردید به خود راه نمیگر کارکردهاي جذاب رسانهبا شناخت این کارکرد و دی
  )98-97:  1389(اسکندري، 

گیري از مکانیسمهاي کنترل فکري روانی کارکرد خود را که کوچک جلوه دادن ها با بهرهدر واقع رسانه
نمـایی و دامـن زدن بـه بحرانهـاي     بحرانها در جبهه و اردوگاه خودي و بزرگنمایی و آگراندیسـمان و اغـراق   
هـایی چـون   دار و بهـره از حربـه  حادث در زمین حریف است با بمباران پیامهاي ارتباطی و اخبارهاي جهت

باژگونه خوانی حقایق، شانتاژ، مشوه جلوه دادن تصویر حریف، غوغا ساالري و هیاهوگري و مسخ و تحریف 
سـازند و بـا هـدف    در منظر و نظرگاه مخاطبـان عملـی مـی    و ادغام و جابجایی مرزهاي ارزشها و ضدارزشها

برتري جویی نسبت به دشمن یا رقیب خود و تغییر مواضع کشور هدف، اسـتحاله، فروپاشـی، برانـدازي و یـا     
 نمایند.تغییر حکومت مورد نظر را دنبال می

 » نتیجه گیري«
اطالعاتی و ارتباطاتی هاي  فناوريدر عصر قدرت هوشمند و قدرت مضاعف اشکال متحول نبرد با بهره از 

تواند در نقش آفرینی و قدرت ما نور و میزان قدرت کشورها در عرصه جهانی نقش ایفا  می ابزاري است که
  نماید.

هـاي   در وضعیت پدافندي در برابر تکنولـوژي  در نبرد نا متقارن و غیرعاملدر این رابطه رویکرد پدافند 
ع آفندي و باالدست کشورهاي قدرتمنـد بـا توجـه بـه تمـامی ابزارهـاي       برتر و تسلیحات نسل چندم و موض

  تواند مورد بهره سیاستگذاران و رهبران قرار گیرد. می سخت و نرم و تلفیق این دو در تمامی سطوح
 شناخت و احاطه بر این فنون،راهکارهایی جهت دفع و خنثی سازي تحرکـات دشـمنان در دسـترس قـرار    

یت جنگ سایبري(رایا نبرد) و فضاي مجازي و اولویت و برتري سـایبر پولتیک(رایـا   دهد.با توجه به اهم می
فضاي پس از جنگ سرد اهمیت این  سیاست) و در کل سیاست ادنی نسبت به سیاست اعلی در عصر کنونی و

  شود. می مساله بیشتر احساس
خلی کشورها را کمرنگ سازي عناصري چون کارآمدي و مشروعیت سازي توسط دشمنان که وحدت دا 

هدف قرار داده و استحاله درونی و براندازي را جایگزین نبرد مستقیم و فتح قلمرو سرزمینی ساخته و نـوعی  
گذارد، توجه به تمهیدات پدافنـد   می جنگ نیابتی و غیر مستقیم را در برابر دخالت نظامی به معرض نمایش

را خنثی و بـی اثـر سـازد    ها  ات را ارائه داده و توطئهو ضد حمالت این ترتیبها  تواند بدل می را که غیرعامل
  روزافزون ساخته است.

در این نوشتار سعی بر آن بوده با ترسیم و تعریف مفاهیم و ارائه تصـویري از ایـن تمهیـدات،راهکارها و    



 q  567  فضاي سایبر، قدرت هوشمند  با رویکرد پدافند غیرعامل
 

 

چگونگی ماهیت نبرد در عصر قدرت هوشمند روشن گردد. در ایـن راسـتا امـروزه شـاهدیم فضـاي نبـرد از       
آتشـین مبـدل   هاي  سرزمینی به فضاي مجازي انتقال یافته و مرزها ودیوارهاي بتونی و سخت به دیواره عرصه

  گردیده و نوعی دگردیسی ماهوي و شکلی را در عرصه نبرد قدرت پدیدار ساخته است.
در نتیجه فضاي مجازي باعث باال بردن سطح مواجهه و مقایسه و اطالع از جوامع دیگر شده که توقعات 

نماید که مقابلـه   می بسان شمشیري دودم عملها  دهد، از این رو این فناوري می و انتظارات شهروندان را شکل
  .به مدیریت و تدابیري خاص و نا محسوس تا کنترل بی هدف و مستقیم و غیر هوشمند نیاز داردها  با آن

جدید نبرد و بازیگران نـوین  هاي  بر این اساس و با توجه به ظهور اشکال جدید اجتماعی جنگ و حیطه
امنیتی،دفـاعی و حفـاظتی همچـون پدافنـد     هاي  ضرورت در پیش گیري فنون نوین در فرایندها  در کنار دولت

 اطالعاتی و بهینه سازي سازمان و ساختار دفاعی در راستاي دکترین دفاعی در فضاي سایبري احساس غیرعامل
و عملکردها و سـازمان  ها  راهبردها و حفظ و استمرار شیوه گردد. بدیهی است پافشاري به در پیش گیري می

دفاعی به سیاق سابق و ممانعت از تحول در آنها چه کیفی و چه کمی چه نرم افزاري چه سـخت افـزاري بـا    
در بدنـه دفـاعی و ضـربه پـذیري و     هـا   و روزنـه ها  توجه به فضاي سیال و متحول جهانی سبب ایجاد شکاف

تلفیقـی و  هاي  شود. لذا در پیش گیري راهبردها و ایستارهاي جامع و تکیه بر رویکرد می تضعیف موازنه قوا
  فراگیر الزامی است.

توان اشـاره نمـود در عصـر کنـونی تمـامی ابزارهـا و کلیـه فضـاها از پـول و تجـارت،افراد            می در خاتمه
ی و بهداشتی و.... براي به زانـو  و رسانه ها،نخبگان،نفت،خدمات دارویها  اسلحه،اتم،لیزر،ماهواره،وشهروندان، 

و ها  گیرد تا حتی مزیت می در آوردن و مطیع ساختن اراده رهبران کشورها مورد بهره برداري و استفاده قرار
را مبدل به تهدید و نقطه ضعف سازد. در اینجاست که هنر مدیریت در قالب در پیش گرفتن تمهید ها  فرصت

را تبدیل به فرصـت و  ها  مثمر ثمر باشد و حتی نقاط ضعف و محدودیت تواند غیرعامل میو رویکرد پدافند 
اطالعـاتی و  هـاي   ند نیز در عصـر اطالعـات و گسـترش فنـاوري    قوت سازد. معناي واقعی قدرت هوشم نقطه

  باشد.      می نبرد نیز همین گونههاي  ارتباطاتی و تغییر شیوه
  

  منابع
  »کتب« 
  ،تهران،بوستان حمید.غیرعاملپدافند ي ها ) دانستنی1389اسکندري،حمید (-1
  و تدبیرها،تهران،فرهنگ گفتمان.ها  ) دهه سوم،تخمین1383تاجیک،محمدرضا (-2
  ) سنجش قدرت ملی در عصر فراصنعتی،تهران،موءسسه ابرار معاصر تهران.1383تلیس،اشلی و دیگران (-3
  ات استراتژیک.)ایران و جهانی شدن،تهران،مرکز تحقیق1384سریع القلم،محمود ( -4
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)سازمان جهانی تجارت و سیاست خارجی ج.ا.ا،تهران،دفتـر مطالعـات سیاسـی و بـین     1382فاخري،مهدي (-5
  المللی.

) روابط بین الملل در جهان متغیر،ترجمه عبـدالرحمن عـالم،تهران،دفتر مطالعـات    1382فرانکل،جوزف (-6
  سیاسی و بین المللی.

پدافنـــد هــاي   ) مبانی،اصــول و شــیوه  1388و پــرورش (  وزارت آمــوزش  غیرعامــل کمیتــه پدافنــد   -7
  ،تهران،انتشارات مدرسه.غیرعامل

  ،تهران،دانشکده علوم و فنون فارابی.غیرعامل) مبانی پدافند 1388نباتی،عزت اهللا (-8
  »مقاالت«
،ترجمه حسین سلیمی،فصـلنامه ي سیاسـت خارجی،شـماره سـوم،پاییز     »دفاع مجازي) «1380آدامز،جیمز (-1

  ماه.
  ،روزنامه شرق،سال نهم،بی جا.»جنگ سایبري و فضاي مجازي ایران) «1390ابویی،مهدي (-2
،فصــلنامه »ارتقــاء و کارآمــدي در نظــام ج.ا.اهــاي  و شــیوههــا  شاخصــه) «1382اخــوان کــاظمی،بهرام (-3

  راهبرد،شماره بیست و نهم،پاییز ماه.
،اطالعـات سیاسـی و اقتصـادي،ش    »دها و زیان هـا ایران در راه جهانی شدن:سو«پورپاشا کاسین،علی (بی تا) -4

241-242.  
  .1579،روزنامه اعتماد،ش »انقالب اطالعاتی و مفهوم مشروعیت«)،1387دادجوي توکلی،سپهر (-5
دیپلماسی غیر دولتی،پیشـنهاد یـک راهکـار جدیـد بـراي سیاسـت خـارجی        ) «1385دهشیري،محمدرضا (-6

  ،همشهري دیپلماتیک،شماره هفتم.»ج.ا.ا
  .  1384،روزنامه شرق،سال نهم،شماره»دکترین فضاي سایبري) «1390شفیعی،حامد (-7
  ،همشهري ماه،خردادماه.»فضاي مجازي بازوي قدرتمند قدرت هوشمند) «1390عمیدیان،هاجر (-8
،مجموعـه مقـاالت همـایش ایـران در     »21اساسی اقتصاد ایران در قرنهاي  چالش) «1386موءمنی،فرشاد (-9

  تحقیقات و توسعه علوم انسانی. ،موءسسه21قرن
  ،مردادماه.14،مهرنامه،شماره»آینده قدرت) «1390ناي،ژوزف.اس (-10
  »منابع انگلیسی«

1-Ferguson,Nial (2003) What is Power?,Hoover Institution,No2. 
2-Ja Ba,Young (2003) Information Technology and The Empowerment of New 
Actors in International Relations,Journal of International and Area 

Studies,Volume.10,Number2.  
  



ارتباطی منطقه ده هاي  و شبکه  شهري معابر پذیري آسیب ارزیابی میزان
  عامل غیر پدافند شهرداري تهران بر اساس اصول 

  2حسن حسینی امینی، 1مریم حمزه نیسیانی
 

 چکیده
 تعدد است شهر یک پذیري آسیب کاهش یا افزایش در عناصر ترین مهم از یکی ارتباطی هاي راه

 داشت خواهد سزایی به تأثیر تلفات کاهش و پذیري آسیب میزان بر کاهش شهر دسترسی مسیرهاي
 پذیري آسیب میزان خصوص در اطالعات موجود و آمار از استفاده با تا است آن بر پژوهش این

 آسیب با سطح ارتباط در کنکاش به تهران شهرداري 10ۀ منطق پدافند غیرعامل منظر از شهري معابر
پدافنـد   دیـدگاه  از زلزلـه  با ارتباط در معابر شبکه مراتب سلسله تناسب به شهري بافت پذیري

 از تحقیق وعـــن به توجه با و اي انهــکتابخ عمدتاً اطالعات آوري روش جمع. بپردازد غیرعامل
 بررسـی  براي ماتریسی روش مقاله از این در. است شده استفاده نیز )مصاحبه( میدانی مطالعات
تحقیق  نتایج. است شده استفاده پدافند غیرعامل اصول با تهران شهرداري 10ۀ منطق مکانی انطباق
 طریق بدین . است تهران شهرداري ده  ۀمنطق در پدافند غیرعامل اصول رعایت عدم دهنده نشان
 ترین مهم در مالی و جانی خسارات کاهش براي بحران وقوع را قبل از پیشگیرانه اقدامات توان می

  . دادانجام ، است بیشتر شهر نقاط بقیه از تلفات این که جایی، شهر معابر
 شهري معابر، تهران شهرداري 10 ۀمنطق، زلزلهپدافند غیرعامل،  ها: کلیدواژه

   

                                                   
 برنامه ریزي شهري کارشناس ارشد .1
  و دانشجوي دکتراي برنامه ریزي شهري مدرس دانشگاه .2
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 مقدمه
 میدهد تشکیل را هیمالیا - آلپ کوهزایی پهنه از بخشی که البرز، کوههاي کوهپایه در بزرگ تهران پهنه

 الیه روي بر تهران شهري منطقه .است متعدد و فعال گسلهاي با و باال اي لرزه توان داراي پهنه این .قراردارد
 یافته توسعه )شده انباشته سخت سنگ روي بر اي پیچیده شناختی زمین سازندهاي طریق از که( آبرفتی هاي

 سال 150 بازگشت هاي دوره با ،شدید زلزله چندین متحمل تهران تاریخی، هاي زلزله هاي داده برپایه .است

 دچار 1369سال  در است گرفته قرار تهران باختري شمال کیلومتري 220 در که منجیل شهر .است شده

 وقوع احتمال شناسان زلزله .دادند دست از را خود جان نفر 15000 حدود آن اثر در که گردید مهیبی زلزله

 زلزله تاکنون خورشیدي 1209 سال از شهر این زیرا میدهند تهران در نزدیک آینده در را شدید زلزلهاي

 مناسب هاي سامانه ایجاد بدون و سرعت به تهران شهري توسعه .است نکرده تجربه را باري مصیبت

 از ناشی بالیاي از پیشگیري برنامه تهیه .است گرفته صورت محتمل هاي زلزله از ناشی فجایع از پیشگیري

 دهد کاهش را زلزله رویداد از ناشی احتمالی آسیبهاي بتواند که طریقی به شهري و اي منطقه سطح در زلزله

  .است ضروري و الزم فوریت به
 به غرب از و قزوین خیابان به جنوب از نواب، بزرگراه به شرق از آزادي، خیابان به شمال از ده منطقه

 با جنوب از  11 منطقه با شرق از ،2 منطقه با شمال از منطقه این .شود محدود می ه)ر(امام  یادگار بزرگراه
 مـی  محله 10 و ناحیه 3 داراي موجود وضع در 10 منطقه .است همسایه 9 منطقه با غرب از و 17 منطقه

 اشـغال  زیـر  به را ازمنطقه اي مالحظه قابل سطح منطقه این در بسیارکوچک قطعات با فشرده بافت .باشد

در رونـد تحـوالتی    .نفـر اعـالم شـده اسـت     1385،322000 سـال  سرشماري در منطقه جمعیت .است برده
 نسل مهاجرت با یا اند کرده مهاجرت منطقه از یا تر پرجمعیت هاي خانواده منطقه، از مهاجرت وجمعیت 

 قـدیمی  محـالت  در اسـکان  به تمایل که اند شده تبدیل جمعیت کم سالخورده و هاي خانواده به آنها جدید

 یافتـه  اسـکان  جـوان  و جمعیت کم منطقه خانوارهاي ساز تازه آپارتمانهاي در دیگر سوي از .دارند را خود

 و امـالك  موجود نوسازي روند فعلی، جمعیت نیاز مورد خدماتی فضاهاي کمبود علیرغم منطقه این در .اند
  .کند می و کرده فراهم را جمعیت بیشتر افزایش مسکونی زمینه واحدهاي

 شمال در ساز و ساخت براي هایی محدودیت که معماري شوراي عالی 329 و 269 مصوبات به توجه با 

 و شـد  مواجه ساز و ساخت توجه افزایش قابل با گذشته چندسال طول در ده منطقه بود، آورده بوجود شهر
 .گردید جمعیتی چشمگیر افزایش به منجر
 کـه  حمالتی و موشکی هاي باران بمب و عراق بعث رژیم هاي تهاجم در تحمیلی جنگ دوران طول در

 و خسـارات  کـاهش  بـه  توجـه  ضـرورت  افتاد، اتفاق دیگر شهرهاي و سپس عمق کشور و مرزي مناطق به
 مـورد  کشـور  شـهر  61 مسکونی مناطق هشت سال طول این . در[1]شد مطرح بحرانی شرایط براي آمادگی
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 دشـمن،  کـور  اثر بمباران در جنگ تحمیلی طی در ملل، سازمان گزارش بر .بنا[2]گرفت قرار نظامی تهاجم

 غیرعامـل  دفـاع  .اصـول [3]شـد  وارد عمـده  خسـارت  خانـه  هزار 19 به و تخریب کلی به خانه هزار 130

 از غیرعامـل  دفـاع  اهـداف  به توان می بکارگیري صورت در که است بنایی زیر و بنیادي مجموعه اقدامات

 دقـت  و یـابی  هـدف  اهـداف،  شناسـایی  هاي سامانه توانایی و کاهش قابلیت صدمات، خسارت و تقلیل قبیل

 دوم جهانی جنگ پایان از .[4]گردید وي نائل به بیشتر تحمیل هزینه و دشمن آفندي تسلیحات گیري هدف

 پذیري آسیب کاهش در جهت راهکارغیرمسلحانه عنوان به غیرعامل پدافند جهان، ازکشورهاي بسیاري در

رعایـت   .اسـت  گرفتـه  قـرار  توجـه  مورد و شده مطرح انسانی نیروي و زیربنایی تجهیزات شهري، تأسیسات
 در الزم اصـول  از طبیعـی  سـوانح  درمقابـل  بلکه احتمالی حمالت مقابل در تنها نه غیرعامل پدافند الزامات

 رود مـی  شـمار  بـه  مـردم  مـال  و جـان  حفـظ  و شهر هاي زیرساخت و وماندگاري تأسیسات پایدار توسعه

 مانـده  بـاقی  معمـاري  و سـاز  و ساخت مباحث و بنا مقیاس تک در هنوز پذیري، آسیب تخصصی .بحث[5]

 نیز شهرها سطح در .است نیافته را خود و تخصصی قانونی شایسته، جایگاه شهرسازي روي پیش هاي وعرصه

 توسـعه  تا گردد اجرا و تدوین شهري باید طراحی و ریزي برنامه براي ساختمان اجرایی هاي نامه آیین عیناً

 و طبیعـی  بستر با متناسبباید  شهري تأسیسات وها  زیرساخت یابی شود،مکان هدایت ایمن نحو به شهر آتی
 واحـدهاي  و محلـی  عملکـرد  شـعاع  بـا  ویژه به کارآمد شهري شبکه و گیرد صورت شناختی زمین وضعیت

  .[6]شود طراحی ایمنسازي کدهاي با مسیر عرض و ارتفاع نسبت و بودن محصور به توجه با همسایگی
 همـه  در ملـی  حاکمیت و ارضی تمامیت از صیانت افراد، امنیت تضمین مردم، جان حفظ معنی به پدافند

 کـه  عامـل  پدافند: شود می تقسیم شاخه دو به که.[7] است تجاوز گونه هر و شرایط،موقعیت هر در مواقع
 تبـار  نیـازي . شـود  مـی  اسـتعمال  ).. و خیابانی هاي شورش سیل،زلزله، جنگ،( بحران وقوع هنگام در بیشتر
 بـه  رزمـی  هـاي  تکنیـک  و جنگـی  تجهیـزات  ها، سالح بکارگیري با دشمن مقابل در دفاع" را عامل پدافند
 بیشـتر  کـه  غیرعامـل  پدافنـد  و.[8] کنـد  می تعریف آن نابودي و دشمن جنگی ماشین کارانداختن از منظور
 کـاهش  موجـب  کـه  اي نه مسلحا غیر اقدام هر از عبارتست و است بحران از پیش مدیریت روي آن تأکید
 بحـران  مقابـل  در کشـور  هاي شریان و اسناد تجهیزات، تأسیسات، ها، ساختمان انسانی، نیروي پذیري آسیب
 شـورش  جنگ، انسانی عامل و )..و طوفان و لغزش و رانش و زلزله و سیل خشکسالی،( طبیعی عامل با هایی
 را غیرعامل پدافند داخلی پردازان نظریه  بیشتر.[9] شود می خوانده غیرعامل پدافند ،... و تحریم داخلی، هاي

 هرچنـد .[10] .[11] انـد  کـرده  تعبیـر  ) انسانی (عامل دشمن حمالت برابر در رانهپیشگی دفاع بعد بر تأکید
 ایـن  بـا . شـود  مـی  خسـارت  باعـث  که است انسان رفتار این بلکه نیست زا بحران خود خودي به لرزه زمین
 بنـابراین . است نموده بحران به تبدیل را پدیده این آن با مقابله براي دقیق ریزي برنامه و آمادگی عدم وجود

 کـالن  در ویـژه  به طبیعی سوانح کارآمد مدیریت ناپذیر انکار از ضروریات تلفات کاهش روندهاي شناخت
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 مقیـاس  در ارتباطی شبکه کارایی میزان بر عوامل موثر به توجه میان این در. باشد می تهران مانند شهرهایی
  . باشد می اهمیت حائز پذیري آسیب مفاهیم وها  دیدگاه به عنایت با محلی
 پدافنـد  رویکـرد  بـا  و پـذیري  آسیب میزان نظر از تهران شهرداري ده منطقه شهري معابر این تحقیق در 

 منظـور  بـه  اي گسترده تالشهاي تاکنون. شود می ارائه الزم راهکارهاي و گرفته قرار بررسی مورد غیرعامل
 نوع و اندازه تعیین و پذیري آسیب بیان براي که اند پنداشته اغلب. است گرفته صورت پذیري آسیب تحلیل
 بـا  سـوانح  کالبـدي  تخریب نوع است ممکن چه اگر.[12]است محسوس رابطه این در مدلی تهیه به نیاز آن،

 هـاي  فعالیـت  رونـد  در و دارند مردم بر روانی سو اثر مخرب، سوانح همه ولی. باشند داشته تفاوت یکدیگر
 بنـدي  قطعـه  در گفـت،  تـوان  می قطعات، اندازه با رابطه در.[13]کنند می اختالل ایجاد اجتماعی و اقتصادي
 بـا  و یافتـه  افزایش پذیري آسیب میزان مفید، فضاي شدن کاسته و باز فضاي خردشدگی علت به تر کوچک
 نحـوي  بـه  قطعـه  باز فضاي وها  ساختمان ترکیب اگر.[14]شود می کاسته آن میزان از قطعات اندازه افزایش
 بـاز  فضـاي  انسـداد  و پذیري آسیب باشد، شده محاط جهات همه ازها  ساختمان توسط آن باز فضاي که باشد

 عـرض  شـاخص  دو زیـر  در توان می را شهري دسترسی هاي شبکه از ناشی پذیري آسیب.[15]شود می تشدید
 سلسله در و بوده بیشتر عرض داراي معابر چه هر. داد قرار نظر مورد معابر از عبوري ترافیک حجم و معابر
  .[16]داشت خواهند کمتري پذیري آسیب باشند، داشته قرار باالتر مراتب
 تحقیق هاي فرضیه
 آسیب میزان تهران شهرداري ده منطقه در غیرعامل پدافند اصول رعایت عدم به توجه با :اصلی فرضیه

 . باشد زیاد می زلزله برابر در پذیري
 در انسانی پذیري آسیب میزان تهران شهرداري ده منطقه در جمعیتی تراکم به توجه با :اول فرعی فرضیه

 . باشد می منطقه زیاد این در زلزله برابر
 و نامناسـب  شـرایط  ایجـاد  باعـث  معـابر  شـبکه  مراتب سلسله مطلوب غیر وضعیت :دوم فرعی فرضیه
 .شود می پذیري آسیب افزایش بنابراین

 تحقیق روش
 پژوهش فضاي .است تحلیلی  توصیفی پژوهش این بر حاکم رویکرد .است کاربردي نوع از حاضر پژوهش

 در .باشد می خاص طور به تهران 10 منطقه شهري معابر محدوده و کلی، طور به تهران 10  منطقه محدوده

 اقدام تهران، 10 منطقه در غیرعامل پدافند تمهیدات بررسی درك ضرورت و موجود وضع شناخت راستاي

 ،1385 سال ایران مرکزآمار در کشور مسکن و سرشماري نفوس آخرین نتایج از خام هاي داده گردآوري به
 این جایگاه شهرداري، از مربوطه نقشه هاي اخذ و تهران تفصیلی و جامع طرح مطالعات بررسی با و گردید

 از استفاده نهایت، با در و گردید تدقیق ...و اجتماعی اقتصادي، طبیعی، لحاظ به آن شهري معابر و منطقه
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و  مشخص اي توسعه و تغییري هاي پروژه تعیین تا گیري تصمیم هاي عرصه مختلف سطوح ماتریسی، جدول
 .شد ارائه

 ها یافته تحلیل

 ماتریسی روش
 دو طول در گرفته انجام طبیعی بالیاي در نجات گروههاي عملکرد روي بر شده انجام تحقیقات و مطالعات

 مورد اطالعات آوري جمع به اقدام با که اند داشته کسانی را عملکرد بهترین که آن است مؤید اخیر، دهه
 نهایی، کمی ارزیابی و مربوطه موفقیت میزان در تأثیرگذار هاي کیفی مؤلفه دادن قرار مدنظر و منابع از نیاز

 و قبول مورد نظریه یک عنوان به که و بررسی مطالعه مورد معیارهاي .نمایند می انتخاب را هدف بهترین
 .است تشخیص کارور قابل ماتریس عنوان با گردیده ثبت مربوطه عبدرمنا مختلف کاربردهاي با اجرایی

 هدف بهترین انتخاب یا اهداف بندي اولویت گانه شش معیارهاي اول حروف جمع ”کارور“ اختصاري کلمه

 گردیده محسوب هفتم معیار واقع در که دیگري معیار بعدي، تکمیلی هاي بررسی و مطالعات طول در.است

 معابر تخریب اقتصادي ارزش حقیقت در که آن ریالی و ارزي بازدهی و اقتصادي مستحدثات ارزش عنوان با

  .اضافه گردید ششگانه معیارهاي به ،است
  گانههفت  :معیارهاي1جدول

  حرف اول  معیارهاي اولویت هدف  ردیف

 Criticality(  C(اهمیت وحساسیت هدف   1

  Access ability(  A(قابلیت دسترسی هدف   2

  Recuper ability(  R(قابلیت مرمت واحیاي مجدد هدف   3

  Vulnerability(  V(آسیب پذیري هدف   4

  Effect(  E(تأثیرپذیري هدف   5

  Recognizability(  R(قابلیت کشف هدف   6

7  
                    که )Economic Value( یا) Economic Worth(ارزش اقتصادي مستحدثات و بازدهی ارزي و ریالی 

  است EVیا  EWآن  مخفف 
  

  CARVER  ماتریس یا مجموع حروف اول نام  

 ارزش و حساسـیت  اهمیـت،  میـزان  حقیقـت  در هدف حساسیت و اهمیت :هدف حساسیت و اهمیت

 .است هدف امنیتی نظامی، سیاسی،اجتماعی، اقتصادي،
 فیزیکی طرق به سهولت به بتواند گروه که است دسترسی قابل صورتی در هدف :هدف دسترسی قابلیت
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 مالحظـات  .دهـد  انجام را خود مأموریت و رسیده هدف به مصنوعی یا طبیعی باموانع شدن مواجه بدون یا

 و حفاظتی دیوارهاي ازقبیل مصنوعی موانع طبیعی، منابع و عوارض:عبارتنداز هدف به دسترسی در تأثیرگذار
 ،)عمیـق  نیمـه  یـا  عمیق سطحی،زیرزمینی،( کانی هدف موقعیت هدف، اندازه هدف، فاصله و عمق اي، سازه

  .انقضا و پوشش ریلی، و اي جاده نقل و حمل سیستم هوایی، و آب شرایط
 از بعد که است مفهوم بدین هدف مجدد احیاي و مرمت قابلیت :هدف مجدد احیاي و مرمت قابلیت 

 و مالحظـات  .برگردانـد  اول حالـت  بـه  و تـرمیم  را آن تـوان  می زمان چه مدت در آن، به خسارت ایجاد
 در موجـود  تجهیـزات  و امکانـات  تسـلیحات،  :عبارتند از هدف مجدد احیاي و درمرمت تأثیرگذار عوامل

 جـایگزینی  براي موجود قطعات یدکی و تجهیزات مهندسی، تجهیزات و سنگین هاي جرثقیل :قبیل از محل

 تعمیراتی،نیـروي  امکانـات  هدف، نبودن بفرد منحصر دیده، خسارت و معیوب قطعات و تجهیزات وتعمیر،

 سـازماندهی  و آمـادگی  میـزان  اقتصادي، تحریم حریق، اطفاي تجهیزات دسترس، در ماهر و متخصص انسانی

 .بحران مواجهه با جهت
 مقابـل  در سـهولت  و راحتـی  بـه  کـه  اسـت  پـذیر  آسـیب  صـورتی  در هدف یک :هدف پذیري آسیب

 و مالحظـات  .گـردد  مواجه زیادي تلفات و خسارات با زلزله بروز در صورت و بوده خطرپذیر تهدیدات،
 دردسـترس  موجـود  اهـداف  هـدف،  سـاختار  ماهیت و :از عبارتند هدف درآسیب پذیري تأثیرگذار عوامل

 .اقالم پرخطر و مواد مکانی، نامناسب موقعیت تأسیسات، و تجهیزات انسانی، نیروي :شامل
 سیاسی، اقتصادي، جغرافیایی، تأثیرات میزان هدف، یک تأثیرپذیري از منظور :هدف تأثیرپذیري

 و اي منطقه سراسري، سطح سه برمبناي تأثیرات این .است زلزله از امنیتی پس و نظامی اجتماعی،
 و )شهري معابر سلسله( جغرافیا اساس بر اثر پذیري عامل دو اینجا در که است ارزیابی قابل محلی
 متوسط، زیاد، بر مبناي تاثیرات و اند شده بررسی 6 و 2 فرعی هاي فرضیه ارزیابی براي جمعیتی تراکم
 .است ارزیابی قابل کم

 شناسایی و تشخیص میزان حقیقت، در هدف شناسایی و کشف قابلیت :هدف شناسایی و کشف قابلیت

 مالحظـات  .اسـت  مختلـف  شرایط در دشمن اطالعاتی و شناسایی هاي تجهیزات وسامانه منابع توسط هدف

 هدف، پیچیدگی هدف، اندازه هوایی، و آب شرایط :عبارتند از هدف شناسایی و کشف قابلیت بر تأثیرگذار

 .هدف پوشش و اختفا استتار، وضعیت هدف، آثار و عالیم
 .معابر تخریب اقتصادي ارزش از عبارتست واقع در که وریالی ارزي بازدهی و مستحدثات اقتصادي ارزش
 درزلزلـه،  معیارهـا  از هریـک  شـدن  مشـخص  بـراي  )هدف بندي اولویت( کارور ماتریس نهایی ارزش

 نمـره  یک الی ده  عددي مقیاس با دهنده، نجات گروههاي براي آن وضعیت بر مبناي گانه هفت معیارهاي

 هـدفی  گردیده، منظور نهایی جدول در معیار هر با شده مرتبط اخذ نمرات از یک هر سپس .شود می داده
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 ازمعیارهاي یک هر دیگر عبارت به .بود خواهد معبر ترین حیاتی واقع در نماید، کسب را نمره باالترین که

 جـدولهاي  در گانـه مطـرح   هفت هاي ماتریس نمرات .هستند ماتریس یک داراي خود انتخابی، گانه هفت

 .است شده آورده نه تا دو شماره
 طبقـه  هـم  اهـداف  بـه  نسبت را باالتري اولویت باشد، نزدیک 100 نمره به شده کسب نمره قدر هر و

 . نماید می خودکسب
 و شده مطرح حساس اهداف جزو باشد 70 الی 40 بین شده مطرح درجدول آنها دریافتی نمره که اهدافی

 نمـره  نزدیکـی  بـا  متناسب اما نموده کسب حیاتی اهداف اولویت از تر پایین اولویتی،گروه نجات جدول در

مي نمایند.  نمرات ماتریس  کسب خود طبقه هم باالتري در اهداف اولویت 40 نمره به آنها شده کسب
کسـب  هستند.هر هدفی که باالترین نمره را  نمره 100 داراي حداکثرھاي ھفت گانھ مطرح در جدول 
به طور کلی اهداف مورد انتخاب گروههاي نجات با توجه بـه نمـره   . نماید، هدف با اولویت باال خواهد بود

 حـداکثر  جـدول  ایـن  کلی طور به .گردد می تقسیم مهم و حساس حیاتی، سه گروه دریافتی در جدول نه به

 محسـوب  حیاتی اهداف جزو نماید دریافت 100 الی 70 بین  اي نمره که هدف هر .است نمره 100 داراي

  .نماید می کسب را اول اولویت نجات گروه جدول در و گشته
  

 مشخصات ماتریسی مربوط به ارزشیابی اهمیت و حساسیت هدف :2جدول 
 ردیف معیار ارزش

 1 اقتصادي 10

 2 سیاسی 10

 3 اجتماعی 10

 4 نظامی 10

 5 امنیتی 10

 6 فرهنگی 10

 7 اعتقادي 10

 مجموع فاکتور مطرح شده پنج فاکتور که اهمیت بیشتري دارند انتخاب می شوداز هفت  50

  
  

 مشخصات ماتریسی مربوط به ارزشیابی قابلیت دسترسی به هدف :3جدول 
 ردیف معیار ارزش

 1 هدف به سهولت قابل دسترسی باشد 10تا  9

 2 هدف قابل دسترسی باشد 8تا  7
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 3 باشدهدف نسبتاً قابل دسترسی  6تا  5

 4 هدف به سختی قابل دسترسی باشد 4تا  3

 5 هدف قابل دسترسی نباشد 2تا  1

 مجموع هدف متناسب با یکی از پنج فاکتور حداکثر ده و حداقل یک نمره است 10تا  1

 
  

 مشخصات ماتریسی مربوط به ارزشیابی قابلیت مرمت و احیاي مجدد هدف: 4جدول 
 ردیف معیار ارزش

 1 مرمت و احیاي هدف بیش از یک سال زمان می برد 10تا  9

 2 مرمت و احیاي هدف شش ماه الی یک سال زمان می برد 8تا  7

 3 مرمت و احیاي هدف سه ماه الی شش ماه زمان می برد 6تا  5

 4 مرمت و احیاي هدف یک ماه الی سه ماه زمان می برد 4تا  3

 5 بردمرمت و احیاي هدف یک ماه زمان می  2تا  1

 مجموع هدف متناسب با یکی از پنج فاکتور حداکثر ده و حداقل یک نمره است 10تا  1

 
  

 مشخصات ماتریسی مربوط به ارزشیابی میزان آسیب پذیري هدف :5جدول 
 ردیف معیار ارزش

 1 کننده نیاز کشور بوده و در عمق سطحی واقع است هدف تأمین 6

 2 و در عمق متوسطی واقع است کننده نیاز کشور بوده هدف تأمین 4

 3 کننده نیاز کشور بوده و در عمق عمیق واقع است هدف تأمین 2

 4 هدف با اراده کشور مرتبط بوده و در عمق سطحی واقع است 6

 5 هدف با اراده کشور مرتبط بوده و در عمق متوسطی واقع است 4

 6 استهدف با اراده کشور مرتبط بوده و در سطح عمیق واقع  2

 مجموع هدف متناسب با یکی از دو وضعیت حداکثر شش و حداقل دو نمره است 6تا  2

  
  

 مشخصات ماتریسی مربوط به ارزشیابی میزان تأثیرپذیري هدف :6جدول 
 ردیف معیار ارزش

 1 است جغرافیایی سلسله معابر زیاد رپذیري از منظتأثیر  6

 2 است جغرافیایی سلسله معابر متوسط رپذیري از منظتأثیر  4

 3 است جغرافیایی سلسله معابر کم رپذیري از منظتأثیر  2

 4 است تراکم جمعیت زیاد رپذیري از منظتأثیر  6
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 5 است تراکم جمعیت متوسط رپذیري از منظتأثیر  4

 6 استتراکم جمعیت کم  رپذیري از منظتأثیر  2

 مجموع دو وضعیت حداکثر شش و حداقل دو نمره استهدف متناسب با یکی از  6تا  2

 
  

 مشخصات ماتریسی مربوط به ارزشیابی ارزش اقتصادي و بازدهی ارزي و ریالی هدف :7جدول 
 ردیف معیار ارزش

 1 ارزش اقتصادي و بازدهی ریالی و ارزي هدف باال است 3

 2 ارزش اقتصادي و بازدهی ریالی و ارزي هدف متوسط است 2

 3 ارزش اقتصادي و بازدهی ریالی و ارزي هدف پایین است 1

 مجموع  3تا  1
 

  
 مشخصات ماتریسی مربوط به ارزشیابی قابلیت کشف و شناسایی هدف :8جدول

 ردیف معیار ارزش

 1 شرایط آب و هوایی مؤثر نیست 2

 2 شرایط آب و هوایی مؤثر است 0

 3 اندازه هدف مناسب تهاجم است 2

 4 هدف مناسب تهاجم نیستاندازه  0

 5 هدف ساده و تهاجم آسان است 2

 6 هدف پیچیده و تهاجم مشکل است 0

 7 از هدف عالیم و آثار متعدد موجود است 2

 8 عالیم و آثار هدف نامشخص است 0

 9 از اصول استتار براي نگهداري هدف استفاده نشده است 2
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578 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
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  تهران ازمنظرپدافندغیرعامل بااستفاده ازروش ماتریسی 10 ازمنطقه 1 ارزیابی معابرشهري ناحیه: 10 دولج
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580 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
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 q  581 هاي و شبکه  شهري معابر پذیري آسیب ارزیابی میزان
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582 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
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 q  583 هاي و شبکه  شهري معابر پذیري آسیب ارزیابی میزان
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584 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
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 q  585 هاي و شبکه  شهري معابر پذیري آسیب ارزیابی میزان
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586 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
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 q  587 هاي و شبکه  شهري معابر پذیري آسیب ارزیابی میزان
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588 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
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 q  589 هاي و شبکه  شهري معابر پذیري آسیب ارزیابی میزان
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590 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
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 q  591 هاي و شبکه  شهري معابر پذیري آسیب ارزیابی میزان
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592 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
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 q  593 هاي و شبکه  شهري معابر پذیري آسیب ارزیابی میزان
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594 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
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 q  595 هاي و شبکه  شهري معابر پذیري آسیب ارزیابی میزان
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596 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
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 q  597 هاي و شبکه  شهري معابر پذیري آسیب ارزیابی میزان
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598 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
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 q  599 هاي و شبکه  شهري معابر پذیري آسیب ارزیابی میزان
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600 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
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 ناحیه : میزان آسیب پذیري براساس وضعیت غیرمطلوب سلسله مراتب شبکه معابر7نمودار 

  غیرعاملتهران از منظر پدافند  10منطقه  1
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ساس وضعیت غیرمطلوب سلسله مراتب شبکه معابر اسیب پذیري بر: میزان آ8نمودار 

  غیرعاملتهران از منظر پدافند  10منطقه 2ناحیه
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ساس وضعیت غیرمطلوب سلسله مراتب شبکه ا: میزان آسیب پذیري بر9نمودار 

  غیرعاملتهران از منظر پدافند  10منطقه 3معابرناحیه
  

  

  

  نتیجه گیري
 به توان می شد حاصل که نتایجی و 10 منطقه داخل معابر کلیه ارزیابی و ماتریسی مرحله طی از پس

 این در )ذیل در(غیرعامل پدافند اصول بکارگیري بررسی به و برده پی منطقه در این موجود معابر اهمیت

 یابی، مکان سازي، پراکنده سازي، کوچک :هستند زیر به شرح غیرعامل پدافند اصول .پرداخت معابر

 گفت توان می .غیره و فریب پوشش، آمایش دفاعی، سرزمین، آمایش استحکام، اختفا، استتار، تمرکززدایی،

 دفاع در آنچه لیکن رعایت نشده 10 منطقه در معابر این تمرکز و مکانیابی در غیرعامل پدافند اصول که

 تمرکز زدایی و یابی مکان سازي، پراکنده سازي، کوچک اصول است تأکید مورد بیشتر شهري غیرعامل

 پدافند منظر از زلزله برابر در منطقه این کل ،معابر و مسکونی واحدهاي کلیه تجمع به توجه با است

 غیرعامل پدافند اصول رعایت و تمرکززدایی پراکندگی، تعدیل، صورت در که است آسیب پذیر غیرعامل



630 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
 

  

 پدافند اصول با مقایسه در منطقه این ضعف نقاط ها، یافته اساس بر .می یابد کاهش پذیري آسیب این درجه

 غیرعامل پدافند منظر از که است راهکاريها  ضعف این نمودن طرف بر. است 13 جدول بشرح غیرعامل

  .شود می زلزله برابر در آسیب کاهش باعث
  

  غیرعامل پدافند اصول با درمقایسه10منطقه ضعف نقاط :13جدول
اصول 

  پدافندغیرعامل

منطقه وضع موجود 

10  

  انبوه سازي  کوچک سازي

  تجمع سازي  پراکنده سازي

  ندارد  مکان یابی

  تمرکز شدید  تمرکز زدایی

  ضعیف  استحکام

  ندارد  آمایش سرزمین

  ندارد  آمایش دفاعی

  

داراي مشـکل زیـاد نسـبت بـه      10نشان از این دارد که بسیاري از نـواحی منطقـه   ها  نتایج حاصل تحلیل
هـاي   معابر دسترسی سریع با فشردگی بافت دارنـد. ایـن در حـالی اسـت کـه فقـط در قسـمت       برخورداري از 

رسد نسبت برخورداري از معابر دسترسـی سـریع بـا     می باشد و به نظر می کوچکی از منطقه شرایط متفاوت
ط در باشد. از دیدگاه برنامه ریزي شهري بجز مباحث مـرتب  می فشردگی بافت سطح در این قسمتها متعادل تر
باشند که عمدتا مربوط به توزیع امکانـات و زیرسـاختهاي    می بخش پیشگیري مباحث دیگري حائز اهمیت

شهري الزم براي پاسخ به بحران منجر شود و در نتیجه از صدمات و تلفات ناشی از زلزلـه بکاهـد. بنـابراین    
عابر شهري در برابر آسیب پذیري غیر از راهکارها، پیشنهادات زیر جهت برنامه ریزي بهینه سلسله مراتب م

  شوند: می حاصل از زلزله ارائه
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با توجه به فشردگی بافت و عدم امکان توسعه معابر دسترسی سریع در این مناطق، افزایش سطوح  •
 گردد. می معابر دسترسی فرعی و محلی پیشنهاد

بحران و  لزوم اصالح سلسله مراتب شبکه معابر شهري جهت خروج و تخلیه جمعیت در مواقع •
 زلزله.

بزرگراهی در این منطقه جهت تسهیل امداد رسانی و امکان جابجایی و هاي  لزوم افزایش شبکه •
 انتقال تجهیزات به مناطق آسیب دیده.

 تقویت پلها، تاسیسات و تجهیزات جانبی شبکه معابر شهري در مقابل زلزله. •
ت و جابجایی خودکار انسان و هوشمند در کلیه معابر شهر جهت هدایهاي  پیاده سازي سیستم •

 تجهیزات.
 چند منظوره در حاشیه معابر شریانی جهت استفاده در مواقع بحران و زلزله.هاي  ایجاد پارکینگ •
درپیش گرفتن راهکارهاي احیا و بازسازي بافتهاي فرسوده و کاهش میزان فشردگی بافت ازطریق  •
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  بر دانشگاه و دانشجو) تأکید(با  سرمایه انسانیو  پدافند غیرعامل
  1مجید حاجی بابایی

  

  چکیده
یعنـی  ، در گذشته عمده توجه به موضوع پدافند(دفاع) معطـوف بـه جنـگ و آن هـم از نـوع کالسـیک      

توجه اصـلی جلـوگیري از وارد آمـدن    ، این نگرشدر . رویارویی دو لشکر در آوردگاه جنگ با یکدیگر بود
ارتباطی و فـن  هاي  شد زیرا زیر ساخت نمی چندان جدي گرفتهها  دفاع در سایر عرصه. خسارت و تلفات بود

خـورد و حـداکثر برخـی شـایعات در      مـی  بود که همه چیز در میدان جنگ رویاروي رقماي  هآوري به گون
البتـه ایـن   . معطوف به جبهه جنگ بود، از اینرو پدافند. گذار بود رتأثیقالب جنگ روانی به شکلی محدود 

  . بلکه فراگیري و گستردگی آن مد نظر است، در گذشته نیست پدافند غیرعاملبه معناي نبود 
اما با توجه به گسترش تسلیحات نظامی و فراتر رفتن میدان جنگ حتـی تـا عمـق خـاك و شـهرهاي         

پدافنـد  در ایـن نگـرش   . مورد توجه بیشتر قرار گرفته اسـت  دافند غیرعاملپ ، مسئلهنیروهاي درگیر جنگ
ي هـا   یعنی دفاع از زیر ساخت. مده استآجدید پدید هاي  جنگمعطوف به شرایطی است که در  غیرعامل

  .  در برابر تهاجمات ناگهانیمهم اقتصادي و نظامی 
حفاظـت از  هـا   یکی از ایـن سـاحت  . ه استجدیدي را نیز در برگرفتهاي  ساحت پدافند غیرعاملالبته    

هـاي   در این نگـرش انسـان در مرکزیـت تحلیـل    . گیرد می نیروي انسانی در برابر تهاجماتی است که صورت
بدون نیروي انسانی کارآمد سایر اجزا گیرد و کارآمدي و رشد انسان مورد توجه است زیرا  می اجتماعی قرار

رو توجه به نیروي انسانی و تالش براي روزآمد کردن و فعال نگـه داشـتن   از این. نیز بال استفاده خواهد ماند
  . نها بخش مهمی از وظایف برنامه ریزان استآ

آیـد دانشـجو و دانشـگاه     مـی  جامعه که نقشی مهم در سرمایه انسانی کشور به شمارهاي  بخشیکی از    
کشور به این بخش توجهی ویژه شـود تـا در   انسانی هاي  سرمایهۀ از اینرو ضروري است تا در کنار هم. است

بدین منظور دو عامل حفظ کرامت ذاتی . جامعه نقشی مهم تر و ااثرگذار تر ایفا نمایندۀ فرآیند رشد و توسع
در ایـن   . پدافند غیرعاملگرایی و خردگرایی این نهاد ضرورتی انکارناپذیر است انسان و در نظر گرفت آرمان

ذاتی در تعارض قرار نگیرد چرا که نتایجی بر عکـس  هاي  حی شود که با این ارزشطراي  هحوزه باید به گون
  .  به بار خواهد اورد

تا ضرورت توجه به حفظ سرمایه انسـانی مـورد توجـه قـرار گیـرد و در       شود می در این نوشتار تالش   
  . در دانشگاه و عنصر دانشجو تبیین شود مسئلهفرآیند بحث ضرورت این 

  . کرامت ذاتی انسان، گرایی آرمان، پدافند عامل، پدافند غیرعامل، دانشگاه، انسانی ۀسرمای :ها کلیدواژه
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  مقدمه
گذشته در کنار تحوالت مهم و هاي  دانشگاه در جامعه ایران داراي نقشی مهم و تاثیرگذار است. در دهه

که معموال نخبگان و زبدگان  بزرگ جامعه ایران، نقش پررنگ دانشگاه قابل دیدن و شناسایی است. از آنجا
مختلف هستند به نوعی میزان هاي  شوند و این قشر معموال از اقشار و خانواده می جوانان در دانشگاه حاضر

آیند. دانشجویان در ادامه ي تکمیلِ سیر تحصیل و  می الحراره و نشان دهنده جهت تحوالت نیز به شمار
سنی و ماهیت کارشان که مطالعه و اندیشیدن  شوند و به دلیلِ می انباشت آگاهی خود در دانشگاه حاضر

کنند. از اینرو واکنش آنها به  می است، دوران جدیدي را که همراه با نوعی آرمان گرایی است تجربه
نگرند. این زاویه دید نیز مبتنی بر کمال مطلوب  می تحوالت از زاویه دیدي است که به جامعه و جهان

تواند فرصتی براي  می روحیه انتقادي نسبت به تحوالت پیرامونشان است. این روحیه، خواهی و پیدا کردن
رشد خود از یک سو و به پیش راندن جامعه از سوي دیگر باشد. بر خالف برخی پندارها، روحیه 

و اهداف ها  کند و ذهن او را به آرمان می آرمانگرایی، از غلتیدن دانشجو در پیچ و خم زندگی جلوگیري
  دهد. می االتري سوقو

براي تحلیل این موضوع و چگونگی برقراري تعامل و تعادل بین این روحیه با سـایر وظـایفی کـه دیگـر     
آید که آیا امکان شکل گیـري تعـارض بـین     می اجتماعی به دنبال آن هستند، این پرسش به وجودهاي  ساخت

و دارند، وجود ندارد؟ به عبارت دیگـر آیـا   که ماموریت و وظایفی جداي از دانشجها  دانشجو با سایر ساخت
ممکن است روحیه آرمانگرایی باعث شکل گیري رفتارهاي هنجارشـکن یـا نظـم گریـز گـردد؟ در نگـاهی       

کنیم میبینیم کـه چنـین    می را بررسی وضوعپاسخ مثبت خواهد بود اما وقتی که عمیق تر م ،سطحی به مساله
ارد حاصل نبود برنامه ریزي جامع و دقیق بـراي بـه رسـمیت    چیزي وجود خارجی ندارد و آنچه که وجود د

بـه  گیرد و فاصله اي که نباید وجود داشته باشد  می شناختن طرفین است. در چنین شرایطی نوعی خالء شکل
تواند طبیعی فرض شود به چالش و بحران  می تواند مساله اي را که کامال می هاء. وجود این خالآید می وجود
گیرد  می . در تحلیل این مساله، فرضیه اصلی این نوشتار شکلشود می پیدانادرست هاي  و ذهنیت کند می تبدیل

بایست بر اساس الگوي پدافند غیرعامل پی گیري شود. به عبارت بهتـر   می در دانشگاه، گسترش هنجارهاکه 
د توجه قرار گیـرد.  پیش بینی و پیشگیري از یک سو و حفظ نیروي انسانی یعنی دانشجو از سوي دیگر، مور

انسانی به عنوان کارآمدترین روش جهت شکل گیري هاي  البته در اینجا تاکید ما بر روي مساله حفظ سرمایه
نظمی است که نافی هیچ طرفی نباشد و امور سیر طبیعی و روال عادي خود را طی کند. باید توجه داشـت بـا   

تنها منحصر در جنگ بـه شـکل    غیرعاملدافند توجه به گستنرش ارتباطات و شکل گیري فضاي مجازي، پ
تواند به آسیب شناسی جامعه از ابعاد نرم افزاري و هنجاري نیز توجه کـرده و   می کالسیک آن نیست بلکه

  راهبردهاي مناسب را طراحی کند.
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 وانبه عن غیرعاملشود تا ابتدا مفهوم پدافند  می در این نوشتار با توجه به پرسش و فرضیه اصلی آن تالش
معرفـی گـردد. سـپس بـه مقولـه       ،تواند در اینجا استفاده شـود  می و آن بخشی که تحلیل شود واژه اي کلیدي

و هـا   شـود. چـرا کـه نیـروي انسـانی رکـن و اسـاس تحـوالت در سـاخت          می اهمیت نیروي انسانی پرداخته
ع تدوین راهبرد و برنامه ریزي نـاممکن اسـت. در   واجتماعی است. بدون در نظر گرفتن این موضهاي  سازمان

گیرد. قصد مـا نشـان دادن اهمیـت     می در رابطه با دانشجو مورد توجه قرار غیرعاملپایان نیز، مساله پدافند 
  رایند اجتماعی شدن است.ف ،توجه به روند هنجار پذیري به عنوان بخشی از

  غیرعاملپدافند عامل و 
دیم، در گذشته عمده توجه به موضوع پدافند(دفاع) معطوف به جنگ و آن هم همانطور که پیشتر اشاره کر

از نوع کالسیک، یعنی رویارویی دو لشکر در آوردگاه جنگ با یکدیگر بود. در این نگرش، توجه اصلی 
چندان جدي گرفته نمی شد زیرا زیر ها  جلوگیري از وارد آمدن خسارت و تلفات بود. دفاع در سایر عرصه

خورد و  می ارتباطی و فن آوري به گونه اي بود که همه چیز در میدان جنگ رویاروي رقماي ه ساخت
معطوف به  ،حداکثر برخی شایعات در قالب جنگ روانی به شکلی محدود تاثیر گذار بود. از اینرو پدافند

و گستردگی آن مد در گذشته نیست، بلکه فراگیري  غیرعاملجبهه جنگ بود. البته این به معناي نبود پدافند 
نیز به کار گرفته  غیرعاملبسیاري از پدافند هاي  نظر است. وگرنه تردیدي نیست که در طول تاریخ نمونه

  زد کمتر در خارج میدان جنگ بود.  می شده است اما آنچه سرنوشت جنگ را رقم
جلـب   غیرعامـل  به پدافنـد ها  ي اخیر سیر تحوالت جنگی به سوي رفته که توجه دولتهاي  اما در دهه

تـوان ذکـر کـرد.     مـی  زیادي از این تغییر راهاي  ). نمونه111، ص 1381( آمایش و دفاع سرزمینی، شده است
و سایر تسلیحات باعث شـده تـا موضـوع پدافنـد     ها  اخیر و میزان گستردگی قدرت تخریبی بمبهاي  جنگ

زدایـی در   تخاذ سیاست و استراتژي تمرکزبا ا"بیشتر مورد توجه قرار گیرد. براي نمونه کره شمالی  غیرعامل
این راستا اقدامات بنیادي و اساسی جالب توجهی اتخاذ نموده است و جوهره و ثقل اصلی آن، اقـدامات دفـاع   
غیرعامل و مالحظات جدي دفاعی، امنیتی و اقتصادي در سـاخت و احـداث مراکـز حیـاتی از قبیـل متـروي       

هاي متعارف و غیرمتعارف، احتراز از سـاخت و   اوم در برابر سالحمتر مق 105الی  95یانگ با عمق  پیونگ
هاي حجیم کلیدي و توجـه بـه سـاخت و احـداث مراکـز حیـاتی و        هاي بزرگ و زیرساخت احداث مجتمع

هـاي عظـیم زیرزمینـی،     احداث تونل ،حساس به صورت کوچک و پراکنده نمودن آنها در اقصی نقاط کشور
فیت بارگیري یـک تـا دو کشـتی در طـول سـواحل کشـور، احـداث جـاده         ایجاد صدها بندر کوچک با ظر

هاي زیرزمینی در مرزها براي تسهیل نقل و انتقاالت نظامی، احداث سـد بـزرگ نـامپو در     کمربندي با تونل
نزدیکی مصب رودخانه ددونگ کنگ در حاشیه سواحل غربی کره شمالی با استفاده دو منظوره اقتصـادي و  

 ، شماره یک، نقل شده در خبرگزاري فارس بـه نشـانی:  غیرعامل(نشریه پدافند "ده استدفاعی سالح آب بو
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http://www.farsnews.net/printable.php?nn=8607010571 .(  
هـاي   معطوف به شرایطی است که در جنـگ  غیرعاملهمچنانکه در تعریف باال نیز آشکار است پدافند 

. ایـن  در برابر تهاجمات ناگهـانی ي مهم اقتصادي و نظامی ها  مده است. یعنی دفاع از زیر ساختآجدید پدید 
 غیرعامـل پدافنـد  "در ایـن رویکـرد    بـود  غیرعامـل نگرش تا چند سال گذشته وجه غالب در تعریـف پدافنـد   

)Passive Defenseشود تا در صورت بروز جنگ، خسارات احتمالی به حداقل میزان خود  ست که انجام می) مجموعه اقداماتی ا
ها، تاسیسات، تجهیـزات، اسـناد و     انسانی، ساختمان پذیري نیروي اي که موجب کاهش آسیب برسد.به بیان دیگر هر اقدام غیر مسلحانه

 7الـی   6شـامل   نیـز  یـا موضـوعات پدافنـد غیرعامـل     اصـول و ...هاي کشور در مقابل عملیـات خصـمانه و مخـرب دشـمن گـردد      شریان
. Camouflage (2 بایست مورد توجه قرار گیرد.استتار( ها و اقدامات اجرایی دقیقاً می ریزي باشد، که در طراحی و برنامه می اقدام

 Separation & Dispersion. تفرقه و پراکندگی Deception 5. فریب Cover 4. پوشش Concealment 3اختفاء 
 اردیبهشت) 26(روزنامه همشهري،پنجشنبه،  Early Warning. اعالم خبر Hardening 7سازي و استحکامات  . مقاوم6

دهد که عالوه  می اما در چند سال اخیر، نگاههاي تحلیل گران از ابعاد نظامی فراتر رفته و تجربیات نشان
جدیـد در آمـده   هـاي   گ روانی نیز در خدمت جنـگ بر تجهیزات نظامی پیشرفته، امکانات رسانه اي و جن

کننـد. در ایـن    مـی  است. به عبارت بهتر گاهی اوقات برنامه ریزان، پیروزي بدون رویاروییِ نظامی را طراحی
شرایط تاثیر گذاري بر ذهنیت افراد جامعه و تالش براي غلبه بر آن و همچنـین القـاء نـاتوانی و ضـعف از     

آید. در نبردهاي جدید تنها با یک جبهه روبرو نیستیم  می ه بر یک جامعه به شمارمهمترین ابزارها براي غلب
گردد. امروزه آشکار است که نیروي انسانی نقشی مهـم در کارآمـدي و    می بلکه میدانی چند ساحتی مشاهده

ن بـه  و نهادهاي اجتماعی و به تبع آن حکومت دارد. براي این منظور توجـه تحلیـل گـرا   ها  موفقیت سازمان
 حفظ، آموزش و تربیت نیروي انسانی براي اهداف در نظر گرفته شده، معطوف شده است. اگر نیروي انسانیِ

تواند نیـروي   می کهها  کارآمد و داراي شناخت از پیرامونش وجود داشته باشد، بسیاري از مشکالت و چالش
د. با توجه بـه ایـن نکـات در شـرایط     رو می زیادي براي رفع آنها را به خود معطوف کند، خودبخود از میان

با گسترشِ مفهومیِ خود به سایر عرصه ها، آماده کـردن شـهروندان بـراي مقابلـه بـا       غیرعاملفعلی، پدافند 
تواند تمرکز آنها را به هم زند یا در شرایط بحرانی امکان تحلیل درست را از آنها سلب کند،  می شرایطی که

مطـابق بـا واقـع    هاي  ت. از سوي دیگر، تالش براي ایجاد مفاهیم و ذهنیتدر دستور کار خویش قرار داده اس
رسد براي رسیدن به درکی درست و علمی از این موضوع نیازمند  می بخش دیگري از این تالش است. به نظر

دو اقدام مقدماتی هستیم. نخست اهمیت و جایگاه نیروي انسانی را بر اسـاس تئوریهـاي مطـرح در مـدیریت     
جزیی در رابطه با هر بخشی از ساختار جامعه به مدل و برنامه اي هاي  نماییم. سپس بر اساس تفکیکتبیین 

اندیشیده شده و منسجم رسید که در اینجا درصدد طرح برخی نکات کلی در رابطـه بـا دانشـجو و دانشـگاه     
  براي تفکر و تامل بیشتر هستیم.

http://www.farsnews.net/printable.php?nn=8607010571
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  جایگاه نیروي انسانی
ها  سخت افزارنهادها و گروهها و انجمن ها،  اداري، هايمی همچون، ساختارمههاي  متشکل از بخش جامعه

از  مادي و عینی است که مجموعه آنها بدون وجود مفهوم انسان بی معنا و محتوا خواهد شد.و امکانات 
گیرد و کارآمدي و رشد انسان مورد توجه است زیرا  می اجتماعی قرارهاي  اینرو انسان در مرکزیت تحلیل

ون نیروي انسانی کارآمد سایر اجزا نیز بال استفاده خواهد ماند. از اینرو توجه به نیروي انسانی و تالش بد
نها بخش مهمی از وظایف برنامه ریزان است. براي شناخت نیروي آبراي روزآمد کردن و فعال نگه داشتن 

تواند  می را نوع نگرش به انساندیدگاههایی که درباره انسان وجود دارند را شناخت زی انسانی نخست باید
برنامه ریزي را تحت تاثیر قرار دهد. ترنس آر میچل در کتاب مردم در سازمانها دیدگاههاي موجود درباره 

و اندیشمندان تحلیل رفتار آدمی را دسته بندي و ارائه نموده است. او در تقسیم بندي ها  انسان در نزد مکتب
شود یا به  می یا به مردم به دید موجوداتی که ذاتا تنبل و خود خواهند نگریسته" کند یم خود سه گونه نظریه را شناسایی

). او با توضیح جزییات نظرات 77، ص 1373( میچل،"عنوان موجوداتی خنثی و یا موجوداتی که مثبت و خود انگیخته اند
زیر هاي  از نظر اوپرسشگیرد که نوع بشر بی همتاست و با حیوانات دیگر داراي تفاوت است.  می نتیجه

  داراي اهمیت است:
  آیا آدمها بی همتا و منحصر به فردند؟

 توان در مردم به وجود آورد؟ می چه قدر تغییر و چگونه تغییري
 کنند یا فرایندهاي برونی؟ می آیا فرآیندهاي درونی ما را مهار

 )79، ص 1373آیا گنجایش ما براي یادگیري و تغییر نامحدود است؟(میچل، 
او را دقیق و کارشناسی بـدانیم  هاي  و پرسشاگر این نحوه ورود میچل به مبحث نیروي انسانی را بپذیریم 

. اینکـه اسـالم   پی گیري شـود نگاه اسالم به انسان تواند در رابطه با  ها می در جامعه اسالمی ایران این پرسش
تواند بـه برنامـه ریـزان بـراي طراحـی       یم کند چرا که نحوه انسان شناسی اسالم می انسان را چگونه معرفی

رسد اسالم نگاهی کالن و همه جانبه به انسان دارد. از یک سـو   می راهبردهاي مناسب کمک نماید. به نظر
)پـس   70آیـه  اسـراء  داند و براي نوع بشر احترام و کرامت قائل است( سوره می انسان را داراي کرامت ذاتی

باید متناسب با کرامت ها  و برنامه می مورد بی مهري و بی توجهی قرار گیردهیچگاه نباید این بعد از ابعاد آد
ذاتی انسانها باشد. اما از سوي دیگر انسان نیازمند به تربیت و هدایت است و رهـا کـردن او بـدون مربـی و     
نظارت دائمی امري نامطلوب است. از این منظر آموزش و نظارت بخش مهمی از تربیـت نیـروي انسـانی در    

که حد اعالي آن تربیت انسان هایی با کماالت اسـت. عالمـه حسـن زاده عـاملی در      گیرد می اسالم را در بر
بدان که مجد و عظمت هر چیزي به حسب کمال اوست؛ و کمـالی فـوق کمـال واجـب      "نویسند:  می اینباره

ت، هر چه در اتصاالت الوجود بالذات متصور نیست؛ و انسان، که از جمادات و نباتات و حیوانات اشرف اس
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به کماالت واجب الوجود قویتر باشد در کمال از دیگر افراد انسان پیشـتر و بـه مبـدا، اعنـی واجـب تعـالی،       
نزدیکتر و آثار وجودي او بیشتر است؛ و چون انسانِ کامل مجمع اسماء و صفات واب تعالی اسـت، امجـد و   

اگر این نوع انسان شناسی را مورد توجـه   )120، ص 1364(حسن زاده آملی،"اعظم از دیگر افراد انسان است
تواند مساله تربیت نیروي انسانی براي کارآمـد   می شود می میچل دادههاي  قرار دهیم پاسخ هایی که به پرسش

یعنی از منظر درون دینی انسان یگانه و بی همتاست و نهایت رشد و او نیز رسیدن به  شفاف کند. ي بیشتر را
هـاي   رویکرد که برخاسته از باورهاي دینـی اسـت افـق    انسان کامل و الگو گیري از اوست. طبیعی است این

  کند. می جدیدي را در انسان شناسی باز
  

  غیرعاملپدافند  در اخالقیهاي  جایگاه ارزش
آید که پدافند  می را تا بدینجا به عنوان مقدمات بحث مطرح کردیم بپذیریم این پرسش به وجودآنچه اگر

دهد؟  می کند و چه حوزه هایی را مورد توجه قرار می در ارتباط با دانشجو و دانشگاه چگونه عمل غیرعامل
این موضوع جدید و  همانطور که گفتیم هدف این نوشتار طرح بحث و زمینه سازي براي اندیشه بیشتر حول

عرصه اي است که کمتر به آن پرداخته شده است از اینرو در پاسخ به این پرسش نخست درنظر گرفتن 
  گردد. می نکات پیش گفته را یادآوري و به عنوان راهکار نکاتی ذکر

تاب همانطور که در مقدمه بحث اشاره کردیم مهمترین ویژگی دانشجو سر و کار داشتن او با اندیشه و ک
اخالقـی و مجموعـه اي از باورهـا و    هـاي   و تفکر است. از سوي دیگر او نیز مثل سایر آدمیان داراي خصلت

هنجارها است. مایلم که در اینجا با برقراري پیوند بین ایـن دو حـوزه راهکـاري جهـت تثبیـت و گسـترش       
اصـلی قـوام و دوام   هـاي   ایـه هنجارهاي اخالقی متناسب با جامعه اي اسالمی ارائه گردد. چرا کـه یکـی از پ  

گذشته باورها و اعتقادات و هنجارهایی بوده است که ریشه اصلی آن در دیـن داري  هاي  جامعه ایران در سده
هـاي   تواند در سایر ابعاد نیز اثر گذار باشد و به نـوعی در عرصـه   می مردم بوده است. امروز تضعیف این بعد

هنگی کم نیستند به عنوان نقطه ضعفی جدي عمل کنند. لذا دفاع از فرهاي  درگیري در جهانِ ما که رویارویی
هنجارها و باورهاي افراد خودبخود گامی مهم به سوي تثبیت هنجارها، حاکمیت نظم و شکل گیري جامعـه  

اخالق و ارزشهاي آدمیان در تمام حاالت  تواند تصمیم دست بگیرد. می اي مقتدر است که در شرایط بحرانی
گی همراه و همگام او هستند. حاالت روحی و باورهاي افراد نقـش مـوثري در عملکـرد نیـروي     و آنات زند

  انسانی دارد. 
رسد تحقیقات جدید لزوم توجه به خصوصیات فردي افراد را اثبات کرده است.  می در روزگار ما به نظر

نیست بلکه تنها شـرط   آدمی جداي از باورها و عقایدش نیست. دیگر تنها توجه به سیستم خوب شرط کافی
مـورد توجـه و تربیـت قـرار     جامعه الزم است. باید تالش کرد تا نگرش و بینش افراد نیز در مسیر اهداف 
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بسته و محدود نیست بلکه توجه همه جانبه و علمی و دقیق به این مساله هاي  گیرد. در اینجا منظور برخورد
وعات مساله انگیزش است. درباره سرشت انگیـزش  در راستاي نگرش فوق؛ یکی از مهمترین موض مهم است.

انسان براي انجام مطلوب یک کار تعاریف و دیدگاههاي گوناگون بیان شده است.سـتیزر و پـورتر در جمـع    
آنچه به رفتـار   -1آوریم، نخست این موارد را در نظر داریم:  می وقتی ما از انگیزش سخن به میان " نویسند: می بندي نظرات مختلف

 چگونـه ایـن رفتـار نگهـداري یـا تقویـت       -3دهـد.   مـی  کند یا به آن جهت خاصـی  می آنچه چنین رفتاري را هدایت -2دهد  می نیروشخص 
گون قابل طرح اشود از زوایاي گون می دادهها  ). پاسخی که به این پرسش8، ص 1372(ستیزر و پورتر، "شود؟ می

وضوع که ابعاد مادي است توجه بیشتري شده است. مدیریتی به بخشی از مهاي  است. هر چند که در نگرش
ن پرداخته به عنوان پایـه بحـث مـورد توجـه قـرار      آکه مازلو به ها  مثال موضوعی مانند سلسله مراتب نیاز

کی از شرایط مهم در انگیزش و همچنین پاالیش محـیط  ی نیازهاي زیستیشکی نیست که تامین . گرفته است
 معنوي تر نیز مورد توجـه قـرار گیـرد.   هاي  نها مساله نیست بلکه باید ساحترسد که ت می اما به نظر، است

تواند به عنوان پشـتوانه اي مهـم بـراي     می گیرد. مساله اي که می اخالق بخش مهمی از وجدان افراد را در بر
د نقش مادي نوع تربیت اخالقی افراهاي  به شمار آید. تجربه نشان داده است در کنار انگیزش جامعهسالمت 

آنها دارد. شاید اشاره اي به کتاب اخالق پرتستان و روح سرمایه داري ماکس  و عملکردها  واکنشموثري در 
دهـد شـیوه نگـرش مـذهبی      مـی  ماکس وبر در ایـن کتـاب نشـان   وبر بتواند این موضوع را بهتر توضیح دهد. 

داشـته  هـا   تان نسبت به کاتولیـک نقش مهمی در بهبود زندگی اقتصادي و پیشرفت جوامع پروتسها  پروتستان
  است(ص). عین همین مطلب براي سایر جوامع نیز صادق است.

اخالقـی روبـرو هسـتیم کـه در صـورت تبیـین       هاي  خوشبختانه در اسالم ما با مجموعه وسیعی از ارزش 
آنهـا اسـتفاده   توان از نقش اثر گذار  می درست و عقالنی آنها و وارد کردن آنها در فرایند اجتماعی شدن افراد

کرد. در ارتباط با موضوع بحث این نوشتار نیز پیوند بین عقل و ارز شهاي اخالقی که به آن اشاره کردیم در 
رود و از سـوي   مـی  کند. از آنجا که دانشجو با تکیه بر عقل و اندیشه به پـیش  می همین چارچوب معنا پیدا

ذیري قرار دارد این دو نکته باید توامان و همزمان دیگر در مرحله دیگري در مسیر اجتماعی شدن و هنجار پ
اخالاقی اسالم و تبیین دقیـق  هاي  مورد توجه قرار گیرد. به دیگر سخن باید با تکیه بر دفاع عقالنی از آموزه

پـاك و حقیقـت   هاي  آنها زمینه را براي پذیرش این مفاهیم از سوي دانشجویان فراهم کرد. بی تردید فطرت
اهیم ارزشمند و پر معناي اسالم در برابر آنها سر تعظیم فرود خواهنـد آورد. در صـورتی کـه    جو با دیدن مف

اخالقـی باشـد، بخـش مهمـی از پدافنـد      هـاي   چنین فضایی ایجاد شود. فضایی که آکنده از عقالنیـت و ارزش 
 شـی در عرصه دانشگاه به منصه ظهور خواهد رسید چـرا کـه حفـظ نیـروي انسـانی و آگـاهی بخ       غیرعامل

تواند بسیاري از برنامه هایی را که هدفش یارگیري از میان دانشـجویان اسـت، ناکـام بگـذارد. در چنـین       می
شود که هیچ نوع عملیات روانی و جنگهاي پیچیده سایبري در فضـاي مجـازي    می شرایطی سدي محکم ایجاد
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اید صرف بررسی و کنتـرل گـردد   نمی تواند بر آن غلبه کند. در چنین فضایی بخشی از نیرو و هزینه اي که ب
 در مجاري دیگر به کار گرفته خواهد شد. زیرا در این شرایط امکان سوء استفاده و بهره برداري به حـداقل 

  رسد. می
براي برنامه ریزي و حرکت در این چارچوب باید نگاه اسالم به انسان که به آن اشاره کـردیم همزمـان   

شود، در کنار آن باید حفظ کرامت آدمی  می بعد نظارت و هدایت تاکیدمورد توجه قرار گیرد. یعنی اگر بر 
نیز لحاظ شود و در مورد دانشگاه مشخصا باید روحیه آرمانگرایی و چون و چراگر دانشجو نیز لحاظ شود. 
رفتارهایی که تضعیف کننده شخصیت و کرامت انسان باشد حتی در کوتاه مدت نیز جواب نمی دهد و باعث 

گردد. از اینرو باید از هرگونه رفتاري که شائبه تحقیر یـا اجبـار دارد بـه شـدت      می آنی و سریعي ها واکنش
و باورها پذیرفته شده اسـت بهـره بـرد.    ها  تربیتی که در تمام فرهنگهاي  دوري کرد و به جاي آن از قالب

کس بتواند ایـن خـالء را    آید و هر می زیرا در غیر این صورت همان خالیی که پیشتر اشاره کردیم به وجود
 "کارکردهـاي پنهـان  "پر نماید امکان نقش آفرینی و تاثیر گذاري بیشتري دارد. امروزه در مباحث تربیتی از 

 آورند. یعنی احتیاجی نیست تمـام آنچـه مطلـوب شـمرده     می آموزش و پژوهش سخن به میانهاي  در عرصه
هـاي   اه آمرانه پی گیري شود، بلکه با انتقال آنها به الیهرسمی و گهاي  شود آشکارا و فراتر از آن در قالب می

  پایین تر میزان اثرگذاري و سودمندي آنها بیشتر خواهد شد.
  نتیجه گیري

اگر بخواهیم جمع بندي اي از مباحث ارائه شده ارائه کنیم باید بگوییم پدافند در روزگار ما به دلیل 
کالسیک نیست بلکه هاي  دیگر تنها محصور در جنگ پیچیدگی و تنوع در وسایل ارتباطی و فن آوري

وجود داشته باشد. یکی از موضوعات مهم شکل گیري تعاریف ها  آمادگی براي دفاع باید در تمام عرصه
نظري و باور افراد نیز هاي  است. این نوع پدافند نیز فراتر از مسائل نظامی، پشتوانه غیرعاملجدید از پدافند 

خویش باور داشته باشد و بین هاي  قرار داده است. هر چقدر ملتی بیشتر به توانایی در کانون توجه خویش
بیشتر و آسیب  ،پیشرفت آنها و حاکمان نیز پیوند مبتنی بر محبت و یکی بودن وجود داشته باشد امکانِ

مورد  شود می پذیري کمتر است. در پدافند غیرعامل باید عوامل تهدید زا که منجر به تضعیف نکات فوق
  توجه قرار گیرد.

دانشگاه بخشی مهم از جامعه ایران است و نادیده گرفتن آن در تحـوالت امکـان ناپـذیر اسـت. از اینـرو      
به شـکلی ویـژه مـورد     غیرعاملدانشگاه به عنوان یکی از مبانی رشد و توسعه جامعه باید در مووضع پدافند 

حاصل شود. این موضوع از زوایاي مختلـف از سـوي    توجه قرار گیرد تا کمترین آسیب و بیشترین بهره وري
کارشناسان قابلیت تحلیل دارد. اما در این نوشتار تنها به بخشی جزیی از مساله پرداخته شـد و بیشـتر جلـب    

در مرکزیت نوشتار قرار داشت. تبیین نوع نگاه به انسان ها  در برنامه ریزي غیرعاملتوجه به موضوع پدافند 
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شاخصه اصلی در برنامه ریزي براي محیطهاي انسانی است. خوشبختانه انسان شناسـی اسـالم   به عنوان پایه و 
خاص، با در نظر گرفتن و شـناخت  هاي  موثر است. در ادامه با توجه به محیط در این حوزه بسیار کارآمد و

ارائـه کـرد. در    آنها باید متناسب با گروه هدف برنامه ریزي علمی و منطبق با معیارهاي اسالمیهاي  ویژگی
عقالنی و متناسـب بـا روحیـات دانشـجویان مهمتـرین      هاي  اینجا کارکردهاي پنهان آموزشی و همچنین تبیین

بود و بسیاري از مشکالتی را کـه ناخواسـته    خواهد غیرعاملعومل کارآمدي برنامه ریزي در عرصه پدافند 
  آید از میان خواهد برد.  می پدید
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  افزار در مقابله با تهدیدات مدل تهدید نرم
  1حلواچیهادي 

 
  چکیده

هـا و  هاي اخیر باعث تغییر رویکـرد دولـت  ارتباطی و اطالعاتی در سال هاي فناوريرشد سریع 
کاربردها به سمت الکترونیکی  ، بیشتراي که حتی در کشورمان ایرانشده است به گونه ها سازمان

عد از دوران معاصر . روند شدن پیش می نیز بایستی مورد اصول پدافند غیرعامل در راستاي این ب
یی مانند شوراي عالی فضاي مجازي و یا مراکز آپا در ها سازمانگیري اگرچه شکل. توجه قرار گیرد

هاي کشور گام بزرگی در این زمینه برداشته است اما این موارد با توجـه بـه گسـتردگی    دانشگاه
-بـه اسـتفاده از نـرم    ها سازماندر این شرایط دولت و . استفاده از فناوري اطالعات کافی نیست

شده هستند و یـا بـه   اند که یا به صورت عمومی و خریداريافزارهاي کاربردي مختلف پرداخته
هـاي  از طرفی توسط شـرکت  ها سازمانافزارهاي خصوصی و سفارشی در نرم. صورت سفارشی

غیرمتخصص داراي جامعه کاربران کوچک و ، شوند و از طرف دیگرتولیدکننده کوچک تولید می
افزاري کشف نشده هاي نرمپذیريبنابراین ممکن است داراي آسیب، افزاري هستندهاي نرمدر زمینه

به این منظور . هاي سوء استفاده کنندي بدخواه بتوانند از آنها سازماناي که افراد و یا باشند به گونه
بردار حداقل تدابیر امنیتی عمومی هي بهرها سازمانافزاري و همچنین نیاز است تا تولیدکنندگان نرم

ي در شناخت و مقابله با تهدیدات و سـناریوهاي  ها ترین روش مهمیکی از . را مد نظر قرار دهند
-به همین دلیل در این مقاله به بیان چگونگی تهیه مدل تهدید مـی ، حمله تهیه مدل تهدید است

  . پردازیم
  . مدل تهدید، افزارارزیابی امنیتی نرم، ارافزامنیت نرم، پدافند غیرعامل :ها کلیدواژه
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 مقدمه
ها از ها و سازمانهاي اخیر باعث تغییر رویکرد دولتهاي ارتباطی و اطالعاتی در سالرشد سریع تکنولوژي

اي است که حتی در حالت سنتی و کاغذي به حالت مدرن و الکترونیکی شده است. این تغییرات به گونه
توان روند. از جمله این کاربردها مینیز، اکثر کاربردها به سمت الکترونیکی شدن پیش میکشورمان ایران 

اشاره  4، و تجارت الکترونیکی3، آموزش الکترونیکی2، بانکداري الکترونیکی1به خدمات دولت الکترونیکی
  کرد.

کـاهش زمـان و    ها براي انجام وظایف و کارهاي مختلف خود و با هـدف در این شرایط دولت و سازمان
افزارهاي اند. نرمافزارهاي کاربردي مختلف پرداختهوري، به استفاده از نرمهزینه و نیز افزایش سرعت و بهره

بندي کرد. در حالت اول نیـاز  توان در دو نوع عمومی و سفارشی دستهها را میکاربردي مورد استفاده سازمان
باشـد کـه در ایـن شـرایط     ، و یا ویرایشگر متن می5عامل، سمپادسازمان یک نیاز عمومی مانند نیاز به سیستم

 7و اوراکل 6افزاري مانند مایکروسافتهاي بزرگ نرمافزار کاربردي مورد نیاز خود را از شرکتسازمان نرم
ها معموالً هم به صورت امن تولید شده و هم داراي پشتیبانی امنیتی کند. محصوالت این شرکتخریداري می

افـزاري مشـکالت امنیتـی برطـرف     زنی این محصـوالت نـرم  روزرسانی و وصلهباشند و در صورت بهقوي می
خواهند شد و تقریباً نگرانی امنیتی وجود نخواهد داشت. در حالـت دیگـر نیـاز سـازمان یـک نیـاز خـاص        

در ایـن حالـت   اي وجود نـدارد.  افزار کاربردي آمادهمنظوره و اختصاصی است که معموالً در این شرایط نرم
-افزار برطرف میهاي تولیدکننده نرمافزار به شرکتسازمان، نیازهاي خود را از طریق درخواست ایجاد نرم

شوند و از طرف دیگـر، داراي  هاي تولیدکننده کوچک تولید میافزارها از طرفی توسط شرکتکند. این نرم
-هستند، بنابراین ممکن است داراي آسـیب  افزاريهاي نرمجامعه کاربران کوچک و غیرمتخصص در زمینه

هاي سـوء  هاي بدخواه بتوانند از آناي که افراد و یا سازمانافزاري کشف نشده باشند به گونههاي نرمپذیري
-هاي مرتبط با فناوري اطالعات در این دوره زمـانی، بـه راه  استفاده کنند. بنابراین با توجه به اهمیت زمینه

  ها از امنیتی نسبی در فضاي مجازي برخوردار باشند.ا سازمانت استکارهایی نیاز 
افـزاري اسـتفاده از   ها براي شناخت تهدیدات و سناریوهاي حمله به هر سیستم نرمترین روشیکی از مهم

توان اطمینان حاصل کرد که تمامی تهدیدات شناخته شده اسـت  مدل تهدید است. با استفاده از مدل تهدید می
). در ایـن راسـتا در ادامـه ایـن     Myagmar, 2005توان با این تهدیدات مقابله کـرد ( امکان میو در صورت 

  هاي مدل تهدید بیان شده است.مقاله روش ایجاد و نیازمندي
                                                   

1 E-Government 
2 E-Banking 
3 E-Learning 
4 E-Commerce 
5 Database Management System (DBMS) 
6 Microsoft 
7 Oracle 
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  مدل تهدید
افزارهاي کاربردي است. مدل تهدید در قالب ي امنیت نرمها در زمینهترین گامتهیه مدل تهدید یکی از مهم

بردار و متخصصان شرکت تولیدکننده ایجاد شود که این سند بایستی با کمک سازمان بهرهان مییک سند بی
حلی کند تا تمامی تهدیدات و حمالت ممکن شناخته شده و در صورت امکان راهشود. مدل تهدید کمک می

و یا کاهش یابد ها تذکر داده شده براي مواجهه با هر تهدید ارائه شود و یا حداقل خطرات مربوط به آن
)OWASP, 2013.(  

افـزاري  افزاري، به توصیف آن نیاز است. هـر سیسـتم نـرم   ي مدل تهدید براي یک محصول نرم براي ارائه
  باشد:داراي سه نوع توصیف شامل موارد زیر می

شود. ها و منابع سیستم بیان میهاي سیستم شامل دادهمحور: در این توصیف دارایی-توصیف دارایی •
شود. این ي سوء استفاده و انجام حمله را ایجاد کند یک دارایی محسوب میچیزي انگیزههر 

 شود.بردار و نیز شرکت تولیدکننده ایجاد میتوصیف توسط سازمان بهره
محور: در این توصیف مهاجمان سیستم بایستی شناسایی شوند. هر موجودیتی که -توصیف مهاجم •

حمله به آن انگیزه داشته باشد یک مهاجم است. عالوه بر  براي سوء استفاده از سیستم و یا
-هاي مهاجمان نیز باید توصیف شود. مهاجمان سیستم بایستی توسط سازمان بهرهها، تواناییانگیزه

 بردار تعیین شود.
محور محصول ابتدا بایستی معماري مورد استفاده - افزار محور: براي توصیف نرم-افزار توصیف نرم •

) و مورد کاربرد نیز ارائه و سپس مفروضات و DFDیان شده، نمودارهاي جریان داده (در آن را ب
 شرایط محیطی آن بیان شود. این توصیف باید توسط شرکت تولیدکننده ایجاد شود.

ي مدل تهدید نیاز داریم تا اهداف حمله به سیستم را شناسایی کـرده و بـر اسـاس آن حمـالت      براي ارائه
محـور  -محور و توصـیف مهـاجم  -را تشخیص دهیم. براي این منظور باید توصیف داراییمحتمل روي سیستم 

بردار) ایجاد و سپس اهداف حمله به سیستم شناسایی شود. با داشتن اهداف حملـه  سیستم (توسط سازمان بهره
  ).9 شکلتوان حمالت محتمل به سیستم را شناسایی و بیان کرد. ( محور سیستم، می-افزار و نیز توصیف نرم
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 دیتهد مدل جادیا روند - 9 شکل

هـا)،   محور محصول، حـداقل بـه معمـاري سیسـتم (اجـزاي سیسـتم و ارتبـاط آن       -افزار براي توصیف نرم 
) سیستم نیاز است که این موارد توسـط  UCD( 2)، و نمودارهاي مورد کاربردDFD( 1نمودارهاي جریان داده

حصول بایـد توسـط   م 3هاي امنیتی مشی ها و خط شود. در ضمن نیازمنديین میتأمشرکت تولیدکننده محصول 
بردار بیان بردار تعیین شود. شرایط محیطی و مفروضات مربوط به سیستم نیز توسط سازمان بهرهسازمان بهره

هاي  مشی ها و خط شود. با داشتن توصیف محصول و نیز شرایط و مفروضات محیطی آن، در کنار نیازمندي می
  وط به محصول را ارائه داد. توان مدل تهدید مرب بردار، میامنیتی مورد نظر بهره

محور و نیـز  -محور و مهاجم-هاي دارایی براي تعیین اهداف حمله و شناسایی حمالت محتمل، به توصیف
بردار نیاز است. هر هدف حمله داري یک احتمال رخداد و نیز یـک میـزان   اطالعاتی از جانب سازمان بهره

ر برابر با ارزش هدف حملـه در نظـر گرفتـه    خسارت در صورت رخداد است که حاصل ضرب این دو مقدا
شود. هر چه ارزش یک هدف حمله باالتر باشد، اولویـت بـاالتري داشـته و جلـوگیري از رخـداد آن از       می

ضرورت بیشتري برخوردار است. به عنوان مثال، اهداف حمله به یک محصول پسـت الکترونیکـی در زیـر    
  ارائه شده است:

 حصولاز دسترس خارج کردن خدمات م •
 سرقت اطالعات کاربران •
 دستکاري اطالعات کاربران •

                                                   
1 Data Flow Diagram 
2 Use Case Diagram 
3 Security Policies 
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 ارسال هرزنامه •
 جعل آدرس کاربران •
 استفاده از خدمات محصول مانند ارسال پیامک و فاکس به صورت غیرمجاز •
 افزایش حق دسترسی توسط کاربران مجاز •
 اخاذي •
 پراکنی براي ایجاد یاس، ناامیدي و ارعابشایعه •
 سیستم نامه الکترونیکیانتشار بدافزارها از طریق  •
  مخدوش کردن اذهان عمومی از طریق انتشار اکاذیب و مطالب خالف عفت عمومی جامعه •

محـور محصـول، بـه ازاي هـر     -افـزار  آوردن اهداف حمله، با استفاده از معماري نرم به دستدر ادامه با 
هستند را شناسایی کرد. بـا   یرگذارتأثتوان حمالتی که براي دست یافتن مهاجم به این هدف  هدف حمله، می

شـوند. بـراي مثـال،     شناسایی حمالت مربوط به هر هدف حمله، کل حمالت محتمل به محصول شناسایی می
  از: اند عبارتبندي شده  حمالت مربوط به یک محصول تحت وب به صورت دسته

 ها ها و ورودي یید اعتبار دادهتأ •
 سرریز بافر حمله •
 SQLتزریق  •
 احراز هویت •
 شبکهشنود  •
 )Brute Force Attackحمالت فراگیر ( •
 حمالت دیکشنري •
 کنترل دسترسی •
 ها افزایش دسترسی •
 ها افشاي غیرمجاز داده •
 ها تغییر غیرمجاز داده •
 مدیریت پیکربندي •
 ها دسترسی غیرمجاز به پیکربندي •
 هاي نامناسب سوء استفاده از پیکربندي •
 ها کسب اطالعات حساس از پیکربندي •
 مدیریت نشست •
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 سرقت نشست •
 1حمله مرد میانی •
 مدیریت استثناء •
 افشاي اطالعات غیرمجاز در مورد سیستم •
 حمالت منع سرویس •
 رویدادنگاري •
 هاي رویدادنگاري دستکاري و تغییر غیرمجاز داده •

شوند. سند مـدل تهدیـد   پس از ایجاد مدل تهدید، تمامی تهدیدات و حمالت ممکن به محصول شناخته می
توانند مورد سوء استفاده قـرار  اند زیرا داراي اطالعاتی است که در صورت افشاء شدن میبایستی محرمانه بم

  بگیرند.
 گیرينتیجه

افزار پرداختیم و بیان کردیم که چرا به مدل در این مقاله به بیان چگونگی ایجاد مدل تهدید براي یک نرم
به اهداف ایجاد مدل تهدید نزدیک شویم. در تهدید نیاز است و براي ایجاد آن به چه چیزهایی نیاز است تا 

تواند باعث شناسایی تمامی تهدیدات صورتی که مدل تهدید به درستی و با دقت نظر کافی تهیه شود می
  هایی براي مقابله با این تهدیدات در نظر گرفت.توان مکانیزمافزار شود. در این صورت میمتوجه یک نرم
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  عامل پشتوانه اقتدار ملی، قدرتهاي  شبکه برداري بهره
  3مهدي سیدي ،2محمد ابراهیم بهرام، 1نشلجی مهدي حلواچی

  
  چکیده
ـ   دهد می نشانگذشته  يها جنگتجارب  بـه   دنیکه دشمن همواره در تهاجم خود به منظـور رس

ـ یس، يبردن توان اقتصاد نیدرصدد از ب، اهداف مقرر ـ ح يازهـا یو ن یاس کشـور از جملـه    یاتی
از  که کندیم دایپ دنمو بیشتر مانیز، غیرعاملاصول پدافند  همیتا. برق کشور بوده است ساتیتاس

سالمت و فعال  نیمشترک نمیادر  قبر ژينرا عـیزتو اییـنه هـمرحل تا ها هگاونیردر  تولید ةمرحل
 یشاگر حاضر لحادر . آن اسـت  یو باالدست گرید يها بخشبودن هر بخش منوط به فعال بودن 

اصول مقابله  ترین مهماز  یکیرو  نیسخت است از ا مهیبه جنگ ن انیرا سالمیا ريجمهو نشمناد
قـدرت   هـاي شبکه برداريطرح و بهره، يزریدر برنامهعامل ریبه لحاظ پدافند غ داتیتهد نیبا ا
 نیدر ا عاملریمالحظات پدافند غ تیحفاظت و رعا نیبنابرا. باشدیم یپشتوانه اقتدار مل عنوان به

 دهیپدافند بحث گرد یدر بخش نخست مقاله اصول و مبان. است رناپذیاجتناب يامر ساتیگونه تاس
  . قدرت پرداخته شده است هايمبحث در شبکه نیا میبخش دوم به تعم درو 

 . هاي توزیع برقشبکه، پدافند غیرعامل :ها کلیدواژه
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  مقدمه
انسان به  هايداشته و عبارت است از واکنش یطوالن اریبس ايخچهیبشر تار یدر زندگ رعاملیپدافند غ
حمله و  يکلمه پدافند در مقابل کلمه آفند به معنا ینظام اتی. در ادبشیخو یزندگ رامونیحوادث پ

بوده و  میمستق ریدفاع غ يبه معنا رعاملی. لذا عبارت پدافند غشودیدر مقابل عامل به کار برده م رعاملیغ
و  یاسیس طیمد نظر قرار گرفته است. با توجه به شرا ایدن شرفتهیپ ياز کشورها ياریامر در بس نیامروزه ا
 گرید یعیطب يایگسل زلزله و وجود بال يبر رو رانیقرار گرفتن کشور ا نیبر جهان و همچن حاکم یاجتماع

که  اي. به گونهباشدمی رسانخدمات هايدستگاه هیکامل کل یدگبه آما ازیتندباد و امثال آن، ن ل،یهمچون س
ارائه و با  دهدیبیزمان ممکن بتوان با حداقل امکانات، حداکثر خدمات را به مناطق آس نتریدر کوتاه
 انیم نیو بلندمدت اقدام نمود. در ا مدتانیمناطق در م نیا ينسبت به بازساز یاصول هاييزریبرنامه
مناطق  نتریفتادهبرق و خدمات گسترده در دورا عیتوز هايشبکه نترییبرق با داشتن طوالن عیتوز هايشرکت

 خدمات به عهده دارند. نیدر ارائه ا ییکشور نقش به سزا

  تعریف پدافند غیرعامل 
نمود. دفاع عبارت است از  انیعام ب ياز دفاع در معنا یفیتعر یستیابتدا با رعاملیمفهوم پدافند غ انیجهت ب
 ،ینیزم ،ییخصمانه هوا اتیکاهش اثرات عمل اینمودن و  خنثی منظور به افزارجنگ میمستق يریبه کارگ

 ریمجموعه اقدامات غ رعاملیغ ندپداف نیاهداف مورد نظر، و همچن يو خرابکارانه بر رو ،ينفوذ ،ییایدر
ارتقاء  ،يضرور هايتی، تداوم فعاليریپذبیکاهش آس ،یبازدارندگ شیاست که موجب افزا ايمسلحانه

پدافند  گری]. به عبارت د2]، [1[ گرددیم یاقتدار مل شیافزا نیبحران، و همچن تیریمد لیتسه ،یمل يداریپا
-یآن م ينبوده و با اجرا حاتتسلی و افزارجنگ يریبه کارگ ماست که مستلز یمجموعه اقدامات رعاملیغ

ات و تلف یرنظامیو غ یحساس و مهم نظام ،یاتیح ساتیو تاس زاتیبه تجه یتوان از وارد شدن خسارات مال
  ].3از حمالت را به حداقل ممکن کاهش دهد [ یخسارات و تلفات ناش زانیم اینموده و  يریجلوگ یانسان

  اهداف پدافند غیرعامل
انهدام  قیو فلج کردن کشور از طر یصنعت هايرساختیبردن ز نیاز ب داتیاهداف تهد یآت هايدر جنگ

 یمل هايهیبه عنوان سرما یاتیح هايرساختیبردن ز نیتا با از ب ورزدیم دیتجهزات مهم است و دشمن تاک
 هايبه مقابله با سالح ادرق ییدر حال حاضر به تنها رعاملیآستانه مقاومت مردم را کاهش دهد. پدافند غ

 یانسان يرویو حساس و ن یاتحی مراکز بر هاآن رانگریاز اثرات و يریجهت جلوگ يمدرن و مخرب آفند
-استیدر س جهانی روزبه هايکیدر کنار تکن رعاملیپدافند غ يارهایاصول و مع يریو لذا به کارگ ستندین

 هاياستی. سدیکمک موثر و قابل توجه نما یدفاع رهینجز لیبه تکم تواندیم یتیریو مد يزریبرنامه هاي
و کاهش  سازيمنیا رعاملیپدافند غ یبوده و هدف کل تیبر بقاء و حفظ امن یمبتن رعاملیپدافند غ یاصل
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و در  دینما جادیمردم ا تیامن يرا برا یطیشرا جیمردم است تا به تدر ازیمورد ن هايرساختیز يرپذیبیسآ
از اتالف وقت،  يریجلوگ ها،نهیمربوط به دوران صلح است که خود باعث کاهش هز رعاملیواقع پدافند غ

  در جامعه است. تیامن بیو باال بردن ضر يانرژ
  ]:4[ دیرس میخواه لیبه اهداف ذ رعاملیپدافند غ يریدر صورت به کارگ یطور کل به
  یتوان دفاع شیافزا  •
  بحران يامدهایکاهش پ  •
  خسارات و صدمات لیتقل  •
  هاطرح یدفاع ییکارا شیافزا  •
  ییسامانه شناسا ییو توانا تیکاهش قابل  •
  هانهیکاهش محسوس هز  •
  ياز اتالف وقت و انرژ يریجلوگ  •

  هاي توزیع برق جهت اعمال پدافند غیرعاملمشکالت عمده شرکت
عمال اصول و شرا عیتوز هاياز مشکالت عمده شرکت یبرخ عبارتند از: رعاملیپدافند غ طیبرق جهت ا  

  پرسنل متخصص يبودن چارت ادار یخال .1
  عیتوز هايشبکه ياستادکار تیبا توجه به ماه يمتخصص کارگر يرویکمبود ن .2
و فشار  لوولتیک 20 يدرهایف ادیسطح خدمات با توجه به طول ز بودن عیوس .3

  فیضع
  يفرسوده شهر هايخصوصاً در مناطق با بافت عیتوز هايفرسوده بودن شبکه .4
  الزم ینگیعدم نقد لیبه دل عیتوز هايمجهز در سطح شرکت ينداشتن انبارها .5
نقاط حساس  هیپراکنده در سطح کشور جهت تغذ دیتول هايروگاهیعدم وجود ن .6

  يدر زمان قطع برق شبکه سراسر يشهر
عمال تعرفه لیدر سطح کشور به دل يو باد يدیخورش هايروگاهیعدم وجود ن .7 هايا 

  زاتیتجه نیباال بر ا
مشکالت  لدلی به مجهز و دارکمک هینقل لیبه وسا عیتوز هايشرکت زیعدم تجه .8

  یمال
  بدهکار نیعدم وصول مطالبات مشترک لیبه دل عیتوز هايشرکت یمشکالت مال .9

جهت برقرار تماس با  یمخابرات لیو وسا مسییاز عدم پوشش ب یمشکالت ناش .10
  ییاجرا هايگروه
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  اجرا يباال اریبس هاينهیهز لیبه دل عیتوز هايشبکه ونیاتوماس يعدم اجرا .11
 برق به گاز و سوخت، آب، همچون رسانخدمات هايارگان ریسا دیشد یوابستگ .12

 و هادر ساختمان يبرق اضطرار ستمیس اجراي عدم و خود خدمات ارائه جهت
  اهآن ساتتاسی
  تهدیدات صنعت برق

نقش  لیطرف به دل کیصنعت از  نی. ارودیهر کشور به شمار م ییربنایز عیصنا نتریصنعت برق از مهم
 ریگسترش سا ندیآن در فرا گاهیبه واسطه جا گریو از طرف د یرفاه اجتماع نیآن در تام تیحائز اهم

 ياقتصاد ،یاجتماع هايتیرشد و توسعه و فعال ندیآن در فرا ریخط گاهیجا تیروز به روز به حساس ع،یصنا
-یو مردم م نیبه مشترک داریبرق مطمئن، مستمر، و پا لیصنعت تحو نی. هدف اشودیآن افزوده م یو صنعت
را به دنبال خواهد  یموجود و توسعه صنعت عیعملکرد صنا برق، اختالل در نی. هرگونه اختالل در تامباشد

سر  ساتیشبکه انتقال برق و تاس يرو یتیگراف هايببم داتیعبارتند از تهد داتیتهد نیا نتریداشت. مهم
 سیالکترومغناط هايبمب داتیو تهد ،يو انفجار یموشک هايبمب داتیتهد ،یستیترور داتیباز پست، تهد

]5.[  
  تعریف گرافیت

 اریبس يهاد کیشناخته شده و  یمواد معدن نتریاز نرم یکیاز عنصر کربن است که  بیترک کی تیگراف
در  تیاز گراف ژهیاستفاده و هاياز راه یکی. شودیمتبلور م یبا رنگ مات است که به صورت شش ضلع يقو

  است. یتیگراف هايساختار بمب
  هاي گرافیتیسالح

که  نیا نیمهمات در ع نی. اباشندیم يمنحصر به فرد هايیژگیو يدارا ریاخ يمهمات استفاده شده در دهه
برخوردارند و امکان  یقابل توجه یمنیدشمن دارند از ا کیاستراتژ زاتیتجه بیدر تخر ییبه سزا راتیتاث

کشورها در  ییهوشمند توانا حاتیلتس روزافزون توسعه با. ندارد وجود هاآن يبرا زین يموثر ییپدافند هوا
 یداتیتهد نیمقابله با چن یاز چگونگ یو آگاه داتیعدم شناخت تهد کهیاست به طور افتهی شینبردها افزا

فارس و پس از آن در  جیگردد که نمونه آن در جنگ خل یکشور در مدت کوتاه کیموجب زوال  تواندیم
-یهوشمند مورد استفاده قرار م هايز که به همراه سالحین یتیگراف هاي. بمبدیجنگ کوزوو مشاهده گرد

  .ستندیقاعده مستثنا ن نیاز ا رندگی
-روگاهیاز کار انداختن ن يکه برا رندگییمورد استفاده قرار م يو پودر یافیشامل ال یتینوع سالح گرف دو
ه از انفجـار مـواد منفجـر    یناش یصدمات عمران جادیبرق، بدون ا ساتیتاس رسای و انتقال خطوط ها،پست ها،
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 يبرق باعث اتصال کوتـاه بـر رو   هايتبرق دار پس زاتیتجه روي بر هابمب نیا ختنیکار با ر نی. اباشندیم
 زاتیتجه ياز رو افیال نیکه ا یو تا زمان گرددیباعث خروج پست از شبکه برق م یشده و به کل زاتیتجه
  وجه وجود ندارد. چهی به پست شدن دارکامالً برداشته نشوند امکان برق تهیسیالکتر يهاد

موشـک تـام هـاك     یدر کالهـک جنگـ   یتیگراف افیطوفان صحرا ال اتیفارس در عمل جیجنگ خل در
KIT-2 ـ توز هـاي پست شتریحمله ب نیبرق عراق به کار رفت. اهداف مورد نظر در ا ساتیتاس هیبر عل و  عی

ـ جد عمتحده نو االتیا يروهاین زیبرق. در جنگ کوزوو ن دیتول هايروگاهیبرق بود و نه ن نگیچیسوئ  يدی
در  نهمچنـی . کردنـد  اسـتفاده  هـا بـرق صـرب   ساتیتاس هینرم را عل هايمشهور به بمب یتیگراف هاياز بمب

قابـل   هاياستفاده از بمب يقدرت عراق هدف قرار گرفت. به جا عیتوز زاتیعراق، تجه هیعل کایجنگ آمر
ـ    افیال يحاو هاياز بمب گذاشتیانفجار که تلفات فراوان به جا م بـه   هـاي یکربن استفاده شـده کـه خراب

 يکشور حمله کننـده وجهـه بهتـر    يبرا یو اذهان عموم یاسیو از نظر س گذاشتیم يبر جا يمراتب کمتر
  داشت.
  یتیگراف هايدر برابر حمالت بمب روگاهین رپذیبیآس هايبخش

 ،)ها(مقره زوالتورهایخطوط انتقال برق، ا ،يفشار قو هايو پست روگاهیداخل محوطه ن يترانسفورمرها
 هايهستند که در مقابل بمب یزاتیتجه چیحفاظت و کنترل، فرمان و سوئ هايستمیس ،يفشارقو يدهاکلی
  .رندپذیبیآس یتیگراف
  هاي الکترومغناطیسبمب
 کی طیدر شرا یاست ول رناپذیاجتناب اگرچه هاعرصه نیدر ا یکیالکترون زاتیبه تجه ادیز اریبس یوابستگ

شود. لذا چنانچه دشمن بتواند  لینقطه ضعف بزرگ تبد کیبا دشمن ممکن است به  ینظام ییارویرو
 کین خطر مصون بدارد در یخود را از ا زاتیو تجه اندازدیما را از کار ب یو مخابرات یکیالکترون زاتیتجه

برگ برنده  ،باشدیابزارها م نیاز ا حیاستفاده صحوابسته به  اریکشور بس کیکه قدرت  يمبارزه امروز
 اریبس سیبا انفجار خود موج الکترومغناط سیالکترومغناط هايخواهد داشت. بمب اریرا در اخت یمهم
عملکرد  بیقادر به تخر یکیالکترون هايستمسی به نفوذ با هاپالس نیکه ا کنندیمنتشر م طیدر مح یبزرگ
 هايستمیعملکرد س بیکند. تخر دیو پهن تول کیباند بار هايپالس است ممکن هابمب نی. اباشدمی هاآن

باشد و به دو روش  یموقت ای یممکن است به صورت دائم EMPدر برابر امواج  یو مخابرات یکیالکترون
سبب به هم  هاستمیگذرا به داخل س یسیالکترومغناط يکه نفوذ انرژ نیا رت. اول و مهمردگییصورت م

دستگاه شود که ممکن است با خاموش کردن و روشن کردن مجدد دستگاه قادر به ادامه  ماتیخوردن تنظ
دارد و  یدامنه بزرگ یسیالکترومغناط هايکمتر باشد. دوم آن که به هر حال پالس ییهرچند با توانا ت،یفعال
موجود  گرید هايگنالیشدن س یعث مخفمسئله با نیو ا کندیرا در حوزه فرکانس مختل م یعیوس حدودهم
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-ستمیاما در صورت عدم حفاظت از س شودیکوتاه ارتباطات مختل م یزمان يو حداقل برا شودیم طیدر مح
 شیافزا نیبنابرا است، ادیز اریبس یو مخابرات یکیالکترون هايتمیسس یو دائم یکیزیف بیاحتمال تخر ها
 اریبس ايمسئله یسیالکترومغناط هايمقابله با حمالت پالس يبرا یو مخابرات یکیالکترون هايستمیس تیقابل

  .باشدیم روگاهین ساتیکشور و خصوصاً تاس يبرا یاتیو ح يضرور
  هاي الکترومغناطیسیپذیر نیروگاه در برابر بمبهاي آسیببخش

-کابل هیحفاظت و کنترل، کل زاتیتجه هیکل ،يرگیاندازه يترانسفورمرها هیقدرت، کل يترانسفورماتورها
 هايستمیس هیتابلو سانترال، کل زاتیو تجه یحفاظت زاتیتجه هیارتباط، کل هاياتاق فرمان و کابل هاي

 یمخابرات زاتیتجه هیکل روگاه،یمنصوب در ن هايمقاومت و هاخازن هیکل چ،یاتاق کنترل و سوئ یکیالکترون
  هستند. یسیالکترومغناط هايدر برابر بمب روگاهین کی رپذیبیآس هاياز بخش روگاهین
  کارهاي اساسی پدافند غیرعامل درمقابله با تهدیداتراه

  :کندیارائه م داتیرا در مقابله با تهد ریز یاساس کارهايراه رعاملیپدافند غ
  سیالکترومغناط هايالزم در مقابل بمب داتیتمه •
  یتیگراف هايالزم در مقابل بمب داتیتمه •
  ینیزم هايکشیکابل •
  هاسازه رپذیبیآس هايبخش تیتقو •
  شده تیتقو هايو محل نیزم ریبه ز هاروگاهیمحل اتاق فرمان ن رییتغ •
  نیگزیجا هايستمیاستفاده از س •
  یو سازه اصل روگاهین نیفاصله ب جادیا •
  نیزم ریاستقرار مخازن در ز •
  قیاعالن و اطفاء حر هايستمیاستقرار س •
  ساتیو تاس هیآبن قیپوشش ضد حر •
  مخازن سوخت يمناسب برا ییجانما •
  اتاق فرمان هايشهیش يضد انفجار بر رو هاينتینصب الم •
 ايماهواره هايسنجنده قیکه کمتر از طر يموجود به طور ساتیرنگ تاس رییتغ •

  باشد. صیقابل تشخ
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  طبقه بندي اقدامات طرح پدافند غیرعامل
 داتیبه مردم در مقابل تهد یو مراکز مهم برق و خدمات رسان هارساختیز يرپذیبیجهت کاهش آس

 ياقدامات و ارئه راهکارها بنديبا طبقه توانیگوناگون م طیدر شرا یعیو حوادث طب یو خارج یداخل
  نمود: آماده لیمختلف به شرح ذ طیرا جهت مقابله با شرا عیتوز هايالزم در هر مرحله شرکت ییاجرا

  :نهیاقدامات فاقد هز
زمان ممکن انجام داد، مانند  نیدر کمتر یستیاست که با یتیریشامل اقدامات مد شتریاقدامات ب لیقب نیا
-فرهنگ يالزم برا نهیزم جادیو ادارات وابسته، ا عیتوز هايدر سطح شرکت غیرعاملمسئول پدافند  نییتع

 ساتیتاس يو طبقه بند ییشناسا رعامل،یاصول و مالحظات پدافند غ سازينهیو آموزش به منظور نهاد سازي
و  ياضطرار طینقاط مناسب استقرار پرسنل در شرا ییحساس برق، شناسا هايانیو شر هارساختیبرق و ز

  هیجهت ارائه خدمات اول ازیامکانات مورد ن ینبیشیپ
  :نههزیاقدامات کم

طرح جامع پدافند  هیمانند ته انهیسال هايینبیشیشرکت و پ يدسته از اقدامات با استفاده از اعتبارات جار نیا
-بیبرق و کاهش آس ساتیاماکن و تاس بنديو طبقه هايرپذیبیآس دات،یبرق شامل برآورد تهد غیرعامل

 ایدشمن و  یحمله احتمال طیدر شرا عهادارات برق تاب هیدر کل يطرح اداره امور ضرور هتهی ها،آن يرپذی
کوتاه مدت،  تیدر سه وضع ياضطرار طیدر شرا یکیالکتر يانرژ نیطرح تام هیو ته یعیحوادث طب ریسا
  .باشدیمدت و بلند مدت قابل اجرا م انیم

  :نهیهز ياقدامات دارا
 يمانند اجرا انهیاعتبارات سال ینبیشیشبکه برق و پ یاصول هايیدسته از اقدامات با استفاده از طراح نیا

و ...  یخدمات هايدستگاه ریالزم با سا يبرق، انجام مانورها هايپروژه هیبرق در کل رعاملیپدافند غ هايطرح
  خواهند بود. ییاجرا

  نکاتی که در پدافند غیرعامل بایستی مورد توجه قرار بگیرند
 بیآوردن ضر نییو پا یاحتمال هايجهت مقابله با بحران توانیبه عمل آمده م هايیبا توجه به بررس

  اشاره نمود. لیبرق به موارد ذ عیتوز يهادر شرکت يرپذیبیآس
  و ادارات تابعه عیتوز هايستاد بحران در ستاد شرکت هايجلسه لیتشک  -1
و آموزش پرسنل جهت مقابله با هر کدام از  يزریخطرات مختلف در شبکه و برنامه ییشناسا  -2
  هاآن
  مناطق نای نمودن داربرق یو چگونگ یو خدمات یاسینقاط حساس س ییشناسا  -3
  هیاول ازیمورد ن زاتیبراورد تجه  -4
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  نقاط شرکت هیدر کل یبانیو پشت هینقل ،یفن هايپیاک لیتشک  -5
  الزم به پرسنل هايو ارائه آموزش يزریبرنامه  -6
-الزم در سطح شرکت یمنظم به منظور حفظ آمادگ یمراحل زمان یالزم در ط يانجام مانورها  -7

  عیتوز هاي
شبکه  یوسعت خراب لیکوچک جهت مناطق حساس که به دل يبرق اضطرار يمولدها هیته  -8

  .باشدمی برنقاط زمان نای نمودن دارامکان برق
-و سکشن ونر،یسکس کلوزر،یروز همچون ر يبا فناور زاتیبرق به تجه هايمجهز نمودن شبکه  -9
  زرالی
  رسانیبرق هايشبکه ياستاندارد در اجرا تیالزام رعا  - 10
  ) به صورت مستمرعی(چند شرکت توز ايبحران منطقه هايجلسه لیتشک  - 11
همچون  یو استان شهرستانی رسانخدمت هايارگان ریمختلف با سا هايکارگروه لیتشک  - 12

  مشترك يالزم و مانورها هايآب، گاز و ... و انجام آموزش ،ینفت هايپخش فراورده ها،يشهردار
برق منطقه در مواقع قطع برق  نیمولد کوچک جهت تام هايروگاهیجهت احداث ن يزریبرنامه  - 13

  يشبکه سراسر
  يدر مواقع اضطرار شانیا يعمده جهت استفاده از مولدها عیبا صنا یهماهنگ  - 14
 لوواتیک 20نمودن خطوط  نگیدر مراکز نقل بار و ر عیفوق توز هايو احداث پست ینبیشیپ  - 15

  الزم مانورهاي انجام جهت هاآن یخروج
  عیتوز هايشبکه سازينهیجهت اصالح و به يزریبرنامه  - 16
 مناطق نیدر ا یتیالزم امن داتیتمه جادینقاط حساس شبکه برق و ا ییشناسا  - 17

  نتیجه گیري 
و  یمل هايهیجهت حفظ سرما اند،دهیاز جنگ را چش یو خسارات ناش یکه طعم خراب ییامروزه کشورها
 از شده ثبت اطالعات و آمار به نگرش با و اندنموده رعاملیبه دفاع غ یتوجه خاص تیمنابع حائز اهم

قادر به  ییپدافند عامل در حال حاضر به تنها هايشود که سالحیآشکار م قتیحق نیگذشته ا هايجنگ
و  یاتحی مراکز بر هاآن رانگریاز اثرات و يریجهت جهت جلوگ يمدرن و مخرب آفند هايمقابله با سالح

 رهیزنج لیبه تکم تواندیم رعاملیپدافند غ يارهایاصول و مع يریلذا به کارگ ست،ین یانسان يرویحساس و ن
نگردد  تیارزشمند رعا ساتیدر تاس رعاملیغ فندبکند و چنانچه اصول پدا یکمک موثر و قابل توجه یدفاع

 يهادستگاه رانیو مد نیاست مسئول يضرور نیبنابرا گرددیبحران م تیریسخت مد طیشرا جادیباعث ا
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از ابعاد دفاع از کشور مورد توجه قرار دهند تا شاهد  یکیو موارد فوق را به عنوان  رعاملیپدافند غ ییاجرا
  م.یدر کشور باش یمل يداریپا
-یرا م رعاملیبه منظور تحقق اهداف پدافند غ عیتوز هايشرکت يبرا ییاجرا هايتیبهبود فعال کارهايراه
  کرد: ستیل ریبه صورت ز توان

  حساس و مهم يبارها قیدق ییشناسا  •
  حساس و مهم يبارها هیتغذ يمناسب برا يساختارها جادیا  •
  يحساس در برابر عوامل جو هايشبکه سازيمقاوم  •
  حساس يبارها هايشبکه يبرا دیتهد يوهایسنار زیبحران و ن يوهایسنار نیتدو  •
  حساس يبارها عیتوز هايشبکه یاصالح فرسودگ  •
  حساس يبارها هايپراکنده در مکان داتیتوسعه تول  •
  حساس يبارها عیتوز هايحفاظت در پست زیتجه  •
  حساس يهدفمند شبکه بارها راتیانجام تعم  •
  حساس يبارها کنندههیتغذ يدرهافی و هاپست يرفع پربار  •
  يشهر هايبرق، منطبق با نقشه عیتوز هايشبکه روزو به کینقشه شمات هیته  •
  شبکه ونیو اتوماس نگیتوریمان سازيادهیپ  •
  شرفتهیپ عیتوز هاينگیسپاچیو د یاحداث شبکه مخابرات  •
  نهیبار به یابیو نقاط مانور به منظور باز دهایتوسعه هوشمند کل  •
  یوسکیک هايپست ،ینیحساس به صورت زم يبارها يدرهایاحداث ف  •
  و خرابکار یستیترور هايبه صورت پنهان و دور از دسترس گروه یارتباطاحداث ادوات   •
  حساس هايییمناسب دارا سیو سرو يآتش بارگذار واریو احداث د ايسازه سازيمقاوم  •
-ییدارا راتیتعم تیریحفاظت و مد تیریبار، مد تیریشبکه، مد يانتخاب ساختار مناسب برا  •

  مهم هاي
  يهوشمندساز  •
  حساس و مهم هايییدر دارا زاتیتجه تیفیارتقاء ک  •
  یمنابع انسان تیفیارتقاء ک  •
  یاطالعات هايستگاهیو ا عیتوز ستمیس يهانگیسپاچید هايسازه سازيمقاوم  •
  افزاريو نرم افزاريسخت هاياستفاده از قفل  •
   یمخابرات هايشبکه سازيمستحکم  •
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  داخل ساختمان ایو  نیزم ریحساس در ز هايییاحداث دارا  •
  یاصل هايابانیاز عرض خ درهایعدم عبور ف  •
  ساختمان داخل در هااحداث پست  •
  دخانهیاحداث کل  •
  حفاظت شده ايمنطقه ایو  نیزم ریدر ز ایو  عیدر درون ساختمان توز یاحداث ادوات ارتباط  •
  ادیکم و تعداد ز تیحساس با ظرف هايییاحداث دارا  •
  فشار متوسط يدرهایو کاهش طول ف ف،یفشار ضع هايشبکه ع،یتوز هايپست سازيکوچک  •
  یمراکز کنترل و فرمان محل جادیا  •
  فیفشار ضع هاينگیسپاچیاحداث د  •
  حساس و مهم يبارها هیساختار تغذ رییامکان تغ جادیا  •
 یفرمانده هايحوزه سازيیو محل سازيکوچک  •

  

  منابع
معاونـت   -(ص) اءیـ خـاتم االنب  ییقرارگاه پدافند هـوا  .1384، با اصول و مالحظات ییآَشنا رعامل،یپدافند غ

 .رعاملیپدافند غ
معاونت  -(ص) اءیخاتم االنب ییقرارگاه پدافند هوا .1384، یامن پناهگاه يبا فضاها ییآشنا رعامل،یغ پدافند

 .رعاملیپدافند غ
 .(ص) اءیخاتم االنب ییقرارگاه پدافند هوا .رعاملیبا پدافند غ ییآشنا .1389امیر،  محمودزاده,

معاونـت حفـظ و    -, اداره کل آموزش ضمن خـدمت رعاملیپدافند غ .1387، محمد، يفکور سین،ح مازي،ن 
 .یانسانهاي  هیتوسعه منابع و سرما

  .29-30، 58. ماهنامه اکتشاف و تولید. ش غیرعامل. مدیریت بحران و پدافند 1388حسین عباسی، الله، 



(با  شهر اسالمیهاي  بافتبررسی دفاع غیر عامل در معماري و شهرسازي 
  تاکید بر محالت شهري)

  2یونس غالمی بیمرغ، 1رسول حیدري سورشجانی
  

  چکیده
 ادیان توجه مورد و شده شمرده شهرها گیري مهم درشکلهاي  نظریه از یکی، بحث امنیت و دفاع

 مسلمین ۀجامع به منحصر را آن و کرده توجه مهم این به متعددي آیات در کریم قرآن. بوده است
ـ همین امـر با ، است خواستارشده همگان براي را امنیت بلکه، ننموده ث شـده کـه معمـاري و    ع

چیدمان کاربري و شکل ، خصوص شهرهاي اسالمی از بستر شهر شهرسازي در شهرهاي قدیم به
هـاي   روش بنابراین در این پژوهش سعی در شناخت، براساس اصول دفاعی شکل بگیردها  بافت

، دفاعی به خصوص دفاع غیر عامل داریمهاي  ي قدیمی در بحثها بافتمورد استفاده شهرسازي 
. تحلیلی است -و روش بررسی آن توصیفی نوع پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردي

مرتبط با موضوع هاي  پس از بررسی مبانی نظري از طریق روش اسنادي به توصیف و تحلیل متغیر
روش گردآوري اطالعات از طریـق  . شهرهاي قدیم پرداخته شده استهاي  از طریق بررسی نقشه

، باشـد  مـی  به صورت کیفیها  یافتهمقاالت قرار دارد و روش بررسی ، کتب، منابع، بررسی متون
عناصر شهر اسالمی داراي  ترین مهمیکی از  عنوان بهدهد که محله  می این پژوهش نشانهاي  یافته

هاي پراکنش یک ساختار سلسله مراتبی با رعایت نکات اصول دفاع غیرعامل به خصوص در اصل
  . باشد می و اختفا

 محله، دفاع غیر عاملاصول ، دفاع غیرعامل، دفاع :ها کلیدواژه

   

                                                   
  کاشان. استادیار گروه جغرافیا و اکوتوریسم دانشکده منابع طبیعی دانشگاه 1
  yonesgholami@ymail.com/  جغرافیا و اکوتوریسم دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کاشان . استادیار گروه2

mailto:yonesgholami@ymail.com
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  مقدمه -1
که مفهومی دو بعدي است. در گروه اول، دفاع » دفاع شهري«یا » دفاع غیرنظامی«در منابع التین عبارت 

بخشی از دفاع «رو مشتمل بر  معرفی می شود و از این» محافظت از غیرنظامیان در شرایط جنگی «غیرنظامی 
ر کسب آمادگی کافی در برابر هرگونه حمله احتمالی یا منظو ملی است که در پی تمهیدات الزم به

ایمنی اکثریت جمعیت غیرنظامی «دفاع غیرنظامی باید   گردد. طبق این تعریف، می» خواهی از یک کشور باج
رو دفاع غیرنظامی  ). از این(George,2009:16 »کشور و ادامه حیات آنان در زمان جنگ را تضمین نماید

نماید: به حداقل رسانیدن آثار حاصل از حمالت نظامی بر  داف زیر را دنبال میبصورت سیستماتیک اه
اي، بازیابی و برقراري تسهیالت و  جمعیت غیرنظامی، مقابله فوري با شرایط اضطراري حاصل از چنین حمله

گردد، در این  ).چنانکه مالحظه می(Kummer, 2003, 15اي. دیده درنتیجه چنین حمله خدمات آسیب
مورد تأکید قرار دارد و در گروه » نحوه مواجهه و مقابله با آثار ناشی از حمالت نظامی« ه از تعاریف، گرو

 ،نماید و بنابراین، طیف اهداف تأکید می» محافظت از شهروندان در برابر آثار بالیا «دوم، دفاع غیرنظامی، بر 
وان تعریف اخیر از دفاع غیرنظامی را یک ت یابد. به همین دلیل می هاي مقابله گسترش می اقدامات و روش

)، بنابراین 7:1385نژاد، گردد. (داعی تعریف عام محسوب نمود که پدافند غیرعامل بخشی از آن محسوب می
دفاع غیر عامل به عنوان یک قسمت از دفاع شهري به مجموعه اقداماتی گفته می شود براي به حداقل 

پنهان ، 1سیسات و تجهیزات خودي از طریق اقداماتی مانند استتاررساندن تهدیدات دشمن براي نیروها، تأ
واستفادهازساختوسازیمحافظ در ، 7وسیستم هایهشداردهنده6تشخیص، 5بازسازي، 4پراکندگی، 3فریب، 2کردن

با توجه به مطالب ارائه  ).US Department of Defense 2005(را دفاع غیر عامل گویند 8مقابل دشمن
شده اصول دفاع غیر عامل در شهر به خصوص در معماري شامل : مکانگزینیوجانماییبهینهساختمان،پراکندگی 
 مناسببنا،رعایتاصوالختفاءاستتاروفریب،درجه مرمتپذیریباالیساختمانمعماریداخلیساختمان 

باشد،  می معماري ساختمان در دفاع موثر). بنابراین نوع طراحی و 998: 1390فرجیمالئیوعظیمی،شود( می
تفکر ساخت و احداث دیوارها و خطوط و دژهاي دفاعی از قدیم االیام به عنوان یک اقدام دفاعی با هدف 
سد کردن و ایجاد مانع در مسیر تهاجم دشمن و ممانعت از مواجه شدن با حمالت غافلگیرانه مورد توجه 

تهاجمی، کماکان با تغییر شکل و کاربري هاي  و روشها  و تکامل سالحدولتهاي مختلف بوده و علیرغم تغییر 
امن هاي  دیگري همانند تونل ها، پناهگاههاي چند منظوره، سازههاي  آنها متناسب با نوع تهدیدات به شکل

                                                   
1 Camouflage 
2Concealment 
3Deception 
4Dispersion 
5Reconstitution 
6Detection 
7Warning Systems 
8The Use Of Protective Construction 
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الکترونیکی در مالحظات دفاعی کشورها مورد توجه خاص قرار دارد. از   زیرزمینی، دیوارها و موانع دفاعی
سد  ،دیوار چین  توان می مله مشهورترین دیوارها و دژهاي دفاعی احداث شده در طول تاریخ بشريج

دیوار آنتونین، دیوار اورلئان، دیوار صلح بخارست، دیوار برلین،  ،دیوار آتالنتیک ،ذوالقرنین، دیوار گرگان
دیوار لندن، دیوار کرملین، دیواربارلو، دیوار زیگفرید، دیوار مراکش، دیوار ویتنام،  ،دیوار لیما، دیوار ماژینو

). در شهرسازي اسالمی نیز نوع طراحی ساختمان ها، 12 -9: 1391دیوار اورشلیم و ... را نام برد(فخري، 
 شهري به صورتی بوده است که دفاع شهري به خصوص دفاع غیر عامل را راحت ترهاي  محالت و بافت

  هستیم که بررسی این ساختاري در شهرهاي اسالمی بپردازیم. کرده است در این پژوهش به دنبال این می
 اصول طراحی در شهرهاي اسالمی بر مبناي دفاع غیرعامل -2

  محالت شهري و نقش آن در دفاع شهري -2-1
بنبستهاکوچهها،گذرگاههاومراکزمح.درساختارخودازوحدتجغرافیاییخاصیبرخوردارند،محالتشهرهایاسالمی

 .التباعناصرعمومیدستبهدستهمدادهوبهمحالتموجودیتمیبخشند

هریکازایناجزادارایویژگیهایخاصخودهستندکهازجهتبافتسنتیشهرها،دارایاهمیتبهسزاییمیباشنداجزایمحلهرامنازل
چهها،حمامها،آبانبارمسکونی،بنبستهاوکوچههاوباالخرهتاسیساتعمومیمرکزمحلهنظیرمساجد،عبادتگاهها،بازار

 .هاوگاهیقهوهخانههاتشکیلمیدهند

عناصرمزبوردرسطحشهربهصورتیکنواختپراکندگیدارندودارایحوزهنفوذوعملکردمحدودیمیباشندکهآخریننقطه
نفوذوحیطهعملکرداینعناصررامرزمحالتتشکیلمیدهدکهخودرادریکمحدودهکامالمعینومشخصاحساسکردهوت

اشتهباشند،ازنظرساکنینیکشهر،محالتیازدرجهباالتررفاهیبرخوردارومععلقخاطربیشترینسبتبهمحلهمسکونیخودد
 .تبرندکهدسترسیبهاینعناصرباسهولت،وبهصورتپیادهصورتپذیرد

   .)215: 1387(شفقی، مراجعهنمائید2و1بهمنظورمشاهدهطرحیازیکمحلهبهتصویرشماره
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 مدلیازیکمحلهوهمسایگییاهمجواري :1شکلشماره
حی شهرها و محالت شهري اصول دفاع غیر عامل شامل : همانطور که اشاره شد در طرا

مکانگزینیوجانماییبهینهساختمان،پراکندگی مناسببنا،رعایتاصوالختفاءاستتاروفریب،درجه 
باشد بسیاري از این اصول در شهر اسالمی رعایت شده است به  می مرمتپذیریباالیساختمانمعماریداخلیساختمان

به صورت سلسله مراتبی کل هاي  شود و این کوچه می ک کوچه تشکیلمجموعمعابر بن بست یطوري که از 
که خوددرودروازهاي ها  دهند این کوچه می شهر را شکل

داردودرناامنیها،شبهنگامبستهمیشودوبدینوسیلهبهمحلهامنیتمی بخشد، محلههادر 
  .ارتباطباشبکهراههاومعابرعمومیتنهایکدروازهورودیداشته اند
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 مدلدیگرازمحلهوهمسایگییاهمجواري :2شکلشماره

  

 طراحی معابر شهري و محالت شهري با توجه به پدافند غیر عامل -2-2
در اغلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرهاي 
ــهرارتباطپیدامیکردند . اسالمیواحدهایمسکونیبهوسیلهبنبستهاوکوچههابهگذرهایاصلیوخیابانهایشـــــــــــــــ

ــاختندمعابراصلیدرحقیقتکویهایممتدیبودندکهمحلههایاصلیشهررابهیکدیگرمتصلم  .یســـــــــــــ

ــهرتادروازهدیگرامتدادمییافتند  .بعضیازاینمعابرازیکدروازهشـــــــــــــــــــــــــ

ــتند  .اینمعابربهمحلههایشهریاحداقلبهتعدادیازآنهاتعلقداشــــــــــــــــــــــــــــ

دربرخیازشهرهایبزرگنیزیکمعبراصلیدرمیانبرخیازفضاهایمهممعماریوشهریمانندچهارباغاصفهانساختهمیشــد،در 
،مدارس،حمامها،کاروانسراها،میدانها،قراولخانههاوفضـــاهشهرهایاسالمیمعابراصلیشهرتأسیساتعمومیمانندمساجد

 .ایعمومیدیگررادرکنارخودجایدادهانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

ــلمیکنند معابرفرعیکهدرحقیقتمعابراصلیرابهیکدیگرمتصلمیکند،طولزیادیندارندوتنهامحالتاقماریخودرابههموص
 .)218: 1387(شفقی، 

 .آغلبتادروازههایشهرادامهداشـــتستونفقراتومحوراصلیشهربهوسیلهشبکهمنظمیبهمرکزمحالتوصلومسیرآن

ــ بینهرواحدمسکونییامحلهآننیزرابطهوپیوندیفضاییوکارکردیوجوددارد،بهنحویکههرمحلهعالوهبرواحدهایاصلیس
ــت( ازندهخود،یعنیواحدهایمسکونی،شاملعناصرواندامهایدیگرینیزهستکهمهمترینآنفضاییمرسومبهمرکزمحلهاس
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 )25: 1368سلطانزاده،
نامنظم و خوشه اي شکل خود عاملی بـراي دفـاع و رعایـت    هاي  صوص شکلنوع شکل شبکه معابر به خ
 باشد، این نوع شهرسازي عاملی براي ممانعـت در حرکـت سـریع    می شهريهاي  اصل پراکنش در بین کاربري

 عالوه بر کاربردهاي دیگر فرصـت بیشـتري بـراي دفـاع    هاي  باشد وجود کاربري هاي شهري مانند ساباط می
و  3توان به خـوبی مشـاهده نمود(شـکل     می ع ساختار شهري را در محالت جویباره و در دشتداد، این نو می
4.(  

  
  

 ساختار معابر شهري در محله دردشت :3شکلشماره
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  ساختار معابر شهري در محله جویباره :4شکلشماره

 

 شهري در شهرهاي اسالمی با توجه به پدافند غیر عاملهاي  پراکنش کاربري -2-3
 شهريهاي  همانطور که اشاره شد یکی از اصول اساسی در معماري شهرهاي اسالمی بحث پراکنش کاربري

باشد، در واقع هر کدام از محالت شهري  می باشد، که در طراحی شهرهاي مدرن نیز بسیار مورد تأکید می
کدام از محالت شهري باشند، این پراکنش و مستقل بودن هر  می مستقل از محالت دیگرهاي  داراي کاربري

از سایر واحدهاي همسایگی امروز به صورت واحدهاي همسایگی در شهرسازي مورد توجه قرار گرفته 
دفاع شهري به خصوص هاي  تواند کمک زیادي در بحث می است، در زمان بروز جنگ این استقالل اقتصادي

  ).5دفاع غیرعامل دارد(شکل شماره 
هـاي   باشد که بسیاري از کاربري می شهري در شهر اسالمی به صورتی هاي از طرف دیگر چیدمان کاربري

شدند، در واقع کاربري هایی مانند کوشـک   می مهمی شهري در مرکز شهر و دور از دیوار و حصار شهر واقع
و مرکز فرماندهی، مسجد، بازار در مرکز شهر و در بعضی از موارد بـا توجـه بـه توپـوگرافی شـهر در روي      

  )6شدند(شکل شماره  می با حصاري جداگانه واقع ارتفاعات و
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  اجتماعی شهر تاریخی الجزایر - درساختار فضاییها  : پراکندگی کاربري5شکل شماره 

  
  1383،63حبیبی، :شهري در شهرهاي اسالمیدورهصفویمنبعهاي  : مکان گزینی کاربري6شکل شماره 
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باشد، امنیت بازار همیشه در سطح شهرها مطـرح بـوده    می شهري کاربري بازارهاي  یکی دیگر از کاربري
ي، تجاوز و سرقت، نگهبانان بصورت شبانه روزي در آن حضـور داشـته و    است و به منظور جلوگیري از تعد

بندند و شبگردان و داروغگـان بـه مراقبـت     دارند. شب هنگام و روزهاي تعطیل درهاي آن را از همه سو می
که رفت و آمـد افـراد   » در شب«ي بزرگ بازار، داراي درهاي کوچکی است به نام پردازند. درها دایم آن می

 95گیرد. هنوز در بازار حلـب متجـاوز از    از آنها صورت می هاشاغل در بازار، در مواقع تعطیلی بازار و یا شب
  مشاهده می نمایید.  7در ورودي ـ خروجی بزرگ اصلی وجود داردکه در شکل شماره 

  
  256: 1392منبع: شفقی، : حلب، در و دروازه هاي مرکز بازار شهر7شکل شماره 



668 q   ع وم ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی        رعا ل و 
 

  

  
ه.ق. این تصویر نشان دهنده پراکندگی جغرافیایی کاروانسراها در بیرون از  13: تبریز در قرن 7شکل شماره 

  حصار شهر می باشد
  256: 1392منبع: شفقی، 

  

  غیرعاملطراحی شکل شهر و دفاع  -2-4
بسیار مهم بود ها  معماري و شهرسازي قدیم براي افزایش امنیت شهرها و دفاع از آندر ها  یکی دیگر از روش
باشد عدم وجود  می باشد در واقع در بین اشکال هندسی شکل دایره اي بهترین شکل می شکل حصار شهر

 سیشهر در این شهرها به صورت هندهاي  تواند کمک زیاد در مقابل تهاجم دشمن نماید، کابري ها می گوشه
تواند کمک به امنیت شهرها نماید. در زیر شهرهاي دایره اي شکل به صورت فرضی مشخص شده است  می

شود و بازارها به صورت تقاطعی همدیگر  می مهم شهري در نظر گرفتهها  در این شهرها مرکز براي کاربري
  اقع شده است.کنند، در نزدیک دیوارهاي حصار شهر واحدهاي مسکونی مردم معمولی و می را قطع
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  :شکل فرضی شهرهاي دایره شکل براي حفظ امنیت بیشتر7شکل شماره 

  نتیجه گیري -3
مختلف هاي  همانطور که اشاره شد براي رعایت اصول پدافند غیرعامل در شهرها نیازمند طراحی در قسمت

ه کمترین ضربه به شهر هستیم، در شهرسازي اسالمی با توجه به مباحث امنیتی شهرسازي به صورتی بوده ک
شهر بخورد، شهرسازي با توجه به دفاع شهري و غیر عامل در قسمت مختلف شهر رعایت شده است، دفاع 

طراحی معابر شهري و محالت شهري، پراکنش  ،شهري و دفاع غیرعامل در طراحی  محالت شهري
ري از اصولی که رعایت شود، هر چند بسیا می شهري،  طراحی شکل شهر و حصار شهر را شاملهاي  کاربري

شده است کاربردهاي دیگر نیز داشته است ولی از این طراحی براي اصول دفاع شهري به خصوص دفاع غیر 
 فرم شهريهاي  به خصوص طراحی در قسمتها  عامل نیز استفاده شده است، بنابراین بسیاري از این طراحی

  تواند به دفاع شهر کمک نماید. می
  

  منابع و مآخذ
 )عناصربازاراصفهانوموقوفاتآن،میراثجاویدان،1381سیروس(شفقی،

 پژوهشهایفرهنگی،چاپدوم، .)فضاهایشهریدربافتهایتاریخیایران،انتشاراتدفتر1372سلطانزاده،حسین(
 چاپاول، .)نائینشهرهزارههایتاریخ،انتشاراتدفترپژوهشهایفرهنگی،1374سلطانزاده،حسین(

فرجیمالئی،امینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعظیمی،آزاده،  
  .یکهایپدافندغیرعاملدرتأسیساتشهري،مجموعهمقاالتسومینهمایشپدافندغیرعامل،دانشگاهایالم)تکن1390(

 ،) کاربردپدافندغیرعاملدربرنامهریزیمسکنشــــهري،1391کامران،حســـنو داودامینـــی، حسنحســـینیامینی(   
 مطالعاتوپژوهشهایشهریومنطقهاي سالچهارم،شمارهپانزدهم، اصفهان
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  تا شهر، انتشارات دانشگاه تهران) از شار 1383حبیبی، سید محسن(
George, A.cristy (2009)Swiss Federal Department of Jastice and police of civil 

defence,'Technical Divetves of the Constraction of Private air raid Shelters and 
the 1971Conception of the swiss Civil defence" U.S.A Edited . 

KummerR.E.Kummer.R.B (2003)"shelter Design Data "U.S.A, Department of 
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  چکیده

در این مقاله با روش مطالعات اسنادي و تجزیه و تحلیل کیفی درصدد بررسی رابطه نهادهاي محلی 
در توسعه و امنیت ملی جمهوري اسالمی ایران و در نتیجه افزایش توان پدافند غیرعامل جمهوري 

  . ایران هستیماسالمی 
با وسعت یافتن و تنوع روز افزون حیطه وظایف دولتها و تقاضاي فزاینده مشارکت از سـوي     

ناچارند عدم تمرکز ، حکومتها در پی یافتن سامان بهینه اعمال حاکمیت و اداره امور کشور، مردم
جـاد و توسـعه   اهمیـت ای . رهیافتی جدي و مؤثر مورد توجه قـرار دهنـد   عنوان بهنظام اداري را 

بقـا و حفـظ   ، توسعه و شعور اجتماعی مردمی و همچنین در دوام، هاي محلی در رشد حکومت
ایجاد نهادهاي محلی و . استقالل و مقاومت در مقابل دشمنان خارجی حائز اهمیت است، حاکمیت

تصمیمات ایمان به خالقیت استعدادهاي فردي و اعتماد به برتر بودن ، اتخاذ سیاست عدم تمرکز
همچنین امور هر ناحیه معموالً با توجه به امکانات و رعایت . هاي فرد است جمع نسبت به قضاوت

ها با در نظر گرفتن امکانات محل تنظیم و برنامه شود میهاي دیگر محلی اداره  اي از درخواستپاره
هاي تحقیـق  تهبراساس یاف. یابدفشار بار مسئولیت بر دوش حکومت مرکزي کاهش می، گرددمی

دستیابی به توسعه و امنیت پایدار بدون مشارکت نهادینه مردم در فرایند توسعه و امنیت و بدون 
لذا یافتن الگـویی از توزیـع   . نیست پذیر امکانمردمی با منافع ملی  -درگیر ساختن منافع محلی

دار معنیاستقالل و تمامیت ارضی بتواند مشارکت ، فضایی قدرت که ضمن حفظ اصول وحدت
  . مردم در قالب نهادهاي محلی را محقق سازد از اهمیت روزافزون برخوردار است

  جمهوري اسالمی ایران، امنیت ملی، توسعه، نهادهاي محلی: ها کلیدواژه
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  mohammadtaherkhani@hotmail.com/  دانشجوي دکتري جغرافیاي انسانی دانشگاه خوارزمی. 2
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  مقدمه -1
هاي عنوان عامل اساسی در بررسیموضوع مشارکت مردم در امور محلی از یک دهه قبل تاکنون، به      

اي مطمئن براي تواند به صورت وسیلهورد توجه قرار گرفته است. در این رابطه دولت محلی میتوسعه م
). تاریخ سیاسی ایران 81: 1387گیریهاي امور محلی نقش مهمی ایفا کند(قالیباف،شرکت مردم در تصمیم

وزي انقالب اي ندارد. با پیرمردمی و اندیشه آن جایگاه شایسته-حاکی از آن است که نهادهاي محلی
مشروطه و با توسعه مفاهیم مردم ساالري و حقوق شهروندي، نخستین اقدام براي تمرکززدایی ساختار نظام 

ساالرانه اي از نهادها و سازمانهاي مردمسیاسی در ایران برداشته شد. انقالب مشروطه موجب ایجاد مجموعه
-ره مشارکت در سرنوشت و ادارة جامعه و شکلها شد. از این دومانند قانون اساسی، مجلس شورا و انجمن

اي از امور محلی اي همچون انجمنهاي ایالتی و والیتی بر سر زبانها افتاد و پارهگیري نهادهاي محلی و ناحیه
به این نهادهاي محلی واگذار شد. با سرنگونی حکومت قاجار و روي کار آمدن رژیم پهلوي به تدریج 

شد. با گذشت زمان، در اثر تراکم بیش از حد امور در مرکز، به تدریج زمینۀ اختیارات حکام محلی محدود 
هاي محلی قوت گرفت. در پی اصالحات ارضی و انقالب سفید طرح نظام غیرمتمرکز و ایجاد حکومت

). پس 17هاي انصاف به تصویب رسید(همان:شاهانه، قوانین متعددي دربارة انجمنهاي محلی، شوراها و خانه
گونی رژیم پهلوي و حاکمیت نظام جمهوري اسالمی، لزوم اتکا به مشارکت مردم در امور محلی در از سرن

چارچوب اصل هفتم و فصل هفتم قانون اساسی که به مبحث شوراهاي اسالمی اختصاص دارد، تجلی یافت و 
را قانون تشکیل شوراهاي اسالمی، اگرچه با تأخیر و با اختیارات محدود، تصویب شد و به اج

). برخی تحقیقات انجام شده در مورد همکاري و مشارکت مردم در 146: 1390نیا و همکاران،درآمد(حافظ
) در زمینه مشارکت در امور مدرسه؛ 1988قالب نهادهاي مردمی به شرح ذیل است:  تحقیق کلمن(

جتماعی و نهادهاي ) در زمینه رابطه سرمایۀ ا1993)؛ مطالعات پاتنام(1985پژوهشهاي بوردیو در فرانسه(
) دربارة رشد و توسعۀ اقتصادي کشورها (توسلی و موسوي، 1999دموکراتیک در ایتالیا و تحقیقات فوکویاما(

) در مورد 1387و  1380)  قالیباف (1373)، محسنی تبریزي(1354). در ایران نیز صبوري کاشانی(6: 1384
ورد تمرکزگرایی شدید قدرت در ایران و سهم اندك اند که همگی در مدولتهاي محلی پژوهشهایی انجام داده

مردم در امور محلی خود بوده است. در این پژوهش سعی داریم که به تبیین نقش و جایگاه نهادها و دولتهاي 
محلی در تأمین توسعه و امنیت ملی جمهوري اسالمی ایران و در نتیجه افزایش توان و پتانسیل پدافند 

وزیع فضایی قدرت از طریق نهادهاي محلی از جمله شوراهاي شهر و روستا  در گوشه غیرعامل آن بپردازیم. ت
انداز جدیدي پیش روي ما قرار تواند با افزایش مشارکت شهروندان در امور محلی، چشمو کنار کشور می

  دهد که در قالب آن توسعه و امنیت ملی کشور شتاب بیشتري خواهد گرفت.
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 مبانی نظري -2

  ندهی سیاسی فضا  سازما -2-1
دهند.  می فضا و مردم ساکن در محدوده یک کشور، قلمرو فرمانروایی نظام سیاسی و حکومت آن را تشکیل

مردمی و نیز اعمال فرمانروایی خود، ناگزیر از تقسیم بندي فضا در هاي  براي اداره فضا و سکونتگاهها  دولت
آن هستند. تقسیمات فضاي درون کشوري به نوعی داراي شکل سلسله مراتبی توأم با سازمان اداري متناظر با 

با دولت ملی و کشور مستقل تشابه دارد. کارکردهاي سیاسی و ها  خصلت سیاسی است و در برخی ویژگی
کند که به منظور بهینه سازي و ارتقاي سطح  می غیر سیاسی واحدهاي تقسیماتی فضاي یک دولت ملی ایجاب

لیت دولت ملی، ساختار و سازمان مناسب تقسیماتی ترتیب داده شود تا این آن در چهارچوب کهاي  کارکرد
به صورت مجموعه اي هماهنگ در جهت اهداف محلی و ملی دولت و نظام سیاسی به وظایف خود ها  واحد

  ) 370: 1381عمل کنند (حافظ نیا، 
توسـط مـرز محـدود     سازماندهی سیاسی فضا عبارت از فرایندي است که طی آن بخشی از سطح زمین که

از ضـروریات و عنصـري   هـا   شود. این فرایند براي حکومـت  می سیاسی سازماندهیهاي  شده، براي ایفاي نقش
حیاتی در تفویض اختیارات از مرکز به سایر نقاط سرزمین و اداره بهتر محدوده کشور اسـت کـه انجـام آن    

سیاسی متمرکز، فـدرال و ناحیـه   هاي  از نظام باشد؛ یعنی هر یک می بسته به نوع نظام سیاسی حاکم، متفاوت
) در واقع مهمتـرین  48: 1389اي سازماندهی سیاسی فضایی خاص خود را دارند ( احمدي پور و میرزایی تبار، 

هدف از سازماندهی سیاسی فضا در هر کشور در درجه اول ارائه بهینه خدمات به حـداکثر شـهروندان و در   
کننـد (پورموسـوي و    مـی  ادي است که در چارچوب مرزهاي سرزمینی زنـدگی مرحله بعد اداره و کنترل افر

  ).77: 1387همکاران، 
یکی از مسائل مهم در حوزه مدیریت و سیاست گذاري داخلی هر کشور، چگـونگی سـازماندهی سیاسـی    

... فضا است. در هر واحد سیاسی ( کشور مستقل)، براي آسـان کـردن اداره امـور، ایجـاد حـداکثر کـارایی و       
محلـی و  هـاي   به صورت مجموعه اي هماهنگ در جهـت هـدف  ها  گیرد، تا تمام بخش می تقسیماتی صورت

). توسـعه و  40: 1389ملی دولت و نظام سیاسی، وظایف مربوط را انجام دهند ( احمـدي پـور و همکـاران،    
سی فضا و آرایش یـابی  ارتقاي سطح کارکردهاي یک واحد تقسیماتی، تا اندازه زیادي به نحوه سازماندهی سیا

چه در ادوار تاریخی گذشته و چه در حال ها  بهینه قلمرو سرزمینی کشور بستگی دارد. بر همین اساس دولت
کـه   حاضر به تقسیم فضاي سرزمینی خود پرداخته و سازمان مناسبی را براي اداره امور آن تدارك دیده اند.

  و اهداف عمده آن عبارتند از :ها  ضرورت
  ه بهتر امور منطقه اي  محلیادار -1
دولت مرکزي و تحقق اهداف سطح ملی در فضاهاي منطقه هاي  کنترل سیاسی و اعمال نظریات و سیاست -2
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  اي و محلی
  فراهم سازي شرایط مساعد براي مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی خود -3
  درون منطقه ايهاي  رور سازي پتانسیلتوسعه منطقه اي و باهاي  ایجاد فرایند -4
  مردمی و محلیهاي  ارائه خدمات مطلوب و ارتقاي سطح زندگی و تامین بهینه نیاز -5
  )371: 1381ایجاد چهارچوب فضایی مناسب براي تقسیم کار ملی (حافظ نیا،  -6
  امنیت ملی -2-2
می هستند اما ترکیب آنها با یکدیگر هر دو جزو مفاهیم قدی "ملی"و  "امنیت "در حالی که کلمات       

) هافمن درون معتقد است در قرن هفدهم میالدي 332: 1379الرن،شود. (مکیک پدیده جدید محسوب می
گوید گیري دولت ملی و تمایل آن به بقا باعث مطرح شدن مفهوم امنیت ملی شد. اما رابرت ماندل میشکل

) 26: 1381از جنگ جهانی دوم متداول شده است. (حیدري، که این واژه فقط در قرن بیستم خصوصاً بعد
ي امنیت ملی توجه پژوهشگران و سیاستمداران جهان سوم را به خود معطوف بهرحال در سالهاي اخیر ایده

اي است. اغلب ) معنا کردن مفهوم امنیت ملی در جهان امروز کار پیچیده11: 1379داشته است. (آرز و مون،
اند، معتقدند امنیت ملی از لحاظ مکاتبی که در قرن اخیر براي تعریف این واژه کوشیدهنظریه پردازان و 

: 1377مانده است. (ماندل،مفهومی ضعیف و از نظر تعریف مبهم، اما از نظر سیاسی، مفهومی قدرتمند باقی
تعریف سلبی و در اند؛ برخی با اي به تعریف امنیت ملی پرداختهپردازان مختلف هریک از زاویه) نظریه44

-دانند. بوزان میمقابل برخی با تعریف ایجابی و گروهی امنیت ملی را معادل و مساوي حفظ ارزشها می
اي است که معناي سیاري دارد. ریچارد اولمان نیز همچون جوزف ناس معتقد است که: نویسد: امنیت واژه

صویر بسیار نادرستی از واقعیت به ذهن متبادر ملی صرفاً یا حتی عمدتاً برحسب جنبه نظامی، تتعریف امنیت
در حفظ بودن، فراغت از خطر  ") فرهنگ آکسفورد امنیت ملی را به معناي ullman,1983:123کند. (می

) دایره المعارف علوم اجتماعی امنیت ملی را به معناي 77: 1381آورده است. (مهري، "یا اضطراب و تشویش
) 26: 1381کند. (حیدري،تعریف می "ي داخلی از تهدیدات خارجیهاتوان یک ملت در حفظ ارزش "

حالت ملتی که خارج تهدید از دست دادن  "الملل، امنیت ملی را به عنوان فرهنگ اصطالحات روابط بین
) رابرت 104: 1368کند. (بهزادي،تعریف می "بردسر میتمام یا بخشی از جمعیت، دارایی و یا خاك خود به

  )51: 1377است که: امنیت ملی شامل تعقیب روانی و مادي ایمنی است. (ماندل، ماندل معتقد
  پدافند غیرعامل -2-3

پذیري نیروهاي انسانی، ساختمانها، تأسیسات، تجهیزات، اي که موجب کاهش آسیبهر اقدام غیر مسلحانه
زلزله، رانش و لغزش زمین و اسناد و شریانهاي کشور در مقابل بحرانهایی با عامل طبیعی(خشکسالی، سیل، 

-شود (موحديخوانده می غیرعاملهاي داخلی، تحریم) گردد، پدافند طوفان) و عامل انسانی (جنگ، شورش
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تشکیل شده است. در فرهنگ و ادب  "آفند"و  "پد").  از نظر لغوي واژة پدافند از دو جزء 3: 1386نیا،
 "آفند"بوده و واژة  "دنبال"و  "پی"، "متضاد"، "ضد"پیشوندي است که به معانی  "پد"یا  "پاد"فارسی، 

  ).47-48: 1351است (دهخدا، "دشمنی"و  "پیکار"، "جدال"، "جنگ"نیز به مفهوم 
وجه تمایز پدافند عامل و غیرعامل را باید عامل انسان دانست؛ به این معنی که پدافند عامل، ابزاري است 

و مشتمل بر ابزار و آالت جنگی، سازماندهی، آموزش و مدیریت  نیازمند به مدیریت سامانه و کاربري انسان
نیروهاست که در شرایط عدم حضور انسان، آن ابزار به خودي خود فاقد اعتبار است، در حـالی کـه پدافنـد    

اي که بدون ابزار و توانمندي، نیـروي  باشد؛ به گونهغیرعامل، امکانات معماري در زمینۀ مهندسی جنگ می
دهد. به عبارت دیگر، پدافند غیرعامل به معنی دفاع بدون سالح در برابر تهدید عی را افزایش میرزمی و دفا

). بر این اساس رویکرد پدافند غیرعامل تمام اصول و اقدامات غیرنظامی است که 24: 1386نیا،است (موحدي
اتی و حسـاس نظـامی و   هاي مـالی بـه تجهیـزات و تأسیسـات حیـ     گیري از آنها از وارد شدن خسارتبا بهره

رسد. بنـابراین توجـه مـدیران و    شود یا میزان آن به حداقل میغیرنظامی و تلفات مالی و جانی جلوگیري می
هاي الزم را بـراي پیشـبرد ایـن رویکـرد نـوین در      اي به طرحهاي پدافند غیرعامل زمینهمسئوالن هر جامعه

  ).Brandon,2011:19(کندجهت ارتقاي مفهوم ایمنی و امنیت ملی فراهم می
 نمایندگانی گرفت و شکل رهبري معظم مقام دستور به 1382 آبان هشتم در غیرعامل پدافند سازمان    

 در نیـز  اسـالمی  شوراي مجلس. هستند آن عضو پدافندي قرارگاه و نیروهاي مسلح کل ستاد دفاع، وزارت از

 بـراي  بازدارنـده  و مناسـب  هـاي  کـرده اقـدام   مکلف را دولت چهارم، ساله پنج برنامه 121 ماده   11 بند

ارتقـا   ابزارهـاي  از یکـی  عبارتی به دهد. کار قرار دستور در را حیاتی و حساس مراکز آسیب پذیري کاهش
 پدافند غیرعامل مناسب کاربست از طریق تقویت بازدارندگی به امر متولیان توجه ملی، امنیت دهنده ضریب

 وهـا   لفـاظی  حجـم  کـه  در شرایطی ویژه به است، دفاعی کالن هايگذاري سیاست و گذاريقانون فرآیند در
به  رو اقتصادي و نظامی اي،هسته به تأسیسات استراتژیک نظامی حمله احتمال بر مبنی روانی دشمنان جنگ
 و افـزایش  سیسـتمی را  بـرون  تهدیدات برابر در امنیتی تواند ضرایب می غیرعامل دفاع توسعه است، افزایش
نظـر   (با غیرعامل پدافند کمیته نام به اي کمیته دهد. همچنین می را کاهش زا تهدید سناریوهاي مهار هزینه
  ).124: 1390است(کامران و همکاران، فعال کشور در جمهوري) ریاست

  دولت محلی -2-4
ی در شود که مسؤل حفاظت و نگهداري از روابط اجتماعدولت محلی به مجموعۀ مؤسساتی اطالق می   

سطح فرو ملی است و شامل حکومت محلی، دادگستري محلی، اولیاي امور، مکانیسم سیاستهاي محلی و سایر 
ها)، مراکز شود. از این سیستم در اداره شهرهاي بزرگ (متروپلیتنبنگاهها و سازمانهاي اداري محلی می
دولت ملی است و ضرورت اجتناب  شود. دولت محلی بخشی از دستگاهمحلی، شهرستانها و استان استفاده می
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). دولت محلی از دید مفهومی، سازة Johnston,1994:334از بروز بحرانهاي محلی پدیدآورنده آن است (
آید. وسیلۀ حکومت مرکزي پدید میاداري است که در نتیجۀ فرایند توزیع فضایی قدرت سیاسی به-سیاسی

گیري، اجرا و نظارت دربارة امور محلی در چارچوب شود تصمیماي، فرایندي است که موجب میگفتهبه
ها و نهادهاي حکومتی محلی سیاستهاي کلی حکومت مرکزي به نهادها و سازمانهاي مردمی و نیز مقام

) جان رنه شورت، دولت محلی را یک واحد سیاسی با 147: 1390نیا و همکاران،واگذار شود(حافظ
احیه جغرافیایی کوچکتر از دولت ملی یا ایالت فدرال تعریف کرده صالحیت و داراي اختیارات قانونی در ن

اي آن را مسؤل ادارة کالجها و مدارس عمومی، انواع خدمات رفاه اجتماعی ) و عدهShort,1982: 137است(
  ).Engel,1999:2دانند(و نظام داوري و قضایی، خدمات ایمنی و بهداشت عمومی می

 سازمانهاي غیردولتی -2-5 
ها و نهادهاي انسانی و خودجوش و ها، گروهدر تعاریف جهانی سازمانهاي غیردولتی شامل جمعیت     

نمایند. این سازمانها در برآمده از مردمی هستند که مهمترین شاخصه خود را در استقالل از دولت تبیین می
نها از امور امدادي، رفاهی و مذهبی نمایند. دامنه فعالیت این سازماالمللی فعالیت میهاي ملی و بینتمام عرصه

گردد. تا دفاع از حقوق بشر، پناهندگی و توسعه علوم و تکنولوژي و امور زنان و جوانان را شامل می
سازمانهاي غیر دولتی کانال ارتباطی بین مردم و دولت هستند و نقش مؤثري در رشد و بلوغ اجتماعی بازي 

  ).87: 1380زاده، نمایند (مقنیمی
  روش تحقیق -3

هاي مورد تحلیلی انجام شده است و از نظر نوع تحقیق؛ کاربردي است. داده- این تحقیق به روش توصیفی    
اي که در این تحقیق مورد ارزیابی قرار آوري شده است. فرضیهنیاز از منابع مکتوب (کتاب و مقاالت) جمع

تواند باعث تأمین توسعه و افزایش ي محلی میگسترش و تقویت نهادها و مدیریتها"گرفته، عبارت است از:
  "ضریب امنیت ملی جمهوري اسالمی ایران بشود.

  هاي تحقیقیافته -4
  بررسی فلسفی علت وجودي دولتهاي ملی و محلی -4-1
آفرینی سیاسی انسانها در مکان و فضا و شکل دادن به ساالري و نقشدر منطق جغرافیاي سیاسی مردم  

شناختی، هاي سیاسی و فرآیندهاي مربوطه، یک حق طبیعی است و بر پایۀ الگوي روابط بومنظامساختارها و 
انسان در مکان و فضاي جغرافیایی مبناي فلسفی حکومت و نظامهاي سیاسی را در منطق جغرافیاي سیاسی 

اي محلی و ملی دهند. برپایۀ منطق یادشده جمعیت و انسانهاي ساکن در مکان و فضا، در مقیاسهتشکیل می
هاي ساختاري و اهداف و منافع گروهی با اي متجانس از نظر خصیصهمتشکل شده، گروه انسانی تا اندازه
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دهد؛ یعنی برپایه فرایندي عنوان ملت را تشکیل داده و براساس فرایندي خاص به خود سامان سیاسی می
راه مدیران سیاسی و هیأت حاکمه مورد نظر ساالرانه، سیستم، رژیم سیاسی و دستگاه حکومتی را به هممردم

). هرگروه 147: 1390نیا و همکاران،کنند تا منافع و نیازهاي جمعی آنها را تأمین کند (حافظخود تعیین می
تر از سطح ملی قرار دارد، براساس همین منطق در کلیۀ امور ذاتاً فضایی که در مقیاس پایین-متشکل مکانی

اجرایی و مدیران و  - اداري - ي تعیین، تغییر و اصالح ساختارهاي سیاسیمحلی خود از حق انحصار
سیاستگذاران سطح محلی خود و در چارچوب کلی نظام سیاسی سطح محلی برخوردار است. بدیهی است، 

فضایی در سطح محلی(شهر، روستا و بخش) محدود -آفرینی سیاسی گروه متشکّل مکانیحوزة عملکرد نقش
رود. ور درونی محلّی است که قلمرو اثرگذاري و عملکرد آن از محدودة محل فراتر نمیبه آن دسته از ام
گیریهاي محلی توانند در سطح محلی به انتخاب دولت محلی و شوراها بپردازد و در تصمیمبنابراین انسانها می
است. نظام متمرکز وجود آورده توجهی نظامهاي متمرکز به این اصل، مشکالت فراوانی بهمشارکت کنند. بی

زند و به نواحی مختلف دهی کشور دست میبدون در نظر گرفتن تفاوتهاي مکانی و محلّی به اداره و سازمان
گیري و ادارة سرزمین خود را حکومت که حق آب و گل دارند، اجازة حضور در عرصه مشارکت و تصمیم

یکسانی اعمال کنند، غناي محلّی خود را از  دهد؛ از این رو حکومتهایی که در تمام نواحی، معیارهاينمی
گیري انجمنهاي محلّی، دهند. در مقابل در نظامهاي نامتمرکز، توجه به این اصل درونی موجب شکلدست می

ساالر شوراهاي محلّی و ادارة بهتر امور جامعه شده است. در بیشتر کشورهاي اروپایی نیز فرآیند توسعه مردم
-53:  1382عنی از راه اعطاي حق انتخاب محلّی به مردم روي داده است(مقیمی،نخست در سطوح محلّی ی

60.( 

  غیرعاملضرورت و اهمیت پرداختن به نهادهاي محلی از منظر پدافند  -4-2
خدماتی شده است و عالوه بر نهادهاي حاکمیتی، عمده - در ایران دولت مرکزي تبدیل به دولتی توزیعی    

کند و مطالبات روزافزون ناشی از تغییرات درونی و ري را بر دوش خود حمل میگنهادها و اعمال تصدي
بیرونی محیط جامعه، انفجار انتظارها را پدید آورده و فرصت حاکمیت به جاي صرف شدن در ساماندهی 

 هاي اصولی، مصروف روزمرگیها، دفع فشارهاي جانبی و توجیه و پوششمهمترین امور و بنیانها و پاسخگویی
دادن به نارساییها شده و کشور مانند حلق بزرگی، تأمین اقالم ریز و درشت نیازمندیهاي مردم و قوت آنها را 

کند و در همۀ امور رویکرد و نقد به مرکز نظام است. با توسعه دولتهاي محلی و از دولت مطالبه می
ن آن و توسعۀ حوزة مدنی با گري دولت و سبکبار ساختنهادهاي محلی، موقعیت براي تعدیل حوزة تصدي

آید که بدون عزم ملی و مردمی تا حدودي فراهم خواهد شد و این احساس در ملت پدید می-مشارکت محلی
محلی -توان افق روشنی در آینده داشته باشند. در صورتی که نهادهاي مردمیاي نمیمشارکت جمعی و همیشه

اي در آمایش فضایی کشور بیابند، تعلق و وفاداري نقش برجستهبتوانند قابلیتهاي بومی خود را شکوفا سازند و 
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اي به واسطۀ درگیر ساختن فکر و محلی و سرزمینی و توسعه از پایین شکل خواهد گرفت و چنین توسعه
دست و دل مردم، پایایی و پویایی متعادلی خواهد یافت که توسعه پایدار محصول نهایی آن خواهد بود 

  .)80: 1387(قالیباف،
اهمیت ایجاد و توسعۀ حکومتهاي محلی در رشد، توسعه و شعور اجتماعی مردمی و همچنین در دوام،     

بقا و حفظ حاکمیت، استقالل و مقاومت در مقابل دشمنان خارجی حائز اهمیـت اسـت. ایجـاد حکومتهـاي     
تـر بـودن   تـر سـنجیده  محلی و اتخاذ سیاست عدم تمرکز ایمان به خالقیت استعدادهاي فردي و اعتماد بـه بر 

تصمیمات جمع نسبت به قضاوتهاي فرد است. همچنین امور هر ناحیه معموالً باتوجه به امکانات و رعایـات  
گـردد،  ها با در نظر گرفتن امکانات محلی تنظیم میشود و برنامهاي از درخواستهاي دیگر محلی اداره میپاره

ذا از این نظر مصارف بودجۀ دولت مرکـزي بـه میـزان    یابد. لفشار بار بر دوش حکومت مرکزي کاهش می
یابد و همچنین حـس مسـئولیت را   شود. افکار مردم به طورطبیعی و قهري پرورش میقابل توجهی کاسته می

هنگام نیازها و مشکالت محلی در کند. ابداع، ابتکار، اعتماد به نفس و عالقه به شناخت سریع و بهزیادتر می
گردد و در پیشبرد هدفها و تحقق آرمانهاي محلی، کوشـش  تر اتخاذ میو تصمیمات سریع شودآنان تقویت می

کننـد و ایـن آزادي،   گردد. حکومتهاي محلی آزادي بیشتري کسـب مـی  دریغ ابراز میو پشتکار صمیمانه و بی
-گـه مـی  شود. مردم چشمانشان را بر روي نیازها و مسائل و مشکالت بـاز ن باعث مشارکت بیشتر مردم می

کنند. اگر مردم تصـمیمات بـدي هـم    کنند و به این شکل تجربه کسب میگیرند و عمل میدارند، تصمیم می
هـا  بگیرند و عمل کنند، دیري نخواهد گذشت که به مرور زمان تجربه کسب خواهند کـرد و ایـن تجربـه   

ار خواهنـد شـد. مـردم در    باعث رشد و بلوغ فکري، اداري، اجتماعی و سیاسی که مهمترین آنهاست، برخورد
کنند و به تدریج قادر اثر تمرین مستمر در امور اجتماعی، کم کم براي پستهاي حساس مملکتی تجربه پیدا می

خواهند شد در سرنوشت کشور خود مؤثر بوده و افراد مفیدي براي جامعـه بشـوند. ایـن رونـد در حقیقـت      
باشد و تمرین دموکراسی چیـزي بـیش از شـکل    یتمرین دموکراسی توسط مردم است که از وظایف دولت م

هاي معین، درجۀ معینی از وفاداري سیاسـی و اعتمـاد بـه ارزش و    ظاهري دولت است. دموکراسی شامل بینش
ها، احترام به نظرات مخالف شأن همۀ مردم، تحمل دیدگاههاي دیگران و تالش جدي براي درك این دیدگاه

هاي گروهی جهت منعکس کـردن باورهـاي   ترل و موازنه، آزادي رسانهو درك نقش آنان به عنوان عامل کن
عمومی و شکل دادن به آن، میزان مشارکت مردم در فرایند سیاسی، میزان آزادي مطبوعات، تعـداد احـزاب   
سیاسی، نظر مخالفان سیاسی و میزان رقابت بین احزاب سیاسی، میزان اثرگذاري، باال بـودن آگـاهی و شـعور    

را بـراي   دم، اینها عواملی هستند که با ایجاد حکومتهاي محلی و اتخاذ سیاست عدم تمرکز زمینهاجتماعی مر
  ).77-75: 1381نمایند (صالحی،کنند و کشور را به طرف توسعه هدایت میرشد دموکراسی آماده می



 q  679   تحلیل نقش و جایگاه نهادهاي محلی در افزایش توان پدافند غیرعامل ایران 
 

 

  هاي توسعهتوجه به نقش مردم در طرحبی -4-2-1
به تعامل دولت و مردم بسته است و گرچه دولت عامل اصلی توسعه جریانی است که تحقق آن در نهایت 

شود ولی در نهایت این توسعه معطوف به بهبود وضعیت عمومی مردم است و بدون تحقق توسعه مطرح می
-همراهی و همکاري آنها امکان تحقق آن وجود نخواهد داشت. اصوالً این نکته پذیرفته شده است که جهت

هاي آن، نقش مهمی را در موفقیت یا عدم مراهی با ضدیت با دولت و طرحگیري و رویکرد مردم در ه
  ).  9: 1384القلم،کند(سریعهاي توسعه ایفا میموفقیت طرح

هـا  هاي توسعه در ایران معاصر، نشان دهندة این نکته است که این طرحانداز فوق به طرحنگاهی با چشم
توجهی ناشی از فهم خـاص نخبگـان نسـبت بـه     یشۀ مهم این بیاند. رتوجهی به مردم شکل گرفتهدر نوعی بی

اعتمـادي  انداز نخبگان دولتی نسبت به مردم در ایران معاصر نوعی بـدبینی و بـی  مردم بوده است. اساساً چشم
-ي نقـش ساز نگریسته شده که دادن اجازهعمیق بوده است. در این رویکردها به مردم به عنوان عامل آشوب

: 1378هاي آشوب، اغتشاش و ناکارآمـدي خواهـد بـود (مطیـع،    ها، به معناي فراهم آوردن زمینهآفرینی به آن
انداز تأثیر بسیاري داشته اسـت، وجـود نگـاهی عمیقـاً اقتدارگرایانـه،      ). آنچه در تقویت این چشم152-145

ه هیچ وجه حاضر به کارانه و مبتنی بر تحقیر در نزد نخبگان دولتی بوده که بکارانه، تحکمی، طلبمحافظه
هاي توسعه به نقش مردم، بسیار قابل توجه بوده اسـت.  توجهی طرحپذیرش نقش مردم نیست. تبعات این بی

نمود مشخص این امر، در این نکته نهفتـه اسـت کـه حرکـت دولـت در راسـتاي توسـعه، اغلـب بـا کـاهش           
غریبه احساس کرده و از عامالن آن  مشروعیت آن همزمان بوده است. مردم در جریان توسعه، خود را با آن

هاي توسعه، به معناي آن بوده که آنهـا  داشتن مردم از طرحاند. از سوي دیگر، دور نگهزدایی کردهمشروعیت
ها قائل نباشند و به صورت آشکار و پنهان مانعی در راه تحقق آن و به عنوان عامـل  مشروعیتی براي آن طرح

ي اقتدارگرایانه در ایران معاصر را افول شدید توان نتایج توسعهشوند. به واقع میفلج کننده در راه توسعه بدل 
  ).208-209: 1380هاي توسعه و ناکام ماندن آنها دانست(پاي،مشروعیت دولت و به تبع آن افول طرح
دهد که در هر کشوري که دولت موفق شده قدرت خود را واجد ابعـاد  امروزه مطالعات توسعه نشان می

هاي خود قرار دهد، عمالً حرکت در مسـیر توسـعه بـا    ي اهداف و طرحجتماعی سازد و مردم را در پشتوانها
عد انسانی توسعه نیرومندتر گشته است. در این معنا توسعه، بـا در هـم   هزینه هاي کمتر تحقق یافته و عمالً ب

وده است. امروزه به واقع بـه مـردم   شکستن مقاومت مردمی، زدودن هویت سنتی آنها و اقتدارگرایی همراه نب
تواند به تسریع آن کمک شایانی شود که مشارکت آنها میدر مسیر توسعه به عنوان یک فرصت نگریسته می

  ).162-160: 1388نماید (قالیباف،
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  مشارکت در اجرا -4-2-2
، بنابراین با توجه به اینکه حیطۀ وظایف حکومتهاي محلی از گستردگی و تنوع زیادي برخوردار است

توانند از طریق تأمین باشد. شهروندان و روستائیان مینیازمند همکاري و مشارکت عمومی مردم محل نیز می
توانند هاي حکومت محلی کمک نمایند. مردم محلی میمنابع مالی و یا تأمین نیروي انسانی، به تحقّق برنامه
  در سه زمینۀ مختلف مشارکت اجرایی داشته باشند:

هـاي توسـعۀ   عدم استفاده از مشارکت مردمی در تمامی برنامهمشارکت در آبادانی شهر یا روستا:  الف)
سازد، و یـا حـداقل منجـر بـه     ها را با مشکل مواجه میشهري و روستایی، کارایی و اثربخشی اینگونه برنامه

ز کمکهاي مالی و نیـروي  توان اها خواهد شد. براي اجراي طرحهاي عمرانی، میمقاومت محلی مقابل برنامه
انسانی محلی بهره گرفت. بدین شکل که افرادي که داراي اسـتطاعت مـالی هسـتند، از طریـق اعطـاء برخـی       
کمکهاي نقدي و غیرنقدي به بهسازي محل سکونت خود کمـک کننـد، و افـرادي کـه از تـوان مـالی کمـی        

-127: 1379تبـار، طرحها قرار دهند (علـوي توانند نیروي کار خود را در اختیار مجریان برخوردارند نیز می
126.(  

بدون مشارکت مردم، سـازمانهاي تـأمین کننـدة ایمنـی در      ب) مشارکت در تأمین ایمنی شهر یا روستا:
  شهر یا روستا توانایی انجام بهینۀ خدمات خود را ندارند.
، بـراي فـراهم   : یکی از وظایف اساسی مـدیریت محلـی  ج) مشارکت در بهبود محیط شهري یا روستایی

آوردن شرایط مناسب زیست شایستۀ انسانی، توجه به بهبود محیط زیست است. روشن است که با توجه بـه  
گستردگی و پیچیدگی مسائل زیست محیطی و پرهزینه بودن روشها و ابزارهاي مقابله با آن، بهترین گزینـه،  

  ).270: 1382گیري از مشارکت مردمی جهت بهبود محیط شهري است (مقیمی،بهره
  پدافند غیرعامل و کارکردهاي دولت محلی -4-3

قلمرو کارکردي و وظایف دولتها و حکومتهاي محلی در طیفی از امور سیاسی، امنیتی و قضایی تا امور     
عبارتی در گیرد. بهسطحی خدماتی، یا وظایف صرف نظارتی و دستیابی نهادهاي حکومت مرکزي قرار می

یافته، عالوه بر ویژه در سیستمهاي حکومتی مرکب، در کشورهاي توسعهقدرتمند، بههاي محلی حکومت
پردازند و در مراحل وظایف خدماتی، اقتصادي و اجتماعی، آنها به وظایف سیاسی، امنیتی و قضایی نیز می

کنند. گیري تا اجرا، نظارت و بازخورد در امور محلی دخالت میفرایندي نیز از مرحلۀ تشخیص و تصمیم
هاي حکومتی بسیط و متمرکز در کشورهاي ویژه در سیستمدرحالیکه در حکومتهاي محلی ضعیف، به

شود و به لحاظ فرایندي نیز در نیافته، قلمرو وظایف آنها به امور خدماتی و عمرانی سطحی محدود میتوسعه
ها با نظارت بر پروژه گیري مشروط واموري در حد تشخیص، پیشنهاد به سازمانهاي حکومتی، تصمیم

کنند. بنابراین حکومت محلی در حالت اول در هماهنگی دولت مرکزي یا نهادهاي محلی آن دخالت می
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کند و در حالت دوم در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته جایگاه واقعی و معنادار خود قرار گرفته و عمل می
هاي محلی را در هاي کارکردي حکومتکند. قلمروو بیشتر در حکم عروسک دولت مرکزي عمل می

  توان به شرح ذیل نام برد:کشورهاي مختلف جهان می
ریــزي، توســعه و عمــران محلی؛حمــل و نقــل مســکن و کــاربري زمــین؛ برنامــه آمـوزش و پــرورش؛ "

اماکن تفریحی و اوقـات فراغـت، نظیـر پارکهـا و      ها؛ها و درمانگاهعمومی؛بهداشت و درمان نظیر بیمارستان
هـاي نیازمند؛خـدمات شـهري؛خدمات    اماکن ورزشی؛رفاه و تأمین اجتماعی و کمک بـه گـروه   ها؛دشگاهگر

زیست، گورستان و بهداشت محیط؛امنیت عمومی و امـور انتظـامی و   عمومی نظیر برق، آب، فاضالب، محیط
  "داوري و مبارزه با جرایم.

یافته و غیرمتمرکز نظیر انگلستان، توسعهوظایف و امور کارکردي مزبور در سطح محلی، در کشورهاي    
عمدتاً به عهدة حکومت محلی است، ولی در کشورهاي متمرکز و توسعه نیافته تعداد محدودي از امور فـوق  

شـود و  که عمدتاً جنبۀ خدماتی و عمرانی دارند، آنهم به شکل ضعیف شده، به حکومتهاي محلی واگذار مـی 
اجرا با اختیـارات تـام و نیـز واگـذاري امـور سیاسـی، امنیتـی و انتظـامی          گیري وویژه از واگذاري تصمیمبه

اي که در اینجا باید به آن اشاره شود این است که اجالس جهانی توسعۀ پایدار که به شود. نکتهخودداري می
در شهر ژوهانسبورگ آفریقـاي جنـوبی برگـزار شـد بـا تأکیـد بـر         2002اوت  26روز از تاریخ  10مدت 
ویژه گرایی، براي حکومتهاي محلی در سراسر جهان نقش مهمی را در توسعۀ پایدار جهانی، بهژي محلیاسترات

هاي توسعۀ سطوح محلی گاههاي انسانی، مشارکت در استراتژيکنی فقر، توسعه سکونتدر اموري نظیر ریشه
برداري بهینه از منابع آب و رهالمللی، حفاظت و بهگیریهاي بینو ملی، حضور و مشارکت در فعالیتها و تصمیم

خاك و هوا، پیشگیري از بالیاي طبیعی، مشـارکت در تـدوین الگوهـاي پایـدار تولیـد، مصـرف و اسـتقرار        
). در صورت تحقق این اهداف و کارکردهاي دولـت محلـی،   77-79: 1387خدمات پایدار قائل شد (قالیباف،

توانند وسعه و امنیت ملی افزایش پیدا کرده و دولتها میگیري توسعه پایدار، ضریب تبا استقرار ثبات و شکل
از نهادهـا و دولتهـاي محلـی بهـره      غیرعامـل هاي پدافند ها و استراتژيبه عنوان یکی از ارکان اجراي برنامه

  بگیرند.
  بررسی نقش نهادهاي محلی در سطح ملی و محلی از منظر پدافند غیرعامل -4-4
انند به عنوان سازوکاري عمل کنند که از طریق رها کردن مدیران بلندپایۀ تومردمی می - نهادهاي محلی   

کشور از وظایف عادي که در حوزة وسع مقامات محلی است، آنها را به نحوي مؤثر براي کارگزاري کالن و 
  توانند:در مقیاس ملی فارغ بال سازند. دولتها و نهادهاي محلی می

اي و محلی و قادر ساختن مقامات محلی و رهبران ي واحدهاي منطقهبا تقویت امکانات اجرایی و ادار -
  سیاسی به شناسایی مشکالت و اولویتهاي توسعه، تشکیل و اجراي سیاستهاي توسعه را تسهیل کنند؛
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-هاي زاید اداري و چیرگی برگرفتاریهاي ناشـی از روش دیـوان سـاالرانه    باعث کاهش تشریفات و هزینه -
  شوند؛

-رصت بیشتر به مردم براي شناحت مشکالت و طرح خواستهاي خود به سـازمانهاي دولتـی و ذي  با دادن ف -
  دهند؛ربط وحدت ملی و مشروعیت سیاسی دولت را افزایش 

  شوند؛ریزي و اجرا در سطح محلی باعث هماهنگی مؤثر برنامه -
ریزي توسعه است. ایـن  برنامه تمرکز زدایی معموالً شرط الزم براي افزایش مشارکت شهروندان در فرایند -

  افزایی را به همراه دارد؛نحوه مشارکت، مسؤلیت و مهارت
شوند بدون اینکه الزم باشد آنها را در مقیاس ملـی بـه آزمـون و    طرحهاي بدیع و ابتکارهاي نو، تجربه می -

  هاي غیر قابل توجیه به بار آورند؛خطا بگذارند و هزینه
گیرد؛ بسیج حمایت سیاسی از حکومت مرکزي را کـه بـه مـردم    م صورت میچون کار مردم و براي مرد -

  نماید؛اعتماد کرد و اطمینان داشته تأمین می
  شود؛توسعه از پایین و آمایش فضایی منطبق با امکانات محیطی فراهم می -
میان شهرهاي مختلف کشور از جهت خدمات و عمـران شـهري مقایسـه و هـم چشـمی صـورت خواهـد         -

گیري از دیگران جاي خود را به خودسـازي درونـی   گرفت. ارزشیابی از خود؛ پدیدار خواهد شد و خرده
  خواهد داد و 

هـاي  یـابی دولت با فراغتی که از کارهاي اجرایی روزانۀ کوچک درون شهري پیدا خواهد کرد بـه جهـت   -
کـاردانی دولـت دسـتورها،     اساسی در کار کشور خواهد پرداخت و مردم نیز بـا اعتمـاد بـه شایسـتگی و    

هاي ملی آن را، پی خواهند گرفت. آنگـاه دولـت در جایگـاه بـزرگ خـانواده ملـت       راهنماییها و برنامه
المللـی برخواهـد   خواهد نشست و همۀ مردم را در سراسر کشور براي کارهاي بزرگ و کالن ملی و بین

لتهـاي و نهادهـاي محلـی را در بحـث     ).تمام این موارد اهمیـت نقـش دو  89-80: 1387انگیخت (قالیباف،
 دهد.نشان می غیرعاملپدافند 

  غیرعاملمحلّی از منظر پدافند  دولت و شهروندي مشارکت -4-5
با گسترش اطالعات و ارتباطات در عصر دهکدة جهانی و باال رفتن میزان مطالبات شهروندان از دولت، 

اند. در این میان، توزیع فضایی دان دچار چالش شدهگویی به نیاز شهروندولتهاي بسیط و تمرکزگزا در پاسخ
هاي مناسب براي حلقدرت و مشارکت مردم در امور محلی به عنوان سرمایۀ اجتماعی جامعه یکی از راه

توانند شود. جوامع با سرمایۀ اجتماعی باال به راحتی میبرطرف کردن چالش میان دولت و شهروندان تلقی می
ه اهداف عالی مانند توسعۀ اقتصادي، صلح محلی و دموکراسی دست یابند و هرچه هاي مختلف بدر حوزه

اعتماد مشارکت میان شهروندان و دولت بیشتر شود، شاهد افزایش سرمایۀ اجتماعی خواهیم بود (پیشگاهی 
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 براي بلکه کند،نمی تهدید را حکومت اقتدار يحیطه تنها نه ). مشارکت57: 1391فرد و همکاران،

 به را سیاسی نظام استحکام و است عامل مؤثرترین هاي سیاسیبحران و مسائل با مواجهه در نظام منديتوان

ه جامعه، در افراد مشارکت بحث دارد. همراه در است. کرده جلب خود به اخیر هايدر دهه را زیادي توج 

 و اجتماعی تفکیک میان،آن  از دارند، گذشته جوامع از متمایز هاییویژگی امروزي مدرن جوامع واقع
 اجتماعی اجتماعی، سازماندهی متقابل هايکنش گسترش باال، اجتماعی تحرك گسترده، اجتماعی قشربندي

 سطح سیاسی در ترتیبات در نوپدید سیاسی رفتارهاي و شهروندي سیاسی اجتماعی مطالبات و جدید سیاسی

ی مشارکت  براي افزونتر حقوقی و فرهنگی سیاسی اجتماعی مطالبات و تقاضاها آنها مهمترین که است محلّ
 و مسئله اینرو از هاست؛گیريتصمیم و هاریزي برنامه ها،گذاريسیاست در بیشتر سهم داشتن و شهروندي

ی هاينقش دولت بحث ق براي مدرن يجامعه در محلّ نیا و شود (حافظمی مطرح  "عمل در شهروندي" تحقّ
 يجامعه در شهروندي مشارکت که دارد اهمیت این جنبه از خصوص به موضوع ). این149: 1390همکاران،

ی هايهم دولت و شهروندان براي هم ايعمده و مناسب تأثیرگذاري مدرن  دارد؛ مرکزي دولت هم و محلّ

ی به اجتماعی اعتماد حس تقویت افراد، هايتوانایی همانند: بسط  حس تقویت مرکزي، دولت و دولتهاي محلّ

ق احساس و هویت تقویت و مدیران و میان شهروندان ريهمکا : 1380حسینی،جامعه (نجاتی به بیشتر تعلّ
 و مکانی هايتفاوت گرفتن در نظر بدون کشور درونی فضاي سازماندهی و اداره است، مشخّص ). بنابراین14

ی  و شهروندي مشارکت براي افزونتر حقوقی و فرهنگی سیاسی، اجتماعی، مطالبات به توجهی و بی محلّ
 باعث نیست، صحیح وجههیچ به ها،گیريتصمیم و هاریزيبرنامه ها،گذاريدر سیاست بیشتر سهم داشتن

ی هايبحران بروز به است ممکن که تاجایی شود،می هابراي دولت فراوان مسائل و مشکالت بروز  نیز محلّ

ی نهادهاي به خود وظایف و اختیارها از بخشیواگذاري  با توانندمی هادولت که درحالی شود؛ منجر  و محلّ
 از بسیاري بروز از خویش، سرنوشت مردم در دادن دخالت و شهروندي مشارکت افزایش بر افزون مردمی،

ی هايبحران و مشکالت  به نسبت محل مردم هر که این به توجه با همچنین کنند. اجتناب نیز محلّ

 و بهینه سرزمین ياداره براي دارند، بیشتري آگاهی خود زندگی محل هايمحدودیت و پتانسیلها استعدادها،
و  بهتر ياداره تواندمی مدیریت، يشیوه این یافتن عمومیت بگیرند. بهتري هايتصمیم توانندمی خود، محل

  ).149: 1390نیا و همکاران،باشد (حافظ داشته پی در را کشور کل و سرزمین کارآمد
  هاي اجتماعی از دیدگاه پدافند غیرعاملو ناآرامیدولت محلی  -4-5
توجهی و کندي خواهد تراکم بیش از حد کارها در مرکز، نه تنها رسیدگی به امور محلی را دچار بی   

شود که اتباع کشور آورد. این پدیده سبب میوجود میهایی در انجام امور اساسی نیز بهکرد؛ بلکه آشفتگی
عدم اجراي هرکاري و هرگونه قصوري؛ حکومت مرکزي را مقصر بدانند و در نتیجه  بسیط و متمرکز؛ براي

هاي حکومت شود و به جاي تأیید و تقویت برنامهبا دیدة بغض و نفرت به سازمانهاي دولتی نگریسته می
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گیري انقالبهاي متعددي اي در مردم موجب شکلکنند. پیدایش چنین روحیهمرکزي، با آنها مخالفت می
توان در فرانسه، روسیه و ایران مشاهده کرد. براي مثال انقالب گردید. نظایر این انقالبها را در قرون اخیر می

ادارة امور کشور را از سلطنت استبدادي به حکومت سلطنتی مشروطه پارلمانی تبدیل کرد.  ،مشروطه ایران
-ور کشور اصول و تشکیالت جدیدي پیحقوق مردم را در قانون اساسی به رسمیت شناخت و براي ادارة ام

ریزي کرد و عدم تمرکز نسبی در ادارة امور شهرستانها برقرار شد. اما در کشورهایی مانند انگلستان که 
حکومتهاي محلی مقتدري وجود داشتند چنین انقالبهایی بسیار کم بود. در حقیقت تمرکز قدرت در مرکز 

ی مردم را روز به روز وسیعتر خواهد کرد. لذا حکومتهاي آورد که دامنۀ نارضایتوضعی را بوجود می
اند تا با واگذاري اختیاراتی مشخص به مردم محلی، آنان را در امور دولتی شریک متمرکز به این فکر افتاده

مند نمایند. به همین علت از اوایل قرن نوزدهم کشورهاي اروپایی کرده و نسبت به محل سکونت خود عالقه
  ).90-87: 1387هاي محلی نمودند (قالیباف،گذاري اختیار به مردم محل و ایجاد حکومتشروع به وا

  تجزیه و تحلیل -5
عدي است که تقریباً تمامی وظایف دولت را در گستره اي محدودتر حکومت محلی از نظر مفهومی چند ب

ر نظریات جدید در دهد و به عنوان مینیاتوري از حکومت سیاسی جامعه مطرح است. با ظهوانجام می
گرایی و واگذاري امور محلی به مردم هر محل، حکومتهاي محلی به مدیریت دولتی تحت عنوان مدیریت

نیاز توسعه مورد توجه اند که تقریباً اکثر کشورهاي دنیا آن را به عنوان پیشجایگاه ارزشمندي دست یازیده
، 1377محلی(شوراهاي اسالمی) در اسفند ماه سال  اند. در ایران نیز با تشکیل سازمانهايجدي قرار داده

مدیریت دولتی در ایران وارد مرحلۀ جدیدي شده است که این امر ضمن بارور نمودن خالقیتهاي محلی، 
  توسعه دموکراسی و هنجارهاي سیاسی، افزایش کارایی را در ادارة امور عمومی بدنبال خواهد داشت.

مختلف مسیر پرفراز و نشیبی را طی نموده که امروزه تحـت عنـوان    حکومتهاي محلی در ایران با عناوین
شوراهاي اسالمی و شهرداریها، به دنبال تحقق نظام نامتمرکز حکومتی در ایران بوجود آمده اسـت. شـورا یـا    

ور مهم حکومتهاي محلی در دنیاست کـه از پشـتوانه   هـاي تئوریـک بسـیار قـوي نیـز      انجمن شهر یکی از ص
هـاي عقیـدتی و اسـالمی تقویـت گردیـده اسـت.       که این تئوریهاي علمی در ایران با پشـتوانه  برخوردار است

حکومتهاي محلی واقعیتی هستند که امروزه تقریباً در تمامی کشورهاي دنیا به اشـکال مختلـف ایفـاي نقـش     
مـک بـه   نمایند. حکومتهاي محلی در کشورهاي مختلف و بویژه کشورهاي در حال توسعه، بـا دیـدگاه ک  می

انـد. بـه عبـارتی، حکومتهـا بـدنبال اسـتفاده ابـزاري از        هاي توسعه اقتصادي و اجتماعی بنیان نهاده شدهبرنامه
باشد. حکومتهاي محلی در جهت افزایش مشارکت افراد در مدیریت حکومتهاي محلی براي تسریع توسعه می

هـا از سـوي مـردم    محلی و پذیرش برنامه ها با شرایطکنند، که بدان وسیله تطبیق برنامهخدمات، تالش می
انـد، پـس بایسـتی داراي افـراد     گردد. اگر حکومتهاي محلی براي تأمین این انتظارات بوجـود آمـده  تسهیل می
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اي و فنی، مهندسان، کارمندان سالم، معلمـان، کارکنـان اداري و مـالی و سـایر تخصصـهاي متناسـب بـا        حرفه
  ).United Nations,1996:4ند (وظایف محوله به حکومتهاي محلی باش

تـوان چنـین   بر این اساس مهمترین دالیل توجیه حکومتهاي محلی و کارکرد آن در پدافند غیرعامل را می
  بیان کرد:

هاي عمـومی  دولت مرکزي براي تسریع در امور محولۀ خود در سطح محلی و کاهش بوروکراسی و هزینه -
  به دولت محلی نیاز دارد؛

ارادة آن نیست، بلکه مکمل ساختار دولت ملی و همکار آن در لیه دولت مرکزي یا عامل بیدولت محلی ع -
قلمرو محلی است. از طریق کنش متقابل و همکاري مشترك حکومت محلی با دولت مرکـزي؛ توسـعه،   

  شود؛رفاه، رشد اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی نصیب ساکنان واحد جغرافیایی محلی می
اي از سیاست عدم تمرکز در دولت ملی اسـت و قـبض و بسـط اختیـارات آن در دسـت      دولت محلی گونه -

گذاري، بودجه امنیتی، بازرسی، انحالل هاي قانونتواند از طریق اهرمدولت ملی قرار دارد و دولت ملی می
  و غیره دولت محلی را کنترل کند؛

-ت در امور محلی غالباً در تعارضـند، بـه  مقامات دولت ملی و محلی بر سر تعیین حدود اختیارات و دخال -
طور طبیعی خواستار آزادي عمل بیشتري است و دولت ملی خواستار کنتـرل  طوري که حکومت محلی به

  توان کاست؛باشد، که معموالً با تعدیل قدرت از شدت این تضاد میو مراقبت بیشتر دولت محلی می
به گسترش در جهان است و دولت مرکزي بدون حکومت دولت محلی واقعیتی انکارناپذیر و ضرورتی رو  -

شود. علت گسترش دولت محلی در جهان عبـارت اسـت   محلی از نظر ارتباط با شهروندان دچار خالء می
  از:

  الف) توسعۀ بوروکراسی و ناتوانی دولتهاي ملی و مرکزي در رفع نیازهاي حیاتی محلی؛
  ها و مطالبات مردم از دولت و رشد آگاهیهاي محلی، ب) پیدایش مقتضیات جدید و دیدگاه

پذیري و انقیاد مـردم از  ج) شکستن سطح اقتدار دولتها در برابر فشار تقاضاي ملتها و کاهش میزان اطاعت
  حکومتها.

که دولـت مرکـزي نیازهـا و    اندیشد؛ درحالیدولت محلی به منافع و نیازهاي شهروندان ساکن در محل می -
  کند؛نظر دارد و گاهی اوقات حقوق مردم محل را فداي منافع ملی می منافع سطح ملی را در

هاي مادي، بودجه و مشاورة فنی دولت ملی نیاز دارد و دولت مرکزي نیز به کمک دولت محلی به کمک -
دولت محلی در ادارة نهادها و تأسیسات ملی مستقر در محل، برقراري آرامش و امنیـت محلـی و اجـراي    

  ملی خود در محل نیازمند است؛سیاستهاي سطح 
آفرینی و قبض و بسط عبارتی نقشدولت محلی نقش و اختیارات خود را مرهون حکومت مرکزي است، به -
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-شـود (دانـش  قدرت دولت محلی تابع صالحدید دولت مرکزي است، که به موجب قـانون مشـخص مـی   
  ).127-139: 1379خوشبو،

تـوان در چنـدین   خدمات عمومی است. ایـن کـارایی را مـی    حکومت محلی یک شیوة کارا براي مدیریت -
زمینه تشریح کرد. نخست آنکه حکومتهاي محلی شامل اعضایی هستند کـه از میـان تـودة مـردم محلـی      

کننـد.  و داراي شناخت کافی از محل بوده و نسبت به محل و مردم محل احساس تعهـد مـی   انتخاب شده
شـوند؛ بنـابراین از نظـر تئـوریکی، اطمینـان      هدفه را شامل مـی هاي چند همچنین حکومتهاي محلی گروه

مشیهاي عمومی وجود دارد. بر این اساس مدیریت دولتـی  خاطر بیشتري براي هماهنگی و یکپارچگی خط
ل وظایف عمومی در محل، توسط حکومتهاي از موجودیت حکومتهاي محلی منتفع می شود؛ چرا که با تقب

محلی که عامل حکومت مرکزي هستند، کاسته خواهـد شـد کـه در غیـر      محلی، از مسئولیت واحدهاي
  اینصورت حجم زیادي از کارها بر عهدة حکومت مرکزي و کارگزاران حکومتی خواهد بود؛

و  توانند ابتکارات و تجربیات خود را بکار گرفتـه با داشتن درجۀ مناسبی از استقالل، حکومتهاي محلی می -
  حلهاي مسائل اجتماعی را جستجو نماید وز راههاي متنوعی انیز گزینه

تـر اسـت.   کند و ارتقاء آموزش سیاسی در آن گسـترده حکومت محلی دموکراسی و شهروندي را ترویج می -
شود. زمـانی کـه مـردم بـا     گیریهاي سیاسی ایجاد میاین فرایند با مشارکت تعداد زیادي از افراد در تصمیم

مدرن آشنا شوند و گستردگی کـار را درك کننـد؛ طبعـاً بـا سـهولت       امور پیچیده و وسیع یک حکومت
: 1382جویند تا در انجام امور محلی به دولت کمـک نماینـد (مقیمـی،   بیشتر در امور محلی مشارکت می

68-67.(  
  گیرينتیجه -6
هی به توجاداره و سازماندهی فضایی درونی کشور بدون در نظر گرفتن تفاوتهاي مکانی و محلی و بی   

تر براي مشارکت شهروندي و داشتن سهم بیشتر در مطالبات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی افزون
وجه صحیح نیست و باعث بروز مشکالت و مسائل ها، به هیچگیريها و تصمیمریزيگذاریها، برنامهسیاست

که دولتها لی نیز منجر شود؛ درحالیشود، تا جایی که ممکن است به بروز بحرانهاي محفراوان براي دولتها می
توانند با واگذاري بخشی از اختیارها و وظایف خود به نهادهاي محلّی و مردمی، افزون بر افزایش می

مشارکت شهروندي و دخالت دادن مردم در سرنوشت خویش، از بروز بسیاري از مشکالت و بحرانهاي 
ه مردم هر محل نسبت به استعدادها، پتانسیلها و محلّی نیز اجتناب کنند. همچنین باتوجه به این ک

توانند محدودیتهاي محل زندگی خود آگاهی بیشتري دارند، براي ادارة بهینه سرزمین و محل خود، می
تواند ادارة بهتر و کارآمد سرزمین و کل تصمیمهاي بهتري بگیرند. عمومیت یافتن این شیوة مدیریت، می

  کشور را در پی داشته باشد.
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با ورود به دوران جهانی شدن ارتباطات و بـاال رفـتن میـزان مطالبـات شـهروندان از دولـت، دولتهـاي           
اند. در این میان مشارکت مردم در امور محلی و گویی به نیاز شهروندان دچار چالش شدهتمرکزگرا در پاسخ

ب براي برطرف کردن چالش هاي مناستوزیع فضایی قدرت به عنوان سرمایۀ اجتماعی جامعه یکی از راه حل
اي در اداره امـور محلـی   شود. جوامعی که در آن مردم از مشارکت گسـترده میان دولت و شهروندان تلقی می
هاي مختلف به اهداف عالی مانند توسعۀ اقتصادي، صلح محلـی  توانند در حوزهخود برخوردارند به راحتی می

یان شهروندان و دولت بیشتر شود، شاهد افزایش سرمایه و دموکراسی دست یابند و هرچه اعتماد مشارکت م
 اجتماعی خواهیم بود. 

سازمانهاي غیر دولتی در نظم نوین جهانی عالوه بر اینکـه بعنـوان نمـودي از دموکراسـی در جوامـع            
بـه   گیرند. بـا توجـه  شوند، بعنوان نهادهاي موازي دولت بخشی از بار اجرایی دولت را بر عهده میمطرح می

ماهیت مردمی بودن ایـن سـازمانها، در واقـع ارگـان نظـارتی مـردم بـه فعالیتهـاي دولـت در جهـت اجـراي            
روند. در حقیقت با واگذاري مدیریت حکومـت محلـی بـه نهادهـاي مردمـی،      آنها نیز بشمار میهاي  خواسته

ایجاد شده است. مردم با ادارة محل شکلی پویا و زنده به خود گرفته و زمینۀ مشارکت مردم در امور محلی 
هـاي  گیري به نهادها دست برخواهند داشت و کاستیدخالت و نظارت مستقیم در امور زندگی خود از خرده

هاي نهادهاي کشوري پیوند نخواهند زد. از سوي دیگر، با سپردن امور محلی به مـردم، از  محلی را به ناتوانی
ري ماننـد تهیـۀ طـرح راهبـرد توسـعۀ محل(شهر،روسـتا،       جمله به کارگیري نظارت و مشاورة مردم در امـو 

استان)، دولت نیز فراغت خواهد یافت تا به امور فرا محلی بپردازد. با این تفویض اختیار و توجه به دولتهاي 
محلی در سطح مدیریت محلی و پیوند میان مردم و امور محلی، نـوعی دلبسـتگی و یگـانگی در میـان مـردم      

یابد. نتیجه این امور بـا تـدوین یـک طـرح توسـعۀ      از خودبیگانگی مردمی کاهش می شود و حالتایجاد می
توان گفت که گسـترش و  شود. بر این اساس میراهبردي محلی مناسب به آسایش و رفاه شهروندان منجر می

ی تواند باعث تأمین توسعه و افزایش ضریب امنیت ملی جمهوري اسـالم تقویت نهادها و مدیریتهاي محلی می
 ایران بشود.
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موثر هاي  بر شاخص تأکیدبا تحلیلی بر توسعه یافتگی پایدار شهرستان کاشان 
استفاده از مدل (با 1390و 1380در دو بازه زمانی  پدافند غیرعاملدر 

 تاکسونومی عددي)

 2یونس غالمی بیمرغ، 1عبداهللا خوشرو
 

   چکیده
وپی بردن به این نکته که  شهري شبکه نظام در منطقی توازن و تعادل برقراري در سعی و شناخت

و  پدافنـد غیرعامـل  آیا در منطقه پایداري در توسعه وجود داشته یا نه وآیا پایداري توسـعه در  
وتسهیل در  فضا ساماندهی در موثر راهبردهاي جمله از، مدیریت بحران منطقه تاثر داشته یا خیر

 با تحقیق این. پژوهشگران تبدیل شده استهاي  واین مسئله به یکی از دغدغه کمک رسانی میباشد
عمران و امکانات  خدمات مراتب سلسله تحلیل جهت عددي تاکسونومی بندي طبقه مدل از استفاده
پی بردن به فواصل طبقاتی شهرسـتان  ، هدف از این پژوهش. شهرستان کاشان میباشد در شهري
ارائه راهکار براي کم کردن فاصله طبقاتی و نیل به توسعه پایدار ورابطه توسعه یـافتگی  ، کاشان

با  1380و1390ابتدا در سال  پژوهش این. باشد می شهرستان  با پدافند غیرعامل در دو بازه زمانی
-بهداشـت  ، اقتصادي، فرهنگی-جمعیتی ,اجتماعی، آموزشی، شاخص مشترك محیط زیست 62

عمرانی انجام شد که نتایج نشان داد شهرستان کاشـان در  -شاخصهاي پدافندي وزیربنایی، درمان
از لحاظ رشد توسعه یافتگی وامکانات پدافندي وضعیت بهتري  1380در مقایسه با سال  1390سال 
سپس براي پی بردن به اینکه آیا در این شهرستان پایداري در توسعه وجود داشته . رده استپیدا ک

 1390و 1380را حذف کرده و رتبه بندي بین شهرستان  را در سال ها  بعضی شاخص، است یا خیر
شاخص مشترك طی یک مقایسه تطبیقی انجام  47این بررسی با  که طوريبه ، دوباره بررسی کردیم

شهرسـتان    80شهرستان کاشان نسبتا توسعه یافته و در سال 90ایج نشان داد که در سال شد و نت
  . از مدار توسعه بازمانده است 90کاشان نسبت به سال 

  شهرستان کاشانپدافند غیرعامل، ، مراتب سلسله، توسعه هاي شاخص ،،پایدار ۀتوسع :ها کلیدواژه
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    دمهقم-1
  بیان مسئله  -1-1

 افزایش به توان می جمله آن از که دارد وجود توسعه واژه از مختلفی تعابیر ،نظران صاحب افکار در توسعه
 برطرف ،درمانی و بهداشتی خدمات سطح ارتقاء ،زندگی کیفی و کمی سطح ارتقاء ،بازدهی افزایش ،تولید
 و فرهنگ و آموزش از برخورداري ،اجتماعی – اقتصادي نیازهاي تامین ،تورم و بیکاري مشکالت کردن

 در جمعیت نامتناسب و نامعقول تمرکز. )23: 1378،تودارو( کرد اشاره مختلفهاي  عرصه در فعال مشارکت
 موضوعی. داشت خواهد پی در را جغرافیایی نواحی نابرابر  اجتماعی – اقتصادي توسعه ،زیستیهاي  عرصه

 ).423: 1375،فرید( یافت توان می نیز آنها ناهمگون رشد و شهرها جغرافیایی انداز چشم در آنرا بازتاب که

 تري پایین سطوح در کشور سایر شهرستانهاي میان در توسعه شاخصهاي از بسیاري لحاظ به شهرستان کاشان
 منطقه این که دهد می نشان) 45-85( شهري شهرستان شبکه تحوالت روند بررسی و مطالعه.است قرارگرفته

 یک از شهر دیگر ازسوي و است، بوده مواجه شهرنشین جمعیت و شهرها تعداد افزایش با طرف یک از
هاي  در محله شهري تجهیزات و خدمات توزیع در تعادل وعدم اند نبوده برخوردار منظم مراتبی سلسله نظام

عدم توزیع یکنواخت امکانات در یک شهر یا شهرستان باعث عدم تعادل و توازن  .است نمایان خوبی شهر به
شود که مناطقی از مدار توسعه باز  بمانند و روند مهاجرت  می شود واین فرایند باعث می شهرستاندر مناطق 

از این مناطق به سوي مناطق توسعه یافته تر  تسریع شود وهمچنین با رشد جمعیت یک شهر مسئله پدافند 
یافتگی یک منطقه  با توسعه غیرعاملنیز پیش از پیش موذد توجه قرار میگیرد.مسئله پدافند  غیرعامل

 ارتباط کامال تنگاتنگی و مستقیمی دارد.
 عدم ایجاد در تاثیرگذار عوامل و ضعف نقاط ،شهري مراتب سلسله نظام دقیق بررسی و مطالعه با بنابراین

 تـر  متعـادل  راه در تـوان  مـی  مناسب اندیشی چاره تدابیرو ارائه با و شده شناخته شهري مراتب سلسله تعادل
  . برداشت موثر گامی آن ساختن

  متدولوژي تحقیق-1-2
با استفاده ،روش تحقیق در این مقاله، توصیفی موردي یاژرفانگراست.تکنیک گردآوردي آمار واطالعات

باشد. با استفاده از  می رسمی کشورهاي  نشریه وها  ازروشهاي کتابخانه اي واستفاده ازجداول آمارنامه
) به طبقه بندي و تجزیه وتحلیل اطالعات مذکور پرداخته factor Analysisروشهاي تجزیه فاکتورها (

  استفاده شده است. ExcelوArc Gis شده و  براي این کارازنرم افزاررایانه اي 
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  پیشینه تحقیق-1-3
بین آنهاتحقیقاتی انجام شده است هاي  درزمینه تعیین سطح توسعه مناطق وتوسعه یافتگی وبررسی نابرابري

) تحت عنوان توسعه انسانی واختالف منطقه اي 2002میتوان به مطالعات نوربخش ( درمطالعات خارجی
  درهنداشاره کرد،نابرابریهاي بین ایالتهاي هندموردبررسی قرارگرفته است.

معتقداسـت بهبودتوسـعه   55-65دهقان دربررسی درجه توسـعه یـافتگی شهرسـتانهاي آذربایجـان دردوره     
ــترازمناط   ــهري بیش ــاط ش ــافتگی درنق ــتان      ی ــن اس ــهرهاي ای ــین ش ــعه ب ــکاف توس ــت وش ــتایی اس ق روس

کشوراســت.( هـاي   بسیارباالسـت،بطوریکه نـابرابري بـین شهرســتانهاي اسـتان بیشـترازنابرابریها میــان اسـتان      
اسـتان  هـاي   به بررسی تعیین درجه توسعه یـافتگی شهرسـتان  ،)1389).محمد و همکاران (166: 1373،دهقان

سپس به مقایسه اجمالی آن با درجه توسـعه یـافتگی   ،پرداخته1385خص در سال شا 33اصفهان با استفاده از 
پردازد.نتایجی که حاصل شـد ایـن بـود کـه      می شاخص مشترك18با استفاده از  1375این شهرستانها در سال 

 1385آران بیدگل واصفهان توسعه یافته تـرین و فریـدون شـهر توسـعه نیافتـه تـرین در سـال        هاي  شهرستان
دو شهر کاشان و فریدونشهر بـه ترتیـب برخـوردارترین و غیـر     1375در حالی که در سال ،شناسایی شده اند

)،بـا  1388استان از لحاظ در جه توسـعه یـافتگی بـوده انـد.فطرس وبهشـتی فـر(      هاي  برخوردارترین شهرستان
عددي در دو مقطع شاخص توسعه کشاورزي وبا کمک دو تکنیک تحلیل عاملی و تاکسونومی  78استفاده از 

نتایج نشـان  ،کشـور پرداختنـد  هاي  به بررسی درجه توسعه یافتگی بخش کشاورزي استان 1382و1372زمانی 
داد که سطح توسعه کشاورزي استانها طی سالهاي مورد مطالعه به طور متوسط افزایش و دوگانگی کشاورزي 

وتحلیل سطح توسـعه منـاطق روسـتایی در     )،به اندازه گیري1388بین آنها کاهش یافته است.شریفی وخالدي(
نتایج ،شاخص پرداختند 45استان کردستان با استفاده از روشهاي تحلیل عاملی وتاکسونومی عددي با استفاده از 

به بررسی رتبـه  ،)1388نشان داد که مناطق روستایی استان در سطح شهرستان همگن است.عضدي و همکاران(
هـاي   نتایج نشان داد که در میـان شهرسـتان  ،شاخص پرداختند 29استفاده از بندي مناطق شهري استان فارس با 

آموزشی و بهداشت وسالمت تفاوت اندکی وجود دارد و تنها کمتر ،جمعیتیهاي  مختلف استان از نظر شاخص
بـه  ،)1389تعلق دارد.باسـخا وهمکـاران (  ها  درصد از وزن شاخص تلفیقی مورد محاسبه به این شاخص 23از 

ــتان بررســی  ــدگی در اس ــت زن ــورهــاي  کیفی ــددي  ،کش ــونومی ع ــل عــاملی و تاکس با اســتفاده از روش تحلی
برتـري بـوده انـد کـه     هـاي   آذربایجان شرقی وخوزسـتان اسـتان  ،تهرانهاي  نتایج نشان داد که استان،پرداختند

نجش سـطح  به بررسـی سـ  ،)1387باالترین کیفیت زندگی را به خود اختصاص داده اند.امینی نژاد وهمکاران (
منطقه پارس جنوبی در استان بوشهر با استفاده از هاي  نسبی توسعه یافتگی وتعیین شکاف توسعه میان دهستان

درصـد   4/15نتایج نشـان داد کـه   ،پرداختنـد  1385شاخص اقتصادي واجتماعی در سطح دهستان در سـال   65
درصـد در گـروه    1/46رخـوردار و درصد در گـروه نیمـه ب   5/38،برخوردارهاي  در گروه دهستانها  دهستان
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توسعه یـافتگی اسـتان یـزد بـا اسـتفاده از مـدل       ،)1392محروم طبقه بندي شده اند. مهدي مومنی و خوشرو(
نتایج این پژوهش نشان داد که شهر یـزد در تخصـیص منـابع و امکانـات در     ،تاکسونومی عددي بررسی کردند

فت از نظر دسترسی بـه خـدمات در رتبـه دوم ونسـبتا     طبس وت،اردکان،شهرهاي میبد،رتبه اول وتوسعه یافته
اسـتانهاي  ،)1389شـهریار نصـابیان و نورپرسـت (   . توسعه یافته وبقیه شهرستانها از مدار توسعه باز مانده انـد 

نتایج نشان داد که استان فارس ،کشور را از لحاظ اولویت سرمایه گذاري در فعالیت زراعت رتبه بندي کردند
بیشترین واستان کهکیلویه وبویر احمد کمترین قابلیت را در تشکیل سرمایه دارد .مهدي  در زیر بخش زراعت

تـا   1380استان فـارس در بـازه زمـانی    هاي  به بررسی درجه توسعه یافتگی شهرستان،)1392مومنی و قهاري (
کاسته شده  پرداختند که نتایج مشخص کرد که در طول دوره آماري از تعداد شهرستانهاي توسعه یافته1390

  وبر تعداد شهرستانهاي محروم افزوده شده است.
تحقیـق حاضـرنیزبه الگـوي سرمشـق توسـعه شهرســتان کاشـان دربخشـهاي مختلـف بـه لحـاظ توســعه           

  پردازد. می با تاکید بر شاخصهاي زیر ساختی و پدافندي ونابرابریهاي موجود
  پژوهش اهداف-1-4

 بررسی پایداري توسعه ومقایسه همچنین شهرستان کاشان و مراتبی سلسله وضعیت هدف این پژوهش بررسی
 نظام در سازي متعادل جهت راهکارهایی ارائه و وامکانات درشهرستان در دو بازه زمانی  خدمات وضعیت

  باشد. می پدافندي متعدد و مخصوصا شاخصهاي شهري شهرستان با استفاده از شاخصهاي 
  روش تحقیق-1-5

وش رتبه بندي ومقایسه کشورها، مناطق یا فعالیتهاي مختلف باتوجه به درجه روش تاکسونومی عددي یک ر
 معیار تلفیق تعدادي شاخصهاي مرتبط با بطوري که قادراست با امکانات است. از برخورداري آنها توسعه یا

ه تعیین این روش میتوان اقدام ب استفاده از با اولویت بندي نماید. مطالعه را موردهاي  بررسی گزینه مورد
دراین روش پس ازتهیه  درجه توسعه ورتبه بندي شهرستانها ونیزمشخص کردن ضریب پراکندگی آنها نمود.

 ،مختلف ممکن است داراي مقیاسهاي متفاوت باشندهاي  اولیه، باتوجه به این که شاخصهاي  ماتریس داده
بین برود و براي این کار  ازها  شوند وعدم تجانس شاخص مورد استفاده ازمقیاس رهاهاي  الزم است شاخص

 2004،باتیاوريراتشکیل داد()z(استاندارد شده هاي  روش استانداردکردن استفاده کرد وماتریس داده میتوان از
سپس بزرگترین مقداردر هریک ازستونهاي ماتریس استاندارد بعنوان مقدار ایده ال انتخاب میگردد. پس ،)17:

نطقه ایده ال از طریق فرمول زیرمحاسبه شده،که درواقع نشان دهنده فاصله ازآن، فاصله مرکب هرمنطقه ازم
=     ).18همان منبع :است( )O( تا بخش ایده ال i منطقه  ∑ (   −    )            )1(  
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بامحاسبه میانگین درجـه توسـعه شهرسـتانها وانحـراف معیـارآن میتـوان ضـریب نـابرابري یادوگـانگی          
اف معیاردرجه توسعه به میانگین آنها به دست آورد.هرچقـدراین ضـریب بیشترباشـد    رابصورت نسبت انحر

 ). 89: 1378،حبیبی وهمکارانبیانگرنابرابري بیشتراست(

  موقعیت جغرافیایی شهرستان-2
  شهرستان کاشانمشخصـات جغرافیـایی -2-1

اصفهان و در مرکز ایران قرار استان هاي  کیلومتر مربع از جمله شهرستان 4392شهرستان کاشان با مساحت 
درجه  50و  از خط استوا دقیقه عرض شمالی 27درجه و  34دقیقه تا  30درجه و  33 دارد.این شهرستان در

در برگیرنده و  واقع شده استدقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ  49درجه و  51 دقیقه تا 54و 
است. طبق آخرین تغییرات تقسیمات کشوري در نامناسب ترین عوامل طبیعی غالب بر مرکز ایران 

  .باشد می دهستان9بخش و  4 ،شهر 6داراي1390سال
 ها بر اساس تقسیمات کشوري               شهرستان مشخصات عمومی) 1جدول شماره(

 شهرستان
  مساحت

 ( کیلومتر مربع )
 دهستان تعداد شهر تعداد بخش تعداد

 124 101 45 107019 کل استان

 9 5 4 07/4415 1380کاشان سال

 9 6 4 4392 1390کاشان سال

  1390،اصفهاناستان مأخـذ : معاونت برنامه ریزي 
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  شهرستان کاشان در کشور و استان اصفهان) : موقعیت 1نقشه شماره(

  مأخذ : نگارندگان
 
  ها   تحلیل داده-3
  متغیرهاي موردمطالعه-3-1

-اجتماعی،جمعیتی،محیط زیستهاي  بر اساس بررسیهاي انجام شده کلیه شاخص
زیرساختی وپدافندي مورد مطالعه را گردآوري نموده و نظر به وضعیت  ،آموزشی،بهداشتی،اقتصادي،فرهنگی

هر شاخص امتیاز مناسب به آن اختصاص داده شده است تا در نهایت بتوان در رتبه بندي شهرها بر اساس 
 SDو انحراف معیار  Xدر انتهاي هر ستون میانگین ،مدل تاکسونومی از آن استفاده کرد. پس از تنظیم جدول

 منطقه که nدي هر یک ازخدمات تعیین شده را مورد مطالعه قرار گرفته است.براي این منظور رده بن

توان بردارهایی به صورت زیر  می شود بنابراین می شاخص) هستند در نظرگرفته 67شاخص ( nداراي  هرکدام
 تعریف کرد.

    (  ,   , … .   )    (  ,  , … . .  )   (  ,  , … . .  ) 
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  شاخص ) معرفی شده اند nمنطقه ) با توجه به شاخصهاي ( nرکدام ازمناطق (که ه
  ي موردمطالعهها  ):شاخص2جدول شماره(

  تعداد داروخانه-43  تعداد مرسوالت صادر شده به خارج*-22  تعداد مخازن سوخت*-1
  مرکز پرتونگاري-44  تعدادتلفن ثابت-23  تعدادپمپ بنزین*-2
  مرکز توانبخشی-45  تعداد تلفن همراه -24  سفید تعداد پمپ نفت گاز ونفت-3
  تعداد پیراپزشکان-46  تعداد تلفن همگانی-25  خدمات عمرانی انجام شده -4
  تعداد پزشک عمومی-47  تعدادبانک-26  تعداد کارگاه صنعتی*-5
  تعدادپزشک متخصص-48  تعدادسپرده نزد بانک ها*-27  تعاونی فعال صنعتی*هاي  تعداد شرکت-6
  تعداد دندانپزشک-49  تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی-28  تعداد تصفیه خانه آب-7
  تعداد دامپزشک-50  حوادث و آتش سوزي صادرشدههاي  تعداد بیمه-29  تعداد روستاهاي داراي برق-8
  تعداد داروساز-51  تعداد واحد امداد-30  تعداد خانوار داراي برق-9

  تعداد سینما-52  متوسط طول عمر-31  پروانه ساختمانی صادرشده-10
  تعداد چاپخانه-53  تعداد کارکنان دفتري واداري-32  تعاونی مسکن*هاي  تعداد شرکت-11
  تعداد کتابخانه عمومی*-54  تعداد آموزشگاه دوره استثنایی-33  آموزش دیدگان فنی حرفه اي-12
  تعداد ایستگاه آتش نشانی-55  تعداد آموزشگاه دوره آمادگی -34  آموزش دیدگان هال ل احمر-13
  تعداد جایگاه سوختی-56  تعداد آموزشگاه دوره ابتدایی-35  تعاونی روستایی*هاي  تعدادشرکت-14
  تعداد باسوادان-57  تعدادآموزشگاه دوره راهنمایی-36  تعاونی روستایی*هاي  تعداد اتحادیه-15
*هاي  تعدادشرکت-16 تعداد جهانگردان خارجی استفاده کننده از -58  متوسطهتعداد آموزشگاه دوره -37  ثبت شده

  هتل ها*
  تعداد مرسوالت وارد شده ازخارج* -59  تعداد آموزشگاه دوره پیش دانشگاهی-38  تعداد وسایل نقلیه درون شهري-17
  تعداد آزمایشگاه-60  تعداد بیمارستان-39  تعداد سفر*-18
  دفاتر پستی -61  بیمارستانیتعداد تخت -40  تعداد مسافر جابه جا شده*-19
  بهداشت فعال روستاییهاي  خانه -62  مراکز بهداشتی درمانی-41  تعداد پایانه-20
 تعداد روستاهاي گازرسانی شده -42  تعاونی حمل ونقلهاي  تعداد شرکت-21

  1390و1380مشترك به کار رفته درسالهاي  شاخص
  حذف شده در مرحله دومهاي  *شاخص

  

  ها  استانداردکردن شاخص-3-2
در این مرحله با تشکیل ماتریس استاندارد سازي نسبت به یکسان سازي و حذف اثر مقیاسهاي متفاوت 

گردد. بدین صورت که عدد مربوط به هر شاخص را از میانگین کل همان شاخص در بین  می سنجش اقدام
مان شاخص در جمیع سکونتگاههاي مورد مجموع نقاط مورد مطالعه کسر نموده و بر انحراف معیار ه

  مطالعه تقسیم شده اند.
رابـه صـورت    Zماتریس ، بادردست داشتن میانگین انحراف میانگین وانحراف معیارهر ستون ازماتریس

  زیر تشکیل شده است :
    =                 )2(  
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  به این شکل خواهد بود: Zبنابراین ماتریس 

       …   
           …   

           …   
             

  

  محاسبه ماتریس فواصل مرکب  -3-3
در این مرحله با در اختیار داشتن ماتریس استاندارد، فاصله هر شهر را نسبت به شهر دیگر با استفاده از 

مشاهده استفاده  شده گردد. بدین منظور از مفهوم فاصله اقلیدسی بین دو  می فرمول فواصل مرکب محاسبه
=     است.  ∑ (   −    )                 )3(  

  
توان نتیجه  می از فرمول باال. نمایانگر فاصله بین آن دو منطقه است Dabبیانگر دو منطقه  bو aدراین فرمول 

  گرفت که:
  است.a ازb برابر  bاز a فاصله هرمنطقه -1
  فاصله هرمنطقه ازخودش برابرصفراست. -2
  

 ):تعیین فواصل مرکب بین مناطق3جدول شماره(
    1380کاشان  1390کاشان
  1380کاشان   0  11.14

  1390کاشان  11.14  0
  مینیمم فاصله  11.14  11.14

  1392 مأخذ:محاسبات نگارندگان
  

  محاسبه فاصله اطمینان  -3-4
توجه به محاسبه میانگین و در این مرحله ستون مینیمم فاصله را که در جدول قبلی تشکیل شده است را با 

  انحراف معیار این ستون محاسبه شده و براي بدست آوردن شهرهاي همگن از فرمول زیر استفاده شده است.
    =  − 2              )4(  
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  =  + 2     )5(  
  

بر اساس    و    ازستون آخر (مینیمم فاصله) ابتدا میانگین و سپس انحراف معیار گرفته شده و دو پارامتر 
  شود. می را فاصله انحرافی گفته    و    این میانگین و انحراف معیار محاسبه گردیده اند. فاصله بین 

  
  
 

 
  
  
  

  Cio تعیین الگو یا سرمشق توسعه مناطق-3-5
 ،شود. فاصله کم از ایده آل می تعییندر این مرحله فاصله هر یک از مناطق از مقدار ایده آل به صورت زیر 

همچنین روش تاکسونومی این . دهد می نمایانگر توسعه یافتگی و فاصله زیاد عدم توسعه یافتگی را نشان
=     آید. می مرحله از طریق فرمول زیر بدست  ∑(  −   )      )6(  

Cioسرمشق توسعه :  
Diاعداد موجود در ماتریس استاندارد :  
Do ایده آل هر ستون: اعداد  

  

  1390و 1380در دو بازه زمانی-شاخص62- ):تعیین الگو یا سرمشق توسعه4جدول شماره(
رتبه 
  بندي

     (  −   شهرستان  (  

  1380کاشان  9.95 0.69 )2(
  1390کاشان  5.12 0.36 )1(

    7.54  Cio 

    3.41  sd  
  1392مأخذ: محاسبات نگارندگان 

 

با اسـتفاده از    1390و 1380رتبه بندي ومقایسه شهرستان کاشان در بازه زمانی -3-6

11.14  mean 
0  std 

11.14  C- 
11.14  C+  
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  شاخص مشترك62
در این مرحله پس از تعیین سرمشق توسعه براي هریک از سکونتگاهها درجه توسعه یافتگی هریک از 

=    کنیم. می نقاط را ازطریق فرمول زیر محاسبه      =   سرمشق توسعه  
  )7(    حد باالي سرمشق توسعه

=    را باید ازفرمول زیر بدست آورد: Coکه     + 2                              )8( 
=    آوریم . می را بدست Cioالزم است از طریق فرمول زیرانحراف معیار  sdو براي محاسبه   ∑(     )            )9(  

هرقدر به صفر نزدیکتر باشد نشاندهنده توسعه یافتگی و . یک  است درجه توسعه یافتگی عددي بین صفر و
  هرقدر به یک نزدیکتر باشد عالمت عدم توسعه یافتگی است.

7.54Mean= 
3.41 Std=  

14.36Co= 
درپایان براي نمایش دادن هرچه بهتروضعیت شهرستانهاي استان ازلحاظ کمیت وکیفیت کلیه شاخصـهاي  

  قایسه مینماییم .مورد مطالعه را درسه سطح م
  1390-1380شاخص در بازه زمانی  62):جایگاه توسعه اي شهرستان کاشان با استفاده از5جدول شماره(

  وضعیت توسعه  ردیف
  نقاط شهري

  تعداد  نام

  1  1390کاشان   نسبتا توسعه یافته  1
  1  1380کاشان  از مدار توسعه بازمانده  2

  1392مأخذ:محاسبات نگارندگان
   



 q  701   تحلیلی بر توسعه یافتگی پایدار شهرستان کاشان
 

 

 
 ) :نمودار درجه توسعه یافتگی شهرستان کاشان  1نمودار شماره (

 مأخذ :نگارندگان
 
-1380در بـازه زمـانی  هـا   رتبه بندي و مقایسه شهرستان کاشان با تغییر شاخص-3-7

1390  
شاخص انجام  47را حذف کرده و بررسی با ها  تعدادي از شاخص،شود می ) دیده6همانطور که در جدول (

/. توسعه یافته از شهرستان کاشان 42با درجه توسعه نیافتگی  90شهرستان کاشان در سال ،رسیشد .در این بر
بینیم که  می )6) و(5)،(4/. شناخته شده است.با مقایسه جدول شماره (72با درجه توسعه نیافتگی 80در سال 

شوند وهمانطور که جا به جا نمی 90و 80با تغییر تعداد شاخص ها،  رتبه بندي شهرستان کاشان در سال 
شود جایگاه شهرستان از لحاظ توسعه یافتگی حفظ شده است.این تحقیق در طی مراحل متعدد و با  می دیده

نسبتا  90نشان داد شهرستان کاشان در سال ها  مختلف انجام شد که نتایج در همه بررسیهاي  تغییر شاخص
باز مانده است،این بدین معنی است که شهرستان از مدار نوسعه  80توسعه یافته و شهرستان کاشان در سال 
مختلف و به خصوص شاخص هایی که در اقدامات و عکس هاي  کاشان در یک دهه از لحاظ شاخص

 افراد یک منطقه در هنگام بحران یا جنگ بدون استفاده از تجهیزات نظامی موثرهاي  العمل
  باشد،پیشرفت و توسعه قابل قبولی داشته است. می
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  1390- 1380شاخص در بازه زمانی  47) :جایگاه توسعه اي شهرستان کاشان با استفاده از 6شماره (جدول 
رتبه 
  بندي

     (  −   شهرستان  (  

  1380کاشان  8.41 0.72 )2(
  1390کاشان  4.92 0.42 )1(

    6.66  Cio 

    2.46  sd  
  1392مأخذ:محاسبات نگارندگان

از مدل ها  با همین شاخص ،و مدل تاکسنومی عدديها  نگارندگان براي اطمینان از انتخاب شاخص 
اسکالوگرام و موریس نیز استفاده نمودند که نتایج حاصل از آن دقیقا منطبق بر نتایج حاصل از مدل 

  ري گردید.تاکسونومی بود وبراي جلوگیري از اطاله کالم از آوردن مدل اسکالوگرام و موریس خوددا
  

  نتیجه گیري
هدف از انجام این پژوهش تحلیلی برتوسعه یافتگی شهرستان کاشان با استفاده از تکنیک تاکسونومی عددي  

مورد تحلیل قرار  1380وسال  1390شاخص مشترك در سال  62میباشد. این بررسی در گام اول با استفاده از 
از مدار  1380توسعه یافته و این شهرستان در سال نسبتا  1390کاشان در سال،گرفت که در این مرحله
 1380شود .در گام دوم بررسی مقایسه اي شهرستان کاشان طی دو بازه زمانی  می توسعه باز مانده محسوب

 15یعنی براي پی بردن به توسعه یافتگی پایدار این شهرستان ،شاخص مشترك انجام گرفت 47با  1390و
باقیمانده انجام دادیم که باز هم نتیجه به دست آمده هاي  روي شاخص شاخص را حذف کرده و تحلیل را

رشد وپیشرفت چشمگیري داشته است.در نمودار مقایسه اي 1390نشان دهنده این بود که شهرستان در سال 
نتایج نشان داد که وضعیت شهرستان کاشان از لحاظ توسعه یافتگی بهبود یافته است بدین معنی ،که ترسیم شد

باشد. بنابراین این به معناي  می سبت به گذشته داراي امکانات،تجهیزات و تاسیسات بیشتر وحسا ستريکه ن
باشد چرا که با وجود توسعه  می کاهش آسیب پذیري در هنگام بحران،بدون استفاده از تجهیزات نظامی

هاي  مشهري و روستایی در یک منطقه عالوه بر روحیه باالي افراد، در زمان بحران وتهاج
آتش سوزي و انفجار مقاومت نسبی دارند وبرعکس هر چه ،آن منطقه نسبت به امواجهاي  ساختمان،انسانی

و خدمات عمرانی ها  ساختمان،شهر از توسعه یافتگی کمتري برخوردار باشدبدین معنی است که از امکانات
دهد.براي مثال در یک شهر  می سریع تر رخها  فرو پاشی آنها  کمتري  برخوردار است و در هنگام بحران

یا روستاهایی که از مدار توسعه بازمانده اند در زمان ها  توسعه یافته یا نسبتا توسعه یافته نسبت به شهر
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آتش هاي  بمباران هوایی و... چون تعداد ایستگاه،اتفاقی ناشی از تهاجم انسانی مانند: آتش سوزيهاي  بحران
و ... بیشتر است از طرفی با رشد وتوسعه عمران شهري و استحکام بیمارستان ،هالل احمر،پزشک،نشانی

شوند.همچنین این پژوهش با  می جدي به تاسیسات حیاتیهاي  این مناطق کمتر دچار آسیبها  ساختمان
 اسکالوگرام و موریس نیز انجام شد که نتایج با پژوهش حاضر یکسان شد بنابراینهاي  استفاده از تکنیک

  شهرستان حاکم است.  این گرفت که در این دهه یک توسعه یافتگی نسبتا پایداري برتوان نتیجه  می
  و پیشنهاداتها  ارائه راهکار

راهبردهاي  ،با توجه به ضرورت و اهمیت تعادل منطقه و کاهش محرومیت از منطقه، در پاسخ به مشکالت
  شود. می ارائهها  اساسی براي توسعه و بهبود وضع شهرستان و کاهش نابرابري

  بزرگ براي توسعه صنایع.هاي  اجراي طرح-
تی براي ایجاد تاسیسات زیر بنایی وزیرساختی براي سفت کاري بناها و ساختمانهاي بافت سرمایه گزاري دول-

  فرسوده شهري.
  وجلوگیري از ازدحام وتمرکز جمعیت در یک نقطه شهري.ها  دادن به جریان مهاجرت جهت-
  محیطی ونیازهاي جمعیتی.هاي  نمنديبرابر براي تمام نواحی مطابق با تواارائه مکانیسم فرصت -
به طوري کـه توانمنـدیهاي محیطـی ونقطـه نظـرات اقتصـادي بـر         ،تالش در جهت تخصیص مجدد سرمایه-

  مالحظات سیاسی غالب آید.
  شناسایی میزان استفاده از منابع فرهنگی و مشارکت در کارهاي فرهنگی در هر شهرستان.-
شناسایی امکانات موجود جهت مقابله با بحرانها و راهکارهاي مناسب بـراي مـدیریت بحـران ومـدیریت     -

   ریسک.
  

  منابع و مأخذ
سـال  ،رفاه اجتماعی،کشـور هاي  رتبه بندي سالمت استان ،)1385صدیقه ( اینانلو  ،حسین یدالهی،امینی  نجات 

 .20شماره ،پنجم
تحلیـل درجـه توسـعه یـافتگی     ،)1387حسـینی سـید حسـن (    ،بیـک محمـدي حسـن    ،غالمرضـا  امینی نژاد 
  . 3شماره ،11سال ،روستا و توسعه،حوزه تاسیسات پارس جنوبی در استان بوشهرهاي  دهستان
رتبه بنـدي شـاخص کیفیـت زنـدگی در      ، )1389مسائلی ارشک (، عاقلی کهنه شهري  لطفعلی، باسخا مهدي

  . 37 شماره،سال نهم،رفاه اجتماعی،کشورهاي  استان
تحلیلی بر شبکه شهري ایران وروشهاي متعادل سازي آن.رساله دکتري .گروه جغرافیـا  ، )1379تقوایی مسعود(

 دانشگاه اصفهان.
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علوم ،کشـور هـاي   در رتبه بندي صنعتی استانها  نقش دسترسی به زیر ساخت ، )1386و1385توالیی سیمین (
 .9و 8شماره ،6جلد ،جغرافیایی

 ،ترجمه غالمعلی فرجادي،سـازمان برنامـه و بودجـه   ،توسعه اقتصادي در جهان سوم ، )1378تودارو  مایکل(
 تهران.

تعیین درجه توسعه یافتگی وکاربري الگوي کاهش  ، )1378ولی اهللا ( عرب ، محمدرضا قلی بگر ،علی حبیبی
 تفاوتهاي منطقه اي شهرستانهاي استان قزوین.سازمان برنامه وبودجه استان قزوین.

ارزیابی و طبقه بندي مناطق روستایی بخش مرکزي شهرستان  ،)1388بیک محمدي حسن ( ،کیومرث خداپناه
 .26شماره ،سال نهم،فضاي جغرافیایی،توسعه هاي  اردبیل بر اساس میزان برخورداري از شاخص

تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستانهاي اسـتان آذربایجـان شـرقی،پایان نامـه کارشناسـی       ،)1373علی( دهقان
  دانشگاه شهیدبهشتی تهران. ،ارشد

ــافتگی اســتان  ،)1381رضــوانی محمــد رضــا ( کشــور بــا اســتفاده از تحلیــل هــاي  ســنجش درجــه توســعه ی
 تهران.،دانشگاه تهران،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،تاکسونومی

رتبه بندي و اولویت دهی روستاهاي استان تهران جهت تبدیل  ، )1385هدایتی محمد رضا ( ،وفا عباسریاحی 
دفاتر پستی روستایی به دفاتر فناوري اطالعات و ارتباطات با هدف توسعه روسـتایی وبـا اسـتفاده از روش    

 . 4شماره ،9سال  ،روستا و توسعه،طبقه بندي تاکسونومی عددي
اندازه گیري وتحلیل سـطح توسـعه منـاطق روسـتایی در اسـتان       ،)1388الدي کوهسار (خ،محمد امین شریفی

ــا اســتفاده از روشــهاي تحلیــل عــاملی وتاکســونومی عددي  ســال ،اقتصــاد کشــاورزي وتوسعه،کردســتان ب
 .67شماره ،هفدهم

سعه رتبه بندي مناطق شهري بر اساس سطح تو ،)1388مجید رضا ( کریمی، محمدي حمید،عضدي احمد امیر
 . 36شماره ،سال دهم،رفاه اجتماعی،یافتگی:مورد استان فارس

 شهرنشینی: انتشارات دانشگاه تبریز. و جغرافیا،)1375یداهللا( فرید
هـاي   مقایسه درجه توسـعه یـافتگی بخـش کشـاورزي اسـتان      ،)1388بهشتی فر محمود ( ،فطرس محمد حسن

 .65شماره ،ال هفدهمس،اقتصاد کشاورزي وتوسعه،1382و 1372کشور در دو مقطع 
هـاي   سنجش وتحلیل سطوح توسعه یافتگی شهرها وشهرسـتان . )1383کیومرث( ،حبیبی ،مجتبی قدیر معصوم

  .23شماره ،نامه علوم اجتماعی،استان گلستان
اسـتان  هـاي   سنجش درجه توسعه یافتگی کشاورزي شهرستان ، )1389هادي( رفیعی دارانی،کهنسال محمد رضا
 . 4شماره ،3جلد ،اقتصاد کشاورزي،خراسان رضوي

 نتایج تفصیلی سرشماري عمومی نفوس و مسکن، استان هرمزگان. ،)1390مرکزآمارایران (
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 بانک اطالعاتی شهرهاي استان هرمزگان. ،)1390مرکز آمار ایران(
تعیـین درجـه توسـعه نیـافتگی      ،)1390شـیبري نیمـا (   ،امیـر محمـد   معـززي مهـر طهـران     ،محمد مسعود 

سال ،شهري و منطقه ايهاي  مطالعات و پژوهش،استان اصفهان با تکنیک تاکسونومی عدديهاي  شهرستان
 شماره هشتم.،دوم
تحلیلـی بـر توسـعه یـافتگی اسـتان یـزد (بـا اسـتفاده از تاکسـونومی          ،)1392عبـداهللا (  خوشرو ،مهدي،مومنی

 .92پاییز ،شماره چهارم،سال سوم،منطقه اي فصلنامه جغرافیا وبرنامه ریزي،عددي)
فصـلنامه  ،تحلیلی بر وضعیت توسعه یافتگی شهرستانهاي اسـتان فارس ، )1392غالمرضا قهاري (، مومنی مهدي

 .1392بهار ،9شماره ،سال سوم،برنامه ریزي منطقه اي
رتبه بندي استانها جهـت سـرمایه گـذاري در زیـر بخـش زراعـت        ،)1389فرهاد ( نوپرست ،نصابیان شهریار

 .1389بهار ،10شماره ،سال سوم ،فصلنامه علوم اقتصادي،ایران
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  هویت دانشجویاناعتیاد اینترنتی: عامل تخریب 
 1حمید رحیمی

  
  چکیده

شاهد نوع جدیدي از اعتیاد یعنی اعتیاد اینترنتی نیز ، همزمان با دسترسی گستردة افراد به اینترنت
اعتیاد به اینترنت نیز ،  انواع دیگر اعتیاد همانند تمامی. هستیم که مسئلۀ خاص عصر اطالعات است

تفکرهاي وسواسی و یـا خیالبـافی   ، قراري بی، خلقیکج ، افسردگی، اضطراب با عالئمی همچون
، حجم رو به رشدي از تحقیقات صورت گرفته پیرامون اعتیاد اینترنتی. اینترنت همراه است راجع به

اجتماعی است کـه از   -آن دارد که اختالل اعتیاد اینترنتی نوعی اختالل روان شناختی حکایت از
گسیختگی روابط اجتماعی و  اختالالت عاطفی و از هم، گیري عالئم کناره، تحمل، هاي آن مشخصه

تواند مورد حسـن   می به وضوح مشخص است که اینترنت. حتی آسیب دیدن هویت افراد است
روان شناسان اعتقاد دارند هر رفتاري که فرد از . استفاده یا سوء استفاده (اعتیاد اینترنتی) قرار گیرد

شخصیتی و عاطفی است و ، سیاري همچون عوامل محیطیعوامل ب تأثیرتحت ، دهد می خود بروز
اصلی پـژوهش   . مسئلهتوان مورد بررسی و تحلیل قرار داد می اعتیاد به اینترنت را از این دریچه

در دوره جدیـد کـه اینترنـت و ارتباطـات     . بررسی ابعاد هویت در فضاي اینترنتی است، حاضر
 به. سازند می ات مجازي هستند که هویت افراد رااین اجتماع، الکترونیک در جامعه سیطره دارند

 سایر و شناسان جامعه توجه مورد بسیار آن اثرات اطالعاتی و ۀجامع ظهور که است دلیل همین
دانشجویان در فضاي دانشگاه به دلیل وجود امکانات براي استفاده . است گرفته قرار نظران صاحب

عاطفی و ، شناختیهاي  جهت گیري، شوند و این فضا می با فضاي سایبر آشنا، از رایانه و اینترنت
چنین فضایی موجب شده است تا در اوضاع کنونی . دهد می عملی آنها را تحت الشعاع خود قرار

به موضوعی ، پرداختن به موضوع هویت دانشجویان کاربر اینترنت و عوامل اثر گذار بر تغییرات آن
ین تحقیق ضمن ارائه تعاریفی از اعتیاد اینترنتی و عالئم ا. در خور توجه و واجد اهمیت مبدل شود

  . پردازد می دینی و فردي افراد، فرهنگی، به نقش آن در آسیب رسانی به هویت اجتماعی، آن
  : هویت، هویت اجتماعی، هویت فرهنگی، هویت دینی، اعتیاد اینترنتیها کلیدواژه

    

                                                   
 dr.hamid.rahimi@gmail.com / علمی دانشگاه کاشان هیأتو عضو  استادیار .1
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 مقدمه
الکترونیک در جامعه سیطره دارند، این اجتماعات مجازي هستند در دوره جدید که اینترنت و ارتباطات 

 توجه مورد بسیار آن اثرات اطالعاتی و جامعه ظهور که است دلیل همین سازند. به می که هویت افراد را

است. دانشجویان در فضاي دانشگاه به دلیل وجود امکانات  گرفته قرار نظران صاحب سایر و شناسان جامعه
شناختی، عاطفی و هاي  شوند و این فضا، جهت گیري می ه از رایانه و اینترنت، با فضاي سایبر آشنابراي استفاد

دهد. چنین فضایی موجب شده است تا در اوضاع کنونی پرداختن به  می عملی آنها را تحت الشعاع خود قرار
ضوعی در خور توجه و موضوع هویت دانشجویان کاربر اینترنت و عوامل اثر گذار بر تغییرات آن، به مو

 واجد اهمیت مبدل شود. این تحقیق ضمن ارائه تعاریفی از ابعاد هویت و اعتیاد اینترنتی، عالئم و شاخصهاي

سواالت است که آیا بین ابعاد هویت و میزان ابتالء به اعتیاد اینترنتی ارتباط  آن، درصدد پاسخگویی به این
  وجود دارد یا خیر؟
  اعتیاد اینترنتی

تقاد برخی از روانشناسان، زیاده روي در استفاده از اینترنت می تواند براي سالمت فکري و فیزیکی به اع
کاربر خطرناك باشد به گونه اي که کارکرد انطباقی شخصی را مختل می کند. گروهی دیگر از روانشناسان 

 قابل مقایسه با لذت حاصلمعتقدند لذتی که به خاطر استفاده از اینترنت به فرد دست می دهد به هیچ وجه 

). به هر حال با رشد فراگیر اینترنت در 2007، 1از کوکائین و یا هر نوع ماده مخدره دیگري نیست (هاردي
از نیازهاي اجتماعی، عاطفی، معرفتی، جنسی و...) را تأمین می  زندگی بشري که همه نوع نیاز کاربر (اعم

اینترنت براي کاربر ایجاد می کند که منجر به جدایی زندگی واقعی وابستگی بیش از اندازه به  کند، یک نوع
 براي بسیاري هاي نظریه مختلف علوم از یک هر ). در659: 2003، 2از دنیاي مجازي می گردد (موراهان

 رفتارهاي کلیه تبیین به قادر که و دیدگاهی نظریه هیچ هنوز ولی است شده مطرح اینترنت به اعتیاد اختالل

 ارتباط در و کودکی دوره هاي درآسیب را کاوي، اعتیاد روان هاي نظریه است. نشده مطرح باشد گونهاعتیاد

 در ).1994، 3گیرد (سو می نظر در ارثی آمادگی روانشناختی و دیگر اختالالت با معین شخصیتی صفات با

 گوناگون عوامل علت به افراد از کند. بعضی می مطرح را استرس -آمادگی الگوي )1994( سو زمینه این

 بازي هاي کردن، قماربازي، خرید هروئین، الکل، مثل چیز یک به اعتیاد براي بیشتري آمادگی است ممکن

 چیزي معتاد به عمر درتمام است ممکن افراد این از بعضی اگرچه باشند. داشته اینترنت باالخره و اي رایانه

 روي اعتیاد به است ممکن دهد، قرار فشار تحت را آنها معین زمان در زا استرس عوامل اگر اما نشوند،

                                                   
1-Hardie   
2- Morahan 
3- Sue 
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 معتاد اینترنت به است ممکن فرد شود، فراهم واقعه و شخص زمان، از مناسبی ترکیب اگر بنابراین .بیاورند

  شود. 
نشگر، شخص سازي شرطی اساس بر و اسکینر رفتاري مطالعات نظریه اساس بر انجـام   را معینـی  رفتـار  کُ
 مانند چیزي که بگیرد یاد فرد اگر شود. می تقویت و کند می دریافت پاداش رفتار این انجام براي و دهد می

 کـار  ایـن  بـه  نیـز  آینـده  در احتماالً کند، فرار واقعیت از که کند فراهم شرایطی او براي می تواند اینترنت

 و کرده عمل اي چرخه بصورت و بود خواهد اي کننده تقویت عامل او کار براي این ورزید. خواهد مبادرت
 شـدن  شـرطی  نظریه در که مثبت تقویت اصل به توجه ) با1989( 1 براوان شد. خواهد رفتار افزایش باعث

 اصـول  بـه  اي رایانـه  بـازي هـاي   طراحان که رسید نتیجه به این بازي، 21 بررسی از پس است مطرح فعال

کننـد. طبـق    مـی  بازیگران پاداش و تقویت به بازي اقدام یادگیري جریان در و اند داشته توجه کردن شرطی
 نمـوده  جلـب  خـود  به را زیادي توجه رفتاري -شناختی درمان گذشته، دهه رفتاري، در شناختی هاي نظریه

 انـد.  شده معرفی بالینی جهان به و است یافته گسترش مستمر به نحو جدید، درمانی فنون و رویکردها است.

 یا که رفتارهایی با همراه فرد شناختی شکل از به اینترنت اعتیاد اختالل که است این بر اعتقاد دیدگاه این در

) 2001(2دیـوس  نظـر  شـود. بـه   مـی  دهند ناشی می افزایش آنرا شدت یا و کند می حفظ را غیرسازشی پاسخ
 و دارند فراوانی تأثیر شناختی درواقع هاي نشانه اما است رفتاري و عاطفی اختالل مسلط، هاي نشانه اگرچه

 ایـن  ماننـد  و غیرسازشـی  غیرمنطقی باورهاي برعکس کنند. ایجاد را رفتاري و عاطفی هاي نشانه توانند می

 آن جـا  در فقـط  و اسـت  کسی خود آنجا براي در فقط دارد، کنترل قدرت اینترنت در فقط فرد که موضوع

 دیگـر  غیرمنطقـی  باورهـاي  هستند. خود زمینه در زا مشکل شناختی افکار از هایی نمونه است احترام قابل

 شـود  مـی  واقعـاً  که است جایی تنها اینترنت یا آید نمی خوشش من از اینترنت از بیرون در هیچکس: مانند

زمینـه   در زا مشـکل  شناختی افکار آن، مانند است و آلوده اینترنت به نوعی به هر کسی و شناخت را مردم
خطرات اینترنتی در بین نوجوانان جامعه ما، تدابیر امنیتـی  ضروري است که پیش از شیوع چنین  دنیا هستند.

مناسبی اندیشیده شود و مفاهیم مبتنی بر فنّاوري ارتباطی روز و خطرات احتمالی و نحوه استفاده صحیح از آن 
آموزش داده  جمعی، براي نوجوانان کشور، به عنوان یک نیاز ضروري و فوري قلمداد شده، هاي توسط رسانه

  شود. 
  ویت چیسته

هاي  جامعه شناختی به دلیل پیوند با پدیدههاي  و دیدگاهها  هویت در زمره موضوعاتی است که در نظریه
فراگیري نظیر بازنمایی، آگاهی، عضویت و تعلق جمعی، انسجام اجتماعی، نمادگرایی و معنا که تعیین کننده 

                                                   
4-Broun  
1-Davis 
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متفاوتی هاي  ژه اي قرار گرفته و به شیوهشناختی، عاطفی و عملی افراد است مورد توجه ویهاي  جهت گیري
درباره آن مفهوم سازي شده است. به همین جهت، اشتغال نظري و عملی به هویت، به مشخصه اصلی آثار 

 ). هویت109: 2004، 1نظري و تجربی جامعه شناسی در دوران معاصر مبدل شده است (تیلور و اسپنسر

 از فرد تعریف شامل و شود خوانده می شخصیتی هویت نام به نآ روانشناختی بعد است. مختلف ابعاد داراي

 هویت با است و خودش روانشناختی فیزیکی و فرد به منحصر هاي ویژگی از فرد به منحصر هاي ویژگی

 از اجتماعی هاي گروه در عضویت و تعلق فرد براساس که تعریفی به اجتماعی هویت دارد. تفاوت اجتماعی

 هویت خانوادگی، هویت ابعاد این از است. برخی مختلفی هاي شامل هویت و دارد داللت کند، می خودش

 می تشکیل فرد اجتماعی هاي هویت و شخصیتی هویت مجموع از فردي هویت دینی است. هویت و قومی

 در هر بودن یکسان نیز و ماهیت و ترکیب ذات، در بودن یکسان کیفیت یعنی هویت دیگر به عبارتی شود.

 و خود در وظیفه بودن دیگران همانند است: متفاوت دوجنبه داراي داشتن هویت شرایط. همه و زمان
 بیشتر سنتی، هویت در جوامع می دهد نشانها  ). بررسی1999، 2زمان (هکمان درگذر بودن خود همانند

مکانیکی) و  (انسجام یکدیگرند شبیهها  انسان است. و ثابت مشخص شده از پیش انتسابی، از عوامل متأثر
 تغییر دچار چندان یابی هویت لحاظ به جامعه افراد دارد. لذا وجود مختلف هویت ابعاد در بیشتري انسجام

 منابع جدید درجوامع اما آید. می بوجود هویت بحران نام به اي مسأله کمتر اساسا شوند و نمی دگرگونی و

 عضو هستند. متعددي اجتماعی قشرهاي وها  گروه درها  انسان زیرا است. اکتسابی بیشتر و یابی، متعدد هویت

کند.  می بروز هاي هویتی چالش و هویت مسأله که اینجاست است. تغییر معرض درها  انسان هویت لذا
 بگذارند نوجوانان تأثیر یابی هویت برفرآیند توانند می اجتماعی سهم چهار عامل که دهد می نشان بررسی

 که فرهنگی می شود، مسائل همساالن مدرسه، خانواده، شامل خود که پرورش هاي از: پایگاه عبارتند که

 و اقتصادي است، نظام رفتارهاي اجتماعی و باورها سنن، مذهبی، و اعتقادات دینی باورهاي از متشکل
 حکومتی مقررات و قوانین هاي سیاسی، گروه اقتصادي، وضعیت بر مبتنی هاي ارزش شامل که حکومتی

 و تلفن اینترنت اي(مانند ماهواره هاي شبکه سینما، تلوزیون، رادیو، شامل که جمعی هاي است، رسانه

 بیشتري یکپارچگی از فرد هویت همسو باشند، باهم، عوامل این است. هراندازه مطبوعات) و کتب همراه،

 باورها، ها، ارزش جوانی، و نوجوانی دوران در فرد 3). از نظر اریکسون147: 1383است(یوسفی،  برخوردار

هاي  پاسخ و حل راه درجستجوي و برد می سؤال زیر را جامعه و خانواده قبول مورد و هنجارهايها  داوري
 حل تعارضات امکان و اجتماعی، رشد روانی فرآیند آمیز موفقیت نتایج پردازد. می کندوکاو به مناسب

                                                   
2-Taylor & Spencer 
3-Hekman 
1-Erikson 
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 آشفتگی و بحران هویت، فرایند در مقابل لذا دهد. می فرد به زندگی بعدي در مراحل را و اجتماعی روانی

  می گیرد. قرار هویتی انسجام و و هویت گیري شکل
و  هویـت  مسألهها  دیدگاه از دیگر بیش نمادین، مقابل نظریه کنش شناختی، جامعه هاي دیدگاه میان در
 به هویت و طورکلی به دیدگاه، معناها این براساس است. قرار داده تحلیل و مطالعه مورد را آن گیري شکل

 دیـدگاه،  ایـن  برجسته پرداز نظریه 1مید گیرد. جرج می شکل دیگران با متقابل روابط درجریان طورخاص

 به کیستم؟ من پرسش به است پاسخی هویت که بپذیریم دهد. اگر می ارائه هویت زمینه در بدیعی نظریات

 شـکل  جامعه درسطح و دیگران با تعامل در شمارد بر می خود براي که فرد هایی ویژگی مجموعه مید نظر

 شـکل  خـودش  درباره او تصور یا فرد هویت شدن، اجتماعی مختلف در مراحل و یادگیري زبان با گیرد. می

 تعامـل  جریـان  ). مانفردکان معتقد است که خـود در قالـب هویـت فـرد در    279: 1377گیرد (ریترز،  می

 آزمون هویت، شناخت براي او .گیرد می شکل خود به نسبت شدن (نگرش ها) دیگران درونی با و اجتماعی

 دیگـران  بـا  تماس در را خودشان معموال افراد که بود معتقد و ساخت مطرح اي (من کیستم) را جمله بیست
به  نسبت فرد آگاهی را هویت و کرده تأکید هویت تشکیل در فرد نقش ).گیدنز بر2003، 2شناسد (دوران می

 برداشـت  است. در این نزدیک هویت از کان برداشت به دارد هویت از گیدنز که برداشتیداند.  خودش می

 دنیـاي  در فـرد  خـود  نقشی کـه  و فردي بعد بر اما شده لحاظ فردي ابعاد هم و اجتماعی ابعاد هم هویت از

 گیدنز است. شده بیشتري تأکید متغیر هویت و پویا جنبه بر و دارد هویت بازسازي و گیري شکل در مدرن

 و اسـت  قـرارداده  تحلیـل  و توجـه  مـورد  دوران جدیـد  در را هـویتی  هـاي  چالش و روانشناختی هاي جنبه
 صـورت  است، تغییر درحال هم دائماً که جدیدي هاي و ارزش معیارها پرتو در که را هویت در بازاندیشی

 و اقتصـادي  شـدن  جهانی و ارتباطاتی اطالعاتی، هاي فناوري و نتیجه گسترش جدید دوران ویژگی گیرد، می
  ).1384داند(گیدنز،  می فرهنگی

  هویت دینی و اجتماعی
از نیازهاي فطري آدمی، گرایش به عشق و پرستش است، به این معنا که فرد، مستقل از هرگونه یادگیري، در 

رفتار کند، تجلی چنین احساس و تمایلی، در اعمال و  می درونش تمایل به عبادت و بندگی خدا را احساس
قابل تبیین و  کند، در مقوله هویت دینی می شود. رابطه آدمی و دین و نسبتی که با آن پیدا می دینی، آشکار

توضیح است. به گفته یکی از روان شناسان، هدف ایدئولوژي، ایجاد تصویري در ذهن شخص است که 
ت دینی، احساس تعهد و احساس فردي و جمعی هویت را در او تقویت نماید. از پیامدهاي تکوین هوی

باشد. برخی از صاحبن ظران، تعهد را به عنوان سنگ  می و باورهاي آن مکتبها  مسئولیت در قبال ارزش

                                                   
2- George Mid 
3-Duran 
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 ابعاد تمام در نوسازي و توسعه فرایندهاي یافتن شدت و افزایش وجود نمایند. با می بناي هویت دینی تلقی

 رود. می شمار به آشفته و متجدد جهان در معنابخشی و هویت براي مهمی همچنان منبع مذهب خود،

عنوان  به دین پنداشتند، می محوشده تجددگرایی، روند تداوم نتیجۀ در را مذهب که برخی تصورات برخالف
 هندوها بوداییان و مسلمانان، مسیحیان، چون دنیا مردم از بسیاري به هویت بخشی و معنابخشی اولیه منبع

به  تمایل و اعتقاد آن، به وفاداري و پایبندي مشترك، مذهبی تعالیم و دین از است. برخورداري مطرح
 اینکه مذهب عالوه بر است. مؤثر بسیار ملی، هویت شکل دهیِ فرایند در فراگیر مذهبیِهاي  آیین و مناسک

 و نشاط سرزندگی، موجب دلگرمی، آید، می حساب به اجتماعی روابط در مهمی عامل کارکردي لحاظ از
عد بر تاکید با جامعه شناختی، در مفهوم مذهب مواقع بسیاري در آنکه ضمن است، عمومی اشتیاق و عینی ب 

). 1379(حاجیانی،  است درآمیخته فرهنگی میراث و دولت، تاریخ جمله از ملی مضامین سایر با آن، خارجی
 بوده آنها تمایز میان و دخو معتقدان براي مشخص هویت به وجودآوردندة عامل تاکنون گذشته از مذهب

 و  مسیحی شد. یهودي، می شناخته آنها دین و مذهب باها  انسان هویت یعنی نداشته اند. آن به اعتقادي که
 مذهب و دین ترتیب این به گذاشت. می نمایش به را مختلفهاي  ن انسا فرهنگی هویت بودن،  مسلمان

هاي  ش ارز کشمکش، تحکیم جامعه،کاهش اعضاي کردن قبیل اجتماعی از مختلفی اجتماعی کارکردهاي
 برعهده را  اجتماعی نظارت و تقویت  منابع تنظیم اجتماعی، ثبات و حفظ جامعه یکپارچه سازي مشترك،

   ).1380داشته اند (اشرفی، 
جوامـع   سـایر  از جامعـه  یـک  از عضوي که اي گونه به است جامعه یک به همبستگی و تعلق احساس

 و در امور مختلف کند و تکلیف تعهد احساس خود جامعههاي  و ارزش معیارها مقابل در فردو  باشد متمایز

بـر   جامعـه و غلبـه   بحرانـی، سرنوشـت   و در مواقـع  دهد پاسخ خود را جامعه جوید، انتظارات مشارکت آن
اقتصـادي،   شدن، توسـعه تکنولوژي،گسـترش   صنعتی چون عاملی امروزي درجامعه .باشد او مهم براي بحران
 بلکـه  مـردم  اقتصـادي  مـادي  نه تنها زندگی آن فرهنگی و فرآورده هاي ارتباطات و توسعه گذاري سرمایه

و  اخالقـی  و رسـوم  قواعـد  ارزش ها، مهارت ها، باورها، کند. دانش ها، می آنها را دگرگون نمادین چارچوب
 هویت طریق نیازدارند. از هویت به افراد چنین شرایطی گیرند. در می قرار وتردید سوال مورد پیوسته مذهبی

 در زنـدگی  نسـبی  نظمی که بخشید را آن توانایی انسانها کاست و به تغییرات و سرعت پیچیدگی از توان می

 همیشـه  و دارد کـار  سـر  معناداري با اجتماعی هویت ).1382کنند (ایمانی،  ایجاد اطراف شان و دنیاي خود

 درطول باشیم، بلکه پایدارداشته هویتی توانیم می ما اساس بر این است. بوده نوآوري یا گفتگو براي موضوعی

 بلکه نیست یگانه تنها نه که میشود دانسته فرایندي هویت که روست میشود. از این دگرگونها  هویت زمان

   هویت دارد. چندین فردي هر
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 پیشینه تحقیقات درمورد هویت و اعتیاد اینترنتی
درصد  72) به مطالعه اختالالت اعتیاد اینترنتی در بین مردم پرداخت. براساس نتایج مطالعه، 1996( 1تامپسون

درصد از آنها نیز به  33اند و  از پاسخگویان اذعان به وجود نوعی اعتیاد یا وابستگی به اینترنت در خود داشته
رابطه با تأثیر اعتیاد اینترنتی بر احساس  اند. در شان اشاره کرده  اثرات سوء استفاده از اینترنت بر زندگی

اند که مهارت هاي  درصد پاسخگویان اشاره کرده 29 کمبود در روابط اجتماعی واقعی، تامپسون دریافت
کاربران  درصد 17) در مطالعه اي به این نتیجه رسید که 1997(2اجتماعی آنها دچار اختالل شده است. برنر

ساعت در هفته بوده است.  19اینترنت استفاده کرده و متوسط استفاده نیز، ساعت در هفته از  40بیشتر از 
عنوان ابزاري براي جستجوي قدرت، پایگاه و تسلط استفاده کرده و موارد کاربرد  مردان عموماً از اینترنت به 

ده است. اما نگاري بو اینترنت در میان آنها نیز شاملٍ کسب اطالعات، بازي هاي تعاملی پرخاشگرانه و هرزه 
هاي چت بیشتر بخاطر تشکیل دوستی هاي حمایت گرانه، دوست یابی و اجتماعی شدن  استفاده زنان از اتاق 
 اعتیاد که داده نشان نیز اینترنتی دانشجویان اعتیاد ) روي1997( 4مطالعه شر). 1996، 3بوده است(کینگ

است.  اجتماعی بوده زندگی و اي حرفه لکردعم و دانشگاهی، کاري، زندگی بر منفی تبعات اینترنتی داراي
اي روي معتادان به اینترنت به این نتیجه رسید که افراد با موقعیت اقتصادي و  ) در مطالعه1998(5یونگ

) در 2000(6اجتماعی باالتر و نیز افراد داراي تحصیالت باالتر، بیشتر در معرض این اختالل قرار دارند. چبی
شوند، تنها،کمرو و  سادگی خسته و ملول می ه مستعد اعتیاد اینترنتی هستند، به تحقیقی دریافت افرادي ک

درصد از پاسخگویانی  80) نشان داد که 1999خجالتی و دچار افسردگی یا انواع دیگر اعتیاد هستند. یونگ (
رکاري در ساعت از وقتشان را صرف امور و اهداف غیراداري و غی 38که معتاد به اینترنت بودند، در هفته 

دانند. زندگی روزانه این  شان می تر از واقعیت روزانه کنند. افراد محیط مجازي اینترنت را جذاب اینترنت می
هاي متأثر از اعتیاد اینترنتی،  ترین حوزه الین شدن قرار دارد. همچنین، عمده قبیل افراد تحت تسلط نیاز به آن

ر این، یونگ به این نتیجه رسید که بروز اعتیاد اینترنتی ریشه مدرسه، خانواده، کار و روابط هستند. عالوه ب
در هفت دلیل اصلی دارد که عبارتند از نارضایی از زندگی زناشویی، فشارکاري، مشکالت مالی، عدم امنیت، 

اذعان  اینترنتی معتاد ). دانش آموزان2000اضطراب، دعواهاي خانوادگی، و زندگی محدود اجتماعی(چبی، 
). 7،2000است (چو گذارده منفی تأثیر آنها زندگی جریان عادي و مطالعات بر اینترنت دکهان داشته

 زندگی روزمره و مطالعات بر منفی تأثیرات که اینترنت داده نشان دبیرستانی آموزان روي دانش پژوهش

                                                   
1- Thompson 
2- Brenner 
1- King 
2- Scherer 
3- Young 
4- Chebbi  
5- Chou 
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) 2000(  2و هري ). بولین1999، 1تساي و (لین است داده افزایش را اجتماعی آنها ارتباطات اما داشته، آنان
به این نتیجه رسیدند که هر چه جوانان زمان بیشتري را با اینترنت سر کنند، در مقابل از میزان زمانی که 

عالوه جوانان معتاد به اینترنت همانند  شان خواهند کرد، کاسته خواهد شد. به صرف محیط اجتماعی واقعی 
شخص هستند. فعالیت هاي اعتیادآمیز مردان، عموماً بازي هاي اعتیادي م سایر معتادان، دچار عالئم و شاخصه

آمیز زنان نیز عموماً تشکیل دوستی هاي  هاي پرخاشگرانه، سایت هاي هرزه نگاري و فعالیت هاي اعتیاد
) ریشه هاي اعتیاد فرد به 2003حمایتگرانه، دوستیابی و یا گالیه از شوهران در اتاق هاي چت است. دوران (

تبط با شوك هاي روحی و کمبودهاي عاطفی دوران کودکی می داند. ازدواج و روابط جنسی اینترنت را مر
گیرند. تأکید بر ازدواج و روابط، ظاهراً به  هایی هستند، که تحت تأثیر اعتیاد اینترنتی قرار می بیشترین حوزه

طور  اند که به  دهدرصد از پاسخگویان اظهار کر 62نگاري است. حتی  خاطر استفاده غیرارادي از هرزه
) به این نتیجه رسید ضعف در 2004(3شوند. لیم نگاري می اي چهار ساعت وارد سایت هاي هرزه متوسط هفته

پیوندهاي خانوادگی و ارتباط با گروه همساالن از عوامل مهم و انکارناپذیر اعتیاد به اینترنت در نوجوانان 
عی کناره گیري می کنند از اینترنت به عنوان ابزاري است. در حقیقت نوجوانانی که از تماس هاي اجتما
) در تحقیقی با عنوان استفاده از اینترنت، رشد 2004( 4براي فرار از واقعیت استفاده می نمایند. مازلین و مور

 هویت و اضطراب اجتماعی در میان اجتماعی در بین جوانان دریافتند که مردانی که بیشتر از اینترنت استفاده
) 2005( 5هونگ شود. چی می ند سطوح باالتري از اضطراب اجتماعی و فقدان هویت یافتگی مشاهدهکن می

 بیش رسیدکه پسران نتیجه این به تایوانی آموزان اینترنتی دانش اعتیاد در تأثیرگذار متغیرهاي درپی کشف

 است. اینترنتی اي رایانههاي  بازي به آنها اعتیاد عمده و هستند اینترنتی دچار اعتیاد به دختران از

معناداري  رابطه اینترنتی اعتیاد با آنها عزت نفس و آنها تحصیلی پایه پسر، آموزان سن دانش همچنین،
) در پژوهشی دریافتند که با افزایش زمان استفاده از اینترنت به منظور انجام 2009( 6دارد. هالند و همکاران

). 1383یابد(به نقل از سلطانی فر،  می فعالیت هایی چون وب گردي و چت، میزان هویت کاربران کاهش
ی ) به بررسی رابطه حضور در فضاي مجازي و هویت مدرن پژوهشی در بین کاربران اینترنت1385ذکایی(

جوان پرداخت. یافته هاي حاصل از پیمایش در بین کاربران اینترنت باعث شکل گیري و تقویت هویت 
مدرن در بین کاربران ایرانی، خصوصا کاربران جوان میشود. به همان سان، میزان دستیابی به هویت مدرن در 

یت خود کاربر ایرانی در فضاي مجازي نیز خود، تابعی از میزان مصرف، نوع مصرف و نحوه ارایه و مدیر
) دریافت میان زمان استفاده از اینترنت در طول شبانه روز و انزواي 1385فضاي مجازي است. سهرابی(

                                                   
6- Lin & Tsai 
7- Bullen & Harré 
8- Lim 
1- Mazalin & Moore 
2- Chih-Hung 
3- Hauland & et al  
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) در تحقیقی به بررسی ارتباط سالمت 1388اجتماعی رابطه اي معنادار و معکوس وجود دارد. ناستی زایی(
ستفاده از آزمون اعتیاد به اینترنت دانشجویان به دو گروه عمومی با اعتیاد به اینترنت دانشجویان پرداخت. با ا

کاربران معتاد به اینترنت و کاربران عادي تقسیم شدند، سپس براي مقایسه سالمت عمومی این دو گروه از 
سالمت عمومی کاربران معتاد به اینترنت (خصوصا در ها  آزمون سالمت عمومی استفاده شد. بر اساس یافته

ي اضطراب و افسردگی) نسبت به کاربران عادي در معرض خطر بیشتري بود، اما کاربران زیر مقیاس ها
معتاد به اینترنت و کاربران عادي از نظر جسمانی در وضعیت یکسانی قرار داشتند و اختالل در کارکردهاي 

ان ) نشان داد ارتباط معنی داري میان رو1388اجتماعی دو گروه تفاوت معنی داري نداشت. شایق(
رنجورخویی و اعتیاد به اینترنت در نوجوانان دختر و پسر وجود دارد. در نوجوانان پسر رابطه معنی داري 

اعتیاد به اینترنت با برخی از صفات  .میان خوشایندي و وظیفه شناسی با اعتیاد به اینترنت به دست آمد
) در 1391هرسیج( ارتباط دارد. شخصیتی نوجوانان از جمله روان رنجورخویی، خوشایندي و وظیفه شناسی

جمعی با ابعاد هویت اجتماعی هاي  تحقیقی دریافت همبستگی معناداري میان ابعاد کیفیت و کمیت رسانه
  پاسخگویان وجود دارد.

  گیري نتیجه
گریزي،  جامعه قدرتی، بی معیاري، بی احساس هایی چون شاخص با که هویت بحران یا بیگانگی خود از

نهادها،  توجه عدم که است معضالتی از یکی همراه است، ناامنی و پوچی احساس خویشتن، از جدایی
سري  یک به جامعه در تردید بی و شد خواهد این پدیده شدن تشدید موجب آن، بهها  خانواده و سازمانها
 در بروز مختلف عناصر وجود متأسفانه زد. خواهد فرهنگی دامن و اجتماعی فردي، مشکالت وها  ناهنجاري

 الی نوعی و هویت دینی بحران و فرهنگی هویتی بی سبب میان جوانان، در هویت بحران ویژه بهها  بحران

 اجتماعی امنیتی، دینی، فرهنگی، مشکالت با را آن افراد و جامعه به آن، توجه عدم که شود می آنان در نگی

 در خرد و سطح کالن در اي شبکه و سیستمی مدیریت نیازمند پدیدة مذکور ساخت. بررسی خواهد مواجه

 کلیدي ارائه راهکارهاي با بایستی که بوده تبلیغاتی اقتصادي، مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، هاي عرصه تمامی

 شود. بی تردید و جلوگیري کاسته جوانان بین در و اجتماع گسترة آن در وخامت و تشدید از عملی و

 با را ایرانی، جوانان اصیل فرهنگ القاي و شدن مضمحل تبع و به وارداتی فرهنگ القاي و بیگانگان تبلیغات

 ...و ملّی فردي، گروهی، سطح در هویتی بی احساس آن ماحصل ساخت که خواهد مواجه هویتی خأل نوعی

 و پیامدها کردن شفاف و بحران بررسی جوانب مذکور، مسئلۀ بودن حاد به توجه با بود. بنابراین خواهد
عناصر  تقلیل و سو یک از جامعه آحاد اجتماعی کردن و پذیري جامعه راستاي در ساز هویت تقویت عناصر
هویتی  بحران ویژه به بحران از گیري پیش یا کاهش و مهار، در کلیدي راهکارهاي ارائۀ و بحران ساز

 بر و است پژوهش متغیرهاي بین رابطه وجود از حاکی بود. نتایج خواهد تأثیرگذار دیگر سوي از جوانان
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 با که معنا این شود. به می دیده رابطه جوانان هویت در ابعاد و اینترنت از استفاده میزان بین آن، اساس

 زیاد استفادة با ویژه به و تفریحی و هاي آموزشی جنبه مانند مختلفی مقاصد براي اینترنت از زیاد استفادة

 به آنان هویت درنتیجه، و دهند نشان می توجه و اهمیت کمتر نزدیکان و اجتماع محیط و خود به ارتباطی،

 این در که گیرند می کار اینترنت به از استفاده براي را زیادي هزینۀ و وقت شود. آنان می اشکال دچار کلی

جامعه  و شناسان هم روان و ارتباطات علوم متخصصان هم نتایج، این اساس است. بر بااهمیت بسیار دوره
 این از بروز تا کنند اتخاذ را هایی سیاست و تدوین را هایی ریزي برنامه مشکل این حل براي باید شناسان

 استفادة ناکارآمد و منفی آثار دربارة دادن آموزش و آگاهی کنند. البته، جلوگیري مدت طوالنی در آسیب

  کند. کمک مشکالت این رفع به تواند می جوان کاربران به اینترنت زیاد از
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  پدافند غیرعاملبستري براي سرمایۀ اجتماعی، 
  1آبادي  غیاث فاطمه زارع

  
  چکیده

بـه  ، سـازد ارزش ایجـاد کنـیم   یعنی ما را قادر می، ماهیتی زاینده و مولد دارد سرمایۀ اجتماعی
هایمان را در زندگی به اتمام رسانیم و به سهم خویش به دنیـایی  ماموریت، اهدافمان دست یابیم

-در نتیجه هیچ کس بدون آن موفق نیست و حتی زنده نمی  ؛ کنیمیاري رسانیم که در آن زندگی می
 عنوان بهرا  سرمایۀ اجتماعیتوصیفی در نظر دارد  -روش اسناديبه پژوهش حاضر با استناد . ماند

مطالعات بیانگر این است که . شناسایی و بررسی نماید پدافند غیرعاملیکی از بسترهاي اساسی 
آمیز و حفظ یکپارچگی میزان انسجام و همزیستی مسالمت، میزان اقتدار سیاسی دولت در جامعه

-هاي سیاسی و اجتماعی قدرت نرم به شمار میاز شاخص عیسرمایۀ اجتماملی و به طور کلی 
پردازد که موجب پدافند غیرعامل به مسائلی می عنوان به سرمایۀ اجتماعیبا توجه به اینکه . روند

؛ شود می در باورهاي ارزشی افراد جامعه در حین جنگ و پس از آنها  کاهش صدمات و شکاف
عوامل تشدید و تضعیف ، قدرت و حیات اجتماعی ایران بنابراین شایسته است که به منظور حفظ

  . گذاري و اقدامات الزم صورت گیرد سیاست، را شناسایی کرد و بر این مبنا آن
   پدافند غیرعامل، سرمایۀ اجتماعی.  ، پدافند: ها کلیدواژه

   

                                                   
  fzare2000@gmail.com ارشد جامعه شناسی دانشگاه الزهرا / کارشناس .1

mailto:fzare2000@gmail.com


720 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
 

  

  طرح مساله -1
دیگري به نام سرمایه اجتماعی مطرح است. سرمایه  هاي اقتصادي، فرهنگی و نمادین، امروزه در کنار سرمایه
ارتباطات میان اعضاي یک شبکه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد که با خلق  این مفهوم به پیوندها، 

شود. سرمایه اجتماعی راهی براي نیل به موفقیت و هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می
). نظام جمهوري اسالمی ایران 30: 1388صومعه،وحضرتیه است (تنهاییاصل محوري براي دستیابی به توسع

به خوبی نشان داده است که افزایش اعتماد بین مردم و نیز میان مردم و مسئوالن دولتی نه تنها در پیروزي 
هاي بلکه در تداوم و استمرار آن نیز نقش حیاتی داشته است. رغبت مردم به شرکت در صحنه انقالب، 

هاي بدیلی را به ابات و تظاهرات و توجه به دستورات رهبري که در شرایط حساس و بحرانی، صحنهانتخ
نمایش گذاشته است توانسته نظام جمهوري اسالمی ایران را به خوبی بیمه کند. مقام معظم رهبري در این 

ملت ایران با   ه میان بیاید،که پاي دشمنان بي سران کشورهاي استکباري بدانند، هنگامیهمه«فرماید: باره می
  :1390هاشمی،»(شونددر مقابل دشمنان متحد و مشتی واحد علیه آنها می ها، وجود برخی اختالفات سلیقه

). باس معتقد است نظریه سرمایه اجتماعی معطوف به بسط قضایایی در مورد شرایطی است که تحت آن 184
به اهداف مشترك تعاون و همکاري داشته باشند. سرمایه ها و اجتماعات محلی بتوانند براي نیل حکومت

هایی از اعتماد، اداره بهتر ي ترتیبات نهادي افقی است که تأثیر مثبت روي ایجاد شبکهاجتماعی تعیین کننده
امور و عدالت اجتماعی دارد. سرمایه اجتماعی نقش مهمی را در تشویق به اشتراك مساعی در فائق آمدن بر 

رسد نماید. در نتیجه به نظر میهاي جمعی و ائتالف منابع مشترك ایفا میازار از طریق کنشهاي بشکست
به نقل از  افشانی و  1977براي ارتقاي مشارکت اجتماع محلی و توسعه خود اتکا امري الزم است(باس

قیت و پیشرفت ي یک قدرت نرم نقش مهمی در موف)؛ بنابراین سرمایه اجتماعی به مثابه5: 1390 همکاران،
ویژه مشارکت، اعتماد به اجتماعی دارد. به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی و ابعاد مهم آن از جمله انسجام، 

اعتماد به نظام از عناصر اصلی قدرت نرم جمهوري اسالمی ایران محسوب شده و دشمنان نیز به خوبی این 
). در 219: 1390کنند(هاشمی،آن حمله میهاي مختلف به ها و زمانموضوع را درك کرده و در پروژه

هاي خاموش امروز، به ي جنگي حاضر با عنایت به نقش بنیادین محور سرمایه اجتماعی در عرصهمقاله
شود. بر این اساس، سواالتی که پرداخته می غیرعاملي پدافند ي سرمایه ي اجتماعی  به مثابهبررسی مقوله

  آن است بدین شرح است: نوشتار حاضر در پی پاسخگویی به 
  چیست؟  غیرعاملپدافند 

  سرمایه اجتماعی به چه معناست؟ 
  چگونه است ؟ غیرعاملرابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با پدافند 
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  ، سرمایه اجتماعی  غیرعاملپدافند، پدافند  -2
ساز در مقابل هر نپیشگیري و رعایت تمهیدات پیشگیري، آماده سازي و مصمون نمودن عوامل انسانی و انسا

نوع بحرانی، نشان دهنده تدبیر است. این موضوع در طول تاریخ، از ذهن مدیران دور نمانده و همیشه فاتحان 
اند. در شرایط کنونی که تعداد وقوع اي از اقدامات تدافعی قبل از وقوع حادثه بهره جستهو قهرمانان افسانه

است و روز به روز در حال تغییر است؛ بنابراین ضرورت توجه ها به شدت افزایش یافته ها و آسیببحران
بس هوشمندانه است(پریزادي، حسینی امینی و  غیرعاملدر خصوص موضوع پدافند و به ویژه پدافند 

  ).194: 1389شهریاري، 
هاي آفندي یا تهاجمی دشمن و ممانعـت از دسـتیابی   پدافند به معنی دفع، خنثی کردن و کاهش تأثیر اقدام

ي دفاع(پدافند) عامـل و  ). به طور کلی دفاع  شامل دو بخش عمده153: 1390دشمن به اهدافش است(بیدگلو،
ها و اقدامات دفاعی مستلزم به کارگیري سالح و تجهیزات شود. در دفاع عامل، تمام طرح ریزيمی غیرعامل

ها و ها و افزایش پایداريپذیريها و اقدامات، موجب کاهش آسیب برنامه ، غیرعاملجنگی است و در دفاع 
  ). 87: 1389خدمات و هوشیاري مردم در مقابل تهدیدات است( هاشمی فشارکی، 

 غیرعامـل کشور، پدافند  غیرعاملهاي کلی پدافند مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستاي تدوین سیاست
زایش بازدارنـدگی، کـاهش   اي که موجب افـ مجموعه اقدامات غیر مسلحانه«را اینگونه تعریف کرده است: 

هاي ضروري، ارتقاي پایداري ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیـدات و  پذیري، تداوم فعالیتآسیب
، بـه مجموعـه   غیرعامل). در نتیجه پدافند 111: 1390و لعل علیزاده،  (برزگر» شوداقدامات نظامی دشمن می

تـوان از  جنگ افزار و تسلیحات نیست و با اجـراي آن مـی   گردد که مستلزم به کارگیرياقداماتی اطالق می
وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی، حساس، مهم نظامی و غیر نظامی و تلفـات انسـانی   

هاي هـوایی و موشـکی دشـمن را بـه     جلوگیري نمود و یا میزان خسارات و تلفات ناشی از حمالت و بمباران
 ). 191: 1387به نقل از نظامی  و مهري،  1385موحدي نیا حداقل ممکن کاهش داد( 

هاي مسـتدل و انکـار   ي تاریخ بشري و قرن حاضر، نمونههاي گذشتهتجارب و شواهد ثبت شده در جنگ
نمایـد؛ بـه عنـوان مثـال تـأثیر دفـاع       ناپذیري است که اهمیت حیاتی پدافند غیرعامل را آشکار و اثبات مـی 

-ي بارزي از ایـن اهمیـت مـی   نمونه هاي ملی کشور، وحدت ملی و حفظ سرمایه بر حفظ روحیه، غیرعامل
هاي کالن ملی کشـور  حفظ سرمایه  ،غیرعامل).  به بیانی دیگر یکی از اهداف دفاع 154: 1390باشد(بیدگلو،

 ). 194: 1387باشد(نظامی و مهري،می
سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی اشـاره    بوردیو در بحث از انواع سرمایه به سه نوع سرمایه اقتصادي، 

  تواند خود را به سه شکل بنیادي در آورد: ي فعالیت آن، میسرمایه بر مبناي حوزه  دارد. به اعتقاد وي،
تـوان آن را بـه شـکل حقـوق      می که به طور مستقیم قابل تبدیل به پول است و»  سرمایه اقتصادي«به عنوان 
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  مالکیت نهادینه کرد.
توان آن را به  می که بر مبناي شرایط معین قابل تبدیل به سرمایه اقتصادي است و» سرمایه فرهنگی«عنوان به 

  آموزشی نهادینه کرد.هاي  شکل کیفیت
که از تعهدات (روابط) اجتماعی تشکیل شده و در شـرایطی معـین بـه سـرمایه     » سرمایه اجتماعی«به عنوان 

 ).7: 1384سوي،اقتصادي قابل تبدیل است(توسلی و مو
سازد تا  می ي فوکویاما، سرمایه اجتماعی نوعی قرارداد غیر رسمی است که افراد جامعه را ملزمدر اندیشه

بــراي تحقــق اهـــداف کــالن جامعـــه خــویش بــا یکـــدیگر همکــاري کننـــد و موانــع را از میـــان        
کلمن، سرمایه اجتمـاعی شـی    ). به اعتقاد12: 1390به نقل از شیخ نشین و همکاران، 1385 بردارند(فوکویاما،

اي از واحدي نیست، بلکه انواع چیزهاي گوناگونی است که دو ویژگی مشترك دارند: همه آنها شامل جنبـه 
کننـد.  هاي معین افرادي را که در درون سـاختار هسـتند را تسـهیل مـی    یک ساخت اجتماعی هستند و کنش

هاي معینی را که در نبـود آن،  است و دستیابی به هدفهاي دیگر سرمایه، مولد سرمایه اجتماعی مانند شکل
). از نظـر پاتنـام نیـز،    44: 1388سـازد (تنهـایی و حضـرتی صـومعه،    دست یافتنی نخواهد بود امکان پذیر می

هاي اجتماعی و هنجارهاي متقابل سرمایه اجتماعی مجموعه منابعی است که از طریق روابط بین افراد، شبکه
  ها،شود. پاتنام معتقد است که سرمایه اجتماعی سه مولفه اساسی دارد که عبارتند از: شبکهو اعتماد تولید می

  ).98: 1390،هنجارهاي همیاري و اعتماد(گنجی و هاللی ستوده
اي از منابع و ذخایر ارزشمندي توان مجموعهسرمایه اجتماعی را می دهد، هاي نظري نشان مینتیجه بررسی

ــه صــورت ذا  ــه در روابــط گــروه دانســت کــه ب ــانوي و در ســازمان اجتمــاعی  تــی و نهفت هــاي نخســتین، ث
-جامعه(نهادهاي رسمی و غیر رسمی) وجود دارد. برخی از این ذخایر ارزشمند که گاه از آن به عنوان ارزش

دلسـوزي، همبسـتگی،    دوسـتی،   حسـن تفـاهم، همـدردي،      شـود عبارتنـد از صـداقت،   هاي اجتماعی نیز یاد می
سرمایه اجتماعی از طریق این منابع کار کنشگران را در سطوح مختلف خـرد، میـانی و کـالن    . و ... فداکاري

سازد و بدین وسیله آنان را در رسیدن به اهداف مشترك اجتماعی کم هزینه و مطمئن می جامعه آسان، سریع،
هش ضـمن توصـیف   ). ذکر این نکته ضروري است که این پـژو 67: 1383کند(وحیدا و همکاران، کمک می

، سرمایه اجتماعی، در تالش است تا نقش سرمایه اجتماعی را در غیرعاملمفاهیم کلیدي مانند پدافند، پدافند 
  جنگ نرم مورد بحث و کنکاش قرار دهد.   غیرعاملپدافند 

  مبانی نظري  -3
فزایش مشروعیت اعتماد و وفاداري مردم به دولت و ا  حاکم شدن گفتمان نرم و ایجابی امنیت، مشارکت،

سیاسی و به عبارتی افزایش سرمایه اجتماعی، بیانگر نقش بسیار مهم آن در تأمین امنیت ملی و مقابله با 
کند و امنیت را که دیدگاه سلبی از امنیت بر نبود تهدید، تأکید میتهدیدات امنیتی است؛ زیرا در حالی
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اتی وجود ندارد، دیدگاه ایجابی آن را وضعیتی هاي حیداند که در آن تهدیدي نسبت به ارزش می وضعیتی
هاي دولتی است. دیدگاه هاي شهروندي و کار ویژهداند که افزون بر نبود تهدید، تعادلی بین خواستهخاص می

مندي و کسب اعتماد مردم صورت که ایجاد رضایتایجابی، ماهیتی متفاوت و معطوف به مردم است؛ بدین
  آید.سیاسی، مبناي اصلی امنیت به شمار می به همراه افزایش مشروعیت

هاي پایانی قرن بیستم به شدت متوجه مقوالتی چون هاي امنیتی در سالبر همین اساس، مطالعات و برنامه 
هاي نظامی و فناوري را در همین چارچوب، فهم و تجزیـه  سرمایه اجتماعی شده و حتی معادالت و توانمندي

اقتصادي و فنی،  هایشان در حوزه افزایش توان نظامی، ها افزون بر سیاستبنا، دولتکنند. بر این مو تحلیل می
شان همت گمارند تا اینکه بتوانند در تأمین امنیـت داخلـی و   الزم است تا به افزایش میزان سرمایه اجتماعی

ي اجتمـاعی  ر حـوزه ي قابـل تـوجهی د  عبارت دیگر تأمین امنیت، بدون داشتن سرمایهشان توفیق یابند. بهملی
  ). 99-100: 1390 میسر نیست و یا حداقل بسیار دشوار است(قدسی،

در بیان اهمیت سرمایه اجتماعی براي جامعه و وجود مشکالت اجتماعی در صورت فقدان آن باید به این 
یعنی وجـود   ي اجتماعی،پردازان اجتماعی بر این اعتقادند که نبود سرمایهنکته اشاره کرد که برخی از نظریه

بر همین مبنا، فوکویاما معتقد اسـت کـه بـراي تخمـین     . هایی نظیر فحشا، فساد، طالق، فقر و ...داشتن آسیب
گیـري کمتـري بـراي    هایی که مشکالت سنجش و اندازهدر مقابل مالك  ذخیره سرمایه اجتماعی هر کشور،

اندازه گیري سرمایه اجتماعی به عنوان یک روش جایگزین وجود دارد. به جاي سنجش و   ها وجود دارد،آن
انحرافات اجتمـاعی   توان نبود سرمایه اجتماعی را اندازه گیري کرد. به عبارت دیگري، یک ارزش مثبت، می

  طرح دعـاوي و دادخـواهی، خودکشـی،     مصرف مواد مخدر،  فروپاشی خانواده، از قبیل میزان جرم و جنایت، 
گیري شده است را به عنـوان شـاخص   هاي مرسوم اندازهمشابه که به روشفرار از پرداخت مالیات و موارد 

  ).147  :1389گیري کرد(صادقی شاهدانی و مقصودي، عدم سرمایه اجتماعی اندازه
همچنین کلمن معتقد است که واژه سرمایه بیانگر این است که سرمایه اجتماعی همانند سرمایه انسانی یا  

سازد ارزش ایجاد کنیم، کارها را انجام دهیم، یعنی ما را قادر می نده و مولد دارد،سرمایه اقتصادي، ماهیتی زای
هایمان را در زندگی به اتمام رسانیم و بـه سـهم خـویش بـه دنیـایی یـاري       به اهدافمان دست یابیم، مأموریت

د، منظور این است هاي اجتماعی زاینده و مولد هستنگوییم سرمایهوقتی می. کنیمرسانیم که در آن زندگی می
 ).71: 1390ماند(رسولی و پاك طینت،که هیچ کس بدون آن موفق نیست و حتی زنده نمی

داند که از طریـق اعتمـاد سـازي،    پوتنام نیز سرمایه اجتماعی را اساس هویت، شناسایی و اعتبار جامعه می
کند(وحیـدا و همکـاران،   یمردم را به تعامالت و تعلقات اجتماعی براي رسیدن به اهداف مشخص ترغیب م

1383:  69 .(  
هـاي متعـدد کـه اهـداف و     نظـام دیدگاه کارکردگرایی، جامعه کلیتی است متعادل و شامل خردهبر اساس
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با اهداف و نیازهاي نظـام   ها، ضمن اینکه با یکدیگر هماهنگی دارند، کارکردهاي هریک از این خرده نظام
هنگـامی   رو،  دهند. از ایـن و مجموعاً نظام متعادلی را تشکیل می اجتماعی کل نیز هماهنگ و هم سو هستند

باید وجود آن را بر حسب پیامدهاي سـودمندش  کنیم، میکه پدیده یا نهادي را از زوایه کارکردي بررسی می
-بررسیتبیین کنیم.  به اعتقاد مرتون در این گونه   ي آن،هاي مهم تابعهبراي کل نظام اجتماعی یا یکی از نظام

کنـد. بـر   فالن عامل در کل نظام اجتماعی یا فرهنگی چه نقشی بـازي مـی    ها هدف این است که نشان دهیم،
هـا دارنـد و   گـزاري در آن مبناي این دیدگاه، نظامات اجتماعی، نظاماتی پویا است که اجزایشان نقش خدمت

مل را به دسـت آورد (صـالحی   هدف تحلیل خدمتی یا کارکردي هم این است که خدمت خاص هر نهاد یا ع
ي کارکردهاي سرمایه اجتماعی توجه به چند نکته حائز ). در زمینه13: 1388 امیري و عظیمی دولت آبادي،

  اهمیت است:  
قانون مدارند و بـا دولـت    در شرایط سرمایه اجتماعی باال، شهروندان جهت گیري معطوف به اجتماع دارند، 

بـه   اي که داراي سرمایه اجتماعی زیـاد اسـت،   ها در جامعهاجراي سیاستکنند. اساساً همکاري بهتري می
  گیرد و برعکس.راحتی صورت می

کند و به ي سیاست و امور سیاسی تبدیل میشهروندان را به مصرف کنندگان پیچیده وجود سرمایه اجتماعی، 
  فشار قرار دهند.آموزد که چگونه دولت را براي عمل در جهت منافع اجتماع، تحت  می مردم

هـا و سیاسـتمداران همکـاري بهتـري بـاهم داشـته باشـند        شود تا بوروکراتوجود سرمایه اجتماعی سبب می
  ).14: 1384به نقل از  شارع پور،  1997(نیوتن،

بـه نقـل از شـیخ     1385 فوکویاما نیز معتقد است، سرمایه اجتماعی یکی از عناصر قدرت است (فوکویامـا 
هاي فکري، علمی، هاي موجود در سیستماي از هنجارها و ارزش)، و از مجموعه12: 1390نشین و همکاران، 

حاصل تأثیر نهادهـاي   ها، شود که این هنجارها و ارزشاجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی جامعه منتج می
و گروهی و... است. احساس هویت جمعی  تعامل اجتماعی،  اجتماعی و اقتصادي و داراي ویژگی اعتماد متقابل، 

ترین مراکز ثقل سرمایه اجتمـاعی  مندي و حساسیت سیاسی از مهمرضایت  اعتماد اجتماعی، مشارکت سیاسی،
-). در همین راستا به بررسی نقش سرمایه اجتماعی و به عبارتی مؤلفـه 16-17: 1390 باشند (ماه پیشانیان،می

مشارکت اجتماعی بر قدرت و حیات یـک جامعـه مـورد    هاي آن نظیر  اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و 
  گیرد. بحث قرار می

  اعتماد اجتماعی  -3-1
هاي شهروندان قرار ي اجتماعی مبناي بسیاري از کنشهاي سرمایهاعتماد اجتماعی به عنوان یکی از مؤلفه

د، احتمال بیشتري  دارد که افرادي که معتقدند اکثر مردم قابل اعتمادن گیرد. بر این اساس، در سطح فردي، می
تري در برابر تحمل بیش  تري داشته باشند،بین باشند، مشارکت اجتماعی و سیاسی بیشنسبت به آینده خوش



 q  725    سرمایۀ اجتماعی، بستري براي پدافند غیرعامل
 

 

تري براي تغییر و بهبود زندگیشان داشته و در کل هاي قومی و مذهبی داشته باشند و امید بیشاقلیت
نواحی و کشورهایی که در  شود. شهرها، هم مشاهده میتر باشند. همین الگو در سطح اجتماعی خوشبخت

کنند. اقتصاد پویاتر و جرایم کمتري را تجربه می دموکراسی کارآتر،  تر به هم اعتماد دارند، ها مردم بیشآن
: 1391دهد(سروش،به همین علت است که اعتماد اجتماعی بخش مهمی از سرمایه اجتماعی را تشکیل می

شود و ها ناشی میر است که اعتماد اجتماعی از انتظار رفتار معتدل و صادقانه میان مجموعه). الزم به ذک199
  ها، داراي ابعاد مختلفی است.به تناسب نوع مجموعه

اعتمـاد بـه     ي قدرت نـرم اسـت. اعتمـاد سیاسـی؛    هاي تشکیل دهندهترین جنبهاعتماد سیاسی یکی از مهم 
کـه عوامـل   تـري شود و با حمایـت عـام  خدمات دولتی خاص ایجاد میحکومت، که در اثر رضایت مردم از 

گیرد. اعتماد سیاسی مردم سـبب  مورد مقایسه قرار می  شوند،فرهنگی، سیاسی و جمعیت شناختی سبب آن می
یابـد (مـاه   افزایش حساسیت سیاسی آنها شده و به تبع میزان مشارکت و مشروعیت سیاسی نظام افـزایش مـی  

ترین محورهاي عملیات روانی ). مقام معظم رهبري نیز بر این باورند که یکی از مهم16-17: 1390 پیشانیان،
ي مقـام معظـم   ). در اندیشـه 75: 1392باشد (ملکی و حـاتمی، دشمن، سلب اعتماد ملت از مسئوالن کشور می

. 2ردم از نظام جمهوري اسالمی . جدا کردن م1کند، دو نوع کار است: ترین کاري که دشمن میرهبري، مهم
پشـتوانه کـردن نظـام    جدا کردن مردم از اصول دین و شریعت اسالمی، به اعتقاد ایشان، دشمن در راستاي بـی 

اعتمادي، سعی در جداسازي مردم از نظام را دارد (سبحانی فـر و نـوروزي،   جمهوري اسالمی ایران از طریق بی
1391 :102.(  

  انسجام اجتماعی -3-2
مندي از احساس پذیرش از بهره  جام اجتماعی به معناي حمایت افراد یک گروه یا جامعه از یکدیگر وانس

ها عضویت یا مشارکت داشته باشند ( محمدي و هایی است که افراد در آنسوي دیگران در گروه
  ).358: 1389همکاران،

اعتمـاد و   حدودي براي فردیناند تونیس، ترین مسأله نظم اجتماعی براي دورکیم و تا به نظر ایزنشتاد مهم 
یعنی اینکه بدون انسجام و اعتماد، پایداري ممکن نیست. از نظـر دورکـیم انسـجام      همبستگی اجتماعی است،

تواند وحدت، سالمت و یکپارچگی گروه را تأمین کند. تالکوت پارسونز نیز معتقد است سـطح  اجتماعی می
ها مسئولیت ي افراد  اخالقی و معطوف به یک جمع باشد. در این کنشهاباالي انسجام زمانی است که کنش

  ).139: 1390  مقدم و شادفر،رسد (نیازي، شفائیو وفاداري در قبال دیگران به حد اعالي خود می
هاي قومی، نژادي، دینی و فرهنگی و ایجاد گسل در دشمن با آگاهی از این مسئله، به دنبال تشدید شکاف 

توان به تحریک ختلف نخبگان، عموم مردم و حاکمان است. از ابزارهاي مؤثر در این زمینه میبین سطوح م
هـاي دینـی و   سازي آمـوزه هاي لیبرال دمکراسی، عرفیهاي فرهنگ غربی و ارزشمسایل قومی، ترویج آموزه
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ایجـاد تفرقـه     ،). بنابراین، یکی از خطوط دشـمن 200  :1390،بندي در صفوف مردم اشاره کرد (هاشمیجبهه
از مسـئولین، غیـر     در سـطوح مختلـف؛    در هر سطحی که بتوانند؛  در هر جا بتوانند،  است؛ هرچه را بتوانند،

هـاي  ها و جمعیـت هاي دانشگاهی، بین خود جمعبین خود گروه هاي روحانی، بین خود گروه مسئولین، مردم، 
کنند. این یک مسأله است و خط دشـمن خـط ایجـاد    واحدهاي دیگر اجتماعی با یکدیگر ایجاد اختالف می

 ). 105: 1391تفرقه است (به نقل از سبحانی فر و نوروزي 

  مشارکت اجتماعی  -3-3
انگیزاد تا براي  می هاي گروهی است که آنان را برمشارکت درگیري ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت

گروهی، یکدیگر را یاري دهند و در مسئولیت کار شریک شوند (احمدي و هاي  دستیابی به هدف
ارادي و اختیاري با خصوصیات   ). به بیانی دیگر مشارکت اجتماعی به معنی کنشی هدفمند،77: 1388توکلی،

آورد و هم عامل محیطی اوست که هم براي فرد رضایت به بار می  –متعامل بین کنشگر و زمینه اجتماعی 
  ). 358: 1389هاي حمایتی بالقوه است(محمدي و همکاران،هاي شبکهدهی به روابط و سازندهشکل

در واقع، مشارکت در امور اجتماعی، نوعی تعهد و پذیرش مسئولیت فردي و اجتماعی است که همه افراد 
محـدود صـورت   انسانی ناگزیر از آن هستند. این تعهد و مسئولیت یا ممکن است در قالب فعالیتی معـین و نا 

یا ساختار حقوقی  و اقتصادي به خود بگیرد؛ از ایـن رو،   پذیرد، مانند بسیاري از رفتارهاي اخالقی و اجتماعی،
  ). 16: 1390زاده و همکاران، سازد (عباسنارسایی در آن ادامه حیات جامعه را دستخوش تزلزل می

باور بـه خـود و یکپـارچگی     اد به دشمنان، مشارکت زاییده تبلور اعتماد به دولت و حاکمیت و عدم اعتم
حمایت از یکدیگر براي حصـول بـه    مداري و آگاهی از سازو کارهاي تعامالت خارجی و داخلی، قانون  ملی،

تفاوتی نسبت به خود و آینده جامعه، القاي روحیه منفعل بودن بی  باشد. ایجاد تفرقه،اهداف مشترك و ... می
وري مشارکت، عدم اعتماد به فرآیند مشارکت و مشوقان مشـارکت و ... از جملـه   در اجتماع، القاي تفکر ص

باشد. لذا ترویج و تشویق جریان معکوس این ترفنـدها بـه عنـوان    ترفندهاي کاهش میزان مشارکت مردم می
 ي جنگ نرم دارد (عیسی نژاد وو حیطه غیرعاملرکن اصلی سرمایه اجتماعی، نقشی اساسی در تقویت پدافند 

  ). 1392  همکاران،
بنابراین، سرمایه اجتماعی به عنوان عامل اساسی در تأمین مشارکت اجتماعی، ایجاد وفاق اجتماعی در بین 

هـاي ارتبـاطی بسـیار    حلقـه  مردم و مسئولین و نهادها، ایجاد اعتماد و وفاداري متقابـل بـین دولـت و مـردم،     
توان نتیجه گرفت کـه  کند. به طور کلی میایجاد می جنگ نرم غیرعاملمستحکمی در قوت دادن به پدافند 

 غیرعامـل تواند موجب تضـعیف یـا تقویـت پدافنـد     کاهش یا افزایش سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف می
  ).1392نژاد و همکاران، جنگ نرم شود (عیسی
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  روش پژوهش-4
، پژوهش مبتنی بر 1سناديپژوهش ا«باشد. روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش حاضر، روش اسنادي می

  . »آرشیوها یا آمار رسمی است د  نظیرشواهد برگرفته از مطالعه اسنا
عمدتاً شامل اطالعات و نتایجی است که توسط  ،گیرند که در پژوهش اسنادي مورد استفاده قرار می متونی

بر مبناي اسـتفاده از  ، پژوهش اسنادي اند. گران قبلی در حوزه مورد بحث فراهم گردیده نویسندگان و پژوهش
که تحقیق  یا آن ،اسناد و مدارك است و زمانی مورد کاربرد است که یا تحقیقی تاریخی در دست انجام باشد

جود بوده و محقق درصدد شناسایی تحقیقات قبلی در مورد آن موضوع برآمده باشد و هاي مو مرتبط با پدیده
کـه بخـواهیم در یـک     که پژوهش، نیاز به استفاده از اسناد و مدارك را ایجاب نماید و در اصطالح آنیا آن

ي پـژوهش  براي بررسی مسئله  روش تحقیق اسنادي،  با توجه به مباحث فوق، 2.زمینه خاص، مأخذیابی کنیم
  رسد.روش مناسبی به نظر می  حاضر،

  بحث و نتیجه گیري-5
هاي مستدل و انکار ي تاریخ بشري و قرن حاضر، نمونههاي گذشتهتجارب و شواهد ثبت شده در جنگ

نماید. با توجه به اینکه ایجاد گسست ناپذیري است که اهمیت حیاتی پدافند غیرعامل را آشکار و اثبات می
تفاوتی نسبت به مسائل اجتماعی و تضعیف انسجام اجتماعی به عنوان یکی ي بیروحیه  اعتمادي،و تفرقه، بی
در این مقاله تالش شد تا نقش سرمایه اجتماعی و   بنابراین باشد؛ هاي مهم دشمن در جنگ نرم میاز سیاست

اگونی از جمله رویکرد جنگ نرم از زوایاي گون غیرعاملابعاد آن به عنوان بستري اساسی براي پدافند 
  کارکردگرایی و همچنین بیانات مقام معظم رهبري مورد بررسی قرار گیرد.    

الملـل بـا   هـا در نظـام بـین   دهند که دولت) نشان می1390در مجموع مطالعات مختلف (از جمله هاشمی،
وند. هـر نظـام   شحاکمیت مشروعیت و نظام ارزشی مشخص شناخته می  قلمرو حکومت، هاي جمعیت، مولفه

سیاسی براي حفظ و بقاي خود نیازمند ثبات سیاسی و انسجام ملی است و مشروعیت نخبگان و رهبران یک 
مندي و اقناع افکار عمـومی در سـطح جامعـه بسـتگی     رضایت  ها در ایجاد ثبات، انسجام،کشور به توانایی آن

آمیز و حفظ یکپارچگی ملـی  مزیستی مسالمتدارد. میزان اقتدار سیاسی دولت در جامعه، میزان انسجام و ه
  روند.هاي سیاسی و اجتماعی قدرت نرم به شمار میو به طور کلی سرمایه اجتماعی، از شاخص

تـوان گفـت حتـی    اعتبار و ... به حدي اسـت کـه مـی    هاي اجتماعی قدرت مانند اعتماد، اهمیت خاستگاه 
اجتماعی باالیی نیاز دارد. درنتیجـه سـرمایه اجتمـاعی بـه     تأثیرگذاري قدرت سخت نیز به پشتوانه و سرمایه 

، نقش بسیار مهمی در قدرت و حیات جامعه دارد. از نظر پوتنام اعتماد اجتماعی غیرعاملي یک پدافند مثابه

                                                   
1  - Documentary Research 
2  - http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=34114 

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=34114


728 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
 

  

حلقه واسط میان سرمایه اجتماعی و نظم سیاسی است. هر اندازه یک نظام سیاسـی بتوانـد اعتمـاد اجتمـاعی     
تري دست پیدا خواهد کرد (وحیـدا و همکـاران،   تر و مشکالت کمدست آورد، به ثبات بیش تري را بهبیش

1383:  69 .(  
هـاي  اي براي رسیدن به توسـعه سیاسـی و اجتمـاعی در سیسـتم    پاتنام، سرمایه اجتماعی را به عنوان وسیله

تواند بـا جلـب اعتمـاد    میدانست. تأکید وي بر مفهوم اعتماد  است و همین عامل است که مختلف سیاسی می
مردان و نخبگان سیاسی، موجب توسعه سیاسی شـود. بنـابراین، اعتمـاد منبـع بـا ارزشـی از       میان مردم، دولت

شود که اگر در حکومتی به میزان زیاد اعتماد وجود داشته باشد، به همـان میـزان رشـد    سرمایه محسوب می
). بنابراین، ضـروري اسـت   46: 1388و حضرتی صومعه،تر خواهد شد (تنهایی سیاسی و توسعه اجتماعی بیش

ي سرمایه اجتماعی و عوامل تشدید و تضعیف آن  داشته تري نسبت مقولهسیاستگذاران و مسئولین توجه بیش
  ها و اقدامات الزم صورت گیرد.باشند و در راستاي این شناخت، سیاستگذاري

کارهاي زیر را در جهت تقویت سـرمایه اجتمـاعی   توان راهدر راستاي مباحث و مطالعات مطرح شده، می
هاي ایران اسالمی به ویـژه  ، جهت حفظ و تحکیم ارزشغیرعاملساختی در تقویت پدافند به عنوان منبع زیر

  مؤفقیت در زمینه جنگ نرم مطرح کرد:
انـد، کـه ایجـاد    همتعدد به این نتیجه رسیدهاي ي تقویت اعتماد، اندیشمندان اجتماعی در پژوهش. در زمینه1

حس همدلی، همبستگی و انسجام از جمله کارکردهاي هویت دینی در جامعه است. در نتیجـه تقویـت و   
هاي دینی و مذهبی در سطح جامعه و علی الخصوص در بین جوانان به صـورت  گسترش پایبندي به ارزش

مثبـت داشـته باشـد (گنجـی و     تواند در ایجاد اعتمـاد اجتمـاعی و میـزان آن تـأثیر     یک مؤلفه بنیادین می
  ).1387و درانی و رشیدي  1389همکاران، 

ها یکی از ابزارهاي جنگ نرم هستند؛ بنابراین باید از این بستر به به اینکه رسانه. در بخش رسانه، با توجه2
  منظور تقویت سرمایه اجتماعی استفاده گردد. 

-که توسط دولتترین اقداماتیاین باور است که مهمها و مسئولین، فوکویاما بر ي وظایف دولت. در حیطه3
تواند براي تقویت سرمایه اجتماعی انجام شود عبارتند از: تقویت تشکیل نهادهاي مدنی با تقویت و ها می
اجتمـاعی بـا    حضور داوطلبانه در نهادهايهاي عمومی، تأمین امنیت شهروندان در جهتسازي آموزشغنی

بـه نقـل از صـیدایی و    1999فرهنگـی و اجتمـاعی (    هـاي مختلـف اقتصـادي،   گري بخـش پرهیز از تصدي
  ).1388همکاران، 

  منابع و مآخذ 
)، بررسی میزان مشـارکت اجتمـاعی شـهروندان در اداره بهینـه امـور      1388توکلی، محمود( اصغر،   احمدي، -

  2شماره ، سال اول ،شناسی مسائل اجتماعی ایران (تحقیقات علوم اجتماعی ایران)جامعه  شهري،
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ي میزان سرمایه اجتمـاعی در بـین   مقایسه  )،1390نوریان نجف آبادي( مهربان،   پارسا مهر، افشانی، علیرضا،  -
 4/60شماره   ،جتماعیمجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابري ادانشجویان دانشگاه یزد و اصفهان، 

  اي اسالم ستیز و پدافند غیرعامل،رایانههاي  جنگ نرم، بازي  )،1390محسن( ابراهیم، لعل علیزاده،  برزگر،  -
  ).93-118شماره اول .(  سال اول، ، مطالعات قدرت نرم

فصـلنامه راهبـرد   بر قدرت نـرم جمهـوري اسـالمی ایـران،       غیرعامل)، تاثیر پدافند 1390بیگدلو، مهدي( -
  ).145-179.( 34شماره  ، سال نهم، دفاعی

)، بررسی و تحلیل تمهیدات پدافند غیرعامـل  1389مهدي(  شهریاري، حسن،   حسینی امینی، پریزادي، طاهر،  -
  26شماره   ،فصلنامه مدیریت شهري در شهر سقز در رویکردي تحلیلی، 

  )1(1علوم رفتاري)، 1388زهرا (  حسین ابوالحسن، حضرتی صومعه،  تنهایی،  -
)، مفهوم سرمایه در نظریات کالسیک و جدیـد بـا تاکیـد بـر     1384مرضیه ( ،موسوي، توسلی، غالمعباس -

  26، شماره ي علوم اجتماعینامههاي سرمایه اجتماعی، نظریه
تعاریف، مفاهیم و چگونگی ایجاد سرمایه اجتماعی(با تاکید بر بررسی  )، 1387زهرا( رشیدي،   کمال، درانی، -

  17-18شماره   سال دوم،  ،ماهانه مهندسی فرهنگی  اعتماد اجتماعی )،
هـاي جمعـی در شـکل گیـري سـرمایه      )، بررسی نقـش رسـانه  1390داود(  پاك طینت،  رسولی، محمدرضا، -

  شماره اول ،(سال اول)، ارتباطاتفصلنامه   اجتماعی در بین شهروندان شهر یزد،
نرم و راهکارهاي مقابله بـا   از تهاجم فرهنگی تا جنگ )، 1391روح اله(  نوروزي، محمدجواد،   فر،سبحانی -

فصلنامه پاسداري فرهنگی انقـالب اسـالمی دانشـکده علـوم انسـانی و        آن از منظر مقام معظم رهبري،
  5شماره  سال دوم،   ،ي امام حسین (ع)قدرت نرم دانشگاه افسري و تربیت پاسدار

احساس مسـئولیت فـردي و اجتمـاعی، دیگـر خـواهی و اعتمـاد اجتمـاعی مطالعـه          )، 1391سروش، مریم( -
  شماره دوم   ،46شماره پیاپی  سال بیست و سوم،   ،شناسی کاربرديجامعه  نوجوانان شیراز،

علـوم  رشـد آمـوزش    اجتماعی و اقتصـادي، ر حیاتسرمایه اجتماعی و نقش آن د )،1384پور، محمود(شارع -
   2شماره   ،اجتماعی

دهـی بـه   هاي سرمایه اجتماعی در شکلقابلیت  )،1390هادي( زاده، عباس کامران،  کرمی، ارسالن، شیخ نشین،  -
  27شماره ، سیاسی و بین المللیهاي رهیافتقدرت نرم، 

هاي کشور با اسـتفاده از  سنجش سرمایه اجتماعی استان )،1389حمیدرضا( مقصودي،  مهدي، صادقی شاهدانی،  -
  شماره دوم  سال ششم،  ،دانش سیاسی  روش تحلیل سلسله مراتبی،

ي امیل دورکیم: آمـوزش  ه)، بررسی موردي نظری1388امیر( عظیمی دولت آبادي،   صالحی امیري، سید رضا، -
   1شماره ،13، دوره رشد آموزش علوم اجتماعیو پرورش و انسجام اجتماعی، 
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اي بـر سـرمایه   دیباچه  )،1388حسین(  صیدایی، سید اسکندر، احمدي شاپور آبادي، محمدعلی، معین آبادي، -
  19شماره  یاس، راهبرد  ،نشریه اقتصاد، هاي توسعه اجتماعی در ایراناجتماعی و رابطه آن با مؤلفه

شناختی مفهـوم سـرمایه اجتمـاعی    بررسی جامعه  )،1390نیر(  محمد پور، مهرناز، محمد، نورآذر،  زاده، عباس -
شـماره    سـال اول،   ،مطالعـات قـدرت نـرم     در سوره بقره (گامی در راستاي توسعه جامعه شناسـی قرآنـی)،  

  چهارم
)، بررسی رابطه بین سرمایه 1392کوهستانی، حسین( محرم، غفاري،  محمد حسین،   دباغی، نژاد، ریبوار، عیسی -

، »پدافنـد غیرعامـل  «، ششمین کنگره انجمـن ژئوپلیتیـک ایـران   اجتماعی و پدافند غیرعامل جنگ نرم
  آبان ماه    7-8مشهد مقدس 

  تهران، نشر نی  ،جهانی شدن  )،1385فرانسیس(  فوکویاما، -
ملی در ایجاد قدرت نرم و مقابله با جنگ نرم(با تاکید بر بازتولید سرمایه )، نقش رسانه 1390قدسی، امیر( -

  .103-75):2(1، مطالعات قدرت نرم  اجتماعی)،
)، کاکرد اماکن مذهبی مساجد و بقاع متبرکه در پدافند غیرعامل با رویکرد نقش 1392کائینی، محمدرضا( -

  81مارهش  ،وقف میراث جاویدان  فقه و اصول؛  مردم در دفاع،
هاي دینداري و سرمایه اجتماعی(رویکردي نظري و ي گونه)، رابطه1390مینا(  هاللی ستوده،  محمد، گنجی،  -

شـماره    ،42شماره پیاپی  ، سال بیست و دوم،کاربرديشناسیجامعهتجربی در بین مردم شهرستان کاشان)، 
 دو

ي هویت دینـی و سـرمایه اجتمـاعی در بـین     بطهرا )،1389نعمت اللهی، زهرا، طاهري، زهرا( گنجی، محمد، -
  شماره چهارم  ،40شماره پیاپی  سال بیست و یکم، شناسی کاربردي، جامعه  مردم شهر کاشان،

سـال چهـاردهم،    ، فصـلنامه بسـیج    )، بسترهاي فرهنگی و اجتماعی در جنگ نرم،1390مهسا( پیشانیان، ماه -
  50شماره 

تعیین شاخصهاي مناسـب   )،1389فرحناز(  رستمی، خلیل،   کالنتري، حسین،  می،شعبانعلی ف  محمدي، محمد علی،
سـال دهـم،     ،فصلنامه رفاه اجتمـاعی   هاي کشاورزي،بندي دانشکدهاندازه گیري سرمایه اجتماعی در رتبه

  37شماره  
ـ    )،1392حاتمی، داود(  سعید، ملکی،  - دگاه مقـام معظـم   جنگ نرم و راهکارهاي مقابله با آن بـا الهـام از دی

  76شماره   سال هشتم،  ،فرهنگیمهندسی  رهبري،
مرکـز    معاونت آموزش و نیروي انسانی،  ،غیرعاملمفاهیم نظري و عملی دفاع   )،1385جعفر(  موحدي نیا، -

  چاپ اول، تهران  برنامه ریزي و تالیف کتابهاي درسی، 
نگرش راهبردي،  ، علوم سیاسی  در امنیت کشور، غیرعامل)، نقش پدافند 1387عباس( مهري،  قدیر،  نظامی،  -
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  ).187-212. (92تیر ماه شماره  
)، بررسـی رابطـه بـین میـزان سـرمایه اجتمـاعی و       1390یاسـمن(   شادفر،  الهام،  مقدم،شفایی  نیازي، محسن، -

-مه جامعـه فصـلنا   )تهران،20و19) و جنوب شهر(2و1احساس امنیت اجتماعی در بین زنان مناطق شمال(
  شماره سوم سال دوم،  ، شناسی مطالعات جوانان

تحقیقات و فناوري، معاونـت   ،وزارت علوم  تهران: ، نبرد در دنیاي معاصر  جنگ نرم، )،1390حمید( هاشمی، -
 فرهنگی و اجتماعی، دفتر برنامه ریزي اجتماعی و مطالعات فرهنگی

دوره  ،کتـاب مـاه علـوم اجتمـاعی     در دفاع غیرعامـل، جایگاه فرهنگ   )،1389هاشمی فشارکی، سید جواد( -
  ).86-94.( 35بهمن شماره   جدید،
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جنوب  ؛آمایش سرزمین در کشور(مطالعه موردي امنیتی - مالحظات دفاعی
  شرق کشور)

  3غالم جباري ،2پرویز جباري ،1غالمرضا زارعی
 

  چکیده
را به لحاظ امنیتی شکل اي  هترکیب قومی و وضعیت جنوب شرق ایران شرایط پیچید، موقعیت ژئوپلتیکی

همجواري این منطقه با کشورهاي افغانستان وپاکستان و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت قاچاق مواد . داده است
مـذهبی مـردم بـا آن سـوي مـرز       -قـومی  هـاي   پیوستگی، اي مذهبی درون منطقه -هاي قومی  شکاف، مخدر

از طرفـی وجـود    . شـرایط امنیتـی را تشـدید نمـوده اسـت     هـاي   پیچیـدگی ، جمهوري اسـالمی ایـران و غیـره   
ـ   بـرداري  بهـره امکان  برداري،  بهرههاي قابل  اقتصادي و ظرفیتهاي  پتانسیل واقـع شـدن در   ، اییاز اقتصـاد دری

 روشن در صورت اعمـال مـدیریت صـحیح در منطقـه    اي  هنیز نوید بخش آیند، شمال وغیره -کریدور جنوب
اسنادي و مطالعه میدانی  براي جمع آوري اطالعات  استفاده شده و از ، اي این مقاله از روش کتابخانه. باشد می

تـوان از طریـق مالحظـات     می آغازین است که چگونهباشد و  به دنبال این سئوال و پرسش  می نوع کاربردي
امنیتی آمایش سرزمین دراستان سیستان وبلوچستان توان دفاعی را در برابر تهدیدات افـزایش و باعـث   ، دفاعی

امنیتی آمایش سرزمین در جنوب شرق ، مالحظات دفاعی. ها وامنیت پایدار شد پذیري آسیبتوسعه و کاهش 
، پایدار سازي جمعیـت ، ارتقاءوضعیت کالبدي منطقه، امنیتی-مالحظات دفاعی، دارتوسعه پایکشور در ابعاد 

 .2امنیـت پایـدار  . 1گیـرد:  می که اهداف ذیل را در بر ، تقویت بنیه دفاعی ، تقویت همگرایی قومی و مذهبی
  توسعه منطقه
  منطقه جنوب شرق، تهدیدات، توان دفاعی، امنیت پایدار، آمایش سرزمین :ها کلیدواژه

   

                                                   
  دانشجوي دوره دکتري رشته جغرافیاي نظامی دانشگاه امام حسین (ع) .1
  ahmadjabari70@yahoo.com/  علمی دانشکده شهید مطهري بسیج هیأتعضو  .2
  دولتی و مدرس دروس مدیریتی مدیریت  کارشناس ارشد .3

mailto:ahmadjabari70@yahoo.com
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  مقدمه -1
برداري منطقی از تمام  منظور بهره هاي انسان در فضا به آمایش سرزمین تنظیم رابطه بین انسان و فضا و فعالیت

هاي اعتقادي با توجه به سوابق فرهنگی و  امکانات براي بهبود وضعیت مادي و معنوي اجتماع براساس ارزش
  )15 :1387احمد،  جدي، (اصغریان زار علم و تجربه در طول زمان استاب

آمایش دفاعی به عنوان ساماندهی محیط جغرافیایی ( فضایی) وتوزیع معقـول و مناسـب امـاکن حیـاتی و      
ي محیطـی بـه منظـور ایجـاد     ها  مراکز حساس و زیر ساختها با توجه به تهدیدات و استفاده بهینه از قابلیت

دفـاعی را بـراي کشـور فـراهم     هـاي   بازدارندگی و مقابله بـا تهدیـدات کـه حـداکثر تـوان و قابلیـت       ،ثبات
  ) 26:1388حبیب اهللا،،کند.(سهامی

پرداختن به مالحظات آمایش سرزمین با رویکرد دفاعی وامنیتی درجنـوب شـرق کشـورکه خـود بخـش      
پـذیري و    توانـد باعـث کـاهش آسـیب     باشد یک ضـرورتی انکارناپـذیر بـوده و مـی     مهمی از دفاع کشور می

هـاي   هاي دفاعی کشور گـام  سازي و حفظ مراکز حساس و مهم و زیرساخت خسارات و تلفات انسانی و ایمن
  )45: 1389مؤثر در جهت توسعه ایمن و پایدار و ایجاد بازدارندگی دفاعی شود. (سوادکوهی، ساسان، 

هـاي امنیـت ملـی خـود نیازمنـد بـه        قابله بـا چـالش  هر کشوري براي نیل به توسعه پایدار ملی و ایمن م
باشـد. کشـور ایـران بـا توجـه بـه موقعیـت         ریزي استراتژیک در زمینه آمایش سرزمین و دفاعی مـی  برنامه

باشد. از طرفی  ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی و ماهیت استراتژي آن نیازمند داشتن طرح جامع آمایش دفاعی می
مریکا و رژیم صهیونیستی و غرب و عدم تقارن در تقابل با آن ضرورت پرداختن داشتن دشمن ابرقدرتی مثل آ

زاده مقـدم،   کنـد. (چوخـانی   آمایش سرزمین با رویکرد پدافند غیرعامل را در جنوب شرق کشوردوچندان می
  )17: 1387باقر، 

شناسـایی  ،الیتیکی از عوامل موثر در استفاده از مالحظات امنیتی و دفـاعی در طراحـی ویـا توسـعه و فع    
تهدیـدات  هاي  باشد تا با شناخت ابعاد و ویژگی می عامل خطرات و تهدیدات که بایستی دربرابر آن ایمن بود

توان گفـت هـر چیـزي کـه در مقابـل       می محتمل نسبت به طراحی چگونگی مقابله با تهدید اقدام نمود .لذا
 اندازد به عنوان تهدیـد مطـرح   می به خطرامنیت یک مجموعه قرار گرفته و امنیت و ثبات آن مجموعه را 

  )(kummer  2010  35گردد. می
  بیان مساله-2
باعنایت به بند اول سیاستهاي کلی نظام در بخش آمایش سرزمین مبنی بر انتخاب مکانهاي مناسب و استقرار  

مبنی بر فعالیتهاي توسعه ملی و 2مراکز زیست و فعالیت جهت اقدامات توسعه متوازن وبا توجه به بند 
رار مناسب جمعیت و نظر به اقتصادي وتقویت زیربناها واستقهاي  اسکان در مناطق مرزي با اعطاي مشوق

سیاستهاي کالن ابالغی مقام معظم رهبري به ریاست جمهور جهت برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر امنیت 
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ضوابط ملی آمایش سرزمین مبنی بر رعایت   15پایدار مناطق مرزي و کنترل موثر مرزها وبا عنایت به بند 
پراکندگی ،ل استفاده از شرایط جغرافیایی و عوارض طبیعیاصول ایمنی والگوي آمایش دفاعی،امنیتی از قبی

امن لحاظ سوانح طبیعی و غیر مترقبه و نیز انتخاب مقیاس بهینه هاي  انتخاب عرصه،مناسب در پهنه سرزمین
در استقرار جمعیت و فعالیتها در راستاي کاهش آسیب پذیري در برابر تهدیدات و بهره مندي از پوشش 

در منطقه جنوب شرق کشور به علت  غیرعاملامنیتی و دفاع ،ین جهت مالحظات دفاعیمناسب دفاعی که بد
  )1372:50باشد.(پاپلی محمد حسین، می موقعیت خاص این منطقه حائز اهمیت

توان از طریق مالحظات دفاعی،امنیتی  می شود که چگونه می بنابراین سوال اساسی یا پرسش آغازین مطرح
کاهش آسیب پذیري وتلفات انسـانی وحفـظ   ،کشورباعث افزایش توان دفاعی آمایش سرزمین درجنوب شرق 

  ضروري ودرنهایت امنیت پایدارشد ؟ هاي  مراکز مهم وتداوم واستمرار فعالیت
ها نیندیشد محکوم بـه نـابودي اسـت. ایـن      هر کشوري که به مسائل نظامی، پدافندي، تهدیدات و فرصت

ردي جغرافیایی و منابع طبیعی از اهمیت بیشتري برخـوردار اسـت   مسأله براي کشور به لحاظ موقعیت راهب
  )22: 1385نیا، جعفر،  .(موحدي

  اهمیت وضرورت تحقیق-3
تفکرات حاکم بر جهان بر اساس کوچک کردن کشورهاي بزرگ است(تفکیک سازي قومی)جداسازي 

آنها قرار دارد .لذا سطح تحریک جریانات قومی ومذهبی وسیاسی در دستور کار ،مذهبی واختالف بین مناطق
تعامل آنها با ثبات وتهدیدات کشورهاي ،اقتصادي،فرهنگی سیاسی منطقه مذکور،پایین شاخصهاي اجتماعی

فرامنطقه اي ومنطقه اي موجب آن گردیده است که مالحظات دفاعی امنیتی آمایش سرزمین منطقه جنوب 
  )1373،77شرق کشور در اولویت مطالعات قرار گیرد.(پوالدژ،محمد،

مختلف آماري کشور نشان دهنده تفاوت آشـکار بـین منطقـه مـورد مطالعـه (اسـتان       هاي  بررسی شاخص
باشد .این منطقه داراي محرومیت آشـکار و اسـتعدادهاي پنهـان     می سیستان وبلوچستان)با دیگر مناطق کشور

یگـاه مناسـب مربوطـه در    می توان منطقه مذکور را بـه جا ،است که با شناسایی آنها وتدوین راهبرد مناسب
  )1362،44سطح ملی و فراملی ارتقاءداد.(پراینده غالمعباس،

موقعیت ژئوپلیتیک جنوب شرق ایران با توجه به همجواري آنبا کشورهاي پاکستان و افغانسـتان و قـرار   
گرفتن در مسیر دسترسی به آبهـاي آزاد جهـان بـراي کشـورهاي آسـیا مرکـزي و افغانسـتان وغیـره وجـود          

هوایی)ارتباطات الکترونیکـی و شـبکه انتقـال نفـت و     ،ریلی،جاده اي،ارتباطی حمل ونقل (دریاییهاي  نسیلپتا
ــوده        ــراهم نم ــران ف ــی ای ــین الملل ــه اي وب ــادالت منطق ــترش مب ــراي گس ــاي را ب ــاه ویژه ــاز و... جایگ گ

  )1370،44است.(مخدوم،مجید،
جدیـد  هاي  ایجاد فرصت،ریق توسعه صادراتاقتصادي از جمله ایجاد درآمد ارزي از طهاي  وجود پتانسیل
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هـاي   کسـب و ارتقاءمهـارت  ،خـارجی و انتقـال تکنولوژي  هاي  جذب سرمایه،اشتغال ودرآمد براي شهروندان
ارتبـاطی میـان منـاطق پـردازش صـادرات و اقتصـاد       هـاي   ایجـاد حلقـه  ،نیروي کار و مدیریت فنی وبازرگانی

  )1384،55ملی.(مومنی،مصطفی،
فقدان بازار ،خروج بی زرویه از مرز،تی جنوب شرق از جمله عدم کنترل صحیح و دقیق مرزاولویتهاي امنی

سوءاستفاده نخبگان قومی بلـوچ در  ،فقر فرهنگی حاکم بر منطقه،قاچاق کاال ومواد مخدر،کار داخلی مناسب
باعـث ایجـاد   گرددکـه غفلـت از آن    می قومی و...باعثهاي  شکافهاي مذهبی واختالف،خارج از مرزهاي ملی

  )1384،69منطقه اي و بین المللی گردد.(توفیق،فیروز،،امنیت وارتباطات کشور در سطح ملی،چالش در اقتصاد
  هدف تحقیق-4

  امنیتی آمایش سرزمین منطقه جنوب شرق کشور - شناسایی ودستیابی مالحظات دفاعی-الف
  سوال تحقیق-5

  وب شرق کشور کدامند؟امنیتی آمایش سرزمین در جن- راهبرد بهینه دفاعی-الف
  قلمرو مورد مطالعه -6

درصد از 4/11کیلومتر مربع معادل 187578بلوچستان در جنوب شرق ایران با وسعتی حدود  استان سیستان و
باشد .این استان از شمال به استان خراسان  می کل مساحت کشور را تشکیل داده و پهناورترین استان کشور

از ،کیلومتر ي به کشورهاي پاکستان و افغانستان1107رق با مرز خاکی حدود از ش،جنوبی و کشور افغانستان
کیلومتري به آبهاي آزاد دریاي عمان و باالخره از غرب به استانهاي کرمان و 300جنوب با مرز آبی 

کیلومتر مرز مشترك با  1175شود.قلمرو این مقاله استان پهناور سیستان و بلوچستان  می هرمزگان محدود
)در افغانستان که همزمان با انقالب 1388،29،شور پر مساله افغانستان و پاکستان است .(جوالدلوییدو ک

و سپس آمریکا و ناتو قرار گرفت سبب مهاجرت جمعیت زیادي از مردم ها  اسالمی ایران مورد اشغال روس
بین طرفین گردیده و این  افغانستان به ایران گردید.سهولت و آسانی تردد این گروها باعث برقراري مراودات

اجتماعی واقتصادي وغیره مستعد نموده است.کشورپاکستان که ،منطقه را براي انواع معضالت اعم از امنیتی
کیلومتر مرز خاکی مشترك با ایران دارد از غرب واز طریق ایالت بلوچستان با کشور ما 900در حدود 

عد براي کشت خشخاش و به دلیل برخورداري از نقاط مست،این ایالت به دلیل کوهستانی بودن. همسایه است
)این منطقه 1383،68،(دفتربرنامه ریزي منطقه اي صعب العبور مملو از آزمایشگاههاي هروئین سازي است.

بارانداز قاچاقچیان بین المللی است که به دلیل ضعف دولت مرکزي پاکستان در برخورد با آنان به منطقه اي 
و قاچاقچی تبدیل شده است .بنابراین در شرایط حساس فعلی که تهدیدات متعددي علیه  امن براي افراد شرور

کشور شکل گرفته است حوادث نا خوشایند وتاسف بار در شرق کشور و به ویژه در سیستان و بلوچستان 
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و  آن را در کاهش توسعه یافتگی منطقههاي  امنیت منطقه را کانون توجه خود قرار داده است که از علل
آمریکادر دو کشور افغانستان و پاکستان  باید "وجود اشراردر منطقه وقدرتهاي فرامنطقه اي خصوصا

  ) 1381،18جستجو کرد.(صفوي،سیدیحیی،
از سویی منطقه جنوب شرق کشور از موقعیت ممتـازي در ابعـاد مختلـف جغرافیایی،سیاسـی و اقتصـادي      

وجـود  ،همسایه به ترانزیـت ایـن محور  هاي  ابستگی کشورو،برخوردار است منابع عظیم معدنی در این منطقه
مختلف هاي  بازارهاي وسیع مصرف و ظرفیت باال براي سرمایه گذاري در بخش،انسانی در منطقههاي  سرمایه
  معادن و ترانزیت از جمله موقعیتهاي ممتاز در این منطقه است .،تجاري،اقتصادي

به ویژه سواحل دریاي عمـان میـزان   ،سواحل جنوبی کشورممتاز جغرافیایی هاي  همچنین به رغم موقعیت
زیربنایی وصـنعتی در ایـن منطقـه بسـیار نـازل اسـت و       ،خـدماتی هاي  انجام شده از جنبههاي  سرمایه گذاري

رود .باید یادآور شـد کـه ایـن     می این منطقه از کم تراکم ترین مناطق کشور از نظر جمعیتی به شمار"نتیجتا
طه جمعیتی مهمی است ومنطقه شرق کشور از لحاظ سرمایه گذاري صنعتی وزیربنایی بخش از کشور فاقد نق

زیربنایی در رتبه بسیار پائینی قـرار  هاي  و دسترسی به خدمات برتر و تراکم جمعیتی ونیز دسترسی به شبکه
ت کـه  شـود .ایـن در حـالی اسـ     مـی  دارد .با مقایسه نیمه شرقی و غربی کشور نوعی دوگانگی منطقه اي دیده

توسعه به حدي رسیده است که باید هرچه سریعتر نسـبت بـه افـزایش رونـد     هاي  امروزه اختالفات شاخص
  )1375،64توسعه اقدام کرد.((میرحیدر،دره،

  روش تحقیق-7
از منابع کتابخانه ها  تحقیق حاضر از نوع کاربردي ونظري است که سعی شده با گردآوري اطالعات و داده

امنیتی آمایش سرزمین در جنوب - مبناي استدالل علمی به تجزیه و تحلیل مالحظات دفاعیاي و میدانی بر 
شرق کشور پرداخته شده و بیشتر از روش ترکیبی گردآوري اسناد ونیز میدانی و استفاده از نظرات 

 امنیتی آمایش سرزمین استفاده شده است .-متخصصین و اساتید مربوط به دفاعی

  تعاریف ومفاهیم -8
  آمایش سرزمین -1-8  

مهمترین و پایه ترین جهت گیري توسعه بلند مدت به  ،آمایش سرزمین به عنوان طرح و برنامه اي راهبردي
فضا و فعالیت و چگونگی  ،و ایجاد تعامل مطلوب بین عناصر سه گانه انسانها  منظور باز شناسی و باز نمایی

  توفیق )،باشد.( فیروز می جاي دهی و چیدمان منطقی و ممکن آن بر سرزمین
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  آمایش دفاعی -2-8  
آمایش دفاعی به عنوان ساماندهی محیط جغرافیایی ( فضایی) وتوزیع معقول و مناسب اماکن حیاتی و مراکز 

 ،ي محیطی به منظور ایجاد ثباتها  حساس و زیر ساختها با توجه به تهدیدات و استفاده بهینه از قابلیت
دفاعی را براي کشور فراهم هاي  دات که حداکثر توان و قابلیتبازدارندگی و مقابله با تهدی

  ) 26:1388حبیب اهللا،،کند.(سهامی
  توان دفاعی -3-8

گویی در برابر تهدیدات نظامی  توان دفاعی عبارت است از: قدرت و توانایی نظامی که قابلیت و توانایی پاسخ
گیرد تا قابلیت ایمنی و  اي کشور صورت میه دشمن را داشته باشد و یا اقداماتی که در حوزه زیرساخت

حفاظت در برابر تهدیدات محتمل دشمن را برخوردار باشد. (مجموعه مقاالت همایش آمایش سرزمین، 
1381 :16(  

  امنیت   -4-8
  )shaw david 2010  84توانایی کشور در دفع تهدیدات خارجی علیه حیات سیاسی یا منافع ملی خود.(

  تهدید-5-8
اندازد.(ناطق  می حیاتی یک کشور را به مخاطرههاي  یتی است که یکی از ارزشعنصریاوضع
  )1375،38الهی،فریبرز،

  تحقیقهاي  تجزیه وتحلیل یافته -9
به طور کلی مهمترین هدف طرح توسعه محور جنوب شرق کشور را باید در افزایش نقش و سهم کشور در 

توسعه از جمله کاهش هاي  افزایش شاخص،درآمد ارتقاءسطح،ترانزیت کاال و حمل و نقل بین المللی
کاهش فعالیتهاي غیر رسمی اقتصادي وجلوگیري از قاچاق کاال و مواد مخدر ذکر کرد.افزایش سهم ،بیکاري

شود ترانزیت کاال و ارتقاي عملکرد این بندر تا حد یک بندر  می بندر چابهار در بازرگانی جهانی نیز موجب
سیاسی و بین المللی نیز توسعه منطقه جنوب شرق کشور موجب تقویت پیوندهاي بزرگ ارتقاءیابد.در بعد 

  اقتصادي،فرهنگی واجتماعی با کشورهاي همجوار شرق و شمال شرق خواهد شد.
همچنـین قسـمت جنـوبی اسـتان سیســتان وبلوچسـتان بـا یکـی از بزرگتــرین منـابع آبـی کشـور (دریــاي           

جهـانگردي و تفرجگـاهی و   هـاي   ه اي را براي بهـره بـرداري  عمان)همجوار است.این همجواري موقعیت ویژ
  آبی از سواحل دریاي عمان بویژه در ایام زمستان فراهم آورده شود.هاي  انواع ورزش

میلـک (هـم مـرز بـا     –درفرآیند توسعه منطقه اي وملی اولویت فعـال سـازي محـور ترانزیـت چابهـار      
  )1380،55شرق هستند.(عندلیب علیرضا، اصلی ترانزیتی محورهاي  افغانستان)از جمله مزیت
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  باشد. می تحقیق به ترتیب ذیلهاي  بدین ترتیب تجزیه وتحلیل یافته

  اصول ومالحظات توسعه پایدار جنوب شرق-الف
توسعه منطقـه اي جهـت حـل مشـکل     هاي  فعال سازي واحیاي منابع منطقه اي ومحلی وایجاد زیر ساخت-1

  بیکار وناامنی.
  قابلیتهاي جدید جهت جذب مهاجرین جدید و افزایش تراکم جمعیت دراین منطقه. ایجاد فرصتها و--2
  کاهش حساسیتهاي قومی و مذهبی در این منطقه و تقویت وحدت ملی و همبستگی اجتماعی.--3
  توجه به لزوم تامین زیر ساختهاي الزم توسعه در منطقه -4
  این منطقه توسعه اي در هاي  تاکید بر نقش مشارکت مردمی در طرح-5
  حفظ آمادگی دفاعی امنیتی با توجه به تهدیدات و راههاي مقابله با آن -6
  ایجاد زیر ساخت امکان استقرار سکوهاي سریع االحداث در سواحل جنوب شرق جهت شرایط بحران.-7
  ایجادمدیریت یکپارچه مناطق ساحلی و مرزي جهت شرایط عادي و بحران.-8
  جدید در منطقه در برابر تهدیدات هوایی و دریایی.مکانیابی مناسب بنادر -9

اجتناب از ایجاد مراکزمهم و حساس جدید در منطقه و لزوم احـداث در عمـق سـرزمین در فاصـله بـا      -10
  ساحل و مرز متناسب با تهدیدات 

رعایت استحکام و ایمنی و پراکنش مناسب در احداث ساختمانها و تاسیسـات حسـاس و مهـم در برابـر     -11
  دیدات .ته

  ارتباطات منطقه در برابر تهدیدات سایبري هاي  حفاظت از شبکه-12
در مکانیابی مراکز جدید و طرحهاي جامع شهري و مناطق صنعتی در  غیرعاملرعایت مالحظات پدافند -13

  دست مطالعه.
یط بحـران  و مراکز جایگزین زیر ساختها براي تداوم فعالیتهاي ضروري در شـرا ها  در نظر گرفتن شبکه-14

  )1384،95در سطح منطقه.(سازمان برنامه وبودجه،
  امنیتی در توسعه پایدار جنوب شرق کشور–مالحظات دفاعی -ب
  تقویت ارتباط با مرکز کشور-1-2-5

الف)تقویت ارتباط ادري مسئولین منطقه اي و محلی استانهاي شرقی با مسـئولین کشـوري از طریـق تقویـت     
هـاي   محلی وتجهیز وکارامد تر کردن آنهاواختصاص سهم بیشتري از بودجـه اداري منطقه اي وهاي  سیستم

  منطقه.هاي  عمرانی و تخصیص اعتبارات جبرانی براي جبران عقب ماندگی
  ب)تقویت ارتباطات فرهنگی،اجتماعی وقومی این منطقه با کل کشور.

ي همجوار(مجموعـه  اقتصـادي ایـن منـاطق بـا دیگـر منـاطق کشـور و کشـورها        -ج)تقویت ارتباطات سیاسی
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  )1381،97مقاالت،
  ارتقاءوضعیت کالبدي منطقه-ج

  ارتباطی شامل موارد زیر است: هاي  ارتقاءوضعیت کالبدي منطقه از طریق تقویت شبکه
چابهار،میلک به منظور افزایش تردد ،تقویت محورهاي ترانزیتی اصلی مانند (کریدور شمال وجنوب )تهران-

  مسافر و کاال و ترانزیت.
مـوازي مـرز   هـاي   شرقی با داخل کشور وهمچنین تقویت جادههاي  اصلی استانهاي  تقویت محورهاي جاده-

  کشور.
تقویت محورهاي ارتباطی مناطق ساحل جنوبی کشور و ایجاد خطوط جدید کشـتیرانی و تقویـت خطـوط    -

  موجود .
یز فرودکاههــاي تقویـت شـبکه حمــل و نقـل هــوایی منطقـه از طریــق احـداث فرودگاههــاي جدیـد،تجه      -

  افزایش و منظم کردن تعداد پروازها.،موجود
شرقی کشور از طریق ایجاد توسعه و تجهیـز  هاي  حمل ونقل جاده اي وهوایی استانهاي  تقویت انواع شبکه-

  الزم.
شرقی وجنوب شرقی جهت تقویـت خطـوط ریلـی ترانزیـت     هاي  تسریع در احداث و توسعه راه آهن استان-

  محور جنوب شرق.
ارتباطی منطقه از طریق تعریض جاده ها،اصالح مسـیرها و افـزایش تجهیـزات ایمنـی و     هاي  ایمن سازي راه-

  )1384،35امنیتی جهت افزایش میزان تردد و خروج از انزوا.(سازمان برنامه وبودجه،
  پایدار سازي جمعیت-د
  رشدکیفی وتوسعه بندر چابهار به عنوان قطب جمعیتی -
هـاي   بـزرگ اسـتان  هـاي   شـهر هاي  مند سازي نواحی اسکان غیر رسمی و حاشیه نشینیتوانهاي  اجراي طرح-

  شرقی با اولویت بهبودشرایط زیست در مبادي مهاجرتی و بهبود شرایط زیست و فعالیت در این نواحی.
شهري و روستایی سلسله مراتبی با تاکید بر تقویت شهرهاي میانی در نزدیکی نوار مـرزي  هاي  توسعه شبکه-

  جنوب.،و محور ترانزیت شمال
  پراکنش بهینه مراکز جمعیتی با فواصل مناسب به ویژه در نواحی مرزي .-
  احداث تاسیسات شیالتی بزرگ صنعتی در منطقه صنعتی جنوبی.-
تامین امنیت مراکـز زیسـت و فعالیـت بـا تاکیـد بـر امنیـت شـهرکها و مراکـز جمعیتـی جدید.(پراینـده            -

  )1362،99غالمعباس،
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  مدیریت درست مبادالت و تعامالت مرزي-و
مرزي جهـت مبادلـه کـاال در نقـاط مسـاعد بـا       هاي  ایجادنقاط مرزي خاص عبور ومرور قانونی وبازار چه-

  همجوار .هاي  کشور
تقویت تاسیسات و تجهیزات مناطق گمرکی چابهار وتسهیل کارهاي قانونی انجام معامالت سریع کاال،ایجاد -

  اداري بیمه،سردخانه وغیره.،ت بانکیتجهیزات و تاسیسا
مواد مخـدروقاچاق از طریـق اعمـال    ،جلوگیري از مبادلـه کاالهـاي ممنوعـه و غیـر قـانونی ماننـد اسـلحه       -

  هوشمند و کنترل نا محسوس.هاي  سیستم
  مراکز ترخیص کاالوغیره.،ایجاد مراکز خدمات بازرگانی مانند انبارها-
  معابر. و ها  برقراري امنیت تردد در جاده-
توزیع وگسترش بهینـه مراکـز نظـامی و انتظـامی و پاسـگاههاي مـرزي جهـت گسـترش امنیـت در سـطح           -

  )1370،111منطقه.(مخدوم،مجید،
  قومی و مذهبی،تقویت همگرایی فرهنگی-ت

  تقویت فرهنگ بومی و زبانهاي محلی در چارچوب فرهنگی ملی وحدت سرزمینی-
اهل سنت و تقویت همگرایی مذهبی و مبارزه باتعصبات قـومی و  حمایت از مراکز فرهنگی،علمی ومذهبی -

  )1388،59،جلوگیري از انتشار افکار خشونت آمیز وناهنجار.(سهامی،حبیب اهللا
  توسعه پایدار و یکپارچگی سرزمین-پ

  پیوند منافع کشورهاي مجاور با منافع کشور به منظور جلوگیري از تحریک و ایجاد ناامنی .- 
  عمرانی در منطقه با اولویت ترانزیت وراههاي ارتباطی. اجراي طرحهاي-
  توسعه صنعتی با اولویت صنایع اشتغال زا -
ایجاد امنیت مراکز جمعیتـی و شـهرکهاي   ،در پراکنش مراکز زیست و فعالیت غیرعاملرعایت اصول دفاع -

مناطق حساس به  مناسب از یکدیگر و جلوگیري از تمرکز شدید و تخلیه جمعیت ازهاي  جدید با فاصله
  ویژه در مناطق ساحلی ومرزي 

  جلوگیري از فعالیت خرابکارانه و انتشار شایعات و گسترش ناامیدي در میان مردم بومی.-
  اشتغال زاهاي  اجراي طرح-
  از داخل و خارج کشور جهت سرمایه گذاري در این مناطق .ها  جذب سرمایه-
همجـوار جهـت   هـاي   ري اقتصادي و توسعه نسبت بـه کشـور  تقویت تولید و اقتصاد این مناطق و کسب برت-

  )1386،82افزایش حس تعلق افتخار ملی.(قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء،
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  تقویت عوامل دفاعی امنیتی-ز
و مراتع به منظور امنیت الزم در چارچوب دفاع ها  استفاده از عوامل طبیعی مانند کوه ها،رودخانه ها،کانال-

زایش ایمنی مراکز زیست و فعالیت به عنوان عامل بازدارنـده در برابـر تهدیـدات نظـامی و     غیرعامل واف
  امنیتی.

در مکان یابی مراکـز زیسـت و فعالیـت درطراحـی احـداث مراکـز        غیرعاملرعایت اصول ایمنی وپدافند -
  و ساختمانها بر اساس ضوابط.ها  مجتمع

و با قابلیت تبدیل سریع به عملکردهاي دیگر در زمان طراحی و ساخت ساختمانها با عملکرد چند منظوره -
  بحران .

تقویت احساس امنیت و ایمنی پایدار به منظور حفظ جمعیت وجلب سرمایه گـذاران و متخصصـان بـراي    -
  زیست و فعالیت در منطقه.

ارتبـاطی از طریـق کـاهش میـزان جـرم و      هـاي   تقویت احساس امنیت در مراکز زیست و فعالیت و جـاده -
  ایت .جن

  مبارزه شدید با عوامل ناامنی داخلی و جلوگیري از نفوذ و ارتباط عوامل ناامنی خارجی.-
نظارت الکترونیک و نامحسوس از طریق ایجاد سامانه اي رایانه اي امن متصل به مراکز هاي  تقویت سامانه-

  نظامی و امنیتی .
آموزش دانش نـوین دفـاعی و اسـتفاده از     تقویت نیروهاي مرزي مستقر در پاسگاههاي مرزي شرق از طریق-

  )1380،57تجهیرات هوشمند.(عندلیب علیرضا،
  تقویت بنیه دفاعی در منطقه.-م
تقویت بنیه دفاعی وارتقاءتوان بازدارندگی نیروهاي مسـلح مسـتقر در منطقـه جهـت حفاظـت از تمامیـت       -

اسـالمی ومنـافع حیـاتی جنـوب     انقالب ،امنیت وآمادگی در برابرتهدیدات و حفاظت از منافع ملـی ،ارضی
بنیه دفاعی با تاکید بـر مـدرن سـازي و    هاي  تقویت مولفه،دفاعیهاي  شرق کشور و هوشمند سازي سامانه

  فرماندهی.هاي  ارتقاءمنابع انسانی و سامانه،هوشمند سازي تجهیزات
بـل و بهینـه از   ارتقاءحضور و سیستم نیروهاي مردمی در استقرارامنیت ودفـاع از کشـور وبکـارگیري متقا   -

  امکانات و توان منابع انسانی .
  استقرار متناسب نیروهاي مسلح جهت مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی در گستره کل منطقه .

منجملـه  ،در طراحی و اجراي طرحهاي حسـاس و مهـم ویـا در دسـت مطالعه     غیرعاملرعایت اصول دفاع -
  )              1391،79پلها و خطوط ریلی محور جنوب شرق(حسینی بهشید،،ارتباطیهاي  راه
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  گیري نتیجه -10
توان نتایج ذیل را در خصوص شاخص آمایش سرزمین با رویکرد پدافند  با توجه به توضیحات بیان شده می

  غیرعامل درمنطقه جنوب شرق کشور به شکل ذیل بیان داشت:
وسعه و امنیت همزمان در منطقـه جنـوب شـرق کشـور و همچنـین      تهاي  طراحی و برنامه ریزي سیستم

عمرانی از مهمتـرین تمهیـدات و اقـدامات    –عمرانی و تقویت زیر ساختها به صورت دفاعی هاي  اجراي طرح
امنیتی در هر منطقه الزمه بسـتر سـازي   –در این مناطق است. از آنجایی که مالحظات دفاعی  غیرعاملدفاع 

امنیتی هر منطقه با مناطق دیگر تفاوت کند و این تفاوت ناشی از –مالحظات دفاعی توسعه آن منطقه است،
  نوع تهدیدات نظامی وامنیتی است که هر منطقه باآن مواجه است.

امنیتی در هر منطقه باید براي پاسخ به تهدیداتی طراحی شود کـه هـر   -مالحظات دفاعی،به عبارتی دیگر
  مواجه است.حرکت توسعه اي در آن منطقه با آن 

پاکستان و افغانستان در معرض تهدیدات هاي  مناطق مرزي شرق کشور از سویی به دلیل مجاورت با کشور
داراي ویژگی هایی است که تعامل میان تهدیدات وآن ویژگی ها،باعث تاثیرات ،امنیتی است و از سوي دیگر
بنابراین در چارچوب اصول اصول آمـایش  شوند. می آمایش و توسعه آن مناطقهاي  مستقیمی بر روند و برنامه

امنیتی در نظر گرفته شوند که این مالحظات از سویی  -بایست براي این مناطق مالحظات دفاعی می سرزمین
عـام وخـاص محـور شـرق اسـت ودر      هاي  تحت تاثیر ویژگی،متاثر از تهدیدات خارجی است وازسوي دیگر

  است.ها  نهایت میان تهدیدات و این ویژگی
امنیتی همین خصوصیات را دارندکه –نین در منطقه سواحل جنوبی دریاي عمان نیز مالحظات دفاعی همچ
دهـد.این   مـی  آمایش وتوسعه آن منطقه را تحت تاثیر خود قرار،ویزگی هاو حاصل تعامل میان آنها،تهدیدات

دیدات امنیتی و نظـامی  منطقه در تاریخ معاصر خود بارها شاهد تهدیدات بسیاري بوده است .افزون بر این ته
 ،ه بارها شـاهد نفـوذ عوامـل خرابکـار    ک همیشگی بوده است. بصورتی "از آن سوي سواحل مرز امري تقریبا

  تحریک عوامل داخلی و انواع دیگر ناامنی در این منطقه بوده است.
یـت ویـژه   بنابراین با توجه به تهدیدات دشمنان در طول بیش از سه دهه انقالب اسالمی و نظـر بـه موقع  

هـاي   طرح،آمایشـی هـاي   طرح،توسعه منطقههاي  درطرح غیرعاملمنطقه جنوب شرق کشور مالحظات دفاع 
غیره یک  وها  پل راهها، ،ساس و نیز در ساختمانها، تاسیساتبخصوص مراکز حیاتی و ح،مراکز و مجتمع ها

در آخرچنـد   قـرار گیـرد.و  ضرورت راهبردي بوده ومی بایستی در اولویـت مـدیران و کارشناسـان مربوطـه     
  گردد. می پیشنهاد به ترتیب ذیل بیان

الف)انتخاب مکانهاي مناسب و استقرارمراکز زیست و فعالیت جهـت اقـدامات توسـعه متـوازن و همچنـین      
در جنـوب   غیرعامـل سیاسـی،فرهنگی،امنیتی وپدافنـد   ،اجتماعی،مراکز مهم متناسب با مالحظات اقتصادي
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  شرق کشور.
  نی در مناطق مرزي جنوب شرق بامالحظات دفاعی با توجه به نوع تهدیدات .ب) توسعه استا

ج)ساماندهی سطوح خدمات و استقرار جمعیت در کشوربا توجه به تهدیدات طبیعی از جمله مدیریت سوانح 
سیل و غیرو جهت افزایش ضریب ایمنی تاسیسات زیر بنایی ،منابع آب وشرایط زمین شناسی زلزله،طبیعی

  مراکز جمعیتی در جهت کاهش آسیب پذیري .و ابنیه 
د)ارتقاي سطح توسعه یافتگی منطقه جنوب شرق کشور جهت اسـتقرار جمعیـت کـافی ومناسـب کـه خـود       

  تواند در این نقطه مرزي کشور جهت دفاع در برابر تهدیدات دشمنان باشد.. می پتانسیل مردمی
بی رویه به مرکز استان کـه ایـن   هاي  مهاجرتو)توسعه متوازن روستاها و شهرهاي کوچک و پیشگیري از 

  شود.   می به شهرهاي بزرگ مشکالت اقتصادي و فرهنگی ودر نهایت امنیتی را موجبها  مهاجرت
ت)انتخاب مناطق ایمن در جغرافیاي مرزي جنوب شرق کشور با توجه به نوع تهدیدات که عواملی همچون 

بندي سرزمین از نظر امنیـت و رعایـت اسـتانداردهاي     فاصله مناسب از مرزها ودرجه،نواحی آسیب پذیر
  ایمنی و حفاظت از تاسیسات شهري و دفاع شهري در برابر تهدیدات را مورد بررسی و توجه قرار داد.

در فضـا  هـا   و کارکردها  و)دادن نقش به منطقه جنوب شرق با توجه به استقرار جمعیت و فعالیت وعملکرد
تجاري وغیره بـادر نظرگـرفتن   ،توریستی،پزشکی،علمی،از نظر صنعتیها  تعدادودرنظر گرفتن  پتانسیل و اس

 در برابر تهدیدات.ها  پراکنده سازي و کوچک سازي درسطح منطقه به منظور کاهش آسیب پذیري
  

ك)اماکن و تاسیسات مهم و حساس به همدیگر وابسته نباشند به طوري که به توان در برابر تهدیدات دشمن 
ب دیدن نسبت به ترمیم واحیاءوجایگزینی سیستم هااز نظر اقتصادي وفنی وایمنـی وغیـره   در صورت آسی

  اقدام کرد. 
خ)مقاوم سـازي اسـتحکامات واسـتفاده از مصـالح عـالی و مقـاوم در تاسیسـات و امـاکن حسـاس ومهـم در           

  برابرتهدیدات در نقطه مرزي جنوب شرق مور توجه قرار گیرد.
  

در آمایش سرزمین جهت نقاط امن در تعیـین مکـان گزینـی     غیرعاملپدافند هاي  گ)در نظر گرفتن شاخص
  مناسب تاسیسات واماکن مهم با توجه به تهدیدات متصور دشمن .

   
م)داشتن مـدیریت بحـران دفـاعی توسـط مسـئولین در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان بـه منظـور نظـارت بـر             

ل مـدیریت بـا حـداقل امکانــات و دادن    تهاجمـات خـارجی و مسـائل امنیتـی بـه منظـور تسـهی       ،حوادث
  راهکارهاي اجرایی مناسب درجهت پایداري و مقاومت در برابر دشمن
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  پیشنهادات-11
براساس راهبرد انتخاب شده،خط و مشی و اهداف کیفی و برنامه پنج سـاله منطقـه جنـوب شـرق بـه      -الف

مدیریت منطقه و جایگاه منطقه صورت ویژه با توجه به اولویت استراتژي ها،ضرورت تحول در ساختار 
  در محیط ملی تدوین و تصویب شود.

  طراحی ساختار نهاد برنامه ریزي منطقه اي در سطح ملی با کارکرد منطقه اي.-ب
ملی و سـرعت بخشـیدن بـه فراینـد     هاي  توجه به اولویتهاي رشد اقتصادي منطقه جنوب شرق در برنامه-پ

  و ساختار محیط داخلی و خارجی. اجراي طرحهاي اقتصادي منطبق با نیازها
انتصاب مدیران با کفایت،با تجربه و آزموده شده وداراي سوابق درخشان مدیریتی در مدیریت کالن ایـن  -ث

  فرهنگی و...منطقه را سرعت مضاعف بخشند.–اجتماعی –منطقه استفاده شود .تا رشد و توسعه اقتصاي 
امنیتی که مجـزا از مباحـث آمـایش    -ر مالحظات دفاعیبراي آمایش سرزمین سایر مناطق کشور عالوه ب-ج

امنیتی آمایش سرزمین مناطق لحاظ شود تا با توجـه بـه   –گرددبایستی استراتژي دفاعی  می سرزمین تدوین
قدرت و ابعاد آمایش راهبرد واقعی کشف و بـر  هاي  واقعیات منطقه اي،مطالعات محیط واز تلفیق مولفه

  گیري نمود.اساس آن برنامه ریزي وتصمیم 
  امنیتی آمایش سرزمین منطقه جنوب شرق به سایر مناطق کشور.-تدوین الگوي طراحی استراتژي دفاعی-د
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  در مناطق مرزي پدافند غیرعاملنقش نهادهاي محلی  در 
  2نرگس حجی پناه ،1سید هادي زرقانی

  
  چکیده

راهکارها  هاي مرزي یکی از موثرترین و کاهش ضریب امنیت استان پذیري آسیببا توجه به شدت 
 . است هاي پدافند غیرعامل و طرحها  سیاستبراي افزایش ضریب امنیتی و توسعه این مناطق اجراي 

بنابراین دست . نیست پذیر امکاندستیابی به امنیت در مناطق مرزي بدون مشارکت در سطح محلی 
یافتن به الگویی از توزیع فضایی قدرت که عالوه بر حفظ تمامیت ارضی بتواند مشارکت معنی دار 

اسـتقرار  . از اهمیت روز افزونی برخـوردار اسـت  ، محلی محقق سازدهاي  مردم را در قالب نهاد
محلی از جمله استراتژي هـایی   هاي و نهادها  سیاسی دولت محلی در قالب  سازمانهاي  ساختار

تواند باعث تقویت مشارکت مرزنشینان در امور منطقه شود و عالوه بر این با تصمیم  می است که
این . به  اصول و مالحظات خاص مناطق مرزي توجه شود، گیري و سیسات گذاري در سطح محلی

هاي  و برنامهها  و اجراي طرح محلی در تدوینهاي  و نهادها  ساز مان تأثیرمقاله به بررسی نقش و 
  . پردازد پدافند غیرعامل میبر  تأکیدمناطق مرزي با 

  مناطق مرزي ، امایش سرزمین، دولت محلی پدافند غیرعامل،  : ها کلیدواژه
    

                                                   
  جغرافیاي سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهداستادیار  .1
  کارشناسی ارشد جغرافیاي سیاسی . دانشگاه فردوسی مشهد دانشجوي .2
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 مقدمه  
نقاط هر  نیتر مهمانتظامی یکی از  –شهرها و مناطق مرزي بنا به موقعیت و نوع شرایط جغرافیایی و امنیتی 

. به عبارت دیگر امنیت ملی در کشور وابسته به امنیت در مرزها و مناطق  مرزي روند یمکشور به شمار 
پذیرترین مناطق  توان آسیب هاي آن را می ) مناطق مرزي و سکونتگاه3: 1392 ،. (عربی، اطفی، حاتمیتاس

تواند نقش برجسته اي در تأمین امنیت و  می کشور قلمداد نمود. بر این اساس، مدیریت و کنترل کردن مرزها
 پذیري آسیب کاهش غیرعامل پدافند و از آنجا که هدف اصلی. کاهش آسیب پذیري کشور داشته باشد

تواند نقش موثري در کاهش آسیب پذیري  می کشور است حرکت به سمت برقراري امنیت در مناطق مرزي
تیابی به امنیت در مناطق مرزي بدون مشارکت در سطح ) دس 1: 1392کشور داشته باشد (جان پرور، لسانی، 

تواند ضمن  می محلی امکان پذیر نیست. ساماندهی و مشارکت ساکنین غیر نظامی مرزي در مدیریت مرزها
مناطق مرزي را کاهش هاي  بین المللی آسیبهاي  مدیریت بهتر مرز، با داشتن پشتوانه افکار عمومی و سازمان

 غیرعاملبا توجه به اینکه یکی از اصول مهم و بنیادي در پدافند   )11: 1392سانی، ( جان پرور، ل دهد. 
تمرکز زدایی است بنابراین نقش مشارکت مردم در توسعه مناطق مرزي ضروري است و این اصل در رسیدن 
به امنیت، دفاع و سازماندهی فضایی مناطق مرزي نقش دارد. بنابراین مشارکت ساکنین مرزي در کنترل 

و انسانی مناطق مرزي، باال از جمله شناخت جغرافیاي طبیعی هاي  و پتانسیلها  مرزها با توجه به ظرفیت
کنترل هاي  پیوند خوردن منافع آنها با مدیریت بهتر مرزها و برقراري امنیت در مناطق مرزي، کاهش هزینه

  ).2: 1392لسانی، ،پیش روي کشورها باشند( جان پرورهاي  توانند یکی از گزینه می و مدیریت مرزها ...
  نظري بانیم) 2
  پدافند غیرعامل)1-2

تشکیل شده است.در فرهنگ وادب فارسی  "آفند"و  "پد"از دو جزء "پدافند"شناسی واژه از نظر واژه 
بوده و هرگاه قبل از واژه اي قرار گیرد "ضد،متضاد،پی و دنبال"پیشوندي است که به معناي "پد"یا "پاد"

نی، ت (زرقااس"جنگ،جدال،پیکار و دشمنی"آفند نیز به مفهوم"نماید.و واژه می معناي آن را معکوس
  ).4: 1392اعظمی، علمدار، 

پدافند: پدافند یا دفاع از کشور به معنی حفط جان مردم تضمین امنیت افراد صیانت از تمامیـت ارضـی و   
  . حاکمیت ملی در همه مواقع در برابر هر گونه شرایط موقعیت و هر گونه تجاوز میتواند به دو شکل باشـد 

فزارهاي مختلف و اقدمات ضد الکترونیکی و ضد ضد الکترنیکی پدافند عامل: بهره گیري مستقیم از جنگ ا
 ،به منظور خنثی نمودن یا کاستن از اثار حمالت دشمن بر روي اهداف مورد نظر اسـت کـه از طریـق زمـین    

: کلیه اصول و اقدامات احتیاطی غیـر از اسـتفاده از جنـگ افـزار و     غیرعاملپدافند . شود می دریا انجام ،هوا
که با رعایت و بهره گیري از انها از وارد شـدن خسـارت  مـالی بـه تجهیـزات و تاسیسـات       تسحیالت است 
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نماید. یا میزان این خسارت و تلفات را به  می حیاتی و حساس نظامی و غیر نظامی و تلفات انسانی جلوگیري
از اقـدامات  : به مجموعـه اي   غیرعاملمفهوم دفاع  ). 65: 1388دهد. ( احمر لویی، می حداقل ممکن کاهش

دفاعی اطالق میشود که به کمک ان میتوان بدون سالح و با کمترین امکانات و تجهیزات فنی  نسبت به دفاع 
ــه دشــمن مقاومــت کــرد (اصــغریان جــدي  غیرعامــل در پدافنــد ). 65: 1386 ،در مقابــل تهــاجم غافلگیران

رزمی وامنیتی مسـولیت  هاي  سلح،یگانو...،نیروهاي مها  پدافند ضدهوایی هواپیماهاو موشکهاي  عامل،سامانه
 حتـی شـهروندان عـادي    وها  رداريهش نیروها،سازمان ها، تمام نهادها، غیرعاملدارند در حالی که در پدافند 

زرقـانی،  ( یعنی دفاع بدون جنگ افزار غیرعاملر خالصه پدافند وتوانند نقش موثري بر عهده گیرند.به ط می
  ).4: 1392 اعظمی، علمدار،

  غیرعاملاهداف پدافند 
 بقاي نیروي انسانی، حفظ روحیه وانسجام و وحدت ملی  
 پیشگیري از بکارگیري استراتژي انهدام مرکر ثقل توسط دشمن 
 کشور و باال بردن قابلیت بقاءهاي  محافظت ازسرمایه گذاري 
 و خدمات زیربنایی درشرایط بحرانیها  استمرار فعالیت 
 تأمین نیازهاي حیاتی 
 تداوم اداره کشور به همراه تقلیل آسیب پذیري وکاهش خسارات 
 حفظ بنیه دفاعی علیرغم حمالت خصمانه ومخرب دشمن  
 سلب آزادي وابتکار عمل ازدشمن 
 بیشتربه دشمن وتقویت بازدارندگیهاي  تحمیل هزینه 
 حفظ تمامیت ارضی، امنیت ملی واستقالل کشور 

  غیرعامل: اهداف پدافند 1جدول شماره 
  نگارندگان :تهیه و ترسیم از
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  غیرعاملپدافند هاي  مزایاي استفاده از شیوه

  ) مرز2-2
شود که منعکس کننده ي قلمرو حاکمیت یک دولت بوده و مطابق  می مرز سیاسی به پدیده اي فضایی اطالق

دست کم انها را محدود کند یا  می قواعد خاص در مقابل حرکت انسان،انتقال کاال یا نشر افکار مانع ایحاد
مرز عامل تشخیص و جدایی یک واحد متشکل سیاسی یا یک کشور از دیگر . )168میکند(زرقانی، ص 

مرز به طور قراردادي بوده و به عنوان محیط مشخص داخلی که مردم مقیم در . واحدهاي مجاور آن است
تفاد میشود.خطوط مرزي آن کشور احساس احراز هویت میکنند وسهمی در یک هویت ملی دارند اس

میتوانند وحدت سیاسی را در یک سرزمین که ممکن است فاقد هر گونه وحدت طبیعی یا انسانی باشد 
  )58: 1390 ،ممکن سازد.(قصري

  ) مناطق مرزي3-2
 موقعیت دلیل به شوند. که می محسوب ملی سرزمین عرصه از بخشی کشور مرزي مناطق مرزي: مناطق

 یک در چند هر مناطق این هستند.  دارا را متمایزي شرایط سرزمین، اصلی مرکز از دوري خود و جغرافیایی

 آن در موجود هاي فعالیت مکمل و سرزمینی درون هاي نارسایی تکمیل کننده باید می پایدار سیستمی، نگرش

 به گاه لکهب کنند، نمی حرکت ملی منافع ارتقاي در جهت تنها نه شده ایجاد تعارضات دلیل لیکن به باشند،
 ادبیات در مهم نکته لذا شوند؛ مطرح می نیز یکپارچگی کشور و امنیت علیه فزاینده تهدید یک عنوان

 در ها، آن در تهدیدي وجوه کاهش و مناطق این در وجوه فرصتی ارتقاي مرزي، مناطق و مرز به مربوط

ی ریزي برنامه نظام چارچوب   )24: 1392دراز، (عنابستانی،مهدوي فر، رجبی جنبه است. ملّ
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  ) دولت و حکومت محلی4-2
امروزه دولت محلی به واقعیتی انکار ناپذیر و ضرورتی رو به گسترش در جهان تبدیل شده است .که هر 

دولت و حکومت محلی به لحاظ مفهومی سازه . روزه مقبولیت بیشتري در میان افکار عمومی پیدا می کند .
اداري است که نتیجه فرایند توزیع فضایی قدرت سیاسی است که به وسیله حکومت مرکزي پدید  –سیاسی 

اجرا و نظارت درباره امور محلی در  ،می آید به عبارتی فرایندي است که موجب میشود تصمیم گیري
نهادهاي  ،انجمن ها ،چهارچوب سیاستهاي کلی حکومت مرکزي به نهادها و سازمانهاي مردمی نظیر (شوراها

 ،مدنی و نهادهاي داوري و ریش سفیدان ) و هم چنین مقامات و نهادهاي حکومتی محلی نظیر (فرمانداري
 موجودیتی محلی ). حکومت36: 1388 ،بخشداري، ادرات دولتی ) واگذار شود  (حافظ نیا و کاویانی راد

 اي مالحظه قابل  سیاسی) نه( مالی استقالل از و بوده حکومتی هاي مشخصه داراي که است یافته سازمان
 امور است محلی دولت عمل حوزه و کارکرد موضوع چه آن ). 183:  1390 قالیباف،(باشد برخوردارمی

 میشود مربوط آن ساکنان و مردم سرنوشت به مستقیم طور به که است جغرافیاي فضایی در محلی ذاتا
  ).49: 1388 ،راد کاویانی و نیا حافظ(

  دولت محلی) تاریخچه 5-2
حکومت محلی محل تالقی و برخورد دو جریان عمده فلسفی است این دو جریان عبارتند از خودگردانی و 

خودگردانی منبعث از . مدیریت مطلوب .خودگردانی یک ضرورت محلی است و هم ضرورتی فلسفی است
کنند ترجیح داده میشود  طبعیت انسان است که به وسیله گروهی از افراد انسانی که در کنار هم زندگی می

بنابراین خودگردانی شامل گروهی از انسان هاست که در فعالیت گروهی مشارکت میجویند به عالوه در 
خودگردانی انگیزش به حد اعالي خود می رسد چرا که افراد خود در تصمیم گیري شریک میدانند و همین 

مت مطلوب است هم براي مردم و همین ویژگی خودگردانی هم براي حکو. امر آنها را به تحرك وا میدارد
نشان میدهد که از دیر باز حکومتهاي محلی با اشکال مختلف وجود داشته اند مثال  وجود داروغه و کالنتر 
براي ایجاد نظام در اوایل قرن نهم میالدي در بخش انگلوساکسن انگلستان بیانگر وجود نوعی حکومت محلی 

). اولین موسسه اجتماعی سازمان 50:  1382 ،نظم و امنیت میباشد (مقیمی براي انجام امور خاص هم چون
محلی خانواده بوده است که اعضاي خانواده در اداره امور داخلی تا حدي ازاد بودند که به تدریج خانواده 

ایف و از اجتماع طو. بزرگتر و به طایفه تبدیل شدند که (سران و ریش سفیدان) تصمیمات را اتخاذ میکردند
ایجاد شدند که به وسیله کالنتر اداره میشدند و به ترتیب اجتماعات بزرگتر شدند و ها  مختلف کالن

وسیع تر شدند و فرمانروایان مقتدري پیدا شدند که با محدود کردن استقالل خود مختاریها ها  سرزمین
اریها شد (نوروزیفر، کوچک محلی حکومت متمرکز ایجاد کردند که به تدریج موجب انحالل این خودمخت

1380  :57.(  
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  روش تحقیق)3
گردآوري اطالعات از شیوه ي کتابخانه اي ( . تحلیلی است –توصیفی از حیث ماهیت و روش این پژوهش 
هاي  و نهادها  .این مقاله به بررسی نقش و تاثیر ساز مانمقاالت، نشریات،...) استفاده شده است.  ،شامل کتب

  پردازد غیرعامل میمناطق مرزي با تاکید بر پدافند هاي  و برنامهها  طرح محلی در تدوین و اجراي
  تحقیقهاي  یافته -4
    غیرعامل پدافند منظر از یمحل ينهادها بهتوجه  ضرورت) 1-4

هم اکنون در کشور ما شرایط به گونه اي پیش رفته که دولت مرکزي را دولتی توزیعی خدماتی ساخته و 
یتی عمده نهادها واعمال تصدي گري را بر دوش خود حمل میکند و مطالبات روز عالوه بر نهادهاي حاکم

افزون ناشی از تغییرات درونی وبیرونی محیط جامعه انفجار انتظارها را پدید اورده و فرصت حاکمیت به 
دفع ها  اصولی مصروف روزمرگیهاي  جاي صرف شدن در ساماندهی مهم ترین امور و بنیانها و پاسخگویی

شده و کشور مانند حلق بزرگی تامین اقالم ریز و ها  ارهاي جانبی و توجیه و پوشش دادن به نارساییفش
درشت نیازمندیهاي مردم و قوت و قوت انها را از دولت مطالبه میکند و در همه امور رویکرد و نقد به 

حوزه تصدي گري دولت مرکز نظام است با این وضعیت از طریق سیاست تمرکز زدایی موقعیت بر اي تعدیل 
و سبکبار ساختن آن و توسعه حوزه مدنی با مشارکت محلی و مردمی تا حدودي فراهم شده است و این 
احساس در ملت پدید امده که بدون عزم ملی و مشارکت جمعی همیاري محلی نمیتوان افق روشنی در اینده 

ومی خود را شکوفا سازند و نقش برجسته محلی بتوانند قابلیتهاي ب –داشت در صورتی که نهادهاي مردمی 
اي در امایش فضایی کشور بیابند تعلق و وفاداري محلی و سرزمینی وتوسعه از پایین شکل خواهد و چنین 
توسعه اي به واسطه درگیر ساختن فکر و دست و دل مردم پایایی و پویایی متعادلی خواهد یافت که توسعه 

 یمحل يحکومتها ۀتوسع و جادیا تیاهم). 60-59حافظ نیا، قالیباف،ص پایدار محصول نهایی ان خواهد بود (
 در مقاومت و استقالل ت،یحاکم حفظ و بقا دوام، در نیهمچن و یمردم یاجتماع شعور و توسعه رشد، در

 به مانیا تمرکز عدم استیس اتخاذ و یمحل يحکومتها جادیا. .است تیاهم حائز یخارج دشمنان مقابل
. است فرد يقضاوتها به نسبت جمع ماتیتصم بودن تردهیسنج برتر به اعتماد و يفرد ياستعدادها تیخالق
-یم اداره یمحل گرید يدرخواستها از ياپاره اتیرعا و امکانات به باتوجه معموالً هیناح هر امور نیهمچن
 کاهش يمرکز حکومت دوش بر بار فشار گردد،یم میتنظ یمحل امکانات گرفتن نظر در با هابرنامه و شود
 به مردم افکار. شودیم کاسته یتوجه قابل زانیم به يمرکز دولت ۀبودج مصارف نظر نیا از لذا. ابدییم

 نفس به اعتماد ابتکار، ابداع،. کندیم ادتریز را تیمسئول حس نیهمچن و ابدییم پرورش يقهر و یعیطورطب
 ترعیسر ماتیتصم و شودیم تیتقو آنان در یمحل مشکالت و ازهاین هنگامبه و عیسر شناخت به عالقه و

-یم ابراز غیدریب و مانهیصم پشتکار و کوشش ،یمحل يآرمانها تحقق و هدفها شبردیپ در و گرددیم اتخاذ
. شودیم مردم شتریب مشارکت باعث ،يآزاد نیا و کنندیم کسب يشتریب يآزاد یمحل يحکومتها. گردد
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 و کنندیم عمل و رندیگیم میتصم دارند،یم نگه باز مشکالت و مسائل و ازهاین يرو بر را چشمانشان مردم
 یدگیرس تنها نه مرکز، در کارها حد از شیب تراکم.  در غیر این صورت کنندیم کسب تجربه شکل نیا به
 وجودبه زین یاساس امور انجام در ییهایآشفتگ بلکه کرد؛ خواهد يکند و یتوجهیب دچار را یمحل امور به
 هرگونه و يهرکار ياجرا عدم يبرا متمرکز؛ و طیبس کشور اتباع که شودیم سبب دهیپد نیا. آوردیم

 ستهینگر یدولت يسازمانها به نفرت و بغض ةدید با جهینت در و بدانند مقصر را يمرکز حکومت ؛يقصور
 نیچن شیدایپ. کنندیم مخالفت آنها با ،يمرکز حکومت يهابرنامه تیتقو و دییتأ يجا به و شودیم

 24: 1392میرزایی، ،غالمی ،خالدي،.(محمديدیگرد يمتعدد يانقالبها يریگشکل موجب مردم در ياهیروح
هاي پدافند عامل در حال حاضر به تنهایی قادر به مقابله با سالح). بنابراین میتوان نتیجه گرفت که:  27تا 

ها بر مراکز حیاتی و حساس و نیروي انسانی اثرهاي ویرانگر آننوین و مخرب آفندي براي جلوگیري از 
 ،در کنار فنون روز در آمایش سرزمین غیرعاملنیستند و از این رو به کارگیري اصول و معیارهاي پدافند 

تواند به تکمیل ذنجیرة دفاعی، کمکی مؤثر و قابل ریزي و مدیریتی میهاي برنامهسیاست محلی وهاي  نهاده
  ).11: 1392.(محمدي، ولی زاده، نماید توجه 

 :غیرعاملمزایاي تمرکز زدایی در پدافند 
 شناسایی هدف یابی و دقت هدف گیري تسلیحات افندي دشمنان هاي  کاهش قابلیت و توانایی سامانه

نظامی حیاتی و خدمت اساسی مراکز حیاتی حساس و مهم هاي  باال بردن قابلیت بقا استمرار عملیات و فعالیت
حیاتی حساس مهم تقلیل اسیب پذیري و کاهش خسارت و صدمات تاسیسات تجهیزات و نیروي انسانی مراکز

 اجمات دشمن .افزایش استانه مقاومت مردم و نیروي خودي در برابر ته
.هاي  حفظ روحیه و انسجام وحدت ملی و حفظ سرمایه  ملی کشور 
 حفظ تمامیت ارضی امنیت ملی و استقالل کشور

 کاهش سطوح آسیب پذیري کشور در نتیجه افزایش آستانه شکست 
 افزایش قابلیت مدیریت بحران

 افزایش ضریب امنیتی و ایمنی کشور
 افزایش هزینه تجاوز و ضریب بازدارندگی کشور  

 افزایش پایداري و تداوم فعالیتها
 کمک به حفظ آرامش عمومی
 ارتقاء آستانه مقاومت مردمی

 بی اثر یا کم اثر سازي عملیاتهاي دشمن
 ایجاد تردید در متجاوز نسبت به  شروع تجاوز

 ارتقاء ضریب امنیت در توسعه پایدار ملی    
  غیرعامل:  مزایاي تمرکز زدایی در پدافند 2جدول شماره                             

  تهیه و ترسیم از: نگارندگان                                                     
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  ) ضرورت توجه به نهادهاي محلی در مناطق مرزي   2-4
داخلی و خارجی از ویژگیهاي خاص برخوردارند وجود گوناگون هاي  مناطق مرزي به دلیل تماس با محیط

مبادالت و پیوندهاي فضایی دو سوي مرز بین کشورهاي مجاور و آسیب پذیریهاي و تهدیدات مختلف در این 
مناطق اهمیت ویژه اي را در فرایند برنامه ریزهاي توسعه امنیت و آمایش کشور به مناطق مرزي داده است ( 

). سازماندهی فضایی مناطق مرزي به منظور بهره وري مطلوب و متناسب از 1: مقدمه 1380عندلیب، 
مزیتهاي این مناطق در راستاي منافع ملی و در چهارچوب توسعه و امنیت کشورکه این امر از طریق توزیع 
بهینه ي جمعیت و فعالیت در پهنه جغرافیایی مناطق مرزي امکان پذیر خواهد بود به گونه اي که هر یک 

و نیازها و محدودیتها و تهدیدات مربوط به امنیت و دفاع در ان از طیف ها  این مناطق متناسب با قابلیت از
مناسبی از فعالیتهاي اقتصادي و اجتماعی نظامی و امنیتی برخوردار بوده و امکان رشد مادي و معنوي را براي 

مناطق مرزي کشور علی رغم میل به ). بخش پیرامونی  و 15و 14ساکنین این مناطق فراهم سازد(همان: 
دانسته است و کمتر در آن  می مرکزگریز و کسب خودمختاري خود را جزیی از جغرافیاي سیاسی ایران

پدیده جدایی طلبی و تاسیس دولت مستقل ملی بوده است بنابراین درك احساسات قومی تغییر نگرش بخش 
هاي مشارکت ملی براي انها آزاد سازي پتانسیل مرکزي نسبت به پیرامون فرصت سازي و تعبیه مکانیسم

ناحیه گرایی از طریق توزیع قدرت سیاسی اداري ملی درتمامی مناطق  جغرافیایی کشور در چهارچوب 
الگویی متعادل و متوازن و باالخره برقراري عدالت جغرافیایی و توزیع عادالنه ثمرات توسعه ملی در بین 

اندازه زیادي میتوان د به ایجاد تفاهم کلی یکپارچگی اطمینان اجزا ملت  بخش مرکزي و مناطق پیرامونی تا
). ساماندهی و 183: 1387نسبت به یکدیگر و گسترش روحیه صمیمت ملی کمک کند (حافظ نیا، 

تواند ضمن مدیریت بهتر مرز، با داشتن پشتوانه  می بکارگیري ساکنین غیر نظامی مرزي در مدیریت مرزها
ناشی از حمالت نظامی و تروریستی را تا حد قابل مالحظه هاي  بین المللی آسیبهاي  سازمان افکار عمومی و

  ).11: 1392اي در طول مرزها کاهش دهد.( جان پرور، لسانی، 
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  : عوامل موثر بر آمایش مناطق مرزي2شکل شماره 

  تهیه از:  نگارندگان
  محلی و مشارکت مردمهاي  ) راهبردهاي توسعه مناطق مرزي با کمک نهاده3-4 
توسعه ي مناطق مرزي با اتکا بر منابع محلی به نحوي که تداوم توسعه و باز تولید منـابع پـاهی اعـم از     -1

  و ذخایر حیاتی مقدور باشد ،خاك، پوشش گیاهی،اب
سـرمایه گـذاري ملـی اعـم از     هاي  ضرورت بهینه سازي الگوي بهره بردایر از منابع طبیعی محلی و شیوه -2

با ها  لتی و بخش خصوصی در منطقه و برنامه ریزي دقیق در مورد نحوه ي هماهنگی این سرمایه گذاريدو
  راهبردهاي توسعه  ي منطقه اي منافع مبی و مقعیت جغرافیایی مناطق مرزي 

تاکید بر کاهش نقش تصدي دولت در مناطق مرزي و واگذاري آن به مردم محل و در مقابل اسـتفاده از   -3
  گسترش حاکمیت ملی در این مناطق  و توان دولت براي اقزایش نقش نظارتی و ظریفیت

نقویت نقش اقتدار دولت مرکزي در مناطق مرزي به وسیله ي توانمند ساختن مـردم و نیرویهـاي محلـی     -4
فنی و حرفه اي و نیز اجـاد  ،براي مشارکت در امور اداري محل منطقه از طریق کسترش اموزش عموم ي

  قانونی و تقویت نظام شوارایی.تسهیالت 
سیاسی و اقتصادي مناطق مـرزي بـا هـدف فـراهم سـاختن      ،فرهنگی ،ایجاد تحول در ساختارهاي اجتماعی -5

  الزم توسعه ي همه جانبه پایدار و درون زا و زدودن فقر و محرومیت از انها هاي  زمینه ي
منـاطق داخلـی کشـور ایجـاد تسـهیالت الزم      فرهنگی بین مناطق مـرزي و  ،اجتماعی،ایجاد تعادل اقتصادي -6

جهت جذب نیروهاي متخصص باال بردن سطح تخصص نیروهاي داخلی و حفظ جمعیت متخصص و کـار  
  ).  116و 215: 1380افرین در منطقه (عندلیب، 
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دالیل ساماندهی و بکارگیري ساکنین مرزي در مدیریت مرزها با رویکرد پدافند 
  جهت کاهش آسیبتالش ساکنین مرزي 

  دستیابی سریعتر به اهداف مدیریت مرزها  کاهش هزینه
  کاهش خسارت ها، تداوم کنترل و حفاظت مرزي

  بین المللیهاي  حمایت افکار عمومی و سازمان
  نظامی تروریستیهاي  و آسیبها  کاهش خسارت

: دالیل ساماندهی و بکارگیري ساکنین مرزي در مدیرت مرزها با رویکرد پدافند 3جدول شماره 
  غیرعامل

  از: نگارندگانوترسیم تهیه 
  ) ضرورت توجه به پدافند غیرعامل در شهرها و مناطق مرزي4-4

این مناطق «د. طلب یمشهرها و مناطق مرزي نسبت به شهرهاي نواحی مرکز یک کشور ضوابط و تمهیداتی را 
ي خاصی برخوردارند وجود مبادالت و ها یژگیوي گوناگون داخلی و خارجی، از ها طیمحبه علت تماس با 

مختلف از جمله انزوایی  داتیتهدپیوندهاي فضایی دو سوي مرزي، بین کشورهاي مجاور و آسیب پذیري و 
ي را به ا ژهیواین مناطق اهمیت  ي فرهنگی درها تفاوتجغرافیایی، توسعه نیافتگی، ناپایداري سکونت و 

از این رو مطالعه و برنامه ریزي به منظور » بخشد یمي توسعه، امنیت و آمایش کشور ها يزیرفرایند برنامه 
ي در حفظ شرایط مقاومت و کاهش ریتأث تواند یماجراي اهداف پدافند غیرعامل در سطح ناحیه و منطقه 

ي ا ژهیواز سوي دیگر شهرها مرزي به دلیل اینکه از نظر استراتژیکی داراي موقعیتی د خسارت داشته باش
داد.  ها آنهستند، پس اجراي فنون و اصول آن در مرزها باید بسیار دقیق و حساب شده و اهمیت خاصی با 

ترین مناطق پذیر توان آسیب هاي آن را می مناطق مرزي و سکونتگاه. ) 12و 11: 1392(عربی، اطفی، حاتمی، 
هاي شهري و  فضایی سکونتگاه- کشور قلمداد نمود. بنابراین توجه به مناطق مرزي به دلیل مجاورت مکانی

روستایی کشور با مرزهاي خارجی موجب تقویت یکپارچگی ملی و ارتقاي هویت فرهنگی و اجتماعی 
تعارضات سیاسی نیز همراه جوار که ممکن است با  گردد. مناطق مرزي به دلیل اتصال به کشورهاي هم می

گیرند. بنابراین جلوگیري از فرآیند تخلیه جمعیتی نواحی مرزي و  باشد، در معرض خطر دائمی قرار می
بوده و نوعی استراتژي امنیت  غیرعاملهاي سکونتگاهی این مناطق، یکی از اقدامات پدافند  استفاده از ظرفیت
مهدوي فر،   ،رایی این استراتژي مهیا گردد (عنابستانیاجهاي  بایست زمینه شود که می ملی محسوب می

افزایش بازداندگی و کاهش  غیرعامل) یکی از مهمترین موضاعات در پدافند  6: 1392جنبه دراز، رجبی
استانهاي مرزي و شدت اسیب پذیري انها به نظر میرسد موثرترین هاي  اسیب پذیري است با توجه به ویژگی

  ). 1: 1392(بخشی، –طق است راه کار براي این منا
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ــا توجــه بــه نقــش نهــاده   غیرعامــل) راهبردهــاي پدافنــد 5-4 محلــی در هــاي  ب
  هاي مرزي   سکونتگاه

 گیري از دانش بومیایجاد زمینه هاي شناخت مردمی با تقویت و تاکید بر بهره •
 ایجاد و تقویت رویکرد مشارکتی و تحرك اجتماعی •
 هاي مردمی و محلی براي مشارکت بیشتر توسعه محلی تشکلتشکیل و تقویت نهادهاي غیردولتی،  •
 تدوین قوانین مناسب براي جلب نظر و تضمین مشارکت عمومی و جمعی •
هاي محلی (دهیاري و شوراهاي اسالمی روستاها) به منظور  تفویض اختیار و تقویت مدیریت •

 مشارکت بیشتر در برنامه ریزي توسعه محلی
 اعتباري خرد محلی و غیر دولتی -ایجاد و تقویت نهادهاي مالی •
 تلفیق حصول حفاظت استفاده از منابع پایه در برنامه هاي توسعه بخشی، فرابخشی و محلی •
افزایش و راه اندازي دوره هاي آموزشی و ترویجی براي مراقبت از منابع طبیعی در ارتباط با  •

 هاي محلی مدیریت
 برنامه هاي منطقه اي و محلی تکمیل سطوح مکانی برنامه ریزي و تدوین و اجراي •
هاي روستایی با استفاده از رهیافت برنامه ریزي مشارکتی(  استمرار بهسازي کالبدي محیط •

 ).31تا  27: 1392جنبه دراز، مهدوي فر، رجبی  ،عنابستانی

  ) نتیجه گیري5
مدیریت  هاي  روش محلی و مشارکت مردم منطقه از جمله مهمترینهاي  و سازمانها  استفاده از ظرفیت نهاد

 خاص محلی و منطقه اي این مناطق مورد توجه قرارهاي  است که به ویژه در مناطق مرزي به دلیل ویژگی
گیرد. مناطق مرزي به دلیل دوري از مرکز جغرافیایی و در نتیجه دوري از مراکز تصمیم گیري  و قدرت  می

طبیعی، اقتصادي، هاي  و محدودیتها  ديبرند، چرا که از یک سو توانمن می در محرومیت مضاعف بسر
توسعه مرکز محور هاي  و برنامهها  اجتماعی آنها به خوبی مورد شناخت قرار نمی گیرد و در نتیجه در طرح

و ها  گیرد و از طرف دیگر خود مردم منطقه نیز در تصمیم سازي می کمتر جایگاه آنها مورد لحاظ قرار
در این گونه مناطق ضرورتی توسعه سازمانهاي محلی رند. از اینرو،ایجاد و نقشی نداها  طراحی و تدوین برنامه

مورد مناطق مرزي توسعه و امینت هاي  از یک دهه قبل تاکنون به عنوان عامل اساسی در بررسیاست که 
گوناگون داخلی و خارجی از هاي  مناطق مرزي به دلیل تماس با محیطدر واقع توجه قرار گرفته است .

سیب پذیریهاي و تهدیدات آوجود مبادالت و پیوندهاي فضایی دو سوي مرز  ؛ي خاص برخوردارندویژگیها
مختلف در این مناطق اهمیت ویژه اي را در فرایند برنامه ریزهاي توسعه امنیت و آمایش کشور به مناطق 

مردمی مشارکت  ودست یابی به امنیت و بدون درگیر ساختن منافع محلی و به دلیل اینکه مرزي داده است 
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امکان پذیر نیست لذا یافتن الگویی از توزیع فضاي قدرت که ضمن حفظ اصول وحدت استقالل و تمامیت 
ارضی بتواند مشارکت معنی دار مردم در قالب نهادهاي محلی را محقق سازد از اهمیت روز افزون برخوردار 

و هدایت مردم محلی و تقویت آن به  . بنابراین احیاء و تقویت سازمانهاي محلی وتوجه به رهبرياست
منظور استفاده از کمک و مشارکت مردم محلی در تصمیم گیریهاي درست و هوشمندانه در مواقع لزوم به 

در مناطق  غیرعاملویژه در نقاط سوق الجیشی میتواند به عنوان اقدامی در جهت تمهید براي انجام پدافند 
  مرزي پیشنهاد شود.
 منابع و ماخذ  

ناشـر معاونـت پژوهشـی دانشـکده      ،ه)-م-در جنگهاي نـوین (ش  غیرعاملپدافند  ،1388 ،محمد ،لویی احمر
  فارابی .

ناشر مرکز چـاپ دانشـگاه شـهید     ،پایدار غیرعاملالزامات معمارانه در دفاع  ،1386 ،احمد ،اصغریان جدي
  بهشتی
  انتخاب نشر ،ایران در پایدار توسعه و زدایی تمرکز ،1390 ،زهرا ،موسوي ،جواد ،اطاعت

، نواحی مرزي، توسعه  و پدافند غیر عامـل، مطالعـه مـوردي: اسـتان خراسـان جنـوب،       1392بخشی، احمد، 
  ).  غیرعاملششمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران (پدافند 

 مرزهـا بـا   مـدیریت  در مـرزي  سـاکنین  بکـارگیري  و ، سـاماندهی 1392جان پرور، محسن، لسانی، سبحان، 
  ).   غیرعامل، ششمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران (پدافند غیرعامل پدافند رویکرد

  سمت. انتشارات ،ایران سیاسی جغرافیاي ،1387 تهران،رضا محمد ،نیا حافظ
  سمت. انتشارات ،سیاسی جغرافیاي در جدید هاي افق ،1388 تهران ،مراد ،راد کاویانی ،رضا محمد نیا، حافظ

قالیباف، محمد باقر، راهبرد توزیع فضاي قـدرت سیاسـی در ایـران از طریـق  توسـعه      حافظ نیا، محمد رضا، 
  فصل نامه تحقیقات جغرافیایی ،509نهادیهاي محلی، شماره مقاله 

نشر دانشکده علـوم   غیرعامل،مجموعه مقاالت دانشجوي پدافند ،1389 ،مهدي ،بیگدلو،مهدي ،خواجه امیري
  و فنون فارابی

، مزایا و الزامات دولت محلی و جایگـاه آن در  1392حجی پناه، نرگس، قاسمی، سجاد،  خوارزمی، امید علی،
  ).  غیرعامل، ششمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران (پدافند غیرعاملپدافند 

مـرزي از منظـر   هـاي   کـارکرد بازارچـه  تحلیـل  ، 1392زرقانی، سید هادي، اعظمی، هادي، علمدار، اسماعیل، 
)، ششـمین کنگـره   نه موردي:بازارچه مرزي ماهیرود سربیشه استان خراسان جنـوبی  (نموغیرعاملپدافند 

  ).  غیرعاملانجمن ژئوپلتیک ایران (پدافند 
محلـه علـوم    –زرقانی، سیدهادي، عوامل موثر در امنیت مرزي با تاکید بر مـرز شـرقی ایـران و افغانسـتان     
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  جغرافیایی 
در رابطـه بـا امنیـت     غیرعامـل ضرورت توجه بـه پدافنـد   ، 1392عربی، زهرا، اطفی، مجتبی، حاتمی، داود، 

  ).  غیرعاملشهرهاي مرزي، ششمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران (پدافند 
 در غیرعامـل  پدافنـد  ،  راهبردهاي1392عنابستانی، علی اکبر، مهدي فر، غالمرضا، رجبی جنبه دراز، سمیه، 

  ).  غیرعاملمرزي،  ششمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران (پدافند  هاي سکونتگاه عهتوس
تهران، سپاه پاسداران ،، نظریه پایه و اصول امایش مناطق مرزي جمهوري اسالمی ایران1380عندلیب،علیرضا،

  دانشکده فرماندهی و ستاد،انقالب اسالمی
 و پیشـرفت  هـاي  برنامـه  از کشـور  در سـازي  شـهر  و مسـکن  به راهبردي نگاه ،1390 ،باقر محمد ،قالیباف

  حامد. نگارستان انتشارات ،عدالت
، بررسی نقش و ظرفیت مرز در تقویت هویت ملی در عصرجهانی شـدن مـورد ایـران،    1391 ،قصري، محمد

  ).  غیرعاملششمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران (پدافند 
، تبیین نقش و جایگاه نهادهاي 1392محمدي، حمیدرضا، خالدي، حسین، غالمی، بهادر، میرازیی، محمد علی، 

  ).  غیرعاملج ا ایران، ششمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران (پدافند  غیرعاملمحلی در افزایش توان پدافند 
، ل در مطالعـات آمـایش سـرزمین   اهمیت و نقش پدافند غیرعامـ ، 1392محمدي، حمیدرضا، ولی زاده، حوا، 

  ). غیرعاملششمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران (پدافند 
  سمت. انتشارات ،شهرداریها و شوراها مدیریت و محلی حکومتهاي امور اداره ،1382 ،محمد سید ،مقیمی
  بازتاب نشر ،شهرداریها و هاي سازمان مدریت ،1380 ،عبدالرحیم سید ،یفر نوروز





  پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
  3غالمرضا نیاسري ،2نرگس حجی پناه ،1سید هادي زرقانی

  
  چکیده

ها  فاجعه. باشد می خیز در جهان ء ده کشور اول فاجعه،  ایران جزبا توجه به شواهد و آمار موجود
، نظم اجتماعی ةداراي ابعاد و آثار اجتماعی گسترده در حوز، عالوه بر خسارات مادي و اقتصادي

انسان از زمان  به عبارت دیگر. باشند می همبستگی اجتماعی و هنجارها و الگوهاي رفتار اجتماعی
شرایط زیستی و  هگاهی در معرض تهدید و صدماتی قرار گرفته که وضعیت وپیدایش تا کنون گ

غیرنظـامی   یدفاعهاي  روش غیرعامل یکی از پدافند. اجتماعی او را با بحران مواجه نموده است
 محسـوب جهـان  هـاي   کشـور بیشتر در ، مخاطرات طبیعی و غیرطبیعیمقابل  دراثربخش و کارا 

بحران مدیریت توجه جدي به ، در این زمینه ریزي برنامهیکی از اهداف اصلی  این میان درشود.  می
که ، بحرانمدیریت توان  می غیرعامل اساس اصول پدافند بربا مالحظات پدافند غیرعاملی است که 

 امروزه نقـش پدافنـد  . است را بررسی نمودمخاطرات  از حین و بعد، قبل سطوح مختلفداراي 
آن قابـل   ناشی ازهاي  سیبآزمینه کاهش مخاطرات و  عوامل دفاعی در یکی از عنوان بهغیرعامل 

آثار و  حوادث طبیعی و غیر طبیعیافزون  وقوع روزچراکه ، گرفت شودنادیده  نبایدبوده و توجه 
نمـوده  مهم تبدیل هاي  چالش یکی ازبحران را به مدیریت  ها، انسانحیات  بر ها بحراناین وسیع 
مقابله  جهت، آن مالحظات و اصول رعایت و پدافند غیرعامل اقدامات به همین منظور انجام، است

 پدافنـد  است از اهداف ضروري خسارات امري کاهش و تهدیدات ایجاد شده جهتها  بحرانبا 
 عمـوم  به رسانی خدمات تداوم، امنیت ایجاد، حیاتی نیازهاي تأمین، مدیریت بحران در غیرعامل

 روش به هک مقاله این. باشد می بحران و تهدید با شدن مواجه در هنگامها  انسان جان حفظ، مردم
بیان  ضمن، دارد تالش است شده تدوین اینترنتیهاي  سایت و مکتوب منابع از استفاده با و مروري

 ریزي برنامهو اهمیت مدیریت و  نقش، غیرعامل بحران با مالحظات پدافند اهمیت مدیریت ضرورت
  . نماید ارائه را الزم راهکارهاي زمینه این در و، بررسی را به جا و منطقی در شرایط بحرانی

  . مخاطرات طبیعی و غیر طبیعی، پدافند غیرعامل، مدیریت بحران :ها کلیدواژه
    

                                                   
  استادیار جغرافیاي سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد .1
 استادیار جغرافیاي سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد .2
 ارشد جغرافیاي سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد کارشناسی .3
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  مقدمه
گویاي این امر است ها  و استفاده از آن قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد. تاریخ زندگی انسان غیرعاملپدافند 

و نیز در امان بودن از تهاجم دشمن  در هر دوره اي از تاریخ به منظور کاهش خسارات محیطیها  که انسان
در حوادث ها  بشري انسانهاي  نموده اند. با پیشرفت جوامع و شکل گیري تمودن می از جاهاي امن استفاده

کردند تا در امان باشند که به این امکانات پدافند  می مهم از جمله جنگ از وسایل و امکاناتی استفاده
و مصائب طبیعی و غیر طبیعی از جمله عواملی هستند که جوامع بشري را  گفتند. بنابراین بالیا غیرعامل می

دهند. تاریخ تمام ملل،  مملو از شواهد عینی و بعضاً مکتوب از وقوع بالیاي طبیعی است  مورد تهدید قرار می
که در برهه هایی از زمان موجب از هم گسیختگی هاي وسیع اجتماعی، اقتصادي و حتی سیاسی گردیده 

  . است
مناسب با شرایط بحران ناشی از مخاطرات طبیعـی   صحیح و اجراي عملیات، اتخاذ تصمیم سریع ضرورت

دانشی تحت عنـوان  به کارگیري  لزوم ،نظیر خشکسالی، طوفان و... و مخاطرات غیرطبیعی نظیر جنگ و ...
بـه  حین و بعـد بحـران    که قبل، شدهاین دانش به مجموعه اقداماتی گفته  آورد، می مدیریت بحران به وجود

بـا   ).15: 1388(قنواتی و همکـاران، انجـام مـی شـود   گفته شده حوادث  کاهش اثرات و آسیب پذیري منظور
در عصر تکنولوژي و ارتباطات، الزمه توسعه و پیشرفت همه جانبه، حفظ امکانات، منابع و توجه به اینکه 

ت در هنگام مواجه شدن با مخاطرات طبیعی و و کاهش خسار تأمین امنیت، در برابر تهدیداتها  زیرساخت
را بر  بحران مدیریت این امر ضرورت )1: 1391 پور، گوهريباشد( می پدافند غیر عامل منظر ازغیرطبیعی، 

 1391خمسـلویی،  جوزي تقوایی وسازد( می مطرح غیرعامل، دراکثر نقاط مختلف جهان پدافند اساس رویکرد
غیرعامل و کاربرد آن در شرایط مختلف لزوم به کارگیري مدیریت بحران به هر حال موضوع پدافند )، 63: 

هنگام روبرو شدن با مخاطرات را ضروري ساخته این امر پیشگیري و بازسازي و بـازتوانی منـاطق، کـاهش    
تلفات جانی و خسارات مالی را به همراه دارد، هدف ایـن مطالعـه، ضـرورت اهمیـت مـدیریت بحـران بـا        

غیرعامل است و ضمن تأکید بر مدیریت بحران در شرایط تهدیـد و بحرانـی، راهکارهـاي     مالحظات پدافند
الزم در این زمینه ارائه نماید. مقاله حاضر به صورت مروري اسـت و جمـع آوري اطالعـات بـا اسـتفاده از      

  اینترنتی انجام شده است.هاي  منابع مکتوب و سایت
   مدیریت بحران

 ر طبیعی یا به وسیله بشر، به طور ناگهانی یا به صورت فزاینده به وجودبحران رویدادي است که به طو
کند که براي برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراري،  می آید و سختی و مشقتی را به جامعه تحمیل می

، گیرند که عبارتند از:تهدید یا فرصت می از سه عنصر اصلی نشأتها  اساسی و فوق العاده دارد. این بحران
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 از نظر درجه بندي در  سه گروه کلی تقسیم ها  بر این اسا بحران. زمان محدود و میزان فشار وارده بر جامعه
  گردند: می

: عبارت است از هر وریداد پیش بینی نشده و غیرمنتظره اي که  یک واحد به 1بحران درجه  .1
  تنهایی و با امکانات معمول خود قادر به مقابله با آن باشد.

: عبارت است از هر وریداد پیش بینی نشده و غیرمنتظره اي که  براي مقابله با آن 2درجه بحران  .2
 دو یا چند نهاد با قابلیتی بیش از حد معمول نیاز باشد.

: عبارت است از هر وریداد پیش بینی نشده و غیرمنتظره اي که  ابعاد آن به حدي 3بحران درجه  .3
جهیز کلیه امکانات و نهادهاي مسئول در سطح شهر و باشد که براي مقابله با آن نیاز به ت

هماهنگ کردن و همکاري این نهادها و نهادهاي دیگر خارج از این حوزه باشد(اسکندري، 
1389 :152-151 .( 
براي کنترل بحـران و  فرآیندي پویا در قالب اقداماتی سنجیده عبارت است از  مدیریت بحراندر مجموع، 

از وقـوع بحـران انجـام مـی      پـس وقـوع بحـران و   حـین  یش از وقوع بحران، در که پشرایط اضطراري است 
پـیش بینـی،    اسـت کـه  مدیریت بحران ناظر بـر تمـامی مراحـل بحـران      ).143: 1389فرجی و قرخلو،(شود

هـا   بازیابی، بازسازي و یادگیري مهم ترین گـام  وپیشگیري و آمادگی سه گام اساسی در مرحله قبل از بحران 
عملیات امداد و نجات، عملیات ویژه و مهار ساختن بحران، مهـم تـرین اقـدامات    ن و س از بحرامرحله پ در

  ).60: 1387روشن دل اربطانی و همکاران،باشد( می در حین بحرانبحران مدیریت 
  پدافند غیرعامل

ا اجراي گردد که مستلزم به کارگیري جنگ افزار نبوده و ب می به مجموعه اقدامتی اطالق غیرعاملپدافند 
آن م یتوان از وارد شدن خسارت مالی و تجهیزات و تأسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات 

: 1389انسانی جلوگیري نموده و یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد(اسکندري،
17.(  
که بدون استفاده از سالح باعث کاهش  دافند غیر عامل به مجموعه اي از تدابیر و اقداماتی گفته میشودپ

به عبارت ساده، پدافند غیر عامل یعنی  آسیب پذیري، تلفات جانی و خسارات و افزایش قدرت پایداري شود.
  "دفاع بدون سالح در مقابل تهدید"

پدافند غیرعامل مجموعه اقداماتی که بدون نیاز به کـاربرد تجهیـزات نظـامی و صـرفاً برنامـه ریـزي و       
ناشـی از انفجـار، تهدیـدات    هـاي   ی صحیح و با ارائه ي تمهیدات مناسب، به دنبال محدود نمودن آسیبطراح

فضـاي کالبـدي، بـه منظـور     هـاي   نظامی، زلزله و سایر خطرات طبیعی و غیرطبیعی با هـدف بهبـود قابلیـت   
محمود زاده و باشـد(  مـی  محافظت از جان افراد و به حداقل رساندن تلفـات جـانی و مـالی ناشـی از حـوادث     
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  ).7: 1391همکاران،
  محیطی و تهدیدات انواع مخاطرات

 دوم و گروه زلزله دارند مانند طبیعی منشأ اول شوند گروه می تقسیم دسته دو به محیطی مخاطرات
 از ناشی سوزي مانند آتش است طبیعت در انسان نابجاي هاي دخالت از ناشی که انسانی، منشأ با مخاطرات

  . )(Pande,2006:598انسان فعالیت
  طبیعی مخاطرات

خواهد داد که  قرار تهدید مورد را او زندگی افتاده و  اتفاق بشر سکونت ي محدوده در مخاطرات طبیعی
 و آب شناختی، شرایط زیست شناختی، زمین علل طبیعی به مخاطرات قبیل این شود می بحران وقوع باعث
 نتیجه در مخاطرات ) این قبیل1: 1389قائد رحمتی،(د دادروي خواهن انسان زندگی محیط و... در هوایی

 فشانی، رانش آتش هاي زلزله، فعالیت نظیر هایی پدیده شامل خطرات این شوند، می ایجاد طبیعی حوادث
 به در انسان که خطراتی و حوادث. است …و گرمسیري، سونامی، سیالب ها، خشکسالی هاي زمین، طوفان

 و ازون الیه تخریب و اي گلخانه گازهاي انتشار و زمین کره شدن گرم مانند است دخیل آن آمدن وجود
 توان می حوادث را این شدت افزایش اما. هستند طبیعی هاي پدیده بعضی اگرچه... و قطبی هاي یخ شدن آب
 خواهد قرار خطر معرض در را جانوران و گیاهان مردم، موارد این همه داد. نسبت انسانی هاي فعالیت به
گذارند، این  می مخاطرات طبیعی وقایعی هستند که بر روي ایمنی تاثیر). 37: 1389بیات، و رنجبر(داد

و برنا (دنمایتحمیل می مختلف هاي  بخشدر  را مخاطرات ساالنه خسارات جانی و مالی فراوانی
  ). 81: 1390،واحدپور
  غیرطبیعی   مخاطرات

نظامی، امنیتی و اتفاقی.  تهدیدهاي :می شوند تقسیم دسته سه هب ساز  انسان مخاطرات غیرطبیعی یا تهدیدهاي
 خرابکاري، بمب شامل نیز امنیتی تهدیدهاي. است دریایی و زمینی هوایی، تهاجم شامل نظامی تهدیدهاي

 خطرناك مواد نشت یا و سوخت مخازن انفجار سوزي، آتش شامل اتفاقی تهدیدات باشد و  می...  و گذاري
   .)21: 1388،مقررات ملی ساختماندفتر (است
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  چرخه ي مدیریت بحران 
وجود دارد چرخه ي مدیریت بحران نام دارد و الگوي سنتی ها  مجموعه مراحل اجرایی که در همه بحران

) نشان داده شده است(گروه پژوهش کمیته پدافند 1باشد که در شکل ( می مدیریت بحران شامل سه مرحله
  ).10: 1392و پرورش،وزارت آموزش  غیرعامل

  
  )چرخه ي مدیریت بحران1شکل(

  اهداف پدافند غیرعامل در مدیریت بحران
 را میزان خسارات و را گرفته امکانات و تلفات انسانی نابودى به دنبال این است که جلوى عامل غیر پدافند

). بنابراین در 9: 1392است(سلیمانی، عامل پدافند غیر در هدف ترین مهم به حداقل ممکن برساند این
شود(محمود زاده و  می ) برخی از مهمترین اهداف پدافند غیرعامل جهت مدیریت بحران نشان داده2شکل(

  ).8: 1391همکاران،
  
  
  
  
  
  

  
  

  )اهداف پدافند غیرعامل در مدیریت بحران2شکل(

  بحران هاهاي  آثار و پیامد
در ها  کلیه بحران عمومی اثرات مجموع اما در است مختلفی اثرات داراي خود خاص نوع به باتوجه بحران
 و انسانی علوم روستایی، پژوهشکده و شهري تخصصی خدمات و مطالعات شود(مرکز می ) نشان داده3شکل(

  ).16: 1385دانشگاهی، جهاد اجتماعی

ــل از  ــه قبـ مرحلـ
 وقوع بحران

ــام  ــه هنگـ مرحلـ
 وقوع بحران 

ــس از  ــه پـ مرحلـ
 وقوع بحران 

ف پدافند غیرعامل در اهدا
  مدیریت بحران

 

 حفظ جان افراد

 و حفظ آمادگی براي مقابله با بحرانایجاد 

 ن آسیب پذیريکم نمود
 ایجاد امنیت در برابر تهدیدات
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  )آثار و پیامدهاي بحران ها3شکل(

  
  غیرعامل لزوم هماهنگی و اطالع رسانی در مدیریت بحران با رویکرد پدافند

باشد براي  می مختلف، از وظایف اصلی مرکز مدیریت بحرانهاي  و سازمانها  وظیفه هماهنگی بین گروه
ایجاد هماهنگی، الزم است که برآوردي نسبتاً صحیح و به جا از خطر داشته و منابع سازمانی موجود را براي 

عالوه بر این مسائل، مرکز مدیریت اقدام یک دست و هماهنگ در برابر خطر، همسو و هم جهت نمود. 
 امدادگر به خوبی در کنار یکدیگر کارهاي  بحران باید از این موضوع اطمینان حاصل نماید که سازمان

باشند، در زمان وقوع حوادث، تبادل اطالعات و  می یکدیگر آشناهاي  نمایند و همه با وظایف و مسئولیت می
بسیار ضروري است زیرا تبادل و گردش اطالعات با در نظرگیري  مرتبط با بحرانهاي  نظرات بین سازمان

اصول پدافند غیرعامل در ایجاد، اصالح و حفظ هماهنگی، کاهش اثرات و خسارات و آمادگی در برابر 
: 1392وزارت آموزش و پرورش، غیرعاملباشد(گروه پژوهش کمیته پدافند  می بحران و تهدید  بسیار موثر

و  نمایند ایفا سوانح مدیریت در مهمی بسیار نقش توانند می جامعه مختلف هاي نکه گروهبا توجه به ای ).15
ها  این فعالیت در مردم را مختلفی از قشرهاي که خواهند گرفت قرار کمتري پذیري آسیب  تحت کشورهایی

استفاده  مرگبار سوانح به پاسخ و درك براي آنان هاي از توانمندي و دهند شرکت
   .)71: 1389استوارایزدخواه،(نمایند

خسارات و نابودي مواد و 
 محصوالت غذایی

آثار و پیامدهاي 
 بحران ها

 فوت

خسارات اقتصادي در سطح 
 ملی

 اثرات ثانویه روانی و اجتماعی

 آسیب دیدگی

خسارت دیدن تأسیسات 
 زیربنائی و سیستم هاي دولتی 

 نابودگی وضعیت معیشتی

 قطع جریان تولید

 قطع روند عادي زندگی

قطع روند عادي لرلءه سرویس 
 هاي ضروري
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  ضرورت اهمیت مدیریت بحران با مالحظات پدافند غیرعامل
هدف کاهش آسیب پذیري  به منظور پدافند غیرعاملبا مالحظات  مدیریت بحرانتوجه  در سال هاي اخیر

ایش و سیستم هاي حیاتی و افزها  تداوم فعالیت دستگاه، سرزمیني زیر ساخت هاي حیاتی موجود در پهنه 
 پدافند غیرعاملهمان طور که گفته شد  )،1: 1391بهبهانی و همکاران،باشد( می حائز اهمیتپایداري ملی 

 اتجلوگیري از تلفات و خسارو اجراي آن موجب کاهش و  که بکارگیرياست  فعالیت هاییمجموعه 
 بحران )1: 1388ایی،هیلو و غالمرضشود و تسهیل مدیریت بحران را به همراه دارد( می مخاطراتناشی از 
 نیاز آن کردن برطرف جهت که خواهد آمد وجود به بشر، وسیله به یا طبیعی طور یا به که است اى حادثه

 و فیزیکی محیط در عمده تغییرات با و است بعدي چند مفهوم است، بحران اساسی اضطراري، اقدامات به
 یا و روش تدوین نیازمند بحران مدیریت بنابراینخواهد شد،  شناخته انگیز غم انسانی پیامدهاي و اجتماعی

 بسیار اندازه تا توان مى قبلی هاى آمادگی و مناسب و درست ریزى برنامه طراحی با که است کلی چارچوب
). 93: 1391میارکالیی و همکاران، را کاهش داد(صمدي بزرگ هاي بحران زمان مدت و خسارت از زیادي

محافظت از عناصر  و )et al.,2013: Nedae Tousi  23پذیري به شهرها( بیو کاهش آس تیامن بنابراین
 مالحظات ) به کارگیريFavier et al.,2012:1و ... (ها  ، جاده ها، خانهها نسانمانند ا در معرض خطر

از  ماندن و در امان دید از شدن مخفی کردن امکانات، پنهان در مدیریت بحران را جهت  غیرعامل پدافند
شناسایی مشکالت، ) از این رو 1: 1388سازد(بوذري، می ضروري بازسازي را، و افزایش سرعت تهدیدات

توسعه جامع برنامه مدیریت  مندنیازمخاطرات پیشگیري براي مقابله با هاي  و راهها  کمبودها و کاستی
 Raftar etسازد( می رياجرایی امري ضروهاي  حیاتی در تمام آژانسهاي  به عنوان یکی از شریان بحران را

al.,2011:1923هستند، گریبان به دست آن با جهان مناطق بیشتر که موضوعاتی از ). در حقیقت یکی 
عملیات است که  اجراي وها  تصمیم صحیح و سریع اتخاذ لزوم حوادث و بودن غیر مترقبه ماهیت به توجه
 پذیري آسیب و بحران مدیریت شناخت آورده، و جهت وجود به بحران مدیریت عنوان تحت را دانشی
بسیار  بحران مدیریت پذیري آسیب در موثر هاي عامل بررسی طبیعی و غیرطبیعی، بالیاي برابر در مناطق

 ناپذیر را اجتناب مقوله مدیریت بحران به توجه مسئله، این ) و107: 1390مهم است(عزیزپور و همکاران،
  ).46: 1391غریبی، و تبریزي(خواهد ساخت

  راهکارهایی جهت مدیریت بحران با مالحظات پدافند غیرعامل
موضوع مدیریت بحران در حوزه هاي مختلف  و بحران، واقعیتی اجتناب ناپذیر در زندگی اجتماعی است

 با مقابله جهت راهکارها موثرترین از یکی آموزش) از این رو  77: 1390(تابلی و همکاران،مطرح است
 منظم که صورتی در آموزش شود، می محسوب  بشردوستانه مناسب و امدادي اتخدم ارایه و ضامن حوادث

 آنان کارایی و عملکرد بهبود باعث شود اجرا و تدوین بحران مدیران واقعی نیازهاي راستاي در و هدفمند و
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 امري بحران مدیریت آموزش ). بنابراین سنجش اثربخشی45: 1389و هداوندي، شد(هداوندي خواهد
 ضعف و قوت نقاط توان میها  آموزش اثربخشی سنجش باشد که با می آموزش مدیران براي ضروري
 در آمادگی ناپذیر جدایی جز ). بدین ترتیب آموزش17: 1389و هداوندي، داد(هداوندي تشخیص راها  برنامه
مدیریت  کمی و کیفی ارتقاي جهت در آموزش فرایند ناپذیر جدایی جز آموزش ارزشیابی و بحران مقابل

 در مطرح هاي دانش و علوم از بسیاري کنار در ).24: 1388خواهد بود (پورحیدري و همکاران، بحران 
 تري گسترده جامعه که دانست موثري هاي دانش و علوم جمله از توان می را شهرسازي دانش بحران، زمان
 توانمندسازي و تجهیز منظور به موثري عامل کالن مقیاس دهد که در می قرار خود پوشش تحت را

). 141: 1389آید(توکلی و همکاران، می حساب بهها  بحران از ناشی شرایط برابر در شهري هاي سکونتگاه
قبل، حین و  در بحران مدیریت به کمک در ملی رسانه نقش ایفاي توان مطرح نمود می راهکاري دیگر که

 از ) همچنین هماهنگی 1: 1390نهازي،و  پیک باشد(ره می است که بسیار موثر بحران وقوع از پس
که به معناي  هماهنگی بر مبتنی بحران مدیریت توان به مدل می باشد که می بالیا مدیریت اصلی مشکالت

کاربردي جهت مقابله با بحران  راهکاري عنوان مختلف در شرایط بحران است بههاي  هماهنگی بین سازمان
  ).10: 1392اشاره نمود(بذرگر و همکاران،

  نتیجه گیري
باشد که با مدیریت و  می مدیریت بحران گامی مهم و اساسی  جهت رویارویی و یا مقابله با مخاطرات

برنامه ریزي صحیح و به موقع کمترین آسیب و خسارت جانی و مالی را خواهیم داشت، که این مسئله یکی 
هاي  اي رسیدن به این مهم، ضرورت آموزشرسد بر می باشد، به نظر می از اهداف اساسی در پدافند غیرعامل
ملی و بین المللی حائز هاي  مختلف و  همچنین رسانههاي  و نهادها  الزم به عموم مردم از طریق سازمان

باشد، این امر موجب خواهد شد تا مردم خود، در هنگام مقابله با بحران بهترین و مناسب ترین  می اهمیت
  آماده مقابله با این شرایط بدانند. عمل انجام دهند و خود را همیشه

جهت دستیابی به مدیریت صحیح و کارآمد در شرایط بحران با مالحظات پدافند غیرعامل، پیشـنهادهاي  
  شود: می زیر ارائه

 بـا  مقابلـه  در مناطق بحرانی به منظور ممکن هاي  بحران تمامی شناسایی تیم و گروهی براي نمودن مشخص -
  . بحران

  به مردم در هنگام رو برو شدن با بحران. عمومی و همگانی هاي آموزش -
به منظور آگاهی پیش از وقوع حادثه و ترك محل جهت جلوگیري  استفاده از سیستم هشدار دهنده خطر -

  از تلفات و مرگ و میر.
، چرا که با نمایدابعاد بحران را کاهش  دتوان می تقویت بیمه در مناطق حادثه خیز حتی به صورت اجباري -
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  باشد. می رفع بحران جهتپرداخت خسارت خود عامل بزرگی  ،توجه به ابعاد حادثه
  

  منابع  
 بحـران،  مـدیریت  در توانمند یا سوانح در پذیر آسیب: طبیعی بالیاي و )، زنان1389یاسمین( استوارایزدخواه،

    .71-80،ص2، شماره2دوره نجات، و امداد
 پدافند غیرعامل، تهران، انتشارات بوستان حمید هاي  دانستنی)، 1389اسکندري، حمید(

 مهــدي و مرادیــان، محمـدعلی. رهگــذر،  شــکوفه. حســینی، حمیدرضـا. احمــدي،  راضــیه. خانکــه، بـذرگر، 
 در بیمارستانی آمادگی میزان بر هماهنگی، بر مبتنی بحران مدیریت مدل کاربرد تاثیر )،1392محمدجواد(
    .10-18،ص29، شماره8 پرستاري، دوره شیراز، پژوهش رجایی شهید بیمارستان

، 2 شـماره  ،4 سـال  زمـین،  فصـلنامه  غیرعامـل،  پدافنـد  در آن کـاربرد  و شناسی )، زمین1388سهیال( بوذري،
 .1-10ص1
 تصادفات و سوانح کنترل در طبیعی مخاطرات مدیریت نقش بررسی ،)1390(غالمعباس واحدپور، و رضا برنا،

 .81-92،ص3، شماره1اي، دوره منطقه ریزي مجله برنامه  چالوس، – کرج محور: مطالعه مورد اي جاده
بحران و پدافند غیرعامـل و جایگـاه    مالحظات مدیریت)،  1391بهبهانی،حمید. زیاري،حسن و سیفی، حامد(

، 1ص ،دومــین کنفــرانس ملــی مــدیریت بحــران  ،آن در توســعه زیرســاخت هــاي حمــل و نقــل ریلــی 
 .www.civilica.comسایت

 مـدیریت « دوره ارزشـیابی   )،1388مهدي( حسین و نجفی،،مقدم لیال. سپاسی غالمرضا. ذکریایی، پورحیدري،
 ویژگـی  تـاثیر  بررسی( تهران استان هاي شهرستان غیرمترقبه حوادث ستاد اعضاي و مدیران ویژه »بحران
 دوره از رضـایت  میـزان « و »بحـران  مـدیریت  مباحث از آنان نگرش« بر کنندگان شرکت جمعیتی هاي
   .24-35، ص4، شماره1دوره ،نجات و امداد ،)»ها
 در شـهري  بـاز  فضـاهاي  کاهش روند بررسی )، 1389علی( پور، مصطفی و حسین علیرضا. شمشیربند، توکلی،

 شهرسـازي  و معمـاري  تهـران،   کالنشـهر  موردي نمونه بحران، مدیریت بر تاکید با شهري توسعه فرایند
 .141-155،ص5، شماره3دوره شهر، آرمان

 ،دا رمـان  در بحـران  مـدیریت  هاي مدل )، بررسی1391الهام( زاده، سمانه. اشرف افشار، حمید. کریمی تابلی،
-104،ص6-5، شماره 3 ، دوره)کرمان انسانی علوم و ادبیات دانشکده نشریه زبان و ادب( پایداري ادبیات

77.     
 عملکـردي  اعتباربخشـی  ملـی  مـدل  در بحـران  مدیریت )، جایگاه1391فرید( تبریزي، جعفرصادق و غریبی،

   .35-46،ص3، شماره4 دوره ،نجات و امداد بیمارستان،

http://www.civilica.com
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 رویکرد با شهر اصفهان راه پیمایی هشتگانه مسیرهاي )، ارزیابی1391جوزي خمسلویی، علی( ،تقوایی، مسعود

 .63-75، 2، شماره4امداد و نجات، سالشهري، فصلنامه علمی  پدافند غیرعامل و ریزيبرنامه
)، مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل، نشر توسعه ایران، ویـرایش یـک،   1388دفتر مقررات ملی ساختمان(

 .1-179ص
تدوین الگوي جامع فراگرد مدیریت )، 1387روشن دل اربطانی، طاهر. پور عزت، علی اصغر و  قلی پور،آرین(

 .60-84، ص39، مسلسل2، شماره10، فصلنامه دانش انتظامی، سالبحران با رویکرد نظم و امنیت
 بحـران  مدیریت در ملی رسانه نقش بهینه ایفاي راهکارهاي )،1390غالمحسین( سیامک و نهازي، پیک، ره

   .1-15،ص44شماره استراتژیک، دفاعی مطالعات فصلنامه طبیعی، غیرمترقبه حوادث هاي
 مـدیریت  و زلزلـه  بر تاکید با خمین شهرستان طبیعی مخاطرات بررسی ،)1389(سارا محسن و بیات، رنجبر،

 .37-49،ص4، شماره2دوره زاگرس، انداز چشم جغرافیایی نامه فصل بحران،
 پدافنـد  کمیتـه  پـرورش،  و آمـوزش  وزارت پایـدار،  ملـی  مقاومت غیرعامل پدافند ،)1392(محمود سلیمانی،

 .1-23ص غیرعامل،
 هـالل  نقـش  اهمیـت  و ضرورت )،1391عباس( حمزه و بابایی، میارکالیی، صمديحسین.  میارکالیی، صمدي

 .    93-106 ،ص3، شماره4دوره نجات، و امداد بحران،  مدیریت در طبیعی بالیاي و حوادث در احمر
 بحـران  مدیریت در موثر عوامل بندي )، اولویت1390زهرا( علی و اسماعیلیان، آبادي، ملکه. زنگی عزیزپور،
 و ، جغرافیـا )اصـفهان  شـهر  بحـران  بـا  مرتبط هاي سازمان موردي مطالعه( طبیعی بالیاي برابر در شهري

ــزي برنامــه ــوم پژوهشــی مجلــه( محیطــی ری ــاپی( 3، شــماره22، دوره)اصــفهان دانشــگاه انســانی عل  پی
  .107-124،ص)43

شـهر بابـل، مجلـه    )، زلزلـه و مـدیریت بحـران شـهري(مطالعه مـوردي:      1389فرجی، امین و قرخلو، مهدي(
 .143-164ص25، شماره 8جغرافیا، سال 

 مقاالت مجموعه. اسالمی کشورهاي در طبیعی مخاطرات مدیریت وضعیت بررسی ،)1389(صفر قائدرحمتی،
 .1-11زاهدان،ص ایران، اسالم، جهان جغرافی دانان المللی بین کنگره چهارمین

توانمند سازي مدیریت بحران شهري در جهت کـاهش   )،1388قنواتی، عزت اله. قلمی، شبنم و عبدلی، اصغر(
 .15-24، 4، شماره1جغرافیاي طبیعی، سال د،الیاي طبیعی (زلزله) نمونه موردي: شهر خرم آباب

)، آشنایی بـا مـدیریت بحـران( ویـژه     1392وزارت آموزش و پرورش( غیرعاملگروه پژوهش کمیته پدافند 
 .1-24ته پدافند غیرعامل،صآموزش کمیته مدیریت بحران در مدرسه)، کمی

کاربري هاي حیـاتی، حسـاس و مهـم موجـود در کـالن شـهرهاي        شناخت تنوع)، 1391گوهري پور، احمد(
س  س)،نمونه مورد مطالعه: تأسیسات برق رسانی مشهد مقدل(کشوراز دیدگاه پدافند غیرعام دومین کنفران
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 .www.civilica.com، سایت1ص ،ملی مدیریت بحران
)، پدافند غیرعامل در خانه، چاپ هفتم، ویرایش 1391امیر. پیراسته، سعید و نظام الدین، سعید( محمود زاده،

 .1-32دوم، انتشارات علم آفرین، ص
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 .1-111کشور، صهاي  دهیاري وها  شهرداري

کاربرد فضاي سبز در تاسیسات آبرسـانی از دیـدگاه پدافنـد    )، 1388هیلو، محمد علی و غالمرضایی، مصطفی(
 .www.civilica.com، سایت1، صها اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساخت، غیرعامل
 بحـران  مـدیریت  کارگـاهی  آموزش دوره اثربخشی ارزیابی )،1389فاطمه( و هداوندي،محمدرضا  هداوندي،
 .17-32،ص1، شماره2نجات، دوره و ، امداد1388 سال در کرمان استان
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  ملی در حفظ امنیت سایبرنتیک جایگاه علم
  2محمد عالئی آرانی ،1سالمی مریم

  
  چکیده

هاي کنترل خودکار براي تجهیزات  دنبال توسعه مغزهاي الکترونیکی و مکانیسم علمِ سایبرنتیک به 
 ةدر طول جنگ جهانی دوم مطرح و در جریان پژوهش دربار، گیر بمب ي رهها دستگاهمانند ، نظامی

تکیه بر  باسایبرنتیک . رشد کرد، کنند فنونی که اطالعات توسط آنها کارکرد موردنظر را پیدا می
سازي در شبیه، شود اطالعاتی یاد می ۀفناوري فضاي جدید اطالعاتی و ارتباطی که از آن به جامع

 هـاي ر نظـام هاي زنده کوشیده است و حتی تحوالت زیـادي را د  هر چه بیشتر ماشین به سیستم
در  مختلف از نقش علـم سـایبرنتیک  هاي  این پژوهش جنبه. آموزشی و تربیتی ایجاد نموده است

 فناوري همیشه نقش تعیین، در نظام رقابت جهانی. کند می حوزه امنیت و پدافند غیرعامل را تبیین
از ، ها و محاسنی کـه دارد فناوري اطالعات و ارتباطات به دلیل قابلیت. اي ایفا نموده استکننده

، مللی بوده استبیشتري در جهت اهداف سیاسی و نظامی بین ال برداري بهرهها مورد سایر فناوري
باعث شده ، در جهت ضربه زدن به امنیت ملی کشورهاي دیگر ها قدرتورود به این عرصه توسط 
 و تهاجمـات ، مهم در پدافند غیرعامل بکـارگیري و افـزایش حمـالت   است که یکی از مباحث 

جنگ با این رویکرد است و  محصولی شوم از انقالب اطالعات عنوان ، بهدفاع سایبريهاي  شیوه
، خـودي  نیروهـاي  نفع به »دانش و اطالعات موازنه« زدن با هدف برهم دفاع سایبري وسایبري 

 . است در جهت کاهش شکاف دیجیتالی هاي همگانینیازمند توجه و آموزش
پدافنـد  ، جنـگ سـایبر  ، فضاي سایبر، امنیت، جامعه اطالعاتی، ارتباطات، سایبرنتیک :ها کلیدواژه
  غیرعامل

   

                                                   
  ر گروه علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور مرکز مشهد.استادیا. 1
  alaee62@gmail.com / دکتري علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور مرکز مشهد دانشجوي .2
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  مقدمه  
رسد بکارگیري این  را در دنیاي اینترنت، رسانه و ارتباطات بسیار شنیده ایم. به نظر می 1عبارت فضاي سایبر

تر این اصطالح براي ارجاع به امور فنی به آن رنگ و بویی صرفا فنی و مکانیکی داده باشد. بررسی دقیق
  شود. نمایان می هاي روانشناختی آن هاي متنوعی از جمله خصلتاصطالح، وجوه و جنبه

سایبرنتیک «در کتابی با عنوان  2توسط ریاضیدانی به نام نوربرت وینر» سایبرنتیک«نخستین بار اصطالح 
-بکار رفت. سایبرنتیک علم مطالعه و کنترل مکانیزم 1948در سال » و کنترل در ارتباط بین حیوان و ماشین

هـاي کنتـرل در تکنولـوژي و    نظریه مکـانیزم  عنوان هاي انسانی و ماشینی است. سایبرنتیک به ها در سیستم
-طبیعت کاربرد دارد و بر مفاهیم اطالعـات و بـازخورد متکـی اسـت و جزئـی از نظریـه عمـومی سیسـتم        

  ).Umpleby, 2011؛1385هاست(شودریک و دیگران، 
یـز انتقـال   ها و متغیرها هستند و ن دریافت مداوم اطالعات از جهان خارج که به صورت رویدادها، پدیده

این اطالعات به داخل مجموعه و به گردش در آوردن اطالعات به وسیله عامـل ارتباطـات در درون نظـام،    
هاي تابعه، موجـب   ها بین نظام دریافت، بازتاب و کنترل مستمر در حالت ایستا و پایا و بررسی تعامل و تبادل

  .)1382فرهمند، فقهی  شود که سایبرنتیک از نظارتی کامل برخوردار گردد( می
  جنگ سایبري
هاي آن در فضایی که همه فعالیت دهد اهمیت می غیرواقعی به بازیگران کوچک و کم یفضاي مجازي قدرت
   پیوندند.هاي الکترونیکی ارتباطی و اطالعاتی به وقوع میبستر ابر شاهراه

با عنـوانِ هویـت   ها هشتاکنون تحقیقات محدودي در حوزه سایبرنتیک انجام شده است یکی از این پژو
کند که فضاي سایبر نیز به مثابه یـک فضـاي ارتبـاطی نـو پدیـد،      ملی و تعامل در فضاي سایبرنتیک بیان می

جذاب و فراگیر به سرعت جاي خود را در عرصه تعامالت اجتماعی باز می کند. این پدیده نیـز ماننـد هـر    
شـمارند و  هاي آن را بر مـی  بینی مزیتاي با خوش دهپدیده جدیدي بحث هاي فراوانی به راه انداخته است، ع

دهند، این تحقیق براي آزمون یکی از مهمترین مـدعیات در   آن هشدار می  برخی هم با بدبینی درباره مضرات
این عرصه که تاثیر فضاي سایبرنتیک بر هویت ملی انجام گرفته است. بدین منظور پس از تعریفی اجمالی از 

  (دوران، ؟)مورد بررسی قرار می دهد رابطه فضاي سایبرنتیک و هویت اجتماعی رافضاي سایبرنتیک، 
 به( اي رایانه هاي شبکه و رایانه از آن در جنگ طرفین که گردد می اطالق نبرد از نوعی به سایبري جنگ
 . سازند می جاري مجازي فضاي در را نبرد و کرده استفاده ابزار عنوان به) اینترنت شبکه خصوص
 .بدهد ارائه را جنگ از نوینی سبک تواند می آن گسترده تاثیرات و وسیع دامنه دلیل به انقالب این

                                                   
1 Cyberspace 
2 Norbert Wiener 
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 اطالعاتی جنگ مفهوم درك براي تالش« نویسد می »چیست؟ اطالعاتی جنگ« کتاب لیبیکی، در مارتین
 موجـود  این که بگویند فیل یک مختلف هاي بخش کردن لمس با بخواهند نابینا نفر چند که است این مانند

 » شودمی متعددي و مختلف هاي بخش شامل نیز اطالعاتی جنگ. چیست
 شـامل  هـا  تکنیـک  از هاي مجموع با ایم در واقع نبرد اطالعاتی استنبردي که ناخواسته در آن وارد شده

 از کـه  اسـت  اطالعـات  در کیفیـت  افـت  و اغتشاش ایجاد دسترسی، از ممانعت حفاظت، انتقال، آوري، جمع
  . کند می حفظ را آن و یافته دست چشمگیر مزیتی به خود دشمنان بر درگیر طرفین از یکی آن طریق

 کند: موارد زیر به عنوان هدف و هم به عنوان ابزار استفاده می از جنگ سایبري با ترکیبی
  دشمن متفکر مغز بردن بین از •
 جستجوي در نبرد فضاي بر برتري براي که هائیسیستم به دسترسی از ممانعت و حفاظت طراحی، •

  .هستند کافی دانش
 .رمزنگاري یا الکترونیک، رادیوئی، هاي تکنیک الکترونیک جنگ •
 ها، طرفبی دوستان، طرز فکر و ذهنیت تغییر براي اطالعات از آن در و تبلیغاتی که روانی جنگ •

  .شود می استفاده دشمنان و
  اي رایانه هاي سیستم هک و حمله به •
 با اطالعات جریان تسهیل یا اطالعات برابر در مانع اقتصادي به منظور ایجاد اطالعات استفاده از •

 .اقتصادي برتري کسب هدف
 به مربوط اصول با مطابق نظامیهاي  عملیات انجام براي شدن آماده یا انجام از است عبارت سایبر جنگ 

 کـه  ارتباطی و اطالعاتیهاي  سیستم در کامل، نابودي نگوییم اگر اختالل، ایجاد یعنی سایبر جنگ اطالعات؛
 زمـانی  چه در را کاري چه کجاست؟ کیست؟ او اینکه یعنی کند، می تکیه آنها به خود »دانستن« براي دشمن
 .غیره و دارند؟ قرار اولویت در تهدیداتی چه جنگد؟ می چرا دهد؟ انجام تواند می

 چیـزي  هیچ او نگذاریم حال عین در و بدانیم دشمن درباره را چیز همه تا شود می تالش سایبر جنگ در 
 نفـع  بـه  »دانـش  و اطالعـات  موازنه« زدن هم بر سایبر جنگ در اصلی هدف دیگر، بیان به بداند؛ ما درباره

 بهـره  بـا  توان می سایبر جنگ در بنابراین ندارد، وجود »رزمی توان موازنه« اگر بویژه است، خودي نیروهاي
 .یافت دست قاطع پیروزي به و کرده جبران را کمتر نفرات و سرمایه ضعف برتر، دانش از گیري

 دسترسی مستلزم سایبر جنگ یک »عیار تمام« اجراي و طراحی چه اگر که کرد خاطرنشان باید همچنین
 واقـع  در و ندارد قطعی وابستگی پیشرفته فناوري به خود خودي به سایبر جنگ اما است، پیشرفته فناوري به

 ابعـاد  اندازه به آن سازمانی و روانی ابعاد بلکه نیست، الزامی پیشرفته فناوري حضور فقط سایبر جنگ براي
 .دارد اهمیت فنی
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  .کرد آغاز را سایبر جنگ یک پایین سطح فناوري از استفاده با بتوان واقعاً شاید خاص شرایط تحت در 
  جنگ سایبريهاي  روش

استفاده از روشهاي مختلف قدم در راه رسیدن به اهداف شوم خود برمی در بحث حمالت سایبري دشمنان با 
  .دارند

  ویروسهاي سخت افزاري
نت که برایتان هاي سخت افزاري است. به عنوان نمونه کرم استاکسها استفاده از ویروسیکی از این روش

هاي و بدنام کردن فعالیت هاي کنترل صنعتی نیروگاه اتمی نطنزآشناست و هدف آن ایجاد اخالل در سیستم
ماموران آژانس بین المللی انرژي اتمی بود که به لطف و یاري خدا نتوانستند به  در زمان حضوراتمی ایران 

 که هاي سخت افزاري باید عرض کنماما براي روشن شدن عملکرد ویروس. یابند اهداف شوم خود دست
 هدف مورد سیستم به ورود با و هستند مخرب اريافز نرمهاي  برنامه جنس از و داشته ویروسی ساختار
شوند بعنوان مثال در کمترین سطح با ایجاد تغییر  می تغییراتی در سیستمهاي کنترلی سخت افزاري ایجاد باعث

نرم افزاري ولتاژ و جریان عبوري از مادر برد یا کارت گرافیک سیستم قربانی باعث سوختن و انفجار و از 
  دشون می تهاکار افتادن این قسم

یک برنامه ي بسیار پیچیده و خرابکارانـه اسـت    Flame ویروساست.  Flameویروسنمونه دیگر آن 
هاي  خاصی در کشور مراکز گذاري هدف براي سایبري سالح یک بعنوان و فعال بصورت حاضر حال در که

   .شود می مختلف استفاده
آزمایشگاه کسپرسکی براي بررسی این آلـودگی   از (ITU) بر اساس درخواست واحد مخابراتی بین المللی

ناشناخته، متخصصان کسپرسکی کشف کردند که این ویـروس بـراي ارسـال اطالعـات و جاسوسـی سـایبري       
تواند اطالعات با ارزش را سرقت کند. این ویروس تنها اطالعات مربوط به  می ساخته شده است. این ویروس

هدف گذاري شده، اطالعات نمایش داده هاي  امل در مورد سیستمسیستم را سرقت نمی کند بلکه اطالعات ک
بسـیار   Flame شده بر روي صفحات نمایش داده شده ي کـامپیوتر و صـداي محـیط. پیچیـدگی و عملکـرد     

 .متفاوت و پیچیده تر از هرگونه سالح سایبري تاکنون است
 Flame ویـروس بصـورتی طراحـی شـده     باشد.این  می پیچیده ترین و مخرب ترین سالح سایبري تاکنون

شوند کـه   می معموال به گونه اي طراحیها  است که تقریبا ردگیري آن غیر ممکن باشد. هر چند که بدافزار
از  Flame تا به حال ناشـناخته بـاقی مانـده اسـت     Flame کوچک و قابل مخفی شدن باشند، سایز ویروس

کند که در گذشته تنها  می هاي کامپیوتري استفادهکهبسیار پیچیده اي براي انتشار آلودگی در شبهاي  تکنیک
از مارس  Flameرسد ویروساستارکس نت اگرچه به نظر می .در یک سالح سایبري از آن استفاده شده بود

تا اینکه آزمایشـگاه   افزار امنیتی این مسئله را کشف نکرده است.شروع به فعالیت کرده، اما هیچ نرم 2010
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این ویروس بسیار بزرگ و به صورت غیر قابل تصوري پیچیده است. این . اخت آن شدکسپرسکی موفق به شن
   ویروس کامال بیانگر مفهوم جنگ و جاسوسی سایبري است

 سایبري حمالت عامل خانگی هايرایانه
 ظاهرا است ممکن که کنندمی استفاده شکسته قفل هايویروس آنتی از کشور در هارایانه از بسیاري امروزه
 دیگر از بیش سایبري حمله هنگام در هارایانه این که شودمی موجب ولی باشد نداشتهها  درآن تاثیري
 .هستند سایبري حمالت گسترش عامل هارایانه این گفت توانو می ببینند صدمه هارایانه

. اسـت  طبیعـی  محیط در هاویروس انتقال به شبیه سایبر فضاي در ايرایانه بدافزارهاي و هاویروس انتشار
 نیسـتند  مضـر  انسان سالمتی براي هستند پراکنده طبیعی محیط در که هايویروس از بسیاري حاضر حال در
 .دهندمی کاهش خطرناك هايویروس با مقابله براي را بدن توانایی آنها اما

 و هـا ویـروس  از بسـیاري  انتشار شاهد متعدد زمانی هايبرهه در. است گونه همین به نیز سایبر فضاي در
 انتشارˈ اصطالحا را سایبر فضاي به جدید ویروس یک ورود. هستیم خطر کم و خطرناك ايرایانه هايکرم
 .گویندمی ˈسایبري حملهˈ ویا ˈویروس یک

-ویـروس  انتشـار . است ویروس تخریب میزان در ˈویروس یک انتشارˈ و ˈسایبري حملهˈ اصطالح تفاوت
 و هـا ویروس حامل عنوان به هارایانه این اما نباشد مضر خانگی هايرایانه براي شاید خطر کم ايرایانه هاي

 .کنندمی رفتار بدافزارها
-شرکت در کاربران و خانگی کاربران از بسیاري اي،رایانه بدافزارهاي انتشار یا و سایبري حمله یک در

-نمی صدمه خانگی هارایانه به هاویروس این اما شوندمی هاویروس این درگیر باشند، متوجه اینکه بدون ها
 .زنند

 بـه  آلوده هايرایانه که معنی این به کنندمی عمل سایبري حمالت در سرباز همچون آلودههاي  رایانه این
 میزان و گیرندمی قرار حمالت این معرض در هارایانه دیگر از زودتر سایبري، حمله یک شدن جدي محض
 .شودمی بیشتر آنها آلودگی

 در سـایبري  حمالت از بسیاري در که است دلیل این به و سایبریست حمالت بروز هنگام در خطرجدي
 عمـل  سرعت آیدمی نظر به ابتدا در دهند،می خبر هارایانه از زیادي تعداد شدن آلوده از کوتاهی زمان مدت

 صورت به ناگاه به و است شده انجام طوالنی زمان مدت در فرایند این که حالی در باالست بسیار هاویروس
 عـادي  امـر  یـک  کشـور  ايرایانه هايسیستم داخل به بدافزارهایی چنین ورود .شودمی داده نشان حمله یک
 نظـر  در بایـد  مختلـف  هـاي الیـه  در الزم آمادگی لزوم اما شودمی دیده نیز کشورها از بسیاري در که است
 .)1390پیشانیان، شود(ماه گرفته

 نفـوذي هـاي   الیـه  شـناخت  بـه  نسبت کشور در اینترنت خدمات دهنده ارایه عنوان به مخابرات شرکت
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 هـا الیـه  این گستردگی به توجه با که کند اقدام اینترنتی خدمات بخش به آنها ورود از و ممانعت بدافزارها
 و ورودي هـاي درگـاه  بایـد  خودکار صورت به حساس مراکز دوم بخش در .شودنمی انجام درستی به کار این

 .کنند کنترل بیشتري بادقت را اطالعات خروجی
 ارایه در ایران مخابرات شرکت مکمل عنوان به 1اینترنتی خدمات دهنده ارایه هايشرکت دیگر سوي از

 ورودي درگـاه  کنتـرل  براي باید نیز کاربران همچنین .باشند بیشتري دفاع قدرت داراي باید اینترنتی خدمات
 .کنند استفاده باال اطمینان قابلیت با هاییویروس ضد و آتش هايدیواره از خود وخروجی

 هـاي رایانـه  در هـا ویـروس  بـه  کـاربران  نـدادن  اهمیت هاویروس انتشار در اساسی ضعف حاضر حال در
 از اسـتفاده  جـاي  به باید کاربران .هستند بدافزارها و هاویروس کننده منتقل عامل آنها واقع در است خانگی
 امنیتی خطرناك هايحفره با هاویروس دهنده انتقال خود که بازار در موجود شکسته قفل هايویروس آنتی

 .کنند استفاده ˈشدن روز بهˈ قابلیت با خاص ویروس آنتی هايسیستم از هستند
 دانلـود  افزارهـا،  نـرم  و عامـل  هايسیستم کردن روز به که باورند براین مجازي فضاي امنیت کارشناسان

 فضـاي  در شخصـی  اطالعـات  نکـردن  ارایـه  نامعتبر، و ناشناس منابع از افزارها نرم رایگان هاي نسخه نکردن
 مصـون  اساسـی  کلیـدهاي  زدن حـدس  قابـل  عبور رمزهاي جاي به سخت عبورهاي رمز از استفاده و مجازي
 .دهند بیشتري اهمیت آن به باید کاربران که است مجازي فضاي در ماندن

 هـاي سیسـتم  نگهـداري  روز بـه  همچنـین . کنند تهیه پشتیبان نسخه مهم اطالعات از همواره باید کاربران
 هايراه دیگر از امنیتی ضعیف افزارهاي نرم از استفاده عدم کنار در امنیتی هايوصله تمامی نصب و ايرایانه
 .است اینترنتی هايحمله برابر در کاربران حفظ
 کننـد  مـی  ملزم را خود کاربران قوي امنیت و شبکه پشتیبانی سیستم با هاسازمان از برخی حاضر حال در
 ایـن  ازهـا   سـازمان  از بسیاري ولی بسازند جدید عبور کلمه یک سیستم یک به دسترسی اولین هنگام در که
 شناسـنامه  شماره تلفن، شماره سرپرست، نام شرکت، نام مثل ساده کلمات معموال ˈفرض پیش عبور کلمهˈ .اند مانده غافل امر
 نـرم  اکنـون  هـم  کـه  اسـت  حالی در این .است ساده بسیار هکر براي آن زدن حدس که است موارد دیگر و

قادرنـد   سـاده هاي  برنامه این کند؛می کمک عبور کلمه پیداکردن به که دارند وجود ايساده بسیار افزارهاي
 وسـیله  بـه  باشد، داشته وجود خود کلمات مجموعه در که صورتی در را شبکه سرپرست یا کاربر عبور رمز

 آتـش  دیـواره  از شـبکه  ابزارهـاي  از بسیاري که دانندمی خوبی به هکرها .بیابد خود درونی اطالعاتی بانک
 نـام  عنـوان  به ادمین مانند( هستند شده تعیین پیش از عبور کلمه داراي فرض پیش طور به 2روترها تا گرفته
 ممکن و است همراه زیادي نسبتا تنظیمات با شبکه در جدید ابزار نصب دیگر سوي از و) عبور رمز و کاربر

                                                   
1 ISPs 
2 Router 
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 رفـتن  بـاال  موجـب  تواندمی کار این بنابراین نشود؛ قایل عبور کلمه تغییر براي اولویتی شبکه سرپرست است
  .)1383باشد(مسعودي،  دور راه از هکرها توسط رمز نام اسکن امکان خطر

 ساختاري که به آنها خواهیم پرداخت نیز در کنار ایجاد سرگرمیهاي  آنالین نیز به دلیل ویژگی هاي بازي
 تريجدي اقدامات زمینه این در باید هاتالش این همه از موارد مورد توجه هکرهاست. علیرغم براي کودك

 صـورت  هابچه توسط آنالین هايبازي انجام نحوه بر کافی کنترل هم هنوز کارشناسان اعتقاد به و شود انجام
 و هـا کنسـول  یا هابازي این به که است امنیتی تنظیمات به والدین توجهی بی مساله این عمده علت. گیردنمی

 کـه  اسـت  آنالیـن  هايبازي اجراي به طوالنی زمان دارد. اختصاص وجود خدمات این دهنده ارائه هايرایانه
 هـاي بازي اجراي صرف زمان زیادي را والدینشان و هابچه. شودمی شامل هم را والدین خود گاهی مساله این

  .دهند می انجام فرزندانشان با همراه راها  بازي این کنند. عالوه براین بسیاري از والدینمی ايشبکه ویدیویی
ع عمـوم از  بهترین راه براي جلوگیري از جرایم رایانه اي به آگاهی افراد جامعه بستگی دارد هر چه اطال

  فعلی جرایم سایبري بیشتر باشد تعداد قربانیان آن نیز کاهش خواهد یافت.هاي  اشکال و روش
بسـیار  ها بـدافزار ها هستند. ایـن  خصوصی و موسسات آموزشی قربانیان ویروسهاي  مراکز دولتی، شرکت

  ).1390(ماه پیشانیان، قادر به سرقت حجم بسیار باالیی از انواع مختلف اطالعات است وپیچیده و غیرطبیعی 
در آموزش کاربران فضاي مجازي در کشور در شناخت هرچه بیشتر این فضا، حتما بـا اصـطالح شـکاف    

 بـه  دسترسـی  يزمینـه  در جهـانی  توزیـع  هـاي  نابرابري بیان کنیم. شکاف دیجیتالی براي می دیجیتالی برخورد
 دیجیتـالی  شـکاف  اي اندازه تا گفت توان می دیگر عبارت به. شود می استفاده ارتباطات و اطالعات تکنولوژي

 اطالعات به دسترسی نظر از نابرابر هایی بخش به 21 قرن در را جهان که ها است ابرقدرت تهدید از اي نشانه
 که است جهان مختلف کشورهاي میان موجود هاي نابرابري دیجیتالی شکاف دیگر تعبیري به. کنند می تقسیم

 ناشـی  اجتمـاعی  و اقتصـادي  توسعه جهت در ارتباطات و اطالعات تکنولوژي از آنان گیري بهره چگونگی از
) یکی از اقدامات بسیار مهم پدافند غیرعامل با استفاده از علـم  1386؛ جاللی فراهانی، 1383(خلجی، .شود می

تسهیل دسترسی به اطالعات و پشتیبانی از جریان آزاد اطالعات علمـی و فنـی    تواند در راستايسایبرنتیک می
  در کشور باشد.

 افتادگی عقب امر این داشته و آموزش و اقتصاد الکترونیک، تجارت در تاثیر زیادي دیجیتالی شکاف بروز
 معنـاي  بـه  شکاف این شدن تر عمیق. داشت خواهد توسعه را به همراه حال در کشورهاي فناوري و علوم در

 تولیـدات  و کاالهـا  تحمیـل  آن نتیجـه  که کشورها فرهنگی و اجتماعی سیاسی، اقتصادي، هرچه بیشتر فاصله
 کـه  توسـعه  حـال  در کشـورهاي  هـاي  فرهنـگ  و هـا  سـنت  حمله به باورها، براي فناوري صاحبان فرهنگی
 خواهـد  جوامـع  سـطح  در افسـردگی  و یـاس  جـوان،  نسـل  هـویتی  بـی  بحران فرهنگی، استثمار نوعی پیامدش

 .)1383شد(مسعودي، 
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 غیرعامل در حوزه سایبرنتیک پدافند اهداف
 . در فضاي سایبر گیري هدف دقت و یابی هدف شناسایی،هاي  سامانه توانایی و قابلیت کاهش .1
فناوري اطالعات و  تجهیزات تأسیسات، صدمات و خسارات کاهش و پذیري آسیب تقلیل .2

حمالت  و تهدیدات برابر در کشور غیرنظامی و نظامی مهم و حساس حیاتی، مراکز ارتباطات در
 سایبري

مقابله با تهدیدات  جهت خودي توان آموزش و تربیت نیروي انسانی متخصص جهت حفظ .3
 . سایبري

فضاي سایبري  در وي براي دشوار و سخت شرایط ایجاد و دشمن از عمل ابتکار و آزادي سلب .4
 . کشور

 روي بر خود محدود منابع نمودن تلف به وي نمودن وادار طریق از دشمن به بیشتر هزینه تحمیل .5
 . وي از قوا جویی صرفه اصل سلب و فریبنده و کاذب اهداف

  و حفظ امنیت سایبري کشور دفاعی توان بردن باال .6

  پدافند سایبري
ان غیردولتی اتفاق افتد. در این ها یا از برخی جهات حتی بین بازیگرتواند بین دولت سایبري می حمالت

بسیار دشوار است، هدف ها  و حتی پیشبینی مسیر و هدف این حملهجنگ، هدایت دقیق و مناسب نیروها 
تواند نظامی، صنعتی، غیرنظامی یا حتی فضاي سروري باشد که مطمئناً به مشتریان بسیاري خدمات ارائه  می
 .)1390پیشانیان، (ماهدهد می

تواننـد در عـین ناشـناس     اشتباه، سرورهاي خارجی و اسامی مستعار، مهاجمـان مـی   IP  ز آدرسبا استفاده ا
  .بودن و مصونیت نسبی براي مدت کوتاهی فعالیت کنند

در فضاي مجازي، مرز بین نظامی و غیرنظامی و نیز فیزیکی و مجازي چندان روشـن و شـفاف نیسـت، از    
  .)1388(ویسی، شود  یا از طریق پروکسی اعمال میو این رو قدرت یا از طریق دولت ها، بازیگران غیردولتی 

» پنجمین میدان نبرد«ازي را هاي سنتی نبرد مثل زمین، هوا، دریا و فضا باید فضاي مجدر کنار سایر میدان
دانست؛ جنگ سایبري از اجزاي جدید این محیط چند بعدي است، امـا کـامالً جـدا از آن در نظـر گرفتـه      

جنگی به احتمـال زیـاد همـراه بـا سـایر اشـکال زور و منازعـه رخ         در فضاي مجازي، اقدامات شبه .شود نمی
پیشـانیان،  (مـاه خواهـد بود هـا   تفـاوت از سـایر جنـگ   و ابزارهاي جنگ سایبري قطعاً مها  دهد، اما روش می

1390( 
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    سایبر فضاي در امنیت
به دلیل اتکاي بیش از حد تمامی بازیگران سیاسی به آن بدون تردید مقوله اي  امنیت در فضاي سایبر

ري از شود، در ارزیابی از تهدیدات امنیتی ملی و بین المللی، مفهوم امنیت فضاي سایب می استراتژیک قلمداد
  ).1386امنیتی کشورها است(موحدي صفت، هاي  اولویت

سایبر در جهـت تحقـق اهـداف     فضاي امنیت ارتباطات براي وزارت با غیرعامل پدافند همکاري گسترش
 جدیـدي  فضـاي  اطالعـات  تبـادل  فضـاي  امنیت دولت الکترونیکی از اهمیت ویژه اي برخوردار است. فضاي

 راسـتاي  در موجـود  هـاي ظرفیت حداکثر از بتوانیم شود می موجب افزاییهم و همگرایی و شود می محسوب
  ).1386کنیم(موحدي صفت،  استفاده مجازي عرصه در دفاع قابلیت افزایش
 سایبر جنگ حوزه در پدافند غیرعامل کتاب متن دانلود
 این ،IT ساختار نامتوازن حال عین در و سریع رشد و حاضر عصر در اطالعات فناوري اهمیت به توجه با
 پرداخت و توجه ضرورت که است؛ شده بدل جهان در خطرناك و پذیر آسیب بالقوه نقاط از یکی به بستر
 در موجـود  تهدیـدات  از بسـتر  ایـن  سازي مصون منظور به هدفمند و معقول مند، نظام حال عین در و سریع
 را المللـی  بـین  امـروز  مخاصـمات  و جنـگ  فضـاي  در شـهروندان  شخصـی  حریم و ملی امنیت حفظ جهت
 .طلبد می

  جمع بندي
 و شرایط ابزار، از استفاده با که است هایی طرح و اقدامات تمهیدات، مجموعه واقع در غیرعامل دفاع
 توان سو یک از اقداماتی چنین گیرد صورت اتکا خود صورت به انسانی نیروي به نیاز بدون المقدور حتی
 بازسازي امکان و کاهش را بحران پیامدهاي دیگر سوي از و داده افزایش بحران زمان در را مجموعه دفاعی
 انجام از قبل غیرعامل پدافند هاي طرح حقیقت در. سازد می فراهم هزینه کمترین با را دیده آسیب مناطق
 چنین تهیه جهت صلح زمان در که فرصتی به توجه با. گردند می اجرا و تهیه صلح زمان در و تهاجم مراحل
  .گردند لحاظ ها طراحی متن در تمهیدات قبیل این است ضروري گردد می فراهم هایی طرح
 ایـن  کـه  کننـد  مـی  سـازي  پیـاده  را اسـتانداردهایی  سایبر، امنیت حوزه در مختلف نهادهاي حاضر حال در

 هـر  و کشـور  هـر  شرایط که است حالی در این و شوند می سازي پیاده و دریافت خارجی منابع از استانداردها
 بـراي  بایـد  بنـابراین  .باشـد  کمبودهـایی  داراي توانـد مـی  یادشـده  اسـتانداردهاي  رو این از است متفاوت نهاد
 .شود انجام هایی فعالیت نیازکشورها اساس بر سایبر امنیت حوزه در آنها سازي بومی و استانداردها سازي پیاده

راه اندازي  .شود دیده آن در تري تکمیلی هاي جنبه باید و است ایمنی و صرف امنیت از فراتر سایبري دفاع
نیز  سایبري تهدید هر با متناسب واکنش ارائه و سایبري حوزه در حمالت و تهدیدات پایش نظام هایی براي

  پایدار باشد. ماموریت هاي پدافندي کشور یکباید در میان اولویت
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 موضـوع  ایـن  بـه  بایـد  مختلف هاي حوزه در افراد و است ملی امري پدافند غیرعامل در تمامی عرصه ها،
 جـاري  سـال  طـی  .دارنـد  نقش بحث این در مختلف هاي دستگاه و النمسئو مردم، و باشند داشته جدي توجه

 .انـد  شـده  موضـوع  ایـن  وارد نیز ها استان و شده آغاز ایران در پدافند غیرعامل زمینه در تازه اي هاي حرکت
 عرصه پدافندي نقطه عطفی در پدافند غیرعامل علمی خواهد بود. دانشگاهی بههاي  ورود پژوهش
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  الزامات پدافند غیرعامل توسط ناجا
  1رحمان سنگانه

  
  چکیده

در مخاصمات و تهدیدات از مهـم تـرین اهـداف     سرمایۀ اجتماعی عنوان بهحفظ نیروي انسانی 
از  سرمایۀ اجتمـاعی در حفظ این  پدافند غیرعاملرود و از این رو توجه به  می به شمارها  دولت

ابعاد کلمه پدافند در مقابل آفند قرار داشته و آفند داراي . باشد می برخورداراي  هاهمیت قابل مالحظ
باشد که این موضوع نیازمند پیش بینی دفـاع   می فرهنگی و اجتماعی، اقتصادي، مختلف سیاسی

نظامی داخلی به جهت نوع هاي  سازماننیروي انتظامی در مقایسه با دیگر . باشد می متنوع غیرعامل
در  رسد کارایی دفاعی کمتـري  می نظر هب، ماموریت و محدودیت تجهیزات و امکانات در اختیار

ها  سازمان ترین مهماز ، مقابله با حمالت نظامی دشمن داشته باشد؛ لیکن با توجه به قانون تکیل ناجا
در این نوشتار بـه تحلیـل و بررسـی    . باشد می در مقابل با تهدیدات و حمالت در ابعاد مختلف

سـپس بـا   ، دهاقدامات پدافند غیرعامل در ابعاد مختلف با توجه به قانون تشکیل ناجا پرداخته ش
هنگام بروز حوادث طبیعی و حمله ، هدف انجام اقدامات موثر و دفاعی غیرعامل و کاستن هزینه

و هـا   حین و بعد از وقوع آنهـا پـیش بینـی   ، نسبت به مردم و سازمان ناجا در زمان قبل، نظامی
مواقع بـروز   بهترین سازمان عمل کننده در عنوان بهراهکارهایی ارائه شده است که در نتیجه ناجا 

اجتماعی و حمالت نظامی در صورت شناخت و پیش بینی هاي  ، بحرانتهدیدات در حوادث طبیعی
  . تواند قرار گیرد ، میدقیق شرایط

  بحران طبیعی و غیر طبیعی، تهدیدات، قانون تشکیل ناجا، : پدافند غیرعاملها کلیدواژه
   

                                                   
  فرماندهی انتظامی شهرستان کاشانآموزش تربیت ومعاون  ،کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی. 1
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  مقدمه -1
ناشی از هاي  از اماکن طبقه بندي شده و کاهش آسیب پذیريامروزه حفظ جان نیروهاي عملیاتی، حفاظت 

و جزء با اقدامات پدافند غیرعامل میسر نیست. با گسترش ها  جنگ و حوادث طبیعی از اولویت کشور
انقالب اسالمی به اقصی نقاط جهان و افزایش توان علمی و دفاعی کشور، میهن اسالمی بیش از پیش در 

کند که عالوه بر  می و نهان دشمنان قرار گرفته است؛ بنابراین منطق دفاع حکم معرض انواع تهدیدات آشکار
اقتصادي، اجتماعی و سیاسی، ضمن هاي  افزایش توان دفاعی و آمادگی نیروهاي مسلح، کلیه ارکان و زیرساخت

افظت اگر مح« فرماید:  می کاهش آسیب پذیري خود، از ایمنی الزم برخوردار گردند. رهبر معظم انقالب
نظامی (پدافند غیرعامل) نباشد تمامی دست آوردهاي فرهنگی، اقتصادي، علمی و سیاسی در یک نصف روز 

در حالیکه کشور ما بعد از پیروزي انقالب بواسطه ایدئولوژي اسالمی و انقالبی همواره ».  رود. می هدر
گرفتن بر روي مناطق زلزله خیز  مورد تهدید نظامی، اقتصادي و فرهنگی دشمنان بوده و از سوي دیگر قرار

 به ذهن متبادرها  آسیب پذیر طبیعی لزوم اقدامات پدافندي را از سوي همه سازمانهاي  جهان و موقعیت
وافري در جهت تعریف و اقدامات پدافند هاي  سازد. در سالهاي اخیر با توجه به حساسیت رهبري تالش می

دفاع «فرماید:  می باشد. رهبر معظم انقالب می امه ریزي و اجراو نهادها در حال برنها  غیرعامل در سازمان
زنده نیست؛ هر ملتی هم که به  ،جزئی از هویت یک ملت زنده است؛ هر ملتی که نتواند از خود دفاع کند

فکر دفاع از خود نباشد و خود را آماده نکند در واقع زنده نیست، هر ملتی هم که اهمیت دفاع را درك 
معنا زنده نیست. ما نمی توانیم چشم و قدرت تحلیل داشته باشیم؛ توطئه عمیق عناد آمیز علیه نکند به یک 

لذا در تعریف پدافند غیرعامل، بند ». اسالم و انقالب و نظام اسالمی را ببینیم در عین حال به فکر دفاع نباشیم
 – 27/5ت نظام مورخ کلی نظام در خصوص پدافند غیرعامل مصوب مجمع تشخیص مصلحهاي  اول سیاست

: تاکید بر پدافند غیرعامل که عبارتست از مجموعه اقدامات غیرمسلحانه که  12/8/1386 – 4/7 – 31/6
ضروري، ارتقاي پایداري ملی و تسهیل هاي  موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیري، تداوم فعالیت

نماید. در این نوشتار به موضوع  می گردد، اشاره می مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن
مدیریت بحران در مقابل تهدیدات با شناخت آن و کارایی ناجا در این مقوله پرداخته شده است. فرایندي که 

شود ممکن است بر اساس حوزه تاثیر تهدید، نوع تهدید و یا حوزه اقدام براي مقابله با تهدید،  می ایمنی نامیده
توان به تهدیدات طبیعی مانند سیل و زلزله و یا غیر طبیعیِ انسان  می شود. بر اساس نوع تهدید تقسیم بندي

ساز مانند نشت مواد سمی یا انفجار اشاره نمود. بر اساس حوزه اقدام براي کاهش اثرات، سه بخش اقدامات 
ور است. در مجموع، تهدید، پیشگیرانه، مقابله اي و اقداماتی براي بازگرداندن وضعیت به شرایط قبلی متص

باشدو به عبارت دیگر تهدید  می یک خطر بالقوه است که هنوز محقق نشده و صرفا در حد یک ایده
مفهومی انتزاعی است به طوري که تعیین زمان و چگونگی مورد تهدید واقع شدن به سادگی امکان پذیر نمی 
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د که پدافند عامل با توجه به نوع ماموریت ). بعضاً در ذهن متبادر می گرد18: 1390،باشد (اسکندري
سازمانی و شرح وظایف موجود در قانون تشکیل ناجا جهت این سازمان کارایی ندارد، علیرغم اینکه ناجا 
بعنوان نیروهاي مسلح در قانون تعریف شده؛ اما اصول پدافند غیرعامل با توجه به آشکار بودن نوع و شیوه 

نداشته باشد که در جواب می توان استدالل نمود که اگر منظور از پدافند  فعالیت این نیرو نیز کاربرد
غیرعامل هر گونه دفاع غیر نظامی اعم از دفاع در مقابل حمالت نظامی و بالیاي طبیعی باشد، ناجا با توجه 
به وظیفه صیانت و حمایت از جامعه، ارتباطات گسترده با عموم مردم، تنوع حمالت آفندي از جمله 

قانون ناجا که نشانگر پیش بینی و  4هنگی، اجتماعی، علمی و سیاسی و شرح وظایف قانونی باالخص ماده فر
اقدامات پدافندي در برابر تهدیدات و خطرات بالقوه و بالفعل می باشد؛  بهترین، موثرترین و کاراترین 

انون ناجا ناظر به اقدامات پدافندي ق 4بند در ماده  26بند از مجموع  20باشد. تعداد  می سازمان در این حوزه
باشد. پدافند غیرعامل نه تنها یک وظیفه قانونی، شرعی و ذاتی، بلکه به عنوان یک  می مختلفهاي  در حوزه

تواند تعریف شود که در ادامه به ابعاد فرهنگی،  می مختلف تهدید، جهت ناجاهاي  ضرورت در حوزه
طبیعی و غیر هاي  الزامات ناجا جهت مقابله با تهدیدات و بحراناقتصادي، علمی و سیاسی این تهدیدات و 

  شود. می طبیعی در زمان قبل، حین و بعد از حدوث آنها پرداخته
  بررسی ابعاد تهدیدات و نقش ناجا -2
اینترنتی و...) سعی کند اعتقادات مردم هاي  (کتاب، فیلم، عکس، سایت اگر دشمن با تولید محتوا :فرهنگی )1

بسیار خطرناك بوده و مقوله براندازي و تهدید نرم نیز در  نه بگیرد، نوعی آفند انجام داده که اتفاقاًرا نشا
خواهید. مردم مجبور  می قدرت نرم؛ واداشتن دیگران به خواستن آنچه شما .شود همین راستا به کار گرفته می

نرم بر توانایی شکل دهی به انجام کاري کردن نیست بلکه به همکاري خواندن است. تاکید قدرت 
شود.  می دیگران است. قدرت نرم توانایی جذب افراد است و جذابیت نیز غالبا منجر به رضایتهاي  اولویت

سوره بقره  217و  191) آیات 7: 1،2004رفتاري،همان قدرت جذب است(نايهاي  قدرت نرم در قالب واژه
از  2کند. مارك پالمر می و بزرگتر از قتل معرفی و لوازم جنگ نرم است را شدیدترها  که فتنه از شگرد

گوید  می ضمن مخالفت با حمله نظامی آمریکا و غرب علیه ایران3اعضاي برجسته کمیته خطر جاري
ژئوپلتیک، فرهنگی، منابع طبیعی، نیروي انسانی و امکانات ایران به گونه اي است که امکان هاي  ویژگی

                                                   
1 - Joseph Nye 
2 - Mark Palmer 

3 - Committee on Peresent Danger (CPD) بـه   1950. این کمیته که از مهم ترین تصمیم سازان سیاست خارجی آمریکاست؛ در سال
به احیاي مجدد خود پرداخت و بـا هـدف    2004منظور ایجاد اجماع ملی در مقابل توسعه طلبی هاي شوروي تاسیس شد. این کمیته در سال 

می نامند به نقش آفرینی در صحنه سیاسـت خـارجی آمریکـا    » دولت هاي یاغی، اسالم گرایان افراطی و تروریسم بین الملل«مقابله با آنچه 
ـ «خود با عنـوان  2004دسامبر 20می پردازد و از رویکرد جنگ نرم در مقابل ایران دفاع کرده و در گزارش  » ران؛ یـک رویکـرد جدیـد   ای

  شیوه هاي مقابله با ایران را به دولتمردان آمریکایی توصیه می کند.
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لیه آن نزدیک به صفر است و به ساستمداران غربی توصیه به دکترین پیروزي در هرگونه عملیات نظامی ع
نماید. کمیته خطر جاري نیز تنها راه تغییر نظام ایران را استفاده از استراتژي موسوم به  می جنگ نرم را

 ،مدنی استهاي  و سامان دهی نافرمانی» نبرد رسانه اي«، »مهار«هاي  که محور آن استفاده از دکترین» دلتا«
جنگ نرم، 1فرماید: می 88/ 14/6). مقام معظم رهبري در دیدار هنرمندان در 61: 1385داند(عبداهللا خانی، می

راست(حقیقت) است. این یک واقعیت است؛ یعنی االن جنگ است. البته این حرف را من امروز نمی زنم. 
بینم. چه  می است که من صحنه راهمیشه این را گفته ام؛ بارها و بارها. علت این  1367بعد از جنگ سال 

بکنم اگر کسی نمی بیند؟! جنگ نرم غرب مسیحی علیه اندلس اسالمی موجب شد تقریبا تمام آثار اسالمی 
آن دیار از بین برود. این سرزمین در اثر جنگ نرم و تغییر ذهنیت مردم و ایجاد شبهه در باورها و 

و همه سوابق درخشان و تمدن و فرهنگ آن به تاریخ آنان بطور کامل به تسخیر غرب درآمد هاي  ارزش
پیوست. براق بن عمار، یکی از سرداران مسلمان اندلس به سرداران و مقامات کلیسا توصیه کرد به جاي 

 ،آموزشیهاي  آزادي تبلیغات دینی، فعالیتهاي  و توافقات دو جانبه در زمینهها  جنگ نظامی با بستن پیمان
لب و ذهن مسلمانان نفوذ کنند که در پی این توافقات مشروبات الکلی اروپا به اندلس تجاري و اقتصادي در ق

سرازیر شد و جوانان مسلمان را به منجالب کشاند. روابط تجاري و فرهنگی آزاد شد و معلمان و مربیان 
ن مسلمان آموزشی برگزار و دانشجویان و معلماهاي  نوین در اندلس دورههاي  مسیحی با چهره جذاب و روش

را مجذوب خود نموده و غرب از این تهاجم اخالقی و فرهنگی استفاده و خیلی زود شهر واالنس را تصرف و 
مسلمانان را به خاك و خون کشیده و به دختران آنها تجاوز کنند و پس از گذشت قرنها هنوز هم نامی از 

، جنگ کلمه و عقیده است 2روانی ). جنگ16: 1381اسالم و مسلمان در آن دیار مطرح نباشد (طهطاوي،
شود. اساسا جنگ روانی سالحی است که به انسان و  می که بصورت مخفی، آشکار، شفاهی و یا کتبی انجام

). جنگ روانی عبارتست از یک جریان ارتباطی که در آن دو طرف 95: 1386عقل او توجه دارد(نصر،
عواطف و تمایالت حریف  ،اثیر گذاشتن بر افکارانسانی شرکت داشته و یک طرف یا هر دو طرف سعی در ت

خود داشته و وادار کردن طرف مقابل به انجام رفتاري مطابق خواست خود که هدف نهایی آنهاست 
، جنگ روانی را استفاده طراحی شده 3). استاد دانشگاه ملی جنگ آمریکا،جان کلینز64: 1384دارد(عاصف،

براي نفوذ در خصوصیات فکري دشمن، با توسل به شیوه هایی که  ،از تبلیغات و ابزارهاي مربوط به آن
موجب پیشرفت مقاصد امنیت ملی مجري شود و معتقد است این جنگ انعطاف پذیرترین ابزار براي 
دستیابی به اهداف جنگ سرد است(همان). جنگ روانی هر چند سابقه اي بسیار طوالنی دارد اما این 

در ادبیات نظامی و سپس سیاسی توسط غربیان رواج یافت. البته ظاهرا  اصطالح در خالل جنگ جهانی دوم
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 1940میالدي و در سال  1920از تحلیل گران نظامی بریتانیا در سال  1نخستین بار توسط شخصی به نام فولر
ارتش آمریکا رسما  1950میالدي مورد توجه جدي نظامیان و سیاستمداران غربی قرار گرفته است. در سال 

تاسیس و از آن زمان تاکنون به عنوان یکی از ارکان اصلی در » اداره جنگ روانی«دي را با عنوان واح
کند. در جنگ روانی از هر وسیله اي براي تضعیف روحیه  می آمریکا در سراسر جهان عملهاي  جنگ

 روانی راجنگ هاي  ). شیوه27: 1391شود (شریفی، می جبهه مقابل و تقویت روحیه جبهه خودي استفاده
از یک ها  رادیویی و تلویزیونی،اینترنت، ایمیل و ماهوارههاي  اعم از روزنامه ها،شبکهها  توان در رسانه می

رایانه اي، اسباب بازي، نمادها و مدها، ورزش از هاي  سو و اذبیات مکتوب، فیلم وسینما، پویا نمایی، بازي
روپرك مرداك و کوانر دبالك، نه تنها مالکیت هاي  سوي دیگر نام برد. دو صهیونیست معروف به نام
مختلف رادیویی و تلویزیونی را در اختیار دارند؛ هاي  صدها روزنامه، مجله، مرکز انتشاراتی و شبکه

آیند به گونه اي که  می سهامداران عمده بسیاري از مراکز فیلم سازي و بنگاههاي چاپ و نشر به شمار
درصد از سهام  15درصد سهام شبکه ماهواره اي آمریکا،  25رویترز، درصد سهام خبرگزاري  21، 2مرداك

فیلم سازي و هاي  درصد سهام شرکت 18درصد از سهام بزرگترین چاپ خانه جهان و  20هالیوود، 
تلویزیونی قرن بیستم آمریکا را در اختیار دارد. شبکه رویترز، اسوشیتدپرس، یونایتدپرس و فرانس هاي  شبکه

میلیون کلمه به کشورهاي جهان  55هزار دفتر در سزاسر جهان دارند و روزانه بیش از  55پرس بیش از 
شود، ساخته و پرداخته همین  می درصد اطالعات و اخباري که در دنیا پخش 85کنند و بیش از  می مخابره

 غذیههزار روزنامه و مجله در سراسر دنیا، از همین منابع خبري ت 12چهار غول خبري است. بیش از 
هاي  کند که در کتاب پروتکل می ). اهمیت این موضوع آنجا بیشتر نمود پیدا97: 1386شوند (واعظی، می

بدون «سردمداران صهیونیسم جهانی است آمده است: هاي  که از سیاست 12دانشوران صهیون و پروتکل 
ش نخواهد شد، مگر هیچ خبري در جهان پخ. هیچ خبري منتشر نخواهند کرد...ها  خواست ما، روزنامه

آمکه ما خود آنرا دیکته کنیم. ... هرکس بخواهد انتشاراتی یا کتاب فروشی و یا چاپ خانه باز کند، باید از 
یکی از مراکز آموزشی ما مجوز بگیرد. با این وسیله و تدابیر، ابزار نشر فکري بصورت ابزاري آموزشی در 

توانیم هر وقت که الزم باشد، افکار  می ن اقدامات مادست حکومت ما قرار خواهند داشت... به برکت ای
عمومی را درباره یک موضوع سیاسی تهییج یا آرام کنیم و یا آنرا به او بقبوالنیم، یا ذهن او را درباره یک 

). مقام معظم رهبري در دیدار جمعی از نخبگان 309: 1387(نویهض،» موضوع، دچار شک و تشویش سازیم
توانست همان جور که تلویزیون فالن کشور غربی با  می اگر صدا و سیما«فرماید:  می 6/8/88علمی در تاریخ 

دهد؛ واقعیات کشور  می خودش را راست جلوههاي  هنري، دروغهاي  یک سابقه و تجربه فراوان و با استفاده
را درست منعکس کند، شما بدانید امید نسل جوان، دلبستگی نسل جوان به کشورش، به دینش، به نظام 

                                                   
1 - Fuller  
2 - Keith Rupert Murdoch 
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در بعد فرهنگی تهدیداتی چون تخریب هدفمند فرهنگ » جمهوري اسالمی اش به مراتب بیشتر از حاال بود.
شیوه هایی چون ترویج سرمایه داري، تجمل  و هویت اسالمی بصورت غیر مستقیم و از راه تغییر ارزشها و با

گرایی، دنیا طلبی و شهوت پرانی موجود است به گونه اي که بیشترین فشار افکار عمومی در زمان اعمال 
باشد. از سوي دیگر تغییر در سبک  می علیه کشورمان به جهت تهیه لوازم غیر ضروري و حیاتیها  تحریم

، شیوه 1باشد. به تعبیر آنتونی گیدنز می ماعی از جمله این تهدیداتفرهنگی اجتهاي  زندگی و الگو سازي
زندگی هر فرد بیانگر هویت شخصی و معرف شخصیت آن فرد است. شیوه زندگی هر کسی که تحت تاثیر 

شود  می گیرد، موجب می رفتاري سایر افراد جامعه و متاثر از احوال اقتصادي و اجتماعی آنها شکلهاي  مدل
: 1373رفتاري سایر افراد و گروهها را خارج از موازین و معیارهاي خویش بداند (گیدنز، هاي که سبک

پدافند عامل وظیفه دارد از اصابت هر یک از حمالت به نیروهاي خودي ). حال در این حوزه 120
خرب هاي م جلوگیري کرده یا عامل حمله کننده را نابود کند براي مثال ارسال پارازیت روي فرکانس شبکه

دار دشمن از موارد پدافند  ها و اعتصابات جهت رسان یا مقابله با شورش هاي آسیب ماهواره، فیلتر کردن سایت
تواند از میزان تاثیر  رسانی بموقع و درست به مردم و روشنگري خواص می اطالع .عامل جنگ نرم است

امل جنگ نرم به مسائلی بمباران فرهنگی و خبري دشمن در جنگ نرم جلوگیري کند. پدافند غیرع
ها در باور افراد جامعه در زمان جنگ و پس از آن است. این  پردازد که موجب کاهش صدمات و شکاف می

پدافند میزان تاثیر گذاري حمالت نرم را کاهش داده و قدرت بازپروري افکار را در مدت کوتاهی پس از 
  .دهد آن افزایش می

وان یک سازمان نظامی، ضابط ومبارزه کننده سخت در حوزه جـرائم  رسد که نیروي انتظامی بعن می بنظر
در این حوزه نمی باشد. باالخص اگر بی تـدبیري   غیرعاملو معظالت فرهنگی، قادر به انجام اقدامات پدافند 

و عدم هماهنگی در مبارزه با جنگ نرم در بین مسئوالن جاري باشد کما اینکه نیروي انتظامی که شانی جز 
هـاي   شود، اجرا کند؛ وقتـی در سـال   می قانون ندارد و قائدتا باید قانونی که از ناحیه دولت به او ابالغاجراي 
فراوانی روبرو شـد. جالـب اسـت    هاي  به اجراي طرح انضباط اجتماعی پرداخت، با مخالفت 1387و  1386

از محورهاي مناظرات که حتی دولت وقت و به ویژه ریاست جمهوري نهم با این طرح مخالفت کرد و یکی 
و تبلیغات انتخاباتی دهمین دوره ریاست جمهوري شد. اما با نگاهی عمیق تر به ناجا و وظایف پیشگیري این 

در مبـارزه  ها  اجتماعی، کارایی بیشتر این سازمان در مقابل سایر سازمانهاي  سازمان در حوزه جرائم و آسیب
قانون ناجا اشاره به همکاري با سازمانهاي زیربط در  4ماده  18با جنگ نرم به ذهن متبادر خواهد شد. بند 

جهت ایجاد و توسعه زمینه هاي فرهنگی الزم به منظور کاهش جرائم، تخلفات و تسـهیل وظـایف محولـه    
همان ماده که تالش مداوم و مستمر در جهت حاکمیت کامل فرهنگ و ضوابط اسـالمی   26دارد و نیز بند 

                                                   
1 - Anthony Giddens 
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هایی از وظایف این نیرو در این بعد اشاره دارد. لذا الزم اسـت در ایـن راسـتا نیـروي      در ناجا است، به نمونه
انتظامی نسبت به آموزش و توجیه پرسنل خود در برابر تهدیدات جنگ نرم و اغناء در ایـن زمینـه، ضـمن    

نماید؛ کمـا   مصون سازي پرسنل و خانواده ایشان، پشتوانه محکم اعتقادي در جهت مبارزه با این تهدید آماده
بصـیرت  هـاي   اینکه تدوین متون و کتب و برگزاري ادوار آموزشی در حوزه جنگ نرم و نیز برگزاري دوره

باشد. استفاده از ظرفیت پیشگیري اجتماعی و آموزش همگـانی و جـذب    می این آمادگیهاي  در ناجا از نشانه
افـل عمـومی، تـاثیر بسـزایی در جهـت      پیشگیري از جرائم در محهاي  مخاطبین به موازات آموزش و توصیه

هـاي   روشنگري، آموزش و توجیه اقشار مختلف جامعه خواهد داشت. تقویت نظـارت بـر عملکـرد فعالیـت    
کاربران اینترنت با استفاده از نیروهاي متخصص، در پلیس فن آوري تبادل اطالعات (فتا) که دیـر شـروع بـه    

اعی ابزاري مناسب براي جنگ نـرم باشـد. عـدم بکـارگیري     تواند در کنار پیشگیري اجتم می فعالیت نموده،
اجتماعی و جایگزینی سیاست پیشگیري کیفـري و   -ابزار قهرآمیز وکیفري در مواجهه با معظالت فرهنگی 

  رسد. می وضعیت مدار با پیشگیري اجتماعی الزم به نظر
راهکارهاي غلط  المللی،ارائه بینهاي مالی و اقتصادي  هاي هدفمند اقتصادي، توطئه کلیه شوك :) اقتصادي2

زند یا به شکل آشکار و نهـان   به اقتصاد کشور ضربه می هاي اقتصادي غربی که مستقیماً اقتصادي و کلیه مدل
کند، آفند اقتصادي بوده که باید براي پدافند آن همیشه آمـاده و داراي   می مردم را در عرصه اقتصادي متضرر

از سـوي اسـتعمار فرانـو و تاسـیس     ها  بود. تک محصولی کردن اقتصاد کشورطراحی و برنامه ریزي مشخص 
تجاري چند ملیتی و نهادهاي بین المللی مانند صندوق بین المللـی پـول، بانـک جهـانی و سـازمان      هاي  شرکت

 گیرند، از تهدیدات این حـوزه  می در حال توسعه و فقیر را در اختیارهاي  تجارت جهانی نبض اقتصادي کشور
باشد. رهبر معظم انقالب ضمن تشبیه اقتصاد نفتی به اقتصاد اُپیکی در جمع دانشجویان و اسـتادان دانشـگاه    می

کنم که هنوز سرنوشت اقتصاد ما بسته  می من بارها شکوه و گله کرده و«فرمودند: 1377امام  حسین در سال 
یک ملـت بـه ایـن عظمـت، اقتصـاد،      به اُپیک است! قیمت گذاري نفت در اُپیک در اختیار ما نیست؛ یعنی 

مسائل کشور و گذران روزمره اش، ساختن زیربناهاي کشورش، وابسته به عاملی است که مطلقا در اختیار او 
اقتصادي اشاره نمود. برابـر بـر گـزارش    هاي  توان به ایجاد نابسامانی می از دیگر تهدیدات این حوزه 1».نیست

درصـد فنـاوري و    95درصـد سـرمایه جهـان،     82، در حال حاضـر  2007توسعه انسانی سازمان ملل در سال 
کشـور   8درصد از جمعیت جهـان کـه عمـدتا در     17درصد صنعت جهانی در اختیار  91تکنولوژي جهان و 
کشـور   G8)8باشد (. مسئله جهانی سازي اقتصاد به رهبري آمریکا و تشـکیل گـروه    می صنعتی ساکن هستند

باشد به  می اي براي ایجاد سپر امنیتی و تقویت قدرت تهاجمی دنیاي استعمار صنعتی جهان) در حقیقت وسیله
شوراي امنیت یا سازمان ملل به هر کشوري که مخالف اهدافشان باشـد  هاي  نحوي که بدون نیاز به قطعنامه
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گیـري  علیه کشور ما بکـار   1996از سال   1آورند. این حربه تحت قانون داماتو می فشار شدید اقتصادي وارد
برخی موسسات مالی و بانکی کشور مانند بانک ملـی، ملـت، صـادرات و سـپه      2007نمود. همچنین از سال 

مورد تحریم یک جانبه آمریکا قرار گرفتند. باال بردن ریسک سرمایه گذاري بواسـطه نـا امـن جلـوه دادن     
نویسـند: خـارج    مـی  ر این بـاره باشد. جین شارپ و رابرت هلوي د ها می اقتصادي نیز از این حربههاي  فعالیت

 که به بحران مالی و نابسامانی وضـعیت اقتصـادي در سـطح بـین الملـل منجـر      ها  کردن وجوه نقدي از بانک
و مراکـز  هـا   تشویق شـرکت  ،شود، نمونه هایی از پرهیز اقتصادي است. عالوه بر این، در عرصه بین المللی می

تاثیر بسیار زیادي بر دسـتیابی بـه هـدف    ها  از همکاري با رژیمغیر دولتی به خودداري هاي  تجاري یا سازمان
 شود. بی ثباتی اقتصادي نه فقط به تضعیف تکیه گاههاي قـدرت منجـر   می دارد و به تضعیف حاکمیت منجر

شود؛ بلکه محدود کردن قدرت با این شیوه توان ضـربه زدن بـه مخالفـان سیاسـی و سـرکوب آنهـا را از        می
هـاي   ). اعمال فشارهاي اقتصادي نیز از گونه156: 1391به نقل از شریفی، 2ارپ و هلويگیرد (ش می حاکمیت

مـیالدي   2006باشد. پاتریک کالوسون در کمیته روابط خارجی سـنا در سـال    می دیگر تهدید در این حوزه
ی بکار برد. وي پیشنهاد داد که یک اقدام ترکیبی اقتصادي و سایر اقدامات سیاسی و نظامی در قبال ایران بایست

خـود بـه نظـام    هاي  بزرگ در بازپرداخت بدهیهاي  معتقد بودحساسیت بازار بورس ایران و ناتوانی شرکت
اقتصادي با اسـتفاده از شـرکا و دوسـتان    هاي  رود و به تشدید تحریم می بانکی کشور پاشنه آشیل ایران بشمار

یی که در صنایع نفت و گـاز ایـران سـرمایه    و کشورهاها  و صنایع ایران و شرکتهاي  آمریکا جهت شرکت
  ). 173: 1385کند(عبدهللا خانی، می کنند، توصیه می گذاري

رسد اوال ناجـا بـه جهـت سـاختار نظـامی و امنیتـی        می با تهدیدات برشمرده اقتصادي در این بخش، بنظر
رسد  می سهمی ندارد لذا به نظرکالن اقتصادي هاي  قابلیت فعالیت اقتصادي کالن نداشته، ثانیا در تصمیم گیري

اقدامات پدافندي در این حوزه براي ناجا متصور نیست؛ لیکن با درك عمیق وظایف محوله ناجا شاید بتـوان  
 غیرعامـل از مهمترین نهادها با پیشگیري از قاچاق کاال و رونق تولید و اقتصاد ملی در حوزه اقدامات پدافنـد  

و نیز پیشگیري از جرائم چون جرائم اقتصـادي و نیـز نظـارت بـر امـاکن       اقتصادي نام برد. مبارزه با قاچاق
قانون ناجا موید این مطلب می باشد. در این جا الزم است ناجا با توجـه بـه    4ماده  14و  8عمومی طبق بند 

زیرمجموعه، هاي  و شرکتها  اقتصادي سازمانهاي  فرمایشات مقام معظم رهبري در تهیه ملزومات و فعالیت
تفاده و حمایت از تولید ملی را در راس امور قرار داده و از سوي دیگر با جدیت و مبارزه قاطع بـا پدیـده   اس

توانـد   مـی  قاچاق کاال، مبارزه با جرائم اختالس و ارتشاء در نهادهاي اقتصادي، نقش بی بدیلی در ایـن حـوزه  
                                                   

میلیـون دالر در ایـران سـرمایه    40به تصویب دولت آمریکا رسید، هرکشوري که در سال بیش از  1996بر اساس قانون داماتو که در سال  - 1
اد دهنـده آن  سال مورد بازنگري قرار می گیرد و بنـام پیشـنه   5گذاري کند، از تجارت با دولت آمریکا محروم خواهد شد و این قانون هر 

 آلفونس داماتو سناتور جمهوري خواه محافظه کار نامگذاري شده است.
2 - Gene Sharp, Robert Helvey 
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فرمانده ناجا از نبود قـانون  هاي  ا اینکه گالیهباشد؛ کم می داشته باشد. البته این کار نیازمند همکاري سایر قوا
 قاطع مبارزه با قاچاق کاال و تاخیر در تصویب الیحه مبارزه با قاچاق کاال و ارز موید مشکالت ایـن حـوزه  

  باشد. می
ها به علوم غربی، دلسـرد کـردن اسـاتید و دانشـجویان از تولیـد دانـش و        کردن دانشگاه وابسته :) علمی3
هـاي حملـه    و اسالمی، همچنین مأیوس کردن جامعه علمی از آینده اي روشن، از جملـه شـیوه  آوري بومی  فن

بسیاري  .دداشته باش وجود هاي متناسب و جامعی علمی دشمن به کشور است که باید براي مقابله با آن برنامه
در  1است. برژینسکیاز دانشگاههاي معتبر جهانی در اختیار استعمارگران و نظام لیبرالیستی و سکوالر غرب 

در حـال حاضـر بـیش از پانصـد هـزار      «گویـد:  مـی  در باره اقتدار آموزشی و دانشـگاهی آمریکـا   1993سال 
کنند  می هزار نفر آنها آسیایی هستند در ایالت متحده آمریکا تحصیل 200دانشجوي خارجی که نزدیک به 

ورهاست. پیش بینی شده است که بیش از و این رقم چندین برابر دانشجویان خارجی در هر یک از دیگر کش
در  2). ادوارد بـرمن 110: 1372(برژینسـکی، » گیـرد  می درصد انتقال و پردازش داده ها، از آمریکا نشئت 80

دارد برخی موسسات به اصطالح بین المللی از قبیل بنیاد هنـري فـورد، بنیـاد     می کتاب کنترل فرهنگ، عنوان
جهان سوم و با عناوین مـردم پسـند   هاي  دانشگاه و مراکز علمی در کشور کارِنگی و راکفلر در قالب تاسیس

چون کمک به رشد و توسعه کشورهاي جهان سوم و تربیت معلم، مربی، پرورش اسـتاد و کمـک بـه رشـد     
کوشـند تـا نخبگـان     می آنها هستند وهاي  علمی و آموزشی مردم، در حقیقت دنبال نفوذ در فرهنگ و ارزش

). در طرح خاور میانه بزرگ آمریکا، بر 100: 1373ر جهت منافع غرب هدایت کنند (برمن،علمی آنها را د
از تحلیلگـران   4تومـاس فریـدمن  3تاکید ویژه اي شده است. آموزش مدیریتهاي  مسئله تربیت مدیر و دوره

در مقاله اي در روزنامـه نیویـورك تـایمز بـه      2001معروف آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 
کند که الزم نیست به ایران لشگر کشی نماید؛ بلکه الزم است  می دولتمردان و سیاستمداران آمریکایی توصیه

ایـن سـفارت پـیش از    « در تهران را بازگشایی کند.روابط خود با ایران را گسترش دهد و سفارتخانه آمریکا 
هزار بـورس تحصـیلی بـه نخبگـان و جوانـان ایرانـی بـراي ادامـه تحصـیل در          50همه چیز و در اولین گام 

در داخل ها  دانشگاههاي آمریکا بدهد. فقط این کار را بکند و بنشیند و شاهد خروش شگفت آورترین بحث
.  از سوي دیگر ورود و استفاده از  تجهیـزات پیشـرفته و ابزارهـاي    5»نیدایران باشد. بر سر آن شرط بندي ک

آمریکا به  1991علمی مانند انواع رایانه و وابستگی به آنها اقدام آفندي دشمن می باشد. در جریان حمله سال 
عراق، فعال سازي یک ویروس تعبیه شده در یک چاپگر صنعتی ساخت فرانسه در مرکز مخـابرات بغـداد،   

                                                   
1 - Zbigniew Brzezinski 
2 - Edward-Berman 

 1382اسفند  15به نقل از پایگاه خبري خبرگزاري جمهوري اسالمی، ایرنا،- 3
4 - Thomas L. Friedman 
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مخابراتی و اطالعاتی عراق از کار بیفتد و یا در جریان حملـه  هاي  وجب شد که بخش گسترده اي از شبکهم
راداري و هشداردهنده دفاع هوایی و هاي  آمریکاییها توانستند همه سیستم 2003دوم آمریکا به عراق در سال 

ده عراقی نتوانست به پرواز درآیـد.  دریایی عراق را از کار انداخته و به همین دلیل حتی یک هواپیماي جنگن
نـرم افـزاري و   هـاي   توانسـتند شـبکه  ها  همین تجربه در جنگ آمریکا با صربستان نیز تکرار شد؛ آمریکایی

). اعمال تحریم 324: 1386سخت افزاري مربوط به آب، برق و سوخت صربستان را از کار بیندازند (واعظی،
ـ ها  و عدم امکان استفاده از فن آوري د و وارداتـی و نیـز ورود و انتقـال ویروسـهاي مخرب؛چنانکـه در      جدی

نیروگاه اتمی بوشهر شاهد حمله ویروس استاکس نت بوده و نیز جاسوسی هاي انجـام شـده توسـط سـرویس     
برابر اعالم افشاگري هـاي ادوارد اسـنودن، لـزوم بکـارگیري پدافنـد      ها  و ایمیلها  اطالعاتی آمریکا از رایانه

  ین حوزه را بیشتر به ذهن متبادر می سازد.غیرعامل در ا
حال با توجه به تهدیدات اشاره شده الزم است ناجـا در بکـارگیري ابزارهـاي جدیـد پیشـگیرانه ماننـد       

در کنترل سرعت و یا موقعیت خودروهاي گشت توجه ویـژه اي   GPSموقعیت یاب ماهواره اي هاي  سیستم
؛ سیستم تعیین موقعیت جهانی یک سیستم فراگیر ماهواره اي است بومی استفاده کندهاي  داشته و از فن آوري

در هـا   توسط وزارت دفاع آمریکا و به سرپرستی دکتر گتینگ براي بکـارگیري مـاهواره   1970که در دهه 
کنند طراحی شد. این سیستم ابتدا جهت برطرف کردن  می سیستم ناوبري وسایل نقلیه که در سه بعد حرکت

یکا توسعه یافت اما بعد از مدتی در دسترس غیر نظامیان نیز قرار گرفت. این سیستم از سه نیازهاي ارتش آمر
معین و مشخص و بخـش کنتـرل کـه متشـکل از شـبکه      هاي  ماهواره مستقر در مدار 24بخش فضایی شامل 

سـت و  جهانی ایستگاههاي ردیاب همراه با یک ایستگاه کنترل اصلی در ایالت کلورادو اسپرینگ آمریکـا  ا 
: 1387باشـد (خـالقی و و احـدي،    مـی  بخش کاربران که شامل تمامی استفاده کنندگان نظامی و غیـر نظـامی  

. وابستگی و نصب تجهیزات الکترونیکی و وارداتی در سیستم هاي امنیتی، انتظامی و نیز امـور مـردم،   1)146
داشت که الزم است ناجا در ایـن  خطرات جاسوسی و یا اختالل و قطع آنها در زمان بحران را در پی خواهد 

زمینه قبل از خرید هرگونه تجهیزاتی به تهدیدات آن اشرافیت داشته باشد که استفاده از ابزارهاي جایگزین 
  یا الاقل پیش بینی آنها، اقدامی پدافندي در این زمینه می تواند قلمداد شود. 

ی مشروعیت نظام است. پیوند رهبري با دشمن در این حوزه خدشه در مبانهاي  از جمله طرح :) سیاسی4
امت در مردم ساالري دینی، پیوندي اعتقادي و دینی است لذا دشمن جهت ایجاد گسست در این پیونـد مبـانی   
مشروعیت سیاسی نظام را با ترویج جدایی دین از سیاست و سکوالریسم، ترویج عدم حجیت و برتـري افـراد   

یت فقیه و حکومت اسالمی و گاه پا را فراتـر گذاشـته و جهـت عـدم     در نظام دینی، ایجاد شبهه در ادله وال

                                                   
در  ECUنگارنده مقاله اي در خصوص تهدیدات سیستم موقعیت یاب جهانی بر روي سیستم مرکزي سوخت رسان خودروهاي انژکتـوري   - 1

  حوزه اقدامات پدافند غیرعامل در حال تدوین دارد.
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مشروعیت دادن به نظام جمهوري اسالمی اصل والیت و امامت و عصمت پیامبر و ائمـه را مـورد تشـکیک    
دهند. از سوي دیگر دشمن با ترویج دموکراسی در کشورها تنها راه نجات بشریت را پـذیرش لیبـرال    می قرار

و » موج سـوم «، آلوین تافلر در نظریه »پایان تاریخ«در نظریه  1کند. فرانسیس فوکویاما می دموکراسی معرفی
، تنها راه پیشِ روي بشر را پذیرش فرهنگ و تمدن غـرب  »برخورد تمدن ها«در نظریه 2ساموئل هانتینگتون

را یکـی از   رسـما توسـعه دموکراسـی    20قـرن   90دانند. از سیاسی نیز دولت جورج بوش در دهه  می معاصر
پیشبرد دموکراسـی را   1992برنامه خود اعالم و کلینتون نیز در مبارزات انتخاباتی خود در سال هاي  اولویت

). لذا غرب انتخابات سالهاي اخیر در کشورهاي 305: 1370نمود (هانتینگتون، می اولویت سیاست خود اعالم
کنـد.   می آنها پیروز انتخابات نبوده اند ناسالم معرفی چون لبنان،فلسطین، ونزوئال و ایران را که حامیان منافع

بـا وجـود   « 3آمـده اسـت   5/1/93از قطعنامه راهبرد پارلمان اتحادیه اروپا در قبال ایران در مورخ  Bدر بند 
آنکه انتخابات ریاست جمهوري ایران مطابق استانداردهاي دموکراتیکی برگزار نشد که اتحادیه اروپـا بـراي   

کند که نه تنها به سیستم انتخابات  می لذا غرب مسلمان دموکرات را کسی معرفی. 4...»ل است و آن ارزش قائ
آزاد اعتقاد دارد؛ بلکه به آزادي بیان، آزادي دین و آزادي بی دینی نیز متعهد باشد. دیگر تهدید دشمن در ایـن  

ه و شـرط تحقـق دموکراسـی    حوزه ترویج جامعه مدنی است. از نگاه اندیشمندان غربی جامعه مـدنی مقدمـ  
). رواج جامعه مدنی در میان اندیشمندان سیاسی غرب در ك کشور 49: 5،2007راستین و واقعی است(روباسا

به معنی فراهم کردن بسترهاي الزم براي دموکراسی آمریکایی با تمام لـوازم و مبـانی آن اسـت. بـی جهـت      
). 166: 1390اقدام کرده اند (شریفی،» جامعه مدنیوزارت امور «در عراق به تاسیس ها  نیست که آمریکایی

هرگونه سفر آتی هیات پارلمانی اروپـا بـه ایـران بایسـتی در     « کند می راهبرد اتحادیه اروپا تاکید 17در بند 
منوط به تعهد آنان براي مالقات با مخالفان سیاسـی، فعـاالن جامعـه مـدنی و دسترسـی بـه زنـدانیان ایرانـی         

هاي  بر اهمیت ایجاد محیطی مساعد براي عملکرد مناسب سازمان« این قطعنامه همچنین  18در بند  6»باشد...
 . از دیگـر تهدیـدات ایـن حـوزه    7»جامعه مدنی از جمله ایجاد چهارچوب قانونی اصالح شده تاکید میکند....

رین ره آوردهاي بهتها  اشاره داشت. این سازمان NGO(8غیر دولتی( هاي  توان به تاسیس و تقویت سازمان می
تجربه بشري در اداره امور اجتماعی است و بشر آرام آرام به این نتیجه رسیده که نمی توان از دولتها انتظـار  

                                                   
1 - Francis Fukuyama  
2 -Samuel P. Huntington  
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4 - whereas the presidential elections were not held according to the democratic standards: 
5 - Rabasa 
6 - Underlines that any future EP delegations to Iran should be committed to meetingpolitical 
opposition, civil society activists and having access to political prisoners; 
7 - Emphasises the importance of creating an environment conducive to the proper functioning of 
civil society organisations, including a reformed legal framework; 
8 - Non Governmental Organization 
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واژه جدید و عمري کمتر از یـک قـرن    NGOداشت که عهده دار تمام امور زندگی باشد. هرچند اصطالح 
تعاون و مشارکت در امور خیـر و شـکل گیـري    دینی چون هاي  ) لیکن در اسالم بر اساس آموزه1945دارد(

غیردولتـی بـین   هـاي   اصناف گوناگون موید سابقه طوالنی آن است. هرچند بر اساس برخی تعـاریف سـازمان  
) 13: 1386به وجود نیامده اند (گلشن پژوه،ها  شود که بر اساس توافق دولت می المللی به سازمان هایی گفته

ا نقشی جدي در راه اندازي یک سازمان غیردولتی بین المللی دارند. برابر آمار لیکن در بسیاري از موارد دولته
 30سازمان غیردولتی در کشور به ثبت رسـیده کـه    3700شمسی در ایران بیش از  84تا  76منتشره از سال 

درصد از بودجه مربوط به احزاب و مبلغ یک میلیارد تومان  از سوي وزارت کشور جهت تاسیس و کمک 
توسط بانـک جهـانی بـا تـامین     » صندوق توسعه محلی«آنها اختصاص یافت و با تشکیل صندوقی با عنوان به 

اختصـاص یافـت   هـا   میلیون دالر جهت حمایت از این سازمان 50میلیون دالر و وزارت کشور با تامین  150
آمریکا جهـت  هاي  گیرد که یکی از استراتژي می ). تهدید آنجا شکل جدي تري به خود169: 1391(شریفی،

باشد.  می نفوذ به کشورهاي مستقل تاسیس و راه اندازي این سازمانها در جهت پیشبرد اهداف مورد نظر خود
چنانچه مایکل لدین عضو شوراي امنیت ملی امریکا تغییر از درون را تنها راه مقابله با جمهـوري اسـالمی و   

قطعنامه راهبـرد اتحادیـه اروپـایی در قبـال      18د و در بندکن می را تنها ابزار معرفیها  حمایت از این سازمان
جامعـه مـدنی از جملـه ایجـاد     هـاي   بر اهمیت ایجاد محیطی مساعد براي عملکـرد مناسـب سـازمان    1ایران

هـاي   و خط مشـی ها  خواهد از دستورالعمل می کند و از اتحادیه اروپا می چهارچوب قانونی اصالح شده تاکید
جامعـه مـدنی حـداکثر    هـاي   پا به منظور حمایت از مدافعان حقوق بشـر و سـازمان  حقوق بشر اتحادیه ارو
خواهد با نهادهـاي بـین المللـی     می از ایران« قطعنامه مذکور آمده 21همچنین در بند 2استفاده جهانی را ببرد.
اي و  سازمان ملل و بـازنگري جـامع دوره  هاي  غیردولتی از طریق عمل به توصیههاي  حقوق بشري و سازمان

. از 3»بین المللی حقـوق بشـري همکـاري کنـد.    هاي  سازمانهاي  و ماموریتها  نیز از طریق فعال سازي هیئت
توان به بستر سازي جهت نافرمانی مدنی است که بعضا با چاپ و انتشـار کتبـی    می دیگر تهدیدات این حوزه

افـراد معتـرض و یـا آمـوزش و تربیـت      که آموزش دهنده نافرمانی مدنی هستند و یا حمایـت از گروههـا و   
شود. در یکی از بندهاي گزارش کمیته خطر جاري آمریکا جهـت سیاسـتمداران    می اثر گذار ظاهرهاي  مهره

دعـوت از  «اثرگذار از اقدامات برانـداز نـرم مطـرح شـده اسـت:      هاي  در مورد ایران، آموزش و تربیت مهره
مینارهاي کوچک، اقدام مهمی است. این کـار در صربسـتان،   فعاالن جوان ایرانی به خارج براي شرکت در س
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2 - Emphasises the importance of creating an environment conducive to the proper 
functioning of civil society organisations, including a reformed legal framework; 

3 - Calls on Iran to cooperate with the international human rights bodies and its NGOs 
by acting upon the  recommendations of United Nations and the Universal Periodic 
Review(UPR) as well as enabling missions of the international human rights organizations; 
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فیلیپین، اندونزي، شیلی و کشورهاي دیگر جواب داده است. این افراد باید از سوي مقامات آمریکایی انتخاب 
قطعنامه راهبرد اتحادیه اروپـا در قبـال ایـران     9). در بند 46: 1385(عبداهللا خانی،» شوند، نه نهادهاي ایرانی

کنـد از همـه ابزارهـاي ایـن اتحادیـه بـراي        می از کمیسیون و اداره امور اتحادیه اروپا دعوت« .. است:آمده 
تالشی متمرکز براي تقویت و توسعه جامعه مدنی در ایران استفاده کند و تبـادل دانشـجو، هنرمنـد و دیگـر     

رکت جوانـان و جامعـه   گروههاي اجتماعی و همچنین تبادالت فرهنگی و دانشگاهی را افزایش دهـد و مشـا  
   1»مدنی را ارتقاء دهد...

قانون مجازات جرائم نیروهاي مسلح مصـوب   40نیروي انتظامی که یک سازمان غیر سیاسی و برابر ماده
سیاسی منع شده و از سویی در سیاست خـارجی  هاي  پرسنل آن از عضویت، مداخله، شرکت و فعالیت ،1382

کالن نقشی نـدارد!!؟ چگونـه   هاي  ش بینی نشده و نیز در سیاست گذاريو داخلی نظام جایگاهی براي ناجا پی
 تـوان اسـتدالل نمـود؛ ناجـا از یـک سـو       مـی  خواهد توانست با این بعد آفند اقدامات پدافندي انجام دهد. لذا

سیاسی و جنگ نرم را بواسطه پلیس امنیـت و اطالعـات پیگیـري    هاي  بایست با بصیرت حوادث، جریان می
هدیدات آتی را شناسایی و برنامه ریزي داشته باشد چنانچه خدمات گذر نامـه و امنیـت اخالقـی و    نماید و ت

قانون ناجا  برعهده ناجا و از وظایف ایـن پلـیس قـرار گرفتـه      4ماده  11نظارت بر اماکن عمومی برابر بند 
قانون ناجا که شرایط  7ده سیاسی منع شده اند و نیز برابر  بند ب ماهاي  است. گرچه پرسنل ناجا از فعالیت

کنـد؛ لـیکن برابـر     می گروهها و سازمان هاي سیاسی معرفی ،استخدام را عدم عضویت یا وابستگی به احزاب
آن در خصوص  14آیین نامه انضباطی در خصوص التزام عملی به والیت فقیه و انضباط معنوي و ماده  6ماده 

تواند بـا آگـاهی مـردم و اقشـار مختلـف در       می له مراتباصول شرافت سربازي و نیز اصول فرماندهی و سلس
سیاسی و اجتماعی و نیز ابعاد جنگ نرم از گسست جامعه جلوگیري و قانون مـداري را  هاي  خصوص بحران

در حالیکه بسیاري از خواص سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نظـام   1388ترویج دهد. چنانچه در حوادث سال 
ا وجود تلفات نیروي انسانی و هجمه افکار عمومی در تخریب و کشـته سـازي   دچار تردید و عصیان شدند؛ ب

را با بصیرت پرسنل و مردم به اجرا گذاشـت و کارنامـه مـوفقی از خـود      غیرعاملاقدامات موفق پدافند ،ها
ا و.. و تشـکله ها  قانون ناجا تامین امنیت برگزاري اجتماعات، راهپیمایی 4ماده  3نشان داد. چنانچه برابر بند 

باشد. نیروي انتظامی با کنترل مبادي ورودي و خروجی به کشور و ارائـه خـدمات در    می از وظایف این نیرو
تواند در پیشگیري و اقدامات پدافند غیرعامل در خصـوص   می این زمینه و همکاري با اینترپل نقش به سزایی

ون موصوف در زمینه خـدمات گذرنامـه و   قان 11فرهنگی و نرم دشمنان داشته باشد. چنانچه بند هاي  توطئه

                                                   
1 - Invites the Commission and the EEAS, in the meantime, to use all EU tools available 

to make a concerted effort to empower and develop civil society in Iran and to increase 
exchanges of students, artists and other visitors, as well as cultural and academic exchanges 
and promote youth participation and civic engagement; 
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  در خصوص همکاري با اینترپل تاکید به این موضوع دارد. 16بند 
  الزامات پدافند غیرعامل ناجا در مدیریت بحران ها -3

بایستی به این نکته توجه داشت که بحرانها خود نوعی تهدید در مباحث پدافند ها  قبل پرداختن به بحران
 رود. تهدید، یک خطر بالقوه است که هنوز محقق نشده و صرفا در حد یک ایده می غیرعامل به شمار

باشدو به عبارت دیگر تهدید مفهومی انتزاعی است به طوري که تعیین زمان و چگونگی مورد تهدید واقع  می
 نسبت بهها  ). از سوي دیگر تفاوت دیدگاه کشور18: 1390،شدن به سادگی امکان پذیر نمی باشد(اسکندري

حیاتی، تاثیر مستقیمی بر استنتاج آنها از تهدید خواهد داشت. چنانچه عوامل تهدید هاي  اهداف و ارزش
توان ظهور و توسعه ایدئولوژي که مخالف ایدئولوژي حاکم کشور همسایه باشد، کثرت  می کننده امنیت: را

ه، اتکاي اقتصادي، فنی و و انفجار جمعیت همسایه دشمن، پیشرفت اقتصادي و مازاد تولید کشور همسای
نظامی زیاد به کشور خاص، عدم ثبات اجتماعی، ضعف و کوچکی قدرت، موقعیت نامساعد جغرافیایی و 

توان به تهدیدات سیاسی،  می افزایش قدرت نظامی کشور دشمن اشاره داشت. در تقسیم بندي تهدیدات
و خارجی و همچنین  تهدیدات طبیعی و  اقتصادي،اجتماعی، فرهنگی و نظامی اشاره و نیز تهدیدات داخلی

). امروزه در برابر تهدیدات جدید باید دفاع متناسب با همان تهدید را داشت. 41غیرطبیعی اشاره نمود(همان:
توان راهبردهاي خاصی براي مقابله با تهدید داشت که همان  می خودهاي  بنابراین با شناخت تهدید و ظرفیت

هاي  فند غیرعامل است. شناسایی ماهیت و جنس تهدید و نیز شناخت حوزهتوسعه مفاهیم و ادبیات پدا
جدید به سوي پایداري ملی و کاهش هاي  تواند ما را در حوزه می تهدیدو بررسی محیط داخل و خارجی،

در این قسمت به تهدیدات طبیعی و غیر طبیعی اشاره و الزمات ناجا در برخورد با  آسیب پذیري هدایت کند.
  شود. می در قبل، حین و بعد از آنها در دو سطح درون جامعه و سازمان ناجا پرداختهآنها 

  طبیعی  هاي  بحران )1
توان به اقدامات قبل از بحران به عبارت آموزش،  می حین و بعد از حوادث متفاوت است؛ که ،اقدامات قبل

برنامه ریزي صحیح و اعزام تهیه تجهیزات و ملزومات و پیش بینی مناسب، در حین اجرا، خونسردي و 
نیروها در مناطق بحران و اقدامات پیشگیرانه و بعد از بحران، ایجاد و افزایش احساس آرامش، کشف و 
دستگیري مجرمین احتمالی و کمک به بازسازي مناطق آسیب دیده اعم از درون و برون سازمانی اشاره نمود. 

ص ناجا می توان در مقوله پدافند غیرعامل وظایف این با نگاهی به ابعاد موضوع و وظایف احصاء شده خا
، 5، 2، 1و بندهاي  3نیرو را درحوادث و بحرانهاي طبیعی و غیر طبیعی تفکیک نمود؛ لذا با توجه به ماده 

قانون ناجا که هدف از تشکیل این نیرو را استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و  4ماده  23و  19
اطع و مستمر با هرگونه خرابکاري و ..، حفاظت از تاسیسات و تجهیزات و تسهیالت طبقه فردي، مقابله ق

بندي شده غیرنظامی و حفظ حریم آنها به استثنا موارد حساس و حیاتی، انجام امور امدادي و مردم یاري در 
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از جمله وظایف  تامین نیازهاي پزشکی پرسنل و اداره بیمارستانها و درمانگاههاي مربوطه؛ ،مواقع ضروري
ناجا در مواقع بروز حوادث و بحران هاي طبیعی و غیر طبیعی نسبت به جامعه در پدافند غیرعامل می توان 
برشمرد. از سوي دیگر یک مجموعه انتظامی که قادر به تامین امنیت خود نباشد، قابلیت انتظام بخشی به 

قانون ناجا که  4ماده  25و 24 ،22، 21 ،20جامعه در شرایط بحرانی را نخواهد داشت؛ لذا بند هاي 
سازماندهی، تجهیز، آموزش یگانهاي انتظامی و آماده کردن آنها جهت اجراي ماموریتهاي محوله، تامین و 

و قرارگاههاي مربوطه، تامین دفاع هوایی تاسیسات و نقاط حساس مربوطه، ها  حفاظت تاسیسات سربازخانه
اقدام در جهت خرید اقالم و خدمات واگذار شده، تالش مداوم و  تهیه طرح نیازمندي هاي لجستیکی و

مستمر در جهت حفظ و صیانت سازمان در زمینه هاي امنیتی اشاره به اقدامات پدافند غیرعامل در زمان 
بحران هاي طبیعی و غیر طبیعی در درون ناجا دارد. در حوادثی چون سیل زلزله آتش سوزي هاي حجیم و 

. امه ریزي هاي بیشتري به جهت وجود تجهیزات و تسلیحات نظامی در آنها احساس می شود.مانند آنها، برن
تمرد و حمله مردم آسیب دیده به عوامل انتظامی، اشغال و غارت یگانهاي انتظامی توسط معاندین، سرقت 

ومیت اموال سازمانی توسط مجرمین، آسیب دیدن وسایل سازمانی، ارتباطی و حفاظتی، مجروحیت یا مصد
درون سازمانی در مواقع بروز بحران متصور می باشد. در هنگام بروز هاي  نیروهاي یگانها از جمله آسیب

بحران، به دلیل آشفتگی جامعه، تغییرات ساختاري شهر، اقدامات مجرمانه در اشکال جدیدي ظهور می یابد 
ات موجود و قریب الوقوع، بررسی که در این حالت الزم است ضمن حفظ و ایجاد آرامش بین نیروها، تهدید

و سپس برنامه ریزي دقیقی معمول شود. انتقال محرمانه تجهیزات آسیب دیده و در معرض آسیب به مقرهاي 
کمکی، برنامه ریزي صحیح جهت توزیع جیره و سوخت ذخیره شده، اجراي طرح احضار پرسنل و یا طرح 

ط و نیروهاي موجود، تشدیدحفاظت فیزیکی، استفاده هاي حفاظتی بومی شده، توزیع مناسب وظایف با شرای
توان از جمله این برنامه  می از توان بسیج و معتمدین در جهت بازسازي امکانات و تهیه تجهیزات ضروري را

و الزامات ناجا در مواقع بروز بحران طبیعی در سازمان ناجا اشاره نمود. از سوي دیگر گرچه طرح ها  ریزي
در یگانهاي عملیاتی مدت مدیدي است که در راستاي اقدامات پدافندي تدوین و تمرین  هاي حفاظتی موجود

می شود، لیکن قبل از مواقع بحران، لزوم بهره گیري و بروز رسانی بر اساس پدافند غیرعامل و اجرایی شدن 
با درجات آن در مابقی یگانهاي ستادي و غیر عملیاتی با در نظر گرفتن نوع حوادث و امکانات موجود 

مختلف بحران، احساس می شود. لذا قبل از بروز بحران پیش بینی و بازنگري در احداث و اختصاص مقرهاي 
یدکی به جهت داشتن شرایط زیستی، امکان فعالیت روزمره و  حفاظت فیزیکی، برگزاري جلسات 

هت دستگاههاي مجري به تعاملی،توجیه و تشریح پیرامون اهمیت یگانهاي انتظامی در مواقع بروز بحران ج
منظور پیش بینی اقدامات و برآورد نیازمندي ها، پیش بینی یگانهایی بعنوان معین با توجه به موقعیت مکانی 
و ساختار مختلف جغرافیایی، به منظور امداد سریع به یگانهاي در معرض بحران، آموزش و اجراي مانورهاي 
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اده از کدهاي خاص ارتباطی با توجه به احتمال قطع آموزشی به جهت آمادگی و تمرین نیروها، استف
دستگاههاي مخابراتی و ارتباطی و یا احتمال شنود از کانال هاي بی سیمی، احداث پارکینگ با آسیب پذیري 
پایین به منظور حفاظت از خودروهاي عملیاتی( چنانچه در زلزله شهرستان بم خودروهاي انتظامی به جهت 

و ریختن آنها بکلی معیوب شده و از کار افتاده بودند) از جمله الزامات و اقدامات نزدیکی به دیوار و فر
باشد. اما بعد از بحران، اقدامات جنبه ترمیمی به خود می  می مرتبط با پدافند غیرعامل در درون سازمان ناجا

نتقال سریع آنها به مرکز گیرد؛ شناسایی دقیق مناطق، اموال و اشیاء آسیب دیده با استفاده از لیست اموال و ا
پشتیبانی به جهت عدم تضعیف روحیه و گسترش احساس نا امنی، بازسازي سریع اماکن ضروري مورد نیاز، 
مانند اسلحه خانه و مخابرات و انتقال سریع آنها از مقر یدکی به یگان، از جمله الزامات ناجا بعد از بحران 

   توان برشمرد. می نسبت به درون سازمان ناجا
حوادث طبیعی چون زلزله، سیل، طوفان و حریق در سطح  منطقه اي و ملی همـواره بـراي تمـامی مـردم     
جامعه دردناك می باشد. عالوه بر حوادث طبیعی بایستی به حوادث خودساخته مصـنوعی از جـنس بالیـاي    

عملکـرد سـوء    طبیعی مانند بارور کردن ابرها، سهل انگاري در حریق، ایجاد تغییـرات در محـیط زیسـت و   
در کتاب جامعه شناسی جنایی قـوانین را بـه اشـباع جنـایی و فـوق       1سیستم هارپ توجه داشت. انریکو فري

اشباع جنایی تقسیم می کند و معتقد است  که در هرجامعه میزان معینی جرم رخ می دهد؛ لذا اگر شـرایط  
ود، میزان جرائم نیز تغییـر مـی یابـد.    اجتماعی جامعه بر اثر حوادث سیاسی و طبیعی دچار تحول ناگهانی ش

جامعه در این صورت پدیده فوق اشباع جنایی را تجربه می کند و به محض اینکه شرایط بـه حالـت عـادي    
برگردد نرخ جرائم کاهش می یابد. به عبارت دیگر افزایش نرخ جرائم به خاطر حدوث واقعه اي غیرمترقبه 

معه به قانون اشباع جنایی بر می گردد(نجفی ابرنـدآبادي و هاشـم   بوده و به محض اینکه آثار آن رفع شد جا
). بنابراین در هنگام بروز حوادث اشاره شده، جرائم مختلفی واقع می شود که از مهمتـرین  152: 1390بیگی،

و منـازل اشـاره داشـت. سـرقت از     هـا   فروشـگاه  ،آنها می توان به سرقت از اماکن خصوصی و دولتی و بانکها
مورد انزجار بوده و نامشروع تلقی می شده؛  ها  مذاهب و کشور ،ئمی است که در همه شریعت هاجمله جرا

قـانون   25اما در برخی بطور ویژه به سرقت در هنگام بروز حوادث طبیعی اشاره داشته اند، از جملـه مـاده   
). در 88: 1384فنرکه به مجازات سرقت از منزل هنگام حریق اشاره شده اسـت (هـا   2نامه باستانی حمورابی

و حاالت فوق العاده طبیعی از جملـه مـوارد تشـدید مجـازات     ها  مثل فرانسه سرقت در زمانها  برخی کشور
قانون مجازات اسالمی نیز سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یـا آتـش    658برشمرده است و ماده 

از سـوي دیگروقـوع انـواع نـزاع و      ).41: 1385سوزي را از موارد مشدد این جـرم برشـمرده اسـت(زراعت،   
برخورد هاي فیزیکی متصور است؛ لذا ایجاد آرامش، امنیت فیزیکی و روانی، با اجراي طرح  احضار پرسـنل  

                                                   
1 -Enrico  Fery 
2 - Hammurabia 
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و مهار جرائم عالوه بر برطرف کردن مشکالت درون سازمانی نسبت به گشت زنی و استقرار نیرو در اماکن 
و سپس به وسیله وسایل ارتبـاط جمعـی و سیسـتم هـاي صـوتی و       حیاتی، مهم و قابل حفاظت اقدام ،حساس

تصویري نسبت به آموزش همگانی و پیشگیري اجتماعی اقدام نمود. از سوي دیگر قبل از وقـوع بحـران الزم   
و انجام مـانور هـاي آموزشـی شـهري در     ها  است ناجا نسبت به آموزش عموم مردم بوسیله جلسات، همایش

حران هاي طبیعی اقدام، سپس در جلسات برون سازمانی و امنیتـی نسـبت بـه ارائـه     خصوص نحوه مقابله با ب
راهکارهاي انتظامی از جمله مقاوم سازي اماکن و محافظت از سیبل هاي جاذبه دار اقدام گردد؛ بنحوي کـه  

پلیس  مورد نظر پلیس اجرایی گردد. در غیرعاملپدافند هاي  در ساخت و ساز هاي مسکن و اماکن، استاندارد
انگلیس واحدي بنام واحد معماري پیشگیري کـه وظیفـه نظـارت و بازرسـی طراحـی سـاختمان هـایی کـه         
طراحان و سازندگان آن داوطلبانه مایل به اجراي استانداردهاي پلـیس هسـتند، وجـود دارد کـه کارشناسـان      

هزینـه بهتـرین نتیجـه را در    ضمن بازدید از ساختمان ها، پیشنهادات مناسب به سازندگان ارائه تا با کمترین 
برچسب ایمنی نصب که نشـان  ها  حوزه پیشگیري از جرائم به دست آورند و در پایان کار روي این ساختمان

بـه نقـل از    99: 1387باشـد(گراوند،  مـی  از مطلوبیت بیشـتر و در نتیجـه قیمـت بـاالتري جهـت خریـداران      
 کانادا، 2انتاریوي در 1ورث همیلتون، ونت منطقه پلیس بزهکاري پیشگیري دایره 1980 سال درمحمدنسل). 

 و شـرکت  شهر مسکن دپارتمان خانه سازان، اتحادیه معماران، محلی محلی، انجمن شوراي با مشورت از بعد

 بـراي  مهـم  ضابطه 32 از استانداردها این توافق شد. خانه سازي اختیاري استانداردهاي روي بر کانادا ي بیمه

خانـه   پروژه هـاي جدیـد   تمام در ضوابط، این تصویب با تا مقررشد بود. شده تشکیلبزهکاري  از پیشگیري
 رضـایت  خانه هایی کـه  و گرفت نام اطمینان سپر بزهکاري، پیشگیري برنامه این. گیرد قرار مدنظر سازي

 دریافـت  اطمینـان  سـپر  برچسـب  دیگـران  جهت آگـاهی  بودند، نموده جلب ضوابط این اجراي در را پلیس

متاسفانه چنین رویکردي در دیـدگاه مسـئوالن پیشـگیري از     .)102: 1390(کالنتري و سالمی بیرامی،کردند
انبـوه ماننـد مسـکن مهـر، علیـرغم      هاي  جرم نسبت به پلیس در ایران وجود نداشته و حتی در ساخت و ساز

 فزونی جرائم مواجهمخالفت پلیس، به نظرات ایشان توجهی نشده و پس از ساخت و احداث و در حالیکه با 
 نمایند.  می شوند، مبادرت به فشارهایی جهت احداث پاسگاه یا ایستگاه پلیس می

اما پس از بروز بحران، برگرداندن فضاي احساس امنیت به شهروندان ضروري بنظر می رسد که بواسـطه  
دسـت یافـت. اعـزام    توان به آن  می دستگیري مجرمین احتمالی و اجراي دقیق طرح کنترل سارقین و مجرمین

کارشناسان مشاوره به سطح جامعه جهت تسکین و افزایش آرامش روانی به شهروندان، عـدم بـزرگ نمـایی    
  معضالت و نیز برخورد با شایعه سازي از مهمترین اقدامات ناجا می توان برشمرد. 

                                                   
1 - Hamilton - Wentworth Regional Police 
2 -  Ontario 
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  غیر طبیعیهاي  بحران )2
نیروهاي مسلح، جهت زمان جنگ انجام می  در حال حاضر اغلب برنامه ریزي هاي پدافند غیرعامل توسط 

گیرد. یافتن مشخصات و مختصات مراکز نظامی و حفاظتی از اهداف جاسوسان و دستگاههاي اطالعاتی 
جدید به مدد ایشان آمده  کشورهاي متخاصم و معاند می باشد؛ بصورتی که امروزه استفاده از تکنولوژي هاي

و تصاویر ماهواره اي، موقعیت مکانی و مختصات مراکز انتظامی در  و با استفاده از دستگاههاي موقعیت یاب
دسترس همگان می باشد، به خصوص که حضور و ورود مراجعین از طیف هاي خاص جامعه و معاندین به 
مجموعه مراکز ناجا، این موضوع را تسهیل نموده است که البته بکارگیري و خرید افرادي از جمله افاغنه از 

هاي اطالعاتی معاند، شیوه اي متداول جهت شناسایی و موقعیت یابی مراکز حساس، حیاتی و سوي دستگاه 
مهم در کشور ما متصور است. با توجه به اینکه اماکن و مقر هاي فرماندهی در اولویت اهداف حمله می 

به چهره  باشد؛ بایستی توجه داشت که حضور و ورود مراجعین در یگانهاي فرماندهی به جهت دیدار چهره
تخصصی هاي  پلیسهاي  و نیز طرح شکایت از پرسنل ناجا و انجام امورات تخصصی در رابطه با ماموریت

مستقر در مراکز فرماندهی و ستادها، آسیب پذیري آنها را در مقوله پدافند غیر عامل افزایش داده که الزم 
ردد عموم بدین منظور منفک و مجزا است مراکز فرماندهی و مدیریت ناجا از یگانهاي اجرایی و مورد ت

گردد. حال الزم است قبل از شروع جنگ و حمله نظامی اقداماتی موثر و کاربردي انجام شود تا خسارات 
متصور به حداقل ممکن برسد. روش استتار با توجه به عدم کارایی در ناجا بواسطه هزینه بر بودن، افشاء 

در تحرك پذیري نیروها و ها  جرا بواسطه نوع ماموریتشدن موقعیت، حساسیت عموم و عدم امکان ا
وسایل نقلیه، روش مناسبی در این راستا نمی باشد؛ لذا الزم است اصل پراکندگی در دستور کار قرار گرفته و 
از سویی احداث مقرهاي یدکی و کمکی محرمانه به تناسب شرایط در دستور کار قرار گیرد. بازنگري نوع و 

هاي عملیاتی قبل از جنگ، بایستی به منظور عدم کشف مقر هاي نامحسوس، بازنگري در مسیر تردد نیرو
طرح هاي حفاظتی در کنار تهدیدات طبیعی به تهدیدات جنگ و هجوم، تهیه ماکت هاي فریب با همکاري 

از  نهادهاي دیگر، تهیه اقالم ضروري از جمله تانکر آب، مخازن سوخت، موتور برق و آموزش نحوه استفاده
و ها  مخصوص و محرمانه زیرزمینی جهت عبور کابلهاي برق، مخابرات و دوربینهاي  آنها، احداث کانال

مخصوص به جهت مقابله با سالح هاي پیشرفته چون بمب هاي گرافیتی، هاي  با روکشها  پوشش کابل
تشعشعات بمب هاي  الکترومغناطیسی در انواع مختلف، احداث مکان هایی مجزا، عایق، ایزوله و امان از

الکترومغناطیسی جهت انتقال و نصب سیستمهاي رایانه اي، ذخیره سازي جیره غذایی با تاریخ مصرف مناسب 
تواند  می جهت پرسنل و سوخت جهت خودروها از جمله الزامات ناجا قبل از بروز حوادث غیرطبیعی

استرس و اضطراب درونی نیروها و از بشمار رود. اما در زمان بحران شرایط متفاوت می شود؛ از یک سو 
سوي دیگر نگرانی هاي خانوادگی و شغلی، عاملی در جهت ایجاد التهاب و اقدامات ناسنجیده در پرسنل می 
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غیر طبیعی، در نظر هاي  باشد؛ لذا استفاده از پرسنل خونسرد و با آرامش باال در فرماندهی و مدیریت بحران
و افزایش احساس امنیت و آرامش براي خانواده پرسنل، استفاده گرفتن اکیپ یا گروهی جهت سرکشی 

، دادن غیرعاملپرسنل معاف از زرم و با استرس و اضطراب زیاد در مشاغل غیرمرتبط با اقدامات پدافند 
التیام و دلگرمی به پرسنل مصدوم و آسیب دیده و انتقال فوري به مراکز درمانی و دیگر مناطق به جهت عدم 

یه نیروها و درمان آنها، قطع مراجع خبري شایعه ساز و اعالم خبرهاي روحیه ساز جهت  تضعیف روح
توان از جمله الزامات درون سازمانی ناجا در زمان بحران غیر طبیعی برشمرد. بعد از بحران،  می نیروها را

ت روحی و روانی جامعه دچار نابسامانی و آشفتگی امنیتی و انتظامی شده و از سوي دیگر خسارات و ضایعا
به پرسنل ناجا وارد گردیده که بکارگیري و بسیج نیروها در کمترین زمان جهت بازسازي اماکن نظامی در 
دید عموم و یا در صورت آسیب کلی، انتقال به یگان جدید، ارائه خدمات درمانی و مشاوره اي جهت 

نها از یگان، تشدید اقدامات فیزیکی، بازتوانی نیروها، شناسایی دقیق اموال آسیب دیده و خروج فوري آ
شناسایی کارکنان متمرد، متخلف و معرفی به مراجع مربوطه و رعایت اصل حفاظت گفتار از الزامات درون 

نیروي انتظامی در حالی که یک نیروي نظامی و مسلح توان برشمرد.  می سازمانی ناجا بعد از بحران غیرطبیعی
ر برنامه ریزي ها، پیش بینی شده است و این امر اقدامات ایشان را در می باشد؛ یک نیروي جامعه محور د

قبال جامعه هنگام جنگ و شورش توجیه می نماید. در هنگام بروز جنگ و شورش، غارت، چپاول، 
اقدامات تروریستی و امنیتی بیشتر متصور است؛ لذا قبل از وقوع می بایست نسبت به شناسایی دقیق مناطق 

الء هاي امنیتی، با نصب تجهیزات کنترلی مانند دوربین هاي مداربسته اقدام نمود. سپس آسیب پذیر و خ
نظرات کارشناسی پیرامون احداث مکان هاي جایگزین تجهیزات، امکانات استراتژیک و مواد غذایی مورد 

مول نماید. در نیاز مردم را به مسئولین ارائه و محافظت از آنها را با تدوین و تمرین طرح هاي پدافندي مع
زمان بروز بحران، هدایت مردم به جان پناه هاي پیش بینی شده، آموزش و هوشیاري مردم توسط وسایل 
اعالم خبر مانند بلندگوهاي خودروهاي پلیس و اعمال مقررات ترافیکی خاص، استفاده از گشت هاي 

ن احتمالی از جمله الزامات نامحسوس جهت حفاظت از منازل، اماکن حساس، شناسایی مجرمین و خرابکارا
تواند قرار گیرد. اما پس از جنگ، التیام دادن به شهروندان با ارائه  می ناجا در زمان بحران نسبت به جامعه

ث  خبرهاي امید بخش، حضور فیزیکی و نمایان پلیس در معابر، دستگیري و تعقیب مجرمین احتمالی، احدا
ات و درخواست هاي مردمی، رسیدگی به مشکالت امنیتی ایستگاه هاي پلیسی موقت جهت دریافت شکای

مردم و ارائه مشاوره انتظامی و امنیتی در این گونه مواقع از جمله الزامات ناجا بعد از بحران نسبت به 
  باشد.  می جامعه
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    گیري نتیجهجمع بندي و  -4
دشمن نیست بلکه شناخت  با تعاریف بعمل آمده پدافند غیرعامل صرفا دفاع غیر مسلحانه در زمان حمله

شود. ابعاد مختلف تهدیداز جمله فرهنگی  می را نیز شاملها  تهدیدات و پیش بینی جهت از بین بردن تهدید
کارا باالخص هاي  جنگ نرم، اقتصادي، علمی و سیاسی لزوم بهره گیري از کلیه ابزارها و سازمان مانند

این در حالیست که ناجا با عنایت به قانون تشکیل آن و  سازد. می نیروي انتظامی را بیشتر به ذهن متبادر
باشد.  می متفاوت ماموریتی بهترین سازمان جهت اجراي اقدامات پدافند غیرعامل در این حوزههاي  حوزه

حال بایستی توجه داشت زمانی ناجا در این ماموریت مهم موفق خواهد بود که در اندیشه تصمیم گیران 
قوه قهریه به این سازمان نگریسته نشود؛ لذا  دیدکالن سیاسی، فرهنگی، اقتصادي و علمی جایگاهی داشته و از 

در  ،ند غیرعامل و مدیریت بحرانپداف ،پیشگیري از جرائمناجا در حوزه توجه به نظرات کارشناسان 
اقتصادي، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی راهگشا خواهد بود؛ چنانچه هاي  مدیریت شهرسازي، فعالیت

باشد و تعداد محدودي از آنها ناظر به  غیرعامل میاغلب مواد قانون تشکیل ناجا در حوزه پیشگیري و پدافند 
وي دیگر موفقیت این سازمان در ابعاد مختلف پدافند غیرعامل در گرو باشد و از س می اقدامات پدافند عامل

پیش بینی، برنامه ریزي، تحقیقات، اختصاص  بوده وحمایت معنوي، آموزش و بصیرت افزایی پرسنل آن 
هاي  منابع و امکانات کافی الزمه اقدامات پدافند غیرعامل ناجا در زمان قبل، حین و بعد از بروز بحران

  باشد. می غیر طبیعی نسبت به جامعه و درون سازمان ناجاطبیعی و 
  

  

  منابع
  )، دانستنیهاي پدافند غیرعامل، بوستان حمید، چاپ چهارم، تهران1390اسکندري، حمید ( -1
  )، دانش نامه سیاسی، انتشارات مروارید، چاپ هشتم، تهران1370آشوري، داریوش ( -2
  کنترل، ترجمه عبدالرحیم نوه ابراهیم، اطالعات،تهران)، خارج از 1372برژینسکی، زیبیگنیو ( -3
  )، کنترل فرهنگ،ترجمه حمید الیاسی، نشر نی،تهران1373برمن، ادوارد ( -4
)، طراحی محیطی جرم ستیز، ترجمـه محسـن کالنتـري و ابـوذر     1390جیسون،سوزان و ویلسون، پل آر( -5

  ا، نشر آذرکلک، زنجانسالمی بیرامی، دفتر تحقیقات کاربردي پلیس پیشگیري ناج
در حوادث و تخلفـات جـاده اي،    GPS)، عملکرد و تاثیر سیستم 1387خالقی، عباس و احدي، محدرضا( -6

  3فصلنامه علوم اجتماعی راهور، سال پنجم، شماره 
 ، انتشارات ققنوس، چاپ اول، تهران1)، حقوق جزاي اختصاصی تطبیقی 1385زراعت، عباس( -7
  )، جنگ نرم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم1391(شریفی، احمدحسین  -8
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)، غروب آفتاب در انـدلس: علـل انحطـاط حکومـت مسـلمانان در اسـپانیا،       1381طحطاوي، سید محمد ( -9
  دارلصادقین، تهران

  )، عملیات و جنگ روانی،معاونت فرهنگی ستاد کل نیروهاي مسلح، تهران1384عاصف، رضا ( -10
  آمریکایی درباره ایران، ابرار معاصر، تهرانهاي  )، رویکردها و طرح1385بداهللا خانی، علی (ع -11
)، پلیس پیشگیري محور در نظام عدالت کیفري با رویکرد تطبیقی، پایان نامـه  1387گراوند، هوشنگ( -12

  کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد قم
  غیردولتی،ابرار معاصر، تهرانهاي  )، راهنماي سازمان1386گلشن پژوه، محمودرضا ( -13
  )، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوري، نشر نی، تهران1373گیدنز، آنتونی ( -14
  21)، قدرت نرم و رهبري، ترجمه عسگر قهرمانپور،فصلنامه عملیات روانی، شماره 1388ناي، جوزف ( -15
)، دانشنامه جرم شناسی،کتابخانه گـنج دانـش،   1390نجفی ابرندآبادي، علی حسین و هاشم بیگی، حسین( -16

  چاپ دوم، تهران 
  )، جنگ روانی، ترجمه محمود حقیقت کاشانی، نشر سروش، تهران1386نصر، صالح ( -17
جهانی، ترجمه حمیدرضـا  دانشوران صهیون:برنامه عمل صهیونیسم هاي  )، پروتکل1387نویهض، عجاج ( -18

  شیخی، آستان قدس رضوي، مشهد
و بازسازي نظم جهانی،ترجمـه محمـدعلی حمیـدرفیعی،    ها  )، برخورد تمدن1378هانتینگتون، ساموئل ( -19

  فرهنگی، تهرانهاي  دفتر پژوهش
 )، استعمار فرانو،جهانی سـازي و انقـالب اسـالمی، انتشـارات موسسـه آموزشـی و      1386واعظی، حسن ( -20

  پژوهشی امام خمینی،قم
  

21- Rabasa,Angel,(2007).Cheryl Benard,Lowell H.Schwartz, Building moderate 
Muslim networks. Peter Sickle,New York, Rand Corporation 





  پدافند غیرعامل فرهنگ مطالعه و
  3محمد خلیلی ،2حسن حسن زاده طاهري ،1مهران سهراب زاده

  
  چکیده

 ندارند نظامیۀ حمل احتمال که کشورهایی حتی دنیاۀ پیشرفت کشورهاي تمامی در پدافند غیرعامل
 نیـروي  پذیري آسیب کاهش موجب که است اقداماتی مجموعهشود، پدافند غیرعامل  می پیگیري
 براي فرهنگی هاي راه از یکی. دشمناست مخرب و خصمانه عملیات مقابل در تجهیزات و انسانی
  . است ملت یک افراد درمیان مطالعه فرهنگ ترویج و مطالعه میزان بردن باال دشمن اقدامات با مقابله
  درمقابل و خواهدکرد راطی ترقی هاي پله سریع خیلی باشد مطالعه فرهنگ داراي که کشوري مسلماً
 و سوم جهان کشورهاي در مطالعه میزان تفاوت، بود خواهد بیمه دشمن تهدیدات و اقدامات برخی

 که است عواملی از مطالعه ترویج راهکارهاي و مطالعه پس. مدعاست این گواه پیشرفته کشورهاي
  . برد نخواهد جایی به راه قطعاً نکند مطالعه به توجهی که ملتی، گیرد قرار مسولینمدنظر  باید

  کتاب، مطالعه، فرهنگ مطالعه، پدافند غیرعامل :ها کلیدواژه
   

                                                   
  Ms3102002@yahoo.comاستادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان /  .1
  hassanht1992@gmail.comپژوهشگر و کارشناس علوم اجتماعی دانشگاه کاشان /  .2
  kooroshbig1@gmail.comپژوهشگر و کارشناس علوم اجتماعی دانشگاه کاشان /  3.
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  مقدمه
 غیرعاملپدافند 

مجموعهاقداماتغیرمسلحانهایگفتهمیشودکهموجبکاهشآسیبپذیرینیرویانسانی،ساختمانها،تأسیسات،تجهیزاتو«به
در بند اول  ). همچنین4: 1386پیمان و غضنفري،.»(شریانهایکشوردرمقابلعملیاتخصمانهومخربدشمنمیگردد

عبارت است از مجموعه اقدامات غیر «چنین است که:  غیرعاملکلی نظام در خصوص دفاع هاي  سیاست
ضروري، ارتقاء پایداري هاي  مسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیري، تداوم فعالیت

 1389هاشمی فشارکی،»(رددگ می ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن
:87.(  

دیگر شـیوه   –یادگیري کالمی است که در کنار شکل گفتاري هاي  از جمله شیوه«از سوي دیگر مطالعه 
به دقت نگریسـتن در چیـزي بـراي وقـوف بـدان،      « ). یا 35: 1377شجري، »(قرار دارد. -ي یادگیري کالمی

  ) است.4195: 3، ج1388معین،»(اي براي درك آن خواندن کتاب و نوشته اي و فهمیدن آن و قرائت نوشته
اگر کتاب را دریچه اي به سوي جهان علم و معرفت بدانیم مطالعه راهی است براي پرورش اسـتعدادهاي  
خدادادي انسان. پر واضح است که پیشرفت کشورهاي مترقی، مدیون مطالعه و کتابخوانی مـردم آن هاسـت.   

یابد و این مسئله بر سرنوشت افراد تاثیر  می ه سطوح باالي علمی دستچون کسی که به مطالعه اهمیت دهد ب
  بعدي را نیز بهره مند خواهد کرد. هاي  مثبتی خواهد گذاشت و نسل

دراین جهان که تغییر و تحوالت در آن زیاد و به سرعت در حال رخ دادن است یکی از مهمترین عوامـل  
بخوانی افراد جوامع بـه خصـوص افـراد جوامـع در حـال      که باعث کاهش آسیب پذیري است  مطالعه و کتا

توسعه است. بی شک جوامعی که افراد آن داراي سرانه مطلعه خـوبی هسـتند از پشـوانه ي قـوي فرهنگـی      
  برخوردارند و به سادگی در مقابل تهاجمات دشمن تسلیم نشده و سر خم نمی کنند.

  غیرعاملپدافند 
رترینوپایدارترینروشهایدفاعدرمقابلتهدیدات،هموارهمدنظراکثرکشورهایامروزهپدافندغیرعاملبهعنوانیکیازمؤث

جهانقرارداردوحتیکشورهایبرخوردارازتواننظامیبسیارباالمثآلمریکابهاینموضوعبهصورتویژهایتوجهداشتهاندو
(کیانژاد و فیروز کشوریمانندسوئیسباوجودبیطرفیدراکثرمعادالتسیاسیونظامیبهاینموضوعتوجهبسیارداشتهاست

  ). 5: 1391پور،
شـود کـه    مـی  شود: یک سطح به مجموعه اقداماتی گفتـه  می در سه سطح در دنیا تعریف غیرعاملپدافند 

حیاتی، حساس و مهم کشور در مقابل حوادث طبیعی و غیر طبیعی یا انسان ساز هاي  آسیب پذیري زیرساخت
حیاتی و حساس یک کشور در مقابل هاي  یرساخترا کاهش دهد. سطح دوم؛ موجب کاهش آسیب پذیري ز

حمله ي دشمن خارجی خواهد شد، سطح سوم نیز مربوط به دفاع غیر نظامی و یا تعیین تکلیف مردم در آن 
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  ).5: 1387زمان (شرایط جنگ) است (مصطفوي، 
  پدافند غیرعامل در ایران

 3600 با( درکشورایرانهمباتشکیلقرارگاهپدافندهواییخاتمالنبیاء
 5 و 4 بهعنوانارکان( وسازمانپدافندغیرعامل)پایگاهپدافندیدرسطحکشور

) نظامیایرانبعدازنیروهایهوایی،دریاییوزمینی
رعایتاصولپدافندغیرعاملدرطراحیواجرایطرحهایحساسومهم،تأسیساتزیربناییوساختمانهایحساسوشریانهایاصلیوح

 سندچشماندازوقانونبرنامهچهارمکهدربندیاتیکشوروآموزشعمومیمردمتوسطدستگاههایاجراییوتخصصیباتصویب
 121 ازماده 11

آنمطالعهواجرایطرحهایپدافندغیرعاملدرطرحهاوتأسیساتحیاتی،حساسومهمبهدستگاههایاجرائیتکلیفشد،بنیانتو
 158 همچنیندرموضوعماده. جهساختاریبهموضوعپدافندغیرعاملدردستگاههایاجرائیشکلگرفت

. قانونبرنامهپنجمتوسعهبرآنتأکیدشد
کارگیریتمهیداتومالحظاتپدافندغیرعاملعالوهبرکاهششدیدهزینهها،کاراییدفاعیطرحها،اهدافوپروژههارادرزبه

  ).78: 1391، حسینیامینی، امینی، کامران(.مانتهاجمدشمنبسیارافزایشخواهدداد
  فرهنگی غیرعاملدفاع (پدافند) 

حال نباید فراموش کرد که پدافند  برند می را بیشتر مردم در مورد موارد نظامی به کار غیرعاملپدافند 
فرهنگی نیز از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. بنابر این در مقابل انواع تهاجم سیاسی،  غیرعامل

اقتصادي، اجتماعی، حتی سایبر و غیره، که آن طرف و نه در داخل، توسط دشمن خارجی باشد، پدافند 
  باید وارد عمل شود. غیرعامل

در حـوزه فرهنگـی عبـارت اسـت از      غیرعامـل دفـاع  «توان تعریـف کـرد:    می این گونهدفاع فرهنگی را 
هـاي   مجموعه اقدامات غیر مسلحانه اي کـه باعـث افـرایش بازدارنـدگی در دشـمن، کـاهش آسـیب پـذیري        

ضـروري فرهنگـی،   هـاي   فرهنگی و تبلیغی کشور، تـداوم فعالیـت  هاي  حیاتی و حساس بخشهاي  زیرساخت
پایداري ملی، تسهیل مدیریت بحران ناشی از تهدیدات دشمن، عملیات فرهنگی و روانی ضـد تهـاجم   ارتقاء و 

  ).87: 1389هاشمیفشارکی،(»فرهنگی دشمن گردد
  شامل موارد زیر است. غیرعاملاصول بنیادین دفاع فرهنگی از منظر دفاع 

  هاجمات دشمن..هوشیاري و مراقبت فرهنگی عرصه جامعه و کشور در برابر تهدیدات و ت1
  . کاهش تاثیرگذاري عملیات روانی دشمن و ایمن سازي جامعه در برابر آن.2
  . خنثی سازي عملیات روانی دشمن.3
  . آموزش عمومی و فرهنگ سازي مخاطبین.4
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  . ارتقاء اعتماد به نفس ملی و مقاومت ملی.5
  عرصه فرهنگ.هاي  زیر ساختهاي  . کاهش آسیب پذیري6
  معنوي، اجتماعی، و فرهنگی جامعه.هاي  وم سازي زیرساخت. استحکام و مقا7
  ).89و88(همان: . ارتقاء آستانه مقاومت ملی در مقابل تهدیدات خارجی8

  مطالعه و کتابخوانی
کتابخوانی یک فعالیت مفید براي درك کردن، اطالع «در یک تعریف کلی و جامع از کتابخوانی آمده است: 

انسان را در درك خود و تعیین سرنوشت خویش و جامعه اش دلسوزانه و فعاالنه یافتن و آگاه شدن است و 
دهد و قوه ابتکار و خالقیت، روحیه ي آزادي خواهی و بزرگ منشی را  می کند. به انسان میزان می شریک

انگیزد و حق و باطل، مصلحت و منفعت و  می کند. حس نوع دوستی و خیرخواهی او را بر می در او تقویت
  گیرد. می ). مطالعه دو جنبه را در بر9: 1380صافی، »(گذارد. می رر و زیان و مرزها را به خوبی به نمایشض

  کمی شامل مدت زمان مطالعه و مقدار مطالعه انجام شده در زمان مشخص است.                    .1
بسط معنایی و کاربردها  کیفی شامل مقدار یادگیري مخاطب، به خاطر سپاري، تجزیه و تحلیل،کیفی: .2

  )1385و. ...(جهانتاب،
به بیان دیگر مطالعه یک فرآیند شرطی و اکتسابی جهت افزایش معلومات است، مطالعه فرایندي شرطی 

قبـل از  هـاي   مختلفـی ماننـد، مهـارت   هاي  رود و داراي بخش می و اکتسابی است یعنی مرحله به مرحله پیش
عه است. مطالعه شرایطی دارد و از همه مهمت تر، عـادت دادن خـود در   مطالعه و ایجاد آمادگی، پیش مطال

پس باید روش مطالعه را یاد گرفت. براي این  –به دست آوردنی  –طول سال به یک روش خاص، و اکتسابی 
که ما در مطالعه شرطی شویم باید شرایطی را در نظر بگیریم، از جمله مکان مطالعه، زمان مطالعه و روش 

  ).101: 1386یا فن مطالعه، تا بدین سان این مهارت را کسب نماییم.(کازهی، 
  عوامل موثر بر ترویج فرهنگ مطالعه

  جامعه.آگاهی بخشی به 1
ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی آگاهی بخشی الزم به افراد جامعه در باب اهمیت و ارزش هاي  از راه

آگاه کردن افراد جامعه از آثار و ثمرات مطالعه در زندگی فردي و «کتاب و تاثیر آن بر زندگی افراد است. 
شود نوع نگاه افراد به مقوله ي  می عثاجتماعی از مقدمات و عوامل موثر در ترویج کتابخوانی است که با

کتاب و علم تغییر یافته و مطالعه مانند دیگر نیازهاي زندگی روزمره در سبد نیازهاي اساسی و ضروري 
  ).44: 1391مروتی و حسن وندي، »(قرار گیرد.ها  آن
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  .خانواده2
طالعه، اگر پدر و مادري خانواده کوچکترین واحد اجتماعی است و شاید موثرترین عامل در ایجاد عادت م

عادت به مطالعه داشته باشند و فرزندان در سنین کم شاهد مطالعه ي والدین باشند فرزندان نیز خیلی زود با 
شوند. پس بهتر است  می تصویري به تدریج به سوي کتاب جلبهاي  شوند. پس با دیدن کتاب می کتاب آشنا

اده را به وجود بیاورند. مطالعه با جمع خانواده فرصت گفتگو والدین امکان پیاده کردن طرح خواندن با خانو
  توان تقسیم کرد: می را به سه گروهها  آورد. خانواده می و نزدیک شدن به هم را فراهم

  دسته اول: خانواده هایی که عالقه و عادت به مطالعه داشته و به رشد فکري فرزندان توجه دارند. «
  صیل کرده اند ولی عالقه و عادت به مطالعه ندارند. دسته دوم: خانواده هایی که تح

دسته سوم: خانواده هایی که سواد چندانی نداشته یا بی سوادند و بیشتر سرگرم گذراندن زنـدگی روزمـره   
  ).51: 1391غفاري، .»(خود هستند

  .مدرسه3
 ر آن جا فرامدرسه دومین جایگاه تربیتی انسان است که کودك اصول و قواعد خواندن و نوشتن را د

کودك به « آموزد که بدون کمک والدین و معلمان خود مطالب کتاب را بخواند و بفهمد. می گیرد و می
خواهد با دنیاي  می کند، اشتیاق فراوانی به مطالعه دارد و هر لحظه می دلیل تحول بزرگی که در خود احساس

توانند با توجه دادن  می مخصوصاً معلمان آشنا شود. اولیاي آموزش و پرورشها  پر رمز و راز درون کتاب
غیر درسی و کمک آموزشی و همچنین با رونق دادن و توسعه مجموعه هاي  کودکان و نوجوانان به کتاب

  ).112: 1386کازهی، »(مدارس، فرهنگ مطالعه و کتابخوانی را در مدارس گسترش دهند.هاي  کتاب خانه
  .تشویق و تقدیر از اهل علم و کتابخوان4
تواند در ترویج  می چنان چه تشویق و تقدیر از کتابخوانان و طالبان علم به درستی و به موقع انجام پذیرد«

شود که انگیزه  می فرهنگ کتاب و کتابخوانی تاثیرات عمیقی از خود برجاي بگذارد. عمل تشویق باعث
نی در آنها تقویت شده و افزایش مطالعه در دیگر اقشار جامعه نیز به وجود آمده و میل به کتاب و کتابخوا

یابد. اما در مقابل، عدم تشویق قشر کتابخوان جامعه ممکن است موجب کاهش و سلب انگیزه در آنان شده 
  ).48: 1391 مروتیوحسنوندي،(»و دلسردي آنان نسبت به ادامه کار را به دنبال آورد.

  . توسعه کتاب خانه ها5
عمومی به عنوان دانشگاهی آزاد، مدرسه ي باز، موسسه ي پرکار و هاي  در کشورهاي پیشرفته کتاب خانه

 شود که محقق تربیت می ابزار اولیه ي آگاهی و تحقیق و پژوهش و سرمایه ي عمده فرهنگی محسوب
 کند. مردم از هر طبقه و صنفی براي باال بردن مهارت خود یا براي سرگرمی در اوقات فراغت به آن روي می
  ). 9: 1379 آورند.(صافی، می
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محققین اجتماعی علل عمده ي عدم مطالعه مردم را توزیع نامتعادل و کمبود کتاب، عدم گسترش کتـاب  «
تـازه و مـورد   هـاي   دانند. عدم وجود کتاب می و محرومیت باسوادان و نوسوادان از دسترسی به کتابها  خانه

واي قابل دسترس به افراد مختلف جامعه، به مجهز و پر محتهاي  عالقه افراد با سواد و عدم وجود کتاب خانه
  ). 34: 1،ج1383امانی، »(دارد. می تدریج انسان با سواد را از مطالعه کتاب دور نگه

  سرانه مطالعه در جهان و ایران  
. دقیقهدرروزاست 45 سرانهمطالعهکتابدردنیابهطورمیانگین: سرانهمطالعهدرکشورهاىجهان

 55 دقیقهمطالعهدرروزیاانگلیسباحدود 90 یافتهاىنظیرژاپنباسرانهسرانهباالىمطالعهدرکشورهاىتوسعه
. دقیقهدرروزنشانازشاخصباالىتوسعهدراینکشورهااست
 4 آمارهاحاکىازآناستکهآمریکایىهابهطورمتوسط. بااینوجودمیزانمطالعهدرکشورىمثآلمریکابسیارکماست

. شدهاستکتابدرسالقید 3 ندرکشورهاىدیگرمثلمکزیکیککتاب،شیلىوآرژانتی. خوانندی کتابدرسالم
 7/6 ساعتدرهفته،فیلیپین 8/0 ساعتدرهفته،چین 4/9 ساعتدریکهفته،تایلند 10/7 سرانهمطالعهدرکشورهند

  ).1387.(غالمی،ساعتدرهفتهمىباشد
ــرانهمطالعهدرایران : ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دریکتقسیمبندىکلىمىتواندربارهسرانهمطالعهدرایرانبهدوجبههدستیافت،یعنىکسانىکهســـرانهمطالعهراپایینوا
ــرفتیم . سفبارمىدانندودستهاىکهچنینمسئلهاىراردمىکنندومعتقدندکهازاینجنبهدرحالپیشـــــــــــــــــــــ

زتلفیقآماریهیچکدامازطرفدارانایندوجبههتابهحاآلماردقیقىکهمبتنىبرپژوهشهاىدقیقباشدبهدســتندادهاندوالبتها
ــلنمود . کىدوشهرنمىتوانسرانهمطالعهکلکشورراحاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).1388.(کمیجانی،بهخصوصکهتهرانبهعنوانپایتخت،بیشترینآمارباسوادانرادرخودجاىدادهاست
  مطالعه و پدافند غیرعامل

ر جهان امروز، جهان تغییر و تحول است و این تغییر و تحول نیز زاییده تولید علم و آگاهی از سوي افراد سای
شود، آگاهی از تغییر و تحوالت جهانی و تالش  می کشورهاست که در سطحی گسترده همه جهانیان را شامل

  براي همگامی منوط به مطالعه و تحقیق از سوي آحاد یک جامعه به ویژه تحصیل کردگان است. 
کسی که  پر واضح است که پیشرفت کشورهاي مترقی، مدیون مطالعه و کتابخوانی مردم آن هاست. چون

یابد و این مساله بر سرنوشت افراد تاثیر مثبتی خواهد  می دهد به سطوح باالي علمی دست می به مطالع اهمیت
بعدي را نیز بهره مند خواهد نمود. و از آن جا که دانش و آگاهی انسان فطري نیسـت و  هاي  گذاشت و نسل

ـ    ه همـین دلیـل نسـل حاضـر اطالعـاتی بـر       بر اثر تجربه و مطالعه به دست خواهد آمد و اکتسـابی اسـت، ب
  ).101: 1386گذارد.(کازهی،  می افزاید و براي آیندگان به جا می پیشینهاي  اندوخته

آید و این در مقابـل،   می میزان توجه به کتاب و مطالعه بیانگر رشد و تعالی فرهنگی هر ملتی به حساب
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شـود   مـی  معضالت اجتماعی و فرهنگی شمرده عدم توجه به کتاب و کتابخوانی و کسب علم و دانش یکی از
مهلکی را بر پیکره ي فرهنگ آن کشور باعث شود. از آن جا که دنیاي هاي  تواند آسب می که به مرور زمان

امروز با بحران فرهنگی مواجه است، روي آوردن به کتاب و کتابخوانی و گرایش به مطالعه براي مواجـه و  
  ).43: 1391 مروتیوحسنوندي،(قش مهمی را ایفا کند. تواند ن می مقابله با این معضل

در حـوزه ي   غیرعامـل جنگ و نظامی ختم نمی شـود بلکـه پدافنـد    هاي  همیشه پدافند غیرعامل در واژه
بیشـتري داشـته باشـد. ملـت و مردمـی کـه داراي       هاي  تواند کاربرد می فرهنگی و علوم انسانی نیز به مراتب

شـوند، پـس همیشـه     مـی  فرهنگی داخلی و خـارجی هاي  ، کمتر دچار بحرانفرهنگ مطالعه ي باالیی هستند
  از تهدیدها نیست.ها  توجه موارد نظامی ضامن توسعه و در امان ماندن ملت

  نتیجه گیري
توسعه فرهنگی و هاي  و شاخصها  آید که مطالعه و کتابخوانی یکی از مولفه می از مطالب فوق به دست

مجموعه اقداماتی است  که در اکثر کشورها مورد توجه  غیرعاملپیشرفت یک کشور است از سویی پدافند 
شود پس کتاب و کتاب خوانی عالوه بر  می است موجب کاهش آسیب پذیري نیروي انسانی و تجهیزات

ها  اي دچار نشدن به آسیبمثل یک واکسن عمل کند و کشور  را برملتتوان براي  می پیشرفت یک کشور
  واکسینه کند.
  پیشنهادات

  تشویق کودکان به مطالعه در سنین پایین براي عادت کردن به مطالعه
  عمومی در تمامی شهرها نه فقط براي تهرانهاي  گسترش کتاب خانه

  دادن یارانه به ناشران براي انتشار کتاب با قیمت مناسب 
  منابع و مآخذ

نشـریه   نوجوانی بـا مطالعـه در دوران بزرگسـالی،    –ابطه مطالعه در دوران کودکی ، ر1379.امانی،غفور، 1
  34، دفتر کتابداري

  ، چاپاول،تهرانانتشاراتدانشگاهصنعتیمالکاشتراستحکاماتوسازههایامن، 1386.پیمانوغضنفري، صفاوسجاد،2
  ، مطالعه چیست؟، قابل دسترس در1385.جهانتاب، مهدي، 3

http:/www.tebyan.net/literature_art/specialedition/2006/11/12/29294.html  
  ، یادگیري خالق، تهران: انجمن قلم ایران1377.شجري، فتح اهللا، 4
  34، دفتر کتابداريعمومی در گسترش فرهنگ مطالعه، هاي  ، تاثیر کتاب خانه1379.صافی، قاسم، 5
 ، سال دوازدهم، شماره اول و دوم.خانه پیام کتاب، فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، 1391.غفاري، سعید، 6
  .روزنامهقدس. سرانهمطالعهدرکشورهاىجهان،1387.غالمی، وجیهه،7

http://www.tebyan.net/literature_art/specialedition/2006/11/12/29294.html
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، رویکردي بر فرهنـگ مطالعـه و کتـابخوانی، موانـع و راه کارهـاي تـرویج آن در       1386.کازهی، حسین، 8
  6و5، شماره مطالعات فرهنگی و اجتماعی خراسانشهرستان بیرجند، 

، کاربرد پدافند غیرعامـل در برنامـه ریـزي مسـکن     1391ی،حسینیامینی، حسن، داوود، حسن، .کامران،امین9
  ، سال چهارم، شماره پانزدهمشهري و منطقه ايهاي  مطالعات و پژوهششهري، 

 .http://www. fanavaranejavanبرگرفتهازسایت. نگاهىبهوضعیتمطالعهدرایران،1387. کمیجانی،آ،10

blogfa. Com .29 1389 بهمن  
  بررسیوتبییننقشپدافندغیرعاملدرارتقاي، 1391 .کیانژادوفیروز پور، سیدقاسموامامعلی،11

  .،مجموعهمقاالتهمایشمدیریتشهريامنیتفضایشهریکشور
، عوامل موثر بر ترویج فرهنـگ کتـابخوانی از نگـاه قـرآن و     1391.مروتیوحسنوندي،سهراب و محسن، 12

  72و  71شماره  ، سال هفتم،مجله مهندسی فرهنگیحدیث، 
  10، شمارهکتاب ماه علوم اجتماعی، الزامات فرهنگی پدافند غیرعامل، 1387.مصطفوي، سید محمد رضا، 13
  ، فرهنگ فارسی، تهران: امیر کبیر1388.معین، محمد، 14
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  2فاطمه موسوي میرك ،1فرانک سیدي

  
  چکیده

استفاده با ، پدافند غیرعامل برفرهنگی  پژوهی دهآین تأثیربه بررسی ، این مقاله با تبیین جامعه شناختی
نظام فرهنگی پارسـنز، جامعـۀ   برادبیات نظري تحقیق برگرفته از نظریه تأکید از روش  اسنادي و

  از دربخش اسنادي، براي تحقق این امرمی پردازد. کاستلزجامعۀ اطالعاتی ، دانیل بلفراصنعتی  
. اغلب اسناد مربوط به ادبیات وپیشینه پژوهشی داخلـی وخـارجی فـیش بـرداري شـده اسـت      

ی خـاص  هـای  دیـدگاه ، شناسی ومعرفت شناسـی خـود   هاي هستی بنیان تأثیرتحت  اندیشمندان
پژوهی  آیندهدیدگاه آنها درمورد ، به همین علت بابازخوانی متون دارند یفرهنگریزي  برنامهدرمورد

هاي جامعۀ   ثباتی مشکالت و بیتوجه به . مشخص گردیده استی فرهنگ ریزي وتأثیر آن دربرنامه
ضرورت ژرف وفرضیات فرهنگی ـ سیاسی  ةمفهوم سازي دوبار ، انداز امنیتتغییر چشم و  مدرن

، شـرایطی چنین در. ضروري کرده است بیشترازگذشته ي مدیریتی را ها فعالیتدر  اندیشی آینده 
. استومرتبط با هویت وامنیت اي ضروري  مقوله، خصوصا در حوزه فرهنگ پژوهی مطالعات آینده

 انبوه دادهتغییرات زیاد عرصه فرهنگی و  با جامعۀ اطالعاتیدر  آن است که چگونه یاساسپرسش 
. مطالعات اسنادي نشان داشته باشیم بهتري گیريتصمیم، بتوانیمیا سردرگمی و ابهام موجود  هاو
واز آنجا که است  ي فرهنگی  منافع مادي و معنوي ما در گرو طراحی صحیح براي آیندهدهد که  می

ریزي فرهنگی مبتنـی   . با برنامهجامعه ارتباط تنگاتنگی دارد یفرهنگریزي  برنامهبا  غیرعامل دفاع
درمواقع بحران  فرهنگیهاي  پذیري آسیبکاهش وها  توان موجب تقلیل آسیب برآینده پژوهی می

  شد. 
، فرهنگـی  پذیري ، آسیبفرهنگی  ریزي ، برنامهپدافند غیرعامل، فرهنگی پژوهی دهآین :ها کلیدواژه

  جامعۀ اطالعاتی. 
    

                                                   
  F-Saidy@iau-arak.ac.ir اسالمی اراك /  اسالمیاستادیار وعضو هویت علمی دانشگاه آزاد  .1
  f-moosavi@iau-arak.ac.ir/  هئیت علمی دانشگاه آزاداسالمی اراك . عضو2
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  مقدمه  
دفاع غیرعامل ،پدافند یعنی دفاع .این واژه درحقیقت مخالف کلمه آفند به معناي حمله است. دربیشتر آثار

کاهش  ویژگی این نوع دفاع راکند. برخی از نظریه پردازان  می همان مفهوم جنگ نرم را به ذهن متبادر
معتقدند جدال مستقیم نظامی باعث  1ند. چنانکه نئولیبرالهادان می رهزینه وتاثیرگذاري نامحسوس وموثرت

شود، لذا آنان  به عنوان پایه گذاران جنگ  می بسیار اقتصادي  واستراتژیک براي کشور مهاجمهاي  هزینه
کارهایی را براي حفظ جان انسانها یا حفظ ،آیند. دردفاع غیرعامل یا مقاومت ملی پایدار می نرم به حساب

پدافند بنابراین یکی از اهداف  . دهیم می ابع وامکانات یا حفظ هویت وفرهنگ بدون جنگ افزار انجاممن
.با توجه هاي  مدیریتی است گیري از فعالیت ، با بهره2پذیري در هنگام بحران آسیبجلوگیري از   غیرعامل

ها  در تصمیم گیري 3آینده پژوهیتوان به اهمیت تاثیر  ، میبه اینکه   آینده پژوهی از ضرورت مدیریتی است
مرتبط  نیز ونحوه عمل مدیریت پی برد. همچنین تصمیم گیري ونحوه عمل مدیریت با برنامه ریزي

ونیازهاي زمان با رویکرد فرهنگی  ومتناسب با ها  وارزشها  برنامه ریزي بایدبرخاسته ازسنت،است
  رادرابعاد مختلف زندگی معنایی جدید بخشد. اجتماعی آن  -چالشهاي آینده باشدتا بتوان کارکرد روانی

  بیان مساله -2
)جامعه 6)جامعه پست مدرن(لیوتار5)جامعه اطالعاتی(کاستلز 4یا همان جامعه پساصنعتی(بل،جامعه امروزي

با مخاطره هاوتهدیدهاي کنونی ) جامعه ریسک اولیش بک است. زندگی اجتماعی 7دانش(رابرت اي.الن
د را سست کرده جواعتماد به حقیقت و واقعیت مو،رشد انفجارآمیز اطالعات جدیدي مواجه شده است.

 از کاال به سوي اقتصاد مبتنی براقتصاد رویکردتغییر ی،انداز جغرافیاي سیاسی و امنیتتغییر چشم.است 
ضرورت توجه به برنامه ریزي ،، تغییردرماهیت،کارکرد وساختارجامعه مبتنی بر ریسکاطالعات و دانش

آینده براي کارها و اقدامات کنونی انسان امري ضروري است.  ٔتفکر درباره کند. می برآینده را ایجاب مبتنی
توام با آگاهی پذیر نیست، چرا که عمل  امکان 9پذیر است، اما کنش بدون تفکر به آینده امکان 8واکنش

 توانند آن را با اقدامات بنابراین آینده امري است که مردم می .بینی دارد نیاز به پیشواختیارواراده بوده و
. مردم وپیامدهاي آن را کنترل کرده وتقلیل دهندکرده و شکل دهند برنامه ریزيهدفمند خود  هوشمندانه و
عاقالنه عمل کنند، بایستی نسبت به پیامدهاي اقدامات خود و برنامه ریزي درست داشته باشندوبراي آنکه 

 موثربرکنشهایشان هاي دیگران و نیروهاي داشته باشند. همچنین کنش ووافی ناخت کافیآگاهی و ش دیگران
                                                   

1 -Neoliberal  
2 -Crisis 
3 - Futures Study 
4 - Bell 
5 - Castells 
6 - Lyotard 
7 - Robert., A. Lan 
8 -Reflex 
9 -Action 
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کوشند امور  دهد. بدین ترتیب، افراد نه تنها می بررسی کنند.این پیامدها تنها در آینده خود را نشان می ،نیزرا
یا بالقوه امکان وقوع دارد و یا تحت  کوشند اموري را که شاید اتفاق بیفتد را بفهمند، بلکه می کنونی وجاري

موقعیت کنونی  ،شرایط خاصی در آینده اتفاق خواهد افتاد، نیز بشناسند.افرادبا استفاده از این شناخت حدسی
از بستر زمان و فضاي مادي و  برندو می پیشکارهایشان را  به تفسیر موقعیت پرداخته وخود را تشخیص داده،

یگر امروزه سرنوشت کشورها کامال با تحوالتی که درعرصه فرهنگ درسطوح .ازسوي دگذرند اجتماعی می
ولی بخش قابل ،اجتناب ناپذیر است 3دهد،پیوند خورده است.گرچه تغییرات فرهنگی می رخ 2وفراملی 1ملی

توجهی ازاین تحوالت قابل درك وپیش بینی بوده ومی توان براي آن برنامه ریزي کردوتحت نظارت وکنترل 
دیریت کرد. از آنجاکه دفاع غیرعامل رابطه مستقیم با تحوالت فرهنگی دارد،اگر مودر واقع آن را  درآورد

سیاسی نگریسته شود،می توان با برنامه ریزي وپی گیري  - مسئوالنه با رویکرد فرهنگی به تحوالت اجتماعی
ت  را از نابودي به تحوالت به صورت سازمان یافته وهدفمند،جهت مثبت به تحوالت بخشید ومسیر تحوال

دهد با  می نشان،بعمل آمده از فعالیتهاي فرهنگیهاي  توسعه وتکامل رهنمون کرد.در کشورمان ایران،  بررسی
ده اي برخوردار نبوده یکارهاي انجام شده  ازالگوي از پیش اندیش ،وجود گذشت بیش از سه دهه  ازانقالب

   است.
چگونـه   درراستاي تحقق پدافنـد غیرعامـل،   است که 4پرسش کلیدي این مقاله درصدد پاسخگویی به این 

 ؟تبدیل کنیم موثر گیريانبوه داده یا سردرگمی و ابهام موجود را به تصمیم

  ضرورت واهمیت موضوع-3
که درآن ،اکنون درحال گذار ازجوامع مبتنی برتقدیروسرنوشت به سوي جوامع مبتنی برعامالن انسانی هستیم

در چنین فضایی سرشار از مشکالت و . افزایش یافته است مدیریتیهاي  معه به تصمیم گیريوابستگی آتی جا
 ي فرضیات سیاسی ري، مفهوم سازي دوبارهانگ سازي آینده اي گذشته، نهادینهضرورت نقد رفتاره ها، ثباتی بی

ویی با آینده وبه لذابه منظور رویارشود.  تر از گذشته، احساس میبیشـ فرهنگی و ژرف اندیشی در آینده 
 بکارگیري بنابراین  برنامه ریزي بارویکرد فرهنگی مبتنی برآینده پژوهی هستیم. نیاز به،صورت فعال

  است.  ودرخوراهمیت  اي ضروري مقولهدربرنامه ریزي پژوهی،  آینده
  اهداف -4

مل است که از هدف کلی مقاله بررسی  نقش برنامه ریزي فرهنگی مبتنی برآینده پژوهی در دفاع غیرعا
  :یابد می طریق اهداف جزئی زیر تحقق

                                                   
1 - National 
2 - Transnational 
3 -Cultural  Changes 
4 -Key  Question 
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  درك تفاوت برنامه ریزي فرهنگ وبرنامه ریزي فرهنگی  -4-1
 دربرنامه ریزي ضرورت توجه به آینده پژوهی-4-2
  مورد استفاده در آینده پژوهی هاي  توجه به روش-4-3
  فرهنگ سازي درخصوص آینده پژوهی  -4-4

   روش تحقیق-5
که با استفاده از فن اسنادي به تحلیل  ،است آینده نگرانه رویکرد تبیینی با  – حاضر توصیفیروش تحقیق 

مبتنی برآینده پژوهی فرهنگی نامه ریزي بر نقشمحتواي متون پرداخته واز طریق فهم درون متنی به تبیین 
  شود. می پرداخته  بردفاع غیرعامل درجامعه کنونی

  برنامه ریزي-6
 متفاوتی است که انواع متفاوتی ازقدرت رابازتولیدهاي  داراي الیه 1ساختاري هرجامعه ازلحاظ 

همان مدیران هستند،که با برنامه ریزي مناسب نقش مهمی درایجاد بحران یا کنترل ها  از مهمترین الیه
به جاي ساختمانها ازآنجا که درجنگ نرم  ومهاربحران وایجاد امنیت ودرنهایت توسعه یافتگی ایفامی کنند.

 باشناخت افکارعمومی  وقوانین،گیرد مدیران باید می افکار عمومی مورد هدف قرار ،وتجهیزات
ارزشها ،برنامه ریزي نمایند.درجامعه نیز آنچه درخورتوجه است،شناخت عوامل بین المللی تاثیرگذار،جامعه

ررسمی بایستی مورد توجه قرار شودوبه صورت رسمی یا غی می وهنجارهاي آن است که درفرهنگ متجلی
 صورت گیرد.ها  با این محور گیرد. بنابراین برنامه ریزي باید

خاصـی از جملـه :جامعــه   هــاي  عــالوه بـر دانـش مــدیریت بایسـتی داراي توانمنـدي     2مـدیران فرهنگـی  
ت تنوع موسیقی،هنر،ادبیات باشند.مهارت تفکرراهبردي،مهارت مدیری،روانشناسی،تعلیم وتربیت،تاریخ،شناسی

مهارت رهبري فرهنگی،مهارت فضاسازي فرهنگی و...نیز براي مـدیران الزم  ،فرهنگی،مهارت هوش فرهنگی
  )190، 1392است.( عالیی،میرمحمدي،

فرهنگی پـیش  هاي  با گسترش فعالیتهاي تجاري بین المللی،نیازبه قابلیتی که مدیران رادربرخوردباپیچیدگی
شود،مدیران باید مدیرانی آینده نگرباشند.مدیران جهانی، مـدیرانی بـا    می رویاري رساند،بیش از پیش احساس

ــد.(        ــانی رادارنـ ــطح جهـ ــردي درسـ ــمیمات راهبـ ــت اخذتصـ ــتندکه قابلیـ ــاال هسـ ــذیري بـ ــاق پـ انطبـ
 )191، 1392عالیی،میرمحمدي،

                                                   
1 - Structural 

  منظور مدیرانی هستند که داراي رویکرد فرهنگی هستند - 2
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 1تفاوت برنامه ریزي فرهنگ و برنامه ریزي فرهنگی-6-1
ولی . است(برنامه ریزي براي فرهنگ) ومدیریتی به فرهنگنگرش برنامه اي  درواقع  برنامه ریزي فرهنگ
است.درواقع  (بکارگیري فرهنگ براي برنامه ریزي) نگرش فرهنگی به برنامه ریزي،برنامه ریزي فرهنگی

.(صالحی  عمومی استهاي  سیاستگذاريبه انواع  هدف این نوع برنامه ریزي یک نگرش فرهنگی
  )86، 1387،عظیمی،امیري

 فرضهاي الزم براي برنامه ریزي فرهنگیپیش -6-2
براي برنامه ریزي فرهنگی دانستن این پیش فرضها الزم است.فرهنگ ساده ودرعین حال مقوله اي بسیار 
پیچیده وداراي اجزاءمتعدد است.فرهنگ  نسبی وداراي مبانی خاص خود است.فرهنگ دربستر جامعه 

نقش اساسی ومحوري رادرتوسعه فرهنگی ،ومدیران فرهنگی سیاستگذاران ،یابد می وقوانین آن ایجاد وتوسعه
  است.  2عهده دارند،براي برنامه ریزي فرهنگی نیازبه هوش فرهنگی

توانـد بـه کشـورها     مـی  شناخت وپیش بینی ترفندها وتهدیدهاي فرهنگی واجتماعی نیـز در همـین مسـیر   
 فرهنگـی اسـتفاده  هـاي   ینده کـه از حربـه  درزمینه پدافند غیرعامل وآمادگی براي مقابله درفضاي نامتقارن آ

  )92، 1392،قربی،شود،کمک کند(جعفري می
  هوش فرهنگی-6-2-1

توسط 2003ازمحققان دانشکده کسب وکارلندن مطرح شدودرسال3براي نخستین بارتوسط ارلی وآنگ 
دو هوش  دانشگاه استنفورد درکتابی با عنوان هوش فرهنگی:تبادالت فردي میان فرهنگها به چاپ رسید.آن

وارائه پاسخهاي رفتاري صحیح به این الگوها  4فرهنگی راقابلیت یادگیري الگوهاي جدیددرتعامالت فرهنگی
توان عالئم  می فرهنگی جدیدبه زحمتهاي  تعریف کرده اند.آنها معتقد بودنددرمواجهه با موقعیت

جست.دراین موارد فردباید با توجه به آشنایی یافت که بتوان از آنها دربرقراري ارتباط سود هاي  ونشانه
اطالعات موجود،چارچوب شناختی مشترکی تدوین کند،حتی اگراین چارچوب درك کافی 
ازرفتارهاوهنجارهاي محلی نداشته باشد.تدوین این چارچوب تنها از عهده کسانی برمی آید که از هوش 

مریکا وانگلستان وآسیا،هوش فرهنگی فرهنگی باالیی برخوردارباشند.چندي بعد کنسرسیومی از اساتید آ
راارزیابی نظام مندظرفیت فردبراي رویارویی باافرادي از فرهنگهاي متفاوت تعریف کردند.درتعریفی 

تفسیر واقدام اثربخش درموقعیتهایی دانسته ،دیگرتوسط پترسون، هوش فرهنگی یک قابلیت فردي براي درك
ن دسته از مفاهیم مرتبط با هوش سازگاراست که هوش شده است که از تنوع فرهنگی برخوردارندوبا آ

                                                   
1 -Cultural  Planning 
2 - Cultural Intelligence 
3 -Soon Ang. 
4 - Cultural Interactions 
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هوش فرهنگی با تمکز برقابلیتهاي خاصی که براي ،دانند.مطابق این تعریف می رابیشتر یک توانایی شناختی
برجنبه اي دیگراز هوش شناختی ،روابط شخصی با کیفیت واثربخشی درشرایط فرهنگی مختلف الزم است

  )1392،178میرمحمدي،،تمرکزدارد.(عالیی
تواند به عنوان یکی ازعوامل موثربرعملکردوظیفه اي شـناخته   می مطالعات نشان داده که هوش فرهنگی 

نیازبـه قـابلیتی کـه مـدیران     ،شود.دالیل این ادعا این است که اوال بـا گسـترش فعالیتهـاي تجـاري بـین المللی     
  )175 ،شود.(همان می احساس فرهنگی پیش رو یاري رساند،بیش از پیشهاي  رادربرخوردبا پیچیدگی

کنندوچگونه به الگوهاي  می دهدتا تشخیص دهد که دیگران چگونه فکر می هوش فرهنگی به افراداجازه
 دهند.درنتیجه موانع ارتباطی بین فرهنگی را کاهش وبه افراد قدرت مدیریت تنـوع فرهنگـی   می رفتاري پاسخ

  )180وع،انسجام وهماهنگی ایجادکند.( همان، توانددرمحیط متن می دهد.به منزله چسبی است که می
 نویسنده در مقاله اش هوش فرهنگی را براي جامعه ایران که داراي تنوع خرده فرهنگهاست،مورد استفاده

  داند.  می
  آینده پژوهی -7

اولین مطالعه نظري در  1آینده پژوهی بمثابه یک فعالیت عمومی از دهه شصت آغاز شد. برتراند دوژوئنل
هیچ واقعیتـی در مـورد آینـده    «را نوشت. او در این زمینه با اشاره به این که » هنر گمان«مورد آینده را بنام 

هـایی غیـر متـداول     ، نتیجه گرفت که یافتن مدارك و اسـتنتاجات بـراي آینـده، نیازمنـد روش    »وجود ندارد
بودند. دانیل بل جامعه شناس براي اولین  درگیراین مبحث 60ه باشد. آینده پژوهان مثبت اندیش نیز در ده می

را در کتابی به همین نام بکار برد. بل سرآغاز تعداد زیادي از آینده پژوهان » جامعه فرا صنعتی«بار اصطالح 
بود که آینده مورد پیش بینی آنها گرچه کمـی دیـر    4و جان نیسبیت3آلوین تافلر ،2نظیر مارشال مک لوهان

در زمینه ارتباطات و کسب و کـار از طریـق ظهـور کامپیوترهـاي     ،شد ولی دنیا شاهد تحوالت اساسی محقق
  بود. 90و ظهور اینترنت در دهه  80شخصی در دهه 

آینده پژوهی روشی معقول جهت مقابله باقدرت نرم وجنگ روانی است ؛به ایـن معنـا کـه بایـد انتظـار      
قدرت نرم دشمنان بـه طـرق گونـاگون پیـاده سـازي خواهـد       هاي  داشت که در آینده ؛جنگ روانی با مولفه

کـانون و...مبـانی جنـگ روانـی وقـدرت نـرم را بـرآورد کـرده سیاسـتها          ،چگونگی ،شد.کشورایران باید نوع
 )97،،1388،وراهبردهاي مناسب را طراحی کند(عسگري

  سهم آینده پژوهی درفرایند برنامه ریزي -8 
هـا خصوصـاً    شگرفی روبرو هستیم. شروع انقالب علوم و فناوريهاي  گونیدر جهان متغیر کنونی  با دگر

                                                   
1- Bertrand de  Jouvenel 
2 -Marshall  McLuhan 
3 - Alvin Toffler  
4 - John  Naisbitt 
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هـاي نسـل چهـارم  از قبیـل طراحـی       طراحـی جنـگ   ،در زمینه اطالعات، ارتباطات، الکترونیک و رایانـه 
وهـی دربرنامـه   زمینه را براي ورود آینـده پژ ،يطالعاتی، جنگ روانی و تبلیغاتی، جنگ سایبر اهاي  جنگ

امـروز   )از دل تغییر (یـا ثبـات   پژوهی بازتاب دهنده چگونگی زایش واقعیت فردا یندهآ.نماید می ریزي فراهم
    .است

آینـده را بـا    تغییرات .ریزي کنیم خود بیندیشیم و براي آن برنامه جامعه ي  ما ناچار هستیم درباره آینده
اي  پژوهـی، مقولـه   مطالعـات آینـده  در چنین محیطی، . اییمیا کنترل نم زیمساببینش و آگاهی از همین امروز 

درفرآینـد برنامـه   .بـه عبـارتی   تر جلوه خواهد کـرد   تر و ضروري با مرور ایام این الزام قوي و ضروري است
ها  طراحی دگرگونی،به کدامین سمت وسو هستند و هدف شان چیست آتیهاي  ریزي بایستی فهمید دگرگونی

ي مطلـوبی کـه امـروز     آیا آیندهچیست ؟ ها  ین دگرگونیتوسط چه کسانی صورت گرفته است ؟ پیامدهاي ا
هـاي دیگـر (خـرده     بسیاري انسـان  ي مطلوب فرهنگ ما و فرهنگ  دهند، آینده رویدادها و روندها نشان می

  فرهنگ) است؟
منافی ضمن بررسی نقش نظام آموزش عالی در مهندسی فرهنگی جامعه،نقشهاي راهبـردي زیـادي رابـراي    

 ست،که یکی ازآنهاآینده پژوهی فرهنگی است:دانشگاهها قائل ا
یکی از مسائل مهمی کـه کشـورباآن مواجـه اسـت،تهدیدها وآسـیب هـایی اسـت کـه ازدرون وبیـرون          «

شودکه باید قبل ازرخنه ونفوذمورد شناسایی وتجزیه  می مختلف فرهنگ درانواع مختلف آن واردهاي  برالیه
فرهنگی وارد جامعه خواهـد شـد.ازاین رونهـادي کـه بایـد      وتحلیل قرار گیرند؛درغیر این صورت مشکالت 

امکـان مصـونیت را بـراي    ،مسئولیت شناسایی این مشکالت وحل آنهاابرعهده گیردتابا ساخت ابزارهاي الزم
  )120، 1392زمانی، ،منافی»(جامعه فراهم کند واین مهم تنها از مجامع علمی ودانشگاهی برمی آید.

دانش وساختارهاي شناختی قراردارد.درتولید شـهروندفرهنگی نقـش دارد.بـه     دانشگاه نهادي درفاصله میان
دانشگاه را نمی توان به علم یا بـه فرهنـگ تقلیـل داد،بلکـه دانشـگاه نهـادي اسـت کـه میـان          ،عقیده دالنتی

به ویژه میان دانش بـه منزلـه یـک گفتمـان آکادمیـک وسـاختارهاي فرهنگـی        ،گفتمانهاي موجوددرجامعه
رودوخود را  می کند.دانشگاه به سمت دموکراتیزه شدن پیش می یا نوعی تعامل وتعادل برقرار وساطت،جامعه

 )242، 1392زند.(شیري، می به جامعه مدنی پیوند
دیـده   :شوند کـه عبارتنـداز   می رفتهکه دراین رابطه بکارگ هاي مورد استفاده در آینده پژوهی برخی روش

پـس   ،نقشـه راه  ،چشـم انـداز سـازي    ،سـناریو پـردازي   ،هـا  کاوي پیشرانوا ،واکاوي روندها ،دلفی ،بانی آینده
  قبلی .هاي  ترکیبی از روش،شبیه سازي،سازي مدل،نگري
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  پدافند غیرعامل-9
گذاري و پس از آن  در جنگ جهانی دوم که با استفاده از هواپیما و بمباران شهرها و مراکز صنعتی و سرمایه

هاي که به مردم  استفاده از موشک توسط آلمان نازي شروع شد خسارات ناشی از جنگ به خصوص آسیب
موضوع باعث شد تا هاي غیر نظامی وارد شد نسبت به جنگ جهانی اول سیر صعودي داشت و این  و بخش

هاي کشور در  پذیري اهمیت مضاعفی بدهند. هدف دفاع غیرعامل کاهش آسیب غیرعاملکشورها به پدافند 
  برابر تهدیدات خارجی است.

واقـدامات نحـوه اداره مـردم درشـرایط جنـگ، ارتقاءآسـتانه تحمـل ملـی         هـا   تمام طـرح ،دفاع غیرعامل
پـس هـدف دفـاع     شوند. می ي مردم وکشور را براي دفاع، شاملدربرابرتهدیدات(فرهنگی ودفاعی)وآماده ساز

فرهنگـی دربرابرتهدیـدات عملیـات روانـی دشمن،پایدارسـازي      هـاي   غیرعامل فرهنگی، کاهش آسیب پذیري
سیستمهاي فرهنگی ملی،ارتقاءآسـتانه تحمـل ملـی ازبعدفرهنگی،مـدیریت بحـران دفـاعی عملیـات فرهنگـی         

 پدافند غیرعامل است.فرهنگ سازي ملی درمورد ،وروانی
توان تحوالتی دانست که  می کنند. قدرت نرم را می جنگ نرم را جایگزین پدافندغیرعامل،دربرخی متون

شود.قدرت نـرم نـوعی    می موجب دگرگونی در هویت فرهنگی  والگوي رفتاري مورد قبول یک نظام سیاسی
ریـق اسـتحاله الگوهـاي رفتـاري ملـی      اقتصاد وفرهنگ است که از ط،سلطه کامل درایعاد سه گانه حکومت

شـود.بااین نگـرش تمـامی اقـداماتی کـه       مـی  وجایگزینی الگوهاي نظام سلطه اي تهدید محققها  دراین حوزه
موجب شود تا اهداف وارزشهاي حیاتی یک نظام سیاسی به خطر افتد،یا موجب تغییرودگرگونی اساسـی در  

آیـد.تغییرات حاصـل از قـدرت     مـی  نـرم بـه شـمار   عوامل تعیین کننده هویت ملـی یـک کشورشـود،قدرت    
ذهنی تدریجی ونرم افزارانه است.این تهدیـد همـراه بـا آرامـش وخـالی ازروشـهاي فیزیکـی        ،آرام،ماهوي،نرم

ــاي تبلیغاتی  ــتفاده ازابزاره ــانه اي،وبااس ــاع انجــام   ،احزاب،رس ــا واقن ــیوه الق ــري وش ــکلهاي صــنفی وقش  تش
توجه ویژه به اشغال فضاي ذهنی کشوردیگر،ازطریق ایجاد جاذبه ،مقدرت  نر«گوید: می پذیرد.جوزف ناي می

یابد که بتواند اطالعات ودانایی را به منظورپایان دادن به  می است ونیز زمانی یک کشوربه قدرت نرم دست
موضوعات مورد اختالف بکارگیردواختالفات را به گونه اي ترسیم کند کـه از آنهـا امتیـاز بگیرد.بنـابراین     

نـه از طریـق اجبـار یـا پـاداش اسـت.        ،خواهید از طریق جذب کردن می نرم توانایی کسب آنچه کهقدرت 
 ) 80-79، 1392،قربی،جعفري»(

توانـد تولیـد    مـی  مردمی بودن وغیررسمی بودن آن اسـت.قدرت نـرم زمـانی   ،از جمله ممیزات قدرت نرم
هـاي   د بـه دوراز محـدودیتهاوامرونهی  گفتمان سازي با افکار عمومی کندکه مستلزم قدرت سخت نباشدوبتوان

منطقه اي وفراملـی کندوباسـهولت پیـام خـود رابـه      ،قدرت سخت درشرایط وفضاي آزاد،تولید گفتمان محلی
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عقالیی کردن ،علمی کردن،به معناي تخصصی کردن1افکار عمومی جهانیان برساند.قدرت نرم(قدرت فرهنگی)
  )82حوزه قدرت در همه عرصه هاست.( همان، 

  چارچوب نظري-10
بارزترین نمونه قدرت نرم « ،اگر بخواهیم به تبیین دیدگاههاي اجتماعی درخصوص جنگ نرم بپردازیم

هاي  از نفوذواقتداربالمنازع شخصیتهاي بزرگ وچهره 2درسطح خرد،تصویري است که ماکس وبر
  )1387،133،فرهادي ومرادیان»(متنفذوکاریزمابه دست داده است.

وبرباطرح ،جنگ نرم رانفوذوجذب بدون اجبـار وتحمیـل بـدانیم   هاي  یکی از ویژگی به عبارت دیگراگر
تواندزمینه براي نفوذ وتاثیر گذاري را فراهم نماید، به تشریح  می که قدرت نفوذ رهبران کاریزما در پیروان؛

  پردازد.  می جنگ نرم 

  نظام کنشی پارسونز-10-1
 نظام اجتماعی متصوراست که چهار خرده نظام  را در  3راپارسونز به عنوان یک جامعه شناس کارکردگ 

  شود:  می
 . 7، نظام زیستی6نظام شخصیتی ،5نظام اجتماعی ،4فرهنگینظام 

گیـرد.همچنین ایـن بخـش     مـی  نظام فرهنگی متشکل از اصول مشروعی است که کنشها برمبناي آن انجام
صورتی سازمان یافته است.نظام اجتمـاعی  بخشـی از   باورها وکنشها به ،اعتقادات ،توجیه کننده ماهیت جهان

نظام اجتماعی کلی ودر اساس متشکل از الگوهاي انجام کنش است.تفاوت آن با نظام فرهنگی این اسـت کـه   
ونظام  اجتماعی  به ایـن سـوال    "کنیم ؟ می چرا ما به شیوه خاصی عمل"گوید که  می اولی به این سوال پاسخ

 ،بخـش  هنجارهـا  ،ه چه شیوه اي باید عمل کنیم؟الگوي عمل ما چیسـت؟ ایـن بخش  ما ب "گوید که  می پاسخ
کنش است. نظام شخصیت عبارت از سازمان ذهنی اکتسابی فرد  است .به عبارت دیگر نظام هاي  قواعد وشیوه

یک سازمان اجتماعی شده  منسجم وذهنی است که هم به نظام اجتماعی وهم بـه نظـام فرهنگـی     ،شخصیت
  است.وابسته 

جسمی ومحیطی نظام اجتماعی است.پارسـونز بـراي هریـک از خـرده     هاي  نظام زیستی معطوف به جنبه
گیرد .کارکرد نظام فرهنگی عبارت است از بقاي الگو یا حفـظ هویت.کـارکرد    می نظامها کارکردي در نظر

 ،ا موجـب انسـجام  مقررات وهنجارهـ  ،خرده نظام اجتماعی یکپارچگی وحفظ انسجام است.با اتکا بر قواعد

                                                   
1 -Cultural  Power 
2 - Max  Weber 
3 - Functionalist 
4 - Cultural system 
5 - social system 
6 -Personality system 
7 - Biological systems 
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گردد.نظام شخصیت تحقق هدف یابی یا دستیابی به هدف است.کارکرد نظام زیسـتی   می وحدت ویکپارچگی
هم انطباق پذیري یا سازگاري با محیط نظام است.زیستن وعمل کردن یک نظام اجتماعی واجـزایش دریـک   

ش را در درون هریـک از خـرده   محیط وسازگاري با آن است.عالوه براین پارسونز تحلیل جامعه شـناختی ا 
یکپـارچگی وبقـاي الگـو را بـراي هـر      ،هدف یابی ،گیرد وچهار کارکرد انطباق پذیري می نظامها نیز به کار
  )56-53، 1385گیرد.( معیدفر،  می خرده نظام در نظر

ت، نهـاد  نهاد اقتصادي داراي کارکرد انطباق پذیري اس،کند می پارسونز در تحلیل هایش به چهار نهاد اشاره
دهـد.نهاد قـانون    می عملیات نهادي شده در ارتباط با کارکرد هدف یابی یا دسترسی به هدف را انجام،سیاست

یاعرف عملیاتی در رابطه با کارکرد یکپارچگی وانسجام .نهـاد تربیـت عملیـات نهـادي شـده در ارتبـاط بـا        
  )57 ،کارکرد حفظ هویت یا بقاي الگو در جامعه است .( همان

  جامعه فراصنعتی دانیل بل-10-2
ها انداخته و  مبدع اصطالح جامعه فراصنعتی بوده و حداقل این که او این اصالح را برسر زبان1دانیل بل  

 2تا آثار بسیاري در راستاي شرح و تفصیل این گونه جامعه نوشته شود. جامعه پساصنعتی نوعی ،باعث شده
با انتشار کتابی مژده فرارسیدن جامعه  1973او در سال  .مبتنی بر شغل است 3شناسی جامعه برآمده از گونه

ن کنترل اجتماعی و هدایت نوآوري و دگرگونی دانش سازمان یافته است. آ  فراصنعتی را داده بود که شاخص
ند دا می وي دوران جدید را، دوران اضمحالل جامعه صنعتی که بر اساس تولید مادي و بهره کشی مادي است

و اعتقاد به ایجاد جامعه دانش بنیاد فراصنعتی دارد که به منافع همگانی و همکاري و همیاري گرایش دارد و 
بل نزدیک به علوم هاي  داند. در اینجاست که اندیشه می عصر حاضر را خدمات، اطالعات و اندیشه  شاخص

ر افزایش نقش آموزش و آگاهی و کاهش شود و نظریه پردازان بر اساس نظریات او مبتنی ب می ارتباطات نیز
فیزیک بدنی و نیز افزایش نقش آگاهی و اطالعات در عصر جدید و جامعه فراصنعتی، دم از ظهور جامعه 

  .اطالعاتی در عصر جدید زده اند 
یا تغییرات ساختار اجتماعی پدیدار (PIS) یه اعتقاد او جامعه فراصنعتی به قلمروهاي جداگانه تقسیم شده

ود ونه فرهنگی یا سیاسی. اوکل گراستیز وبـراین بـاور اسـت کـه جامعـه جدیـد داراي اسـتقالل قـاطع         ش می
قلمروهاي اجتماعی است و تغییر در یک قلمرو لزوماً بـه تغییـرات قلمروهـاي دیگـر نخواهـد انجامیـد. او       

سیاسـی، اجتمـاعی   همچنین به فروپاشی ناگهـانی سیسـتم ارزش همگـانی اعتقـاد دارد. بنـابراین عقیـده، امـور        
قلمرو تأکیـد دارد و امـور اقتصـادي را در قلمـرو اجتمـاعی       3هاي خود بروجود این  وفرهنگی (بل در تحلیل

هاي واحدي براین قلمروها حاکم نیسـت. بـل بـه     هاي خودساخته هستند و ارزش کند) داراي ارزش منظور می

                                                   
1 - Daniel Bell 
2 - post-industrial society 
3- Typology 
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 )74،  1383، وبستر( .مدیریتی باوردارد-ظهور طبقه حرفه اي
آینـد. دانیـل بـل همچنـین از      ها گردانندگان راستین امور اجتماعی امروز به حساب مـی  اي ازنظر او حرفه

گوید که پیامد حاکمیت بی چون وچراي دانشگاهیان و روشـنفکران در   اي به نام دانش نظري سخن می پدیده
آزمون وخطا کنشهاي علمی  آیند. این دستاورد بشري به جاي تعیین سمت و سوي زندگی اجتماعی به شمار می

 )101،  1383، وبستر.(کند را هدایت می
و کارایی؛ تبدیل بازي انسان و زمین(کشـاورزي)   بهره وريهاي دیگر این جامعه عبارتند از: رشد  خصیصه

و انسان و مصنوعات صنعتی(صنعتی) به بازي انسـان باانسـان (خـدمات). کـاهش کـارگران شـاغل درصـنایع؛        
افزایش برونداد صنعتی به دلیل عقالنی سازي تغییرناپذیر؛ استمرار افزایش ثروتهاي صـنعتی وتـداوم رهاشـدن    

درخـدمات باهـدف تـأمین    تغال درمشاغل صنعتی؛ ایجاد وتدارك بی پایان فرصتهاي شغلی جدیـد  شمردم از ا
  ) 109،   1383، وبستر. (نیازهاي نوین و... رفاه وتفریح

زنـد، او بـه خـوبی خبـر از ایجـاد جامعـه        ها مـی  کند اما دم از پایان ایدئولوژي می وي خود ایده پردازي
اسـت، او  را خواسـتار  هـا   دهد، اما نسبت به آن خوشبینی زیادي دارد و از آن کـاهش نـابرابري   می فراصنعتی

دنیاي جدید و آرمانشهري را میخواهد که خود نیز نسبت بـه آن شـناخت دقیقـی نـدارد و او بـی شـک بـا        
و ارتباطات  1نظریات و تناقضهایش نماد دنیاي جدید است. دنیایی جدید که جدیدتر از مدرن است، اطالعات

نسبی اسـت، جامعـه شناسـی علمـی      کنند، دنیایی که در آن همه چیز می در آن نقش عظیمی ایفا 3و تبلیغات2
یابنـد امـا دنیـاي پایـان      می جدید گسترشهاي  منسوخ شده اند، ایده و ایدئولوژي 4پایان یافته است، فراروایتها

شـود   می در آن به جشن گرفته 5ایدئولوژیها نام گرفته، دنیایی که پایان تاریخ نام گرفته و پیروزي کاپیتالیسم
شود. دنیایی که مدرن نیست، پسـت مـدرن نیسـت،     می ی نیز در آن به وفور یافتاما بنیادگرایی و سنت گرای

  .توانیم بگوییم جدید است و اندیشمندانش نیز جدیدند چونان دانیل بل می دنیایی که تنهایی
تواننـد   مـی  رسد که بل اعتقاد دارد زمانی که دانش نیرو وتوان اصلی رشد اقتصـادي شـود،همه   می به نظر«

 )52، 1379استونز،»(ندودانش شالوده کنترل دموکراتیک خواهدشد. مالک آن شو

  گیدنز-10-3
صنعتی کردن جنگ ویژگی مهم جهان نوین است. همان  .ملی جوامع اطالعاتی اندهاي  از نظر گیدنز، دولت

رت گوید، عملیات نظامی با سالح سر و کار ندارد، بلکه با اطالعات، دستور و نظا می که جان اریکسونگونه 
مرکزي امور نظامی مدرن است.  هدهد. اطالعات هست می ها را انجامسر و کار دارد و اطالعات کار

                                                   
1 -Information 
2 -Relation 
3 -Advertisement 
4 -Meta  narrative 
5-Capitalism 
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افتند، ارتش نیز از  می نظامی از کارهاي  نظارتی هستند. زمانی که ماهوارههاي  رکن اصلی فعالیتها  ماهواره
رش دولت ملی و توجه به جنگ و افتد. به نظر گیدنز، گسترش نظارت به اطالعاتی شدن جامعه و گست می پا

دهد. ظهور مدرنیته به همراه توسعه و تحکیم  می انجامد. دولت ملی هویت و فرهنگی ملی را تشکیل می دفاع
  )124- 112،   1383، وبستر( دولت ـ ملت، با ایجاد هویت ملی و فرهنگی همراه بوده است.

  کاستلز -11-4
به عنوان ویژگی محوري جامعه اطالعاتی باشد. جریانهاي  تواند می کاستلز معتقد است جریان اطالعات

نوین اطالعاتی نقش هاي  اطالعاتی نقش محوري درفعالیتهاي اقتصادي وکنترل فعالیتها دارند.رشد تکنولوژي
گیرد درجامعه مدرن اقتصاد از کاال به سمت اقتصاد  می مهمی در روند جریان اطالعات داشته است. ونتیجه

  )28 -1380،30ات تغییر یافته است.(علیقیان،خاکباز،مبتنی براطالع
  نتیجه گیري  -12

از آنجا که فرهنگ وجامعه داراي ارتباط دوسویه هستند و وجود هرکدام بدون دیگري امکان پذیر نیست 
داند که اطالعات وانرژي را براي سایرخرده  می وهمانگونه که پارسنز نیزنظام فرهنگی را خرده نظامی

بارویکرد فرهنگی ،نماید،لذادر جامعه مدرن که با انبوه اطالعات وارتباطات روروییم می همنظامها فرا
هاي  تالش،بااستفاده از برنامه ریزي فرهنگی توان اهداف پدافندغیرعامل راتحقق بخشید. می دربرنامه ریزي

ن برنامه درایشود که در کیفیت ونحوه زندگی مردم موثر است.  می جامعه برکلیه مسائلی معطوف
توانند بابرنامه ریزي صحیح مبتنی برآینده پژوهی  می بلکه کنشگران انسانی،آینده امري محتوم نیست،ریزي

واکاوي و استفاده از نظرات  ،شناخت عوامل تاثیرگذار،واستفاده از تفسیر وضع موجود(نقاط قوت وضعف)
راهبردهاي استراتژیک ،ترسیم نقشه راه) وانجام تحقیق به دیده بانی پرداخته وبا 1صاحبنظران(روش دلفی

از طریق دیدنی ها. ها  معتقداست:دیدن نادیدنی  2رابراي رسیدن به اهداف مشخص نمود. همانطوریکه پالین
  را پیش  بینی نمود.ها  به عبارت دیگر درآینده پژوهی بااستفاده ازشواهد موجود،می توان نادیدنی

پرورش نیروي عقالنـی  ،در جهت برنامه ریزي مطلوب انجام دهدپس یکی از کارهاي مهمی که فرد باید 
ظرفیتهـاي   تمامبایستی از بارویکرد فرهنگی است.مبتنی برآینده پژوهی   براي برنامه ریزيظرفیت وباالبردن 

تـوان   می برنامه ریزينوع فکري با دانش فرهنگی وبصیرت مدیریتی وهوش فرهنگی استفاده نمود.تنها با این 
را متوجه خودکردونظـام مفهـومی پدیدارشـده درذهـن او راازبـین بـرد وعناصـر فرهنـگ ملـی را           انسانهاي

با استفاده از واکاوي روندها و نظرخواهی از متخصصان درقالـب   برنامه ریزبایستیجایگزین نمود.متخصصین 
ب تقلیـل پیامـدها   اقدام نمایندوآمادگی مقابله با هرنوع تهاجم راداشته وموجـ روش دلفی به پیش بینی آینده 

                                                   
1 -Delphi method 
2 -Pauline 
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تلویزیـونی  هـاي   شوند. البته درایران درسالهاي اخیر براي ایجادزیرساختهاتالشهایی از جمله راه اندازي شـبکه 
ولـی اقـدامات اساسـی     اقـداماتی انجـام شـده   ،گوناگون با زبانهاي متنوعهاي  پرس تی وي)پخش برنامه،(العالم

تنها به شـعار وبرگـزاري همایشـها وکنفرانسـها     ها  ه ریزيبرنامه ریزي مبتنی برآینده پژوهی است.اگر برنام
تقویـت  محدود شود،آن برنامه فاقد قابلیت الزم براي ایجاد تحول است وراهبردي نخواهد بود. درایـن راسـتا   

راهبردي دولـت درزمینـه   هاي  به عنوان سطوح میانی،حمایت ازبرنامه توانایی ملی وتاکیدبرپتانسیلهاي مردمی
نگاه به گذشـته   ،خارجیمقابله با شایعات وتبلیغات استفاده از ظرفیتهاي علمی وصاحب نظر،،ملپدافند غیرعا

آسیب شناسی وضع موجود از لحاظ نقاط قوت وضـعف، آگـاه سـازي مـردم از     ،ومشخص نمودن نقاط ضعف
تاسـیس پژوهشـکده   ،منطقه اي درجهت بازتولیدقـدرت نرم فرهنگی هاي  تهدیدات فرهنگی،افزایش همکاري

فرهنگی،بکـارگیري مـدیران   هـاي   طالعات فرهنگی دردانشگاهها براي آسیب شناسی فرهنگی ورصد جریانم
  .الزم است  داراي هوش فرهنگی

  فهرست منابع وماخذ
 .52تا  50)، متفکران بزرگ جامعه شناسی، ترجمه مهرداد میردامادي، ص 1379استونز، راب، (

 .محبوبه مهاجر، سایت باشگاه اندیشهبل، دانیل، پایان ایدئولوژیها، ترجمه 
)جایگاه قدرت نرم فرهنگی دراستراتژي جدید غرب علیـه ایـران،   1392علی اکبر،قربی،محمدجواد(،جعفري

  101-77،75شماره ،تخصصی شوراي عالی انقالب فرهنگی،سال هشتم،نشریه علمی
درجامعـه جدیـد،   هـا   نشـگاه )، شاخصهاي دانشگاه درجامعه دانش:مدلی بـراي ارزیـابی دا  1392حامد(،شیري

  .248-77،220شماره ،تخصصی شوراي عالی انقالب فرهنگی،سال هشتم،نشریه علمی
ــادي،امیر(    ــا،عظیمی دولـــت آبـ ــالحی امیري،رضـ ــه ریـــزي    1387صـ ــانی سیاســـتگذاري وبرنامـ )، مبـ

 فرهنگی،تهران،پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.
  .43شماره ،سال دوازدهم،فصلنامه مطالعات بسیج،)، بسیج ومقابله باشورشهاي داخلی1388محمود(،عسگري

)، بررسی نقش واهمیت هـوش فرهنگـی درمـدیریت فرهنگـی، نشـریه      1392عالیی،سوسن،میرمحمدي مهسا(
 .199-77،169شماره ،تخصصی شوراي عالی انقالب فرهنگی،سال هشتم،علمی
ــوري اســال   1387محســن(،محمد،مرادیان،فرهادي ــه جمه ــا نگــاهی ب ــرم ب ــدرت ن ــد )، درك ق می ایران،جل
  پژوهشکده مطالعات وتحقیقات بسیج.،تهران،اول

)،عصـــر اطالعات:اقتصــــاد،جامعه وفرهنگ،ترجمـــه احمـــدعلیقلیان وافشــــین    1380کاســـتلز،مانوئل( 
 انتشارات طرح نو.،خاکباز،تهران

 انتشارات نور علم. ،همدان ،)،جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران1385معیدفر، سعید(
ــافی شــرف آباد، ــریه   1392کاظم،زمانی،الهــام(من ــه، نش ــی فرهنگــی جامع ــوزش عــالی درمهندس )،نقــش آم
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  .127-77،102شماره ،تخصصی شوراي عالی انقالب فرهنگی،سال هشتم،علمی
 ،انتشـارات تهران،چاپ دوم،هاي جامعه اطالعاتی، ترجمه اسماعیل قـدیمی  ، نظریه)1383(وبستر، فرانک
  .قصیده سرا

Frank Webster, Theories of the Information and Society, London and New York :  
Rout ledge, 2007. 



بر احساس امنیت زنان  پدافند غیرعاملبه مثابه  سرمایۀ اجتماعیبررسی 
  روستایی شهرستان خرم آباد

  3طاهره محسن زاده، 2معصومه دلفان، 1محسن شاطریان

  
  چکیده

کـه منـابع و    شود میهاي بنیادي و زیر بنایی غیر نظامی اطالق به مجموعه اقدام پدافند غیرعامل
یت و به برقراري گیري مناسب دفاعی هداامکانات زیر ساختی و اساسی کشورها را به سمت بهره

 عنـوان  به سرمایۀ اجتماعیدر این پژوهش ، در این رابطه. نمایدامنیت ملی و شهروندان کمک می
در نظر گرفته شده است  پدافند غیرعامل عنوان بهمنابع نهفته در ساختار اجتماعی  ترین مهمیکی از 

. مورد بررسی قرار گرفته شده است آباد خرمآن بر احساس امنیت زنان روستایی شهرستان  تأثیرکه 
و احساس امنیت در بین زنان که نیمی از جمعیت جامعه را  سرمایۀ اجتماعیاي بین بررسی رابطه
سزایی در توسعه اجتماعی ایفـا نماینـد از اهمیـت خاصـی      هتوانند نقش بدهند و میتشکیل می

سـرمایۀ  تبیین دو مفهـوم   هشپژوبا توجه به مباحث فوق هدف اساسی این . باشدبرخوردار می
و احساس امنیت و نیز چگونگی پیوند و تعامل متغیرهاي فوق در  پدافند غیرعامل عنوان به اجتماعی

به کار گرفته شده در  جیو نتاها داده. باشدمی 1392آباد در سال بین زنان  روستایی شهرستان خرم
، ونه با اسـتفاده از فرمـول کـوکران   حجم نم. استفاده شده است» پیمایشی«این پژوهش از روش 

ابزار پژوهش پرسشنامه توأم با مصاحبه بود که روایی و پایـایی آن در  . نفر تعیین شده است134
در تحلیل رابطه متغیرهاي مستقل تحقیق و مقایسه . قرار گرفت دییتأمرحله مقدماتی مورد بررسی و 

هاي  یافته. استفاده شده است tپیرسون و آزمون ها با متغیر وابسته از آزمون همبستگی روابط بین آن
شـغل و محـل   ، اي تحصـیالت آزمون آماري نشان داد که بین احساس امنیت با متغیرهاي زمینـه 

بـا   سرمایۀ اجتماعیمعنادار بین متغیرهاي  ۀو همچنین رابط. معنا داري وجود دارد ۀسکونت رابط
  . دهد می آباد را نشانمقوله احساس امنیت زنان روستایی در شهرستان خرم

  . و احساس امنیت ، پدافند غیرعاملزنان روستاییسرمایۀ اجتماعی، : ها کلیدواژه
   

                                                   
  دانشیار دانشگاه کاشان .1
 . کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه  کاشان2
  ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه کاشان کارشناس .3
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  مقدمه
 نظامی سخت حمله و جنگ تهدید نوع با بحران شاخه هاي مدیریت از یکی عنوان به غیرعامل پدافند

 نیروي انسانی، پذیري آسیب کاهش موجب که شود یم اي گفته مسلحانه ریغ اقدامات مجموعه به افزاري

 گردد یمدشمن  مخرب و خصمانه عملیات مقابل در ي کشورها انیشر و تجهیزات تأسیسات، ،ها ساختمان

-هاي بنیادي و زیر بنایی غیر نظامی اطالق میبه مجموعه اقدام غیرعامل). پدافند 4: 1386غضنفري، و پیمان(
گیري مناسب دفاعی هدایت و به شورها را به سمت بهرهشود که منابع و امکانات زیر ساختی و اساسی ک

 استمرار دفاع غیرعامل، از هدف ).34: 1389نماید.(اسکندري،برقراري امنیت ملی و شهروندان کمک می

 شرایط در اداره کشور تسهیل و عمومی رسانی خدمات تداوم نیازهاي حیاتی، تأمین زیربنایی، هاي فعالیت

 اجراي طریق از مخرب دشمن و خصمانه حمالت رغم به دفاعی بنیه و حفظ خارجی تجاوز بحران و تهدید

است(  کشور حساس حیاتی و تجهیزات و مستحدثات پذیري آسیب از و کاستن رعاملیغ پدافند يها طرح
  ).72: 1390آبادي، خرم
زنـدگی  اسـت.   ي جوانب  ، در همه1و آسودگی، ثبات و امنیت یکی از نخستین حقوق بشر، حفظ آرامش 

همـواره بـراي    اي داراي اهمیت بـوده اسـت کـه    اندازه  عدالت اجتماعی و امنیت، براي بشر در طول تاریخ به
امـا از سـویی    ). 98: 1390هـا داده است(نصـیري،   دستیابی بدان، جان و مال خویش را قربـانی کـرده و خـون   

امنیت در یک جامعه به همـان انـدازه مهـم    امنیت است. وجود  تر از امنیت، احساس توان گفت که، مهم می
است که احساس امنیت و امنیت روانی در آن جامعه الزم است. لذا برخی از محققان احساس امنیـت را در  

 فرآیندي امنیت، احساس ).189: 1389دانند(پناهی و همکاران، تر از وجود امنیت در آن می یک جامعه، مهم

 عالئـق،  نیازهـا،  اسـاس  بـر  جامعـه  اکثر افراد بلکه شود ینم تحمیل فرادا بر صرفاً که است اجتماعی -روانی

: 1388دارنـد(بیات،  اساسی نقش آن بردن بین و از ایجاد در خود روانی و شخصیتی يها يتوانمند و ها خواسته
 آن، در دخیل عوامل و توسعه هاي مؤلفه ، نگاه به »اجتماعی سرمایه« مضامین آمدن میان به از پیش تا.)32

 را نـوینی  انـدازهاي  چشـم  واقـع  به ،اجتماعی هاي هاي سرمایه نظریه گذاران انیبن بود. امروز از محدودتر

 از پس گذشته، در اگر .است داشته شگرفی تأثیرات حکومتی، نهادهاي و عملکرد مؤسسات بر که اند گشوده

ارتقـاء   بـر  امـروزه  ،شـد  یمـ  تأکیـد  انسانی سرمایه بر فیزیکی، و مادي هاي سرمایه بر تأکید از دوران عبور
از  تـر  مهـم نقشـی بسـیار    ،امروزه سـرمایه اجتمـاعی   .)7: 1388(روحانی،شود یم تأکید اجتماعی هاي سرمایه

هاي روابـط جمعـی و گروهـی، انسـجام     کند و شبکهها و جوامع ایفا میسرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان
هـا  اي که فاقد سرمایه اجتماعی است، سـایر سـرمایه  باشد. در جامعههم میها با ها، سازمانبخش میان انسان

یابی به وري کمتري خواهند داشت. از این رو موضوع سرمایه اجتماعی به عنوان یک محوري براي دستبهره
  توسعه محسوب شده است. 



 q  831  سرمایۀ اجتماعی به مثابه پدافند غیرعامل بر احساس امنیت زنانبررسی 
 

 

داشـته باشـند. بـدین     ها نآتواند نقش مؤثري در توسعه در شهرها می غیرعاملبنابراین پرداختن به پدافند 
مادي استوار نیست بلکه نیاز به زندگی اجتمـاعی و  هاي  توان ادعا نمود که یک شهر تنها بر پدیدهترتیب می

روابط انسانی نیز بر ایجاد آن اثر گذار است. امکان پاسـخگویی بـه چنـین نیازهـاي اجتمـاعی ئ انسـانی در       
شکل گیري احساس هاي  مؤلفه نیتر مهمماعی به عنوان یکی از پیوندد. سرمایه اجتمی وقوع بهفضاهاي شهري 

توجـه   بـا  نوشتارگردد(نیازي). در این باشد که به پیوندها و  روابط اجتماعی شهروندان مربوط میامنیت می
به اهمیت سرمایه اجتماعی در احساس امنیت، به نقش کلیدي سرمایه اجتماعی در پدافند غیرعامل در میـان  

. به عبارت دیگر در این مقاله سعی شده است تا به این نکته پرداختـه  گردد یمزنان روستایی خرم آباد اشاره 
ري در بـین شـهروندان از طریـق روحیـه     با شکل دادن امنیت شـه  تواند یمشود که چگونه سرمایه اجتماعی 

یی بـراي  هـا  چـارچوب و ارائه راهکارهـا و   غیرعاملتعاون و همکاري و مسئولیت پذیري به تقویت پدافند 
  ضمانت امنیت شهري کمک نماید.
  مروري بر ادبیات تحقیق

    1سرمایه اجتماعی
علوم اجتماعی به ویژه سرمایه اجتماعی مفهوم جدیدي است که مورد توجه بسیاري از اندیشمندان 

میالدي دوره موضوعات جدیدي بود که سرمایه  1990قرار گرفته است. از نظر تاریخی دهه  شناسان جامعه
  .دهد یمرا تشکیل  ها آن نیتر مهماجتماعی یکی از 

 ایجاد به و دیآ یم دست به مردم روزمره تعامل از که است مدنی جامعه از خامی ماده اجتماعی سرمایه

 اجتمـاعی  کـنش  قواعـد  و متقابـل  همکاري اصول اعتماد، بر مبتنی اجتماعی هاي شبکه و اجتماعی ارتباطات

 در مهمـی  عامـل  مختلف، هايالیه در همسایگی روابط کنار وضعیت در اجتماعی سرمایه اهمیت .پردازد یم

جیمـز کلمـن سـرمایه اجتمـاعی را از      ).111: 2003دیگران،  ناامنی (لینستروم و احساس يها انسیوار تبیین
هـا بخشـی از    تنوعی از موجـودات بـا دو عنصـر مشـترك، همـه آن     “کند:  چنین تعریف می دیدگاه عملی این

هــاي عــامالن را... در آن ســاختار تســهیل   شــوند، و بعضــی از فعالیــت ســاختارهاي اجتمــاعی را شــامل مــی 
تـرین   توان گفـت مهـم   تا بدان جا اهمیت دارد که میموضوع سرمایه اجتماعی  ).109: 1998کنند(کلمن،  می

تـوان بـه    مسئله نظم اجتماعی، چیزي جز اعتماد و همبستگی اجتماعی نیست. زیرا بدون انسجام و اعتماد نمی
سرمایه اجتماعی بر قابلیت «). نظر پاتنام 69: 1384بین بود(لرنی،  دوام و پایداري نظم و امنیت جامعه خوش

هاي داوطلبانه داللت دارد که افراد را بـه همکـاري بـا یکـدیگر و در نتیجـه      د انواع انجمنجامعه براي ایجا
) با طـرح نظریـه   1982). همچنین نان لین(208: 2000پاتنام،»(کندحفظ تکثرگرایی دموکراتیک تشویق می
رد کـه بـا   منـابع نهفتـه در سـاختار اجتمـاعی مطـرح کـ       عنوان بهمنابع اجتماعی مفهوم سرمایه اجتماعی را 

                                                   
1- Social Capital 
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شناسان و محققانی اسـت   بوردیو از اولین جامعه). 10: 1384باشد (توسلی،  دسترسی می هاي هدفمند قابل کنش
 به بنا و اجتماعی سرمایه به توجه عطف هاي سرمایه اجتماعی پرداخت. او با که به تحلیل سامانمند ویژگی

بـر   .اسـت  دانسـته  ها سرمایه انواع سایر مبناي را خود، سرمایه اجتماعی اندیشمندي نئومارکسیستی هاي ریشه
اساس تعریف بوردیو، سرمایه اجتماعی حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلی است کـه نتیجـه مالکیـت شـبکه     

تر، عضـویت در یـک گـروه اسـت. از نظـر بوردیـو        بادوامی از روابط نهادي شده بین افراد و به عبارت ساده
 بـا  ابط فردي و جمعی است که هر فرد یا جمعـی در اختیـار دارد. بنـابراین   اي از رو سرمایه اجتماعی، شبکه

). سرمایه 28: 1384نمایند(بوردیو،  می فراهم جامعه در را ناامنی احساس تجلّی و بروز نابرابري، زمینه تولید
کننـدگی در روابـط اجتمـاعی دارد وجـود سـرمایه اجتمـاعی در سـاختارهاي         اجتماعی نوعی ویژگـی تسـهیل  

ها از آرامش  انسان که ينحو بهشود محیطی خلق شود تا در آن امنیت بیشتري برقرار شود  جتماعی باعث میا
هـاي خـود را بـر طـرف      برخوردار شده و در روابط تعاملی خود بـا دیگـران بـا کمتـرین اصـطکاك تـنش      

نـوع عملـی را   ).از نظر کلمن، سرمایه اجتماعی یک منبع خنثی است کـه هـر   139-138: 1384کنند(متولی،
برد یا خیر کامالً وابسته به کاربرد آن در یک موقعیت خـاص   کند، اما اینکه جامعه از آن نفع می تسهیل می

تواننـد آن را از   هـا مـی   داند که افراد و گـروه  است. جیمز کلمن این شکل از سرمایه را، سرمایه و منابعی می
آورند. برخی از محققان نیز این  دست بهرتباطات خود طریق پیوند با یکدیگر و با توجه به میزان و شدت ا

هـا،   ارتبـاط بـا دیگـر اعضـا در گـروه      واسـطه  به گران کنشکنند که  منبعی تعریف می عنوان بهعبارت را 
اهمیت سرمایه اجتماعی به دلیل تأثیراتی است ). 4: 2005آورند(اسمیت،  می دست بهها  ها و یا سازمان شبکه

ــ ارتبـاط   1از  :ایـن تـأثیرات عبارتنـد    گذارد یمکه بر استعداد روستاییان در جهت سازماندهی براي توسعه 
ــ اعمـال مشـارکت    3 هـا  آنـ بسیج منابع و اعمـال مـدیریت در   2 ها تیفعالمتقابل براي ایجاد هماهنگی بین 

این چهار  ).88 : 1389،(آلوین ي سو.ـ ارایه راهکارهاي حل مشکالت4یابی  ئلهمسعمومی و ارزیابی آراء و 
و رونـد آن در   دهـد  یمـ کار تأثیراتی است که سرمایه اجتماعی بر روي سازماندهی توسـعه روسـتاها انجـام    

   .باشد یمجهت رسیدن به رفاه عمومی جوامع روستایی 
  اجتماعی سرمایه هاي نظریه

اسـت.   ضعیف پیوندهاي اجتماعی، نظریه سرمایه سازي مفهوم براي نظریه اولین:ضعیف پیوندهاي نظریه 
هـاي   باشد، روابط بـا گـروه   بیشتر شبکه یک اعضاي میان روابط استحکام و شدت نظریه، هرچه این مطابق

 سـرمایه  دهنـده  نشـان  باشـد  تر فیضع روابط این استحکام و شدت هرچه عکس به تر است. و دیگر ضعیف

در واقع گرانووتو معتقد است که روابط منسجم میان اعضـاي یـک گـروه، منجـر بـه       .است بیشتر اجتماعی
دهد و در مقابـل، پیونـدهاي    هاي خارجی شده و سرمایه اجتماعی را کاهش می روابط ضعیف با اعضاي گروه

  ).8: 1381انجامد(الوانی و سید نقوي، ی موجب ایجاد سرمایه اجتماعی میگروه درونضعیف 
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سـازي سـرمایه اجتمـاعی     براي مفهوم "برت "توسط  1992این نظریه در سال :ساختاري شکاف نظریه
طـور   و همـین » همکاران وي در شبکه«و » فرد«بکار برده شد. تأکید نظریه شکاف ساختاري بر رابطه میان 

 همکارانی با ودخ اجتماعی شبکه در فرد یک اگر نظریه این مطابقروابط میان همکاران، با همدیگر است، 

 .بـرد  خواهد را استفاده کند، نهایت برقرار ارتباط دارند، اندکی ارتباط اقل حد یا نیستند در ارتباط باهم که
 بـراي  مزیتـی  است، کـه  اجتماعی شبکه یک در فرد دو میان ارتباط نظریه، فقدان این در شکاف از منظور

  ).9-10: 1381(الوانی و سید نقوي،شود( سازمان تلقی می
رسـد،   مـی  1981در سـال  » لین و کاتور«مطالعات  به آن هاي ریشه که نظریه اینمنابع اجتماعی:  نظریه
 منـابع  فقـط  نظریه این دیدگاه از داند. نمی کارآمد آن داخل منابع وجود بدون را شبکه در موجود پیوندهاي

شـود. بـه عبـارتی، نظریـه      قلمـداد  تلقـی  سـرمایه  یـک  عنـوان  به توانند می که است شبکه درون موجود در
 منـابع  نظریـه  کـه  درحالی هستند معطوف ها شبکه» ساختار«بر  هردو ساختاري شکاف و ضعیف پیوندهاي

  ).134- 133: 1387توجه دارد(آهنگر پور و حسینی فرد،» محتوي شبکه«اجتماعی به 
  اجتماعی سرمایه هاي مؤلفه و عناصر
عمومی/  اعتماد اجتماعی/ و سیاسی عمومی، امور به آگاهی :انداز عبارت اجتماعی سرمایه اصلی عناصر برخی
 مذهبی/ شرکت در غیررسمی مشارکت غیررسمی/ مشارکت هم یارانه/ غیررسمی نهادي / مشارکت اعتماد

اجتماعی،  اعتماد هاي مؤلفه ما نظر به وجود با این  .رسمی مدنی مؤسسات و ها سازمان ها، انجمن ها، اتحادیه
 کننده تقویت کدام هر و قرارگرفته متعامل رابطه یک در که اجتماعی مشارکت و اجتماعی انسجام

 کلیدي مفاهیم از مؤلفه سه این .شوند می محسوب اجتماعی سرمایه اصلی هاي از مؤلفه اند دیگري

  هستند. نیز شناسی جامعه
    1اعتماد

هاي که جهت گیري خصوص در آن دسته از کنشکند، به هاي انسان نمود پیدا میاعتماد در متن کنش
-قدرت عمل کردن را تسهیل می« ي کیفی است که به تعبیر کلمنمعطوف به آینده دارند و آن نوعی رابطه

 عنایت مورد را اجتماعی اعتماد مبحث معاصر شناسان جامعه میان در که ).  زتومکا297: 1377کلمن،»(کند

 چون به فردي منحصر هاي ویژگی از جدید جامعه برخورداري" که است داده؛  معتقد قرار ویژه

 نظام بسط اجتماعی، تمایز و ها نقش تزاید جوامع، و تنوع گستردگی متقابل، وابستگی شدت گرایی؛ آینده

 محیط به نسبت بودن غریبه و گمنامی، و تقویت ناشناختگی ابهام، افزایش و نهادها پیچیدگی انتخاب،

گیري فرهنگ  اجتماعی شاهد رشد نوعی جهت حیات در آن نقش و اجتماعی اعتماد به توجه اجتماعی،
 توجه زمینه چرخشی گرایانه که در خود نوعی چرخش از مفاهیم سخت به مفاهیم نرم را دارد. چنین

                                                   
1 Trust 
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 مباحث از جدیدي شاهد موج ي گذشته دهه دو طی در و است داشته دنبال به را اعتماد مفاهیم به تر عمیق

). به 280: 1383غفاري،  و هستیم(ازکیا شناسی جامعه ژهیو به اجتماعی علوم مفاهیم در اعتماد به مربوط
 که است روابط از اي جنبه نیست، اعتماد تغییر بدون و ثابت شخصیتی اعتماد یک خصیصه .اعتقاد جانسون،

 در اجتماعی اعتماد میزان نظریه جانسون، هرچه به توجه ). با88: 1380است(امیر کافی،  تغییر حال در مدام

 به گرایش و داشته یکدیگر به بیشتري نسبت پذیرش جامعه اعضاي و یابد افزایش جامعه یک اعضاي بین

 و امنیت عدم ترس جمله از پذیر بودن آسیب به مربوط هاي باشند، ترس داشته یکدیگر با تفاهم و همکاري
  یافت. خواهد کاهش ناامنی احساس

  1مشارکت اجتماعی
کائوتري اعتقاد دارد که مشارکت به قدمت تاریخ بشري پیشینه دارد چرا که نظر و عمـل مشـارکت در   

ها نهفتـه اسـت و از قـدیم     بستگی، اتحاد، همکاري، انجمن و مانند آن بطن هر جامعه و در مفاهیمی چون دل
. مشـارکت اجتمـاعی   )28: 1383شناختی نوع بشـر تلقـی شـده اسـت(اکبري،     شالوده پیدایش اجتماعی ـ انسان 

باشـد.   ها در حیات سیاسی، اقتصادي و فرهنگی و به طور کلی تمـامی ابعـاد حیـات مـی     شرکت فعاالنه انسان
 امور درهاي ارادي داللت دارد که از طریق آن اعضاء یک جامعه  مشارکت اجتماعی به آن دسته از فعالیت"

ــه ــتقیم     محل ــا غیرمس ــتقیم ی ــور مس ــه ط ــتا ب ــهر و روس ــکل در، ش ــارکت   ش ــاعی مش ــات اجتم دادن حی
هاي مشارکت مـدنی یکـی از اشـکال ضـروري سـرمایه اجتمـاعی        ). شبکه108: 1375تبریزي،  دارند(محسنی

باشند احتمـال همکـاري شـهروندان در جهـت منـافع       تر متراکمایی ها در جامعه باشند و هرچه این شبکه می
کننـد و جریـان اطالعـات را در مـورد      تسهیل می هاي مشارکت مدنی ارتباطات را متقابل بیشتر است. شبکه

هاي مشارکت اجتماعی رد  ). به طور کلی، تعدد شبکه298: 1380بخشند(پاتنام، قبول بودن افراد بهبود می قابل
هـاي مشـارکت    اي بیانگر میزان سرمایه اجتماعی آن است. لذا هر چه قدر شبکه هر گروه سازمان یا جامعه

 شـک  بـدون  تر است(از غفـاري).  تر باشد، سرمایه اجتماعی غنی ي گستردها جامعهدر یک گروه، سازمان یا 

 تـرین مناسـب  تـرین و صـحیح  روستایی مناطق در روستایی دختران و زنان ژهیو به و افراد مشارکت به توجه

 موجـود  محلـی  ی والمللـ  نیب سطوح در که کنونی اقتصادي اجتماعی، شرایط پرتو در است توسعه به رهیافت

 بـر  مـروري  با بستگی دارد شناختی روان و فرهنگی ،تاریخی ساختاريهاي  نهیزم تقویت به مشارکت .است

 پـی  همگانی ضعف  مشارکت به توان یم خاص، طور به آن محلی واحدهاي و عام طور به ما جامعه شرایط

   .برد
 2انسجام اجتماعی  

                                                   
1 Community involvement 
1- Social cohesion  
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انسجام، در کل، نـاظر  « انسجام اجتماعی داللت بر توافق جمعی میان اعضاي یک جامعه دارد. به عبارتی 
افـروغ،  »(هـاي تمـایز یافتـه اسـت    ها و خرده فرهنگي متقابل بین کنشگران، گروهبر میزان و الگوي رابطه

همبسـتگی اجتمـاعی را مـورد    شناسانی است که مفهوم انسجام و  ). امیل دورکیم از اولین جامعه140: 1378
دانـد. جاناتـان ترنـر بـه نقـل از دورکـیم        اي الزم مـی  مطالعه قرار داده است و وجود آن را براي هر جامعه

نمادهاي فرهنگی تنظیم شوند، جـایی کـه افـراد     لهیوس بهدهد که عواطف افراد  گوید انسجام وقتی رخ می می
اند و  هنجارها هماهنگ شده لهیوس بهشده و  ها تنظیم کنشمتصل به جماعت، اجتماعی شده باشند، جایی که 

). توافق جمعی میان اعضاء یک جامعه که حاصل 17:1383شود(اکبري؛ ها قانونی تصور می جایی که نابرابري
 درپذیرش و درونی کردن نظام ارزشی و هنجاري یک جامعه و وجود تعلق جمعی و تراکمی از وجود تعامل 

احساس بخشی از جامعه بودن، فکر کردن به اینکه فرد   ).110: 1380(غفاري، "ه است.افراد آن جامع انیم
اي  به جامعه تعلق دارد. احساس حمایت شدن از طریق جامعه و سهم داشتن در آن. بنابراین انسجام آن درجه

هـا را   ها و کسانی کـه واقعیـت اجتمـاعی آن    کنند که چیز مشترکی بین آن است که در آن مردم احساس می
    ).18: 1388سازند وجود دارد(سام آرام، می

  همبستگی اجتماعی  
مند بودن به جامعه و مفاهیم  بینی است. دانستن و عالقه فهم، منطقی و قابل پیش اعتقاد به اینکه اجتماع قابل

کنند که  هاي اجتماع مراقب هستند و احساس می مربوط به آن. افراد سالم و اجتماعی در مقابل دسیسه
نطباق اجتماعی در مقابل بی معنایی در دهد را بفهمند. همبستگی یا ا توانند آنچه که در اطرافشان رخ می می

بینی و محسوس است و  فهم، قابل پیش ی قابلصورت بهزندگی قابل مقایسه است و شامل ارزیابی فرد از اجتماع 
ي دنیاي اطراف خود دارد(سام آرام،  دهی و اداره در حقیقت درکی است که فرد نسبت به کیفیت، سازمان

1388 :18.(  
  ی با احساس امنیترابطه سرمایه اجتماع

 حدود تعیین متقابل در صورت به اقتصادي نفع یا سود از وجهی اقتصاد، در که گونه همان گفت توان یم

 از است دخیل سرمایه مادي و انسانی سرمایه کنار در سرمایه اجتماعی نام به سرمایه از خاصی نوع مفهومی

امنیت در نظر گرفته شود.  تولید احساس عوامل از یکی صورت به اجتماعی سرمایه اجتماعی علوم منظر
 متقابل مفهومی رابطه این وجود نیز اجتماعی سرمایه اصطالح کاربرد مفهوم يریگ شکل تاریخچه بررسی

 کاربست اصطالح اولین در چنانچه .دهد یم نشان خوبی به را اجتماعی امنیت و اجتماعی سرمایه میان

« ، »مرگ و زندگی شهرهاي بزرگ آمریکایی« ) با عنوان1961جاکوب( جیمز اثر در اجتماعی سرمایه
 ارتباط در سرمایه اجتماعی از صورتی عنوان به شهري مختلط و قدیمی حومه محدوده در فشرده هايشبکه

» زندگی کیفیت مورد بهبود در تصمیمات دیگر و خیابانی جنایت و جرم وجود عدم نظافت، حفظ با
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). نقش سرمایه اجتماعی در تأمین امنیت چه از جهت 10: 1379(فوکویاما،اند شده گرفته نظر در کننده نییتع
سازي مشارکت  ها و انواع جرائم اجتماعی و به تبع و در کنار آن از جهت زمینه جلوگیري از بروز ناهنجاري

تماعی در ها و هنجارهاي اج مثبت و فعال فرد در زندگی اجتماعی، اساساً از طریق تأثیرگذاري ارزش
شود. بنابراین نقش سرمایه اجتماعی در تأمین امنیت و احساس امنیت، در  چگونگی رفتار افراد اعمال می

شود. بدین ترتیب سرمایه اجتماعی با تأمین نوعی امنیت معنایی براي افراد  پذیرسازي افراد اعمال می جامعه
آید، فرد را از ی افراد در جامعه حاصل میها و قواعد به زندگها، ارزشی سنتده معناي که به واسطه

ها، انحرافات و جرم و جنایت به مثابه مظاهر ناامنی و مشارکت منفی در گرفتار آمدن در دامن ناهنجاري
 شکل و...  به ها ارزش اعتماد، نظیر هنجاري ابزارهاي طریق از دارد. احساس امنیت عمدتاًجامعه به دور می

پذیري،  و کنترل بر افراد در فرآیند جامعه نفوذ اعمال. نقش هنجارها عالوه بر شود یماندگارم و تأمین بهتري
کننده رفتار و انتظام در روابط  ایجاد عنصر اعتماد در روابط متقابل افراد در اجتماع و به تبع آن تقویت

نا براي زندگی ساز مع ی همزمان در سطح فردي زمینهصورت بهاجتماعی است. بدین ترتیب سرمایه اجتماعی 
شود و در سطح جمعی به نظم  اجتماعی فرد و موجب مشارکت مثبت و فعال او در زندگی اجتماعی می

معلول  صورت بهانجامد. بر این اساس، احساس امنیت چه از منظر فردي و چه از منظر جمعی  اجتماعی می
عی و احساس امنیت زمانی مشخص کند.  اهمیت ارتباط میان سرمایه اجتما سرمایه اجتماعی نمود پیدا می

ها و هنجارهاي  شود که شرایط جامعه در حال گذار است. شرایط گذار جامعه مالزم با تزلزل در ارزش می
ها و هنجارها،  باشد. تزلزل ارزش تشخیص می جا افتاده است که تبعات آن بر روي فرد و کلیت جامعه قابل

ي  ها، انحرافات، جرم و جنایت، اعتیاد و خودکشی به مثابه ها، آسیب تأثیر مستقیمی بر وقوع ناهنجاري
مظاهر مختلف ناامنی اجتماعی دارد. بدین معنی که افول سرمایه اجتماعی در جامعه در حال گذار، بر 

  گذارد. گسترش میزان ناامنی تأثیر می
  
،  

  
  
  
  

  تحقیقات پیشین
 هیسرما پایین سطوح است داده نشان ها یبررساجتماعی،  امنیت و اجتماعی سرمایه رابطه با ارتباط در

 در اجتماعیسرمایه  نقش تأیید در فرناندز و مرتبط است. کلی خشن و مجرمانه رفتارهاي میزان با یاجتماع

اعتم      اد،  (س      رمایھ اجتم      اعی   احساس امنیت
 )و انسجام اجتماعی مشارکت

 غیر عاملپدافند 

 زنان روستایی

 ھمگرایی احساس تعلق
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 و جرم اجتماعی، سرمایه فاقد جوامع در که رسیدند این نتیجه به و دادند انجام مطالعاتی اجتماعی امنیت
 همکاران و ). گروسی14: 1385برخوردارند(اخترمحققی،  دوام کمتري از ها خانواده و است بیشتر جنایت

احساس امنیت در میان دانشجویان دختر دانشگاه هاي اعتماد اجتماعی بر اند تا تأثیر شاخص،کوشیده(1386(
 اجتماعی امنیت احساس میزان که است امر این از حاکی مطالعه نتایج آزاد اسالمی جیرفت را بررسی کنند.

نادري  .دارد معنادار ارتباط شخصی) بین اعتماد(اعتماد گانه سه انواع از یکی با تنها مطالعه مورد جمعیت در
ر تحقیقی با عنوان رابطه احساس امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در شهر اردبیل )، د1389و دیگران(

 و معنادار رابطه اجتماعی امنیت احساس با آن ابعاد و اجتماعی سرمایه بین  حاکی انجام داده است. نتایج
 .دینما یم تبیینرا  اجتماعی امنیت احساس متغیر تغییرات درصد13 اجتماعی اعتماد میان این از مستقیمی و

) تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه میزان سرمایه اجتماعی و احساس امنیت 1389نیازي و همکاران(
اجتماعی زنان دو منطقه در تهران به این نتیجه رسیده است که میان سرمایه اجتماعی و احساس امنیت 

 اجتماعی زنان رابطه مستقیم و معنا داري وجود دارد.

 روش شناسی
 شده انجام بسته قالب سؤاالت در سیستماتیک مصاحبه انجام با مواردي در و پرسشنامه يارائه با تحقیق این

 وضعیت جنس، اي سن،زمینه متغیرهاي برخی اول بخش در :است بخش دو شامل تحقیق این پرسشنامه.است

 هايرسانه از استفاده و و کیفیت کمیت کننده تعیین سؤاالت نیز و  شغلی، وضعیت تحصیالت، سطح تأهل،

جامعه  .است شده مطرح امنیت احساس سنجش به سؤاالت مربوط دوم بخش در است. شده مطرح جمعی،
 spssافزار ها نرمباشند. براي تجزیه و تحلیل دادهآباد میسال شهرستان خرم 18آماري زنان و دختران باالي 

  بکار گرفته شد.
  پاسخگویان فردى مشخصات -الف

در صد باالي  25درصد را به خود اختصاص داده و  60سال بوده که  35تا  25فراوانی در گروه سنی  بیشترین
و حداکثر سن  18اند. حداقل سن پاسخگویان سال سن داشته 25کمتر از  ها آندرصد از  15اند و سال بوده 35

سواد و داراي تحصیالت  بیدرصد  35.8اند  میزان تحصیالت خود را بیان نمودهسال بوده است.   75آنان 
 0دیپلم و لیسانس، و  درصد داراي مدرك فوق 15.7درصد داراي تحصیالت سیکل و دیپلم،45.5ابتدایی، 

درصد لر،  82.1در ارتباط با قومیت پاسخگویان  باشند. لیسانس و دکتري می درصد داراي مدرك فوق
نفر  314آمده  از مجموع  دست بهبق آمار باشند. بر ط درصد آنان سایر اقوام می 6/2درصد لک و  15.6

   باشند. سرپرست می از آنان بی 7/3درصد مجرد و  4/28درصد متأهل،  2/64آزمودنی 



838 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
 

  

  پژوهش  هاى یافته -ب
اجتماعی( اعتماد اجتماعی، انسجام  سرمایه میزان یعنی تحقیق مستقل متغیر به مربوط هايیافته بخش این در

، سرمایه فرهنگی(ملموس و غیر ملموس) و همچنین میزان احساس امنیت اجتماعی و مشارکت اجتماعی)
  زنان به عنوان متغیر وابسته تحقیق ارائه گردیده است.

  هاي سرمایه اجتماعی و فرهنگی): توزیع فراوانی میزان هر یک از مؤلفه1جدول شماره( 

 
) بیانگر این امر است که میزان اعتمـاد اجتمـاعی در بـین پاسـخگویان     1هاي پژوهش جدول شماره (یافته

 23/2ایـن ابعـاد بـا     انیـ ماست. مشارکت اجتماعی در  38/2بیشتر از دیگر ابعاد سرمایه اجتماعی با میانگین
 فیـ طاست که کمتر از حد میـانگین   2کمترین میانگین را دارد. میانگین احساس امنیت در بین پاسخگویان 

  باشد.می 5/2یعنی 
 رابطه بین شغل و میزان احساس امنیت  

  شغل بر حسب) تفاوت میانگین میزان احساس امنیت در میان زنان 2جدول شماره(
 F Sig ن احساس امنیت برحسب شغلمیانگین میزا مفهوم

 74/0 936/0  کارگر کارمند آزاد دار خانه کشاورز

 1 42/1 03/1 68/1 69/1 امنیت

در آزمون فرضیه میزان احساس امنیت برحسب شغل افراد متفاوت نیسـت بـا توجـه بـه اینکـه آزمـون       
) 2هاي پژوهشی جدول شماره( استفاده نمودیم. مطابق با یافته fتفاوت میان سه گروه و بیشتر است از آزمون 

و  sig=74/0باشـد(  ت نمـی میزان احساس امنیت در میان زنان و دختران برحسـب نـوع شـغل ایشـان متفـاو     
936/0=f.(  

 پاسخگویان موارد پاسخگویان موارد
 درصد فراوانی درصد فراوانی

  
  

  اعتماد اجتماعی

   46.9 58 کم
  

مشارکت 
 اجتماعی

 46.6 62 کم
 34.6 46 متوسط 15.9 21 متوسط

 18.8 25 زیاد 40.2 53 زیاد
 100 133 جمع 100 132 جمع

  2.23  -  میانگین  2.38  -  میانگین
 احساس امنیت

 
   47.4 63 کم

  
انسجام 
 اجتماعی

  52.6 70 کم
 30.8 41 متوسط 34.6 46 متوسط

 16.5 22 زیاد 18 24 زیاد
 100 133 جمع 100 133 جمع

  2.26  -  میانگین  2  -  میانگین
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  رابطه بین میزان احساس امنیت و تحصیالت افراد
 

  ) تفاوت میانگین میزان امنیت در میان زنان برحسب تحصیالت3جدول شماره(
 F Sig میانگین میزان امنیت برحسب تحصیالت مفهوم

 016/0 668/1 ارشد و دکتري کاردانی و لیسانس سیکل و دیپلم سواد و ابتدایی بی

احساس 
 امنیت

1.65 1.68 2.23 0 

در آزمون فرضیه میزان احساس امنیت برحسب تحصیالت افراد متفاوت است با توجه به اینکه آزمـون  
هـاي پژوهشـی جـدول     اسـتفاده نمـودیم. مطـابق بـا یافتـه      fباشد از آزمون  تفاوت میان سه گروه و بیشتر می

ــماره( ــت در   3ش ــاس امنی ــزان احس ــاوت      ) می ــان متف ــیالت ایش ــب تحص ــران برحس ــان و دخت ــان زن می
   .)f=668/1و  sig=016/0باشد( می

  احساس امنیت   زانیم ورابطه بین سن افراد 
  ) تعیین همبستگی بین میزان امنیت و سن افراد4جدول شماره(

 وابسته متغیر

 احساس امنیت

مستقل
 value sig n سن 

010/0 831/0 421 

هـاي   همبستگی میان سن و میزان امنیت از ضریب همبستگی پیرسـون اسـتفاده گردیـد. داده   براي سنجش 
و  r=010/0) بیانگر آن است که میـان سـن و میـزان احسـاس امنیـت رابطـه وجـود نـدارد(        4جدول شماره(

831/0=sigهـاي مختلـف   توان استنباط کرد که در جامعه آماري مربوطه همه پاسـخگویان  در گـروه  ). می
  شود.امنیت دارند و تفاوت سن باعث تفاوت در احساس امنیت آنان نمی احساسبه یک میزان  سنی

  رابطه بین قومیت افراد و میزان احساس امنیت  
  ) تفاوت میانگین میزان احساس امنیت در میان زنان برحسب قومیت5جدول شماره(

 F Sig میانگین میزان احساس امنیت برحسب قومیت مفهوم

 345/0 109/1 سایر فارس لک لر
 71/1 75/1 63/1 71/1 امنیت

در آزمون فرضیه میزان احساس امنیت برحسب قومیت افراد متفاوت است بـا توجـه بـه اینکـه آزمـون      
هـاي پژوهشـی جـدول     اسـتفاده نمـودیم. مطـابق بـا یافتـه     f باشد از آزمون  تفاوت میان سه گروه و بیشتر می

و  sig=345/0باشـد(  در میـان زنـان برحسـب قومیـت ایشـان متفـاوت نمـی        ) میزان احساس امنیت5شماره(
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109/1=fي قومی بسیار کم بوده و ها تیاقلآباد باشد، چرا که  تواند بافت منسجم شهر خرم). دلیل این امر می
 تأثیري بر احساس امنیت نداشته است. متغیر قومیت رابطه معناداري بااحساس امنیت نداشته، این بدین معنی

دهنـد از منظـر احسـاس    آباد را تشکیل میاست که بین اقوام لر و لک که به ترتیب اکثریت جمعیت خرم
  امنیت تفاوتی وجود ندارد.

 رابطه بین تأهل افراد و میزان احساس امنیت
  ) تفاوت میانگین میزان احساس امنیت در میان زنان برحسب وضعیت تأهل6جدول شماره(

 F Sig احساس امنیت برحسب وضعیت تأهلمیانگین میزان  مفهوم

 85/1 695/1 سرپرست بی متأهل مجرد

 64/1 68/1 74/1 امنیت

) تفاوت میانگین میزان احساس امنیت در میان زنان برحسب وضـعیت تأهـل در آزمـون    6جدول شماره(
پژوهشـی جـدول   هـاي   فرضیه میزان امنیت برحسب وضعیت تأهل افـراد متفـاوت نیسـت. مطـابق بـا یافتـه      

و  sig=85/1) میزان احساس امنیت در میان زنان برحسب وضعیت تأهل ایشان متفاوت نیست(4-47شماره(
695/1=fآبـاد باشـد بـه ایـن      تواند به دلیل شرایط اجتماعی زنان و دختران ساکن در شهرستان خرم). این می

  .معنی که شرایط جامعه در حیث امنیت براي آنان داراي تفاوت نیست
  

  ي بین مشارکت اجتماعی و احساس امنیت ي رابطه آزمون فرضیه
  ) تعیین همبستگی بین مشارکت اجتماعی و میزان احساس امنیت7جدول شماره(

  
 متغیر

 وابسته
 احساس امنیت

مستقل
 value sig n مشارکت اجتماعی 

*208/0 016/0 423 

)  بیانگر آن است که بین مشارکت اجتمـاعی و میـزان احسـاس امنیـت رابطـه      7جدول شماره (هاي  داده
گفـت هرچـه میـزان مشـارکت اجتمـاعی در میـان        تـوان  یم). بنابراین sig=016/0وr = 208/0وجود دارد(

 95/0و این نتیجه در سـطح معنـی داري    کند یمافزایش پیدا کند به همان میزان احساس امنیت افزایش پیدا 
  درصد قابل اعتبار است.
  ي بین انسجام اجتماعی و احساس امنیت ي رابطه آزمون فرضیه

  ) تعیین همبستگی بین انسجام اجتماعی و میزان احساس امنیت8جدول شماره(
 وابسته  
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 احساس امنیت متغیر

مستقل
 value sig n انسجام اجتماعی 

**314/0 008/0 422 

توان چنین استدالل نمـود کـه میـان میـزان انسـجام اجتمـاعی و        ) می8شماره ( هاي جدول با توجه به داده
توان گفت هرچه میزان ایـن اعتمـاد    ). بنابراین میsig=008/0و  r=314/0احساس امنیت رابطه وجود دارد(

طح کند و این نتیجه در سـ  اجتماعی میان زنان افزایش پیدا کند به همان میزان احساس امنیت افزایش پیدا می
 درصد قابل اعتبار است. 99/0داري  معنی

 ي بین اعتماد و احساس امنیت ي رابطه آزمون فرضیه
  ) تعیین همبستگی بین اعتماد اجتماعی و میزان احساس امنیت9جدول شماره(

  
 متغیر

 وابسته

 احساس امنیت

مستقل
 value sig n اعتماد اجتماعی 

**353/0 000/0 422 

توان چنین اسـتدالل نمـود کـه میـان میـزان اعتمـاد اجتمـاعی و         ) می9هاي جدول شماره ( دادهبا توجه به 
توان گفت هرچه میزان این سـرمایه   ). بنابراین میsig=000/0و  r=353/0احساس امنیت رابطه وجود دارد(

داري  در سطح معنی کند و این نتیجه میان زنان افزایش پیدا کند به همان میزان احساس امنیت افزایش پیدا می
  درصد قابل اعتبار است.  99/0

  نتیجه گیري
با  یشیافزا به رو روند با افراد ،شوند یم تر هم وابسته به و یافته تر تمایز تر،پیچیده جوامع همچنان که

گسترش  را زندگی يها انتخاب ي دامنه این تحوالت طرفی، از .شوند یم مواجه نمایی متناقض وضعیت
ي ها یوابستگ هم به دیگر، طرف از .انجامد یم تحرك بیشتر و تکثر یی،کار آ به که ییها انتخاب ؛دهند یم

این  کنترل و يکار دست براي افراد متقابالً امکانات و افزایش را افراد هاي پذیري آسیب روزافزون،
براي شناسایی و  ها آن. بنابراین، شکاف بین منابع شناختی افراد و توانایی دهد یمرا کاهش  ها يریپذ بیآس

  .رسد یم نظر به پیوند قابل غیر ،دهد یم تأثیر قرار تحت را شان یزندگ که حوادثی ي دربارهقضاوت 
مهـم    نیازهـاي  بیشـتر  شدن مرتفع حقیقت در .رود یم شمار به بشر اساسی نیازهاي از یکی امنیت به نیاز
 برخالف واقعیت ذهنی)، بعد(امنیت احساس .است امنیت میزان تابع نوعی به نیز زیستی نیازهاي حتی آدمی

 بعدي چند ). امنیت پدیده1386:48است(حسینی، سیال و چندبعدي پیچیده، پدیدهاي عینی)، بعد(آن فیزیکی

 پذیر امکان اجتماعی سیاسی و اقتصادي، مختلف عوامل لحاظ به جامعه یک در امنیت میزان مطالعه و است
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 آن وجـود  انـدازه  بـه  یک جامعه در امنیت احساس میزان که باورند این بر نظران صاحب عموم اما است؛

در تأمین امنیت چه از جهت جلوگیري از بروز  غیرعاملنقش سرمایه اجتماعی به مثابه پدافند  .دارد اهمیت
سازي مشارکت مثبت و فعال فـرد   و در کنار آن از جهت زمینهها و انواع جرائم اجتماعی و به تبع  ناهنجاري

هـا و هنجارهـاي اجتمـاعی در چگـونگی رفتـار افـراد        در زندگی اجتماعی، اساساً از طریق تأثیرگذاري ارزش
ساز معنـا بـراي زنـدگی     ی همزمان در سطح فردي زمینهصورت بهشود. بدین ترتیب سرمایه اجتماعی  اعمال می

شـود و در سـطح جمعـی بـه نظـم       اجتماعی فرد و موجب مشارکت مثبت و فعال او در زندگی اجتمـاعی مـی  
معلـول   صورت بهانجامد. بر این اساس، احساس امنیت چه از منظر فردي و چه از منظر جمعی  اجتماعی می

 . کند سرمایه اجتماعی نمود پیدا می
هاي آماري مربوطه، رابطه معنی دار و مثبـت بـین متغیرهـاي    هاي تحقیق و فعالیتدر این پژوهش یافته 

آباد را تأیید کـرده  اسـت. بـر اسـاس     سرمایه اجتماعی با احساس امنیت در بین زنان روستایی شهرستان خرم
احسـاس امنیـت داشـته و مشـارکت     درصد بـر   99ها، رابطه بین اعتماد و انسجام تأثیر بیشتري در حد یافته

اي محـل سـکونت، سـطح    درصد تأثیر گذار بوده اسـت. همچنـین در متغیرهـاي زمینـه     95اجتماعی در حد 
تحصیالت و شغل پاسخگویان رابطه معنا دار وجود دارد به طوري که کسانی که شـاغل بـوده و تحصـیالت    

 ایـن  ویان دارنـد. نتـایج ایـن پـژوهش نتـایج     کارشناسی و ارشد دارند احساس امنیت بیشتري به سایر پاسـخگ 

  .دارد یخوان همو  قرابت محققین تحقیقات نتایج و دانشمندان نظري مباحث با پژوهش
تحقیـق حاضـر    از آمده دست به نتایج گرفتن نظر در و پاتنام بوردیو، کالس، گیدنز، به نظریات استناد با

امنیـت   و اجتمـاعی  اعتمـاد  بـین  چنـین  هـم  و اجتماعی امنیت و اجتماعی) شبکه ابعاد(اجتماعی از بین روابط
 کلمـن پاتنـام،   بوردیـو،  گیـدنز،  هابرمـاس،  پارسـونز،  دورکـیم،  تئوري با مطابق دارد. وجود رابطه اجتماعی

رابطـه وجـود دارد.    امنیت و احساس اجتماعی سرمایه بین حاضر، تحقیق از حاصل نتایج به استناد و جانسون
)، نیـازي و  1389و دیگـران(  )، نادري1385)،گروسی و دیگران(1383ربیعی( نجیبی پژوهش نتایج با مهم این

  خوانی دارد. ) هم1384لو() و تقی1389دیگران(
  راهکارها و پیشنهادات

 به توجه با و اجتماع یک اجتماعی در ناامنی احساس نضج و يریگشکل تبعات کاهش یا و حذف جهت در

 پیشنهادهاي ،اجتماعی امنیت متغیر احساس تبیین در آن گانه سه ابعاد و اجتماعی سرمایه متغیر معنادار نقش

  :گردد یم عنوان زیر
هاي دیگر تأثیر مثبـت دارد،   باال رفتن سطح تحصیالت و فرهنگ افراد جامعه، همان طور که در زمینه-

بهبود روابط انسانی استفاده در زمینه  ارتقا احساس امنیت نیز موثر است، پس بجاست که از این عامل براي 
ی بتوانند به ادامه تحصیل بپردازنـد  راحت بهشود. نهادهاي آموزش بهتر است شرایطی را ایجاد کنند که بانوان 
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 فراهم شود. ها آنو شرایط اجتماعی و مالی براي حمایت از 
در جهت ارتباط هاي ارتباطی و حل مسئله  هاي زندگی اعم از مهارت ي آموزش مهارتها کالسبرگزاري 

  برقرار کردن با ساکنان محل.
آشنا کردن  منظور بهزنان  خصوص بههاي گروهی به مردم و  هاي عمومی از طریق رسانه ارائه آموزش -

  هاي آن. آنان به موضوع امنیت و عوامل و مؤلفه
 گیرندگان به مخاطبان تا کند می فراهم را امکان این مخاطبان به هاي الزم به مخاطبان: آموزشآموزش -

 هـاي  رسـانه  صـورت  در ایـن  .باشـند  داشته را رسانه محتواي هیتجز قدرت و نشوند تبدیل پذیرنده منفعل و

 دهند؛ تعبیر خواهند می خود که گونه آن آن را و شده مخاطب ذهن حریم وارد یراحت به توانند نمی جمعی

   .است تأثیرگذار داخلی هايرسانه به اعتماد مخاطبان جلب پرتو در اقدام این البته
  هاي ویژه زنانرشد مطبوعات و رسانه -
 از یابـد، مـی  افـزایش  نیـز  امنیت احساس اجتماعی سرمایه افزایش با که دهند می نشان تحقیق هايیافته -

 در ارتقاء سـرمایه اجتمـاعی   هايزمینه ترویج و آموزش با ها دانشگاه و مدارس مثل آموزشی نهادهاي رو نیا

بین زنـان   در سازيجهت فرهنگ در مختلف هايبرنامه پخش و تولید با سیما و صدا ها. همچنینبین خانواده
 توانند می ها آن بین انسجام، مشارکت و اعتماد اجتماعی تقویت و دیگران به همیاري و کمک براي روستایی

  بردارند.  گام نیز امنیت احساس باال بردن در طریق این از و باشند داشته نقش مؤثري
در جهت تقویت سرمایه اجتماعی  ابتدا باید از سطح تحلیل فرد شـروع کـرد کـه پیامـدهاي جمعـی و       -

  افتد.عمومی به تبع آن اتفاق می
سازي مردم در جهت مشارکت و احساس مسئولیت با نیروهـاي پلـیس در جهـت ارتقـا امنیـت و       آگاه -

  احساس امنیت. 
  ي اجتماعی مردمی در کنترل اجتماعی.ها مشارکتلب برپایی جلساتی براي ج -
  منابع

، ترجمه محمـود حبیبـی مظـاهري، تهـران، پژوهشـکده      تغییراجتماعی و توسعه)، 1389آلوین، ي، سو( -1
 مطالعات راهبردي.

  ، نشر مؤلف، بی جا.سرمایه اجتماعی)، 1385، مهدي(اخترمحققی -2
   .نشر نی تهران، ،توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران؛ )1383(غفاري، غالمرضا ؛ازکیا، مصطفی -3
 ، بوستان حمید، تهران.غیرعاملهاي پدافند )، دانستنی1389اسکندري، حمید( -4
، مجموعه مقاالت وفاق اجتمـاعی و فرهنـگ   ها، مشارکت و وفاق اجتماعیخرده فرهنگ)، 1378افروغ، عماد( -5

  انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. عمومی، تهران، سازمان چاپ و
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  آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

دمکراسی و توسـعه، ترجمـه افشـین خکبـاز و      ،اعتمادهاي سرمایه، سرمایه اجتماعی،شکل)، 1384(ریپ ،بوردیو -8
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ی دلفـروز، تهـران: دفتـر مطالعـات و     محمـدتق ، ترجمـه  ي مـدرن ها سنتدموکراسی و  )،1380پانتام، روبرت( -10
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ه بـا اراذل و اوبـاش،   افزایش احساس امنیت شهروندان شهر ري با اجراي طـرح مبـارز  ). 1389پناهی، حمید( -11
  مطالعات اجتماعی. نامه فصل
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علـوم  ، تهران، نامـه  مفهوم سرمایه در نظریات کالسیک و جدید)، 1384توسلی، غالم عباس؛ موسوي، مرضیه( -13
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  .26، نامه علوم اجتماعی، شماره هاي سرمایه اجتماعی
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  جنگ نرم بر هویت ملی تأثیربررسی 
   3فرزانه باالخانه، 2شیوا آقا بزرگی زاده، 1محسن شاطریان

  
  چکیده
یـا تطمیـع و هزینـه    ، تهدیـد و اجبـار  و دولت هایی بدون وجود ها  اخیر حکومتهاي  در سال

رسد این تحوالت مبتنی بر ظهور قدرت و جنگ جدیدي  می سرنگون شدند که به نظر، محسوسی
افکـار و  ، جنگ نرم عقاید و باورهـا شود.  می قدرت نرم و جنگ نرم یاد عنوان بهاست که از آن 

ور کلی هویت ملی را به مرور زمان قهرمانان و به ط  ، تاریخ، مقدسهاي  مکان، و رفتارهاها  اندیشه
به ابزاري اساسی براي اي  هدر واقع در جهان امروز جنگ نرم خصوصا جنگ رسان. دهد می تغییر

ات را تـأثیر پیش رو درصدد است این  ۀمقال. قرار دادن هویت ملی تبدیل شده است تأثیرتحت 
ه شده که بدین ترتیب از اسناد براي رسیدن به هدف مورد نظر از روش اسنادي استفاد. بررسی کند

-انجام شده استفاده به عمل آمده است و به شیوه توصیفیهاي  و پژوهشها  و مقاالت و گزارش
گیرد که به  می فرهنگی در سطح جهانی صورتهاي  دهد که حرکت می نتیجه نشان. باشد می تحلیلی
 . کشاند می را به چالشها  آن کند و هویت ملی می افراد را اقناع ۀروانشناسانهاي  فعالیتکمک 

  پدافند غیرعامل، بحران هویت، جهانی سازي، هویت ملی، جنگ نرم:ها کلیدواژه
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  مقدمه-1
  طرح و بیان مساله1-1

 مسأله بوده است، گران تحلیل و نظرکارشناسان مورد همواره مدرنیسم عصر شروع با که مباحثی از یکی
بحران هویت است؛ اساسا در جامعه مدرن هویت ها  بحران است. یکی از این مدرن جامعه هاي بحران

و منافع خود ها  مفهومی مناقشه آمیز است، بر تغییر و تفاوت متکی است از آن رو که اطالع فرد از موقعیت
وابسته به عنصري معین نیست بلکه شناخت مقوله اي شتابنده و متغیر است و فرد با  منابع هویتی متعددي 

  ).3: 1381کی، روبروست (خانی
بنابراین فرهنگ و آداب و رسوم، سرزمین مخصوص یک ملت، و نظام سیاسی و اتفاقات تاریخی که در  

کنند؛ (احمدلو و افروغ،  می دهند و جامعه اي را از جامعه اي دیگر متمایز می را تشکیل 1مجموع هویت ملی
قرار دارند که این تهدید از جانـب عصـر   ) ناب و خالص نیستند و  بیش از گذشته  مورد تهدید 119: 1381

 ي تکنولوژ رشد و توسعه جهانی، ارتباطات کنونی شرایط. آورد می مدرن و تغییراتی است که به همراه خود
که شامل اقـداماتی   2یا پدافند غیرعامل و )2:1388فرهنگی (سفیري و غفوري، مداوم رویارویی هاي مختلف،

 )162: 1387کند (نیازي تبـار،   می یداري را افزایش داده و خسارات را کماست که بدون استفاده از سالح، پا
 به ملی و دینی جمله مختلف از ابعاد در هویت را عواملی هستند که این تغییرات را به وجود آورده و مسأله

) هویت ملی که اهمیت 2:1388کرده اند (سفیري و غفوري، تبدیل اجتماعی بررسی هاي در کانونی موضوعی
آن براي یک ملت همچون روح براي بدن و فقدان آن به منزله مرگ آن خواهد بود (رضوي دینانی، شریفی 

  ) .31:1389و علی بخشی،
و دولت هایی بـدون وجـود   ها  اخیر تغییرات گسترده تر شده و تا بدانجا رسیده که حکومتهاي  در سال

رسد این تحوالت مبتنی بـر ظهـور    می ه به نظرتهدید و اجبار، یا تطمیع و هزینه محسوسی، سرنگون شدند ک
شـود. خطرنـاك تـرین     مـی  قدرت و جنگ جدیدي است که از آن به عنوان قدرت نرم و جنـگ نـرم یـاد   

کارکرد قدرت نرم جنگ نرم است که به دنبال از پاي درآوردن اندیشـه و تفکـر جامعـه هـدف اسـت تـا       
اجتماعی حاکم، -ران خبري و تبلیغاتی در نظام سیاسیفکري و فرهنگی آن را سست کرده و با بمباهاي  حلقه

). جنگ نرم بیش از هـر بعـدي بـر بعـد فرهنگـی      29و  27: 1388تزلزل و بی ثباتی تزریق کند (رنجبران، 
تواند همیشگی باشد چون تغییر در ارزش ها، هنجارها و شخصیت افراد  می گذارد و این تاثیر می جامعه تاثیر

  ).9: 1389است (نائینی، 
اجتماعی و فرهنگی تـاریخ آن مـردم   هاي  توان اینگونه نتیجه گرفت که هویت هر ملتی که در ریشه می 

                                                   
1- National Identity 
2. Passive Defense 
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شود که از خصایص کنونی اجتماعی  می نهفته است، در حد گذشته محدود نمی شود، بلکه به ماهیاتی مربوط
دارنـد و فضـاي کنـونی بـین      گیرد که کامال تازگی داشته و به دنیاي امروز تعلق می و فرهنگی جامعه نشات

المللی و بعد از انقالب اطالعاتی هم به گونه اي است که هر کشوري با روند روبه رشد جهانی شدن اقتصاد، 
) کـه ایـن امـر    88: 1390فناوري، سیاست و فرهنگ مواجه شده اسـت (سـلطانی فـر و روشـندل اربطـانی،      

کنـد از طـرف دیگـر     مـی  اي ملی را کم اهمیت ترپیامدهاي ضدو نقیضی به همراه خود دارد از طرفی مرزه
کنـد   می زیادي پیدااهمیت ). در این روند پدافندغیرعامل  334: 1950کند (استوري،  می هویت هایی را بسیج

تـوان از وارد شـدن خسـارات مـالی بـه       مستلزم بکارگیري جنگ افراز نبـوده و بـا اجـراي آن مـی    چرا که 
نظامی و غیر نظامی و تلفات انسانی جلوگیري نموده و یـا میـزان ایـن     تجهیزات و تاسیسات حیاتی و حساس

بنابراین حکومت  .د در عین حال عقاید افراد را هم تغییر دادخسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش دا
نکه در شوند تا هویت ملی افراد را تغییر دهند. حال با توجه به ای می و... به آن متوسلها  ها، رسانه ها، دولت

شـود؛ کـافی اسـت از     مـی  جنگ نرم، خونریزي و لشکرکشی اتفاق نمی افتد و جنگ بهداشتی و تمیزي تلقی
اینترنت، ماهواره و... استفاده کرد تا افکار عمومی را نسبت به موضوعی قانع کرد و یا سمت و سـو و جهـت   

ی ازمـؤثرترین و پایـدارترین روش   ).پدافندغیرعامل به عنوان یک13: 1387خاصی به آن بخشید (ضیایی پور، 
هاي دفاع در برابر تهدیدها به علت کاهش هزینه هاي نیروهاي خودي و افزایش هزینه هاي دشمن همـواره  
مورد نظر بیشتر کشورهاي جهان قرار داشته است،اما اغلب در حوزه هاي نبـرد نظـامی مـورد اسـتفاده قـرار      

ین شیوه ي دفاع،هزینه هاي کشـور در حـوزه ي روانی،فکـري و    گرفته است.با تبیین مؤلفه هاي نرم افزاري ا
دارد،باکـاهش سـطح    فرهنگی کاهش یافته و از آن جا که ارتباط معکوس بین تهدید نرم و قدرت نرم وجود

). جنگ نـرم و  137:1390اثرگذاري تهدیدهاي نرم دشمن،بدون شک قدرت نرم کشورارتقامی یابد(بیگدلو،
شود  می ابزارهایش بیشتر و مدرن تر و و متنوع تر باشد میزان تاثیرش بیشتر مشخصا جنگ رسانه اي هرچه

). بنابراین هویت ملی در شرایط کنونی بسیار متزلزل شده است. شـناخت و بررسـی   80: 1387(ضیایی پرور، 
 رسد از آن رو که برنامه ریزي فرهنگـی در رابطـه بـا پایبنـدي بـه      می این مساله روبه رشد ضروري به نظر

  هویت ملی حرکت کند نه آنکه معضلی دیگر را بر آن اضافه کند.
  اهمیت و ضرورت تحقیق 1-2
بحران هویت در مدرنیسم اوج گرفت و در جهان ارتباطات کنونی با شدت بیشتري وجود دارد. ابزارها و  

. ماهواره، تلویزیون و...شود. ابزارهایی همچون اینترنت،  می استفادهها  مختلفی براي سستی هویتهاي  تکنیک
  شود. می افتد که خود نوعی جنگ نرم محسوب می در واقع جنگ رسانه اي و تبلیغاتی اتفاق

آیـد.   مـی  این موضوع، معضل بزرگی در بسیاري از کشورها خصوصا کشـورهاي جهـان سـوم بـه حسـاب     
بـرد و ایـن تـاثیرات     مـی  وحدت ملی را از بـین  ،جامعههاي  جنگ نرم پیرامون سستی و از میان بردن ارزش
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تواند به برنامـه   می دهند. در نتیجه شناخت بیشتر این موضوع می سطوح دیگر جامعه را هم تحت تاثیر قرار
جنگ نرم و عملکردش بر روي هویت ملـی افـراد آشـنا شـوند و     هاي  ریزان فرهنگی کمک کند با تکنیک

ی را با تحرك فعال نهادهاي فکـري، آموزشـی و   راهکارهاي مقابله با جنگ نرم را به کار برده و هویت مل
ملی را هاي  ملی، سرمایههاي  تبلیغاتی تقویت کنند. مسئولین نیز به این باور برسند که ایجاد منابع براي ارزش

شود کـه جامعـه بـه نقـاط      می در واقع شناخت بیشتر تاثیر جنگ نرم بر هویت ملی موجب دهد. می نجات
به مقابله با جنگ نرم بپردازد. اما عدم پـژوهش در ایـن عرصـه    هی کالن نگر نگاضعف خود پی ببرد و با 
شود که در تضاد با نهادهاي جامعه پـذیري همچـون    می فرهنگی شتاب زده ايهاي  سبب شکل گیري سیاست

خانواده، گروههاي مرجع و... قرار دارد که در این صورت طرف مقابل از ایـن فرصـت اسـتفاده کـرده و بـه      
  زند. می بات هویت ملی را برهمتدریج ث

 روش تحقیق1-3
کتابخانه اي و هاي  تحلیلی بوده و براي جمع آوري اطالعات از روش-روش تحقیق در این مقاله توصیفی

و ها   اسنادي و بررسی متون استفاده شده است. بدین صورت که با استفاده از مقاالت، پژوهش ها، گزارش
  مورد نظر فراهم گردید و توصیف و تبیین شد.ي ها اسناد مرتبط با موضوع، داده

  اهداف تحقیق-1-4
  آنهاي  بررسی هویت ملی و مولفه-1
  آن هاي  بررسی جنگ نرم و اهداف و ویژگی-2
  بررسی تاثیر جنگ نرم بر هویت ملی-3

  و مبانی نظريها  مفاهیم، دیدگاه-2
شود در ادامه  می ملی انجام شده پرداختهدر این قسمت ابتدا به نمونه اي از تحقیقاتی که درباره هویت 

آن وپدافند هاي  شود. سپس جنگ نرم و اهداف و ویژگی می آن مطرحهاي  تعریف هویت ملی و مولفه
  .گیرد می غیرعامل عنوان شده و در پایان هم تاثیر جنگ نرم بر هویت ملی مورد بحث قرار

  هویت ملی -2-1
  :پیشینه پژوهش2-1-1

   ویت، تحقیقات چندي انجام شده است که می توان به موارد زیر اشاره نمود:دررابطه با موضوع ه
بررسی عوامل مؤثر برهویت ملی جوانان؛مطالعه "رضوي دینانی،شریفی و علی بخشی پژوهشی با عنوان 

نفر از جوانان شهر اراك می باشند که با استفاده  400) انجام داده اند.حجم نمونه 1389("موردي شهر اراك
روش پیمایش مورد مطالعه قرارگرفته اند.یافته هاي تحقیق نشان داده که میان متغیرهاي سرمایه ي  از
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اجتماعی،انگیزه استفاده از رسانه،میزان استفاده از رسانه هاي سیماي استانی و شبکه - اجتماعی،پایگاه اقتصادي
 ).30:1389ان،هاي ماهواره اي رابطه ي معناداري مشاهده شده است(رضوي دینانی ودیگر

ملـى و  بررسی جامعه شناختی نگرش جوانان نسبت به هویـت  "ملکی و عباسپور نیز در پژوهشی با عنوان
 عواملی به تأثیر )1388("استان گیالن)-ساله شهرستان رودسر 29تا 16مؤلفه هاي آن(مطالعه موردي،جوانان 

 و) تحصـیل  و زنـدگی  کـار،  از رضایت( اجتماعی رضایت خارجی، هاى رسانه مصرف و جهانی شدن همچون
پرداخته اند.یافته هاي پـژوهش نشـان مـی     ملی هویت به نسبت جوانان نگرش بر اجتماعی اقتصادي و پایگاه

دهد که میانگین هویت ملی جوانانی که از اینترنت و ماهواره(رسانه هاي خارجی) استفاده می کننـد نسـبت   
ت.همچنین رابطه هویت ملی با رضایت اجتماعی،مثبت و بـا پایگـاه   به افرادي که استفاده نمی کنند، بیشتراس

   ).159:1388اجتماعی،منفی می باشد(ملکی و عباسپور،-اقتصادي
 هویت ملی 2 -2-1

 پاسخی عبارت دیگر، به. شناسد می آن با را خود و گزیند برمی خود براي فرد که است هاي ویژگی هویت
 پیش را آن واقع و در خواند می فرا چالش به را فرد هویت است که سوالی . این"کیستم؟ من "سوال به است
 وجود، هستی، معنی به نظرلغوي از هویت اصطالح دارد؟ معنایی چه و چیست هویت اما و کند می بینی

 موجب و دارد کمال و غایت به اشاره که شده گرفته"هو"واژه  از آن لغوي ریشه و است سرشت و ماهوي
وآگاهی از خود درقبال دیگري است. هویت  تشخص هویت،. شود می دیگري از فرد تمایز و شناسایی

هستی، "یعنی او می آید. هویت در فرهنگ معین به معنی: "هو"کلمه اي عربی است. این کلمه از "الهویه"یا
  آمده است. "وجود، آنچه سبب شناسایی شخص باشد

ه ویژگـی هـایی اسـت کـه تفـاوت فـرد از       اتکینسون هویت را چنین تعریف کرده است: هویت مجموع 
دیگران یا شباهت او به دیگران را موجب  می شودکه براي ساختن آن، عناصر زیادي مورد استفاده قرار مـی  
گیرد. هرشخص براي به وجودآمدن تصویر ذهنی از خود بر تفسیري تکیـه مـی کنـد کـه از واکـنش هـاي       

  ).81:1387،دیگران درباره ي خود دارد (میرساردو و دیگران
هویت داشتن یعنی احساس تمایز، تداوم و استقالل شخصی داشتن؛ یعنی فـرد احسـاس کنـد، همـان کسـی       

      ).16و15: 1381است که بوده و دیگران نیستند (جانکینز، 
بنابراین اگر هویت را احساس تمایز و تداوم بدانیم، به ساده ترین صورت می توان هویـت ملـی را نـوعی    

قهرمانـان،    آداب و رسـوم،  ه ملتی خاص دانست. ملتی که نمادها، سنت ها، مکان هاي مقـدس، احساس تعلق ب
ر واقع هویت ملی نوعی احساس یا آگـاهی  د). 62: 1383  فرهنگ و سرزمین معین دارد (گل محمدي،  تاریخ، 

این رو، آنتـونی  تعلق به ملت است که همواره با توسل به برخی عناصر فرهنگی مختلف بازتولید می شود. از 
  هویت ملی را باز تولید و بـاز تفسـیر پایـدار ارزش هـا،      از برجسته ترین نظریه پردازان ناسیونالیسم، اسمیت،
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: 1381 می داند که عناصر تمایز بخشی هر ملتی هسـتند(گل محمـدي،  ها  و سنتها  نمادها و خاطرات، افسانه
37.(  
  عناصرومؤلفه هاي هویت ملی2-1-3

اي از عناصر تشکیل دهندة هویت  یشمندان سنتی در علوم سیاسی، اجتماعی و جغرافیا، عنصر ویژهبرخی از اند
گردد؛ و در علوم  اصل تلقی می "مشترك ختاری"و  "سرزمین مشترك"اند. در جغرافیا،  ملی را اصل دانسته

ملت و "و  "ساختارسیاسی مشترك"؛ و در علوم سیاسی بر"دین مشترك"و  "زبان مشترك"اجتماعی، 
این عناصر و  ه ياي است مرکب از هم پدیده "هویت ملی"گردد. در حالی که  تکیه و تأکید می "ملیت

دیگر، کسانی که با هم در سرزمین واحد زندگی  عناصر دیگر، همانند زبان، هنر، آداب و رسوم. به تعبیر 
اند و داراي تجارب یکسان و اهداف  بردهاند، و باهم رنج  اند، با هم احساس خوشبختی و شادمانی داشته کرده

هویت "یا  "شخصیت"توان از آن تحت عنوان  اند، در واقع این همان چیزي است که می مشتركهاي  وآرمان
اي و انسانی به عنوان  ملی، دینی، جامعههاي  رو، در برخی مطالعات، از چهار دسته ارزش یاد کرد. از این "ملی

ملی، سخن به میان آمده است. ارزشهاي ملی، تمامی مشترکات فرهنگی، اعم هویت  ه يعناصر تشکیل دهند
دینی، تمامی هاي  گردد. مراد از ارزش و ادبیات ملی را شامل می  ها از سرزمین، زبان، نهادهاي سیاسی، سنت

اي، اصول و قواعد اجتماعی که رعایت آن جهت  جامعههاي  دینی است، و منظور از ارزش گمشترکات فرهن
تحکیم مناسبات اجتماعی ضروري است، و ارزشهاي انسانی نیز عبارت از کلیه اصول و قواعد انسانی است 

  گردد. که فارغ از هرگونه محدودیت اجتماعی و جغرافیایی، جهت بقاي بشریت باید رعایت
مـردم را   اند؛ یعنی آنچه تکیه کرده "اراده با هم زیستن در طول تاریخ"برخی از صاحب نظران، بر عنصر 

در کنار هـم قـرارداده و از طریـق یـک      ،در طول تاریخ در رنج و شادي و جنگ و صلح با هم شریک کرده
  ).1393(معصومی، اراده باهم زیستن آنان بوده است ،سرنوشت مشترك تاریخی به آنان هویت خاصی بخشیده

 به خاص جامعه ي هر در ملت گانه ي پنج ابعاد که هایی ویژگی از عبارتست ملی هویت"گیبرنا"نظر از
 ملـل  فرهنگ از متمایز رسوم آداب و و فرهنگ ملت، یک مخصوص روانشناختی بعد مثالً،. گیرد می خود

 آن ملـی  هویـت  که ملت یک تاریخی اتفاقات سیاسی و نظام و ملت یک مخصوص قلمرو و سرزمین دیگر،
  ).1378می دهند (گیبرنا، تشکیل را ملت

 می فرهنگی عامل را ملی سازي هویت اصلی وعامل کند می نگاه ملی هویت به فرهنگی دیدگاه از افروغ
کند.  می انتقاد شدت به دانند می تبار و خون نژاد، را ملی هویت اساسی مؤلفه ي که هایی دیدگاه از وي. داند

سـطح   دانـد: سـطح جهـان بینـی و ایـدئولوژي، سـطح ارزش هـا،        می وي هویت ملی را متشکل از چهار سطح
داند چرا کـه تنهـا    می هنجارها و سطح نمادها. مهمترین بعد هویت ملی را هم سطح جهانی بینی و ایدئولوژي

  ).120: 1381تواند انسجام اجتماعی ایجاد کند (افروغ و احمدلو،  می این سطح است که
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 کـه  اسـت  قـد وي معت. ایجـابی  جنبـۀ  و سلبی جنبۀ: کند می بررسی جنبه دو از را ملی هویت صدر ضیاء
 نهادهـاي  و حقـوق  دولـت مشـترك،   مشـترك،  سـرزمین :  اند شده تشکیل زیر اساسی عوامل از ملی هویت

).  1377 صـدر، (هـا   آن از دفـاع  در و منافع مشـترك  آن به تعلق در مشترك روانشناختی احساس مشترك،
 ملـی  هویـت  داده، انجام حوزه این به مربوط نظریات و درباره تحقیقات فراتحلیلی که نیز حاجیانی ابراهیم
 بعـد  سیاسـی،  بعـد  جغرافیـایی،  بعد تاریخی، بعد اجتماعی، بعد: داند می زیر بعداساسی هفت شامل را ایرانیان
  ).12و13:1390(محمدبخش،حبی وقریشی، ادبی و زبانی بعد و فرهنگی میراث یا فرهنگی بعد دینی،

ملــی و هـم چنــین قبـول نکــردن تکیـه برتنهــا    شاپوررواسـانی بـا رد بنیادهــاي نـژادي و خــونی هویـت     
بعدفرهنگی،ادعا می کند که مسأله هویت داراي بعد اقتصادي هم هست و نمی توان آن را صرفاً یک مسـأله  
یا مقوله یا پذیره فرهنگی و یا سیاسی دانست. او هویت ملی را ترکیبی از عناصر دینی، تاریخی و طبقاتی مـی  

سیر طبقات مختلف اجتماعی  از جنبه هاي اقتصادي، تاریخی و دینـی متفـاوت و   داند. از آن جا که تلقی و تف
منافع طبقاتی آنان است، ترکیب اجتمـاعی هویـت ملـی در طبقـات مختلـف، متفـاوت       و ها  متأثر از خواست

  ).120:1381است(احمدلو و افروغ،

  مجنگ نر 2-2
افزاري دارد. جنگ سخت افزارانه یعنی جنگ به معنی عام، نفی صلح است و دو بعد سخت افزاري و نرم 

هجوم، اشغال یا ضربه زدن به منابع مادي قدرت یک ملت (مثل سرزمین، جمعیت، منابع طبیعی، صنایع) و 
جنگ نرم بعد دیگر جنگ است یعنی هجوم، ضربه زدن و نابود نمودن منابع معنوي قدرت یک ملت (مانند 

گ نرم هجوم به منابع نرم قدرت یک ملت و جایگزینی آن با فرهنگ، علم، روحیه ملی، دین). در واقع جن
  ).156: 1391منابع معنوي قدرت دشمن است (بصیري، 

شود. قدرت نرم،  می در تعریف جنگ نرم، عموما بر قدرت نرم و ابزارهاي نرم افزاري اعمال قدرت تاکید
اع دیگـران بـراي همدسـتی و    کند، عبارت است از توانـایی جـذب و اقنـ    می آن گونه که جوزف ناي تعریف

 ).8: 1390همکاري (دهقانی فیروزآبادي، 

  اهداف جنگ نرم  2-2-1
آیند. هر  می ایجاد تغییر در باورها و اعتقادات: اعتقادات و باورها، اساس حرکت یک جامعه به حساب-

بخواهند در مسیر دهد. بنابراین اگر کسانی  می انسانی بر اساس باورها و اعتقادات خود به زندگی اش جهت
بروند. ها  حرکت یک ملت و جامعه خلل یا تغییري ایجاد کنند، باید به سراغ تغییر باورها و اعتقادات آن

  بنابراین در جنگ نرم اساسی ترین هدف، ایجاد تغییر در باورها و اعتقادات است.
گیرند زمینه تغییر در اندیشه  ایجاد تغییر در افکار و اندیشه ها: در صورتی که باورها مورد تردید قرار- 

  شود. می فراهم
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ایجاد تغییر در رفتارها: رفتارهاي یک جامعه مبتنی بر اعتقـادات، باورهـا و چگـونگی فکـر کـردن و      –
  کند. می رفتاري هم تغییرهاي  باشد. با تغییرات اساسی در این مبانی، مدل می اندیشیدن افراد آن جامعه

 )34و33: 1388سی (رنجبران، ایجاد تغییر در ساختار سیا - 

  جنگ نرمهاي  ویژگی2-2-2
ماهوي جامعه و ساختار سیاسی: جنگ نرم باورها و ارزشهاي اساسی یک جامعه هاي  تغییر قالب .1

رفتاري جدیدي هاي  دهد که با تغییر آن قالبهاي تفکر هم دگرگون شده در نتیجه مدل می را تغییر
تولید و -شود:  می این فرآیند طی سه مرحله عملیاتی ).29: 1388آید. (رنجبران،  می به وجود

و ها  تردید، تضعیف و تخریب (باورها، ارزش-و الگوهاي رفتاري خود)، ها  ترویج (باورها، ارزش
و الگوهاي رفتاري دیگري به خودي) ها  الگوهاي رفتاري دیگري) و تغییر و تبدیل (باورها، ارزش

  )8: 1390(دهقانی فیروزآبادي، 
، تدریجی و زیر سطحی: جنگ نرم آرام، زیرسطحی، غیرآشکار و نامحسوس است به همین آرام .2

  دلیل بسیاري آن را تشخیص نمی دهند.
نماد سازي: جنگ نرم با تصویرسازي و نمادسازي تصویري شکست خورده و ناامید از حریف  .3

  دهد. می ارائه
عتقادات شود، تغییر مجدد و بازگشت پایدار و بادوام: چناچه جنگ نرم موفق به تغییر باورها و ا .4

  به حالت اولیه به راحتی امکان پذیر نیست.
پرتحرك و جاذبه دار: با گذشت زمان بسیاري از بازیگران و حتی بازیگردانان جنگ نرم به  .5

 صورت خواسته یا ناخواسته از درون جامعه هدف به استخدام کارگزاران اصلی جنگ نرم در
  آیند می

ریت احساسات، اصلی مهم در مهندسی جنگ نرم است که در آن از احساسات و هیجان ساز : مدی .6
شود.  می عواطف جامعه هدف به عنوان پلی براي نفوذ در افکار براي ایجاد تغییر در باورها استفاده

  سازد. می خلق بحران را فراهمهاي  احساسات و عواطف به دلیل تحریک پذیري، زمینه
  اعی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسی، میدان مانور جنگ نرم است.اجتمهاي  آسیب محور: آسیب .7
هاي  شناخته شده و ارزشهاي  و روشها  چند وجهی: در جنگ نرم از تمامی علوم، فنون، شیوه .8

  شود. می موجود استفاده
شود و با ایجاد  می آسیب دار در جامعه هدف شروعهاي  تضاد آفرینی: جنگ نرم از محیط .9

و شکل ها  گوناگون جامعه و از طریق متفاوت کردن باورها، ارزشهاي  بخشمتعدد در هاي  گسل
دهد. تضادهاي ایجاد شده از  می دهی به رفتارهاي جدید، اعضاي یک جامعه را در برابر هم قرار
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بروز بحران و هاي  زند و زمینه می طریق جنگ نرم، همبستگی اجتماعی و وحدت ملی را بر هم
کند. بنابراین تخریب وحدت ملی یکی از پیامدهاي جنگ نرم  می اهمداخلی را فرهاي  درگیري

  است.
  تردید آفرین : ایجاد تردید و بدبینی نسبت به بسیاري از مسائل یکی از اصول جنگ نرم است .10
کند. فضاي مجازي و  می روز استفادههاي  استفاده از ابزار روز: جنگ نرم از پیشرفته ترین تکنیک .11

  ).29- 32: 1388آیند (رنجبران،  می گ نرم در شرایط کنونی به حسابسایبري محیط اصلی جن

  پدافندغیرعامل2-3
پدافندغیرعامل به مجموعه اقدام هایی اطالق می گردد که نیازمند به کارگیري جنگ افزار نبوده و با 

و  اجراي آن می توان از وارد شدن به خسارت هاي مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی و حساس نظامی
و تلفات را به حداقل ممکن کاهش ها  غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیري نموده و یا میزان این خسارت

غیرعامل  پدافند کلی هاي سیاست تدوین راستاي در نظام مصلحت تشخیص ). مجمع154:1390داد(بیگدلو،
 موجب که اي غیرمسلحانه مجموعه اقدامات": است کرده تعریف گونه این غیرعامل را کشور،پدافند

 مدیریت تسهیل و ملی پایداري ارتقاي ضروري، هاي تداوم فعالیت پذیري، آسیب کاهش بازدارندگی، افزایش
 اسالمی و دینی هویت ایران، مردم اصلی هویت ".شود می دشمن نظامی اقدامات تهدیدات و مقابل در بحران

 و هاي دینی آموزه اسالمی انقالب و ملت ویژگی ترین برجسته و قوت نقطه ترین اصلی لذا و ملی است و
 هاي ارزش و باورها این به نرم زدن جنگ هدف ترین کلیدي و ترین مهم اساس، همین بر است؛ دینداري
     ).111:1390تغییردرآن هاست(برزگر ولعل علیزاده، یا و مردم بر حاکم

 اهداف پدافند غیرعامل 2-3-1
    کند: می موارد زیر را دنبالپدافند غیرعامل اهدافی چون 

کاهش قابلیت و توانایی سامانه هاي شناسایی، هدف یابی و دقت هـدف گیـري تسـلیحات آفنـدي دشـمن،      
باالبردن قابلیت بقا، استمرار عملیات و فعالیت هاي حیاتی و خدمات رسانی مراکـز حیـاتی، حسـاس و مهـم     

و جنگ، تقلیل آسیب پذیري و کاهش خسـارت و  نظامی و غیرنظامی کشور در شرایط وقوع تهدید، بحران 
صدمات تاسیسات، سلب آزادي و ابتکار عمل از دشـمن، صـرفه جـویی در هزینـه هـاي تسـلیحاتی و نیـروي        
انسانی، فریب و تحمیل هزینه بیشتر به دشمن و تقویت بازدارندگی، افزایش آستانه مقاومت مـردم و نیـروي   

یه و انسجام وحدت ملی و حفظ سرمایه هاي ملی کشور، حفظ خودي در برابر تهاجمات دشمن، حفظ روح
  ).2:1392مزرعی و شریف زاده،(تمامیت ارضی، امنیت ملی و استقالل کشور
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  جنگ نرم و هویت ملی2-4
  فرهنگی و تاثیرآن بر هویت ملیهاي  حرکت2-4-1

بخش هایی که براي تواند از سه منبع پدید آید: فرهنگ آن کشور (آن  می منابع قدرت نرم در یک کشور
سیاسی (در مواردي که در داخل و خارج کشور مورد توجه باشند)، هاي  دیگران داراي جذابیت است)، ارزش

سیاست خارجی (در صورتی که قانونی و مسئوالنه به نظر برسند). در این میان فرهنگ به لحاظ تاثیرگذاري 
تلف اجتماع را تحت تاثیر قرار دهد و جامعه را مخهاي  تواند رفتار بخش می مختلف اجتماعیهاي  در حوزه
: 1388متعدد در اجتماع تقسیم و هر کدام را داراي فرهنگ خاص خود قرار دهد (رنجبران، هاي  به گروه

محیطی است که به نسبت سایر ابزارهاي هاي  بنابراین قدرت نرم پدیده اي اجتماعی و مرتبط با مولفه )63
) از 80: 1389هویت ملی دارد (هرسیج، تویسرکانی، هاي  رپذیري را از مولفهسیاست خارجی، بیشترین تاثی

فرهنگ داوس  گذارد. می گیرد که بر هویت ملی تاثیر می فرهنگی در جهان صورتهاي  سوي دیگر حرکت
 مختلف به بخشهاي مختلف جهان صادرهاي  فرهنگی است که اقتصادیون جهان دارند و آن را با روش

کند؛ فرهنگ جهانی مک که عناصري  می فرهنگ دانشگاهی که توسط افراد درس خوانده سرایتکنند؛  می
مثل فیلمهاي سینمایی آمریکایی و موسیقی راك را دارد؛ فرهنگ پروتستانیسم اوانگلیک: قدرت نفوذ این 

سالم و شود مثال در حالی که تولد مجدد ا می پویاي مذهبی دیگر مشخصهاي  فرهنگ در مقایسه با حرکت
گردد، پروتستانتیسم اوانگلیک در بخش هایی از جهان در  می گسترش آن فقط به کشورهاي مسلمان محدود

حال گسترش انفجار آمیز است که در آنجا این مذهب وجود نداشته است. از طریق این مذهب همان اخالق 
  کند. می مللی عملشود و به مثابه یک فرهنگ بین ال می پروتستانی مورد نظر ماکس وبر تبلیغ
جدید با ابزار زور و اجبار به مردم تحمیل نمیشود بلکه مـردم آن  هاي  برگر معتقد است که این فرهنگ

  ).66: 1388پذیرند (رنجبران،  می را با اشتیاق
در جنگ نرم باید از نظر به عمل سیر کرد تا تغییرات سیاسی و اجتمـاعی صـورت گیـرد و مهـم تـرین      

هاي  نظر به عمل، شیوه انتخاب ساز و کار یا فرآیند مناسب براي تاثیر گذاشتن بر نگرشموضوع در گذار از 
شود که جنگ نـرم از طریـق اسـتحاله الگوهـاي رفتـار ي ملـی در سـه حـوزه          می مردم است. امروزه گفته

کـه  شود. با این نگرش همه اقداماتی  می حکومت، اقتصاد و فرهنگ و جایگزینی الگوهاي نظام سلطه محقق
حیاتی یک نظام سیاسی به خطر افتد یا موجب تغییر و دگرگـونی اساسـی   هاي  شود اهداف و ارزش می سبب

  ).42: 1388در عوامل تعیین کننده هویت ملی یک کشور شود، تهدید نرم علیه امنیت ملی است (رنجبران، 
  جهانی سازي مترادف با جنگ نرم2-4-2

د که اساسا جهانی سازي مترادف با جنگ نرم است و سبب از بین رفتن عده اي از نظریه پردازان بر این باورن
شود و به اعتقاد رابرت رایش دیگر تکنولوژي ملی، اقتصاد  می بومی و ملی و در نهایت هویت ملیهاي  گرایش
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). در واقع اعتقاد بر این است که جهانی شدن 63: 1388(شایگان، نخواهیم داشتملی و موسسه ملی 
نتی را با چالش مواجه کرده و گفتمان هویت را خصوصا در دوره حاضر جا به جا نموده است؛ سهاي  ارزش

هویت ساز و هویت بان قبلی دیگر در این دوره چاره ساز نیستند. در این دوره، هاي  به طوري که گفتمان
ویت سازي و قبل کارویژه ههاي  هویت یابی امري فردي شده و به جاي اینکه خانواده و دولت مثل دوره

هویت بانی داشته باشند،این فرد است که باید هویت خود را بسازد. در این دوره به مدد انقالب تکنولوژیکی 
به نقل از گل   177: 1389ناب و خالص به سر آمده است(کبیري،هاي  و ارتباطی، دوران هویت

  ).1381محمدي،
رال دموکراسـی نمـی دانـد. مـارکس و     گیدنز هم جهانی شدن را چیزي جز گسترش تجدد و فرهنگ لیبـ 

دانند؛ چـون   می انگلس هم درك تاریخ جهانی شدن و آغاز این فرایند را مستلزم شناخت تاریخ سرمایه داري
: 1389نظام سرمایه داري همواره یکپارچه سازي اقتصادي و فرهنگی جهان بوده است (نـائینی،  ها  از نظر آن

مجـازي  هاي  نه تنها کم رنگ نشده بلکه از راههایی مثل شبکهها  یت). اما عده اي دیگر معتقدند که هو19
پررنگ تر نشان داده شده است و خصوصا در کشورهاي جهان سوم مقابله در برابر این جنگ نرم بیشـتر از  

گونـاگون  هـاي   هم هست که در جلوهها  گیرد. بنابر این نظر جهانی شدن متضمن تکثر هویت می قبل صورت
  )63: 1388هویت ملی، هویت قومی و هویت دینی (شایگان،  شود: می ظاهر

چندملیتی، فرهنگ آمریکا به ویژه فرهنگ عامه آمریکایی را از منابع هاي  جوزف ناي شرکت
داند. براي مثال جوانان ژاپنی که هرگز در ایاالت متحده  می متقاعدکنندگی و قدرت نرم آمریکا

کنند. تلویزیون  می آمریکایی به تنهاي  نام کالج ورزشی بههاي  زندگی نکرده اند، تن پوش
هاي  جنگید، برنامه می مورد حمایت آمریکاهاي  نیکاراگوئه، حتی در حالی که حکومت با پارتیزان

پوشند و دنبال  می کرد. شبیه به همین، نوجوانان شوروي شلوارهاي جین آبی می آمریکا را پخش
نمادین هاي  دانشجویان چینی از عالمت 1989 آمریکایی هستند. در شورش سالهاي  آهنگ

مجسمه آزادي استفاده کردند. در تمامی این موارد هویت ملی مردم این جوامع تحت تاثیر یکی از 
  ).378: 1382گیرند (ناي،  می منابع قدرت نرم آمریکا یعنی فرهنگ آن قرار

  ابعاد جنگ نرم و تاثیر آن بر هویت ملی2-4-3
  سی دارد:جنگ نرم سه بعد اسا

هـاي   بعد فرهنگی: مهمترین بعد جنگ نرم است. عامالن جنگ نرم با اسـتفاده از سـازوکارها و روش  -1
پایه (نگرش به نوع حکومـت  و  هاي  بنیادي (خودباوري، عدالت خواهی و...)، نگرشهاي  فرهنگی، بر ارزش

یاسـی، فرهنگـی و...) آداب و   نوع روابط اجتماعی و...)، ترجیحات اساسـی (ترجیحـات اخالقـی، اجتمـاعی، س    
دهنـد. نتیجـه جنـگ نـرم      مـی  گذارند و آن را دستخوش تغییـر قـرار   می تاثیر ،رسوم، منش و رفتار اجتماعی

  فرهنگی، استحاله فرهنگی و تغییر هویت است.
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  بعد سیاسی: هدف در اینجا به چالش کشیدن مشروعیت و مقبولیت و کارآمدي الگوي سیاسی است.-2
اجتمـاعی روابـط و تعـامالت،    هـاي   بعد اجتماعی جنگ نرم، کنشهاي  عی: از جمله مولفهبعد اجتما -3

آداب و رسوم و رفتارهاي جمعی است. هدف در اینجا تاثیر بر هویت مردم جامعه، انسجام اجتماعی، روحیه 
  )22و21: 1389ملی، سرمایه اجتماعی، الگوهاي رفتاري، دلبستگی ملی و ... است (نائینی، 

تکنولوژي نظـامی  هاي  .سی فولر، مورخ و تحلیلگر نظامی بریتانیایی در بحث بررسی پیامد پیشرفتجی.اف
در جنگ جهانی اول، ادعا کرد که: وسایل سنتی جنگ ممکن است جاي خود را به جنگ روانی ناب بدهد 

مغشـوش کـردن    که در آن سالح استفاده نمی شود و به جاي آن از اقداماتی مانند زایل کـردن خـرد انسـانی،   
  استفاده شود. ها  هوش انسانی و مضمحل کردن حیات معنوي و اخالقی یک ملت به وسیله نفوذ در اداره آن

هاي  روانشناسانه است. در این راستا به تضعیف گرایشهاي  یکی از ابزارهاي جنگ نرم فعالیت
ها  الگوهاي بومی ملتدینی و معنوي و ایجاد تفرقه و بی هویتی در ملتها و پست جلوه دادن 

و جدیدترین ها  کند. ابزارهاي این تغییر برترین تکنولوژي می پردازند و هویت ملی تغییر می
رادیویی، هاي  ارتباط جهانی مثل شبکههاي  علمی و نیروي انسانی هستند؛ رسانههاي  روش

رگانان بین المللی (برزگر و تلویزیونی، ماهواره اي و اینترنتی و... و نیروهاي انسانی مثل تاجران و باز
  ).104-106: 1390لعل علیزاده، 

  نتیجه گیري و پیشنهادها
هویت ملی احساس تعلق به میهن است؛ تعلق به سنن و آداب و رسوم، نمادها، اماکن مقدس و...و سبب تمایز 

و  شود. جنگ نرم هم جنگی است که بدون جنگ افزار و خونریزي، باورها می یک ملت از ملل دیگر
تواند هویت ملی را به چالش بکشاند. جنگ نرم از  می دهد و با تغییر آنها می افکار و ارزشها را هدف قرار

کند. مهم ترین این ابزارها رسانه هایی مثل رادیو، تلویزیون، ماهواره،  می امکانات و ابزارهاي به روز استفاده
 که در اختیار دارند به القاء و اقناع افراد اینترنت هستند که هرکدام برحسب اهداف خود با امکاناتی

داند. بنابراین در  می پردازند و تاثیرشان تا حدي است که جهان امروز را مک لوهان دهکده اي جهانی می
پردازند تا هویت ملی را تحت تاثیر  می چنین شرایطی منابع اعتقادي و هویتی افراد افزایش یافته و به رقابت

ناب و خالصی را پیدا کرد در واقع چنین شرایطی نوعی هاي  توان هویت می جهانی کمتر قرار دهند. در چنین
آورد. در نتیجه براي مقابله با جنگ نرم و حفظ  می مختلف به وجودهاي  بحران هویت را براي فرهنگ
  گردد: می هویت ملی خود پیشنهاداتی ارائه

  بومی و محلیهاي  تقویت فرهنگ-
فرهنگـی و  هـاي   جمعی واجراي برنامـه هاي  هنري خود به ملل دیگر ازطریق رسانه معرفی آثار فرهنگی و-

  هنري
  تقویت صنعت توریسم به ویژه توریسم فرهنگی-
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  به کار رفته در جنگ نرمهاي  آشنایی بیشتر با تکنیک-
  فرهنگیهاي  بهره گیري از توان متخصصان علوم انسانی در برنامه ریزي-
  برنامه ریزان فرهنگی و رسانه ايجلب اعتماد نسل جوان به -
  هاي فرهنگی بخش دولتی و غیردولتی سیاست بینهماهنگی ایجاد -
  

  منابع
فصـلنامه  )، رابطه هویت ملی و هویـت قـومی در بـین جوانـان تبریـز،      1381( احمدلو، حبیب و افروغ،عماد

 ، سال چهارم، شماره سیزدهم. مطالعات ملی
  ، نشر آگه، تهران.مطالعات فرهنگی درباره فرهنگ عامه)، ترجمه حسین پاینده، 1950استوري، جان، (

)، بررسی رابطه برنامه هاي شبکه هاي ماهواره اي تلویزیونی و هویـت  1391بختیاري،حسن و فرخی،حسین (
  د،شماره پانزدهم.،سال بیستم،دوره جدیفصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمیدینی جوانان،
 جنگ نرم،بازي هاي رایانه اي اسالم ستیز و پدافند غیرعامل،)،1390، (و لعل علیزاده،محسن برزگر، ابراهیم

 .93-117، شماره یکم، صص مطالعات قدرت نرم
)، )، جنگ نرم علیـه جمهـوري اسـالمی ایـران (روش هـا، ابزارهـا و راهکارهـا       1391بصیري، محمد علی، (
  .151-177، سال دوم، شماره پنجم، صص نرممطالعات قدرت 

،سال فصلنامه راهبرددفاعی)،تأثیرپدافند غیر عامل بر قدرت نرم جمهوري اسالمی ایران،1390(،بیگدلو،مهدي
 نهم،شماره سی و چهارم.

 ، تهرانشیرازه ، تورج یاراحمدي، چاپ اول،هویت اجتماعی)، 1381جنکینز، ریچارد ( 
، سـال سـیزدهم، شـماره    رسانهو هویت دستخوش تغییر جوانان، فصلنامه ها  رسانه)،  1381خانیکی، هادي، (

  2-11چهل و نهم، صص 
قدرت در جنگ نرم، فصلنامه مطالعـات راهبـردي، شـماره    هاي  )، فناوري1390دهقانی فیروزآبادي، جالل، (

  .4-30پنجاه و یکم، صص 
 ملـی جوانان؛مطالعـه مـوردي شـهر اراك،     )، بررسی عوامل مـؤثر برهویـت  1389( وهمکاران رضوي دینانی

 .40و  39،سال چهارم،شماره ماهنامه مهندسی فرهنگی
  ، ساحل اندیشه تهران (سات)، چاپ ششم.جنگ نرم)، 1388رنجبران، داوود، (
)، بررسی هویت دینی و ملی جوانان شهر تهران باتأکید بـر تـأثیر   1388، (غفوري،معصومهسفیري،خدیجه و 

  ،شماره دوم.پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه فصلنامهخانواده،
و رسـانه   ،)، مدل مفهومی تبیین گفتمان حاکمیـت، مـردم  1390( طاهروشندل اربطانی،و ر سلطانی فر، احسان
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، سـال اول، شـماره دوم، صـص    مطالعات میان رشته اي در رسانه و فرهنـگ ، غیرعاملبا رویکرد پدافند 
114-87.   

، ترجمـه فاطمـه ولیـانی،    سون زدگی جدید هویت چهل تکـه و تفکـر سـیار   اف)، 1388شایگان، داریوش، (
 فرزان روز، چاپ ششم، تهران.

، موسسه فرهنگی مطالعـات و تحقیقـات   (ویژه جنگ رسانه اي)2جنگ نرم )، 1387ضیایی پرور، حمید، (
 بین المللی ابرار معاصر تهران، تهران

 نشر نی، تهران ، هویت فرهنگ،  شدن،  جهانی)،  1389گل محمدي، احمد، (
فصـلنامه ي  )، جهانی شـدن و هویـت ملـی دانشـجویان دانشـگاه تبریـز،      1390( وهمکاران، محمدبخش، بهمن

 .43،سال یازدهم،شماره پژوهشی رفاه اجتماعی -علمی
آموزشـی در مراکـز آمـوزش عـالی     هـاي   تهدیـد شناسـی شـیوه   )، 1392مزرعی،خسرو و شریف زاده،زهرا، (

  .دافندغیرعاملهمایش ملی پ،کشور
)، بررسی جامعه شناختی نگرش جوانان نسبت به هویت ملـی و مؤلفـه   1388ملکی،امیر و عباسپور، علیرضا(

 ،سال دهم،شماره دوم.فصلنامه دانش انتظامیهاي آن،
فرهنگی مـوثر بـر بحـران هویـت جوانـان،      -)، بررسی عوامل اجتماعی1387میرساردو، طاهره و همکاران، (

  .77-100، سال دوم، شماره یکم، صص اجتماعی پژوهش نامه علوم
-380، شـماره بیسـت و نهـم، صـص     راهبرد)، قدرت نرم، ترجمه محمد حسینی مقدم، 1383ناي، جوزف، (

363.( 
، سـال هشـتم،   فصـلنامه راهبـرد دفـاعی   )، درآمدي بر ماهیت شناسی جنگ نـرم،  1389نائینی، علی محمد، (

 1-32شماره بیست و هشتم، صص 
، مـدیریت نظـامی  )، NBC  ) آسیب شناسی پدافنـد غیرعامـل در برابـر اقـدامات (    1386تبار، حسن، (نیازي 

  79-114شماره بیست و پنجم، صص 
هویت ساز ایرانی بر قدرت نرم جمهوري هاي  )، تاثیر مولفه1389(مجتبی،تویسرکانی،  و هرسیج، حسین
    .151-180ه نهم، صص، دوره سوم، شمارفصلنامه تحقیقات فرهنگیاسالمی ایران، 

   سایت استفاده شده:
  .www.bashgah.net)، هویت ملی یا هویت قومی،1393معصومی،محمدهادي(

http://www.bashgah.net


  بر اصول پدافند غیرعامل تأکیدریزي کاربري زمین شهري با  برنامه
  4محمود گنجی پور، 3امیر اشنویی، 2سمیه خادمی، 1شاطریانمحسن 

  
  چکیده

گیـري  عوامـل مـؤثر در شـکل    ترین مهمبدون شک در طول تاریخ مالحظات دفاعی و امنیتی از 
ریزي و به همین دلیل از دیرباز توجه به برنامه. انسانی و به ویژه شهرها بوده استهاي  سکونتگاه

موضوعات در مباحث مربوط به محیط شهري امن  ترین مهمیکی از  عنوان بهکاربري زمین شهري 
 اصول بر اساس، امنیتی و نگاه دفاعی کاربري شهري با ریزيبرنامه توجه به . از این رو، بوده است

 در نهایت رسیدن به توسعۀ و امن شهري ریزيبرنامه ۀتوسع و پیشرفت در تواندغیرعامل می پدافند
 پیشرفته کشورهاي مباحث پدافند غیرعامل در در که پیشرفتی به توجه با. اشدب مؤثر، شهري پایدار

 در بتواننـد  شهرها تا نمود اقدام شهرها سازيبه ایمن نسبت باید، است آمده وجود و صنعتی به
بینی نشده همچون سیل و ایمن بوده و در زمان جنگ و به هنگام وقوع حوادث پیش، صلح زمان

 تحقیقدر این . شوند متحمل مالی را و جانی خسارات کمترین هاي الزم آمادگیزلزله با داشتن 
کاربري  ریزي برنامهمهم ترین اصول در ، تالش شده است که ضمن توجه به اصول پدافند غیرعامل

  . زمین شهري براي رسیدن به شهر امن لحاظ  شوند
  ، شهري ریزي ، برنامهملپدافند غیرعا، کاربري زمین شهري ریزي برنامه :ها کلیدواژه

   

                                                   
 دانشیار دانشگاه کاشان .1
 دانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه ریزي شهري، دانشگاه خوارزمی تهران .2
 دانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه ریزي شهري، دانشگاه تهران .3
 دانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه ریزي روستایی، دانشگاه پیام نور تهران .4
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  مقدمه
و بالیا دست به گریبان بوده و از این رو، ها  ها از آغاز آفرینش تا کنون، همواره با انواع آسیبانسان
جانی و مالی فراوانی بر آنها وارد شده است. هیچ جا از این کره خاکی را نمی توان نام برد که از هاي  آسیب

امان بوده باشد. به همین دلیل جوامع مختلف، پیوسته به دنبال کشف و ابداع بحران و حوادث گوناگون در 
(کنترل)  اي واپایشناشی از حوادث غیرمترقبه را به گونههاي  هایی بوده و هستند، تا بتوانند آسیبراه حل

  )19، 1383نموده یا به حداقل رسانند و در واقع حوادث و بحران را مدیریت نمایند.( موحدي نیا، 
-هاي شهري مورد توجه بوده و برنامـه ریزي سکونتگاهایمنی و امنیت شهري از دیرباز تا کنون در برنامه

هاي ترین مؤلفهکردند. یکی از مهمریزان همواره در ساخت و طراحی مناطق شهري به این امر مهم توجه می
-ساس و حیاتی بوده است. لذا با مکانهاي حها به ویژه کاربريریزي توجه به مکان یابی کاربرياین برنامه

پذیري آنها به هنگام وقوع بحران (انسانی و طبیعی) بسیار کاهش هاي شهري میزان آسیبیابی صحیح کاربري
 ).7، 1385گیرد (فرزام شاد، یافته و مدیریت آنها نیز به سهولت انجام می

تواند در ایجاد محیطی امن و پایدار که میهایی است ترین برنامهریزي کاربري زمین شهري از مهمبرنامه
هاي شهري و مدیریت بهینه بحـران در جهـت تقلیـل    پذیري کاربريدر شهرها مؤثر واقع شود. کاهش آسیب

گیري از رویکردهاي جدید مدیریت بحران از قبیـل پدافنـد غیرعامـل از مهـم تـرین      میزان خسارات با بهره
باشـند. وقـوع   شـهرها مـی  و مدیران شهري درصدد اجـراي آن در کـالن  ریزان اهدافی است که امروزه برنامه
هاي شهري و حـوادث ثانویـه ناشـی از آنهـا از     ها و آشوبهاي انسانی (شورشهرگونه بحران به ویژه بحران

هاي شهري و ایجاد رسانی به کاربريتواند باعث آسیبشهرها میسوزي و تخریب) در کالنقبیل سرقت، آتش
  ).1390تقوایی و جوزي خمسلویی، ( شهر شود ناامنی در

مـدیریت بحـران و پدافنـد غیرعامـل در منـاطق شـهري بـراي        هاي  از مهم ترین گامهاي اجرایی در طرح
رویارویی با بحران، توجه به آسیب پذیري انسانی و فیزیکی مناطق مختلف در برنامه ریـزي کـاربري زمـین    

نماید. تجربیات به  می نقش مهمی را در تعیین مقیاس بحران ایفا شهري است. توجه ویژه به این آسیب پذیري
اجرایی مختلف در کشورهاي گوناگون نقش اساسی ایـن نـوع از برنامـه ریـزي را در     هاي  دست امده از طرح

  (Hamm, 2002:4)دهد.  می کاهش بحران مورد تأیید قرارهاي  سکونتگاههاي انسانی و مدیریت طرح
شده است تا برنامه ریزي کاربري زمین شهري با رویکـرد پدافنـد غیرعامـل را بـا     در این پژوهش تالش 

مربـوط بـه   هـاي   مربوطه ارائه دهد. به این منظور ضمن بررسی مقاالت پیشـین، نظریـه  هاي  توجه به نظریه
د که دهد. به این امیپدافند غیرعامل را نیز مورد واکاوي قرار میهاي  کاربري زمین شهري و همچنین نظریه

در واقع سـؤال اساسـی    بتواند مثمر ثمر واقع شود.ها  در راستاي رسیدن به نتیجه نهایی و ترکیب این دو نظریه
  شود: می وهش این گونه مطرحاین پژ
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به منظور رسیدن به امنیت در شهرها و همچنین کاهش تفات مالی و جانی به هنگام وقوع حوادث پـیش  
در برنامه ریزي شهري و به ویژه برنامه ریزي کاربري زمین شهري باید بینی نشده کدام موضوعات و مباحث 

  مورد توجه قرار گیرند؟
هـاي   اسـنادي و مطالعـه کتابخانـه اي در نظریـه    هـاي   به منظور پاسخ به سؤال ذکر شده از روش پژوهش

  مربوطه استفاده شده است.
  پیشینه پژوهش

 نوع هر مقابل در سازانسان و انسانی عوامل نمودن مصون و سازيآماده آن، تمهیدات رعایت و پیشگیري

 و فاتحان همیشه و نمانده دور مدیران ذهن از تاریخ طول در موضوع است. این تدبیر دهندهبحرانی نشان
 نوع و تعداد که کنونی شرایط اند. درجسته بهره حادثه وقوع از قبل تدافعی اقدامات اي ازافسانه قهرمانان

به  ضرورت طبیعی)؛ و انسانی مخاطرات نوع 50 از است (بیش یافته شدت افزایش به هاآسیب و هابحران
). در ذیل به 1391(کامران و حسینی امینی،  هوشمندانه بس کاري است غیرعامل پدافند موضوع کارگیري

  شود.چند مورد از مطالعات خارجی و داخلی در این زمینه اشاره می
در فعالیت پژوهشی خود با عنوان برنامـه ریـزي و طراحـی دفـاع شـهري در       )2008برنارد و همکاران (

و مقاومـت آنهـا در برابـر بحرانهـاي داخلـی و      هـا   سنگاپور به بررسی و تحلیل میزان آسیب پذیري کاربري
حساس و آسب پـذیر بـه هنگـام    هاي  دهد که ایزوله کردن محیط می اند. نتایج تحقیق نشانخارجی پرداخته

  وقوع بحرانهاي شهري از مهم ترین راهبردهاي پدافند غیرعامل براي کاهش خسارات و صدمات است. 
در  2005) در فعالیت پژوهشی خود با عنوان ارزیابی آشوبهاي شهري نـوامبر  2009استوارت و همکاران (

 کالن شهرها پرداخته اند. نتایج پـژوهش آنهـا نشـان    فرانسه به ارزیابی و بررسی دالیل و نتایج این آشوبها در
به هنگام وقوع بحرانهاي شهري با توجه به مکان یا شدت آشوب ها  دهد که میزان آسیب پذیري کاربري می

  باشد. می مختلف شهر متفاوتهاي  در مناطق و خیابانها  یا بحران و تراکم کاربري
-نوان نقش دفاع غیرعامل و مدیریت بحـران در برنامـه  ) در پژوهش خود با ع1389فشارکی و فراهانی (

ریزي شهري و شهرسازي بعد از ارزیابی تاریخچه دفاع غیرعامل در ایران به راهبردهاي دفاع شهري در سایر 
دهـد   می ریزي شهري ایران اشاره کرده اند. نتایج تحقیقات آنها نشانکشورها و انطباق کاربردي آن در برنامه

تواند در کاهش هاي شهري قبل از وقوع بحران میها و برنامهاصول پدافند غیرعامل در طرح که به کارگیري
  ها و صدمات ناشی از بحران بسیار کارساز باشد.آسیب
 انجـام  هـم  و رسـیده  اجرا به هم که مطالعاتی کشور سطح در پژوهش با مرتبط موضوعات خصوص در

 ریزي برنامه )1384( جنگ مقابل در آذربایجان سدهاي تخطرا کاهش و مطالعات از:  است عبارتند شده

 پاالیشگاه مسکونی منازل سازيمقاوم مطالعات ریزيبرنامه )،1385شیراز ( سازي پتروشیمیمقاوم مطالعات
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 جنگ حریق، زلزله، سیل، مقابل در بزرگ اصفهان سازيایمن جامع طرح انجام مطالعات )، 1383اصفهان (

 خطرات از ناشی ریسک کاهش جهت سازيمقاوم هايطرح ارائه و کلیه مطالعات انجام)، 1382انفجار ( و

 اطفاي و اعالم هاي سیستم طراحی )،1381( زرند و قشم بروجرد، هاي بم،شهرستان در جنگ و زلزله بالقوه

) 1383( نسـاجان  صـنعت  شهرك سیالب مطالعات انجام )1384اصفهان ( گاز اداره مرکزي ساختمان حریق
  )1389اشاره کرد. (حسینی امینی، 
  تعاریف مفاهیم

پدافند غیرعامل از مهم ترین رویکردهاي مطرح شده در حوزه مدیریت بحران شهري در جهت تأمین امنیت 
باشد. بررسی و تفهیم این رویکرد به  می انسانی محتمل و مدیریت آنهاهاي  شهرها و رویارویی با بحران
هادي در راستاي مدیریت بحران در کاربري زمین شهري نیازمند آشنایی با منظور ارائه راهبردهاي پیشن

  مفاهیم کلی این رویکرد است که عبارتند از:
گردد که جهت جلوگیري از نفـوذ   می : به تمامی اقدامات و استراتژي هایی اطالق(protection)حفاظت

  (Hodgkinson, 1991:9)گیرد.  می هاي حساس صورتافراد آشوبگر به مراکز و سازمان
بالقوه یا بالفعل بحران زا نسبت هاي  : به خسارات ناشی از عناصر و پدیده(vulnerability)آسیب پذیري 

 (Keller, 1991:9)شود.  می به نیروهاي انسانی، تجهیزات و تأسیسات در بازه شدت صفر تا صد گفته
گسترده ملی در آنها وجود دارد و استمرار هاي  : مراکزي هستند که فعالیت(vital center)مراکز حیاتی 

تواند اخـتالل اساسـی در شـهر یـا      می فعالیت آنها براي بقاي شهر یا کشور حیاتی است و وقوع بحران در آنها
  (Quarol, 2005:8)کشور به وجود آورد و کارایی سایر سازمانها را نیز پایین بیاورد 

بردهایی که مستلزم به کار گیري تمامی لوازم و امکانات و راهها  : مجموعه استراتژي(defense)پدافند 
  )23، 1385 ،باشد. (موحدي نیا می تاکتیکی به منظور مقابله با بحرانهاي احتمالی

: پدافند عامل به بهره گیري از تمامی ابزارها و جنگ افزارهاي نظـامی  (active defense)پدافند عامل 
آفنـدي و  هـاي   پدافند عامل به معناي به کارگیري اقـدامات و برنامـه   شود. لذا می براي مقابله با دشمن گفته

  (Sherman, 2003:3)تهاجمی با هدف ممانعت از پیشروي دشمن است. 
شود که با  می و اقدامات احتیاطی اي گفتهها  : به مجموعه فعالیت(passive defense)پدافند غیرعامل 

ن از خسارات وتلفات مالی و جانی کاست و آنهـا را بـه حـداقل    توان به هنگام وقوع بحرا می استفاده از آنها
) پدافند غیرعامل مجموعه اقدامات غیرمسلحانه اي اسـت کـه موجـب کـاهش     46، 1384رساند (علمداري، 

حیاتی شهر یا کشور در برابـر  هاي  آسیب پذیري نیروهاي انسانی، ساختمان ها، تأسیسات، تجهیزات و شریان
. پدافند غیرعامل عبارتست (Spilerman, 2005:12)شود.  می رات طبیعی و انسانیحمالت نظامی یا مخاط

غیرمسـلحانه اي کـه باعـث افـزایش بازدارنـدگی، کـاهش آسـیب پـذیري، تـداوم          هـاي   از مجموعه فعالیت
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  ).6، 1387شود (هاشمی،  می ضروري، ارتقاء پایداري و تسهیل مدیریت بحرانهاي  فعالیت
  غیرعامل در برنامه ریزي کاربري زمین شهري اهمیت و ضرورت پدافند

 راهکـار  عنـوان  بـه  نـوین  غیرعامـل  پدافنـد  جهـان،  کشورهاي از بسیاري در دوم جهانی جنگ پایان از

 شده مطرح انسانی نیروي و زیربنایی تجهیزات شهري، تأسیسات پذیري آسیب در جهت کاهش غیرمسلحانه

 ملزم آن هاي ابنیه کلیه ندارد ارتش که سوئیس مثل کشوري مثال عنوان به است قرار گرفته توجه مورد و

 دشمن دسترس از تا سازندمی باال عمق در را مترو شمالی کره در یا و هستند ايضد هسته پناهگاه ساخت به

  )1389باشد. (پریزادي،  امان در
 نیز شناسان جامعه حتی کشته، میلیارد 4 از بیش با داده رخ دنیا در جنگ 14000 گذشته سال 5000 در

 بـوده،  جنـگ  بدون هفته 2 فقط حال به تا 1945 سال از اند، کرده قلمداد اجتماعی یک واقعیت را جنگ

 ترین محتمل زلزله طبیعی مخاطرات و جنگ انسانی مخاطرات از دنیاست حادثه خیز کشور 10 جز ایران

 درصـد  یـک  ) و17 طبیعـی  و 12 معدنی ،1 انرژي منابع نظر منابع دنیا (از درصد 10است،  ایران تهدیدات

 ).1391است (کامران و حسینی امینی،  ایران در دنیا جمعیت
 در و مانده باقی معماري و ساز و ساخت مباحث و بنا تک مقیاس در هنوز پذیري،آسیب تخصصی بحث

 در اسـت.  نیافتـه  را خـود  تخصصـی  و قانونی شایسته، جایگاه هایابیمکان و شهرسازي هاي پیش رويعرصه

 اجـرا  و تـدوین  باید شهري طراحی و ریزيبرنامه براي ساختمان اجرایی هايعیناً آیین نامه نیز شهرها سطح

 و تـراکم  نظـر  از چـه  و سطح در گسترش لحاظ به شود(چه ایمن  هدایت به نحو شهر آتی توسعه تا گردد
 صـورت  شناختی زمین وضعیت و طبیعی بستر با متناسب شهري و تأسیسات هازیرساخت یابیمکان ارتفاع)،

 بـودن  محصور به توجه با همسایگی واحدهاي و محلی عملکرد با شعاع ویژه به کارآمد شهري شبکه گیرد،

 (Banergeet, 1998)کدهاي ایمن سازي طراحی شود  با مسیر عرض و ارتفاع نسبت و
 مقابـل  در را شـهر  کـه  دفاعی تمهیدات از است تابعی شهر بقاي و دوام بازدارندگی، ملی، مقاومت آستانه

 و ملـی  سـطح  در کنـد. می بیمه طلبد)می را خود خاص تمهیدات تهدیدي طبیعی(هر و انسانی انواع تهدیدات
 ملـی  قـدرت  بـردن  بـاال  باعث و کرده عمل ایران نظامی نیروهاي 51 رکن عنوان به غیرعاملپدافند  جهانی

 شده است. کشور
 و باشـند مـی  کشـور  مهم و حساس حیاتی، هايزیرساخت آنها از بخشی که شهري تجهیزات و تأسیسات

 شـهر،  آب منـابع  و مخـزن  اراضـی،  کـاربري  :مانند شهري خدمات ارائه و توزیع تولید، دیگر مراکز بخش

 شـهرداري،  فرمانـداري،  نشـانی،  آتـش  اورژانس، شهري، گاز تأسیسات مرکز مخابرات، شهر، برق تأسیسات

 و شهر سطح در راهبردي و خدماتی عمومی فضاهاي جمله از  ...و نقل، بیمارستانها و حمل مسیرهاي و مترو
                                                   

  غیر عامل پدافند سازمان االنبیا، خاتم هوایی پدافند قرارگاه زمینی، نیروي هوایی، نیروي دریایی، روينی :از عبارتند گانه نظامی  5 ارکان 1
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 نـوینی  هايفناوري و جدید تجهیزات به توجه با اند. امروزهشده پژوهش واقع مورد کمتر که هستند منطقه

 کارکردهاي سایر با مستقیم ارتباط و گیرندمی قرار برداري شهري بهره مورد و احداث گزاف هزینه با که

 کـه  هستند مواردي جمله از نمایدمی فلج را کارکردهاي شهري دیگر آنها، در اختالل گونه هر و دارند شهر

 .اند گرفته قرار غفلت مورد
 باشـد مـی  جنگ آن با مرتبط بحران نوع که باشدمی بحران مدیریت هايشاخه از یکی غیرعامل پدافند

 سـاختار  شـهر،  سـاختار  شـهر،  فـرم  شهر، شهري (بافت ریزيبرنامه تا معماري و پلیمر از رشته 26  از بیش

 آن غیـره) در  و یـابی  مکـان  سـرزمین،  آمـایش  نقـل،  و حمل زیست، محیط اراضی، مسکن، کاربري منطقه،

 ).1390امینی،  دارد (حسینی کاربرد
 نیمـه  مـدفون،  تأسیسـات  فـرم  مصـالح،  (نوع بنا استحکام در که مطالعاتی انجام از قبل و اول اولویت در

 انجام حجم) و ارتفاع ارتباطات، ها،غیرعامل (دسترسی پدافند الزامات رعایت و معماري در ارتفاع) و مدفون

 و اساسـی  اقـدامی  شـهري  تأسیسـات  سـایت  است. مکانیابی سایت یابیمکان درباره به پژوهش نیاز گیرد،می
 اقـدامی  شهري تأسیسات و مراکز یابیمکان در غیرعامل پدافند الزامات نقش و ارزیابی بررسی است. ايپایه

 و حـل  راه انتخـاب  گـردد. بنـابراین   مـی  شـهر  پذیريآسیب و ناپایداري آن باعث در تأخیر و است ضروري
 بـا  طلبـد. مطـابق  می را روز فناوري تحوالت بر منطبق الزم و کارهاي ساز بررسی و بهینه الگوي به دستیابی

 اسـت  غیرعامـل  پدافند بحث دفاع و ملی امنیت اساسی موضوع محورهاي از یکی توسعه پنجم برنامه قانون

  )1390(کامران، شود لحاظ هاریزيبرنامه در بایستی که
  بررسی آسیب پذیري شهري با دیدگاه پدافند غیرعامل

مهم ترین مسائلی فیزیکی و انسانی به هنگام وقوع بحران در شهر یکی از هاي  سرمایه "آسیب پذیري"مفهوم 
است که امروزه در بسیاري از بخشهاي مطالعاتی از قبیل جامعه شناسی، انسان شناسی اجتماعی، مدیریت 
بحران، علوم محیطی و پدافند غیرعامل مورد توجه قرار گرفته است. مفهوم آسیب پذیري تعاریف مختلفی 

جتماعی، اقتصادي و فیزیکی بر اثر وقوع دارد که عبارتند از: احتمال به وجود آمدن خسارات و تلفات ا
انسانی و طبیعی (براي مثال زخمی شدن افراد یا بی خانمان بر اثر وقوع سیالب یا بمب گذاري) و هاي  بحران

منفی. لذا مفهوم آسیب پذیري با رجوع به هاي  عدم توانایی الزم براي مقابله با آثار بحران یا جریان
شود.  می ات، عناصر بحران، واکنش در مقابل بحران و آثار بحران بهتر دركموضوعاتی از قبیل زنجیره خطر

به طور کلی مفهوم آسیب پذیري چارچوب بسیار مناسبی را براي درك ماهیت بحران، وقایع بحرانی، اثرات 
آورد و این  می و پیامدهاي ناشی از وقوع بحران و همچنین واکنش در مقابل بحران در سطوح مختلف فراهم

    (Rustin, 1965: 78)فهوم در دیدگاه پدافند غیرعامل از اهمیت ویژه اي برخوردار است. م
توجه به توزیع میزان آسـیب پـذیري و خطـرات انسـانی و طبیعـی در منـاطق مختلـف شـهري یکـی از          
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 ه راتواند به تأمین امنیت بهینه شهرها کمک نماید. بعد فضایی این مسأل می راهکارهاي بسیار مهمی است که
در شهرها مورد تحلیل و بررسی قرار داد. زیرا نبود امنیت کافی  "جغرافیاي مسائل بحرانی"توان در قالب  می

شـود.   مـی  در شهرها یکی از بزرگ ترین موانعی است که باعث عدم رشد و پیشـرفت اقتصـاد کـالن شـهري    
عه و درجه امنیت و ایمنـی در  مدارك و شواهد آماري موجود در دنیا حاکی از این است که میان سطح توس

شهرها رابطه مستقیمی وجود دارد. حال سؤال اینجاست که مقیاس و تراکم موجـود در شـهرها چگونـه بـر     
گذارد؟ شاید توجه به این مسائل بیانگر این بحث باشد که شهرها براي مقابله  می ایمنی و امنیت شهرها تأثیر

دفاعی و پدافندي ویژه اي مجهز باشند. .( تقوایی و جوزي هاي  سمبا بحرانهاي سازمان دهی شده باید به مکانی
  )1390خمسلویی، 

انسانی و طبیعی بسیار آسیب پذیر اسـت. اگـر   هاي  ساختارهاي فیزیکی و اجتماعی شهرها در برابر بحران
تـوان گفـت کـه شـهر مجموعـه پیچیـده اي اسـت کـه درگیـر           مـی  بخواهیم چرایی این مسأله را بیان کنیم

اي از قبیل تمرکز سرمایه، ثروت و جمعیت، موقعیت و رشد شتابان مراکز شهري، تغییر و یندهاي گستردهفرآ
تحوالت ساختارهاي شهري، توسعه سکونتگاههاي آسیب پذیر و مهـم تـر از همـه ناکـامی برنامـه ریـزان و       

برنامه ریـزي  هاي  اتژيمدیران شهري در بهینه سازي استانداردهاي ساخت و ساز، هنجارهاي اجتماعی و استر
 مختلـف تأثیرگـذار  هـاي   باشد. این فرآیند هر یک به نحوي در شکل گیري بحـران  می کاربري زمین شهري

یابـد.   مـی  نیـز افـزایش  هـا   دهد که همزمان با رشد شهرها خطر بحـران آفرینـی آن   می باشند. شواهد نشان می
انسانی در مناطق با درآمد سـرانه بـاال از قبیـل    هاي  خسارات و تلفات اقتصادي ناشی از بحران به ویژه بحران

باشد (براي مثال بحران بمب گذاري سـازمان تجـارت جهـانی و حادثـه      می آمریکاي شمالی و اروپا بسیار باال
شهري هاي  بنابراین بررسی و تحلیل میزان آسیب پذیري کاربري (Wanderson, 2005:7)یازدهم سپتامبر) 

ا با رویکرد پدافند غیرعامل زمینه را براي برنامه ریزي و مـدیریت بهتـر بحرانهـاي    به ویژه در کالن شهره
کند. لذا توجه به این رویکرد نوین در مدیریت بحران شهري اصـلی مهـم در برنامـه ریـزي      می انسانی فراهم

هري اشاره توان به پایداري و ایمنی ش می شهري پایدار است که در صورت توجه از مهم ترین دستاوردهاي ان
  )1390کرد.  .( تقوایی و جوزي خمسلویی، 

 شهري پایدار توسعۀ و امنیت ،غیرعامل پدافند
 اصول کارگیري به و دفاع قابل فضاهاي ساخت و استقرار با توانمی را پایدار توسعۀ و امنیت به رسیدن

 از أثر مت چه گرا امنیت احساس ) مقولۀ1345، 1390ساخت(ملکی و همکاران،  میسر غیرعاملپدافند 

(پورمحمدي و همکاران،  است ترتوجه قابل اهمیتی داراي اما است؛ شهر یک در وضعیت امنیت و شرایط
 میان متقابل وابستگی که نماید می مهم آنجایی از شهري امنیت موضوع به پرداختن ) ضرورت8، 1390
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 نتیجه این به را ما هاآن بین رابطۀ تعریف و امنیت و توسعه است. مفاهیم ناپذیر اجتناب ،توسعه و امنیت

 :که رساندمی
 فرهنگی  اجتماعی اقتصادي، مسایل در کشور یک ماندگیعقب بنابراین است؛ امنیت مولد توسعه، .1

 ي م ملّی امنیت تهدید به منجر شرایطی در و کشور آسیبپذیري ضریب افزایش باعث و فناوري،
ی امنیت تأمین مقدمۀ کشور، یک ملّی قدرت افزایش و توسعه که این ضمن .شود  خواهد آن ملّ

 بود؛
گیرد(مؤمن زاده، می شکل امنیت، بستر در تنها توسعه که معنا بدین است؛ توسعه بسترساز امنیت، .2

 که گرفت نتیجه توان می شهري، امنیت مقولۀ بودن بعدي چند و ماهیت به توجه با  )27، 1386

 و نگر جانبه همه و واحد جامع، مدیریتی شهري پایدار توسعۀ اساس بر امنیت شهري مدیریت
 ).190، 1385طلبد (رهنمایی و پورموسوي، موجود را می وضعیت از فراتر

تـداوم   کـه  طـوري  گیـرد؛  مـی  قرار محور شهري فضاي در انسان، زندگی کیفیت شهري، پایدار توسعۀ در
نرسـد(نورنژاد،   آسـیبی  شـهري  محـیط  پایـداري  بـه  و باشد اجتماعی رفاه و بالندگی با توأم شهروندان زندگی
 گرفته مرزها امنیت تأمین حفظ از است، امنیت تأمین بحث ها، حکومت کارکرد ترین ). اصلی187، 1377

شـود(فیروزي،   مـی  محسـوب هـا   آن وظایف ترین مهم از که شهروندان امنیت تأمین و شهرها امنیت تا حفظ
1385 ،13(   
 غیرعامل پدافند اصولشهري و هاي  کاربري

و  جمعیت استقرار بهینۀ مقیاس تعیین کشور، جغرافیاي در ایمن هايعرصه انتخاب فریب، اختفاء، استتار،
و  تهدیدات با متناسب ،عملکردها توزیع در پراکندگی ها،صحنه در دفاعی بحران مدیریت فضا، در فعالیت
 عملکردها، استقرار و یابی مکان پروژه، اقتصادي توجیه و پراکندگی از بهینه مقیاس انتخاب جغرافیا،

 گاه و منظوره دو هايسازه ایجاد حیاتی، هايسازه سازيایمن و استحکامات پایداري و سازيمقاوم

  است. اصول این از اییمجموعه شامل ...چندمنظوره
 هر براي اولیه ملزومات از که هاییکاربريبرق):  انتقال هاي پست و آب حیاتی (مخازن هاي کاربري

 بهینـه،  رسـانی  خـدمات  بر آنها شود. وجودمی اطالق هند،ن می بنیان شهر، در را زندگی چرخۀ و شهر بوده

 از و مختـل  را شـهر  حیـاتی  جریان تواندمی بحران)، وقوع (با هاکاربري این گونه در نقصان و تأثیر گذاشته

 توجه با هاکاربري این بهینۀ استقرار نماید. رو به رو نابسامانی با را شهر روز چند ظرف و عادي خارج روال

 .باشد مؤثر العادهفوق بحران، زمان در آن عملکرد و کارایی میزان بر تواندمی محدوده، سنجی هر بحران به
-کـاربري و....):  منفجـره  مواد و گاز انبار گاز، فشار تقلیل مراکز بنزین، اشتعالی (پمپ هاي کاربري

 و بحـران (جنـگ   شـدن  حادث با همزمان و نموده فعالیت شهر، در وسیع خدماتی سطح در هستند که هایی
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 بـه  بـر  عـالوه  یـابی،  مکـان  و اسـتقرار  زمان در ایمنی و سازگاري رعایت عدم صورت و در شهر زلزله) در

 هـاي  کـاربري  در ناپـذیري جبـران  خسارات به منجر آنی صورت به توانند می خود کاربري، افتادن مخاطره

 مـوج  میـزان  بر که دارد آن همجوار هايکاربري و بحران نوع به بستگی این امر، البته شوند؛ خود همجوار

 .دارد مستقیم تأثیر انفجار
 که هستند هاییکاربريو): ها  پایانه ها، فرودگاه ها، تأسیساتی (بیمارستان و زیرساختی هاي کاربري

 .نمایند می فراهم جریان این براي را بسترهایی و دارند مستقیم ارتباط نجات و امداد عملیات با مهم به نحویی

 تقرار اس بر حاکم اصول و ضوابط رعایت لزوم محدودهایی، هر در بحران نوع هر وقوع احتمال به با توجه

 ضـروري  و ...)  چنـدمنظوره  هـاي کـاربري  وجـود  بهینـه،  توزیـع  هـا، همجـواري  آن (رعایت مکان گزینی و
  .نمایند می

 وکارخانجـات  هـا،  پتروشـیمی  وهـا   (پاالیشـگاه  اسـتراتژیک  حساس و هاي کاربري

 سطح با غذایی و صنعتی
 نظام به توجه قابل صدمات موجب ها، آن از قسمتی یا کلی انهدام که هستند مراکزيفراملی و ... ):  تولید

 )12، 1391(ملکی،  گرددمی اییمنطقه تأثیرگذاري سطح با ...و دفاعی اقتصادي، سیاسی،

 پدافنـد  ریـزي برنامـه  منظـر  از تهدیدپـذیر  هايکاربري استقرار مالحظات و ضوابط

 غیرعامل
  و ...)ها  پادگان پتروشیمی، اقتصادي (کارخانجات، – دفاعی تأسیسات سایت انتخاب ضوابط

  نزدیـک  و نگیرد قرار دشمن دید معرض در راحتی به که جاهایی وها  دره داخل ها، کوه پناه در تأسیسات
 ) 1348، 1390(ملکی و همکاران،   شوند ایجاد نباشد، میسر سهولت به آنها سوي به شدن

 
 اهمیـت  از ...و راهـآهن  خطـوط  هـا،  فرودگاه ها، راه شبکۀ شامل ها، دسترسی و زیربنایی عوامل به توجه

 همـاهنگی  و همرنگی که شوند ایجاد اي گونه به تأسیسات و است برخوردار مکانیابی در زیادي  بسیار

(پورمحمـدي و   شود استفاده طبیعی عوارض از و باشند داشته ) را ...و شهري (کوهستانی، محیط طبیعی با
 ). 5، 1391همکاران، 

  فاصـلۀ  داشـتن  ...و آب هاي خانه تصفیۀ برق، هاي نیروگاه نظیر شهري، تجهیزات و تأسیسات مکانیابی در
 با .است ضروریات )از ...و انبارها ها، پ(ادگان پرخطر هاي کاربري دیگر و مسکونی مناطق از مناسب

 را دشـمن  دیـد  :باشد زیر شرایط کنندة برآورده باید دفاعی، هاي مجموعه احداث فوق، به مطالب توجه

 دشـمن  بـراي  آن درست تشخیص رؤیت، صورت پوشش) در اختفاء، (استتار، نماید کور به استقرار نسبت

 نگیـرد  قـرار  دشـمن  هـاي  سـالح  هـدف  راحتـی  بـه  درسـت،  تشـخیص  صورت در مشکل باشد (فریب)
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(اسـتحکام) (صـفا و    ببیننـد  آسـیب  کمتـر  یـا  ندیـده  آسـیب  گـرفتن،  قـرار  هدف صورت در (پراکندگی)
 ).36، 1388نیا، غضنفري

  مسکونی هاي کاربري پدافندي ضوابط
 پراکنش باید شهري، مراکز در هاانسان امنیت حفظ و هابحران با مقابله براي که است این است مسلم آنچه

 را جانی و مالی آسیب ترینکم بحرانی مواقع در بتواند تا باشد برخوردار مطلوبی حد از جمعیت و توزیع

 این با مقابله براي شهري محیط در مسکونی هايکاربري یابیمکان در تمهیداتی باید لذا متحمل شود؛

 :ارائه گردد مخاطرات
از  و شناسـایی  تهدیـدات  لحـاظ  از شـهر  حسـاس  نقـاط  نقشـۀ  بایـد  شهري اراضی کاربري نقشۀ تهیۀ از قبل 

 مـد  سـاختمانی،  هـاي  پروانه صدور در همچنین .گردد جلوگیري نقاط این در مسکونی کاربري جانمایی

 بـا   باید پناهگاه ساختن البتهباشد.  اجباري پناهگاه ساختن واحد، 4باالي  هايساختمان در که نظر باشد

 ).11، 1388گیرد (شوراي عالی معماري و شهرسازي،  صورت دولت مالی همکاري
چنـین  هـم  و دهـد  مـی  افـزایش  را محـیط  هـدفگیري  امکـان  محدوده، یک در ...وها  سرمایه افراد، تمرکز 

جانبی  تأثیرات و خطرپذیري افزایش سبب فشرده، محوطۀ یک در هاآن تمرکز و هاساختمان همجواري
 ).97، 1391گیرد (ملکی و برندکام،  قرار نظر مد نکات این مسکونی مکانیابی در باید پس گردد؛می آنها

 ایمنی افزایش ضریب تا باشد منظم و متمرکز غیر صورت به که است بهتر مسکونی محیط کلی طراحی در 

 خطر براي کاهش مسکونی هاي ساختمان از دسترسی مسیرهاي ایمنی فاصلۀ حداقل شود می توصیه و یابد

  ).591، 1390باشد(قائد رحمتی و عاشورلو،  ساختمان ارتفاع سوم یک با برابر آوار ریزش

  نشانی آتش مکانیابی پدافندي ضوابط
 نشان حساسیت آن مکانیابی در باید و دارند ايالعادهفوق کارایی بحرانی، مواقع در که مهم هايکاربري از

 :است نشانی داد آتش
نشانی باید آتش ایستگاه هر گردد. همچنین، تأسیس نشانیآتش ایستگاه یک نفر، هزار 50 هر ازاي به تقریباً 

عرصـه،   مشـاور  (مهندسـین  باشـد  مـی  مربـع  کیلومتر 7 با برابر مساحت این دهد؛ پوشش را کیلومتر 1.5
 با برابر نشانی آتش هاي ایستگاه از یک هر و مرکزي ادارة به واگذاري فضاي باید طورهمین  ).1، 1375

 به فراوانی  زیان سوزي،آتش که تأسیساتی و شود پیشبینی ایمنی خدمات و نشانیآتش سازمان معیارهاي 

  )137، 1385کنند (زیاري،  بینیپیش خود سازمان در اي ویژه رسانیآتش سیستم باید رساند، می آنها
 معـابر محلّـه   کنار در استقرار صورت در باشد. اصلی معابر حاشیۀ در باید نشانی تشآ هاي ایستگاه استقرار 

دو بـر   هـاي زمـین  در استقرار و گیرد قرار دارد، وجود اصلی معبر با ارتباط امکان که مکانی در باید اي،
  ).99، 1387دارد (تقوایی،  ارجحیت باشد، داشته دسترسی اصلی معبر دو بر که
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بـودن   طرفـه  یـک  همچنـین  باشـد.  تقـاطع  آن، خروجـی  محـل  که گردد یابیمکان جایی در باید نشانیآتش
 باید در نشانیآتش ایستگاه ساختمان گردد؛می نشانی آتش هايایستگاه کارایی عدم باعث شهر هايخیابان

  )593، 1390باشد(قائد رحمتی و عاشورلو،  ایمن کامالً مخاطرات برابر

  درمانی بهداشتی کاربري پدافندي ضوابط
 جانی و اقتصادي صدمات رفته، بین از بحران بروز اثر در ما کشور جمعیت از تعدادي چندگاهی از هر

دیگر  با آن شدن جوار هم از جلوگیري و درمانی کاربري جانمایی ،منظور این براي .شوند می زیادي متحمل
دوام  و حفظ به هم د توان می ها، کاربري اینگونه از مناسب فاصلۀ رعایت و متضاد و متعارض هاي کاربري
قابل  حد تا پذیري آسیب از و داده ارائه را بهتري خدماترسانی جنگ، زمان در هم و نماید کمک کاربري
 :شود طراحی شهري پدافند معیارهاي و اصول به توجه با باید بیمارستان مکان .بکاهد اي الحظه

برابـر    دو حـداقل  اورژانـس،  شرایط در بیماران پذیرش ظرفیت افزایش جهت کافی، تجهیزات از برخورداري
  .است ضروري ...و اورژانسی تجهیزات براي امن انبارهاي ساخت همچنین، .باشد عادي شرایط

بحرانـی   مواقـع  در اسـتفاده  بـراي  بیمارسـتان  اطراف باز فضاهاي و گردند مکانیابی وسیع، فضاي یک در باید
عنـوان   بـه  بحرانـی  مواقـع  در شـهري  باز فضاهاي از توان می دقیق، طراحی یک با البته .باشند شده آماده

 .موجود باشد همواره بیماران اضطراري کردن بستري براي امدادي چادر همچنین .کرد استفاده بیمارستان
 به بیمارستان بتوانند سهولت به امدادي وسایل و افراد که باشد نحوي به باید بیمارستان به منتهی معبر عرض 

 و هـاي مناسـب   خروجـی  هـاي  راه شـامل  ،اضطراري موارد در سریع تخلیۀ امکان و کنند پیدا دسترسی
، 1386باشد ( حسینی،  داشته وجود ...و خروجی راه به بیمارستان هاي بخش کلیه سریع و آسان دسترسی

57.( 

  سوخت تأسیسات خاص ضوابط
 فعالیـت  و شـوند  بنـدي دسـته  و شناسـایی  منطقـه،  سطح در انرژي به متکی هاي فعالیت ترینمهم است الزم

 .گردد محدود خطر پر نقاط در سوختی بزرگ تأسیسات
 ي سوز آتش ویژه (به شبکه به آسیب اثر در احتمالی خطرات با مواجهه براي الزم ریزهايبرنامه است الزم
 بـه  گاز و نفت دیگر هاي شبکه از استفاده امکان که شود می توصیه و آید عمل گاز) به و نفت نشت و 

صـال  امکان همچنین .گردد فراهم مهم هايسکونتگاه ویژه در  بـه  موجـود  سـوخت  تأسیسـات  شـبکۀ  اتّ

 )174، 1391ملکی،  آید ( فراهم سوخت، تأسیسات هاي دیگرشبکه

  برق تأسیسات خاص ضوابط
 سانحه زمان در ویژه به اي منطقه عناصر سایر وها  سکونتگاه حیات در برق جریان وجود اینکه به با وجه
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 اتکاء (مثل دیگر عناصر و منابع به اتکاء میزان نظر از برق تأسیسات تا است الزم دارد، فراوانی اهمیت

 و ایمنـی  جدیـد،  تأسیسـات  طراحـی  در شود می توصیه و شده آب) بررسی تأسیسات یا و انرژي به منابع
 .شود تأمین آن به متکی منابع نظر از فعالیت امکان تداوم

 تـأمین  ي اضـطرار  بـرق  پرتراکم) امکانات ویژه زیستی (به هاي کانون حیاتی تأسیسات براي است ضروري

 براي الزم هاي پیشبینی است ضروري .شوند نصب امن جاهاي در باید اضطراري برق واحدهاي و گردد،

 دارد، وجودها  آن در آتشسوزي احتمال  که برق تأسیسات از هایی بخش و خطرزا هاي کاربري برق قطع

 مانند و آتشسوزي خطر احتمال که تأسیسات برق از هایی بخش در همچنین آید؛ عمل به سانحه زمان در

 بـه  .شود انجام مکان، تخلیۀ و برق قطع جریان ي برا الزم هاي یشبینی پ است ضروري دارد، وجود آن

 ترتیبـی  بـه  شـبکه  و شـود  بررسی نظر آسیبپذیري از برق تأسیسات شبکۀ یی فضا ي کالبد شکل عالوه،

 فراهم جایگزین و موازي هاي شبکه به اتصال امکان سانحه، اثر بر برق قطع صورت در که شود طراحی

 )34: 1388(مهندسین مشاور تهران، پادیر،  گردد

  شهري هاي پناهگاه پدافندي ضوابط
 گفته پناهگاه تعریف در : « کاربري و تخصصی طراحی خاطر به که گردد می اطالق مکانی به پناهگاه

 ایمنی ضریب و حفاظت ة درج از متعارف هاي ساختمان به نسبت تهدیدات، انواع مقابل در شود خاص می

، 1388نماید (مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازي،  فراهم افراد براي بیشتري امنیت و باشد باالتري برخوردار
38( 

ایـن   .اسـت  الزامی ...و شیمیایی انبارهاي آب، هاي چاه سوخت، مخازن پناهگاه، احداث محل فاصلۀ رعایت
 .گردد می تعیین مذکور موارد از حاصل احتمالی خطرات مقیاس به توجه با فاصله

در  .گـردد  تعیـین  فـراد  ا سـریع  دسترسـی  جهت مناسب، فاصلۀ اساس بر باید عمومی پناهگاه احداث محل .
ایجـاد   شـود؛  گرفتـه  نظـر  در مـدفون  شـکل  به و زمین زیر در پناهگاه محل تا است بهتر امکان، صورت
 مسکونی بزرگ هاي مجتمع و شهرها داخل و صنعتی نظامی، هاي سازمان و تأسیسات کنار درها  پناهگاه

هاي  سالح آثار از حاصل انسانی تلفات میزان کاهش در ارزشمندي بسیار نقش خانوادگی، هاي و پناهگاه
 )10، 1388(صفا و غضنفري نیا،  داشت خواهد دشمن
هرگونـه   و تـرکش  انفجـار،  قبیـل  از متعـدد  افزارهاي جنگ از ناشی اثرات مقابل در بتوانند بایدها  پناهگاه

قبیـل   از هـایی  ویژگـی  رعایـت  رو ایـن  از .باشـند  مقـاوم  منفجره، مواد اشتعال و احتراق از ناشی آلودگی
 ایـن  در فیلتراسـیون  تجهیـزات  بـودن  دارا و آلوده هواي ورود از ممانعت انفجار، برابر در سازه استحکام

 نیـز  طراحـی  در هوا خروج و هوا تأمین هاي سیستم وجود ضرورت متعاقباً .گردد می توصیه گونه ابنیه،

 و پرسـنل  سـریع  انتقـال  امکـان  که باشد اي گونه به باید پناهگاه مکانی موقعیت .رسد می به نظر بدیهی
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 بـین  زیرزمینـی  دسترسـی  هـاي  راه تـوان  می هدف، این به نیل براي .باشد میسرها  آن به داخل تجهیزات

 )62، 1388(موحدي نیا،  نمود ایجاد آن از کننده استفاده ابنیۀ  وها  پناهگاه
مواقـع   در کـه  گـردد  طراحـی  صـورتی  بـه  و باشـد  برخـوردار  باالیی امنیت از باید پناهگاه به ورودي مسیر

و  تأسیسـاتی (آب   فضـاي  ماننـد  سـاختمان،  پـذیر آسـیب  هاي بخش از دور باید و نگردد مسدود حساس،
 ).39، 1388فاضالب) قرار گیرد (مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازي، 

 باز و سبز فضاهاي کاربري استقرار اصول و ضوابط
گـذر،   با تفکیکی قطعات جاورتم نحوة دارد؛ بستگی کافی هايدسترسی به پناهگیري امکان و گریز قابلیت

قـرار   بررسـی  مـورد  باید معابر محوریت درجۀ نیز و گذر با قطعۀ هر شده ساخته و باز فضاي همجواري
 ،بافـت  کـارایی  افزایش در دیگري عامل مسکونی، هاي بخش بافت سطح کلّ در باز فضاهاي الگوي گیرد.
عـوارض   یـا  سـاختارها  بـا  جواريهم و باز فضاهاي قرارگیري سطح و است. موقعیت طبیعی سوانح هنگام
 ).27، 1387(عزیزي و اکبري،  شود باز فضاهاي آسیب موجب تواند می آن وسعت به توجه با طبیعی

 توانند می باز ي فضاها .دارند مصنوعی و طبیعی حوادث اکثر نتایج و آثار کاهش در مهمی نقش باز، فضاهاي 

 آن مطـرح  در گرفتن پناه و استقرار و فرار امکان با دسترس در منطقۀ یک عنوان به اضطراري مواقع در

 جهتها  حربه ین تر مهم از یکی شهري هاي بافت داخل باز فضاهاي مناسب طراحی ترتیب بدین .باشند

 این فضـاها،  تعداد به بستگی شهري، محدودة در باز فضاهاي سودمندي .گردد می محسوب خطر با مقابله

 ).8، 1384دارد (زبردست و محمدي،  سبز مناطق سیستم تداوم همچنین و شهر تمام در آنها یکسان توزیع

 (توپوگرافی)   ارتفاعات عامل با رابطه در پدافندي مالحظات
و  هنري اصول بیشتر که رنسانس دوران جز (به است شده تأکید زیاد توپوگرافی عامل بر گذشته در

 عامل که چند است). هر گرفته قرار نظر مد دفاعی اصول کمتر و رفته کار به شهرسازي در زیباشناسی

 استقرار براي زیاد ارتفاع انتخاب امروزه اما است؛ مطلوب معینی حد تا بلندي بر گرفتن قرار ارتفاع و

 توپوگرافی عامل اهمیت .باشد نمی مطلوب و مناسب نظامی شهرهاي ایجاد یا هاي استراتژیک کاربري

 :نداشت چندانی پیشرفت جنگی فنآوري بود که زمانی به مربوط
فکـر    بـه  بعدها و ساختند می را خود دفاعی استحکامات و قالع ها، کوه باالي در قدیم هاي دوران در -الف

 جنـگ  زمـان  تـا  نیـز  مـورد  این که افتادندها  کوه دامنۀ در دیگر حیاتی مراکز حتی و مراکز این ایجاد

  ).248، 1375داشت(فرید،  اول اهمیت جهانی
 که شایسته صورتی به تواند نمی شهرها، داخل در استراتژیک مراکز مکانیابی و استتار به دادن اهمیت -ب 

اسـتتار   و مکانیـابی  بـراي  توپـوگرافی  عامـل  از وسـیع  سطحی در توان می مورد این از .باشد جوابگو باشد،
 ارتفاعات، درها  کاربري استقرار همچنین، .کرد استفاده شهري مراکز از دور و کشوري استراتژیک صنایع
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 .باشـد  متفـاوت  بایـد  شـود،  مسـتقر  شـهر  اطـراف  در اینکـه  یـا  شود واقع شهر خود در که این بسته به

 زیـرا  کـرد؛  اجتنـاب  همـوار  نسـبتا  یا مسطح هاي دشت در حیاتی تأسیسات ایجاد بایستی از حتیاالمکان

 دیگـر،  سـوي  از .داشت نگه مخفی دشمن دید از توان نمی را هایی محل در چنین شده احداث تأسیسات

 و کـم  ارتفـاع  در پـرواز  ضمن تواند می و شود نمی مواجه عوارض با مشکل نیزها  آن به حمله در دشمن
 ارتفـاع  در مجـدداً  و بدهد قرار اصابت مورد را هدف موقع، گیري بهاوج با رادارها، دید در نگرفتن قرار

  )38، 1388صفا و غضنفري نیا،  شود ( دور صحنه از پایین
  نتیجه گیري

هاي رسیدن به امنیت انجام شده در ارتباط با پدافند غیرعامل و روشهاي  نتایج حاصل از تحقیقات و پژوهش
ریزي شهري و به ویژه در شهر همگی منعکس کننده این واقعیت است که این امر بدون توجه به برنامه

ریزي شهري محقق نخواهد شد. ترکیب ترین مبحث برنامهبه عنوان مهمریزي کاربري زمین شهري برنامه
تواند راهگشا باشد و مسئولین شهر  می برنامه ریزي کاربري زمین شهري و اصول پدافند غیرعاملهاي  نظریه

را در رسیدن به توسعه پایدار شهري و همچنین بهبود احساس امنیت شهروندان مؤثر باشد. این به معنی 
و خشن جلوه دادن فضاي شهري نیست بلکه به معنی اتخاذ تدابیر مناسب معماري و طراحی شهري و  نظامی 

منعطف هاي  صحیح و استفاده از کاربريهاي  یابیهمچنین برنامه ریزي دقیق کاربري زمین شهري است. مکان
  تواند در این راه بسیار کارگشا باشد. ها می و همچنین اختالط کاربري

    



 q  875  ریزي کاربري زمین شهري با تأکید بر اصول پدافند برنامه  
 

 

  مآخذمنابع و 
، بررسی و تحلیل تمهیدات پدافنـد غیرعامـل در شـهر سـقز در     1389طاهره، حسینی امینی، حسن،  ،پریزادي

 26رویکردي تحلیلی، فصلنامه مدیریت شهري شماره 
، مفاهیم بنیادین در پدافند غیرعامل با تأکید بر شهر و ناحیـه،  1389حسینی امینی، حسن،  ،طاهره ،پریزادي

  انتشارات کهن
، مدیریت و برنامه ریزي شهري با تأکید بـر  1390آرزو و ملکی کیومرث،  ،محمدرضا، شفاعتی ،حمديپورم

پدافند غیرعامل راهبردي در ایمنی و توسعه پایدار شهري، یازدهمین کنگره جغرافی دانان ایران، دانشـگاه  
 شهید بهشتی، شهریورماه

، پدافند غیرعامـل الزامـی در برنامـه ریـزي     1390کیومرث،  ،آرزو و ملکی ،محمدرضا، شفاعتی ،پورمحمدي
 پدافند غیرعامل، دانشگاه ایالم. شهري و منطقه اي، سومین همایش ملی
شـهري در مسـیرهاي راه   هـاي   ، بررسی آسیب پذیري کاربري1390تقوایی، مسعود و علی جوزي خمسلویی، 

، 16صل نامه آمایش محیط، شماره پیمایی با رویکرد پدافند غیرعامل مطالعه موردي: کالن شهر اصفهان، ف
 125 – 142صفحات 

، برنامه ریزي و مدیریت بحران شهري با تأکید بر امکانات، خدمات آتش نشانی، نشر 1387تقوایی، مسعود، 
 کنکاش، اصفهان

 116، پدافند غیرعامل و کاربرد آن در شهرسازي، نشریه ارمغان، شماره 1390حسینی امینی، حسن، 
 199شماره  ،، تشکیل کمیته پدافند غیرعامل، نشریه خوارزمی1390سن، حسینی امینی، ح

ارزیابی ساختار شهر لنگرود جهـت برنامـه ریـزي     ،1385حسینی امینی، حسن، اسدي صالح، و مهدي برنافر، 
  15پدافند غیرعامل نشریه تحقیقات کاربردي علوم جغرافیایی، جلد 

ارزیـابی یـک شـهرك صـنعتی از منظـر پدافنـد غیرعامـل،        ، 1390حسینی امینی، حسن، عشق آبادي فرشد، 
  یازدهمین کنگره جغرافی دانان ایران، شهریورماه.

، تدوین معیارهاي پدافند غیرعامل در معمـاري امـاکن عمـومی، تهـران، مؤسسـه      1386حسینی، سید بهشید، 
 آموزشی تحقیقاتی پدافند غیرعامل، دانشگاه هنر تهران

، بررسی ناپیداریهاي امنیتی کـالن شـهر تهـران بـر اسـاس      1385ی پورموسوي، رهنمایی محمدتقی و سیدموس
 177 -193، صفحه 57جغرافیایی، شماره هاي  توسعه پایدار شهري، فصلنامه پژوهشهاي  شاخص

، مکان یابی مراکز امدادرسانی در شرایط وقوع زلزله با استفاده از 1384زبردست اسفندیار و عسل محمدي، 
GIS یابی چند معیاره و روش ارزAHP 5-16، صفحه 21. نشریه هنرهاي زیبا، شماره 

 ، برنامه ریزي کاربري اراضی شهري، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه یزد، یزد1386زیاري کرامت اهللا، 
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 ، برنامه ریزي شهرهاي جدید، چاپ هفتم، انتشارات سمت، تهران1385زیاري، کرامت اهللا، 
توسـعه و عمـران مصـوب    هاي  ، مقررات شهرسازي و معماري طرح1388ي، شوراي عالی معماري و شهرساز

 شوراي عالی معماري و شهرسازي کشور، نشر توسعه، تهران
امن، چـاپ سـوم، انتشـارات دانشـگاه صـنعتی      هاي  ، استحکامات و سازه1388صفا پیمان و سجاد غضنفرنیا، 

 مالک اشتر، تهران
حظات شهرسازي در سنجش آسیب پذیري شـهرها از زلزلـه،   ، مال1387عزیزي محمدمهدي، و رضا اکبري، 

 25-36، تابستان، صفحه 34مطالعه موردي: منطقه فرحزاد، تهران، نشریه هنرهاي زیبا، شماره 
 ، جغرافیا و شهرشناسی، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تبریز، تبریز1375فرید، یداهللا، 

، 21غرافیاي امنیتی تهـران، رشـد آمـوزش جغرافیـا، دوره     ، فرصتها و چالشهاي ج1385فیروزي محرم علی،  
 10 -17زمستان، صفحه  ،2شماره 

، برنامه ریزي کـاربري اراضـی شـهري مبتنـی بـر اصـول پدافنـد        1390قائد رحمتی صفر و مهراب عاشورلو، 
 588-595غیرعامل، مجموعه مقاالت سومین همایش ملی پدافند غیرعامل، دانشگاه ایالم، اردیبهشت ص 

  57-65صفحه  2، مبانی نظري معماري در پدافند غیرعامل، مجله پدافند غیرعامل، 1385رزام شاد، م، ف
، اسـتفاده از محـیط طبیعـی درون    1390کامران، حسن، پریزادي طاهر، صحرایی امیر و حسن حسینی امینی، 
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  چکیده
همواره ، تهدیداتدفاع در مقابل هاي  روش یکی از موثرترین و پایدارترین عنوان بهعامل دفاع غیر

در افـزایش   پدافند غیرعاملبا توجه به نقش و اهمیت . مد نظر کشورهاي جهان قرار داشته است
هاي  سیاستلزوم تدوین ، کشور پذیري آسیبتوان و اقتدار نظام جمهوري اسالمی ایران و کاهش 

بیش ، جرایی کشوراهاي  سیاستتنظیم مقررات و ، کلی براي نهادینه کردن این امر در قانون گذاري
ـ  شود.  می از پیش احساس حکمی تبین دانش ژئومورفولوژي و استراتژي نظامی ارتباط بسـیار مس

تمـاس موضـوع دانـش     یک سـو بررسـی تغییـرات و فراینـدهاي سـطح      زیرا از. برقرار است
سـطح   ژئومورفولوژي است و از سوي دیگر طراحی و اجراي استراتژي نظامی در فضاي همـین 

توانند در خدمت انسان قرار  می ژئومورفولوژي زیادي هستند کههاي  پدیده. گیرد می تماس صورت
از فرمهـاي پرکـاربرد   . گیرند تا انسان با به کار گرفتن آن در دفاع دچار کمترین خسارت شـوند 

ها،  دره، نوع دامنه، ها شکل کوه، جهت شیب، توان به غارها پدافند غیرعامل میژئومورفولوژي در 
تمـامی ایـن عوامـل در    . اشاره کرد... چشمه و قنات و، گالی، ها گسلها،  پرتگاه، پالیاها،  مئاندر

تـوان در برابـر    می درست ریزي برنامهتوانند نقش ایفا کنند که با  می دونقش مزیت و محدودیت
ب جهت شـی ، مثال غارها براي پناهگاه عنوان . بهمعقولی انجام داد ریزي برنامهاحتمالی هاي  حمله

ها براي دسترسی به آب براي هم  و قناتها  ها جهت عبور و استتارو چشمه شکل کوه، جهت استقرار
در این تحقیق عالوه بـر منـابع    . میهنان و در امان بودن از گازهاي سمی احتمالی مناسب هستند

و  RSو   GISهاي  توپوگرافی و زمین شناسی و نیز نرم افزارهاي  و میدانی از نقشهاي  هکتابخان
  . و عکسهاي هوایی استفاده شده استاي  هتصاویر ماهوار

  استقرار تجهیزاتریزي،  ، برنامهژئومورفولوژيپدافند غیرعامل، : ها کلیدواژه
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  مقدمه
کاهش ،عبارت است از مجموعه اقدامات غیر مسلحانه اي که موجب افزایش بازدارندگی غیرعاملپدافند 

ارتقاء پایداري ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و ،ضروريهاي  تداوم فعالیت،آسیب پذیري
فراروي هاي  تواند موجبات گسترش امنیت و مدیریت یکپارچه بحران می و گردد می اقدامات نظامی دشمن

  را فراهم گرداند.ها  کشور
مانه و تقلیـل  نامتقارن امروزي در جهت مقابلـه بـا تهاجمـات خصـ     عامل در جنگهايرانجام اقدامات غی

دریایی کشور مهاجم موضوعی بنیادي است که وسـعت و گسـتره آن   ،زمینی،خسارات ناشی از حمالت هوایی
  را در بر می گیرد.ها  تمامی زیرساخت

زمینی وحتی هوایی روي بخشهاي هموار و ناهموار سطح زمین صورت می گیرد کـه  ،تمام تحرکات نظامی
ش ژئومورفولوژي است .بین دانش ژئومورفولوژي و استراتژي نظـامی  موضوع دان،آن شناخت اشکال ه ومطالع

ارتباط بسیار مستحکمی برقرار است؛ زیرا، از یکسو، بررسی تغییرات و فرآیندهاي سطح تماس موضوع دانش 
ژئومورفولوژي است و از سوي دیگر، طراحی و اجـراي اسـتراتژیهاي نظـامی در فضـاي همـین سـطح تمـاس        

اي استراتژیهاي نظامی، چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم، تحت تأثیر پدیـده هـاي   صورت می گیرد. اجر
ژئومورفولوژیکی فضایی است. از آنجا که سطح لیتوسفر به منزله نقطه آغاز و اساس هرگونه عملیات نظامی 

ي و بررسـی ویژگیهـاي آن (لیتوســفر و ارتبـاط آن بـا محـیط اطــراف) از نظـر توپـوگرافی، لیتولــوژ        ،اسـت 
ژئومورفولوژي، براي موفقیت آمیز بودن عملیات بسیار ضرورت دارد. پدیده هاي ژئومورفولوژیکی، افزون بر 
اینکه یکی از موضوعات قابل بررسی و مورد نظر در استراتژیهاي نظامی هستند، می توانند عاملی براي ایجاد 

ژیکی هم از نظر مقیاس زمانی و هم از نظر تشنج بین کشورها باشند. چنین نقشی براي پدیده هاي ژئومورفولو
مقیاس مکانی، قابل بررسی و مطالعه است. همچنین، بـا توجـه بـه تـدریجی یـا ناگهـانی بـودن پدیـده هـاي          

در استراتژیهاي نظامی در زمان جنگ و صلح نیز متفاوت خواهد ها  ژئومورفولوژیکی، بررسی نقش این پدیده
العات توپوگرافی، لیتولوژي و مورفولوژي را یکجا در خود دارد، بهترین بود. نقشه هاي ژئومورفولوژي که اط

وسیله براي مطالعات زیربنایی طرحهاي استراتژیهاي نظامی محسوب می شوند. ژئومورفولـوژي شـاخه اي از   
جغرافیاي طبیعی است که در آن، افزون بر اینکه، اشکال هندسی ناهمواریها و پستیها و بلنـدیهاي روي زمـین   

ه شکل علمی و منطقی بررسی می شوند، ویژگیهاي توپوگرافی نیز با دقت کـافی مـورد مطالعـه و تشـخیص     ب
  قرارمی گیرند.

امکان ،زمانی که در طراحی یک رزمایش یا عملیات از قابلیت منطقه براي عبور نیروهاي پیاده ومکانیزه
کانـات طبیعـی منطقـه بــراي    ام ،لغــزش در منطقـه  طوفـان،ریزش و  وقـوع خطرهـاي طبیعی،ماننـد سـیل و    

اختفا،مقاومت موادسازنده منطقه در برابر ضربات وارد شده در اثـر اصـابت گلولـه،ارتفاعات مهـم منطقـه،      
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تیر و ارتباط رادیویی در منطقه ،شدن و استقرار نیروها و موانعی که در برابر دید بخشهاي مناسب براي پیاده
براي پهلوگیري قایقها و کشـتیها نـوع    ا یا دریاچه و قابلیت آنوجود دارد و در مورد سواحل، میزان عمق دری

ژئومورفولوژي کمک مـی گیـریم. (    ساحل ( باتالقی شنی ماسه اي،صخره اي) بحث می شود،در واقع از دانش
  )1382،مختاري

و ادوات جنگـی سرنوشـت   ها  امروزه یکی از مباحث اصلی در هنگام جنگ نا متقارن حفظ زیر ساخت
صـحیح از امکانـات کشـورمی باشـد. بـه طـوري کـه اسـتفاده از عـوارض           هـم وطنـان و اسـتفاده   سازوجان 

سمت شهرها را کند مـی کنـد وشناسـایی ایـن      هم دید دشمن وهم حرکت او بهها  یکی و دهلیزژئومورفولوژ
عوارض جهت ساخت سیستم هاي زیربنایی در هنگام صلح می باشد. تا اگر کشور موردحمله قرار گرفـت از  

  می باشند.وضرورت چنین تحقیقاتی اهمیت ز آن بهره برداري شود. موارد مشروحه زیر نمونه هایی بارز ا
موجب زنده ماندن و حفظ بقاي نیروي انسانی می گردد که با ارزش ترین سرمایه و موجودیت ملی کشور -

  می باشد.
یار گـران قیمـت نظـامی مـی     موجب صرفه جویی کالن اقتصادي و ارزي در حفظ تجهیزات و تسلیحات بس-

  گردد.
و  مراکز عمده علمی و فرهنگی را در برابر حمالتو مراکز حیاتی حساس اقتصادي،سیاسی، نظامی،ارتباطی -

  هوایی دشمن حفظ و ادامه فعالیت در شرایط بحران و جنگ را ممکن می کند. بمباران هاي
  موجب تحمیل هزینه قابل توجه به دشمن می گردد.-
  د آمدن تاثیرات روحی و روانی مثبت در شهروندان و رزمندگان می گردد.سبب بوجو-
موجب حفظ نیروها براي ضربه زدن در زمان و مکان مناسب و گرفتن آزادي و ابتکار عمل از دشـمن مـی   -

  گردد.
  اجتناب ناپذیر بودن بروز جنگ هاي آینده و لزوم آمادگی دفاعی.-
با سیاسـت خـود کفـایی و عـدم      ساده تر سهل الوصول تر و،دفاع عاملنیل به دفاع غیر عامل در مقایسه با -

  کشور موافق تر است. و استقالل وابستگی
همسایگی ایران با کشور هاي افغانستان و ترکمنستان در شمال شرق کشور بویژه افغانستان که ثبات سیاسـی  -

  ندارد.
  کشور.عدم وجود پایگاه مناسب جهت تقویت مسائل نظامی در شمال شرق -
 وجود عوارض ژئومورفولوژي بسیار متنوع که می تواند نقش دفاعی نظامی مناسبی داشته باشد.-
ع یعامل،بـه علـت پشـرفت سـر     ییپدافنـد هـوا   یمیحات قدیوجود تسل وها  ستمیدر س يجاد شکاف فناوریا -

  ن روند.یانتها بودن ا یمدرن به سبب ب يع سامانه هایه سریو عدم امکان تهي فناور
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  در برابر جنگال پشرفته دشمن ییپدافند هوا ير بودن سامانه هایآسب پذ -
ک بـه  یز و بالستوکر يو موشک ها یتهاجم يماهایدر برابر هواپ ییپدافند هوا ير شدن سامانه هایغافلگ -

  علت :
     ياز نقاط کور رادار هن و استفادییپرواز در ارتفاع پا -
  ییپدافند هوا يارهاماورائ برد جنگ افز زا شکوپرتاب م -
  دشمن ییهوا يبرتر -
  کیضد بالست يفقدان سالح ها -

گذشته از آثار ارسطو،ابن خلدون، کالوتیس و مونتسکیو که به نحوي رابطه بین سـرزمین و عمـل مـردم    
 بیسـتم هاي قـرن  ست پذیریها وتهدیدات را مورد توجه قرار دادند.دانشمندان و استراژی جامعه در قبال آسیب

مل در آنها بحث دآثار جدیدي تولید کردن لفه هاي امنیتی جغرافیا را غنـی و ضـروري مـی     که تاً پیرامون مو
بـه شـمار    کژئواسـتراتژی  لوتیک ووژئوپ که هر دو از نظریه پردازان "ریمون چارلز"و "باتمن ریلی"سازد.

حمالت نظامی در طی  و تضعیفدر جغرافیاي دفاع به نقش عوارض زمینی در تسهیل  1987در سال  ،می آیند
 محرك محیطـی نـاقص   نده،وردو قرن اخیر پرداختند .از نگاه این دو هر دفاعی بدون توجه به عناصر باز دا

  .)1379،پدافند صرفاٌ در پرتو جغرافیا شناسی میسر است (عزتی است و
نامه کارشناسی ارشد خود بـه بررسـی عوامـل جغرافیـایی نظـامی منطقـه        در پایان ،)1380حسینی، علی (

کویري اسـتان سـمنان و نقـش آن در دفـاع و امنیـت پرداختـه اسـت. در ایـن تحقیـق بـا شناسـایی عـوارض             
هـاي مقابلـه و پدافنـد و آفنـد اشـاره کـرده         مورفولوژیکی و شناسایی ابعاد دفاعی امنیتی منطقه به بررسی راه

  ست. ا
نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان تحلیـل جغرافـی محـور جلفـا، مرنـد،       ) در پایان1383کیمیایی، اکبر (

تبریز و ارائه راه کارهاي دفاعی با تاکید بر تنگه دره دیز، در دفاع از منطقه مرزي آذربایجـان مـورد بحـث    
ی تنگه دره دیـز چـه نقشـی در دفـاع از     هاي جغرافیای قرارگرفته و با طرح سوال اصلی مبنی بر اینکه ویژگی

رسد تنگه دره دیز تاثیر بسزایی در  منطقه مرزي آذربایجان دارد  و ارائه این فرضیه مبنی بر اینکه به نظر می
امر دفاع از منطقه مرزي جلفا، مرند، تبریـز در مقابـل تهدیـدات از سـمت شـمال دارد و تجزیـه و تحلیـل        

اریخی، شرایط جغرافیایی، موقعیت سیاسـی، اقتصـادي، نظـامی و ... منطقـه     اطالعات موجود، تشریح پیشینه ت
  آذربایجان و کشور جمهوري آذربایجان (محور تهدید) به نتایج زیر رسیده است. 

ریزي عملیات نظامی (محور مرز  ) در پژوهشی به بررسی تاثیر ژئومورفولوژي بر طرح1387حسنی، علی (
یابد شناخت وضـع طبیعـی    توجه به اینکه عملیات نظامی در زمین سامان می با. عراق، مریوان) پرداخته است

  ریزي عملیات نظامی حائز اهمیت است. زمین منطقه و تاثیر آن در طرح



 q  883  هاي ژئومورفولوژي براي استقرارمنابع استراتژیک استفاده از فرم
 

 

عـوارض  نتیجـه گرفتـه شـده اسـت کـه      ب شرق کشور کار شـده و  ودر جن نقش عوارض ژئومورفولوژي
ض موازي با میدان رزم براي آفند مناسـب اسـت. کـوه    عوار ئومورفولوژي عمود برمیدان رزم براي پدافند وژ

متخاصم وهم به عنوان منطقه دیده بـانی و نصـب دسـتگاههاي     هاي مرتفع می توانند هم به عنوان مانع براي
  .)1387،اطالعاتی مورد استفاده قرار گیرد (رضایی

اعم  هر ناحیه اي،بیعی تحقیق درصدد آن است که رابطه بین عوارض ژئومورفولوژیکی و ط از این رو این
  پدافندغیرعامل از سرزمین عزیزمان مورد بررسی قرار دهد . دفاع و را با پدیده ....از کوهستان و دشت و
  روش تحقیق

روش اسنادي  با این بررسیباشد.  ترین مراحل تحقیق می گرد آوري اطالعات مورد نیاز تحقیق یکی از اساسی
 عوارض وها  نی انجام شده است. در این تحقیق براي درك پدیدهمیدا - نه اي توام با تجربیکتابخا–

 ،نقشه هاي توپوگرافی ،تصاویر ماهواره اي ،ژئومورفولوژي از روش تحلیل محتوا  تفسیر عکسهاي هوایی
ه است.براي نشان دادن از تجربه پیش کسوتان این عرصه استفاده شد نقشه ژئومورفولوژي و زمین شناسی و

کمک گرفته  شده  GIS , envi 4.5از نرم افزارهایی چون  غیرعاملش آن در پدافند بعضی عوارض ونق
است.به طور کامال انتخابی یک ناحیه دلخواه مورد پردازش قرار گرفته شده  است تا یک عارضه به نمایش 
گذاشته شود.براي تهیه عکس گاها نیاز به بازدید میدانی بوده است.در این تحقیق از سایتهاي مختلف اینترنتی 

.جامعه هدف کل کشور ایران به ویژه در نقاط و جستجوگرهایی چون گوگل ارث نیز استفاده شده است
  باشد که با توجه به حساسیت کشورهاي همسایه و تحرکات آنها انجام شده است. می مرزي

  بحث و نتایج
توان  یک دسته بندي بهتري  می ژئومورفولوژي و نقش آنها پرداخته شودهاي  اگر به تفکیک عارضه به پدیده
باشد که براي کارهاي  می مختصري از ژئومورفولوژيهاي  ن عوارض نمونهاز مطالب داشته باشیم.هرچند ای
  عبارتند از :ها  باشد.عوارض ژئومورفولوژي به تفکیک عارضه می کامل تر نیاز به تحقیقات بیشتر

  ارتفاعات
ارتفاعات اگر موازي با جبهه یا در مرز یا طرفین آن باشند به علت پوشش مناسب در ابتداي جنگ مورد 

گیرند. اما اگر جهت ارتفاعات بر منطقه عملیات عمود  می فاده حرکات نیروهاي آماد و تجهیزات قراراست
میزان ارتفاع کوهستان در افزایش دید و دیده بانی منطقه تاثیر بسزایی . باشد ار تفاعات به نفع مدافع می باشد

اي نظامی دارد و رزمندگان را از دید و این عوارض مورفولوژیکی تاثیر مثبتی در اختفاء و پوشش نیروه. دارد
امتیازات و قابلیت هاي دفاعی ارتفاعات فرصت هایی براي سپاهیان . تیررس مستقیم در امان نگه می دارد

جویند. ارتفاعات و  می اندك فراهم می سازد و در مواضع متعدد طبیعی که نفوذ به آنها دشوار است سود 
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نماید. ارتفاعات عالیترین  می گردد و مشکالتی را ایجاد می م مانع محسوبدرختان براي امواج رادار و بی سی
  ).1استتار را براي مدافع تهیه و میزان تاثیر آتش سالح هاي سنگین را محدود می کند (شکل 

  

  
  : واحد کوهستان در مرز 1شکل 

آالت و  سمت راست)نیز یکی از موانع طبیعی محسوب می گـردد کـه از حرکـت ماشـین     2شیب (شکل 
استقرار نیروها در مکانها جلوگیري می نماید.  طبق آخرین اطالعات تانگهاي مورد استفاده ارتش هاي جهان 

 34درجه و بیشترین شیب عرضی قابل عبـور   65بیشترین شیب طولی که می توانند از آن عبور نمایند شیب 
غیرعامل نقش اساسی دارد.،زیرا نیروها و نیز در پدافند ها  ). جهت شیب دامنه1388درجه می باشد (سهرابی،

تجهیزات بایستی در دامنه هایی استقرار یابند که از اصابت تیر مستقیم و سالح هاي منحنی زن در امان باشند 
مشخص می شود.بهترین مکانها آنهایی هستند که بر ها  لذا بهترین مکانهاي استقرار با  نقشه جهت شیب دامنه

  سمت چپ). 2شیب دارند(شکل  خالف مرز هاي کشورمان

              
  : سمت راست نقشه شیب منطقه و سمت چپ نقشه جهت شیب دامنه ها 2شکل 
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  چشمه ها 
به عنوان اولین منابع آب زیرزمینی،مورد استفاده بشر واقع شده اند بعالوه چون قادرند مقدار ها  چشمه 

حائز ،زمین خارج نمایند و در اختیار انسانها قرار دهنداز دل ،معتنابهی آب زیر زمینی را بدون صرف انرژي
اهمیت فراوان هستند.چشمه در پدافند غیرعامل نقش بسزایی را ایفا می کنند .یکی ازمهمترین نقش هاي آن 

به عنوان ها  این است که آب شرب را در دسترس رزمندگان قرار می دهند و در هنگام تک شیمیایی چشمه
  . ب شرب به حساب می آیندبهترین منبع تهیه آ

نیز در پدافند غیرعامل می تواند به عنوان یک پناه گاه و جان پناه به حساب آید. در هنگام تـک   قنات
هسته اي هرچه فرد از سطح زمین پایین تر قرار داشته باشد بیشتر از صدمات هسته اي در امان است .باتوجه 

گـام جنـگ شـفارش نمـی     به اینکه قنات توسط چاه به همدیگر متصل می شوند استفاده از آب قنات در هن
شود.زیرا ممکن است توسط دشمن در باال دست و یا اینکه توسط گشتی هاي آنها از چاه مادر یـا چـاه هـاي    

و سموم مسموم شود و چه بسا از این طریـق تلفـات و خسـارات زیـادي بـه      ها  دیگر با استفاده از انواع دارو
  رزمندگان وارد نمایند. 

  گالی
زند هاي نئوژن (میوسن )می باشد که در واحد ارضی رودخانه جاي دارد که شکل دیگر فرسایش روي سا

اغلب در مناطق نیمه خشک و گاهی خشک کشور که سازند آن داراي امالح گچ و سایر نمک هاي قابل 
حل در آب می باشد در پایین دامنه هاي مارنی که شیب مالیم گردیده ویا در دشت هاي مسطح که ساختار 

یا مارن می باشد ایجاد می گردد. در پدافند غیرعامل این پدیده خیلی مهم می باشد .این  اصلی آن رس و
عارضه جهت ماشین هاي چرخ دار مانع محسوب شده و از تردد آنها جلو گیري می کند و یا باعث کند شدن 

ریض و حرکت آنها گردیده و در بعضی موارد باعث کانالیزه کردن ماشین آالت می گردد.و در صورت ع
  گود بودن زیاد عارضه از حرکت ادوات شنی دار نیز جلو گیري می نماید .

  قله  
در مطالعات محیطی نقاطی که از ارتفاع بیشتري نسبت به محیط اطراف خود برخوردار است قله می گویند  

مخصوصا در واحد کوهستان از اهمیت بیشتري برخوردارند چرا که خط الراسها که محل تقسیم حوضه 
به لحاظ دید و ها  ).قله1388هاي آبریز است از اتصال این نقاط حاصل می شود (امیر احمدي و همکاران، 

  نقش به سزایی دارد. غیرعاملمشرف بودن در پدافند 
  تنگ
دره هاي عرضی،بریدگی هایی هستند که محور تاقدیس را برش داده و قطع نموده اند.به لحاظ ها  تنگ

 در نواحی مرزيها  تنگ معروفند و به طور عمده آب روان در آن جریان دارد .درهژئومورفولوژي به عنوان 
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تواند براي استفاده از راه عبوري شرایط مناسبی را فراهم کنند و براي پیاده نظام داراي اهمیت  می
  سمت چپ)  3هستند(شکل 

ه ثبات الزم را نداشـته  : از استقرار تسلیحات و تجهیزات سنگین و سایتهاي موشکی در قسمتهایی کلغزش
) به جهت حساسیت سنگهاي تخریبـی و  2و امکان لغزش و روراندگی و ریزش وجود دارد باید پرهیز شود. 

آبی استقرار و جابه جایی تجهیزات سـنگین در سـنگهاي تخریبـی و تبخیـري     هاي  تبخیري نسبت به فرسایش
  سمت راست). 3منطقه صحیح نمی باشد (شکل 

  
  دهد. می است لغزش و سمت چپ یک تنگ را نشان: سمت ر 3شکل 

  خندق و مئاندر
رودخانه اي را در بعضی از قسمتها متاثر هاي  شکل ساز، آب بردگی و سیالب، دشت و پادگانههاي  پدیده

آورند لذا استقرار و جابه جایی تجهیزات و نفرات در  می کناري، خندقی را بوجودهاي  نموده و فرسایش
مئاندري هاي  آسیب پذیر باشد. استقرار تجهیزات و نیروها در قسمتهاي  باید دور از قسمتحاشیه رودخانه 

گذارد صورت پذیرد. چنانچه چاره  می که معموال فرسایش کمتر اثرها  دشت باید در بخش کوژ این مئاندر
حدودیت وجود اي جز استقرار نیروها در مئاندر نبوده و بخصوص براي استقرار در قسمت ایمن محدب نیز م

بخش مقعر مئاندر را ایمن سازي کرده و سپس با فاصله مناسبی از آن محل استفاده هاي  داشته باشد باید دیواره
  سمت راست و چپ) . 4نمود (شکل 

  
  دهد. می : سمت راست مئاندر و سمت چپ خندق را نشان 4شکل 

گی مانع عمده اي براي تـردد نیروهـا   باشند در هنگام بارند می : خاکهاي سنگین و چسبنده که رس خاك
 شود و چسبیدن به کفش رزمندگان مانع تحـرك مناسـب آنهـا شـده و آنهـا را از حرکـت بـاز        می محسوب
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دارند بویژه براي نیروهاي سواره و خودروها تردد در هنگام بارش در این گونه مناطق محـدود بـه جـاده     می
تخلل و فرج اجـازه نفـوذ بـه آب نـداده و لـذا پوشـش        خواهد شد. خاکهاي چسبنده و رسی به علت نداشتن

کند. در دامنه هایی کـه داراي الیـه اي از    می مناسبی براي بام سنگرها فراهم نموده و از نفوذ آب جلوگیري
باشند. در اثر بارش و رطوبت زیاد خطر لغزش و سولی فلوکسـیون ودر   می خاکهاي نرم مانند رس  مارن گچ

فراوان بـه تاسیسـات و نیروهـایی    هاي  پایین دامنه یا تخریب و ارد آمدن خسارتهاي  نتیجه بسته شدن جاده
فوق بصورت موقت یا دائمی مستقر شده اند. خاکهاي سبک مانند تل ماسه اي ساحلی هاي  که در پایین دامنه

روند، ولـی در   می باشدکه خودروها اعم از شنی و غیر شنی دار در آنها فرو می دریاي خزر داراي ویژگی هایی
  گیرد. می مواقع بارندگی و رطوبت زیاد تردد نیروي پیاده و سواره در آن بهتر صورت

  شبکه زهکشی 
ها  در مناطقی که شبکه زهکشی متراکم و با آبهاي سطحی فراوان وجود داشته باشد و پوشش گیاهی و باتالق

ایجاد نموده و چنانکه تجهیزات دراز مدت و استخرها به نحوي باشد که در پیوند با یکدیگر موانع خوبی را 
  تواند مانع حرکت خوبی محسوب شود. می شود می و کوتاه مدت در آن به نحو مناسبی پایه گذاري

داراي ثبات کافی نبوده و پیوسته در معرض خطر رسیدن انبوهی از مواد حمـل شـده و   ها  مخروط افکنه
  باشند.  می احیانا از این نظر خطرناكباشند و  می رودخانه اي به آن قسمتهاي  واریزه
  آهک هاي  توده

باشند از جهت احداثات و حفاري تونل به  می آهکی که بخصوص به صورت ماسیوهاي  در این قسمت توده
دشمن و اختفا و استتار و تعداد و نوع مناسب هاي  منظور بهره برداري نیروها و تجهیزات از آسیب و آتش

آورد که  می گچی و مارنی محدودیت هایی را به وجودهاي  اط به دلیل وجود الیهبوده ولی در بعضی از نق
احتمالی تمهیدات الزم هاي  بایستی با استفاده از سازهاي مناسب نسبت به مقاوم سازي و جلوگیري از ریزش

  گیرد. می صورت
باشد و حتـی   یم زمین شناسی به علت درخشندگی که عمدتا رنگ بنفشهاي  : بعضی از رخساره رخساره

خـاص نـوري  اسـت کـه هـم بـه       هـاي   نیز داراي بازتابها  از دور هم قابل مشاهده است و همچنین در شب
کند که به عنوان نقطه کمکی از آن به منظـور مقاصـد نظـامی بهـره      می نیروهاي خودي و هم دشمن کمک

گرانیتـی آزاد  هـاي   ایی سنگببرند علت این وضع به دلیل وجود عناصر خاص مثل کوارتز است. تجزیه شیمی
 شده و داراي خصلت درخشندگی و باز تابش بود و همین عامل باعث نمایان شدن ایـن تیـپ اراضـی در شـب    

  گردد. می
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  بد لند  
باشد چراکه به  می زیادهاي  در اراضی بدلندي احداث جاده یا هر سازه خطی دیگر مستلزم صرف هزینه 

 برد و کار کند می را به شدت باالها  متعددي ساخت که هزینهاي ه عنوان مثال در احداث جاده باید پل
  ) . 5شود ( شکل  می

  
  : تصویر یک بدلند 5شکل 

سمت چـپ و   6(شکل و غارهاي زیرزمینی ها  و آونها) و حفرهها  (دولینها، پلیه الپیه ها، چاله هاي بسته
ناهمواریهایی در یک منطقه افزون بر اینکه رفـت  از جمله اشکال مناطق آهکی هستند. وجود چنین راست) 

و زمینهاي ها  و آمد نیروهاي نظامی را با مشکالتی روبه رو می کند، وجود تخته سنگهاي بزرگ روي دامنه
 سنگالخی زمینه را براي اختفا فراهم می آورد، ضمن اینکه ریزشهاي سنگی نیز می توانند خطرآفرین باشـند. 

 ژئومورفولوژي ویژه به لیتولوژي، توپوگرافی، شرایط دلیل به کشور، این شرق فاعاتارت افغانستان، جنگ طی
در مطالعـه   بـوده اسـت.   طالبـان  رهبـران  براي خوبی پناهگاه) تونلها و غارها شبکه و کارستی اشکال وجود(

لیتولوژي باید به نهشته هاي سطحی توجه خاصی کرد؛ زیرا، بسـیاري از فرآینـدهاي ژئومورفولـوژیکی روي    
همین سازندها شکل می گیرند و از طرف دیگر، بسیاري از فعالیتهاي انسان، مانند عملیات نظـامی، روي ایـن   

ار موثري بوده است. چون که غارهـایی را  غارها در جنگ ویتنام یک تاکتیک بسیسازندها انجام می پذیرد.
کشف کرده بودند که هواپیما قادر بوده در آن استتار کند و پس از وارد شدن تجهیزات دشمن وارد عمل شده 

  و کامال نیروهاي دشمن را غافلگیر کند .
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  دهد. می : سمت راست بدلند و سمت چپ تصویر دهانه غار را نشان 6شکل 

  
ا به ویژه معلق از دیر باز مورد توجه سرزمینها براي عامل دفاع بوده است.چنانکه نـادر  : ناودیسهناودیس

شاه نیز براي در امان بودن از دشمن  در کشور بهترین ناو معلق را انتخاب کرده است.کالت نادري از همه ي 
تر براي ممانعت از توان به آن نفوذ کرد .این عارضه بیش می شود و تنها از یک تنگ می جهات بسته محسوب

  ).7نیروي پیاده نظام و ماشینهاي حمل زمینی مناسب است(شکل 

  
  دهد. می :  یک ناو معلق را نشان 7شکل 

  دشت وپالیا
چشم انداز هاي بیابانی،از صاف تا ناهموار که عمال عاري از پوشش گیـاهی هسـتند،میدان آتـش مناسـبی     

خود  برد در صحرا به حداکثر، آنها خط سیر مستقیم دارند براي سالح هایی فراهم می سازند که گلوله هاي
در ،از دارنـد یصاف ن يخود به هوا يگرها ر مسلح و حسید با چشم غید يکه برا ییده بانان هوایرسند د یم

ن حرکـت  ییرا که در سطح پـا  ییها دابند و بالگریب خود را ياز هدف ها ياریتوانند بس یم یصحرا به راحت
هوا بـه   ياد،استفاده از موشک هاید زیت دین قابلیکنند همچن یابیها را رد وخودر يستون هاز ین کنند و یم
انـد بـه سـرعت    وکـه بت  یجه جنـاح یکند .در نت یل میتسه را دشمن ين را از مواضع دور از برد سالح هایزم

ـ از ،به دست آورد ییهوا يبرتر پوشـش  از  يعـار  يابانهـا یدر ب.گـردد  یردار مـ وت بـر خـ  یـ امن هیک حاشـ ی
  .) 8(شکل اندك است  یسات نظامیمسلح و تاس يروهایمکان استتار نا،یاهیگ
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  :  نمونه اي از دشت یا پالیاي برهنه 8شکل

  
  که خود در پدافند غیرعامل تاثیر بسزایی دارد:ها  نقش اساسی گسلها در شکل گیري ناهمواري:  گسل

تخریب سنگ و عمل پدوژنز و تشکیل خـاك   که در نتیجه آنها  ایجاد شکستگی ودرزوشکاف در سازند -
می باشد .که خاك نیز به سهم خود در حرکت ادوات،زدن خـاك ریـز و پوشـش گیـاهی در اسـتتار در      

  پدافند غیرعامل تاثیر به سزایی دارد .
نیز جهـت تـامین آب شـرب    ها  کمک به ایجاد ناهمواریهاي کارستی و چشمه هاي کارستی که این چشمه -

از نیاز هاي مبرم می باشد.ایجاد دیواره در قسمت فرا دیواره گسل که این امـر از جهـات    رزمندگان یکی
  ) . 9سنگرگیري، کمین نمودن و به کار گرفتن سالح هاي منحنی زن بسیار مناسب می باشد (شکل 

  

  
  : یک دیواره گسلی  که سنگر طبیعی ایجاد کرده است. 9شکل 

  

  تپه شاهد
مکان مناسبی براي گرفتن سنگر و مخفی شدن در پشت آنها می باشد با توجه به زیاد بودن این ها  تپه شاهد 

عوارض در منطقه و در نقشه ژئومورفولوژي تهیه شده این مناطق براي نشستن هواپیما مناسب نیست از این 
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شده نقش این عوارض مناطق می توان جهت کانالیزه کردن دشمن استفاده کرد. لذا باتوجه به مطالعات انجام 
  نسبت به عوارض دیگر پر رنگ تر می باشد.

آهکی و ماسه اي ،متشکل از شن قلوه سنگ و ماسه غالبا از جنس ولکانیکی  رسوبات جوان رودخانه اي
باشند. این رسوبات ذخایر غنی آب را در خود جاي داده اند و حرکت یگانهاي موتـوریزه و   می و فاقد سیمان

خطـر سـیالب نیـز در صـورت     . فرو خواهد رفـت ها  خودروها در آن غیر ممکن بوده و در واریزهتانکها و 
هـاي   توان از مسیر می شدید در این مسیرها وجود دارد لذا با لحاظ نمودن خطرات مسیرهاي دیگرهاي  بارش

  فوق براي تردد نیروهاي پیاده استفاده نمود.

  نتیجه گیري  
 هاي رشته دانشمندان سوي از شده ارائه تفسیرهاي به نسبت منطقه یک از ژئومورفولوژیکی تفسیرهاي

 توپوگرافی، اطالعات که ژئومورفولوژي، هاي نقشه زیرا، دارند؛ بیشتري کاربرد نظامی استراتژیهاي در دیگر
 استراتژیهاي طراحی در زیربنایی مطالعات براي وسیله بهترین دارند، خود در یکجا را مورفولوژي و لیتولوژي
 مورد و بررسی قابل موضوعات از یکی اینکه بر افزون ژئومورفولوژیکی، هاي پدیده. آیند می شمار به نظامی
از بین عوامل .باشند کشورها بین تشنج ایجاد براي عاملی توانند می هستند، نظامی استراتژیهاي در نظر

شبکه ،مخروطه افکنه ،دره،تنگ،قله،به ارتفاعاتتوان  می نقش دارند غیرعاملژئومورفولوژي که در پدافند 
  غار و گسل و... اشاره کرد.،الپیه،ناودیس ،تپه شاهد،دشت و پالیا،خاك ،رخساره،زهکشی

تواند به عنوان یک مزیت حساب شده و چون مشرف به دشمن است میتوان حرکات  می ارتفاعات و قله
 درخت و عارضه براي اختفا یک محدودیت حساب آنها را تحت نظر قرار داد.برعکس دشت و پالیاي بدون

توانند اگر چسبنده باشـند   می شودخاکها می با مسیر مستقیم یک فرصت قلمدادهاي  شود ولی براي موشک می
براي پیشروي نیروي دشمن مزاحمت ایجاد کنند .ناودیس به ویژه ناودیس معلـق بـراي اسـتقرار تاسیسـات و     

راي مخفی کردن تجهیزات و پناه گرفتن مناسب هستند.گسلها با تـامین آب  پادگان جاي مناسبی است.تنگها ب
در تامین آب بسیار مهم هستند ولی قناتها ها  و قناتها  موثر باشند.چشمهها  در زمینهاي آهکی و بروز چشمه

  به ویژه به خاطر آلودگی میتوانند محدودیت حساب شوند.
  منابع و مراجع

شـرق   وارض ژئومورفولوژي دردفاع و پدافنـد غیرعامـل بـا تاکیـد بـر شـمال      نقش ع )،1390مسلم (،ابراهیمی
  خراسان رضوي، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد.

 ) نقشه ژئومورفولوژي سبزوار.1388امیر احمدي،ابوالقاسم و همکاران (
رقی )، بررسی نقش عوارض ژئومورفولوژي بـر امنیـت مرزهـاي شـ    1390ابوالقاسم و همکاران (،امیر احمدي

مرکـز   معاونـت پژوهشـی و فنـاوري    طـرح تحقیقـاتی،  ،)Tٰ 91کشور(مرز یزدان تا سرخس) کـد طـرح (  
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  . پژوهشی جغرافیایی و اجتماعی
  ریزي عملیات نظامی (محور مرز عراق، مریوان). )، تاثیر ژئومورفولوژي بر طرح1387حسنی، علی(

کویري استان سمنان و نقش آن در دفاع و امنیت )، بررسی عوامل جغرافیایی نظامی منطقه 1380حسینی، علی(
  تهران، کارشناس ارشد.

نقش پدیده هاي ژئومورفولوژي در مسائل دفاعی وامنیتی نواحی مـرزي جنـوب شـرق    ،)1387رضایی،مرتضی(
کشور،پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ژئومورفولوژي در برنامه ریـزي محیطـی دانشـگاه تربیـت معلـم      

  سبزوار.
  ،مرکز چاپ سپاه. 19سال پنجم،شماره ،فصلنامه علمی تخصصی زرهی حدید ،)1388حمد (م،سهرابی

  تهران،انتشارات سمت.،)،ژئواستراتژي1379عزتی،عزت اهللا(
)، تحلیل جغرافی محور جلفا، مرند، تبریز و ارائه کارهاي دفاعی با تاکید بر تنگـه دره  1383کیمیایی، اکبر(

  می، پژوهشکده علوم دفاعی.دیز، کارشناس ارشد جغرافیاي نظا
)،اهیــت مطالعــات ژئومورفولــوژیکی در طراحــی نظامی؛،داودماهنامـــه     1382داود ( ،مختــاري کشــکی  

 ،39نگاه،شماره



  بین گروهی در تضعیف همبستگی جمعی سرمایۀ اجتماعینقش 
  1مقدم الهام شفائی

  
  چکیده

در مقابـل سـوي   . دیدگاهی مثبت به این مفهوم دارنـد سرمایۀ اجتماعی، بیشتر تألیفات در حوزه 
سـرمایۀ  امکان اینکه . ي ناشناخته باقی مانده استا محدودهتا حد زیادي  سرمایۀ اجتماعیتاریک 
. بتواند به رفتارهاي نامطلوب منجر شود چیزي نیست که فقط جنبه نظري داشته باشـد  اجتماعی

، مسلماً، شوند یمدر یک جامعه منجر  ها يرخودیغو  ها يخودرفتارهایی که به برخوردي متفاوت با 
  . دارند سرمایۀ اجتماعیپیوندي تنگاتنگ با ماهیت 

هـاي ارتقـاء    مؤلفه ترین مهمیکی از  عنوان به اجتماعی اگرچه با کارکردهاي مثبت خود ۀسرمای  
ولی در سوي دیگر ، گردد شخصیت انسانی و توسعه اجتماعی به مثابه پدافند غیرعامل محسوب می

این ، بر این مبنا. ها منجر شود تواند به دشمنی بین گروه بالقوه می، با ایجاد احساس نزدیکی گروهی
درصدد نشان  سرمایۀ اجتماعیبر دیدگاه پاتنام و فوکویاما در ارتباط با کارکرد منفی  تأکیدمقاله با 

سـرمایۀ  بر این نکته است که ماهیـت و پیامـدهاي    تأکیدو  سرمایۀ اجتماعیدادن سوي تاریک 
از آن چیزي است که در بین محافل دانشگاهی و مردم عادي مطرح است و  تر دهیچیپبسی  اجتماعی

سـرمایۀ  چـرا کـه افـزایش    . کنند یمآن نوش دارویی نیست که مدافعانش ادعا  ماعیسرمایۀ اجت
بین گروهی شده  سرمایۀ اجتماعیدرون گروهی منجر به محدودیت شعاع اعتماد و کاهش  اجتماعی

  . گرددو به تبع آن ادخال اجتماعی و همبستگی جمعی تضعیف می
  . ادخال اجتماعی، اع اعتمادشع، همبستگی جمعیسرمایۀ اجتماعی،  :ها کلیدواژه
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  مقدمه  
و تجاوزها بالي  ها اشتغالبه آنان بگوید که در پی کمونیسم، فاشیسم در پس همه  خواست یمدلش 

ي گره کرده و با آهنگی هماهنگ رخ ها مشتفراگیرتري در کمین است که در قالب رژه مردمی با 
بفهماند، پس با هراس موضوع فکرش را  ها آنهرگز نخواهد توانست به  دانست یم. او دینما یم

  عوض کرد.
  2؛ سبک تحمل ناپذیر هستی1میالن کوندرا

ي از روابط و پیوندهاي مبتنی بر اعتماد اجتماعی بین فردي و گروهی و تعامالت ا شبکه«سرمایه اجتماعی 
اعی و برخورداري اجتماعی است که قرین همبستگی و انسجام اجتمهاي  و نهاد ها ها، سازمان گروهافراد با 
فردي و جمعی  اهدافدر جهت تحقق  ها کنشاز حمایت اجتماعی و انرژي الزم براي تسهیل  ها گروهافراد و 

امعه شناسی و علوم ، ج). این مفهوم در واقع پل ارتباطی بین اقتصاد196:1386،عبدالهی و موسوي( »دباشن یم
خصوصاً ارزش ارتباطات مردمی ، مي اجتماعیها ارزشسیاسی خواهد بود تا با نگرشی جدیدتر به بررسی 

  ).12الف:  1385فیلد، د (براي دستیابی به اهداف مشترك کالن بپرداز
تـا بـراي    کنـد  یمـ کمـک   هـا  گروهسرمایه اجتماعی به دلیل آنکه به عوامل مربوط است که به افراد و 

. ایـن شـواهد   رسـاند  یمـ فعت ي ارتباطی منها شبکهرسیدن به یک هدف مشترك همکاري کنند، به اعضاي 
موجب شده است که برخی مؤلفان، به طور آشکارا یا ضمنی، فرض کنند که سرمایه اجتماعی به خودي خود 

، اما برخـی  اند گرفتهچیز مفیدي است. گرچه برخی تأثیرات مثبت سرمایه اجتماعی مورد بررسی دقیق قرار 
نتـایج   توانـد  یمفته است. اما اگرچه سرمایه اجتماعی پیامدهاي عمومی دیگر آن هنوز مورد بررسی قرار نگر

کـه آلخانـدو    گونـه  همان). 105ب:  1385داشته باشد (فیلد،  تواند یمخوبی به بار آورد، پیامدهاي منفی نیز 
  ).19: 1998(پورتس،» ساخته است ریپذ امکاناجتماعی بودن هر دو را «گفته است  3پورتس

امکان اینکه سرمایه اجتماعی بتواند به رفتارهاي نامطلوب منجر شود چیزي نیست که فقط جنبه نظـري  
، شـوند  یمـ در یک جامعه منجـر   ها يرخودیغو  ها يخودداشته باشد. رفتارهایی که به برخوردي متفاوت با 

. ظرفیت سرمایه اجتماعی )406-407: 1384مسلماً، پیوندي تنگاتنگ با ماهیت سرمایه اجتماعی دارند (فیلد،
براي به بار آوردن نتایج نامطلوب نباید شگفت انگیز باشد. اگر سرمایه اجتماعی همکاري دو طرفه را تقویت 

همکاري براي اهداف منفی را هم به اندازه همکاري براي اهداف مثبت افزایش دهـد   تواند یم، آنگاه کند یم
  ).105ب:  1385(فیلد، 

و به  اند نبوده توجه یبولیه سرمایه اجتماعی نسبت به ظرفیت منفی سرمایه اجتماعی هیچ یک از مؤلفان ا

                                                   
1. Milan Kundera  
2. The Unbearable Lightness of Being  
3. Portes  
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بـه سـوي اهـداف نادرسـت      توانـد  یمکه سرمایه اجتماعی مانند دیگر اشکال سرمایه  اند داشتهاین امر اذعان 
ي خـاص را تأییـد   هـا  تیموقعاستفاده نادرست از سرمایه اجتماعی در برخی ه با اینکپاتنام ي شود. ریگ جهت

است و تنها مقداري هزینه دارد، فوکویاما سرمایه اجتمـاعی   ضرر یسرمایه اجتماعی ب، اما معتقد است کند یم
. کنـد  یاثرات منفـی آن یـاد مـ    و تنها بعدها از داند یرا خیر عمومی هم براي اقتصاد و هم براي کل جامعه م

که از اثرات منفی سرمایه فیزیکی و همچنین سرمایه انسـانی  پاتنام نه تنها از اثرات منفی سرمایه اجتماعی بل
که البته احتمال اثرات منفی تولید شده توسط سرمایه  زند یو به ترتیب اسلحه و شکنجه را مثال م کند ییاد م

. اعتمـاد نقـش مهمـی را در مفهـوم فوکویامـا از      کنـد  یاجتماعی را بیش از سرمایه فیزیکی و انسانی برآورد م
تشـریح  » شـعاع اعتمـاد  «و او نتایج منفی سرمایه اجتماعی را با استفاده از ایـده   کند یاجتماعی بازي م سرمایه

محدود به اعضاي خود گروه باشد، احتمال بـروز اثـرات منفـی بیشـتر     » شعاع محور اعتماد«: هرچه دینما یم
ها به اندازه  اما در کل همه آن ،ندا . بوردیو و کلمن نیز درباره وجوه منفی سرمایه اجتماعی مطلع بودهشود یم

  اند. کافی به این وجوه منفی نپرداخته
تـوان افـزایش    ي جنگ نرم کاهش اعتماد اجتماعی است. میها شاخص نیتر مهمبا توجه به اینکه یکی از 

 ردهـاي پدافنـد غیـر عامـل دانسـت.       مؤلفه نیتر مهماعتماد اجتماعی در بین افراد جامعه را به عنوان یکی از 
 جهـل  دادن شـکل  و خـود  جامعـه  نیقوان و رسوم و آداب به افراد اعتماد کاهش با شود یم تالش نرم جنگ
 القائـات  تحـت  افـراد  ،یحـالت  نیچن در. شود داده شکل يا گله و گونه عادت ناآگاهانه، رفتار ینوع ،یعموم

) هنجار کیاندازه  از شیب تکرار ای افراد اکثر يرویپ علت به(ی آگاه و یمنطق لیدل بدون ،یغرب سردمداران
 کـه  است یحالت نیچن در. کنند یم عادت غربشده  غیتبل و عالقه مورد يهنجارها به کورکورانه صورت به

 خـود  يداریپا زین هنجارها ن،یا بر عالوه. شوند یم يریمس هر به شدن داده سوق و استفاده سوء مستعد افراد،
 کـه  شـود  یمـ  خـود مرحله  نیتر خطرناك وارد نرم جنگ یزمان. ابندی یم رییتغ سرعت به داده، دست از را

 را فشـار  نیا و پردازند یم يهنجار فشار موج دیتول به نرم، جنگ مختلف يابزارها از استفاده با آن طرّاحان
 روزنبـرگ،  و کـوزر ( کنند یم استفاده خود مضر اهداف يبرا آن از کرده، همراه قیعم یاحساس يوندهایپ با

 قـرار  اسـتفاده  مـورد  نرم جنگ در که است ییراهکارهااز  ،یغرب يهنجارها کردنی دروندر واقع،  .)1378
  .ردیگ یم

 به هدف جامعه يبرا را آن دارند تالش نرم جنگ طرّاحان که یگانگیخودب از گرید ینوع عالوه بر این،
جامعـه   روشـنفکران  يبرا شتریب راهکار نیا. ستو کاهش انسجام و همبستگی اجتماعی ا انزوا آورند، وجود
 بـه  اسـت؛  مـردم  فرهنـگ  يارهایمع از روشنفکران کردن جدا راهکار، نیا در هدف. رود یم کار به هدف
 ها هدف يبرا جامعه، از يمنزو روشنفکر. شود گانهیب اش جامعه و فرهنگ خود، از روشنفکر که يا گونه

  ).28: 1390(ماه پیشانیان، شود یم قائل کم یپاداش ارزش است، معتبر اریبس نوعاً جامعه در که ییباورها ای



896 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
 

  

ي ا مسـئله روابط درون گروهی اسـت.   اند شدهیی که در مورد سرمایه اجتماعی ارایه ها لیتحلکانون توجه 
بـا یکـدیگر اسـت. هـر چنـد سـرمایه اجتمـاعی ممکـن اسـت           ها گروهکه به همان اندازه مهم است روابط 

 دینما یمرا نیز تشدید  ها گروهرا تسهیل کند، اما با تقویت هویت گروه، دشمنی میان  ها گروههماهنگی میان 
  ). 413: 1384(فیلد،

با توجه به مباحث فوق، هدف اساسی این مقاله نشان دادن سوي تاریک سرمایه اجتماعی و بیان این نکته 
از آن چیزي است که در بین محافل دانشگاهی  تر دهیچیپاست که ماهیت و پیامدهاي سرمایه اجتماعی بسی 

  . کنند یمو مردم عادي مطرح است و سرمایه اجتماعی آن نوش دارویی نیست که مدافعانش ادعا 
 مباحث نظري

 است که اعتماد و هنجارها ها، شبکه اجتماعی، زندگی هاي ویژگی از دسته آن اجتماعی سرمایه پاتنام، نظر از
 تر دقیق بیان به. کنند تعقیب را خود مشترك اهداف مؤثرتر اي شیوه به تا سازد می قادر را کنندگان مشارکت
 تسهیل بستان، - بده مستحکم هنجارهاي تقویت شدن، جدا بالقوه هاي هزینه افزایش طریق از اجتماعی سرمایه
 به دارد سعی گذشته هاي موفقیت تجسم و کنشگران شهرت به مربوط اطالعات جمله از اطالعات جریان
 ).75: 1381حسینی، شاه. (کند کمک جمعی کنش تحقق

 سـرمایه  و گروهـی  درون اجتماعی سرمایه. است آورده میان به سخن مفهوم این اساسی جزء دو از پاتنام
 گروهی درون نوع. داند می تعاریف این بنیانگذار را 2ویدال آویس و 1جیتل راس وي البته که پیوندي اجتماعی

 عنـوان  بـه . شود می استفاده ناهمگنهاي  شبکه براي پیوندي نوع و همگن اجتماعیهاي  شبکه ارزش بیان براي
 و کـر  هـاي  گـروه  حالیکـه  در کننـد  مـی  ایجـاد  گروهـی  درون اجتمـاعی  سـرمایه  تبهکـاري  باندهاي نمونه،
 منافع تواند می ديپیون اجتماعی سرمایه که شود می ادعا چنین. کنند می ایجاد پیوندي نوع بولینگ هاي باشگاه
 عضـو  شود یادآور که دارد خاصی عالقه پاتنام. باشد داشته ها گروه و اشخاص ها، دولت جوامع، براي متعددي

 اخترمحققـی، ( دهـد  می کاهش نصف به را عضویت از بعد سال در افراد مرگ احتمال سازمان، یک در شدن
1385(.  

معتقد است که هر دو بعد سرمایه اجتماعی چه درون گروهی و چه بین گروهـی الزم اسـت. بعـد     پاتنام
شـکل سـرمایه اجتمـاعی     تر فردي و تربیتـی در  اول (سرمایه اجتماعی درون گروهی) بیشتر در ابعاد کوچک

معماهاي  درون گروهی مفید است و بعد دوم (سرمایه اجتماعی بین گروهی)، براي مسایل بزرگ اجتماعی و
د. باشـ  یضـروري مـ   طلبد یجمعی، که نیازمند سرمایه اجتماعی بین گروهی است و مشارکت همه جانبه را م

وي رابطه سرمایه اجتماعی را با تساهل که بیشتر با بعد دوم سرمایه اجتماعی (بین گروهی) نزدیک است در 

                                                   
1. Gittell  
2. Vidal  



 q  897  نقش سرمایۀ اجتماعی بین گروهی در تضعیف همبستگی جمعی
 

 

   :دهد یچهار شکل تشخیص م
  ا تساهلرابطه سرمایه اجتماعی ب: 1شماره جدول 

 سرمایه اجتماعی پایین سرمایه اجتماعی باال
 

 تساهل باال انجام دهد. خواهد یفردگرایی، هر کس هر چه م اجتماع مدنی
 تساهل پایین هرج و مرج، جنگ همه با همه اجتماع فرقه گرا

افراد تمام پاتنام موفقیت در غلبه بر معضالت عمل جمعی و فرصت طلبی را که در نهایت به ضرر خود  
کـه   يا که همکـاري داوطلبانـه در جامعـه    يا د. به گونهدان یبه زمینه اجتماعی گسترده آن مربوط م شود یم

اند بهتر  مشارکت مدنی به ارث بردههاي  سرمایه اجتماعی عظیمی را در شکل هنجارهاي عمل متقابل و شبکه
  .)1388(شیخی،  ردیگ یصورت م
 جامعـه  کـل  بـر  اجتمـاعی  سـرمایه  منفی احتمالی اثرات درك در بیشتري قدرت ما به نوع دو این تمایز

 شـهروندان  افقیهاي  شبکه). آید می حساب به ها گروه و افراد براي ارزشمندي دارایی همواره اگرچه( دهد می
 تلقـی  مثبـت  اجتمـاعی  سـرمایه  عنوان به هستند، همبستگی و اجتماع وري بهره افزایش موجب که ها گروه و

 منـافع  خـالف  در کـه  را طبقـاتی  البـی  سـاختارهاي  و خودمحور انحصارگراي باندهاي حالیکه در شوند، می
  .نامید جامعه معضالت از و منفی اجتماعی سرمایه توان می کنند، می عمل جمعی

 هستند داخلى انسجام داراى بیگانگان، با مواجهه هنگام که هستند بسیارى هاى از دیدگاه فوکویاما گروه
 مبناى بر و مافیا کالن کوکلوس مانند هایی گروه. کند می بروز غیرمنطقى تنفر یا دشمنى تردید، به صورت که

 جوامـع  بـراى  البتـه  امـا  انـد،  اجتمـاعی  سـرمایه  داراى بنـابراین . دارنـد  مشترکى اهداف مشترك، هنجارهاى
 بنابراین. آیند شمارمى به منفى خارجىعوامل  ها گروه قبیل این گیرند، می جاى داخلشان ها آن که تري بزرگ
 .باشد داشته نیز منفى کارکرد تواند می اجتماعى سرمایه
 اعتمـاد  شـعاع . دارنـد  اجتماعى سرمایه خود درون در که هایی گروه تمام است،» اعتماد شعاع«دیگر  نکته
 گروهـى،  اجتمـاعى  سرمایهاگر . است مشترکى هنجارهاى میانشان در که افراد از اىدایره یعنى دارند، معینى

 شـعاع  اسـت  ممکـن  همچنـین  .بـود  تر خواهد بزرگ گروه خود از اعتماد شعاع. باشد داشته مثبتى پیامدهاى
 میـان  در تنهـا  را اشـتراکى  هنجارهـاى  بزرگى که هاي سازمان مانند باشد، تر کوچک گروه اعضاى از اعتماد
 هـاي  شـعاع  شامل اىمجموعه تواند می مدرن جامعه یک. کنند می تقویت آن دائمى کارکنان یا گروه مدیران

 هـاى  گـروه  وھا  NGO با فرد و روابط ها فرقه تا گرفته از دوستان ها شعاع این. باشد مرکز هم و پوشان هم
 . گیردبرمی در را مذهبى

- می بیگانه همکارى با براى گروه اعضاى توان از شکل این. است محدود اعتمادشان شعاع سنتى هاى گروه
 که کند ایجاد فرد در را این احساس تواند می وضعیت این. کند می تحمیل منفى عوامل ها آن بر اغلب و کاهد
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 کمتـرى  هاي فرصت داراى ها گروه این. کند ها مقاومت هزینه برابر در اش خانواده از نمایندگى به است مجاز
 جوامـع  از بسـیارى  در. هسـتند  انسـانى  فمختلـ  نیروهـاى  از گیـرى  و بهره نوآموزى - اطالعات تبادل براى

 خوب رفتار آن در که است شده الیه دو اخالقى سیستم نوعى ایجاد سبب اندك شعاع اعتماد التین، آمریکاى
 ایـن . عمومى است محیط به متعلق رفتارى پایین استانداردهاى و است نزدیک دوستان و خانواده مختص صرفاً
 یـافتن  بـراى  مشـروع  اى منزله شـیوه  به اغلب که است فساد بروز براى فرهنگى بنیان نوعى ساز سبب وضع

شـود (اختـر    سبب فرهنگى فساد ایجاد را براى محکمى هاى پایه تواند می وضع این. کند می عمل فرد خانواده
 .)64-65: 1385محققی، 

 غیررسمی هاي ارزشیا  هنجارها از معینی مجموعه وجود عنوان به توان می سادگی به را اجتماعی سرمایه
 در مشـارکت  هستند، سهیم آن در است، مجاز میانشان تعاون و همکاري که گروهی اعضاي که کرد تعریف
 است ممکن ها ارزش این که چرا گردد، نمی سرمایه اجتماعی تولید باعث خود خودي به هنجارها و ها ارزش
  ).10-11: 1379باشد (فوکویاما، منفی هاي ارزش

 را تعریف داستانی و زند می مثال را ایتالیا مافیایی در موجود هنجار گروه در منفی هنجارهاي از فوکویاما
 دهد می قرار دیوار در باالي را او ارتفاع از فرزند ترس آگاهی با را، خود خردسال فرزند به پدري که کند می
 خـالی  جا پدر اما پرد، می پدر بغل در امید افتادن به فرزند کند می خود سوي به پریدن به ترغیب را فرزند و

  .خورد می زمین به صورت با فرزند و دهد می
 مـادرت  و به پدر حتی که است این مافیا در موجود هنجار که گیرد می نتیجه داستان این بیان با فوکویاما

 فوکویامـا . اسـت  مافیـایی  انسـجام گـروه   باعث ولی باشد منفی هنجار است ممکن هنجار این نکن اعتماد هم
 : کرد را روشن نکته دو باید اجتماعی سرمایه با ارتباط در که دارد اعتقاد

بـه   متعلـق  سـرمایه  ایـن  کـه  چـرا  نیسـت؛  انسـانی  سـرمایه  مجموعـه  زیـر  دلیل این به اجتماعی سرمایه
 دارد معنـی  در صورتی دهند، می تشکیل را اجتماعی سرمایه شالوده که افراد، هنجارهایی به نه و هاست گروه
 چیـز  لزومـاً  اقتصـاد  علـم  و علم سیاست به توجه با اجتماعی سرمایه .باشد سهیم آن در فرد یک از بیش که

 ضـروري  بـد،  یـا  خـوب  خـواه  اجتماعی هاي تمام فعالیت براي همیاري و همکاري علوم این در. نیست خوبی
  .)13: 1379(فوکویاما، است

  کارکردهاي سرمایه اجتماعی  
مختلف اجتماعی، در هاي  هاي اجتماعی خاص در الیه هاي اجتماعی معین و ایفاي نقش ویژگی افراد با توجه به

ها هویت  اجتماعی ارادي و غیر ارادي مختلفی عضویت دارند که عضویت در هر یک از این گروههاي  گروه
کنند،  ناسایی میهاي مختلف، خود را ش بخشد. با توجه به اینکه افراد در موقعیت ها می جمی متفاوتی به آن

باشند. در این میان  هاي جمعی مختلفی از جمله هویت جنسی، سنی، شغلی، نقشی، قومی و ... می داراي هویت
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هویت ملی و احساس تعلق خاطر به وطن، به خاطر نقش آن در ایجاد وفاق اجتماعی و انسجام عام، از 
  یل از اهمیت زیادي برخوردار است.شود و بدین دل ترین مسایل جوامع تمایز یافته محسوب می مهم

هویت ملی و به تبع آن انسجام و یکپارچگی ملی در جوامع چند قومی تحت تأثیر چگونگی روابـط بـین   
شود. تحقیقـات صـورت گرفتـه در ایـن      گیرد و تثبیت می اقوام و گرایشات آنان نسبت به همدیگر شکل می

روابط قومی در چهار حوزه اقتصـادي، سیاسـی، فرهنگـی و     دهد که در بین اقوام ایرانی، تراکم مورد نشان می
اجتماعی به طور کلی پایین است و میانگین هر یک از این روابط در بین اقوام در کل کمتـر از شـش درصـد    

  ). 8: 1384به نقل از رضایی و احمدلو، 206و  40: 1380باشد (یوسفی، می
شدت و ضعف هویت ملی در بین افراد، پایین بودن به دلیل اهمیت روابط بین گروهی در همگرایی ملی و 

تواند به عنوان یکی از مسایل اساسی و اصلی در جهت ثبات اجتمـاعی   این گونه روابط در بین اقوام ایرانی، می
تـرین متغیرهـاي تأثیرگـذار در     و تحکیم همبستگی ملی مطرح شود. در این خصوص سرمایه اجتماعی از مهم

سـازد تـا شـبکه اي از روابـط      اقلیت را قادر میهاي  باشد. این متغیر، گروه گروهی میروابط بین فردي و بین 
هایی با هنجارهاي اعتماد و  اجتماعی را نسبت به یکدیگر حفظ کنند و تداوم بخشند. سرمایه اجتماعی، شبکه

توانـد   عی مـی باشد. سـرمایه اجتمـا   عمل متقابل بوده و ویژگی خاصی از ساختار روابط اجتماعی کنشگران می
هاي افراد را نسبت به اقوام موجود در جامعه و همچنین طرز تلقی آنان را از ملیتشـان   ها و طرز تلقی نگرش

تحت تـأثیر قـرار دهـد و موجـب تقویـت یـا تضـعیف هویـت ملـی و همبسـتگی جمعـی شـود (رضـایی و              
  ). 8-9: 1384احمدلو،

قی داخلی گروه با میزان اعتماد گروه به افـراد  رابطه معکوس بین پیوندهاي مستحکم اخالاز سوي دیگر، 
فوکویامـا ضـمن    تواند موجب کاهش همکاري موثر گروه با جامعه گـردد. مـثالً   غیر عضو، گاهی اوقات می

هـا تـوازنی میـان     شکلی از سرمایه اجتماعی به جوامعی اشـاره دارد کـه در آن   مثابه بهتایید اهمیت خانواده 
وجود نداشته است و بر مناسـبات خـانوادگی بـه زیـان دیگـر       خانوادگی غیرمناسبات خانوادگی و مناسبات 

ی به دلیل وجود روابط اخالقی غیررسم غیراخالقی) و اصوالً مداري خانوادهشود ( کید میأمناسبات اجتماعی ت
بـازي، ناشـکیبایی و نژادگرایـی را همیشـه محتمـل       ، پارتیپروري آشناهایی از قبیل  ها، وجود پدیده در شبکه

   ).22: 1382(توسلی و موسوي، بایست از اشکال واقعی سرمایه اجتماعی تفکیک گردند داند که البته می می
 توانـد  مـی  دهنـد  مـی  قـرار  بـرداري  هبهر مورد اجتماعی سرمایه عنوان به ها گروه و افراد که کاري و ساز

 خیـر  عنوان به اجتماعی سرمایه کردن لحاظ لذا باشد؛ داشته همراه هم خواستنی کمتر و نامطلوب پیامدهاي
  . است نادرست ارزشی هاي حکم صدور و اخالقی بینات ورطه به افتادن در و مطلق

از دست دادن خالقیت و آزادي افـراد در پـی    اجتماعی، يها يتثبیت نابرابر) 1388بر این مبنا، جان فیلد (
حمایت گروهی و تقویت همبستگی، تشویق و ترغیب نژادپرستی در پی تأکید بیش از حد برگـروه و شـبکه   
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اجتماعی به جهت ارضاء نیازهاي احساسی و کـم شـدن وابسـتگی    هاي  اثر سوء قدرت شبکه اجتماعی خاص،
به  را سرمایه اجتماعی . عالوه بر این،شمارد یبرم رمایه اجتماعیکارکردهاي منفی س را از ها در خانواده زوج

  ). 1388 ،(فیلد داند یبر دامنه امتیازات خود م جهت افزودنعنوان ابزاري در اختیار نخبگان جامعه 
 توان به موارد زیر اشاره نمود: اجتماعی می سرمایه منفی اشکال در مجموع، از

 کسـان  تواننـد  مـی  کننـد  می فراهم منافع و منابع خود اعضاي براي که اجتماعیهاي  شبکه :ها بیرونی طرد
 . کنند محروم منابع آن به دستیابی از ندارند عضویت شبکه در را دیگري

 و موفقیـت  از مـانع  تواند می شرایط برخی تحت گروهی شدید همبستگی :گروه اعضاي از زیاده مطالبات
 سـاختار  از حمایـت  مـورد  تقاضاي نوع همه گروه ساعی کمتر اعضايدر این موارد . شود ساعی اعضاي ابتکار

 کنند. می تحمیل تر موفق افراد بر را مشترك هنجاري
 اجتمـاعی هـاي   شـبکه  و هـا  گروه در مشارکت مهم هاي ضرورت از یکی همنوایی :فرد آزادي محدودیت

 مغـازه  از توانـد  مـی  فـرد  شناسـند،  می را همدیگر ها همسایه همه که کوچک روستاي یا شهر یک در. است
 کنتـرل  میـزان  امـا . اسـت  حمایـت  بـراي  مرجعـی  خویشاوندي شبکه و خانواده محیط. بگیرد نسیه سرگذر
. سـازد  مـی  مواجه محدودیت با کامل طور به را فردي هاي آزادي اغلب و باالست وضعیتی چنین در اجتماعی
 کـه  آنجـایی  از اما دارد، خود با اقتصادي و اجتماعی عاطفی، هاي حمایت مانند مزایایی اگرچه گرایی خانواده

 مهمـی  چنـدان  فردیـت جایگـاه   است، مقدم دیگر امور بر گروه انسجام حفظ اجتماعی روابط از نوع این در
 نباید بدانیم آنگاه پیشرفت و نوآوري خالقیت، آورنده فراهم موقعیت معنی به را فردیت اگر. داشت نخواهد
 هرچه دیگر عبارت به. باشیم داشته کوچک محیط در تنوع و نوآوري تحرك، تحقق امکان از زیادي انتظار
 اجتمـاعی  روابـط  تنوع، کاهش و اجتماعی تعامل فضاي محدودیت سبب به باشد کوچک اجتماع یک اندازه
 .کرد خواهد پیدا را نخستین ویژگی

 تجربـه  از ناشی گروهی همبستگی استحکام ها در آن که هستند هایی وضعیت :نزولی همسطح هنجارهاي
 گـروه  اعضاي فردي هاي موقعیت بیان شرایطی چنین در. است اصلی جامعه با مخالفت و بختی تیره مشترك

. اسـت  شده بنا هاییموفقیت چنین امکان عدم پایه بر دقیقاً انسجام این زیرا. زند می صدمه گروهی انسجام به
 یـک  در اوضـاع  نگهداشـت  هـا  آن که کاربرد .است نزولی سطح هم هنجارهاي حاکمیت وضعیت این نتیجه
  ).http://sociologicaltheories.blogfa.comاست ( مانده عقب گروه
  بنديجمع

تواند شمشیر دو دم است: میدارد سرمایه اجتماعی یک ) بیان می539-540: 1384همانگونه که جان فیلد (
هایی نیز دارد، چه همان پیوندها طیفی از خدمات گرانبها براي اعضاي جامعه تأمین کند، ولی ضمناً هزینه

اي نسبت به افراد، به استناد حس تکلیف و تعهد آنان تواند به صورت دعاوي غیر اقتصادي قابل مالحظهمی

http://sociologicaltheories.blogfa.com
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هاي گروهی ممکن است چنان نیرومند یز به وجود آورد. وفاداريبه وجود آید و پیامدهاي اقتصادي منفی ن
خبر، نسبت به کسانی که در راه مطالعه هاي شغلی بیباشد که اعضاي گروه را از اطالعات مربوط به فرصت

اند در هایی که با جان کندن گرد آوردهکنند، نوعی جو تمسخر ایجاد شود، یا داراییکوشی تالش میو سخت
  هم زدنی از چنگ صاحبان آنان خارج شود. چشم بر

باید بین منابع سرمایه اجتماعی و عوارض ناشی از آن تمایز قایل شد. عیب اینکه فقط نتایج مطلوب را بـه  
شـود  سرمایه اجتماعی نسبت دهیم یا سرمایه اجتماعی را معادل نتایج مطلوب بینگاریم این است که سبب می

باشـد  » نابهینه«اید این نتایج به زیان گروه دیگري تحمیل شود، یا نتایج مفروض، این امکان نادیده بماند که ش
  و یا باالخره نتایج مطلوبی که امروز کسب شده است، فردا برایمان خیلی گران تمام شود.

هاي ضعیف بـرون اجتمـاعی از   بر این مبنا، بهتر است در مورد پیوندهاي نیرومند درون اجتماعی و شبکه
هایی حشو در رابطه با کارایی سرمایه اجتماعی پرهیز کرد. براي مثال، اگر این تمایز را قائل نشویم طرح ادعا

-هاي موفق از دیگران، پیوندهاي فشـرده اجتمـاعی آن گـروه   ممکن است استدالل کنیم که وجه تمایز گروه
  دیگري شود. هاست و بنابراین توجه نکنیم که همان پیوندها ممکن است مانع موفقیت در گروه 

و تنزل سرمایه اجتماعی متصل کننده  »یدرون گروه«وجود سطح باالیی از سرمایه اجتماعی پیوند دهنده 
کـه در   يبه طـور  باشد یجامعه م یک تبیین کننده میزان پایین اعتماد اجتماعی در بین افراد »یبرون گروه«
ماننـد: اقـوام، دوسـتان و     ییهـا  نواده و گروهمرتبط با سرمایه اجتماعی هر چه از خا يها ، پژوهشها شیمایپ

هاي شـغلی در پـی منـافع شخصـی     د. همچنین هر جا گروهشو یتر م همسایگان دورتر شویم حلقه اعتماد تنگ
خود بوده و وظایف شغلی در چارچوب قوانین و اصول اخالقـی انجـام نگیـرد از اعتمـاد کمتـري برخـوردار       

  اند. بوده
ایران نیازمند سرمایه اجتماعی برون گروهی هستیم تا روابط بـین   قدند که درشناسان معت جامعه برخی از

ـ در ا هـا سـرمایه اجتمـاعی درون گروهـی     افراد تقویت شود. بـه عقیـده آن   وجـود دارد و مصـادیق آن    رانی
خود جوش مذهبی است. در مواقع اضـطرار چـون سـیل و     يها ئتیاي و هخانوادگی، قومی، عشیره يوندهایپ

از  ریـ غ یطید. مشکل اینجاست کـه در شـرا  نینما ییرانیان براي یاري به همنوعان خود نقش آفرینی مزلزله ا
 . درشود یموارد دیده نم از ياریمواقع اضطراري و یا خاص سرمایه اجتماعی در جامعه کمرنگ شده و در بس

اجتماعی منـوط بـه   د. وجود سرمایه خور یایران شکل مدنی سرمایه اجتماعی به صورتی کمرنگ به چشم م
سـرمایه   و همکاري الزم را انجام ندهنـد، نتیجـه گیـري از    خواست عمومی است تا اجتماع و دولت نخواهد

  گذاري در این زمینه غیرممکن است. 
به اینکـه میـزان سـرمایه     توجه به نتایج تحقیقات محققین مبنی بر کاهش سرمایه اجتماعی و با توجه با

و سرمایه اجتمـاعی قـدیم (نـوع درون گروهـی) بـه       ط سنتی هنوز بسیار قوي بودهدر رواب رانیاجتماعی در ا
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با بهره گیري از نقاط قوت این  ستیبا یبرنامه ریزان م يها نسبت قابل توجهی در کشور ما وجود دارد، تالش
  وجه معطوف به تشکیل سرمایه اجتماعی جدید (نوع برون گروهی) باشد.
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  اجتماعیهاي  تربیت اخالقی جنگ نرم در برابر آسیب
  3مبینا غربا ،2رحیمیحمید ، 1عباس شکاري

  
  چکیده

چرا که بـا   شود می بسیار زیادي به پرورش اخالقیات در فراگیران تأکیدامروزه در نظام آموزشی 
اخالقی متعدد و آموزش هایی که افراد چه در محیط خانواده و چـه در مراکـز   هاي  وجود کتاب

بحران و آسیب براي فراگیران و کنند دچار انحطاط اخالقی شده اند و این یک  می آموزشی دریافت
به همین خاطر  این پژوهش با هدف آسیب . کنند می در نهایت جامعه است که افراد در آن زندگی

نشجویان دانشگاه کاشان از منظر برنامه درسی پنهان صورت پذیرفت که شناسی تربیت اخالقی دا
اخالقـی  خاصـه در محـیط     در پی ارائه راهکار و یا راهکارهایی جهت پرورش افـراد در بعـد  

اجتماعی بـه  هاي  دانشگاهی بود که براي آنان در حکم یک جنگ نرم در برابر حمالت و آسیب
پیمایشی و -روش پژوهش توصیفی. حساب آید و در دفاع از موجودیت خود از آن استفاده نمایند

این پژوهش از ي ها داده. باشد می 1392-93جامعه آماري آن دانشجویان دانشگاه کاشان در سال 
سؤال کلی باز پاسخ به شیوه مصاحبه جهت اجراي پژوهش به روش پدیدار شناسی  2طریق اجراي

، صداقت، فردي (شجاعتهاي  تربیت اخالقی براساس مؤلفههاي  مصاحبه آسیب. آوري گردید جمع
ی قرار وفاداري و حسن خلق) مورد بررس، داري ، امانتتوکل و وجدان) و اجتماعی (احترام، صبر

نتایج این پژوهش نشان داد که مزین شدن آدمی به فضائل اخالقی و نهادینه شـدن آن در  . گرفت
فضائل را از رذائل تنقیح نموده و در حکم پدافندي در ، به سبب وجود قدرت تفکیک باال، افراد

بنابراین در این مقالـه  . گردد می کند و سبب انهدام ابزارهاي جنگی بیرونی می برابر آفندها عمل
 عنوان بهبیان گردیده و سپس نقش تربیت اخالقی  پدافند غیرعاملنخست مفاهیم تربیت اخالقی و 

  گردد می ارائه گیري نتیجهجنگ نرم و سپس 
  جنگ نرم، فردي و اجتماعی، آسیب اخالقی، تربیت اخالقی :ها کلیدواژه

   

                                                   
 استادیار گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان .1
 انسانی دانشگاه کاشاناستادیار گروه علوم تربیتی دانشکده علوم  .2
  Ghasedak_mobina@yahoo.com /  دانشجوي کارشناسی ارشد برنامه ریزي درسی دانشگاه کاشان .3
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  مقدمه
واله و آشفته گردیده است. در هر برهه اي از زمان شرایط،  بشر همواره در دو راهی گزینش حق و باطل

محیط، امکانات، نوع آموزش، خانواده، هم ساالن و..... توانسته اند بر آدمی از نظر اخالقی تأثیر گذار باشند. 
گاه ممکن است فرد در چنان خانواده اي رشد یابد که گویا در پی آنند که سکنات اخالقی  که حضرت حق 

قرار داده را شکوفا سازند و بستر مناسب جهت حرکت در این مسیر را فراهم گردانند و این فرد سپس در او 
رسمی و غیر رسمی مدرسه هاي  شود. آموزش می وارد جامعه اي  بزرگ تر هم چون مدرسه و سپس دانشگاه

هاي  را بر اساس معیار گیرد و پیوسته سعی بر این است که فرد می گاه گاهی در امتداد آموزش خانواده قرار
فضائل اخالقی تربیت کنند آن گونه که  شایسته و بایسته است. ورود به دانشگاه دنیاي جدیدي از چند جبهه 
متفاوت دانشجو با دانشجو از نظر (جنسیت، اعتقادات، باورها، رفتار ظاهري و......)، جبهه استاد و دانشجو، 

واژه جبهه نه صرفاً به معناي تضاد و نوعی درگیري بلکه به مفهوم  باشد. استعمال می جبهه کارمند و دانشجو
تواند دگرگونی  ها می باشد. اثر پذیري از هریک از این جبهه می مواجه شدن، روبروشدن، تقابل و تأثیر

شود دانشجو به  می عمیقی در جهت مثبت و بحران عظیمی در جهت منفی را سبب گردد که همین امر سبب
اطالعاتی متفاوت باشد تا صحت و سقم آموزش خانواده، مدرسه و آموزش نهاد دانشگاهی هاي  هدنبال پایگا

را کشف نماید. عمر کوتاه آدمی آنقدر نیست که  در هر موردي دست به تجربه بزند چرا که گاهی این 
موزش دانشگاهی که از طریق آها  و آسیبها  باشد بنابراین این بحران می به قیمت نابودي خود اوها  تجربه
گردد هم چون مین هایی در زمین گسترده آدمیت هستند که براي خنثی کردن هریک، ریسک  می پدیدار

منهدم شدن خود فرد در آن وجود دارد. قلمرو تربیت اخالقی در زم ره  فضائل، مورد قبول همه انسان هاست 
ها  جه به فضائل اخالقی در همه انساننظیر صداقت، احترام، حسن خلق و شجاعت. با پذیرش این اصل که تو

وجود دارد اما میزان بروز و ظهور آن در افراد متفاوت است جهت گسترش مفاهیم اخالقی و حفاظت در 
فردي و اجتماعی تربیت هاي  نیازمند هستیم. به همین منظور کلیه مؤلفه غیرعاملبه دفاع ها  برابر آفت

و حمالت بازگشت ها  را حفظ نمایند تا نوك پیکان آسیب اخالقی در کنار هم باید وحدت وجودي خود
پیدا کند و راه نفوذ به درون آدمی که فضائل اخالقی در وي رشد یافته است پیدا نکنند. بنابراین نقش ارتباط 

گردد. به این منظور  می بیرونی) روشنهاي  متقابل ابعاد تربیت اخالقی جهت دفاع در برابر مهاجم (آسیب
قی که در سمت دفاع، مؤثر و کارآمد افتاد باید به تقویت دو رکن تربیت اخالقی به عنوان فضائل اخال

دفاعی انسان در برابر حمالت خارجی پرداخت و در واقع خطر و آسیب اخالقی را که ممکن است  هاي  بنیه
ریق الگوگیري از طریق تربیت نامناسب در محیط دانشگاه خاصه آموزشی که به صورت غیر مستقیم و از ط

پذیرد باید شناخته شود و راه کارهاي الزم در این خصوص ارائه گردد.  می از عناصر حقیقی و حقوقی صورت
توسعه مفهوم جنگ نرم در تربیت اخالقی آن هم در بعد فردي و اجتماعی باید در وجود آدمی گسترش یابد 
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 شجاعت                          

  صداقت                                  امانت داري
  تربیت اخالقی                       

  صبر           فردي           اجتماعی       احترام
  

  توکل                                        حسن خلق
  وجدان                        

  
  وجدان                                

اوج اقتدار فضائل اخالقی را در رفتار بیرونی خود  اخالقی بایدهاي  و بویژه اساتید و کارکنان در انتقال ارزش
آشکار نمایند تا دانش آموخته نیز پیامد آراستگی به فضائل اخالقی را در اعمال روزمره آنان مشاهده نماید و 
سعی خود را مبتنی بر این قرار دهد که آن قدر حسگرهاي  درونی خود را حساس نماید که حتی کوچکترین 

اخالقی در برابر هجوم دشمن هاي  ت را تشخیص دهند و از طریق کنش(تاکتیک) نیروو جزئی ترین حمال
  مسلح شوند. 

  
  حمالت ناکام                                                      

  
  
  
  
    

                                                       
  

  
  
  
  
     

) حمالت ناکام 1شکل (
فردي و هاي  به مؤلفه

  اجتماعی تربیت اخالقی
  

  
  

  
  

  مفهوم شناسی بحث

  غیرعاملپدافند -1
دهد: به  می را این گونه شرح غیرعامل) پدافند 1391وزارت آموزش و پرورش ( غیرعاملکمیته پدافند 

 آن  گردد که مستلزم به کار گیري جنگ افزار و تسلیحات نبوده و با اجراي می مجموعه اقداماتی اطالق
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، حساس و مهم نظامی و غیر نظامی و مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتیتوان از واردشدن خسارت  می
هوایی و موشکی هاي  تلفات انسانی جلو گیري نموده و یا میزان خسارات و تلفات ناشی از حمالت بمباران

ایش غیر مسلحانه اي که موجب افزهاي  اقدام  داد به بیانی مجموعه  به حداقل ممکن کاهش  دشمن را
، ارتقاي پایداري ملی و تسهیل مدیریت بحران ضروريهاي  بازدارندگی، کاهش آسیب پذیري، تداوم فعالیت

رشد و پیشرفت "خی گویند. بر غیرعاملشود را پدافند  می دشمن  در مقابل تهدیدها و اقدامات نظامی
مل موجب اکه این عو اخیر دانسته اندهاي  ایانه در سالتکنولوژي را سبب بوجود آمدن انقالب علوم و ر

فیزیکی مطرح گشته است و هاي  تغییر در استراتژي برخورد کشورها شده است و مسئله دفاع بدون سالح
توان به این  می را در بر داشته باشد کههمین امر موجب گردیده نبرد در دوران کنونی ویژگی هایی خاص 

أکید بر انهدام زیر تأکید بر جنگ نرم، به کارگیري موضعی و مقطعی جنگ سخت، تنکات اشاره نمود. 
تالش براي قطع ارتباط رهبري و کشور در اولویت نخست اهداف تهاجم، حساس و حیاتی هاي  ساخت

  کوتاه شدن مدت جنگ. نیروهاي دفاعی و  با مردم و  مدیریت دفاعی کشور
این دوره عبارتند از : ضرورت برنامه ریـزي و  هاي  دفاع مؤثر در جنگهاي  بخشی از الزامات و ویژگی 

اتکـا بـر ایمـان،    آشـکار(دفاع در مقابـل جنـگ نـرم)،     هاي  جامع دفاع قبل از شروع درگیريهاي  آغاز طرح
تمرکـز بـر   ، ارتقاي روحیه و اراده ملی براي دفـاع بر ها  تمرکز تالششیاري، روحیه و توان دفاع مردمی، هو
به عنوان یکی از محورهاي اساسـی دفـاع    غیرعاملتأکید ویژه بر دفاع اع از نقاط حیاتی و حساس کشور، دف

 ). 14-15 ،ص1389(سلیمانی،"همه جانبه
طلبـد.   هـا مـی   قاعدتاً دفاع بدون ابزار فیزیکی اصول و اهدافی جهت پیاده شدن و اجرا را در برابر آسـیب 

ماموریـت،   1یـابی موضـع   غیرعامـل اصول اولیـه پدافنـد    معتقدند )1389حسین شاهی() و 1386موحدي نیا(
  شود. می را شامل 3رایجاد استتا احداث و  ،2انضباط استتارشکل عوارض و محیط  کندگی وپرا

تمامیت ارضـی و امنیـت    : حفظدارد می را این گونه بیان پدافند غیرعامل تاهداف و اهمی) 1390کفاش(
 افزایش روحیه مقاومت مردم و حفظ توان دفاعی کشور در زمان ،حفظ جان انسان ها ،ملی و استقالل کشور

جلـوگیري از تخریـب و آسـیب تأسیسـات و     ، ازهاي حیاتی جامعـه در زمـان بحـران   تأمین نی، تهاجم دشمن
بـه   غیرعامـل پدافند  .اتی و نیروي انسانیصرفه جویی در هزینه هاي تسلیح، کشورتجهیزات حیاتی و حساس

جهت اجراي دقیق و متناسب با اصول و اهداف مطرح شده باید برنامه هایی متعلق به خود را داشته باشد که 
دشمن و ایمن سـازي    ، فریباز قبیل عرصه ایمن غیرعاملیت اصول پدافند رعابر اساس نوشته جاللی(بی تا): 

تهیـه و  ، سیسات حائز اهمیت حیـاتی مراکز، اماکن و تأ  نسبت به مراکزجمعیتی و حائز اهمیت طبقه بندي
                                                   

1 Siting 
2 Camouflage discipline 
3 Camouflage construction 



 q  907  هاي اجتماعی تربیت اخالقی جنگ نرم در برابر آسیب
 

 

در دسـت اجـرا بـر     موجـود و   ، تاسیسات حائز اهمیتمورد اماکن  عامل در  پدافند غیر هاي  اجراي طرح
، اي متعـارف نظیرهسـته    غیـر هـاي   سـالح  در برابـر  غیرعامـل فند اتهیه طرح جامع پد اساس اولویت بندي،
اصـالنی  ارتبـاطی و مو  هـاي   ، تاسیسـات و شـبکه  ، دو یا چند منظوره کـردن مسـتحدثات  میکروبیو شیمیایی

فرهنـگ  ، مناطق مرزي و حسـاس کشـور    به ویژه در  حهاي عمرانیطر  جهت بهره گیري پدافندي از  در
 دولتـی و    در بخـش  غیرعامـل و ضـوابط پدافنـد   سازي و آموزش عمومی در زمینـه بـه کـار گیـري اصـول      

بردن ایـن گونـه تاسیسـات از     مراکز جمعیتی و بیرون  ایجاد تاسیسات پر خطر در  ممانعت از، دولتی  غیر
ه فنـاوري و صـنایع   عتوس  حمایت الزم ازعامل،   فند غیرادپهاي  اطالعات طرح  رعایت طبقه بنديشهرها، 

اصـول و    بـه کـار گیـري   ، عامل با تاکید بر طراحی و تولید داخلی  پدافند غیر  مرتبط مورد نیاز کشور در
پـیش  الکترو نیکی و سایر تهدیـدات دشـمن،   و   مقابله با تهدیدات نرم افزاري  عامل در  ضوابط پدافند غیر

و هـا   حمشترك ایمن سازي و ایجاد هماهنگی در سایر طرهاي  الزم بر ساز و کار الزم براي تهیه طرح  بینی
جهـت هـم     مترقبه در  عامل و حوادث غیر  حوزه پدافند غیر  ، در دوو مدیریت نهادهاي مسئولها  رنامهب

، و تصـویب اصـول و ضـوابط     ، برنامـه ریـزي  تدوین طراحی  ایجاد مرکزي برايافزایی و کاهش هزینه ها، 
هـا   آن  اعمال  مل و پیگیري و نظارت برعا  غیر  پدافند  ي فنیها  استاندارها، معیارها، مقررات و آیین نامه

  شود. می را شامل
وجودي براي انسان، نیازمند نوعی مدیریت هستیم که در مواقع بحرانی  و در هاي  بنابراین در برابر آسیب 

هستند یاري نمایـد کـه   ها  مقابل هجوم دشمنان، انسان بویژه نوجوانان وجوانان را که بیشتر در معرض آسیب
که در این پژوهش مدنظر است تربیـت اخالقـی نوجوانـان و    ها  دفاعی متعدد هستند و یکی از آناین عوامل 

  جوانان است.
  تربیت اخالقی-2

و افکار نو و قشر تحصیل کرده را عامل تغییر و ها  ) دانشگاه را مرکز ثقل تحوالت، ارزش1996(1لیپست
قاعدتاً دانشگاه مجاز از افراد موجود در آن  و افکار بدیع و جدید دانسته است.ها  تحول و حامالن ارزش

تربیت اخالقی، پرورش "رسد. می به منصه ظهورها  است و این افراد انسانی هستند که اخالقیات در رفتار آن
روح انسان در مسیر پاي بندي به بایدها و نبایدهاي اخالق و اهتمام به اکتساب فضائل و پرهیز از رذائل به 

تربیت "). 1390،ص123نامحدود و پایدار است (وحدتی شبیري،هاي  ادت و درك لذتمنظور رسیدن به سع
آموزشی و پرورشی خاص براي شکوفایی و تثبیت یک سلسله هاي  اخالقی مستلزم فراهم کردن زمینه

   ).110،ص1386(شاملی،"ولد با خود به همراه دارداخالقی فطري است که انسان از آغاز تهاي  ارزش
دارنـد کـه برنامـه ریـزي بـراي       مـی  در تعریف برنامه درسی تربیت اخالقی بیـان  )1390(ملکی و شاملی

                                                   
1 Lipset 
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اخالقی و هـم چنـین توسـعه و تثبیـت     هاي  چگونگی به کارگیري و پرورش استعدادها و قواي درونی قابلیت
ود کردن و نابها  صفات و رفتارهاي پسندیده اخالقی، به منظور نیل به فضائل عالی اخالقی و دوري از رذیلت

کند، نخست برنامه درسـی آشـکار و    می شکل گرفته است. تربیت اخالقی از دو بعد قابلیت بررسی پیداها  آن
دیگري برنامه درسی پنهان که نقش برنامه درسی پنهان در تربیت اخالقی دانشجویان به مراتب بیشتر اسـت.  

آموزشـی  هـاي   مناسبات حاکم بر محـیط ) برنامه درسی پنهان را مجموعه اي از روابط و 1380مهر محمدي(
بعـد  "داند. در حقیقـت   می نگرشی هستند تعمدي و عمدتاً ارزشی و هنجاري و غیرهاي  که در زمره آموخته

شوند که حاکی  می عملی در کنار شناخت و انتخاب به عنوان عوامل اساسی در ربوبی شدن هم در نظر گرفته
توانـد آن را طـی    مـی  مـل شن بینی عقالنی، تصـمیم و پـاي ورزي در ع  از فرایندهایی هستند که فرد تنها با رو

) برنامه درسی به عنوان یک حـوزه تخصصـی محـدود بـه     1991(1به عقیده بییر ).51،ص1379(باقري،"کند
از پیش تعیین شده یا برنامه درسی رسمی نیست. بلکه محیط اجتماعی هاي  مجموعه اي از تجارب و یادگیري

ور دارند خاصه دانشگاه به مراتب تأثیر بیشتري در روند صعودي و یا نزولـی اخالقیـات   که افراد در آن حض
ها،هنجارهـا،  تدریس متن غیر رسمی و غیـر ملمـوس نظـام  ارزش   "نماید و در حقیقت  می در دانشجویان ایفا

غیر رسمی مراکز آموزش عالی متأثر هاي  و ابعاد غیر آکادمیک مراکز آموزش عالی و جنبهها  طرز برداشت
) 2004(2الننبـورگ  ).53،ص1373(قورچیـان، "باشـد  مـی  بافت  کـل جامعـه  از کل نظام تربیتی به ساخت و 

معتقد است پیامدهاي قصد نشده و یا همـان برنامـه درسـی پنهـان تجـارب یـادگیري، روحیـه، شخصـیت و         
دهد. با توجه بـه   می ازمان را تحت تأثیر قرارپیشرفت تحصیلی فراگیران و اثر بخشی و تحقق اهداف یک س

شود که داراي عناصري است و همه این عناصر براي  می این که دانشگاه به عنوان یک سازمان در نظر گرفته
 خوانـده ها  کنند که این هدف تنها به محفوظات نسبت به آنچه در کتاب می رسیدن به هدفی یکسان فعالیت

اختصاص ندارد. بنابراین نقش خود را به مراتب بیشتر و مؤثرتر از آن چـه در   شود وکسب نمره اي از آن می
) این گونه موارد را که بـه صـورت کـامالً مسـتتر در     1991(3نماید که واالنس می شود ایفا می محتوا خالصه

  داند. می آموزش وجود دارد را بخش حتمی و مؤثر بر تجربه تحصیلی
آید و به عنوان یک مسیر اصلی در نظام آموزشی اسـت   می درسی پنهان تربیت اخالقی در پس این برنامه 

ضمنی جو اجتماعی مراکز آموزش است که نوشـته نشـده   هاي  ) دربردارنده پیام2000(4و به اعتقاد آسبروك
ناشـی از برنامـه   هـاي   ) معتقد  اسـت آمـوزه  1378) داودي(1972(5. بلوم.شود می ولی توسط همگان احساس

ناشـی از برنامـه   هـاي   مانند و به شکلی پایدارتر نسبت به آموزه می ن بیشتري در حافظه باقیدرسی مدت زما
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شود چون جنبه رسمی نـدارد،   می هر پیام اخالقی که در کالس درس توسط استاد ارائه"درسی آشکار است و
جـان  شـود، مخاطـب آن را بـه گـوش      مـی  فاقد تشریفات درسی تخصصی است و در همه دروس پیام رسـانی 

ـ      مـی  کند و نخستین واکنشـی کـه در نفسـش پدیـد     می دریافت ا پیـام دریـافتی   آیـد مقایسـه رفتـار خـویش ب
  ).131،ص1390(وحدتی شبیري،"است

  غیرعاملنقش تربیت اخالقی به عنوان پدافند -3
بنا بر آنچه در قسمت پیشین گفته شد در محیط دانشگاهی که مورد پژوهش دانشگاه کاشان است نقش 

درسی پنهان در تربیت اخالقی دانشجویان بسیار برجسته است. بنابر این آن جه تحت عنوان  برنامه
کنیم از طریق تعامالت و برخوردهاي متعددي که در محیط  می تربیت اخالقی نیز آن یادهاي  آسیب

سیلور و شود.  می دانشگاهی اعم از اساتید و کارکنان با دانشجویان و دانشجویان با یکدیگر است  را شامل
دارند که  ساختار اجتماعی و اداري دانشکده و یا دانشگاه نیزکه شامل تمامی نظام  می ) بیان1372(1الکساندر

شود  نیز از جمله عوامل تأثیر گذار است و  می طبقه بندي در مراکز آموزشی  است که به  خدمت گرفته
آید بیشترین  می نگامی که سخن از اخالقیات به میاننماید. اما ه می رنگ تر نقش برنامه درسی پنهان  را پر

  گردد. می تمرکز معطوف به روابط و تعامالت انسانی
بل اعضاي هئیت علمی با دانشجویان اشاره کرده است، که یک ) به ارتباط متقا1376آن گونه که ملکی ( 

اي برخورد کند که منجر مدرس به عنوان فردي که عضو هئیت علمی دانشگاه است در کالس درس به گونه 
به پرورش حس اعتماد به نفس دانشجویان گردد و یا این که به ذات انسان بودنشان با دانشجویان برخـوردي  
شایسته داشته باشد، دانشجویان عملکرد مثبت و ستودنی این فرد را درك و دریافـت خواهنـد نمـود و دقیقـاً     

گرفت که هم چون عملکرد مثبت در ذهن دانشجویان بـاقی   توان در نظر می نقطه مقابلی هم براي این مسأله
فرد یا افرادي درباره فضائل اخالقی نظیر راست گویی، امانـت داري، و... سـخن بـه میـان      "خواهد ماند. مثالً

در حد حرف باشد و به هیچ وجه در رفتار گوینده نمایان نشود این جاست که مفهوم ها  آورند اما تمامی این
) از نوعی آنومی سخن به 1959(2اگر مرتن ).118،ص1379(عبدالحلیم،"کند می یت معنا پیداصگسیختگی شخ

 حاکم جامعـه تضـاد اسـت   هاي  داند که در آن بین فرد و ارزش می آورد و آن را مترادف با بیگانگی می میان
مانـا گسـیختگی   اخالقی را وقوع نوعی آنومی یا بحـران بـدانیم کـه ایـن بحـران ه     هاي  توانیم پیامد آسیب می

  . شخصیت است
انسان ساخت را به انواع متعـددي تقسـیم نمـوده اسـت کـه بـه       هاي  (بی تا) بحرانغیرعاملکمیته پدافند 

نظـامی،  هاي  عمدي شامل بحرانهاي  عمدي و غیر عمدي که بحرانهاي  گردد. بحران می صورت خالصه بیان
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هـاي   حران ناشی از تهدیدات نوین که شامل  بحـران اقتصادي و بحران هویت، بهاي  سیاسی، بحرانهاي  بحران
  باشد.  می روانیهاي  فرهنگی و جنگ

آید را بیان نمـودیم در حقیقـت    می آن چه به عنوان گسیختگی شخصیت که در اثر انحطاط اخالقی پدید
باشند:  می یاد کردیم داراي سطوح مختلفیها  گیرد. همین بحران هایی که از آن می در زمره بحران هویت قرار

هـاي   محلی قادر به پاسخ گویی مناسب آن هستند نظیر آسـیب هاي  سطح یک بحران هایی که منابع و سازمان
تربیت اخالقی  دانشگاه( مجاز از افراد دانشـگاه) را  اگـر از منظـر برنامـه درسـی پنهـان بنگـریم، اسـاتید،         

  نمایند. می عملها  ن دفاعی در برابر آسیبکارکنان و دانشجویان در ایجاد و یا رشد تربیت اخالقی به عنوا
مشـترك نیازمنـد اسـت. تعامـل اسـاتید ودانشـجویان و       هـاي   به کمکها  سطح دوم جهت کنترل آسیب 

پاسخ گـویی  ها  نماید. در سطوح بعدي بحران می الگوپذیري دانشجویان از آنان اهمیت این موضوع را مشخص
تربیت هاي  حقیقت در خصوص آسیبفراتر از توان پاسخگویی نیروهاي محلی و منطقه اي است. در ها  به آن

اخالقی باید نوعی فرهنگ سازي صورت پذیرد که قاعدتاً نه تنها دانشگاه به عنـوان یـک محـیط آموزشـی     
د که در صـورت  بلکه محیط خانوادگی، شغلی و... هم باید در زمینه فضائل اخالقی چنان بستري فراهم نماین

تجهیزات کافی و وافی موجود باشد. اما این تجهیزات و امکانات به جهت پیشگیري از آسیب ها  بروز آسیب
ها، باید پیش از وقوع، به جهت ایجاد آمادگی در هنگام وقوع، و به جهت سامان دهی یعنی جمع آوري تمـام  

  ی که آسیبی به وقوع پیوست.قوا به منظور بازگرداندن همه چیز به حالت اولیه در هنگام
باشد: مرحله قبل  می ) چرخه مدیریت بحران به صورت سنتی شامل سه مرحله1388از نظر جهانگیري( 

از وقوع، مرحله هنگام وقوع و مرحله پس از وقوع که صاحب نظران براساس این سه مرحلـه، شـش  زیـر    
بررسی تاریخچه بحران، تحلیل مخاطرات و مجموعه در نظر گرفته اند: مرحله تحلیل خطر پذیري که شامل(

تحلیل آسیب پذیري) و سپس مرحله پیشگیري و کاهش اثرات مخرب بالیا، آمادگی و پیش بینـی و هشـدار   
باشد. مرحله پاسخ، گویی مدیریت بحـران   می اولیه که این چهار مورد در زمره مدیریت بحران قبل از وقوع

شـود کـه آسـیبی رخ داده باشـد. بـه همـین        می ابی به زمانی اطالقدر هنگام وقوع آسیب است و مرحله بازی
منظور مبحث تربیت اخالقی از منظر برنامه درسی پنهان به عنوان توعی مدیریت بحران که همانا دفاعی در 

  گیرد. می باشد در این پژوهش مورد بررسی قرار می در محیط دانشگاهیها  برابر آسیب
  روش تحقیق -4
ه آماري مورد مطالعه جامع نظر هدف کاربردي و از نظر اجرا، توصیفی پیمایشی است. ازپژوهش حاضر  

ابزار گردآوري اطالعات مصاحبه بود که  .باشدمی 92- 93دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی  شامل
از نمونه گردد ارائه گردید. جهت انتخاب نمونه،  می در قالب دو سؤال کلی که هر کدام به دو بخش تقسیم

پیوندد که تمام منابع اطالعاتی (دانشجویان)  می که این امر زمانی بوقوعگیري در حد اشباع استفاده نمودیم 
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اطالعات مشابهی را دراختیار بگذارند به اشباع رسیده ایم که ورود افراد جدید تصمیم پژوهشگر و جمع 
قبلی است به طوري که هاي  ه اشباع تکرار دادهبندي نهایی را تغییر نمی دهد. یک معیار براي کشف رسیدن ب

  شوند. می شود که تکرار می پژوهشگر مرتباً با داده هایی مواجه
گردد و یا از  می : فضائل اخالقی از طریق محتواي مکتوب کتب درسی بهتر به دانشجویان منتقلسؤال اول

  طریق روابط و تعامالت اجتماعی در محیط دانشگاه؟
تحصیل شان غالبـاً  تأکیـد خـود،    هاي  تمامی افراد مشارکت کننده در بحث اذعان داشتند که در طی سال 

را صرفاً جهت کسـب نمـره   ها  خانواده و مربیان شان بر روي کسب نمره بوده است و محتواي مکتوب کتاب
عـده اي معتقـد بودنـد کـه      نده اند و این تکرار طوطی وار کلمات تداعی غیر قابل انکار این گروه بـود. خوا

چگونه است تا بخواهیم ها  دانیم که عملکرد خودآننویسنده کتاب خاصه کتب اخالقی را نمی شناسیم و نمی
نمودند  می از نوشته هایشان متابعت کنیم. نکته قابل توجه این بود که دانشجویان به رفتار مشهود اساتید اشاره

دیدند و  می گذاشت. آن چه را به صورت مشهود می ر خود را بر جايتأثیها  که عملکرد مثبت و یا منفی آن
  کرد. می کردند بیشتر براي شان معنا پیدا می به گونه اي ملموس آن را درك و دریافت

شود صرفاً جنبه تئوري داشته اما هنگامی که فرد با امور اخالقـی در روابـط    می آن چه در کتب نگاشته 
مه آن عمل به مراتب بیشتر است زیرا مطابق با زنـدگی فـرد اسـت و فقـط در     اشود ماندگاري و اد می عجین

قالب بازي با کلمات نیست، بلکه آمیختگی با وجود آدم است. یکی از دانشجویان در این خصوص اشاره نمود 
ل با شناختند و در اثر تعام می و را با این خصیصهکه عجول بودن یکی از صفات وي بوده است که اطرافیان ا

یکی از اساتید که در برخورد با اطرافیان و حل مشکالت علمی دانشجویان سعه صـدر بـاالیی را از خـودش    
دهد و در مسند استاد راهنماي این دانشجو جهت انجام پژوهش بوده است توانسته خصیصه صـبر را   می نشان

  در این دانشجو بر عجول بودن اولیه غالب نماید. 
انشـگاه  توان به نقش شـاگرد پـروري اسـاتید د    می ه از  سؤال آغازین این مصاحبه،در پی نتایج بدست آمد
تواند مقدم بر آموزش قرار داشته باشد و در بعد تربیت اخالقی به عنوان یکـی   می اشاره نمود که این پرورش

حـیط دانشـگاهی   آموزشی، آن هم از نوع پنهان خود نمایی کند. به بیانی درون داد ما در م از ابعاد پرورشی و
که همانا دانشجویان هستند صرف نظر از هرگونه ویژگی، انسان هستند و در طی فرایند پرورشی، استعالء آن 
فرد به اوج مقام انسانی حائز اهمیت است که آن چه در این جا داراي مرتبه بسیار مهمی است اساتید هستند. 

در محیط دانشگاه نیز اشاره شد که مصادیق ذکر شـده  لبته در این گفت وگو به نقش هم ساالن و کارمندان ا
  هم پوشی بیشتري با سؤال دوم دارد. توسط دانشجویان سنخیت و

  نقش آموزش پنهان دانشگاهی در پرورش فضائل و یا ایجاد رذائل اخالقی به چه میزان است؟  سؤال دوم:
ده رشد و نمو پیدا کرده انـد و  دانشجویان متذکر شدند که در بدو زندگی در جامعه کوچکی چون خانوا
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منحصر به فرد در خانواده آشنا شده اند و سپس در جامعه اي قرار گرفته انـد کـه   هاي  با خصائص و ویژگی
تنها معلم و دانش آموزان دیگر که داراي جنسیت یکسان بوده اند در آن جا حضور داشته اند. اولـین مرتبـه   

جه شده اند محیط دانشگاه بوده است و به همین خاطر رفتار هر اي که دختران و پسران با جنس مخالف موا
لشعاع رفتار دیگر افراد قرار گرفته است. هم چنین نحوه برخورد روزانه یک از دانشجویان به نحوي تحت ا
داشته است که  هر یـک از  ها  و اساتید به مراتب چنان تأثیري بر آنها  با کارکنان در هر یک از دانشکده

هـا   آن خانواده هایشان نیز تغییر رفتار ذعان داشتند و آن گونه که خود بیان نمودندیان بر این مسأله انشجودا
را به فرزندانشان متذکر شده اند. هریک از افراد شرکت کننده در بحـث مصـادیقی در ایـن خصـوص بیـان      

یـرون رفـتن از مـرز کـالس     آورد و به محـض ب  می نمودند، که استادي در کالس از شأن انسانی سخن به میان
شود این گونه است استاد  می دگرگونی رفتاري خود او را شاهد هستیم و قیاسی که در ذهن دانشجویان ساخته

  با این درجه علمی این گونه برخورد نمود. 
گردد کـه  در   می نشجویان نیز معتقد بودند که مشاهده رفتار ناشایست از اساتید سببعده اي دیگر از دا

ده بر اثر قرار گرفتن در یک مسند بویژه علمی چنین رفتاري را از خود بروز ندهند. مصاحبت دانشجویان آین
با اساتید و داشتن برخـورد شایسـته از جانـب اسـاتید تـأثیر شـگرفی در رفتـار و پـرورش سـکنات اخالقـی           

مصادیقی نظیـر سـوءخلق و   توان متصور بود که خود دانشجویان  می دانشجویان دارد و نقطه مقابل این را هم
عدم رعایت احترام را در برخی از اساتید متذکر شدند. در این خصوص توجه به شأن یک دانشجو  از جانب 

  پیوندد نیز از طرف مصاحبه شوندگان ذکر شد. می کارکنان که در برخوردهاي روزانه بوقوع
  بحث و نتیجه گیري -5

از همان آغاز خلقت به دو گروه حق ها  اختیار باعث شده تا انساناخالقی انسان و داشتن اراده و هاي  گیویژ
کردند  می که از فطرت پاك و خدادادي و وجدان بیدار خود پیرويها  و باطل تقسیم شوند گروهی از انسان

درست و پسندیده و مشروع به دست آورند و به دیگران هاي  خود را از راههاي  و سعی داشتند تا خواسته
که هواهاي نفسانی و گناهان زیاد، ها  در صف حق طلبان قرار گرفتند و گروهی دیگر از آن نکنند ستم ظلم و

بیرون پیروي کرده و براي  را بپوشاند و از شیطان درون وها  ي آندتا فطرت خدادا ندزنگاري شده بود
ترسی به دل راه نمی  دانستند و از ظلم و ستم به دیگران هم می رسیدن به آرزوهاي خود هر راهی را مشروع

ه باطل قرار گرفتند. جدال حق و باطل فقط به زمان خاصی محدود نمی شود انسان در همه هدادند در جب
در امان ها  مشغول جهاد بوده است( جهاد با نفس سبعی و بهیمی) براي این که در برابر تمام آسیبها  زمان

در نبرد سهمگین که جدال خق و باطل است پیروز  باشیم  باید نیروهاي درونی خود را به کار گیریم تا
  شویم.
توان شاهد بود که انسان به سالحی مجهز شده باشد که نه با خون و خون  می حماسی را زمانیهاي  جلوه 
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 . ریزي به هدف خود دست یابد در این صورت تفاوتی با  جنگی که حیوانات با یکدیگر دارند مشهود نیست
تواند باسالح متمایز کننده اي که خداوند در وجود او به ودیعـه نهـاده اسـت بـه نبـرد بـا        می بنابراین انسان

که انسان به صورت فطري به آن آراسته شده  اخالق اسـت کـه قابلیـت    ها  دشمنان بپردازد یکی از این سالح
بران سـربازان  همان گونه که در هر نبردي ره .تواند آموزش داده شود می رشد و نمو دارد و به طرق مختلف

دهند تا در برابر حمالت دشمن ایستادگی نماینـد اخـالق نیـز بـه طـرق مختلـف قابلیـت         می خود را آموزش
مسائل مبتال به جامعه امروزي انحطاط اخالقی جوانان است، جوانانی که بسیار شـنیده  از یکی  .آموزش دارد

  .ه استایم آینده سازان کشور هستند این انحطاط خود نوعی آسیب و حمل
شود که سهل انگاري نمودن در این زمینه چه در محیط  می بنابر این مسأله تربیت اخالقی این جا مطرح 

شود و تربیت اخالقـی مناسـب بـه عنـوان      می خانواده و چه در دانشگاه به عنوان نوعی آسیب در نظر گرفته
 خالقی براي جوانان در نظـر گرفتـه  شود و در مقابل آن آسیب هایی تربیت ا می یک نوع دفاع در نظر گرفته

گیرد بنابراین در ابتدا تربیت اخالقی به عنـوان یـک    می شود که خاصه جامعه دانشگاهی مورد نظر قرار می
گردد و سپس آسیب هایی کـه  در   می کند بیان می که آدمی را دچار انحطاطها  نوع دفاع در برابر  روزمرگی

گردد که نشان از ایـن دارد   می گرفته از عوامل متعددي است مطرحآید که نشأت  می محیط دانشگاهی پدید
که تربیت اخالقی تنها از طریق محتواي مکتوب کتاب منتقل نمی شود هر چنـد ایـن نـوع تربیـت ابتـدا در      

آموزشی، که تأثیر عملکرد آدمیان به جهت الگو بـودن و  هاي  یابد و سپس در محیط می محیط خانواده رشد
  .ب خیلی بیشتر از محتواي مکتوب کتب درسی استآموزش به مرات

بررسی و آسیب شناسی اخالقی که نه صرفاً از طریق محتواي مکتوب کتب درسی بلکه از طریق مشـاهده  
در رفتار افراد حقیقی از منظر افـراد وگـروه هـایی کـه از نزدیـک چـه در مشـاهده و چـه اجـراي آن در          

و اطالعات مستندي را در ها  تواند داده می دانشگاه درگیر آن هستند،مختلف و متعدد در محیط هاي  موقعیت
نسته به عنوان یک عنصر تربیتـی بـر   مورد مهم ترین خألهاي اخالقی و هم چنین عوامل پدیدآیی آن که توا

دانشجویان تأثیر گذار باشد و هم چنین ارائه راه کارهایی جهت کاهش و یا رفع آن فراهم نماید. بـی تردیـد   
ساتید به عنوان عناصر سازنده و پرورش دهنده قشر دانشجو در حرکت هرچه صحیح تر در مسیر پـرورش  ا

اخالقی دانشجویان از طریق تقابل فکري به عنوان الگو بهترین نقش آفرینان در این زمینه هستند و البته وجود 
  این مسأله را به وضوح مشخصکارکنان و دانشجویان که به عنوان دیگر عوامل سازنده دانشگاه هستند عمالً

 نمایند که توجه به پرورش در بعد اخالقی از طریق تعامالت روزانه تا چـه انـدازه اهمیـت حیـاتی پیـدا      می
دهد خألهاي اخالقی در دانشگاه  می نماید نشان می را مشخصها  کند. چنان چه خالف این امر، که آسیب می

  از دانشگاه تأثیر گذار است. تا چه حد بر عملکرد افراد در محیط خارج 
گیرد  می با عنایت به مطالب مذکور در حوزه برنامه درسی پنهان یا غیررسمی مفهوم تربیت اخالقی جاي
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که بیانگر میزان نقش عناصر سازنده محیط دانشگاه اعم از اساتید، کارکنان و دیگـر دانشـجویان بـر دانـش     
دانشـجویان،  هاي  ده است تا با استناد به نظرات و دیدگاهآموختگان است. با این اوصاف پژوهش حاضر کوشی

اخالقی موجود در دانشگاه کـه بـر اخـالق    هاي  برخی از مهم ترین عوامل را که در پیدایش خألها و آسیب
دانشجویان تأثیر گذار است را شناسایی نموده و بسترهاي الزم را جهت کاهش و یا رفـع ایـن مـوارد فـراهم     

  سازد.
آسیب شناسی تربیت اخالقی از دیـدگاه دانشـجویان مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت.         هش،در این پژو 
حاصل از این تحقیق نشان دهنده آن است که نقش آموزش پنهـان دانشـگاهی در هریـک از ابعـاد     هاي  یافته

فردي و اجتماعی تربیت اخالقی اثر گذار است. به عبارت دیگر شـجاعت، صـداقت، صـبر، توکـل، وجـدان،      
ترام، امانت داري، وفاداري، حسن خلق در محیط دانشگاهی از طریق مشاهده نحوه برخورد عناصر حقیقی اح

و حقوقی دانشگاه( اساتید،کارکنان، دانشجویان) توانسته در پرورش فضائل و یا بـالعکس حرکـت بـه سـمت     
سـمی بـر دانشـجو    گردد، به صورت آموزش غیر ر می را موجبها  وآسیبها  اضمحالل اخالقی که ضد ارزش

  تأثیر بگذارد. 
بیمـی   خـود  تفکر و یا بیان تجربیات گذشـته  ازتوان گفت که تا حدودي دانشجویان  ها می بر اساس یافته

 ندارند، اشتباهات خود را تا حـدي بیم  اتتأیید یا رد نظر و ازپردازند و  می شانبه بیان افکارندارند، معموالً 
اجتماعی (بایـدها و   از هنجارهايکنند، معموالً  می رعایتن، حد و مرزها را در تعامالت با دیگراپذیرند،  می

عزت و کرامت نفس خوش رو باشند،  دیگران تعامالت روزانه با درکنند  می کنند، سعی می نباید ها) اطاعت
جسـتجوي   درکنند،  می برخورد با اطرافیان، صداقت را رعایت درکنند،  می خود را در شرایط گوناگون حفظ

نسبت رند، صدر دابرخورد با موانع و مشکالت زندگی سعه درکنند،  می پیشهصبر راه حلی براي یک مسئله 
 با سازش و مدارا بااکثر مواقع یک محیط جمعی  درهستند، حافظ اسرار دیگران ند، به اطرافیان خود وفادار

بـه   اکنـاف، کارهـا را   اطـراف و  در مشـکالت  فـراوان و هـاي   دشـواري  وجود باند و کن می دیگران برخورد
  ند. کن می خداوند واگذار

در هـا   توان پیشنهاد کرد کـه مسـئولین دانشـگاه    می این پژوهشهاي  به هر حال، با توجه به نتایج و یافته
تمرکز نکنند بلکه توجه به ها  جذب اساتید خاصه اعضاي هئیت علمی تنها و تنها به صفت مجرب بودن آن

ز در کنار صالحیت حرفه اي و یا چه بسا مقدم بر آن در نظر گرفته شود و تمهیداتی جهت مؤلفه اخالق نی
دهـد در نظـر    مـی  حاشـیه اي قـرار  هـاي   که دانشجویان را در مسیرها  پیگیري روند غیر اخالقی در دانشگاه

گـردد   یمـ  نشجویان که سـبب بگیرند. هم چنین به جاي تأکید برخی اساتید بر کمیت وکسب نمره توسط دا
دانشجویان هم، صرف قبول شدن وکسب نمره درس بخوانند، به عملکرد دانشـجویان در کـالس درس توجـه    

گردد شود که از این طریق هم میزان اطالعات دانشجو که از محتواي مکتوب بدست آورده است مشخص می
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ید مؤکَّد بر کیفیـت مـورد   گیرد و به عبارت دیگر این جا تأک می و هم نحوه برخورد وي مورد ارزیابی قرار
نظر است. در عین حال شایسته است همین عوامل در جذب و بـه کـارگیري کارکنـان، کـه دانشـجویان بـه       

  مراتب پس از اساتید با آنان هم در مراوده هستند در نظر گرفته شود.  
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  صلح در دفاع ملی و پدافند غیرعاملهاي  ایده
   4مهدي ناظري، 3اسداهللا دیوساالر ، 2ابوالفضل شکري، 1فررستم صابري

  
  چکیده

با کاهش تأثیرات اقدامات آفندي دشمن و ممانعت خنثی کردن و ، دفع، پدافند در مفهوم کلی
انسان به . واکنش دفاع است، یکی از امور فطري در انسان. از دستیابی به اهداف خودي است

 ةدفاع اختصاص به حوز ۀدهد اما دامن طور طبیعی وفطري در برابر هر متجاوز واکنش نشان می
در جهان امروز براي حفظ . شود مطرح میفردي ندارد و در حوزه عمل اجتماعی نیز این مقوله 

هاي گونـاگون از قبیـل    ایرانی کشور در قبال انواع تهاجم –تمامیت ارضی و هویت اسالمی 
حال هرگاه سخن از . ي نوین براي پیشگیري و دفاع هستیمها روش نیازمند... نظامی و، فرهنگی

ي هـا  روش در صورتی که، گیرد یم آید در وهله اول دفاع نظامی مد نظر قرار دفاع به میان می
در . باشند می امیزي نیز براي دفاع وجود دارد که در بسیاري مواقع از دفاع نظامی کارآمدتر صلح

ضرورت ، این مقاله تالش بر آن است تا پس از شناخت از واژه دفاع و پرداختن به فلسفه آن
دفاع فرهنگی که نمایی از دفاع و با نگاهی به دفاع نظامی و همچنین . این امر مهم تبیین شود

هاي  این امر مورد تأکید قرار گیرد که در جهان امروزي و مخصوصا در سال، باشد می صلح آمیز
بلکه دفاع فرهنگی نیز براي حفظ ارزشهاي یک ملت و ، اخیر تنها دفاع نظامی کارساز نمی باشد
  . تداوم آنها امري اجتناب ناپذیر است

  دفاع غیرنظامی، صلح آمیز، دفاع غیرعامل ، یرعاملپدافند غ: ها کلیدواژه
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  مهمقد -1
رود که تاکنون در  می بررسی ساختار امنیت و دفاع ملی یکی از موضوعات مهم و حساسی به شمار

پیروزي  کشورمان تحقیقات قابل توجه اي درباره آن صورت نگرفته است. بدون تردید، ایران، پس از
انقالب اسالمی، به دلیل موقعیت حساس جغرافیایی و استرتژیکی، با خطرات جدي و تهاجمات نظامی و 
فرهنگی از سوي دولتهاي استعمارگر مواجه بوده و از این لحاظ، همواره دفاع و تأمین امنیت ملی، 

امی و هم از بعد موضوعی حائز اهمیت در نظر گرفته شده است. دفاع از یک سرزمین هم از بعد نظ
فرهنگی الزم و ملزوم یکدیگرند تا نه تنها مرزهاي کشور از هم گسیخته نشوند بلکه اتحاد و همبستگی 
ملت نیز پایدار ماند. زیرا که این اتحاد و یکرنگی است که زمینه ساز دفاع ملی که واالترین نوع دفاع 

  آورد. می گردد را فراهم می است
  معنی واژه دفاع -2

. دفاع در اصطالحات علمی 1که از واژه عربی دفع گرفته شده است به معناي دور نمودن چیزي استدفاع 
  نیز در دو علم به معناي خاصی به کار گرفته است.

در اصطالح فقهی، تکلیف و حقوقی است که از سوي خداوند به عنوان مالک و قانونگذار مطرح شده 
ي پیشگیري از آسیب هـایی کـه اعتقـاد و مـال و جـان و      است. شخص از این حق برخوردار است که برا

کند دفاع و حمایت کند و از یک نظر تکلیفی است که نمـی توانـد از آن عـدول     می آبروي وي را تهدید
آید و به عنوان تکلیـف از   می  نماید. بنابراین همواره سخن از حق دفاع از جان، مال و ارض و ... به میان 

را از هرگونه آسیب در امـان نگـه دارد و محافظـت نمایـد و در برابـر متجـاوز        وي خواسته شده تا آنها
آید، منظور آن اسـت   می . البته در علم حقوق هرگاه از دفاع سخن به میان2حمایت کندها  بایستد و از آن

شود از خود دفاع کند و الیحـه   می که شخص در برابر اتهامات و ایراداتی که از سوي اصحاب دعوا طرح
  3دفاعی از خود تهیه کند.

توان به این نقطه پی برد که دفاع امري فطري است که خواه یا ناخواه در  می با توجه به تعاریف فوق
ذات هر موجودي نهفته است عالوه بر این یک تکلیف الهی و حق طبیعی هر بشر است. به این معنا کـه  

چیزي جز محافظت بر حق طبیعی بشـر کـه    کند که هدف از ایجاد چنین حقی می کاربردهاي واژه بیان
حفظ جان و مال او است نمی باشد و از آن جایی که آبرو و شخصیت افراد همانند جـان آدمـی عزیـز و    

شود، از این رواست که در عـرض، جـان و    می محترم است و هتک آن همانند نیستی و نابودي وي شمرده
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ع مطرح است. در قرآن نیز تنها دفـاع از خـود فـردي    مال مطرح شده است. و در گام بعدي دفاع از اجتما
شود نیز امري واجب اسـت.   می مطرح نیست بلکه دفاع از خود جمعی که به شکل ملت و جامعه مطرح

کند که دفـاع از جامعـه بـه     می یابد این مسئله را تأکید می ارتباط تنگاتنگی که قرآن براي جامعه و فرد
باشـد   می عه، محل رشد و ارتقاء شخصیت بشر و شکل گیري هویت ويباشد. جام می معناي دفاع از خود

که تا در جامعه اي صلح برقرار نباشد نه جان آدمی در امنیت اسـت نـه مـال او. دفـاع از اجتمـاع امـري       
  اجتناب ناپذیر است که بر عهده همه افراد آن است نه یک شخص یا یک گروه خاص.

  دفاع فرهنگی یا نظامی -3
در سالهاي پیش بیشتر در چارچوب مالحظات نظامی و انتظامی مورد توجه بوده است. این در مقوله دفاع 

توان تعریفهاي دقیقی با در نظر گرفتن ابعاد امنیت ملی از آن ارائه کرد به نحوي  می حالی است که مطمئنا
نگیرد. به  که تمرکز مسئولیت حراست از امنیت کشور، صرفا بر روي نیروهاي نظامی و امنیتی قرار

عبارت دیگر، باید تعریفی از امنیت و دفاع ملی ارائه کرد که سهم اندیشه وفرهنگ در آن به صورت 
  دقیق مشخص شده باشد.

امنیت ملی، حفاظت از شیوه پذیرفته شده زندگی مردم است که با نیازها و آرمانهاي مشروع دیگرنـا  
له نظامی یا فشار، آزادي از انهدام داخلـی و رهـایی از   باشد. امنیت، شامل فارغ بودن از حم می نیز سازگار

زوال ارزشهاي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی است که براي نحوه زندگی، اساسی است و این امنیـت تنهـا در   
  1شود. می سایه ي دفاع ملی حاصل

دفـاع بـه   شود، ولی در درازمـدت،   می در موقعیت تهاجم فرهنگی، دفاع تنها گزینه براي مقابله قلمداد
تنهایی قادر به مقابله موثر با گسترش عمیق تهدیدات نیست. صرف نظر از اینکه انفعال نوعی قرار گرفتن 

باشد مدافعین را از جهت روحیه نیز تدریجا دچار ضعف خواهـد کـرد. لـذا بهتـرین      می در موضع ضعف
ز آن به اقدامات بازدارنده بـا  مواجهه با تهدیدات فرهنگی، دفاع در کنار اتخاذ موضعی فعال است که ما ا

بریم. براي طراحی و شکل گیري سلسله اقدامات بازدارنده، تقویت ورودي و  می هدف ایجاد مصونیت نام
پردازش اطالعات با انگیزه گمانه زنی درباره آینده کامال ضروري است. که این گمانه درباره یک پروژه 

  ز سوي متخصصان همان رشته صورت گیرد.پژوهشی است که باید در حوزه تخصصی مرتبط و ا
  ارائه راهکارهاي پیشنهادي براي دفاع ملی -4

انقالب اسالمی که یک انقالب فرهنگی است، که از ابتدا همواره مورد تهاجمات و تهدیدهاي مختلف 
واقع شده است. این تهدیدها به ویژه پس از پایان جنگ تحمیلی روند فزاینده اي به خود گرفته است. 

                                                   
  . میرعرب، مهرداد، نیم نگاهی به مفهوم امنیت.1
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همچنین شواهد گویاي این مهم است که انقالب اسالمی در دهه آینده و به ویژه با ظهور نسلهاي جدید، با 
فرهنگی جدي تري مواجه خواهد بود که این وضعیت صرف نظر از تأثیر پروسه  –فکري هاي  چالش

لف خارجی و مخاهاي  ارتباطات و اطالعات جهانی بر آن، عمدتا با مقاصد شیطنت آمیز، از سوي شبکه
داخلی طرح ریزي گردیده است. بنابراین باید به دنبال طرحی بود که منابع و امکانات مادي و معنوي 
کشور را به منظور حفظ، حراست و ترویج منافع ملی، ارزشهاي انقالب اسالمی و فرهنگ ملی و دینی، 

بمان که با خون شهیدان به دست کند، تا با استفاده از آن طرح از مملکت و انقال می بسیج و سازماندهی
آمده دفاع کرد. طبعا این طرح باید مبتنی بر اصول روشن باشد تا بتواند به مثابه نیرویی هدایت کننده در 
بخشهاي سیاسی، فرهنگی، اقتصادي و نظامی کشور، عمل کند. هنگامی که این اصول شناخته شدند، باید از 

شیوه اي جهت   هاي منافع ملی، بلکه عالوه بر آن همچون آنها نه تنها در جهت مشخص کردن اولویت
  تصمیم گیري در خصوص چگونگی حفاظت از این منافع در برابر تهدیدات معین نیز بهره جست.

  عنایت عمیق و توجه همه جانبه به رهنمودهاي مقام معظم رهبري -1-4
مات، رهنمودها و تذکرات معظم این توصیه یک توصیه اخالقی و دینی نیست. واقعیت این است که اقدا

دهد که ایشان، بر تمامی دردها و معضالت برشمرده اشراف کامل دارند و بسیاري از  می له نشان
شناسند. براي مثال: در زمانی که همه نگران بحرانهاي اقتصادي بودند، ایشان از  می ما راهاي  ناشناخته

باشد.  می دهنده آگاهی کامل ایشان بر اوضاع مملکتگویند که این نشان  می حضور تهاجم فرهنگی سخن
شود تا جامعه در  می    عالوه بر ویژگی ذکر شده این عنایت سبب همبستگی ملی و همسو کردن اهداف 

یک جهت، براي حفظ و احیاي ارزشها و پاسداري از آنها گام بردارد و جلوي نفاق و پراکندگی، که 
  رفته شود.عامل اصلی فروپاشی یک نظام است گ

  دفاع از قانون اساسی، دفاع از تمامیت نظام -2-4
قانون اساسی هر نظام، خمیرمایه بنیادي ترین عملکردها و بنیادي ترین سندي است که محل اجماع 
 شهروندان و منتخبین ایشان در راس هرم سیاسی است. شاید مهم ترین نقشی که این سند در این میان ایفا

 یی است که براي کاهش منازعات میان حکومتگران و شهروندان در اختیار قرارکند معیار و مبنا می
  1رساند. می دهد و معرکه آرا و انظار متنوع را در عرصه عمل به تصمیمی مشخص و معین می

دفاع از قانون اساسی به مثابه میثاق ملی و فصل الخطاب یک نظام سیاسی، یک وظیفه همگانی است، 
  ن در واقع از نظام و در راس آن از مملکت خود دفاع کرده باشند.تا با دفاع از قانو
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  توجه خاص به دفاع نظامی -3-4
امنیت ملی یک کشور در درجه اول به معناي تأمین شرایطی است که کشور را از تعرض بیگانگان دور 

تکلیفی عینی نگه دارد. دفاع نظامی به عنوان تأمین کننده امنیت و استقالل یک سرزمین امري واجب و 
کند  می بایست همگان بدان قیام کنند. در حقیقت آثاري که قرآن براي دفاع نظامی بیان می است که

تواند  می دارد و به عنوان اصل راهبردي می ارزش و اهمیت دفاع و نیز چرایی و چگونگی دفاع را نیز بیان
اري که قرآن براي دفاع نظامی در برنامه ریزي مورد توجه خاص قرار گیرد. از جمله مهم ترین آث

کوشد تا جان دیگري را  می برشمرده شده است حفظ جامعه از فساد و تباهی است؛ زیرا هر متجاوزي
بستاند و یا بر او حکومت کرده و چیره شود؛ در حالی که از چنین حقی برخوردار نیست و شمشیر و 

 گذارند و عدالت را تباه می انونی را زیر پاقدرت مجوزي بر والیت نمی باشد. متجاوزان حقوق طبیعی و ق
از دیگر آثار دفاع نظامی آن  1کشانند. می سازند و نسل و حرث و کشت و زرع را به تباهی  نابودي می

شود و مساجد و کلیسا و  می     است که نمادهاي فرهنگی و علل و عوامل انسجام ملی هر جامعه حفظ 
تأمین آزادي عقیده از دیگر دستاوردهاي دفاع  2ینی تباه نمی شود.کنیسه و دیگر نمادهاي فرهنگی و آی

خویش را تحمیل کنند هاي  کوشند تا عقاید و فرهنگ می نظامی در برابر متجاوزان است، زیرا متجاوزان
و با دگرگونی فرهنگی گفتمان و فرهنگ خاص دیگري را بر جامعه به زور شمشیر و سرنیزه تحمیل 

دفاع مشروع را عاملی مهم براي حفظ عقیده و تأمین  40و  39ست که قرآن در آیات نمایند. این گونه ا
  عقیدتی برمی شمارد.هاي  آزادي

  تعادل هویت قومی و هویت ملی -4-4
و ها  یکی از وظایف دولت شناسایی و تحلیل بررسی عوامل موجود در ایجاد بحران و همچنین یافتن شیوه

باشد، از جمله بحران هایی که نقش تعیین کننده در سرنوشت  می ر آنهاراههاي مناسب براي کنترل و مها
باشد. قوم عبارت از مردمی است که داراي وحدت زبان،  می قومیهاي  یک کشور داردف بروز حساسیت

کنش و بینش و منافع مشترکی باشد و قومیت یک احساسا اجتماعی است که از اشتراك وطن، زبان و 
شود. اصوال کشورهایی که از وسعت ارضی قابل توجهی برخوردارند  می ناشیها  وحدت تاریخی و آرمان

باشند خصوصا اینکه اختالفات زبانی، فرهنگی، مذهبی نیز بدان اضافه  می و یا داراي تنوع قومی و نژادي
 باشند که باعث مختل شدن امر دفاع ملی می خودمختار و تجزیه طلبهاي  شود، در معرض تهدید جنبش

  3گردد. می

                                                   
  .251. بقره، آیه 2
  .40. حج، آیه 3
  .131ی، علی، حقوق قومی، اقلیت ها و همگرایی، ص . ابوطالب 4
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به سمت باز یافتن ریشه خود بوده ها  دهد که قومیت می در کشورهاي مختلف نشانها  حرکت قومیت
و براي بازسازي و احیاي فرهنگ مجدد اصلی خود از هیچ تالشی دریغ نمی کنند، لـذ در ایـن سـو نقـش     

  شود. می دولت بیش از هر زمان دیگري روشنتر و مشخصتر
نیازهاي فرهنگی و اقتصادي و حتی سیاسی اقوام مجبور است راهکار و شیوه دولت براي پاسخ دادن به 

خاصی را انتخاب کند. در این باره سه الگوي عمده، ماهیت اساسی سیاست قـومی در جوامـع چنـدقومیتی    
وجود دارد که انتخاب هر یک از این الگوها بر اساس فرهنگ و تطور تاریخی و محدوده جغرافیایی هر 

  شود:  می کشور مشخص
  الگوي اول همانندسازي یا یک شکلی فرهنگی

دهد که اعضاي دو یا چنـد جامعـه    می همانندسازي فرایند تقلیل خط تمایزات قومی است و زمانی رخ
همانندسـازي عبـارت اسـت    هاي  نژادي یا گروه اجتماعی کوچک با یکدیگر همسان شوند. هدف سیاست

متمایز و منفرد بـه منظـور ایجـاد یـک     هاي  ی و روانی گروهاز: ترکیب زیست شناختی، فرهنگی، اجتماع
همانندسـازي کـاهش اختالفـات فرهنگـی و     هـاي   قـومی. هـدف از سیاسـت   هـاي   جامعه عاري از تفاوت

ساختاري در میان گروههاي مختلف است که در آن صورت جامعه اي متجانس و همگن خواهیم داشـت.  
  گیرد. می ماین روح در دو سطح فرهنگی و ساختاري انجا

  دفاع از منافع ملی در دنیاي مجازي -5-4
ابداع روشهاي جدید و نو براي دفاع از منافع ملی ایران در فضاي مجازي توسط ایرانیان نشان دهنده هوش 

کامال ها  جدید در فضاي سایبر است. این تحرکات و جنبشهاي  سرشار آنها و همگام شدن با فناوري
تواند باعث ایجاد وحدت ملی در  ها می نها و استقبال وسیع از این حرکتخودجوش است و عمومی شدن آ

باید به درستی و با درك تمام جوانب و ها  میان جوانان شود. اما نکته اینجاست که استفاده از این روش
لوازم آن صورت گیرد و از شتاب زدگی یا ارائه اطالعات نادرست خودداري شود. از جنبش هایی که 

توان به ماجراي جمع آوري امضا علیه گوگل براي اصالح نام خلیج فارس و حذف  می وع شدهاخیرا شر
، (Google Earth)عبارت مجعول خلیج عربی از روش نقشه خلیج فارس در نرم افزار گوگل زمین 

 National)اشاره کرد این جریان به این ترتیب است که حدود چند سال پیش موسسه ملی جغرافیا 

Geography)  در اطلس خود اقدام به درج عبارت جعلی خلیج عربی به جاي خلیج فارس کرد که خشم
ایرانیان بسیاري را برانگیخت و اعتراضات بسیاري را به همراه داشت. به همین علت یک بمب گوگلی در 

و با لینک به صفحه خاصی   (Arabian Gulf)اعتراض به این عمل ساخته شد که با عبارت گلف عربی 
هزار وبالگ نویس ایرانی به آن ها  کرد. این اقدام به ابتکار یک وبالگر ایرانی انجام شده و ده می عمل
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 صفحه لینک دادند. بدین ترتیب وقتی کاربران اینترنت عبارت خلیج عربی را در گوگل جست و جو
 ، با این جمله روبه روشوند می شوند و وقتی وارد این صفحه می کنند، در رتبه اول با این صفحه مواجه می
شوند که خلیجی با این نام در دنیا وجود ندارد، هیچ جایی به نام خلیج عربی هرگز وجود نداشته است  می

و نام صحیح آن خلیج فارس بوده و هست. ماجراي بمب گوگلی خلیج فارس باعث شد تا دکتر الریجانی 
وضوعات مرتبط با منافع و امنیت ملی کشور دبیر وقت شوراي عالی امنیت ملی خواستار تکرار آن در م

از سوي ایرانیان شود. او از این تجربه به عنوان یک نهضت نرم افزاري نام برد. پس با توجه به این مطالب 
اگر سیاست فناوري اطالعات بر پایه منابع انسانی و زیرساخت قابل اعتماد بنا گردد، در واقع ابزارها و 

، برنامه ریزي، مدیریت تغییرات و توسعه و دستیابی به رشد پایدار و از همه وسایل الرم براي ارزیابی
  دهد. می مهمتر زمینه دفاع ملی را نیز در اختیار قرار

  اهداف ایدئولوژیک در سیاست خارجی و دفاع ملی -6-4
چه یکی از مفاهیم مورد اجماع نظري نزد دانشمندان و صاحب نظران سیاسی، اهداف دیپلماسی است. آن

کند، تأمین منافع ملی و افزایش  می و ساز و کارهاي دیپلماتیک آن را تعقیبها  که مجموعه فعالیت
فرامرزي و از طریق فن و هنر دیپلماتیک است. بحث هزینه و فایده هاي  قدرت ملی با استفاده از پتانسیل

ماهر، متخصص و وطن دوست، هاي  نیز در این میان عنصر تعیین کننده است. یعنی سیاستمداران و دیپلمات
کنند تا در  می بر اساس قاعده هزینه و فایده در یک مقطع زمانی از منابع ملی با اهداف شخصی هزینه

اولیه به سود و منفعت شخص و معینی نیز دست یابند و هاي  زمان مشخص دیگري ضمن تأمین هزینه
  1منافع ملی کشورمان را تأمین کنند.

  اسالمیاي ه حفظ آرمان -7-4
توان نظامهاي اصالح شده بر اساس آرمانهاي اسالم را اجرا نموده و  می قدم مهم و نهایی این است که وقتی

وسیع مردمی آمادگی پذیرش آن را پیدا نمایند. در این مرحله باز خود اسالم هاي  از آن دفاع نمود که توده
و هم تجربه عملی آن در صدر اسالم نشان داده است که باید یاري دهد. خوشبختانه هم متون نظري اسالم 

است که اگر اقامه نماز به مفهوم عمیق آن صورت پذیرد و مطابق تأکیدات خاص قرآن و پیامبر 
اکرم(ص) و ائمه اطهار جایگاه واقعی خود را پیدا کند و متأثر از اقامه نماز، مساجد احیاء شوند و در پی 

متن روابط اجتماعی باز گردد و از حوزه مسائل شرعی فردي به  آن امر به معروف و نهی از منکر در
مسائل شرعی اجتماعی و حکومتی سرایت پیدا کند، جامعه بطور فزاینده براي پذیرش نظامهاي مبتنی بر 

شود. بدیهی است که با این نگرش قدر و منزلت اقدامات سازمان یافته  می   آرمانهاي اسالمی آماده 

                                                   
  . پارسا عمادالدین، مقاله منافع ملی و اهداف ایدئولوژیک در سیاست خارجی، بازتاب. 1
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رسد خواهد داشت. چرا که  می احیاي نماز ارزشی بسیار فراتر از آنچه امروز به نظرسالهاي اخیر براي 
گردد چگونه نماز داوري هر درد کهنه و عمیق فردي و اجتماعی است. البته الزم به توضیح  می روشن

راه  شود، اما می نیست که اقامه نماز موج آفرین، نمازي است به مراتب عمیق تر از نمازي که نوعا بر پا
  رسیدن به عمق نمازي کارساز و موج آفرین از همین مسیري است که آغاز شده و امید است تداوم یابد.

  نتیجه گیري -5
و ساز و کارهاي دشمنان پرداخت و از ها  در پایان الزم است که همواره با بیداري به مقابله با روش

  گیرد غافل نبود. می رتتهاجمات ارضی و فرهنگی آنان که به نمادهاي انسجام ملی صو
هـاي   قدیمی و سنتی دفاع، من جمله دفاع نظامی نیازمند شیوههاي  جهان کنونی به جاي استفاده از شیوه

توانیم با  می توانیم در قالب دفاع صلح آمیز مطرح کنیم. یعنی ما می راها  جدید مدیریتی است که این شیوه
و حفظ آرمانهاي اسالمی و در زیر سایه قانون اساسـی   پیش رو قرار دادن رهنمودهاي مقام معظم رهبري

قـومی و بـا اتحـاد و    هـاي   به دفاع همه جانبه از سرزمین و هویتمان پرداخته و با به کنار گذاشتن تعصب
جدید، مرزهاي فرهنگی، جغرافیایی و سیاسـی  هاي  یکرنگی و از طریق فن و هنر دیپلماتیک و تکنولوژي

  کشورمان را حفظ کنیم.
  بعمنا

)، حقوق قومی، اقلیتها و همگرایی، ترجمه دکتـر علـی کریمـی ملـه، فصـلنامه      1378ابوطالبی، علی (پاییز 
 مطالعات ملی، شماره اول.

 .1امام خمینی، تحریر الوسیله، جلد 
 پارسا، عمادالدین. مقاله منافع ملی و اهداف ایدئولوژیک در سیاست خارجی، بازتاب.

 حقوق.جعفري لنگرودي، ترمینولوژي 
  .مسأله وحدت ملی و سیاست قومی، مجموعه مقاالت مسائل اجتماعی) 1383ابراهیم ( حاجیانی،

 راغب اصفهانی، مفردات.
  .1581روزنامه اعتماد، شماره امیرعباس.  میرزاخانی،

  یم نگاهی به مفهوم امنیت، ترجمه: دکتر عبدالقیوم سجادي، فصلنامه علوم سیاسی، ش . نردادیرعرب، مهم
  
  





  فرهنگ ونظام مدیریت شهريپدافند غیرعامل، 
  4استاد محمدرضا ،3حسن محمدآبادي ،2سیدعزیزمعزي ،1رستم صابري فر

  
  چکیده

پـذیري   توانایی آن در انعطاف، داردامروزه آن چه در هدایت نظام مدیریت شهري اهمیت بسیار 
گـویی بـه    درونی برخورداري از قابلیت به کارگیري اصول و مقررات پدافند غیرعامـل و پاسـخ  

ي زمانی براي پیشگیري از رویداد ها فرصتگیري از  انتظارات بیرونی نظام است در این زمینه بهره
وظیفه مدیریت  ترین . مهمین نظام استرخی دیگر از ا ناهنجار و به بیان دیگر مدیریت بحران نیم

وظایف  ترین مهماز. شهري براي تقویت و بهبود اجتماع شهري کارآمد و مؤثر شهروندسازي است
ریزان شهر در قبال شهروندان و جامعه ایجاد فضاي مناسب بـراي بـروز    مدیریت شهري و برنامه

ها به  الیف و تعهدات شهروندي و تبدیل آنها و استعدادهاي بالقوه براي انجام تک توانایی، ها قابلیت
. آفرین و فعال در عرصه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل است تأثیرگذار و نقش، عواملی پیشگام

تسهیالت و ساز و کارهـاي الزم پدافنـد غیرعامـل و    ، شهروندسازي یعنی فراهم کردن امکانات
ه براي شـهروندان و حتـی آمـوزش    هاي حوادث غیرمترقب مدیریت بحران و جلوگیري از آسیب

همگانی شهروندان به نحوي مناسب که وظایف و تکالیف شهروندي خود را در قبـال مـدیریت   
روش کار دراین مقاله براساس تحقیقات . کنند انجام دهند اي که در آن زندگی می بحران و جامعه

توجه بـه   با، گردیده  استو دیگر مقاالت نیز استفاده ها  وپژوهشی است و از سایتاي  هکتابخان
رسیم که باآموزش صـحیح شـهروندان بـه وظـایف      می انجام مطالعه وبررسی منابع به این نتیجه

تـوانیم دربرابرهرنـوع    مـی  شهروندي خویش وفراهم نمودن بستروفضاي مناسب رشداسـتعدادها 
  . تهدیدآمادگی کامل راداشته باشیم

  فرهنگ شهري، غیرمترقبه، پدافند غیرعامل، شهروند، مدیریت شهري :ها کلیدواژه
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  مقدمه-1
چهره و سیماي مشخص و منبعث از عناصر بوم محیطی، دانش و فناوري، فرهنگ و  با در گذشته شهر ایرانی

قدرت خاص خود شکل گرفته بود و فرمانروایان اسالمی به عنوان مدیران شهري به ساخت شهر و یا تغییر 
پرداختند و دیگر این که در معماري  می)مسجد جامع و بازار  (اساس دو پایه اصلی شهرهاي قبل از اسالم بر

اگر شهر همچون سازمانی در نظر .بناها رعایت اصول و حفظ بنیان خانواده از اهمیت خاصی برخوردار بود
. این ریزي آینده و اداره امور جاري قرار گیرد گرفته شود الزم است که در رأس آن عنصري براي برنامه

هایی انجام دهد و  ریزي براي شهر، برنامهبایدمدیریت شهري .نامید يتوان مدیریت شهر عنصر را می
هاي شهري را سازمان دهد و هم چنین اصول و مقررات پدافند غیرعامل و همچنین حوادث  فعالیت

بایست به  ت شهري میاموري که مدیریمهم ترین از  .هاي شهري در نظر داشته باشد غیرمترقبه را در برنامه
هاي شهروندان را در خصوص رعایت اصول و مقررات پدافند  آن توجه داشته باشد انگیزش الزم و آگاهی

مهمترین وظیفه مدیریت شهري براي تقویت و بهبود اجتماع شهري کارآمد و مؤثر  .غیرعامل ایجاد کند
یالت و ساز و کارهاي الزم پدافند شهروندسازي یعنی فراهم کردن امکانات، تسه .است» شهروندسازي«

هاي حوادث غیرمترقبه براي شهروندان است و حتی  غیرعامل و مدیریت بحران و جلوگیري از آسیب
آموزش همگانی شهروندان به نحوي مناسب که وظایف و تکالیف شهروندي خود را در قبال مدیریت بحران 

گیرد  بد شهري تحت تأثیر عوامل متعددي صورت میکال .کنند انجام دهند اي که در آن زندگی می و جامعه
هاي بالقوه و با  گیري از توانایی ها نقش مدیریت شهري است. مدیریت شهري با بهره ترین آن که یکی از مهم

هاي طبیعی در جهت پاسخگویی به نیازهاي حیاتی و نیازهاي فرهنگی، اقتصادي و  توجه به محدودیت
  )1388(فردرو،نماید. ریزي و اجراي برنامه می گذاري، برنامه م به هدفاجتماعی در پدیداري شهر اقدا

و تاثیرفرهنگ سازي یا شهروندسازي دررویارویی با هرگونـه  مدیریت شهري باتاکیدبرنظام ،در این مقاله
فرهنـگ  ،انجام شده که به طورکلی مفهوم فرهنگ،بحران ومدیریت بحرانها  تهدیدوبحران مطالعه وبررسی

 ، وظایف مدیریت شهري درارتباط بافرهنگ سـازي پدافندغیرعاملراتشـریح  غیرعاملمبانی پدافند و اصول و 
  ارائه راه کارهاي اجراییمدیریت شهریوپدافندغیرعاملپرداخته شده است.ارزیابی وشودودرنهایتبه  می
  فرهنگ چیست؟-2

,هنرها , اخالقیات ,قوانین  فرهنگ فرهنگ مجموعه پیچیده اي است که در برگیرنده دانستنیها , اعتقادات
,عادات وهرگونه توانایی دیگري است که بوسیله انسان بعنوان عضو جامعه کسب شده است. به عبارت بهتر 

  فرهنگ را باید سبک زندگی تعریف کرد. 
  1)ادوارد تایلر .(در جامعه شناسی و انسان شناسی از فرهنگ تعاریف متعددي عنوان گردیده است

                                                   
1.Edward taylor 
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داند که بوسیله اعضاء جامعه معینی از نسلی به نسل  فرهنگ را ترکیبی از رفتار مکتب می 1رالف لینتون
به نظر ادوارد ساپیر فرهنگ بعبـارت از نظـامی از رفتارهـا    . شود و میان افراد مشترك است دیگر منتقل می

کنـد.   د بر قرار مـی کند و در عین حال نظامی ارتباطی است که جامعه بین افرا که جامعه بر افراد تحمیل می
تـوان فرهنـگ را میـراث اجتمـاعی انسـان دانسـت کـه او را از سـایر          ) بطور کلی می1388(دانشنامه رشد :

توان مبتنی بر چهار ویژگی بشـرح   سازد. این وجوه تمایز را که منحصر به انسان است می حیوانات متمایز می
بعضی . زندگی گروهی واجتماعی بودن  -4وژي تکنول -3تکلم  -2تفکر و قدرت یادگیري  -1زیر دانست : 

توان در حد بسیار ضعیفی در حیوانات نیز مشاهده نمود که آنها را در حقیقت اعمـال و   از صفات فوق را می
حرکات غریزي باید تلقی نمود و نه ویژگیهاي فرهنگی مثل غریزه مادري , النه سازي و... فرهنگ انسانی بر 

زند و بهمین دلیل چنانچـه فرهنـگ انسـانی را از انسـان      بر غرایز بشري لگام میعکس در بسیاري از موارد 
  .ماند بگیرند تمایزي بین انسان و حیوان بجاي نمی

 ،مـد  ،فـیلم و سـینما   ،دیـن  ،ادبیات ،هنر ،الیه شامل تنوعات فرهنگی 12 ازمولفه هاي اثرگذار فرهنگ 
  2فریح و سرگرمی تشکیل شده است .نشاط و ت ،موسیقی ،روشنفکري ،صنایع دستی و فرهنگی

سلسله اقداماتی صورت می گیرد که ما با استفاده از ظرفیت هاي فرهنگـی   ،در پدافند غیر عامل فرهنگی
در تعریفی دیگر در پدافند غیر عامل فرهنگی تمامی امکانـات  . جامعه به مقابله با تهدیدات دشمن بپردازیم
 ،صـنایع دسـتی و فرهنگـی    ،مـد  ،فیلم و سینما ،دین ،ادبیات ،هنر ،فرهنگی شامل مولفه هاي تنوعات فرهنگی

نشاط و تفریح و سرگرمی و نظیر آنان براي مقابله با تهدیدات دشمن در فضاي فرهنگی  ،موسیقی ،روشنفکري
به کارگرفته می شود و تالش خواهد شد تا سلسله اقدامات اقناعی بر پایه باورهاي موجود در جامعه صورت 

دشمن نتواند بر جامعه نگاه پذیرش شکست و ضعف را بقبوالند. این مدل شاید یکی از کارآمد ترین گیرد تا 
اجتمـاعی و   ،ارتقاء سطح بصـیرت سیاسـی  د. روش هاي فرماندهی و کنترل در فضاي مجازي تعریف شده باش

حضور و همراهی خواس و اندیشمندان حوزه و دانشگاه در تمامی موارد فوق نقش  ،فرهنگی در میان نخبگان
 .دشمنشهروندان و مردم کامال ملموس است چراکه ادبیات جنگ نرم عمال در حوزه مردمی تعریف می شود

 ،رسـانه هـا   ،با بکارگیري ابزار و تمامی بازیگران جنگ نرم کـه مـواردي مثـل شـایعه، بازهـاي رایانـه اي      
ایجاد منازعات  ،ادیان و گروهک هاي التقاطی ،تشکل هاي غیر دولتی ،جلسات محفلی ،موسیقی ،روزنامه ها

قومی و مذهبی شستشوي مغزي نخبگان وسیاه نمایی فضاي روانی کشور و ... در صدد انجـام سلسـله اقـداماتی    
گسترش مفاهیم پدافند غیرعامل در فرهنگ د.است که کشور هدف را بدون حمله نظامی به تصاحب درآور

  آوریاست. فن ،نمادها ،ها کنش ،ها گرایش ،ها ارزش،گسترش جهان بینی ،عمومی

                                                   
2.Raloflinton 
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  بحران ومدیریت بحران -3
ها و مدیریت آن، ساز و کار و  بعد از جنگ جهانی دوم و مطرح شدن دانش مدیریتنوین، مقابله با بحران

 ها و شرایط بحرانی بوده است. به دنبال تدبیر و اداره بحران  ن در واقع انسا .طلبید سازماندهی مناسبی را می
 .گفتند بعید است که بتوان بحران را پیش بینیو کنترل کرد اي هم مخالف بودند و می هر چنددر این بین عده

ها و  رود، بشر به علت درگیر بودن با انواع بحران مدیریت بحران، در دنیا یکعلم جوان و نوپا به شمار می
داتی را براي در امانماندن از این حوادث مد در طول تاریخ، همواره تمهی ...حوادثطبیعی، صنعتی، تروریستی و 

سال پیش، علممدیریت بحران، به صورت مقدماتی در دنیا مطرح شد، بیشترین  25نظر داشته است. حدود 
مباحث هم در ارتباط بامدیریت بحران در مقابله با حوادث طبیعی بود. البته مدیریت بحران در عرصه 

اگر بخواهیم بهصورت  .ر برابر حوادث طبیعی مطرح بوده استنظامی خیلیپیشتر از مدیریت بحران د
شود. حتی  سال است که این دانش در دانشگاه هاتدریس می 15آکادمیک به مدیریت بحران بپردازیم حدود 

هاي موجود در این زمینه هم  اند محدود هستندو کتاب هایی که به آموزش این دانش مشغول تعداد دانشگاه
حال حاضر نظرات مختلفی در این زمینه تدوین گردیده که به دو دسته کلی تقسیم در  .محدود هستند

میگردند یکی از این تفکرات بر اساس نادیده گرفتن نقش مردم و گسترش سازمان محوري در مدیریتبحران 
طرح ریزي شده که در این تفکر، مردم به هیچ عنوان حق حضور و دخالت در عرصه مدیریت بحرانرا 

کنند،مثال خوب این تفکر،  و حتی گاهی ورود صلیب سرخ که یک نهاد مردمی است را هم ممنوع می ندارند
حوادث پس از طوفان کاترینا وآتش سوزي اخیر کالیفرنیا درآمریکاست، که بعد از چندسالی که از حادثه 

لگوي تفکر و الگوي دیگري که در حال حاضر مطرح است ا .گذرد، مشکالت همچنان باقی است می
مدیریت بحران مبتنی بر جامعه است. اینالگو اخیرا در کشورهایی همچون بنگالدش، جزایر سلیمان، نپال 

هاي الزم را به  وچند کشور دیگر مطرح شدهاست. این کشورها معتقدند که نیازي به سازمان نیست، آموزش
سونامی باعث شد تا مرگ ومیر در ها در  دهند، این اقدام و آموزش صورت فردیبه تمام شهروندان ارائه می

هاي   مناطقی که تحت این الگو بودند، کاهش یابد. البته این الگو هم نقص دارد، اگرسازمان ناظر بر فعالیت
گفت  )92(حسینی باب اناري،.هایی را به همراهخواهد داشت مردمی وجود نداشته باشد، مطمئنا آسیب

اي گسل وجوددارد زمینه بحران  طر بالقوه دارد. وقتی در منطقهي به نام تهدید و یا خ هربحرانی، زمینه ا
گذرد، تهدیدي براي سیالست. اگر دشمن دیوار به دیوار خانه  اي از وسط شهر می آماده است. اگر رودخانه

رود. باید خطر  دهد،ریشه و تهدیدي براي جنگ به شمار می شما نشسته و تحرکاتی را علیه کشور انجام می
خطر بالفعل تبدیل شودتا بحران شکل بگیرد. برخی از عوامل دخیل هستند تا این خطر بالقوه بالفعل  بالقوه به

فاکتورهاي زیادي در ایجاد خطرپذیري دخیل هستندکه  .شود شوند، کهبه عنوان خطرپذیري تعریف می
در این حالت است  ترین قسمت جامعهاست، مهمترین فاکتور، قرار گرفتن تهدید بالقوه در مهمترین و حیاتی
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گیرد. هر گاه تهدید در کنار یک موضوعاستراتژیک قرار گرفت بحران را به همراه  که بحران شکل می
خود دارد، اگر مدیران جامعه به این بحران وتهدید آن توجهی نکنند و تهدید شناسی انجام ندهند و تدبیرات 

ید بالقوه به یک بحران و تهدید بالفعلتبدیل قطعا با کوچکترین تلنگري، تهد ،الزم را پیش بینی نکنند
  )1392.(حسینی باب اناري،شود می

انجام سیاست گذاري و تدوین استراتژي آغاز و در مراحل بعـدي   ،فرآیند مدیریت بحران از تدویندکترین
افنـد  توان گفت مدیریت بحران در جایگاهی فراتر از پد می بنا براین .شود شامل عملیات، آموزش و مانور می

وابزارهـایی بـر اجـراي    هـا   قرار میگیرد اما دراین میان تفکرات مدیران به عنوان مجریان سیاست غیرعامل
بهترظوایط ومقررات مصوب و هماهنگی آنان و میزان اعتقاد آنها به درستی وظیفه محوله بسیار مهم وتاثیر 

و اختالالت احتمـالی در جوامـع انجـام     گذار است .اقداماتی که دولتها باید براي به حداقل رساندن خسارات
در حالی که مدیریت بحران بـا بکـار گیـري همـه اجـزاي      . قرار دادباید  غیرعاملدهند را در حیطه پدافند 

دولتـی و   -در سـطوح ملـی  هـا   مدیریت بحران براي اجراي مدیریت ریسک بطوریکـه شـامل همـه آسـیب    
آن بـا اسـتفاده از چهـار مرحلـه مـدیریت       خصوصی و هماهنگ سازي آن جهت کاهش آسـیب و بازسـازي  

بازسازي  گردد با تکیه بر نقش مـردم و بـا هـدف کـاهش آسـیبها      -4مقابله-3آمادگی-2پیشگیري-1بحران
در همـین راسـتا نقـش پـذیري     . گـردد  مـی  وتلفات به ساختار انسانی و منابع اقتصادي خصوصی آنان پی ریزي

است زیرا امروزه یکی از عوامل مانع توسعه پایدار شهرها  مدیریت شهري بسیار برجسته و غیر قابل اغماض
بروز بحرانهاي مختلف است که به دلیل عدم مطالعه و برنامه ریزي و عدم آمادگی و مقابله مناسـب بـا آن   

کنـد کـه بعضـی از آنهـا جبـران ناپـذیر        مـی  آنهـا وارد هـاي   تلفات و خسارات سنگینی را بر مردم و دارایی
و شناخت و تسلط کافی بـر سـه عنصـر    ها  مواره باید با استفاده از فناوري و اطالعات و دادهه.بنابراین هستند
زیسـتی اعمـال مـدیریت کـرد     هاي  مکان و ابزار اطالعات در کاهش خسارات و در شهرها و مجتمع -زمان 

مـدیریت   هسـتنداین جمعیـت   مرکـز که  ي بزرگدر شهرها بخصوصها  هاوتهدید در هنگام بحرانچراکه 
  است که درپدافندغیرعامل نقش اولیه رادارد. شهري

  غیرعاملفرهنگ و اصول و مبانی پدافند -4
به معناي پوشاندن به معناي هم رنگ کردن و هم شکل کردن امکانات و به استتاردرپدافندغیرعامل اصل 

رصه پدافند در ع.سازي تاسیسات و تجهیزات اعم از نیروي انسانی و تجهیزات غیرانسانی  تعبیري همگون
غیرعامل استتار مدرن نیز مطرح است. جلوگیري و ممانعت از توانایی کشف و آشکارسازي، شناسایی و 

ها امروز فرق کرده، مدرن شده امروز دیگر جنگ با شمشیر جاي خود  ردیابی دشمن به هر حال نوع جنگ
زند.  ها حرف اول را می جنگ هاي سایبر داده و به نحوي ایجاد کشندگی وسیع و دفع دشمن در را به جنگ

استتار مدرن امروز به معنی پوشاندن امکانات از معرض دید علمی دشمن بسیار مهم و مؤثر است. و اما در 
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ها و  کنیم و به تعبیري پوشاندن خوبی عرصه فرهنگی هم استتار کاربرد دارد اگر امروز از پوشش استفاده می
شود.جلوگیري از نفوذ  ها و بویژه در فرهنگ اسالمی ما مطرح می گوهرهاي زیب و نایاب در فرهنگ ایرانی

و گسترش دشمن است. امروز حجاب یعنی استتار گوهرهاي پیدا و آشکار و اگر این فرهنگ را در جامعه 
بتوانیم بپذیریم که تنها ویژه زنان و دختران نیست بلکه بحث حجاب و عفاف مرتبط با حوزه انسانی است 

توانیم گوهرهاي وجود را از حیطه حمالت دشمن محفوظ نگه بداریم. امروز استتار از  ن، میاعم از مرد و ز
تواند در نگهداري منابع انسانی به ما کمک کند  هاي وارسته و بزرگ بسیار می نیروهاي انسانی و شخصیت

  هاي بسیار عزیز و بزرگی را از دست دادیم. ما در طول تاریخ انقالب اسالمی چهره
ر در عرصه فرهنگی یعنی حفاظت از نیروهاي انسانی و نخبگان کـه بخشـی از ایـن نخبگـان امـروز      استتا

ها بدون جوان معنایی ندارد. جوانان افتخارآفرینان امروز و فرداي مـا هسـتند.    جوانان عزیز ما هستند. جامعه
دید و تهاجم دشـمن بـه    هاي مختلف انتشار و پنهان کردن نیروها از معرض محفوظ نگه داشتن اینها به روش

  عنوان یک اصل امروزه در سطح پدافند غیرعامل در عرصه فرهنگی
در (ص)الشان اسالم  است. پیامبر عظیمهم ازاصول پدافندغیرعامل مطرح است.اصل فریب یا اغفال دشمن  

را ریزي کردند که دشمن به هیچ وجه احساس نکرد که طرف مقابل قصد فـتح مکـه    فتح مکه طوري برنامه
  دارد.

توانیم دشمن را دچار غفلت بکنیم یا آدرس اشتباه به دشمن بـدهیم   در عرصه فرهنگی هم به نحوي ما می
تـوانیم اینهـا را در    هـاي دیگـر راه پیـدا کنـد ولـی مـی       البته ممکن است دشمن به اطالعات صحیح از کانـال 

آنچه که ما در عرصه فرهنگ داریم هاي جمعی و گسترده تمرین کنیم و آموزش ببینیم. لزومی ندارد  حرکت
ترها را نگاه داریم در جاي اصلی خودش استفاده کنیم یا به عبـارتی   توانیم اصلی عرضه بکنیم گاهی وقات می

  اطالعات سوخته و غیرقابل محاسبه را در مرحله علنی آشکار کنیم تا دشمن به آنها توجه پیدا 
(سـازمان  کنیم بـراي اینکـه در زمـان خـودش اسـتفاده کنیم.      ها را حفظ ترین ترین و زیربنایی کند و اصلی
  )1391پدافندغیرعامل،

تمرکز مراکز حساس بخصـوص مراکـز    .است یکی ازاصول ضروريپدافند غیرعامل رعایت پراکندگی در
کنـد.   پذیري اینها را زیاد مـی  هاي مجازي آسیب هاي مختلف و پایگاه ها در بخش هاي داده الکترونیکی، پایگاه

  صله داشتن این مراکز با شرایط اقلیمی گوناگون کهفا
دربحث اختفاء فرهنگـی  خورند. خوشبختانه ما در کشورمان همه نوع اقلیم را داریم کمترین ضربه را می 
تواند در مواقع حساس دشمن را به عقب براند آشـکار و در معـرض    دلیلی ندارد که امکاناتمان را که می هم 

   دید دشمن قرار دهیم.
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  وظایف مدیریت شهري درقبال فرهنگ سازي پدافندغیرعامل -5
ریزي آینده و  اگر شهر همچون سازمانی در نظر گرفته شود الزم است که در رأس آن عنصري براي برنامه

مدیریت شهري براي شهر،  .توانمدیریت شهرنامید اداره امور جاري قرار گیرد. این عنصر را می
هاي شهري را سازمان دهد و هم چنین اصول و مقررات پدافند  و فعالیت هایی انجام دهد ریزي برنامه

از اموري که مدیریت شهري گیرد. می هاي شهري در نظر غیرعامل و همچنین حوادث غیرمترقبه را در برنامه
هاي شهروندان را در خصوص رعایت اصول و مقررات  به آن توجه داشته باشد انگیزش الزم و آگاهی باید

مهمترین وظیفه مدیریت شهري براي تقویت و بهبود اجتماع شهري کارآمد و مؤثر .غیرعامل ایجاد کندپدافند 
یعنی فراهم کردن امکانات، تسهیالت و ساز و کارهاي الزم پدافند غیرعامل و مدیریت  .شهروندسازي است

همگانی شهروندان هاي حوادث غیرمترقبه براي شهروندان است و حتی آموزش  بحران و جلوگیري از آسیب
اي که در آن  به نحوي مناسب که وظایف و تکالیف شهروندي خود را در قبال مدیریت بحران و جامعه

در قبال شهروندان و جامعه وظیف دارندریزان شهر  مدیریت شهري و برنامه .کنند انجام دهند زندگی می
ي بالقوه براي انجام تکالیف و تعهدات ها و استعدادها ها، توانایی ایجاد فضاي مناسب براي بروز قابلیت

آفرین و فعال در عرصه مدیریت بحران و  ها به عواملی پیشگام، تأثیرگذار و نقش شهروندي و تبدیل آن
هاداشته  کارآیی بیشتري در زمان بحراندبراي توان رویکردهایی که مدیریت شهري می .پدافند غیرعامل است

نقش تشخیص  ،کننده کننده اطالعات و آگاه نقش پخش ،اطالعاتکننده  نقش دریافت:باشد عبارتند از
  ).هاي اثربخش مواجه با بحران نقش کارآفرین (گروه ،ها بحران
ریزي دقیق داشته و نقـاط قـوت و    بایست برنامه ها می شهري در خصوص نحوه برخورد با بحران ریتمدی

بینی الزم در خصوص چگونگی  و پیشبرده م برداري الز هاي موجود بهره ضعف را شناسایی کرده و از فرصت
 .سـازي الزم را بـه عمـل آورنـد     تر از همـه فرهنـگ   هاي طبیعی و غیرطبیعی و مهم عمل در مقابله با بحران

انسـانی   یهاي روحـ  هاي معماري و شهرسازي بهترین محل بروز تجلی نیازها به ویژه عواطف و خواسته شیوه
آورد. به عبـارتی محـیط    دي و معنوي آدمی را پیرامون خود گرد میاست و محوري است که کلیه حوائج ما

سـازي،   طبیعی و روابط اجتماعی و اقتصادي و نحوه نگرش به زندگی و تبلور فرهنگ، در توسعه و فرهنـگ 
تواند فرهنگ پدافند غیرعامل را در خود بازتاب دهـد. بـه    فرهنگ پدافند غیرعامل نقش بسزایی دارد و می

هایی که قوه ابتکار فرهنگی در آن مجال نمـود و تجلـی دارد، معمـاري و     یکی از زمینه،نظراناعتقاد صاحب 
چرا که آدمی با تصوري که از خانه و شهر دلخواه خود دارد و پرورش و بیان آن، شـاید بـه   ،شهرسازي است
 يمـدیریت شـهر  خالصـه اینکـه   .سـازي پدافنـد غیرعامـل نقـش دارد     تـرین وجـه فرهنـگ    بهترین و کامـل 

باعث ایجاد شهري با کارکردهاي خاص و کالبد ساختار متناسب با نیازهاي فرهنگ پدافند غیرعامل تواند می
 )88(فردرو،شود. 
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  ارائه راه کارهاي اجرایی مدیریت شهري وپدافندغیرعاملارزیابی و -6
گرما، آب و ایرانیان در طول تاریخ بسیاري از مسائل از قبیل سرما و حاکی ازاین است که ها  بررسی

 ،کردند می ذخیره مواد  خطرات سیل و هجوم دشمنان را در ساخت و سازها رعایتهاي  فاضالب، مکان
اساسی دارد.ساخت روستاها هاي  چنانچه شیوه معماري مناطق گرمسیري و کویري با مناطق سردسیري تفاوت

دهد  می تنگ و باریک نشانهاي  با یکدیگر، کوچهها  ارتباط خانه ،در کمرکش کوهها و نزدیکی منابع آب
کردند. گرچه  می که ایرانیان با تفکر دفاعی و مقاومت در مقابل هجوم دشمنان و سیل اقدام به ساخت و ساز

کند شهروندان در مقابل هر  می زیادي دارد ولی در هر حال طلبهاي  امروز دفاع غیرعامل با گذشته تفاوت
  یک
رگیري از آمادگی الزم برخوردار باشـند. ایجـاد فرهنـگ و بـاور     جنگ و د ،از حوادث و بالیاي طبیعی 

حساس و حیاتی کشور، تهیـه  هاي  عمومی در مورد ضرورت بکارگیري اصول پدافند غیرعامل در مورد طرح
پدافند در مورد مراکز، اماکن و تاسیسات حائز اهمیت نظامی و غیرنظـامی موجـود و در   هاي  و اجراي طرح

  اصلی مورد تاکید هاي  ولویت بندي از جمله سیاستدست اجرا بر اساس ا
  )1392،چهرقانی (در پدافند غیرعامل است که باید مورد توجه قرار گیرد.

بررسیهادراین مقاله حاکی ازاینمی باشـد کههنوزموضـوع پدافنـدغیرعامل دربـین مـردم وحتـی مسـئولین        
براین به منظور رفع مشکالت فرهنگی بنا.فرهنگ سازي نشده نقش وتاثیرات آن هم جدي گرفته نشده است

ــیب ــاهش آسـ ــاي  وکـ ــود:   هـ ــنهادمی شـ ــدغیرعامل مواردذیلپیشـ ــاثیرات پدافنـ ــاالبردن تـ ــاعی وبـ   اجتمـ
حوادث چند ساله در کشـور   :هشت سال دفاع مقدس وسازمان مدیریت بحران باید به وزارتخانه ارتقا یابد -

   انی و مبدل شدن به یک وزارتخانه تخصصی است.نشان داد که سازمان مدیریت بحران نیازمند ارتقاي سازم
با توجه به حوادث متعدد در کشور و  :حضور یک وزیر از مدیریت بحران در هیئت دولت ضروري است -

لزوم مدیریت یکپارچه در بالیاي طبیعی، حضور یک وزیر از این مجموعه در هیئت دولت الزامی است 
 .دیران کشوري از نمایندگان مجلس درخواست شودو باید به عنوان یک درخواست مهم توسط م

بـراي آشـنایی بافرهنـگ     از طریـق تشـکل هـاي غیـر دولتـی     آموزشـی ویـژه محـالت    هاي  تشکیل کالس-
  پدافندغیرعامل توسط مدیران شهري

  اختصاص پنج درصدازبودجه ودرآمد سالیانه مدیریت شهري به موضوع پدافندغیرعامل -
درفرهنگ سازي پدافندغیرعامل باتوجه به اینکه بیشترین تیرهـاي   نوجوانان توجه ویژه به نقش جوانان و-

  رود. می فرهنگی دشمن به سوي جوانان ونوجوانان نشانه
فرهنـگ  ورزشی و فرهنگی وهنري براي اوقات فراغت جوانان بـا رویکـرد    ،فراهم کردم امکامات رفاهی -

  پدافندغیرعامل
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اي فرهنگی پدافندغیرعامل نظیرکتب وبروشورها ومجالت آموزشـی  برپایی نمایشگاه وفروشگاه دستاورده -
  مدیریت بحران وپدافندغیرعامل 

 و مذهبی بـا بهـره گیـري از تمـامی مولفـه هـاي       ادبیهنري و  ،فرهنگیاز تولیدات مدیریت شهرحمایت  -
  پدافندغیرعامل 

سـازماندهی مـردم   هروندان بـه شـ   غیرعامـل براي اطالع رسانی و آگاه سازي اهداف وراهکارهاي پدافنـد   -
  شهردردستورکارمدیران شهرقرارگیرد.

  نتیجه گیري -7
ریزي دقیق داشته و نقاط قوت و ضعف  بایست برنامه ها می مدیران شهري در خصوص نحوه برخورد با بحران

بینی الزم در خصوص  برداري الزم به عمل آید و پیش هاي موجود بهره از فرصت تارا شناسایی کرده 
سازي الزم را به عمل  تر از همه فرهنگ هاي طبیعی و غیرطبیعی و مهم گی عمل در مقابله با بحرانچگون
، با برنامه ریزي، هدایت، پدافند غیرعاملفرهنگ توسعه و گسترش  نشان ازاین دارندکه باها  بررسی.آورند

با ،راخنثی کردهتوانیم تهدیدات دشمن  غیرعامل میکنترل، نظارت و ظرفیت سازیدر حوزه پدافند 
مشکالتفرهنگی راکاهش دهیم وازبروز ،مناسبابزارهاي فرهنگی و بسترسازي  به کمکسازي  فرهنگ
  اجتماعی پیشگیري نماییم.هاي  آسیب

  منابع و مراجع
   1388تهران،،هاي نظري پدافند غیرعامل کتاب دیدگاه ،محسن،فردرو-1
  1392دانشگاه شیراز،،در مدیریت بحران غیرعاملجایگاه پدافند حسینی با اناري،رضا، -2
  مقدمه اي بر اصول و مبانی اساسی پدافند غیرعامل،جمشید ،عباس پور -3
  مفاهم نظري و عملی دفاع غیرعاملجعفر،،موحدي نیا -4
  1989)،تهدیدها، تنگناها و فرصت ها (مدیریت بحران ها،،قاسمعلیپور یامچی ،محمدجواد،زنگنه اینالو-5
  الزامات معمارانه در دفاع غیرعامل پایدار احمد،،ياصغریان جد -6
  جامعه آماده شهرام،،علمداري -7
  07/08/1392تاریخ ،80879841کد خبر:  خبرگزاري جمهوري اسالمی،،صابر ،چهرقانی -8
  1391،جنگ نرم و پدافند غیر عامسازمان پدافندغیرعامل، -9

  daneshnameh.roshd.irبه نشانی   1388دانشنامه رشد،  -10
  1392،اجتماعی،تهرانهاي  کنگره علوم تربیتی وآسیب-11
  16/10/1392تاریخ  ،80982403کد خبر  ،خبرگزاري جمهوري اسالمی ایران -12
  1375وزارت مسکن و شهرسازي، تهران،  ،گزارش تلفیق طرح کالبدي ملی ایران -13
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دوره جدیـد، شـماره   کتاب ماه علوم اجتماعی،بسیج فرهنگ و ارتباطات اجتماعینشریه، فکري،مجید-14
     1389بهمن ، 35

  1383،مجموعه تمهیدات دفاع عامل و غیرعامل براي افراد و تاسیسات غیرنظامی اصغر،،جدي-15
  .1389بهمن  ،اجتماعینظري پدافند غیرعامل در مجله (نشریه) کتاب ماه علوم هاي  مقاله دیدگاه-16
  http://svr.irantvto.ir/index.aspxسایت اینترنتی  -17

http://ali7mc.blogfa.com/post-2229.aspx 18- برگرفته از سایت یاعلی  به نشانی اینترنتی 
  http://www.bashgah.net/fa،نشانی الکترونیکی1392،باشگاه اندیشه -19
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  پدافند غیرعاملو ها  نگرش، ها ارزش، اعتماد
  1دکتر ستار صادقی ده چشمه 

  
  چکیده

اجتماعی و هاي  نهادها وپدیدهها،  بررسی جامعه شناختی متضمن بدست آوردن آگاهی در باره کنش
از نظر زمان ، و همچنین آگاهی از جوامع  دیگري است که به تعبیر گیدنزها  بیان روابط بین پدیده

نیازهاي کـارکردي در   ترین مهماز طرفی حفظ چارچوب و ساختار اجتماعی از . متفاوتند وفضا 
 با وجود تغییرات متعدد و مداومی که مشاهده شود می است و هرچه جامعه پیچیده تر جامعۀ مدرن

هـا و سـالمت    حفـظ ارزش ، از طرف دیگر اعتمـاد . یابد می اهمیت و ضرورت بیشتريشود،  می
برخی مفاهیم مهم و اساسی در علوم انسانی و جامعه شناسی محسوب  عنوان بهعی اجتماهاي  نگرش

 بنابراین، باشند می نظام اجتماعی در جامعه پر تالطم مدرنهاي  شده و از بن مایه هاو پیش شرط
در جامعه دانست و در جامعه ما که بر اساس  پدافند غیرعاملاساسی هاي  توان آنها را از زمینه می

و مبانی اسالمی و فرهنگ ایرانی شکل گرفته اسـت ایـن مفـاهیم از اهمیـت مضـاعف       ها ارزش
در این مقاله به شیوه اسنادي و تحلیل ثانوي و بر اساس مطالعات تئوریک و چنـد  . برخوردارند

 تأثیرهاي اجتماعی و  ها و نگرش ارزش، بین اعتماد اجتماعی ۀپیمایش ملی و استانی به بررسی رابط
دهـد کـه    مـی  برآیند این مطالعه نشـان . چارچوب و ساختار اجتماعی پرداخته استآن بر حفظ 

یکـی از   عنـوان  بـه هاي اجتماعی داراي رابطه قوي با اعتماد اجتماعی بـوده و   ها و نگرش ارزش
از این رو افـزایش اعتمـاد   . مبانی تقویت نظام اجتماعی در برابر تهدیدات مطرح است ترین مهم

هاي اخالقی  مبتنی بـر   سطوح میانی و کالن جامعه و تقویت و حفظ ارزشبخصوص اعتماد در 
  . مطرح گردد پدافند غیرعاملاساسی هاي  تواند از پایه هاو زمینه می اراده و خواست ملت، دین

، نظـام اجتمـاعی  ، پدافند غیرعامل، اجتماعیهاي  و نگرشها  ارزش، اعتماد اجتماعی :ها کلیدواژه
 ساختار اجتماعی

   

                                                   
  satarsadeghi@kashanu.ac.irاستادیار وعضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان /.  .1

mailto:satarsadeghi@kashanu.ac.ir


938 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
 

  

  طرح مساله
اجتماعی هاي  اجتماعی از جمله کنشهاي  یکی از سواالت اساسی که همواره در بررسی انسان و پدیده

انسانی هاي  ؟ علت یا علل جنگکند می گردد،اینست که اصوال چرا انسان جنگ می به ذهن متبادر،گسسته
میان جوامع انسانی بسیار سوال در میان حیوانات آسان است اما تبیین جنگ در  کدامند؟ تببین این موضوع

سیر تاریخی از جنگهاي بشري  لل است و مستلزم این است که ما بررسیبرانگیز،پیچیده،قابل تامل و متعدالع
نظریه پردازان را به بدبین و  ،. یک نگاه در میان نظریه پردازان جنگتدایی تا کنون استاز جوامع اب

دورکیم و دیگران قایل به این هستند که با صنعتی شدن و ،نتخوشبین تقسیم نموده اند. عده اي مانند ک
اند که نیز پایان خواهند یافت و عده خوشبینان چنین اعتقادي نداشته و بر این عقیده ها  جنگ ،پیشرفت بشر

از طرف دیگر یک نظریه بر آن است که جنگها را بر اساس طبع و سرشت  جنگها ادامه خواهد داشت.
تنها انگیزه هایی هستند ،این حقیقت که ترس و سود شخصی،فسیر کند. به اعقاد هابزخشونت طلب انسان ت

کنند،آشکارا بدین معنی است که زندگی دشوار و ظالمانه است. در  می که رفتار و کردار آدمی را را هدایت
).در مقابل دیدگاهی مانند نظریه 120:1362زور موجد حق است.(جونز، ،میان آدمیان همچون حیوانات

دست زدن ه دارند. به اعتقاد جامعه شناسان،روسو وادیان آسمانی به  انسان و فطرت او نگرشی مثبت و سازند
را باید در عوامل دیگر ها  به جنگ مستقما از پرخاشگري او ناشی نمی شود. منشا جنگ و فراوانی جنگ

سنتی گرفته تا امروز. هاي  ظهور جوامع مبتنی بر دولت است.از دولت ،کرد و مهمترین عامل موثرجستجو 
ابتدایی گمراه کننده است، زیرا نبردهاي طوالنی جوامع ) سخن گفتن از جنگ در میان 373:1376(گیدنز،

منظمی نداشتند و زیرا هیچگونه ارتش ،این جوامع با مدرن متفاوت استهاي  وجود نداشته است.اساسا جنگ
  (Otterbein,1985) تقریبا فاقد تکنولوژي جنگ بوده اند.

 ،رسد این است که انسـان بـر خـالف حیوانـات     می سوالی که به ذهن،و مالحظاتها  بر اساس این بررسی
رود که انسان بعنوان خلیفه  می شعور،معرفت،و درایت است و بر این اساس چنین انتظار ،داراي فرهنگ،عقل

خـاص انسـانیش   هاي  مسایل و مشکالت خود را نه بر اساس دست بردن به جنگ بلکه بر اساس ویژگی اهللا،
بر طرف سازد تا دیگر نیازي به این همه هزینه براي صـلح و در امـان مانـدن از خسـارات جنـگ صـورت       

البته تفسـیر  باشد،به فکر پیشگیري از جنگ باشـد.  غیرعاملنپذیرد.قبل از اینکه فکر صلح و پدافند عامل و 
طلبد اینجا منظور جنگ هایی است کـه انسـان بـر سـر مسـایل زیسـتی        می مذهبی مجال دیگريهاي  جنگ

پدیده جنگ در طول تـاریخ   ،دهد می نشان،و مطالعاتها  بررسی ،اندازد.با این همه می وسیاسی و اجتماعی راه
یده خانمان برانداز و غیر انسانی بوده ناشی از این پدهاي  بشر وجود داشته و همیشه بشر به فکرکاهش آسیب

خـود انسـان بـوده     ،کـرده اسـت   می بیشترین چیزي که انسان را تهدید ،است. بر خالف انتظار در طول تاریخ
است. به عبارتی گر چه انسان در طول تاریخ توانسته بسیاري از مصائب خود را حل نمایـد و بـر بسـیاري از    
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بسـیاري را بشناسـد،از تهدیـد و تـرس و     هـاي   خـویش سازد،ناشـناخته   مشکالت فائق آید، طبیعت را مقهـور 
اما هر روز بر وحشت و ترسش از همنـوع خـویش افـزوده    ،وحشت خود از امور طبیعی و ماورائ آن بکاهد

هـاي   شده است. انسان هر روز بیشتر از دیروز از جانـب همنـوع خـود در هـراس و وحشـت اسـت. هزینـه       
از یک طرف و  رفته ترین جنگ افزارها و ... بزرگ، اقدام به ساخت پیشاي ه هنگفت نظامی، تشکیل ارتش

،چـاره اندیشـی  بـراي کـاهش آثـار      غیرعاملهزینه هایی که حتی براي صلح و آرامش و مسایلی مثل پدافند 
 اهمیـت  امـن و... نشـان از  هاي  زیانبار جنگ مثل ساختن برج و بارو،ساختن شهرها و سکونتگاهها در محیط

  موضوع دارد.همین 
بنابراین بخش عمده حیات بشر و تاریخ او در جنگ و تهدید و یا چاره اندیشـی بـراي کـاهش تهدیـد از     
ناحیه همنوع خود گذشته است. به گفته هابز اگر دولتهاي جهان را مستقل در نظر بگیرید بـه دلیـل همـین    

نگرند  می دارند، به حرکات یکدیگرورزند، پیوسته شمشیر آخته  می استقاللشان پیوسته به یکدیگر حسادت
دارند،جاسوسـانی بـه    می از همدیگر بیم و احساس خطر دارند،پیوسته قالع و استحکامات خود را آماده نگه

). از این رو اگـر جنـگ همـواره    117:1361فرستندو پیوسته در حال جنگند.(فروغی، می کشورهاي یکدیگر
انسان نیازمند آنست کـه تـدابیر الزم بـراي کـاهش آثـار زیانبـار آن بیندیشـد. پدافنـد          ،وجود داشته و دارد

صنعتی . تواند در این راستا موثر باشد می و توجه به مبناهاي ارزشی و انسانی در درون هر جامعه اي غیرعامل
،ارزشـهاي  اجتمـاعی چـون اعتماد  هـاي   شدن،پیچیدگی روز افزون جوامع در جهان امـروز توجـه بـه سـرمایه    

اجتماعی و اخالقی را ضروري ساخته است. در این پژوهش بدنبال آن است که بـر اسـاس پژوهشـهاي انجـام     
شده وضعیت سرمایه اجتماعی بویژه اعتماد و ارزشها را به عنوان بخشی از سرمایه و نقش علوم انسـانی و بـه   

 رابررسی نماید.  غیرعاملعنوان یک عامل اساسی انسانی در پدافند 

  روش شناسی
مطرح در مورد پدیده اجتماعی جنگ، هاي  به مهمترین دیدگاهها و نظریه ،این پژوهش به شیوه اسنادي

سرمایه اجتماعی با تاکید بر اعتماد و ارزشهاي اجتماعی و اخالق به عنوان ره  ،و پیامدهاي آنها  ریشه
یدات خارجی و بخصوص جنگ نرم و در برابر تهد غیرعاملآوردهاي مهم علوم انسانی در زمینه پدافند 

تهاجم فرهنگی پرداخته است .با استفاده از تحلیل ثانوي برخی پژوهشهاي مرتبط مانند پیمایش ارزشها و 
  نگرشهاي ایرانیان تالش شده  تا وضعیت اعتماد و ارزشها را بررسی نماید.
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 1غیرعاملپدافند 
و اقدامات آفندي دشمن ها  دن و کاهش تاثیرات فعالیتدفع و خنثی سازي یا بی اثر نمو،پدافند در مفهوم کلی

 غیرعامل -2عامل  - 1توان به دو بخش  می و ممانعت از دستیابی به اهداف ضروري خودي است.پدافند را
  تقسیم نمود.

رویارویی و مقابله مسـتقیم بـا دشـمن و بکـارگیري جنـگ افزارهـاي مناسـب و         ،منظور از پدافند عامل
، به مجموعه اقداماتی غیرعاملباشد.پدافند  می ع حمله و خنثی نمودن اقدامات آفندي ويموجود به منظور دف

توان از وارد شدن خسارات مالی بـه   می مستلزم بکارگیري جنگ افزار نبوده و با اجراي آن که شود می گفته
ـ    ا میـزان ایـن   تجهیزات و تاسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیر نظامی و تلفات انسـانی جلوگیرینمـوده و ی

  خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد.
امـن و مقـاوم   هـاي   شامل:اختفا،استتار،استحکامات،پوشـش،ایجاد سـازه   غیرعامـل مهمتـرین اصـول پدافنـد    

ردیـابی و اعـالم خطر،پناهگاههـاو جـان     هـاي   سازي،پراکندگی،تفرقه،فریب و اختالل، دسترسی،موانع،سیستم
آمـایش دفاعی،سـالح شناسـی،مکان یـابی و     ،حمالت ویژه(شیمیایی،میکروبی،هسته اي) پناهها،پدافند در مقابل

  )1393ك خبرگزاري جمهوري اسالمی،-(رباشند. می دفاع غیر نظامی
شود تمام اصول و موارد فوق براي حفظ نظام اجتماعی و دفع یا کاهش خطرات  می همانطور که مالحظه

ات یک کشور و در نهایت جلوگیري از انهـدام و نـابود سـازي    و آسیب هایی است که به تجهیزات و تاسیس
یعنی فرهنگ  ،نوین تغییر یافته استهاي  در حالیکه نوع و شیوه حمله نظامی و یا جنگ. یک کشور  است

را در زمینه امـور   غیرعاملتوان  بسیاري از اصول پدافند  می لذا ،و هویت یک جامعه را هدف قرار داده اند
اجتماعی و فرهنگی نیز بکار برد تا خطرات تهدید براي یک نظام اجتماعی و فرهنگی کاهش داد و یا اینکه 

هـاي   ایی و بکار برد. توجه بـه سـرمایه  در زمینه اجتماعی و فرهنگی شناس غیرعاملیک سري اصولی پدافند 
در همین راستاسـت. بکـار بـردن اعتمـاد در زمینـه      اجتماعی مانند اعتماد و ارزشهاي اخالقی در یک جامعه 

الزم هـاي   و مسـتلزم احتیـاط و مراقبـت    ودر برخی موارد خطرناك بسیار قابل تامل ،تجهیزات و تاسیسات
است. آنچه بیشتر مورد توجه است،تقویت بنیانهاي اجتماعی و فرهنگی یک جامعه است به نحوي که بتوان 

د اجتمـاعی و ارزشـهاي اخــالق در حـد مطلـوبی اســت. میـان ملــت و      اعتمــا،گفـت در درون نظـام اجتماعی  
ارزشی هاي  توان گفت بن مایه می به نحوي که ،دولت،گروههاي اجتماعی و افراد، اعتماد در حد مطلوبی است

لذا کاهش اعتماد و ارزشـهاي اخالقـی در یـک جامعـه      و اخالقی آن جامعه در برابر تهدیدات مقاوم است.
  دهد. می پذیري و تهدید را افزایش آسیبهاي  زمینه

                                                   
2- passive defence  
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  مبانی نظري
 اجتماعی علیرغم انتظاري که از انسانهاي  بعنوان یکی از شگفت انگیز ترین پدیده و تهدید انسانی، جنگ

هزار جنگ را دیده و در  14هزار سال تاریخ تمدن خود  5بشریت در طول .رود همواره وجود داشته  می
اند. گفتنی اینکه در طول چند هزار سال تمدن بشري صرفا  انسان جان باختهمیلیارد  4ها بیش از  اینجنگ

 3) در کره زمین فقط 1990تا  1945سال (از سال  45سال بدون جنگ و مناقشه بوده است، در طی  268
میلیون تلفات 200جنگ بوقوع پیوسته و بیش از  220در قرن بیستم بیش از . دون جنگ بوده استهفته ب

  ).1393شته است.(خبرگزاري جمهوري اسالمی،انسانی دا
دهد که این  می ) نشان1371ك بوتول،-وجود هشت هزار جنگ و هشت هزار قرار داد پس از جنگ (ر

) موید آنست که هیچ 1368پدیده همواره وجود داشته و خواهد داشت.تکرار جنگها به تعبیر نوویکو(بوتول،
 صلح یاکاهش آثار زیانبار آن باشد. صلحی که هـر آن جنگـی   مشکلی را حل نمی کند و بشر همواره به فکر

و یا حتـی بـه تعبیـر گیـدنز      شود می آن را فرو ریخته، مایه هراس و وحشت بیشتر ابناء بشرهاي  دیگر پایه
) خطـر نـابودي   13:1377دهد.(گیـدنز،  مـی  صنعتی شدن و هسته اي شدن جوامع این ترس و دلهره را افزایش

اثـرات جهـانی آن چنـدان مهیـب     ،در صورت یک برخورد کامـل هسـته اي  . گی استهسته اي اکنون همیش
خواهد بود که احتماال تنها اندکی از مردم در نواحی دور دست تر زنده خواهند ماند. هیچ کـس نمـی توانـد    
مطمئن باشد که نابودي تا چه اندازه کامل خواهد بود، ممکن است که به علت آثار جوي و اکولوژیکی بعد 

بکلی ناپدید گردد. نتیجـه   -به همراه اکثر انواع دیگر حیات بر روي این سیاره–دوره کوتاهی نوع انسان  از
در حالی که همه حیوانات عالی نـابود گردیـده    -باشد" یک جمھوری حشرات و علف " ممکن است 

  (schell,1982) اند.
کنیم که سرآمدن زندگی فرداي مـا   می واقعیت زندگیاین ما نخستین نسل در تاریخ نوع بشر هستیم که با 

کنـد،   مـی  ممکن است با پایان بشریت همراه باشد. اگر این واقعیت تنها به ندرت در تفکر افراد بسیاري اثـر 
بدون تردید تا حدي به علت پذیرش تسلیم طلبانه این مساله است که اکثر ما بخت چندانی براي جلـوگیري  

این وضعیت هرکس باید براي آینده اي نامحدود در سایه یک جهنم هسته ) در 1982،از آن را نداریم.(لیفتن
احتمالی زندگی کند. حتی اگر همه سالحهاي هسته اي به طور کامل از میان برده شود، دانشی که آنهارا  1اي

و اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی هاي  ) تا زمانیکه ریشه406:1376بوجود آورده نمی تواند نابود شود.(گیدنز،
خشکیده نشود، صلح تحقق نخواهد یافت. اجتماعـات و قراردادهـاي بـین المللـی و صـلح بـه       ها  روانی جنگ

تنهایی تاثیر قابل توجهی در حفظ مناسبات بین المللی ندارند.در گذشته بی اعتباري ایـن گونـه روابـط بارهـا     
جنگ را نفـی کردنـد،اماده   ،،شصت و دو دولت با امضاي پیمان پاریس1929ثابت شده است چنانکه در سال 

                                                   
3- nuclear holocaust  
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بـا آنکـه   هـا   سال بعد یکی پس از دیگري وارد عرصه جنگ و پیکار شدند. بعالوه آشنایی و نزدیکـی ملـت  
جنـگ در  8000) وقوع بـیش از  1371ك بوتول،-نیست.(رها  ضامن صلح ملتخود بسیار موثرند، به خودي 

جهـانی  هـاي   ن سوز قـرن اخیـر از جنـگ   هراس آور و خانماهاي  تولید تاریخ هشت هزارساله بشر و جنگ
جدید نشان از آن دارد که جنگ ها، تمام شدنی نیستند و تهدید همـواره ادامـه خواهـد    هاي  گرفته تا جنگ

تبلیغاتی و رسانه اي و بطور کلی هجوم فرهنگـی  هاي  رو در رو تمام شود جنگهاي  داشت، حتی اگر جنگ
دف قرار داده و در صدد فرهنگ سازي و هویت سازي فرهنگ و هویت کشورهاي دیگر را ه،و جنگ نرم

و یکسان سازي فرهنگها بر اساس فرهنگ سلطه است. چیزي کـه در قالـب جهـانی سـازي و جهـانی شـدن       
. بنابراین صف بندي، تدبیر و در پیش گرفتن سیاستها و سازوکارهاي سخت افزاري و نرم افزاري 1مطرح است

یعنـی انجـام    غیرعامـل و همچنـین پدافنـد   دفـاعی  هاي  جنگ،یزات نظامیتوسعه تجه ،مانند : مقابله مستقیم
مقابله را کاهش یا به حداقل برساند ضروري و امري عقالنی و قابل توجیه به هاي  اقدامات عقالنی که هزینه

هـاي   مانند اعتماد و ارزشهاي اخالقی و اجتماعی و تقویت بنیـان  2اجتماعیهاي  رسد. توجه به سرمایه می نظر
اجتمـاعی مـورد توجـه اندیشـمندان علـوم اجتمـاعی       هاي  جامعه در مقابل تهدیدات از جمله عوامل و زمینه

معاصر است. فرض اساسی چنین نگرشی این است که سرمایه اجتماعی به عنـوان یکـی از مهمتـرین ره آورد    
در برابر بسـیاري   غیرعاملتواند راهکار بومی و اجتماعی پدافند  می علوم انسانی در جامعه پر مخاطره امروز

از تهدیدات است و اگر کشورهاي مورد تهدید که ارزشها،فرهنگ و بنیانهاي اجتماعی آنها در معرض تهدید 
اجتماعی خود توجه نمایند از میزان تهدیدات خواهند کاست.  بـه اعتقـاد   هاي  و سرمایهها  است به اندوخته

نمی خیزد....هرچند هنـوز خطراتـی دارد. ایـن مخـاطرات     گیدنز، خطرهاي دنیاي جدید از جهان طبیعت بر 
) از اینرو معتقد است که براي بقـاء بـه اندیشـه اي    130:1377بیشتر ناشی از پیدایش مدرنیت است.(گیدنز،

تعمیمی از اعتماد اجتماعی نیازمندیم و اساسا این چیزي نیست که مردم از تجربیات عاطفی اولیه شان بدست 
).فوکویاما نیز معتقد است که هر چه ما از جامعه صنعتی به فـرا صـنعتی و عصـر    188:1380آورند.(گیدنز،

شویم به میزان بیشتري از سرمایه اجتماعی و اعتماد و هنجارهـاي غیـر رسـمی نیـاز      می اطالعات بیشتر وارد
اق عینی به ) البته به نظر او چنین نیست که هر مجموعه اي از هنجارهایی با مصد65:1385داریم.(فوکویاما،

این هنجارها باید به ایجاد و افزایش همکاري بینجامد. لذا با فضـایل سـنتی   . تشکیل سرمایه اجتماعی بینجامد
چون: درستکاري، وفاي به عهد، قابل اعتماد بودن در انجـام وظیفـه و روابـط متقابـل و نظـایر اینهـا مـرتبط        

توان مصداق این نظر فوکویاما را زمان دفاع مقدس خودمان بـدانیم زمـانی کـه     می )170:1384اند.(فوکویاما،
ارزشها و اعتماد مطلوب اجتماعی به همکاري و مشارکت بسیار باالي ملت در برابر تهدیدات خارجی منجـر  
شد.با توجه به نظر زتومکا،اعتماد اجتماعی از یک طرف مبناي شکل گیري کنش و تعامل اجتماعی و عاملی 

                                                   
1 . globalization 
2 . social capital 
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اجتماعی را تسهیل هاي  اجتماعی است و از طرف دیگر زمینه کنشهاي  هت پیوند افراد و گروهها و شبکهج
و با مقوله هایی چون: مشارکت،نظم اجتماعی،رضایت،همکاري و توسعه در رابطه و در تقویت و مشروعیت 

م اجتمـاعی بـه   کـه در متـون علـو   Attitudeهمچنـین مفهـوم  .)1974نهادهاي اجتماعی موثر اسـت.(زتومکا، 
ــی (ســاروخانی، –)طــرز تلقــی 5: 1372یــع پــور،فگرایش(ر و  مبی)، ســلوك(آبرکرا47: 1370آمــادگی روان
،وجه نظر،حالت روانی و... ترجمه شده ودر معانی مذکور )ایستار18: 1379و نگرش(محسنی،)1370دیگران،

سی اجتماعی است که بیش از صد حوزه علوم اجتماعی و روانشنا یاز مفاهیم اساساین مفهوم دیده شده است. 
 ،ارزشها ه.این مفهوم به همرابه بعد بیشتر متداول گردید1950شودو به خصوص از دهه  می سال است استفاده
و هـا   زیـرا تغییـر نگـرش   . بسیار مورد توجه اسـت و از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت      در جامعه شناسی

اینگلهـارت از تغییـر نگرشـها بـه عنـوان      . شـود  می ارزشهاي یک جامعه منجر به تغییر اساسی یک جامعه
نـوین  هـاي   مبناي کنشـهاي افرادنـد. در جنـگ   ،)نگرشـها و ارزشـها  1376کند.(رفیع پـور،  می انقالب آرام یاد

دف قـرار داده  یـک جامعـه را هـ   هـاي   دشـمن ارزشـها و نگـرش    ،بخصوص جنگ نـرم و تهـاجم فرهنگـی   
هـاي   ارزش.حفـظ ارزشـها و نگرشهاسـت    ،در حـوزه اجتمـاعی   غیرعامل پدافنداست.بنابراین از اهداف مهم 

اجتماعی از اساسی ترین عناصر یک نظام اجتماعی هستند که از طریق کنترل وهدایت آنها،می تـوان جامعـه   
  )267: 1378،اي را به زوال یا به تعالی کشاند(رفیع پور

  تحلیل وضعیت اعتماد و ارزشها در ایران
جامعه شناختی که در مورد اعتماد و ارزشهاي اجتماعی و اخالقی هاي  ر نظریهو مختصها  با توجه به بینش

توان اعتماد و ارزشهاي اخالقی را  می با در نظر گرفتن حفظ چارچوب نظام فرهنگی و اجتماعی، ،بیان نمودیم
ه رشد اجتماعی در برابر تهدیدات رو بهاي  از مهمترین ره آوردهاي علوم انسانی معاصر براي حفظ بنیان

اجتماعی در برابر این تهدیدات برشمرد.  غیرعاملجهان متجدد دانست و آن را به عنوان برخی اصول پدافند 
مردم ایران در جریان انقالب اسالمی و دوران هاي  مطالعات نشان داده است که اعتماد و ارزشها و نگرش

سیر نزولی پیدا کرده و به قدري  ،دفاع مقدس در وضعیت مطلوب بوده و به تدریج این امور پس از جنگ
) که اکنون از آن به عنوان مساله اجتماعی 1380و شارع پور،1376ك رفیع پور،- کاهش پیدا کرده است(ر

بنیان همکاري و انسجام و ،زیرا کاهش اعتماد و سرمایه اجتماعی و ارزشهاي اخالقی و اجتماعی. کنند می یاد
  سازد. می در برابر تهدیدات دچار ناتوانی و ضربه پذیر هماهنگی و تداوم نظام را کاهش و آن را

ملی هاي  و تحت سرپرستی دفتر طرح 1380پیمایش ملی نگرشها و ارزشها که در سال  هاي  بر اساسی یافته
در  ،نشان داد کـه سـرمایه اجتمـاعی و اعتمـاد     ،استان صورت گرفت 28وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 

هـا   نگـرش  ،). بررسی آگاهی ها1380.(پیمایش ملی ارزشها و نگرش ها،ه کاهش استسطح بسیار نازل و رو ب
میـزان   ،) نشـان داد کـه شـهروندان تهرانـی    1379و رفتارهاي اجتماعی و فرهنگی در تهران (محسنی تبریزي،
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حـدود  دانند.براي مثـال   می ارزشهاي اخالقی مثبت ایرانیان را رو به کاهش و ارزشهاي منفی را رو به افزایش
 46هموطنانمان را دورو وبیش از  ،درصد در حد زیاد38راستگو نیستند، بیش از ها  درصد معتقدند ایرانی 44

را متقلب دانسته اند. پیمایش سنجش اعتماد اجتماعی و بررسی عوامل موثر در مراکـز شـهري   ها  درصد ایرانی
بیشـترین   ،هاي اخالقی در تحلیل رگرسیونی) نیز  نشان داد که ارزش1388استان چهارمحال و بختیاري(صادقی،

نقش و اثر را در تبیین اعتماد اجتماعی داشته این در حالیست کـه میـزان و شـدت ارزشـهاي اخالقـی رو بـه       
اخالقی نشـان  هاي  کاهش و ارزشهاي اخالقی منفی رو به افزایش است. سنجش نگرش نسبت به میزان ارزش

درصد در حد بسیار زیاد و زیـاد)و سـپس   37.7وجود تالش و جدیت ( داد که بیشترین فراوانی مربوط بود به
درصد در حد بسیار زیاد و زیاد) این در حالی بود که میـزان شـیوع ارزشـهاي اخالقـی     34احترام به والدین (

میزان شیوع تملق وریا را در حد بسـیار زیـاد و    ،درصد نمونه مورد تحقیق73منفی  بسیار باال بود براي مثال 
دانسته اند.بـه همـین ترتیـب میـزان شـیوع دیگـر ارزشـهاي اخالقـی منفـی ماننـد: تظـاهر و دورویـی،              زیاد

  کالهبرداري، دروغ گویی و ناسزاگویی را رو به رشد دانسته اند.
در ،توان اشاره نمود که معرفهاي سـرمایه اجتمـاعی و اعتمـاد    می مذکورهاي  پژوهشهاي  با توجه به یافته
همچنـان بایـد    ،دهد  که اگر این روند تداوم پیـدا کنـد   می ایش است واین موضوع نشانجامعه ما رو به فرس

توان گفت کـه در   می بنابراین. اجتماعی در آینده باشیمهاي  شاهد آسیب پذیري بیشتر و رشد مسایل و آسیب
جامعه را شناسایی در  غیرعاملتهدید و پدافند هاي  زمینه ،علوم انسانی و اجتماعی ما بویژه از طریق مطالعات

  نموده اما در زمینه راهکارهاي مقابله و برنامه ریزي چندان موفق عمل نکرده است. 
  نتیجه گیري

دهد که جنگ و تهدید همواره  می نشان ،وجود جنگهاي متعدد در جوامع انسانی از ابتدایی تا جوامع مدرن
 .گیرد می تهدید و ترس و وحشت قرار وجود داشته و خواهد داشت و هر روز انسان و جامعه او در معرض

.معموال جوامع انسانی از طریق بالیاي طبیعی، حمله کشورهاي دیگر و مشکالت و آسیبهاي اجتماعی در 
نماید انسان همواره آمادگی مقابله یا اندیشیدن در راستاي کاهش مخاطرات  می معرض تهدیدند. که الزم

یکی از مهمترین این اقدامات   Passive Defense فند غیرعاملپداناشی از این تهدیدات را داشته باشد. 
اطالق می گردد که مستلزم به کارگیري جنگ افزار نبوده و با  و تدابیري  به مجموعه اقداماتیاست که 

توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و  اجراي آن می
این اقدامات   .جلوگیري نموده و یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش دادتلفات انسانی 

مهم بکارگیري هاي  تواند در برابر هر سه نوع تهدید مورد اشاره استفاده شود. یکی از زمینه می و تدابیر
:اعتماد درون نظام اجتماعی اجتماعی مانند هاي  اجتماعی و سرمایههاي  تواند تقویت بنیان غیرعامل میپدافند 

انسجام و مثبت نگه  ،و اعتماد تعمیم یافته در حد مطلوب و گسترش ارزشهاي اخالقی و اجتماعی، هماهنگی
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عی است که در اجتماهاي  افراد در جامعه جزو مهمی از پدیدههاي  نگرش.باشدداشتن نگرشهاي اجتماعی  
به احتمال ،شکل گرفت و مثبت شد،نگرش نسبت به چیزيو اگر  داشتهاثر ها  کنشانسانوشکل گیري رفتار 

حوزه  و ارزشی در تغییرات فرهنگی،قویتمایل به انجام آن بیشترخواهد شد. آنچه که در مقوله جنگ نرم
موجودات بی تفاوت  و  ،است. انسان هاها  گیرد در ابتدا تغییر در نگرش می جامعه شناختی مورد توجه قرار

بخصوص تبلیغات  یا تحت تاثیر ات و یا تبلیغاتها  شاهده و مالحظه بسیاري از رفتاربا م،بی احساس نیستند
شود.   می بیشترها  احتمال تغییر نگرش آن ،احساسیهاي  و همچنین فرایند رسانه اي غرب و جنگ نرم آنان 

است که  اجتماعیهاي  تغییر نگرش مردم نسبت به مسائل و آسیب،انسانی تغییر نگرشهاي  یکی از زمینه
هاي  یا اعتماد وسرمایه اجتماعی پیدا کنند،هاي  اگر مردم نگرش مثبتی نسبت به رخداد مسائل و آسیب

شود.  می جامعه از وضعیت اخالقی و انسانی خود خارجاجتماعی و  ارزشهاي اخالقی مثبت رو به کاهش نهد،
جامعه آن  در این صورتشود. می خطاست، مجاز  شمرده "که ذاتامشکلی در آن صورت هر امر یا پدیده و 

شود. تصور چنین جامعه اي بسیار حطر ناك  می الزم را نداشته و از حالت هنجاري خود خارجهاي  پیوند
و در مقابل تهدیدات نیز رود   می قیزیرا هر آن احتمال هر نوع رفتار غیر معقول و غیر اخال ،خواهد بود

  آسیب پذیر خواهد بود.
در زمینـه   غیرعامـل پدافنـد  و مهم در  اساسیره نمود که یکی از محورترین موضوعات از این رو باید اشا

وتقویـت   اجتمـاعی هـاي   نگـرش سـالم نگـه داشـتن جامعـه و توجـه بـه        ،در هر جامعه اي بلکهو اجتماعی
است. زیـرا نگـرش مـردم مبنـاي رفتـار آن هاسـت و اگـر نگـرش          اجتماعی و ارزشهاي اخالقیهاي  سرمایه

باید تصور نمود که تمام جامعه عوض شده است. از همین روست کـه  ،دم یک جامعه تغییر کنداجتماعی مر
  کنند.  می یاد» انقالب آرام«تحت عنوان ها  در جامعه شناسی از تغییر نگرش

تغییرنگرش با توجه به تغییرات اجتمـاعی و فرهنگـی و ظهـور    باید توجه داشت این که نکته دیگري که
امري پسندیده و مـورد قبـول اسـت     ،است و البته در حالت تعادلی خود و در مدار خود تجدد،اجتناب ناپذیر

اجتماعی حاصل شده و یا هاي  افتد به احتمال زیاد یا قبل از آن تغییري در نگرش می زیرا هر تغییري که اتفاق
هـاي   ی نگـرش اثري باقی خواهد گذارد. پـس اینکـه فکـرکنیم بایسـت    ،اجتماعیهاي  بعد از رخداد، در نگرش

  اما باید مراقب بود .اجتماعی دست نخورده باقی بمانند،مورد توجه نیست و اصال امکان ناپذیر است.
  شود دنیا و ما                         بی خبر از نو شدن اندر بقا می هر نفس نو

استانی  جامعه، نشان داد ملی و هاي  و نتایج برخی مطالعات نظري و  تجربی و پیمایشها  با توجه به یافته
وسعت و سرعت تهدیدات همه جانبه با صنعتی شدن جوامع رو به فزونی نهاده و تهدیدات ،که از یک طرف

هسته اي نیز برآن افزوده است و از طرف دیگر در جامعه ما میزان سرمایه اجتماعی واعتماد رو به فرسایش 
در چنین شرایطی جامعه در معرض تهدیـد  . افزایش استنهاده و همچنین ارزشهاي اخالقی منفی نیز در حال 
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توان اشاره نمود گمشده  می دیگري خواهد بود. از این روهاي  آسیب پذیر بوده و مواجه با مشکالت و آسیب
 ،اجتمـاعی و اعتمـاد  هـاي   و سرمایهها  از این رو تقویت بنیان. جامعه جدید ما اخالق و ارزشهاي مثبت است

در  غیرعامـل پدافنـد  هـاي   توانداز مهمتـرین زمینـه   می ی مثبت و کاهش ارزشهاي منفی،بسط ارزشهاي اخالق
زمینه اجتماعی دانست. شواهد نشان میدهد که که علوم انسانی و اجتماعی مـا بـویژه در زمینـه مطالعـاتی و     

این تدابیر  اما در زمینه بکارگیري ،شناخت این وضعیت را در جامعه فراهم سازدهاي  شناختی توانسته زمینه
توانـد در دسـتور کـار نخبگـان،      مـی  الزم چندان موفق نبوده است. که ایـن هاي  و اجرا و انجام برنامه ریزي

پیشگیري و کـاهش خسـارات بـر     غیرعاملسیاستگذاران و برنامه ریزان و متولیان قرار گیرد. هدف پدافند 
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 فرهنگ و پدافند غیرعامل

 2سمیه آران دشتی آرانی، 1زهرا صادقی آرانی

  
  چکیده

فرهنگ . سنن و غیره، فنون، صنایع، هنرها، معتقدات، پیچیده اي است شامل معارففرهنگ مجموعه 
اگر هویت فرد و به دنبال آن فرهنگ فرد را از . دهد می هر فردي پایه اصلی هویت وي را تشکیل

وي به موجودي تبدیل خواهد شد که از هر گونه پشتوانه و اصالتی تهی و پوچ خواهد ، وي بگیرند
هاي  فرهنگ هر جامعه اي ریشه در دوران گذشته و انباشته از احساسات و موجودیتبود؛چرا که 

و در همین دوران هستند جوامعی که سردمدارانشان براي رسیدن به منـافع  . نیاکان هر فردي دارد
کنند در لفافه و به طور پنهانی موجودیت و هویت افراد را نشـانه رفتـه و بـه     می خودشان سعی
کننـد   می سعی... ارائه تصاویر مختلف و، سخن، با حرف. بگیرندها  یشان را از آنعبارتی هستی ا

بعدي هاي  افراد را تحت تاثیر خود قرار داده و زمینه را در گام اول براي استعمار فرهنگی و در گام
  . سیاسی آماده کرده و افراد را رام خود نمایند، براي انواع استعمار اقتصادي

ارتقاي پایداري ملی و غیره در ، تی مجموعه اقداماتی جهت کاهش آسیب پذیريبنابراین بایس   
تربیت معلمان ، اشتغالهاي  ایجاد زمینه، این زمینه مانند ارائه خدمات فرهنگی و معنوي براي جوانان

  شود؛ می پدافند غیرعامل نام برده عنوان بهاسالم شناس و فرهیخته و غیره انجام داد که از آن 
  پدافند غیر عامل، استعمار، آسیب فرهنگی، تهاجم فرهنگی، : فرهنگها ژهکلیدوا

   

                                                   
  z.sadeghi.a1@gmail.com/  کارشناسی ریاضیات،آموزش وپرورش آران وبیدگل .1
 شناسیکارشناسی ارشد جامعه  .2
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  بیان مسئله
بی شک باالترین و واالترین عنصري که در موجودیت هر جامعه دخالت  "به فرمایش امام خمینی (ره)    

  اساسی دارد فرهنگ آن جامعه است.
فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد و با انحـراف فرهنـگ هـر     اساساً

ولـی پـوچ و پـوك و میـان      ،قدرتمند و قوي باشد ،صنعتی و نظامی ،سیاسی ،چند جامعه در بعد هاي اقتصادي
عه بـه  تهی است. اگر فرهنگ جامعه اي وابسته و مرتزق از فرهنگ مخالف باشد ناچار دیگر ابعاد آن جام

  جانب مخالف گرایش پیدا می کند و باالخره در آن مستهلک 
استقالل و موجودیت هر جامعه از اسـتقالل  . می شود و موجودیت خود را در تمام ابعاد از دست می دهد

  فرهنگ آن نشات می گیرد.
 ،بی جهت و من باب اتفاق نیست که هدف اصلی استعمارگران کـه در راس تمـام اهـداف آنـان اسـت        

و دشـمنان در جهـت هـر چـه تهـی کـردن       )649: 1378،تبیـان ( "هجوم به فرهنگ جوامع زیر سلطه است.
فرهنگ یک ملت و وارد آوردن انواع صدمات معنوي و روحی به مردم یک جامعه هستند و از هر راهـی  

  براي این امر وارد می شوند.
بشـر بـوده اسـت.زیرا اقـدامات دفـاعی      سوي دیگر دفاع در طول تاریخ همیشه جزء مهمی از زندگی از از       

انسان سبب دفع یا کاهش میزان اثر تجاوز مهاجمان می شود.اما چگونگی دفاع به عوامل و شـرایط مختلفـی   
در دوران حیات خود سعی کرده اند تا با استفاده از عقل و تدبیر و اراده خود بهتـرین  ها  بستگی دارد و انسان

ت در مقابل تهاجم دشمنانشان انتخاب و آن را به کار بندند.در این ارتبـاط  راه دفاع را در وضعیت هاي متفاو
اقدامات دفاعی انسان همیشه با استفاده از سالح و تجهیزات جنگـی صـورت نگرفتـه اسـت بلکـه در مـوارد       
ي زیادي انسان براي دفاع شیوه هایی را به کار برده که سالح و تجهیزات جنگی در آن نقشی نداشته و در دنیا

  ). 4امروز از آن با عنوان پدافند غیر عامل نام برده شده است(سلیمانی،{بی تا}: 
ز آنجا که نخستین گام در پیشرفت و اعتالي فرهنگی هر مردمی رشد فکري آنان و دارا شدن قدرت او   

و این همان روشـن بینـی و درك صـحیح     ،اجتماعی است –شناخت و تجزیه و تحلیل مسایل مختلف سیاسی 
واقعیت هاست.بنابراین بایستی به هر نحوي انواع اقـدامات پیشـگیرانه را در لـواي پدافنـد غیرعامـل انجـام       
داد.انجام این وظیفه و راهبردهاي متصل به ان نه تنها وظیفه سیاسـتمداران و برنامـه ریـزان فرهنگـی یـک      

 نیز هست.ها  نهادهاي فرهنگی و حتی خانوادهو ها  کشور است بلکه مدارس ما،رسانه

  اهمیت و ضرورت  موضوع
طور که می دانیم دوره ي جوانی و نوجوانی دوره اي بسیار حساس و سرنوشت ساز است. جوانان  همان    

اگر در این دوره آفات شخصیت انسانی را نشناسیم و آنها را در آغاز مرحله ي . آینده سازان جامعه هستند
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و تکامل مطلوب  انتظار رشد ،در برابر آفات و موانع ،از سر راه تکاملی ریشه کن نسازیم ،نسل جوانجوانی 
  ).98: 1368 ،(هیات تحریریه بنیاد نهج البالغهرا نمی توان داشت

دشمنان نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران از بدو تاسیس در صدد برانـدازي آن بودنـد .برانـدازي بـه دو     
  یرد.شکل انجام می گ
 براندازي آشکار

  تهدید نظامی -تهدید اقتصادي -در براندازي آشکار از سه نوع تهدید استفاده می شود.تهدید سیاسی
 براندازي خاموش

  واقع دشمن پس از ناکامی و شکست هاي پیا پی در رسیدن به اهداف شوم و شیطانی خویش در
تا فرهنگ ملی ایران را که ریشه در اعتقـادات  ( تهدیدات آشکار)، تمام توان خود را بر این صرف نمود  

  . و باورهاي آنها داشت مورد هجوم قرار دهد
در اهمیت بحث فرهنگ خودي، و راه هاي تقویت آن همین بس که رهبر فرزانـه انقـالب فرمـوده         

 یک حرکت فرهنگی است.هجوم فرهنگی را با تفنگ نمـی  ،امروز اساس حرکت دشمن علیه این نظام "اند:
  ).1379،مجموعه بیانات مقام مظم رهبري( "تفنگ او قلم اوست. ،جواب داد ،شود

چـون مسـایل فرهنگـی در مسـایل     ؛ اهمیتش به مراتـب بیشـتر اسـت    ،مسایل فرهنگی از مسایل اقتصادي
  اقتصادي تاثیر دارد.

غیرعامل) براي ما ( فرهنگ و پدافند رابطه اهمیت و ضرورت موضوع این مقاله یعنی ،بنابر گفته هاي باال
  بیشتر آشکار می شود.

  روش جمع آوري اطالعات
  .جمع آوري شده است و به روش کتابخانه اي حاضر توصیفی  مقاله ي 

  فرهنگ و آسیب شناسی فرهنگی
از آنجا که قشر جوان به عنوان آسیب پذیر ترین قشر با تمدن جدید و فرهنگ حاصل از آن بیشتر      

بیشتر از سایرین در برابر انواع  ،ز آنجا که این قشر آینده سازان جامعه هستندروبرو است و همچنین ا
پس به جاست که در جهت شناسایی و بیدارکردن ذهن خالق و  ،تهاجمات و آسیب هاي فرهنگی قرار دارند

پویاي آنان نسبت به آسیب شناسی فرهنگی  گام بر داشته شود و با نهادینه سازي  فرهنگ اصیل و غنی 
  کرد.دشمنان آشکار و خفاي کشور و ملت را در این زمینه  ناکام  ،اسالمی خود –یرانی ا

                                                    بر این اساس می توان آسیب شناسی فرهنگی  را در دو معنا برشمرد :                                                                
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  روش هاي استعمار قدیم)1
  الف) چپاول و غارت مستقیم ثروت ها:

با کشف دماغه ي سبز در  ،کشورهاي اروپایی بودند که در این راه پیش قدم شده ،ال اولینغاسپانیا و پرت   
  .غرب آفریقا و امیدنیک در جنوب این قاره، خود را به این مناطق ثروتمند رساندند

آلمان و بلژیک نیز به آن دو کشور اضافه شده و هر کدام در یک یا چند قاره  ،انگلیس ،بعدها فرانسه
  الماس و ... را غارت کردند. ،عاج ،ثروت هاي مردم بومی مانند طال و نقره و مس

  ب) تجارت برده :
  .ال اولین کشوري بود که شروع به تجارت برده از آفریقا کردغپرت  

زیرا هر برده  ،ثروت زیادي از این تجارت به دست آوردند ،ه با وجود تلفات سنگین اسیرانسوداگران برد
فرانک در آفریقا می خریدند و ده برابر قیمـت آن در کشـور هـاي اروپـایی و آمریکـایی مـی       200تا  70را 

  فروختند.
  ج) تحمیل نظام تک محصولی:

 ،به رشد و توسعه و تولید انبوه دست یافتندها  ونه ثروت... استعمار گران بعد از این که از طریق غارت این گ
  هدف اصلی 

شـد. الزمـه ایـن کـار     ها  آنها تامین مواد اولیه صنایع پیشرفته و فروش تولیدات صنعتی خود به این کشور
 ،محدود کردن تولیدات کشورهاي دیگر یا از هم پاشیدن نظـام اقتصـاد کشـاورزي خـود کفـا و در مـواردي      

  جایگزین شدن آن با نظام تولید غالت و محصوالت زراعی به منظور صادرات بود.
  ).127- 124: 1381(نظر پور،

  د) ترویج استعمال مواد مخدر
  ) استعمار نو 2

دیگر در روش هاي جدید اطالق می شود که استعمارگران براي بهره کشی ملت هاي  استعمار نو یا جدید به 
  ).44: 1369یی،پیش گرفته اند.(علی بابا

زیرا پس از جنگ جهانی دوم و  ،استعمار نو در مقابل استعمار قدیم یا کالسیک به کار برده می شود    
ن خوار را ااستعمار دیگر نمی توانست بی پرده و آشکار منافع دولت هاي جه ،بروز تحوالت جدید در جهان

ردند که به طور کلی به آن استعمار جدید یا نئو به همین دلیل آنها راه هاي جدیدي را انتخاب ک ،تامین کند
  کلو نیالیسم می گویند.

  الف) دست نشاندگان داخلی و بومی
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دست  ،استعمار نوین با خارج کردن نیروهاي نظامی و عوامل شناخته شده ي خود از مناطق استعمار زده   
که به ظاهر داعیه ي تامین منافع نشاندگان و سر سپردگان داخلی و بومی خود را روي کار می آورد؛کسانی 

جز تامین اربابان خود سودایی  ،ولی در واقع ،ملی داشته و خود را دلسوز مردم و کشور خود جلوه می دهند
  .در سر ندارند

  :ها  ب) ایجاد تفرقه و درگیري بین کشور
شمکش هاي ناحیه اي بین و کها  ...استعمار نوین با تحریک انگیزه هاي قبیله اي،مذهبی و دینی و ایجاد نزاع

کشور هاي تحت نفوذ، باعث برخوردها و درگیري هاي نظامی بین آنها و در نتیجه تضعیف ارکان 
  .اقتصادي،و اجتماعی مستعمرات قدیم شده است،نظامی

  ج) اتمام نقض حقوق بشر :
رب نباشد و یا به در این باره می توان گفت:اگر سیاست هاي داخلی و خارجی کشوري در راستاي منافع غ    

ضرر آنها باشد،با استفاده از این ابزار به چنان حیثیت آن لطمه وارد می آورند که سر انجام ناچار شود خود 
  را با غرب و منافع آنان هماهنگ کند....

  د) اتهام ترور و تروریسم :
روي علیه کشورهاي ...یکی از جدیدترین روش هایی که استعمارگران به ویژه آمریکا پس از فرو پاشی شو

  .مستقل مثل ایران به کار می برند،اتهام ترور و تروریسم علیه آنهاست
  ه) استفاده از ابزار تهاجم فرهنگی :

  این اصطالح مترادف با امپریالیسم فرهنگی یا امپریالیسم فرهنگی و خبري است. 
براي اشاعه ارزشها و فرهنگ اعمال قدرت اقتصادي،سیاسی و نظامی "امپریالیسم فرهنگی عبارت است از :

قطع پیوندهاي سنتی و اجتماعی ،مربوط به آن در میان ملت دیگربراي جدا کردن مردم از ریشه هاي فرهنگی
  ..."و بیگانه کردن مردم از یکدیگر

  ماهواره،اینترنت،رسانه هاي غربی،نوارهاي ویدیویی و کاست و غیره از جمله ابزارهاي این کار می باشند.
  به نافرمانی  مدنی: و) دعوت

نافرمانی مدنی یا مقاومت منفی،به هر اقدام قانون شکنانه آشکار و عمدي گفته می  شود که با هدف     
جلب توجه همگان به نا مشروع بودن برخی قوانین و یا نادرستی آنها از جنبه اخالقی و عقالنی انجام می 

: 1381،دانشجویان،کارگري و قومی است(نظرپور،انشود.تکیه گاه اصلی نافرمانی مدنی،جنبش هاي جوان
124 -134.(  

از جانب دیگر عمده ترین تهدیدات  جهانی که از سوي غرب به ویژه آمریکـا علیـه جمهـوري اسـالمی     
  ایران سازمان یافته و بخشی از آن نیز در دست اقدام می باشد، عبارت است از:
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 تهدیدات آشکار:
ورود  ،انواع تهدیداتی است که آمریکا در قالب طراحی کودتاي نظامینخستین بخش از این تهدیدات شامل 

  نیروهاي آمریکا در صحراي طبس  و...است.
 تهدیدات غیر آشکار (پنهان ونرم):

 که معموالً با ابزارآالت نرم افزاري صورت می گیرد .شامل:
باورها و  تضعیف ،تهدیدات فرهنگی که جهت تحول در فرهنگ بومی و تخریب هویت اصیل- 2/1

  اعتقادات مذهبی  صورت می گیرد.
  تهدیدات روانی که با استفاده از توفق بر وسایل ارتباط جمعی است . - 2/2
  ).١٠-٨: ١٣٨١،عاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیهتهدیدات سیاسی(م - 3/2

  زمینه هاي تهدیدها در پدافند غیرعامل
عمده دفاع(پدافند) عامل و غیرعامل می  دفاع یک موضوع کلی و یکپارچه است که شامل دو بخش   

شود.دفاع یا پدافند به مجموعه اقداماتی گفته می شود که انسان براي دفاع از سرزمین،اعتقادات و غیره خود 
  ).50: 1392در برابر خطراتی که او را تهدید می کند انجام می دهد(ابراهیمی و دیگران،

افزایش بازدارندگی،کاهش آسیب پذیري،تـداوم فعالیـت   مجموعه اقدام هاي غیر مسلحانه اي که موجب 
هاي ضروري،ارتقاي پایداري ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقـدامات نظـامی دشـمن مـی     

  ).14-13: 1390،را پدافند غیرعامل گویند(کفاش و حمیدزاده،شود
مقاومت،حفظ روحیه و انسجام مـردم  بر این مبنا اهداف اساسی پدافند غیرعامل عبارت است از: افزایش 

در مقابل تهدیدات، فرهنگ سازي و ایجاد باور عمومی در مورد تـاثیر پدافنـد غیرعامـل در کـاهش آسـیب      
  ).51: 1392پذیري و غیره(ابراهیمی،
  تعلیم و تربیت

تردیدي نیست که جهان خواران براي به دست آوردن مقاصد شوم خود و تحت ستم کشیدن مستضعفان     
زیرا با تربیت غربی یا شرقی معلم و  ،جهان راهی بهتر از هجوم به فرهنگ و ادب کشورهاي ضعیف ندارند

ومحل هایی می شوند مجهز براي تربیت غربی یا شرقی جوان هایی که ها  و دبیرستانها  استاد است که دبستان
  ).652: 1379تبیان،(دست اندرکاران آتیه ي کشورهایند دولت مردان و

الً هدف از تربیت باید این باشد که انسان به مفهوم واقعی پرورش یابـد .ایجـاد مـنش درسـت بـراي      ک   
  است . –از مدرسه تا دانشگاه  –زندگی متمدن اجتماعی و سیاسی از مهمترین وظایف دستگاه تربیتی 

در تربیت  معموالً عمل تربیت براي ایجاد تغییرات مربوط به نسل جوان است هرچند ممکن است اجتماع
  گروه غیر جوان نیز کوشش کند .
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باید  ،بنا به گفته ي باال براي آنکه تصور نشود عمل تربیت منحصر به آموختن درس هاي مدرسه است   
ي بـازي تـازه اي بـه    وقتی مادري به فرزند خود یاد می دهد که خود را پاکیزه نگه دارد یا پـدر  ،یاد آور شد

  همه به تربیت افراد اقدام می کنند. .تمام این مواردپسرش می آموزد
می توان گفت که هر کس بکوشد به ترتیبی در دیگري به نفع خود او نفوذ کنـد و در رفتـارش تغییـري    

  به تربیت او اقدام کرده است . ،ایجاد نماید
  تعداد عوامل تربیتی به شرح زیر است :

  عوامل تربیتی باشند.روزنامه و مجله که همه می توانند  ،کتاب ،رادیو ،تلویزیون
نتیجه ي آن ممکن است ایجاد تغییر در افراد باشد ولی ،وقتی یک فرد سود جو این وسایل را به کار بگیرد

  ).5: 1377تربیت نباشد و حتی در بعضی موارد در جهت خالف باشد .(رضایی،
چنانچـه در آن رشـته خـداي نخواسـته      ،به گفته ي امام خمینی در هر رشته اي که تعلیم واقع مـی شـود  

انحراف ایجاد بشود، معلمینی یا اساتیدي باشند که انحراف ایجاد بکنند هم خودشان شـریکند در ایـن جـرم    
: 1381،به حسب امکان (شیدائیان ،هایی که از آنها صادر می شود و هم کشورشان به تباهی کشیده می شوند

83.(  
  بی توجهی نسبت به فرهنگ خودي

هریک از جوامع انسانی فرهنگ خاص خود را دارند که طی سالیان متمادي در اثر خاطرات تلخ و     
در تاریخ سرزمین آنها شکل گرفته و به صورت فرهنگ آن سرزمین درآمده است که از آن به  ،شیرین

  فرهنگ خودي تعبیر می شود .
دفع تـازه هـاي وارداتـی را داشـته      تا زمانی که فرهنگ خودي به حیات خود ادامه داده و قدرت هضم و

  ).59: 1382 ،هچ گونه آسیبی نخواهد دید.( طهماسبی ،باشد
امـا همـواره در طـول تـاریخ      ،مردم مسلمان کشور ما نسبت به نهاد روحانیت علقه ي خاصی داشته اند   

بـه انـزوا کنـد ودر     سعی شده است که این نهاد معنوي از انجام کارهاي سیاسی باز داشته شده و آنها را وادار
  نتیجه مردم را به نحوي از آنها دور سازند .

اسالمی است ولی از دوره ي پهلوي به بعد برنامه ي حکومت شاه بیشتر  –فرهنگ مردم ما از نوع ایرانی 
در صورتی که این پایگاه در عمق تاریخ و  ،در جهت غنی کردن فرهنگ ملی مردم ایران بوده است تا اسالمی

  وجدان جامعه ي ما ریشه داشته است . در اعماق
پاسخ دکتر شریعتی نسبت به تهی کردن فرهنگ مردم ایران از معنویات و بر چیدن نهاد روحانیـت از     

  کشور بدین صورت بوده است:
شما که می خواهید این پایگاه ریشه دار را که در عمق تاریخ و در اعماق وجـدان جامعـه ي مـا ریشـه     "
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براي تکیه گاه فرهنگی و مردمی خود به نام روشنفکر مسئول در برابر استعمار فرهنگی چه  ،برچینید ،دارد
پایگاهی را می خواهید جایش بگذارید .چند شعر فارسی را که مدیحه ي ممدوح است و مدیحه ي معشوق! 

  یا چند ترجمه ي آشفته از آثار فرنگی را!
 ،را آگاه کند و اسالم راستین را به آنان ارائه دهـد ها  هبزرگترین پایگاهی که می توان امیدوار بود که تود

 "نقش مـؤثر و نجـات بخشـی را ایفـا کنـد...همین پایگـاه      ها  در بیداري افکار عمومی و به خصوص متن توده
بیـرون آمـده   هـا   و حجره هاي تنگ و تاریکی است که از درون آنها سـید جمـال الـدین    "حوزه "و  "طلبه
  ).24-22: 1381،.( رسایی"است

در واقع این برماست که فرهنگ خودیمان را به طور واضح و روشـن بـه مـردم جامعـه ي خودمـان          
بشناسانیم و به فرهنگ خودمان بها بدهیم و طوري به خصوص نسـل جوانمـان را تربیـت کنـیم تانخواهنـد      

  فرهنگشان را با فرهنگ جامعه ي دیگري عوض کنند.
وش هاي اخالقی در غرب بر اساس دنیا گرایی بوده و تمـام توجـه آن روي   باید به آنها فهماند که اکثر ر

  تمتعات مادي و شهوي دور می زند.
بدین جهت است که غرب با نظریات اخالقی و بـا روش هـاي عملـیش انسـان را قربـانی هـوي و هـوس        

  حیوانی کرده و او را در حد حیوانیت نگاه  اشته است.
انتفاعی است نه ایمانی است. وآنچه در شان اسالم اسـت اخـالق ایمـانی     .. در واقع اخالق در غرب اخالق

  است نه انتفاعی.
مسائل اخالقی آنگاه که بر محور ایمان است فضیلت دارد. در واقع حیات غربی چراگاه شیطان است کـه  

  ).9-7: 1370به خوبی خواسته هایش برآورده می شود و از اهل آن رضایت کامل دارد .(بی نا،
  باختگی فرهنگیخود

بدین معنی که  ،یکی دیگر از عواملی که موجب بروز آسیب فرهنگی می شود خودباختگی فرهنگی است    
  موجودیت فرهنگ خودمان را نادیده بگیریم و چشم طمع به فرهنگ هاي دیگر داشته باشیم .

گ آنها را از درون آنهایی که به دنبال زدن صدمه و آسیب به فرهنگ جوامع هستند سعی می کنند فرهن
  . دشمن با خودباخته نمودن جوانان از خود بیگانگی را در بین آنان ترویج می دهد. تهی کنند

بـی   ،بر هم خوردن تعادل روحی،این از خود بیگانگی فرهنگی آثاري دارد از جمله اصالت دان به دیگري
و مادیات و عدم بهره گیري از عقل  اصالت ماده ،عدم آمادگی و قدرت بر تغییر وضعیت ،هدفی و بی معیاري

  و دل .
این از خود بیگانگی با فراموشی خداي متعادل رابطه ي تنگاتنگی دارد .نکته ي بسیار جالب در این زمینه 

خدا را فراموش کردن مـالزم  . این است که انسان آنگاه خود را دارد و از دست نداده که خدا را داشته باشد
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  )127-130: 1379 ،ی از نویسندگاناست با خود فراموشی.(جمع
دخالـت و اعمـال نفـوذ    . از جمله اهداف دیگر دشمنان براي انجام این مهم تحریف دیـن و ارزش هاسـت  

از ارباب قدرت و ثروت و صاحبان زر و زور که براي حفظ یا توسعه ي قدرت و ثروت خود مـی خواهنـد   
  ب استفاده کنند .همه ي وسایل حتی از دین و مذه

هر جا الزم شود وسایلی بر می انگیزند تا . براي رسیدن به مقصود خود از هیچ چیز مضایقه ندارندها  این 
حقایق دینی را تفسیر و تاویل یا کم و زیاد کنند تـا از قـدرت خالقـه آن کـه معمـوالً سـدي در راه مطـامع        

ته هـاي فرهنگـی خودشـان    ) و بدین ترتیب مردم جامعه را از داشـ 34: 1338،بکاهند.(شهید بهشتی ،آنهاست
  ناامید کنند.

  بی لیاقتی سران حکومت ها
در طول تاریخ وجود حکومت گران فاسد و ستمگر و بی لیاقت از رنج هایی بوده است که مردم آن     

  جامعه گرفتار آن بوده اند و کشور ما نیز جزء همین موارد بوده اند .
ل در صدد ضربه زدن به فرهنگ جامعه ي خودي بوده از جمله حکومت پهلوي با انجام بسیاري از اعما 

اند و سعی می کرده اند کلیه ي سدها و موانع موجود را از پیش پا برداشته و همـواره پایـه هـاي حکومـت     
خودشان را با استمداد از دول غربی محکم کنند و نه تنها  دنباله رو فرهنگ غربی شوند  بلکه مردم را نیـز  

اسـتعمار آمریکـا و   "آقـاي فخـر الـدین حجـازي در کتـاب       ،به عنـوان مثـال  . دار کنندبه زور به این کار وا
  چنین می نویسد : "ها  حکومت

فرهنـگ سـراي فـرح روبـروي کـاخ      . من بعد از انقالب از دستگاه هاي فرح از نزدیک بازدید کـرده ام 
گرداننده ي یک سیسـتم تبهکارانـه   نیاوران وحتی پرونده هاي آنها بررسی شد، فرح نه تنها زن شاه بود بلکه 

براي ایجاد فساد در فرهنگ مملکت بود و شما دیدید که به نام جشن فرهنـگ و هنـر در شـیراز در برابـر     
. چشم مردم مسلمان هنر پیشه هاي بیگانه با اندام برهنه عمل جنسی را با آهنگ موزیک انجام می داده اند

  )52: 1365،( حجازيفساد در سیستم فرهنگی. ،این نقشه فرح بود
  انحراف در دانشگاه ها

  امام خمینی در این مورد می فرمایند:     
آن چیزي که ما را می ترساند . عزیزان من! ما از حصر اقتصادي نمی ترسیم.ما از دخالت نظامی نمی ترسیم

  . وابستگی فرهنگی است
جوانهاي ما را آنطور تربیت کننـد کـه   ما از دانشگاهی می ترسیم که . ما از دانشگاه استعماري می ترسیم

  ) 88: 1381 ،خدمت غرب بکنند.( شیداییان
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  :آسیب هاي اخالقی و معنوي
یکی دیگر از عواملی که موجب بروز آسیب هاي فرهنگی در داخل جامعه می شود دوري از معنویت     

  الهی است.امام خمینی (ره) در این باره می فرمایند :
استه به کشور ما و به ملت ما می رسد که این معنایی که در اول نهضت پیـدا  آن روزي آسیب خداي نخو

  )100: 1381،همان( .شد و سبب پیروزي شد این معنا از بین مردم برود
تسلیم تـوام بـا اطمینـان    "و "گرویدن"ایمان در لغت به معنی ،باید همواره ایمان را در دل مردم قوي کرد

  ایمان مربوط به دل و اعتقاد است. . خاطر است
سبب پیدایش صفات اخالقی است و پایداري آن در فرد و اجتماع می شود و آثـار بسـیار مهمـی در     ،ایمان

صـبر و   ،دوري از رزایـل اخالقـی   ،آرامـش روح و جسـم   ،مانند احساس عشق و دلگرمی ،سعادت انسان دارد
  )23-28: 1376 ،تحقیقات اسالمی نمایندگی ولی فقیه تحکیم برادري و روابط اجتماعی.(مرکز ،پایداري

ایمان نسبت به خداوند و معنویـات   ،پس باید در وهله ي اول براي ناکامی دشمنان فرهنگ ایرانی اسالمی
  را تقویت کرد. 
  تبلیغات

داف خود دستگاه هاي تبلیغاتی جهان امروز بیشترین استفاده را از الگو و روش الگویی به منظور تحقق اه     
نظام سلطه و الحادي است و خط مشی سیستم هاي جهانی  ،به عمل می آورندو از آنجا که نظام جهانی

نیست اگرازاین شیوه به منظور نابودي و ها  تبلیغات نیز جز بر اساس سود جویی و دنیا گرایی و استعمار توده
ون اذهان و دل هاي مخاطبان را از محو شخصیت هاي صالح و قهرمانان راستین بشریت بهره می گیرند و چ

به جایگزینی الگوهاي ساخته و پرداخته ي دست خودشان در کانون  ،الگوهاي پاکی و صالح تهی ساخته اند
  )334: 1371 ،اقدام می کنند.( عباسی مقدمها  جان انسان

  ان است.براي انجام آسیب هاي فرهنـگی در جنگ نـرم، توسط دشمنها  تبلیغات یکی از بهترین روش
کتاب و ....)و مصـنوعات صـنعتی و حتـی     ،رادیو ،براي تبلیغات از هر نوع وسیله ارتباط جمعی (هنر،فیلم

  . فرآورده هاي غذایی و دارویی و بهداشتی استفاده می شود
هنر و تکنیکی است براي مسـخ فرهنگـی و   ،بنا به اعتراف کنارشناسان و متصدیان تبلیغاتی غرب تبلیغات

  )13: 1377 ،فکري و اخالقی و در نتیجه تسلط سیاسی بر جوامع بشري .( رزاقیاستحاله ي 
بنابر این باید از انواع راهکارها سود جست تا تاثیر تبلیغات غـرب کـه بـراي آسـیب زدن بـه فرهنـگ       

  جامعه انجام میشود را به حداقل کاهش داد .
  ه اند :امام خمینی نیز(ره) در مورد اهمیت مساله ي تبلیغ چنین فرمود

را از کشور خود کوتاه کردیم،مورد تهاجم تبلیغـاتی تمـام   ها  ما اکنون در این زمان که دست ابر قدرت "
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  )82: 1378 ،رسانه هاي گروهی وابسته به قدرتهاي بزرگ هستیم...(صحیفه ي انقالب
  مطبوعات و رسانه هاي گروهی

یکی  ،تربیت از سایر عوامل ممتاز می کندنقش رسانه هاي گروهی را به عنوان یک عامل  ،دو موضوع    
  جذابیت و گیرایی پیام و دیگري گستردگی و فراگیر بودن آن است .

امام خمینی (ره) در مورد اهمیت رسانه هاي گروهی در داخل کشور و نقش آنها در تربیت افـراد چنـین   
  فرموده اند :

تبلیغات . اسالم و مصالح کشور منحرف شونداز ها  نگذارند این دستگاه هاي خبري و مطبوعات و مجله "
و کتب و مجالت بر خالف اسالم و عفت عمومی و مصالح کشور حرام اسـت و بـر   ها  و مقاالت و سخنرانی

(  "همه ي ما و همه ي مسلمانان جلوگیري از آنها واجب است و از آزادي هاي مخرب باید جلوگیري شـود. 
  )100: 1381 ،شرفی

و رسانه هاي جمعـی بایـد توجـه خـاص بـه زمینـه سـازي        ها  ات اعم از روزنامهدست اندرکاران مطبوع
  فرهنگی و غنا بخشیدن به فرهنگ خودي در برابر آسیب هاي فرهنگی غرب داشته باشند. 

هستند و ها  از آنجا که گروه هاي سنی مختلف از خردساالن گرفته تا سالخوردگان مخاطبان واقعی رسانه
واجب است بـر مسـئولین صـدا و سـیما تـا بـا        ،موجود استها  امروزه در همه ي خانهاز آنجا که تلویزیون 

کمک گرفتن از مشاوران تحصیل کرده و دلسوز تا با برنامه ریزي مناسب و حساب شده این مهم را به انجام 
  رسانند.در جایی دیگر امام خمینی می فرمایند:

انحرافـی   -خـداي نخواسـته   -گی دارد و اگر یک فیلماگر فیلم سازنده باشد این در سرتاسر کشور سازند"
   .)90: 1381 ،کشور نقش دارد ( شیداییانباشد در سرتاسر 

  امپریالیسم فرهنگی
عالوه بر طرح هاي جذابی چون دیسنی لند یا  ،صادرات آمریکا در زمینه ي برنامه هاي سرگرم کننده   

و نمایش هاي تلویزیونی نامطلوبی هم در بردارد که  فیلم هاي پر خشونت،سریال هایی مانند سی سمی استریت
زیرا احساس می کنند همان برنامه هایی که در داخل کشور مورد ،آمریکائیان با حسن نیت را می ترساند

انتقاد قرار می گیرد به کشورهاي خارج صادر می شود و موجب می گردد تا تماشاگران خارجی زندگی 
  و نمایش هایی در نظر مجسم کنند.ها  فیلم مردم آمریکا را از خالل چنین

  یک فیلم ساز اهل ولز( انگلستان)و منتقد فرهنگ عامیانه ي آمریکایی می گوید: ،ریچارد پاولکو
  چیزي جز دل درد عایدمان نخواهد شد. ،اگر ما به فرهنگ همبرگري تن دردهیم

  اما این جریان ممکن است به چیزي جز دل درد منتهی شود.
هنگامی که مردم اهل نظر و باریک اندیش در خـود کشـورهاي توسـعه یافتـه احسـاس مـی کننـد کـه         
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چـه جـاي    "همه چیز سرعتی زیاده از حـد یافتـه اسـت    "تکنولوژي زندگی آنها را مورد تهاجم قرار داده و 
اس و تکنولوژي غـرب احسـ  ها  تعجب است اگر کشورهاي در حال رشد نیز خود را در معرض تهدید ارزش

  )209: 1378،کنند؟ (نیزبیت
  عقب ماندگی علمی و صنعتی

. ضربه وارد کنندها  استکبار همواره سعی می کند براي رسیدن به اهداف خود بر تولیدات داخل دیگر کشور
  معادن آنها را به غارت ببرد و کشورها را تک محصول قرار دهد .

این وابسـتگی در همـه ي کشـور    . وابسته هستندامروزه بیشتر کشورهاي اسالمی به درآمدهاي نفتی خود  
 ،هاي توسعه نیافته باعث عقب ماندگی هر چه بیشتر و سلطه ي همه جانبه غرب بـر آنهـا شـد.( طهماسـبی    

1382 :62(  
      به عنوان یکی از ابعاد آسیب شناسی فرهنگی ،تهاجم فرهنگی

  مفهوم تهاجم فرهنگی:   
هجوم دو طرفه است و در این جا به معناي هجمه ي یک طرفه تهاجم بر وزن تفاعل به معنی برخورد و 

  و یک جانبه است.
  از نظر اصطالحی به اعتقاد گروهی از جامعه شناسان تهاجم فرهنگی عبارت است از:

ــده  " ــه در پدی ــه ک ــی جامع ــا  تفکــر جمع ــور    ه ــامی ام ــد و تم ــی یاب ــی م ــاعی تجل ــاي اجتم و رفتاره
  ).25: 1382،همانعنوي را متاثر می سازند (اقتصادي،اجتماعی،سیاسی،نظامی،مادي و م

شبیخون فرهنگی نیـز یـاد    "بنیانی  و درازمدت است که از آن به عنوان  ،شیوه اي ناپیدا ،تهاجم فرهنگی
  )30: 1379 ،می شود.( لقمانی

  ظهور نمودهاي تهاجم فرهنگی در بین جوانان را با نگاهی گذرا می توان به سادگی درك کرد.
چـه بـر روي    ،و تصاویر لباس هایی که جوان ما بـر تـن دارنـد   ها  آرم ،نوشتارها ،نقش ها اگر نظري به"
 ،دستکش و ...و کارت هاي تبریک ،کفش، دم پایی، شال ،،جوراب ،روسري  ،کاله ،کاپشن ،کت ،شلوار ،لباس

فقیـه در  (معاونت سیاسـی نماینـدگی ولـی    "خزندگی این تهاجم فرهنگی پنهان را آشکارا لمس خواهیم کرد.
  ).141: 1378نزسا،

  راهکار هاي مقابله با نقاط آسیب هاي فرهنگی در قالب پدافند غیرعامل
  خدمات فرهنگی و معنوي:   

 ،انجام خدمات معنوي نسبت به جامعه است ،اولین و مهم ترین راهکار در مقابله با آسیب شناسی فرهنگی
بسیاري از مشکالت  ،زیرا اگر فرهنگ دینی و معنویت در جامعه و زوایاي زندگی مردم جهان حاکم گردد
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اگر ما بتوانیم این امر را  "به گفته ي حضرت خامنه اي. از جهات گوناگون حل خواهد شدها  و نابسامانی
  ."د ریختهمه ي معادالت قدرت در دنیا به سود ما به هم خواه ،در خودمان تقویت کنیم

مهمترین خدمت به نسل جوان در بعد فرهنگی و معنوي آن است که فکـر و اندیشـه ي آنـان در جهـت     
آینـده ي   ،پیشبرد اهداف اسالم و استقالل سیاسی و اقتصادي کشور پرورش یابد تا با شکوفایی استعداد هایشان

  کشور و ملت اسالمی ایران را به بهترین وجه رقم بزنند.
نسـل جـوان را    ،رهنگی و معنوي کشور است که با برنامـه ریـزي دقیـق و اقـدامات سـریع     بر مسئوالن ف

  نجات دهند و انقالب اسالمی را بیمه کنند. ،پرورش داده از انحرافات اخالقی و تهاجم فرهنگی
  ایجاد زمینه هاي اشتغال:   

  زیرا یکی از مهم ترین عوامل فساد بیکاري و تن پروري است .
  ه هاي ازدواج تا غریزه ي شهوت آنها کنترل شده تا نصف دینشان حفظ شود.ایجاد زمین   

  خصوصاً نماز . ،تقویت بعد عبادي فرهنگی جوانان  
  دایت گمراهان و ارشاد نا اهالن که وظیفه ي مهم مسئوالن فرهنگی کشور است .ه  

  باال بردن سطح علمی و فرهنگی دانش آموزان و دانشجویان
  به معناي واقعی آن. ها  دانشگاهاسالمی کردن   
  پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان و دانشجویان با مطالب الزم و ضروري  
  آشنا کردن مردم با مسائل سیاسی کشور و جهان.  

  )70-93: 1382 ،(معاونت فرهنگی پرورشی نیروي مقاومت بسیج
هاي فرهنگـی  در قالـب پدافنـد     از جمله راهکارهاي دیگري که می توان در زمینه ي برخورد با آسیب

  غیرعامل نشان داد معیارهاي نقد وانتخاب نسبت به تمدن جدید است.
منظور این است که آنچه که از جانب تمدن غرب به عنوان پدیده ي تهاجم فرهنگی به مـا تحمیـل مـی    

   ،شود
   –از تعالیم و احکام اسالم عبارتند ها  الزم است در مقابله ي با آن از این معیار سود جوئیم که این معیار

  عدم وابستگی و استقالل. -کشور و مردم ،مصالح جامعه
  دانست.ها  ازجانب دیگر تربیت جوانان را می توان رسالت نخست رسانه    
از این رو امام راحل با عبارتی برگرفته از معارف ناب دینی این مسئولیت سنگین را به مطبوعات و رادیو  

  می فرمود:  ،اخته و با بیان هاي مختلفی اهمیت جوانان را در ارتباطات آنها گوشزد کردهو تلویزیون متوجه س
منعکس کردن آرمان هاي ملت است. مطبوعات باید مثل معلمینـی باشـند   ها  نقش مطبوعات در کشور "

ادیـو  دسـتگاه تلویزیـون یـا ر   . که مملکت را و جوانان را تربیت می کنند و آرمان ملت را منعکس می کنند
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  )184: 1379 ،آموزنده باید باشند، قدرت باید بدهد به جوان هاي ما و جوان هاي ما را نیرومند کند.( لقمانی
  شناسانده شود ،اسالم هر چه بیشتر توسط معنوي به مردم  
تا مردم از نظر قلبی قدرت مقابله با انواع آسیب هاي فرهنگی را داشته باشند چراکه به گفته امام خمینی  

اگر اسالم را معرفی نماییم و جهان بینی( یعنی عقاید) و اصول و احکام و نظام اجتماعی اسالم را به مردم 
 )636:  1379،با اشتیاق کامل از آن استقبال می کنند.( تبیان ،بشناسانید

  تربیت معلمان و اساتید اسالم شناس و فرهیخته. 
اگر دانشگاه هاي ما تربیت اسالمی و اخالق اسالمی داشت میدان زد و خورد هایی که براي ما بسیار    

  تحقق پیدا نمی کرد ... ،سنگین است
ت کنند بـه تربیـت هـاي    باید تغییر بنیانی کند و باید از نوع ساخته شود که جوانان ما را تربیها  دانشگاه

تربیت کننـد بـه   ها  در کنار آن تربیت اسالمی باشد نه این که این ،اگر چنانچه تحصیل علم می کنند ،اسالمی
جوانان ما را و یک دسته به طرف شرق.( محمـدي   ،تربیت غربی نه آنکه یک دسته به طرف غرب بکشانند

  )83: ]بی تا[،ري شهري
  نتیجه گیري  

جوانان به عنوان آسیب پذیرترین قشر در تهاجم و آسیب هاي فرهنگی معرفی شده  ،دانیم همانطور که می   
  اند.

چـرا کـه از یـک طـرف فـرد دوران       ،دوره اي بسیار حساس در زندگی همه ي انسـان هاسـت   ،این دوره
ت در در واقع می توان گف. نوجوانی را پشت سر گذاشته و از طرف دیگر دوران بزرگسالی را پیش روي دارد

  این دوره در حکم یک پاندول است و از نوسانات خاص روحی خویش برخوردار است. 
چرا که با هر حرف تازه اي دلش به همان سـو گـرایش    ،شاید بتوان جوان را جزو احزاب باد دانست    
ن شـاید ایـن تعبیـر همـا     "آرزو بر جوانـان عیـب نیسـت     "در جایی دیگرنیز می شنویم که گفته اند . دارد

جمالت باال باشد. به خاطر داشتن همین خصوصیات و ویژگی هاست که جوانان همواره مورد هـدف حملـه   
  کنندگان به فرهنگ جوامع قرارگرفته اند.

جوانان داراي انعطاف بسیاري در برابر تغییر و تحوالت هستند و هر چه را که به ذائقه اشان خوش بیاید 
و ذخایر جوانانمـان  ها  وهله ي اول براي مبارزه با آسیب فرهنگی داشته با کمال میل می پذیرند.بهتر است در

  را تقویت کنیم. 
فرهنگ ملی و اسالمی خود را طوري برایشان بشناسانیم که هیچ گاه وتحت هیچ شرایطی خواهان عـوض  

  کردن آن با هیچ فرهنگ و مکتب دیگري نباشند.
  معلمان و دوستان و هدایت گران کشوري و سایر مسئولین بسیار سنگین است. ،در این راستا نقش والدین
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فرهنگ ایرانی و اسالمی را باید ارج نهاد و به آنها بها داد و بازگشت به خویشتن را براي جونان شناسـاند  
نـون چـه   چـه  داشـته ایـم و اک    ،و رسانه هاي گروهی فهماند که ما که بوده ایمها  و به آنها در قالب برنامه

  داریم.
و بن بسـت  ها  کنایه از گره –{مؤمنان در پرتو رهنمودهاي دین و شریعت پیوسته از تاریکی هاي حیات 

به سوي نور و روشنایی هدایت می شوند.بدین سان تا هنگامی که ما مسـلمانان چـراغ فروزانـی    -هاي زندگی
از چراغ هاي بی فـروغ دیگـران بهـره    دلیلی ندارد که خواسته باشیم  ،در دست داریم]شریعت غراء[همچون

به سرابی فریبنده دل  ،به ویژه اگر خواسته باشیم این سرمایه ي پر مایه ي خود را از دست نهاده. گیري کنیم
  .)60: 1380خوش داریم (معرفت،

را مـورد تهـاجم   هـا   عقل و دین انسان،فطرت،و انحرافاتها  توطئه ،پس در این زمان که انواع تبلیغات   
کشـتی  ،جاي تردید نیست که به نور بیشتري نیاز داریم و هرچه امـواج خطرنـاك تـر شوند    ،ار داده استقر

ولی الزمه ي بهـره  ،نور الهی و پیامبر و اهل بیت او (علیهم السالم) کشتی نجاتند،مطمئن تري الزم است.قرآن
  )1: 1381،نیاز به شناخت و ایمان دارد.(قرائتی ،گیري از این دوسرچشمه ي زالل

  منابع
  )،آمادگی دفاعی،شرکت چاپ ونشر کتابهاي درسی ایران1392ابراهیمی،خدایار ودیگران (-1
  شهریور  ،قم ،) حکومت در اسالم1338محمد حسین ( ،بهشتی -2

  ،قم0انتشارات: مؤسسه سدرراه حق،اخالق در دو دیدگاه و کمال نهایی ،)اخالق اسالمی1370(]بی نا3-[
)آثار موضوعی،اسالم ناب در کالم وپیام امام خمبنی،انتشارات موسسه تنظیم و نشر آثار امام 1379تبیان (-4

  خمینی،تابستان  
  قم ،انتشارات: دارالفکر،)استعمار آمریکا و حکومت ها1365فخرالدین (،حجازي-5
شارات: دبیر خانه ي دائمی ) جامعه ي ایده آل اسالمی و مبانی تمدن غرب، انت1379جمعی از نویسندگان (-6

  اجالس دوساالنه بررسی ابعاد وجودي حضرت مهدي (عج)،آبان ماه 
) احمــد،تبلیغات دینی،ابــزار و شــیوه ها،انتشارات:شـرکت چــاپ و نشــر ســازمان تبلیغــات   1377رزاقـی( -7

  اسالمی،تابستان  
ات کمـک آموزشـی و   )نگرشی بـه تعلـیم و تربیـت اسالمی،انتشـارات:دفتر انتشـار     1377رضائی،یوسف( -8 

  کتابخانه ها
) شیک پوش کهنه گو، بـازخوانی و پاسـخ بـه سـخنان هاشـم آغـاجري در همـدان،        1381رسایی، حمید (-9

  انتشارات: پرتو والیت 
  )تربیت اسالمی با تاکید بر دیدگاههاي امام خمینی،انتشارات پنجره1381شرفی،محمد رضا(-10
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  ب اسالمی از نگاه امام خمینی،انتشارات یاقوت،قم)آسیب شناسی انقال1381شیداییان،حسین( -11
الهی رهبر کبیر انقالب اسالمی  با مقدمه ي آیت اهللا  –)وصیت نامه ي سیاسی 1378صحیفه ي انقالب (-12

  انتشارت: مؤسسه ي نشر و تحقیقات ذکر، پاییز  ،جوادي آملی
  )،شبیخون فرهنگی،انتشارات:یاقوت،قم،پاییز1382طهماسبی،احمد( -13
  انتشارات: ویس،تهران  ،)فرهنگ علوم سیاسی1369غالمرضا (،علی بابایی -14
در تبلیغ و تربیت،انتشارات مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات ها  )نقش اسوه1371عباسی مقدم،مصطفی( -15

  اسالمی،زمستان  
  ،پاییز )تفسیر سوره ي قصص،انتشارات : مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن1381محسن (،قرائتی -16
)آشــنایی بـا پدافنــد غیـر عامل،انتشــارات مدرســه،چاپ   1390کفاش،حمیدرضـا وغالمرضــا حمیـدزاده(  -17

  اول،تهران
  ) جوانان و بینش هاي ناب،انتشارات: سابقون، قم 1379احمد (،لقمانی -18
 ،رب) انتشارات: ق1379مطبوعات( –جوانان ،مجموعه بیانات مقام مظم رهبري درباره ي نهضت حسینی -19

  بهار  
) انتشـارات:  1382نهضت خـدمت رسـانی بـه مـردم(     ،پرورشی نیروي مقاومت بسیج ،معاونت فرهنگی -20

  پیک سبحان 
  )جامعه مدنی،انتشارات موسسه فرهنگی تمهید،زمستان1380معرفت،محمدهادي( -21
 محمدي ري شهري(بی تا)،تداوم انقالب در نهج البالغه،انتشارات:اسالمی -22
)انتشـارات  1376)(1تحقیقات اسـالمی نماینـدگی ولـی فقیـه در سـپاه پاسـداران،اخالق اسـالمی(       مرکز  -23

  معاونت آموزش سازمان وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو هاي مسلح
)بررسی و تحلیل اهم مسـائل سیاسـی   1381معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در نیروي مقاومت بسیج( -24

  وي مقاومت بسیج،تهرانروز،انتشارات معاونت آموزش نیر
  )،فروردین2)راهبردهاي والیت(1378معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در نزسا( -25
  تهران  ،انتشارات: ایران ،)قرآن کریم1372عباس ( ،مصباح زاده -26
)جریان شناسی، انتشارات: معاونت آموزش نیروي مقاومـت  1381لطف علی( ،لطیفی –مهدي  ،نظر پور -27

  زمستان  ،بسیج سپاه، تهران
)،ترجمه: ناصر 21اقتصاد و فرهنگ در قرن ،،(سیاست2000)دنیاي 1378پاتریشا (،جان و آبردین،نیزبیت -28

  تهران،نشر نی ،موفقیان
  



  بر امنیت افند غیرعاملپدتاملی بر نقش 
  3سمیرا بیگی هنم ، 2محمد نورمحمدي نجف آبادي، 1فریبرز صدیقی ارفعی

  
  چکیده

، منابع، در پدافند غیرعامل یک ملت در پی برقراري و تامین دفاعی خود و محافظت از تجهیزات
تا از ، آیند می حفظ آرامش و سایر توانمندي نهفته در مراکز حیاتی و حساس خود برها،  زیرساخت
. پدافند متجاوز در امان نگه دارندهاي  قدرتغافلگیرانه خود را در تهاجم  پذیري آسیباین طریق 
تواند سطح توانمندي ملت ایران را افزایش دهد؛ بلکه موجب افزایش امنیت و  می نه تنها غیرعامل

پدافند غیرعامل بـر   در این مقاله سعی در بررسی نقش. مردم نیز خواهد بودة آگاهی در بین تود
و در ادامه به بحث درباره ، همچنین به مفهوم شناسی امنیت و پدافند غیرعامل پرداخته. امنیت داریم

امنیت از دیدگاه پدافند غیرعامل پرداخته شده و در نهایت به بیان نقش دفاع هاي  اهداف و مولفه
اسـنادي و جسـتجو در     -لیلیاطالعات این پژوهش با روش تح. پردازیم می غیرعامل در امنیت

امنیت مفهومی فراتر ، در سطح ملی. و منابع اطالعات علمی اینترنتی گردآوري شده استها  پایگاه
استقالل ، به عبارت دیگر ممکن است در یک زمان تمامیت ارضی. از بقا و صیانت ذات کشور دارد

اعی و سیاسی آن کشور و حاکیت یک کشور محفوظ باشد اما وجود تهدیدات جدي زندگی اجتم
 عدم احساس آرامشی که از این طریق به وجود، را دستخوش آشوب و هراس و سردرگمی نماید

دفـاع  . ترین مانع در مسیر حرکت کشور به سمت اهداف از پیش تعیین شـده اسـت   مهم، آید می
به وجود سبب ، غیرعامل به دلیل باال بردن توان نظامی کشور و کنترل کنندگی اوضاع پشت جبهه

به دلیل آنکه ایران همواره شود.  می روانی مثبت در شهروندان و رزمندگان -ات روحیتأثیرآمددن 
مهار و کنترل انقالب اسالمی را توسط دشمن در منطقه ، از اهداف استکبار جهانی بوده و تضعیف

  . است پذیرنا اجتنابامري ، غیرعاملاستفاده از اصول دفاع ، در مقطع کنونی، شاهد بوده ایم
  . اسنادي -تحلیلی، امنیت، پدافند غیرعامل :ها کلیدواژه

   

                                                   
  استادیار گروه روانشناسی دانشگاه کاشان .1
  mnornajafabadi@yahoo.com /  کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی و مشاور تحصیلی آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد .2
  کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه کاشان .3

mailto:mnornajafabadi@yahoo.com
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  مقدمه  
به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي و پایان جنگ سرد و بر هم خوردن موازنه قوا، نظام سلطه در پی 
پیاده کردن سیاست یک جانبه گرایی بوده است و با فشار بر کشورهاي کوچک و تحمیل جنگ علیه آنها 
 به بهانه ي تروریسم و ترویج آزادي و دموکراسی مدرن درصدد تامین منافع ملی خویش از هر راه ممکن

باشد. کشورهاي منطقه به دلیل برخورداري از موقعیت ویژه ژئوپلیتیک، منابع سرشار، معادن و طبیعت  می
ض است که تهدیدات را منحصر به فرد و غیره همواره مورد تهدید است. بنابراین، بر مسئوالن نظام فر

بشناسند و امکان مقابله با آن را فراهم نمایند و یا به هر نحو ممکن آن را خنثی و تلفات و خسارات را به 
مختلف رابطه هاي  توان گفت که بین تهدیدات و امنیت در حوزه می حداقل برسانند. در یک فرایند کلی

ت و به عکس؛ و در جایی هم که امنیت نباشد و یا دوسویه وجود دارد. پس هر جا تهدید است امنیت نیس
کند.  می کشور پیش نمی رود و یا به کندي حرکتهاي  ضعیف باشد، جامعه به سمت پیاده شدن آرمان

توان اذغان کرد که امنیت، فونداسیون یا پایه اصلی هر گونه رشد و توسعه ي هر جامعه یا کشور  می بنابراین،
رسد (نظامی و  می ملی غیرممکن و یا سخت به نظرهاي  اشد دستیابی به آرماناست که اگر وجود نداشته ب

  ).  188، ص 1387مهري، 
چه به صورت خواسته و یا ناخواسته و تحمیلی با زندگی و حیات جوامع بشري آمیخته شـده و  ها  جنگ

اریخ جوامـع بشـري،   رسد، که هیچ راه گریزي از آن وجود ندارد. در طـول تـ   می در بسیاري از موارد به نظر
و دانش آن جامعه و پارامترهاي موثر دچار تغییـر و  ها  قواعد و اصول جنگ با توجه به امکانات، توانمندي

عمـومی، هویـت   هـاي   تحول اساسی گردیده است. با این حال، پدافند از موجودیت و تمامیت ارضـی، ثـروت  
شـود (پـور رحـیم و     مـی  یتی هر کشور محسوبنیروهاي نظامی و امنهاي  فرهنگی و اجتماعی از اهم فعالیت

درگیر در هر جنگی در پی ضـربه زدن بـه دشـمن و وارد    هاي  ).  روشن است طرف14، ص 1389همکاران، 
پـردازد. پدافنـد غیرعامـل یکـی از      مـی  آوردن خسارت به وي بوده و با تمام تالش به دفاع از منـافع خـودي  

شود که نیاز به جنگ  می به مجموعه اقداماتی گفته غیرعاملافند باشد. پد می راهبردهاي مهم و حیاتی دفاعی
توان از وارد آمدن خسارات مالی بـه تاسیسـات و تجهیـزات     می افار و تسلیحات نظامی ندارد و با اجراي آن

حیاتی و حساس و مهم و نیز تلفات انسانی جلوگیري کـرد و یـا میـزان آن را کـاهش داد  (شـجاعی مقـدم،       
    ).28، ص 1387

کشور ما به هر دلیل همواره از سوي دشمنان ناهمطراز که از قدرت هوا پایه و دریـا برخـوردار هسـتند    
اجتمـاعی و فرهنگـی و نظـامی     0اقتصادي –مختف سیاسی هاي  مورد تهدید است و باید انیت آن را در حوزه

تـوان   می ي امکان پذیر نیست، لذابرقرار نود که این مساله با توان و امکانات ما به ویژه به لحاظ عوامل ماد
گوناگون از جمله دفاع غیرعامل تا حدودي به این امکان دست یافـت و بـا حفـظ امکانـات     هاي  با تاکتیک
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). اولویت 188، ص 1387خودي و کم کردن تلفات و خسارات آستانه مقاومت را باال ببریم (نظامی و مهري، 
ع انسانی است. حفظ انسـانها، حفـظ مراکـز اداره نظـام، حفـظ      ایجاد امنیت و حفظ مناب غیرعاملاول پافند 

اسـت.  هـا   فرماندهی، حفظ مراکز آموزشی، حفظ دانشگاه ها، حفظ مراکز کـار و فعالیـت اجتمـاعی انسـان    
پدافند غیرعامل همواره به موازات دفاع عامل یعنی جنگ با سالح و تجهیزاات نظـامی و بـا حربـه نظـامی،     

  ).214، ص 1387ید حضور داشته باشد (فیروزآبادي، همراه شده و همه جا با
آید، آن است که اوال جنگ و تهدید جزو الینفک مسائل امـروزي بـراي هـر     می آنچه از موارد فوق بر

خاص خود است. در ثانی ما براي رسـیدن بـه   هاي  و مولفهها  کشور به خصوص کشور انقالبی  ما با شاخصه
هسـتیم.  هـا   و رشد جامعه نیازمند برخورداري از امنیت در تمـامی زمینـه   انقالب اسالمی، توسعههاي  آرمان

مختلـف بـه   هـاي   و تکنیـک هـا   ثالثا برابري و عدم تقارن توان خودي در مقابل دشـمن اسـتفاده از تاکتیـک   
 گذشـته هـاي   نماید، لذا با توجه به تجارب ارزشمند جنگ می خصوص استفاده از پدافند غیرعامل را ضروري

با اقدامات دفاع غیرعامل و استفاده از ترفندهاي مختلف تلفـات و خسـارات بـه مراکـز ثقـل را بـه        توان می
حداقل رانید و هزینه جنگ را براي دشمن زیاد کرد و در نهایت با ارتقاي آسـتانه مقاومـت، امنیـت ملـی و     

  ). 189، ص 1387ملی و استقالل کشور را حفظ نمود (نظامی و مهري، هاي  سرمایه
  اهمیت و ضرورت پژوهش 

هرکسی «باشد، چنانچه در قرآن کریم آمده است:  می موضوع دفاع در متون اسالمی نیز داراي اهمیت فراوانی
نفسی را بدون قصاص و بدون علت ایجاد فساد در روي زمین به قتل برساند، مثل آن باشد که کل مردم را 

» مثل آن است که کل مردم را نجات داده است کشته و هرکس نفسی را از مرگ برهاند و حیات بخشد،
باشد، چنانچه در قرآن کریم آمده  می ). موضوع پدافند غیرعامل از تعالیم خداوند به انسان32(مائده، آیه 

ما به حضرت داوود ساخت زره را تعلیم دادیم تا شما را از آسیب حفظ کند پس آیا از «است: 
ع جزئی از هویت یک ملت زنده است. هر ملتی که نتواند از خود دفاع ). دفا80(انبیاء، آیه » شکرگذارانید

کند زنده نیست. هر ملتی هم که به فکر دفاع از خود نباشد و خود را آماده نکند در واقع زنده نیست، هر 
  ). 28، ص 1389ملتی هم که اهمیت دفاع را درك نکند به یک معنا زنده نیست (حسین شاهی، 

موعه ي اقدامات غیرمسلحانه اي است که موجب کاهش آسیب پذیري نیروي انسانی، پدافند غیرعامل مج
گـردد   مـی  کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشـمن هاي  و تاسیسات، تجهیزات و شریانها  ساختمان

ر جهت مقابله با تهدیدات و تقابـل   غیرعامل). به کارگیري پدافند 107)، ص 1387(عصاریان و جهانبخش، 
ارات ناشیاز حمالت هوایی، موشکی، زمینی و غیره کشور مهاجم موضـوعی بنیـادي و اساسـی اسـت کـه      خس

وسعت و گستره آن تقریبا تمام مراکز حیاتی و آسیب پذیري نظامی، اقتصادي و یره کشور را در بر گرفته و 
اس امـور اسـت.   حفظ امنیت ملی، استقالل سیاسی و اقتصادي و پیروزي در جنگ به نحـو چشـمگیري در  ر  
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دفاع غیر نظامی حفاظت از غیر نظامیان در شرایط جنگی است و از این رو مشتمل بر بخشـی از دفـاع ملـی    
است که در پی تمهیدات الزم به منظور کسب آمادگی کافی در برابر هرگونه حمله احتمالی  یا باج خـواهی  

  ). 213، ص 1387گردد (فیروزآبادي،  می از یک کشور
یت امنیت و نقش آن در پیشرفت فردي و اجتماعی، همین بس که بدون امنیت هیچ برنامه اي در باب اهم

شود، در سطح ملی، امنیت مفهـومی فراتـر از بقـا و صـیانت ذات      می قابل اجرا نیست یا حداقل دچار مشکل
کشور دارد. به عبارت دیگر ممکن است در یـک زمـان تمامیـت ارضـی، اسـتقالل و حاکیـت یـک کشـور         

فوظ باشد اما وجود تهدیدات جدي زندگی اجتماعی و سیاسی آن کشور را دسـتخوش آشـوب و هـراس و    مح
آید، مهم تـرین مـانع در مسـیر حرکـت      می سردرگمی نماید، عدم احساس آرامشی که از این طریق به وجود

  ). 1375کشور به سمت اهداف از پیش تعیین شده است (مقام معظم رهبري، 
باشد (به عنوان نگاه هزاره سومی). چنانکه موجـب   می راي اهمیت اقتصادي و ارزي نیزپدافند غیرعامل دا

حفظ تجهیزات و تسلیحات گران قیمت نظـامی نظیـر هواپیماهـاي نظـامی و ترابـري، بالگردهـا، شـناورها،        
شده  و مراکز حساس سیاسیها  و نیز مراکز حیاتی حساس غیرنظامی همچون فرودگاه ها، نیروگاهها  توپخانه

کند. از آنجا کـه مهمتـرین و کـاربردي     می و ادامه ي فعالیت این موارد را در شرایط بحران و جنگ تضمین
قرن بیستم، استراتژي انهدام مراکز ثقل است، دفاع غیرعامل به عنوان محافظ و هاي  ترین استراتژي در جنگ

هـاي   ). هـم اکنـون برنامـه   29، ص 1387پوشش این مراکز، از اهمیت باالیی برخوردار است (شجاعی مقدم، 
بـه عنـوان یـک     1977ژنـو در سـال    1949پدافند غیرعامل و دفاع غیرنظامی بـر اسـاس عهدنامـه ي سـال     

بـین  هـاي   کنوانسیون بین المللی مورد توافق یـک صـد کشـور جهـان قـرار گرفتـه اسـت. همچنـین سـازمان         
ازمان دفاع غیرعامل بین المللی با ستاد مرکزي خود المللیوناحیه اي در این مورد وجود دارند و از آن جمله س

در ژنو،  دفتر سازمان ملل متحد براي تسکین مصایب، سازمان بین المللی کمک فوري به مـردم غیـر نظـامی    
ناحیه ي کاراییب، سازمان دفاع غیرعامل در ناحیه ي آند در آمریکاي جنوبی است. تولیـد و بـه کـارگیري    

ایی، هسته اي و تشعشعی در حوزه ي جنگ افزارهاي نوین نظـامی برخـورداري از   میکروبی، شیمیهاي  سالح
  ). 92، ص 1387دفاع غیرعامل را بیش از پیش مورد ضرورت قرار داده است (عصاریان و جهانبخش، 

دفاع غیرعامل به دلیل باال بردن توان نظامی کشور و کنترل کنندگی اوضاع پشت جبهه، سبب بـه وجـود   
شـود. اقـدامات دفـاع غیرعامـل، موجـب        می روانی مثبت در شهروندان و رزمندگان -ات روحیآمددن تاثیر

شـود. بـه    مـی  حفظ نیروها براي ضربه زدن در زمان و مکان مناسب و گرفتن آزادي عمل و ابتکار از دشـمن 
ب اسـالمی  دلیل آنکه ایران همواره از اهداف استکبار جهانی بوده و با هدف تضعیف، مهـار و کنتـرل انقـال   

(جنگ افغانستان، دو جنگ اول و دوم خلیج فارس) را در منطقه شاهد بوده ایم، در مقطع کنونی، استفاده از 
  ).   1386، امري اجتناب ناپذیر است (موحدي نیا، غیرعاملصول دفاع 
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بت شک گیري آن و کمبود امکانات خودي، به نسهاي  این تحقیق به لحاظ اهمیت فراوان امنیت و مولفه
هـاي   دشمنان فرامنطقه اي از نظر تجهیزاتی و امکاناتی و رشد روزافزون اهمیت پدافند غیرعامـل در جنـگ  

گذشته و کنونی از اهمیت باالیی برخوردار است. بنابراین با توجه به جایگـاه پدافنـد غیرعامـل و تـاثیرات     
هـاي   امنیـت بـراي زیرسـاخت    هـاي  فراوان آن در کاهش خسارات و ضایعات و تلفات و فراهم کردن زمینه

  تواند به فرماندهان و مدیران سطوح مختلف کمک شایانی نمود.  می کشور در برابر تهدیدات
  روش تحقیق 

باشد و از راه فیش برداري، یادداشت برداري و همچنین جستجو در  می اسنادي -روش این پژوهش تحلیلی
شود و سپس  می شده است. ابتدا اطالعات الزم گرد آوريو منابع اطالعات علمی اینترنتی گردآوري ها  پایگاه

شود. در مرحله بعد، اطالعات گردآوري شده طبقه بندي و  می به تفسیر اطالعات جمع آوري شده پرداخته
پژوهش پاسخ هاي  مورد بررسی قرار گرفته و به پرسشها  شوند، آنگاه تشابهات و تفاوت می خالصه بندي

پژوهش در این پژوهش براي گردآوري اطالعات از روش سندکاوي استفاه شده است.  شود. ابزار این می داده
در دسترس پژوهشگران که هاي  و پژوهشها  بر این اساس، کلیه ي کتاب ها، مدارك، اسناد، پایگاه ها، مقاله

  فیش برداري شده است. ها  به بررسی این مفاهیم پرداخته اند، مورد مطالعه قرار گرفته و از آن
  مفهوم شناسی امنیت و پدافند غیرعامل  

امنیت از واژه امن در عربی گرفته شده است یعنی بی بیمی، نبود ترس و تهدید به جان و مال و نوامیس 
توان به وسیله فقدان نا امنی تعریف کرد یعنی هر جا که نا امنی نیست امنیت وجود  می امنیت راها  انسان

). 198، ص 1380نیت در مقابل تهاجمات هوایی و موشکی مد نظر است (عمید، دارد. البته در اینجا منظور ام
آرنولد و آلفرز یکی از طاحب نظران معروف، با توجه به مشکالتی که د عرصه تعریف جامع و مانع از 

ه توان ب می گوید: (امنیت را می یک پدیده بسیار متغیر مانند امنیت وجود دارد از شیوه سلبی استفاده کرده و
وسییله فقدان نا امنی تعریف کرد یعنی هر جا که نا امنی نیست امنیت وجود دارد. وجود جنگ، خشونت، 
زد و خورد، منازعات فردي و بی ثباتی داخلی، برخی عالئم ناامنی هستند بنابراین نبود آنها مساوي با امنیت 

  ). 260، ص 1375است (محمدنژاد، 
ال توسعه، برنامه ي گذار و انتقال به قرن آینده را شروع کرده انـد.  بیشتر کشورهاي توسعه یافته و در ح

ایران نیز به مانند کشورهاي دیگر، به عنوان کشورهاي قدرتمنـد در سـطح منطقـه، نیازمنـد بـه برنامـه یـا        
بـا یکـدیگر ارتبـاط دارنـد، ایـن      هـا   راهبردي براي دوران گذار از جنگ سرد است. امروز که بیشتر قدرت

واه ناخواه در روابط و مناسبات ایران در سطح جهانی و  اینکه چگونه ما بتوانیم از خـود و منـافع   ارتباط خ
خود دفاع نماییم تاثیر دارد. این امر واسته بـه اسـتراتژي کنـونی مـا در داخـل کشـور و نحـوه ي حضـور و         

به قرن آینـده اسـت.   همکاري در جامعه ي جهانی است. پدافند غیرعامل راهکاري مناسب براي ورود ایران 
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و دولت ها، کشور ایران نیازمند به توانایی ملـی و  ها  با پایان جنگ سرد و نیز جهانی شدن و اتحاد بین ملت
  ).  26، ص 1388است (کفاش، ها  اتحاد و همبستگی جامعه در برابر انواع بحران

ي جنـگ افـزار و تسـلیحات    گردد که مستلزم به کارگیر می به مجموعه اقداماتی اطالق غیرعاملپدافند 
توان از وارد شدن خسارات مالی بـه تجهیـزات و تاسیسـات حیـاتی، حسـاس، مهـم        می نیست و با اجراي آن

نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیري نمود و یا میزان خسارات و تلفات ناشی از حمـالت و بمیـاران   
بـه  «). پدافنـد غیرعامـل   31، ص 1385ي نیـا،  هوایی و موشکی دشمن را به حداقل ممکن کاهش داد (موحد

 شود که مستلزم به کارگیري جنـگ افـزار و تسـلیحات نبـوده و بـا اجـراي آن       می مجموعه اقداماتی اطالق
توان از وارد شدن خسارت مالی به تجهیزات و تاسیسات حیـاتی، حسـاس و مهـم نظـامی و غیرنظـامی و       می

هـوائی موشـکی   هـاي   سارت و تلفات ناشی از حمـالت و بمبـاران  تلفات انسانی جلوگیري نموده و یا میان خ
  ). 29، ص 1389(حسین شاهی، » دشمن را به حداقل ممکن کاهش دهد

امـن،  هـاي   دفاع غیرعامل شامل مکان یابی، استتار، اختفاء، پوشش، تفرقه و پراکنگی، اسـتحکامات، سـازه  
راکز حیاتی، حساس و مهم، مراکزي هستند کـه  مقاوم سازي، فریب و اعالم خبر است. در دفاع غیرعامل، م

انهدام کل یا قسمتی از آنها موجب بروز آسیب و بحران در نظام سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و دفاعی کشور از 
).  پدافنـد  غیرعامـل شـامل اقـدامات     29، ص 1387شـوند (شـجاعی مقـدم،     مـی  سطح ملی تـا سـطح محلـی   

و تاسیسـات، تجهیـزات و   هـا   ب پذیري نیروي انسانی، ساختمانغیرمسلحانه اي است که موجب کاهش آسی
، ص 1387گـردد (عصـاریان و جهـانبخش،     مـی  کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمنهاي  شریان
107  .(  

پدافند غیرعامل به عنوان مکمل پدافند عامل بدون استفاده از تجهیزات پدافندي جهت تقلیل خسارت و یا 
شـود. بـا بهـره گیـري از پدافنـد       مـی  ات و خسارت ناشی از حمالت دشمن به کار گرفتـه جلوگیري از صدم

غیرعامل تاسیسات و تجهیزات نیروهاي نظامی در زمان تهدیدات گسترده دشمن حفـظ گردیـده اسـت و بـا     
اتخاذ تمهیدات و تصمیمات به موقع امکان ضربه زدن به نیروهاي متجـاوز بـا اسـتفاده از تجهیـزات مقـدور      

واهد شد. وضعیت پدافند غیرعامل به گونه اي گسترده و متنوع گردیـده اسـت کـه جهـت اجـراي اولیـه       خ
باید ساختار سازمانی و نیروي کارآمـد پـیش بینـی گـردد (عصـاریان و جهـانبخش،        می اقدامات مرتبط با آن

  ). 100، ص 1387
  امنیت از دیدگاه پدافند غیرعامل  هاي  اهداف و مولفه

دامات اخیر در جنگ هها و تغییر دفاعی نیروهاي مسلح ضرورت تشکیل پدافند غیرعامل، با توجه به اق
حائز اهمیت بوده و الزم ها  مرتبط با آنها، تمرین و اجراي مداوم طرحهاي  سازماندهی، آموزش، تهیه طرح

در است به منظور دستیابی به اهداف فوق فرهنگ پدافند غیرعامل در تمام سطوح نیروهاي مسلح و 
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مرتبط هاي  دقیق طرحهاي  الزم و برنامه ریزيهاي  مختلف سازمان توسعه یابد و با انجام پیش بینیهاي  بخش
 ).   100، ص 1387با پدافند غیرعامل تهیه و به مورد اجرا گذاشته شود (عصاریان و جهانبخش، 

شناسایی و دقت هاي  عبارتند از: کاهش قابلیت و توانایی سامانه غیرعاملبرخی از مهمترین اهداف پدافند 
هدف گیري  تسلیحات آفندي دشمن، تقلیل آسیب پذیري مراکز حیاتی در برابر تهدیدات و حمالت، حفـظ  

اداره ي جنگ، افزایش آستانه مقاومـت  هاي  ملی و توان نیروهاي خودي، صرفه جویی در هزینههاي  سرمایه
تهاجمات و در نتیجه حفظ تمامیت ارضی و امنیـت ملـی و اسـتقالل کشـور (موحـدي نیـا،        مردمی در برابر

1386  .(  
و احزاب موجود در کشورها بدون ها  تمامی کشورها در سیاست داخلی و خارجی خود و نیز افراد، گروه

ر اتفاق نظر توجه به سالیق، اختالفات فردي، گروهی، طبقاتی، سیاسی و اجتماعی در خصوص چهار مولفه زی
  دارند: 
حفظ جان و مال مردم (کاهش تلفات جمعیت نظامی و غیرنظامی کشور در برابر تهدیدات و  .1

 یک کشور). هاي  حمالت نظامی دشمن به عنوان با ارزش ترین سرمایه
حفظ تمامیت ارضی (تقویت توان رزمی و دفاعی نیروهاي مسلح و باال بردن آستانه  مقاومت  .2

 ین و ایجاد بازدارندگی). کشور در حفظ سرزم
حفظ سامانه اقتصادي و سیاسی (کاهش آسیب پذیري و خسارات تاسیسات، تجهیزات و نیروي  .3

انسانی مراکز حیاتی، حساس و مهم اقتصادي، سیاسی، ارتباطی، تولیدي، و غیره در جهت استمرار 
 خدمات و عملیات). 

رهبري سیاسی و نظامی، اجتماعی  حفظ استقالل و حاکمیت کشور (حفظ مراکز عمده هدایت و .4
حیاتی و حساس و مهم در برابر تهدیدات آشکار و نهان دشمنان از جمله عوامل هاي  زیر ساخت

 ). 70، ص 1385باشد (موحدي نیا،  می اساسی حفظ استقالل و حاکمیت کشور

  نقش دفاع غیرعامل در امنیت  
بیرون آیند و در کنار هم به صورت دسته ها  جنگل وها  بر آن شدند تا از دل کوهها  از هنگامی که انسان

 جمعی زندگی کنند، نیاز به امنیت را بیشتر احساس کردند، با نگاهی به تاریخ بشر، از آغاز تا کنون به نظر
مختلف سعی در تحصیل هاي  رسد که این احساس و تقاضا براي امنیت همیشه مطرح بوده و بشر به گونه می

 ). دفاع غیرعامل باعث باال رفتن هزینه نظامی کشور مهاجم199، ص 1387و مهري،  آن داشته است (نظامی
شود و نیز با جلوگیري از وارد آمدن خسارت به کشور مدافع، سود و درامد حاصل از تهاجم نظامی را به  می

بازدارندگی  کند که باعث ایجاد می میزان ناچیزي تقلیل خواهد داد و در بیشتر مواقع به زیان مشهود تبدیل
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با کاهش خسارت وارده در زمان وقوع بالیاي طبیعی نیز نوعی سرمایه  غیرعاملشود. پدافند  می بشر دوستانه
  ).  28، ص 1387شود (شجاعی مقدم،  می گذاري براي کشور استفاده کننده محسوب

ان ایجاد حادثه و هرگاه انسان از سوي عوامل طبیعی یا عوامل غیرطبیعی در معرض خطر قرار گیرد و امک
ضرر  و زیان جانی و مالی وجود داشته باشد، به نوعی دچار تهدید شده اند. براي مثال سیل، طوفـان و زلزلـه   

و خطراتی کـه امـراض گونـاگون    ها  کنند. حتی بیماري می را تهدیدها  عوامل طبیعی هستند که زندگی انسان
 تهدیـد هـا   سوي دیگر در زنـدگی اجتمـاعی نیـز انسـان    شود. از  می براي جان بشر دارد، نوعی تهدید محسوب

شوند. خطر دزدي اموال، تصادفات رانندگی، وجود اشرار و سارقین، همه نوعی تهدید غیرطبیعی یـا تهدیـد    می
اجتماعی علیه انسان است. به مرور زمان براي جلوگیري از تهدیدات به صورت روش منـد و حسـاب شـده،    

دهنـد   می در مقابل تهدیدات، دانش خود را افزایشها  نامه ریزي کرده اند. انسانگوناگون دفاع را برهاي  مدل
آورنـد   می و براي جلوگیري از پیش آمدن حوادث و کاهش خسارات و آسیب ها، پیش بینی الزم را به عمل

  ).  3، ص 1389(نقیب السادات، 
گـردد، بـه عبـارت دیگـر      مـی  زندگی جمعی محسوبهاي  امنیت یک موضوع اجتماعی است و از پدیده

کنـد، گذشـته از ایـن کـه بخـش عمـده اي از        مـی  و افراد دیگر معنا پیـدا ها  امنیت اغلب در رتباط با پدیده
یابـد   مـی  فرد، مربوط به محیط اطراف اوست و موضوع حفاظـت از خـویش در قبـال آن تجلـی    هاي  نگرانی

شـود؛ روش اول بـه    مـی  دشمن به دو صورت انجام). دفاع یا پدافند در برابر 199، ص 1387(نظامی و مهري، 
صورت قهرآمی و با استفاده از تجهیزات جنگی و روش دوم بدون استفاده از تجهیزات جنگی بلکه با استفاده 

از عوارض طبیعی، پناهگاه ها، استتار، اختفاء، فریب و نیرنگ و سایر امـوري کـه او را در برابـر تهدیـدات      
دشمن و انفجارات حفظ نماید. پدافند غیرعامل قبل از بروز جنـگ بایـد برنامـه     هاي صدمات ناشی از سالح

ریزي، طراحی و اجرا شده و در حقیقت به بهره برداري رسیده باشد. در این صورت است که مـردم و نظـام   
ی و روابـط بـین المللـ   ها  توانند با اعتماد به نفس بیشتري به احقاق حقوق خود در عرصه ي سیاست می حاکم

هـاي   برتـر و دشـمنان در بـه کـارگیري طـرح     هـاي   بپردازند و با اجاد بازدارندگی موجب تجدید نظر قدرت
  ).  92، ص 1387تهاجمی و براندازي شوند (عصاریان و جهانبخش، 

بحران هویت، بحران مشروعیت، بحران مشارك، بحران نفوذ، بحران اقتدار، و بحـران توسـعه از جملـه    
تواند کشورها را در دنیاي امروز رسانه ها، مورد تهدید قرار دهد و اگـر   می یی است کهو آسیب هاها  بحران

گیرد. در گذشته تهدید سخت از طریـق بـه کـاربردن     می به ان رسیدگی نشود، مورد بهره برداري دشمن قرار
و زور  شد. این امـر بـا جنـگ سـخت و ضـرب      می ابزار جنگی و نظامی براي تحمیل اراده به دیگران انجام

شد. در دنیاي امروز تهدیدات نرم نیز وجود دارد که معموال دشمنان با استفاده از ابزارهـاي   می نظامی تکمیل
رسانه اي، سیاسی، اقتصادي و فرهنگی براي ایجـاد رعـب و در مـردم و بـه وجـود آمـدن شـرایط بحـران و         
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و اجتماعی کشور آن را در دسـتور کـار   اجتماعی، سیاسی و در خطر قرار دادن ساختارهاي سیاسی هاي  نگرانی
دهند تا همین امر به آرامی و نرمی در مردم، نوعی میل به عدم دفـاع و عـدم ایسـتادگی را بـه      می خود قرار

وجود آورد و دقیقا نوعی عملیات روانی، بدون استفاده از سالح صورت گیرد. امروزه براي مقابله با تهدیدات 
دهد. پدافند غیرعامل زمینه  می افزایش داد و افزایش دانایی، توانایی ما را افزایش جدید باید آگاهی و دانایی را

  ).  3، ص 1389اي براي افزایش توانایی براي مقابله با تهدیدات دشمن است (نقیب السادات، 
  نتیجه گیري  

ها  زیرساختدر عصر تکنولوژي و ارتباطات الزمه ي توسعه و پیشرفت همه جانبه حفظ امکانات، منابع و 
مختلف ایجاد نشود سرمایه گذاري، پرداختن هاي  در برابر تهدیدات مختلف است. پس اگر امنیت در زمینه

به زیرساخت ها، توسعه تجهیزاتی و تکنولوژیکی میسر نیست. با نگاهی به راهبرد دشمن و محیط پیرامون 
توان دریافت که همه ي کشورهاي  می ،و امکاناتی که دشمنان منطقه اي و فرامنطقه اي در اختیار دارند

توسعه نیافته، یا در حال توسعه و حتی پیشرفته به گونه اي نیازمند دفاع غیرعامل در برابر تهدیدات هستند. 
تشکیل دهنده هاي  بنابراین، با درك این موضوع و شناخت هر چه بیشتر از پدافند غیرعامل و عوامل و مولفه

توان راه هایی را جستجو کرد که در آن بتوان خسارات و  می منیت کشورآن و همچنین تاثیر آن در ا
ضایعات و تلفات را کاهش داد. پدافند غیرعامل شامل اقدامات غیرمسلحانه اي است که موجب کاهش 

کشور در مقابل عملیات خصمانه هاي  و تاسیسات، تجهیزات و شریانها  ساختمان ،آسیب پذیري نیروي انسانی
  گردد.  می نو مخرب دشم

دفاع غیرعامل به دلیل باال بردن توان نظامی کشور و کنترل کنندگی اوضاع پشت جبهه، سبب بـه وجـود   
شـود. اقـدامات دفـاع غیرعامـل، موجـب        می روانی مثبت در شهروندان و رزمندگان -آمددن تاثیرات روحی

شود. پدافند  می و ابتکار از دشمنحفظ نیروها براي ضربه زدن در زمان و مکان مناسب و گرفتن آزادي عمل 
غیرعامل قبل از بروز جنگ باید برنامه ریزي، طراحی و اجرا شده و در حقیقت بـه بهـره بـرداري رسـیده     

توانند با اعتماد به نفس بیشتري به احقاق حقوق خود در  می باشد. در این صورت است که مردم و نظام حاکم
برتر و هاي  پردازند و با ایجاد بازدارندگی موجب تجدید نظر قدرتو روابط بین المللی بها  عرصه ي سیاست

  تهاجمی و براندازي شوند. هاي  دشمنان در به کارگیري طرح
پدافند غیرعامل قبل از بروز جنگ باید برنامه ریزي، طراحی و اجرا شده و در حقیقت به بهره بـرداري  

توانند با اعتماد به نفس بیشتري به احقاق حقـوق   یم رسیده باشد. در این صورت است که مردم و نظام حاکم
هاي  و روابط بین المللی بپردازند و با اجاد بازدارندگی موجب تجدید نظر قدرتها  خود در عرصه ي سیاست

  تهاجمی و براندازي شوند. هاي  برتر و دشمنان در به کارگیري طرح
حفظ حاکمیت و رهبري ملی، حفظ جمعیـت و  موثر در امنیت عبارتند از: هاي  برخی از عوامل و مولفه
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اراده ملی، حفظ زیرساخت ههاي اقتصادي و حمل و نقل، حفـظ محصـوالت کلیـدي و حفـظ بنیـه و تـوان       
در جهت مقابله با تهدیدات و تقابل خسـارات ناشـیاز حمـالت هـوایی،      غیرعاملدفاعی. به کارگیري پدافند 

دي و اساسی است کـه وسـعت و گسـتره آن تقریبـا تمـام      موشکی، زمینی و غیره کشور مهاجم موضوعی بنیا
مراکز حیاتی و آسیب پذیري نظامی، اقتصادي و یره کشور را در بـر گرفتـه و حفـظ امنیـت ملـی، اسـتقالل       
سیاسی و اقتصادي و پیروزي در جنگ به نحو چشمگیري در  راس امور است. دفاع غیر نظـامی حفاظـت از   

و از این رو مشتمل بر بخشی از دفاع ملی است که در پی تمهیـدات الزم  غیر نظامیان در شرایط جنگی است 
  گردد. می به منظور کسب آمادگی کافی در برابر هرگونه حمله احتمالی  یا باج خواهی از یک کشور
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  در مقابله با جنگ نرم مقاوم سازي نسل جوان 
   3مریم نادي راوندي ،2زینب قدوسی ،1فریبرز صدیقی ارفعی

  
  چکیده

دینی و ملی پذیرفته شده در هاي  میزان حضور بالنده ارزشپویایی معنوي و سیاسی هر جامعه به 
سیاسی یا اقتصادي براي رسیدن اي  هگاهی مجموع. بستگی داردها  آن جامعه و پایبندي افراد به آن

برد و باورهاي  می فرهنگی آن ملت هجومهاي  به مقاصد خاص خود و اسارت یک ملت به بنیان
کند به عبـارتی  اسـتحاله    می و باورهاي ملی آن ملت واردتازه را به قصد جایگزینی بر فرهنگ 

بهترین راه سالم سازي و افزایش آمادگی جامعه ، از این رو جامعه هدف جنگ نرم استهاي  ارزش
در ها  درونی سازي و گسترش ارزش، تالش براي حفظ، جنگ نرمهاي  در برابر ترفندها و دسیسه

 هدف و الزمه امنیـت اجتمـاعی اسـت   ، جامعهاي ه حفظ ارزش. زندگی فردي و اجتماعی است
افراد آن ملت هستند که  به صـورت خـانواده  بـه حیـات     ، ملیهاي  سازندگان فرهنگ و ارزش

فرزندپروري صحیح  هاي  توانند به واسطه آشنایی با شیوه ها می خانواده. دهند می اجتماعی خود ادامه
از این رو مقاله حاضـر بـا   . رونی سازي نمایدفرهنگی را در نهاد فرزندان د-اجتماعیهاي  ارزش

مقابله با جنگ نـرم و جایگـاه خـانواده در حفـظ      تحلیلی به بررسی -استفاده از روش توصیفی
نتایج پژوهش بیانگر آن است که . پردازد می جامعه با ارائه سازوکارهاي  روان شناختیهاي  ارزش
اجتماعی خود را حفظ کند که ضمن درونی کـردن  تواند امنیت  می در مقابل جنگ نرماي  هجامع
هاي  خود را حفظ نماید ارزشهاي  خود بتواند در مقابل اقدامات مجري جنگ نرم ارزشهاي  ارزش

در ارتباط بین ها  بنابراین ارزش. گردد می جمعی حلقه پیوند امنیت اجتماعی و جنگ نرم محسوب
خانواده موثرترین عامل انتقال . گردد می حسوبعامل اصلی م عنوان بهجنگ نرم و امنیت اجتماعی 

تواند نقش  می و نخستین کانونی است که در این زمینه فرهنگ و رکن بنیادي جامعه استها،  ارزش
بستن راه ورود فرهنگ مهاجم به خانه ، آفرینی کند وظیفه والدین در عرصه مقابله با تهاجم فرهنگی

والدینی که شـرایط  . ق سبک فرزندپروي صحیح استو در واقع مقاوم سازي نسل جوان از طری
اجتماعی هاي  کنند به احتمال زیاد بیشتر ارزش می امنیت وآزادي روانی براي فرزندان خود فراهم

  . کنند نمی دهند تا والدینی که این شرایط را براي فرزندانشان فراهم می وي را رشد
  راهکار، ريفرزندپروهاي  سبک، خانواده، جنگ نرم :ها کلیدواژه
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  مقدمه   -1
شود جنگ نرم است. جنگ نرم با تغییر در  می یکی از مهم ترین عواملی که باعث تضعیف امنیت اجتماعی

حیات بشري .شود می باعث تضعیف امنیت اجتماعیها  جامعه و اخالل در روند درونی شدن ارزشهاي  ارزش
مخصوص به خود ندارد، مرده است. در خصوص همواره با فرهنگ توام بوده است و جامعه اي که فرهنگ 

جامعه و تقویت امنیت اجتماعی، خانواده نقش غیر قابل انکاري دارد که نقش خطیر خود هاي  حفظ ارزش
. در باشد می بسیار کار سازها  رساند و لزوم توجه به آن می را در جامعه به خصوص جامعه اسالمی به ظهور

فساد، باید هاي  سترش مفاسد و بازداري نسل جدید از پیوستن به جرگهحقیقت براي جلوگیري از نفوذ و گ
  .سبک فرزند پروري صحیح را در پیش گرفت

  بیان مسئله -2
و باورها و اعتقادات ها  نرم علیه جامعه خاص با هدف تاثیر بر فرهنگ، ارزشهاي  جنگ نرم کاربرد ابزار

نظر مهاجم با مدافع است.جنگ نرم هرگونه اقدام  به منظور استحاله آن و جایگزینی نظام فرهنگی مورد
و هنجارهاي جامعه هدف را مورد هجوم قرار دهد و منجر به تغییر یا ها  غیر خشونت آمیز است که ارزش

خلق الگوهاي هنجاري و رفتاري جدید شود که با الگوهاي مورد نظر نظام حاکم تعارض دارد.(کرمی، 
1387 :3(  

نفی هویت فرهنگ ملی، پذیرش سلطه  فکري  و فرهنگی بیگانه، تغییر باورها  تهاجم فرهنگی به مفهوم 
باشـد بـه    مـی  و آداب و رسوم زندگی فردي واجتماعی منطبق با الگوهاي بیگانهها  و رفتارها، دگرگونی روش

طور کلی تهاجم فرهنگی عبارت است از تالش برنامه ریزي شده، سازمان یافته یک گروه و یا یک جامعـه  
وجوامـع  ها  و رفتارهاي مورد نظر خویش  بر سایر گروه ،اخالقیات ،اعتقادات ،ارزش ها ،راي تحمیل باورهاب

) از دیگر سو امنیت اجتماعی یک مقوله بنیادین در حیات جامعه است که عوامل متعـدد  20: 1374( نوید 
جمعی هاي  اجتماعی با ارزشدر تقویت یا تضعیف آن نقش دارد و از جمله این عوامل جنگ نرم است امنیت 

در زندگی اجتماعی ارتباط نزدیک دارند و جنگ نرم درصدد است تا افراد و اقشار جامعه هدف را با خـود  
گـردد جنـگ نـرم بـا      مـی  جمعی حلقه پیوند امنیت اجتماعی و جنگ نرم محسـوب هاي  همسو کند ارزش

شـود. جنـگ نـرم از     مـی  امنیت جامعـه تضعیف مجموعه ارزشی و هنجاري جامعه باعث اختالل در سیستم 
دهـد.   مـی  طریق آماج قرار دادن نظام ارزشی جامعه، امنیت اجتماعی را در ابعـاد گونـاگون آن، هـدف قـرار    

جمعـی باعـث افـزایش اسـتحکام هنجارهـا و کـاهش       هـاي   )از دیگر سـو اسـتقرار ارزش  12: 1387(الیاسی، 
گـردد. در   مـی  امنیـت اجتمـاعی از ایـن طریـق تقویـت     هنجارشکنی در جامعه و نظام شده و ثبات، تعادل و 

جامعه و تقویت امنیت اجتماعی، خانواده نقش غیر قابل انکاري دارد که هاي  خصوص حفظ و استقرار ارزش
 –شـود کـه وضـعیت روانـی      می فرزند پروري موجبهاي  سبکباشد. می بسیار کار سازها  لزوم توجه به آن
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اجتمـاعی شـوند و در   هـاي   ونه اي ساخته شود که در آینده متعهد به ارزشاجتماعی و فرهنگی فرزندان به گ
 جامعه غیر متعهـد باشـند.حال مسـئله اي کـه مطـرح     هاي  جامعه موثر واقع گردند یا آنکه نسبت به ارزش

گـردد و   مـی  جامعـه هاي  شود این است که کدام سبک فرزند پروري به بهترین نحو باعث استقرار ارزش می
  سازد؟ می در مقابل هجوم فرهنگ بیگانه مقاومجوانان را 

  اهمیت و ضرورت -3
مورد پذیرش جامعه است هاي  بر اساس رویکرد ملهم از کارکردگرایی اگر امنیت اجتماعی متاثر از ارزش

جامعه، هدف و هاي  جامعه هدف جنگ نرم است و حفظ ارزشهاي  توان گفت استحاله ارزش می پس
جامعه را مورد هجوم قرار دهد و هاي  . جنگ نرم به دنبال این است که ارزشالزمه امنیت اجتماعی است

جمعی باعث افزایش جرم و جنایت و کاهش امنیت اجتماعی هاي  را تضعیف نماید زیرا استحاله ارزشها  آن
مورد پذیرش اعضاي آن حفظ شود شاهد کاهش هاي  شود اما جامعه اي که ارزش می در جوامع هدف

هاي  افزایش امنیت اجتماعی خویش است. امنیت و به طبع آن، امنیت اجتماعی بر مبناي ارزشانحرافات و 
در ها  شود البته این ارزش می جامعههاي  مقبول جامعه بنا شده است و جنگ نرم موجب استحاله ارزش

سایر  شود و در برخی دیگر می جوامع مختلف متفاوت است. در برخی جوامع اعتقادات دینی ارزش محسوب
در ارتباط بین جنگ نرم و امنیت اجتماعی به عنوان عامل ها  موضوعات داراي ارزش هستند بنابراین ارزش

اساسی خود در هاي  گردد. امنیت اجتماعی توانایی اجتماعی جامعه براي حفظ ویژگی می اصلی محسوب
ملی، افراد آن هاي  و ارزش ) سازندگان فرهنگ62: 1382شرایط تغییرات واقعی و احتمالی است( نوید نیا،

شود که تا  می دهند بدین ترتیب روشن می ملت هستند که  به صورت خانواده  به حیات اجتماعی خود ادامه
اجتماعی و  –چه حد نقش خانواده در انتقال میراث فرهنگی به فرزندان حائز اهمیت است. شخصیت روانی 

جمعی، خانواده و هاي  نند نهاد آموزش و پرورش، رسانهفرهنگی جوانان جامعه از منابع فرهنگی مختلف ما
 جمعی تقریباَ از فرهنگ یکسان پیرويهاي  پذیرد نهاد آموزش و پرورش و رسانه می شبکه دوستان تاثیر

در ساختن شخصیت ها  کنند ولی خانواده داراي فرهنگ متفاوت بوده، جایگاه آن نسبت به دیگر نهاد می
فرزند هاي  ). خانواده از طریق سبک1،1998اجتماعی مهم تر است.(سی شولیاي ه فرزندان و انتقال ارزش
فرزند پروري کارآمد هاي  کند، بدون سبک می اجتماعی را به فرزندان منتقلهاي  پروري است که ارزش

به واسطه ها  اجتماعی مناسب و ماحصل آن شخصیت کارامد میسر نمی باشد ارزشهاي  شکل گیري ارزش
  گردد. می رزندپروري صحیح  در نهاد فرزندان درونی سازيفهاي  شیوه

                                                   
1.Cicchlli 
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  جنگ نرم وامنیت اجتماعی   -4
مورد نظر خود را جایگزین نظام ارزشی جامعه هدف نماید در هاي  کند ارزش می در جنگ نرم دشمن تالش

و در بلند  این جنگ با استفاده از رسانه، شیوه زندگی مهاجم به عنوان الگو از سوي مخاطبان پذیرفته شده
فرهنگی جامعه هاي  مدت بدون اینکه مخاطبان متوجه باشند نمادهاي فرهنگی مهاجمان جایگزین ارزش

شود. فرهنگ بومی در صورت پیروزي مهاجم در جنگ نرم نقش نمادین و فلسفه وجودي خود را  می هدف
گی و انسجام اجتماعی در شود زیرا همبست می دهد و درنتیجه جامعه دچار پراکندگی و گسستگی می از دست

متفاوت را فراروي اقشار هاي  گرو یگانگی فرهنگی افراد جامعه است. جنگ نرم با القائات خود، ارزش
تواند تاحدي  می شود. این روند می موجبها  هد که این امر گسل ژرف را میان آن می مختلف جامعه قرار

ذوب نظام فرهنگی مجري جنگ نرم نماید این افراد پیش برود که تعداد قابل توجهی از اعضاي جامعه را مج
 روند و چون هویت ملی بنیان امنیت ملی را شکل می در نهایت به سوي انکار و نفی هویت خود پیش

  )133- 134: 1378گردد.( رفیع پور،  می امنیت کشور هدف مخدوش ،دهد می
گذارد که موارد عمده  می جوامع تاثیرجنگ نرم از طریق گوناگون و از طرق مختلف بر امنیت اجتماعی 

  شود. می آن در این نوشتار مرور
  سستی اعتقادات-1
  استحاله فرهنگی -2
  تردید در مبانی نظام -3
  نابسامانی -4
  از خودبیگانگی -5
  ناهنجاري -6
  تقلیل سرمایه اجتماعی -7
  شکاف نسل -8

ی، گرایشی، ارزشی و رفتاري میان دو نسل معرفتی، بینشهاي  به معناي وجود تفاوت 1تمایز یا شکاف نسلی
کالن متاثر از ساختارهاي اجتماعی، فرهنگی و تاریخی است( فاضل و میـري آشـتیانی،   هاي  با وجود پیوستگی

هـاي   مـورد پـذیرش نسـل   هـاي   ) مساله اي که در تمایز نسلی مورد توجه است شـکاف در ارزش 14: 1387
ک نسل اهمیت دارد در صورتی که با جامعه پذیري صحیح با مختلف است. مجموعه ارزش هایی که براي ی

گردند و تفاوت یا تضاد بینشـی، گرایشـی، اخالقـی،     می نسل بعدي آن جامعه منتقل و پذیرفته نشود، تضعیف
) جنـگ  172: 1379شود(شیخاوندي،  می ارزشی و رفتاري دو نسل عامل پیدایش انحرافات و مسایل اجتماعی

                                                   
1.Clothing Retailer 
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مختلف جامعه هدف، باعث نوعی تمایز نسلی در بین افـراد  هاي  ارزشی و رفتاري نسل نرم با گسست در نظام
 شود و امنیت اجتماعی را با مشـکل مواجـه   می شود که ادامه این روند باعث اختالالت در جامعه می جامعه

  سازد. می
  ي فرزند پروري)ها  مفهوم شناسی جنگ نرم در معادالت تربیتی (سبک -5

در محیط خانواده داراي دو شیوه اساسی کالمی و نمادي است. که هریک در تربیت فرزند  ها انتقال ارزش
  نقش اساسی دارد.

 به فرزند دستورها  به آن چه پدر و مادر در مورد انجام احکام و ارزش بیانی): -.شیوه کالمی(دستوري1
جامعه هاي  رشد و شکوفایی ارزششوند این نوع تربیت به نوبه خود در  می دهند شیوه کالمی تربیت گفته می

در هـا   والدین اعم از دستوري و غیر دستوري حتی سخنان معمـولی آن هاي  در فرزندان تاثیر فراوان دارد گفتار
و تهدید هایی ها  شکل گیري رفتار و افکار فرزند موثر است و چه بسیار سخنان نامناسب، دروغ ها، سرزنش

گذارد بر این اساس پدر و مادر الزم است در  می ر روح فرزند اثر منفییابد و د می که در محیط خانه جریان
گفتار و دستورات خود به فرزند دقت نمایند تا عامل بد آموزي فرزندان خود نگردند. نهاد خانواده یک نظام 
کوچک اجتماعی است که اعضاي آن ارتباط متقابـل بـا یکـدیگر دارنـد. اگـر چـه افـراد خـانواده روابـط          

و هـا   رسـد ارتبـاط کالمـی اسـت؛ زیـرا بایـد       می نی با هم دارند، ولی آنچه بیش از همه موثر به نظرگوناگو
 فرهنگی معموالَ در قالب گفتگو و دستورات توسط پدر و مادر بـه فرزنـدان القـا   هاي  دینی و ارزشهاي  نباید
تواننـد بـا ارایـه     ها می آنشود. دستورات والدین نقش اساسی در تربیت اجتماعی و فرهنگی کودك دارد و  می

  اجتماعی بنیان نهند هاي  فکري او را منطبق با ارزشهاي  رهنمودهاي درست به فرزند خود پایه
گیرد شـیوه   می : به آن چه فرزند از اعمال و رفتار والدین و دیگر افراد خانواده یاد .شیوه نمادین(عملی)2

گیرد و در شکل گیري شخصـیت   می صورت پنهان صورتشود. این گونه یادگیري به  می نمادین تربیت گفته
زنـدگی خـانواده و بـه    هـاي   فرزند بسیار موثر است.چشمان تیز بین فرزند مثل دوربین حساس از تمام صحنه

والدین درس خـوش  هاي  و نوازشها  کند از لبخندها، زمزمه می خصوص حرکات و رفتار والدین فیلم برداري
درس هـا   آنهـاي   و عصـبانیت هـا   بد رفتاريها  آموزد و به عکس از تندي می حبتامیدواري، اعتماد و م ،بینی

گیرد معموالَ فرزند سخن گفتن، آداب معاشرت، رعایت نظم یا بی نظمی، امانت داري یا  می تندي و بد اخالق
مادر  گیرد اگر پدر و می خیانت، راست گویی با دروغ گویی، خیر خواهی یا بدخواهی را در محیط خانه فرا

اجتماعی اهمیت دهند اهل عبادت، نماز، دعا، تالوت قران باشند بدون شک بر ابعـاد   -فرهنگیهاي  به ارزش
  )74: 1384گذارند.(احسانی،  می روحی و روانی کودك تاثیر

 اجتماعی دیگر ساختههاي  شخصیت اجتماعی و روانی فرزندان توسط رسانه ها، خانواده، مدرسه و محیط
ی قاعدتاَ شکل و محتواي هر یک از این منابع با شکل و محتواي شخصـیت روانـی، اجتمـاعی و    شوند، یعن می
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هویت فرهنگی جوانان نسبتاَ مشابه خواهد بود عملکرد و تاثیر این منابع بر افراد جامعه یکسان نیسـت. امـا   
و فرهنگـی وي تـا   بیشترین تاثیر بر روند جامعه پذیري و فرهنگ پذیري انسان و در نتیجه شخصیت روانی 

  )1972، 1گذرانند.(دادسون می شود و افراد این زمان را بیشتر در خانواده می قبل از شش سالگی پایه ریزي
رویت کـرد از  ها  مختلف زندگی روزمره خانوادههاي  و زمانها  توان در عرصه می فرهنگی راهاي  تفاوت

دیگر وجود یا عدم وجود ارتباطات محاوره اي،  سویی مرد ساالري یا زن ساالري یا فرزند محوري و از سوي
هسـتند کـه وجـود ایـن عناصـر و      ها  از عوامل تفاوت زا در خانوادهها  گفت و شنود ها، مذاکرات و مشاوره

  )115: 1377شود.(منادي،  می مختلف فرزند پروري والدین متبلورهاي  عوامل در شیوه
خطر جنگ نرم دشـمن اسـت؛ جنـگ نرمـی کـه کـل        بیشتر در معرضها  اکنون باید دید کدام خانواده

اجتماع را در برمی گیرد از سویی محور اصلی و تشکیل دهنده اجتماع خانواده است خانواده اي که بر اساس 
  شود: می زیر برشمردههاي  تربیتی با خصوصیاتی براي هر کدام به گونههاي  نوع عملکردشان در زمینه

  سهل انگار  هاي  .خانواده1
  داراي تعصب خاص هاي  اده.خانو2
 مطلوب هاي  .خانواده3
  سهل انگارهاي  خانواده -الف

علمی و فکري والدین اشاره نمود که آنان را در هاي  توان به ضعف سرمایه ها می در میان بعضی از خانواده
ها  ششود که محوریت خانواده در انتقال ارز می کند و باعث می ایجاد فضاي تربیتی مناسب دچار اشکال

  توان به نکات زیر اشاره نمود: ها می تحت الشعاع قرار گیرد. از خصوصیات این خانواده
  دهد. می جلوهها  ا.عدم توجه به احساسات و روحیات فرزند که خود را در این زمینه

  دخالت ندادن آنان در امور و تصمیمات خانوادگی -الف
  بی احترامی به شخصیت خانوادگی آنان -ب
  نپذیرفتن پیشنهادهاي آنان  -ج

فرزندان خانواده براي شکل گیري روحیات خود، نیاز به رعایت و درك احساسـات خـود دارنـد لـیکن     
هنگامی که آنان در امور خانواده اجازه دخالت نداشته باشند و به پیروي آن به شخصـیت آنـان بـی اعتنـایی     

روانی و روحی مواجه شده و این تزلزل هاي  نشود، با عقده شود، هم چنین به پیشنهادها و نظراتشان بهایی داده
  روحی را به پیکر اجتماع نیز منتقل خواهند نمود.

  نکوشیدن براي ورود به دنیاي فرزند  -2

                                                   
1.Dodson 
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معموالَ براي تاثیر گذاري و تربیت افراد باید دنیایشان را شناخت و موفق به ورود به آن دنیا شد تا بتوان در 
کنند ولیکن از  می با فرزندانشان در زیر یک سقف زندگیها  شت اگر چه این خانوادهآن سهم و نقشی دا

رساند زیرا اولین شرط  می باشند و این بیگانگی نقش تربیتی والدین را بر فرزندان به صفر می همدیگر بیگانه
  باشد. می براي پذیرش سخن مربی همانا باور و پذیرش او از سوي متربی در دنیاي ذهنی اش

  بی دقتی در شنیدن سخنان ونپرداختن به امور روحی فرزند -3
کشاند که تنها فرصت رفع نیازهاي ظاهري فرزندان را داشته  می ما را گاه بدان سو ،روند زندگی اجتماعی

افتد  می باشیم غافل از این که نیازهاي فرزندان تنها در نیازهاي مادي و ظاهري خالصه نمی شود بسیار اتفاق
خواهند شنونده اي هنرمند و منصف براي آنان باشند هنر شنیدن و گوش دادن  می زندان از والدینشانکه فر

فرزندان از وظایف والدین است و گرنه رویکرد فرزندان براي جسجوي سنگ صبورشان در هاي  به دردو دل
هاي  دچار لغزشها  زشگردد و چه بسا در یافتن این سنگ صبورها دچار لغ می محیطی خارج از خانواده آغاز

  جبران ناشدنی گردند.
  انتقال جوانب منفی به فرزندان:  -4

 به دیگران باشد گاه والدینی راها  بهره نبرده است نمی تواند انتقال دهنده خوبیها  یقیناَ آن که از خوبی
اعتقاد و باورهاي  نیستند بلکه به علت ضعف درها  به خانوادهها  توان یافت که نه تنها منقل کننده ارزش می

  نمایند. می خود ضد ارزش هارا به خانواده خود الغا
آن گاه نیز که فضایی مسموم از تقید که تعلقات ضد اخالقی و ضد دینی در خـانواده سـیطره پیـدا کـرد     
فرزندانی به جامعه تحویل داده خواهد شد که بناي اندیشه و تفکرشان سست و لرزان بوده و گـاه در نقطـه   

پردازند به عنوان مثال اگر پرداختن به قمار و خوردن مشروبات الکلی  می ارزش ها، به رویارویی با آنمقابل 
درخانواده اي عادي گردد و اگر عدم رعایت عفاف و حجاب سایه  خود را بر خانواده بگستراند از فرزنـدان  

  رود. می تربیت یافته در این خانواده چه انتظاري
  ري و بی دقتی به باورهاي معنوي و اخالقی.پرداختن به امور ظاه-5

هاي  شود و بهایی به بنیان می سهل انگار گاه تنها به امور معیشتی فرزند توجههاي  در میان بعضی از خانواده
 افتد که پدر و مادري فرزند دانشجویی را روانه دانشگاه می نمی دهند بسیار اتفاقها  اخالقی و معنوي آن

هاي  هت ساختار فکري و اخالقی او براي این که در محیط خابگاه و دانشگاه دچار لغزشنمایند اما در ج می
  فکري و اخالقی نشود سرمایه گذاري ننموده اند.

در صورتی که والدین اوامر خودرا به فرزندان تحمیل نکنند بلکه آنهاراتقریبـا آزاد  :رابطه  بر پایه آزادي
گیـرد در ایـن حالـت     مـی  خواهند انجام دهند رابطه بر پایه آزادي شـکل  می بگذارند تا کارهایی را که خود

دهند تحمیلـی در   می والدین فرزندان را به حال خود گذاشته وزمان بسیار کمی  را به فرزندان خود اختصاص
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کار نیست و دخالتی هم در کارها وجود ندارد  در واقع در چنین فضایی نوعی رفتار فرد گرایانه حاکم اسـت  
در آن است که توجه اندك ها  ا رفتار والدین بر اساس مدل آزادي استوار است  وجه مشترك این خانوادهلذ

اسـالمی    -اخالقی هاي  اخالقی است (نگاهی متعصبانه وایدئولوژیک به دین و ارزشهاي  آنان به دین وارزش
  ندارند) .

  داراي تعصب خاص.هاي  خانواده-ب
رفتاري خرد و ریز عرصه را آن هاي  قیدتی و یا اخالقی افراطی خود با شیوهگاهی والدین به علت توجهات ع

  دسته اول نیستهاي  نمایند که حاصل آن بهتر از خانواده می چنان بر فرزندان تنگ
 ابراز تعصب و توجهات افراطی مذهبی 

براي والدین  شود که آن چه می که جوي مذهبی در آنان حاکم است گاه مشاهدهها  در بعضی از خانواده
خواهند فرزندانشان به هر قیمتی که شده تنها ظاهر شرع را  می پسندیده ایت تنها انجام تکالیف است و

رعایت نمایند و برخی نیز پا را از این فراتر نهاده و به رعایت ظاهر شرع بسنده نکرده بلکه درونی نشدن آن 
ن مفاهیم را به درستی به فرزندانشان نیاموخته و را را انتقال آهاي  خواهند حال ـن که پیش بایسته می را نیز

باید از راه درست ها  به اشتباه پیش روي آنان گذاشته اند و این بیان کننده این قانون است که حتی ارزش
  شوند. می انتقال یابند و گرنه به ضد ارزش تبدیل

ایشان را برفرزندان خود تحمیل کنند والدینی که سعی داشتند افکار، عقاید وخواسته هرابطه استبدادي : 
وقاعدتا زمانی لب به سخن میگشایند که قصد دستور دادن دارند اکثرا چندان با خانواده ومخصوصا فرزندان 

  خود به سر نمی برند و فرزندان ارزشی پایین تراز بزرگساالن دارند 
  مطلوبهاي  خانواده -ج

واالي هاي  طبیعی و رفاهی زندگی خود را بر اساس شاخصي ها ضمن استفاده از برخورداريها  این خانواده
معنوي بنیان نهاده اند و کانونی را ساخته اند که حضور در آن هم براي پدر و مادر لذت بخش و فرح آور 
است و هم براي فرزندان بهترین مامن و پناه خواهد بود تا براي پرورش صحیح نسل آینده و انتقال درست 

پسندیده اي که داشته و پیشین جایگاهی بسیار در خور باشد و درنتیجه هیچ گاه هاي  و فرهنگها  ارزش
فرزندان خود را بدون هویت نداسته و از گذشته خود جدا و بریده نگردند و بریده فرهنگی در جامعه ریشه 

  ندواند.
جایگـاه خـاص    زمانی که اعضاي خانواده با توجه بـه :رابطه دموکراتیک، همکارانه یا مشارکت جویانه

آزادي عمل داشته باشند فرزند داراي ارزشی برابر با بزرگساالن ولـی بـا مسـئولیت کمتـر خواهـد بـود       ،خود
جمع محور اصلی قرار خواهـد گرفـت در اجـراي امـور     هاي  وخواستهها  ومشورت،همکاري وتوجه به گفته

یلی براو وجود نـدارد درایـن حالـت    دهند وهیچ گونه تحم می اعضاي خانواده اغلب فرزندان  رادرجریان قرار
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پیشرفت فرد به تنهایی مهم نیست بلکه پشرفت اعضاي خانواده مالك است در واقع همکاري دسـته جمعـی   
شود براي مثال در حوزه مدرسه نیز ایـن نـوع رابطـه همکـاري      می براي پیشرفت یک یا همه ي اعضا احراز

وجه مشترك خانواد هایی که ).  16: 1994 ،1برناردومشورت ومشارکت باعث پیشرفت بهتر کارها میشود (
گیرد از جمله این که  می فرهنگی در فرزندان آنان شکلهاي  کنند آن است که ارزش می از این سبک استفاده

نقاشی وغیره ) نیز داشتند ،اکثر آنان اهل مطالعه بوده، فعالیت فرهنگی (نواختن ساز یا گوش دادن به موسیقی
  کردند . می نوان مجموعه اي فرهنگی براي زندگی خوب و سالم استفادهو از مذهب به ع

اجتماعی در خانواده با موفقیت صورت پذیرفته باشد هاي  زمانی که عمل جامعه پذیري و آشنایی با ارزش
گروهی شرکت جسته، در دوست یابی با مشکل روبرو نیست لذا گوشه گیر و تنها هاي  فرد بیشتر در فعالیت

بـی تقصـیر   هـا   ندانسته، خود را در بوجود آمـدن آن ها  و شکستها  بود و دیگران را مسبب موفقیتنخواهد 
پذیرد و با امید به آینده آرزوها و نقشه هایی براي آینده خـود   می را به آسانیها  نمی داند همچنین مسئولیت

ه در فضـاي خـانوادگی شـان    کننـد فرزنـدانی کـ    می جامعه را درونیهاي  دارد. ضمناَ فرهنگ والدین و ارزش
دموکراسی و آزاد وجود دارد بدون استثنا افرادي اجتماعی بودنـد. همچنـین در خـانواده هـایی کـه      هاي  روش

استبداد در آنان حاکم هست فرزندان غیر اجتماعی هستند.زمانی که رابطـه والـدین بـر اسـاس دموکراسـی و      
می در آن جایگاهی ندارد عمل جامعه پذیري و درونی آزادي نیست و بر مبناي استبداد است و ارتباطات کال

اجتماعی با موفقیت همراه نخواهد بود و فرزندان انزواطلبی در پیش گرفته در یافتن دوسـت  هاي  کردن ارزش
  )125: 1384گروهی شرکت نمی جویند.(منادي،هاي  با مشکل روبرو هستند همچنین در فعالیت

فرزند پروري صحیح فرزند را به سـمت خـود جـذب کننـد     هاي  با شیو هبتوانند ها  در مواقعی که خانواده
تاثیر نیروهاي دیگر به حداقل خواهد رسید و در صورت موافقت نیز شدت خواهد یافت چنان چه اعضـاي  

فرزند پروري نادرست خود در برابر فرزند نقش دافعه داشته باشند طبیعتاَ عوامـل دیگـر   هاي  خانواده با شیوه
توانند بر روي شخصیت روانـی آنـان تـاثیر     می آنان با فرزندان، بهتر و آموزشی تر از خانواده باشد،که رابطه 

به سزایی داشته باشند. وجود شخصیت سالم روانی فرزندان در گرو حضور والدین در جو خانواده است یعنـی  
زشـی و وجـود ارتبـاط    مدت زمانی که والدین در خانه هستند و حضور فیزیکی دارنـد برقـراري رابطـه آمو   

  )2،1994کالمی در بین اعضاي خانواده الزم و مطرح است. (هس و یاند
چنان چه والدین بیشترین ارتباط کالمی را با فرزندانشان داشته باشند براي آنان نیز ارزش بیشـتري قایـل   

فاده کنند طبعاًَ شوند و با آنان در مورد خواسته هایشان مشورت کنند و به عبارت دیگر از روش آموزش است
گردند و بهتر  می اغلب فرزندان داراي شخصیت مستقل و خود ساخته شده، از اعتماد به نفس بیشتر برخوردار

توانند با اعضاي جامعه ارتباط برقرار کنند در مقابل فقـدان ارتبـاط کالمـی، مشـورت، آزادي      می و آسان تر
                                                   

1.Bernard 
2.Hess &Yand 
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ه نفس فرد کاسته شود و وي در اموري همچون دوسـت  شود از اتکا ب می عمل و ارج ننهادن به فرزند موجب
  گروهی ضعیف تر عمل کند.هاي  یابی و شرکت در فعالیت

  فرهنگی از دیدگاه روان شناسی   -اجتماعیهاي  فرایند درونی سازي ارزش -6
. در جوامع امروزي نقش خانواده و  مدرسه در تکوین شخصیت فرزندان، نقش تعیین کننده و بنیادي است

از مسائلی که در عملکرد و روحیه و در شکل گیري شخصیت افراد نقش تعیین کننده اي دارد درونی  یکی
  .جامعه  استهاي  شدن ارزش

ــدهایی مربوطمیشــــــــوندکهیکحس     ــهایاجتماعی بهتجربههاوفرآینــــــ ــی سازیارزشــــــ درونــــــ
یآنهاوخواســــــــــــته  اخالقیرابرایآدمیبهارمغانآوردهواینانگیزشرابهآنهامیدهندکهدرموقعیتهاییکهمیاننیازها

ــیوهایاخالقیعملکنند  هایدیگرانتعارضیوجوددارد،بدوناینکهبهتأییداجتماعیومسائلخودمحورانهتوجهکنند،بهشـــ
درونـــــــــی سازیوتحوالخالقیبایدگفتتحوالخالقیبهرشـــــــــدتواناییهایفرد  نســـــــــبت بـــــــــاب در

درتفکیکدرستازنادرست،رشدنظامارزشهایاخالقیویادگیریانجامعملبهشیوهدرســــــت آنگفتهمــــــی شــــــود 
ــیوباورهایاخالقی،بهعنوانبنیادرفتاراخالقیفرد،هماندرونی  انتقاالزعواملناظربیرونیبهاحساساتشخصـــــــــــــــ

ــازیاخالقیخواهدبود ــیاریاز  . ســـــــــــــــــــ ــه بهاعتقادبســـــــــــــــــــ چیزیکـــــــــــــــــــ
ــالینانتقالدرفرد  روانشناسانفراینداصلیوعمدةتحوالخالقیمحسوبمیشودحاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به وضعیتیاستکهنقضهریکازآنها،نوعیرنجهیجانییااحساسناگوارشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرموحیارا

  .دنبالخواهدداشتورعایتآنهابهاحساسرضایتخاطروآرامشدرونیاومنتهیمیشود
  )1در رویکردهاي مختلف روان شناسی (ها  جدول تطبیقی راهکارهاي درونی سازي ارزش

مبدا درونی سازي   رویکردها
  ارزش ها

چارچوب 
  تحولی

نقش فرد در فرایند 
درونی سازي ارزش 

  ها

تحول درونی سازي هاي  مکانیزم
  ارزش ها

  همسانسازي،شکل گیریفرامن  تعامل  مرحله اي  بیرونی  روان تحلیل گري
پیوسته(غیر   بیرونی  اجتماعی -شناختی

  مرحله اي)
الگو برداري، خود نظم دهی،   تعامل

تقویت خود، تجربه تنبیه، اسناد 
  دهی

تعارض شناختی، جذب و انطباق   تعامل  مرحله اي  درونی  تحولی -شناختی
  تعادل جوییشناختی، 

فنون نظم دهی، ظرفیت شناختی،   تعامل  مرحله اي  درونی  شناختی –عاطفی 
  سطح انگیزش و همدلی

  
قدارد درکنظریه روان ارویکردروان تحلیلگري (نظریهفروید) : ولیننظریۀکاملدرمورددرونیسازیبهفرویدتعلّ
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ــهادرفرزندان،   ــی سازیارزشـــ ــه درونـــ ــه تحلیلگریدرزمینـــ یآنبـــ بدونطرحبرخیازمفاهیمعمدةرویکردکلّ
نظامرفتاریوروانیانسان،کاریبسدشواریخواهدبود مشهورترین مفاهیم این رویکرد نهاد، من وفرامن هستند طبـق  

درنهاد وجود ندارد  نه خوب،نه بد ونه اخـالق. بـه طوریکـه پیرودسـتیابی     هاي  نظریه فروید احکام وارزش
 بخش منطقی شخصـیت را تشـکیل   "من "نامد . می ه فروید آن را  اصل لذتبالفاصله به تحقق امیال است ک

ــت عمــل  مــی ــتیباموقعیتجهانخارجو  مــی دهــد و طبــق اصــل واقعی کنــد ایناصلحاکیازاینواقعیتاستکهرفتاربایس
  اقتضائاتآنهدایتشود،نهفقط بانیازهاوامیالی که ازدرونبرمیخیزند

هدفهاوآرمانهایمقبولمیپردازد، هماهنگیــدرونروانیوبین کهبهســازماندهیوحفظهنجارهایاخالقی، "فــرامن  " 
  .راتسهیلمی کندها  شخصیمنجرمیشودوسازشیافتگی فرد با ارزش

ــا و ارزش    ــتکهغالباً هنجارهـ ــدینی اسـ ــهاي والـ ــاي  فرامن،تجسمارزشـ ــمیکنندهـ  .جامعهرامنعکسـ

تهمینجزءاســـتکهتعیینمیکندچهچیزي  ــتتادرپیلذّ ــوي  .درستاستوچهچیزینادرستاستوبیشتردرپیتکامالسـ الگـ
مشخصضوابطفرامنازنظامپاداشـهاوتنبیه هایوالدینسرچشــمهمیگیرد چیـزي کــه بــه فرزنـدان امکــان میدهــد    

  درنبودچهره هایمقتدر برونی،خودرامهارکنند.
گـردد، و چـه بسـا مـورد      مـی  فروید معتقد است: کودك در آغاز زندگی با امر و نهی پدر و مادر روبرو

شود که با خلقـت   می گیرد و تصور می گیرد، کم کم این امر و نهی در ذهن او جاي می ترغیب و تشویق قرار
فکر، این حالت را در ذهن او پدید آورده هاي  و مهار کردنها  او همراه بوده است، در حالی که این ممنوعیت

  است.
پس زده و تمایالت سرکوفته و عوامـل  هاي  ت نیست خواهشوجدان اخالقی از نظر فروید متکی بر فطر

  )11: 1386موروثی است که در ضمیر باطن گرد آمده اند و اسمش را وجدان اخالقی نهاده اند.(سبحانی، 
رویکردشــــــــــــــــــــــــــناختی عــــــــــــــــــــــــــاطفی (نظریــــــــــــــــــــــــــه 

ــافمن) ــافمن :هــــــ ــاطالعات،یعنیمارتین هــــــ ، 1ایندیدگاه،بهیکیازپژوهشگرانمعاصردرحوزةپردازشــــــ
قداردبر ــدارزشتعلّ ــا  حسبهافمنبهرغماینکهرشــ ــرایطنظم  هــ ــتخارجازچارچوبو شــ ــدان ممکناســ درفرزنــ

ــیدرفراینددرونی   ــباطیوالدینبا فرزندنقشیاساســــــ دهیودرضمنتعاملبادیگرانحاصلشود،امابرخوردهایانضــــــ
ــهادراوایفامیکنند ــباطی   .سازیارزشـ ــترهاییازبرخوردهاي انضـ ــا بهگسـ ــی اینموقعیتهـ ــد  مـ مانندکهفرزنـ
 .یوهایی عمــــــــل کندکهآثارناگواریبرایدیگرانبهدنبالداشتهباشــــــــد  درآنهاسعیمیکندبهشــــــــ 

کوشـــــــــــندرفتارفرزند رابهشـــــــــــیوهایی  مـــــــــــی پدریامادردراینموارد،مـــــــــــداخلهکردهو
در نتیجه،آنچهکهکودکـــــــــــدربرخوردهاي  .تغییردهندکهبانیازهایفردمقابلسازگارباشــــــــــد 

درتجربههایارزشی آتیاومؤثرخواهدبود   .انضباطییادمیگیرد،احتماالً

                                                   
1.Hoffman, Martin 
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شیوةآموزشمهاررفتارراتوصــیفمی کند.فنونیکهدرآنسعیمیشــودبا ارائۀنمونــه ها،طرحواقعیاتوپدیــده هافمنسه
ــکلداد  یراشـــ ــاص درذهندیگري،قواعدواصولکلّ ــها،کههافمنآنرافنونالقایی  .هایخـــ والدینبااستفادهازاینروشـــ
ــد کننــد. دربسیاریازاینفنون،ازســوی مــی مینامد،تأثیررفتارفرزنــد برانســان هایدیگرراخاطرنشــان والدینبه فرزن

ــودکهبهانجامرفتارهایجبرانیاقدامکنند  ــنهادمی شـ ــدرونی   .پیشـ ــتهازفنون، معتقدبودکهـ هافمندرموردایندسـ
ــد   ــهاوتکوینجهت گیریهایمبتنیبربینیازیازتأییـــــــــــــــــــــــــــ سازیارزشـــــــــــــــــــــــــــ
ــیوه   ــتکهپدرومادرتاچهحد ازاینشـــــ هایبیرونیونیزبرخورداریازسطحباالیاحساسگناه،بهاینواقعیتوابستهاســـــ

  .کنندهااستفادهمی 
درمقابلفنونالقایی،شیوه هایمبتنیبراعمالزورقراردارند. والدیندراینشـیوه هـااز نیرویبدنی،محرومکردنفرزنـد    
ــتفادهمیکنند.هافمنادعامی   ــریحوقاطعیاتهدید کودکاســـــــــــــ ازامکاناتومزایایخاص،فرامینصـــــــــــــ
کندچنینرویکردیبانوعیجهتگیریارزشــــــــــــــــــــــــــــــیدر فرزنــــــــــــــــــــــــــــــدان،   

ــت کهمبتنیبراجتنابازکشفرفتارنادرستتوسط ــی باشد،همبستهاســـ ــواییوتحمل تنبیهمـــ  .عواملبیرونی،رســـ

ــیوهها  ــامی کندکاربردمناسباینشـــ ــی باوجوداین،هافمنادعـــ ــاي   مـــ ــازیارزش هـــ ــددردرونی ســـ توانـــ
اجتماعیسهیمباشد.دلیآلنهمایناستکه،چنین تلفیقیمـی تواندراهیبرایآگاهیبخشیدنبهفرزنداندرمورداحسـاس قـوي    

اثربخشـــــیچنین  .وصریحرفتارهایگستاخانهفرزندانباشـــــندوالدینوجــــدیت آنهادرمسائلخاصیاابزارقاطع 
ــتفادهقرارمی   ــودکهغالباً شیوةالقاییرامورداسـ فنونیبااینروشترکیبی،مشروطبهایناستکهازسویوالدینیبهکاربردهشـ

 .دهند
ــت  ــهایمبتنیبرقهر وازدستدادنعشقومحبتپدرومادراســـــــــ ــیوه . دستۀسوم،روشـــــــــ در اینشـــــــــ

فاقمی افتـد ها،یکیازوالدینبهطورآشکاردرمقابلرفتارکو  .دکموضعمیگیرد،امااین موضع گیریبهصورتغیرجسمانیاتّ

برایمثال،خشمونارضایتیخودازمشـــــــــــــــــــــارکت کودکدررفتارهاینامناســـــــــــــــــــــبرابابی   
 .اعتناییوقهرکردن،روگردانــــــــــــــــــــدنوحرفنزدنبااوبروزمی دهــــــــــــــــــــد

ــ  تهنمی هافمندرموردچنینشـــیوههاییاعتقادداردکه،بهطورنظاممندیبافرایند درونـــی سازیارزشهایاجتماعی،همبسـ
 .باشند

ــهاکمکمیکنند  ــازي ارزشــــ  .براساسنظرهافمن،استفادهازشیوههایالقاییبهچنددلیلبهفراینددرونیســــ

ــطحمتعادلیازانگیزش،را    ــطحانگیزش، یاســـــــــ ــیوه هاییبهترینســـــــــ اول،بهخاطرآنکهچنینشـــــــــ
دوم،اینکهچنــــــــــــــین فنونیتوجــــــــــــــه  .براییادگیریدرفرزندایجادمیکننـــــــــــــد 
ــوعبرانگیختهو ــتفرزندرابهمیزانکافینسبتبهموضـ  .درعینحال،احتماالیجاد اضطرابسطحباالوخشمهممنتفیاسـ

ــوعالقایی   ــد دقّتبیشتریدرموضـــــــــــــــــــــــــــــــــ درنتیجه،فرزنـــــــــــــــــــــــــــــــــ
کردهوپردازشاطالعاتدرمورداظهاراتالقاشدهبهطورعمیقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورتمیپذیرد. 
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عالوهبراین،بهدلیآلنکهاطالعاتمربوطبهموضوعدرقالبتوضیحوتبیینیکمســئلهبهکودك ارائهمیشــوند،اقداماتنظم   
ــد دهیوالدینکمترم ــتبدانهجلوهمی کنن ــد    .س ــمی یاب ــویفرزند همکاهش ــه،احتمالبروز واکنشازس  .درنتیج

ــد   ینخواهدشــ ــد تلقّ ــه عنوانتهدیدیبرایآزادیفرزنــ هــــم   .بهبیاندیگر،برقرارینظمدررفتارروزانهکودکبــ
چنین،روشــهایالقاییتوجهکودکرا برنتایجرفتارآنهابرایــافراددیگرمتمرکزمی کندوازظرفیتکودکانبرایاحســـاس   

ــتفادههمــدردي ب ــی اافراددیگرواحساسگناهناشیازآگاهینسبتبهناراحتیدیگرانبهنحوبهتریاس ــهم  .کنــد م احساس
  .احساسگناه،اندیشهجبران رفتارگذشتهواصالحآنرابرمی انگیزد .دلیباانگیزه هاینوع دوستانهمرتبطاست

ردازند،کهبهشـیوه  پ مـی  الگو برداري بندورا:نظریه هاییادگیریاجتماعیبهبررسیمسئلهارائهالگوهاییبهفرزندان
درمواردقدیمی تر اینمطالعـات  . هایاخالقیوپسندیدهرفتارمی کنند،یابهدلیلنقضهنجارهامورد تنبیهقرارمی گیرند

ــت    ــاهده الگو،رفتاررافراگرفتهودرموقعیــــــــ ــدازطریق مشــــــــ ــبراینبودکه فرزنــــــــ فرضــــــــ
ــورندارد،آنرفتارراتقلید ــی هایبعدي،کهالگوحضــــ ــد صــــــحنهتنبی  . کنــــــد  مــــ درمواردیکهفرزنــــ

ــتقیمتنبیهمی  یکالگو ــتکه فرزندبهطورتخیلیوبهشیوهایغیرمســـ ــاهدهمیکند،فرض ایناســـ یهنجارشکنرامشـــ
ــدهازرفتارناقض    ــبینیمی کند،بدینترتیب،درموقعیتهایواقعیآینــــ ــرانجام رفتارالگوراپیشــــ شود،یااینکهســــ

ــابمیورزد ــیرطوالنیوپیچیده،فرایندهایمختلفیازقبیل . هنجارها،اجتنــــــــــــــــــ دراینمســــــــــــــــــ
ــوق 3،فرایندهایتولیــــــدرفتاري2ادداري،فراینــــــدهایی1فرایندهایتوجــــــه وباألخره،فراینــــــدهاي مشــــ
ــزش ــازیرفتار،وبهتعبیراین  4وانگیــــــــــ ــتندکهبردرونی ســــــــــ ،چهارسازوکارمربوطبههمهســــــــــ

ــدبود ــک سرمشــــــق    .نظریهپردازان،بریادگیریرفتار،اثرگذارخواهنــــ پیشــــــازاینکهچیزیاز یــــ
ــرد  ــقبایدموردتوجهقرار گی ــخص،تقویتهاي   .آموختهشود،آنسرمش ــت هایحسیش ــینفردونیزویژگی ظرفی پیش

 .هایمختلفالگوبراین کهچهچیزیموردتوجهقراربگیردوتاچـه حـددر کانونتوجهانتخابیفردواقعشود،مؤثرهسـتند   

ــوند،بایدحفظگردند  ــتآمدهاز راهمشاهدهمفیدواقعشـــــــــــ  .برایاینکهاطالعاتبهدســـــــــــ

ــوندومدت   ــمیوکالمیذخیرهمی شــــــ ــدهاییادداري،اطالعاتبهطورنمادي وبهدوصورتتجســــــ درفراینــــــ
فرایندهایتولیدرفتاریتعیینمی کنندکهآنچه  .هاپسازیادگیریمشاهدهایقابل بازیابی اندومی توانمطابقباآنهاعملکرد

ــود ــااین   .یادگرفتهشدهاســــت،تاچهاندازهبهعملکردتبدیلمی شــ ــت تــ یکدورهمرورشــــناختی الزماســ
  کهفردبتواندرفتاریمطابقبارفتارالگویمشاهده شدهانجامدهد.

گیـرد  وشـالوده اسـاس آن را     مـی  ي با فرهنگ شدن در محیط خانه صورتمقدمات آمادگی کودك برا
باشد خصوصیات ملـی یـک    می گذارند و وظیفه مدرسه ساختن وپیراستن این شالوده می والدین کودکان بنیان

ملت که زاییده فرهنگ آن جامعه است در آغوش خانواده باید به فرزند تفهیم شود همان طور کـه عقیـده   
                                                   

1.Attention processes 
2.Retentional processes 
3.Behavior production processes 
4.Incentive & motivational processes 
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 گیرد همان طوري که فرزنـد بـه همـان زبـانی تکلـم      می بر اساس الگوي مذهبی خانواده شکل مذهبی فرزند
کنـد کـه    مـی  پوشـد و رفتـار   می لباس ،خورد می گویند فرزند همان طوري غذا می کند که والدین او سخن می

  )56: 1387 ،والدین او این اعمال را انجام میدهند ( شاپوریان
بنیادیاصلمزبورآناسـتکه،آدم هاهمیشهدرجسـتجویدالیلوتبیینهایموردنیازبراي   رویکرداسناد سلیگمن: اندیشۀ
ــند  ــایخودمی کوشـــ ــباط    .رفتارهـــ ــازیارزش هاازطریقآننوعانضـــ ــریحمیکند،درونی ســـ لپرتصـــ

ــود  ــاررابرفرزند واردمیکند،تسهیلمیشـ ــایی   .والدینیکهکمترینمیزانفشـ ــیوه هـ ــد ترغیبشودتابهشـ اگرفرزنـ
ــه  برخالفخواستدرونیخودشرفتارکند،در ــددبرمیآیدرفتار فرمانبرانـــــــــــــــــــــ صـــــــــــــــــــــ

ــتنادبهارادهفردیخودتوجیهکند ــا اگرفشــــــــــــــارنیرویبیرونی  . اشراازطریقاســــــــــــ امــــــــــــ
ــبتداده  .شـــــــود  مـــــــی  آشکاروغیرقابلتردیدباشد،رفتاراطاعتکودکبهآسانیبههماننیرویبیرونینســـــ

ــارهاي   ــه برانگیزیایجادشودکهدرآنازفشــــــــــــــــ دراینصورت،اگردرآیندهشرایطوسوســــــــــــــــ
ــرورتتبعیت فرزنـــــدازهنجارهایجامعهموردنظر وجودنـــــدارد  نیرویخارجیخبرینباشد،دلیلی  .برایضـــ

ــد،اینامکانرابهفرزند   ــد، چندانشدیدنباشـ ــباطیبراوواردمی کننـ  امااگرفشاریکهوالدینبرایعملیکردنچارچوبانضـ
ــا  دهـــدکهبرایاطاعتخودازآنمالك مـــی درنتیجه،وقتیبایکشرایطوسوســـه  .یـــک تبییندرونیراپدیـــدآوردهـ

اورا بهنقضاصولوهنجارهایخاصـــترغیبمی کند،اینظرفیتوتواناییراداردکـــه   برانگیزجدیدمواجهمیشـــود کهـــ  
ــاص خـــــودرازیر     ــدوناین کهنیازبهآنباشـــــدکهنگرش خـــ فپرهیزکند،بـــ حتیدرغیابیکناظربیرونیازتخلّ

  )45: 1389(کریم زاده، .پابگذاردیابرخالفخودپندارهایشدرموردخوببودنعملکند
در گذرازاعمالی است کـه اهـداف گونـاگون را دربـردارد     رابطه والدین با فرزندان یا شیوه فرزند پروري 

آموزش مهارت ها،آشنا کردن با قـوانین  ،فرزندانهاي  شناسایی رشد و پیشرفت استعداد،تربیت فرهنگی وروانی
اجتماعی از دید والدین ازجمله این اهداف است. پارسنز نیز دوکـارکرد اساسـی یعنـی اجتمـاعی     هاي  و ارزش

اجتمـاع )وشــکوفایی شخصــیت فرزنـدان رابــراي خـانواده در نظــر میگیــرد    هــاي  زشکـردن (آشــنایی بـا ار  
 ) .16: 1376،.(اعزازي

با فرزندان،رابطه اي یکسان وبرطبق الگویی خاص نیست بـر   یرابطه والدین اعم از آموزشی،یا غیر آموزش
).بـه  1،1995(ژیفولوواسـور در ارتباط هسـتند  ها  اساس تحقیقی در فرانسه این مدل هاباطبقه اجتماعی خانواده

فرزنـد پـروري   هاي  وجود ندارد بلکه تعداد روشها  یک مدل فرزند پروري در همه خانواده"گفته کاستالن 
  )7: 2،1986ناست (کاستالها  به تعداد خانوداه

                                                   
1.Giffo-Levasseur 
2.Castellan 
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  نتیجه گیري -7
میت غیر قبل اجتماعی در هر جامعه اي از اههاي  مقوله امنیت اجتماعی به عنوان یکی از مهم ترین مقوله

جامعه پیوند ناگسستنی دارد تا جایی که به باور هاي  انکاري برخوردار است. امنیت اجتماعی با ارزش
جامعه حفظ گردد. هاي  شود که ارزش می بسیاري از متفکران در صورتی امنیت اجتماعی در جامعه حفظ

است در جهت تقویت یا تضعیف  گذارند و این اثرگذاري ممکن می عوامل بسیاري بر امنیت جامعه تاثیر
شود جنگ نرم است. جنگ  می باشد یکی از مهم ترین عواملی که باعث تضعیف امنیت اجتماعیها  ارزش

 باعث تضعیف امنیت اجتماعیها  جامعه و اخالل در روند درونی شدن ارزشهاي  نرم با تغییر در ارزش
تماعی خود را حفظ کند که ضمن درونی کردن تواند امنیت اج می شود. جامعه اي در مقابل جنگ نرم می

خود را حفظ نماید. در خصوص حفظ هاي  خود بتواند در مقابل اقدامات مجري جنگ نرم ارزشهاي  ارزش
بسیار ها  جامعه و تقویت امنیت اجتماعی خانواده نقش غیر قابل انکاري دارد که لزوم توجه به آنهاي  ارزش

و با ها  تهاجم پذیري، در درون خانوادههاي  و قطع زمینهها  در برابر توطئه مقاوم سازي نسلباشد. می کار ساز
باشد. در اهمیت خانواده همین بس که خانواده از نهادهاي بنیادین جامعه  می تربیت صحیح فرزندان ممکن

هاي  انسانی است که همواره به اشکال گوناگونی در تاریخ وجود داشته است. این نهاد با کارکردها و نقش
کند چه انسان در درون خانواده  می مختلفی که بر عهده دارد، در تنظیم زندگی اجتماعی انساننقش مهمی ایفا

گیرد و همواره با آن سروکار دارد.  می متولد شده، رشد یافته و بسیاري از امور و مفاهیم را از خانواده فرا
 نده شخصیت است، در درون خانواده نمود پیداانسانی که اساسی ترین عوامل شکل دههاي  مهم ترین تجربه

و هم چنین جهت دهی به ها  یابد و آموختن زبان، آداب و رسوم و برقراري روابط اجتماعی، ظهور اندیشه می
شود. از این رو، خانواده تاثیر ژرفی بر دیگر نهادهاي اجتماعی دارد. براي  می شخصیت انسان، از خانواده آغاز

توانند با تربیت دینی فرزندان خود نقش ارزشمند خود را در  ها می رهنگی نیز خانوادهمقابله با تهاجم ف
جامعه و به ویژه در جامعه اسالمی به ظهور برسانند.وظیفه خانواده در عرصه مقابله با تهاجم فرهنگی، 

جلوگیري بستن راه ورود فرهنگ مهاجم به خانه و در واقع مقاوم سازي نسل جوان است. در حقیقت براي 
فساد، باید شیوه صحیح تربیت هاي  از نفوذ و گسترش مفاسد و بازداري نسل جدید از پیوستن به جرگه

اجتماعی را به هاي  فرزند پروري است که ارزشهاي  خانواده از طریق سبکاسالمی را در پیش گرفت.
اجتماعی مناسب و ي ها فرزند پروري کارآمد شکل گیري ارزشهاي  کند، بدون سبک می فرزندان منتقل

فرزندپروري صحیح  در نهاد هاي  به واسطه شیوهها  ماحصل آن شخصیت کارامد میسر نمی باشد ارزش
کنند به  می گردد.والدینی که شرایط امنیت وآزادي روانی براي فرزندان خود فراهم می فرزندان درونی سازي

ا والدینی که این شرایط را براي فرزندانشان دهند ت می اجتماعی وي را رشدهاي  احتمال زیاد بیشتر ارزش
  فراهم نمی کنند.
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  پدافند غیرعامل کشور بررسی نقش مساجد و اماکن متبرکه در
  3سمیرا بیگی هنم ، 2محمد نورمحمدي نجف آبادي، 1فریبرز صدیقی ارفعی

  
  چکیده

یادگیري ، ستاد مقدسی براي تعلیم و تربیت شایسته، مساجد و اماکن متبرکه از زمان گذشته تاکنون
ۀ خان، ساز دانشگاه انسان، آموزشگاه راه و رسم زندگی فردي و اجتماعی، اصول عبودیت و بندگی

مکانی براي ، واالي اخالقی و رفتاريهاي  محل مناسبی براي عملی ساختن ارزش، ارشاد و هدایت
موحدو پایگاهی براي جهاد و نهضت اسالمی علیه حاکمان ۀ وحدت و یکپارچگی جامعۀ ایجاد زمین

متبرکه در در این مقاله سعی در بررسی نقش مساجد و اماکن . جور و ستم پیشه مطرح بوده است
 در ابتدا به معرفی و بیـان مفهـوم و اهمیـت پدافنـد غیرعامـل     . پدافند غیرعامل کشور را داریم

جنگ نرم و پدافند غیرعامل پرداخته و به ، سپس به توضیحی در رابطه با اماکن مذهبی، پردازیم می
؛ در شود می داختهبحث درباره کارکردهاي اماکن مذهبی در پدافند غیرعامل و مقابله با جنگ نرم پر

اطالعات این پـژوهش بـا   . کنیم می پدافند غیرعامل در اماکن مذهبی را بیانۀ نهایت موانع توسع
و منابع اطالعات علمی اینترنتی گـردآوري شـده   ها  اسنادي و جستجو در پایگاه  -روش تحلیلی

نـد از: توسـعه و   کارکردهاي اماکن مذهبی در پدافند غیرعامل و مقابله با جنگ نرم عبارت. است
مردمی براي اجراي اقدامات پدافند هاي  ورود ساختار و برنامه، و باورهاي دینیها  تقویت ارزش

ایجاد شبکه امن براي اطالع رسانی و آمادگی دائم ، مقاوم سازي فکري و اعتقادي مردم، غیرعامل
وه بـر کـارکرد   اماکن مذهبی عـال . احیاء هویت رفع مشکالت مردمی در اماکن مذهبی، در مردم
امکان ایجاد فضا و بستري براي مصون سازي آحاد جامعه را در مقابل حمالت نرم دشمن ، سخت

  . خواهد داشت
  . اسنادي -تحلیلی، پدافند غیرعامل، اماکن متبرکه، مساجد :ها کلیدواژه
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  مقدمه  
ه و سایر اماکن مذهبی واقعی ترین و قوي ترین کارهاي فرهنگی در محور و برنامه مساجد و بقاع متبرک

قرار دارد و جامعه موفق جامعه ایی است که در قالب فرهنگی در این اماکن به فعالیت بپردازد و استفاده از 
مساجد و اماکن مذهبی در واقع راهکاري براي مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی است. نقش راهبردي 

اجتماعی و سیاسی  ،مشکوك و شبهه برانگیز فرهنگیهاي  مساجد و اماکن مذهبی در تبیین اهداف جریان
داخلی و انسجام بخشی در مقابله با تهاجمات خارجی و بارور سازي نیروي انسانی متعهد براي دفاع از اسالم، 
انقالب و تمامیت ارضی کشور و حتی رفع مشکالت اجتماعی بی بدیل است. پدافند غیرعامل جنگ نرم 

شود. این پدافند  می در باورهاي نیک افراد جامعه در قبل و بعد از جنگ ها موجب کاهش صدمات و شکاف
میزان تاثیرگذاري حمالت نرم را کاهش داده و قدرت بازپروري افکار را در مدت کوتاهی پس از آن 

  ). 54، ص 1392دهد (کائینی،  می افزایش
جوامع بشري آمیخته شـده و  چه به صورت خواسته و یا ناخواسته و تحمیلی با زندگی و حیات ها  جنگ

رسد، که هیچ راه گریزي از آن وجود ندارد. در طـول تـاریخ جوامـع بشـري،      می در بسیاري از موارد به نظر
و دانش آن جامعه و پارامترهاي موثر دچار تغییـر و  ها  قواعد و اصول جنگ با توجه به امکانات، توانمندي

عمـومی، هویـت   هـاي   از موجودیت و تمامیت ارضـی، ثـروت  تحول اساسی گردیده است. با این حال، پدافند 
شـود (پـور رحـیم و     مـی  نیروهاي نظامی و امنیتی هر کشور محسوبهاي  فرهنگی و اجتماعی از اهم فعالیت

یک جنگ تمام عیار را براي شکست دادن دشمن هاي  ).  جنگ نرم کلیه ي مولفه14، ص 1389همکاران، 
ابـزار جنگـی دشـمن    هـا   سیاسی هراس انگیز و قطعنامههاي  نقالبی، تحلیلضد اهاي  داراست. ماهواره، سایت

هستند. برخالف جنگ سخت، عوارض جنگ نرم عمدتا با چشـم قابـل مشـاهده نیسـت. جنـگ نـرم روي       
پردازد کـه موجـب کـاهش     می کند. پدافند غیرعامل جنگ نرم به مسایلی می باورهاي عمومی هدف گذاري

ي نیک افراد جامعـه در حـین جنـگ و پـس از آن شـود. ایـن پدافنـد میـزان         د باورهاها  صدمات و شکاف
 تاثیرگذاري حمالت نرم را کاهش داده و قدرت بازپروري افکـار را در مـدت کوتـاهی پـس از آن افـزایش     

  ). 64، ص 1392دهد (کائینی،  می
ت به بهره بـرداري  پدافند غیرعامل قبل از بروز جنگ باید برنامه ریزي، طراحی و اجرا شده و در حقیق

توانند با اعتماد به نفس بیشتري به احقاق حقـوق   می رسیده باشد. در این صورت است که مردم و نظام حاکم
هاي  و روابط بین المللی بپردازند و با اجاد بازدارندگی موجب تجدید نظر قدرتها  خود در عرصه ي سیاست

). با 92، ص 1387اندازي شوند (عصاریان و جهانبخش، تهاجمی و برهاي  برتر و دشمنان در به کارگیري طرح
توجه به اقدامات اخیر در جنگ هها و تغییر دفاعی نیروهـاي مسـلح ضـرورت تشـکیل پدافنـد غیرعامـل،       

حائز اهمیـت بـوده و الزم   ها  مرتبط با آنها، تمرین و اجراي مداوم طرحهاي  سازماندهی، آموزش، تهیه طرح
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هـداف فـوق فرهنـگ پدافنـد غیرعامـل در تمـام سـطوح نیروهـاي مسـلح و در          است به منظور دستیابی به ا
مرتبط هاي  دقیق طرحهاي  الزم و برنامه ریزيهاي  مختلف سازمان توسعه یابد و با انجام پیش بینیهاي  بخش

آنچه از موارد ). 100، ص 1387ریان و جهانبخش، با پدافند غیرعامل تهیه و به مورد اجرا گذاشته شود (عصا
آید، آن است که اوال جنگ و تهدید جزو الینفک مسایل امروزي براي هر کشـور بـه خصـوص     می فوق بر

انقـالب  هـاي   خاص خود است. ثانیا مـا بـراي رسـیدن بـه آرمـان     هاي  و مولفهها  کشور انقالبی ما با شاخصه
. ثالثـا برابـري و عـدم    هستیمها  اسالمی، توسعه و رشد جامعه نیازمند برخورداري از امنیت در تمامی زمینه

مختلف به خصوص استفاده از پدافنـد  هاي  و تکنیکها  تقارن توان خودي در مقابل دشمن استقاده از تاکتیک
تـوان بـا اقـدامات دفـاع      می گذشتههاي  نماید. لذا با توجه به تجارب ارزشمند جنگ می غیرعامل را ضروري

ارات به مراکز ثقل را به حداقل رسانید و هزینه جنگ و استفاده از ترفندهاي مختلف تلفات و خس غیرعامل
ملـی و اسـتقالل   هـاي   را براي دشمن زیاد کرد و در نهایت با ارتقاي آستانه ي مقاومت، امنیت ملی و سرمایه

  کشور را حفظ نمود. 
  اهمیت و ضرورت پژوهش 

با عنایت به مایوس شدن استکبار جهانی مبنی بر انجام حمالت نظامی و سخت براي به زانو در آوردن نظام 
ایمن سازي و کاهش آسیب پذیري در زیر  غیرعاملاسالمی در حال حاضر همده ترین هدف پدافند 

د. علی رغم اثرات نرم مورد نیاز مردم است تا شرایطی را براي امنیت روانی جامعه ایجاد نمایهاي  ساخت
بسیار عمیق اماکن مذهبی در خود سازي فردي و وحدت یکپارچگی مردم و جامعه در صدر اسالم، توسعه 
تمدن اسالمی و پیروزي انقالب شکوهمند ایران و موفقیت در دفاع مقدس، متاسفانه با تهاجم فرهنگی توسط 

طی دو دهه گذشته در ایران نقش اماکن  استکبار جهانی و اولویت قرار گرفتن مسائل سیاسی و اقتصادي
دهد که حضور مشتمر مردم  می نشانها  مذهبی در مقابله با دشمنان داخلی و خارجی کم رنگ شده و بررسی

  ). 54، ص 1392ضعیف تر شده است (کائینی، ها  کمتر و کیفیت برنامه
در قـرآن کـریم آمـده اسـت:      باشـد، چنانچـه   می موضوع دفاع در متون اسالمی نیز داراي اهمیت فراوانی

هرکسی نفسی را بدون قصاص و بدون علت ایجاد فساد در روي زمین به قتل برساند، مثل آن باشد کـه کـل   «
مردم را کشته و هرکس نفسی را از مرگ برهاند و حیات بخشد، مثل آن است که کل مردم را نجـات داده  

باشد، چنانچه در قـرآن کـریم    می یم خداوند به انسان). موضوع پدافند غیرعامل از تعال32(مائده، آیه » است
ما به حضرت داوود ساخت زره را تعلـیم دادیـم تـا شـما را از آسـیب حفـظ کنـد پـس آیـا از          «آمده است: 
). دفاع جزئی از هویت یک ملت زنده است. هر ملتی که نتواند از خود دفـاع  80(انبیاء، آیه » شکرگذارانید

م که به فکر دفاع از خود نباشد و خود را آماده نکند در واقع زنده نیسـت، هـر   کند زنده نیست. هر ملتی ه
  ). 28، ص 1389ملتی هم که اهمیت دفاع را درك نکند به یک معنا زنده نیست (حسین شاهی، 
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باشد (به عنوان نگاه هزاره سومی). چنانکه موجـب   می پدافند غیرعامل داراي اهمیت اقتصادي و ارزي نیز
ات و تسلیحات گران قیمت نظـامی نظیـر هواپیماهـاي نظـامی و ترابـري، بالگردهـا، شـناورها،        حفظ تجهیز

و مراکز حساس سیاسی شده ها  و نیز مراکز حیاتی حساس غیرنظامی همچون فرودگاه ها، نیروگاهها  توپخانه
ین و کـاربردي  کند. از آنجا کـه مهمتـر   می و ادامه ي فعالیت این موارد را در شرایط بحران و جنگ تضمین

قرن بیستم، استراتژي انهدام مراکز ثقل است، دفاع غیرعامل به عنوان محافظ و هاي  ترین استراتژي در جنگ
). از طرفی امـاکن مـذهبی   29، ص 1387پوشش این مراکز، از اهمیت باالیی برخوردار است (شجاعی مقدم، 

سازي آحاد جامعه را در مقابل حمالت نرم عالوه بر کارکرد سخت، امکان ایجاد فضا و بستري براي مصون 
دشمن خواهد داشت لذا ضروري است جایگاه اماکن مذهبی (مساجد، حسینیه، بقعه امـام زادگـان، فاطمیـه،    
مهدیه، آرامگاه پیامبران و ا ئمه معصومین و غیره) در توسعه پدافند غیرعامل با توجه به تهدیداتی که مورد 

  ).  54، ص 1392جه قرار گیرد (کائینی، توجه مردم خواهد بود مورد تو
  روش تحقیق 

باشد و از راه فیش برداري، یادداشت برداري و همچنین جستجو در  می تحلیلی -روش این پژوهش توصیفی
شود و سپس  می و منابع اطالعات علمی اینترنتی گردآوري شده است. ابتدا اطالعات الزم گرد آوريها  پایگاه

شود. در مرحله بعد، اطالعات گردآوري شده طبقه بندي و  می ع آوري شده پرداختهبه تفسیر اطالعات جم
پژوهش پاسخ هاي  مورد بررسی قرار گرفته و به پرسشها  شوند، آنگاه تشابهات و تفاوت می خالصه بندي

ت. شود. ابزار این پژوهش در این پژوهش براي گردآوري اطالعات از روش سندکاوي استفاه شده اس می داده
در دسترس پژوهشگران که هاي  و پژوهشها  بر این اساس، کلیه ي کتاب ها، مدارك، اسناد، پایگاه ها، مقاله

  فیش برداري شده است. ها  به بررسی این مفاهیم پرداخته اند، مورد مطالعه قرار گرفته و از آن
  مفهوم شناسی پدافند غیرعامل  

توان این رشته را علم به کار گیري عوامل  می شود و می سوبشاخه اي از مهندسی دفاع مح غیرعاملپدافند 
محیطی در خدمت دفاع تعریف کرد. در این بخش از مهندسی رزمی هر آنچه در محیط وجود دارد از جمله 

تواند به عنوان عناصر طراحی  می گیاهی، شرایط فیزیکی محیط مثل دما و نور زمین، ساختمان ها، پوشش
شاخص این شیوه عدم به کارگیري عامل انسانی در حین دفاع است. این هاي  ویژگی دفاعی قرار گیرد. از

ویژگی یعنی عدم مداخله ي نیروي انسانی خود زمینه اي است براي افزایش توان دففاع و مکمل قرار گرفتن 
د باحرکت دفاعی نیروي انسانی (یعنی همجواري و پوشش دهی پدافند غیرعامل و پدافن غیرعاملپدافند 

عامل). تعاریف فوق الذکر در علوم  دفاعی امروزي پس از گرد آوري تجارت مهندسی نبردهاي متنوع جهان 
گوناگون و پیچیده در هاي  مختلف و ترکیبهاي  نظامی موجود به صورتهاي  شکل گرفته است و قدرت

  ).  112، ص 1386کنند (موحدي امین،  می دفاعی از آنها استفادههاي  طرح
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با یکدیگر ارتباط دارند، این ارتباط خواه ناخواه در روابط و مناسبات ایران در ها  که بیشتر قدرتامروز 
سطح جهانی و  اینکه چگونه ما بتوانیم از خود و منافع خـود دفـاع نمـاییم تـاثیر دارد. ایـن امـر واسـته بـه         

نی است. پدافند غیرعامـل  استراتژي کنونی ما در داخل کشور و نحوه ي حضور و همکاري در جامعه ي جها
راهکاري مناسب براي ورود ایران به قرن آینده است. با پایان جنگ سرد و نیز جهـانی شـدن و اتحـاد بـین     

هـا   و دولت ها، کشور ایران نیازمند به توانایی ملی و اتحاد و همبستگی جامعه در برابر انواع بحـران ها  ملت
از مجموعه اقدامات غیرمسلحانه اي است که موجب افزایش ، غیرعامل). پدافند 26، ص 1388است (کفاش، 

ضروري، و ارتقاي پایـداري ملـی در مقابـل تهدیـدات و     هاي  بازدارندگی، کاهش آسیب پذیري، تداوم فعالیت
به مجموعه اقداماتی «). پدافند غیرعامل 13، ص 1389شود (پور رحیم و همکاران،  می اقدامات نظامی دشمن

تـوان از وارد شـدن    مـی  ستلزم به کارگیري جنگ افزار و تسلیحات نبوده و با اجراي آنشود که م می اطالق
خسارت مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی، حساس و مهم نظامی و غیرنظامی و تلفات انسـانی جلـوگیري   

کـن  هوائی موشکی دشمن را بـه حـداقل مم  هاي  نموده و یا میان خسارت و تلفات ناشی از حمالت و بمباران
  ). 29، ص 1389(حسین شاهی، » کاهش دهد

امـن،  هـاي   گی، استحکامات، سازهددفاع غیرعامل شامل مکان یابی، استتار، اختفاء، پوشش، تفرقه و پراکن
مقاوم سازي، فریب و اعالم خبر است. در دفاع غیرعامل، مراکز حیاتی، حساس و مهم، مراکزي هستند کـه  

بروز آسیب و بحران در نظام سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و دفاعی کشور از  انهدام کل یا قسمتی از آنها موجب
).  پدافند غیرعامل شامل اقدامات غیرمسلحانه 29، ص 1387شوند (شجاعی مقدم،  می سطح ملی تا سطح محلی

هـاي   و تاسیسـات، تجهیـزات و شـریان   هـا   اي است که موجب کاهش آسیب پذیري نیروي انسانی، ساختمان
). پدافنـد  107، ص 1387گردد (عصاریان و جهانبخش،  می مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمنکشور در 

غیرعامل به عنوان مکمل پدافند عامل بدون استفاده از تجهیزات پدافندي جهت تقلیل خسارت و یا جلوگیري 
غیرعامـل  شـود. بـا بهـره گیـري از پدافنـد       مـی  از صدمات و خسارت ناشی از حمالت دشمن به کار گرفتـه 

تاسیسات و تجهیزات نیروهاي نظامی در زمان تهدیـدات گسـترده دشـمن حفـظ گردیـده اسـت و بـا اتخـاذ         
تمهیدات و تصمیمات به موقع امکان ضربه زدن به نیروهاي متجاوز با استفاده از تجهیـزات مقـدور خواهـد    

اجـراي اولیـه اقـدامات    شد. وضعیت پدافند غیرعامل به گونه اي گسترده و متنوع گردیده است کـه جهـت   
، ص 1387باید ساختار سازمانی و نیروي کارآمد پیش بینـی گـردد (عصـاریان و جهـانبخش،      می مرتبط با آن

باشد که باعث افزایش بازدرندگی،  می مجموعه اقدامات غیر مسلحانه اي غیرعامل). به طور کلی پدافند 100
ء پایداري ملی در مقابل تهدیدات و اقدامات نظـامی  ضروري، و ارتقاهاي  کاهش آسیب پذیري، تداوم فعالیت

شود. پدافند غیرعامل در واقع مجموعه تهدیدات و اقدامات و طرح هـایی اسـت کـه بـا اسـتفاده از       می دشمن
ابزار، شرایط و حتی المقدور بدون نیاز به نیروي انسانی به صورت خود اتکاء از یک سو، تـوان پدافنـدي را   
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). 25، ص 1383دهـد (حسـینی،    مـی  ش داده و از سویی دیگر پیامدهاي بحران را کاهشدر زمان بحران افزای
ایجاد امنیت و حفظ منابع انسانی است. حفظ انسانها، حفـظ مراکـز اداره نظـام،     غیرعاملاولویت اول پافند 

 هـا  حفظ فرماندهی، حفظ مراکز آموزشی، حفظ دانشگاه ها، حفظ مراکز کـار و فعالیـت اجتمـاعی انسـان    
است. پدافند غیرعامل همواره به موازات دفاع عامل یعنی جنگ با سـالح و تجهیـزاات نظـامی و بـا حربـه      

  ). 214، ص 1387نظامی، همراه شده و همه جا باید حضور داشته باشد (فیروزآبادي، 
  اماکن مذهبی، جنگ نرم و پدافند غیرعامل  

شکست دادن دشمن داراست. ماهواره ها، یک جنگ تمام عیار را براي هاي  جنگ نرم کلیه ي مولفه
ابزار جنگی دشمن هستند. برخالف نگ ها  سیاسی هراس انگیز و قطعنامههاي  ضد انقالبی، تحلیلهاي  سایت

 سخت، عوارض جنگ نرم عمدتا با چشم قابل مشاهده نیست. جنگ نرم روي باورهاي عمومی هدف گذاري 
در باورهاي ها  پردازد که موجب کاهش صدمات و شکاف می کند. پدافند غیرعامل جنگ نرم به مسائلی می

شود. ایین پدافند میزان تاثیر گذاري حمالت نرم را کاهش  می نیک افراد جامعه در حین جنگ و پس از آن
  ). 64، ص 1392دهد (کائینی،  می داده و قدرت بازپروري افکار را در مدت کوتاهی پس از آن

دن توان نظامی کشور و کنترل کنندگی اوضاع پشت جبهه، سبب بـه وجـود   دفاع غیرعامل به دلیل باال بر
شـود. اقـدامات دفـاع غیرعامـل، موجـب        می روانی مثبت در شهروندان و رزمندگان -آمددن تاثیرات روحی

شـود. بـه    مـی  حفظ نیروها براي ضربه زدن در زمان و مکان مناسب و گرفتن آزادي عمل و ابتکار از دشـمن 
دلیل آنکه ایران همواره از اهداف استکبار جهانی بوده و با هدف تضعیف، مهـار و کنتـرل انقـالب اسـالمی     
(جنگ افغانستان، دو جنگ اول و دوم خلیج فارس) را در منطقه شاهد بوده ایم، در مقطع کنونی، استفاده از 

  ).   1386، امري اجتناب ناپذیر است (موحدي نیا، غیرعاملصول دفاع 
شود در  می دارد. این آمادگی فکري مردم باعث می پدافند غیرعامل جنگ نرم، مردم را همیشه آماده نگه

صورت بروز جنگ نرم به راحتی بازي نخورند و با صبر و اندیشه راهی را که کمتـرین خسـارت راا داشـته    
یري از غـافلگیري و تبـدیل شـدن    باشد برگزینند. پدافند غیرعامل اطالع رسانی عمیق و کامل را براي جلـوگ 

ر بـه  اداند. پدافند غیرعامل وظیفـه دارد بـه تقویـت روحیـه و افتخـ      می اطالعات به ضد اطالعات، ضروري
فرهنگی ملت بپردازد. تبلیغ دفاع از کشور و اسالم، خودباوري علمی و تالش براي کسـب اسـتقالل   هاي  داشته

  ).  66، ص 1392 شود (کائینی، می فرهنگی در این راستا توصیه
شـود و نیـز بـا     مـی  نکته بارز این است که دفاع غیرعامل باعث باال رفتن هزینـه نظـامی کشـور مهـاجم    

جلوگیري از وارد آمدن خسارت به کشور مدافع، سود و درامد حاصل از تهاجم نظامی را به میزان نـاچیزي  
 که باعث ایجـاد بازدارنـدگی بشـر دوسـتانه     کند می تقلیل خواهد داد و در بیشتر مواقع به زیان مشهود تبدیل

با کاهش خسارت وارده در زمان وقوع بالیاي طبیعی نیز نوعی سرمایه گذاري براي  غیرعاملشود. پدافند  می
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  ).  28، ص 1387شود (شجاعی مقدم،  می کشور استفاده کننده محسوب
  کارکردهاي اماکن مذهبی در پدافند غیرعامل و مقابله با جنگ نرم  

دافند غیرعامل مجموعه ي اقدامات غیرمسلحانه اي است که موجب کاهش آسیب پذیري نیروي انسانی، پ
گردد  می کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمنهاي  و تاسیسات، تجهیزات و شریانها  ساختمان

دیدات و تقابل در جهت مقابله با ته غیرعامل). به کارگیري پدافند 107، ص 1387(عصاریان و جهانبخش، 
خسارات ناشیاز حمالت هوایی، موشکی، زمینی و غیره کشور مهاجم موضوعی بنیادي و اساسی است که 
وسعت و گستره آن تقریبا تمام مراکز حیاتی و آسیب پذیري نظامی، اقتصادي و یره کشور را در بر گرفته و 

حو چشمگیري در  راس امور است. حفظ امنیت ملی، استقالل سیاسی و اقتصادي و پیروزي در جنگ به ن
دفاع غیر نظامی حفاظت از غیر نظامیان در شرایط جنگی است و از این رو مشتمل بر بخشی از دفاع ملی 
است که در پی تمهیدات الزم به منظور کسب آمادگی کافی در برابر هرگونه حمله احتمالی  یا باج خواهی 

  ). 213، ص 1387گردد (فیروزآبادي،  می از یک کشور
توانند بستر دو نقش اساسی را براي مردم فراهم نمایند: الـف). مکـانی بـراي خودسـازي      می اماکن مذهبی

اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادي و دفاعی. راهبردهـاي اصـلی مقابلـه بـا     هاي  فردي؛ ب). محلی براي تالش
  باشد:  می جنگ نرم از طریق اماکن مذهبی به شرح زیر

 و باورهاي دینی  ها  تقویت ارزشتوسعه و الف). 
). عبادت خدا و خدمت به خلق هدفی مزدوج؛ افزایش محبت 2). حضور داوطلبانه و احساس نیاز فطري؛ 1

  به پیامبران، ائمه معصومین و عبرت گرفتن از حماسه ي حسینی. 
 مردمی براي اجراي اقدامات پدافند غیرعامل  هاي  وجود ساختار و برنامهب). 

قرض هاي  فرهنگی مساجد، کتابخانه، موسسات خیریه، صندوقهاي  عت، هیات امناء، بسیج، کانونامام جما
  ورزشی. هاي  مذهبی، مجموعههاي  الحسنه، هیات

 مقاوم سازي فکري و اعتقادي مردم ج). 
). اعتماد 3مخرب و شایعات؛ هاي  ). دشمن شناسی و مقابله با جریان2). افزایش روحیه مقاومت و ایثار؛ 1

  جذاب براي جوانان و نوجوانان. هاي  ). اجراي برنامه4سازي در جامعه با تحلیل مسایل روز؛ 
 ایجاد شبکه امن براي اطالع رسانی و آمادگی دائم در مردم  د). 

). ایجاد شبکه اطالع رسانی مردمی (غیرالکترونیک)؛ توزیع 2). رصد دایم اطالعات و اخبار جامعه؛ 1
  خبار سالم در شبکه اطالع رسانی و جلوگیري از شایعات. اطالعات و ا
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 احیاء هویت رفع مشکالت مردمی در اماکن مذهبی  ه). 
). مکانی براي مراجعه افراد نیازمند 2دینی؛ هاي  ). افزایش روحیه ي مساعدت به دیگران برگرفته از توصیه1

رخواهانه در پناه اماکن مذهبی (کائینی، خیهاي  ). امکان توسعه انگیزه3مادي و معنوي به درگاه الهی؛ 
  ). 72، ص 1392

  موانع توسعه ي پدافند غیرعامل در اماکن مذهبی  
درگیر در هر جنگی در پی ضربه زدن به دشمن و وارد آوردن خسارت به وي بوده و با تمام تالش هاي  طرف

ی، استفاده از دفاع غیرعامل است. پردازد. یکی از راهبردهاي مهم و حیاتی دفاع می به دفاع از منافع خودي
شود که نیاز به جنگ افار و تسلیحات نظامی ندارد و با اجراي  می به مجموعه اقداماتی گفته غیرعاملپدافند 

توان از وارد آمدن خسارات مالی به تاسیسات و تجهیزات حیاتی و حساس و مهم و نیز تلفات انسانی  می آن
  ).28، ص 1387اهش داد (شجاعی مقدم، جلوگیري کرد و یا میزان آن را ک

با وجود کارکردهاي بسیار موثر اماکن مذهبی در پیشگیري اهداف مغرضانه دشـمن در جوامـع اسـالمی    
ایران و مردم مقاوم و آگاه لیکن در توسعه ي پدافند غیرعامل اماکن مذهبی نیز موانعی به شرح زیر وجـود  

  دارد: 
  نده در مدیریت مساجد و اماکن مذهبی  مداخله کنهاي  الف). تعداد دستگاه

دستگاه و نهاد در اداره ي مساجد  16براساس تحقیقات انجام شده در سازمان اوقاف و امور خیریه قریب به 
گردد که هماهنگی در اجراي  می کنند و باعث می و اماکن مذهبی به طور مستقیم و غیرمستقیم دخالت

  کندي صورت پذیرد. در اماکن مذهبی به ها  وظایف و برنامه
دینـی مـذهبی در   هاي  فرهنگی براي اجراي برنامههاي  ب). پراکندگی در دستگاه

  اماکن مذهبی  
دینی و مذهبی را به عهده دارند، در پیاده سازي و ارتباط با هاي  دستگاه هایی که مسئولیت اجراي برنامه

  ی برخوردارند. اماکن مذهبی از پراکندگی در سیاست گذاري و اجرا و عدم هماهنگ
امنا اماکن مذهبی براي توجـه بـه پدافنـد    هاي  ج). عدم کارآمدي بسیاري از هیات

  غیرعامل   
امنا اماکن مذهبی، افرادي سالخورده و بدون تخصص بوده و امکان اجراي مدیریت قوي هاي  بسیاري از هیات

  و توسعه پدافند غیرعامل به سختی ممکن خواهد بود. 
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  د). دخالت بیش از اندازه برخی از سازندگان اماکن مذهبی  
مردمی ساخت مساجد و اماکن مذهبی، دخالت در اجراي هاي  با توجه به عدم اعتبارات کافی و جنبه

پدافند هاي  فرهنگی و دینی در اماکن مذهبی و اعمال سالیق فردي در جلوگیري از توسعه برنامههاي  برنامه
  بود.  غیرعامل موثر خواهد

ه). پراکنده شدن اماکن فرهنگی از اطراف اماکن مذهبی (کتابخانه، مراکـز قرآنـی   
  و غیره)  

هاي  تمرکز اماکن فرهنگی مورد نیاز جامعه مانند کتابخانه، مراکز قرآنی، مراکز مشاوره دینی و سایت
هبی در توسعه پدافند فرهنگی و یره با محور اماکن مذهبی، ضریب نفوذ و هم افزایی را در نقش اماکن مذ

این امکان فراموش شده ها  و غفلتها  غیرعامل افزایش خواهد داد که متاسفانه به واسطه برخی محدودیت
  ).  71، ص 1392است (کائینی، 

  نتیجه گیري  
با عنایت به اهداف ایجاد اماکن مذهبی که در جوامع اسالمی تاکنون کارکرد خود را به خوبی نشان داده 

شود که این دو  می مردم، لذا مشاهدههاي  کرد تهدیدات و تهاجمات دشمن بر افکار و اندیشهاست و روی
هدف در تضاد و مقابله با یکدیگر هستند و در صورتی که در جوامعه اسالمی کارکردهاي اماکن مذهبی 

براي گردد. قطعا  می تقویت و توسعه یابد، موفقیت  چشم گیري در کاهش دستیابی اهداف دشمن محقق
مصون سازي مردم در مقابل تهاجمات نرم نیاز است اقداماتی که به رونق یافتن کمی و کیفی سازي 

هاي  تواند در اثر بخشی برنامه می اماکن مذهبی، زیبا سازي این اماکن، اطالع رسانی و غیره کههاي  برنامه
  پدافند غیرعامل همچون پایداري ملی موثر باشد را توسعه بخشیم. 

د غیرعامل قبل از بروز جنگ باید برنامه ریزي، طراحی و اجرا شده و در حقیقت به بهره بـرداري  پدافن
توانند با اعتماد به نفس بیشتري به احقاق حقـوق   می رسیده باشد. در این صورت است که مردم و نظام حاکم

موجـب تجدیـد نظـر    و روابـط بـین المللـی بپردازنـد و بـا ایجـاد بازدارنـدگی        ها  خود در عرصه ي سیاست
تهاجمی و براندازي شوند. پدافند غیرعامل شامل اقدامات هاي  برتر و دشمنان در به کارگیري طرحهاي  قدرت

و تاسیسـات، تجهیـزات و   هـا   ساختمان ،غیرمسلحانه اي است که موجب کاهش آسیب پذیري نیروي انسانی
  د. گرد می کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمنهاي  شریان

پدافنـد  هـاي   کشور از اماکن مذهبی براي توسـعه ي آمـوزش   غیرعاملضروري است که مسئولین پدافند 
غیرعامل کشور و افزایش پایداري ملی که قطعا کارکردهایی فراتر از سایر اماکن دولتی مانند مدارس، ادارات 

باال بردن تـوان نظـامی کشـور و     دولتی و غیره خواهد داشت، سرمایه گذاري نماییند. دفاع غیرعامل به دلیل
روانـی مثبـت در شـهروندان و     -کنترل کنندگی اوضاع پشت جبهه، سبب به وجود آمـددن تـاثیرات روحـی   
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شود. اقدامات دفاع غیرعامل، موجب  حفظ نیروها براي ضربه زدن در زمان و مکان مناسب و  می رزمندگان
  شود  می گرفتن آزادي عمل و ابتکار از دشمن

در باورهاي نیک افراد جامعه در قبـل و  ها  غیرعامل جنگ نرم موجب کاهش صدمات و شکافپدافند 
شود. این پدافند میزان تاثیرگذاري حمالت نرم را کاهش داده و قدرت بـازپروري افکـار را    می بعد از جنگ

جنگی است دهد. دفاع غیر نظامی حفاظت از غیر نظامیان در شرایط  می در مدت کوتاهی پس از آن افزایش
و از این رو مشتمل بر بخشی از دفاع ملی است که در پی تمهیدات الزم به منظـور کسـب آمـادگی کـافی در     

در جهـت   غیرعامـل گردد. به کارگیري پدافند  می برابر هرگونه حمله احتمالی  یا باج خواهی از یک کشور
عی بنیادي و اساسی است. قطعا براي مقابله با تهدیدات و تقابل خسارات ناشی از حمالت کشور مهاجم موضو

هـاي   مصون سازي مردم در مقابل تهاجمات نرم نیاز است اقداماتی که به رونق یافتن و کیفـی سـازي برنامـه   
پدافنـد  هـاي   توانـد در اثـر بخشـی برنامـه     مـی  اماکن مذهبی، زیباسازي این اماکن، اطالع رسانی و غیره، کـه 

  غیرعامل همچون پایداري ملی موثر باشد را توسعه بخشیم. 
مسئول در خصوص ساماندهی امور اماکن مذهبی بـا همـاهنگی بیشـتر در خصـوص     هاي  نیاز است دستگاه

دولتی و نیمه دولتی و چه در نهادهاي درونـی مسـاجد ماننـد    هاي  انسجام در مدیریت مساجد چه در دستگاه
مذهبی و غیره، و هر چه مردمی تر نمودن اداره ي اماکن مذهبی با نظارت هاي  یج، هیاتامناء، بسهاي  هیات
متنـوع در ایـن امـاکن و توسـعه ي     هـاي   حداقلی و جذب حداکثري آحاد جامعه با ایجاد برنامههاي  دستگاه

، را در دستور استفاده در طول سال از این اماکن و آماده سازي عمرانی حداقلی براي بهره مندي و حضور مردم
  کار خود قرار داده تا این اماکن به جایگاه اصلی خود که همواره در طول تاریخ موثر و مفید بوده اند برسند. 
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  شهریور.  -قانونی
). قرار گاه پدافند هوایی حضرت خاتم االنبیـاء (ص)، معاونـت پدافنـد    1384بی نا/ کمیته پدافند غیرعامل. (

  غیرعامل. 
). قرار گاه پدافند هوایی حضرت خاتم االنبیـاء (ص)، معاونـت پدافنـد    1381بی نا/ کمیته پدافند غیرعامل. (

  غیرعامل. 
). مدیریت هوشمند در پدافند غیرعامـل آب،  1389پور رحیم، علی اکبري؛ امامیان، سهیل؛ پور معلم، ناصر. (

  . 13 -30مجله راهبرد بومی، شماره صدو هفت، مرداد و شهریور: 
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، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره سی و غیرعاملپدافند هاي  بانی، اصول و شیوه). م1389حسین شاهی، آزاده. (
  . 28 -31پنجم، بهمن: 

). جمع آوري اطالعات درباره تهدیدات نامتقارن، ماهنامه نگاه، شـماره بیسـت و   1383سید جمال. ( ،حسینی
  چهار.  

 -31ه علوم اجتماعی، شماره دهم، دي: ، کتاب ماغیرعامل). اصول و مبانی پدافند 1387شجاعی مقدم، مهدي. (
28 .  

). راهبرد پدافند غیرعامـل در برابـر حمـالت هـوائی، ماهنامـه      1387عصاریان، حسین؛ جهانبخش، حسنی. (
  . 91 -128نگرش راهبردي، شماره نود و دوم، تیر: 

، مجله نگـرش  حیاتی در پدافند غیرعاملهاي  )، گفتگوي علمی: اصول و ارزش1387فیروزآبادي، سیدحسن. (
  . 213 -220راهبردي، شماره نود و دوم، تیر: 

). کارکرد اماکن مذهبی مساجد و بقاع متبرکه در پدافنـد غیرعامـل بـا رویکـرد     1392کائینی، محمد رضا. (
  . 53 -74نقش مردم در دفاع، مجله وقف میراث جاویدان، شماره هشتاد و یک، بهار: 

امل (استراتژي انتقال)، مجله رشد معلم، شماره دویست و چهل و سه، ). پدافند غیرع1388کفاش، حمیدرضا. (
  . 26 -27آبان: 

  ). اصول و مبانی پدافند غیرعامل، تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر. 1386موحدي نیا، جعفر. (
). مهندسی پدافند غیرعامل در صحنه ي عاشورا، مجله سوره اندیشه، شماره سی و 1386موحدي امین، مجید. (

 .  112 -113شش، دي و بهمن و اسفند: 
  
  





  
مراکز در به مثابه مؤلفه پدافند غیرعامل ریزي استراتژیک  رنامهارزیابی ب

  دانشگاهی رسانی اطالع
  2محمد عالئی آرانی ،1دکتر ثریا ضیائی

  
  چکیده

ریزي استراتژیک از محورهاي چند گانه براساس اسناد آموزشی و اجرایی پدافند غیرعامل برنامه
استراتژیک در بسیاري از مراکز دانشگاهی کشـور   ریزي شود. برنامه میمحسوب  پدافند غیرعامل

در معدود . رسانی مغفول مانده است براي مراکز اطالع ریزي برنامهمفهومی ناملموس و بیگانه و در 
کشور به مبحث ارزیابی عملکرد کمتر توجه شده هاي  استراتژیک تدوین شده در دانشگاههاي  برنامه
رزیابی عملکرد استراتژیک براي مدیران مراکز اطالع رسانی برخی الگوهاي ا، در این مطالعه. است

اسـتراتژیک  ي ها سازماندانشگاهی با این اعتقاد که مراکز اطالع رسانی شود.  میدانشگاهی ارائه 
و جهت تدوین الگو ابتدا مبانی نظري در حوزه ارزیابی عملکرد مدیریت استراتژیک ، محور هستند

موجـود مـدیریت اسـتراتژیک مراکـز     هـاي   سـپس شـاخص  . فتسازمانی مورد مطالعه قرار گر
و بر اساس نتایج . رسانی دانشگاهی کشور بر اساس الگوهاي ارزیابی عملکرد تحلیل شدند اطالع

ریزي براي مراکز این الگو جهت نشان دهنده کارایی در برنامه. حاصله یک الگوي اولیه تدوین شد
در . اطالع رسانی دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفتاطالع رسانی دانشگاهی در مورد یک مرکز 

  . نهایت الگوي پیشنهادي ارزیابی مدیریت استراتژیک مراکز اطالع رسانی دانشگاهی تدوین گردید
  رسانی دانشگاهی مراکز اطالع، ارزیابی عملکرد، پدافند غیرعامل، مدیریت استراتژیک: ها کلیدواژه
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  مقدمه
و تبع آن مراکز اطالع رسانی تغییر رسالت دانشگاهها  و با عنایت به 1404افق چشم انداز  با توجه

دانشگاهی به عنوان یکی از ارکان آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها، پژوهش حاضر به منظور بررسی الگوهاي 
 ارزیابی عملکرد استراتژیک براي مدیران مراکز اطالع رسانی دانشگاهی انجام گرفته است.

روند تغیر و تحول در آموزش به گونه اي است که براي تعیـین اهـداف سـازمانها نمـی تـوان صـرفا بـه        
بلکه باید با بهره گیري از اصل مدیریت استراتژیک، اهداف و راهبردهاي آینده  تجربیات گذشته اکتفا نمود

  را تدوین نمود.
بسیار دشوار اسـت کـه یـک مـدیر     ، نداستراتژیک محور هستهاي  دانشگاهی سازمانرسانی مراکز اطالع

مرکز اطالع رسانی دانشگاهی بتواند به نحو اصیلی در ساختار موجود و با وجود سیاستهاي موجـود مـدیریتی   
در محیطهاي دانشگاهی ما به برنامه ریزي استراتژیک دست بزند چون انجام اینها نیازمنـد حیطـه مـانور و    

مـا داریـم و جایگـاه نـازل مراکـز اطـالع رسـانی دانشـگاهی در         عمل مستقالنه است و با سـاختارهایی کـه   
دهند که دست به برنامه ریزي استراتژیک  می تشکیالت دانشگاهی، مدیران در آن به سختی به خود جرات

بزنند. هر چه جایگاه سازمان پایینتر بیاید امکان عمل استراتژیک کمتر است. در ایران مدیر مرکـز اطـالع   
یر نظر معاونت پژوهشی در ردیف سوم مدیریت قرار دارد و باید بـراي بودجـه سـازمان    رسانی دانشگاهی ز

خود با سازمانهاي هم عرض خود رقابت کند اما در دنیا مدیران مراکز اطالع رسانی دانشگاهی در رتبـه دوم  
 .کنند می مدیریت هستند و مستقل تر عمل

یک بیانگر آن است که نظام ارزیـابی بایـد   بررسی رویکردهاي مختلف نسبت به ارزیابی عملکرد است راتژِ
متناسب با رشد و توسعه بوده و پاسخگوي ابعاد گوناگون آنها باشد. در آینده مراکز اطالع رسانی دانشگاهها، 
و به تبع آن مراکز اطالع رسانی دانشگاهی دائماً با رقباي داخلـی و خـارجی بسـیاري مواجـه خواهنـد بـود.       

هاي زیادي براي جلب مشتریان وجـود دارد و   جبورند این واقعیت را بپذیرند که گزینهمراکز اطالع رسانی م
اینکه باید به منظور کسب یک سري ارزشها، در ارایه خدمات یا بهترین کیفیـت کوشـا باشـند. بـه خـاطر      

کـه   افزایش رقابتهاي جهانی و بهبود ارتباطات، انتظارات دانشجویان رشد چشـمگیري داشـته اسـت، از آنجـا    
استفاده از الگوهاي تعالی سازمان براي اجراي مدیریت کیفیت جامع در سازمانها ابـزاري قـوي بـراي حفـظ     

آنهـا کـه   هـاي   باشـد، اسـتفاده از شـاخص    می مزیت رقابتی از طریق جلب انتظارات مشتریان در سطح جهانی
رد مرکـز اطـالع رسـانی باشـد،     تواند به عنوان الگویی جهت ارزیابی عملکـ  می باشد می متناسب این تغییرات

بنابراین ضرورت استفاده از الگوهایی که بتواند عملکرد مدیریت را در سطوح کالن و اسـتراتژیک ارزیـابی   
). البته در مسیر رشد و دستیابی به تعالی سازمانی، بکـارگیري  1380شود(ابیلی، می نماید؛ بیش از پیش احساس

یزم و ارزیابی آن امري الزم است. الگوهاي تعالی سازمانی با تاکیـد  الگو و روشهاي متناسب براي ایجاد مکان
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هاي بنیادي همچون گرایش به نتیجه، مشتري مـداري، رهبـري و ثبـات در مقاصـد و اهـداف،      بر پایه ارزش
و فرآیندها، مشارکت و توسعه منابع انسانی، یادگیري، نوآوري و بهبود، توسـعه  ها  مدیریت بر مبناي واقعیت

و مسئولیت اجتماعی سازمان، نگـاهی سیسـتمی و همـه جانبـه بـه عملکـرد مـدیریت در سـطح         ها  تمشارک
  استراتژیک دارد.

توان عملکرد مدیریت را در سطوح استراتژیک مـورد ارزیـابی قـرار داد و     می شاخصهایی وجود دارند که
توانـد   هـا مـی   وششـی داده دهنـد. روش تحلیـل پ   می اعتبار شاخصهاي ارزیابی عملکرد استراتژیک را به دست

تعالی سـازمانی بـراي ارزیـابی عملکـرد اسـتراتژیک ارائـه دهـد کـه بـه          هاي  الگویی را با توجه به شاخص
  چگونگی آن خواهیم پرداخت.

استراتژي را منبع انسجام یک سازمان در هدایت مدیران میانی در تعیین مسیر خود براي  1 ریچاردو نسیل 
انـد.   نمـوده موفقیـت ذکـر    به سمتو حرکت ها  مشترك درباره برنامه يو ایجاد فضاي تعهد اهدافتحقق 

 )1375(ایگورانسف، 
را هدف هاي بلنـد مـدت خـود    آن  وسیلهبه د که شرکت می تواند دان می نیز استراتژي را ابزاري 2دیوید

ت در سطح جغرافیـایی، تنـوع   نظیر گسترش فعالی متنوعیمی توانند به صورت هاي ها  . استراتژيآورددست ب
  .)1382.. باشند(دیوید، .دیگر وها  بخشی به فعالیت ها، خرید شرکت

و رویکـرد  » فضـاي رقـابتی  «و » و امکانـات  محدودیت منابع«از  با تاثیرمفهوم استراتژي در دنیاي جدید 
توان بـراي   می گونهبا شناخت مسائل اصلی و محدودیت منابع چ سازد که می استراتژیک این امکان را فراهم

اصـلی و  هـاي   شد. ماهیت اسـتراتژي تشـخیص فرصـت    تحقق اهداف با باالترین منافع در مقابل رقیب پیروز 
مایـه اصـلی    بـن دهـد کـه    مـی  تمرکز منابع در جهت تحقق منافع نهفته در آن است. فلسفه اسـتراتژي نشـان  

ژیک، منافع استراتژیک در کار نخواهند استراتهاي  استراتژي فرصت هاست. زیرا بدون دست یابی به فرصت
  )43، ص 1380بود. (غفاریان، 

 1983آغاز شـده اسـت. بعـد از سـال      1970در آموزش عالی، از اواخر دهه استراتژي بکارگیري مفهوم 
 کاربرد مدیریت استراتژیک در حوزه هاي مختلف آموزش عالی گسترش یافت. 

از الگوهـاي   الهام گرفتـه باشد که  می شگاهی، الگوي کلرکی دیگر از الگوهاي مدیریت استراتژیک دانی
 مرکز اطالع رسـانی دانشـگاهی  ها و تهدیدهاي مدیریت استراتژیک مؤسسات بازرگانی است، تحلیل فرصت

در  هااولویت. بدیهی است این شودآموزش عالی منجر میبخش خدمات اطالعاتی در  هاياولویتبه شناخت 
مـورد بررسـی و    در مرکـز اطـالع رسـانی    ،پژوهشـی  و هاي آموزشیتمامی حوزهرسانی براي اطالعخدمات 

  گیرد. می شناسایی قرار
                                                   

1- Nessil and Richard 
2- Fred. R. David 
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که از تحلیل نقاط ضعف و قوت رسانی و به طبع آن مراکز اطالع هااز سوي دیگر شرایط رقابتی دانشگاه
آیـد. نهایتـاً   شمار مـی مهم برنامه ریزي و مدیریت استراتژیک به هاي  استخراج شده است، یکی دیگر از پایه

وظیفه تلفیق این اطالعات و تبدیل آنها به فرایندهاي اجرایی و مدیریتی را بر عهده دارد و عالوه  مرکز مدیر
  .)1379ایجاد نماید(سانیال ها  بر آن رهبري باید انگیزش و نیروي الزم را براي اجراي برنامه

دسـتیابی بـه توافـق اولیـه در     : )2002تامسـون (  جـان  يفرایند برنامه ریزي و مدیریت استراتژیک الگو
خصوص شکل و نحوه اجراي فرایند مدیریت استراتژیک در دیدگاه تجویزي که در آن فراینـد دسـتیابی بـه    

اي استراتژي به اندازة خود استراتژي داراي اهمیت است، بدون توالی اقدامات آن که در شکل فرایند مرحلـه 
خورد، به راحتی امکان پذیر نیسـت. جهـت    می تجویزي، به روشنی  به چشممدیریت استراتژیک از دیدگاه 

  دهیم. آشنایی بیشتر با دیدگاه تجویزي مدیریت استراتژیک، الگو جان تامسون را توضیح می
باشد. که هر کدام به نوبـۀ خـود داراي    می این الگو شامل چهار مرحله و یا به عبارتی چهار مولفه اصلی

  هستند که عبارتند از:چند مؤلفه فرعی 
تجزیه و تحلیل استراتژي: که شامل هـدفها و ارزشـها / ارزیـابی محـیط داخلـی و خـارجی / روابـط و         - 1

  باشد. می ارتباطات و توجه به رشد جهانی علم،
  باشند. می هاي فرعی آنانتخاب مولفه ،ارزیابی ،انتخاب استراتژي: که تولید گزینه ها -2
  هاي مالی و کارکنان در آن نقش بسزایی دارند.سیستم، اختارپیاده سازي: که س -3
گیـرد و بـه نوبـه خـود داراي      مـی  نظات و ارزیابی: که در این مرحله ارزشیابی از تمامی مراحل صورت -4

  .باشدبازخورد می
در حیطـۀ الگوهـاي مـدیریت     نیـز ایـن الگـو   : )2002ارجنتـی ( ي ریزي استراتژیک الگـو فرایند برنامه 

اي مـدیریت اسـتراتژیک از دیـدگاه تجـویزي،     گیرد؛ با توجه به فرایند مرحلهاستراتژیک تجویزي قرار می
  باشد که عبارتند از:فرعی میهاي  مؤلفه اصلی و به تبع داراي مولفه 5مرحله و یا  5شامل 

انـداز  ود، همچنـین مشـخص کـردن چشـم    شگذاري: که اهداف میان مدت و بلند مدت را شامل میهدف -1
  .گیرد می این مرحله صورت سازمان و تعیین سلسله مراتب نتایج حاصله از اهداف در

شامل دو مؤلفه فرعی تحلیل وضـع موجـود و مقایسـه وضـع موجـود و      باید تحلیل فاصله: این مرحله را  -2
  مطلوب دانست.

محـیط   بـه ارزیـابی محـیط داخلـی و      وهـا   واع استراتژيارزیابی استراتژي: در این مرحله به شناسایی ان -3
شود و هر هاي رقابتی، پرداخته میها جهت شناسایی مزیتضعف استراتژي خارجی و تحلیل نقاط قوت و

  شود.کدام از مراحل فرایند استراتژي ارزشیابی می
ن مرحله با توجه به فرایند کردن استراتژي: در مرحله فرموله کردن استراتژي که به نظر مهمتریفرموله -4
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  خورد که عبارتنداز:رویکرد به چشم می 3باشد به ترتیب اي مدیریت استراتژیک تجویزي، میمرحله
هاي انتخابی در مواجهه با اهداف، محیط داخلی و ارزیابی استراتژي - استراتژیک هاي  انتخاب گزینه

توان گفت این تژي. که به طور خالصه میتصمیم گیري استراتژیک و انتخاب بهترین استرا -خارجی 
  است. ها  مرحله شامل تدوین و بیان استراتژي

عملیـاتی و بودجـه بنـدي و    هـاي   اجراي استراتژي: که با عنوان بکارگیري استراتژي شامل تنظیم برنامـه  -5
مرحلـه  فرعـی ایـن   هـاي   تـوان همـاهنگی و آمـاده سـازي را از مولفـه     شـود کـه مـی   مشاهده وکنترل می

  )1381داشت.(رسول اف 
خود ارزیابی الگو تعالی سازمانی اروپایی با استفاده از رویکرد پرسشنامه اي عنوان پژوهشی است کـه در  
بخش خدمات آموزشی دانشگاه مینه سوتا انجام گرفت، که با مطالعه موردي بـه دنبـال ایـن بـود کـه چـرا       

توانـد موفقیـت ایجـاد کنـد؟ دیگـر اینکـه       آموزش عالی میاجراي الگو تعالی سازمانی اروپایی در مؤسسات 
سـوتا بـا   شود؟ با استفاده از مشاهده مستقیم و مصاحبه با هیات امناي دانشگاه مینـه چگونه این الگو اجرا می

استفاده از رویکرد خود ارزیابی الگو تعالی سازمانی اروپایی، نقاط قوت، ضعف و نقاط قابـل بهبـود شناسـایی    
تواند با تعیین نقـاط قـوت و   یج تحقیق نشان داد که این الگو در مؤسسات آموزش عالی به خوبی میشدند. نتا

هـا را  ضعف به استراتژي دانشگاه قوت بخشد. این الگو به طـور سیسـتمی و همـه جانبـه عملکـرد دانشـگاه      
  .)1،2007شود(جوز تاريها میکند و باعث افزایش کیفی دانشگاهارزیابی می

در الگو تعالی سـازمانی اروپـایی جهـت     3استفاده از توانمند سازها«تحت عنوان  2که کاوومورا در تحقیقی
کند که امروزه مؤسسات آموزش عالی با مسائل مهمی محقق ابتدا اشاره می» مدیریت مؤسسات آموزش عالی

و نیـاز بـه     زشـی، هاي متنوع اجتمـاعی، افـزایش مخـارج آمو   ها، لزوم جوابگویی به تقاضامثل انبساط سیستم
  هماهنگی با عصر جدید اطالعات و دانش مواجه هستند. 

طلبد. نتایج، دو جنبه را هاي ذکر شده اقدام مناسب میها در زمینه چالشمسأله توسعه کیفیت در فعالیت
 داد؛ امکان پذیري استفاده از مدیریت کیفیت در زمینه ارائه خـدمات اطالعـاتی و دوم  مورد بررسی قرار می

هاي پژوهشی، منابع اطالعاتی، اثر بخشی این رویکرد مدیریت براي پیشرفت مؤسسات آموزش عالی در حوزه
اداره منابع و همگامی با فرآیند آموزشی. از آنجا که الگوهـاي تعـالی سـازمانی عمـدتا از دو بخـش توانمنـد       

را با الگو تعالی ها  د ساز در دانشگاهسازها و نتایج تشکیل شده هدف تحقیق اوالً این بود که معیارهاي توانمن
ها نشـان داد  سازمانی بازنگري کند و در ثانی روابط علی و معلولی این عوامل را شناسایی کنند. نتایج پژوهش

آن الزم و هـاي   آن در آمـوزش عـالی و زیـر مجموعـه    هاي  که استفاده  از الگوهاي تعالی سازمانی و شاخص
                                                   

1 - Josetari 

2- Cavomora 
3- Enablers 
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وجـود دارد. امـا هنـوز اتفـاق نظـري بـر روي الویـت بنـدي معیارهـا و          ضروري است و امکـان اجـراي آن   
الگوهاي تعـالی  در مؤسسـات آمـوزش عـالی وجـود نـدار و اتفـاق نظـري بـر روي معیارهـا و           هاي  شاخص
  ).2007ها وجود ندارد (کاوومورا،الگوهاي تعالی در این مجموعههاي  شاخص

ه وري و کارایی سیستم آموزش و پرورش ایران بـه  بررسی و برآورد بهر«خورشیدي تحقیقی تحت عنوان 
انجام داده است. در این تحقیق که به منظور برآورد بهره » 1و شاخص مالکویستها  روش تحلیل پوششی داده

 25پـردازد،   مـی  1374-1378وري و کارایی سیستم آموزش و پرورش استانهاي کشور، طی سالهاي تحصـیلی  
مستقل(از جمله تعداد مدارس، تعدادکالسها، تعداد دانش آمـوزان، تعـداد   هاي  یراستان انتخاب و با تعیین متغی

وابسـته (از جملـه تعـداد دانـش آمـوزان بـه تعـداد        هاي  معلمان، اعتبارات جاري، اعتبارات عمرانی)و متغییر
تفاده از مدارس، نسبت دانش آموزان به تعداد کالسها، نسبت اعتبارات جاري به تعداد دانش اموزان )و بـا اسـ  

اســتان از نظـر وضـعیت آمـوزش و پــرورش بـا هـم مقایسـه شــده        25روش تحلیـل پوششـی داده هـا، ایـن     
  ).1379اند(خورشیدي،

هایی که  درصد از برنامه ریزي 80هاي استراتژیکی نتایج نشان داد که برنامه ریزيهاي  در بررسی آسیب
وند همه افراد سازمان را در گیـر کـرده و از   شود و اگر خوب اجرا شخوب تدوین شده اند، خوب اجرا نمی

توان به برنامه ریزي اسـتراتژیک   می ...کنند. با توجه به رویکردهاي انسانی، مالی و می مشارکت آنها استفاده
شـود اجـراي بهتـري     مـی  مختلف و معیارهاي گوناگون را در نظـر گرفتـه  هاي  نگاه کرد و معوال وقتی جنبه

 .خواهد داشت
شود ولی در تدوین استراتژي نقشی ندارد. به  می ي متوازن هم براي اجرا و هم ارزیابی استفادهکارت امتیاز

 شـود و مختصـات همـه مراحـل کـار در آن نوشـته       می این دلیل که براي هر کاري در سازمان کارتی نوشته
  )1386(کامرانی، شود، اسم کارت امتیاز متوازن را بر این روش گذاشته اند می

تعالی سازمانی اسـتفاده شـده   الگوهاي هاي  ابی عملکرد استراتژیک مرکز با استفاده از شاخصسنجش ارزی
 اصلی خروجی است  هاي  اصلی ورودي  شاخصهاي  است. داراي  شاخص

هاي ارزیابی عملکرد استراتژیک در مرکز اطالعات دانشگاهی با الگوي تعـالی  مولفه
  سازمانی

 )کارکنان و دانشجویان اساتید،( مشتریان .1
 )کارکنان( انسانی سرمایه .2
 زمانی سرمایه .3

                                                   
 ؟ -1
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 )بودجه( مالی سرمایه .4
 ها مشیء خط و انتظارات .5
 دانش عرضه و تولید  بازار و رقبا .6
 جامعه و صنعت علمی نیازمندیهاي رفع و علم تولید میزان .7
 ثروت تولید میزان مشارکت در .8
 دانشگاه کالن سیاست با همسویی میزان .9

 مرکز اطالعات  رسالت به دستیابی در راهبردي مدیریت .10
 رسانی اطالع نظام و فرایندها .11
  مرکز اطالعات  استراتژیکهاي  برنامه وها  سیاست .12

توان از الگوهـاي تعـالی سـازمانی از    هاي ارزیابی عملکرد استراتژیک برگرفته میجهت استخراج شاخص
هـاي ارزیـابی   ر شـاخص از شـاخص  روش تحلیل عاملی و براي ارزیابی میزان تناسب و درجـه الزم بـودن هـ   

ها یـک  استفاده کرد. تحلیل پوششی دادهها  عملکرد استراتژیک مرکز اطالعات  از روش تحلیل پوششی داده
روش برنامه ریزي ریاضی براي ارزیابی عملکرد واحدهاي تصمیم گیري است آن هم با این فـرض اولیـه کـه    

). 1378لید ستانده هاي مشابه به کار می گیرنـد(مهرگان، واحدهاي تصمیم گیري، نهاده هاي مشابهی براي تو
بر مبناي نوع بازده به مقیاس واحد تصمیم گیرنـده مـورد ارزیـابی بـه دو     ها  به طور کلی تحلیل پوششی داده

باشند. در هر کـدام از ایـن   با بازده متغییر میهاي  شود، الگوهاي با بازده به مقیاس ثابت و الگودسته کلی می
  هاي ورودي محور و  خروجی محور:                                       نیز دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه الگوها

ها تا رسیدن بر روي مرز کارایی. این نگرش را ماهیـت  بدون کاهش در ستاندهها  الف) کاهش دادن نهاده
  نامند. می ده گرا)اي بهبود عملکرد یا سنجش کارایی با ماهیت ورودي محور (نهانهاده

هـاي بیشـتر، ایـن نگـرش را     ها تا رسیدن بر روي مرز کارایی، بدون جذب نهـاده ب) افزایش دادن ستانده
  نامند. می ماهیت ستانده اي بهبود عملکرد یا سنجش کارایی با ماهیت خروجی محور (ستانده گرا)

الگوهاي استاندارد جهانی تعـالی سـازمانی   با مطالعه ارزیابی عملکرد مدیریت را در سطوح استراتژیک: 
 هـاي ورودي و خروجـی آنهـا شناسـایی    رسـانی شـاخص  در زمینه ارزیابی مدیریت استراتژیک مراکز اطـالع 

اصلی خروجی هستند که با توجـه بـه   هاي  هاي اصلی ورودي و  شاخصشامل شاخصها  شوند. این شاخص می
مولفـه   6ظرات روساي مراکز و با روش تحلیل عاملی بـه  وضعیت مراکز اطالع رسانی دانشگاهی کشور و ن

 اصلی ورودي شامل:
 پژوهشی فضاي سرانه .1
 هردانشجو ازاي به منابع اطالعاتی تعداد سرانه .2
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  دولتی غیر مالی منابع رشد .3
 اختصاصی درآمدهاي رشد .4
 کارکنان تعداد .5
 کارکنان آموزش سرانه .6

  یافتند:اصلی خروجی به شرح زیر تقلیل هاي  و  مولفه
 سنجش میزان همسویی با سیاست کالن دانشگاهی  .1
  مولفه سنجش میزان مولد اقتصادي بودن دانشگاه، ایجاد ارزش افزوده .2
  مولفه سنجش میزان سهم در رسالت علمی و پژوهشی دانشگاه .3
  مولفه سنجش میزان عملکرد  .4
 مولفه سنجش میزان نقش در ارتقاء رتبه دانشگاه  .5
 شده اصالح کلیدي فرآیندهاي .6
 همکاريهاي  برنامه تعداد .7

  الف: فلسفه و اهداف الگو:
  رسانیتعیین نقاط قوت و ضعف مدیریت استراتژیک مراکز اطالع .1
  تقویت استراتژي دانشگاه و کمک به نهادینه کردن رسالت مراکز اطالع رسانی دانشگاهی .2
 ارزیابی عملکرد مدیران مراکز   .3
  رسانیافزایش کیفیت عملکرد مرکز اطالع .4
  گو برداري از نقاط قوت مراکز اطالع رسانی برتر دانشگاهی جهانال .5
  تدوین یک نظام ارزیابی عملکرد استاندارد بین المللی با نگاه بومی .6
 مرکز اطالع رسانیهاي  اثر بخش کردن هزینه .7
  ایجاد فضاي رقابتی  .8
 تفویض اختیار در ایجاد استراتژي خالق  .9

  رسانی اطالع افزایش رضایتمندي و اعتماد نسبت به مرکز .10
  ب: مبانی نظري الگو

 رسالت و نقشهاي اساسی مرکز اطالع رسانی در دانشگاه ها .1
 ایجاد تعالی سازمانی مرکز اطالعات در رویکردهاي ارزشیابی و الگوهاي برخاسته از آنها .2
 هاي ارزیابی مراکز اطالعات دانشگاهی عملکرد مبتنی بر شاخص .3
 بهره مندي از الگوهاي تعالی سازمانی .4
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 ها  به کارگیري روش ریاضی تحلیل پوششی داده .5
مبناي تبیین چارچوب ادراکی الگو، عوامل پنج گانـه مشـترکی اسـت کـه از     ج: چارچوب مفهومی الگو: 

الگوهاي تعالی سازمانی دانشگاهی و مدیریت استراتژیک برگرفته شده و در چارچوب مفهـومی الگـو وارد   
سـند چشـم انـداز بیسـت سـاله      هـاي   الگو از مولفههاي  درانتخاب مولفهشده و به منظور بومی سازي  الگو، 

 ، سند تمهید شرایط حفظ و سند توسعه پـژوهش و فنـاوري نیـز   1کشور، سند ملی توسعه بخش آموزش عالی
  توان استفاده نمود. می

  عامل رسالت آموزش عالی
شوند. با  می تبیینها  یا رسالتها  ریتهاي برنامه ریزي کالن، ابتدا چشم اندازها مشخص و سپس مامودر نظام

ساله توسعه جمهوري اسالمی ایران و به تبع آن توسعه دانشگاهها و موسسات  20فرض پذیرفتن چشم انداز 
ها را اولین عامل مهم در تعالی سازمانی در نظر گرفت. توان رسالت دانشگاهآموزشی و پژوهشی کشور، می

 ی نیز به عنوان یکی بازوان آموزش و پژوهش در همین راستا تعریفرسانکه رسالت وجودي مراکز اطالع
  شود. می

  عامل مدیریت استراتژیک
ها راهبردي و ایجاد خط مشیهاي  هرچند در نگاه اول مدیریت استراتژیک به هدفگذاري کالن و برنامه

ز اطالعات  توجه دارد؛ اما زیر عوامل دیگري هم هستند که در شکل گیري مدیریت استراتژیک مرک
  توان از موارد زیر نام برد: می موثرند. به عنوان مثال

مدیریت منابع مالی، شناسایی نیازهاي اطالعاتی، انتظارات و سـالیق جامعـه دانشـگاهی (بازاریـابی منـابع      
آموزشی و پژوهشی در جهت دانش افزایی و ایجاد فن آوري در جامعـه بـراي دریافـت خـدمات آموزشـی و      

اري با مراکز اطالعات علمی داخلی و خارجی، توسعه کمی و کیفی خدمات، شناسایی دانـش  پژوهشی)، همک
انتظارات و سالیق هیات علمی، دانشچویان و کارکنـان، انتظـارات و سـالیق رقبـاي درون      ،و آگاهی از نیازها

  دانشگاه دانشگاهی، بررسی سیستم مدیریت 
  عامل سرمایه انسانی

بر اساس وضعیت موجود، تحلیل منابع انسانی  و پیش بینی  آتی؛ شناسایی، توسعه و ریزي منابع انسانی برنامه
حفظ دانش و شایستگی کارکنان؛ برنامه مشارکت کارکنان در بستر سازي علمی و پژوهشی اعم از 

                                                   
در بسیاري از برنامه هاي راهبردي دانشگاه ها، در هیچ کجاي سیاست نامه (آموزشی، پژوهشی، خدمات دانشجویی)  1

مرکز برده نشده است. تنها می توان استنباط نمود که منظور از بخشی از سرانه فضاي پژوهشی  مرکز اطالع رسانینامی از 
در هیچ یک از سیاست هاي کالن آموزشی، پژوهشی، و خدمات دانشجویی  مراکز اطالعاتمی باشد. جایگاه  اطالع رسانی

 گنجانده نشده است؟!



1014 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
 

  

مشارکتهاي فردي و گروهی؛ توانمند سازي کارکنان(در قالب  تدوین طرح مسیر پیشرفت شغلی، نظام جانشین 
ري، غنی سازي شغلی، چرخش شغلی؛ برنامه آموزش کارکنان (انطباق نیازهاي اطالعاتی با اهداف پرو

هاي کلیدي مراکز، نیازسنجی امکانات خدمات اطالعاتی موثر بر آموزش. اولویت بندي فعالیت،دانشگاه
و فعالیتهاي  کارکردي در مراکز اطالعات (در برنامه ریزي و خط مشی گذاري اهدافهاي  سازماندهی گروه

  واحدهاي مختلف و برنامه ریزي در زمینه روشهاي ارزشیابی خدمات قابل ارائه به دانشجویان و اساتید).
کلیـدي بـین دانشـگاهی، اطمینـان از     هـاي   بـراي شـراکت  هـا   مدیریت شرکاي خارجی  (شناسایی فرصت
ان، مـدیریت منـابع انسـانی،    شـریک، روابـط بـا پیمانکـار    هاي  سازگاري فرهنگی و اشتراك دانش با سازمان

جـایگزین و  هاي  مدیریت بناها، تجهیزات و مواد، مدیریت نظام جامع فن آوري (شناسایی و ارزیابی فن آوري
نوظهور با توجه به تاثیر آنها روي عملکرد دانشگاه و جامعـه و برنامـه ریـزي بکـارگیري آنهـا)، مـدیریت       

د نیاز،استفاده مطلوب از دانشهاي نهان و آشـکار وحفاظـت   اطالعات و دانش(دسترسی بهینه به اطالعات مور
  فکري، هاي  مناسب از دارایی

  عامل ارزیابی عملکرد  
کارکردي و اجرایی پرسنل متخصص مرکز هاي  ارزیابی اثر بخشی کارکنان(ارزیابی روند بهبود شاخص

نو هاي  شرح شغل، شاخصهاي  اطالعات )، ارزیابی اثر بخشی فعالیت سایر کارکنان(ارزیابی روند شاخص
آموزش ضمن خدمت و سایر شاخص ها)، ارزیابی اثر بخشی فرایندهاي هاي  آوري، خالقیت، اثر بخشی دوره
  آموزشی، پژوهشی و اجرایی دانشگاه)هاي  دانشگاهی (ارزیابی روند شاخص

  حقوق،منابع).ارزیابی رضایت کارکنان(رضایت از رهبري، راهبردها، فرایندها، رعایت 
ارزیابی رضایت سایر کارکنان(ازنحوه جذب، مدیریت، پسـت سـازمانی، رعایـت حقـوق، امنیـت شـغلی،       
فرایندها، آموزش و حمایت)، ارزیابی رضایت دانشجویان (در ارایه خدمات اطالعاتی، پشـتیبانی از فعالیتهـاي   

رعایـت حقـوق دانشـجویی،    آموزشی، انعطاف پـذیري، حمایـت، شـفاف سـازي، تـاثیر مـوثر بـر پـژوهش،         
  پاسخگویی، مشاوره پژوهشی.

ارزیابی اثر گذاري اجتماعی و فرهنگی مرکز اطالع رسانی در محـیط دانشـگاه (رونـد شـاخص رضـایت      
واحد به جامعه، ارزیابی اثر گذاري تاثیر مرکز اطالع رسانی بر کـارکرد دانشـگاه صـنعت و بـازار      خدمات

  نعت و بازار، استفاده مناسب از امکانات عمومی) (روند شاخص رضایت خدمات واحد به ص
  عامل نتایج مالی، اقتصادي و رفاهی

فایده و تعیین ارزش  –مادي، مالی، فیزیکی، انسانی، ارزیابی هزینه هاي  ارزیابی بازگشت سرمایه (سرمایه
ثروت و تامین نیازهاي افزوده، ارزیابیهاي اقتصادي و کنترل پروژه، ارزیابی سیستم حسابداري، تبدیل دانش به 

  دولتی.هاي  کارآفرینی بدون نیاز به حمایتهاي  مالی مرکز اطالع رسانی با طرح
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  الگوي پیشنهادي
روساي مراکز بدین صورت است که ابتدا  ها،هاي تحلیل پوششی دادهالگو با استفاده از روشروند طراحی 

ند کن آنها هستیم مشخص میدانشگاه متبوع عملکرد استراتژیک  تصمیم گیري را که درصدد ارزیابی مرجع
ها  ها و ستاده هاي استفاده از رویکرد سیستمی به تعیین و انتخاب داه سپس با توجه به مشخصات و ویژگی

تحلیل اصلی  روشهايآنرا مطابق با  عملکردالگو ارزیابی  شود، سپس می مرکز اطالع رسانی پرداختهبراي این 
براي هر مرکز کرده و سپس بندي  فرمولیاس ثابت و بازده به مقیاس متغییر) پوششی داده ها(بازده به مق

براساس  .در نهایتآید بدست می اينمرهاطالع رسانی، با توجه به پاسخ رئیس آن واحد به موارد دوازده گانه، 
رداخته پهاي بهبود مدیریت استراتژیک آن مرکز و راهنتایج حاصل از حل الگو به تجزیه و تحلیل وضعیت 

  )1378( جهانشاهلو،شود می
هـا:  ورودي و خروجی عملکرد استراتژیک مدیریت به روش تحلیل پوششی دادههاي  ارزیابی شاخص

شاخص هایی که داراي مقدار کارایی یک یا صددرصد هستند با استفاده از روشهاي بازده به مقیـاس ثابـت و   
نکته بیانگر آن است که در این شاخص ها،  افـزایش (یـا    باشند، این می بازده به مقیاس متغییر با هم متفاوت

شـود. بـه عبـارتی     مـی  کاهش) یک واحد در ورودي باعث افزایش(یا کاهش) بیش از یک واحد در خروجی
شـود. تحلیـل پوششـی داده هـا،     نمـی هـا   به همان نسبت باعث تغییـر در خروجـی  ها  هرنوع تغییر در ورودي

  کند. می تقسیم  1ناکاراهاي  هاي کارا و شاخصروه شاخصهاي تحت بررسی را به دو گشاخص
مستخرج از مبانی نظري، الگوهاي تعالی سـازمانی، مـدیریت اسـتراتژیک و ارزیـابی     هاي  بر اساس مولفه

رسانی و نحوه تقدم و تاخر هر مولفه در فرایند ارزیابی اسـتراتژیک بـر مبنـاي نتـایج     عملکرد مراکز اطالع
  توان یک الگوي پیشنهادي مطابق شکل زیر ارائه نمود:لیل عاملی، میو تحها  تحلیل داده

                                                   

درصد می باشد) و شاخص هاي ناکارا  100کارا شاخص هایی هستند که امتیاز کارایی آنها برابر یک( هايشاخص 1
 با کسب امتیاز کارایی قابل رتبه بندي می باشند.
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  بحث و نتیجه گیري
رسانی هدف این مطالعه ارائه یک الگوي مناسب جهت ارزیابی عملکرد استراتژیک مدیران مراکز اطالع

هاي موجود مدیریت استراتژیک بر دانشگاهی بر اساس الگوهاي تعالی سازمانی است. بدین مننظور شاخص
شوند. ارزیابی مدیریت استراتژیک مرکز  می عملکرد مبتنی بر تعالی سازمانی تحلیلاساس الگوهاي ارزیابی 

  اطالع رسانی تدوین و ارائه گردید.
دهد عاملهاي عامل رسالت آموزش عالی،  عامل مـدیریت   می نتایج حاصل از مطالعه پیشینه پژوهش نشان

نتایج مالی، اقتصـادي و رفـاهی در چـارچوب    استراتژیک، عامل سرمایه انسانی، عامل ارزیابی عملکرد، عامل 
اززیابی باید از یک ساختار پلکانی تبعیت کنـد، ترتیـب   هاي  ادراکی الگوي پیشنهادي موثر است، الزاماً الگو

  ارزیابی عملکرد استراتژیک مرکز اطالع رسانی باید مورد نظر باشندهاي  اهمیت و اولویت مولفه
ه، ابعاد اصلی ارزیابی عملکرد استراتژیک مراکز اطالع شود الگوي مورد استفادپیشنهاد می

خروجی) معرفی شدند که هاي  ورودي و شاخصهاي  شاخص (شاخصرسانی در قالب دو دسته 
ها در بخش ورودي شامل تعدادي شاخص اصلی نهایی و در بخش خروجی شامل این شاخص

  شود. می تعدادي شاخص اصلی نهایی
آموزش به سمت پژوهش در کشـور و لـزوم اسـتحکام نقشـه پژوهشـی،      رقابت تکنولوژیک، حرکت از 

 محیط، توجیه استراتژیک را با خود .است و ارزیابی عملکردي آن دالیل ضرورت وجود برنامه استراتژیک

 سنجش میزان همسویی با سیاست کالن آموزش عالی

 پژوهشی دانشگاه رسالت علمی وو  تولید علم نقش و تاثیر در سنجش میزان
 

 سنجش میزان و کیفیت خدمات اطالعاتی ارائه شده

 کالن دانشگاه سنجش میزان همسویی با تصیمات

میزان ارتقاء رتبه جهانی 
 سازمان

 ها (مجموعه ورودي نیروي انسانی، هزینه و زمان) داده

دفترارزیا ستانده
  بی 

 یدانشگاه مراکز اطالع رسانییک الگوي پلکانی پیشنهادي ارزیابی عملکرد استراتژیک  
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گیـرد یـا    مـی  کند همه بنگاهها تحت تـاثیر قـرار   می آورد. یا محیط، محیطی عمومی است که وقتی تغییر می
توان دنبال عواملی گشت که خاص صنعت است. صنعت ما، اطالع رسـانی و   می ت کهمحیط خاص صنعت اس

تحلیل اطالعات و مدارك است. همه کشورها هنوز مرزهاي جغرافیـایی ملـی خـود را دارنـد و رقابـت در      
اولین عامل در دنیا از جنس تکنولوژیک و تکنولوژي فناوري  .داخل و خارج مرز جغرافیایی در جریان است

عات است. به همین دلیل باید برنامه ریزي استراتژیک داشت. در ایران بیشترین تشـویق از آمـوزش بـه    اطال
سمت پژوهش وجود دارد و این عامل دوم است.اگر نقشه پژوهشی استحکام پیدا کند به عنـوان عامـل سـوم    

 .شود که ضرورت استراتژیک وجود داشته باشد می باعث

    منابع و ماخذ
.کیفیـت و  "کاربرد الگو ارزشیابی جامع در ارزشیابی کیفیـت امـوزش عـالی در جوامـع در حـال توسـعه      ").1380.(، خدایار ابیلی

 11-15مدیریت،شماره ششم،ص 
.دانشـگاه تربیـت   "دانشـگاهی تربیـت معلـم    هـاي   ارزیـابی کـارایی واحـد   ").1373جهانشاهلو،غالمرضا و علیرضایی محمد رضا.(

  معلم.تهران.  
بررسی و برآورد بهره وري و کارایی سیسـتم آمـوزش و پـرورش ایـران بـه      ").1383غالمحسین؛میکاییل پور،حسین.(خورشیدي، 

. مجموعه مقاالت همایش ملی مهندسـی اصـالحات در آمـوزش و پـرورش (جلـد سـوم).       "  و شاخص مالکویست   DEA  روش 
 .174ص. 476

  فرهنگیهاي  پارسائیان وسید محمد اعرابی، دفتر پژوهش )، مدیریت استراتژیک، ترجمه علی1382(.دیوید، فرد. آر
  .1400ایران  -)، جایگاه مطلوب آموزش عالی در کشور، ستاد پیشبرد علوم 1381(.رسول اف، جالل

  و نظام توسعه علمی کشور، دانشگاه امیر کبیر.ها  )، مشکالت دانشگاه1380(.رمضانی، رضا
یریت دانشگاهی، ترجمه ویدا میـري و عبـدالرحیم نـوه ابـراهیم، موسسـه پـژوهش و       )، نوآوري در مد1379(.سانیال، بیکاس. سی

  برنامه ریزي آموزش عالی.
, 2, شـماره  8جلـد  .فصـلنامه مدیریت، "الگوسـازي تعـالی سـازمانی بـا رویکـرد تحلیـل پوششـی داده هـا         ").1381سعید.( صفري

  .33-1صفحات 
راتژیک در نظـام آموزشـی، ترجمـه فریـده مشـایخ و عبـاس بازرگـان،        )، برنامـه ریـزي اسـت   1374(.کافمن. راجر و جري هرمن

  انتشارات مدرسه.
 ). مدیریت استراتژیک فناوري اطالعات. بابل؛ علوم رایانه1386کامرانی، مریم.(
). برنامه ریزي استراتژیک براي خدمات کتابخانه اي و اطالعاتی. ترجمه مجید امیدوار. 1380کورال، شیال.(

 طالعات و مدارك علمی ایران.تهران: مرکز ا
و مراکز پژوهشـی بـا طـرح میثـاق وزارت علـوم،      ها  چهار ساله دانشگاههاي  تطبیق برنامه .)1381(.مضطرزاده، فتح اله و دیگران
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  عدالت اجتماعی و اقتصادي و رفاه اجتماعی
  ١سولماز عبادي

  چکیده:
مفهوم عدالت از دیرباز مورد توجه اندیشمندان بوده و یکی از مفاهیم محوري هرگونـه اندیشـه   

توان بعنـوان بزرگتـرین هـدف از     دهد. عدالت را می اجتماعی و اقتصادي را تشکیل می ،سیاسی
ها پیوند  ها و دولت عدالت به قدري با اهمیت بوده و به سرنوشت ملت. تشکیل حکومت تلقی کرد

ها   خورده که هیچ ملت و مکتب و اندیشمند سیاسی و اجتماعی آن را نادیده نگرفته و حتی حکومت
به آن دانسته و هدف خود را عدالت بیـان   عتقدشان را م اند که خود و نظام ز سعی بر آن داشتهنی

  .نمایند
آید که نیازمند شرایط و  می از طرف دیگر رفاه اجتماعی به عنوان مهمترین دغدغه جامعه به شمار

باشد. به  می باشد که عدالت اجتماعی و اقتصادي یکی از مهمترین این شرایط می بسترهاي مناسب
است که در واقع به مـردم آرامـش و رفـاه و     و اقتصادي ابزاريعدالت اجتماعی  عبارت دیگر،

فقر را از میان و  محرومیت ،زورگویی، بردگی ، استبداد، ناامنی، نابرابري ،دهد و تبعیض آسایش می
، نژادها، ادیـان و  هاي مختلف اجتماعی، اقوام به این دارد که گروه . این نوع عدالت اشارهبرد می

 .شان برخوردار باشـند  هاي مورد عالقه مذاهب از امکان یکسانی براي بارور نمودن و بیان دیدگاه
شان در  ها و سبک زندگی فرهنگی بتوانند در عین حفظ ارزش ـ هاي مختلف اجتماعی یعنی هویت

  .حد استحقاق خود در حیات جامعه حضور و سازنده داشته باشند
 عدالت، عدالت اجتماعی و اقتصادي، رفاه اجتماعی، بهزیستی، توانمندسازي کلیدي:واژگان 

   

                                                   
 کارشناس معاونت اقتصادي 1
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  مقدمه -1
عبارت است از استقامت  و دین بر اساس فرهنگ دهخدا عدالت در لغت به معنی استقامت بوده، در شریعت

رهنگ در فهمچنین ). 37: 1384بر طریق حق و با اجتناب از آنچه محظور(ممنوع) است( رضاییان، 
آکسفورد، عدالت بر حفظ اصول قانونی، اجتماعی و اخالقی، از طریق اعمال اقتدار یا قدرت داللت 

  ).3: 2003(تایلور،دارد
)موزون بـودن،  1دهد:  مطهري، چهار معنی یا چهار کاربرد را براي کلمه عدل مدنظر قرار میشهید استاد 

)رعایـت اسـتحقاقها در   4و دادن حق به صاحب حق، )رعایت حقوق افراد 3)تساوي و نفی هر گونه تبعیض، 2
  )949: 1377افاضه وجود و رحمت به آنچه امکان وجود یا کمال وجود دارد (مطهري،

 عدالت در اندیشه سنتیمفهوم  -
بار فیلسوفان یونان باستان مورد بررسی  مفهوم عدالت را مانند بسیاري از مفاهیم فلسفی و علمی براي اولین

وجود اجتماعی  طور کلی در اندیشه سنتی رویکردهاي زیر پیرامون عدالت . به اللی قرار دادندعلمی و استد
 : اردد

 عدالت اجتماعی به مثابه تناسب ـ1
در این تعریف عدالت به معنی قرار گرفتن در جایگاه خاص خود آمده است به همین خاطر افالطون عدالت 

جایگاه خاص در این تعریف جایگاهی است که در آن  .نستدا را حد وسط سه قوه خرد، اراده و شهوت می
یک قوه به حد افراط یا حد تفریط مورد توجه یا تحقیر قرار نگیرد. برداشت اجتماعی از این نظریه نیز به 

 .باشد می معنی قرار گرفتن افراد جامعه در طبقات خاص خود، فرمانروایان، نگهبانان و توده

  شایستگی و لیاقت عدالت اجتماعی به مثابه ـ2
. ارسطو در گردد که معتقد بود عدالت متناسب با طبیعت است ریشه این برداشت از عدالت به ارسطو بر می

یکی  : کند ها اشاره می دو مفهوم از عدالت در روابط اجتماعی میان انسان اي به چارچوب چنین اندیشه
از مفهوم اول چگونگی توزیع منابع و مواهب منظور  .جبرانییا  عدالت توزیعی و دیگري عدالت تعویضی

طبیعی و اجتماعی میان اعضاي جامعه است که باید بر حسب منزلت و مرتبه اعضاي جامعه صورت گیرد و 
 ).16 : 1386 : نژاد غنی ستد به معناي عام کلمه است( و منظور از مفهوم دوم رعایت تساوي در داد

 ها ها و شایستگی ها، استحقاق بعدالت اجتماعی به مثابه رعایت تناس ـ3
این گروه معتقد بودند  .اندیشمندان مسلمان مد نظر قرار گرفته است ءاین تلقی و برداشت نیز بیشتر در آرا

متناسب با استعدادها و امکانات باشد یعنی  می ”کل ذي حق حقه ياعطا“اعی به معنی مکه عدالت اجت
خواجه نصیر الدین طوسی عدالت را در آن  .نات باید توزیع گرددها و امکا ها، فرصت ها و شایستگی توانایی
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دانست که هر صنفی از جایگاه مستحق خود منحرف نشده و به دنبال غلبه بر صنوف دیگر نباشد و مرتبه  می
  .) 16 : 1386 : غنی نژاد اهل مدینه هر یکی بر یکی بر قدر استحفاق و استعداد باشد(

 درنمفهوم عدالت در اندیشه م -
ها را صرف نظر از تعلق نژادي، قومی، طبقاتی و غیره را مفروض  اندیشمندان مدرن برابري حقوقی همه انسان

 : هاي زیر از عدالت را پی گرفت توان برداشت گرفتند. در رویکرد جدید نیز می می

  عدالت اجتماعی به مثابه مساوات و برابري ـ1
برابري به متجددان برخالف قدما اصل را  .ان مدرنیته استردو طلبانه خاص تلقی برابرگرایانه و مساوات

و تعلقات اجتماعی، طبقه، اي  قبیله ی،قوم ي،نژاد ،هاي ظاهري و تفاوت ده اندها قرار دا طبیعی همه انسان
طورکلی تصور سلسله مراتبی و ارگانیک از جامعه را   گروه، صنف را ذیربط به بحث عدالت ندانستند و به

ه حقوق طبیعی یا فطري مانند حق حیات، لها از یک سلس د. از منظر اندشیمندان مدرن همه انسانرد کردن
که حتی مقدم بر ورود آنها به جامعه  ددارن حق مالکیت، حق آزادي و شیوه زندگی و غیره برخور

بسیار حائز  ). در این راستا رابطه بین برابري و نابرابري در عرصه اجتماعی 17: 1386غنی نژاد :  است(
 متماديهاي  در طول قرنها  اجتماعی زندگی انسانهاي  اهمیت است. نابرابري اجتماعی از جمله واقعیت

هاي  انسانی دارد که به منظور تحقق آن تالشهاي  و مطلوبیتها  باشد و برابري اجتماعی داللت بر ارزش می
  بسیاري صورت گرفته است. 

گیـرد، نبایـد در موقعیـت     مـی  که در یک طبقه یا خانواده خـاص قـرار  از نظر توکویل افراد به لحاظ این
توانند نابرابر با یکدیگر  می آورند می محققی که به دستهاي  نابرابري قرار گیرند. بلکه افراد در سایه پایگاه

کـه  گیرد  می نابرابري اجتماعی از چهار منبع سرچمههاي  ). از نظر هیوم زمینه20: 1390باشند(میرسندسی، 
  عبارتند از: 

قدرت منابع: این عامل اشاره به شکاف بین تقاضاي مردم و منابع موجود دارد که این امر باعث شکل  -1
  گردد.  می گیري رقابت

  عامل روانی که ناظر بر حس زیادت طلبی و قناعت پذیري انسان است. -2
قنونی: که ناظر بر توزیع منابع و امکانات بر اساس قـانون کشـور دارد.مثـل قـانون      –عامل اجتماعی  -3 
  ارث.
 قدرت سیاسی که پاسدار و حافظ نابرابري اجتماعی است و خود نیـز باعـث افـزایش آن در جامعـه     -4 
  ).26: 1371گردد(بشیریه،  می

اظ اقتصـادي در شـرایط برابـر    دانست که افراد بـه لحـ   ر میسمارکس تحقق عدالت اجتماعی را زمانی می
وجود عدالت اجتماعی را منوط . مارکس پذیر نیست زندگی نمایند و این امر بدون توزیع مجدد ثروت امکان
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منظور از عدالت اقتصادي این است که از آنجـا کـه    ).83:  1381بیات: دانست ( به وجود عدالت اقتصادي می
ر تعلق طبقاتی افراد دارد توزیع عادالنه امکانـات جامعـه میـان    ها ریشه د ها و نابرابري بسیاري از محرومیت

هاي عدالت است به عبارت دیگـر بایـد منـابع اقتصـادي جامعـه       طبقات مختلف اجتماع، تحقق یکی از جنبه
. لـذا  طوري توزیع شوند که هیچ شخصی به صرف نداشتن بضاعت مالی از رشد و پیشرفت در جامعه بازنماند

 کند. می ها را مطرحمارکس نظریه نیاز
در بررسی موضوع عدالت، نگاهی گذار به آراي کارل مارکس و نظریـه نیازهـاي وي ضـروري بـه نظـر      

  .رسد می
پردازنـد و   داري مـی  عدالتی در نظـام سـرمایه   مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست خود به توضیح بی

توانند زندگی کنند که کار بیابند و فقط  تی میداري تنها به صور کنند که کارگران در نظام سرمایه تصریح می
این کارگران که ناچارند کار خود را روزانه  .دهد یابند که کارشان سرمایه را افزایش می تا زمانی که کار می

اي که براي کـارگر   بنابراین هزینه گیرند. می قرارستد  و ورد دادممانند اشیا دیگر  کهبفروشد کاالیی هستند 
 .اش را تـامین کنـد   فقط محدود است به هزینه معاشی که بتواند حیـات او ادامـه نسـل    تقریباً شود صرف می

عدالتی اجتماعی کسب قدرت سیاسـی توسـط کـارگران و رفـتن بـه       مارکس و انگلس براي چیرگی بر این بی
  .کند جامعه کمونیستی را پیشنهاد می

 عدالت به مثابه کنش -2
سان حقوق برابر براي هر دو جنس زن و مرد است و باید آن چنان عدالت از نظر هابرماس اجراي یک

معتقد کند که  در واقع او به ایده سوسیالیسم اشاره می .هاي اجتماعی را در برگیرد گسترش یابد که تمام گروه
تواند به اجرا درآید مگر آنکه حقوق اجتماعی و فرهنگی تضمین شود و همه افراد  عدالت نمیاست که 
اي این باور وجود دارد که  در مرکز چنین ایده .ابري استفاده آزاد و حقوق سیاسی داشته باشندفرصت بر

  .ها برابرند و حق دارند که با برخورد و احترامی یکسان روبرو شوند تمامی انسان
معیارهـاي حـداقلی از عـدالت     از نظـر او عدالت از نظر هابرماس بعنوان کنش ارتباطی میان افراد است. 

از نظر هابرماس عـدالت یعنـی اینکـه     .تواند از مفاهیم کنش ارتباطی و عقالنیت ارتباطی او نشات بگیرد می
اي کـه   حـوزه ، افراد بتوانند با یکدیگر به بحث و گفتگو بپردارند و براي رسیدن به عدالت به حوزه عمومی

 .، مورد نیاز استافراد آزادانه به گفتگو بپردازند

 ها طرفی و برابري فرصت مثابه انصاف، بی عدالت اجتماعی به -3
 .پردازیم گترین فیلسوف سیاسی قرن درباره عدالت اجتماعی میردر این بخش به معرفی نظریه جان راولز بز

 .این نظریه در کتاب معروف نظریه عدالت مطرح و تا آخر عمر وي مورد تجدید نظر قرار گرفته است
 .رسد ایم اقتصاد آزاد به منصه ظهور میعدالت مورد نظر روالز در قالب پاراد
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  انواع عدالت
  عدالت توزیعی -1

نظریه برابري اش را ارائه کرد و در این نظریه نشان  "جی استیسی آدامز"پیش روانشناسی به نام  چند دهه
اي دریافت کنند؛ به عبارت دیگر به اندازه  قبال انجام کار پاداش منصفانه اند، در داد که افراد مایل

مند شوند. برابري طبق نظر آدامز زمانی حاصل می شود که کارکنان  همکارانشان از پاداشهاي انجام کار بهره
شان برابر احساس کنند که نسبتهاي ورودیها (تالشها) به خروجیهایشان (پاداشها) با همین نسبتها در همکاران

  باشد. 
عدالت توزیعی بیانگر ادراك افراد از میزان رعایت عدالت در توزیع و تخصیص منابع و پاداشهاسـت. بـه   

  ).43: 1384دانند، داللت دارد(رضائیان،  را با عملکرد مرتبط میها  بیان دیگر، حدي که افراد پاداش
واکنشهاي منفی از جمله امتناع از تـالش، کـم    کنند، با میو بی عدالتی که احساس نابرابري  نیروي انسانی

کاري و رفتارهاي ضعیف شهروندي سازمانی و در شکل حاد آن استعفا از کار به این نابرابري پاسخ می دهند. 
به لحاظ تاریخی، نظریه برابري متمرکز بر عدالت درك شده از مقدار پاداشهاي توزیع شده بین افراد اسـت.  

هاي  اي زیادي در محیط سازمانی داشته است و محققان، رابطه این عدالت را با متغیراین نوع عدالت کاربرده
تمرکـز ایـن عـدالت بـر پیامـدها،       بـه خـاطر  بنـابراین   اند. زیادي همچون کیفیت و کمیت کار بررسی کرده

د. بنابراین ، عاطفی و رفتاري باش مرتبط با واکنشهاي شناختی بینی شده است که این شکل از عدالت عمدتاً پیش
مثـل   (خاص ناعادالنه درك می شود، ایـن بـی عـدالتی مـی بایسـت احساسـات شـخص        زمانی که یک پیامد

هـاي   وخروجـی هـا   شناختها (مثل شناخت تحریفی ورودي )،عصبانیت، رضایت خاطر، احساس غرور یا گناه
  دهد.  ثیر قرارأرفتارش (مثل عملکرد یا ترك شغل) را تحت ت خود یا دیگران) ونهایتاً

  یا اجرایی   اي عدالت رویه -2
گیري براي جبران خدماتشان نه  هاي جاري در تصمیم اي با ادراك افراد از عادالنه بودن رویه رویه عدالت 

هاي جاري در ارزیابی عملکرد افراد در سطوح متفاوت  با توزیع واقعی درآمدها سر و کار دارد؛ مانند رویه
(کانوسکی و د با شکایتها و نزاعها، و نحوه توزیع درآمدها میان افرادجامعه یا سازمان، نحوه برخور

  ).32: 1989فولگر،
اي نیز مانند نظریه برابري، ادراکات انسانها نقش مهمـی دارنـد و واکـنش افـراد      در بحث از عدالت رویه

دارد. زیرا از نظـر  ها، نه ماهیت واقعی آنها، بستگی  به چگونگی ادراکشان از رویهها  جامعه نسبت به رویه
کنند، بلکه بر اساس ادراك خود از واقعیت، واکنش نشـان   روان شناختی، انسانها بر اساس واقعیات رفتار نمی

  ).49: 1384می دهند (رضائیان، 
  وجود می آورند: اي به هاي عادالنه ، رویهدر هنگام کاربردشش قانون وجود دارد که  "لونتال" به نظر
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  .بایستی براي همه در طی زمان ثابت باشدها  ی که تخصیص رویهقانون ثبات: حالت -
ورزي: حالتی که از کسب منافع شخصی تصـمیم گیـران بایسـتی در     قانون جلوگیري از تعصب و غرض -

  .طول فرایند تخصیص ممانعت به عمل آید
 .سودمندي اطالعات مورد استفاده در فرایند تخصیص داردبه قانون درستی: اشاره  -
  .قانون توانایی اصالح: به وجود فرصتهایی براي تغییر یک تصمیم ناعادالنه اشاره دارد - 
ثر، توسط فرایند تخصیص أقانون نمایندگی: حالتی که نیازها، ارزشها و چشم اندازهاي همه بخشهاي مت - 

  .بایستی در نظر گرفته شود
  ا ارزشهاي اخالقی و وجدانی سازگار باشد. قانون اخالقی: مطابق با این قانون فرایند تخصیص بایستی ب - 

 عدالت تعاملی  -3
عدالت تعاملی شامل روشی است که عدالت سازمانی  عدالت تعاملی نامیده می شود. ،عدالت نوع سوم از

توسط سرپرستان به زیردستان منتقل می شوداین نوع عدالت مرتبط با جنبه هاي فرایند ارتباطات(همچون 
 گیرنده عدالت است. به خاطر اینکه عدالت تعاملی توسط رفتار م) بین فرستنده وادب، صداقت و احترا

مدیریت تعیین می شود، این نوع عدالت مرتبط با واکنشهاي شناختی، احساسی و رفتاري نسبت به مدیریت یا 
مال به عبارت دیگر سرپرست است. بنابراین زمانی که کارمندي احساس بی عدالتی تعاملی می کند به احت

شود که  زیاد این کارمند واکنش منفی به سرپرستش به جاي سازمان نشان می دهد. از این رو پیش بینی می
کارمند از سرپرست مستقیمش به جاي سازمان در کل ناراضی باشد و کارمند تعهد کمتري نسبت به 

نسبت به  وي عمدتاً همچنین نگرشهاي منفی). 45: 1999(اسکاندورا،احساس کند سرپرست تا سازمان درخود
عدالت  "مورمن"گردد. به نظر  هاي منفی به سازمان برمی قسمت کمی از این نگرش سرپرست است و

اند. به نظر  توزیعی، رویه اي و عدالت تعاملی، همبسته است و هر کدام جنبه هاي متمایزي از عدالت سازمانی
  شود.  و تعاملی تعریف میوي عدالت سازمانی به صورت مجموع عدالت توزیعی، رویه اي 

  عدالت:  اجتماعی هاي  نظریه
شود و نظریه عدالت مربوط به آزادي  می فلسفه عملی کانت به دو بخش اصلی اخالق و نظریه عدالت تقسیم

و عادالنه است؛ اصولی که ضمن صیانت از در جامعه مطلوب ها  بیرونی انسان و اصول حاکم بر روابط انسان
فرد در اعمال و پیگیري آزادانه خواسته هایش این استقالل و آزادي فردي و بیرونی را به حداکثرمی  حق هر
 کانت بر آن است که رفتار بیرونی آدمیان و اعمال اراده آنها باید توسط اصول و قواعدي عقلی و رساند.

باید در چهارچوب اصول و قواعدي اساسی،  می یگر آزادي بیرونی بشر لزوماًبه بیان د .ضروري سامان یابد
قانونمند و منضبط شود. این چهارچوب حقوقی برگرفته از اصولی عام است که او آن را اصول عدالت یا 

  نامد. می وظایف حقوقی
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ر آغـاز ایـن کتـاب    او د. کند می افالطون تحلیل نهایی خویش را از عدالت در کتاب چهارم جمهوري بیان
 کند که جامعه آرمانی از هر حیث خوب است و چنین جامعه اي باید داراي چهارخصلت باشد؛ می یادآوري
خویشتن دار و عادل باشد. در الگوي پیشنهادي افالطون براي جامعه آرمانی که در رأس آن  ،شجاع ،یعنی دانا

قراردارند و در طبقه دیگر سپاهیان و جنگاوران طبقه پاسداران شامل فیلسوفان و حکیمان تربیت شده خاص 
هر چهارخصلت پیشین وجود دارد. عدالت در نظر افالطون  قراردارند   پیشه وران و کشاورزان و طبقه آخر

زمانی برقرار است که در جامعه هر کس تنها به یک کار مشغول باشد؛ کاري که بـا طبیعـت و اسـتعدادش    
  سازگار است.

به معنا آن است که سبب پیدایش سه خصلت دیگـر اسـت و تـا وقتـی کـه خـود        اهمیت خصلت عدالت
اگر هر طبقه اجتماعی به کاري بپردازد که استعداد  ،پابرجاست آن سه را بر پامی دارد. پس در ظرف اجتماع
کار جنگ، پیشه وران و کشاورزان در کـار تولیـد    آن را دارد و براي آن ساخته شده است، یعنی سپاهیان در

و پاسداران و فیلسوفان که دانایان جامعه اند در کار حکمرانی باشند، چنین جامعه اي عادالنه خواهد بـود و  
هم خوردن این توازن و بهم آمیختگی این طبقات سه گانه و مشغول شدن طبقه اي بـه کـاري    در صورت بر

ه مطلـوب نیـز رخـت    که براي آن ساخته نشده است بیدادگري مستقر خواهد شد و خصایص دیگـر جامعـ  
  برخواهدبست.

را از فیلسوفان مسلمان پـس   فارابی به رغم رسائل و کتب پرشمار درباره فلسفه سیاسی و علم مدنی، که او
صفحات بسیار اندك شماري را به بحـث دربـاره ماهیـت عـدالت اجتمـاعی و       ،کند می از خود کامالً متمایز

ان فکري خویش (ارسـطو وافالطـون ) اهمیـت خاصـی بـراي      محتواي آن اختصاص داده است. او مانند پیشینی
فـارابی   منظور فضیلت و خیر قایل است و در میان پژوهشگران حکمت عملی به غایت گرایی معروف است.

بنـابراین در هـر     .از عدالت اعم یا عام به کار بستن افعال فضیلت در مناسـبات اجتمـاعی بـا دیگـران اسـت     
دیگران برخاسته از رعایت و توجه به فضیلتی اخالقی وانسانی باشد، آن  ر فرد باموقعیت و زمینه اي اگر رفتا

نداشـتن آن بـر    وجه نامگذاري این عدالت به اعم تأکیـد  رفتار از مصادیق عدالت و عمل عادالنه خواهدبود.
   ..شود می فضیلتی خاص است و اینکه شامل هر فضیلتی

گردد این است که اعطاي حق هـر ذي حـق و    می فارابی بیان نیز ارسطو و نقدي که بر دیدگاه افالطون و
کند و بـه جنبـه محتـوایی     می فقط جنبه صوري و قالبی عدالت اجتماعی را تأمینها  توزیع بر اساس استحقاق

مایه نابرابري افراد و توجیه کننده رفتار ها  عدالت نظیر تعیین معیاري براي سنجش اینکه کدام گونه تفاوت
   ).82: 1388(واعظی،نمی پردازد  ،آنهاست نابرابر با
هیوم از عدالت به شکلی است که عدالت ارزش و فضیلتی مطلق نیست که تابع اوضاع خاص نباشـد   تصور

و در همه احوال مطلوب باشـد؛ بلکـه فقـط در مـواردي کـه افـراد احسـاس کننـد بـراي توزیـع مواهـب و            
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کنـد و   می روابط آنها را مشخص کند، عدالت موضوع پیدانیازمند قوانینی هستند که چهارچوب ها  مطلوبیت
کـه مالکیـت    از نظر او در وضع طبیعی توافق و قرارداد افرادجامعه نیست. قواعد و قوانین آن نیز چیزي جز

و نه بی عدالتی. تا قوانین مالکیـت وجـود نداشـته باشـد مفـاهیمی ماننـد        یابد می نه عدالت معنا وجود ندارد
چرابایـدعادل  "التی، مجازبودن و غیرمجازبودن، اساساً موضوع ندارند. از نظـر هیـوم پرسـش    عدالت و بی عد

شود که به باور هیوم  می است. با این توضیح کوتاه مشخص "چراباید قوانین رارعایت کنیم؟" معادل  "باشیم؟
ز تکـوین قـوانین   حـق پـس ا   از نظر او عـدالت و . عدالت خاستگاهی درونی، اعم از عقالنی و احساسی ندارد

  شوند. می بشري متولد
  : گردد عبارتند از می شرایطی که بر اساس نظر هیوم موجب سودمندي عدالت

 .کمیابی افراطی امکان اجراي عدالت نیست ر شرایط وفور ود معتدل کمیابی •
قوانین عدالت کارایی   در شرایط خودخواهی افراطی و نیکوکاري محض خودخواهی معتدل •

 ندارد.
  در مقدار قدرت افراد جامعه نیز از شروط دیگر عدالت است تناسب •

معیـار   کند که بر اساس آن هر خیر اجتماعی شاخص و می والتزر از نگاه تکثرگرایانه به عدالت حمایت
توزیع عادالنه خاص خود را دارد. بنابراین نه تنها چیزي به نام اصل عام و بنیادین عدالت وجود ندارد، بلکـه  

به وجهی آفریده جامعه سیاسی خاص در زمان و عصر خاص اسـت؛ یعنـی تصـور از عـدالت در هـر       عدالت
جامعه سیاسی متأثر از تفسیر آن جامعه از هر ساحت از خیرات اجتماعی است و اصول و معیارهاي توزیـع  

 ط مستقیم دارد. ابتراعادالنه آن خیرات با تفسیر آن جامعه از هر یک از آن خیرات 
عمرش را در انگلسـتان سـپري    )اقتصاددان سیاسی اتریشی االصل که بیشتر1992-1899هایک (فردریک 

 سـرمایه داري اسـت.   آزاد بـازار  زمینه اقتصاد اختیارگرایی به ویژه در کرد ازمدافعان جدي آزادي خواهی و
لیبرالیسـم   ،اختیـارگرایی هایـک   حقوق طبیعی تفسیرکنیم، لیبرالیسم متکی بر آزادي خواهی نوزیک را اگر

قانونگـذاري وآزادي   جلد دوم کتاب قانون، آراي او درباره عدالت اجتماعی در. متکی بر حکومت قانون است
البتـه هایـک    قابل ردیابی است. دیگر او شود بیش از آثار می عنوان سراب عدالت اجتماعی نیز شناخته که با

ناظر به رد نظریه پـردازي عـدالت اجتمـاعی     شترنظریه مدونی درباره عدالت اجتماعی ندارد و مباحث او بی
  است .

ترتیبات اجتماعی و نهادها و ساختارهاي  مورد روابط و است وصف عدالت یا بی عدالتی در هایک معتقد
 و مختـار  زیرا یگانه کاربرد صحیح واژه عدالت به رفتار آگاهانه انسانی موجـود  جامعه اساساً موضوع ندارد؛

به نظر وي عدالت اجتماعی درجامعـه اي آزاد کـه قـوانین آن مجـال تـالش و       شود.صاحب اراده منحصرمی 
مبحثـی میـان    و اهداف فردي آنان را فراهم آورده است،ها  فعالیت آزادانه و جدیت افراد در تعقیب خواسته
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جامعـه اي کـه افـراد بـر طبـق دسـتورهاي مرکزیتـی         تهی و بی معناست و عـدالت اجتمـاعی در سـازمان و   
نکتـه ایـن اسـت     یابد. می معنا انتخاب ندارند، خود استقالل در تصمیم گیري و کنند و از می (نظیرارتش)عمل

منفـی   دیگـر امـور نتـایج مثبـت و     نوع کار افراد و و افراد خاصی مقدار درآمد فرد یا که درنظام بازار آزاد،
چیـز درآن تحـت کنتـرل فرمانـدهان      برخالف سازمانی که همـه  زندگی اقتصادي افراد را تعیین نمی کنند ؛

به لحاظ این آثار منفی سزاوار مالمـت و   است. از این رو مسئولیت هرگونه پیامد منفی برعهده آنان است و
  متهم شدن به بی عدالتی اند.

کنند لزوماً باید یکی از  می نگاه او مدافعان عدالت توزیعی که الگوي توزیع مبتنی بر عدالت را پیشنهاد از
 نه شدنی. را مبناي توزیع عادالنه خود قرار دهند که از نظر وي نه مطلوب است و نیاز  و عنصر شایستگی دو

 توزیع ثروت نه مطلوب و او دخالت دادن مبناي شایستگی به عنوان یک عنصر اخالقی را، در تعیین درآمد و
هـر فـرد بایـد مبنـاي کسـب      او معتقد اسـت در جامعـه آزاد ارزش  آفریـده شـده توسـط       داند. می نه شدنی

و در بازار آزاد  دیگر جامعه دارد فرد، چه ارزشی براي افراد هر کار مهم آن است که خدمت و درآمدباشد.
بدون دخالت هرگونه  تقاضا و اساس عرضه و ارزش بر این سودمندي و شود. می چه قیمتی براي آن پرداخت

معیاراخالقی زمینه ساز قرارگرفتن قدرت سیاسی فـراوان   تفاسیرمختلف از شود. می اخالقی خاص تعیین معیار
محور نیاز نیـز در انتخـاب    عدالت توزیعی برهاي  مورد نظریه در گردد. می دولت در دست صاحبان اقتدار و

همچنین  معیار قراردادن این دو مبنا ندارد. اینکه کدام قسم از نیازهاي متعدد آدمی اولویت دارد، توافق وجود
  تعقیب غایاتش ناسازگار است. جامعه لیبرالی یعنی آزادي هرفرد درهاي  اساسی ترین درون مایه با یکی از

گونـاگون فلسـفی   هـاي   رابرت نوزیک استادگروه فلسفه دانشگاه هاروارد، صاحب آثار متنوعی در زمینـه 
ن را در اسـت کـه آ   "دولت ستیزي، دولت و مدینـه فاضـله  "شهرت اصلی او مرهون نگارش کتاب  است؛ اما

کتاب نوزیک سه بخش اساسـی دارد کـه   . زمینه اندیشه سیاسی و دفاع از آزادي خواهی لیبرالی نگاشته است
وي در ایـن بخـش ضـمن رد     بخش دوم با مبحث مورد نظر ما یعنی عدالت توزیعی ارتباط وثیـق تـري دارد.  

نظریه عدالت خویش با عنوان نظریه  ،اندیشند می توزیع منابع و امکانات جامعه عدالت که به بازهاي  نظریه
بـه اعتقـاد نوزیـک یگانـه      تناسب کامل با نظریه دولت حداقل قراردارد. کند، که در می استحقاق را تقریر

تناسـب دارد نظریـه    نظریه عدالتی که با حقوق طبیعی و الزامات جانبی برخاسته از این حقوق سـازگاري و 
توزیع ثروت و  معرفی الگویی براي توزیع منابع و امکانات یا باز تاریخی عدالت است که به جاي پرداختن به

نظر دارد. این رویکرد به حفظ و شناخت حقـوق  ها  به شیوه به دست آوردن و انتقال اموال و داراییها  دارایی
  کند. می ملکی توجه

افراد متقاضـی تقسـیم    منصفانه مین آسمانی نیستند که باید عادالنه وهاي  کاالها مائده از نظر وي اموال و
نها را به دست آیا ) شود بلکه به کسانی تعلق دارد که یا آنها را تصاحب کرده اند (تصاحب اولیه منابع طبیعی
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از نگاه نوزیک اساساً سه دسته ار اشـیا  . خویش ساخته اند و یا به طریق منصفانه اي به آنها منتقل شده است
   باشد: می مالکیت درباره آنها معنا دارپذیرد و مفهوم  می به افراد تعلق
  شخصی افراد. هاي  توانایی الف ) جسم و

  معادن ومنابع طبیعی است. ،ب) جهان طبیعت که شامل زمین
ار انداختن قواي طبیعی انسانی و تصرف در ککنند که محصول به  می تولید ایجاد وها  ج ) آنچه انسان 

  طبیعت و مواد طبیعی عالم است. 
هاي کانت فیلسوف برجسته آلمانی و نیز شماري از متفکران در سـنت   از اندیشه که عمیقاً "ولزارجان "

هاي این فیلسوفان طرحـی   گیري از آموزه ثر بود کوشید با بهرهألیبرالی و غیر آن نظیر الك، هابز و روسو مت
هـاي اصـیل و    ین حفظ ارزشنو در اندازد و نظریه مناسب اوضاع و احوال قرن بیستم ارائه دهد که در آن ع

هاي درون این سـنت کـه نتـایج نـامطلوبی از آن      هاي برخی از جریان انسانی مکاتب لیبرال از آن دسته آموزه
  .شد پرهیز کند عاید می

قدرت سیاسی فقط وقتی مشروع است که مطابق با قانون اساسی مکتوب یا غیرمکتـوب   عتقد استروالز م
ییـد  أاقل و معقول بتوانند اصول آن را در پرتو عقل مشـترك انسـانی خـود ت   اعمال شود که همه شهروندان ع

  ).55:  1383 :راولز کنند. (
این است براي اینکه جامعه را نظـام منصـفانه همکـاري میـان      مهمال ؤس مباحث مطرح شدهبا توجه به 

هاي اساسی و براي تنظـیم   ترین اصول عدالت براي تعیین حقوق و آزادي شهروندان آزاد و برابر بدانیم مناسب
کنـد   مـی  راولز مطرح اندازهاي زندگی کامل به نزد شهروندان کدامند؟ نابرابري اجتماعی و اقتصادي در چشم

 که:
هـا   هاي اساسی برابر که با طرح مشـابهی از آزادي  کافی از آزادي هر شخصی نسبت به طرحی کامالً الف)

 .براي همگان همساز باشد حق لغو فنا شدنی یکسان دارد
 : هاي اجتماعی و اقتصادي به دو شرط قابل قبول هستند نابرابري ب)

نصـفانه  هایی باشند که تحت شرایط برابـري م  ب و مقامصها باید مختص به منا نخست آنکه این نابرابري
هـا بایـد بیشـترین سـود را بـراي       ها باب آنها به روي همگان گشوده است؛ و دوم اینکه این نـابرابري  فرصت
 ترین اعضاي جامعه داشته باشند.  محروم

طـور   ب اجتمـاعی بـه  صـ ها مستلزم آن است که نه فقط باب مشاغل دولتـی و منا  برابري منصفانه فرصت
 .ه همگان باید از فرصت منصفانه دستیبابی به آنهـا برخـوردار باشـند   صوري به روي همگان گشوده باشد بلک

با فرض اینکـه تـوزیعی از مواهـب فطـري وجـود دارد آنهـایی کـه اسـتعدادها و          یعنیایده فرصت منصفانه 
اندازهاي موفقیت یکسانی داشـته   هاي یکسانی و اشتیاق یکسانی به کاربرد این مواهب دارند باید چشم توانایی
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شـوند و تـا بلـوغ عقالنـی در آن      اي کـه در آن متولـد مـی    شان طبقه فارغ از طبقه اجتماعی خاستگاه و باشند
هـا و اسـتعدادهاي یکسـانی دارنـد      هـاي جامعـه کسـانی کـه انگیـزه      یابنـد بایـد در تمـام بخـش     پرورش می

  .یکسانی داشته باشند اندازهاي آموزش و موفقیت نسبتاً چشم
یک سو قانونی است تکوینی که حاکم بر امور هستی اسـت، بالعـدل قامـت    در نگرش اسالمی، عدالت از 

ونُـوا قَـوامینَ بِالقسـط (نسـاء،      نُوا کُ ا الَّذینَ امهالسموات واالرض، و از سوي دیگر یک امر تشریعی است، یا ای
منعـه للحـق و   ) و از طرفی میزان و معیار براي سنجش برپایی حقوق است. ان العدل میزان اهللا الـذي و  135

). بنابراین در تعریف عدالت اجتماعی قدر مسلم باید، اعطاء کل 895: 1378االسالمی،  نصبه القامۀ الحق (شیخ
ذي حق حقه، را در نظر گرفت، و بدون آن عدالت اجتماعی معنا و مفهـومی نخواهـد داشـت. بـر ایـن مبنـا       

یان آنهاست. حاکمیت باید حقوق ملـت را، و  ساز عدالت در م رعایت حقوق متقابل بین دولت و ملت، زمینه
ملت نیز متقابالً باید حقوق حکومت را، در ساحت روابط اجتماعی جـاري سـازند تـا بـدین وسـیله عـدالت       
اجتماعی تحقق یابد. پس چون رعیت حق والی را بگذارد، و والی حق رعیت را به جاي آورد، حق میان آنـان  

 ).216  البالغه، خطبه هاي عدالت برجا. (نهج ار، و نشانههاي دین پدید بزرگ مقدار شود و راه

 اقتصادي در ایران – هاي تحقق عدالت اجتماعی پارادایم
هاي متعدد اقتصادي همواره دو نگرش بیش از رویکردهاي  از ابتداي پیروزي انقالب اسالمی در میان نگرش

هایی از آن  کشور قرار گرفته و حتی جنبهدیگر مورد بحث و توجه متفکران، کارشناسان و مدیران اقتصادي 
اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد و  : اند این دو نگرش عبارتند از طور نسبی در عمل به بوته آزمایش درآمده دو به
  .رقابتی

در دوران جنگ تحمیلی شرایط سیاسی، اقتصادي و صـنعتی جامعـه موجـب     و از انقالب سهاي پ در سال
هـاي اقتصـاد دولتـی     ها از طریق روش و شیوه اي گروه رغم مخالفت پاره جامعه علیشده بود که امور مختلف 

پس از پایان جنگ و تفسیر شرایط جامعه و تا حدي باز شدن فضاي اقتصادي کشور بحث تعـدیل   .اداره شود
گـذاري و ضـرورت توسـعه و رشـد اقتصـادي بـازار رقـابتی، کـاهش          سازي، سرمایه اقتصادي، تشویق خصوصی

والن سیاسـی و  ئهاي گمرکی و ضرورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی سطح مورد توجه مس هتعرف
 .هاي مختلف قرار گرفت ها و سازمان مدیران بنگاه

  دولتی  عدالت اجتماعی در اقتصاد ـ1
 .استاالیام مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته  بحث مداخله یا مداخله حداقلی دولت در اقتصاد از قدیم

هاي  طرفداران اقتصاد دولتی براي پیاده کردن اهداف خود نظیر توزیع برابر درآمد و امکانات و ثروت
 ،هاي کالن جلوگیري از انباشت ثروت ،ها ها، کنترل و نظارت بر قیمت جامعه، پرداخت هدفمند یارانه
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نهایت ایجاد عدالت اجتماعی متعادل کردن درآمدها، پایین آوردن میزان فقر، کاهش فاصله طبقاتی و در 
 .کید دارندأت

می توان عدالت اجتماعی اقتصادي را تقویت کرده به شرح زیر هایی که با اتخاذ آنها می طورکلی سیاست به
 : ندباش

 هاي اساسی هاي گسترش حقوق و آزادي سیاست  الف)
 .طور روشن و مشخص تامین حقوق مالکیت به ـ1
  .اي و غیره هاي حرفه دي شامل آزادي بیان، قلم، داد و ستد، ایجاد تشکلو فرهاي اساسی  مین آزاديأت ـ2
 .هاي برابر اجتماعی، اقتصادي و سیاسی فراهم ساختن فرصت ـ3
 ). اي قومی، نژادي، مذهبی، جنسیتی و منطقه هاي اجتماعی ( مقابله با تبعیض ـ4
وصـی یـا ارائـه کننـدگان خـدمات      موران دولت، کارفرمایان بخـش خص أپاسخگویی به توان پرسش از م ـ5

ها، اقدامات و موارد استفاده از وجوه اختیار  کند که در قبال سیاست شود که آنان را مجبور می مربوط می
 .خود پاسخگو باشند

  کار بازار رقابت و هاي بهبود بخشیدن به ساز ب)سیاست
ــ1 ــاز   ـ ــر س ــارکرد بهت ــه ک ــک ب ــترش رقا   و کم ــت و گس ــق تقوی ــازار از طری ــار ب ــارکت  ک ــت و مش ب

 .اجتماعی مردم، دولت مکمل نه جایگزین ـ اقتصادي
 .ارائه اطالعات کافی در هر بازار و آزادي اطالعات و جلوگیري از استفاده از اطالعات درون سازمانی ـ2
 .کار بازار و رفع اختالالت حقیقی و عدم مداخله مستقیم دولت در ساز ـ3
 …اي و مالی بیمهکمک به ایجاد و توسعه بازارهاي  ـ4
 .حذف امتیازهاي نامشروع رانت اقتصادي براي افراد غیر مولد ـ5
 .تقویت نظام انگیزشی تشویق و تنبیه ـ6
 .کاهش هزینه مبادله دسترسی به محاکم قضایی سریع، ارزان، دقیق و شفاف و ـ7
 حذف انحصارات خصوصی و طبیعی ـ8

 هاي توانمندسازي سیاست ج)
 ). آموزش، بهداشت، بهزیستی ماعی (گسترش خدمات اجت ـ1
 .افزایش اشتغال پایدار از طریق فعال کردن اقتصاد ـ2
 اي هاي فنی و حرفه حمایت از گسترش آموزش ـ3
 .هاي اجتماعی گسترش بیمه ـ4
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 .درآمد به منظور مقابله با استمرار فقر هاي حمایت از سالمت مادران و کودکان کم اجراي برنامه ـ5
 .هاي زیست محیطی مت محیط زیست و جلوگیري از انواع آلودگیمین سالأت ـ6

  هاي مستقیم کاهش فقر و بازتوزیع درآمد سیاست د)
 …هاي فقیر سالمندان و ناتوان شغلی و ایجاد چتر حمایتی براي گروه ـ1
 اي اصالح نظام یارانه ـ2
 .اصالح ساختار مالیاتی ـ3
  .اصالح ساختار هزینه دولت ـ4
 اجتماعی در اقتصاد آزادعدالت  -2

اقتصاد مبتنی بر آزادي فعالیت اقتصادي و  زیرا .تواند با عدالت همراه باشد در کشور ما مکانیزم بازار نمی
رقابت خالف عدالت است و در بسیاري مواقع و مقاطع زمانی سرکوب این اقتصاد در کشور ما تحت بهانه 

  ).38: 1368طبیبیان،  بحث هم در حال انجام گرفتن است. ( گرفت و در زمان طرح این طلبی انجام می عدالت
گیـرد و در آن اسـتعدادهاي مختلـف هـم بـه       اساس رقابت و مالکیت خصوصی شـکل مـی   اقتصاد آزاد بر
نتیجه توزیع نـابرابر   در .دهد مد را پاداش میآبازار، افراد ناکارآمد را تنبیه و افراد کار شود نابرابري منجر می

ضـمن   .ترین عامل کارآیی ثروت و رفاه ایجاد شده در جوامـع صـنعتی مـدرن اسـت     رقابت مهم .دشو ایجاد می
یکبار اول شدن در رقابت بـه معنـی پیـروزي    . یعنی آنکه نتیجه رقابت در عرصه اقتصادي نتیجه دائمی نیست

  .مداوم و همیشگی نیست
  رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی -2

گردد. در  شود که در فضاي روابط اجتماعی ایجاد می اي تلقی می سازه ، عدالتو پژوهش هادر تحقیقات 
را عادالنه ادراك نمایند.  آید که بیشتر افراد آن یک رویکرد در صورتی یک عمل عادالنه به حساب می

اي از  اي داشته است و مجموعه در سی سال اخیر رشد قابل مالحظه در جامعه مطالعه درباره عدالت
ترین  یکی از پر ارجاع ،گیرد. جالب آنکه موضوع عدالت یشگاهی و میدانی را در بر میتحقیقات آزما

  هاي اخیر بوده است. موضوعات مطالعه در دهه
معتقد است که ادراك عدالت سازمانی، براي اثربخشی عملکرد سازمانها و رضایت افـراد    "برگ گرین"

در سازمان ضرورتی اساسی است و سازمان باید در جهت تحقق این مهم، همه تالش و کوشش خود را به کار 
  ).14: 1987(گرین برگ،گیرد

درصـد از   2/11نداشـت از عـدالت   در زمینـه پ ” هـاي ایرانیـان   ها و نگرش ارزش“طبق نتایج پیمایش ملی 
 3/21ایرانیان معتقدند که عدالت آن است که به کسانی که نیاز بیشتري دارند، امکانات بیشتري داده شـود،  
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درصد نیز معتقدند که عدالت آن است که به کسانی که شایستگی بیشتري دارند، امکانات بیشتري داده شود، 
طور مساوي بین افراد تقسیم شود. البتـه   که امکانات جامعه به درصد هم معتقدند که عدالت آن است 5/67

شـود از درصـد کسـانی کـه براسـاس نظریـه نیازهـا         افراد افزوده مـی  و تحصیالت هرچه که به میزان سواد
  .شود شود و به افراد گروه نظریه شایستگی افزوده می اندیشند کاسته می می

دالت مهم است، دو مـدل را شناسـایی کردنـد: مـدل منفعـت      در مطالعه اینکه چرا ع   "تایلر"و  "لیند"
شـود کـه،    شخصی و مدل ارزش گروهی. در مدل منفعت شخصی، اهمیت عـدالت بـر ایـن مبنـا توجیـه مـی      

هـاي منصـفانه ارزش    سازد؛ یعنی افراد بدین دلیل براي رویـه  حداکثرسازي درآمد شخصی را امکان پذیر می
  شوند. به نتایج مطلوب منجر می انه نهایتاًهاي منصف قائلند که معتقدند رویه

با ادراك رفتار منصفانه سرپرستان با  نیروي انسانیشود، زیرا  در مدل ارزش گروهی عدالت مهم تلقی می
  شوند. آنها، از شأن عضویت و هویت گروهی مطلع می

ویژگـی  کنـد و آن را یـک    ) رویکرد سومی را براي درك اهمیت عـدالت معرفـی مـی   1998("فولگر" 
اي از پیامدهاي روانی و رفتاري را بـدنبال دارد؛ زمـانی کـه افـراد      داند. عدالت سازمانی مجموعه اخالقی می
یابـد و کمتـر    کنند با آنها به طور غیر منصفانه رفتار شده، تعهد و عملکرد کاریشان کاهش مـی  احساس می

  تمایل خواهند داشت که به همکارانشان کمک کنند
توسط اکبر رضاپور  1374که با عنوان درك افراد از میزان عدالت در جامعه در سال  در پژوهشی دیگر

در تهران صورت گرفته است به این نتایج دست یافته اند که هر چه جوانان طبقـه اجتمـاعی ذهنـی خـود را     
قیـت مـالی   باالتر ارزیابی نموده، هرچه انصاف بیشتري را تجربه کرده باشند، هرچه این جوانان امید به موف

بیشتري اظهار کنند، هرچه میزان عدالت رویه اي از نظر آنها بیشتر باشد و هرچه درآمد خانواده این افـراد  
  باشد.  می بیشتر باشد، میزان توزیع امکانات و منابع در جامعه از نظر آنها عادالنه تر

با گرایش به آزادي و عـدالت  در پژوهش دیگر که با عنوان تحلیل رابطه قشر و پایگاه اقتصادي اجتماعی 
نظـري و نیـز جمـع آوري    هـاي   صورت گرفته است، محقق پس از بررسـی  1378در شهرستان رشت در سال 

و اطالعات به این نتیجه رسیده که بین دو متغیر قشر اجتماعی و گرایش بـه آزادي و عـدالت رابطـه    ها  داده
فردبیشتر باشد، اطالعات سیاسی فرد باالتر باشد، شغل فـرد  وجود دارد. بر این اساس هرچه میزان بنیادگرایی 

در زمره مشاغل عالی باشد، درآمدش بیشتر باشد و میزان رضایت از زندگی خود و خانوده اش بیشـتر باشـد،   
گرایش بیشتري به آزادي دارد و هرچه میزان این متغیرها کمتر باشد گرایش به عدالت در افراد بیشتر است. 

دارد که در جامعه عدالت رعایت  می گر فرد در صورت فقدان متغیرهاي فوق در زندگیش اذعانبه عبارت دی
  نشده است.
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  نتیجه گیري -3
توان گفت که رفاه اجتماعی از مسئله عدالت  می با توجه به مباحث فوق و برخی تجقیقات مطرح شده

وم آزادي و برابري نظر داشته و مفهوم باشد. بویژه رویکردي در عدالت که به دو مفه می اجتماعی جداناپذیر
داند. لذا به منظور گرایش به برابري در جامعه نابرابر، باید به نوعی دخالت  می برابري را مهمتر از آزادي

براي موازنه رفاه انجام شود. به عبارت دیگر به منظور تحقق عدالت باید مشارکت در تحقق رفاه فراهم 
  گردد.

باشد که در بعد فردي بـه ادراك افـراد در جامعـه     می متأثر از عوامل گوناگونیدر جامعه ایران عدالت 
اشاره دارد و در بعد اجتماعی به روابط بین باالدستان و فرودستان نظر دارد. به عبارت دیگر مادامی که افراد 

ار گیرند اعتقاد جامعه ایران با توجه به شرایط توسعه یافتگی فردي و اجتماعی جامعه، در تنگنا و مضیقه قر
  تواند در بین افراد مختلف جامعه متفاوت باشد.   می به بی عدالتی دارند. این امر

در جامعه ایران افرادي که در پایگاه اقتصادي اجتماعی باال باشند چون از امکانات رفاهی بیشتري  •
بیشتري نسبت به  کنند. لذا آنها به امر آزادي بهاي می برخوردار هستند، جامعه را عادالنه تصور

 دانند. می آنها کاسته شود، جامعه را ناعادالنههاي  دهند و زمانی که از آزادي می عدالت
در خصوص تعامالت اجتماعی و اینکه دیگران چه نقشی در عدالت و رفاه اجتماعی جامعه دارند  •

وریکه اگر به نجوه چیدمان اقشار و طبقات اجتماعی و نحوه تأثیر آنها در جامعه دارد. به ط
میزان مشارکت اجتماعی طبقه متوسط در جامعه کاهش یابد، وضعیت طبقه ضعیف به دلیل 

عمومی هاي  شود. دلیل دیگر این امر این است که طبقه متوسط هزینه می افزایش فاصله طبقاتی بدتر
 ادياقتصهاي  دارد و در این بین قشر ضعیف سود همگانی از مشارکت در فعالیت می را ثابت نگه

 برو و این حکم بقاي او را دارد. می
میانی جامعه در هر مقام و منصبی که باشد، اوالً جایگاه خود را هاي  کارگزاران و مسئولین رده •

کنند. لذا نسبت به زیردستان خود هر  می دانند و آن را نتیجه تالش و جدیت خود تلقی می عادالنه
این افراد تصمیمات را نه از روي عدل و انصاف بلکه دهند. برخی از  می نوع تصمیم گیري را انجام

دهند. بر این اساس  می بر اثر یک سري روابط ناعادالنه و با در نظر گرفتن نفع شخصی خود انجام
افرادي که درارتباط با این تصمیمات نفع شخصی مانند ارتقاء، پاداش بیشتر و بهره مندي بیشتر از 

 کنند.  می عدالت را تأیید برند برقراري می مزایاي سازمانی
شود. ما هیچگاه تمایل به ابراز  می دینی کمتر توجههاي  در بحث عدالت و رفاه اجتماعی به آموزه •

حق نداشته ایم مگر اینکه به نفع مان باشد. به عبارت دیگر عدالت و بهره مندي از آن(رفاه) را در 
 دانیم.  می یک جانبههاي  سوگیري
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از مهمترین عواملی که باعث درك افراد از عدالت و نحوه اجراي آن در رسد یکی  می به نظر •
مختلف است. تحصیالت به هاي  گردد، تحصیالت و افزایش آگاهی شهروندان در زمینه می جامعه

 جامعه تأثیرگذار باشد.هاي  تواند در تمام بخش می عنوان عاملی آگاه بخش

  منابع
 103- 104فردریش هایک، اطالعات سیاسی اقتصادي، شماره هاي  )، اندیشه1375بشیریه، حسین( •
 )، انقالب و بسیج سیاسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران1372بشیریه، حسین( •
 .ها، تهران، موسسه اندیشه و فرهنگ دینی ). فرهنگ واژه 1381 بیات، عبدالرسول ( •
 .ن، کتاب ماه ادبیات و فلسفهپرداز انصاف و عدالت، تهرا ). جان رالز نظریه 1381 پایا، علی ( •
 .ققنوس : ) عدالت به مثابه انصاف، ترجمه عرفان ثابتی، تهران 1383 رالز جان ( •
   ، تهران، انتشارات سمت.»انتظار عدالت و عدالت در سازمان«)، 1384رضائیان، علی ( •
 .موسسه فرهنگی صراط : ). ادب صدق، ادب عدالت، تهران 1386 سروش، عبدالکریم( •
دموکراسی و عدالت اجتماعی با تاکید بر قانون اساسی جمهوري اساسی «)، 1383ی فر، محمد (شفیع •

 .23، شماره »ایران
 2ي غررالحکم، قم، انصاریان، ج  )، گفتار امیرالمؤمنین، ترجمه1378االسالمی، سیدحسین ( شیخ •
 .) عدالت، عدالت اجتماعی و عملکرد اقتصاد. اینترنت 1386 موسی ( ، غنی نژاد •
  .لنسکی گرهارد، سیر جوامع بشري •
 ، صدرا، قم.«مجموعه آثار»)، 1377مطهري، مرتضی ( •
)، چشم انداز جامعه شناسی به عدالت، تهران، مؤسسه تحقیقات و 1390میرسندسی، سیدمحمد( •

 توسعه علوم انسانی
 م)، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، هفده1379ي سیدجعفر شهیدي، ( البالغه، ترجمه نهج •
 .نشر نی : ). اقتصاد و عدالت اجتماعی، تهران 1386 نیلی و دیگران ( •
موسسه آموزشی پژوهشی امام ، قم، عدالتهاي  بررسی نظریه و نقد)، 1388واعظی،اجمد( •

  خمینی(ره) 
  



  
  اي رسانهجنگ 

  1اسما عسکري کویري
  چکیده

جنگ . انداي تعریف کردهجاست که بعضی جنگ نرم را جنگ رسانهنقش رسانه در جنگ نرم تا آن
ة شیو، چرا که. المللی استي جدید بینها جنگهاي جنگ نرم و ترین جنبهاي یکی از برجستهرسانه
 آفرینـد و مـی  نو يها انسان وشود  می جدیدي هايآگاهی سبب، خودۀ نوب به رسانی اطالع جدید

. دارد المللیبین و فراملی مخاطبانی غالباًشود،  می عرضه و تولید هارسانه عصردوم در که اطالعاتی
، دلیل همین به. کنندمی اطالعات تبادل و برقرار ارتباط هاغریبه و دیگران با شماريبی يها انسان
کند و جهان غرب با استفاده از می ترویج را غربی و جهانی خاص فرهنگ، رسانی اطالع شیوه این

هدف از این تحقیق نیز . نوعی امپریالیسم را اشاعه بدهد، اي توانسته استهاي رسانه فناورياین 
ایـن  . ماهواره و اینترنت) در گرایش به فرهنگ غرب اسـت ، (تلویزیون رسانه تأثیرمیزان بررسی 

جمعیـت  . باشد که در شهر آران و بیدگل صورت گرفته استمیتحقیق کمی و از نوع پیمایشی 
باشـد و  ي شهر آران و بیدگل میساله 15-69آماري مورد نظر در این تحقیق که شامل جمعیت 

ابـزار  . اي اسـتفاده شـده اسـت   گیري سهمیهنفر است که از روش نمونه 324نمونه مورد مطالعه 
هـاي  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده. ه بوده استنامپرسش، ها در این تحقیقگردآوري داده

، در گرایش به فرهنگ غرب در شهر آران و بیدگل رسانه تأثیرمیزان دهد که ها نشان مینامهپرسش
، وضـعیتتأهل و درآمدپاسـخگویان  ، بر حسب جنس تأثیرکمتر از حد متوسط است و میزان این 

-می تأثیرها تر از متأهلین از رسانهمردان و مجردها بیشتر از به طوري که زنان بیش. متفاوت است
  . پذیرند

  ايجنگ رسانه، رسانه، جنگ نرم :ها کلیدواژه
   

                                                   
  Asma.asghari@yahoo.com ارشد مطالعات فرهنگی کارشناس .1
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  مقدمه
رود و در واقع این دو مفهوم دو روي یک سکه هستند مفهوم جنگ نرم در مقابل جنگ سخت به کار می

اي، فرهنگی و اجتماعی م از روانی، رسانه). جنگ نرم هر گونه اقدام نرم افزارانه اع100:1390(وزیري،
گیرد و بدون درگیري نظامی و گشوده شدن آتش، منجر به انفعال است که جامعه یا گروه هدف را نشانه می

)، و در بلند مدت موجب تغییر منش، رفتار، کنش 60:1389شود (عباسی و هاشمی، یا شکست رقیب می
هاي ایدئولوژیک علیه هویت گیري از پارادایمها با بهرهتوسط دولت گردد و عمدتاًفردي و اجتماعی آنان می

شود. از این رو، صنایع و ریزي و اجرا میها و با هدف برتري فرهنگی و سیاسی، برنامهو دانایی ملت
هاي نوین ارتباطی از مؤثرترین ابزارهاي هاي حقیقی و فضاي مجازي یا فناوريهاي فرهنگی، رسانهفرآورده

). امروزه در تعریف از جنگ نرم، آن را نوع جدیدي 6:1391زاده سوار و همکاران، گ نرم هستند(قربانجن
  ).90:1389نژاد، افتد (هاشمیشناسند که در حوزه رسانه اتفاق میاز نبرد می

اند (حسینی، تعریف کرده 1ايجاست که بعضی جنگ نرم را جنگ رسانهنقش رسانه در جنگ نرم تا آن
المللـی اسـت   هاي جدید بـین هاي جنگ نرم و جنگترین جنبهاي یکی از برجستهجنگ رسانه .)37:1391

هـا و  هـا، بلکـه ممکـن اسـت اندیشـمندان دانشـگاه      ) که طراحان آن نه لزوما ًژنرال203:1392(حاتمی راد،
شـود،  بهداشتی تلقی میاي، جنگ بدون خونریزي، آرام و اي کشورها باشند. جنگ رسانههاي رسانهدپارتمان

ها جریان دارد و هر کشوري ها، میکروفن، رادیوها، تلویزیون و عدسی دوربینجنگی که بر صفحات روزنامه
تر استفاده کند، قـادر  تر و پر حجمتر، بیشاي و ارتباطی متنوعهاي جدید رسانهبتواند از ابزارها و تکنولوژي

). از ایـن رو  128:1385در این عرصه تضمین نماید (ضیایی پرور،  تري را براي خودخواهد بود موفقیت بیش
ها را در اختیار دارند و به گسترش و اشاعه فرهنـگ و  توان گفت، جهان در دست کسانی است که رسانهمی

  ). 27:1392پردازند (موالنا، هاي خود میارزش
هـا را از جملـه   تـوان آن آیند و مـی یمندي براي کنترل و مدیریت جامعه به شمار مها ابزار قدرترسانه

 عوامل اصلی تأثیر گذار در تغییرات اجتماعی به ویژه تغییر و تحول سبک زنـدگی جوانـان بـه شـمار آورد.    
هـاي  کند چه بپوشد، چگونه بخوابد و چگونه زنـدگی کنـد، بلکـه رسـانه    دیگر این بشر نیست که فکر می

داري نظـام  هاي اقتصادي و سـرمایه اند و هر روز با دستور کمپانیتهها را به عهده گرفریزيجهانی این برنامه
ها و فرهنـگ جوامـع در   اند ارزشپردازند و به خصوص توانستههاي مخاطبان خود میسلطه، به تغییر ذائقه

از ایـن رو، بسـیاري از مطالعـات و    ). 64:1391حال توسعه از جمله ایران را تحت تـأثیر قـرار دهند(سـیفی،   
هاي خود قـرار داده و هـر یـک از بعـدي     هاي علمی، موضوع وسایل ارتباطی را در در دستور بررسیپژوهش
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ها بر گسترش فرهنگ غرب مورد بررسی قرار گرفته اند. در این پژوهش نیز تأثیر رسانهویژه به آن پرداخته
  ). 2:1383است (زنجانی زاده و همکاران، 

  مبانی نظري
شود. این مفهوم، در دستگاه هاي مدرن در جهان کنونی محسوب میین جنگترجنگ نرم یکی از برجسته

یابی به اهداف سلطه جویانه خود به مفهوم قدرت ها براي دستپردازي غرب جایگاهی ندارد و غربینظریه
اند ها به خوبی دریافتهکنند. غربیشوند و به شدت از به کار گیري واژه جنگ نرم دوري مینرم متوسل می

باشد تا از طریق آن بتوانند با هاي نرم تقابل، میي آنان در پیروي از شیوهکه تحقق اهداف استعمارگرایانه
). 25:1391هاي خود نمایند (سلگی، هاي هدف را وادار به پذیرش خواستهبسیج همه امکانات خود، گروه
اي، تبلیغاتی و اجتماعی ات روانی، رسانهریزي کامل، دقیق و با استفاده از اقدامدشمن درجنگ نرم، با برنامه

ها همان چیزي را اي که آني هدف تأثیر بگذارد، به گونهکوشد بر باورها، احساسات و رفتارهاي جامعهمی
  ).3:1389بخواهند، باور داشته باشند و احساس کنند که دشمن اراده کرده است (نائینی،

ترین کتابی که بـا  ت سیاسی شده است. در این باره منسجمهاي اخیر وارد ادبیانظریه جنگ نرم، طی دهه
). 8:1390پرداز مشهور آمریکایی تعلق دارد (ماه پیشانیان، عنوان قدرت نرم انتشار یافته به ژوزف ناي، نظریه

او معتقد است که در عصر کنونی باید به کار گیري چهره سخت قدرت را به حاشیه راند و از ابزار نرم آن 
ت، از دیدگاه ژوزف ناي باید با اعمال قدرت نرم، کاري کرد که تو همان چیزي را بخواهی که من بهره جس

اي متقاعد شود که به میـل، اراده و تمایـل خـود و بـا     خواهم. به عبارت دیگر، باید طرف مقابل به گونهمی
 ).100:1390 زیـري، و(که به زور و خشونت متوسل شویم خشنودي، تن به هدف مورد نظر بدهد، بدون این
گیري از قدرت نـرم،  اند تا با بهرهها از دیرباز در پی آن بودهملتون و همکارانش نیز معتقدند، سران حکومت
 , Melton and etها را با اهـداف خـود همسـو نماینـد (     قدرت رقبا و دشمنان خود را محدود کنند و آن

2005.(  
هـاي  ریزي شده از قدرت نرم علیـه نظـام  ي دقیق و برنامهدهتوان گفت، جنگ نرم، استفادر این راستا می

هاي بنیادین و بـا هـدف دگرگـونی در هویـت     سیاسی مورد هدف، به منظور تأثیر گذاري بر باورها و ارزش
هاي مختلف سیاسـی، فرهنگـی، اجتمـاعی و اقتصـادي اسـت      فرهنگی و الگوهاي رفتاري مورد قبول در عرصه

افزارانه است. این رو، تغییرات حاصل از جنگ نرم، ماهوي، آرام، ذهنی، تدریجی و نرم ). از7:1389(نائینی، 
سـازي، اقنـاع و در   هاي فیزیکی و با استفاده از شیوه القاء، مجـاب این تهدید همراه با آرامش و خالی از روش

استانسفیلد ترنر ). 60:1389عباسیوهاشمی،(شود بسترهاي قانونی، بدون ایجاد حساسیت و برانگیختن اعمال می
-هاي نرمهاي پنهانی و انجام اقدام، رئیس سابق سازمان سیا، از جمله کسانی است که به صراحت به فعالیت1

                                                   
1. Astansfyld Turner 
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  CTAافزارانه در جهت هدایت روند حوادث کشور هدف، توسط همکاران خود و به ویژه عملیات پنهانی 
  .)27:1391کند (سلگی، در قالب قدرت نرم، اعتراف می

ي فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشورها اسـت کـه   با توجه به اینکه مجموعه تدابیر از پیش اندیشیده شده
گـذارد  هـا تـأثیر مـی   هـا و گـروه  ها، دولتهاي مخاطبان، حکومتها و ارزشها، انگیزشبر نظرات، نگرش

تریننتیجهجنگنرماسـت کـه   ). از ایـن رو، استحالهفرهنگیوسیاسـیبزرگ  6:1391زاده سوار و همکاران، (قربان
گـردد. مقـام معظـم    باعث دگرگونی در هویت فرهنگی و الگوهاي رفتاري مورد قبول یک نظام سیاسـی مـی  

ي نامحسوس و اقدامی که به مرور و به طور نامرئی مغز سـتون را  رهبري تهدید و جنگ نرم را به موریانه
  ).91:1389نژاد،أله را زیر نظر داشت (هاشمیاند، لذا باید هوشیارانه این مسخورد تشبیه فرمودهمی

در هـا   ها و نقش ابـر قـدرت   باشند. نقش رسانهها میترین ابزارهاي جنگ نرم، رسانهامروزه، یکی از مهم
ها  به عنوان یک تهدید با نام جنگ رسانه اي در دنیاي امروز  مطرح است. امروزه رسانهها  استفاده از رسانه

شنوند و در واقع درك ما، یـک درك رسـانه    می بینند، می به جاي ماها  دارند. رسانه حکم ابزار حسی ما را
گیرد. داریم، به واسطهی رسانه شکل می اي است به عبارت دیگر، تمام تصورات و دانشی که در جهان امروز

کننـد؛ حتـی    می که ما کمها ب گیريزنند و در تصمیم می نش ما را رقمدهند، دا می افکار ما را شکلها  رسانه
  ).1389:5فردرو،(گذاري آتی مخاطب نقش موثر و مثبتی دارند  و سیاستها  ریزيدر برنامه

دنیاي رسانه دنیاي بزرگی است. تولیدات رسانه اي از ساده ترین شکل اولیه تا پیشـرفته تـرین رسـانه اي    
الکترونیک، هاي  ر مالتی مدیا، محیطجدید ارتباطی ( نظیهاي  در قالب فن آوريها  امروزي ادامه دارد. رسانه

  ).5: 1389 فردرو،(ها و ...) شکل گرفته و در حال تکمیل اند وب سایت ها، ماهواره
. نقش راهنمایی و رهبري، خبـري و تفریحـی، تبلیغـی    1توان به  می و کارکردهاي رسانهها  از جمله نقش

رسانه شـکل گرفـت؛ نگـاهی بـه عملکـرد        هاي جدید از جمله نقش تهدیدآمیز اشاره کرد.  اما کم کمنقش
همواره در خدمت منافع و مطامع سرمایه داران و قـدرت   ها  دهد که رسانه می در دنیاي امروز نشانها  رسانه

طلبان و کسانی که همیشه به دنبال به دست آوردن منافع بیشتر  از جوامع مختلف بودند، قرار گرفتـه اسـت   
  ).6: 1389(فردرو، 
هاي قرن بیستم به عنوان ابزاري براي جنگ روانی و تبلیغـات جنگـی از سـوي    تمامی جنگ ها دررسانه

گیري از ها براي تضعیف کشور هدف و بهرهاند. استفاده از رسانهبسیاري از کشورها مورد استفاده قرار گرفته
صول تبلیغات) به منظـور  ها، رادیو، تلویزیون، اینترنت و اها (اعم از مطبوعات، خبرگزاريتوان و ظرفیت آن

اي تنها جنگی است که حتی در شرایط صلح نیز اند. جنگ رسانهاي نامیدهدفاع از منافع ملی را جنگ رسانه
اي قـرار دارنـد، حتـی    بین کشورها به صورت غیر رسمی وجود دارد. مردمی که تحت بمباران جنگ رسـانه 

 ضـیاییپرور، (اطالع باشندها جریان دارد، بیآن ممکن است خود از وجود جنگ سنگینی که بر فضاي تنفسی
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1385(.  
جنگ رسانه اي از جمله مقوالتی است که مدت زیادي از طرح شدن آن در سطح بین المللی نمیگذرد. با 

توان از منافع ملی خود دفاع و  یـا از آن بـه عنـوان ابـزاري بـراي       می بهره گیري از توان و ظرفیت رسانه اي
از تجهیزاتـی کـه در جنـگ رسـانه اي مـورد      ها  ه اي دیگر استفاده کرد. صاحبان رسانهضربه زدن به جامع

بـه عنـوان ابـزاري     ،گیرد (ارتباط رسانه اي دوربرد رایانه اي و امکاناتی نظیـر وبـالگ هـا)    می استفاده قرار
  . )15: 1389گیرند (فردرو،  قدرتمند براي شکل دهی خواسته ها، تمایالت و منافع خود بهره می

هاي نظامی که عمدتاً میان دو یا چند کشور به عنوان ائـتالف بـا یـک    اي بر خالف جنگجنگ رسانه 
تواند میان یک گروه از کشورها با گروه بزرگ دیگـري از کشـورها بـا ویژگـی     یابند، میکشور، جریان می

غـرب علیـه جهـان    اي اي غرب علیه کشورهاي جهان سوم و جنگ رسانهمشخص جریان یابد. جنگ رسانه
اي تعبیر کرد. توان آن را به عنوان جنگ جهانی رسانهاسالم، دو نمونه بسیار بارز از موضوعی هستند که می

اند و بر این هزاره سوم میالدي را عصر اطالعات و ارتباطات نام نهاده ،با توجه به اهمیت رسانه و ارتباطات
  گوید، قدرت در دانایی است.جا که مییابد، آنمیاساس است که عبارت معروف فرانسیس بیکن معنا 

هاسـت در عصـر   چـه سـال  اند که آنبسیاري از صاحب نظران و کارشناسان علوم ارتباطات بر این عقیده 
کند، الگوي خبري امپریالیسم غربی است که نشانی بارز از هاي خبري جهان حکم فرمایی میها و غولرسانه

ه شده بین کشورهاي ثروتمند و پیشرفته غربی و ممالک فقیـر و بـه اصـطالح    شکاف فاحش اطالعات مبادل
هـا و  ي شرقی و عدم تعادل و یک جهتی بودن اطالعات پخش شده از سوي خبرگـزاري عقب نگه داشته شده

خواهنـد  چه را که خود میها، امروز آنکند. به راستی اربابان رسانههاي سخن پراکنی غرب را بیان میبنگاه
هـاي  کنند و این چیزي جز تحکیم منافع استعماري و ارزشپسندند، در سراسر جهان منتشر میمدلی که می و

هاي به دست آمده در زمینه ). در واقع، در دنیاي امروز، پیشرفت201:1391مسلط غربی نیست (حاتمی راد، 
تا با طمع تـاریخی خـود بـه     فناوري اطالعات، به ابزار مهمی براي کشورهاي صنعتی غرب تبدیل شده است،

  ).124:1392کنترل امور جهان بپردازند (محمدي و احسن،
داري غربی به عنوان یک عینک کند که نشانه پیروزي سرمایهنیز، از دهکده جهانی یاد می1مک لوهان

شـود (مـک   شود و تنهـا منـافع غـرب در جهـان دنبـال مـی      جهانی است که همه چیز با این عینک دیده می
استفاده از وسایل ارتباطی الکترونی، به ویژه تلویزیون همچنین او معتقد است که ).506: 2006،للوها

همه  ،کنند و در نتیجه آن اساس زندگی اجتماعی را زیر و رو می ،هاي خودکار الکترونیو دستگاه
  ).1385(رزاقی، سازند میدگرگون  از نظام آموزشی گرفته تا سبک زندگی را مظاهر فرهنگ انسانی

و غـرق شـدن    هـا یرسـانه هبندي شده، به نقش تشدید کننـد  مفهوم بستهنیز با تأکید بر  2هربرت مارکوزه
                                                   

1.MC Loohan 
2.H.  marcuse 
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وسایل این نظر،  يه.بر پایاشاره نموده استبندي شده  هاي فرهنگی طبقات پایین جامعه در فرهنگ بستهسنت
.در کرده اسـت عی شعور کاذب ایجاد و نو  تبلیغات و افزایش مصرف شکل گرفته صنعتدر پاسخ به  ارتباطی

هـاي  کنند چرا که، وسایل ارتبـاطی بـه پـس زدن خواسـته    نمیمردم منافع واقعی خود را درك  ،این وضعیت
ي فرهنگ گرایی که الزمهمصرفچون  یهاي کاذبهو دامن زدن به خواستراستین مردم به ضمیر ناخودآگاه 

  ).364: 1385شود(کوزر، غربی است،منجر می
کند و معتقد است افرادي که در ها تأکید میي نظریه کاشت بر اهمیت تأثیر رسانهبا ارایه 1جرج گربنر

کننـد  اي درك مـی ي بسیار با وسایل ارتباطی (تلویزیون) قرار دارند به مرور زمان، جهان را به گونهمواجهه
کنند، همخوان اسـت.  ي واقعیت بیان میبارهها درتر با آنچه رسانهکه به جاي انطباق با واقعیت بیرونی، بیش

آوري، زدگی و تسلیم در برابر جبر فنتوانند هم با دامن زدن به نقش آیندهبه زعم نظر وي، وسایل ارتباطی می
مخاطبانی منفعل تربیت کنند و هم قدرت آن را دارند که با دعوت جامعه به بازشناسی، بازآفرینی فرهنگـی  

). بر ایـن  390: 1381(سورین و تانکارد،گر را پرورش دهند مخاطبانی پویا و انتخاب و بازگشت به خویشتن،
اش نقش میـانجی را  اي بین انسان و جهان زندگیرسانه در دوران جدید است به شکل همه جانبهمبناست که

  کند.ایفا می
هـر فـردي بـراي    سازد که در این جهان مجـازي،  رسانه در جهان امروز، یک جهان مجازي همگانی می 

هاي بسیار متعددي برخوردار است. حـال اگـر بـه ایـن نکتـه توجـه       ارتباط برقرار کردن و زیستن، از امکان
شـود، بـه اهمیـت نقـش     داشته باشیم که شخصیت فرد از طریق مجموعه ارتباطات او ساخته و پرداخته مـی 

). 37:1386خـواهیم بـرد (نصـیري،     ها و به تبع آن، تحولی کـه در زنـدگی انسـان رخ داده اسـت، پـی     رسانه
-رسانهدرتعیینسبکزندگی نیز، نقش حیاتیوکلیدیدارد،زیرامحتوایسبکزندگیوکارکردنمادیناجزا،عناصـرومؤلفه 

. ارتباطانسانورسانهدرتمامدنیا،غیرقابلتغییراســــــــــت . شــــــــــود هایآنازطریقرســــــــــانهبازتولیدمی 
ــا ــتفادهنکنیم،نمینهبههمیندلیالستکهوقتیبخواهیم،فرهنگیراواردجامعهکنیمتاازرســـــــــــ -هااســـــــــــ

ــانه ــامیهویتمارارســانه يهااســتوامروزههمه توانیمآنرافراگیرکنیم،چونفراگیریخاصیترس  موالنــا، ( ســازند ه
ها دائماً تصـاویري را کـه   ها را تغییر داده است، انسانها به مغز انسان، رفتارهاي آنهجوم رسانه ).27:1392

نهنـد و از  رو در گذر زمان برداشت خود را از واقعیت کنار مـی  کنند، از اینها است کسب میساخته رسانه
کننـد (بـیکس،   هـا تبلیـغ مـی   پذیرند کـه رسـانه  افتند و پیوسته رفتارها، افکار و فرهنگی را میمولد بودن می

36:1382.(  
اي، هـاي خبـري، مـاهواره   ي ارتباطات، ما شاهد افزایش روز افزون شبکهاز این رو، به دنبال عصر سلطه 

ها و تأسیس مراکز پژوهشی با ها دالر براي برپایی کمیسیونهاي خبري و صرف میلیونها، کمیسیونروزنامه
                                                   

1.G. Gerbner 
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هـا، بـه ویـژه    ها و تأثیر بسزایی که انواع آنها هستیم. اهمیت رسانههدف بررسی نقش مطبوعات در جنگ
ي هـا دارنـد، جامعـه   گـذاري دولـت  اي و اینترنتـی بـر سیاسـت    مـاهواره  –هـاي خبـري   ها و شبکهروزنامه

هاي گوناگون به تحقیق در این زمینه بپردازند پژوهشگري و خبري را بر آن داشته است که با تأسیس پایگاه
  ).36:1391(کیا، 

ــانه ــتتامجموعه ارزشدرجنگرســـ ــاکم و   اي،سعیطرفمهاجمبرآناســـ ــدئولوژي حـــ ــدینی، ایـــ هایـــ
-دراینشـــــرایطکهارزش. هاایجادتردیدنمایـــــدتبهقداســـــتآناعتقاداترانزدمخاطبانبهضدارزشتبدیلنمودهونسب

-شود،اعتقاداتفردتحتتأثیرتبلیغاتمهاجمان،سســـــــتمی هادرمخاطبانبااستفادهازابزارهایتبلیغی،اســـــــتحالهمی 
-کنــــــدکهارزشدرواقع،درجنگنرم،دشمنتالشــــــمی. کنــــــدگرددوالگوهایرفتاریوســــــبکزندگیتغییرمی
ــیجامعه ــدهایخودراجایگزیننظامارزشـــــــــ ــیوه. یهدفنمایـــــــــ -دراینجنگبااستفادهازرسانه،شـــــــــ

ــند،نمادهایفرهنگی یزندگیمهاجمبهعنوانالگوازسویمخاطبانپذیرفتهشدهودربلندمدت،بدوناینکهمخاطبانمتوجهباش
-اینرونــــــــــدمی. شــــــــــودیهــــــــــدفمیهایفرهنگیجامعــــــــــهمهاجمانجایگزینــــــــــارزش

. یدتواندتاحدیپیشبرودکهتعدادقابلتوجهیازاعضــــــــــــــــــــایجامعهرامجذوبنظامفرهنگیمجریجنگنرمنما 
  شوند.و تسلیم تکنولوژي می )134:1378 پور،رفیع( رونداینافراددرنهایتبهسویانکارونفیهویتخودپیشمی

-زیگفریدکراکورنویسندهآلمانی،واژهبمبارانتصاویررابرایسیاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
-هاینظامغربوآمریکابهکاربردکهآنانقبالزهرگونهاحساسخطري،برایکســــــــــــــــــــــــــــــبمنافعبیش

ــانه اویربمبارانمیتر،پیشازجنگنظامیوفیزیکی،جهانراباتصــ ــگ رس ــه جن ــل مــیکنندب ــونداي متوس ــا،(ش  موالن
ــه  ).25:1392 ــل نیزدرکتابجامعـــــ ــدفنژاکراشـــــ ــه،اعترافمییتکنیکزدهبهنقـــــ -آورینوینپرداختـــــ

ــازیمی . کنــــــد کندکهاینک،انسانخادموبردهتکنولوژیشدهاستوتکنولوژي،مسیردنیایکنونیرابرایآدمیهدفســــ
ــیحمیهمچنین،وانبرگدرکتابخود،آیاجهانیککامپیو -تراست؟توضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دهدکهمعنادرجهانمدرنناپدیدشدهاســتوچنانچهاینروندادامهپیداکند،اثریازحیاتباقینخواهدماند،چراکهتکنولوژي  
 بـرد از جمله رسانه،اکنونبهوضعیتخطرناکونابهنجاریتبدیلشدهاست که فرد را به نفی هویـت خـود پـیش مـی    

  ).64:1392 سیفی،(
ــز   ــد نیــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مفهومجامعهمجازیرینگولــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشارهداردکهدیگرنیازینیستجوامعرابراساسمحدودهجغرافیاییتعریفکنیم،امروزهمردمسراسرجهان،میبهایننکتها
ــانه ــندوانندازطریقرســـــــــ ــد،( هایارتباطی،همسایگانمجازییکدیگرباشـــــــــ  ).23:1392عمیـــــــــ

ــارهکرده ــههرمانوچامسکیدرآثارمختلفخودبهمدلیکهبهمدلرضایتمشهورشدهاست،بهاینمسألهاشـ -اندکهدرهمـ
) رضایتسـازي ( هایجمعی،تولیدرضایتترینکارکردهایرسانهیکشورهاازجملهکشورهایغربیچونآمریکا،یکیازمهم

ــتخارجیآن -ایعملمــــــی هایجمعیدرآمریکابهگونــــــه بهعنواننمونه،رســــــانه . هااســــــت برایسیاســــ
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ــتمدارانآمریکاجلبکنند ــوثري،( کنندکهرضایتوحمایتمردمرانسبتبهعملکردسیاستخارجیسیاس ــه ).36:1388 ک  ب
ــیباعنوان  ــه، استمارکپالمردرگزارش ــوان نمون ــران( عن ــد-ای ــتمدارانغربیمی) آمریکا،رهیافتجدی ــدبهسیاس : گوی

ــار،موقعیتجغرافیاییممتازدرمنطقهخاورمیانهونظامبین -ایرانبهلحاظوسعتسرزمینی،منابعطبیعیسرشـــــــــــــــ
ــتکهدیگرنمی . توانبایورشنظامی،آنراسرنگونســـــــــــــــاخت المللبهقدرتیکمنظیرتبدیلشدهاســـــــــــــ

ــتتنهاراه ــددکترینجنگنرمرادرموردایرانبهکارگرفتکهیکیازآن. مبارزهباایران،مبارزهنرماس ــانهبای -هانبردرس
  ). 36:1391 حسینی،( ایاست

ــاله ــایران،مهممقــــــــــــاممعظمرهبري نیز،دردودههپسازدوراندفاعمقدسهشتســــــــــ -یملتــــــــــ
ــی، ( ترینراهبرددشمنعلیهجمهوریاســـــــــــالمیرا،جنگنرم،باادبیاتمختلف شـــــــــــبیخون فرهنگـــــــــ

ــوده) گی،یورشــــــــــــــــفرهنگی،ناتویفرهنگیودرنهایتجنگنرمتهاجمفرهن -معرفیوتبیینفرمــــــــــــــ
-هایرسـانه یابیبسیاریازجریانسـازي ریشه). 5:1389 نائینی،( انداندوبرضرورتشناختوآگاهسازیجامعهتأکیدداشته

ــانهایعلیهایران،نشـــانمی ــتیبودهدهدکهرسـ ــارعامدانههایغربی،عمدتاًوابستهبهمحافلصهیونیسـ -اندکهباجعلیاانتشـ
-المللیتحتتأثیرجوایجادشـده،بهدنباله هایبینبرخیاطالعات،اقدامبهایجادیکمحورفشارعلیهایرانکردهواکثررسانهی

-مـــــــــی). 1385 ضــــــــیاییپرور، ( انــــــــد رویازآنمسئلهودامنزدنبهبحرانخبریوسیاســــــــیپرداخته 
ــانه -توانگفت،دولتایاالتمتحده،هموارهبهاهمیتتبلیغاتنگریستهوازرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).1386 نصیري،( هابرایشکلدهیافکارعمومیمردمسراسرجهاناستفادهکردهاست
  تحقیق پیشینه

هاي اجتماعی در فضاي اي اینترنت در ناهنجارياي تحت عنوان نقش رسانهمهدي عباسی و هاشمی در مقاله
پیشرفته هاي نوین تکنولوژیکی در کشورهاي دهد که سرعت رشد پدیدهسایبري در میدان جنگ نرمنشان می

به مراتب بیش از کشورهاي در حال توسعه است. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، تعداد کاربران اینترنت 
به دو میلیارد نفر برسد.  2011شود که در سال بینی میدر جهان از مرز یک میلیارد نفر گذشته است و پیش

هاي اینترنت را در فضاي کند، آسیبان فراهم میدر کنار مزایا و امکاناتی که استفاده از اینترنت براي کاربر
هاي فراوانی که در اختیار جوانان قرار توان نادیده گرفت. اینترنت با امکانات و گزینهنامتعادل اجتماعی نمی

سازد. که این فضا، به تغییر هاي جدید و انواع مختلف رفتارها آشنا میدهد، آنان را به طور دائم با محركمی
گردد و زمینه و بستر الزم را براي تهاجم سازي جوانان منجر میهویتا و هنجارهاي اجتماعی و بیهارزش

  )58:1389 عباسی و هاشمی،(سازد.فرهنگی فراهم می
اي غرب علیه جمهـوري اسـالمی ایـران    رضاییان در مقاله خود با عنوان راهبردها و اهداف جنگ رسانه

اي براي طراحان جنگ در غرب اهمیـت بسـیاري دارد و بـه ایـن     انهدهد که پیروزي در جنگ رسنشان می
رسـد ایـن اسـت کـه     چه مسلم بـه نظـر مـی   تري، توسعه یافته است. آنهاي روز به روز پیچیدهمنظور روش
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روند و بـر  هاي جنگ نرم و حتی نبردهاي نظامی در عصر حاضر به شمار میترین مؤلفهها از برجستهرسانه
هاي پوشش و آرایـش، ادبیـات و منـابع مطالعـاتی،     اند. تغییر در عالیق، مدلها تسلط یافتهملتافکار و اراده 

نحوه صرف اوقات فراغت، تغییر در موسیقی رایج و ... در بین نسل جوان، آثار تغییر در نظام ارزشی جوامـع  
-هاي رسـانه هدف فعالیت هایی است کهها از جمله کانوندهد. هویت ملی، دینی و اجتماعی ملترا نشان می

  ).1387اي قرار گرفته است (رضاییان، 
دهـد،  مرادي نیز در پژوهشی با عنوان زبان، ابزار قدرت نرم در ارتباطـات نامتقـارن اینترنتـی، نشـان مـی     

هـا کـاربر   کاربرد اینترنت با زبان انگلیسی ممکن است و این دو اجزاي جدایی ناپذیر یکدیگر بوده و میلیون
ی ناگزیرند براي استفاده از اینترنت، با این زبان آشنا شوند و این براي کشورهاي غربی فرصتی را فراهم اینترنت
کند که در فضاي جنگ نرم به اهداف خودشان برسند. ژوزف ناي نیز رشد استفاده از زبان انگلیسی را به می

زبان به آمریکا، قـدرت نـرم بخشـیده    کند که این گونه توصیف میعنوان زبانی براي ارتباطات فرامرزي این
خواهند، بدون به کارگیري پول دهد که آن چیزي را که میها این امکان را میاست. این قدرت و توان به آن

 ). 58:1389 عباسی و هاشمی،(یا خشونت به دست آورند 
اي نـگ رسـانه  ترین راهبردهاي مقابلـه بـا ج  نتایج پژوهش باصري و همکارانش بیانگر این است که مهم

گویی جامع و کامل به غرب بر ضد جمهوري اسالمی ایران، افزایش اعتماد مخاطب به رسانه ملی از راه پاسخ
اي مصون سـازي مخاطـب در برابـر    همه نیازهاي خبري، اطالعاتی، سیاسی و اجتماعی و اتخاذ سیاست رسانه

ها کامل این رسانه زیکی یا آزاد گذارياي به جاي تالش در جهت حذف فیهاي ماهوارهاثرات مخرب شبکه
  ).1391باشد (باصري و همکاران، می

نیز در کتاب خدمات متقابل اسالم و ایران آورده است که استعمار سیاسی و اقتصـادي،  » ره«شهید مطهري
اعتقـاد کـردن مـردم بـه     کند که استعمار فرهنگی توفیق به دسـت آورده باشـد و بـی   گاه توفیق حاصل میآن
رهنگ و تاریخ خودشان شرط اصلی این موفقیت است، استعمار دقیقاً تشخیص داده و تجربه کرده، فرهنگی ف

کنند، فرهنگ و ایدئولوژي اسالمی است. پس مردم از آن اعتقـاد، ایمـان، اعتمـاد و    که مردم به آن تکیه می
هـا، اسـتفاده از   هترین ابـزار آن ي ساخته شدن طبق الگوي غربی گردند و بحسن ظن باید تخلیه شوند تا آماده
  ).15:1388نژاد و همکاران،ها است (سبحانیعلم و تکنولوژي از جمله رسانه

تـرین ابزارهـاي   دهد که از مهـم عبدالوهاب المسیري در مقاله خود با عنوان رسانه و امپریالیسم نشان می
ها، ذهن مخاطبان را تنها به مظاهر سانهپردازند. رها هستند که به ترویج فرهنگ غرب میامپریالیسم، رسانه

دارنـد. تبلیغـات   ها را از توجه به مسایل حقیقی داخلی و خارجی بـاز مـی  دهند و آنمصرف گرایی سوق می
اي هسـتند کـه از طـرق مختلـف نظیـر روابـط جنسـی        هاي بازرگانی از اهـم مجـاري رسـانه   تجاري و آگهی

شـوند.  ها به هدف خود نایل میاطف خانوادگی و تغییر ارزشنامشروع، احساسات نژاد پرستانه، تحریک عو
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بینـی بالیـاي وارده   ها بر ذهن و روح جوانان و حتی پیـران، پـیش  هاي تلویزیونی و استیالي آنبا ظهور شبکه
  ). 1387ها ناممکن و کاري بس دشوار است (المسیري، ناشی از سلطه رسانه

اي بر سبک هاي فارسی زبان ماهوارههاي شبکهی تأثیر سریالتحقیق پاکدهی و یار قلی تحت عنوان بررس
هاي فرهنگ غربـی  ها، ویژگیدهد که سبک زندگی نمایش داده شده در این شبکهزندگی مخاطبان نشان می

همچون رفتارهاي غیر اخالقی، روابط نامشروع خارج از عرف، بارداري پـیش از ازدواج، تمایـل بـه زنـدگی     
  ).1391کند (حسینی پاکدهی و یارقلی،گرایی را تبلیغ میمرفه و رواج مصرف

هاي اجتماعی اینترنتی بر سبک زنـدگی جوانـان انجـام    تحقیقی توسط بشیر با موضوع بررسی نقش شبکه
هاي اجتماعی اینترنتی و سـبک زنـدگی اعضـاي    میان عضویت افراد در شبکهدهد، نشان مینتایج آن که شده 
درصـد از   41.3درصد از مردان و  30.6وجود دارد. براساس نتایج این پژوهش،  قويهاي مجازي رابطه شبکه

اجتماعی اینترنتی توانسته است به میزان باالیی در نوع ادبیات افـراد جامعـه   هايزنان معتقد هستند که شبکه
-در شـبکه  درصد از مردان بر این باور هستند که عضویت 41.4درصد از زنان و  49.5ثر باشد. همچنین ؤم

ثر ؤمـ  نیـز  در جامعـه  هـا آنتوانسته است برسبک پوشش  ،در مقادیر متوسط به باال ،هاي اجتماعی اینترنتی
هاي اجتماعی اینترنتی بر ادبیات هویتی افـراد در  ثیر عضویت در شبکهأهاي دیگر این پژوهش،تباشد.در بخش

اسـت  سبک زندگی مجازي افراد بررسی شده  هاي اجتماعی اینترنتی برثیر شبکهأارتباط با جنس مخالف و ت
  ).     Bultannews.com( ها مبنی بر وجود رابطه تأیید شده استکه اغلب فرضیه

 کید بـر الگـوي پوشـش غربـی    أها در تبلیغ سبک زندگی غربی با تتاثیر رسانهتحقیق دیگري نیزبا عنوان 
ثیر مسـتقیم و  أتـ  ،ها و وسایل ارتباط جمعـی رسانه دهد،توسط فرهنگی و کیانا انجام شده است که نشان می

غیره دارنـد   ، هنجارها وهاها، از جملهرفتارها، عادتبر زندگی افراد جامعه در تمامی زمینه يغیرقابل انکار
  ).1389(فرهنگی و کیانا، 

-ارزش هاي تلویزیونی آمریکـا، مصرف برنامهي تان و تان در فیلیپین نیز نشان داد که بینندگان پرمطالعه
هاي دادند تا ارزششد از خود نشان میهاي تلویزیونی نمایش داده میسنتی شبیه آنهایی که در برنامههاي غیر

تـر تماشـا   هاي آمریکایی را بـیش آموزان دبیرستانی فیلیپین که برنامهسنتی فیلیپین. همچنین آن دسته از دانش
  ).Tan & tan 1987:64تمایل داشتند (ها و سبک زندگی خارجی تر به ارزشکردند، بیشمی

اي به کار گرفته شده در جنگ اول در کتاب جنگ پست مدرن، درباره جنگ رسانه 1کریس هیبلزگري
نویسد، در جریان جنگ کویت، حیرت انگیزترین تصاویر، تصاویر تلویزیونی بـود، تصـاویري   فارس میخلیج

هـایی  شد، اما صـحنه برداشته شده بود و بارها نمایش داده میهاي زیر زمینی ها و پناهگاهکه از هوا، کامیون
نبرد بود مورد سانسور رسـانه اي   که نشان دهنده کشته شدن فوج فوج سربازان در حال فرار عراقی از صحنه

                                                   
1.Chrishables Gray 
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  ).  203:1391گرفت (حاتمی راد، قرار می
تدوین و مورد بررسی قرار گرفته هاي پژوهش به شرح ذیل با توجه به اهمیت مباحث نظري فوق، فرضیه

  است:
  تر از حد متوسط است.(تلویزیون، ماهواره و اینترنت) در گرایش به فرهنگ غرب، بیش میزان تأثیر رسانه-
  در گرایش به فرهنگ غرب، بر حسب جنس و وضعیتتأهلپاسخگویان، متفاوت است.میزان تأثیر رسانه -

  روش تحقیق
(تلویزیون، ماهواره و اینترنت) در گرایش به  ست تا میزان تأثیر رسانهدر تحقیق حاضر، سعی بر آن ا

هاي جنگ نرم،  مورد بررسی و سنجش قرار بگیرد. این تحقیق کمی و فرهنگ غربی به عنوان یکی از حربه
در شهر آران و بیدگل صورت گرفته است. جمعیت آماري  1391-92باشد که در سال از نوع پیمایشی می

باشدبرمبناي فرمول کوکران، ي شهر آران و بیدگل میساله 15- 69در این تحقیق، کل جمعیت  مورد نظر
اي جهت توزیع شهروند به دست آمد که از روش نمونه گیري سهمیه324ي آماري شامل حجم نمونه

-ی پرسشنامه بوده است. روائها در این تحقیق، پرسشپرسشنامه استفاده گردیده است. ابزار گردآوري داده
ها پس نامه با استفاده از روائی صوري و پایایی آن با محاسبه آلفاي کرونباخقابل قبول تعیین شده است. داده

هاي توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل پردازش و با آماره 1از کد گذاري با نرم افزار تحلیلی علوم اجتماعی
  شده است.
  هاي تحقیقیافته

  هاي توصیفیالف) یافته
  در این قسمت، مشخصات فردي پاسخگویان ارایه و سپس مفهوم اصلی پژوهش توصیف شده است.

  مشخصات فردي-1
باشند که از این  ها زن میدرصد از آن 58درصد مرد و 42پاسخگوي مورد بررسی  324از مجموع 

ست. از نظر سال ا 26درصد متأهل هستند. میانگین سنی پاسخگویان نیز  9/24درصد مجرد و  1/75تعداد
درصد  3/45درصد سیکل،  34درصد ابتدایی،  4/4سواد، درصد تحصیالت خود را بی 3/0وضعیت تحصیلی 

درصد تحصیالت خود را  6/0درصد فوق لیسانس و باالتر و  6/0درصد فوق دیپلم و لیسانس،  8/14دیپلم، 
درصد  9/68هزار تومان،  300از  درصد درآمد خود را کمتر 1/12اند. از نظر درآمد نیز حوزوي بیان کرده

  اند.هزار تومان اعالم نموده 600درصد باالي  9/18هزار تومان و  600تا  300بین 

                                                   
1 - Spss 
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  توصیف میزان تأثیر پذیري از رسانه در گرایش به فرهنگ غرب-2
ن یکی از (تلویزیون، ماهواره و اینترنت) در گرایش به فرهنگ غربی به عنوا در این مقاله، میزان تأثیر رسانه

ي (دوست دارم مثل بازیگران خارجی راه بروم، رفتار کنم گویه 16جنگ نرم، با استفاده از هاي نوین روش
برم، از ورزشکاران کنند، استفاده کنم، از چت کردن لذت میها در گفتار خود استفاده میو از الفاظی که آن

کنم، موسیقی هاي غربی انتخاب میها و آرمهایم را با نمادگیرم، لباسو بازیگران خارجی الگو می
کنم و ...) در قالب طیف لیکرت سنجیده شده است. هاي غیر فارسی را گوش میخوانندگان خارجی با زبان

  ) مورد تأیید قرار گرفته است.=85/0aروایی و اعتبار طیف با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ (
میزان تأثیر پذیري از رسانه در گرایش به فرهنگ غربدر بین  هاي قابل مقایسه: آماره1جدول شماره 

  پاسخگویان
  کشیدگی  چولگی  انحراف معیار  میانگین  دامنه تغییر  کرانه باال  کرانه پایین  مفهوم

  19/0  45/0  57/0  85/1  2  3  1  تأثیر پذیري از رسانه
و تقسیم آن به عدد سه با فواصل  ي آماريي تغییر مفهوم تأثیر پذیري از رسانه در جامعهبا تقسیم دامنه

برابر، توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان تأثیر پذیري از رسانه، به دست آمده است. میـانگین میـزان   
دهـد،  ) بوده که مثبت بودن کشیدگی آن نشـان مـی  3از  85/1تأثیر پذیري از رسانه در شهر آران و بیدگل (

  تر است.ها از توزیع نرمال بلندتوزیع داده
هاي مربوط به تأثیر پذیري از رسانه در گرایش به فرهنگ غرب در بین : توصیف گویه2جدول شماره 

  پاسخگویان
میانگی  گویه

  ن
میانگی  گویه

  ن
  72/1  کنمدر بین گفتارم از الفاظ خارجی استفاده می  34/2  کنماز صلیب و گردنبند خارجی استفاده می

هاي غیر مندي به موسیقی خوانندگان خارجی با زبانعالقه  33/2  مجازمندي به موسیقی پاپ غیر عالقه
  فارسی

62/1  

هاي مدرن بروم و غذاي فرنگی میل دوست دارم به رستوران  18/2  مندي به موسیقی رپ خارجی عالقه
  کنم

50/1  

هاي پخش شده از مندي به سریالعالقه
  ماهواره و اینترنت

  42/1  بازیگران و خوانندگان خارجی برسمدوست دارم به شهرت   14/2

  37/1  برماز چت کردن لذت می  02/2  تماشاي شو (فیلم همراه با رقص)
از رفتار و گفتار ورزشکاران و بازیگران خارجی خوشم   00/2  هایی با آرم و نماد غربیمندي به لباسعالقه

  آیدمی
35/1  

  35/1  بازیگران خارجی لباس بپوشم دوست دارم مثل  94/1  به لباس بدن نما عالقه مندم
  09/1  استفاده از نمادهاي شیطان پرستی  83/1  کالم خارجیمندي به موسیقی بیعالقه

هاي مربوط به تأثیر پذیري از رسانه در گرایش به فرهنگ غرب بر مبناي جدول فوق که میانگین گویه
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مندي به استفاده از صلیب و ن گفت که عالقهتوادهد، مینشان می 1-3در بین پاسخگویان را در دامنه طیف 
تـرین  ) بـیش 33/2مندي به موسیقی پاپ غیر مجاز با میانگین () و  عالقه34/2گردنبند خارجی با میانگین (

) 09/1میانگین را در بین پاسخگویان دارند، در حالی کـه اسـتفاده از نمادهـاي شـیطان پرسـتی بـا میـانگین (       
  ها داراست.سایر گویه کمترین میانگین را در بین
  هاب)تحلیل یافته

  تر از حد متوسط است.. میزان تأثیر پذیري از رسانه در گرایش به فرهنگ غربدر جامعه بیش1-3
با توجه به حد میزان تأثیر پذیري از رسانه در گرایش به فرهنگ غرب: مقایسۀ میانگین 3جدول شماره 

 متوسط

  
 95) بـوده کـه بـا اطمینـان (    3از  85/1دهد، میانگین میزان تأثیر پـذیري از رسـانه(  جدول فوق نشان می

) تفاوت آماري معناداري بین دو میانگین واقعی و مفـروض (حـد   05/0تر از (درصد) و سطح خطاي کوچک
) 2) از مقدار میـانگین مفـروض (  85/1سطح معناداري) و مقدار میانگین واقعی ( 000/0وسط) وجود دارد، (

کمتر است. بنابراین میانگین میزان تأثیر پذیري از رسانهدر گرایش به فرهنگ غربـدر شـهر آران و بیـدگل    
  تر از حد متوسط است. کم
  . میزان تأثیر پذیري از رسانه در گرایش به فرهنگ غرب بر حسب متغیرهاي جنس و وضعیت تأهل2-3

: تفاوت میزان تأثیر پذیري از رسانه در گرایش به فرهنگ غرب بر حسب جنس و وضعیت 4جدول شماره 
  تأهل

  tآزمون   میانگین  ابعاد  متغیر
  معناداريسطح   تعداد  مقدار

  75/1  مرد  009/0  321  -610/2  92/1  زن  جنس
  73/1  متأهل  02/0  321  267/2  90/1  مجرد  وضعیت تأهل
جـنس و  و متغیرهـاي جمعیـت شـناختی (   میزان تأثیر پذیري از رسانهدهد که بین نشان می tنتایج آزمون 

-ها بیشتر از مردان و مجردگفت، زنان بیشتوان وضعیت تأهل) تفاوت معناداري وجود دارد. به عبارتی می
  پذیرند.ها در گرایش به فرهنگ غرب تأثیرمیتر از متأهلین از رسانه

  

  2 میانگین مفروض(حدوسط)  میانگین  متغیر
T Df معناداري سطح  

  000/0  322  -61/4  85/1  میزان تأثیر پذیري از رسانه
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  . میزان تأثیر پذیري از رسانه در گرایش به فرهنگ غرب بر حسب درآمد پاسخگویان3-3
در گرایش به فرهنگ : مقایسه میانگین درون گروهی و برون گروهی تأثیر پذیري از رسانه 5جدول شماره 

  غرب بر حسب درآمد 
میانگین درون   میانگین  ابعاد  متغیر

  گروهی
  سطح معناداري f  میانگین بین گروهی

  85/1  300کمتر از   درآمد
306/0  77/2  07/9  000/0  300-600   83/1  

  25/2  600باالي
) و سطح معناداري Fبا توجه به جدول فوق و بر اساس آزمون تحلیل واریانس یک طرفه یا آنووا (آزمون 

ها را پذیرفت و آن به این معنا است کـه میـزان   توان فرض مبتنی بر وجود تفاوت در بین گروه) می000/0(
وت است. همچنین با توجه تأثیر پذیري از رسانه در گرایش به فرهنگ غرببر حسب درآمد پاسخگویان متفا

تـوان  باشـد. بنـابراین مـی   ها میهزار تومان عامل تفاوت در بین گروه 600به پس آزمون توکی، درآمد باالي 
هـادر گـرایش بـه فرهنـگ     هزار تومان) دارند، از رسـانه  600گفت، پاسخگویانی که درآمد باالتري (باالي 

هـا بـه منـابع،    تر آنتر و آسانتواند دسترسی بیشموضوع میپذیرند و یکی از علل این تر تأثیر میغرب بیش
  هاي مختلف و متنوع باشد. رسانه
  گیري و پیشنهاداتنتیجه

موضوع جنگ نرم از جمله مفاهیمی است که به موازات رشد و گسترش ابزارهاي ارتباط جمعی، به ویژه 
-کشورها با تقویت قدرت نرم خود می). امروزه 118:1389موج سوم انقالب فناورانه شکل گرفت (متقی، 

کوشند تا اراده خود را حاکم کرده و در عرصه رقابت بین المللی جریان را به نفع خود تغییر دهند. (عیوضی 
. فرهنگغربیوبهویژهآمریکاییازطریقوسایاللکترونیکیجدیددرحالگسترشاست ،)2:1391و همکاران، 

هاي متعددي توانندهمزمانبهتماشایکانالارهبسیارکوچکمیهایماهوازاینپس،شهروندانسراسرجهانباکمکآنتن
-هاي فرهنگی بسیاري دارند.اینوسایلهماکنون،بهقدریدرهمهبنشینند که با صاحبان آنها تفاوت

-هارامیاندکهتأثیراتآنیکشورهابهخصوصکشورهایجهانسومازجملهایراننفوذکرده
ها را در گرایش جوانان ها وکانالرگذاري این شبکهتاثی .تواندرمدهایمختلفرفتار،لباسومویجوانانمشاهدهکرد

  گرایی، تنوع آرایش و اصالح زنان و مردان یافت.به مدهاي مختلف لباس، مصرف
اي و اینترنت، عاملی مؤثر هاي ماهوارههمچنین، رشد و گسترش وسایل ارتباطی و به خصوص ایجاد شبکه

غربی هم سو بـا آن و در نتیجـه، سـبک زنـدگی مـدرن و       هاي لیبرالگیري و رواج مدرنیته، اندیشهدر شکل
ها و فرآیند عادي شدن استفاده از آن، به این معناست که مردم در سکوالر بوده است. وجود ماهواره در خانه

-اي که امروزه اینترنت و شبکهکنند، به گونهزندگی روزمره، وجود این پدیده را ضروري و طبیعی فرض می
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اند و مردم وقت زیادي از زنـدگی  تر افراد جامعه شدهي بیششی از محیط و زندگی روزمرههاي ماهواره، بخ
  ). 53علی:کنند (امیدها میخود را صرف استفاده از آن

-بهنظرمــــــــی. کننـــــــد هارفتــــــــارمیبسیاریازجوانانکاربراینوســـــــایلدرایران،هماکنونمثلغربی 
-کنندکهرسانهوازنظرذهنیوابستگیزیادیبههویتغربیپیدامیشوندرسدکهباتداوماینرویه،اینکاربراندرآیندهمنفعلمی

ي رفتـار،  دهد که نحوهنتایج پژوهش حاضر نیز نشان می ).1392 محمدي،( کنندهایالکترونیکیجدیدترویجمی
باشد و میزان این تأثیر پذیري بر حسب ها میگفتار و به طور کلی عالیق جوانان به شدت تحت تأثیر رسانه

هاي قبلی نظیر  پاکـدهی و یـار   تأهل و درآمد افراد متفاوت است کهاین نتایج، مؤید پژوهشجنس، وضعیت 
هایی که تا کنون در باشد.بر مبناي پژوهش) نیز می1389) و فرهنگی و کیانا (1388)، المسیري (1391قلی (

هـاي اجتمـاعی   د در شـبکه عضـویت افـرا   ها وبین میزان استفاده از رسانهاند باید گفت،این راستا انجام گرفته
چـه  و معموالً جوانان بـه آن  گیري وجود داردهاي مجازي رابطه چشماینترنتی و سبک زندگی اعضاي شبکه

کنند و از رفتار و گفتار بازیگران و ورزشکاران شود، گرایش پیدا میها نمایش داده و تبلیغ میاز طریق رسانه
  کنند.یاي خود، تقلید مبه عنوان الگوهاي رسانه

از این رو، بسیاري از متفکران و صـاحب نظـران مسـلمان در حـوزه جنـگ نـرم از جملـه عبـدالوهاب         
ي وارد شدن و پیـروزي در هـر   المسیري، شهید مرتضی مطهري و مقام معظم رهبري معتقدند،شرط و الزمه

هـاي  اي و رقابـت طلبد، حضور در میدان جنگ رسـانه جنگی، مجهز بودن به وسایل و امکاناتی است که می
-شود.سوادرسـانه اي یـاد مـی  به عنوان اخـالق و سـواد رسـانه    فرهنگی نیز، نیازمند تجهیزاتی است که از آن

ــآنمی ــانهاییعنییکنوعدرکمتکیبرمهارت،کهبراساســـــــــ ــداتآنتوان،انواعرســـــــــ -هاوانواعتولیـــــــــ
ــاییکرد ــانه. هاراشناختوازیکدیگرتفکیکوشناســــــ ــیسوادرســــــ ــانهایمــــــ -تواندبهمخاطبانرســــــ

ــدهوبهمعادلهه ــهابیاموزدکهازحالتانفعالیومصرفیخارجشـــــــــــــــــــ -یمتقابلوفعاالنـــــــــــــــــــ
ــدوگرفتارتهاجموبحراننگردند ــنویس،( ایواردشوندکهدرنهایتبهنفعخودآنانباشــــــــ ). 17:1389 خوشــــــــ

-افراددارایسوادرســـانه .آینــد ایبهشــمارمی هایاصلیدرفضاهایرســـانهایدرواقعطعمــه چراکه،فاقدانسوادرســانه 
تریازمحیطپیرامونخوددارنـد و بـه گفتـه گربنـر،     هایصـحیح شوند،بلکهقضاوتاینمیاینهتنهااسیرمحصوالترسانه

چه الزم توانند خالق و پویا باشند و آنتوانند منفعل و مصرف کننده باشند و هم میها هم میکاربران رسانه
  .ها دریافت کننددانند را از رسانهو حقیقی می

هاي بـومی و جلـوگیري از اسـتحاله    هاي بین المللی، اشاعه فرهنگ و ارزشي رقابترصهبراي ورود به ع
ــانه  ــی، سوادرســــ ــانه ارزشــــ ــارآن اخالقرســــ ــتایودرکنــــ ــانه .ایالزموضروریاســــ اي اخالقرســــ

ــطحبین ــارزهمینیز،باامپریالیسمفرهنگیدرســـــــــ ــدالمللیمبـــــــــ -زیرا،رســـــــــــانه . کنـــــــــ
ــتیانز،( رادحقیقیوحقوقیرارعایتکننــــدهابهعنوانیکنهاداجتماعیفعالومؤثر،مؤظفندتاحقوقاف ). 33:1392 کریســ
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ــلراز ــترعایتاصـ ــدونفریبداري،حقیقـ ــانه   گوییوتوجهبهنیازهایمخاطبانبـ ــاحبان رسـ ــراي صـ ــاري بـ -کـ
  . ایمطرحهستند که باید رعایت شوند،بهعنواناصوالخالقرسانه

  

  منابع
زندگی جوانان ایرانی (با تأکید بر شبکه زبان در تغییر سبکاي فارسیهاي ماهوارهعلی، میثم. نقش شبکهامید

 من و تو)، فصلنامه مطالعات جوان و رسانه، مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم اسالمی.
). راهبردهـاي  1391باصري، محمد و میرسندسی، سید محمد و حـاتمی، حمیـد رضـا و جاجیـانی، ابـراهیم .(     

مقالـه پاسـداري فرهنگـی انقـالب اسـالمی،      اي غرب علیه جمهوري اسالمی ایران، مقابله با جنگ رسانه
  .5شماره 

  .2). غرب، تلویزیون و فرهنگ، سیاحت غرب، علوم سیاسی، شماره 1382بیکس، میشل .(
  .85اي، فصلنامه پیام، شماره ). جنگ رسانه1391حاتمی راد، منصور .(

تحلیــل «اي  وارههـاي مـاه   سـبک زنـدگی در سـریال    ).1391.( مــریم، قلـی علیرضـا و یـار   ،حسـینی پاکـدهی  
فصـلنامه علمـی ـ    ، »فمیلـی  pmcاي فارسـی وان و   هاي تلویزیونی مـاهواره  هاي شبکه شناختی سریال نشانه

  .3شماره ، 23س ،ترویجی وسایل ارتباط جمعی
  .39). معرفی نرم افزار جنگ نرم، ره آورد نور، سال یازدهم، شماره 1391حسینی، سید داود .(
هـاي تأثیرگـذاري بـر    هـا و چـالش  ها پیرامون رسـانه اي از نظریهروري بر پاره). م1389.(خوشنویس، ناهید

انجمـن   هـا، ماهنامـه علمـی تخصصـی    ت در برابر تهـاجم رسـانه  مکار مقاواي، سازومخاطبان، سواد رسانه
  72روابط عمومی ایران، شماره

  هاي ارتباطات اجتماعی، نشر پیکان، تهران. ). نظریه1385رزاقی، افشین.(
اي غـرب علیـه جمهـوري اسـالمی ایـران، مجلـه       ). راهبردها و اهداف جنگ رسانه1387رضاییان، مهدي .(

  .15هاي ارتباطی، شماره پژوهش
هاي رنگی، فصـلنامه عملیـات روانـی، سـال     ). تحلیل عملیات روانی در بستر انقالب1378رفیع پور، فرامرز .(

  .22ششم، شماره 
هاي خانواده در بین دانشجویان، ). بررسی تأثیر اینترنت بر ارزش1383یمحمد .(زاده، هما و جوادي، علزنجانی

  .22شناسی ایران، شمارهجامعه
). تبیین جایگاه رسانه ملی در ساختار مهندسـی  1388سبحانی نژاد، مهدي و افشار، عبداهللا و نوروزي، محمد .(

  .38و  37دسی فرهنگی، شماره فرهنگی کشور به منظور مواجه پویا با تهاجم فرهنگی غرب، مهن
). کالبد شکافی جنگ نرم بر اساس مدل کارکردي قدرت نرم، مجله علوم اجتماعی، 1391سلگی، غالمرضا .(
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  .6پاسداري فرهنگی، شماره 
هاي ارتباطات (ترجمه ع. دهقان)، انتشارات دانشـگاه تهـران،   ). نظریه1381سورین، ورنر و تانکارد، جیمز .(

  تهران.
). از رسانه غرب تا رسانه ما، فصلنامه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، ویژه جوان، هویت و 1392میرا .(سیفی، س

  . 9رسانه، شماره 
ت بسیج، تهران، سـال نهـم،   اي، فصلنامه مطالعا) ویژه جنگ رایانه2). جنگ نرم (1385.(ضیایی پرور، حمید

  32شماره
هاي اجتماعی در فضاي سـایبري  اي اینترنت در نا هنجاري). نقش رسانه1389عباسی، مهدي و هاشمی، تورج .(

 .50و  49در میدان جنگ نرم، ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال پنجم، شماره 
هاي اجتماعی در فضـاي سـایبري   اي اینترنت در ناهنجاري). نقش رسانه1389عباسی، مهدي و هاشمی، تورج .(

  .50و  49پنجم،  شماره  در میدان جنگ نرم، ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال
هاي میدانی، رواق هنر و اندیشـه، پرتـال   اي، تکنولوژي رسانه و پژوهش). حیات رسانه1392عمید، حسین .(

  .19جامع علوم انسانی، شماره 
). جنگ نرم و سناریوهاي آینده 1391عیوضی، محمد رحیم و میر شاه والیتی، فرزانه و نظري زاده، فرهاد .(

نامه انقالب اسـالمی، سـال اول،   ایران با نگاهی به بیداري اسالمی منطقه، فصلنامه پژوهشانقالب اسالمی 
  .4شماره 

  نشر عابد 10؛ جنگ رسانه اي،جلد غیرعامل) آشنایی با پدافند 1389فردرو، محسن (
اسالمی، سال دوم، شماره دو فصلنامه پاسداري فرهنگی انقالب ).1389.( هانیه،کیاناو اکبرعلی،فرهنگی

5.  
). جنگ نرم و امنیت اجتمـاعی، مجلـه   1391زاده سوار، قربان علی و قلخنباز، خلیل و رحمتی، مهدي .(قربان

 .6پاسداري فرهنگی، شماره 
اي با امپریالیسم فرهنگی، رسانه، سال اي، مبارزه اخالق رسانه). اخالق رسانه1392کریستیانز، کلیفورد.جی .(

  ماره سوم.هفتم، ش
اي، اي در عراق، آمریکا و تیم واکـنش سـریع رسـانه   ). بازخوانی پرونده جنگ رسانه1388کوثري، مسعود .(

  .1فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال شانزدهم، شماره 
 ،چـاپ دوازدهـم  ، انتشارات علمـی ، محسن ثالثی، شناسی).زندگی واندیشه بزرگان جامعه1385کوزر،لوئیس.(

  .تهران
). بسترهاي فرهنگی و اجتماعی در جنگ نرم، علوم سیاسـی، مطالعـات راهبـردي    1390پیشانیان، مهسا .(ماه 
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  .50بسیج، شماره 
هاي رنگی و دیپلماسی عمومی، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هشتم، ). جنگ نرم، انقالب1389متقی، ابراهیم .(

  .28شماره 
هاي ارتباطی نوین، ضرورت نگاهی دیگر به سیاست گذاريهاي ). رسانه ملی و رسانه1392محمدي، حمید .(

هاي نوین ارتباطی، ماهنامـه علمـی تخصصـی صـداي جمهـوري اسـالمی       رسانه کلی در عصر حضور رسانه
  . 50ایران، سال هشتم، شماره 

هـاي جهـانی، ترجمـه    ). جنگ سردي دیگر، فناوري اطالعات و رسانه1392محمدي، علی و احسن، محمد .(
  م. راعی، نشریه رسانه، سال چهاردهم، شماره اول. انسیه.

  .68). رسانه و امپریالیسم، سیاحت غرب، رسانه و ارتباطات، شماره 1387المسیري، عبدالوهاب .(
هاي کارشناسانه رسانه، مجلـه فرهنگـی، اجتمـاعی و سیاسـی،     ). رسانه این است، دیدگاه1392موالنا، حمید .(

  .9ماره ویژه جوان، هویت و رسانه، ش
  .28). درآمدي بر ماهیت شناسی جنگ نرم، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هشتم، شماره 1389نائینی، محمد .(

ها و تبلیغات، کتاب ماه، کلیات اطالعات ارتباطات، نقد و بررسـی  ). جنگ، رسانه1386نصیري، عزت اله .(
  هاي فارسی، تهران. کتاب

بررسی جنگ نرم استکبار جهـانی علیـه جمهـوري اسـالمی ایرانـی،      : 1). جنگ نرم 1390وزیري، علیرضا .(
  .145مجله فقه و اصول، مبلغان، شماره 

). قرآن کریم، بصیرت و جنگ نرم: نظام قرآنی و مقابله با تهدیدات جنـگ نـرم،   1389نژاد، اکرم .(هاشمی
  .36علوم قرآن و حدیثکوثر، شماره 

Melton , w and et. al.(2005). Communication and elites , the journal of social and 
personality psychology , vol 33. 

Michaeh Macdonald. (2006). Media, Culture and society , Empire and 
communication: The media wars of marshall mcluhan , 505. 

Tan, A. S. Tan , G. K. American Tv in the Philippines: A test of cultural impact 
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  بررسی مصادیق پدافند غیرعامل در شاهنامۀ فردوسی
  3محمد مصطفی رسالت پناهی ،2مینا تجلّیان ،1محمد عالئی آرانی

  
  چکیده

که نیاز به استفاده از وسایل  شود میپدافند غیرعامل یا دفاع بدون اسلحه به مجموعه اقداماتی گفته 
توان از وارد شدن خسارات مـادي و معنـوي بـه     ها می جنگی ندارد و با انجام و به کارگیري آن

ظامی و تلفات انسانی ناشی از آن جلوگیري تجهیزات و تأسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیر ن
از جمله اعمالی که در پدافند غیرعامل انجـام  . که میزان آن را به حداقل کاهش داد نمود و یا این

، اعالم خبـر ، جایی تفرقه و جابه، یابی مکان، فریب دشمن، پراکندگی، توان به پوشش می، گیرد می
شیاري واجراي پدافند غیرعامل با توجه به ه. اشاره نمود... اختفا و، استتار، استحکامات، قابلیت بقا

بسیار ارزنده و درخور توجه و تأمل ، گیر ساختن حریف ها براي فریب و غافل دشمنان و تالش آن
نظامی هاي  است و از زمان قدیم و روزگاران کهن که قطعاً به اندازة امروزه از تجهیزات و سالح

در شاهنامۀ فردوسی که بخش اعظم آن را نبردها . نظر و استفاده بوده است مورد، اند برخوردار نبوده
دوست از  افراد هوشمند و میهن، دهد هاي سیاسی بین آنها تشکیل می و تقابل کشورها و کشمکش

سرزمین و جان و ... اعالم خبر و، هایی مانند فریب این شیوه استفاده نموده و با به کار گرفتن شیوه
اند؛ چراکه در این نوع پدافند  وطنانشان را از نابودي و تجاوز دشمنان نجات داده هم مال و ناموس

محدودیتی در انجام اقدامات توسط اشخاص خاصی وجود ندارد و هر انسانی خواه از عوام و یا 
در این مقاله کوشش شده است تـا بـا تحلیـل محتـواي     . خواص امکان انجام این اعمال را دارد

به بررسی مصادیق پدافند غیرعامل در این شاهکار ادبی پرداخته شود و اهمیت و ، دوسیشاهنامه فر
نتایج مجموعۀ این اقدامات را در آن روزگار و همچنین در تفکّرات حکیم عالی قدر طـوس بـه   

  . خوانندگان بنمایاند
  فردوسی. شاهنامه، دفاع، جنگ، : پدافند غیرعاملها کلیدواژه

   

                                                   
العات و دانش .1   Alaee62@gmail.com شناسی، دانشگاه پیام نور.  دانشجوي دکتري علم اطّ
 mina.t7777777@gmail.comکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان،  .2
 دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان دانشجوي .3

mailto:Alaee62@gmail.com
mailto:mina.t7777777@gmail.com
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    مقدمه
هایپیدایشآنکداماست؟چهاساسیداردوآثارآنبرا هاروبهرواستکهجنگچیست؟عللوانگیزه قرنهاستکهآدمیبااینپرسش

ي نجنگخودداریازتحسی قرونمتوالیایکهدرط مورومسائلسیاسیواجتماعیچگونهاست؟فلسفه
ي ا شنهبهعنواننشانهیخوی بهضعفنظامی هاحت ینیستمچیاولقرنبي ها نبودتاسالیچۀد،فلسفیورز
یی ازاستثنایستندوآنرابهصورتافتخاروامتینگر یمی اخالقی ،بلکهبهمثابهبرجستگیماندگ بازعق

  .دندیکش یهام بهرخملّت
ــدودی (نیسونتزو،ســـــــــردارمعروفچ ــهیبهرغما) پـــــــــم 500 حـــــــ ــامی نکـــــــ ی کنظـــــــ

ــیستبود،باجنگمخالفبودواستراتژیواستراتژ ــی ستحاذقوزبردستراکس ــمنرابدوندرگ یم ي ریدانستکهبتواندلشکردش
ــام ــهرهارابدونخونریبهتسلی نظـــــــ ــرفنماي زیمواداردوشـــــــ ــدفعملي و. دیتصـــــــ ی اتنظامیهـــــــ

ي اســــلحهابزار: «ســــدینو یکنــــدوم ینمــــی رانساختنروســــتاهاتلقیراانهداملشکردشمنوخرابکردنشهرهاوو
: 1368تـزو،  .» (رفعاختالفوجودنداشتهباشـد ي براي گریدبهجنگمتوسلشدکهراهحلدیبای نامبارکاستوتنهاهنگام

73(  
ي جنگازنظرسـونتزوامر . کنـد  یمـ ی رخالصرادرمغزدشـمنخال ینگردکهت یمـ ي هارتشبهمثابهابزارباوبینترتیبد

ــادیغ ــذراتلقي رعــــــــ ــی وگــــــــ ــود،بلکهینمــــــــ ــلّحانهوعملةکنوعمبارزی شــــــــ ی مســــــــ
تحل یآگاهانهاستکهتکرارم عی بهراست.استی لعقالنیشودولذامستعد ي ا دهینپدیزتریانگ مکهجنگنفرتیشوی اگرمد

ــانیاستکهدرم ــارواج انانس ــخنی ه ــهی افته،س ــازیمووقوعبیا بهگزافنگفت ــدودیمقرناخینیجنگط 150 ش  40 رباح
ــده،دلي کهبرجــای وننفرتلفــاتیلیم ــرای لمحکمیمان عااســتیاثباتاي ب نراســتادفاعدربرابرتهاجموجنگیدرا. نمد 
ی دفاعغیرعاملموضـــوع.توانددرابعادعاملوغیرعاملباشـــد یکهمــ ی د؛دفاعیـــآ یانسانبهحســـابمی عیکواکنشــطب ی

ي کشـــــــــــــــورهای رنظـــــــــــــــامیوغی نظـــــــــــــــامي استکهامروزهســـــــــــــــازمانها
ـ ي ها هیننوعپدافند،دفاعازسرمایرخودکرده؛چراکهاوالًایمختلفرادرگ ـ ی سـاتنفت یها،تأس مانندکارخانـه ی ملّ ی وحتّ

ــته ــتوثاني ا هس دفاعازنیاس ــاني رویاً ــرمای انس رس ــا هیکهمغزمتفکّ ــي ه ــت،می ملّ ــد یاس ــدراجرایبنابرا.باش ي ن
ـــــــــــــــــــــــــــــــدي روهایدنیحپدافندغیرعاملبایصـــــــــــــــــــــــــــــــح  ي زبدهومتعهـ

  .       ننوعپدافندرابهاجرادرآورندینشکلممکنایرابهکارگرفتکهبتوانندبهبهتر
  جنگ و دفاع غیرعامل

دفاع همواره از دو منظر عامل و غیرعامل، مورد توجه کارشناسان و طرّاحان جنگ بوده است. ایجاد 
الت بنیادین در ساختار دفاعی (نظامی یا غیر نظامی) د یابی بشر به فناوري نوین در  ر طول زمان، تابع دستتحو

ناپذیر کرده است. دفاع  هاي گذشته را اجتناب علوم مختلف بوده و ضرورت بازنگري در تاکتیک و تکنیک
هرچند ممکن است -همیشه به معنی قرار گرفتن در موضع دفاعی در یک رویارویی مستقیم با دشمن نیست
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هاي نوین علمی در  گیري از شیوه توان به راحتی با بهره بلکه می -ر باشدناپذی چنین شرایطی هم اجتناب
گیري توسط دشمن شد. این اقدام اساساً  چارچوب اقدامات پدافند غیرعامل، مانع شناسایی، ردیابی و یا هدف

  )1386:4پور،  هزینه و پایدارتر خواهد بود. (عباس بسیار منطقی، کم
هـاي آفنـدي یـا تهـاجمی دشـمن و ممانعـت از        کردن و کاهش تأثیر اقدام پدافند به طور کلی دفع، خنثی

شود. بـه عبـارتی دیگـر     یابی دشمن به اهدافش است که از دو بخش پدافند عامل و غیرعامل تشکیل می دست
پدافند یا دفاع از کشور، حفظ جان مردم و تضمین امنیت افراد و صیانت از تمامیت ارضی و حاکمیـت ملّـی   

  )7: 1386واقع در برابر هرگونه شرایط و موقعیت و در برابر هرگونه تجاوز است. (نباتی، در همۀ م
ل یکدیگر هستند؛ هرچند دفاع غیرعامل به شکل مجزّا قابـل طـرح   ریـزي و   دفاع عامل و غیرعامل، مکم

: 1381(طباطبـائی،  ناپذیر اسـت.   اجراست، ولی به کارگیري دفاع عامل در کنار غیرعامل ضروري و اجتناب
13(  

افزار مناسب و موجود بـه منظـور    پدافند عامل رویارویی و مقابلۀ مستقیم با دشمن با به کارگیري جنگ
  )2: 1387هاي آفندي دشمن است. (رمضانی، دفع و خنثی کردن اقدام

ه با تعاریف باال پدافند غیرعامل مجموعه اقداماتی است که بدون جنگ افـزار صـورت گر   فتـه و  با توج
اجراي آنها مانع از وارد شدن تلفات و خسارات جانی و مالی به نفرات و تجهیزات و تأسیسـات گشـته و یـا    

ل ممکن خواهد شـد.مهم  تـرین ایـن اقـدامات عبارتنـد از      باعث کاهش این خسارات و تلفات به میزان حداقّ
هاي ضد انفجار، اعـالم خبـر،    ناهگاهاستتار، اختفاء، فریب، پوشش، پراکندگی و تفرقه، ایجاد استحکامات و پ

  )4: 1390یابی و ایجاد موانع. (مهرعطا،  مکان
  اهمیت پدافند غیرعامل

  گردد: ها به دو بخش تقسیم می اهمیت پدافند غیرعامل در دفاع ملّی و دفع تهدیدها و بحران 
  الف)نظامی

  ب)غیر نظامی
  بعد نظامی:

شناسان آن را به عنـوان یـک پدیـدة     به طوري که جامعهجنگ یکی از عناصر پایدار تاریخ بشري است، 
هاي امروزي در جهت مقابله با دشـمنان و   هاي دفاع غیرعامل در جنگ اند. انجام اقدام اجتماعی قلمداد نموده

هاي هوایی، زمینی و دریایی، موضوع بنیادي است کـه وسـعت و گسـترة آن     هاي ناشی از حمله تقلیل خسارت
هـا و   و مراکز حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی، ارتباطی و مواصالتی، بنادر، فرودگـاه ها  تمامی زیرساخت

هـاي بـزرگ صـنعتی، مراکـز هـدایت و       ها، مجتمـع   ها، نیروگاه هاي کلیدي مانند پاالیشگاه ها، زیرساخت پل
ادي بـه طـرز   اي که حفظ امنیـت ملّـی و اقتصـ    گیرد. تا اندازه فرماندهی و جمعیت مردمی کشور را دربر می
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ریزي و ساماندهی همه جانبه در موضوع حیاتی دفاع غیرعامالست. (طباطبـائی،   چشمگیري وابسته به برنامه
1386 :48(  

  بعد غیر نظامی
ها و تهدیدهاي احتمالی و پیش رو  هاي غیر نظامی است که در برابر بحران ماهیت پدافند غیرعامل اقدام

ها و تهدیدها فقط در زمینۀ  نماید. در این رابطه بحران نها اقدام میگیرد و در جهت رفع و دفع آ صورت می
پیوندد، بلکه در بالیاي طبیعی نیز بحران و تهدید وجود دارد؛ مجموعه تدابیري  تهاجم نظامی به وقوع نمی

داده هاي طبیعی (غیر نظامی) را افزایش  که به صورت خوداتّکا از یکسو توان دفاعی در برابر تهدید و بحران
و از سوي دیگر پیامدهاي بحران را کاهش و امکان بازسازي مناطق آسیب دیده را با کمترین هزینه فراهم 

  )7: 1381سازد. (محمدي رشنیق،  می
  اهداف پدافند غیرعامل

  توان به موارد زیر اشاره نمود: ترین اهداف دفاع غیرعامل می از اصلی
تسهیل کننده و استمرار بخش خدمات عمومی در شرایط تهدید ـ احساس مسئولیت نسبت به امنیت مردم و 1

  دشمن.
هـاي کشـوري و لشـکري در خصـوص اعمـال تـدابیر دفـاع امنیتـی و          ـ تعامل سازنده و پیش برنده با بخش2

  سازي اصول پدافند غیرعامل. نهادینه
صـی   ها و ضوابط و دستورکارهاي ع مشی ها، خط ـ شناخت محیط و تدوین راهبردها، سیاست3 مـومی و تخص

  در زمینۀ پدافند غیرعامل و نظارت بر اجراي آن.
  ها و مراکز حیاتی، حساس و مهم کشور در برابر تهدیدهاي دشمن. پذیري زیرساخت ـ کاهش آسیب4
  ـ حفظ تمامیت ارضی، باال بردن ضریب امنیت ملّی و قدرت بازدارندگی ملّی.5
  سازمانی درخصوص رعایت اصول پدافند غیرعامل. ـ ارتقاي عزم ملّی، باور و فرهنگ عمومی و6
  مناسب و روزآمد کشور درخصوص دفاع غیرعامل.هاي  گیري از فناوري ـ تولید دانش فنی و بهره7
اس   پذیري زیرساخت ـ برآورد تهدیدها، تامین دفاع غیرعامل و کاهش آسیب8 هاي ملّی و مراکز حیاتی، حسـ

امنیتی با تأکید بر ایجاد عزم ملّی و باور عمومی جـامع از طریـق    و مهم کشور در مقابل تهدیدهاي دفاعی
  ریزي راهبردي. ریزي و برنامه گذاري، طرح سازي، سیاست فرهنگ

  هاي تسلیحاتی و نیروي انسانی. جویی در هزینه ـ صرفه9
  هاي کالن کشور. ـ حفظ سرمایه10
  )17: 1386من. (نباتی، ـ افزایش مقاومت مردم و نیروهاي خودي دربرابر تهدیدهاي دش11

قیت ه داشت که هر اقدام موفّ تواند  آمیزي از سوي دشمن می در یک تقابل نظامی باید به این واقعیت توج
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  به تناسب نوع و اهمیت آن، باورهاي سیاسی و اجتماعی مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
ها و  پایدارترین شیوه دفاعی با ویژگیتأسیسات و تجهیزات برخوردار از تدابیر پدافند غیرعامل، به عنوان 

امتیازات بسیار ارزشمند خود، عموماً به طور مضاعف در زمان جنگ و صلح، بنابر اقتضاي فنّی و تشـکیالتی،  
  )6: 1386پور،  برداري هستند. (عباس قابل بهره
. تهدیدها ممکن هاي پدافند غیرعامل، حفاظت از تجهیزات، امکانات و نیروي انسانی است ترین اقدام مهم

است نظامی و غیرنظامی باشد؛ از حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله گرفته تا حملۀ هوایی، زمینـی و دریـایی   
  )21: 1388دشمن، که وظیفۀ مهم پدافند غیرعامل مدیریت بحران و کاهش تهدیدها است. (محمدي روشنق، 

ـ    ه بـه ویژگـی   استفاده از اصول و مالحظات پدافند غیرعامل کـه امـروزه ب صـی،     ا توجـ هـاي فنّـی و تخص
هاي اولیـه   گردد. به طوري که نسل اند، به قدمت عمر انسان و آغاز زندگی برمی بندي و تعریف گردیده دسته

  اند. ها براي دفاع از جان و مال خود استفاده نموده هاي ابتدایی از این روش نیز به شکل
در وجود سایر جانداران نیزبه ودیعه نهاده و هر یـک از   خداوند این نعمت را به طور طبیعی  و غریزي

شـوند. پنـاه    مند می ها به فراخور مقدورات و استعدادهاي خود، در مواقع لزوم جهت حفظ بقا، از آن بهره آن
ط انسـان   هاي اولیه به غارها و بلندي بردن انسان هـا و تغییـر    ها، ساخت سپرهاي دفاعی در هنگام خطر توسـ

توان از اقدامات جانوران نام برد کـه از   ها و... را می تطابق با محیط، ساخت آشیانه در بلندي رنگ پوست و
هـاي دفـاعی پدافنـد     آغاز پیدایش حیات به منظور حفظ و ادامۀ بقا مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت. روش   

ه به استعداد و امکانات موجود و به اقتضـاي زمـان   ه بـوده و     غیرعامل در اعصار مختلف با توج مـورد توجـ
اند. بعضی از این اقـدامات بـه عنـوان تجربیـات      ها نیز در زمان خود بسیار کارساز واقع گردیده بسیاري از آن

هـاي بسـیاري از    ارزشمند در تاریخ حیات بشر ثبت گردیده است. الزم به ذکـر اسـت کـه در تـاریخ نمونـه     
به ثبت رسیده است. این عوامل در اکثـر مـوارد   ها  جنگ نامیم، در اقداماتی که ما آن را پدافند غیرعامل می

باعث فتوحات عظیمی شده است. نبرد تروا(اسب تروا)، جنگ ساالمیس (بین ایران و یونـان)، سـاخت دیـوار    
  )82: 1381(فاولر،  .و...ها  هاي فریبنده، برافروختن آتش بسیار در شب چین، استفاده از رنگ

رنگی (قرمز و آبی) سازماندهی شده بودنـد  هاي  ها و یونیفورم فرانسه با لباسمیالدي، ارتش  1915تا سال 
ها نموده و حتـی   که پس از پی بردن به ارزش استتار در مخفی ماندن از دید دشمن، اقدام به تغییر رنگ لباس

تـوان گفـت    هاي استتار در ارتش خود نیز اقدام نموده و مـی  ها و گردان در آن سال نسبت به سازماندهی تیپ
اولین ارتشی بود که از استتار به عنوان یک ابزار دفاعی بهره برد. پس از آن کشورهایی نظیر آلمان، انگلیس، 

 .. نیز دست به اقداماتی مشابه زدند، به طوري که در جنگ جهـانی دوم بـه وضـوح   .روسیه، ایتالیا، آمریکا و
هـاي فریـب، اجـراي     . اقـداماتی مانندسـاخت ماکـت   توان اجراي تدابیر پدافند غیرعامل را مشاهده نمـود  می

 .عملیات دود به منظور پوشش مناطق حیاتی و حساس، استتار خودروهـا، تجهیـزات، هواپیماهـا، نفـرات و...    
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  )20: 1386پور،  (عباس
هاي اخیر نیز کشورهایی مانند سوئیس، کره شمالی، پاکستان و... با اتّخاذ تصمیمات اساسی، انجـام   در دهه

ریزي و اجراي تدابیر ویژه در خصوص پدافند غیرعامل، خود را در برابر تهدیـدات احتمـالی، بـه ایـن      امهبرن
انـد، بلکـه    سالح پایدار مسلح نموده و در سایۀ این تدابیر نه تنها از بنیۀ دفاعی قوي و مطمئنی برخوردار شده

  هستند. بعضاً خواهان امتیازات سیاسی بیشتري در عرصۀ دیپلماسی جهانی نیز
  جنگ و دفاع از دیدگاه اسالم

جنگ همانند صلح از جمله موضوعاتی است که در دین اسالم به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته 
د مسلمانان را به سازگاري و دوري از ستیزه ها  کند و انسان جویی دعوت می است. قرآن کریم در آیات متعد

اسالم قتل نفس را تقبیح و ممنوع کرده و براي چنین عملی مجازات دارد.  را از خطرهاي شیطانی برحذر می
سنگینی مقرّر نموده است.به همین دلیل اسالم وارد شدن در جنگ را تنها براي کسانی مجاز دانسته است که 

  هاي انفال،توبه،حج وبقره) مورد ظلم و حمله قرار گرفته و یا از قوم و خانوادة خود رانده شده اند.(سوره
ت و نهایت جنگ نیز حد و مرزي حداکثر به میزان مقابلـه بـه مثـل،    اس الم براي شروع، گستردگی، مد

ي، فتنه کـه جنـگ را    انگیزي و خالف تقـوي شـناخته اسـت و پـیش از آن     اجازه داده و تجاوز از آن را تعد
  )190آیۀکند. (سوره بقره،  تشویق کند، ادامۀ آن و تالفی تجاوز و تعدي و انتقام را نهی می

جهاد در قـرآن   ،در اسالم، جنگی مشروعیت دارد که منطبق با مفهوم جهاد باشد، یعنی جهاد فی سبیل اهللا
هاي دیگري  رود، بلکه به معنی وسیع خود، کوشش تنها به معنی کارزار در راه اعتالي کلمۀ اسالم به کار نمی

عنی فقهی و حقوقی جهاد، کوشـش فـرد در راه   گیرد که ارشاد و هدایت، جزئی از آن است. م را نیز دربر می
  )1389:102خداست، یعنی تبلیغ ایمان و نشر فکر خداپرستی و اعتالي کلمه حق در جهان. (ردادي، 

  ها و ابزار غیررزمی در غزوات رسول اکرم (ص)   استفاده از روش
هاي  حضرت، جنگ پس از هجرت پیامبر اکرم (ص) و تشکیل جامعۀ اسالمی در مدینه تا پایان عمر آن

دي میان مسلمانان و کفار روي داد. اصوالً در جامعۀ اسالمی شخص پیامبر به عنوان رهبر جامعه،  متعد
کرد که طبیعتاً تنها ابزار نیل به این  سیاست کامل یا جامع را براساس اهداف قرآن و وحی الهی تنظیم می

شد که این  نگی، اقتصادي، سیاسی و... نیز استفاده میاهداف، ابزار نظامی نبود و در کنار آنان از ابزار فره
اي به مبحث پدافند غیرعامل و مجموعه  دهندة این نکته است که در آن دوره نیز به گونه موضوع نشان

ه شده است. اقدامات آن توج  
  ـ ایجاد تفرقه در صفوف دشمن: در جنگ خندق (احزاب)1
  روهاي خودي: در جنگ احدـ تضعیف روحیۀ دشمن و باال بردن روحیۀ نی2
  ـ فریب دشمن: در اکثر غزوات پیامبر3
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  )43تا:  ـ حفر خندق: در جنگ خندق (احزاب).(طالس، بی4
  جنگ و دفاع در شاهنامه

هاي گوناگون به  دهد، در میان اشخاص و سلسله هاي شاهنامه که بخش اعظم آن را تشکیل می اگرچه جنگ
دهندة رسالت ایرانیان در  ي دینی و ملّی دارند و این موضوع نشاناند،اما اغلب رنگ و بو وقوع پیوسته

داري و استواري عقیده در آن روزگار است.جنگ در حماسه ملّی با پیکار کیومرث و تهمورث با اهریمن  دین
  شود: به فرمان خداوند آغاز می

ــوگوار     ــین ســـ ــالی چنـــ ــتند ســـ   نشســـ
  

  پیـــــــام آمــــــــد از داور کردگــــــــار   
ــته     ــدش خجســــ ــروش درود آوریــــ   ســــ

  
ــاز آر هـــوش    ــروش و بـ ــزین بـــیش مخـ   کـ

ــن         ــان مـ ــه فرمـ ــرکش بـ ــاز و بـ ــپه سـ   سـ
  

ــن    ــرد از آن انجمـــ ــرآور یکـــــی گـــ   بـــ
  از آن بــــــدکنش دیــــــو روي زمــــــین      

  
ــین...     بپــــرداز و پردختــــه کــــن دل ز کــ

  )9ـ  1381:8(فردوسی،   
سر اشاعۀ دین  هایی میان این دو پادشاه با ارجاسب تورانی بر چنین در عهد لهراسب و گشتاسب جنگ هم

  )667تا  654پیوندد. (همان:  زرتشت و حفاظت از سرزمین به وقوع می
  شود: ها در عهد یزدگرد میان سرداران او با سعد وقاص بر سر اشاعۀ دین اسالم مشاهده می اوج آن جنگ

عمــــر ســـــعد وقـــــاص را بـــــا ســـــپاه     
  

ــاه    ــد ز شــ ــا جنــــگ جویــ ــتاد تــ   فرســ
ــرد      ــد زان ســــخن یزدگــ ــاه شــ ــو آگــ   چــ

  
  هـــر ســــو ســـپاه انــــدر آورد گــــرد...  ز   

دریــغ ایــن ســر و تــاج و ایــن مهــر و داد           
  

  کـه خواهــد شـد ایــن تخـت شــاهی بـه بــاد      
ــاش        ــی آزار بــ ــاش و بــ ــدرود بــ ــو پــ   تــ

  
ــر تـــن شـــه بـــه تیمـــار بـــاش...          ز بهـ

ــد      ــر کننــ ــر برابــ ــت منبــ ــا تخــ ــو بــ   چــ
  

ــر کننــــد      ــ ــوبکر و عم ــام بــ ــه نــ   همــ
  هــــاي دراز  تبــــه گــــردد ایــــن رنــــج       

  
ــیبی    ــراز  نشـــ ــیش فـــ ــت پـــ   درازســـ

نــه تخــت و نــه دیهــیم بینــی نــه شـــهر            
  

  ز اختـــر همـــه تازیـــان راســـت بهـــر...      
  )1345ـ 1343(همان:  

هـاي  دهـی و فرمانـدهی  هاي به وقوع پیوسته در شـاهنامه، سـازمان  همچنین باید گفت که در اکثر جنگ
نظامی به رسم و آیین آن روزگار رعایت شده و پادشاهان، پهلوانـان، سـرداران، فرمانـدهان و حتّـی سـربازان      

م و دقیق به میدان رفته انـد   پیاده طبق اصول از پیش تعیین شده در جنگ حاضر گشته و با آرایش جنگی منظّ
مات و برنامهتوجهی و سایر دالئل، یک طرف جن گیر شدن، بی و اگر بر اثر غافل ریزي قبلی در  گ بدون مقد

یـابیم   اند. بنابراین درمـی  جنگی شرکت کرده، فرجامی جز شکست و از دست دادن امکانات و نفرات نداشته
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صان جنگ در شاهنامه از استعداد و توان اولیه کافی براي مقابله با دشمن برخوردار بوده اند. در این  که متخص
موارد شروع کنندة جنگ نبوده و پس از آغاز حمله و یا تجاوزي از طرف دشـمن،  میان ایرانیان در اکثریت 

اند و تنها در دو مورد که هـدف، گـرفتن انتقـام خـون دو      اقدام به دفاع از جان و مال و ناموس خویش کرده
هـا و  راهبرد"اند. در کتـاب   شاهزادة دلیر و ارجمند بوده است، آنها به شکل گسترده آغاز کنندة جنگ بوده

هاسـت. بـا ایـن همـه      حجم زیادي از شاهنامه شـرح جنـگ  «آمده است:  "فنون جنگ در شاهنامه فردوسی
ها یا جوهر دینی دارنـد   خواهی. از سوي دیگر آن جنگ هاي ایرانیان یا به پاس دفاع است یا براي کین جنگ

در دو جنگ: یکی جنگـی کـه    شوند، مگر قدم نمی هاي شاهنامه، ایرانیان هرگز پیش یا زمینۀ ملّی. در جنگ
شدن ایرج به دست سلم و تور انجام گرفته و دیگري جنگی که به سبب کشته شدن سیاوش به  به سبب کشته

  )51: 1389(احمدي، » فرمان افراسیاب پادشاه توران درگرفته است.
ین مقاله مجالی اي که در شاهنامه انجام گرفته و در ا عالوه بر اقدامات جنگی پیشرفته و سازماندهی شده

براي بیان آنان نیست، اقداماتی نیز در آن دوره براي مقابله بـا دشـمن و دفـاع و محافظـت از جـان و مـال و       
ها به عنوان مصـادیق پدافنـد غیرعامـل و بـه زبـان       توان از آن ناموس و سرزمین انجام گرفته که به نوعی می

و خسارت تعبیر کرد. البته الزم به ذکر است کـه   تر دفاع بدون اسلحه و دفاع بدون جنگ و خونریزي ساده
گیـرد و در غالـب مـوارد     اي و مدون انجام می اگرچه امروزه اقدامات پدافند غیرعامل به شکلی کامالً حرفه

تشابه چندانی با شرایط حاکم بر آن روزگار ندارد، اما میان اقدامات دو دوره در مفهوم کلمه و هدف اصـلی  
ه بـه بیـان نکـاتی    که همان جلوگیري  از جنگ است،تشابهوجود دارد. مشهود است که در این قسمت با توج

پیرامون مجموعه اقدامات پدافند غیرعامل در بخش گذشته ـ براي بیان تشابهات بنیادین میان آن روزگـار و    
  پردازیم: امروزه، به ذکر مصادیقی از پدافند غیرعامل در شاهنامه می

ی، قدرت کامل  هاي مـادي و هـم معنـوي     و نفوذ بین المللی یک ملت هم در عرصۀ قدرتقدرت ملّ
کند و قدرت نرم یعنی توانایی نفوذ و تاثیرگـذاري بـر    است که ملّت از آن براي بقا و توسعه استفاده می

ـت و     افکار، اندیشه ها و اذهان با هدف تحمیل خواست و اراده از طریق جلب نظر و متقاعـد سـاختن ملّ
  )44: 1387بدون استفاده از زور و فشار فیزیکی است. (جمعی از نویسندگان، دولت هدف 

توان گفت که قدرت نرم یعنی توانایی یک کشور براي جذب  با توجه به مفهوم گفته شده در حقیقت می
ها و ایدئولوژي خود و یا توانایی یک کشور براي واداشتن سـایر کشـورها بـه     ها، ارزش سایر کشورها با ایده

ها نیز مانند او بیاندیشند. مصداق این سخن در داستان سیندخت همسر مهـراب پادشـاه کابـل دیـده      که آن ینا
شود: زمانی که سام جهان پهلوان ایرانی دربار منوچهر شاه از عشق و دلدادگی پسرش زال و رودابـه دختـر    می

پسندد، درصدد  نژاد ضحاك را نمی گردد و به فرمان منوچهر که پیوند پسر او و دختري از مهراب باخبر می
آید. در این میان سیندخت برخالف همسرش که چارة حـل مشـکل را    جنگ و نابودي کابل و کابلیان برمی
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هـایش بـه    سازد تا با سپردن کلید گنج پندارد، با درایت ودالوري مهراب را متقاعد می کشتن زن و دخترش می
و حل مشکل و نجات کابلیان از جنگ و نابودي فراهم آورد. او در او، بستر الزم را براي رفتنش به نزد سام 

رود و پـس از   ابتدا لباس مخصوص پوشیده و با چند پرستندة زیبا و هدایاي بسیار به سراپردة سـام سـوار مـی   
مالقات با سام و تقدیم هدایا، به خواست سام خود را به عنوان همسر پادشاه کابل که به سفیري بـراي حـل   

خواهد که از تصـمیمش منصـرف گشـته و بـا ازدواج زال و      کند و از او می ه نزدش آمده، معرفی میمشکل ب
اي مسائل، سام را کـه از   دانی و بیان پاره رودابه و همچنین آشتی با کابلیان موافقت نماید و با کاردانی و سخن

سازد. سام با  م خود منصرف میزده گشته، از تصمی آمدن همسر پادشاه کابل به عنوان سفیر متعجب و شگفت
ها، رضایت خـویش را از وصـلت بـا آنـان اعـالم       داشت آن ستایش او و تقدیم هدایایی به رسم آشتی و بزرگ

  کند. می
  بخشی از سخنان سیندخت به سام:

ــرد   ســــر بــــی   گناهــــان کابــــل چــــه کــ
  

ــا انــــدر آورد بایــــد بــــه گــــرد         کجــ
ــد       ــو انــ ــراي تــ ــده بــ ــهر زنــ ــه شــ   همــ

  
ــاك   ــتنده و خــ ــو پرســ ــاي تــ ــد... پــ   انــ

ــه      ــا گنــ ــر مــ ــد  اگــ ــار و بــ ــوهریم کــ   گــ
  

  بـــدین پادشــــاهی نــــه انــــدر خــــوریم   
ــتمند        ــوام مسـ ــیش تـ ــه پـ ــک بـ ــن اینـ   مـ

  
ــد    ــه بنـ ــر کشـــی ور ببنـــدي بـ   بکـــش گـ

ــوز        دل بــــــی     ــان کابــــــل مســــ گناهــــ
  

ــه روز    ــد بــ ــدر آیــ ــره روز انــ ــا تیــ   کجــ
  )87: 1381(فردوسی،   

  جواب سام به سیندخت:
ــه    ــخ کــ ــین داد پاســ ــنچنــ ــان مــ   پیمــ

  
ــر بگســـلد جـــان مـــن      درســـت اســـت اگـ

ــد توســـت         ــه پیونـ ــل و هرکـ ــا کابـ ــو بـ   تـ
  

  درســـــت دل و تـــــن بمانیـــــد شـــــادان  
ــه زال         ــتانم کـــ ــز همداســـ ــدین نیـــ بـــ

  
  ز گیتـــی چـــو رودابـــه جویـــد همـــال      

  شـــــما گرچـــــه از گـــــوهر دیگریـــــد       
  

ــد     ــگ را درخوریــ ــاج و اورنــ ــان تــ   همــ
ــگ نیســت         ــی و زیــن نن ــین اســت گیت   چن

  
  کردگــــار جهــــان جنــــگ نیســــتابــــا   

  )88(همان:   
تـوان بـه داسـتان     هایی که شخصی براي جلوگیري از جنگ میان دو کشور، اقدام نموده می از دیگر نمونه

ایرج اشاره نمود. پس از آنکه دو پسر بزرگ فریدون ـ سلم و تور ـ به تصمیم پـدر بـراي سـپردن پادشـاهی        
هایی که فریدون براي آنها تعیین کرده بود قناعت نکردنـد، اخـتالف   ایران به ایرج اعتراض نموده و به قلمرو

ت گرفت و کار تا جایی پیش رفت که سلم و تور، فریدون را تهدید نمودند که اگر از تصـمیم   میان آنان شد
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جـویی کـرده و    خود منصرف نشود، به ایران حمله خواهند کرد. در این زمان ایرج براي حـل مشـکل چـاره   
به نزد برادرانش و مذاکره با آنان و در نهایت سپردن پادشاهی به آنان شد و اگرچه با مخالفت  خواهان رفتن

پدرش براي رفتن به این سفر روبه رو گردید، به این دلیل که جنگ و خونریزي را به نفع دو طرف دعـوا و  
در این راه به سبب نـابرادري  دانست، اقدام خود را عملی کرده و به نزد آنان رفت. سرانجام  گناه نمی مردم بی

  سلم و تور و حسادت و کینه ورزي آنها به او، به دست آنان کشته شد.
  درخواست ایرج از پدر براي رفتن به نزد برادرانش:

  چــــو دســــتور باشــــد مــــرا شــــهریار      
  

ــار    ــد روزگـــ ــذرانم بـــ ــد نگـــ ــه بـــ   بـــ
  نبایــــد مــــرا تــــاج و تخــــت و کــــاله        

  
ــپاه      ــی سـ ــان دوان بـ ــیش ایشـ ــوم پـ   شـ

ــویم     ــداران مــــــن بگــــ ــه اي نامــــ   کــــ
  

ــان مـــن  چنـــان   ــون گرامـــی تـــن و جـ   چـ
ــین     ــهریار زمــــ ــوده از شــــ   بــــــه بیهــــ

  
  مداریــــد خشــــم و مداریــــد کــــین...     

ــور            ــد پــ ــاه اي خردمنــ ــت شــ ــدو گفــ بــ
  

  بـــرادر همـــی رزم جویـــد تـــو ســـور...      
  )40- 39(همان:                           

  رایزنی ایرج با سلم و تور:
  خــاور نــه چــین   مــن ایــران نخــواهم نــه     

  
ــین...     ــترده روي زمـ ــه گسـ ــاهی نـ ــه شـ   نـ

  ســـــپردم شـــــما را کـــــاله و نگـــــین       
  

ــین    ــد کــ ــا مــــن مداریــ   بــــدین روي بــ
  مـــرا بـــا شـــما نیســـت ننـــگ و نبـــرد          

  
ــرد     روان را نبایـــــد بـــــرین رنجـــــه کـــ

  )41(همان:   
  پاسخ سلم و تور به ایرج:

ــاي     ــدر آورد پـ ــم انـ ــه خشـ ــی بـ ــه کرسـ   بـ
  

  جــاي همــی گفــت و برجســت هزمــان ز      
ــت        ــاي نشســـ ــد ز جـــ ــک برآمـــ   یکایـــ

  
ــت    ــه دسـ ــران کرســـی زر بـ   گرفـــت آن گـ

ــاج        ــرو تـــ ــر خســـ ــر ســـ ــزد بـــ دار   بـــ
  

ــار...     ــان زینهـ ــه جـ ــرج بـ ــت ایـ   ازو خواسـ
یکـــــی خنجــــــر آبگـــــون برکشــــــید          

  
ــرا   ــید  ســ ــون کشــ ــادر خــ ــاي او چــ   پــ

  )42 -41(همان:   
سازي و استحکام و احداث پناهگاه است کـه ایجـاد هرگونـه     یکی دیگر از موارد پدافند غیرعامل مقاوم

شود و مانع صدمه رسیدن به نفـرات،   حفاظ در مقابل اصابت مستقیم بمب و راکت و منجنیق و... تعریف می
) مصـداق  47: 1389آیـد. (مهرعطـا،    تجهیزات گردیده و سرپناه امنی در برابر هجوم دشمن بـه حسـاب مـی   

ي و معنوي و  روشنی از این اقدام، حفر خندق در برابر حمله دشمن است که با صرف کمترین هزینه هاي ماد
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توان در داستان پیروز  گردد که نمونۀ آن را می جانی بدون وارد شدن در جنگ، موجب به دام افتادن آنها می
  نواز مشاهده نمود:  و خوش

نواز خاقان ترك با سپاه فـراوان   شدن قحطی هفت ساله به عزم جنگ با خوشپیروز شاه پس از برطرف 
نـواز نیـز چـون     جویانه او وقعی نمی نهد. خوش هشدار دهنده و آشتیهاي  به سمت او حرکت کرده و به پیام

جـا   دهد خندقی بر گرد سپاه حفر کنند. زمـانی کـه سـپاه پیـروز بـه آن      بیند، دستور می جنگ را ناگزیر می
تازند  ها می گریزند. پیروز و یارانش نیز در پی آن ها به عقب می نواز و سپاهیانش پشت به آن رسند، خوش می

نـواز کـه بـا درایـت و کـاردانی و بـدون صـرف         شوند. همچنین خوش و در خندق افتاده و گرفتار و نابود می
اي بسـیاري را بـه همـراه    هاي جنگی و جانی در جنگ پیروز گشته و به هدف خود رسیده است، اسر هزینه

  )1019: 1381برد.(رك: فردوسی، غنایم ارزشمند با خود می
اي که دسترسی و تجاوز به آن به سبب عوامل طبیعی، محیطـی و یـا نظـامی     ایجاد دژ مستحکم در منطقه

د، گـرد  خوان اسفندیار آغاز می دشوار یا غیرممکن باشد از دیگر مصادیق پدافند غیرعامالست.زمانی که هفت
شود که دشمن با هوشمندي بنا نهاده و رسـیدن بـه آن دشـوار اسـت. او بـا       او از وجود دژ مستحکمی آگاه می

ق به دست ل مشقّت و سختی فراوان و همچنین با امدادهاي گوناگون موفّ شود. (رك: همان:  یابی به آن می تحم
  )690ـ  689

رد استفادة فراوانی داشته و دارد. فریـب، کلیـۀ   فریب اقدام اساسی دیگري است که در گذشته و امروز موا
گرانه است که موجب گمراهی و غفلت دشمن در نیل به اطّالعات و محاسـبه   هاي طراحی شده و حیله اقدام

گیري با شک و   و برآورد صحیح از توان کمی و کیفی طرف مقابل گردیده و او را در تشخیص هدف و هدف
یت تردید مواجه نماید. فریب، ان حراف ذهن دشمن از اهداف حقیقی و مهم، به سمت اهداف کاذب و کم اهم

  )47: 1389است. (مهرعطا، 
در ابیاتی از شاهنامه به کمک این ترفند، افراد موفق به نفوذ به مرکز فرماندهی و قلمـرو دشـمن شـده و    

ي نفوذ به آ اند؛ درحالی موجبات نابودي دشمن را فراهم آورده ن منطقه و مستقر شدن در آن که در حالت عاد
  تقریباً غیرممکن بوده است.

هنگامی که رستم براي نجات بیژن رهسپار توران زمین گشت، از این شیوه استفاده نمود؛ او سپاهش را در 
مرز ایران و توران مستقر کرده و خودش و گروهی از یاران در کسـوت و لبـاس بازرگـان بـا ابـزار و آالت      

اي از پیش تعیین شـده،   ن شدند و پس از شناسایی منطقه و محل زندانی شدن بیژن، با نقشهبازرگانی وارد تورا
  او را نجات دادند و سپس انتقام سختی از تورانیان گرفتند:

ــید      ــوران رســ ــرز تــ ــی مــ ــو نزدیکــ   چــ
  

ــد   ــه برگزیـــ ــکر همـــ   ســـــران را ز لشـــ
ــوان       ــس پهلـ ــت پـ ــین گفـ ــکر چنـ ــه لشـ   بـ

  
ــید روشـــــن   ــدر بباشـــ   روان... کـــــه ایـــ
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ــپه   ــد  ســ ــران بمانــ ــرز ایــ ــر مــ ــر ســ   بــ
  

ــد     ــوران برانـ ــوي تـ ــان سـ ــود و سرکشـ   خـ
  همــــه جامــــه بــــر ســــان بازارگــــان         

  
ــد از میــــان...      ــید و بگشــــاد بنــ   بپوشــ

  )1381:457(فردوسی،   
اسفندیار نیز با همین ترفند براي نجات خواهرانش و گرفتن انتقام از ارجاسب وارد قلمرو او شد. او آتـش  

اي براي اعالم خبر به سربازانش که بیرون از قلعه بودند، برگزید و به همـین شـیوه    و دود را به عنوان نشانه
  ساخت:  آنها را از اوضاع مطّلع 

ــب      ــایی نهیـ ــه جـ ــب و بـ ــایی فریـ ــه جـ   بـ
  

ــیب       ــی در نشـ ــب و گهـ ــرّ و زیـ ــی فـ   گهـ
چـــــو بازارگـــــانی بـــــدین دژ شـــــوم         

  
ــوم     ــان پهلــ ــیر جهــ ــه شــ ــویم کــ   نگــ

  فـــــــراز آورم چـــــــاره از هـــــــر دري       
  

ــري     ــی دفتـــ ــر دانشـــ ــوانم ز هـــ   بخـــ
ــه مبـــاش         ــان و طالیـ ــده بـ ــی دیـ ــو بـ   تـ

  
  مایــــه مبــــاش ز هــــر دانشــــی سســــت  

ــده      ــر دیــ ــه روز   اگــ ــد بــ ــان دود بینــ   بــ
  

  فــروز  گیتــی شــب آتــش چــو خورشــید       
ــت       ــن اسـ ــارکرد مـ ــه آن کـ ــین دان کـ   چنـ

  
  نــه از چـــاره ي هـــم نبــرد مـــن اســـت...    

  )701(همان:  
همچنین اردشیر پادشاه ایران نیز براي نابود ساختن کرم هفتواد و محافظانش از همین شیوه استفاده نمـوده  

بسیار سخت و هزینـه بـر    انگیز که وارد شدن به آن و در لباس بازرگان به منطقۀ نگهداري آن کرم شگفت
  )873ـ  872بوده، وارد شد. (همان: 

در نمونۀ دیگري مالکه دختر طایر پادشاه غسانیان به سبب خویشاوندي با شاپور و عشق و عالقـه بـه او،   
ها کمک کند و با خوراندن شراب به سپاهیان پـدر، زمینـۀ ورود    پذیرفت که در صورت ازدواج با او، به آن

نش را به دژ محل زندگی خویش فراهم آورد. بدین ترتیب شاپور بـا پـذیرفتن ایـن شـرط بـه      شاپور و سپاهیا
تـوان   ) بنابراین می906ـ 904همراه سپاهیانش وارد دژ شده و در برابر سپاه طایر به پیروزي رسیدند. (همان: 

است که مـانع از جنـگ   ها، از موارد مهمی  چنین نتیجه گرفت که نفوذ در افراد دشمن و ایجاد ارتباط با آن
  گردد.    گناه می مستقیم و نابودي سپاهیان و بعضاً مردم بی

  نتیجه گیري  
هاي خود را در دو بخش دفاع عامل و غیرعامل  تهدید، فعالیتهاي  کشورهاي مختلف براي مقابله با حوزه

ست که مستلزم به کارگیري هاي دفاعی ا ها و اقدام ریزي نمایند. دفاع عامل، شامل تمامی طرح بندي می تقسیم
ح هر کشوري است؛ درحالی که  ۀسالح و تجهیزات جنگی بوده و براساس قانون وظیف ذاتی نیروهاي مسلّ

افزار نبوده و با اجراي  گردد که مستلزم به کارگیري جنگ هایی اطالق می دفاع غیرعامل به مجموعه اقدام
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غیرنظامی جلوگیري نموده و یا میزان آن را به حداقل  ها و تلفات نظامی و توان از وارد شدن خسارت آن می
قرون گذشته تاریخ بشري و عصر حاضر، هاي  شده در جنگ ممکن کاهش داد.تجارب و شواهد ثبت

 را آشکار و ثابت» دفاع غیرعامل«هاي مستدل و انکارناپذیري است که اهمیت حیاتی پدیده  نمونه
هاست، به ضرورت دفاع در مقابل دشمن و  زیادي از آن شرح جنگنماید.در شاهنامه فردوسی که حجم  می

اقداماتی براي به حداقل رساندن تلفات و خسارات وارده اشاره شده است. این اثر فاخر حماسی به شرح 
اقداماتی پرداخته است که در آن روزگار بنابر مقتضیات و به تناسب امکانات و توان دفاعی موجود براي 

گرفته است که در مقام تطبیق  و دفاع و محافظت از جان و مال و ناموس و سرزمین انجام می مقابله با دشمن
تر دفاع بدون  ها به عنوان مصادیق پدافند غیرعامل و به زبان ساده توان از آن می هاي امروزي به نوعی با جنگ

وزه پدافند غیرعامل اسلحه و دفاع بدون جنگ و خونریزي و خسارت یاد کرد. گفتنی است که اگرچه امر
کارهایی که در  گیرد و در غالب موارد میان مصادیق آن با راه به شکلی کامالً حرفه اي و مدرن انجام می

شاهنامه براي دفاع مورد استفاده بوده است، تشابه چندانی وجود ندارد، اما میان اقدامات دو دوره در مفهوم 
ست، تشابه وجود دارد که بنابر هدف اصلی این مقاله که کلمه و هدف اصلی که همان پیشگیري از جنگ ا

  همان بررسی مصادیق پدافند غیرعامل در شاهنامه فردوسی است، در سطور پیشین به این مهم پرداخته شد.
  فهرست منابع  

  قرآن کریم.
ندهی و انتشارات دانشکده فرمافردوسی، تهران،  ۀ) راهبردها و فنون جنگ در شاهنام1389احمدي، مسلم، (

  س).ستاد ارتش جمهوري اسالمی ایران (دافو
  )،ترجمه محمود کیا، هنر جنگ، دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه، نشر گروه دریایی.1368تزو، سن، (

  )، بصیرت پاسداري، تهران، اداره سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه.1387جمعی از نویسندگان، (
  .رم؛ سرمایه اجتماعی در اسالم، تهران، دانشگاه امام صادق (ع))، منابع قدرت ن1389ردادي، محسن، (

)، اسـتتار در نبردهـاي زمینـی آینـده، همـایش سراسـري هسـته رزم زمینـی، تهـران،          1387رمضانی، مهدي، (
  علوم و فناوري مهام. ةپژوهشکد

  .7شماره مهندسی سنگر،  ۀ)، مرور اجمالی دفاع غیرعامل، فصلنام1381طباطبایی، سیدابوالقاسم، (
  جا، نشر بعثت. حسن اکبري مرزناك، بی تا، پیامبر و آیین نبرد، بی ۀتا)، ترجم طالس، مصطفی، (بی

مه1386پور نیسیانی، جمشید، ( عباس اي بر اصول و مبانی اساسی پدافند غیرعامل، تهران، مرکز فناوري  )، مقد
  .آموزشی نزسا

  ها. سلحه و جنگ افزار در دوران قدیم، بی جا، نشر دلمحمد حسین آریا، ا ۀ)، ترجم1381فاولر، ویل، (
  )، به کوشش سعید حمیدیان، شاهنامه، تهران، نشر قطره.1381فردوسی، ابوالقاسم، (
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آموزشـی و تحقیقـاتی صـنایع     ۀ)، اصول و مبانی پدافند غیرعامل، تهران، مؤسس1388محمدي روشنق، امین، ( 
  دفاع.

اطّالعات راهبـردي، سـال هشـتم،     ۀقش بسیج در پدافند غیرعامل، ماهنام)، نگاهی به ن1389مهرعطا، رضا، (
  .84شماره 

اطّالعـات راهبـردي،    ۀهاي عملیاتی پدافند غیرعامل در نبرد ناهمطراز، ماهنامـ  )، روش1390مهرعطا، رضا، (
  .101سال نهم، شماره 
  صیاد شیرازي.)، پدافند غیرعامل، تهران، مرکز پژوهشی شهید 1386نباتی، عزت اهللا، ( 

  
  



از دیدگاه اي  هرایانهـــاي  تی و فیزیولوژیک بازيــه آثار شناخـــمطالع
  پدافند غیرعامل

  2نگار ابوطالبی ،1عالئی آرانیمحمد 
  

  چکیده
برخوردار است و شاید یکی از دالیل اي  هاي درمیان عموم مردم از محبوبیت ویژرایانههاي بازي
افراد ، ها باشدسنی مختلف همین محبوبیت و جذابیت آنهاي  ها بر افراد  و گروهگذاري بازيتأثیر

به همین دلیـل  . شوند می وقت زیادي را صرف آن کرده و از دنیاي واقعی به عالم تخیالت منتقل
تواند اثرات زیادي روي مخاطب که حاال جزئی از بازیکنان بازي شده داشته میاي  هرایانهاي  زيبا

 ، به این نتیجه رسیده اند که استفاده از جنگ نرمها  دولت، از طرفی دیگر با پس از جنگ سرد. باشد
مقاله آن است  فرضیه این. تري همراه خواهد بود کم هزینه تر بوده و با رشد سریع، بهتر، نامحسوس

کوشد توانایی شناختی افراد را سازگار  اي می هرایانهاي  که غرب در جنگ نرم خود از طریق بازي
ها اثرات شناختی و فیزیولوژیکی مخربی بـه   براین اساس این نوع بازي، خود کندهاي  با اندیشه

اي تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه-این پژوهش به روش تحقیق توصیفی . همراه خواهد داشت
دراین تحقیق برآنیم که با نشان دادن و شناخت اصول پدافندي در جنگ نرم و افزایش . خواهد بود

موجود در کشـور از  هاي  و تواناییها  آگاهی و اطالع عمومی در جامعه و با به کارگیري پتانسیل
جلوگیري بـه  ها  رایانه و اثرات سوء این دست بازيهاي  نادرست استفاده از بازياشاعه فرهنگ 

  . عمل آوریم
  پدافند غیرعامل، اثرات شناختی، اي رایانههاي  بازي :ها کلیدواژه

   

                                                   
 Alaee62@gmail.comمرکز مشهد.  -دکتري علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور دانشجوي .1
  دانشجوي کارشناسی روانشناسی دانشگاه کاشان .2

mailto:Alaee62@gmail.com
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  مقدمه
به وقوع  1990با تحول در حوزه اطالعات و ارتباطات، انقالب فناوري اطالعات و ارتباطات در دهه 

پیامدهاي انقالب اطالعات حاوي شواهد آشکاري از تحول بنیادین در هزاره جدید است. رشد  پیوست آثار و
طبیعی و هاي  ماهواره اي و اینترنت بسیاري از موانع و محدودیتهاي  فناوري الکترونیکی جدید نظیر شبکه

عات را فراهم سیاسی را از بین برد و فشردگی زمان و مکان، زمینه نزدیکی فرهنگی و گردش آزاد اطال
اي پرشتاب ترین روند رشد هاي رایانه، صنعت بازي1ساخت. در میان صنایع مربوط به وسایل سرگرم کننده

میلیارد بوده و هرسال نیز  10تا  7در حدود ها  ، فقط در آمریکا میزان فروش این بازي2004را دارد. در سال 
سنی (کودکی تا بزرگسالی ) را در بر هاي  ز گروهافزایش یافته است. تولیدات این صنف طیف گسترده اي ا

-پر میها  ). کودکان و نوجوانان، هم وقت خود را با این بازي2008 ،گیرد (انجمن نرم افزارهاي سرگرمیمی
گیرند. این تاثیرات بسته به هدف طراحان، نوع بازي و زمان پذیرند و یاد می می تاثیرها  کنند و هم از آن
هاي  هایی که عوارض بازيتواند مثبت یا منفی باشد، با این حال به دلیل نگرانیبه آن می اختصاص داده شده

ها بر آثار منفی آنها تمرکز کرده اند. از سوي دیگر، کاربران در حین اي وجود دارد، بیشتر پژوهشرایانه
هاي  اثیراتی که از جنبهشوند. ت می بازي تاثیرات زیادي اعم از تاثیرات شناختی و فیزیولوژیکی را متحمل

تواند تاثیرات مخربی بر سالمت جسم و ذهن افراد به خصوص نوجوانان و جوانان داشته باشد. از  می مختلف
سوي دیگر، در دوران کنونی، با توجه به اینکه توسل به زور و جنگ سخت افزاري عمدتا توجیهی نداشته و 

سازي قدرت سخت افزاري خود یکا به موازات فعالشود، غرب و در راس آن آمرعمدتا مطرود تلقی می
هایی از جدال دینی و فرهنگی را در راستاي اهداف امپریالیسم ساماندهی نماید. در این کند تا جلوهکوشش می

-بنديمسیر آنان براي جدال و مقابله با اسالم و جمهوري اسالمی از طریق جهانی سازي هدایت شده و شکل
هاي اطالعاتی، ماهیتی غیر از ابزارهاي نظامی و قواعد کالسیک، دست به ایجاد شبکه هاي غیرمستقیم و با

اند. بازي هایی که هاي کامپیوتري و به معناي عام دست به هنجارسازي فرهنگی زدههاي متنوع، بازيرسانه
د پاسخگویی به این گذارد. براین اساس، در پژوهش پیش رو، در صدتاثیرات غیرقابل بازگشتی را بر افراد می

اي توانایی تاثیر گذاشتن بر افراد از نظر فیزیولوژیکی و شناختی را دارد یا هاي رایانهسوال هستیم که آیا بازي
  خیر؟

  اي در ایرانهاي رایانهتاریخچه بازي
فت. اي به فاصله کوتاهی از بازار جهانی به طور گسترده رواج یاهاي رایانهدر ایران روند گسترش بازي
اي بودند که بازار ایران را تسخیر کردند. سگا بازي دیگري بود که با هاي رایانهآتاري و میکرو نخستین بازي

درصد برآورد شد. آن گونه  50تصاویر دو بعدي به بازار ایران آمد و میزان تطبیق با تصاویر واقعی در آن 
                                                   

1 Entertaiment industries   
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میلیون بازي  25حدود  1386دهد، در سال  می آمارغیررسمی هاي  اي از گزارشهاي رایانهکه بنیاد ملی بازي
عنوان بازي در ایران  40اي خارجی در ایران فروش رفته است. براساس این گزارش تاکنون حدود رایانه

سال و کمتر از ده عنوان براي گروه سنی باالي  12طراحی شده که بیش از نیمی از آن براي طیف سنی زیر 
 1387در سال  1هاي رایانه اي نیز با نام اسراتین نظام ملی رده بندي سنی بازيسال طراحی شده است. نخس 12

تدوین شده است و براساس معیارهاي هشت گانه تبعیض، ترس، خشونت، قمار، گفتار نامناسب، مسائل 
کند.  می بنديها را طبقهها بازيجنسی، مواد مخدر و مشروبات الکلی و دخانیات و همین طور نقض ارزش

هاي رایانه اي همواره منفی بوده است. این در حالی این رده بندي نشانگر این است که در ایران نگاه به بازي
دالر براي هر بازي ) به اندازه اي است که هر کودك در سال  50در غرب ( حدود ها  است که قیمت بازي

بازي در ماه  4تا  2ت که کودکان کند، اما در ایران قیمت آن قدر پایین اسمتوسط دو بازي خریداري می
اي و ویدئویی موجب توجه محققان و رایانههاي  کنند! از سوي دیگر، محبوبیت بازيخریداري می

گیري دو دسته از نظرات عمده پیرامون آن را به دنبال داشته پژوهشگران به این عرصه شده است و شکل
داراي ها  انسته و آن را مانند سایر اسباب بازيرا مختص عصر ارتباطات دها  است؛ دسته اي این بازي
هاي دانند و بخشی از مطالعات محققان نیز، به کشف کارکردهاي منفی بازي می کارکردهاي مثبت و منفی

ها، سبب توجه دوباره نوجوانان و جوانان به رایانهاي منجر شده است. کاهش قابل مالحظه قیمت دستگاه
شود  می اي که خوب نوشته شده باشد، صنعتی هنري محسوبه یک بازي رایانههاي ویدئویی شد. امروزبازي

هاي پیچیده آن موجب جذب که تصاویر فوق العاده آن سبب نزدیکی افراد به نقاشی متحرك و داستان
هاي ها و ویژگیاي با قابلیتهاي رایانهرسانه نو ظهور بازي ،به جرات می توان گفت کهبازیکنان شده است. 

 بیشتر نمودههایی چون سینما و تلویزیون نیز خاص خود ضریب تاثیر گذاري و نفوذ خود را حتی از رسانه
اي است. به دلیل همین ویژگی است که هاي رایانهها ماهیت تعاملی بودن بازياست. از مهمترین این ویژگی

ی بیشتري را نسبت یوتري نگرانهاي کامپقرار گرفتن افراد(معموال کودکان و نوجوانان ) در معرض بازي
ها  است. زیرا این بازي براي روانشناسان و والدین ایجاد نموده برنامه هاي تلویزیونی و فیلم هاي سینماییبه

تکرار و پاداش و تقویت را به کار می  بسیاري از اصول یادگیري مانند هم ذات پنداري (الگوسازي)، تمرین،
صدا و تعامل، ابتکار سیر داستان، کنجکاوي،  زي رایانه اي گرافیک،در با. )1384گیرند (یونگ سانگ، 

-هاي ریاضی، چالش حل مساله و تجسم از جمله جنبهها، مهارتتخیل، منطق، حافظه، بازتاب پیچیدگی و
کار مستقل، مداومت در بازي،  کند. ها میهاي فنی، روانی و فردي است که بازیگران را جذب این بازي

بازي، مشارکت فعال، تعامل مشارکتی، ساختار گروهی، یادگیري، رقابت یا همکاري گروهی و لذت از 
 کند. هاي برابر در بازي ازجمله عواملی است که در فرد براي ادامه بازي ایجاد انگیزه میفرصت
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 ايهاي رایانهعوارض ناشی از بازي
ي روانی و اجتماعی قابل بررسی است. آثار جسمانی ها در سه گروه آثار جسمانی، رفتارتاثیرات این نوع بازي

)، 1997اسکلتی (امز،  -ايهاي ماهیچههاي خشن بر بازي کنندگان افراطی، بیشتر مربوط به بیماريبازي
هاي )، تغییرات معنادار تعداد سلول2003افزایش یا کاهش غیرعادي سوخت و ساز بدن (کانگ و همکاران، 

)، افزایش معنادار ضربان قلب، فشارخون، تعداد تنفس و درجه 1381ر، میرضایی، ایمنی خون (فرجی، علی پو
) و در مواردي بروز حمالت تشنجی و صرعی 1386حرارت بدن (قربانی، محمد زاده و ترتیبیان، 

هاي خشن و بر رابطه میان بازيها  ). در زمینه آثار رفتاري، اکثر پژوهش1995،است(کوئیریک وهمکاران
) در فراتحلیل 2001ارهاي پرخاشگرانه در زندگی واقعی افراد متمرکز هستند. اندرسون و بوشمن (بروز رفت

رایانه اي خشن با رفتار پرخاشگرانه، شناخت پرخاشگرانه، عواطف هاي  خود نشان دادند که بازي
باشد،  پرخاشگرانه و برانگیختگی فیزیولوژیک در کوتاه مدت مرتبط است و هرچه سن بازي کننده کمتر

ترسناك باعث ایجاد اختالالت هاي  تر است. همچنین نتایج بیانگر این است که برخی بازياین رابطه قوي
هاي ). سازندگان بازي2004،شود (واندن بولکاضطرابی و عالیم ترس (ازجمله کابوس) در کودکان می

توانند تا حد امکان ر اختیار دارند میهاي پیچیده و نرم افزارهاي پیشرفته اي که داي به مدد فناوري رایانه
ها و را براي کودکان و نوجوانان افزایش دهند و سعی دارند با استفاده از این تکنیکها  جذابیت این بازي

ها رونقی دوچندان هاي مورد توجه کودکان و نوجوانان،  به  بازار گرم این بازيبهره بردن از ماجراجویی
ترین هاست. مهمگوناگون پاي ثابت بسیاري از این بازي“ هاياستفاده از اسلحه”و “ خشونت”ببخشند.  لذا 
اي حالت جنگی اکثر آن هاست و این فرد باید براي رسیدن به مرحله بعدي با هاي رایانهمشخصه بازي

اي است که در طراحی جدیدترین و جذاب ترین محرکهمهم“ خشونت”نیروهاي به اصطالح دشمن بجنگد. 
هاي رایانه اي به حد افراط از آن استفاده می شود. چهره هاي معروف هالیوود که در فرهنگ ما، ن بازيتری

کنند و ها به صورت قهرمانانی شکست ناپذیر جلوه گري میهایی ضد ارزش و غیراخالقی اند، این بازيانسان
را پرخاشگر و ستیزه جو بار  خشونت هاي بی شمار آن ها، که براي کودکان و نوجوانان جذاب است، آنان

ها و هاي استخوانی و عصبی در ناحیه دستهاي رایانه اي پر تحرك باعث بروز بیماريبازي” آورد. می
تاثیر “ .اي استشود و یکی از دالیل شب ادراري در کودکان، انجام بازي هاي ترسناك رایانهبازوها می

حتمال درگیرشدن بیشتر در رفتارهاي قمارگونه بیمارگونه است رایانه اي، اهاي  رفتاري دیگر افراط در بازي
هاي ). پزشکان و پژوهشگران بسیاري از تاثیرات منفی بازي2008،(پارکر، تیلور،ایستبروك، شل و وود

اند که شامل مواردي مانند توهم شنیداري، شب ادراري، بی رایانه اي بر سالمت جسمانی را گزارش کرده
شود. پیرامونی میهاي  در ناحیه کمر، گردن و آرنج، آماس زرد پی و آسیب رشته عصب اختیاري دفع، درد

ویدیویی و رایانه اي زیاد است. اما به طور قابل هاي  پیشینه تحقیق درمورد خشونت و پرخاشگري در بازي
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رسون و تصویري است(اندهاي  توجهی کمتر ا زتحقیق در مورد خشونت در تلویزیون، سینما و دیگر رسانه
پدیده نسبتا ها  خصوصا نوع خشن آنها  ).یک دلیل این مساله این است که این گونه بازي2010همکاران،

آن چنان سریع ایت ها  جدیدي هستند ودلیل دیگر این است که رشد وگسترش کمی وکیفی این گونه بازي
جدید امروزي تعمیم هاي  بازي این حوزه در چندسال گذشته را نمی توان، یه سهولت بههاي  که نتایج پژوهش

 2003و2002هاي  رایانه اي از سالهاي  )بیشترین تغییر درمحتوا و گرافیک بازي2007داد. به گفته فرگوسن (
برمتغیرهایی چون خشونت، ها  میالدي به بعد رخ دادند. پژوهش هایی که در مورد تاثیر این گونه بازي

فیزیولوژیکی انجام گرفته، بعضا نتایج متفاوت و هاي  ی، پاسخپرخاشگري، رفتارکمک رسانی، انزواي اجتماع
)، باستین 2011)، آداچی و ویلوباي (2011ناهم خوانی به دست داده اند. وینچرا و همکاران (

) 2006) وبارثلو و همکاران(2004)، جنتایل وهمکاران(1384)، عبدالخالقی وهمکاران(2011وهمکاران(
 انه اي خشن، احساسات پرخاشگرانه و برانگیختگی فیزیولوژیکی را افزایشرایهاي  نشان دادند که بازي

  ) این نتایج را تایید نکردند. 2011دهند. درحالی که ونچرا و شات( می
آنهاست که به طور گسترده مورد مطالعـه قـرار     اجتماعی  -ترین تاثیر روانیمهماي هاي رایانهاعتیاد به بازي

) و 2007،درصد بازي کنندگان در انگلستان (گروسر، تیلمن و گریفیت 12مثال، حدود گرفته است. به عنوان 
اي اعتیاد دارند. مسئله مهم دیگر، به هاي رایانه) به بازي2004درصد در آمریکا ( چاك و لئونگ،  15تا  10

هایی نههاي جنسی و خشن دارند، ایجاد تحمل نسبت به چنین صحهایی که همزمان صحنهخصوص در بازي
تجاوز جنسی، خشونت جنسی و رفتارهاي غیرعادي جنسی، هاي  در بازي کنندگان است. در واقع دیدن صحنه

). از 2008شود (دیل، براون و کالینز، باعث عادي شدن این مسائل براي فرد و کاهش حساسیت وي به آنها می
هاي شناختی نمرات بازي کنندگان در آزمونتوان به افزایش خطا و کاهش هاي دیگر در این زمینه مییافته

رسد که میزان و محتواي ). به نظر می1381اشاره کرد ( فرجی و همکاران،  1کهسهاي  مانند ازمون مکعب
). به عنوان مثال، ساعات صرف 2004ها، عوامل انتقال چنین تاثیري باشند (جنتیل، لینچ، لیندر والش، بازي

ي با افت تحصیلی رابطه مثبت دارد (همانجا ). آثار رفتاري مانند خشونت، فحاشی اهاي رایانهشده براي بازي
و روابط جنسی نیز عمدتا تحت کنترل محتواي بازیهاي رایانه اي هستند. به همین دلیل در آمریکا، اروپا و 

ه والدین در هاي رایانه اي ایجاد شده است تا ضمن نظارت بر محتواي بازي ها، بژاپن نظام رده بندي بازي
). نظام 2003 ،متناسب و کمتر آسیب زننده به فرزندشان کمک کند ( بوشمن و کانتورهاي  انتخاب بازي

رایانه اي در آمریکا هفت درجه اي و در اروپا و ژاپن پنج درجه اي است. این درجه هاي  درجه بندي بازي
ه محتوایی و در ژاپن نه گروه محتوایی، با در آمریکا براساس شش گروه محتوایی، در اروپا هفت گروها  بندي

شود. محتواهاي مشترك در این سه  می در نظر گرفتن سن متناسب با این محتواها و فرهنگ آن جامعه انجام
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نظام عبارتند از: خشونت، مسایل و روابط جنسی و قمار و شرط بندي. براساس میزان وجود هریک از این 
گیرد. نکته مهم در رابطه با درجه  می انه اي، یک درجه سنی به آن تعلقرفتاري در یک بازي رایهاي  گروه

ها، نه به صورت ممنوعیت یا اجبار، بلکه به صورت اي آن است که این درجه بنديهاي رایانهبندي بازي
اي شوند و بنابراین تبعیت و اعتماد والدین را در پی دارند.(هیات درجه بندي نرم افزارهیک توصیه مطرح می

). در ایران علی رغم اهمیت موضوع و حساسیت فرهنگی، در این رابطه تاکنون 2008سرگرمی آمریکا، 
اي بدون محدودیت، هشدار و اطالع رسانی به والدین، در اختیار کودکان رایانههاي  تالشی نشده است و بازي

  گیرد.و نوجوانان قرار می
هـا وارداتـی و   ر در می یابیم که قریـب بـه اتفـاق ایـن بـازي     هاي موجود در بازابا نگاهی به انبوه بازي  

هـا اهـدافی را   محصول کشورهاي دیگر، خصوصاً کشورهاي غربی است که در ساخت هریـک از ایـن بـازي   
هـایی  کنند. متأسفانه کشور ما در این زمینه به پیشرفت هاي قابل توجهی دست نیافته است. شـرکت دنبال می

اند و تولیداتی هم عرضه کرده اند که متأسفانه پاسخ گوي نیازهاي نسل امـروز  الیتدر این زمینه مشغول فع
  جامعه ما نیست. 

براي مقاطع مختلف سنی سـاخته شـده اسـت؛ همـان     ها  آنچه قابل تأمل است این که هر یک از این بازي
تثنا نیستند. متأسفانه آن چه .. نیز از این قاعده مس.گونه که دیگر تولیدات فرهنگی مانند: کتاب، مجله، فیلم و

افتد، استفاده بی ضابطه مقاطع سنی مختلف از این بازي هاست. بـه عنـوان مثـال یـک     در این زمینه اتفاق می
ساله از یک بازي اکشن و خشونت بار که سراسر آن پر از کشت و کشتار و فجایع غیر قابل  10تا  8کودك 

  درمان مالرد) کند.(شبکه بهداشت وتحمل است، استفاده می
  رایانه اي  هاي  تاثیرات شناختی مثبت بازي

اي مستلزم هاي رایانهاند که انجام بازيدر زمینه افزایش مهارتهاي شناختی برخی محققین بر این عقیده
کننده است مانند تفکر تکراري(برگشتی) و موثر (مبتکر)، هاي شناختی خاصی براي استفادهمهارت

.. .اطالعات، تفسیر اطالعات دیداري، جستجوي اکتشافی عمومی و تحلیل معانی ارسالی وسازماندهی منظم 
هاي شناختی کمک کند. تواند به کودکان در توسعه مهارتها میرود که انجام این بازيبنابراین گمان می
اعث تسهیل تحول دهد و ب می اي توانایی استدالل قیاسی را افزایشرایانههاي  دهد که بازيشواهد نشان می

شود، توانایی طراحی راهبردي را افزایش داده و یادگیري هاي فکري پیچیده مرتبط با حل مساله میمهارت
اي بر چرخش ذهنی، بازدهی مثبت استفاده  از هاي رایانهبخشد. اثربخشی انواع بازيخودتنظیمی را بهبود می

اي استراتژیک و فکري را هاي رایانهکهنساالنی که بازيکند. همچنین آن دسته از ها را تایید میاین بازي
، زنان و هاي علمیکنند. براساس نتایج بررسیهاي شناختی نتایج بهتري کسب میدهند، در آزمونانجام می
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هاي حافظه، نتیجه گیري و توانایی اي را براي یک ماه به کار ببرند در آزمونهاي رایانهمردانی که بازي
  )1392کنند(بربر، تر از دیگران عمل میکار هم زمان بسیار موفقانجام چند

  اثرات عصب شناختی و فیزیولوژیک
هاي رایانه اي مواردي است که مرتبط با سیستم عصب برجسته ترین تاثیر گزارش شده در مورد بازي
و در افراد حساس به نور به خصوص در  1هایی همچون نینتندشناختی هستند و شامل تشعشع موجود در بازي

هاي فیزیولوژیک شوند. عالوه بر این واکنشکودکان و نوجوانان منجر به بروز حمالت صرعی القا شده می
عروقی، فشارخون و  -همچون افزایش طول مدت تنفس در کودکان، افزایش یا کاهش در واکنش پذیري قلبی

ت. از آنجا که طراحان بازي نقش موسیقی موجود در بازي را افزایش میزان مصرف اکسیژن گزارش شده اس
دانند، برخی از تحقیقات نیز به بررسی اثرات فیزیولوژیک و بخشی اساسی از تاثیرگذاري بازي می

هاي خشونت آمیز بر حساسیت زدایی جسمی اند. در بررسی تاثیر بازيها پرداختهروانشناختی موسیقی بازي
-اي خشن انجام داده بودند، هنگام تماشاي فیلمیاي واقعی کسانی که قبال بازي رایانهنسبت به خشونت در دن

 )1392و ضربان قلب کمتري نشان دادند(بربر،  2هایی با خشونت واقعی، پاسخ گالوانیک پوست

  اي اسالم ستیزهاي رایانههاي عملیات روانی در فضاي بازيجنگ نرم و تکنیک
هاي سیاسی و نظامی ارائه دي نیست و تعاریف گوناگونی از طرف شخصیتجنگ نرم داراي تعریف واح

ترین تعریف را به جوزف ناي پژوهشگر برجسته آمریکایی در حوزه (قدرت نرم) شده است ولی معروف
گویند. به رغم اینکه  می "توانایی شکل دهی ترجیحات دیگران"دهند. به نظر ایشان قدرت نرم به  می نسبت

رسد که این دو مفهوم را به لحاظ  می زي بین جنگ نرم و عملیات روانی قائل نیستند، اما به نظربسیاري تمای
باید از یکدیگر تفکیک کرد. جنگ نرم مبین قالب و فرم بوده و یکی از ها  وجود پاره اي از تفاوت

است. هم چنین عملیات روانشناسانه است، ولی عملیات روانی، بیانگر شیوه و ابزار هاي  ابزارهاي آن، فعالیت
رسد روانی شامل به کارگیري ابزارهاي روانشناختی است که در جنگ سخت نیز کاربرد دارد. به نظر می

که رابطه بین جنگ نرم و عملیات روانی، یک رابطه عموم و خصوص من وجه است. به طور کلی جنگ 
هدف را نشانه گرفته و بدون درگیري و اي که جامعه توان هرگونه اقدام نرم و تبلیغات رسانهنرم را می

دارد دانست. اگر بخواهیم تعریفی از عملیات و جنگ نرم استفاده از زور و اجبار به انفعال و شکست وا می
شود و روحیه توان گفت: ( هر حرکتی که احیانا به عنوان مقدمه جنگ نظامی مطرح میارائه دهیم، می

  )7:1389شود.)(محمدي، می رم نامیدهطرف مقابل را هدف گرفته است، جنگ ن
، مورخ و تحلیل گر نظامی بریتانیایی، نخستین کسی است که واژه جنگ روانـی را در  3جی. اف. سی فولر

                                                   
1 Nintendo 
2 Galvanic skin response 
3 John Frederick Charles Fuller 
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تکنولوژي نظامی در جنگ جهانی اول، ادعـا  هاي  به کار برد. وي در بحث بررسی پیامد پیشرفت 1920سال 
  نمود که: 

ود را به جنگ روانی ناب بدهد که درآن سالح استفاده نمی شود وسایل سنتی جنگ، ممکن است جاي خ
وبه جاي آن از اقداماتی مانند: زایل کردن خرد انسانی، مغشوش کردن هوش انسانی و مضمحل کردن حیـات  

  )1389شود ( جنیدي،  می استفادهها  معنوي و اخالقی یک ملت به وسیله نفوذ در اداره آن
هـاي روانشناسـانه را   ، عملیات روانی، سلسله فعالیـت 2002ناتو در مارس  براساس دکترین عملیات روانی

شود که در زمان صلح، بحران و جنگ، براي تاثیرگذاري بر نگرش و رفتـار مخاطبـان بـی طـرف،     شامل می
  )1389خودي و دشمن، طرح ریزي شده و در روند دستیابی به اهداف سیاسی و نظامی موثرند (جنیدي،

    "1سایلنت هیل"اي ل بازي رایانهزدگی، حاص توهم
کند؛ دنیایی که  این بازي دنیایی حاصل از رنج و درد دختري، جهانی موازي در ذهن کودکانمان خلق می

کشاند؛ دنیایی که خدایش برساخته  وحشت و درد، جزء الینفک آن است و کودکانمان را به پوچی می
دنیایی خشن و پر تألم که هر لحظه، سرگشتگی را به . استهایی ماالمال از نفرت  کشیده و قلب اذهانی درد

کند. مذهب زجر و نفرت و خداوندي که از خشنودسازي مردم عاجز است. این جمله،  کودکانمان اهدا می
رود. درد و  رنج و درد پایه و اساس بازي به شمار می. گذارد را به تمامه به نمایش می "سایلنت هیل"مذهب 

موجوداتی . کند کند، زجر و بیگانگی است که خدا و شیطان را خلق می بازي را تعیین می رنج است که دنیاي
دهند، چه بر سر ذهن  اند تغییر چهره می که هر یک به سبب رنجی که در دوران زندگی خویش دیده

 آورد؟ موجوداتی که مشخص نیست چگونه به فکر سازندگان این بازي رسیده است؛ کودکانمان می
صداي ممتد زنگ یا  ،عواملاین  . جدا ازها را دارند هاي بیمار توان طراحی آنعجیبی که تنها عقل موجودات

بازي، سعی در  .کند را مجبور به استفاده از چراغ قوه میفرد خش رادیو و همچنین فضاي تاریکی که  خش
مجبور است از میله،  از جهتی دیگر بازیکن عموما .ترین سطح ممکن دارد انگیز کردن فضا در باال رعب

نوجوانی که این . چوب، آچار و وسایلی شبیه به آن براي کشتن این موجودات فوق وحشتناك استفاده کند
کند، یا باید اعصابی از فوالد داشته باشد یا ذهنی کامال  بازي را طی چند روز و حتی چند ماه تمام می

والنی تحمل کند و البته که بعید است نوجوانانمان تواند در مدت زمانی ط فروریخته که چنین فضایی را می
  (خبرگزاري دانشجو)اعصابی چنین قوي داشته باشند

کنـد و اثـرات   کم نیست بازي هایی از این دست که عواطف و هیجانات منفی را به مخاطب القا می      
وخت و ساز و تنفس بدن ..، تغییر در س.مخرب فیزیولوژیکی از جمله تغییر میزان فشار خون، ضربان قلب و

                                                   
1  Silent Hill        یک سري بازي ویدئویی در ژانر ترس و بقا است که توسط کیچیرو تویامـا خلـق و توسـط شـرکت کونـامی

  منتشر شده است
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  )1384صادقیان،(رود)، چاقی را در پی خواهد داشت می ( مصرف اکسیژن و تولید دي اکسید کربن باال
هـاي کـالن دشـمنان اسـالم در ایـن      هاي اسالم ستیز و سرمایه گذاريبا توجه به شیوع تهیه و تولید بازي

کردارهاي غلط در فضاي مجـازي علیـه اسـالم، تمـامی     زمینه، ضروري است جهت مقابله با چنین پندارها و 
-هاي مجازي در اختیار داشته باشند، حتی پیشـنهاد مـی  ها به نوعی شورا و نهادي براي بررسی واقعیتسازمان

نظامی و سیاسی ایران نیز شوراي عالی فناوري اطالعات و ارتباطات، به منظور تبیـین  هاي  شود که در سازمان
هـاي سـازمان را در قالـب محـیط مجـازي حرکـت       تواند برنامهو چشم اندازهایی که میها و بررسی چالش

ها را واقعا با درك همه بدهد، شکل بگیرد. غیرمنطقی نیست که در دهکده مجازي امروزي، برخی وضعیت
یانگین سن اي با بیش از سی سال قدمت است، اما ماي، رسانهساختارهاي آن مورد بررسی قرار داد. بازي رایانه

توان آن را وسیله مخـتص کودکـان فـرض کـرد. آگـاهی      بازي کنندگان حدود بیست سال است پس دیگر می
هـا،  مثبت و منفـی آنهـا از طریـق رسـانه    هاي  رایانه اي و آشکار ساختن جنبههاي  ها از جایگاه بازيخانواده

هـاي  خصصی برتهیه و توزیـع بـازي  مدارس و سایر فعاالن در این حوزه ضرورت داشته و الزم است نظارت ت
  اي صورت پذیرد. رایانه -ویدئویی

 نتیجه گیري
هاي نرم اعمال قدرت و توجه روز افزون به مولفههاي  در پژوهش حاضر با توجه به تغییر در ابزار و شیوه

با  -ايافزاري از سوي غرب و امریکا، ضمن بررسی اجمالی در خصوص نقش رسانه نوظهور بازیهاي رایانه
به عنوان ابزاري نوین بسیار موثر در راستاي عملیات روانی و جنگ نرم  -هاي ویژهها و شاخهتوانمندي

هاي رایانه اي را نمی توان انکار کرد. در نتیجه مسئولین و پرداخته شد. البته تاثیرات آموزشی مثبت بازي
ها داشته رسانی مستمر و کامل خانوادهعهایی در راستاي اطالبرنامه ریزان کشوري باید راهکارها و شیوه

ها بر دهد و تاثیرات مخرب این دست بازي می باشند چرا که اکثر کاربران را قشر نوجوان وجوان تشکیل
ها و ابزارآالت نوجوان غیرقابل بازگشت است. پس الزم است که با توجه به گسترش روز افزون شیوه

قرار گیرد. هم چنین براي مقابله با این تهدیدات ها  تیار خانوادهجنگ نرم اطالعات به روز و دقیق در اخ
ي داخلی و بین المللی و به کارگیري و هماهنگی تمامی نهادهاي دولتی نرم، تدوین استراتژي کارآمد در حوزه

هاي موجود ضرورتی اجتناب ناپذیر است. هاي مردم نهاد و بهره مندي از ظرفیتو عمومی و حتی سازمان
رش وجود جنگ نرم و آگاه سازي اقشار مختلف جامعه نسبت به آن و نیز تبیین ابعاد آن یک توان پذی

ریزي و اجرایی کشور در تصمیم گیري، تقابلی است از همین روي مسئوالن و دست درکاران نظام برنامه
ستاودها و الزم بکوشند و مضاف بر این سعی نمایند که این دهاي  تعیین خط مشی صحیح و کسب آگاهی

از سطح کارشناسان و ها  تفکرات را ضمن ایجاد حس همدلی، همفکري و یگانگی میان مسئوالن و خانواده
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و افراد جامعه منتقل نمایند و به ترویج فرهنگ درست استفاده از ها  مسئوالن نظام اجرایی به خانواده
  ارتباطات بپردازند. نوین در حوزه فناوري اطالعات وهاي  امکانات و دستاوردهاي فناوري
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  مرزها و تهدیدات، پدافند غیرعامل
 3حسن حسینی امینی ،2حسین خالدي ،1بهادر غالمی

  
  چکیده

دهی مناسبات و تعامالت بین کارکرد و اشکال متفاوت مرز در شکل، از آنجا که شناخت ماهیت
تواند کمک ها و برقراي امنیت جایگاه برجسته دارد؛ شناخت این مسائل می کشورها و ملتها،  انسان

و  ها انسانمند و بدور از کشمکش و درگیري در بین اي در زمینه تعامالت مناسب و قاعدهشایسته
طوالنی بودن مرزها و ، با پانزده کشورهاي تحقیق همسایگی بر اساس یافته. کشورها را سبب گردد

از گذشته تا حاال باعث گردیده موضوع مرزها عمـده  ، تنوع در نحوه تعامل با هر یک از کشورها
ي ها سیاستبراي تدوین استراتژي و اتخاذ . هاي سیاسی به حساب آیدگیرينگرانی ایران در تصمیم

منشأ . باشدولین گام شناخت منابع تهدید میراهبردي و کاربردي جهت مقابله با تهدیدهاي مرزي ا
، توان به مواردي از قبیل طوالنی بودن مرزهامی. تواند متعدد و متنوع باشدو منابع تهدید مرزها می

توسعه نیافتگی ، فرهنگی با کشورهاي همجوار-مرزهاي تحمیلی و تداخل قومی، تعدد همسایگان
هاي سیاسی  روند تحوالت نظام، واستراتژیکی مرزهاموقعیت ویژه ژئوپلیتیکی و ژئ، مناطق مرزي

، نسبت به منطقـه  ها قدرتعالیق و استراتژیهاي ، ثباتی کشورهاي همجواربی، کشورهاي همجوار
تواند در شناسایی این بسترهاي تهدید می. بسترهاي تهدیدات مرزي اشاره کرد ترین مهم عنوان به

در این راستا در این تحقیق با . ورد استفاده قرار بگیردراستاي تدوین استراتژیهاي دفاعی مناسب م
تحلیلی به بررسی بستر تهدیدات مرزي و کارکردهاي مرزي جمهوري اسـالمی   -روش توصیفی

   . ایران با همسایگانش و مدلهاي تأمین امنیت مرزي به منظور تأمین پدافند ملی پرداخته شده است
 امنیت مرزي، امنیت ملی، دیدات مرزيته، جمهوري اسالمی ایران: ها کلیدواژه

    

                                                   
  دانشجوي دکتري  جغرافیاي سیاسی .1
  دانشجوي دکتري  جغرافیاي سیاسی .2
  دانشجوي دکتراي برنامه ریزي شهري مدرس دانشگاه و .3
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 مقدمه -1
سرحدات و مرزها از جمله موضوعاتی در جغرافیاي سیاسی هستند که از جایگاه برجسته و پراهمیتی در این 

باشند. از آنجا که شناخت ماهیت، کارکردها و اشکال متفاوت مرز در رشته و دفاع ملی برخوردار می
بین انسانها، کشورها، ملتها و ... جایگاه برجسته دارد؛ شناخت این مسائل با دهی مناسبات و تعامالت شکل

مند و اي در زمینه تعامالت مناسب و قاعدهتواند کمک شایستهتوجه به تحوالت صورت گرفته در جهان می
اي نندهتواند نقش تعیین کبدور از کشمکش و درگیري در بین انسانها، کشورها و ... را سبب گردد و این می

در استراتژیهاي دفاع ملی ایفا کند.از ابتداي خلقت تاکنون، انسان به طور فطري همواره در تالش بوده است 
ها و منافع موجود، ي زندگی خویش دور سازد و از ثروتاش، ضرر و زیان را از محدودهتا در حد توانایی

وتها در بستر زمان، سبب برخورد منافع و بروز بیشترین بهره را ببرد. خوي سودطلبی و محدود بودن منابع ثر
اختالفها و تنشهاي فردي و گروهی و وقوع جنگهاي خونین و ویرانگر شده است که این خود نیاز به 

کند.امروزه در عصر جهانی شدن به دلیل یک دست شدن بندي را بین انسانها الزامی میمرزبندي و محدوده
شود که یکی از این مسائل امنیت است. به عبارت مرتبط و نزدیک می جامعه جهانی همه مسائل به یکدیگر

دیگر در چنین محیط جهانی، امنیت یک کشور معادل امنیت همه استو برعکس، یعنی مفهوم امنیت متقابل، 
افتد در نواحی دور سان هر رویدادي که در یک ناحیه اتفاق میمساوي و یکسان براي همه دولتهاست. بدین

-توان امنیت عنوان کرد. ریشه عمدهترین دلیل ایجاد مرز را میگذارد. برهمین اساس اصلیتأثیر می و نزدیک
کند، باید در مرزها جستجو نمود؛ زیرا ورود و خروج اي از مشکالتی را که در داخل کشور بروز می

ستم اقتصادي، هرگونه اشخاص و کاالهاي قاچاق، موادمخدر و وسایل منکراتی که باعث اختالل در سی
گیرد و اگر کنترل مطلوبی در مرزها انجام گردد، از طریق مرزها انجام میفرهنگی، امنیتی و بهداشتی می

شود، نه تنها امنیت در مرز بلکه در داخل کشور هم تأمین خواهد شد. تأمین امنیت ملی، فراتر از ابزارهاي 
  )52: 1388باشد.(اخباري و نامی،یرنظامی نیز مینظامی و قابلیت جنگاورانه، نیازمند توجه به عوامل غ

مفهوم ایجاد امنیت در مرز، جلوگیري از هرگونه اعمال خالف قاعده در طـول مرزهـاي یـک کشـور و     
هاي مجاز مرزي میباشد. کانالیزه نمودن تردد اشخاص و حمل و نقل با رعایت ضوابط قانونی از طریق دروازه

نقش مرز ایجاد مانع در برابر حرکت انسان، کـاال و افکـار اسـت، کـه تحـت      ترین بنابراین مهمترین و اصلی
شود. امنیت مرزي به معناي جلوگیري از هرگونه اعمال خـالف قـانون در   عنوان، امنیت مرز هم خوانده می

طول مرزهاي یک کشور و قانونی کردن تردد اشخاص و حمل کـاال بـا رعایـت ضـوابط قـانونی و از طریـق       
شود به معنی وجود ثبـات  ) وقتی از امنیت مرزها صحبت می18: 1382مجاز مرزي است.(زرقانی،هاي دروازه

در مرزها و نفوذناپذیري مرزها از حیث ورود کاالي قاچاق، آسایش و ایمنی مرزنشینان، فقـدان تهدیـدها در   
زیادي است. مسلماً  ) مرزهاي طوالنی ایران به لحاظ نوع و ویژگیها داراي تنوع97: 1382مرز است. (شفیعی،
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اي در استراتژیهاي دفاعی کشور باشد. بر این اساس سؤال مورد در نظر تواند عامل تعیین کنندهاین واقعیت می
نقش و جایگاه مرزهاي جمهوري اسـالمی ایـران بـا کشـورهاي همسـایه در      "در این تحقیق عبارت است از: 

  "؟تأمین و یا تهدید دفاع همه جانبه و دفاع ملی چیست
  روش تحقیق -2

تحلیلی استفاده شده و اطالعات مورد نیاز از اسناد و مدارك مکتوب و نیز  –در این تحقیق از روش توصیفی 
  تحقیق عبارتاست از: آوري شده است. فرضیهاز اینترنت جمع

توسـعه  منابع و منشأ تهدیدات مرزي از قبیل طوالنی بودن مرزها، تعدد همسایگان، مرزهـاي تحمیلـی،    "
نیافتگی مناطق مرزي و موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی مرزها؛ در صورت کنتـرل و مـدیریت صـحیح    

تواند منجر به کاهش ضـریب امنیتـی   تواند باعث افزایش ضریب دفاعی کشور گردد، در غیر اینصورت میمی
  کشور بشود.

  مبانی نظري -3
  پدافند غیرعامل -3-1

پذیري نیروهاي انسانی، ساختمانها، تأسیسات، تجهیزات، که موجب کاهش آسیب ايهر اقدام غیر مسلحانه
اسناد و شریانهاي کشور در مقابل بحرانهایی با عامل طبیعی(خشکسالی، سیل، زلزله، رانش و لغزش زمین و 

-شود (موحديخوانده می غیرعاملهاي داخلی، تحریم) گردد، پدافند طوفان) و عامل انسانی (جنگ، شورش
تشکیل شده است. در فرهنگ و ادب  "آفند"و  "پد").  از نظر لغوي واژة پدافند از دو جزء 3: 1386نیا،

 "آفند"بوده و واژة  "دنبال"و  "پی"، "متضاد"، "ضد"پیشوندي است که به معانی  "پد"یا  "پاد"فارسی، 
  ).47-48: 1351است (دهخدا، "دشمنی"و  "پیکار"، "جدال"، "جنگ"نیز به مفهوم 

وجه تمایز پدافند عامل و غیرعامل را باید عامل انسان دانست؛ به این معنی که پدافند عامل، ابزاري است 
نیازمند به مدیریت سامانه و کاربري انسان و مشتمل بر ابزار و آالت جنگی، سازماندهی، آموزش و مدیریت 

قد اعتبار است، در حـالی کـه پدافنـد    نیروهاست که در شرایط عدم حضور انسان، آن ابزار به خودي خود فا
اي که بدون ابزار و توانمندي، نیـروي  باشد؛ به گونهغیرعامل، امکانات معماري در زمینۀ مهندسی جنگ می

دهد. به عبارت دیگر، پدافند غیرعامل به معنی دفاع بدون سالح در برابر تهدید رزمی و دفاعی را افزایش می
این اساس رویکرد پدافند غیرعامل تمام اصول و اقدامات غیرنظامی است که  ). بر24: 1386نیا،است (موحدي

هاي مـالی بـه تجهیـزات و تأسیسـات حیـاتی و حسـاس نظـامی و        گیري از آنها از وارد شدن خسارتبا بهره
رسد. بنـابراین توجـه مـدیران و    شود یا میزان آن به حداقل میغیرنظامی و تلفات مالی و جانی جلوگیري می

هاي الزم را بـراي پیشـبرد ایـن رویکـرد نـوین در      اي به طرحهاي پدافند غیرعامل زمینهئوالن هر جامعهمس
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  ).Brandon,2011:19کند(جهت ارتقاي مفهوم ایمنی و امنیت ملی فراهم می
 ستادکل نیروهاي مسلح وقرارگاه پدافندي عضوآن هستند،به 1382 سازمان پدافندغیرعامل در هشتم آبان

برنامـه پنجسـاله چهارم،دولـت رامکلـف کـرده اقـدامهاي       121 مـاده    11 وراي اسالمی نیزدربندمجلس ش.
مناسب وبازدارنده براي کاهش آسیب پذیري مراکزحساس وحیاتی رادردستورکار قراردهد.بـه عبـارتی یکـی    

بسـت  ازابزارهاي ارتقا دهنده ضـریب امنیـت ملی،توجـه متولیـان امربـه تقویـت بازدارنـدگی از طریـق کار        
 باشد. می تمهیدات متناسب

  امنیت ملی -3-2
  هاي تحقیقیافته -4
  کارکرد مرز -4-1

توان امنیت عنوان کرد. امنیت از روزگاران قدیم باعث شده که حکومتها ترین دلیل ایجاد مرز را میاصلی
یتی و حفظ یک حدي براي سرزمین خود انتخاب کرده و از آن دفاع کنند. امروزه نیز خطوط مرزي نقش امن

اي از مشکالتی را که در امنیت سرزمینی کشورها و منافع آنان را با کارکردهاي جدید دارند. ریشه عمده
کند، باید در مرزها جستجو کرد؛ زیرا ورود و خروج هرگونه اشخاص و کاالهاي داخل کشور بروز می

-ي، فرهنگی، امنیتی و بهداشتی میقاچاق، مواد مخدر و وسایل منکراتی که باعث اختالل در سیستم اقتصاد
گیرد و اگر کنترل مطلوبی در مرزها انجام شود، نه تنها امنیت در مرز بلکه در گردد، از مرزها انجام می

  ).27: 1388داخل کشور هم تأمین خواهد شد(اخباري و نامی،
تضعیف و یا تقویـت  اند و به مرور زمان این کارکردها مرزها تاکنون کارکردهاي مختلفی به خود گرفته

توان قائل و یا تغییر کرده است. اما با توجه به این موضوع بطورکلی کارکردهاي زیر را براي مرزها می شده
  شد:

  اندازند.: مرزها بین دو نظام سیاسی، دو حاکمیت، دو فرهنگ و دو ملت جدایی مینقش جداکنندگی
-مرزها سازنده چارچوب فضایی هستند که افراد ملت درون آن آمیختـه و یکسـان مـی    سازي:یکپارچه

  کنند. (نظیر هویت ملی)شوند و هویت مشترك پیدا می
-مرزها تفاوت تجلی فضایی، سطح توسعۀ اقتصادي، اجتماعی و سیاسی دو کشور را نشان می سازي:تفاوت

  دهند.
مرزها کانون برخورد دولتها و ملتهاي رقیب و متخاصم مجاور یکدیگرند. وجـود تفـاوت یـا     کشمکش:

تضاد قومی، نژادي و فرهنگی، دینی، تصرف خاك، امکانات حمل و نقل و منافع اقتصادي، ادعاها و ماننـد آن  
  تواند آتش درگیري و جنگ را در منطقه مرزي میان دو همسایه برافروزد.می
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هـاي اجتمـاعی، اقتصـادي، فرهنگـی، ارتبـاطی بـا       ا کانون ارتباط ملتها و دولتهـا در عرصـه  مرزه ارتباط:
شود. ارتباط رسمی از هاي مختلف برقرار مییکدیگرند. این ارتباط به صورت رسمی و غیر رسمی و در زمینه

شـوند پدیـده   یها و منافذ مرزي برقرار مطریق نقاط مرزي به نام گمرك و ارتباط غیر رسمی از همه رخنه
  ).190-191: 1379نیا، قاچاق کاال و مسافر در ارتباط غیر رسمی جاي دارد(حافظ

  منابع و منشأ آسیبها و تهدیدهاي مرزي -4-2
-تهدیدهاي مرزي با توجه به موقعیت کشورها و شرایط و فضاي پیرامونی و داخلی متفاوت است و می   

نیتی، تهدیدهاي اقتصادي، تهدیدهاي فرهنگی و تهدیدهاي قاچاق تهدیدهاي ام"تواند شامل موارد زیر باشد: 
).مهمترین منابع و بستري که تهدیدهاي مترتب مرزي 41: 1388(اخباري و نامی، "(کاال، موادمخدر و انسان)

طوالنی بودن مرزها و تعدد همسایگان و تنوع محیطی اعم از طبیعی و  "گیرند عبارتند از:از آنها منشأ می
فرهنگی با کشورهاي همجوار؛توسعه نیافتگی مناطق پیرامونی و - ؛مرزهاي تحمیلی و تداخل قومیانسانی

مرزي؛چالشها و اختالفات زیست محیطی و منابع طبیعی؛موقعیت ویژه ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی 
رهاي ثباتی کشومرزها؛روند تحوالت و تغییرات نظامهاي سیاسی کشورهاي همجوار؛اوضاع نامساعد و بی

همجوار؛عالیق و استراتژیهاي قدرتها نسبت به منطقه مورد نظر؛جهانی شدن و تحول در کارکرد مرزها و  
  ).42عدم استراتژي مناسب و منسجم در مدیریت مرزي کشورها(همان: 

  عوامل مؤثر بر کارکرد امنیتی مرز -4-3
  عی، انسانی و اقتصادي تقسیم کرد.توان به موارد سیاسی، طبیعواملمؤثر بر کارکرد امنیتی مرز را می

  الف) عوامل سیاسی
اولین و مهمترین عامل در تأمین امنیت مرز، وضعیت روابط سیاسی دو  وضعیت روابط سیاسی دو کشور:

هاي کشور همسایه است. روابط سیاسی خوب بین دو کشور باعث ایجاد همکاري و همگرایی در زمینه
شود شود. در مقابل، اختالفات سیاسی عمیق باعث میاي دو کشور میگوناگون از جمله تأمین امنیت مرزه

دولتها نه تنها در جهت تأمین امنیت مرزها هیچگونه همکاري نداشته باشند، بلکه هر یک از دو طرف با 
کارگیري همه امکانات خود و ازجمله با حمایت و تجهیز مخالفان و دشمنان کشور همسایه، براي ایجاد به

  )243: 1381نیا،در مرز و ایجاد اخالل در امنیت داخلی کشور مقابل تالش نمایند(حافظناآرامی 
: براي تأمین امنیت مـرز ضـرورت دارد   میزان اعمال حاکمیت حکومت کشور همسایه در قلمرو خود

هاي هر یک از کشورهاي همسایه، اعمال حاکمیت قوي در قلمرو سرزمینی خود داشـته باشـند.   که حکومت
خـورد و یـا   شوري نتواند در سراسر مرز خود اعمال حاکمیت قوي داشته باشد، امنیت مرزها بر هم میاگر ک

  شوددجار اخالل می
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: یکی دیگر از دالیل نـاامنی در منـاطق مـرزي مداخلـه نیروهـاي      ايحضور و مداخله قدرتهاي فرامنطقه
و اقـدامات آن در کشـورهاي همسـایه    اي و جهانی است. براي مثال حضور ایاالت متحـده آمریکـا   فرامنطقه

جمهوري اسالمی ایران یکی از عواملی است که در درجه اول بر امنیت مرزها و در پـی آن بـر امنیـت کـل     
  ).55-53: 1388کشور تأثیر خواهد داشت(اخباري و نامی،

بـاتالقی،   اي،مناطق مرزي با ویژگیهاي کوهستانی، رودخانهب) تأثیر ویژگیهاي طبیعی بر کنترل مرزها: 
جنگلی، دشتی و هموار، هرکدام به نوعی در امنیت مرزها و نوع رویکردها در این زمینـه مؤثرنـد. بـر ایـن     
پایه، بایستی نقش عوامل طبیعی در هر کدام از مرزهاي کشور به تفکیک مورد بررسـی و تجزیـه و تحلیـل    

  )132: 1381دست پیدا کرد(میرحیدر، قرار گیرد تا برپایه آن به شناخت تهدیدات و فرصتهاي فراوان مرزي
  ج)عوامل اقتصادي

وجود اختالف فـراوان در قـدرت   اختالف سطح توسعه و تفاوت بسیار درآمد و قیمت کاال و خدمات: 
اقتصادي دو کشور همسایه که منجر به تفاوت قابل توجه قیمت کاال، خـدمات و تسـهیالت بـازار کـاال در     

تـري برخـوردار   د تا اغلب اتباع کشـوري کـه تـوان اقتصـادي ضـعیف     گردد، باعث خواهد شدوسوي مرز می
هستند، اقدام به قاچاق کاال یا تردد غیرقانونی از مرز به منظور استفاده از بازار کار و خـدمات و تسـهیالت   

  ).58: 1388موجود در آن سوي مرز بنمایند(اخباري و نامی،
توسعه و امنیت تأثیر متقـابلی  در مناطق مرزي: هاي اقتصادي کمبود زیرساختهاي توسعه و ضعف بنیان

اي که هر اقدامی در فرایند تحقق توسعه، تأثیرات مستقیمی بر فراینـد  در مناطق مرزي بر هم دارند. به گونه
گذارد و برعکس؛ به این ترتیب منـاطق داراي شاخصـهاي بـاالي توسـعه از ضـرایب امنیتـی       تحقق امنیت می

  ). 13: 1391تر برخوردارند(محمدي و خالدي،سعه نیافتهباالتري نسبت به مناطق تو
  د) عوامل انسانی

:داشتن تنوع قومی، اجتماعی و فرهنگی تـأثیر مسـتقیمی   اشتراك قومی و مذهبی مرزنشینان دو سوي مرز
بر امنیت مرزي دارد. مهمترین مسأله در مورد اشتراك مذهبی، قومی و فرهنگی بین سـاکنان دو سـوي مـرز    

فرهنگی این گروههـاي اجتمـاعی   -مستقیمی بر امنیت مرز دارد، میزان همگرایی و یا واگرایی قومی که تأثیر
  )146: 1381مرزنشین با حکومت مرکزي است(میرحیدر،

:ناپایـداري جمعیـت و در نتیجـه آن ضـعیف بـودن      پراکندگی و سیار بودن جمعیـت در منـاطق مـرزي   
ده دشمن از جمعیت مرزنشین و به کارگیري افرادي از آنان احساس تعلق به زمین و سرزمین، امکان سواستفا

هاي گوناگون و همچنین عبور اسلحه و اطالعات را در بسـیاري از منـاطق   در عملیات خرابکارانه در پوشش
  ).59-60: 1388دهد(اخباري و نامی،مرزي کشور افزایش می
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  ویژگیهاي مرزهاي ایران -4-4
  ان عبارتند از:بطورکلی ویژگیهاي مناطق مرزي ایر

اند.حذف واقعیتهـاي فرهنگـی و اجتمـاعی    مرزهاي ایران موزاییکی از قومیتها را تشکیل دادهالف) قومیت:
در تعیین خط مرزي و نبود توجه به مالحظات و متغییرهاي مؤثر در همگرایـی سـاکنان مـرزي بـا منـاطق      

  ).123: 1381نیا،رزي نهاده است(حافظپذیري را در بطن و متن مرز و امنیت پایدار ممرکزي کشور، آسیب
کنند. بخش بیشتر افراد غیر شیعی در حاشیه فالت ایران و در ماوراي آن زندگی می ب) مذهب:

اعظم ساکنان حاشیه مرزي استانهاي سیستان و بلوچستان، کردستان، هرمزگان، آذربایجان غربی، 
خراسان جنوبی؛ سنی مذهب  گیالن، کرمانشاه، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوي و

  ).156: 1381هستند(میرحیدر،
اي کشور بوسیله بیابانها، کوهسـتانها و ... از منـاطق مرکـزي    مناطق حاشیه ج) ویژگیهاي فیزیوگرافیک:

  اند.کشور جدا افتاده
کارکرد خطوط مرزي در برخی از کشورها موجب همگرایی و در برخـی از کشـورها    د) کارکرد مرز:

الف و جنگ گردیده است. مرزهاي ایران هم مستثنی از این قاعده نبـوده اسـت؛ جنگهـاي ممتـد     منشاء اخت
ایران و عثمانی؛ ایران و عراق در غرب کشور مصداق این قاعده است. از دیگر کارکردهاي مرز فراهم کردن 

ق به ویژه مواد وضعیت ژئوترانزیتی است که سرزمین ایران یکی از بهترین مسیرهاي ترانزیت کاالهاي قاچا
مخدر است. ورود انواع کاالهاي ممنوع و مشروبات الکلی و اسلحه غیر مجاز به داخل کشور و قاچاق انسان 

کاري به مقصد اروپا و کشورهاي حاشیه خلیج فارس، مخاطرات امنیـت مـرزي   المللی تبهتوسط باندهاي بین
  )112: 1381نیا،را دو چندان کرده است(حافظ

کیلـومتر، دورتـرین    200نزدیکترین مناطق مرزي به تهران حدود  فاصله بین مرکز و پیرامون:ه) وجود 
کیلومتر فاصله دارد. این مسـأله در دیگـر منـاطق و     950غربی کشور ماکو است که با تهران شهرستان شمال

ت بیشتري برخوردار است(گیتاشناسی، ت و حد 1392شهرستانهاي کشور از شد.(  
رسانی با استفاده از فن هاي اطالعآزادي بی حد و حصر در عرصه و افزایش آگاهی قومی: ز) جهانی شدن

آوري اطالعات، مطالبات و انتظارات جدیدي را در بین مردم ایجاد کرده است که دولتها قادر به پاسخگویی 
شـد فزاینـده اطالعـات،    المللی تـوأم بـا ر  مطلوب به این نیازها نیستند، اعمال محدودیتها از ناحیه مجامع بین

پـذیري و چالشـهایی روبـرو    جامعه ایران را که دچار تنوع و تکثر فرهنگی، زبانی و مذهبی است بـا آسـیب  
  کرده است.

در گذر زمان شاهد دگرگونیهـا و تفاوتهـاي بسـیار در منـاطق مختلـف       و) توسعه نیافتگی مناطق مرزي:
کشور یکسان عمل نکرده و نابرابریهـا و نابسـامانیهایی را    ایم. لذا فرایند توسعه در نواحی مختلفکشور بوده
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به دنبال داشته  که صحنه ظهور این نابسامانیها مناطق مرزي و دورافتاده از مرکز است(اخباري و محمد پور، 
1387 :37- 34(  

  تجزیه و تحلیل -5
  تجزیه و تحلیل خطوط مرزي به لحاظ عملیات نظامی -5-1

به طورکلی در طول مرز ایران و ترکیه یک رشته ارتفاعات به هردوسوي مـرز  ترکیه: -الف) مرز ایران
الـرأس نظـامی بعضـی از    دستی در عملیات نظامی به منظور تصرف خـط بانی دارند و به همین سبب پیشدیده

اي را به لحـاظ پدافنـدي بـه طـرف متخاصـم      ارتفاعات مرزي و کنترل معابر وصولی آن امتیاز قابل مالحظه
ترکیه در سه دهه اخیر، اوضـاع کنـونی،   -). روند کلی روابط ایران132-133: 1386فر،بخشید(سنایی خواهد

هـاي ژئوپلیتیـک پیرامـونی و نقـش دیگـر      دلمشغولیها و دیدگاههاي دو دولت نسبت بـه یکـدیگر و حـوزه   
-مـنعکس مـی   اي در مناسـبات دو کشـور را  اي در ایـن روابـط، آینـده تیـره    اي و فرامنطقهبازیگران منطقه

) بهرحالطراحان نظامی کشور باید با توجه به شرایط طبیعی و انسانی مرز این دو 72: 1379پور،سازد(کریمی
  ).133: 1386فر،کشور ترتیبات الزم دفاعی نرم و سخت را در این محور طراحی کنند(سنایی

ت مـرز بـه لحـاظ شـرایط     : در مرز ایران و عراق از داالنپرداغ تا سردشت وضـعی ب) مرز ایران و عراق
توپوگرافیک تقریباً در هردو سو یکنواخت و کوهستانی است با این تفاوت که در خاك عراق به مناسـبت  

نماید حـال آنکـه در سـمت    وجود کوهستانهاي زیاد و تقریباً موازي مرز رسوخ در عمق منطقه را مشکل می
هاي مهابـاد، میانـدوآب و   توان به جلگهبسادگی میشود و مقابل آن در خاك ایران ارتفاعات مهمی دیده نمی

تبریز راه یافت.به علت کوهستانی بودن این بخش از مرز کلیه تحرکات عمده منحصر به جـاده پیرانشـهر و   
). در این ناحیه به موازات ارتفاعات مرزي تمرچین دو رشته ارتفاعات 133: 1386فر،نقده خواهد بود(سنائی
کشیده شده که در به تأخیر انداختن حرکت نیروهاي متعرض مؤثر خواهد بود. رشـته  بین پیرانشهر و نقده 

ارتفاعات بلند و در هم پیچیده و پیوسته زاگرس در استان کردستان سد عظیم کوهسـتانی را در مقابـل آفنـد    
 باشـد. در متعرض به وجود آورده که رسوخ در عمق آن مشکل و محدود و منحصر به چند معبر وصولی مـی 

شرایط خاصی را داراست که پدافند در امتداد  "شلیر"راستاي خط مرزي استان کردستان با عراق، پیشرفتگی 
ریزي و اجرا گردد. چنانچه بیشترین تالش پدافندي نیروهاي خودي در جناحین آن بایستی با دقت طرحآن می

وهاي کشور هدف توان پیشـروي بـه   متمرکز شود. تا وقتی که متعرض موفق به توسعه قاعده آن برنیاید، نیر
پذیري جناحین آن از طرف نیروهاي خودي بیشـتر خواهـد   سمت خاك ایران را نخواهند داشت زیرا آسیب

). در استان کرمانشاه ارتفاعات زاگرس در نزدیکی مرز ارتفاع و پیوسـتگی خـود را از دسـت    163بود(همان: 
رفی شیب مالیم بیشتر ارتفاعات مرزي بـه سـمت خـاك    داده و فضاهاي خالی را به وجود آورده است. از ط

یابد و به همین سبب نیروهاي نظامی آن کشور در ابتداي جنگ تحمیلی به راحتـی توانسـتند   عراق امتداد می
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). 189: 1386فـر، شود مستقر گردند(سـنائی بر روي ارتفاعات مرزي که جز عوارض حساس آن محسوب می
منطقه مرزي ایران با عراق فاصله بین نهرِ خین تـا پاسـگاه طالیـه جدیـد     پذیر یکی دیگر از بخشهاي آسیب

-کند و قسمت شمالی آن نیز باز و بدون عارضه مـی است. در این فاصله نهر خین مانعی براي عبور ایجاد نمی
اي که بتواند پیشـروي نیروهـاي   کیلومتر عامل بازدارنده 60باشد و تا پاسگاه مرزي کوشک به طول تقریبی 

شـود. لـذا   زرهی و مکانیزه متجاوز را در امتداد مرز یا پس از آن تا رودخانه کارون متوقف نماید، دیده نمـی 
منبـع   19). وجود دسـت کـم   232: 1381رسد (عزتی،ایجاد استحکامات دفاعی بتن آرمه ضروري به نظر می

رغم تفاوتهـاي منـابع   سد. علیرعراق، رکوردي مأیوس کننده به نظر می -تنش و مشاجره بین دو دولت ایران
توانـد  تنش از نظر گستردگی اثرها و ریشه و منشأ آنها و میزان پایداري و دوامشان، هریک از این منابع، می

تـوان گفـت، حساسـیت و شـکنندگی     در برهم زدن تعادلهاي موجود مؤثر قرار گیرد و از این جاست که می
  ).52: 1379پور،روابط دو کشور به تار مویی بسته است(کریمی

ایران با توجه بـه سـاختار   ج)استراتژي پدافندي از قلمرو دریائی ایران در خلیج فارس و دریاي عمان:   
فیزیکی خلیج فارس و دریاي عمان در برابر کشورهاي مقابل و مجـاور خـود یـک موضـع برتـري دارد کـه       

لفیق گردد، یک قدرت دریایی بازدارنده چنانچه بخوبی و به نحو شایسته با عوامل مادي و معنوي ترکیب و ت
-رقیب از آن متبلور خواهد شد که در هر دو وضعیت آفند و پدافند کارایی الزم را خواهـد داشت(سـنائی  بی
گردد که به این واقعیـت کـه دشـمن و    ). اهمیت سواحل جنوب کشور هنگامی دوچندان می267: 1386فر،

اپایه است توجه کنیم. این واقعیت لزوم توجه به سواحل کشور تهدید اول جمهوري اسالمی ایران قدرتی دری
  سازد. و تقویت قدرت دفاعی نیروي دریایی را عیان می

آذربایجان تنها دولت واقع در مرزهاي شـمالی ایـران اسـت کـه از      جمهوري آذربایجان:-د) مرز ایران   
ناچار است خـود چنـدین مـرز بـا طـول       کند و از این نظرنیروهاي روس براي کنترل مرزهایش استفاده نمی

). این درحالی است که عمده انرژي کنترلی و امنیتی COLLINS,1998: 183کیلومتر را کنترل کند( 2489
کیلومتري آن  289کیلومتري این کشور با ارمنستان و در درجه بعد، مرز  766این دولت در مرزهاي طوالنی 

نونی مرزي، قاچاق کاال، مواد مخدر، مشـروبات الکلـی و برخـی    با روسیه متمرکز شده است. ترددهاي غیرقا
: 1379پور،آذربایجان است(کریمی -کیلومتري ایران 678تحرکات امنیتی، در شمار کارکردهاي روزمرة مرز 

94.(  
قلی تا سرخس بسیار مشکل امکان کنترل ترددهاي غیرقانونی از خلیج حسینترکمنستان:-ه) مرز ایران   

اي، کیلـومتر اسـت و از نـواحی فیزیوگرافیـک کوهسـتانی، رودخانـه       1206ه، طول این منطقه است؛ چرا ک
نُـک اسـت. در     دریایی، بیابانی، کوهپایه اي و باتالقی تشکیل شده و از نظر تراکم جمعیتی؛ کـم جمعیـت و تُ

-وجـه کرد(سـنائی  نتیجه باید در سیاستها و مدلهاي دفاعی کشور براي نیل به مقصود به ویژگیهاي این مرز ت
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).هرچند ایران و ترکمنستان از طریق یادداشت تفاهمهاي کنسولی و بـراي رفـت و آمـد آزاد    280: 1386فر،
ل ایجـاد کـرده    اتباع دو کشور، چند نقطۀ گمرکی مانند سرخس، باجگیران، لطف انـد، امـا   آباد و ایسـتگاه پـ

-ر این بخـش از جهـان نیـز رواج دارد (کریمـی    المللی دقاچاق به عنوان پدیدار معمول و مرسوم مرزهاي بین
  ).132: 1379پور،

اي نامعلوم همچنان در شمار کانونهاي داغ و بحـران خیـز جهـان    : افغانستان تا آیندهافغانستان-و) ایران   
رو، متمرکز، فراگیـر و مـورد پـذیرش اقـوام و قبایـل      باقی خواهد ماند. در واقع تا زمان استقرار رژیمی میانه

شمالی و جنوبی، این کشور صادر کننده فعال انواع بحران به ایران و کشورهاي همجوار اسـت. منـابع پایـدار    
بحرانهاي افغانستان را باید در عواملی از قبیلِ فقر، توسعه نیافتگی، رقابتهاي مستمر ژئوپلیتیـک همسـایگان و   

عربستان و شبه قاره، تولید کالن تریاك هاي دینی قدرتهاي بزرگ، تنشهاي ایدئولوژیک برخاسته از مدرسه
  ).158هاي قومی و مذهبی جمعیت آن جستجو کرد(همان: و مشتقات آن و ناهماهنگی

سیاه تا خلـیج گـواتر؛ از   پاکستان از ملک-کیلومتري ایران 978مرز پاکستان: -ز) کارکرد مرز ایران   
شود، اما از نظر کارکردهاي مرزي محسوب میترین مرز براي دو دولت همجوار نظر تهدید استراتژیک، امن

از جمله ترددهاي غیرمجاز، قاچاق و نقش آن در تقویت واگراییها، در شمار مرزهاي بد و بسیار ناامن ایـران  
است. عملکرد بسیار نامناسب این مرز، در واقع ریشه در تکوین این مرز از نظر جداسازي یک قوم واحـد و  

قـومی  -سه کشور، دارد. در عین حال در این مرز با جداسازي یک واحد جغرافیاییتوزیع و پراکندن آنها در 
نسبی است، زمینه ناکارآمدي کارکرد واقعـی و اسـتاندارد   -که داراي تعامالت فرهنگی، تاریخی و حتی سببی

ي هـا و کنترلهـا  رسد حتی با همدلی و هماهنگی دو دولت در زمینه نظـارت مرز فراهم شده است. به نظر می
ناحیـه فیزیوگرافیـک گونـاگون تشـکیل      9مرزي، توانایی دو کشور براي مراقبت از این مرز طوالنی که از 

  ).169: 1379پور،شده، اندك خواهد بود(کریمی
  راهبردهاي مدیریت و کنترل مرزها در راستاي دفاع ملی -5-2

م سیاسـی و مـدیریتی کشـور و    با توجه به ویژگیهاي جغرافیایی و استراتژیکی کشور و با عنایت بـه نظـا  
اي در شرایط مرزها و فضاهاي داخلی و محیط پیرامونی، همچنین با در نظر گرفتن تحوالت جهانی و منطقـه 

رابطه با مدیریت و کنترل مرزي سه راهبرد اساسی قابل طراحـی و تـدوین اسـت: اسـتراتژي تهدیـد محـور،       
  )..67: 1383استراتژي فرصت محور و استراتژي تلفیقی(سجادپور،

پایه و مبناي این استراتژي بر تهدیدزا بودن مرزها و منـاطق مـرزي اسـتوار    الف) استراتژي تهدید محور: 
کند. بر مبناي این تفکر، است. براساس این نگرش، کفه تهدید بر کفه فرصت در رابطه با مرزها سنگینی می

گیـرد.  هاي نظامی و امنیتی شکل مییوهچارچوب مدیریت و کنترل مرزي کشور، در قالب کنترل شدید به ش
در نتیجه مرزها و مناطق مرزي بعنوان مناطق نظامی و امنیتی تحت حفاظت شدید قرار رفته و مـدیریت آن  
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گیرد.  در این استراتژي براي کنترل و اداره مرزهـا  اغلب در اختیار قواي نظامی و دستگاههاي امنیتی قرار می
  ).53: 1387موسوي،شود(طاهريو انتظامی دیکته میو مناطق مرزي مدیریت نظامی 

زایی مرزهـا و منـاطق   سازي و فرصتدر این راهبرد، وزن سنگینی به فرصت محور:ب) استراتژي فرصت
مندي حداکثري از فرصـتها و  آلترین شیوه مدیریت و اداره مرز در این استراتژي، بهرهشود. ایدهمرزي داده می

راساس آن سبب توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی جامعـه و بخصـوص منـاطق     امکانات مرزي است که ب
رود. بر اسـاس ایـن تفکـر قـرار دادن مرزهـا و      شود و به تبع آن بسیاري از عوامل تهدید از بین میمرزي می

مناطق مرزي در حصارامنیتی و حفاظت و کنترل شدید نظامی باعث از بین رفتن فرصـتها و نـابودي یـا عـدم     
فاده از امکانات و ظرفیتهاي بالقوه شده و در نتیجۀ فضاي نظامی و امنیتی حاکم بـر منـاطق مـرزي یـک     است

سیکل معیوب عدم توسعه نیافتگی، فقر، تهدید و عدم امنیت را براي کشـور و بخصـوص منـاطق مـرزي بـه      
بترین شـیوة اداره و  آورد. از نظر سیستم مدیریت مرزي، این استراتژي مدیریت کارکردي را مناسـ ارمغان می

  ).46-44: 1388داند(اخباري و نامی،کنترل مرز می
بر مبنـاي ایـن راهبـرد در عـین حـال کـه مرزهـا و منـاطق مـرزي داراي          ج) استراتژي سنتزي(تلفیقی): 

ظرفیتهاي مناسب براي توسعه تولید قدرت براي کشورها بوده ولی درکنار آن این مناطق را مصون از تهدید و 
هاي مختلف ممکن است ارزشهاي مادي، سرزمینی و معنوي یـک کشـور و ملـت را در    که از جنبه آسیبهایی

آل است که نـه تنهـا   داند، بنابراین، این استراتژي براي اداره مرزها و مناطق مرزي ایدهمخاطره قرار دهد نمی
بلکـه زمینـه و شـرایط    دهـد،  راهکارها و سیاستهاي مقابله با تهدیدها را سـرلوحه اجرایـی خـود قـرار مـی     

مشـی اجرایـی خـود قـرار     مندي از این ظرفیتها را نیز جزء خـط شکوفایی ظرفیتهاي موجود و چگونگی بهره
دهد. بـر مبنـاي ایـن اسـتراتژي، بهتـرین مـدل مـدیریتی بـراي مرزهـا و منـاطق مـرزي، مـدیریت ترکیبـی              

  )46است(همان:
  مدلهاي مدیریت مرزي -5-3

:در این مدل با توجه به نگرش راهبردي به مرزهـا، بیشـتر کنتـرل و    انتظامی -الف) مدل مدیریتی نظامی
گیرد. این نـوع  اداره مرزها و مناطق مرزي در اختیار و تسلط نیروها و دستگاههاي نظامی و انتظامی قرار می

امونی و یابد که فضاي تهدید چه در محیطهاي پیرمدیریت زمانی براي کنترل مرزها و اداره آنها ارجحیت می
چه در فضاي داخلی نسبت به مرزها در کشور حاکم گردد و کنترل و راهکارهـاي معمـولی جوابگـوي ایـن     
تهدیدهاي بالفعل و بالقوه نباشد. در آن صورت کنترل و انسداد کامل مرزها بعنوان استراتژي جـاري کشـور   

یوة مدیریتی باعث افـزایش تهدیـدها   شود. نکته قابل توجه این است که در بیشتر مواقع خود این شقلمداد می
  ).48: 1388گردد(اخباري و نامی،شده و سبب پایداري و سیکل ناامنی و تهدید در مناطق مرزي می

:  این مدل بر محور توسعه منـاطق مـرزي، پویـایی و شـکوفایی     گراب)مدل مدیریتی کارکردي و توسعه
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منـدي از  تـوان بـا بهـره   هـا و تهدیـدها را مـی   باشـد. طبـق ایـن نگـرش بحران    کارکردهاي مرزها متمرکز می
هاي آن کاهش داد و یا از بـین بـرد. ارکـان مـدیریتی مهـم در اداره      کارکردهاي موجود و از بین بردن زمینه

توسعه و عمـران منـاطق مـرزي و بـه فعلیـت      "مطلوب مرزها و مناطق مرزي در این شیوه عبارت است از: 
از امکانـات محلـی و مشـارکت دادن اهـالی در کنتـرل و اداره مرزهـا؛       هاي موجود؛ استفاده رساندن ظرفیت

اجراي طرح آمایش سرزمین در مناطق مرزي؛ اجراي طرح آمایشی دفاعی منـاطق مـرزي کشـور در راسـتاي     
دهی میان توسعه و امر دفاع؛ اجراي طرح احیا و توسـعه منـاطق محـروم و اسـکان مـرزي؛      برقراري و پیوند

شبکه زیربنایی و خدمات اجتماعی و فرهنگی در مناطق مرزي؛ خـارج سـاختن منـاطق    گسترش ارتباطات و 
مند کردن مبـادالت تجـاري   مرزي از انزوا؛ ایجاد ارتباط و پیوند توسعه در نواحی مرزي با توسعه ملی؛ نظام

و در مناطق مرزي؛ گسترش معابر و گلوگاههاي تجاري و ارتباطی بطور رسـمی در منـاطق مـرزي؛ ایجـاد جـ     
اعتماد نسبی مرزنشینان به حکومت مرکزي؛ کاهش حساسیتهاي قومی وفرهنگی در مناطق مـرزي و تقویـت   

هـاي اداره  هویت ملی آنها؛ استفاده از امکانات موجود در منطقه و مشارکت دادن اهالی مرزنشین در برنامـه 
همـه جانبـه نهادهـاي    مرزي؛ ایجاد نهادهاي تجاري و بازرگانی رسـمی میـان کشـورهاي مجـاور؛ مشـارکت      

هاي مرزي و ایجاد بسـترهاي مناسـب جهـت    مردمی در امر مبادالت تجاري؛ آرایش و توانمندسازي بازارچه
  ).50-49(همان:  "1404انداز در افق هاي سند چشمتحقق برنامه

: موقعیت و وضعیت ویژه کشـور و حساسـیتها و پیچیـدگیهاي    گرا و ترکیبیجانبهج) مدل مدیریتی همه
اي در ابعاد سیاسی، اقتصادي، دفاعی و امنیتـی  رزها و مناطق مرزي از یک طرف و تحوالت جهانی و منطقهم

کندکه از نگرش تک بعدي به مرزها پرهیز شود و در مدیریت و اداره آنها تمامی از طرف دیگر ایجاب می
تـوان تهدیـدها را بـه فرصـت     گر مـی نجانبهها مدنظر قرار گیرد. بنابراین تنها با مدیریت همهزوایا و زمینه

تبدیل کرد و هم باعث به فعلیت رسیدن کارکردهاي سیاسی، اقتصادي، ارتباطی این مناطق مرزي شد. این نظام 
نگري داراي سیاستها و راهکارهاي سنتزي براي اداره مرزها بوده و سعی مدیریتی باتوجه به بینش همه جانبه
اي نظامی، انتظامی و کارکردي بطور هماهنـگ اسـتفاده نمایـد(اخباري و    دارد از راهکارهاي مناسب مدیریته

  )46-50: 1388نامی،
  نتیجه گیري -6

هاي تواند زمینهافزاري به امنیت در مناطق مرزي میتوجه به فاکتورها و عوامل اجتماعی و نگاه نرم
دان ایرانی را تقویت نماید و همبستگی و پیوستگی را بین مرزنشینان و ساکنان مناطق مرزي با سایر شهرون

غیر مستقیم بستر امنیت پایدار را فراهم نماید. یکی از ابعاد توسعه، توجه به جوانب گوناگون آن از جمله 
ریزان حفظ محیط زیست و چگونگی دفاع از تأسیسات حیاتی در شرایط خاص و بحرانی است. گاهی برنامه

اند، اما به علت نادیده گرفتن مسائل اجتماعی و بسیار موفق بودههاي اقتصادي و فضاي ملی خود در برنامه
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توجهی به امر دفاع، طرحهاي آنها به شکست منجر شده است. دفاع از سرزمین عالوه بر فرهنگی، و بویژه کم
محتواي سیاسی و جغرافیایی آن، دفاع از موجودیت تثبیت یافته فضا نیز هست. اگر انسان و فعالیت آن را در 

-ترین خطر تهدید فضا به شمار میثباتی و ناپایداري موجود، اصلیضعیت دفاعی کشور در نظر نگیریم، بیو
گردد. ویژگیهاي کشور ایران نیز از جمله قرار گرفتن در پذیر میرود که تنها از طریق تأمین امنیت امکان

اعی را در طرحهاي آمایشی دو گذرگاه سه قاره، تاریخ گذشته و جنگ تحمیلی، ضرورت توجه به مسائل دف
شود که امنیت و امکانات چندان کرده است. در چنین کشوري، ساماندهی فضا و فعالیت،زمانی پایدار می

گیري از نبود تعادلهاي دفاع از آن در طرحهاي آمایش سرزمین مدنظر قرار گیرند. بنابراین بهترین چاره پیش
هاي ویژه در مناطق محروم و مرزي، اجراي برنامهمنیت، بهاي، به عنوان راهکاري جهت تأمین امنطقه

ها و متناسب با امکانات و استعدادهاي هر محیط، از تمرکز آمایشی است. باید در چارچوب این برنامه
بندي مراکز زیستی به نسبت شرایط جغرافیایی و جمعیت در مناطق خاص از کشور جلوگیري نمود. رده

ویژه مناطق مرزي، و محروم روستایی، از مهمترین اقدامات به شمار کشور، به دهی به مناطق مختلفنقش
آید. سرزمین ایران در طول تاریخ مورد هجوم حمالت نظامی همسایگان و دیگر قدرتهاي جهانی و می

کند تا دفاعی غیر نظامی و نظامی ایجاب می- اي بوده است. بنابراین مقتضیات حفاظتی و امنیتیمنطقه
هاي وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران در تخصیص فضاهاي مورد نیاز ضرورت

ارتش و سپاه و بسیج از هر حیث لحاظ شود و به هنگام تدوین و اجراي طرحهاي مؤثر آمایش در شهرها، 
دگاهها، بنادر، مناطق آزاد تجاري، جزایر، روستاها، مناطق حساس معدنی، استخراجی و صنعتی، فرو

هاي هوایی، صنایع نظامی، مقرهاي عمده ها، مراکز اصلی مخابراتی و ارتباطی، پایگاهپاالیشگاهها، نیروگاه
ها و مراکز عمده فرماندهان نظامی و سیاسی، مناطق حساس وحیاتی، بویژه مناطق آمادي و پشتیبانی، قرارگاه

می نیروهاي مسلح مورد توجه قرار گیرد که حدود مرزي، نظرات کارشناسان امنیتی و دفاع نظامی و غیر نظا
  کند.و موارد آن را نیز قانون معین می

باتوجه به ویژگیهاي جغرافیایی و موقعیت ژئوپلیتیکی و ارتباطی ایران در منطقـه حسـاس خاورمیانـه و    
نی و فرهنگـی  هاي انساهاي مختلف ژئوپلیتیکی و داشتن مرزهاي طوالنی با حوزهواقع شدن آن در میان حوزه

مختلف و تنوع طبیعی آنها، همچنین با عنایت به تحول نگرش راهبردي و فضایی به مرز و کارکردهاي مرزي 
هاي بالفعل و بالقوه تهدیدها و آسـیبهاي مختلـف مـرزي، شایسـته اسـت در اداره و مـدیریت       و وجود زمینه

هکارهاي اجرایی و عملیـاتی، در میـان   مرزهاي کشور هم در سطح راهبرد وسیاستهاي کالن و هم در سطح را
ها و عوامل تهدید و بحران را هاي مدیریتی، سیستم و الگویی انتخاب گردد که نه تنها ریشهراهبردها و مدل

اي بخشکاند بلکه سبب باروري و رشـد کارکردهـاي   هاي محلی منطقههاي کمتر و با اتکا و تواناییبا هزینه
ها و نظامهـاي مـدیریتی، ثابـت    س شواهد تاریخی و تجارب چند ساله برنامهمختلف مرزي شود. زیرا بر اسا
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هاي تک بعدي، احساسی و متکی به قـدرت نظـامی و انتظـامی، روش مـوفقی     شده است که طرحها و برنامه
تر شدن مسائل و مشکالت مرزي گردیـده اسـت. از طرفـی    نبوده و بلکه باعث تلفات انسانی و مادي و عمیق

و عدم کنترل دقیق مرزها و متکی بودن به اهرمهـاي اقتصـادي و ارتبـاطی صـرف آسـیبهاي امنیتـی،       ثبانتی بی
فرهنگی و اقتصادي در مناطق مرزي و در داخل کشور گردیده است. لذا براساس دالیـل فـوق و باتوجـه بـه     

تی اقتصـادي و  اقتضاي زمانی و مکانی و موقعیت ویژه مرزها و مناطق مرزي در پایداري امنیت ملـی و سـالم  
ترین نگرش راهبردي به مرزها، نگرش راهبـردي تلفیقـی   گردد بهترین و مطلوبفرهنگی کشور، پیشنهاد می

  گرا است.ترین مدل مدیریتی و اداري آن مدل مدیریتی ترکیبی و همه جانبهبوده و مناسب
  منابع
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هاي  کاهش آسیبورفع مشکالت فرهنگی آن برتأثیر و پدافند غیرعامل
  اجتماعی

  3محمدصدیق ،2يسیدعزیزمعز ،1یونس غالمی بیمرغ

  
  چکیده

و دفاع در مقابل تجاوز و آماده سازي روانی جامعه  هرگونه تهدیدبسترسازي فرهنگی براي مقابله با 
کـه موجـب    است نیازمندها  ریزي برنامهبه یکسري  براي ناکام سازي دشمن در تهاجم به کشور

مجموعه  پدافند غیرعامل. و افزایش پایداري در برابر تهدیدات خارجی شود پذیري آسیبکاهش 
توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات وتأسیسات حیاتی  می به کمک آنکه  استاقداماتی 

امـروزه بیشـترین   . کم نموداین خسارات و تلفات  میزان از و تلفات انسانی جلوگیري نمود و یا
 پدافند غیرعاملهاي  یکی ازمهم ترین هدفشود.  میمسایل فرهنگی انجام حمالت دشمن از طریق 

و پایدارسازي سطوح مختلف   ها فعالیتپذیري جامعه وتداوم  هم کسب آمادگی براي کاهش آسیب
روش تحقیق درایـن مقالـه براسـاس    . فرهنگی جامعه دربرابرتهدیدات دشمن  است اجتماعی و

همچنین از منابع الکترونیکی و مقاالت نیز استفاده شده . ده استوپژوهشی بواي  هتحقیقات کتابخان
اگـر مشـکالت فرهنگـی    رسیم که  می بررسی منابع به این نتیجه باتوجه به انجام مطالعه و، است

توسعه و  با باید منظورهمین  به. رسد اجتماعی به حداقل میهاي  برطرف شود به طور یقین آسیب
ابزارهـاي   به کمـک سازي  فرهنگ با شویم ومند  امی امکانات بهرهگسترش پدافند غیرعامل از تم

  . بکاربندیمها  رابراي کاهش آسیب فرهنگی و بسترسازي فرهنگی تمهیدات الزم
  رفع مشکالت، تلفات انسانی ، پدافند غیرعامل، اجتماعیهاي  آسیب: ها کلیدواژه

   

                                                   
 دانشگاه کاشاناستادیار گروه جغرافیا و اکوتوریسم  .1
  Amir_moezzi@yahoo.comدانشجوي کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري دانشگاه پیام نور فردوس /  .2
  کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري دانشگاه پیام نورفردوس دانشجوي .3
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  مقدمه-1
امروز درهاي کشور ما براي رشد مهارتهاي فنی وحرفه  مسئولین دولت باید مهارت را باجدیت دنبال کنند.

  اي باز است.
مهـارتی و همـه جانبـه     ،آسیب باید تحت حمایت و پوشش هـاي همگـانی   ضاقشار آسیب پذیر ودرمعر 

  .1قرارگیرند
رشد و انحطاط خود با انـواعی از انحرافـات و مشـکالت     ،فرهنگ ،اي متناسب با شرایط خود هر جامعه

. شـناخت چنـین   شته استتاثیرات مخربی روي فرآیند ترقی آن جامعه دا ،این مشکالتکه  تبوده اسروبرو
تواند مسیر حرکت جامعه را بسوي ترقی و تعامل هموار سازد، بطوري که عالوه بـر درك عمـل    عواملی می

أله اعتیـاد  مس مثالاگرآنها و جلوگیري از تداوم آن عمل با ارائه راه حلهایی به سالمت جامعه کمک نماید. 
در  کـه  را در نظر بگیریم. این مساله هم به عنوان یک مشکل فردي و هم یک معضل اجتماعی مطرح است

شود. شناسایی علل اساسی و کنترل آنهـا   سطح اجتماعی منجر به از بین رفتن نیروها و انرژي بارآور جامعه می
در مسیر کار سالم جامعـه هـدایت کنـد،     ،دهتواند بسیاري از نیروهاي از دست رفته جامعه را تجدید نمو می

آنها و نیز بررسی شخصـیت کژرفتـاران و    شپیدایهاي  جتماعی و علل و انگیزهاهاي  مطالعه و شناخت آسیب
کـه جـزو نخسـین     هـا، و آسیبها  فرهنگی و اجتماعی آنان. شناخت درست درد ،روانی ،جسمانیهاي  ویژگی

مسـیر، پدافنـدغیرعامل نقـش    در ایـن  که خاصی برخوردار است شرط چاره جویی و درمان است از اهمیت 
(کنگـره علـوم تربیتـی    اجتمـاعی بـه منظـور بهسـازي محـیط زنـدگی دارد      هاي  در پیشگیري از آسیب مهمی

اجتماعی ونقـش پدافنـدغیرعامل   هاي  به شناخت مشکالت وآسیب،در این مقاله.)1392،اجتماعیهاي  وآسیب
آسـیب شناسـی    وکجـروي اجتمـاعی   یا انحراف اجتماعیم یهامفابتدا:شده استدرکاهش تاثیرات آن پرداخته 

علل و عوامـــل پیـــدایش آســـیب هـــاي وبعـــدازآنمشـــکالت اجتماعیوسپســـبرخی از آســـیب هاواجتماعی
بررسیشده است ودر فرهنگی  و اجتماعیآسیب هاي  کاهشآگاهی دراتپدافندغیرعامل وتأثیر،همچنیناجتماعی

  اجتماعی وفرهنگی پیشنهادمی گردد.هاي  کاهش آسیبجهت ارائه راه کارهاي عملی ارزیابی وآخر،
  آسیب شناسی اجتماعی و کجروي اجتماعی یا انحراف اجتماعیمفاهیم -2

  اجتماعی اجتماعی یاآسیب انحراف 1-2
شود که در چارچوب اصول  عمل فردي یا جمعی اطالق میبه هر نوع انحراف اجتماعی یا آسیب اجتماعی

گیرد و در نتیجه  اخالقی و قواعد عمل جمعی عام رسمی یا غیررسمی جامعه محل فعالیت کنشگران قرار نمی
هاي خود  به همین دلیل کجروان سعی دارند کجروي.گردد با منع قانونی و یا قبح اخالقی واجتماعی روبرو می

                                                   
 مقام معظم رهبري(مدظله العالی). 1
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قانون، اخالق عمومی و نظم اجتماعی پنهان نمایند. زیرا در غیر این صورت با تعقیب قانونی، را ازدید ناظران 
هایی متنوع، نسبی و متغیر می  هاي اجتماعی پدیده آسیب .شوند تکفیر اخالقی و طرد اجتماعی مواجهه می

  ).1392،گروه علو م اجتماعی شهرضا(باشند
  1آسیب شناسی اجتماعی 2-2

اعی  عبارت است از مطالعه و شناخت ریشه بی نظمی هاي اجتماعی. در واقع، آسیب آسیب شناسی اجتم
و آسیب هایی نظیر بیکاري، اعتیاد، فقر، ها  شناسی اجتماعی مطالعه و ریشه یابی بی نظمی ها، ناهنجاري

ارگونه و و نیز مطالعه شرایط بیمها  خودکشی، طالق و...، همراه با علل و شیوه هاي پیش گیري و درمان آن
و نابسامانی هاي اجتماعی، ها  نابسامانی اجتماعی است. به عبارت دیگر، مطالعه خاستگاه اختالل ها، بی نظمی

زیرا اگر در جامعه اي هنجارها مراعات نشود، کجروي پدید می آید و رفتارها  ;آسیب شناسی اجتماعی است
  .رهاي مقبول اجتماعی تخلفی صورت پذیردآسیب می بیند. یعنی، آسیب زمانی پدید می آید که از هنجا

آسیب شناسی اجتماعی مفهوم جدیدي است که از علوم زیستی گرفته شده اسـت و مبتنـی برنشـانه هـایی     
  2شوند. می عضوي و انحرافات اجتماعی قائلهاي  است که دانشمندان بین بیماري

  3کجروي اجتماعی 3-2
یا یک گروه یا سازمان اجتماعی سازگار نباشد و بیشتر  اگر رفتاري با انتظارات مشترك اعضاي جامعه و

کسانی که رفتار انحرافی درواقع افراد آن را ناپسند و یا نادرست قلمداد کنند، کجروي اجتماعی تلقّی می شود.
و نابهنجاري آنان دائمی باشد و زودگذر و گذرا نباشد، کجرو یا منحرف نامیده می شوند. این گونه رفتارها 

  راف اجتماعی یا کجروي اجتماعی گویند.را انح
و هنجارهاي خود تبعیـت کننـد. امـا    ها  سازمان یا هر جامعه اي از اعضاي خود انتظار دارد که از ارزش

تبعیـت  هـا   طبیعی است که همواره افرادي در جامعه یافت می شوند که از پاره اي از این هنجارهـا و ارزش 
و یـا  » همنـوا «و هنجارهاي جامعه و یا سازمانی باشند، ها  ارزش  با نمی کنند. افرادي که همساز و هماهنگ

» ناهمنوا«پاي بند نباشند، افرادي ها  و اشخاصی که برخالف هنجارهاي اجتماعی رفتار کنند و بدان» سازگار«
  .)1392(همت،می باشند» ناسازگار«و 
  مشکالت اجتماعیبرخی از آسیب هاو -3

زیرا نقش مهمی را در زندگی اجتماعی انسانها . جه سازمانهاي جهانی استبهداشت روانی امروزه مورد تو
و کسی که بهداشت روانی نداشته باشد بالطبع توان ایفاي نقشهاي اجتماعی , روانی و جسمی را . کند می ایفا

                                                   
1.Social Pathology 

  213غالمعباس توسلی، بروس کوئن،ترجمه 3
2.Social Devianced 
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 مسئله اجتماعی بسترساز آسیب اجتماعی است، مثالً طالق یا افزایش سن ازدواج، تجرد یانخواهد داشت .
بیکاري لزوماً آسیب اجتماعی نیست، اما یک مسئله اجتماعی است. در مواردي، مددکار به زوج پیشنهاد 

دیگر مثل فرار هاي  ساز گرفتاري تواند زمینه کند، طالق بگیرد، چون یک راه نجات است. اما طالق می می
کودکانه و غیره باشد، اما اي ه از خانه، ناسازگاري اجتماعی، تکدي گري، توزیع مواد مخدر، سرقتها  بچه

  )1392(زاهدي اصل،مسئله اجتماعی و آسیب اجتماعی را باید از هم تفکیک کرد
  اعتیاد 1-3

ایران یک هزار کیلومتر مرز مشترك با مرکز تولید مواد مخدر دارد و کانال ارتباطی افغانستان با جهان 
درصد از چند درصد تن مواد مخدري کشور ماست، هر چقدر هم که وضعیت کنترل شود، اگر حتی یک 

آورد. چه بخواهیم و چه نخواهیم این  می شود، در کشور ما رسوب کند، مصیبت به وجود می که ترانزیت
وضعیت وجود دارد و تنها راه فرار این است که شرایطی در کشور به وجود بیاید که خواهان مواد مخدر 

  .دوجود نداشته باشد تا تقاضاي آن به حداقل برس
  بزهکاري 2-3

سال است و این خیلی دردآور است. این میانگین سنی نشان دهنده این است که  25میانگین سنی بزهکاران 
بعد از پیروزي انقالب به دنیا آمده اند، باید به این موضوع پرداخت که چه وضعیتی به وجود ها  این بچه

معصوم، هاي  رار از خانه زیاد شده است؟ چرا بچهآمده که نسل دوم انقالب، چنین شرایطی یافته است؟ چرا ف
دهند؟ در حالی که قانون اساسی کشورمان تأکید کرده که نهاد خانواده باید انسجام  می فرار را بر قرار ترجیح

  .(همان نویسنده)داشته باشد
  :خشونت  3-3

 اجتماعی به فراوانی دیدهخانگی و هاي  خشونتاست که به شکل اجتماعی خشونت هاي  یکی دیگر از آسیب
شود، مردم نسبت به هم نامهربان شده اند و تحمل و گذشتشان به حداقل رسیده است. مردم در رفت و  می

کنند و آستانه تحملشان به حداقل رسیده است. در حالی که در  می آمدهاي عادي خود نیز بی قراري
بینیم که هیچ اثري از این  ها می در خیابان فرهنگمان تعارفات عجیب و غریبی وجود دارد، در حال حاضر

  فرهنگ باقی نمانده است.
  :مهاجرت و حاشیه نشینی 4-3

شوند، چون نه از لحاظ اقتصادي و نه از لحاظ فرهنگی نمی  می جمعیت مهاجر اغلب در حاشیه شهرها ساکن
 در حاشیه شهرها به وجودتوانند جذب مرکز شهرها شوند. به این خاطر انواع حلبی آبادها و حصیرآبادها 

اقتصادي  ،مهاجرت عالوه بر مشکالت اجتماعی ندحاشیه شهرها از پتانسیل تخریب باالیی برخورداردلذاآی می
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و سیاسی که دارد مستلزم تغییراتی خاص است که مطابقت و سازگاري با آنها اغلب مشکالتی را براي فرد و 
سیاسی و  ،که مهاجرت در برنامه ریزیهاي کالن اقتصاديکند. به عبارتی عالوه بر این جامعه ایجاد می

 ،کند، مثل مهاجرت روستاییان به شهرها که خالی شدن روستاها از سکنه اجتماعی مشکالتی را ایجاد می
شود، تا فرد براي سازگاري با  افزایش مشاغل کاذب و ... را به دنبال دارد موجب می ،کاهش کشاورزي

شوك فرهنگی یکی از عوارض حاصل از مهاجرت است که  .را متحمل شود تغییرات حاصل فشار زیادي
دهد  ، احساس جدا شدن و مسخ واقعیت و مسخ شخصیت مشخص است. تحقیقات نشان میافسردگیواضطراببا

شیوع مشکالت روحی و روانی بین مهاجرین بخصوص در بین مهاجرینی که شرایط مقصد بسیار متفاوت از 
قبلی آنها بوده است شیوع بیشتري دارد. رایجترین اختالل عالئم پارانوئید یاسوء شرایط مبدأ یا محل سکونت 

  چهره  ،عادات و آداب و رسوم ،ظناست که به احتمال قوي به دلیل تفاوتهاي آنان از نظر زبان
   .نوع لباس و غیره است 

  :تبعات اجتماعی جنگ بر جامعه ایران5-3

تمام شد و از  67به کشورمان تحمیل شد اما جنگ سال  جنگ یک بالي خانمانسوز است که هشت سال
سال گذشته است. جنگ را هم همین مردم، با همدلی و احساس مسئولیت اداره کردند ولی االن  19آن تاریخ 

این پارامترهاي مثبت وجود ندارد، چرا؟ اگر االن حادثه اي در خیابان ببینیم، جرأت نمی کنیم واردش شویم 
  .شویم می گرفتار دانیم که می چون

  علل و عوامل پیدایش آسیب هاي اجتماعی -4
باشید که دست خدا با جماعت است از پراکندگی ها  امام علی (ع)میفرمایند:همواره با بزرگترین جمعیت

بپرهیزید که انسان تنها بهره ي شیطان است آن گونه که گوسفند تنها طعمه ي گرگ خواهد بود.آگاه باشید 
  )47نامه (1به تفرقه و جدایی دعوت کند او را بکشید هر چند که زیر عمامه من باشد هر کس مردم را

بـا  کـه   و...باشداقتصادي  تواندجنگ وناامنی ومشکالت می اصلی پیدایش آسیب هاي اجتماعیهاي  از علت
دان سـرمایه  موانعرا برطرف کرد. اما علل اجتماعی را نباید نادیده گرفـت. فقـ  این توان  می برنامه ریزي دقیق

مشـکل  ).1392،زاهـدي اصـل  (اجتمـاعی اسـت  هاي  علل ایجاد آسیبدیگراز هم اجتماعی و یا تقلیل رفتن آن 
هـاي   فراروي پدافندغیرعامل است که موجب بـروز آسـیب  یکی از مهمترین مشکالت هم باورهاي فرهنگی 

  گردد. می اجتماعی
به عنوان عوامـل پیـدایش و    زیادي آسیب زا عواملدر پیدایش انحرافات اجتماعی و رفتارهاي نابهنجار و 

  د: نزمینه ساز می تواند مؤثر باش
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  جنس، سن، وضعیت ظاهري و قیافه، ضعف و قدرت، بیماري، عامل ژنتیک و....  :عوامل فردي:1-4
: حساسیت، نفرت، ترس و وحشت، اضطراب، کم هوشی، خیال پردازي، قدرت طلبـی،  :عوامل روانی2-4

  شگري حسادت، بیماري هاي روانی و... کمرویی، پرخا
  : اوضاع و شرایطاقلیمی، شهر و روستا، کوچه و خیابان، گرما و سرما و.... :عوامل محیطی3-4
: خانواده، طالق، فقر، فرهنگ، اقتصـاد، بـی کـاري، شـغل، رسـانه هـا، مهـاجرت،        :عوامل اجتماعی4-4

  . جمعیت و...
ري، عوامل فوق و یا حتی عوامل دیگري نیزمؤثر باشد، از ایـن  از آنجا که ممکن است در پیدایش هر رفتا

رو، نمی توان به یک باره فرد بزهکار را به عنوان علت العلل درجامعه مقصـر شـناخت و سـایر عوامـل را     
نادیده گرفت. اگر فرد، هر چند براي سرگرمی وتنوع و تفرّج دست به بزهکاري بزند، این کار وي کـم کـم   

بود تا به سمتو سوي بزهکاري سوق یابد. دلیل عمده این کار، چگونگی شروع به انجام عمل زمینه اي خواهد 
و شـرایطالزم  هـا   بزهکارانه وکشیده شدن فرد به این راه است. افراد بزهکار افرادي هستند که همـه زمینـه  

  . )1390،فئوادیان(براي انحراف در آنان وجود دارد
 ،فقر،دنیا گرایی ،رشوه خواري و ربا،بی ایمانی  ،ظلم وستمامام علی(ع):اجتماعی از دیدگاه هاي  انواع آسیب

بی تفاوتی در یـاري  ،تکبر و خود پسندي،نفاق ،کاستی درعقل ونادانی،ثروت اندوزي همنشینی با افراد منحرف
انحصــار ،پیمان شکنی،حاکمیــت نـا اهـالن و انــزواي صـالحان   ،ترك امـر بــه معـروف و نهـی از منکر   ،حـق 
البالغـه،   نهـج  باشند.( می تهدید و ارعاب  سلطه گري و سلطه پذیري ،تجاوز،استبداد،فتنههاي  زمینه،فتنه،طلبی
  )192خطبه

  فرهنگی و آسیب هاي اجتماعیدرکاهش آگاهی ات پدافندغیرعامل وتأثیر -5
ابعاد مردم در طول سال هاى جنگ و مبارزه در هر شرایطى باید بنیه دفاعى کشوردر بهترین وضعیت باشد، 

و ها  کینه وقساوت و عداوت دشمنان خدا و خود رالمس کرده اند، باید خطر تهاجم جهانخواران در شیوه
  1.شکل هاى مختلف راجدى تر بدانند

دفاع جزئى از هویت یک ملت زنده است،هر ملتى که نتواند از خود دفاع بکند زنده نیست، هر ملتى هم 
آماده نکند، در واقع زنده نیسـت، هـر ملتـى هـم کـه اهمیـت دفـاع         که به فکر دفاع از خودنباشد و خود را
  2.رادرك نکند به یک معنا زنده نیست

پذیري در هنگام بحران، بدون استفاده از اقدامات نظامی و صرفا با  دافند غیرعامل به معناي کاهش آسیبپ

                                                   
 امام خمینى(ره .1
 مقام معظم رهبرى.1
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، پراکنـدگی،  یرعامل شامل پوششهاي غیرنظامی، فنی و مدیریتی است. اقدامات پدافند غ گیري از فعالیت بهره
تفرقه و جابجایی، فریب، مکان یابی، اعالم خبر، قابلیت بقا، استحکامات، استتار، اختفـاء، ماکـت فریبنـده و    

تواننـد   ها، صنایع و حتی مردم عادي می . در پدافند غیرعامل تمام نهادها، نیروها، سازمانباشد هاي امن می سازه
هـاي ضـدهوایی و هواپیماهـاي رهگیـر، تنهـا       لیکه در پدافند عامل مانند سیستمنقش موثري ایفا کنند در حا

در جهان از قدمتی به انـدازه تـاریخ زنـدگی     غیرعامل. موضوع پدافند نیروهاي مسلح مسئولیت برعهده دارند
ن انسان برخورداراست. ودر طول تاریخ همیشه جزء مهمی از زندگی بشر بوده است.زیرااقدامات دفـاعی انسـا  

سبب دفع یا کاهش میزان اثر تجاوز مهاجمان میشود. اما چگونگی دفاع به عوامل و شرایط مختلفـی بسـتگی   
دارد و انسانها در دوران حیات خود سعی کرده اند تا با استفاده از عقل و تدبیر و اراده خود بهترین راه دفـاع  

 .(سـایت یـاعلی)  آن را بـه کـار بندند  در مقابـل تهـاجم دشمنانشـان انتخـاب و      ،متفـاوت هـاي   را در وضعیت
گویند جنگ یکی از عناصر پایدار تـاریخ بشـري اسـت و آن را بـه عنـوان یـک پدیـده و         می شناسان جامعه

هزار جنـگ را دیـده و    14هزار سال تاریخ تمدن خود  5اند. بشریت در طول  واقعیت اجتماعی قلمداد نموده
اند. گفتنی اینکه در طول چنـد هـزار سـال تمـدن بشـري       باختهمیلیارد انسان جان  4ها بیش از  در این جنگ

) در کره زمین فقط 1990تا  1945سال (از سال  45سال بدون جنگ و مناقشه بوده است، در طی  268صرفا 
در قرن بیسـتم  . ها در کشورهاي جهان سوم به وقوع پیوسته است هفته بدون جنگ بوده و اکثر این جنگ 3

مـان طـی    میلیون تلفات انسانی داشته است. میهن اسالمی 200قوع پیوسته و بیش از جنگ به و 220بیش از 
سالیان گذشته شاهد چند جنگ مهم (هشت سال جنگ تحمیلی، جنـگ خلـیج فـارس، جنـگ افغانسـتان و      

هاي دیگري با اهداف ژئوپلتیـک،   جنگ آمریکا و انگلیس علیه عراق) بوده است و وقوع مناقشات و جنگ
. درحال حاضر عمده باشد ره و مقابله با انقالب اسالمی جزء اهداف راهبردي استکبار جهانی میمهار، محاص

مـورد نیـاز مـردم اسـت تـا      هـاي   ترین هدف پدافند غیرعامل، ایمن سازي و کاهش آسیب پذیري زیرساخت
ا انجام شده و یا در بتدریج شرایطی را براي امنیت ایجاد نماید. این گونه اقدامات مهم در اکثر کشورهاي دنیای

خواهیم باید خود را بـراي شـرایط جنگـی هـم آمـاده کنـیم بایـد         اگر آرامش و صلح را می حال اقدام است.
هایمان را کاهش دهیم به طوري که بتوانیم در برابر تهدید پایداري کنیم. دشمن باید بفهمد که با  پذیري آسیب

(پایگاه شـود  نـدگی مـی  تواند سیستم را به هم بریزد و اگر به این نتیجه برسد موجـب بازدار  اعمال تهدید نمی
  .یاعلی)

نسـل تقسـیم   چهارها را بـه   ها جنگ ها تحول اساسی ایجاد شده و نسل بندي شده اند، آمریکایی در جنگ
  اند.  بندي کرده
جنگنـد،   ها در حال حاضر بـا اسـتفاده از آن مـی    هایی است که آمریکایی هاي آینده از مدل جنگ جنگ

هـاي نظـامی،    هـاي گذشـته بـر قسـمت     ختلفی را دارند، ویژگی جنگهاي م ها در برخورد با کشورها مدل آن
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هاي جدید تصرف خـاك   کرد. در جنگ افزاري تمرکز پیدا می تلفات عمده، برخورد با مردم و عمدتاً سخت
ها نیز با راي و پذیرش و باور مردمـی سـر و    هاست؛ حکومت جایی حکومت معنایی ندارد، هدف اصلی جابه

هاي جدیـد بـر عکـس     اي گذشته عملیات روانی پشتیبان عملیات نظامی بود، در جنگه کار دارند. در جنگ
  کند.  شده، عملیات اصلی همان عملیات روانی و سیاسی است و بخش نظامی از بخش سیاسی حمایت می

کنند و در نهایت نیـز   به این صورت که ابتدا یک عملیات روانی و یا سیاسی بزرگ را طراحی و اجرا می
گوینـد. تقریبـاً     رسند، اصطالحاًَ به این اقدام نظامی، جراحی مـی  شان می اران چند هدف نظامی، به هدفبا بمب

دهی به افکار عمـومی و مقابلـه بـا     هاي جدید عملیات روانی است. از این نظر شکل درصد کار در جنگ 70
راردادن انسجام ملی با اینکـه  ها است. هدف ق هاي فرهنگی و به ویژه رسانه عملیات روانی دشمن کار دستگاه

اجتماعی است. اما انسجام ملی را با ابزار روانـی هـدف قـرار     -یک هدف نظامی نیست و یک هدف سیاسی
تــوان پـی بـه     اند. اینجاست که می مهمی از هدف خود رسیدهدهند، با به هم خوردن این انسجام به بخش  می

مردم در  يسازي و تغییر باورها ها در فرهنگ رسانهومی هاي فرهنگی برد. افکار عمو عملکرد خطیر دستگاه
کی از اهداف مهم دشمن در عملیات روانـی، القـا   ینقش اساسی دارند. پدافند غیرعامل قبل، حین و بعد از دفاع

ها اقدام  پذیري توانیم در مقابل تهدیدات دشمن و کاهش آسیب ما می«باید این جمله را که  .است» توانیم نمی«
فـراروي  مشکل باورهـاي فرهنگـی یکـی از مهمتـرین مشـکالت       .در باور مردم بگنجانیم» نجام دهیمموثر ا

  )1392(باشگاه اندیشه،پدافندغیرعامل است.
 مقـاوم سـازي   مثالشود  می اجتماعی-فرهنگیهاي  مردم مانع آسیب فرهنگسازيباآموزش وپدافندغیرعامل

افکار مقاوم بـه عنـوان سـپر محـافظ      ،شرایط فتنه در و یک کار درازمدت فرهنگی استکه افکار عمومی 
دارد. ایـن   مـی  مردم را همیشه آماده نگاهافکار غیرعامل،پدافند  کند می عمل کرده و ضربات فرهنگی را دفع

و بـا صـبر و اندیشـه راهـی را کـه       هرنوع تهدیدآسیب ندیـده آمادگی فکري مردم باعث میشود در صورت 
  )1392،محمودلود.(برگزیننرین خسارت را داشته باشد کمت

میدان افکار مردم و مومنین، عرصه کارزار امروز است. امروز در یک میدان جنگو کارزار حقیقی قـرار  
داریم. این کارزار فکري به هیچ وجه به زیان ما نیست، به سودماست. اگر وارد این میدان شویم و آنچه کـه  

رف الهی و اسالمی بیرون بکشیم و صرف کنیم، قطعاً برد با نیاز ماست از مهمات تفکر اسالمی وانبارهاي معا
  1ماست، لیکنمساله این است که ما باید این کار را بکنیم.

همان آسیب هاي فرهنگی، اقتصادي، اجتمـاعی و سیاسـی و روانـی اسـت کـه       ،برخی از عوامل زمینه ساز
دشمن هستند که بااسـتفاده از آنهـا و از   درجامعه و افراد وجود دارد و به صورت بالقوه بهانه هایی در دست 

و ابزارهاي پیشرفته ارتباطی و دروغ افکنی اذهانو اعتقادات و باورها ي مردم را مورد هجـوم  ها  طریق رسانه
                                                   

 11/2/1384مقام معظم رهبري در جمع طالب کرمان.1
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را شناخت و با پیشگیري و مقابله باآن، ها  بایددر مقام مقابله با تهدیدات و تهاجم دشمن آسیب.قرار می دهد
  ا ضربه دشمن از بین برد.زمینه را براي ورود ی

  اجتماعی وفرهنگیهاي  کاهش آسیبارائه راه کارهاي عملی جهت ارزیابی و -6
هاي  اند. بنابراین هرچه میزان آسیب هاي بحران نه تنها شاخص توسعه نیستند بلکه نشانه ،هاي اجتماعی آسیب

تداوم و ها از  آسیب اجتماعی درجامعه بیشتر باشد شدت بحران هم بیشتر است. روند رو به رشد
اي است که بر مردم  هاي اجتماعی نوعی انرژي هرز رفته تشدیدبحران  موجود حکایت دارد. بنابراین آسیب

به طور مشخص می  پردازند. هایی است که مردم جامعه می ها هزینه شود. این آسیب یک جامعه تحمیل می
ش عواملی که نق ،اجتماعی نام بردهاي  آسیبپیدایشان بسترها و زمینه هاي ورا به عن ايتوان عوامل عمده 

هر رفتاري، اعم از بهنجار و یا نابهنجار، ایفا می کنند. در عین حال، مهم  شبسیار تعیین کننده اي در پیدای
اجتماعی هاي  آسیبتعیین کننده اي در  نیز نقش بحران وتهدیدات دشمن وتبلیغات سوءامل یعنی وترین ع

  .وفرهنگی دارند
اجتماعی براي جوامع انسانی اجتناب ناپذیر است اما جامعه ما، هاي  ، آسیب21خی معتقدند که در قرن بر

بایدکشـورومردم خصوصـا جوانـان رادرمقابـل     اسالمی است و خیلی با جامعه جهانی قابل مقایسـه نیسـت و   
ماعی مثـل یـک زخـم    اجتهاي  آسیب هرگونه تهدیدوتهاجم با آموزش همگانی پدافند غیرعامل بیمه نماییم.

 هاي اجتمـاعی  حل رفع آسیب د. راهنشو تر می که اگر آن را از جریان هوا دور نگهداریم، آلوده و عمیق هستند
ــنبررســیوفرهنگیباالبردنفرهنگپدافنــدغیرعامل است. ــه حــاکی ازای باشــد کههنوزموضــوع  مــی هادراین مقال

ونقش وتاثیرات آن هم جدي گرفتـه نشـده    پدافندغیرعامل دربین مردم وحتی مسئولین فرهنگ سازي نشده
اجتماعی وباالبردن تاثیرات پدافندغیرعامل هاي  بنابراین به منظوررفع مشکالت فرهنگی وکاهش آسیب.است

  پیشنهادمی شود: مواردذیل
 باالبردن توان علمی وآگاهی عمومی درزمینه پدافندغیرعامل-
  اجتماعیي جهت عدم وقوع این آسیب هاتوجه به امر پیشگیري و اجراي رفتارهاي مداخله ا -
  احتمالی وریشه یابی آنهاي  شناسایی انواع آسیب-
درامرپدافنـدغیرعامل   جذب مشـارکتهاي مـردم   زمینه فرهنگی با اجراي طرحهاي مختلفهاي  دستگاه -

  رافراهم نمایند
اجتمـاعی  هاي  آسیبجهت کاهش فرهنگی هاي  در جلب اعتماد مردم در اجراي برنامهي ملی ها  رسانه -

  تالش بیشتري نمایند
  .تشکیل گردندآموزش عمومی جامعه جهت در  مختلفهاي  تخصصی با توجه به مهارتهاي  کارگروه-
اتخاذ راهبردهاي دفاعی غیرعامل در جهت خنثی سازي و تقلیـل و کـاهش    وبا اقدامات و تدابیر موثر  -
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  .تالش کنیممقاومت ملی باال بردن آستانه  و دشمن تهدیداتوتبلیغات مخرب
شـرایطی   وایجـاد ایمن سازي و کاهش آسیب پـذیري   که عمده ترین هدف پدافند غیرعاملجهت تحقق -

  درزمینه پدافندغیرعامل راباید تقویت نماییم . باورهاي فرهنگیاست براي ایجاد امنیت مناسب 
  نتیجه گیري -7

سیاسی،اقتصادي،اجتماعی هاي  ایق اسالم در زمینهبرشما جوانان مسلمان،الزم است که در تحقیق وبررسی حق
سازد فراموش  می اسالمی رادر نظر گرفته وامتیازاتی که اسالم رااز همه مکاتب دیگر جداهاي  و...اصالت

نکنیم.مبادا قرآن مقدس وآئین نجات بخش اسالم را با مکاتب غلط ومنحرف کننده اي که از فکر بشر 
  .1تراوش کرده است خلط نمایید

برنامـه ریـزي، هـدایت،    ، بـا  پدافند غیرعامـل فرهنگ توسعه و گسترش  انشان ازاین دارندکه بها  بررسی
بـا  ،تـوانیم تهدیـدات دشـمن راخنثـی کرده     غیرعامـل مـی  کنترل، نظارت و ظرفیـت سـازیدر حـوزه پدافنـد     

بـروز  مشـکالتفرهنگی راکـاهش دهـیم واز   ،مناسبابزارهاي فرهنگی و بسترسـازي   به کمکسازي  فرهنگ
  اجتماعی پیشگیري نماییم.هاي  آسیب
  و مراجع منابع

  1392،اجتماعی،تهرانهاي  کنگره علوم تربیتی وآسیب-1
 1392،،محمد، پایگاه خبري آفتابزاهدي اصل --2
   1392، گروه علو م اجتماعی، شهرضا،زهرا،همت -3
 16/10/1392تاریخ  ،80982403کد خبر  ،خبرگزاري جمهوري اسالمی ایران -4
 1383،مجموعه تمهیدات دفاع عامل و غیرعامل براي افراد و تاسیسات غیرنظامی اصغر،،جدي-5
مـدیرکل پدافنـد غیرعامـل     ،کـارگره فرهنگـی و اجتمـاعی پدافنـد غیرعامـل      ،سید شهاب الدین ،حسینی -6

  ˈ1392کرج،،استانداري
  1392،حوزه بهداشت و درمان،پدافند غیرعامل،قدرت اله،محمودلو-7
  1391فتح اله،مقدمه اي برآمایش سرزمین ومکان یابی،دانشگاه جامع امام حسین (ع)،،ی زفرقنديشمسای-8
  خراسان رضويتهدیدات نظامی؛ آمایش؛ امنیتی؛  -مالحظات دفاعی،حسین ،کریمی آشتیانی-9

دوره جدید، بهمـن  کتاب ماه علوم اجتماعی ،مدیریت بحران در پدافند غیرعامل،آهنگران،محمد اسماعیل-10
  35شماره  - 1389

  1392،آشنایی با اصول و مالحظات پدافند غیرعامل ،برنامه پنجساله چهارم توسعه کشور-11

                                                   
 1،جلد1361خمینی،امام 9
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  . 1385سال  ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،مبانی نظري در معماري دفاع غیرعامل ،جاللی-12
  1375، وزارت مسکن و شهرسازي، تهران ،گزارش تلفیق طرح کالبدي ملی ایران -13
  .1389بهمن  ،نظري پدافند غیرعامل در مجله (نشریه) کتاب ماه علوم اجتماعیهاي  مقاله دیدگاه-14
فراهانی،غالمرضا،مقدمه اي برمبانی نظري پدافندغیرعامل بارویکردتهدیدات جدید،دانشگاه امـام  جاللی -15

  1391،حسین (ع)،تهران
   1389، بهمن علوم اجتماعی کتاب ماه، علیعسگري،زهره-16
، 35دوره جدیـد، شـماره   کتاب ماه علوم اجتماعی،و ارتباطات اجتماعیبسیج فرهنگ نشریه، فکري،مجید-17

    1389بهمن 
 ،کتاب مـاه علـوم اجتمـاعی   نشـریه ، مقاله جایگاه فرهنگ در دفاع غیرعامل، هاشمی فشارکی،سید جواد-18

1389   
  1390،هاي پیشگیري از آن علل و عوامل پیدایش آسیب هاي اجتماعی و راهفئوادیان،رسول، -19
ــبز      -20 ــاران س ــا، ســایت ی ــاعی شهرض ــو م اجتم ــروه عل ــانی اینترنتــی      ،1392،گ ــه نش ب

http://www.yaranesabz.ir/index.php  
21-Support United Nations Humanitarian Activities in Complex Emergencies  
  http://svr.irantvto.ir/index.aspxسایت اینترنتی  -22
  http://www.bashgah.net/fa،نشانی الکترونیکی   ١٣٩٢،باشگاه اندیشھ -٢٣
  http://ali7mc.blogfa.com/post-2229.aspx برگرفته از سایت یاعلی  به نشانی اینترنتی-24
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صنعت نفت  ةمدیریت پدافند غیر عامل در حوز سامانۀسازي  ضرورت نهادینه
  مدل مدیریتی ۀو ارائ

  1رضا فاطمی نیا(شاه کرمی)
  

  چکیده
تحمیلی  مهم منطقه اي(جنگ جنگ جمله رخداد چهارتحوالت سریع بین المللی و منطقه اي و از 

دوم خلیج  جنگ و افغانستان جنگ، فارس علیه عراق خلیج اول جنگ، رژیم بعثی عراق علیه ایران
ژئو اسـتراتژیک و نیـز    ژئوپلتیک و  اهداف باها  جنگ دیگر و مناقشات وقوع، عراق) علیه فارس

در  آمریکاو صهیونیزم بین المللی راهبردي اهداف تهدیدات مکرر ایران اسالمی به حمله نظامی با
ضرورت حفظ آمادگی ، اسالمی نظام مقدس جمهوري براندازي و تضعیف، مهار، محاصره راستاي

روش دشمن در این . طلبد می میان مدت و بلند مدت را ، کوتاه مدتهاي  دفاعی مبتنی بر برنامه
باشد و یکـی از مراکـز    می تهاجم نرم و سختزمینه استراتژي انهدام مراکز ثقل کشور هدف با 

مجموعـه صـنعت   ، اساسی ثقل کشور که  همچنان مورد تهدید و تهاجم نرم فعلی دشمن اسـت 
% در تولید ناخالص 28پاالیش و پخش و پتروشیمی) با داشتن سهم ، گاز، نفت(اعم از بخش نفت

تامین انرژي اولیه مورد نیاز %در 95% از درآمد ارزي کشور و سهم بیش از 84سهم ، داخلی کشور
 -در این مقاله سعی شده با روش توصـیفی . باشد می موتور پیشران اقتصاد کشور عنوان ، بهکشور

، و رابطه آن با امنیت ملی و اقتصاد پدافند غیرعاملاصول و اهمیت ، تحلیلی ضمن بررسی مفاهیم
یکی از مراکز اساسی ثقـل   انعنو بههاي متوجه صنعت نفت( با بررسی میدانی تهدیدات و چالش

با ارائه مـدل پیشـنهادي    پدافند غیرعاملکشور ) به تبیین ضرورت نهادینه سازي اصول و مبانی 
کاهش آسیب ، پیش بینی، تبیین  آگاهی بخشی، هدف از این بررسی. سیستم مدیریتی پرداخته شود

اجرائـی پدافنـد    اقـدامات  و مستمر، جامعهاي  ریزي پذیري و پایدارسازي ملی در قالب برنامه
دشوار بر  و سخت شرایط تحمیل و دشمن از عمل آزادي و ابتکار سلب ضمن غیرعامل است که

 و به چالش کشانده  را او تهاجمی يها روش اقدامات و ، برنامه ریزي، تصمیمات، محاسبات، او
 . دهد می ارتقا را خودي نیروهاي مقاومت آستانه

 . پدافند غیر عامل، اقتصاد مقاومتی، صنعت نفت، ملی امنیت، تهدید :ها کلیدواژه
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  مقدمه
 و پدیده یک عنوان به را آن شناسان جامعه که طوري است به بشري تاریخ پایدار عناصر از یکی جنگ

 زیرا است بوده بشر زندگی از مهمی جزء تاریخ همیشه طول در نیز اند و دفاع نموده قلمداد واقعیت اجتماعی

 سال از( سال 45 طی در بوده است. مهاجمان تجاوز اثر میزان کاهش یا دفع سبب انسان دفاعی اقدامات

 سوم کشورهاي جهان درها  جنگ این اکثر و بوده جنگ بدون هفته 3 فقط زمین کره در )1990 تا 1945

 دوم جنگ هاي سال طول در غیرنظامی و عادي مردم تلفات موجود آمار براساس.است پیوسته وقوع به

 درگیر نظامی نیروهاي تلفات از نفر میلیون 6 حدود اساس این بر که بوده نفر میلیون 29 از بیش جهانی،

 تلفات میلیون 200 از بیش و پیوسته وقوع به جنگ 220 از بیش بیستم قرن در. است بوده تر بیش جنگ

  .]1[است داشته انسانی
 منطقـه اي(جنـگ   مهـم  جنـگ  چهـار  شـاهد  فارسگذشته در منطقه خلیج  سالیان ما طی اسالمی میهن

دوم خلیج  جنگ و افغانستان جنگ فارس علیه عراق، خلیج اول جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق علیه ایران،
جملـه جنـگ    از ژئوپلتیک و ژئو استراتژیک اهداف باها  جنگ دیگر و مناقشات وقوع ،عراق) علیه فارس

روزه اسـرائیل علیـه مـردم     8روزه و  22جنـگ  ،در لبنان روزه اسرائیل غاصب علیـه  محـور مقاومـت    33
ستمدیده غزه فلسطین و نیز جنگ سلفیون تکفیري وهابی علیه ملت سـوریه و محـور مقاومـت بـا حمایـت      

جمهـوري اسـالمی ایـران بـا     ،اسـت.از طرفی  صریح استکبار جهانی به سـرکردگی آمریکـاي جنایتکـار بـوده    
  :و ابعاد زیرها  برخورداري از ویژگی

  ژي و اتکاء نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران به مبانی اسالم ناب محمدي(ص)  از نظر ایدئولو •
عد ژئواستراتژیک و ژئو پلیتیک • از ب  
از دیگاه اقتصادي با برخورداري از منابع عظیم انرژي و تسلط بر آبراه بین المللی ترانزیت بخش  •

  عمده انتقال انرژي جهان(تنگه هرمز)
و معرفی الگوي مردم ساالرانه دینی در مقابل دموکراسی نظام مضمحل لیبرال سرمایه از نظر وجود  •

  داري غرب و همآوردي با آن
عد دستیابی به فناوریهاي مدرن و پیشرفت چشمگیر در این حوزه و خاصه فناوري هسته اي،  • از ب

  پزشکی و موشکی و...،هوافضا
 مانان جنایتکارش با اهداف راهبردي چون محاصـره، همواره مورد تهدید مستمر و جدي آمریکا و هم پی

 همچنان که نباید مرعوب" مؤید این مهم است نظام مواجه بوده است که جملگی براندازي و تضعیف مهار،

 بـا هـر گونـه    مقابلـه  آمـاده  را خـود  دفـاعی،  مؤثر تدابیر و اقدامات با بایست می گردید، دشمن تهدیدهاي

 و "نمود(موضوعی که بارها رهبر معظم انقالب برآن تاکید داشته و دارنـد)  دشمن بالفعل و تهدیدات بالقوه
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 در راهبردهاي دفاعی غیرعامـل  اتخاذ نامتقارن، تهدیدات شرایط در آمادگی این از حیاتی و مهم بسیار بخش

 احتمـالی  و مقابله با انواع تهدیدات سـخت و نیمـه سـخت (حمـالت      خسارات کاهش ، خنثی سازي جهت

دشـمن(حمالت   یی یا موشکی و عملیات خرابکارانه شبه نظـامی،تحریم اقتصـادي و ...) و تهدیـدات نـرم    هوا
 مقاومـت  آستانه بردن باال اسالمی و میهن ثقل شبیخون فرهنگی و استحاله از درون نظام) به مراکز،سایبري

  باشد. می ملی
% در تولید 28پتروشیمی) با داشتن سهم حوزه صنعت نفت کشور(اعم از بخش نفت، گاز،پاالیش و پخش و 

%در تامین انـرژي اولیـه مـورد نیـاز     95% از درآمد ارزي کشور و سهم بیش از 84ناخالص داخلی کشور،سهم 
امروز  مورد تهاجم نیمه سـخت (تحـریم اقتصـادي و     ]2[کشور و بعنوان بعنوان موتور پیشران اقتصاد کشور

 که آسیب پذیري جدي در بخش تهدیدات سخت  نیز متوجه آنستفنآوري)دشمن بوده و این در حالی است 

مدیران عامل شرکتها، مدیران طرحها و پروژه هاي در دست اجراء و مدیران،  ،لذا شایسته است در این حوزه
به مقوله پدافنـد غیـر عامـل بـا      1 بهداشت و محیط زیست ،ایمنی کارشناسان و عوامل اجرایی در  مدیریت

  ایفاء نقش حساس خود بپردازند. توجه جدي تري به
 روش تحقیق

اصول و اهمیت ،ضمن بررسی مفاهیم ،تحلیلی و مبتنی بر مبانی نظري -در این مقاله سعی شده با روش توصیفی
با بررسی میدانی تهدیدات و چالشهاي متوجه صنعت  ،و رابطه آن با امنیت ملی و اقتصاد غیرعاملپدافند 

 غیرعاملاسی ثقل کشور ) به تبیین ضرورت نهادینه سازي اصول و مبانی پدافند نفت(بعنوان یکی از مراکز اس
  با ارائه مدل پیشنهادي سیستم مدیریتی پرداخته شود.

  تعاریف و مفاهیم -2-1
    2پدافند فعال یا عامل -2-1-1

خصمانه عبارت است از بکارگیري مستقیم جنگ افزار، به منظور خنثی نمودن و یا کاهش اثرات عملیات 
 منابع در شده ارایه تعاریف هوایی، زمینی، دریایی، نفوذي و خرابکارانه بر روي اهداف مورد نظر. در

 پدافند در و 3 "عملیات خصمانه "واژه با عام صورت به غیرعامل پدافند در دشمن تهدید عامل خارجی،

  . ]3[است شده عنوان دشمن موشکی و هوایی حمالت ،غیرعامل هوایی

                                                   
1 H.S.E 
2 Active Defense             
3 Hostile Attack 
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   1پدافند غیر عامل  -2-1-2
 فارسی ادب و فرهنگ است .در شده تشکیل "آفند "و  "پد"جز  دو از "پدافند"واژه  شناسی لغت نظر از

 قرار اي واژه از قبل هرگاه و بوده "دنبال و پی متضاد، ضد، " معانی به که است پیشوندي "پاد   " یا " پد "

 "دشمنی و پیکار جدال، جنگ، "معنی  به نیز آفند واژه و نماید می معکوس را واژه آن معناي گیرد،
 .]4[است

گردد که مستلزم بکارگیري جنگ افـراز   در واقع دفاع (پدافند) غیر عامل به مجموعه اقداماتی اطالق می
توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی و حسـاس نظـامی و    نبوده و با اجراي آن می

و تلفات انسانی جلوگیري نموده و یا میزان این خسارات و تلفـات را بـه حـداقل ممکـن کـاهش       غیر نظامی
شـود، از ایـن مفهـوم تحـت عنـوان       تهدیـدات دشـمن مـی    باعث کاهش آسیب پـذیري در مقابـل  بعبارتی داد.

  .]5[شود بازدارندگی نیز یاد می
 چهـارم  برنامـه  قـانون  )121( ماده ) از11( بند اجرایی نامه آیین از )1( ماده ، (ب) ردیف از طرفی طبق

 :است شده بیان شرح بدین افند غیرعاملپد تعریف توسعه کشور
 و سـاختمانها  ،انسـانی  نیـروي  پـذیري  آسـیب  کـاهش  موجـب  کـه  غیرمسـلحانه اي  اقدامات مجموعه"

 مخـاطرات  کـاهش  یا و دشمن مخرب و خصمانه عملیات مقابل در کشور هاي شریان و تاسیسات،تجهیزات

  ."شود می نامیده غیرعامل پدافند گردد، غیرطبیعی می سوانح از ناشی
الزم بذکر است در مقایسه سه عنصر تهاجم، دفاع عامل و دفاع غیر عامل، عنصر دفاع غیر عامل مخارج و 

 .هزینه هاي کمتري دارد و از نظر اخالقی و بشر دوستی و سیاسی مفهومی صلح دوستانه و تنش زدا دارد

  2یا ثقلمراکز حیاتی  -2-1-3
باشد و وجود و  می و فرا ملی مراکز و تاسیسات حیاتی و پر اهمیت کشور که داراي گستره فعالیت ملی

 آسیب یا تصرف آنها( به وسیله دشمن) باعث بروز ،انهدام ستمرار فعالیت آنها براي کشور حیاتی است وا
ارتباطی ،پشتیبانی،و فرماندهی،تولیدي و اقتصاديکنترل ،هدایت،نظام سیاسی اختالل در صدمات قابل توجه و

  .]6[گویند یا ثقلمراکز حیاتی را  گردد کشور می ملی و سراسري دفاعی با سطح تاثیر گذاري،و مواصالتی
   3مراکز حساس  -2-1-4

 باشند و وجود و استمرار فعالیت آنها براي مناطقی از کشور( اي می منطقه مراکزي که داراي گستره فعالیت
 ضروري است و آسیب یا تصرف آنها (به وسیله دشمن) باعث بروز اختالل در بخشی از کشور استانها )

مراکزي هستند که در صورت انهدام کل یا  را مراکز حساس گویند.به عبارتی دیگر، مراکز حساس، گردد می
                                                   

1 Passive Defense 
2 Vita/ Gravity Centers 
3 Critical Centers 
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ایت، کنترل و توجهی در نظام سیاسی، هد قسمتی از آنها، موجب بروز بحران، آسیب و صدمات قابل
اي  فرماندهی تولیدي و اقتصادي، پشتیبانی، ارتباطی و مواصالتی، اجتماعی، دفاعی با سطح تاثیر گذاري منطقه

   .]6[گردد می در کشور

   1مراکز مهم  -2-1-5
باشند و وجود و استمرار فعالیت آنها براي بخشی از کشور(مثال  محلی می مراکزي که داراي گستره فعالیت

صدمات قابل  آسیب یا تصرف آنها( به وسیله دشمن) باعث بروز ،انهدام داراي اهمیت است و شهرستانها)
ارتباطی و ،پشتیبانی،کنترل و فرماندهی،تولیدي و اقتصادي،هدایت،نظام سیاسی اختالل در توجه و
  .]6[گردد کشور می بخشی(محلی) از دفاعی با سطح تاثیر گذاري،مواصالتی

  2امنیت -2-1-6
نسبی و مقوله اي چند وجهی است که رابطه متقابل و دوسویه با پیشرفت و توسعه ،امنیت مفهومی ذهنی

حالت فراغت از هرگونه تهدید یا حمله و یا آمادگی براي رویارویی با هر تهدید و "در لغت  .]7[پایدار دارد
امنیت "، "امنیت فردي"گویند. این مفهوم در اصطالح سیاسی و حقوقی به صورت امنیت  را  "حمله

  .]8[شود می به کار برده "امنیت بین المللی"و "امنیت ملی"، "اجتماعی
امنیت ملی " در فرهنگ روابط بین الملل .براي مفهوم امنیت ملی نیز تعاریف گوناگونی ارائه شده است  

جمعیت، دارایی یـا   حالتی است که یک کشور (ملت یا دولت) فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از
توان یک ملت بـراي   ".در دائره المعارف علوم اجتماعی چنین تعریف شده است "خاك خود به سر می برد

 "شـده اسـت    بیاندر تعریف سازمان ملل، امنیت ملی اینگونه و "حفظ ارزشهاي داخلی از تهدیدات خارجی
اقتصـادي نکننـد و بتواننـد آزادانـه      اینکه کشورها هیچ گونه احساس خطر حمله نظـامی، فشـار سیاسـی یـا    

احسـاس آزادي   ".در فرهنگ علوم سیاسی، امنیت ملی عبـارت از  "و توسعه خویش را تعقیب کنند پیشرفت
کشور در تعقیب هدفهاي اساسی و فقدان ترس و خطر جدي از خارج نسبت به منافع سیاسی و حیاتی کشـور  

یک ملت وقتـی  "در تعریف امنیت ملی می گوید -ر لیمپینوالت-همچنین نظریه پرداز آمریکایی  ."می باشد 
داراي امنیت ملی است که در صورت اجتناب از جنگ بتوانـد ارزشـهاي اساسـی خـود را حفـظ کنـد و در       

  .] 9["صورت اقدام به جنگ بتواند آن را پیش ببرد
 ،منیـت ا د. در واقـع شون می تهدید و امنیت به وسیله یکدیگر تعریف بعبارتی در تمامی تعاریف ذکر شده،

  یابد.  می نبود تهدید است و با وجود تهدید، امنیت مخدوش بوده و کاهش

                                                   
1 Important Centers 
2 Security 
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  1تهدید -2-1-7
تواند در ابعاد اقتصادي، اجتماعی، سیاسی،  می . تهدید]10[تهدید در لغت به معناي ترساندن و بیم دادن است

هایی وجود دارد که عمدتا  میتواند ناشی براي مفهوم تهدید نیز تقسیم بندي  شکل گیرد. …زیستی، امنیتی و
بندي قدرت، قدرت به سه دسته سخت (نظامی)، نیمه سخت (اقتصادي) و  در دسته از تقسیم بندي قدرت باشد.

 ها جنگتهدیدات (بندي نیز  شود. بر اساس همین تقسیم ) تقسیم میحوزه اجتماعی، فرهنگی و سیاسینرم (
کنند. به عبارت دیگر نوع جنگ را نوع قدرتی که در آن جنگ استفاده  میرا از هم متمایز  مصداق تهدیدند)

هاي نوع  کند. اهمیت شناخت نوع قدرت و نوع جنگ به این دلیل است که معموال قدرت شود، تعیین می می
 .]11[دیگر در آن جنگ کاربرد زیادي نخواهند داشت

توجه می  "امنیت"در نیل به  "تهدید "عنصردر تحوالت مفهومی امنیت،در دوران نظام دوقطبی بر تعیین 
هم تاکید می شود.مفهوم جدید امنیت از یک سو  "فرصت "بر تعیین عنصر ،شد  اما هم اکنون عالوه بر آن

داللت بر تنوع ابعاد امنیت و تغییر قاعـده بـازي و از سـویی دیگـر بـر بهـره گیـري از فرصـت تاکیـد مـی           
جامعه به موازات وجوه بازدارندگی امنیت،به وجـوه مثبـت امنیـت    ورزد.امنیت هنگاهی تامین می شود که 

ملی و جنبه هاي ایجابی آن دست یابد و زمینه هاي الزم براي تحقق اهداف و خواسته هاي منافع ملی فراهم 
 .]12-13[شود

    غیرعامل پدافند اهمیت و اهداف
شود و به منظور داشتن  طراحی آن با متناسب دفاع باید نسبت همین به است جامع و پویا عنصر یک تهدید،

 شناسایی و بازتعریف این تهدیدات و استراتژي تهاجمی دشمن باید یک راهبرد دفاعی موثر و اقدامات مترتبه

 و بیولوژي پزشکی، اجتماعی، اقتصادي، نظیر مختلف هاي عرصه در و برتر تکنولوژي از استفاده با که را
حداقل  به را پذیري آسیب و را اتخاذ مؤثر دفاع آن برابر در بتوانیم تا غیره است،در دستور کار قرار گیرد

  .برسانیم ممکن
تجربه ناشی از تهاجمات نظامی آمریکا و هم پیمانانش در منطقه و جهان طی سالیان اخیـر  از راهبـردي   

کشـور   استراتژي انهدام مراکز ثقل هـر  "بر اساس تئوري حلقه پنجگانه سرهنگ واردن تحت عنوان جدي 
و بـا جنـگ    1991آمریکا از سال خبر می دهد که ،کشور است یک ثقل مراکز که مبتنی بر انهدام "هدف

 در این راهبرد مراکز ثقل هر کشور اول خلیج فارس (حمله علیه عراق با عنوان طوفان صحرا) بکار گرفت.

 سیسـتم،  ثقـل،  مراکز زا یک هر انهدام درصورت بدن تلقی شده که یک اعضاي همانند سیستمی صورت به

بود و این مراکز ثقل  حیات نخواهد و فعالیت ادامه به قادر و شود می فلج تهاجم مورد کشور کالبد و پیکره
حمـل و نقـل و   هـاي   رهبري ملی،محصوالت کلیـدي یـا راهبردي،زیرسـاخت   هاي  شامل پنج حلقه عمده بنام

                                                   
1 Threat 
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حلقـه  پـنج   باشد که براي هر حلقه این  می عملیاتیجمعیت ملی و اراده ملی و در نهایت نیروهاي ،ارتباطات
  .]14-15[قابل تکرار خواهد بود

بدیهی است که سامانه پدافند عامل به تنهایی قادر به دفاع از اهداف راهبردي کشور نبوده  و هنگامی که 
یع جنگی رخ دهد، تاسیسات حساس و مهم از جملـه نیروگـاه هسـته اي و سـایر نیروگاههـا مولـد برق،صـنا       

هاي  حفاري وچاههاي  مختلف تولیدي و خدماتی،مناطق ویژه اقتصادي اعم از نفت و گاز و پتروشیمی، دستگاه
دهند، قابل مراقبت وحفاظت با تعداد  نفت وگاز که منبع اصلی تولیدانرژي واساس اقتصاد ایران را تشکیل می

 غیرعامـل معدودي از تجهیزات پدافندي(نظامی) نیستند بنابر این برقراري سامانه کارآمد واثر بخـش پدافنـد   
امنیتی مناسب در کنار پدافند عامـل   -براي ایجاد بازدارندگی از تهاجم دشمن مهم ترین عامل و مکمل دفاعی

  خواهد بود.
در واقع ما با بکارگیري سیستم پدافند غیر عامل بدنبال اهدافی به شرح ذیل خواهیم بود که البتـه دور از  

  : ]16-17[انتظار نخواهد بود
  باال بردن توانایی دفاع کشور. -1
  حفظ تمامیت ارضی، امنیت ملی واستقالل کشور. -2
  کالن ملی کشور.هاي  سرمایهحفظ  -3
  دشمن.تهاجمی  شناسایی، هدف یابی ودقت هدف گیري تسلیحاتهاي  کاهش قابلیت وتوانایی سامانه -4
  تقلیل آسیب پذیري وکاهش خسارات وصدمات به تاسیسات، تجهیزات و نیروي انسانی. -5
  درعملیات. سلب آزادي وابتکار عمل از دشمن وایجاد شرایط سخت و دشوار براي او  -6
تحمیل هزینه بیش تر به دشمن از طریق وادارنمودن او به تلف نمودن منابع محدود خود بر روي اهـداف   -7

  کاذب و فریبنده وسلب صرفه جویی قوا از دشمن.
  وتداوم عملیات تولید وخدمات رسانی.ها  حفظ توان خودي براي ادامه فعالیت -8
  خودي در برابر تهاجمات دشمن.افزایش آستانه مقاومت مردمی وقواي  -9

الزم براي مقابله بـا دشـمن در   هاي  ایجاد آمادگی و تسلیحاتی ونیروي انسانیهاي  صرفه جویی در هزینه -10
  شرایط تهدیدات نا متقارن.

ملی در سراسر کشـور و بـه اقتضـاي شـرایط آنهـا از طریـق اعمـال        هاي  ثروت وسرمایه،توزیع جمعیت -11
ــی ــاتی، هــاي  آمــایش ســرزمینی وپراکنــدگی زیــر ســاخت  ،سیاســت تمرکززدای راهبــردي و مراکــز حی

  کارخانجات تولیدي حساس و مهم .،صنایع
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  و رویکردهاعامل  غیر اصول پدافند
توان به  مجموعه اقدامات بنیادي و زیر بنایی است که در صورت بکار گیري می،اصول پدافند غیر عامل

اهداف پدافند غیر عامل از قبیل تقلیل خسارات و صدمات، کاهش قابلیت و توانایی سامانه شناسائی، هدف 
ین و شامل ا نائل گردید اوحمیل هزینه بیشتر به تیابی و دقت هدف گیري تسلیحات آفندي(تهاجمی) دشمن و 

  : ]18[مورد هم ذکر شده است  7باشد هر چند که در برخی منابع این اصول کمتر از  می موارد
  1استتار .1
  2ءاختفا .2
  3پوشش .3
  4فریب .4
  5تفرقه و پراکندگی .5
  6مقاوم سازي و استحکامات .6
  7ربخ اعالم .7

 بـا آن  مقابلـه شناخت آن پدیده و سپس طراحی و اقدام بـراي  ،در مواجه با هر پدیده و رخداد اولین گام
اساسا بطور عام براي مقابله بـا تهدیـدات دشـمن و تضـعیف تـوان او و      ،است.ساز و کارهاي پدافند غیر عامل

و بازنگري می شوند.بطور کلی سه نوع رویکرد اصلی  یافته توسعه ،بطور خاص مقابله با تهدیدات صحنه نبرد
 " ،"تهدیـد محـور   "شـامل رویکردهـاي    در خصوص توسعه ي ساز و کارهاي اجرایی پدافند غیـر عامـل و  

قابل تعریف است.در رویکرد تهدید محور،اقدامات پدافند غیر عامـل بـر    "فرصت محور "و  "قابلیت محور
توسعه می یابد.در رویکرد قابلیـت محور،سـاز و    ،اساس محورهاي تهدید و به منظور کاهش شدت تهدیدات

هـا   دت تهدیدات و در راستاي ایجاد مجموعه اي از قابلیـت کارهاي پدافندي بدون توجه ویژه به ماهیت و ش
توسعه می یابند امـا در رویکـرد فرصـت محور،اقـدامات پدافنـدي بـا ارزیـابی دقیـق نقـاط ضـعف و قـوت            

و نقـاظ قـوت او را بـه چـالش     هـا   قابلیت،تالش دارد با استفاده از فرصت ناشی از نقاط ضـعف دشـمن  ،دشمن
و اقداماتش را خنثی کند.پس براي اتخاذ هریک از این نـوع رویکردهـا یـا     کشانده و توان دشمن را تضعیف

دو شرط اساسی اول وضعیت توازن نیروهاي هر دو طرف(مهاجم و مدافع) و دوم به ماهیت پدافند ،تلفیق آنها
پاسخ مدافع (که آنهم متغییر وابسته به آفند یا حمله مورد نظر نظر مهاجم است) الزم است.لذا و بدین منظور 

                                                   
1 Camouflage   
2 Concealment   
3 Cover  
4 Deception   
5 Separation And Dispersion 
6 Hardening 
7 Early warning 
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  در دستور کار داشت: باید به این سئواالت مهم را
 محورهاي تهدید دشمن که با رعایت اصول پدافند غیر عامل بتوان آنها را خنثی یا تقلیل داد، چیست؟

نقاط آسیب پذیر، ضعفها و حساسیت هاي دشمن که از طریق اصول و اقدامات پدافند غیر عامل بتوان آنها 
 چیست ؟ ،را تشدید کرد

مفاهیم عملیاتی دشمن( توانمند ي )کدام است که با رعایت مالحظات پدافنـد غیـر عامـل بتـوان آنهـا را      
  .]19[بالاثر یا کاهش داد؟

  بازدارندگی و پدافند غیر عامل،امنیت ملی و اقتصاد 
در سطح ملی، امنیت مفهومی فراتر از بقا و صیانت ذات کشور دارد، به عبارت دیگر ممکن است در یک 
زمان تمامیت ارضی، استقالل و حاکمیت یک کشور محفوظ باشد لکن وجود تهدیدات جدي، زندگی 
اجتماعی و سیاسی و اقتصاد آن کشور را دستخوش آشوب و هراس و سردرگمی نماید، عدم احساس آرامشی 

ین شده که از این طریق به وجود می آید، مهمترین مانع در مسیر حرکت کشور به سمت اهداف از پیش تعی
توان به تهدیدهاي خارجی و داخلی تقسیم کرد اما بالفاصله باید یادآور  می تهدید علیه امنیت ملی رااست.

شد که گاهی کشیدن مرز بین تهدیدهاي خارجی و تهدیدهاي داخلی و تعیین این که کدام تهدید دقیقاً داخلی 
ا یکدیگر پیوند دارند. گاهی تهدید داخلی مورد است یا خارجی، کار دشواري است؛ زیرا غالباً این دو تهدید ب

  . ]20[ آید (همچون وابستگی اقتصادي) می گیرد و از حالت صرفاً داخلی بیرون می بهره برداري خارجی قرار
ملـی اسـت.   هـاي   نقش اقتصاد در امنیت ملی، حیاتی است و دلیل آن تأثیرات گسترده آن بـر سـایر ارزش  

اجتماعی را هاي  کند و ناآرامی می ومیت از رفاه اقتصادي، روحیه ملی را تضعیفتوسعه نیافتگی پایدار و محر
تواند باعـث اقـدامات    می بخشد. چنین ضعف داخلی می برمی انگیزد و در نتیجه چند دستگی داخلی را شدت

 نیـت را خصمانه از جانب دشمنان بالقوه یا بالفعل شود. تأثیر ناامنی اقتصادي به عنوان یک تهدیـد نـرم درام  
  نداشتن تصور مطلوب از وضعیت اقتصـادي موجـود و اوضـاع اقتصـادي در آینـده     "توان این گونه بیان کرد می

شود. این درحالی است که وجود احساس ناامنی اقتصادي به دلیـل در   می باعث ایجاد احساس ناامنی درجامعه
یابد و در مدت کوتاهی قسمت زیـادي از   می تقابل بودن این مقوله با نیازهاي اولیه مردم به سرعت گسترش

  .]21["دهد می جامعه را (حداقل افرادي که دغدغه مالی دارند را) تحت تاثیر قرار
عد جنگ اقتصادي که شاخص و فناوري هاي پیشـرفته   تحریمهاي فلج کننده اقتصادي عمده را باید در در ب

را   سـخت  در مواجهه با آمریکا در این جنگ نیمهی و دفاعراهبرد اصولی باید  ،دنبال نمودعلیه ایران اسالمی 
. به عبارت دیگر ما باید بتوانیم قدرت اقتصـادي خـود را   جستجو کردبه دست آوردن قدرت نیمه سخت  در

پذیري اقتصادي است چرا که اقتصاد  نیز شناسایی و کاهش آسیبمرحله در این راهبرد اولین  که افزایش دهیم
  است پذیر بوده ضربه ،به منابع درآمدي ارزي ناشی از فروش نفت خام وگاز جديهاي  وابستگی ما بواسطه
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  مولفه هاي امنیت ملی:توجه به  با 
 حفظ جان مردم •
 حفظ تمامیت ارضی •
 حفظ سیستم اقتصادي کشور •
 حفظ استقالل و حاکمیت کشور •

 و سیاسـی  اقتصـادي،  نظـامی،  امنیـت  شـامل  امنیت محیط و خارجی و داخلی بعد دو در امنیت سطحباید 
 اسـرائیل،  و کـا یآمر نظـامی  ضـربه  احتمـال  بـه  مربـوط  تهدیدهاي مثل تهدیدها محیط به توجه با سایبري

  .]22[گیرند قرار توجه مورد سایبري تهدیدهاي و تروریسم
عمال بازدارندگی روي مـی آورنـد کـه بخواهنـد دیگـر      امعموال دولتها زمانی به ِ ،در خصوص بازدارندگی

عمال بازدارندگی اغلب با مشـکالتی  را کشورها  از انجام اقدامات مضر به منافع خود منصرف نمایند و البته ا
مواجه است. با این وجود، در مقایسه با اعمال زور که به معناي وادار ساختن کشـورها بـه اتخـاذ رویـارویی     

صول بازدارندگی شامل موارد زیر می باشد.روشهاي ح       معین و یا پرهیز از چنین رویارویی است،آسان تر 
  :]23[است که در ضمن به رابطه آن با موضوع پدفند غیر عامل اشاره شده است

    1اعمال مجازات سخت
عمال مجازاتهاي سخت می باشد، این تهدید در صورتی انجام می گیرد که  نخستین روش، تهدید دشمن به ا

دهد.چنین اقـدامی، بازدارندگی از طریق اعمال مجازات دشمن اقدامی مغایر با آنچه مورد نظر است انجام 
نامیده می شود و متداولترین نوع بازدارندگی است. در واقع بازدارنـدگی از این طـریق چنان رایــج است که 

عمال بازدارندگی می دانند.تحریمهاي ظالمانه  هبسیاري از تعـاریف مربوط به طـور تلویحی آن تنها راه ا
  .وپا علیه ملت ما را باید از این منظر ارزیابی کردآمریکا و ار
 2تحـذیر

است، یعنی القاي این تصور به دشمن که از چنان قدرت  "تحذیر "روش دوم اعمال بازدارندگی از طریق
دفاعی بر خوردارید که تجاوز به آن بی ثمر خواهد بود. اعمال بازدارندگی از طریق تحذیر بنا به تعریف 

تقاعد ساختن متخاصم نسبت به اینکه انجام تجاوز موفقیت آمیز، چنانچه غیر ممکن نباشد، عبارت است از م
تحذیر در طول بعید خواهد بود. اعمال استراتژي مجازات بدون توجه به قابلیت تحذیر غیر ممکن است. 

این تفکر و باور را  فرایند اقدامات دفاع غیر عامل باید تاریخ با بهره گیري از دفاع غیر عامل بکار رفته است.
در تفکر و اندیشه دشمن ایجاد نماید که حقیقتآ تجاوز به چنین کشوري مشکل، پیچیده، سخت و پر هزینه 

                                                   
1 Severity 
2 Celerity 
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امري که جمهوري اسالمی ایران با تجربه مفید سالهاي دفاع مقدس و اتخاذ رویکرد تحذیر  ،خواهد بود
 است. کامال منفعل ساخته،دشمنان خود را براي اقدام سخت (جنگ)

  1 تجدید اطمینان
می باشد. در این روش تالش می شود تا سایر کشورها متقاعد  "تجدید اطمینان "سومین طریقۀ بازدارندگی

گردند که مقاصد مورد نظر شما، خطري را براي آنها در بر نداشته و بدین طریق از خطر اینکه تالشهاي به 
دات تدافعی از سایر کشورها شود، کاسته خواهد شد. عمل آمده در خصوص بازدارندگی منجر به بروز تهدی

هدف از تجدید اطمینان، اجتناب از بروز خشونت هاي ناشی از تصورات نادرست و بر طرف کردن ترس 
دشمنان ملت  "راهبرد ایران هراسی "متخاصم می باشد، امري که براي نمونه جمهوري اسالمی ایران علیرغم 

حمایت کشورهاي جنبش عدم تعهد و ملل ازادیخواه جهان از ،سته ايایران در منطقه و در موضوع ه
فعالیتهاي هسته اي صلح آمیز ما را بدنبال داشته است که نشان از موفقیت این روش بازدارندگی است. 
اقدامات دفاع غیر عامل در مقایسه با اقدامات آفندي و پدافندي تسلیحاتی از نظر اخالق بشر دوستی و 

ی صلح دوستانه، تنش زدا و مسالمت آمیز داشته و از این رو در راستاي روش تجدید اطمینان سیاسی، مفهوم
  .در بازدارندگی می باشد

  2سازش
سازش به عنوان روش بازدارندگی و آخرین انتخاب شامل اعطاي پاداش به دشمن در ازاي خودداري از اتخاذ 
اقدامات نامطلوب است.استفاده غلط از این روش از جمله در مناسبات بین المللی و بر سر مناقشاتی چون 

ین آباء و اجدادي آنها پس از می تواند سرنوشتی چون حاکمیت ملت فلسطین بر سرزم       فعالیت هسته اي 
  را رقم بزند!مذاکره  سال  60زمانی بیش از 

هاي  در واقع اتخاذ هر یک از روشهاي فوق و در قالب مالحظات پدافند غیر عامل همانگونه که در بخش
ه بستگی داشته و باید باو نوع و شدت تهدیدات  ،اشاره شد به رویکردهاي ما در مواجه با راهبرد دشمنقبلی 

  وقت و در زمان خود باشد در غیر اینصورت هزینه هاي مربوطه بسیار خواهد شد.
راهبرد اساسی  ما در مواجه با راهبرد تهاجمی استکبار جهانی در جنگ اقتصادي،باید اتخـاذ   ،نتیجه آنکه

بـر اسـاس   همراه با برنامه ریزي و اقـدام    "تحذیر"بازدارندگی  با اولویت روش  هاي  تصمیم مبتنی بر روش
سـاله بـا    20و سند چشم انداز  22،13،14،15،20از جمله بندهاي ]24[سیاستهاي کلی ابالغی اقتصاد مقاومتی

استفاده از مالحظات و اقدامات پدافند غیر عامل در مجموعه صنعت نفت (بعنوان خاکریز اول  و خط مقدم 
  مورد هجوم استکبارجهانی) باشد.

                                                   
1 Certainly 
2 Agreement 
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 غیرعاملعت نفت و پدافند نص

  پدافند غیر عامل   و ضرورت اقدامات حوزه صنعت نفتیدات در تهد
ه هاي ژو پروها  وجود متمرکز منابع عظیم نفت و گاز و به تبع آن سرمایه گذاریهاي کالن اقتصادي در طرح

نفت وگاز و هاي  منابع عظیم نیروي انسانی متخصص و تأسیسات و تجهیزات صنعتی،چاه ،صنعت نفت
مجتمع هاي پتروشیمیایی  ومخازن مواد سوختی و واحدهاي جانبی و  ،پاالیشگاهها ،تأسیسات مربوطه

(که عمدتا در سواحل جنوبی کشور مستقرند) علیرغم ایجاد فرصتهاي اقتصادي مناسب اما به نظر  اهدافی غیره
دشمن  به وابستهها  حمالت نظامی و اقدامات خرابکارانه تروریست،آسان و سهل الوصول  براي تهدیدات

است(کما اینکه شاهد قبال شاهد حمالت تروریستی به یکی از چاههاي نفت کشور در داخل و مشابه آن به 
  ]25 - 26[ بوده ایم) 92خط لوله انتقال گاز ایران به عراق در منطقه منصوري عراق در آذرماه 

سـعه صـنعت نفـت و    تو ،بهره بـرداري از طرحهـا  ،پایدار انرژيامنیت  تامین تهدیدات و چالش هایی که 
درآمدهاي ارزي مورد انتظار این مجموعه اقتصادي بزرگ را می تواند در بر گیرد در دو بخش تهدید نـرم و  

و در واقع می تواندمنجربه فرصت دهی وفراهم آوردن بستر الزم  استنیمه سخت، و تهدید سخت قابل رصد 
دهاي ارزي توقعی این صنعت )توسط استکبار براي کنترل و مدیریت بازارهاي جهانی مورد هدف ما (و درآم

جهانی گردد.در حوزه تهدید نرم و نیمه سخت علیرغم قدمت بیش از یک صدساله این صنعت و توقعی کـه  
 ،فرآینـد سـاخت و تـامین تجهیزات   ،پیشـرفته هاي  فناوري ختلف از جمله از رشد و توسعه آن در حوزه هاي

مهم تر قطع وابستگی به غرب و اجتناب از خام فروشی تولیدات تولید محصوالت استراتژیک و از همه  يها
فـوق  هـاي   در حـوزه هـا   انسانی غربی و فنی گسترده کمکهاي بطور جدي وابسته به  هنوزرود (لیکن  می خود

 ، می توان به این چالشها و تهدیدات از منظر فنی، اقتصادي و امنیتی اشاره کرد:الذکراست)

  تهدیدات نرم و نیمه سختو ها  چالش  -3-1-1
برنامه ریزي و عملکردها  ،(در تصمیم گیريذکر عمدتا ناشی از نقاط ضعف ما الچالشها و تهدیدات ذیل 

برنامه ،سند چشم اندازهاي داخلی مبتنی بر یبوده که البته با بسیج توانمندجناحی)   –و رویکردهاي مدیریتی 
قاومتی و با برنامه ریزي جامع و نه مقطعی و شعاري،قابل ترمیم اقتصاد ملی ابالغی سیاستهاي کپنجم توسعه و 

  و تبدیل به فرصت خواهد بود.ذیال به برخی از مهمترین تهدیدات در این بخش اشاره می شود:
المللی، هاي سیاسی، امنیتی، بینهاي موثري چون مولفهکه کلیه مولفه جامع و راهبردي،سندي علمیفقدان 

کسب حداکثر ارزش افزوده، صـیانت از مخـازن، اشـتغالزایی، توسـعه فنـاوري، کسـب       امنیت عرضه انرژي، 
بر مبناي آن به اولویت  کهگاز و ... و نیز درصد وزنی هریک را معین نموده نفت و  بازارهاي جهانی تجارت

مشـتقات  نفت و گاز و  و تجارت مصرف،به موضوع تولید ،تولیدروي حال و آینده بندي روشهاي متنوع پیش
 .]27[بپردازد آنها
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وضعیت موجود  صنعت نفت با عدم پاسخگویی و انطباق ساختار سازمانی موجود و رویکردحاکم اجرایی
رویکرد اقتصاد مقاومتی و  مدیریت جهادي در مواجه با گستره تهدیدات دشـمن در ایـن حـوزه اثـر      و مبتنی

 گذار اقتصادي.
که عمال منجر به بی ثبـاتی در تصـمیم    مکرر در مدیریت ها)عدم ثبات مدیریتی(تغییرات غیر منطقی و 

این صنعت شده است بطوریکه ایـن امـر سـبب تغییـر اولویتهـا در      هاي  براي حل چالشها  گیریها و عملکرد
ضمن عزل و جابجـایی تعـداد قابـل    ،مواجه با چالشهاي پیش رو گردیده است .بعنوان مثال با تغییر وزیر نفت

رویکرد مجدد واردات بنزین بـه دلیـل ارتقـاء سـطح     ،توانمند و به حاشیه راندن آنها رشدتوجهی از مدیران ا
کیفیت بنزین مصرفی در تضاد با رویکـرد دولـت قبـل در قطـع وابسـتگی خـارجی بـه ایـن کـاالي مصـرفی           

 حال آنکه بهبـود فرآینـد  ،دشمن در صدد فشار به مردم  و نظام بود)است،استراتژیک (که با تحریم فروش آن
د ایرانی اسـت) بـراي تـامین نظـر از بعـد زیسـت       نتولید داخلی بنزین( که امري شدنی توسط مهندسین توانم

 روش کارشناسی تر است. ،محیطی و کیفیت آن
عملکرد و ،تجربه مدیریت جهادي را از بعد بـاور . خالء جدي مدیریت جهادي  و ضعف مدیریت پروژه

تـوان درك کـرد و شاخصـه آن نیـز      مـی  ي کشـور ي و هوا فضامصداقی به وضوح در صنایع دفاعی و هسته ا
در سخت ترین شرایط با و  و در تراز بین المللی بدون کمترین وابستگی به غرب دستیابی به اهداف راهبردي

 از جملـه ها  مراحل اجرایی طرحها و پروژه امکانات موجود و در باالترین ضریب پاکدستی و قانونگرایی در
بـا وجـود   مـالی  هـاي   عقد قرارداد و اجراي آن است .وجود سوء استفاده ،انتخاب پیمانکار، ،برگزاري مناقصه

بودن مورد سئوال  ،فساد میلیاردي در پتروشیمی ایالم،سلطان پتروشیمی،استات اویل،پرونده هایی چون کرسنت
و... هـا   (خصوص سـازي و فـروش شـرکتها ) وبابـک زنجـانی      و واگذاریها قانون اساسی 44نحوه اجراي اصل 

 اسـت کـه   آنمدیریت جهادي در این صنعت بزرگ و خـانواده خـدوم   آثار نورانی کم سوء شدن هاي  نشانه
عدم دستیابی به اهداف راهبردي ،تواند منجر به سر خوردگی و انزواي نیروهاي متعهد، متخصص و توانمند می

 تکنولوژي و فرآیندي در این صنعت شود.،یبزرگ علمهاي  نظام و جهش
مجموعه صنعت نفت با توجه به حجم باالي عملیات اجرایی و منابعی مالی که به خود هاي  از طرفی طرح

دقیق و علمی نیاز دارد، از این رو ضعف مدیریت پـروژه در ایـن   هاي  می دهند، به برنامه ریزي      اختصاص
 ، به طوري که هم اکنـون بنـدرت پـروژه اي را  در کشـور و ایـن صـنعت      کند می  صنعت نمود بیشتري پیدا

برابـر و   5/2ینی شـده پـیش برود(معمـوال زمانهـا     توان پیدا کرد که بر اساس زمانبندي و با هزینه پیش ب می
. ]28-30[ برابر برآوردهاي اولیه است و این یعنی هدر رفت منابع مالی و امکانـات)  2نیز بیش از ها  هزینه

لـذا بـر اسـاس ایـن      شـوند  مـی  بر اساس دو معیار هزینه و زمانبندي ارزیابی ها  سوي دیگر، معموال پروژه از
گرفته و عمال آنچنان که در تحت الشعاع اتمام به موقع پروژه و هزینه قرار رویکرد انتقال و توسعه فنآوري 
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  حویل نمی شود.متن قراردادها لحاظ شده،فنآوري به روز و اسناد آن به طرف ایرانی ت
در نظر گرفته شود تا بـا اسـتفاده از آن، میـزان    ها  معیارهاي جدیدي نیز براي ارزیابی پروژه باید بنابراین

ارزیابی شود (که البته وجود  و اسناد مربوطه هنگام اجراي پروژه و طبق مفاد قرارداد  موفقیت انتقال فناوري
  .]31[ ندارد)

کـه  طوریب ،باالدستی، میان دستی و پایین دستی این صنعت استراتژیکعدم وجود توازن براي توسعه بخش 
 مناسـبی هاي  با وجود تاخیرهاي گسترده در بخش باالدست، در صنایع میان دست صنعت نفت کشور پیشرفت

بهره برداري از طرحها صنایع میـان دسـتی و پـایین دسـتی بـا      ،حاصل شده است اما بعلت عدم تامین خوراك
و ایـن بـه    (از جمله مشکل تامین خوراك صنایع پتروشیمی و قیمـت آن) ید و... مواجه اندچالش ظرفیت تول

تولید ثروت و ارزش افزوده از منـابع انـرژي     ،اقتصادي در ایجاد اشتغال پایدارهاي  معنی از دست رفتن فرصت
 براي رفاه عمومی است.

از جمله در صنایع پتروشیمی بطوري  توسعه صنایع پایین دستی کشور ایجاد و عدم توجه جدي بههمچنین 
به بازارهاي جهانی راه نیافته بلکـه هنـوز قابلیـت    بطور جدي نه تنها  ما صنایع پایین دستی اتتولید است که

غیر پایـدار  هاي  پیدا نکرده و عموماً بر اساس حمایتخارجی  مشابه  رقابت را در بازار داخلی با محصوالت
غیر رقابتی بودن محصوالت تولیدي اسـت آن   ،دهد.مهم ترین ضعف این صنایع می دولتی به حیات خود ادامه

 که البته دالیل متعددي دارد. شود می هم در حوزه اي که به عنوان مزیت نسبی کشور خوانده
بگونه اي که  عدم وجود یا به روز نبودن راهبرد تولید محصوالت استراتژیک پاالیشگاهی و پتروشیمیایی

هم پیمان ایران و تسـخیر   کشورهايحمایت اقتصادي از ،اقتصادي در تامین منافع ملی –سیاسی بعنوان ابزاري 
الزم براي نقش هاي  بالقوه منطقه از جمله عراق،افغانستان،ترکیه و ....هنوز نتوانسته ظرفیتتجاري بازارهاي 

س سبب شده طی سالهاي آفرین  راهبردي در خنثی سازي توطئه هاي غرب و آمریکا را داشته باشد و بر عک
 از نظام جمهوري اسالمی باج خواهی شود!.،اخیر مثال با تحریم فروش بنزین مورد نیاز کشور

متاسفانه در شرایط موجود عمدتا تکیه بر خام فروشی محصوالت باالدستی (نفـت وگـاز) و پـایین دسـتی     
حـال آنکـه    ،مـی برخـوردار بـوده   نفت  ( صنعت پتروشیمی ) است که از ارزش افزوده و ایجاد اشـتغالهاي ک 

نیازمند حجم باالي سرمایه گذاري و زمان طوالنی تا بهره برداري طرحها است.از طرفی با کـاهش تـدریجی   
تهدیـداتی جـدي   ،صادرات آنتکیه بر  منابع اولیه انرژي در آینده و بواسطه افزایش مصرف داخلی آن و نیز 

د سازي  و اقدام در امر توسعه و تحقیق تکنولوژیهاي جدید متوجه این صنعت خواهد شد که ما را به هوشمن
 و پیشرفته و فرآیندهاي متنوع تولید محصوالت تخصصی در حلقه زنجیـره ارزش سـاز محصـوالت  هـدایت    

  کند. می
یکـی از نکـات مغفـول در     .دیدگاه مدیریت بازار داخلی در جهت کسـب بیشـترین ارزش افـزوده    خالء



  q  1121  سازي سامانۀ مدیریت پدافند غیر عامل در حوزة صنعت نفت ضرورت نهادینه
 

  

آن اسـت. کشـور ایـران بـه     هاي  ، ارزش ذاتی بازار بزرگ داخلی کشور و ویژگیبازرگانی کشورهاي  سیاست
عنوان یکی از پرجمعیت ترین کشورهاي خاورمیانـه، صـاحب بـازار داخلـی مناسـبی اسـت کـه تـاکنون از         

  ظرفیت استفاده بهینه نشده است. این
 ]33-32[بر خالف استاندارهاي جهانی است  قیمت ارزان  انرژي و حاملهاي آن  و مصرف بی رویه  آنها

بطوریکه عمال منجر به از دست رفتن منابع موجود و تشدید تهدید وابستگی کشور به بیگانگان مسـتکبر در  
 گردیده است. تامین  برخی حاملهاي سوختی چون بنزین

، عت نفـت در صن قانون اساسی(خصوصی سازي) 44ي اصل ها اجراي سیاست بابت عملکردضعف جدي در 
تبعات نـامطلوبی در اداره و مـدیریت    پیش رو را به تهدیدات جدیتبدیل کرده باعث هاي  تواندفرصت می که

ها را بـا مشـکل مواجـه     اي این شرکت هاي توسعه ریزي براي طرح برنامه گردیده و هاي واگذار شده شرکت
گذاري  ش خصوصی واقعی براي سرمایهگذاران بخ به دنبال این معضالت، از میل و رغبت سرمایه کهسازد  می

  .]34[دیکاه خواهدها  در این شرکت
دولت در تامین منابع مالی موردنیاز براي بـه اتمـام رسـاندن    هاي  برنامه ،در واقع با وجود چنین چالشهایی

طرحهاي جاري خود در این بخش و نیز برنامه ریزي براي طرحهاي توسعه اي و به تبـع آن دسـت یـابی بـه     
  هاي ارزي مورد انتظار و نیز نقش حاکمیتی که باید ایفاء کند با مشکالت جدي مواجه خواهدشد.درآمد

بطوریکـه کشـور قزاقسـتان از سـوي      عدم اسـتفاده جـدي از فرصـتها و پتانسـیلهاي نفتـی و گـازي خـزر       
-یحـان  کند و دولت آذربایجان هم از طریق خط لولـه ج  می کنسرسیومی، نفت خود را به دریاي سیاه ارسال

لیکن کشور ما دچار همان آسیبی اسـت کـه در بهـره بـرداري مخـازن پـارس        ]35[باکو  بدنبال اینکار است
 .جنوبی با کشور قطر مواجه است

 و صـنعت  مطلـوب ایـن    توسـعه  صنعت نفت کشور، عدمهاي  علیرغم قدمت یک قرنی از آغاز فعالیت
 فنآوري هرگاه ما  به متاسفانه .اقتصادي در بر داشته استتبعات خاص بلند مدت ،آن به وابسته تکنولوژهاي

 را محصـول  یـک  تولید فنی براي دانش که آمده پیش گاهی و ه ایم خرید را آن نفت پول با ایم، داشته نیاز

امروزه در سـاخت تجهیـزات مـورد نیـاز صـنعت نفـت از جملـه تجهیـزات         . ]36[ ه ایم! خرید بار چندین
صنعتی استراتژیک و بازیابی آنها، بکار گیري فنآوریهاي به روز( که عالوه بـر افـزایش   دوار،کاتالیست هاي 

حفاظت از محیط زیست را بشدت دنبال کند) و ضرورت بازسازي و توسعه برخی مجتمـع هـاي   ،سطح تولید
 پتروشیمیایی و پاالیشگاهی داراي آسیب پذیري هاي قابل تامـل هسـتیم کـه عمـال وابسـتگی تکنولـوژیکی و      

تاخیر یا عدم تحویل تجهیزات فرآیندي به برخی مجتمع هاي پتروشیمی یا توسعه اي را در بر دارد بطوریکه 
منجر به تاخیر در بهره برداري طرح مورد ،پاالیشگاهی به بهانه تحریم هاي ظالمانه اقتصادي غرب و آمریکا

 مربوطه شده است.نظر با از دست رفتن بخشی از فرصت  بازارهاي هدف و درآمدهاي ارزي 
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دهند که کشور  می خارجی با شیطنت در انتقال فناوري، هزینه بخش فناوري را کاهشهاي  معموال شرکت
سوي دیگر با توجه به این کـه ایـن    وارد کننده، براي سرمایه گذاري و تحقیق در این زمینه تشویق نشود. از

کشور گیرنده فناوري را به خرید درصد  است، شرکت ارائه دهنده لیسانس، بخش، بخش کلیدي یک پروژه
دهـد. در واقـع کشـور     می اعظمی از تجهیزات و ماشین آالت طرح، از کشور صاحب فناوري تحت فشار قرار

کنـد،   می ارائه دهنده لیسانس سود اصلی خود را از بخش تجهیزات و ماشین آالتی که به کشور میزبان صادر
عمده  مجموعه صنعت نفـت کشـور اسـت کـه     هاي  ، یکی از ضعفنداشتن لیسانس کند؛ از این رو می کسب

 .]37[ امکان خود اتکایی فناوري را از بین برده است.
و نیـز آسـیب پـذیري در     آسیب پذیري جدي در بخش حفاظت و دسترسی به اطالعات و اسناد محرمانه

مهندسی و فرآیندي طرحها بطوریکه طبـق ایـن    ،دسترسی راحت به اسناد و نرم افزارهاي خاص بخشهاي فنی
اسناد و برنامه هاي نرم افزاري (که به راحتی در اختیار طرفهاي خارجی زورگو است) تصـمیمات راهبـردي   

تجهیزات خاص فرآیندي که در مرحله ساخت بتوان در آنها دسـتکاري بـراي   ،مراکز ثقل هر طرح،محرمانه
کاري که در طرحهاي وابسته به سـازمان انـرژي   . وجود دارد،کرد عملیات خرابکاري در مجتمع هاي صنعتی

 .]38[اتمی در دستور کار جدي آمریکا وهم پیمانانش بود و هست
از جمله اهدافی است که دشـمنان بـراي حملـه     صنعت نفت. تهدید امنیت سایبري در حوزه صنعت نفت

زار در کشورهاي بیگانه تولید می شـود کـه   هزاران ویروس و بداف سایبري به آن تالش می کنند زیرا روزانه
کمتـر   .]39[انرژي ایران است و این لزوم افزایش سطح هوشیاري را بیشتر مـی کنـد   نقطه هدف آنان مراکز

منجر به نفوذ  هکرها و ورود بـد افزارهـا    ،سال پیش بود که آسیب پذیري سیستم رایانه اي صنعت نفت3از
اعث اختالل  و خساراتی شد.فقدان امنیت سایبري یا آسـیب پـذیري   در سیستم جامع صنعت نفت گردیده و ب

در این بخش همچنانکه در بحث هسته اي با ورود ویروس استاکس نت انجام شد این پیام روشن را دارد کـه  
این راه اعمال تهدید و تهاجم  دشمن و عوامل نفوذي او باید بسیار جدي در صنعت نفـت و مبتنـی بـر اصـول     

  عامل تقویت گردد.پدافند غیر 
  تهدیدات سخت -3-1-2

این صنعت علیرغم برخورداري از  تجربه جنگ تحمیلی و انهدام   ،در حوزه تهدیدات سخت(تهاجم نظامی)
عمال مالحظات و اصول پدافند غیر عامل توجه و عمل ا بخش عمده ي از زیر ساختهاي صنعتی خود،کمتر به ا

واحدهاي تولیدي و صنعتی آنهم با تناژهاي تولیدي بعضا باالتر از یک کرده است.بعنوان مثال تمرکز عمده 
(سواحل جنوبی  مکانلیتی آف سایت مجتمع هاي تولیدي در یک یمیلیون تن در سال،تمرکز واحدهاي یوت

عدم برخورداري از استحکامات و جایگاههاي امن از منظر مالحظات پدافند غیر عامل کامال در  ،کشور)
مطابق با اصول   مراکز حیاتی و حساس صنعتی(پراکندگی) اولیه موقعیت یابی و عدم تمرکز  تضاد با اصول
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پراکندگی، آرایش دفاعی و استحکام تجهیزات، تامین انرژي پایدار را  رعایت.در واقع،  پدافند غیر عامل است
 .شود سبب می

هـر گونـه بحـران از جـنس      از طرفی بسترهاي الزم براي اقدامات امداد و نجات هم در صـورت بـروز   
  تهدیدات سخت و حتی بحرانهاي طبیعی جدي، فاقد پشتیبانی الزم و موثر خواهد بود.

نفتـی و مجتمـع هـاي پتروشـیمی و پاالیشـگاهی بواسـطه تولیـد مـواد           - یاد آور می شود مراکز صـنعتی 
کشـتار  هـاي   با قابلیـت سـالح   بسیار مخرب و نیز هاي  بمبازحاللها و .... به مانند نوعی ،آروماتیکها،سوختی
انفجـار   از جملـه  در جهان و کشـور مـا   شیمیایی می باشند و سوابق حوادث رخداده در چنین صنایعی جمعی 

حوادث انفجار و حریـق واحـد کـت     ،]40[1380مخازن حمل مواد شیمیایی در ایستگاه نیشابور در دي ماه 
انفجار بخش میتیرینگ پتروشیمی بندر امام  ،]41[1390کراکر جدید پاالیشگاه آبادان در خرداد و شهریور 

 پاالیشـگاه  حادثه انفجار مربـوط بـه   ،در پوپال هندانفجار و نشت گاز سمی " ، ]42[ 91(ره) در مرداد ماه 
و حادثه پر  2005مارس   23پاالیشگاه عظیم تگزاس در  انفجارو  2004الجزایر در بیستم ژانویه  اسکیکدا

مویـد  جملگی  ،]43[ "و.....  مخاطره نشت نفت در خلیج مکزیک و انفجارپاالیشگاه  بزرگ آموي ونزوئال
  این نتیجه گیري است.

پذیري از این بدین معنا نیست که استکبار جهانی و هم پیمانان منطقه اي او فاقد آسیب ها  البته این آسیب
نوعند، بلکه آنها به مراتب دهها و صدها برابر آسـیب پـذیرتر و ظرفیـت هـاي مناسـبی بـراي مـا بمنظـور         
بازدارندگی دشمن از هر گونه تهاجم سخت نظامی را فراهم کرده اند لیکن باید توجه داشت این توان مقابله 

عد قوت صنعت نفت بواسطه رعایت اصول پدافند  عد آمادگی و تـوان  به مثل نه از ب غیر عامل است بلکه از ب
  سخت و نیمه سخت بازدارندگی نظامی نیروهاي توانمند مسلح کشور است.

و ضـروت نهادینـه سـازي مـدل و      پدافند غیر عامل در صـنعت نفـت   جایگاه -3-2
  ساختار مدیریتی

 بر شرکتهاي تابعه  و نفت وزارت در غیرعامل پدافند مسئولیت ،با توجه به ساختار سازمانی وزارت نفت

  :]44[باشد می زیر واحدهاي عهده
  1محیط زیست ،سالمت ،ایمنی واحد نفت، وزارت ستاد در  -
  ایمنی واحد ،شرکتها تابعه در  -

این ساختار به وضوح نوع نگاه و اهمیت به مقوله اصول پدافند غیر عامل را به نمایش می گذارد.دواشکال 
  عمده در اینجا مطرح است:

نقش محوري ندارد کما اینکـه در سـاختار سـازمانی     ،در صنعت نفت محیط زیست ،سالمت ،ایمنیبخش 
                                                   

1 HSE=Health.Safety.Environment 
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ستاد  وزارت نفت در حد مدیر کل و در معاونـت هـاي شـرکتهاي مـادر (نفت،گاز،پتروشـیمی و پـاالیش و       
و در سطح  نیز زیر مجموعه مدیریت پروژه ها  پخش) در حد مدیر ستادي تعریف شده و در طرحها و پروژه

است که عمدتا در بخش اجرایی حضور و بروز دارند و فاقد نقش تصـمیم   محیط زیست ،سالمت ،ایمنیامور 
 سازي موثر هستند. 

باور تولید محور و مبتنی بر مدیریت سنتی(نه دانش بنیان) پروژه  ،باور حاکم در غالب مدیران این صنعت
تولید شود ولو دستورالعلها و مالحظات ایمنی و پدافند  است که به نظر هر عاملی سبب توقف سرعت و روند

مزاحم است ضمن آنکه بسیاري از این مـدیران جـز در سـطح چنـد سـاعت آمـوزش ضـمن         ،غیر عامل باشد
 غیرعاملپدافند  و محیط زیست ،سالمت ،ایمنی با سیستم مدیریت و الزامات و عملی  خدمت، آشنایی جدي

 ندارند.  را 
جایگاه استقرار سیستم مدیریت پدافند غیر عامل به منظـور نهادینـه سـازي    شد که  با این توضیح  معلوم 

، اصول و مالحظات پدافند غیر عامل  بعنوان اقدام الزم (براي تغییر نوع نگاه و رفتار عوامل انسانی )فرهنگ 
د ردیـف بودجـه معـین و عوامـل     فاقد جایگاه ساختاري مصوب با وجـو  ،در مواجه با تهدیدات دشمن شفاف

مدیریتی و کارشناسی متخصص با تجربه است، هرچند که بصورت موردي پـروژه هـایی بـا موضـوع پدافنـد      
  تعریف شده باشد. غیرعامل

علیرغم اقدامات انجام شده ظرف دو سال اخر عمر دولت دهم(والبته فاقد ردیف مستقل بودجـه مـالی) و   
پروژه و طرح داراي اولویت براي اجراي دستورالعمل هاي  26حدود ن و مشخص شدمرکزثقل  422شناسایی 
مـی   اما همچنان ضرورت نهادینه سـازي ایـن نـوع سیسـتم مـدیریتی بسـیار ضـروري         ]45[غیرعامل  پدافند

به معنی مقطعی بودن اهمیـت موضـوع  بـوده حـال آنکـه       غیرعاملباشد.دیدگاه پروژه اي به موضوع پدافند 
در قالب نوعی سیستم مـدیریتی بـه منزلـه     غیرعاملمبانی و اقدامات پدافند  ،جراي  اصولساختارمند کردن ا

  است.ها  اتخاذ نوعی راهبرد و رویکرد جدید و جدي به تهدیدات دشمن در جنگ اقتصادي و تحریم
  سیستم مدیریت پدافند غیر عامل  و چگونگی اجراء -3-3

به نظر اقدامات و مالحظات پدافند غیر عامل  و نهادینه سازي فرهنگ  ،بنا بر توضیحاتی که ذکر شد
مربوطه باید در قالب نوعی سیستم مدیریتی دنبال شود لذا سیستم مدیریتی پیشنهادي پدافند غیر عامل در واقع 

و مدیریت بحران با  می تواند بخش تفکیک ناپذیر از سیستم مدیریت پروژه و مکمل سیستم هاي مدیریت
  جه به تهدیدات سخت و نرم دشمنان ایران اسالمی باشد.تو

 ،ایمنـی  این نوع از سیستم مدیریتی  شباهت بسیار زیادي در نحوه استقرار و عملکرد بـا سیسـتم مـدیریت   
نظـامی اسـت هدفمنـد و     . سیسـتم مـدیریت پدافنـد غیـر عامـل در واقـع       ]46[دارد محیط زیسـت  ،سالمت

اص که با تهیه دستورالعملها، روشـهاي اجرایـی و اسـتانداردها و مقـررات     ریزي خ سازماندهی شده با برنامه
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پروژه هاي صنعتی و غیـر صـنعتی و در حـوزه    و ها  شرکت ،سازمانهادر خصوص ریسک پذیري کلیه  جاري
استقرار یافتـه و مـورد بـازنگري    ،نیمه سخت و نرم) دشمن،هاي مختلف از منظر تهدیدات و تهاجمات(سخت

  .اجراي این سیستم مدیریتی شامل مزایاي زیر است:گردد                          می در مقاطع زمانی مختلف اصالح قرار می گیرد و
نیمه سـخت  ،از منظر تهدیدات و تهاجمات(سختها  پروژهو بررسی کلیه شرکت/سازمان/دستگاه اجرایی 

 در تمامی مراحل پروژه ها. نیزو نرم) دشمن و 
در مشخص کردن ریسکها و روشهاي کنترل و کاهش آنها در شرایط تهدیـد  ها  یتاطمینان بخشی به مدیر

  یا تهاجم دشمن یا رخداد حوادث غیر مترقبه و بحران زا.
  امنیتی و دفاعی.،با حفظ رویکرد فنیها  رعایت استانداردهاي موجود در ارتباط با پروژه

و اثـرات  هـا   از حیث کاهش و کنترل خطرات ممکن در پـروژه  نیروي انسانیافزایش اطمینان بخشی به  
 سوء آنها در شرایط تهدید یا تهاجم دشمن یا رخداد حوادث غیرمترقبه.

  یا پروژه  شرکت ،سازمانهر . تکمیل عملکرد سایر سیستمهاي مدیریتی حاکم در 
یاده سازي است  مـی  مراحلی از پروژه که این سیستم قابل پصنعتی و تولیدي هاي  در خصوص پروژه 

کما اینکه براي ایجاد شهرکهاي صنعتی که ترکیبـی از واحـدهاي مختلـف     باشدزیر تواند شامل موارد 
مطالعات و اقدامات بسـیاري در جهـان و از منظـر اصـول و مالحظـات پدافنـد       ،صنعتی و تولیدي است

 :]47[گیرد می صورت غیرعامل
 ارزیابی .1
  انتخاب .2
  قبل از تصویب پروژه .3
  ساخت قبل از .4
  ساخت و نصب .5
  قبل از راه اندازي .6
  راه اندازي و عملیات .7

   همچنین براي نیل به اجراي سیستم یاد شده نیاز به گروه کاري مشخص و مجربـی اسـت کـه اعضـاي آن     
  می بایست شامل ترکیب نفرات پیشنهادي زیر باشد:

 مسئول تیم •
   محیط زیست ،سالمت ،ایمنیی، مشاوران و متخصصینی از حوزه هاي فنی و مهندسی، امنیتی، دفاع •
  تعمیر و نگهداري. ،کارشناسان بهره برداري •
 هاي مورد نیاز. متخصصینی در ایمنی نصب تجهیزات و کنترل فرایند و سایر تخصصی •

تواند شـامل   هاي مدیریتی، این سیستم نیز مبتنی بر چرخه دمینگ عمل می کند و می مانند بسیاري سیستم
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باشد.عناصر اصلی این سیستم را می توان چنین برشمرد که قطعا با  1رایی طبق شکل عناصر اصلی و فرآیند اج
  قابلیت موفقیت را خوهد داشت: ، حاکمیا شرکت  رهبري و تعهد سازمان 

 /شرکت/سازمان/دستگاه اجراییپروژهپدافند غیر عامل  اهداف و استراتژي  خط مشی، •
  /شرکت/سازمان/دستگاه اجراییپروژهپدافند غیر عامل ریزي و سازماندهی برنامه •
  /شرکت/سازمان/دستگاه اجراییپروژهپدافند غیر عامل اجراي برنامه  •
  /شرکت/سازمان/دستگاه اجراییپروژه پدافند غیر عاملکنترل ونظارت برنامه  •
 /شرکت/سازمان/دستگاه اجراییپروژه پدافند غیر عاملممیزي و اصالح برنامه  •

  
  سیستم پدافند غیر عامل وفرآیند حاکم: عناصر تشکیل دهنده 1شکل

  
در ادامه به شرح مختصري از هریک عناصر اصلی و فرآیندهاي مترتبه پرداخته می شود.باید اذعان کـرد  

مدل پیشنهادي مؤلفین و مبتنی بر تجربیات حاصله از مطالعات سایر سیستم ،که مدل مطرح شده در این بخش
  .]48[است هاي مدیریتی و موضوع پدافند غیر عامل

   اهداف و استراتژي  خط مشی،
مشی، اهداف و استراتژي پدافند غیر عامل پروژه/شرکت/سازمان/دستگاه فرآیندي است که در آن تعیین خط

هاي ریسک پروژه و مبتنی بر مبانی، استانداردها و دستورالعملهاي اجرایی و با رویکرد کاهش کلیه هزینه
  شود.دنبال میملی و جهانی پدافند غیر عامل 

 ریزي و سازماندهی برنامه
  هاي :پدافند غیر عامل که با تحقق رویکرد ، اهداف و استراتژيدي است مبتنی بر خط مشینفرآی
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  سازي شرایط محیطی و کاري پروژه از منظر انواع تهدیدات یا تهاجمات دشمنایمن •
 هاي ایمنانجام اعمال و فعالیت •
 تحقق نظارت مسئوالنه •

را بمنظـور   پدافند غیـر عامـل   ، مدیریتآنان میان هماهنگی و کاري هايگروه و افراد میان کار و تقسیم
مـادي و معنـوي بـا رعایـت اصـول مربوطـه در       هـاي   صیانت از نیروي انسانی، امکانات، تجهیزات و سرمایه

  کند.پروژه/شرکت/سازمان/دستگاه اجرایی دنبال می
  اجراي برنامه 

پدافند غیر عامل هاي هاي استاندارد جهت اجراي برنامهاز بکارگیري ابزارها و تکنیک این فرآیند عبارتست
مخاطره آمیز از ،تهدید آفرینبا رویکرد کاهش و حذف عوامل  در پروژه/شرکت/سازمان/دستگاه اجرایی

تامین هاي ریسک پروژه و به منظور و نیز کاهش هزینه محیط زیست ،سالمت ،ایمنیدفاعی و ،منظر امنیتی
پروژه/شرکت/سازمان/دستگاه اجرایی با بقاء و تداوم عوامل اجرایی و امنیت ایمنی  ،و تضمین بهداشت

  فعالیت سازمان یا پروژه مورد نظر. 
  کنترل ونظارت برنامه 

 هاي پدافند غیر عامل درفرآیندي است که در آن با اعمال کنترل و نظارت بر روند اجرایی برنامه 
مورد بررسی قرار گرفته، ها  تحقق اهداف و أثر بخشی این برنامه ،ان/دستگاه اجراییپروژه/شرکت/سازم

، ها رصد و در جهت دستیابی به وضعیت مطلوب و استانداردنقاط ضعف و قوت احصاء، معایب و نارسائی
  گیرد.مورد بحث و بررسی قرار می

  ممیزي و اصالح برنامه 
که با استفاده از یک سیستم مدیریت پدافند غیر عامل  یابی فرایندهاياین فرآیند عبارت است از بررسی و ارز

نگرش اصولی به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت آن و بر اساس مقایسه با استانداردها و الگوهاي از پیش 
با  هگیرد و هدف از آن بعنوان یک آزمایش نظام یافته این است که آیا نتایج حاصلتعیین شده صورت می

ها بطور موثر و مناسب براي رسیدن به اهداف و ریزي شده مطابقت دارد و آیا این فعالیتبات برنامهترتی
  یا شرکت از جمله موارد زیر دنبال شده است : پروژه در مدنظر هاياستراتژي

 نا امید کردن دشمن در تحقق و موفقیت تهدیداتش . •
صورت هرگونه تهاجم و بواسطه عدم  به حداکثر ممکن رساندن هزینه هاي وارده بر دشمن در •

 دستیابی به اهداف مورد نظرش.
پروژه یا مجتمع صنعتی و خدمات مربوطه در صورت هرگونه تهاجم  ،بقاء و ادامه فعالیت شرکت •

 دشمن 
 



1128 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
 

  

، در چرخه فرآیند سیستم مذکور با بازنگري ،اهداف مورد نظر شرکت یا پروژهو در صورت عدم تحقق 
هـاي   فرآیندهاي مـذکور بـا اسـتفاده از ابـزار و تکنیـک     گردد. الزم ارائه و پیشنهاد میتغییرات و اصالحات 

  .]48[آیند می به مرحله اجراء در،مختلف در چرخه سیستم مدیریتی پیشنهادي
  نتیجه گیري. 4

سهم  ،% از درآمد ارزي کشور84% در تولید ناخالص داخلی کشور،سهم 28صنعت نفت کشور با داشتن سهم 
% بودجه عمومی دولت به 54%در تامین انرژي اولیه مورد نیاز کشور و وابستگی بیش از 95بیش از 

بعنوان موتور پیشران اقتصاد کشور محسوب می باشد.از طرفی جایگاه  ،درآمدهاي ناشی از صدور نفت خام
اسالم ناب مبتنی بر  حاکمیتی ژئو اکونومیک و ژئو جغرافیا  ایران در سایه نظام ،ویژه ژئو استراتژیک

محمدي(ص) و حکومتی مردم ساالرانه دینی نقطه مقابل لیبرال سرمایه داري غرب در جهان تک قطبی به 
سرکردگی استکبار جهانی است لذا از سوي اسکتبار تالش شده به انحاء مختلف هدف براندازي و ساقط 

تهدید و تهاجم به ،ن توطئهکردن جمهوري اسالمی یا تسلیم کردن آن دنبال شود.از جمله راهکارهاي دشم
ظالمانه اقتصادي چند الیه بعنوان تنبیه ملت ما در دفاع از انقالب خود هاي  اشکال مختلف همچون تحریم

 ،هسته صلح آمیز کشور استهاي  بوده است.در جنگ اقتصادي غرب به بهانه کنترل و سپس بر چیدن فعالیت
اقتدار نظام ،صنعت نفت با توجه به ویژگی خاص و اثر گذاري جدي اقتصادي آن  از جمله بر معیشت ملت

محور این تهاجم اقتصادي قرار گرفته که متاسفانه بواسطه آسیب پذیري موجود در این  ،و توسعه کشور
ر مقابل استکبار جهانی به موفقیت خود در راهبرد تغییر رفتار نظام به کرنش د بسیاري صنعت، دشمن امید

لذا باید با اتخاذ راهبرد و رویکردهاي دفاعی مناسب این تهاجم را بالثر یا تبعات آن را به حداقل  بسته است
 اتکه مالحظات و اقدام ه و دشمن را در محاسباتش دچار تجدید نظر و عقب نشینی کردممکن رساند

  باشد. می ن راهکم هزینه تری،پدافند غیر  عامل در کنار دفاع عامل
عمال مالحظات پدافند  بیش از یک هاي  در دو بخش سخت افزاري و نرم افزاري فعالیت غیرعاملفقدان ا

تامین تجهیـزات و مـواد خـاص مهندسـی از جملـه      ،فرآینـدي هاي  قرن این صنعت، همچنان وابستگی فنآوري
ع آن تولیـد عمـدتا محصـوالت پایـه و     راهبردي و فناوري به روز فرآیندهاي تولیدي  و به تبـ هاي  کاتالیست

سوختی (از ارزش افزوده حداقل و تولید اشتغال کم برخوردارند)را در پی داشته کـه الزم اسـت اقـدامات در    
نه صرفا در قالب چند پروژه محـدود و زمانبـدي شـده(آنهم از منظـر      غیرعاملدست انجام در حوزه پدافند 

الب مدل یا ساختار مدیریتی مناسـب طبـق پیشـنهاد داده شـده و     تهدیدات سخت یا نظامی دشمن ) بلکه در ق
تعریف و به سرانجام برسد  بازمورد نظر( از منظر تهدیدات سخت،نیمه سخت و نرم)هاي  پروژه،بطور مستمر

فنی و کارشناسـی بـراي آسـیب شناسـی     هاي  و از طرفی در قالب همین ساختار، تصمیم سازیها و برنامه ریزي
قویـا نهادینـه و    غیرعامـل نیز طراحی واحدهاي جدید با نگاه به مالحظات و اصول پدافنـد  صنایع موجود و 
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  اعمال گردد.
بدیهی است در قالب سیستم مدیریتی پیشنهادي و به موازات اقدامات سخت افزاري باید بـا اقـدامات نـرم    

و الزامـات پدافنـد    نهادینه سازي فرهنگ ایمنی با رویکرد اقـدام در جهـت تحقـق فرآینـد    افزاري در جهت 
دوره اي مرتب و به منظور کسب آمادگیهاي هاي  در هر مجموعه سازمانی و عملیاتی و انجام تمرین غیرعامل

گـردد و موضـوع آموزش(مـوثر و نـه صـوري) پدافنـد        عمـل الزم براي هر گونه وضعیت هشدار یا بحـران  
طرحهـا و   مدیران،نیز مدیران عاملدر کلیه سطوح آموزشی بدو خدمت و حین خدمت کارکنان و  غیرعامل

  دنبال شود.گام مهم در این مسیر بعنوان سایت هاي عملیاتی 
  

  منابع و مراجع 
 اصول و مبانی پدافند غیر عامل انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر . ،)1386موحدي نیا جعفر(

)، ماهنامـه مشـعل   1390ایران(پـاییز   و گـاز  نفـت  صنعت در و نوآوري فناوري المللی بین همایش نامه ویژه
 (نشریه رسمی وزارت نفت) .

 1مرجع 
  .تهران دانشگاه ، انتشارات چهارمجلد  ،،لغت نامه دهخدا ،)1351علی اکبر ( دهخدا
 1مرجع 

 Department Of  Defense(DOD)Minimum Antiterrorism Standards For Building 
USA,2002.6 

فصـلنامه مطالعـات   ،،)، سرمایه هاي اجتماعی و امنیت ملـی پایدار، 1390( و کرمی کامران ،عباس زاده هادي
  تهران.انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردي  .51شماره ،راهبردي

  .چاپ سیزدهم، انتشارات مروارید تهران،دانشنامه سیاسی،)،   1385(داریوش آشوري
 1مرجع 

  .1382،سال جلد اول، انتشارات امیرکبیر تهران چاپ بیست و ششم، ،فرهنگ عمید، حسن عمید
  http://moh1592.blogfa.com/post-704.aspx، خواهد می جنگ اقتصادي قدرت اقتصادي ،محمد قنبري

Dennis Wrong,The Problem of Order,Cambridge Harvard                       12-
University,1994. 

-http://farsi.khamenei.ir/printسایت  اطالع رسانی رهبر معظم انقـالب  ،ابعاد و ویژگیها،تهدید نرم -13
content id=9906  

14-WardenIII, John. A. The Enemy as a Syatem ,Airpower Journa l9,Spring 1995,P.43. 
 غیرعامل)، امنیت و پایداري با ارتقاء سطح پدافند 1388موسوي پدارم و جالل مصطفی ( ،میسمی حسین -15

 .11شماره ،نشریه عمران و مقاوم سازي،،در مراکز فرماندهی با نگرش بر استراتژي پنج حلقه واردن
،موسسه )1385(ترجمه آهنی محمد رضا ،مبانی پدافند غیر عامل )، Collins ,John M(جان ام ،کالینز -16

http://moh1592.blogfa.com/post-704.aspx
http://farsi.khamenei.ir/print
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 .چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)
سـازمان پدافنـد     غیرعامـل، ت و الزامـات قـانونی سـازمان پدافنـد     مبانی و مسـتندا ،)1386(82کمیته دائمی 
 کشور. غیرعامل

 1مرجع 
پدافنــد هــاي  اصــول و شــیوه،مبانی کتابچـه ،)1388(وزارت آمـوزش و پرورش،کــارگروه پــژوهش و تحقیــق 

 .نشر مدرسه ،11فصل  غیرعامل،
امنیت ملی در جهان سـوم،  ،) Moon, Chung In, Azar, Edward E(مون، چونگ این  -آزر، ادوارد اي

 تهران.، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردي ) 1379(ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردي
 آفـاق  فصـلنامه  ،ایـران  اسـالمی  جمهوري ساله انداز بیست چشم سند در پایدار امنیت ،)1390(عالیی حسین

   .پانزدهم امنیت، شماره
 . چاپ پنجم، انتشارات سمت تهران،امنیت ملی و نظام بین المللی )،.1387(روشندل جلیل

 ١مرجع 
24-  http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=11480 

نفـت و  هـاي   ههاي حفاري و چـاه براي حفاظت دستگا غیرعاملاستفاده از پدافند  ،)1388(صالح آبادي اصغر
 .نشریه اکتشاف و تحلیل شرکت ملی نفت ایران  64شماره   ،گاز

26- http://anaj.ir/news/pages/71392 
 

27-http://naft.itan.ir/?ID=1310 
اولـین  )، 1384( علـی قربانی  اقبال شاکري  ،در پروژه هاي عمرانی بررسی منشأ قراردادي ادعاهاي پیمانکاران

  .دانشگاه صنعتی شریف ،کنفرانس ملی توسعه نظام پیمانکاري در ساختار صنعتی کشور
آسیب شناسی و ریشه یابی فرآیند مدیریت ادعا  ،)1389( فراهانی مجید و شیخ محمد جواد ،ابراهیمی نصراله

 ششمین کنفرانس،ي قراردادهاي وزارت نفتمطالعه مورد،و رفع اختالفات در قراردادهاي طرح و ساخت

   . پژوهشی آریانا گروه ،بین المللی مدیریت پروژه
  .در ایران،دوره مدیریت پروژه دانشگاه کلگري کانادا ها  تاخیر پروژه دالیل)،1384(ت.ارونقی و م،انصاري 

 ،انتقال تکنولوژي در صـنعت نفـت و نقـش شـرکتهاي پیمانکـاري      ،)1387(حسینی سید سجاد ،چنارانی حسن
انجمن دانشجویان و دانش آموختگـان مهندسـی    ،اولین کنگره ملی توسعه نظام پیمانکاري در صنعت نفت

 . شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب -شرکت ملی نفت  ،نفت
 ،راهکارهـا  وهـا   چـالش  کشـور  انـرژي  سـبد  در طبیعی گاز مصرف افزایش بررسی ،)1388(پور علی حسین

  .کمیته ملی انرژي جمهوري اسالمی ایران  ،هفتمین همایش ملی انرژي
و هـا   بررسی و ارزیابی افزایش مصرف گـاز طبیعـی در سـبد انـرژي کشـور چـالش      ،  )1390(مرتضیفرامرز 

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=11480
http://anaj.ir/news/pages/71392
http://naft.itan.ir/?ID=1310
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  .موسسه همایش صنعت  ،تهران ،CNG ملیکنفرانس  چهارمین،،راهکارها
 44اصـل   کلی استهايیاجراي س قانون عملکرد اراتگزارشمجموعه ،قانون اساس 44پایگاه اطالع رسانی اصل 

 . قانون اساسی در خصوص وزارت نفت
 20تفسـیر غلـط وزارت نفـت از چشـم انـداز       )،1391(گفتگو با نرسی قربان کارشناس ارشد اقتصاد انـرژي 

 ر انرژي بخ،ساله
http://www.khabaronline.ir/detail/48738/Economy/energy 

  . ایران و گاز نفت صنعت در و نوآوري فناوري المللی بین همایش نامه ویژه،)1390پاییز (ماهنامه مشعل 
 31مرجع 

 )،پایگاه خبري روزنامه شرق.رئیس اسبق سازمان انرژي اتمی ایران(عباسیفریدون مصاحبه دکتر 
 

http://www.mashregnews.ir/fa/news/295386 
 

 وزارتاطـالع رسـانی    پایگـاه ،)1391(در حـوزه پدافنـد غیرعامـل    محمدنژاد حمداهللا  جانشین وزیـر نفـت  
 .(MOP)نفت

.http://mop.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=4df3f479-8f6e-4870-8d9b-bcfa3e16b1ad 
40-www.tasnimnews.com/home/single/286696 
 
41-http:// www.ecasb.com/fa/article/1225 

 )13/5/1391( پایگاه خبري نفت و گاز ایران
www.irogna.com/fa/news/1663 

 
43-http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_industrial_disasters 

سـال   - 023معاونت امـور مهندسـی و فناوري،نشـریه شـماره     ،ضوابط کلی پدافند غیر عامل در وزارت نفت
1382.  

 39مرجع 
46-Occupational Health & Safety Assesment Series BSI-OHSAS 18001:1999, 

Occupational Health and Safety Management Systems- Specification. 
47-Yeganegi Kamran and,Elham Baya(2012)..Application of Passive  Defense Location of 

Industrial Estates,International Conference on Industrial Engineering and Operations 
anagement,Istanboul,Turkey 

,July 3-6,2012.  
بهداشـت و   ل توسعه سیستم مدیریت ایمنـی، ارائه مد ،)1388اسفند(مسینه اصل حامد وشاه کرمی رضا  -48

سومین همـایش  ،،صنایع پتروشیمیهاي  هژبراي پرو  PMBOK) مبتنی بر استاندارد H.S.E( محیط زیست
  .، دانشگاه صنعتی شریف H.S.Eملی مهندسی ایمنی و مدیریت 

 

http://www.khabaronline.ir/detail/48738/Economy/energy
http://www.mashregnews.ir/fa/news/295386
http://mop.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=4df3f479-8f6e-4870-8d9b-bcfa3e16b1ad
http://www.tasnimnews.com/home/single/286696
http://www.ecasb.com/fa/article/1225
http://www.irogna.com/fa/news/1663
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_industrial_disasters
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  تحلیلی بر اصول و مبانی پدافند غیرعامل در کشورهاي مختلف
  2یونس غالمی بیمرغ، 1سیروس فخري

 
  چکیده

، دفاع غیرعامل را اگر به مجموعه اقداماتی براي به حداقل رساندن تهدیدات دشمن براي نیروهـا 
باشیم که ما را نظر بگیریم براي انجام آن نیازمند رعایت اصولی میتأسیسات و تجهیزات خودي در 

در این مقاله سعی در شناخت و مقایسه اصول دفاع غیـر عامـل در   ، رساندبه دفاع غیر عامل می
اي است و بیشتر کارایی آن در این روش کتابخانه، بنابراین روش مطالعه. کشورهاي مختلف هستیم

دهـد کـه   نتایج این تحقیق نشـان مـی  ، باشدقیق و سابقۀ تاریخی میپژوهش در مبانی نظري تح
و شهر اي  همنطق، بحث دفاع غیر عامل را در سطوح مختلف ملی، کشورهاي مختلف مورد بررسی

طراحـی  ، هاي شـهري اقدامات دفاعی این کشورها در زمینۀ پناهگاه، اندریزي و اجرا نمودهبرنامه
گزینی درست نقاط حساس و حیاتی به خصوص منابع انرژي صورت ها و مکانها و شهركخیابان

بنـابراین  ، شهري نیز در نظر گرفته شده استهاي  گزینی براي کاربريگرفته است حتی این مکان
  . باشد می کشور ما نیازمند طرح و برنامه کامل در زمینه دفاعی

 اع شهريدف، ایران، اصول پدافند غیرعامل، دفاع غیر عامل :ها کلیدواژه

   

                                                   
  استادیار گروه دانشگاه عالی دفاع ملی .1
  yonesgholami@ymail.com/  گروه جغرافیا و اکوتوریسم دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کاشان استادیار .2

mailto:yonesgholami@ymail.com


1134 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
 

  

  مقدمه
اصول دفاع غیر عامل، مجموعه اقدامات بنیادي و زیر بنایی است که در صورت به کار گیري می توان به 
اهداف دفاع غیر عامل از قبیل تقلیل خسارات و صدمات، کاهش قابلیت و توانایی سامانه هاي شناسایی و 

ن و تحمیل هزینه بیشتر نائل آشکار ساز، هدف یابی و دقت در هدف گیري تسلیحات آفندي دشم
بشر اولیه به منظور مقابله با رویدادهاي طبیعی از قبیل ).16 -19: 1389گردید(جاللی و هاشمی فشارکی،

ها و داخل حمله حیوانات، سرما و گرما و تغییرات جوي ابتدا بر روي درختان و سپس به درون شکاف کوه
سال قبل از میالد شروع و بعداً اولین  8000روستا حدود سپس زندگی یکجانشینی در .غارها پناه میبردند
سال قبل از میالد احداث شد که انسان در پناه عوامل و عناصر طبیعی و محیطی،  4000شهرها در حدود 

زندگی خود را ادامه داد. این سکونتگاهها به تدریج از کوه و غار به سمت دشت انتقال داده شد و مالحظات 
ها به خود اختصاص داد و عامل مؤثري در شکلگیري هرگونه سکونتگاه نهاي در این مکادفاعی جایگاه ویژ

مکتب اسالم مسلمانان را از هرگونه جنگافروزي بر .)1392(غالمی و فخري، انسانی در طول تاریخ بوده است
هاي حذر داشته است، ولی در مقابل، اهمیت و وزن زیادي به دفاع از جان و مال و نوامیس و سرزمین

اصوالً رشد فزاینده تفکر اسالمی آن هم به شیوه اسالم انقالبی منبع تهدید جدي براي .مسلمانان داده است
کلیه منابع قدرت جهانی محسوب میشود. از این رو همواره کشورهایی که در پی نیل به چنین امري باشند، 

سپتامبر  11نین مخاطراتی پس از وقایع پیوسته در معرض انواع تهدیدها و درگیري هاي نظامی قرار دارند. چ
میالدي شکل رسمی و عینی به خود گرفته و اینک تحت عناوینی همچون انجام حمالت پیشگیرانه  2001

جنگ جهانی با تروریسم، تغییر رژیم سیاسی و مقابله با تکثیر سالحهاي هستهاي با جدیت تمام دنبال 
مطرح شده و استفاده از انواع تسلیحات » هرگونه سالحی«از میشود. در شرایطی که حتی تهدید به استفاده 

غیرمتعارف به بهانه دفاع از تمامیت ارضی علیه هر کشوري اعالم می شود، کسب آمادگی دفاعی در دو بعد 
» محورهاي شرارت«پس از اعالم ایران به عنوان یکی از کشورهاي .عامل و غیرعامل بسیاري ضروري است

ز آنجا که دفاع ا ه آمریکا، آمادگی دفاعی در کلیه عرصهها ضرورت مضاعفی یافته است.از سوي ایاالت متحد
در برابر هرگونه تهاجم احتمالی ایاالت متحده کامالً متفاوت از دفاع در برابر هرگونه مهاجم احتمالی 

پدافند غیر (قرارا گاه دیگري است. کاملترین تمهیدات دفاعی مرکب از پدافند عامل و غیرعامل الزم است
  )، بنابراین ضرورت دارد که سابقه بحث دفاع غیرعامل در کشورهاي مختلف بپردازیم.75: 1386 ،عامل

  تجزیه و تحلیل دفاع غیر عامل در کشورهاي مختلف
ترین استدالل اکثر کشورها در رابطه با برنامههاي پدافند غیرعامل حفظ و بقاي کشور در حال حاضر اصلی

است اما با این وجود بازدارندگی و مدیریت بحران را نیز میتوان از دیگر استداللهاي اهتمام هر کشور براي 
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دات هر کشور چگونگی تمهیبررسی به  نوشتهسعی  توسعه و فرهنگسازي براي پدافند غیرعامل دانست. این
  دارد. براي توسعه دفاع غیرعامل

  تمهیدات چین در دفاع غیرعامل
در کشور بزرگ و قدرتمند چین اصول و مبانی دفاع غیرعامل به خوبی رعایت میشود. در مناطق شهري چین 

پناهگاه هاي ساخته شده در پکن و .پناهگاه ساخته میشود ،هاي مسکونی بزرگ به ویژه پکن در مجتمع
که داخل مجتمعهاي مسکونی بزرگ و ها  هاي به دو قسمت تقسیم میشوند. یکسري پناهگاهشانگ

به صورت عمومی ساخته شده است.در ها  سفارتخانهها ایجاد گردیده است و بخش دیگري از این پناهگاه
ي شهرهاي بزرگ چین هر دو نوع منابع خطر داخلی و خارجی در نظر گرفته شده است. در طراحی خیابانها

اي به قسمت هاي ریزي شده که شهر از لحاظ منطقهپکن و سایر شهرهاي بزرگ چین به گونهاي برنامه
کوچکی تبدیل شده و مرز بین بخشهاي مختلف شهر را بزرگراهها و یا خیابانهاي اصلی تشکیل دادهاند. 

، این مناطق به سرعت بنابراین در صورت بروز بحرانهاي داخلی نظیر بحران دانشجویان در میدان تیانامن
محاصره شده و از گسترش تشنج به سایر مناطق جلوگیري میشود و یا مناطق درگیر بحران به سرعت کنترل 
خواهد شد. در هنگام ساخت پاالیشگاه، محل ذخیره سوخت به ویژه بنزین به نوعی انتخاب میگردد که در 

پاالیشگاه به آتش کشیده نشود؛ یا هنگام صورت اصابت یک موشک یا بمب به آن و تخریب مخزن، تمامی 
طراحی و ساخت جاده براي نقاط کلیدي مسیر از قبیل تونل و پلهاي بزرگ و اساسی مسیرهاي جایگزین 

یابی میگردند که در صورت اصابت موشک و بمب به آنها تعیین میشود؛ یا مجتمعهاي دفاعی بهگونهاي مکان
  )297: 1390(صداقتی، ق اطراف را آلوده ننمایدآلودگی ناشی از آنها محیطزیست و مناط

نوع دیگر پدافند در سطح شهرهاي چین، جذب سرمایههاي خارجی به منظور ایجاد امنیت میباشد. چـین  
از جمله کشورهایی است کـه جـذب سـرمایههاي خـارجی در آن بسـیار باالسـت و لـذا در صـورت وجـود          

بع خطر مقابله خواهند نمود و این امر باعث ثبات بیشـتر  مخاطرات خارجی، کشورهاي داراي سرمایه با منا
که با سـرمایهگذاري دو   وجود داردمیگردد. در شهر پکن یک مجتمع بزرگ مسکونی، بیمارستانی و تجاري 

  .)275: 1391(فخري، میلیارد دالري یک شخص خارجی احداث شده است
  پدافند غیرعامل در انگلستان

انگلستان مربوط به تجارب حاصل از دفاع غیرنظامی در دوران جنگ جهانی  توسعه فکر پدافند غیرعامل در
و یک پناهگاه » در خانه بمانند«است. به عموم مردم گفته می شود که در شرایط جنگی  1948دوم سال 

استداللهاي . مناسب بسازند؛ نقش دولت، سازماندهی اعالم خطر حمله و هدایت و بازیابی پس از حمله است
  اند: ي به منظور تبیین لزوم پدافند غیرعامل در انگلستان در دو الیه معرفی شدهراهبرد
مانی نزدیک با ایاالت پی از تهاجم به انگلستان از طریق اتکاء به قدرت هستهاي، هم» بازدارندگی« -الف
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  .)وان ابرقدرت هستهاي و عضویت در پیمان آتالنتیک شمالی (ناتوعن متحده آمریکا به
  .به منظور حفظ و بقاي کشور در زمان صلح» ت بحرانمدیری« -ب

میالدي جنبـه غیرتهـاجمی در برنامههـاي     2001سپتامبر  11م و تا پیش از حوادث  1970از اوایل دهه 
دفاعی انگلستان مورد توجه و تأکید بیشتري قرار داشته است. اما با توجه به تغییر رفتار سیاست خارجی این 

میالدي این نگرش به طـور چشـمگیري، تغییـر نمـوده و تمـایالت       2001سپتامبر 11کشور پس از حوادث 
تهاجمی زیادي منطبق با سیاست حمالت پیشگیرانهکه در واقع همان نظریه معروف بهترین دفاع حمله است، 

  .)157: 1392(غالمی، پدیدار شده است
  پدافند غیرعامل در سوئیس

ن آن دسته از کشورهاي اروپایی قرار دارد که کمترین احتمال در میا مطمئناً و سوئیس کشور بیطرفی است
حمله به آن وجود دارد ولی با این وجود داراي کاملترین سیستم پدافند غیرعامل در جهان است به طوري که 
در این زمینه شاخصترین کشور جهان به شمار میرود. در سوئیس پدافند غیرعامل تحت مدیریت اداره فدرال 

هاي متعارف و  اي، تهاجم بوده و دامنه وسیعی از مخاطرات نظامی مشتمل بر حمالت هسته1امیدفاع غیرنظ
هاي پدافند غیرعامل در سوئیس  بالیاي طبیعی و تکنولوژیکی را مورد توجه قرار داده است. هدف برنامه

میلیون  5/6عیت تأمین فضاي پناهگاهی در برابر انفجار در درون یا نزدیکی سکونتگاه هر یک از افراد جم
عالوه بر پناهگاه .در ساختن پناهگاه می باشدنفري کشور، و مشارکت مالی مالکان و دولت به صورت برابر 

هزار تخت  80هاي همگانی، سیستم پدافند غیرعامل سوئیسهاي خانگی براي غیرنظامیان و نیز پناهگاه
-صنایع کلیدي که در زمان جنگ ادامه فعالیتبیمارستانی زیرزمینی و تعداد بیشتري پناهگاه براي کارکنان 

  .شان حیاتی است را تأمین نموده است
در سوئیس پدافند غیرعامل و خدمات اجباري مرتبط به آن از سه اصل کلی پیروي مینمایند که به شرح 

  :می باشندزیر 
  .پدافند غیرعامل باید فارغ از هرگونه تصویر پیشفرض از جنگ احتمالی آینده باشد-1
  .جنبه مقرون به صرفه اقتصادي بودن آن میبایست رعایت شود-2
  .به فاکتورهاي فیزیولوژیکی و روانشناختی انسان لزوما توجه شود-3

  :اصل فرعی دیگر مورد توجه قرار گیرند که عبارتند از 6به منظور دستیابی به اصل اول باید 
  .یک پناهگاه براي هر شهروند سوئیسی -الف

پیشبینی بودن مکان وقوع حمله و نشر اثرات سالحها، پدافند غیرعامل باید قادر به تأمین  به دلیل غیرقابل
  .پناهگاه براي تکتک شهروندان سوئیسی در هر لحظه باشد

                                                   
1(FODC) 
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  :هاتصرف متناوب احتیاطی پناهگاه -ب
ی و با توجه به کوتاه شدن مدت بین زمان اعالم خطر تا زمان وقوع حمله، در مواقعی که تنشـهاي سیاسـ  

نظامی به مرحله حاد و بحران میرسند باید امکان تصرف سریع پناهگاهها توسـط شـهروندان وجـود داشـته     
  .باشد
  :تضمین وجود مکانهاي خصوصی در هر پناهگاه -ج

ها  با توجه به استمرار اثرات حاصل از انهدام سالحهاي هستهاي تا مدت نامعلومی پس از انفجار، پناهگاه
جویانی باشند که ممکن اسـت روزهـا و هفتههـا در آنجـا      تأمین مکانهاي خلوت براي پناهباید داراي ویژگی 

  .اقامت نمایند
به نحوي که از همه جهـات حفاظـت شـده     باید ساخته شوند پناهگاههاي مقاوم و در عین حال ساده -د
  :باشند

ساده و در عین حـال  ها  مهم نیست اثرات سالحها از چه جهتی وارد شوند، بلکه مهم آن است که پناهگاه
  .داشته باشند تري تا حد امکان آسیبپذیري کم

  :هیچگونه تخلیه جمعیت انجام نخواهد گرفت -ه
به دلیل قدرت تخریبی زیاد و مدت نامعلوم استمرار آثار سالحهاي کشتارجمعی، هیچ جاي امـن نخواهـد   

  .ون پناهگاه و نه تخلیه محل از جمعیت استبود. بنابراین مؤثرترین ابزاري براي زنده ماندن، استقرار در در
بهکارگیري طیف متنوعی از اقدامات ساختمانی و سازمانی مانع از آن میشود که مهاجمان بتوانند :تنوع -و

  .)303: 1390(صداقتی، از میان ببرند ضربات سختی بر کشور وارد کرده و اقدامات حفاظتی موجود را تماماً
  پدافند غیرعامل در روسیه

  .رنامه پدافند غیرعامل شوروي سابق بزرگترین برنامه پدافند غیرعامل در جهان استب
  :پدافند غیرعامل در اتحاد شوروي سابق در دو مقیاس مورد توجه قرار گرفته است

  تأمین پنگاههاي عمومی و جمعی -1
 تأمین حفاظت فردي-2

لیه جمعیت وجود نداشته باشـد و نیـز   هاي الزم براي مواقعی که امکان تخ در هر دو روش فوق پیشبینی
هاي پدافند الوقوع در نظر گرفته شده است. نکته مهم در برنامه اي قریب براي شرایط وقوع یک حمله هسته

غیرعامل این کشور آن است که اولویت اول در کلیه تمهیدات پدافندي به مراکز شهري و صـنعتی داده شـده   
از تجهیز اتحاد شوروي به سالحهاي هستهاي، به دلیـل نـاتوانی ایـن     میالدي و قبل 1960تا اواخر دهه .است

اي، پدافند غیرعامل بخشی از تالش این کشور به منظور  هاي هسته اتکاء به نیروي بازدارنده سالح درکشور 
اي، تضمین امنیت شوروي مبتنی بـر تضـمین    گردید. با کسب توانایی هستهپذیري محسوب می جبران آسیب
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اصلیترین استدالل اتحاد شوروي .امل حریف، مبدل به راهبرد اصلی پدافند غیرعامل این کشور گردیدانهدام ک
بوده است. ولی با ایـن وجـود تحلیلگـران    »حفظ و بقاي کشور«هاي پدافند غیرعامل سابق در رابطه با برنامه

هـاي نیرومنـد در رابطـه بـا      را نیز از دیگر اسـتدالل  »مدیریت بحران«و  »بازدارندگی «هاي غربی استدالل
  .اند آمیز و تهدیدکننده بوده اند که به نوبه خود رقابت دانستهها  اینگونه برنامه

 (اسرائیل غاصب)رژیم صهیونیستی پدافند غیرعامل در 
عالوه بر کشورهاي ایاالت متحده آمریکا، اتحاد شوروي سابق، انگلستان و سوئیس، دیدگاههاي فکري 

از بدو تأسیس تاکنون به درجات مختلف درگیر جنگ و مخاطرات نظامی  که کشوريبه عنوان اسرائیل 
-بوده است و نیز دارنده یکی از جامعترین قوانین دفاع غیرعامل در جهان شناخته شده است، الزم به نظر می

میالدي در میان همسایگان عرب مسلمان  1948دولت رژیم صهیونیستی از هنگام تشکیل در سال .رسد
از این رو پدافند غیرعامل بخش مهمی از  .اره با مسایل ناامنی به ویژه در نواحی مرزي مواجه بوده استهمو

قانون دفاع غیرعامل رژیم صهیونیستی یکی از جامع ترین قوانین دنیا است. یک .حفاظت این کشور بوده است
هشدار و اعالم خطر در نظام  سیستم عالی اعالم خطر حمله در آنجا وجود دارد که نمایانگر اهمیت زیاد

پدافندي این کشور است. همچنین احداث پناهگاه با هدف مقابله با خطر در رژیم صهیونیستی اجباري است 
درصد مردم را در برابر آثار حمله با سالحهاي متعارف در خود پناه  80میتوانند ها  این پناهگاه به طوري که

برنامهریزي براي تخلیه وجود ندارد و فقط زمانی که خانههاي مردم در نظام پدافندي رژیم صهیونیستی .دهند
» آمادگی همیشگی براي جنگ«خراب شده باشد، تخلیه صورت میگیرد. این امر حاکی از تأکید بر اصل 

انی فکري رژیم صهیونیستی، حفاظت پناهگاهی و بازدارندگی در درجه اول اهمیت قرار باست. در م
کشور کوچک و بدون عمق سرزمین میباشد که در محاصره کشورهاي معارض عربی رژیم صهیونیستی .دارند

در پی انهدام کامل آن هستند. نگرش تمهیدات پدافندي آن به صورتهاي زیر  و مسلمان قرار گرفته که دائماً
  :میباشد
  ؛ملت مسلح -الف
  ؛دفاع استراتژیک، تهاجم عملیاتی و استراتژي زمین در برابر صلح -ب
  ؛ست آمادگی همیشگی براي جنگسیا -ج
  .ایجاد شهرکهاي یهودینشین به عنوان سپر امنیتی و پدافندي ویژه مناطق مرزي -د

  تجارب عملی برخی کشورها در زمینه دفاع غیرعامل

 مالحظات نمونه اقدامات مربوط به دفاع غیرعامل کشور

 چین
در نظر گرفتن پناهگاه هاي بزرگ در مناطق شهري( به تفکیک پناه  °

و پناه ها  گاه خصوصی براي مجتمع هاي مسکونی بزرگ و سفارت خانه
کشور چین با آن که به عنوان یک 
قدرت نظامی در جهان محسوب می 
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  گاه عمومی براي تمامی مردم ). 
در نظر گرفتن ارتباط و دسترسی پناهگاه به خطوط مترو و هم چنین  °

ایین و به عالوه فعالیت تجهیز آن با سازه هاي مقاوم و با آسیب پذیري پ
در زمینه ایجاد شبکه هاي تونل زیرزمینی در تمامی شهرها ( ازسال 

  به بعد ) 1968
به گونه اي برنامه ریزي شده که شهر از لحاظ ها  طراحی خیابان °

منطقه اي به قسمت هاي کوچک تبدیل شده و مرز بین بحران هاي 
رفتن امکان تنش هاي داخلی به آسانی قابل محاصره باشد ( در نظر گ

  در پکن ) "تیان ان من  "داخلی نظیر تجمع دانشجویان در میدان 
در هنگام ساخت پاالیشگاه، محلّ ذخیره سوخت به ویژه بنزین به  °

نوعی انتخاب می گردد که در صورت اصابت یک موشک یا بمب به 
  آن و تخریب مخزن، تمامی پاالیشگاه به آتش کشیده نشود.

طراحی جاده، براي مسیرهاي کلیدي نظیر پل و تونل، در هنگام  °
  مسیرهاي جایگزین در نظر گرفته می شود.

مکان یابی مجتمع هاي دفاعی به صورتی که در صورت اصابت  °
محیط زیست و مناطق ها  آلودگی ناشی از انها  موشک و بمب به آن
  اطراف را آلوده نسازد.

براي جلوگیري از ایجاد هر استفاده از روش هاي سیاسی توسط دولت  °
  نوع تنش در روابط چین و سایر کشورها.

 جذب سرمایه هاي خارجی به منظور ایجاد امنیت.  °

گردد، اقدامات مربوط به دفاع غیرعامل 
به نحو احسن صورت می پذیرد. لذا 

با مشاهده می گردد که کشوري 
توانمندي هاي نظامی نظیر چین، خود را 
مصون از حمالت و آسیب هاي احتمالی 
ندانسته و هرگز خود را فاقد نیاز به 

 تمهیدات نظامی ندانسته است.

ایاالت 
متحده 
 امریکا

درصد  35ساخت پناهگاه ( البته تحقیقات نشان داد است که تنها  °
  بحران جدي می باشد.)در مکان صحیح و فاقد ها  مکان یابی پناهگاه

  در نظر گرفتن مکان هاي توزیع غذا، لباس و.... °
به   ( self help program )پیش برد برنامه کمک فردي °

 منظور جذب سرمایه و افزایش آگاهی عمومی.

ده بحث دفاع غیرعامل در  در ایاالت متح
 1960م و اوایل دهه  1950اواخر دهه 

روابط م و پس از بروز بحران بزرگ در 
 دو ابر قدرت غرب و شرق اهمیت یافت.

کره 
 شمالی

متر ارتفاعات آذرین  100تا  80احداث تونل هاي زیرزمینی به عمق  °
  و آتشفشانی به منظور استتار تأسیسات خود.

ت زمان کوتاهی  ° تدبیر تونل هایی به عنوان آشیانه هواپیما که در مد
  جهت اجراي عملیات آماده هستند.

و ساخت درب هاي ضد انفجار براي جلوگیري از نفوذ  طراحی °
 و مواد شیمیایی از جنس کامپوزیت.ها  سالح

کره شمالی از جمله کشورهایی است که 
از تدابیر دفاع غیرعامل زیاد بهره برده 

 است.

 انگلستان

تبین نقش دولت به عنوان سازماندهی اعالم خطر و هدایت و بازیابی  °
  پس از حمله.

بازدارندگی از تهاجم به کشور از طریق اتکا به قدرت هسته اي و  °
  عضویت در پیمان آتالنتیک شمالی ( ناتو ).

  مدیریت بحران به منظور حفظ و بقاي کشور در زمان صلح. °
 

توسعه دفاع غیرعامل در انگلستان مربوط 
به تجارب حاصل از دفاع غیرنظامی در 

 دوران جنگ جهانی دوم است.
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 سوئیس

تأمین فضاي پناهگاهی در برابر انفجار در درون یا نزدیکی سکونت  °
  گاه هر یک از افراد جمعیت کشور.

 50درصد به  50مشارکت مالی مالکان و دولت به صورت برابر  °
  درصد در زمینه دفاع غیرعامل.

در نظر گرفتن پناهگاه براي غیرنظامیان، پناهگاه هاي همگانی و به  °
خت بیمارستانی زیرزمینی و تعداد بیشتري پناهگاه براي هزار ت 8عالوه 

 کارکنان صنایع کلیدي که در زمان جنگ فعالیتشان حیاتی است.

سوئیس کشور بی طرفی است که احتمال 
حمله به آن در  در بین کشورهاي 
اروپایی بسیار پایین است. ولی با این 
وجود داراي کامل ترین سیستم دفاع 

 ت.غیرعامل در جهان اس

 روسیه

  تأمین پناهگاه هاي عمومی و جمعی. °
  تأمین حفاظت فردي. °
اختصاص اولویت اول در کلیه تمهیدات دفاعی به مراکز شهري و  °

 صنعتی. 

برنامه دفاع غیرعامل روسیه بزرگترین 
 برنامه دفاع غیرعامل در جهان است.

رژیم 
صهیونیس

 تی

  وجود یک سیستم بسیار خوب در زمینه اعالم خطر حمله. °
درصد جمعیت این کشور را  80احداث پناهگاه که قابلیت پناه دادن  °

در زمینه حمالت، دارا می باشد. تأکید بر بازدارندگی و حفاظت 
تأکید بر اصل آمادگی  –پناهگاهی به جاي برنامه ریزي تخلیه 

  همیشگی براي جنگ.
  هاي صهیونیستی به ویژه در مناطق مرزي.ایجاد شهرك  °
ت ( مردم مسلّح ) °  تجهیز نظامی کل ملّ

رژیم صهیونیستی به عنوان کشوري که از 
بدو تأسیس به درجات مختلف درگیر 
جنگ و مخاطرات نظامی بوده است و 
نیز دارنده یکی از جامع ترین قوانین دفاع 
 غیرعامل در جهان می باشد، مطرح است.

 ایران

  آمادگی قبل بحران و دشمن شناسی. °
  بسیج کل نیروها و منبع کشور در خدمت دفاع غیرعامل. °
 

پس از اعالم ایران به عنوان یکی از 
کشورهاي محور شرارت از سوي ایاالت 
ده امریکا، آمادگی دفاعی در کلیه  متح

 ضرورت مضاعفی یافته است.ها  عرصه

  29-27: 1391فخري، 

  کشور آمریکاپدافند غیر عامل در 
و پس از بروز بحران بزرگ در روابط دو ابرقدرت شرق و  1960پدافند غیرعامل در آمریکا در اوایل دهد 

ریاست جمهوري کارتر و ریگان پدافند هاي  غرب به عنوان یک موضوع عمومی اهمیت یافت در سال
  دولتمردان ایاالت متحده قرار گرفتغیرعامل با تأکید بر دالیل سه گانه زیر مجدداً در کانون توجه 

  پدافند غیرعامل  جز مهمی از راهبرد بازدارندگی است. -الف
  پدافند غیرعامل ابزار مفیدي براي مدیریت بحران است. -ب
  شود. می پدافند غیرعامل نقطه کانونی بقاي کشور محسوب -ج

  :براین اساس راهبردها و مالحظات پدافند غیرعامل در آمریکا برشمرد
به عنوان پدافند غیرعامل، کسب موقعیت سیاسی و توان کسب امتیاز از طریق گفتگو باعث شـده  اسـت   

  بازدارندگی از خطرات تهدیدات حمالت نظامی کاهش یابد.
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انرژي نفت و گاز  و نیز ملی باال، موقعیـت اقتصـادي مسـلطی در    هاي  آمریکا با داشتن منایع عظیم ذخیره
، این موقعیت اقتصادي براي کسب قدرت نظامی و سیاسی به خوبی و با قدرت بـه  جهان به دست آورده است

کار رفته است بنابراین به طور مستقیم موقعیت اقتصادي به عنوان عامل بازدارندگی از حمله به عنوان پدافند 
  آید. می غیر عامل به حساب

که از کلیه کشورهاي جهان بـه   میلیون نفر که عمدتاً از مهاجرین 250جمعیت کشور آمریکا در حدود 
آن کشور آمده اند، اما کشور آمریکا نسبت به این خطر به گونه اي عمل کرده است کـه عناصـر اسـتحکام    

  بخش جامعه را تقویت کند.
بـا پدافنـد غیرعامـل در آمریکـا، مطالعـاتی اسـت کـه در        مطالعـات در رابطـه   هاي  یکی دیگر از زمینه

گیـرد.   مـی  منطقه اي و آمایش مناطق مرزي و یا آمـایش دفـاعی صـورت    چارچوب آمایش سرزمین، آمایش
  امروزه این گونه مطالعات اهمیت فوق العاده اي در سطح جهان پیدا کرده است.

به بازار جهـانی  ها  استفاده از دانش و فن آوري در زمینه اقتصادي براي وابسته کردن اقتصادهاي بومی ملت
تسلط کامل دارد، همزمان تـک محصـولی کـردن کشـورهاي جهـان سـوم و       و بازارهایی که آمریکا در آن 

وابسته کردن آنها به صادرات آمریکایی به عنوان ابزار پدافند غیرعامل نیز به کار گرفته شـده اسـت(جدي،   
1386 :18.(  

خیابانی در کالنشهرهاي نیویورك، دیترویت، شیکاگو، لس آنجلس و کالیفرنیا تضاد هاي  در زمینه شورش
نمادین در جامعه شهري باشد، که عامل مهم هاي  تواند نمونه اي از شورش می و جنگ میان نژاد سفید و سیاه

 ارضـایتی شـهروندان را شـامل   در این بحران مواردي از قبیل بیکاري، فقر، میـزان بـاالي جـرم و جنایـت و ن    
  شود. می اقتصادي و اجتماعی درستهاي  شود، که با بهبود زمینه می

  گیري و کاربرد تجارب در کشور ایران نتیجه
جمهوري اسالمی ایران با توجه به دالیل زیر همواره مورد تهدید مزمن و پایدار آمریکا و هم پیمان 

  استراتژیک آن یعنی اسرائیل قرار دارد: 
  دیدگاه ایدئولوژي و اتکاي و پایبندي نظام مقدس جمهوري اسالمی به اسالم ناب محمدي و مبانی آن؛

  مندي از منابع عظیم نفت و گاز؛  ز دیدگاه ژئوپلتیک و جغرافیاي سیاسی؛ دیدگاه اقتصادي و بهرها 
سـازي   هاي نوین همچون بحث غنـی  هاي فناوري آوري: ورود جمهوري اسالمی ایران به عرصه از دیدگاه فن

 اورانیوم.
سلیحات نظامی ضـرورت توجـه   با توجه به دالیل باال و همچنین باال بودن سطح فناوري دشمن از لحاظ ت

 هر چه بیشتر به پدافند غیر عامل در ایران مشخص می شود.
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  اقدامات الزم در کشور براي دفاع غیر عامل
 مختلفشهري،ناحیهایومنطقهايبرنامه ریزي براي دفاع غیر عامل در سطوح  •
 و تاسیسات شهريها  در سطح شهر برنامه ریزي در مکانگزینی کاربري •
 شهريهاي  راي شورشبرنامه ریزي ب •
 منطقه بندي کشور با توجه به دفاع غیر عامل و آمایش سرزمین •
 دفاعیهاي  شهري با توجه به بحثهاي  طراحی بافت •
 دفاعیهاي  مکان گزینی شهرهاي جدید با تاکید بر بحث •

  منابع و مأخذ
بررسی تجارب جهانی در زمینه پدافند غیرعامل به منظور شناسایی  .)1390صداقتی عاطفه و سمیه تاجیک،(

 راهکارهاي مؤثر، مجموعه مقاالت سومین همایش ملی پدافند غیر عامل، دانشگاه ایالم
تحلیل مکان گزینی شهرها در منطقه شمال شرق کشور و پهنه بندي آن بـا توجـه بـه     .)1392غالمی، یونس(

، دانشگاه عالی دفاع ملی، RSو  GISمعیارهاي ژئوهیدروکلیمایی  با رویکرد دفاع غیر عامل با استفاده از 
  استاد راهنما: دکتر سیروس فخري.

  دار.الزامات معمارانه در دفاع غیر عامل پای. )1386(.جدي، احمد
) بررسی سابقه چگونگی و کارایی پدافند غیر عامـل در آمریکـا، مجموعـه    1390شمسایی زفرقندي، فتح اهللا(

  مقاالت سومین همایش ملی پدافند غیر عامل، دانشگاه ایالم
تأثیر ژئومورفولوژي زاگرس جنوبی بر پدافند غیر عامل در منطقه شمال تنگه هرمز ). 1391.(فخري، سیروس

  یابی مراکز ثقل جمعیتی) رساله دکتري، ژئومورفولوژي، دانشگاه تهران.و مکان(با تأکید 
تجربیات کشورهاي توسعه یافته در حوزه پدافند غیر  .)1392(.بهمئی، حجت و علی حسن بانشی و مریم زارع

  ، مشهد مقدس، ششمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران»شهريهاي  و آشوبها  با تاکید بر شورش«عامل



 تأثیربر  مطالعه موردي  تأکیدهاي  اجتماعی (با  و آسیب پدافند غیرعامل
تولیدي بر جرایم آنان در استان هاي  عدم دستیابی زنان  به عرصه
  ) 80- 90در دهه بختیاري  چهارمحال و

   1فرحناز فردوسیان
  چکیده

نیروهاي سازنده جامعه با ورود به عرصه کار و تولید  عنوان بهدر طول تاریخ همواره زنان و مردان 
این تحقیق در جستجوي عوامل فرهنگی اند.  هسعی در رفع مشکالت اقتصادي خود و جامعه داشت

تولیدي در استان چهارمحال و بختیاري در طول  هاي مرتبط با اشتغال زنان و ورود آنان به عرصه
هاي اجتماعی یـک   تواند با شناسایی آسیب می با توجه به اینکه پدافند غیرعامل. اخیر است ۀده

 جامعه راهکارهاي مناسبی را بصورت کاربردي ارایه دهد مسلماً مطالعـه و بررسـی کارشناسـانه   
کار و تولید را هاي  اشتغال و ورود زنان به صحنه تواند نقش بسیار مؤثري را در ارزیابی وضعیت می

و هنجارهاي حاکم بر ها  در این تحقیق سعی شده که با نگاهی اجمالی ارزش. به همراه داشته باشد
اقتصادي این قشر در کشـورهاي گونـاگون و   هاي  فعالیتاز اي  هاشتغال زنان و همچنین تاریخچ

مطالعـه حاضـر گویـاي    . چهارمحال و بختیاري ذکر گرددکشور و نهایتاً استان هاي  برخی استان
 تولیدي جامعـه هاي  مشکالت و موانعی است که از این باب باعث کاهش حضور زنان در عرصه

زن زندانی نمونه آماري خاصی در اسـتان   7پرونده و مصاحبه با  50ضمناً با بازخوانی . گردد می
عوامل  تأثیرل و بررسی قرار گرفت و نشان دهنده مورد تحلی spssانجام شد که نتایج آن از طریق 

  . اقتصادي ازجمله عدم دستیابی به شغل و درآمد بر جرایم زنان استان است
  چهارمحال و بختیاري، تولیديهاي  -عرصه، جرایم، اشتغال زنان -پدافند غیرعامل :ها کلیدواژه

   

                                                   
  دکتري جامعه شناسی و مدرس دانشگاه هاي فرهنگیان و پیام نور شهرکرد دانشجوي .1
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  مقدمه  
مختلف حضور فعال داشته هاي  یکدیگر در عرصه از دیر باز تا کنون زنان و مردان همدوش و همگام با

خود را هاي  اند.از اولین روزهاي حیات بشر در کره خاکی همواره زنان با انجام کارهاي گوناگون، استعداد
  درونی خود را به منصه ظهور رسانده اند.هاي  بروز داده و پتانسیل

گوناگونی را بـه دوش  هاي  و مسئولیت تواند وظایف می زن با هوشمندي خاص خود همواره ثابت کرد که
بگیرد و با روحیه اي مصمم و جدي به کار و حیات خود ادامه داده و به زندگی خود و اطرافیانش رنـگ و  

  معناي تازه اي بخشد.
بلکه به عنوان یک همراه خوب و صمیمی در کارهـاي مختلـف بـا     ،زن نه تنها در کسوت مقدس مادري

زندگی یاري رساند و چراغ روشنی بخشی فـرا راه او باشـد او   هاي  تنگناها و سختی مرد همراه شد تا او را در
با دست نوازشگر خود کودکان معصوم خود را پرورش داده با دستی دیگر چـرخ زنـدگی را بـه حرکـت وا     

  داشت. اما به موازات گذشت سالها، مردان به تدریج تمامی
خود محـروم نمودنـد و فرصـت بالنـدگی و     ،ز حقوق اولیـه اختیارات را بدست گرفته و او را از بسیاري ا

مختلف بوجود آمد کـه بـه   هاي  و اعتقادات غلطی در فرهنگها  شکوفایی را از او سلب نمودند .بتدریج باور
 نگریسـت و دائمـاً سـعی    مـی  زن نه به عنوان یک انسان خالق و فعال بلکه بسان موجودي (( شـبه انسـان ))  

مختلف مرد رادر دستگاه  آفرینش به عنـوان کـاملترین موجـود و شـاهکار خلقـت      هاي  کرد که به شکل می
معرفی نموده و زن را در مقام دوم اهمیت قرار دهد.این مشـکل مخصوصـاً در جوامـع کشـاورزي بـه شـکل       

مختلف هاي  حادتري بروز که روز بروز بر میزان مزایا و حقوق مردان افزود و در عوض سهم زن را از امتیاز
مهـم وکلیـدي   هـاي   هش داد. نتیجه این روابط تبعیض آمیز آن شد که حضور زن در همه کشورها در کارکا

جهان سوم بر وخامت اوضاع افزود و در بازار ایران نیز با تـأخیري یکصـد   هاي  کمرنگ گردید و در کشور
سـنتی و محـروم   اي ه ساله این حضور صورت پذیرفت و در استان چهارمحال وبختیاري نیز که یکی از استان

اخیـر نیـز   هاي  کشور است زنان به همان دالیل نتوانستند جایگاه واقعی خود را بدست آورند و تحوالت سال
  نتوانست تغییري بنیادین را در موقعیت آنان ایجاد نماید.

خت توانند تأثیر عمیقی بـر بافـت و سـا    می رسد که زنان به عنوان نیروهاي بالقوه فعال جامعه می به نظر
جامعه داشته باشند و در عرصه تولید نیز به شمار آیند.شایان ذکر اسـت کـه پدافنـد غیرعامـل بـا شناسـایی       

 موثر واقع شود.ها  آسیبهاي اجتماعی مرتبط با جامعه ي زنان میتواند در این عرصه هم همچون سایر عرصه

   غیرعاملپدافند 
گردد  ) به مجموعه اقداماتی اطالق میPassive Defense: انگلیسیپدافند غیرعامل یا دفاع غیرعامل (به 

توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و  نیاز ندارد و با اجراي آن می جنگ افزارکه به بکارگیري 
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تاسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیري نموده و یا میزان این خسارات و 
   تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد.

پذیري در هنگام بحران، بدون استفاده از اقدامات نظامی و صرفا با  د غیرعامل به معناي کاهش آسیبپدافن
، پراکنـدگی ، پوششهاي غیرنظامی، فنی و مدیریتی است. اقدامات پدافند غیرعامل شامل  گیري از فعالیت بهره

و  ماکـت فریبنـده  ، اختفـاء ، استتار، استحکامات، قابلیت بقا، اعالم خبر، مکان یابی، فریبتفرقه و جابجایی، 
   باشد. هاي امن می سازه

توانند نقـش مـوثري ایفـا     ها، صنایع و حتی مردم عادي می ها، سازماندر پدافند غیرعامل تمام نهادها، نیرو
یـر، تنهـا نیروهـاي مسـلح     هـاي ضـدهوایی و هواپیماهـاي رهگ    مانند سیستم پدافند عاملکنند در حالیکه در 

  دانشنامه ویکی پدیا)(مسئولیت برعهده دارند. 
  نگاهی اجمالی به قواعد و قوانین مرتبط با اشتغال زنان

از آغاز نیمه دوم قرن بیستم،نهضت گسترده اي در جهت احقاق حقوق زنان و رفع تبعیض علیه آنان بوجود 
به خود گرفته که در زوایاي گوناگون مسائل مرتبط با اخیر این روند شتاب بیشتري هاي  آمد و در طی سال

 ،اعالمیه و کنوانسیون ،حقوق زنان تحولی عظیم را ایجاد نماید و با وضع قواعد و ضوابطی در قالب بیانیه
شغلی را هاي  مربوط به فرصتهاي  و نابرابریهاي موجود در بین دوجنس از جمله نابرابريها  انواع تبعیض

مجمع  1979وي را ایجاد نماید.پس از کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان مصوب ممنوع کند و تسا
) به عنوان  1995سپتامبر  4 – 15عمومی سازمان ملل متحد،سند چهارمین کنفرانس جهان زن ( پکن 

سند پکن تحت  61جدیدترین منشور تساوي حقوق زنان با مردان مطرح گردیده است.در بند ب پاراگراف 
اجرایی به منظور تضمین تساوي حقوق زنان در دسترس به منابع هاي  ن تجدید نظر در قوانین و شیوهعنوا

کنند اصالحات قانونی و اداري الزم را به عمل آورند و بر اساس آن  می تعهدها  اقتصادي آمده است.(( دولت
ارث،مالکیت زمین و دیگر به زنان حق کامل مساوي با مردان در دسترسی به منابع اقتصادي از جمله حق 

  .)  32 : ١٣٧٩ ،اموال و معامالت اعتباري و منابع طبیعی و تکنولوژي مناسب بدهند))( مهرپور
گوید(( هرکس حـق دارد شـغلی را    می در ارتباط با فرصتهاي شغلی 28قانون اساسی کشور ما نیز در اصل 

ان نیست برگزیند.دولت موظف است بـا  که بدان مایل است و مخالف اسالم و مصالح عمومی و حقوق دیگر
رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوي را براي احراز 

  مشاغل ایجاد نماید)).
قـانون   43شـغلی در اصـل   هاي  نظیر این حکم که حیث شمول نسبت به زن و مرد در دستیابی به فرصت

مین شرایط و امکانات کار براي همه به منظور رسیدن به اشـتغال کامـل و قـرار دادن    تا ((اساسی آمده است
 –وسایل کا در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعـاونی ......))( مهرپـور   
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  )). 36ص 
جود ندارد و تنها محدودیتی بنابراین در قانون کار هیچگونه محدودیتی براي زنان در انعقاد قرارداد کار و

  که در قانون کار به نفع زنان برقرار شده ممنوعیت ارجاع کارهاي خطرناك به آنهاست.
سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز بـا دسـت   ،خطرناكهاي  :(( انجام کار 75طبق ماده 

  ) 37) ( همان منبع ص براي کارگران زن ممنوع است... ) ،وبدون استفاده از وسایل مکانیکی
حال باید دید که چه مسائلی باعث ایجاد شـرایط تبعـیض آمیـز بـین زن و مـرد در زمینـه دسـتیابی بـه         

  شود؟ می شغلیهاي  فرصت
با توجه به اینکه سال جاري به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کـار و سـرمایه ایرانـی از سـوي مقـام      

است که از سوي مسئوالن تالشـی جـدي بـراي اسـتفاده از پتانسـیل      معظم رهبري نامگذاري شده است الزم 
  بیکران و استعدادهاي بالقوه زنان درجهت کارآفرینی و نهایتاً افزایش تولید صورت پذیرد.

  بیان مسئله
مسئله اي که وجود دارد این است که نه تنها در تمامی ادوار تاریخ،بلکه درسده کنونی نیز سهم زنان از 

خاص جهان سوم نیست و در  ،لی به مراتب کمتر از مردان بوده است.البته این وضعیتشغهاي  فرصت
کشورها و جوامع دیگر نیز کم و بیش وجود داشته و دارد لکن در کشورهایی مانند کشور ما این وضعیت 

ر اینکه باشد.با کمال تاسف باید گفت که در بسیاري از موارد عالوه ب می اسفناك ترها  نسبت به سایر کشور
امکان اشتغال بطور مساوي براي مردو زن فراهم نیست زنان نیز دچار نوعی بی انگیزگی نسبت به کار خارج 

  از خانه هستند که عدم رشد خود باوري در آنان و گرانباري نقش از عوامل ایجاد کننده آن است.
خارج از خانـه کـار نمـی     بر طبق یکی از تحقیقات انجام شده مندرج در نشریه شاخص زمانی که زن در

ساعت در هفته است با اشـتغال بـه کـار و افـزایش سـاعات شـغلی        60مجموع ساعات کاري او حدود  ،کند
شـود امـا ( بظـاهر )     مـی  ساعت در هفتـه  70یابد و بیشتر از  می هرچند که مجموع ساعات کاري او افزایش

رسد اما در هر صـورت   می ساعت در هفته 30ساعات کار مربوط به خانه کاهش یافته و به اندکی بیشتر از 
ساعت نیز در خانه فعالیـت دارد.در صـورتی   30کند حدود  می ساعت و بیشتر خارج از خانه کار 30زنی که 

ساعت در هفته اسـت   10بدون توجه به ساعات شغلی همسرش معموال  ،که فعالیت مرد در امور خانه داري
ه به کار خارج و کـار منـزل کمتـر از مجمـوع سـاعت کـار زن       در نتیجه مجموع ساعات کار شوهر با توج

  ) 164 :1375،است)).(اعزازي
هـاي   دیگر مبین این واقعیت است که از دید مرد اگر کار زن در خـارج خانـه بـه مسـئولیت    هاي  بررسی

در  خانوادگی او لطمه اي وارد نکند اشکالی ندارد به عبارت دیگر بسیاري از مردان دوست دارنـد کـه زنـان   
دو جبهه مختلـف بـا تمـام وجـود فعالیـت کـرده و عـالوه بـر کـار خـارج از منـزل و همراهـی در تـأمین              
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معاش،مسئولیت کامل پخت وپز نظافت،خرید،شست وشوي،تربیت فرزند و ... را نیز بر عهـده داشـته باشـند    
کنـد.در جامعـه    مـی  که این مسئله زنان را در مواردي دچار گرانباري نقش و در مواردي دچار تعارض نقـش 

  گویند. می شناسی این پدیده را فشار مضاعف
شـود   مـی  وجود دارد که باعـث ها  و یا خرده فرهنگها  از طرف دیگر باورهاي غلطی در برخی فرهنگ

اقتصـادي داشـته باشـند و در     –مختلف اجتماعی هاي  مردان تمایل کمتري براي حضور همسرانشان در عرصه
دهند که همسرانشان در خانه بمانند و به وظایف سنتی خود مشغول باشـند.   می حجوامع در حال توسعه ترجی

رود با استناد  می یکی از توجیهات عمده اي که براي نگریستن زنان به عنوان موجوداتی وابسته به مردان بکار
هري گویـد شـو   می به کلمات یک وزیر بهداشت و تامین اجتماعی عبارت است از نظري شایع و همگانی که

درقبال جامعه و همچنین در قبال همسرش موظف است تا مایحتاج اولیه خـانواده   ،که توانایی کارکردن دارد
  .) 113  :خود را تامین کند( الند هیداري

درونـی فـراوان بـه ورطـه     هاي  واستعدادها  شود زنان با وجود پتانسیل می در واقع یکی از دالیلی که باعث
شوند نوع نگرش جوامع نسبت به زن است زنان در طول تاریخ مورد بی مهریهاي  اجتماعی کشاندههاي  آسیب

فراوان قرار گرفته و در شرایط برابري با مردان زندگی نکرده انـد و در بسـیاري از مـوارد بـا حقـوق خـود       
در  شـود اعتراضـی نداشـته و    مـی  آشنایی ندارند بنابراین در مقابل ظلم و ستم هایی که نسبت بـه آنهـا اعمـال   

 ،کنند که واقعا باید چنین باشد از طرف دیگر به فرض آشنایی اولیه با حقوق خود می بسیاري از موارد تصور
حمایتی الزم را در اختیار ندارند و قوانین جامعه نیز چتر حمایتی مناسبی را براي آنان فـراهم نمـی   هاي  اهرم

گوناگون حاکی از آن است که بسـیاري از  ي ها و عبارات مختلف در فرهنگها  سازد نگاهی به ضرب المثل
جوامع از دیر باز نگرش مثبتی نسبت به زنان نداشته اند. موارد بسیار زیاد دیگري نیز وجود دارد که در واقع 

معلوم است که وقتی تصور مطلـوبی از زنـان   . نسبت به زن استها  آیینه تمام نماي فرهنگ بسیاري از کشور
فرهنگی مسئولیت چندانی نیـز بـه   هاي  با وابستگی متقابل اجزاء در ساخت نظام در جامعه کم نباشد مطابق

زنان داده نمی شود. البته باید به این نکته اشاره کرد که وضعیت فعلی زنان نسبت به گذشته به مراتب بهتـر  
  است اما هنوز تا رسیدن به نقطه کامال مطلوب راهی دراز درپیش است.

  تاریخچه کار زنان
و زن همراه یکدیگر از مراحل مختلف تکامل اجتماعی گذشته و با همکاري یکدیگر به  تاریخ مرد در طول

کار وزندگی خود ادامه داده اند. آنها با هم کشاورزي را بوجود آوردند، دوران برده داري را پشت 
ارد جهان سرگذاشته و وارد مراحل زندگی درقرون وسطی شده و در نهایت هردو به عنوان نیروي کار و

صنعتی شدند. بررسی تاریخ اشتغال زنان نمایانگر این است که کار بر روي زندگی هردو تاثیرات متفاوتی 
  توان گفت که در طول تاریخ همواره به ضرر زنان بوده است. می داشته که بطور کلی
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 را بـه آسـیاب  کردنـد و سـنگ آهـن     مـی  زنان برده در معادن نقره و آهن کـار  ،به عنوان مثال در یونان
بردند و در جوامع دیگر نیز زنان اکثراً در صنایع نساجی مشغول به کار بوده و عده اي دیگر در پشم چینی  می

هـا   کردند. در اروپاي قرون وسطی زنان ماننـد مردهـا در دیـر    می گوسفندان و امور مرتبط با آن گذران عمر
قـرون وسـطی نیـز اصـناف زنانـه وجـود       هاي  ند.در شهرکرد می کارها  در کارگاهها  تجمع پیدا کرده و راهبر

دوزندگی،تزیین پارچه و لباس در انحصار زنان بـود البتـه    ،داشت تا قرن سیزدهم فعالیت هایی مانند بافندگی
خوریم در برخی از مشاغل ماننـد کفاشـی،کمربند سـازي،     می در قرون وسطی به زنان کاتب و پزشک نیز بر

شدند.این قوانین و انتخاب مشاغل بتدریج تحـت   می س از فوت همسر مشغول به کارقفل سازي و غیره زنان پ
توانسـت کارگـاه    می در بعضی از اصناف زن بیوه تنها یکسال بعد از فوت همسر. تأثیر جنسیت افراد واقع شد

صـنف  خود را اداره کند.بعد از یکسال فقط در صورت ازدواج با شاگرد شوهر خود یا مرد دیگري از همـان  
ماند.اما در صورت ازدواج با مردي که صـنف دیگـر کلیـه حقـوق      می حق استفاده از کارگاه برایش محفوظ

  .) 140 : ١٣٨٠،داد.) ( اعزازي می خود را از دست
هاي  بگین )) مشغول به کار بودند که بررسیهاي  در قرن چهاردهم زنان در صومعه هایی مانند (( صومعه

 زنـدگی هـا   متوجه زنانی بود که در ایـن صـومعه  ها  عقیب و آزار و ایذاء ساحرهجدید ثابت کرده است که ت
ریسـندگی  هـاي   کاستند. با ورود ماشین می کردند و علت واقعی ساحره صومعه بوده و از رونق بازار مردان می

دیگـري  هـاي   و بافندگی به عرصه زندگی اجتماعی توده زیادي از زنان بیکار شدند و پـس از آن بـه فعالیـت   
مانند توربافی،شماره دوزي و صنایع خانگی روي آوردند.انقالب فرانسه هم کمکی بـه تغییـر موقعیـت زنـان     

روسو بود هیچ اعتقادي به کار زنان نداشتند از هاي  نکرد زیرا انقالبیونی مانند روبسپیر که تحت تأثیر اندیشه
زنان باید در جهت آرامـش  هاي  ن دلیل فعالیتآمد و به همی می دیدگاه روسو خانواده پایه جامعه به حساب

  عمومی و تولیدي مشارکت داشته باشند.هاي  خاطر شوهر و فرزندان باشد تا مردان بافراغت خاطر در فعالیت
پس از انقالب فرانسه زنان روز به روز امتیازات بیشتري را از دست دادنـد و از مشـاغل پردرآمـدي کـه     

نده شدند و مجبور به قبول کارهایی شدند که مردان به دلیل درآمد پایین و یا مورد توجه مردان بود بیرون را
زنان با از دست دادن تدریجی حقـوق خـود    ،شرایط بدکاري از آن روگردان بودند بدین ترتیب در طی تاریخ

  فقیر و فقیرتر شدند.
سـانس و انقـالب صـنعتی    بنابراین پدیده (( فقرزنانه )) پدیده جدیدي نیست و ریشه در قرون وسطی و رن

شـدند امـا بایـد توجـه      مـی  در هر زمان چند مرد از کار بیکـار  ،دارد با ورود ماشین به صحنه زندگی انسان
هـاي   شدند چند برابر مردان بود صنعتی شـدن تعـارض   می داشت که تعداد زنانی که به این دلیل از کار بیکار

براي باقی ماندن در کار حاضر به پـذیرش دسـتمزدهایی   شدیدي را بین کارگران زن و مرد بوجود آورد زنان 
  پایین تر بودند.
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زن بیکـار وجـود    35000،مـرد بیکـار   21000با توجه به اینکه در قرن نوزدهم در پاریس در برابر هر 
داشت فرصت خوبی براي صاحبان صنایع پدید آمد تا از کار زنان به عنوان حربه اي علیه کارگران مردي که 

 تمزد بیشتر بودند استفاده کننـد کـه ایـن مسـئله باعـث افـزایش خشـم مـردان نسـبت بـه زنـان           خواهان دس
کردنـد کـه بـه طـور کلـی در       مـی  شد.مردان کارگرحمالت و اعتراضات سختی علیه کارگران زن اعمـال  می

  برگیرنده مطالب زیر بود.
آوردنـد و   مـی  مراقبت به عملآمدند که مردان باید از آنان  می زنان به عنوان موجوداتی صغیر به حساب

  به طور کلی وظیفه نان آوري به عهده مردان است بنابراین باید شرایط کار براي مردان مهیا شود نه زنان.
تواند به عنوان نماینده خانواده یـا جامعـه    می دوم اینکه هسته اصلی جامعه خانوادهاست و تنها کسی که

شود و به همین دلیل زنان باید  می شتغال زنان باعث بیکاري مردانارتباط برقرار کند مرد است و سوم اینکه ا
به خانه بازگردند و تحت سرپرستی پدر یا شوهر خود قرار گیرند.زنان نیز به عنوان عکس العمل در مقابـل  
این اعتراضات بتدریج جنبش هایی را بوجود آوردند. شرایط خصومت آمیز میـان زنـان و مـردان تـا شـروع      

اول ادامه یافت و درطی جنگ به علت کاهش نیروي کار مردان، فرصت بیشتري براي اشتغال جنگ جهانی 
زنان بوجود آمد اما با روي کار آمدن حزب ناسیونال سوسیالیست مجدداً نگرش منفی نسبت به اشتغال زنـان  

تبلیغ گردید. با روي کار آمـ هاي  بوجود آمد و آرمان  1933دن هیتلـردر  زنان آریایی خانه دار و مادر مجدداً
کلیه زنان متاهل شاغل در بخش دولتی از جمله زنان معلم متاهل از کار بی کار شدند و هر چند مدتی بعد با 

 کاري فرا خوانده شـدند نکتـه اي کـه در تمـام تـاریخ کـار بـه چشـم        هاي  شروع جنگ بار دیگر به میدان
بایسـت از   مـی  ه زنانی وجود داشـته انـد کـه   در طول تاریخ هموار. خورد ضرورت اقتصادي کار زنان است می

فرزندان و گاه از والدین خود سرپرستی کنند و بهعالوه بسیاري از زنان بخاطر در آمد کم شوهران مجبور به 
  اقتصادي شدند.هاي  فعالیت

  ها  کار زنان در ایران در مقایسه با برخی از کشور
مختلف چه در امور کشاورزي و دامپروري و چه هاي  در طول تاریخ زنان ایرانی همگام با مردان در عرصه

  در صنایع دستی مشغول بکار بوده اند.
بر طبق اطالعاتی که از زمان خشایار شاه بدست آمده به موجب الواح موجود تعداد زنان ودختران شاغل 

  )  14 –% کل کارگران بود ( راوندي 60در دستگاه اقتصادي شاهنشاهی 
مرتبط با این کار دخالت داشته اند طبق هاي  زنان همواره در امور قالی بافی و فعالیتبعد نیز هاي  در دوره

یتیم خود را با نخ ریسی بزرگ کرده هاي  تحقیقی که سیف انجام داده است یک بیستم بیوه زنان اصفهان بچه
آمـاري زنـان شـاغل     اند و مسلماً سایر بیوه زنان به امور دیگري نیز اشتغال داشته اند. به طـور کلـی بررسـی   

نمایشـگر   11365تا  1355دائماً بر تعدا آنان افزوده شد. دهه  1355تا  1335نمایانگر آن است که از سال 
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دادند در صورتی که یک  می % از جمعیت شاغل را تشکیل 8زنان تنها  65کاهش زنان در اشتغال بود در سال 
افزایشی در حدود یک درصد در میـزان اشـتغال    70تا  65رسیداز سال  می % 12دهه قبل از آن این میزان به 

شـویم کـه ایـن     مـی  شود با مقایسه اي میان درصد شاغلین زن در ایران با سایر کشورها متوجـه  می زنان دیده
% 20 – 40% نیروي کار است و در کشورهاي در حال توسعه نیـز  35 – 50درصد در کشورهاي صنعتی بین 
% و مصـر  9/25هندوستان ،%9/39در کره جنوبی ،%30دهد.مثالً در ترکیه  می نیروي کار را به خود اختصاص

  رسد. می %7/3% البته در کشورهاي فقیرتر از ایران مانند پاکستان این میزان به 18
  کشورهاي  وضعیت اشتغال و بی کاري در استان ومقایسه آن بابرخی از استان

و درصد  8/16که درصد بیکاري مردان درنقاط شهري شود می معلوم81با نگاهی به آمارگیري بهمن ماه 
بوده است این در صورتی است که میزان بیکاري مردان در نقاط  29/  2بیکاري زنان در نقاط شهري 

فوق هاي  برآورد شده است.آمار  32/  8است و میزان بیکاري زنان روستایی      10/  1روستایی بالغ بر 
شغلی بین زنان و مردان از یک سو در استان و از سوي دیگر هاي  فرصتنمایانگر اختالف فاحش از نظر 

سیستان و هاي  شغلی است.سهم زنان در اشتغال در استانهاي  سهم بسیار اندك زنان روستایی در فرصت
آذربایجان شرقی، مازندران و هاي  بلوچستان،کردستان و لرستان نسبت به استان ما بسیار بدتر و در استان

  )  56ص  – 1381ه مراتب بهتر است.(آمارگیري سال مرکزي ب
باشد که این ارقام نیـز نمایـانگر شـرایط تبعـیض      می 9زنان در همین رده سنی  28همچنین برطبق جدول 

  شغلی به مردان واگذاشته شده است.هاي  آمیز اشتغال در استان ماست و بیانگر این نکته که بیشترین فرصت
  ان چهارمحال وبختیاري  موانع اشتغال زنان در است

رسد که فرهنگ سنتی حاکم بر استان ما زمینه مناسبی را براي حضور زنان فراهم نساخته  می به نظر
است.حاکمیت فرهنگ مرد ساالري در استان ما تا حدي است که بسیاري از زنان را خانه نشین ساخته و 

کنند که براي اینکه بهتر بتوانند با  می تصورتکالیف خاصی را به آنان دیکته نموده است بسیاري از مردان 
خاصی را براي او ایجاد نموده و هاي  همسر خود به زندگی مشترك ادامه دهند بهتر است که محدودیت

زمینه اي را براي تمکن اقتصادي او ایجاد نکنند آنها بر این باورند که زنان به محض رسیدن به استقالل 
زنند  می رازند و از انجام وظایف همسرداري،خانه داري و مادري خود سربازاقتصادي علم طغیان را برمی اف

کنند آنان را همواره محتاج و نیازمند به خود کرده و بدین شکل سیادت و برتري خود را به  می پس سعی
ز شود و درواقع جامعه ا می اثبات برسانند.این باور غلط سبب تهی شدن جامعه از نیروهاي توانمند وپرتالش

  ماند. می ابتکار عمل و ذوق و قریحه زنان بی بهره
معضل دیگري که در باب اشتغال زنان وجود دارد تصور نادرست آنان از شغل و رواج روحیه پشت میـز  

وشد بسیاري از زنـان بـر ایـن باورنـد کـه مشـاغلی ماننـد         می نشینی است که در بسیاري از نقاط کشور دیده
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جدي به حساب نمی آید و بنابراین به اموري این چنینی هاي  به عنوان فعالیت دوزندگی،گلدوزي،گلسازي و...
در نظر نمی گیرند. البته تا حدودي حق با آنان ها  نگرندوبازار کاري براي این رشته می فقط در حد یک تفنن

ـ هاي  است به خاطر اینکه حمایت د و جدید از سوي دولت و یا بخش خصوصی از این مشاغل به عمل نمی آی
  زنان نمی توانند آتیه شغلی خود را به اشتغال بدین کارها تامین نمایند.

جامعه و تحصیالت دانشـگاهی زنـان تحصـیل کـرده اسـتان      هاي  از طرف دیگر با ید به عدم تناسب نیاز
استان بدون توجه به نیازهاي هاي  گذشته و مخصوصاً دهه اخیر دانشگاههاي  توجه کرد. متاسفانه در طی دهه
بـه مرحلـه   هـا   خاصی تربیت نموده است و بازار کار بسیاري از این رشـته هاي  واقعی استان افراد را در رشته

اشباع رسیده است البته این وضعیت فقط شامل حال زنان نیست و بسیاري از مردان تحصـیل کـرده روسـتایی    
  نیز با چنین مشکلی روبرو هستند.

توان به نگرشهاي غلط و افراطی در بخـش مـدیریت    می اشتغال زناناز دیگر مشکالت موجود بر سر راه 
دهند و زنان را به  می اشاره کرد که معموالً کارگران و یا کارمندان مرد را بر کارکنان زن ترجیحها  سازمان

محدود شغلی بایـد در  هاي  کنند که فرصت می نگرند و در مواردي فکر می عنوان نیروهاي ناکارآمد و ناتوان
روند و وظیفـه تـأمین    می ختیار مردان قرار بگیرد و چون آنان به عنوان سرپرست و نان آور خانواده بشمارا

خورد و بهعنوان یکـی   می معاش خانواده به عهده آنان است این طرز فکر در سطح کالن جامعه نیز به چشم
  کند. می غیر رسمی اشتغال خود نماییهاي  از سرلوحه

ان در اقتصاد و تولیـد الزم اسـت عوامـل بازدارنـده و موانـع موجـود بـر سـر راه         نظر به اهمیت نقش زن
  سازنده آنان چه در عرصه خانه و خانواده و چه در محیط جامعه شناسایی و برطرف گردد. هاي  فعالیت

نگاهی اجمالی به یکی از تحقیقاتی که توسط اینجانـب در اسـتان انجـام شـده گویـاي عوامـل مـؤثر بـر         
باشد. ذیالً فرضیات و روش تحقیق و جامعـه آمـاري مـورد مطالعـه بطـور       می ارتکاب جرم زناناي ه انگیزه

گردد. باشد که از این رهگذر بتوان موانع موجود در مسیر فعالیت مفید و سازنده زنـان را   می مختصر معرفی
  ید فراهم نمود.کار و تولهاي  مناسبی را براي حضور مثبت آنان در عرصههاي  شناسایی کرد و زمینه
  فرضیات تحقیق  

  براي پاسخگویی به سئواالت فوق و دستیابی به اهداف تحقیق فرضیاتی بشکل زیر طرح گردید :
  شود . می بیکاري شوهران باعث ارتکاب جرم زنان .1
 شود . می اعتیاد همسران باعث ارتکاب جرم زنان .2
 شود . می بیسوادي و یا کم سوادي زنان باعث ارتکاب جرم زنان .3
 شود . می نداشتن درآمد شخصی باعث ارتکاب جرم زنان .4
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 برادر ) باعث افزایش میزان جرایم زنان ،شوهر ،زورگویی یکی از خویشاوندان نزدیک مرد ( پدر .5
 شود . می

 شود . می انگیزه انتقام از همسر باعث افزایش جرم زنان .6
 شهري یا روستایی بودن با ارتکاب جرم رابطه دارد  .7
 بودن با ارتکاب جرم رابطه دارد . مجرد یا متاهل .8
 یابد . می با افزایش سن میزان ارتکاب به جرم کاهش .9

 روش تحقیق وحوزه مورد مطالعه  
 3بیش از » ارتکاب جرم زنان در استان چهارمحال و بختیاري هاي  بررسی علل و انگیزه« طرح مورد مطالعه 

تگاههاي ذي صالح مانند دادگستري و اداره امور سال بطور انجامید و علت طوالنی شدن آن این بود که دس
بایگانی هاي  زندانهاي استان به دالیل گوناگون از دادن اطالعات الزم در مورد تعداد زنان زندانی و پرونده

دهه هاي  دادگستري نداشتن آرشیو کامپیوتري در مورد پرونده. کردند می شده در مورد جرایم زنان خودداري
نمود و اداره امور زندانها نیز با  می مجوز از دیوان عالی کشور در این مورد را مطرحگذشته و نداشتن 

وجودیکه از نظر منابع کتابخانه اي سعی در همکاري داشت لیکن ورود محقق به زندان و تعامل با زندانیان 
د کم زنان زندانی ضمناً تعدا. دانست می زن را منوط به داشتن مجوز رسمی از سازمان مرکزي زندانهاي کشور

راز داري نسبت به زندانیان و جرایم آنها و لطمه نخوردن آنها از تجدید خاطرات تلخشان  ،مستقر در زندان
کرد و به همین دلیل امکان برقراري ارتباط و  می از دیگر مواردي بود که اداره زندانها بر روي آن تاکید

پذیر نشد از دیگر مشکالتی که در این راه وجود داشت و  تعامل چهره به چهره با زندانیان به راحتی امکان
کردند موقتی بودن حضور بسیاري از زندانیان زن در زندان استان بود آنان  می سازمانهاي مذکور بدان اشاره

کنند زن  می به دالیل حیثیتی و فرهنگی تا آنجا که ممکن باشد سعیها  به این نکته اشاره داشتند که خانواده
اینجانب متوجه شدم که تعداد دختران فراري ها  ر زندان باقی نماند به عنوان مثال با مطالعه پروندهمجرم د

به خاطر حفظ آبرو و ها  که توسط نیروي انتظامی دستگیر شده اند نسبتا زیاد است اما بسیاري از خانواده
مورد از تعهد یا وثیقه و ...  حیثیت خود در سریعترین زمان ممکن فرزندان خود را تحویل گرفته و در این

 استفاده کرده اند حال به وضعیتی که پس از آزاد کردن زن زندانی در خانواده و جامعه براي او فراهم
زندان دیگري در خانه  ،پس از خارج کردن زن مجرم از زندانها  شود نمی پردازیم چه بسیاري از خانواده می

شود که تعداد موجودي زنان زندانی  می ند مجموع این دالیل باعثنمای می سازند و یا او را طرد می برایش
پرونده مورد مطالعه ( کل  50از مجموع . دائمی زندانهاي استان بسیار کم و در حد انگشت شمار باشد

موجود در مرکز مداخله در بحرانهاي اجتماعی و شعبه ششم دادگستري در زمان تحقیق ) هاي  پرونده
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نفر زن زندانی ( کل  7که به شیوه پرسشنامه معکوس مورد استفاده واقع شد ضمناً با اطالعاتی بدست آمد 
  در زندان تکمیل گردید .ها  زنان زندانی موجود در بند ) مصاحبه انجام شد و پرسشنامه

بر اساس فرضـیات مطروحـه و سـئوالهاي مربوطـه در     ها  و ساخت شاخصها  و پس از تکمیل پرسشنامه
  و میزان حداقل و حداکثر امتیاز اکتسابی از آنها عملیات آماري انجام شدها  ذاري گزینهپرسشنامه و کد گ
  حجم نمونه و جامعه آماري

گوناگون مرتکب هاي  به شکل 70-80دهد که در دهه  می جامعه آماري تحقیق را زنان مجرمی تشکیل
زندان و یا داشتن پرونده در جرم شده بودند و ارتکاب جرم آنان باعث محکومیت آنها در دادگستري و 

را جامعه در مورد  در اختیار بود بنابراین جامعه آماري ما  57مراکز مشاوره شده بود که از این تعداد 
  دهد  می دسترس تشکیل

  نفر زندانی استفاده گردید . 7پرونده در دسترس و  50براي تعیین حجم نمونه بصورت تمام شماري از 
  روایی و پایایی  

بنابراین داراي روایی است چون قبل از توزیع این  ،مه تنظیم شده از اعتبار صوري برخوردار استپرسشنا
پرسشنامه در بین افراد مورد مطالعه ( نمونه در دسترس ) این پرسشنامه در اختیار چند نفر از صاحب نظران 

  قرار گرفت و کارشناسان آن را تائید نمودند .
% بدست آمـد و آن نشـانگر   87لفاي کرونباخ استفاده شده است که ضریب براي سنجش میزان پایایی از آ
  پایایی باالیی ابزار پژوهش است .

  ها   آزمون فرضیه
  توصیف ویژگیهاي جامعه آماري

  مجرمان مورد مطالعه – 1جدول
  موارد  تعداد  درصد

  زندانی  7  3/1
  پرونده  50  7/87

  جمع  57  100
نفـر از آنـان    7نفر بوده اند که  57مجرمان موردمطالعه  ،شود می همانطور که در جدول (الف ) مشاهده

الزم بـه  . نفر در دادگستري و مراکز مشاوره پرونده داشته انـد  50بردند و  می در زمان تحقیق در زندان بسر
مورد بررسی متعلق به کسانی بوده که توسط نیروي انتظامی بنا بـه دالیـل مختلـف    هاي  ذکر است که پرونده

  یر شده و به موسسات فوق الذکر ارجاع داده شده اند..دستگ
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  جرایم زنان زندانی – 2جدول 
  جرم  تعداد

  حمل مواد مخدر  1
  قوادي و مشارکت در تشکیل خانه فساد  1
  روسپیگري و ایجاد خانه فساد  1
  قتل عمد  2
  معاونت در قتل  1
  مارکت در قتل  1
  جمع  7

  جرایم مربوط به پرونده ها – 3جدول 
  جرم  تعداد

  گدایی   5
  دزدي  4

  فساد اخالقی  26
  مواد مخدر  2
  فرار از خانه  8
  فحاشی و نزاع  2
  چک بی محل   3

  وضعیت تاهل – 4جدول 
  وضعیت تاهل  تعداد  درصد

  مجرد  19  3/33
  متاهل  21  8/36

  مطلقه  8  14
  جدایی بدون طالق یا بیوه  9  8/15

  جمع  57  100
  بیانگر وضعیت تاهل افراد مورد مطالعه است . فوق جدول هاي  داده

 14ضمنا . درصد آنها متاهل بوده اند 8/36درصد از این افراد مجرد و  3/33شود  می همانطور که مالحظه
درصـد از   1/63درصد جدا از همسر زندگی کرده و یا بیـوه بـوده انـد. یعنـی حـدود       8/15درصد مطلقه و 
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لیل فاقد همسر بوده اند این نکته نیز بیانگر این مطلـب اسـت کـه میـزان     مجرمان زن یا مجرد و یا به هر د
  جرایم و انحرافات در بین افراد بدون همسر معموال بیشتر است .

  تعداد فرزند  – 5جدول 
. درصد آنها دو فرزندي بوده اند 8/15فرزند و  1درصد از مجرمین داراي  8/8شود  می همانطوریکه مالحظه

فرزند  5درصد دیگر نیز داراي  3/5دذصد داراي چهار فرزند و  3/5فرزند داشته اند و  3درصد دیگر  8/8
فرزند بوده  8درصد نیز صاحب  7درصد هفت فرزندي بوده اند و  3/5فرزندي و  6درصد  5/10. بوده اند

  فاقد فرزند بوده اند. 3/33درصد از مجرمین داراي فرزند و  8/66در مجموع . اند
  رزند نامشروعف  تعداد  درصد

  فاقد فرزند نامشروع  49  36
  فرزند نامشروع 1داراي   7  3/12
  فرزند نامشروع 2داراي   1  8/1

  جمع  57  100
درصد از افراد تحت مطالعه فاقد فرزند نامشروع بـوده و   36توان دریافت که  می فوقبا نگاهی به جدول 

 14دو فرزند نامشروع بـوده انـد یعنـی حـدود      درصد نیز داراي 8/1فرزند نامشروع و  1درصد داراي  3/12
درصد ا ز نمونه آماري صاحب فرزند نامشروع بوده اند که هر چند نسبت به بقیه افراد تعدادشان کـم بـوده   

ضمناً کم بـودن شـمار فرزنـدان نامشـروع بـه معنـاي امنیـت و        . اما همین عدد نیز جاي تامل و نگرانی دارد
  نیست . سالمت روابط جنسی بین انسانها

  نوع جرم – 6جدول 
  نوع جرم  تعداد  درصد

  گدایی  5  8/8
  دردي  4  7
  فساد اخالقی  28  1/49
  قتل  4  7
  مواد مخدر  3  3/5

  فرار ار خانه و رابطه نلمشروع  8  14
  فحاشی یا نزاع یا مزاحمت  2  5/3
  چک بی محل و یا مشکل مالی  3  3/5

  جمع  57  100
  باشد . می بیانگر انواع جرایم مجرمین فوقجدول 

درصـد   3/5درصد به قتل و  7 ،% به فساد اخالقی1/49 ،درصد به دزدي 7 ،درصد مجرمین به گدایی 8/8
  به مواد مخدر دست زده اند .
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درصد نیز درگیر نزاع و فحاشـی و مزاحمـت    5/3% فرار از خانه و رابطه نامشروع را تجربه کرده و 14
  درصد هم چک بی محل کشیده و یا مشکالت مالی دیگري را ایجاد نموده اند . 3/5ا ضمن. بوده اند

 1/49توان دریافت که بیشترین جرم صورت گرفته فساد اخالقی است که  می با نگاهی به ارقام این جدول
غلی و شـ هاي  باشد و پس از آن فرار از خانه و رابطه نامشروع ضمناً بیکاري و عدم ورود به عرصه می درصد

  باشد. می تولیدي جامعه از عوامل زمینه ساز ارتکاب جرایم زنان استان
  و افزایش تولید خالصه و نتیجه گیري و ارائه راهکارهایی جهت ایجاد اشتغال 

از دوران بسیار دور تاکنون زنان ایران مانند زنان همه جوامع سنتی بدون هیچگونه چشمداشتی کار خود را 
داخلی خانه کشیده شده و در انزوایی تلخ به سر هاي  عرضه نموده اند و بتدریج به عرصهبه خانه و خانواده 

هاي  واالیی برخوردار بوده و هستند وبه واسطه نگرشهاي  برده اند.با وجودي که بسیاري از زنان از قابلیت
این وضعیت . شکوفا سازندبالقوه خود را هاي  غلط و یا قوانین ناقص و تبعیض جنسی نتوانسته اند که استعداد

در همه نقاط کشور کم و بیش وجود داشته و در استان ما نیز به طرز چشمگیري هویداست. به منظور رفع 
  زنان در زمینه اشتغال : معضالت 

  گردد: می پیشنهادات زیر ارائه
مطبوعات و جراید نگاه تازه اي به زن و ،فرهنگ ساز جامعه از جمله صدا وسیماهاي  نهاد .1

و تولیدات فرهنگی خویش تصور نو و ها  درونی او داشته باشند وسعی کنند در برنامههاي  تانسیلپ
 تازه مبتنی بر واقعیت را در مورد زنان به افراد جامعه انعکاس دهند.

شغلی مناسب را متناسب با استعداد و توان آنان هاي  الزم به زنان داده شود وفرصتهاي  آموزش .2
است که سازمان هایی همچون آموزش فنی و حرفه اي و هالل احمر و صنایع فراهم نموده بدیهی 
 توانند مثمر ثمر واقع شوند. می دستی در این  راستا

درس مطلوب جهت آشنایی افراد به خصوص زنان با حقوق اجتماعی خود و هاي  گنجاندیدن برنامه .3
ی به نام آشنایی با حقوق ایجاد روحیه خودباوري در آنان به عنوان مثال در نظر گرفتن درس

 براي تمامی رشته ها.ها  و دانشگاهها  اجتماعی در برنامه کار دبیرستان
 و قوانینی که حقوق زنان را چندان لحاظ نکرده است.ها  هنجار،تجدید نظر در ارزش ها .4
 روحی و روانی الزم از زنان سرپرست خانوارهاي  حمایت .5
 توجه بیشتر به صنایع دستی بومی ومحلی به عنوان محملی براي ایجاد اشتغال زنان در استان  .6
 اشتغال زا هاي  در کانالها  خود اشتغالی و الزامی زنان در مصرف این وامهاي  افزایش میزان وام .7
هاي  حافزایش اعتبارات نهاد هایی همچون کمیته امداد و بهزیستی و الزام آنها به فعالیت در طر .8

 اشتغال زاي استان.
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با استفاده از مباحث جدیدي همچون پدافند غیرعامل میتوان بصورت سازمان یافته از مجموعه  .9
کاربردي  استفاده نموده واز هاي  راهکارهاي مناسب مانند موارد فوق الذکر در قالب بسته

 موجود به شکل بهینه بهره برداري کرد.هاي  پتانسیل
رهنگ سازي  مناسب براي رواج مبحث پدافند غیرعامل در جامعه و آشنا الزم است به منظور ف .10

و وسایل ارتباط جمعی  تالش بیشتري  در جهت شناساندن ها  کردن قابلیتها وتوانمندیهاي آن،رسانه
 آن به افراد و سازمانهاي دست اندرکار مسایل و موضوعات اجتماعی داشته باشند.

  منابع  
 1380خانواده، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان تهرانشهال،جامعه شناسی ،اعزازي

 1379 ،مهرپور، حسین،مباحثی از حقوق زن،انتشارات اطالعات،چاپ اول
 ،جامعه شناسی مدرن،مقاالت (( کار زن تمامی نـدارد )) و (( اسـطوره مـرد نـان آور )) جلـد دوم     ،پتر،ورسلی

 1373چاپ اول 
 1381کاري خانوار،بهمن اشتغال و بیهاي  آمار گیري از ویژگی

 1378انتشارات پروین،چاپ اول  ،کار،مهرانگیز،رفع تبعیض از زنان
 1371زمستان ،ذوالفقاري،غالمحسین،رهنمون،انتشارات سخن،چاپ چهارم

فصـلنامه  ،اجتمـاعی در اسـتان چهارمحـال وبختیاري   هـاي   خشونت وآسـیب  ،نابرابري ،فرحناز،زنان ،فردوسیان
 .1381، تابستان و پائیز 14،15ه شمار ،فرهنگ بام ایران

 1379شیخاوندي، داور، جامعه شناسی انحرافات ومسائل جامعوي، نشر مرندیز، چاپ چهارم
  .1372ستوده،  هدایت اله،  مقدمه اي برآسیب شناسی اجتماعی، موسسه انتشارات آواي نور، چاپ اول، پاییز

چـاپ   ،چـاپ نـور   ،انتشارات آواي نور ،نحرافات)آسیب شناسی اجتماعی( جامعه شناسی ا ،هدایت اله ،ستوده
  . 1380تهران ،هفتم
تاثیر زندان بر زندانی (( آسیب شناسی اجتماعی )) موسسه تحقیقاتی وانتشاراتی نور، چـاپ اول   ،عباس ،عبدي

1371.  
  1366پاییز  ،چاپ اول ،انتشارات کیهان ،جرم شناسی چیست ،مجرم کیست ،تاج زمان ،دانش
 ،چـاپ دوم  ،نشر همـراه بـا همکـاري نشـر ویسـتار      ،روانشناسی وجامعه شناسی جنایی ،سینمحمد ح ،فرجاد

  .1371زمستان 
چـاپ   ،انتشارات سـخن  ،ترجمه دکتر حسن پاشا شریفی ودکتر جعفر زند ،اچ.ج.جرم و شخصیت ،آیسینیک
  . 1375اول

  .1346انتشارات پاد  ،جلد اول ،حیدریان، محمود، روانشناسی وجامعه شناسی جنایی
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  .1368آبان ،تهران ،اولین سیمنار فقر وفقرزدایی سازمان بهزیستی کشور ،فقر وآسیبهاي اجتماعی ،پرویز ،پیران
  1346کی نیا مهدي جامعه شناسی جنائی تهران 

 ،چاپ اول ،انجمن جامعه شناسی ایران ،مجموعه مقاالت آسیبهاي اجتماعی ایران ،همسر کشی ،شهال ،معظمی
  . 1383بهار 
.وحـدود بـیش از   1375پـاییز  ،انتشارات روشـنگران ومطالعـات زنـان    ،جامعه شناسی خانواده ،شهال ،اعزازي
 منبع دیگر30

  
  



  مهندسیهاي  سازمانارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد 
  )پدافند غیرعاملعمرانی هاي  (مطالعه موردي: پروژه

   4ناصر طاعتی، 3محمد یوسفی، 2عمار فیضی، 1محمود فرشچی
  

  چکیده
یک سـازمان  هاي  آگاهی از عملکرد تمام جنبه، در دنیاي به شدت پیچیده و سخت رقابت کنونی

کوتاه مدت  ریزي ها، برنامه در هر سازمانی تدوین راهبرد. باشد می براي تصمیم گیري مدیران حیاتی
 ایجاد بهبود و تحول با ارزیابی عملکرد و شناخت وضع موجود آغاز، انجام اصالحات، و بلند مدت

یک سیستم کنترل در هر سازمانی که عملیات روزانه اش  عنوان بهتواند  می تعیین عملکردشود.  می
اهدافش رسیده اسـت را ارزیـابی   کندتعریف شده باشد و این که سازمان چقدر به  می را بررسی

، ارزیابی سنتی و تغییر محـیط رقـابتی  هاي  هاي روش اخیر با توجه به ضعفهاي  در سال. نماید
نـوین  هـاي   یکی از این مدل. جدیدي براي ارزیابی عملکرد سازمان ارائه گردیده استهاي  مدل

که این مـدل چـارچوب   دهد  می انجام شده نشانهاي  بررسی. روش کارت امتیازي متوازن است
و موسسات بزرگ جهان ها  آوردو بسیاري از شرکت می مناسبی را براي اندازه گیري عملکرد فراهم

پیمانکاري نیـز از اهمیـت بسـزایی    هاي  انتخاب شرکتاند.  هنسبت به پیاده سازي آن اقدام کرد
هـاي   کتانتخـاب شـر  ، روشی جهت ارزیابی عملکـرد ۀ هدف این پژوهش ارائ. برخوردار است

بـا روش  ها  وزن دهی به آنها،  مهم جهت ارزیابی این شرکتهاي  شناسایی شاخص، پیمانکاري
 پیمانکاري با تکنیک تاپسـیس هاي  تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی و در نهایت رتبه بندي شرکت

  . باشد می
تکنیک ، مراتبیروش تجزیه و تحلیل سلسله ، کارت امتیازي متوازن، ارزیابی عملکرد :ها کلیدواژه
  . تاپسیس

   

                                                   
 کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاه جامع امام حسین (ع) .1
 ammarfeyzi@live.com کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي /  .2
 تهرانکارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه  .3
 مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك کارشناسی ارشد .4

mailto:ammarfeyzi@live.com
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  مقدمه -1
وجود داشتند ها  و سازمانها  رویکرد هایی که در زمینه سنجش عملکرد شرکت ،در دوران عصر صنعتی

سنجش عملکرد سنتی هاي  تحت عنوان سیستمها  مالی بر مبناي حسابداري بودند که از آن اًرویکرد هایی صرف
شرایط و اصول حسابداري سنتی اي که در آن زمان رایج بوده محدود همیشه تحت ها  شود.این رویکرد می یاد

وارد عصر اطالعاتی شدند و مزیت رقابتی خود را در جاهاي دیگر ها  و سازمانها  بودند.به تدریج که شرکت
نیز توسعه یافتند و از حالت تک بعدي که ها  این رویکرد ،غیر از کاهش هزینه و افزایش بهره وري دیدند

سیستماتیک شده ها  به این ترتیب که اکنون این رویکرد. بعد مالی بود به حالت چند بعدي تغییر یافتندهمان 
 داخلی و ...هاي  دیگر سازمان مانند مشتري، فرآیندهاي  و عالوه بر تاکید بر بعد مالی سازمان به بعد

  )2002:حافظ و مالک، 2005پردازد.(کاپالن و نورتون، می
جدیـدي  هـاي   مدل ،ارزیابی سنتی و تغییر محیط رقابتیهاي  روشهاي  با توجه به ضعفاخیر هاي  در سال

تعـداد روز افزونـی از مـدیران در     1980براي ارزیابی عملکرد سازمان ارائه گردیده اسـت. در اواخـر دهـه    
بـراي   مختلف صنایع، تجارت به این نتیجه رسیدند که مدیریت سنتی و حسابداري مالی توان کافیهاي  واحد

   )2003هانت، دادن اطالعات کامل براي شرکت هایشان را ندارند.(
مالی براي ارزیابی عملکرد به تنهایی با مشکالت و نارسائی هایی همراه است، هاي  توجه صرف بر دیدگاه

مختلـف سـعی در   هـاي   ارزیابی چند بعدي نظیر کارت امتیازي متـوازن کـه از منظـر   هاي  لذا استفاده از مدل
  )1388ارزیابی عملکرد دارد گسترش یافته است.(مهرگان و نیري،

بـه نحـوي کـه     مهندسـی هـاي   سـازمان شناخت و معرفی یک روش علمی و جامع جهت ارزیابی عملکرد 
شخصـی در نتیجـه ارزیـابی تـاثیر نداشـته باشـد، از اهمیـت ویـژه اي         هـاي   فردي و اعمال سـلیقه هاي  ویژگی

  )1387برخوردار است.(صدر زاده،
 باشـد.معموالً  مـی  عمرانـی هاي  عمرانی وانتخاب شرکتهاي  اجراي پروژه پدافند غیرعاملیکی از وظایف 

به کار نمی ها  جهت انتخاب این شرکت پدافند غیرعاملشناخته شده اي را مدیران و کارشناسان هاي  شاخص
ورزند.در نتیجه شناخت  می ادرتمبها  مالی معموال به انتخاب شرکتهاي  برند و فقط با در نظر گرفتن معیار

بـه دلیـل    ،ارزیابی عملکرد و به کارگیري روش ومدلی مدون جهت ارزیابی و انتخاب شرکت هاهاي  شاخص
 افزاید. می وبر ضرورت انجام این تحقیق عمرانی از اهمیت به سزایی برخوردار استهاي  تعدد شرکت

عمرانـی  هاي  تناسب با ارزیابی عملکرد شرکتارزیابی عملکرد مهاي  هدف تحقیق حاضر شناسایی شاخص
رشـد و یادگیري،رضـایت    ،داخلـی هـاي   در شش منظر(مالی، ذینفعـان، فرآینـد   در مدل کارت امتیازي متوازن

عمرانـی بـا   هـاي   ارزیـابی عملکـرد شـرکت   هـاي   وزن دهی و رتبه بندي شاخص،کارکنان و محیط و جامعه)
  باشد. می عمرانی با استفاده از تکنیک تاپسیسهاي  ه بندي شرکتو رتب فرآیند تحلیل سلسله مراتبیتکنیک  
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  روش تحقیق -2
پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردي و از لحاظ نحوه گردآوري اطالعات، تحقیقی توصیفی پیمایشی 

دهد.ازبین کل کارشناسان  می تشکیل ،شرکت عمرانی استان تهران46است. جامعه آماري این پژوهش را 
باشند،با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه با جامعه محدود  می نفر 173که  غیرعاملپدافند ومدیران 

 دهند.روش نمونه گیري طبقه اي سیستماتیک می تعداد اعضاي نمونه را تشکیلها  نفر از آن  120تعداد
  باشد. می
  روش تجزیه و تحلیل داده ها 2-1
شود که  می استفادهها  گوناگون جهت تجزیه و تحلیل دادههاي  حقیق در مراحل مختلف از روشدر این ت 

  عبارتند از:
 تحلیل محتوا: مقاالت و کتب در ارتباط با موضوع تحقیق به منظور شناسایی عوامـل مـورد بررسـی قـرار    -1

  گیرد. می
  شود. می را شامل سازماندهی و تعریف اطالعات ،آمار توصیفی:جمع آوريهاي  تحلیل -2
بـا  هـا   ) به منظور رتبـه بنـدي و وزن دهـی بـه شـاخص     MADMتصمیم گیري چند شاخصه (هاي  تحلیل-3

  .تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیساستفاده از 
جهـت  EXPERT CHOICE 11 و SPSS، 2010 Excel 20هـاي   در پـژوهش حاضـر از نـرم افـزار    -4

  استفاده نموده ایم. AHPو  TOPSISمحاسباتو ها  تجزیه و تحلیل داده
  مبانی نظري و پیشینه پژوهش-3

نظارت و ارزیابی موضوعی است که از زمان مطرح شدن نظرات کالسیک مدیریت ارزیابی عملکرد :
همواره مورد نظر بوده است.به عبارت دیگر،تمام نظریات مدیریت به نحوي به موضوع نظارت،کنترل و 

و آن را یکی از وظایف اساسی مدیران دانسته اند.دالیلی که باعث شده تا سازمان هابه  ارزیابی بهاء داده
محاسبه هزینه تغییر یافته هاي  رویه-1سمت ارزیابی غیر مالی همانند ارزیابی مالی متمایل شوند عبارتند از:

-4ن المللی .ملی و بیهاي  نمایش خط و مشی- 3رقابت در این بخش به شدت افزایش یافته است.- 2است.
خارجی تغییر کرده و تغییرات اساسی در تکنولوژي هاي  درخواست-5عناصر شرکت تغییر یافته است.
خاص خود را هاي  مختلف و متنوع هستندو هریک ویژگی ،)مشاغل1999اطالعات به وجود آمده است(نیلی،

کردکه عمومیت داشته  به خصوصی را تعیینهاي  دارند؛از این رو هرگز نمی توان مجموعه اي از شاخص
براي ارزیابی عملکرد هر شغلی استفاده نمود.به طور کلی شاخص هایی که براي ارزیابی ها  باشندو بتوان از آن

دقت، صحت و اثر بخشی ها  شوند، باید خصوصیاتی داشته باشندکه استفاده از آن می عملکرد به کار برده
رتند از:*بتوان به آن اعتماد کرد؛یعنی اندازه گیري شاخص فرآیندارزیابی را افزایش دهد.این خصوصیات عبا
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متفاوت، کم وبیش نتایج یکسانی را عاید سازد. همچنین شاخص باید به گونه اي باشدکه اندازه هاي  در زمان
آید نداشته  می مختلف، تاثیري در نتایجی که از آن به دستهاي  گیري آن به وسیله ي افرادیا روش

را از یکدیگر مجزا ها  آن ،وجود دارد، تشخیص دادهها  که از نظر عملکرد میان سازمان باشد.*تفاوت هایی
نماید.بدیهی است که اگر شاخصی قادر به چنین تمایزي نباشد و عملکرد همه ي سازمان را به یک شکل و 

اهد کم وبیش در یک سطح ارزیابی نماید، نتایج حاصل کمکی به مدیر در اتخاذ تصمیمات منطقی  نخو
باور ها  شوند،قابل قبول باشد.این امر که سازمان می ارزیابیها  کرد.*براي سازمان هایی که به وسیله ي آن
گردد از اهمیت باالیی  می درست و منصفانه اي ارزیابیهاي  داشته باشند که عملکردشان بر اساس شاخص
که ارتباط  ،واقعیهاي  شود که از شاخصتواند موثر واقع  می برخوردار است.*سیستم ارزیابی عملکرد زمانی

  )1385مستقیم با شغل دارند، استفاده شود.(سعادت، 
هـاي   مزیـت رقـابتی خـود را در حـوزه    هـا   سازمان ،با فرا رسیدن عصر اطالعات کارت امتیازي متوازن :

هـاي   چـارچوب  ،دیگري غیر از کاهش هزینه و افزایش بهره وري دیدند در تالش براي غلبه بر این انتقاد ها
یـک تـوازن میـان     1989توسعه یافتند. کیگـان و همکـارانش در سـال    ها  ارزیابی عملکرد نوینی در سازمان

مالی و غیر مالی پیشنهاد کردنـد. کـراس و لیـنچ در    هاي  داخلی و خارجی و همچنین بین شاخصهاي  شاخص
مان را در سلسـله مراتـب آن   را توصیف کردند که عملکرد سـاز ها  هرمی از شاخص 1989و 1988هاي  سال

طبقه بندي ها  آنهاي  را در دودسته نتایج و تعیین کنندهها  فیتز جرالد شاخص 1991کرد.در سال  می یکپارچه
مدل کارت امتیازي  ،میالدي 1990و در نهایت در دهه ي )2008: لی و چانگ،2005کرد.(کاپالن و نورتون،

ی عملکرد و سپس بـه عنـوان ابـزاري جهـت کمـک بـه تحقـق        متوازن ابتدا به عنوان یک روش نوین ارزیاب
توسط رابرت کاپالن استاد صاحب نام دانشگاه هاروارد و دیوید نورتون مشاور برجسته مـدیریت   ،استراتژي

بـه شـدت مـورد اسـتقبال قـرار      ها  در امریکا مطرح شد و از سوي صاحب نظران مدیریت و مدیران سازمان
  )21 ،1390 ،سینیگرفت.(رضایی قهرمان و سید ح

پروفسور کاپالن، کنترل مدیریت سنتی را به صورت عام و اندازه گیري عملکرد را به طور  1983در سال 
پروفسور کاپالن به همراه دکترنورتـون  1992خاص مورد انتقاد قرار داد. این تفکرات ادامه داشت تا در سال 

چهـارچوب  "کننـد  مـی  ایی که عملکرد را هـدایت کارت امتیازي متوازن اندازه ه "در مقاله اي تحت عنوان
 1996داشـت کـه در سـال    هـا   کارت امتیازي متوازن را معرفی نمودند.این شیوه آن چنان تاثیري در سـازمان 

  سال گذشته است.75بزرگ ترین توسعه کسب و کار در طول  BSCعنوان شد، 
نون از زوایاي گوناگونی تغییر یافتـه  میالدي تاک90کارت امتیازي متوازن از زمان توسعه در اوایل دهه ي

دهد.کارت امتیازي متـوازن چـارچوبی بـراي     می )، سیر تکاملی کارت امتیازي متوازن را نمایش1است.شکل(
کنـد.(عالم تبریـزو    مـی  توصیف استراتژي به منظور خلق ارزش براي سهام دارن مشتریان و شـهروندان ارائـه  
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  )1388رحیمی،
  دولتی:هاي  براي سازمان BSCاز مزایاي 

  کمک به برنامه ریزي و مدیریت استراتژیک؛-1
قطور کـه شـاید حجـم آن بـراي برخـی      هاي  استراتژیک از یک شکل نوشتاري و مجلدهاي  تغییر برنامه-2

عملیاتی مختصر ورویت نتایج اجراي آن به طـور  هاي  جذابیت نیز داشته باشدبه یک سري گامها  سازمان
  روزانه؛

 سازد، بلکـه بـه برنامـه ریـزان نشـان      می ایجاد چارچوبی که نه تنها ارزیابی عملکرد دقیق را امکان پذیر-3
  دهد که چه چیزي را ارزیابی و اندازه گیري کنند و چه چیزي را رها سازند؛ می

  خود را با موفقیت اجرا کنند.هاي  سازد تا بتوانند استراتژي می مدیران ارشد را توانمند-4
کـاري  هـاي   برنامـه  ،ارتباط بین چشم انداز واهداف بلند مدت استراتژیک به اهداف کوتاه مدت عملیاتی-5

  )1386وبودجه.(کاتب و حسن آبادي، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  متوازنکارت امتیازي   : سیر تکاملی 1شکل 
نیاز بـه   ،کارت امتیازي متوازن که به صورت سنتی توسط کاپالن و نورتون معرفی گردیده اندهاي  منظر

) ایت کارکنان و منظر محیط و جامعهمنظر رضور در بر گرفتن دو حوزه ي جدید (به منظ ،اصالح و بازبینی
شوند. این دو منظر در مدل اصـلی توسـط    می مربوطه به طرز ویژه اي به تیم منابع انسانی دارند. این دو حوز

 نسل سوم نسل دوم نسل اول

BSC  به عنوان ابزاري  
براي ارزیابی 

  )1990عملکرد(

BSC به عنوان یک  
سیستم 

  )1996مدیریت(

BSC  به عنوان یک  
چهارچوب براي 

  )تاکنون2001تغییر(

  *اندازه هاي عملکرد   
  *تفکیک راهکار   
  *اهداف راهبردي و    
  نمایشگر هاي کلیدي عملکرد   
  *پاداش مرتبط با عملکرد   

ــادگیري ســازمان در انتهــاي دوره   *ی
  *شناسایی و حل مشکالت عملیاتی

  *بازخور براي برنامه دوره  آینده 
  *ایجاد دانش سازمانی  

  PDCA*چرخه ي مدیریت 

  *گام هایی براي تغییر در سازمان 
  *نقشه راهکار

  *الگو و جریان راهکار 
  *ترکیب بودجه و برنامه  
  *تغییر شرایط سازمانی
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نورتون و کاپالن مورد توجه قرار نگرفته است.داشتن یک منظر رضایت کارکنان بـه صـورت جداگانـه در    
در سازمان خواهـد  ي اهمیت این فاکتور و محرك کلیدي نشان دهنده  ،بین منظرهاي کارت امتیازي متوازن

سرمایه اي بزرگ براي تیم منابع انسا نی کمک نمـوده ودرایـن   در خلق ود.منظر محیط و جامعه(ارتباطات)ب
امتیـازي متـوازن را    شش منظر کـارت  ،)1(جدول )1390نماید.(رضایی و حسینی،  می راستا به سازمان کمک

  دهد. می نشان
  شش منظر کارت امتیازي متوازن : 1جدول 

  داخلیهاي  منظر فرآیند  منظر مشتریان(ذینفعان)  منظرمالی

  کارگیري دارایی هابه  -
  بهینه سازي سرمایه در گردش -

  افزایش رضایت مشتریان -
 هدف گیري مشتریانی که بیشترین سود را ایجاد -
  کنند. می

  تحویل به موقع کاال ها -
  بهینه سازي تکنولوژي -
  رابطه اثر بخش با مشتریان -

  جامعه(ارتباطات)منظر محیط و   منظررضایت کارکنان  منظر یادگیري و رشد
                                  هاي  افزایش مهارت و قابلیت-

  انعطاف پذیري
  میزان تنفیذ و اختیار دهی-

  فرهنگ مثبت سازمانی -
  ارتباط با مشتریان کلیدي-
  

  حمایت تجارت محلی -
  رهبري ارتباطات -
  پیوند با کارکنان احتمالی آینده  -

 1970، در دهـه ي  2توسط فردي عراقی به نام سـاعتی  ،AHP:روش 1سلسله مراتبیفرآیندتجزیه و تحلیل 
 AHPپـردازد.  مـی  شود،به تجزیه و تحلیل مراحـل  می شد.این روش مانند آن چه در مغز انسان انجام پیشنهاد

ین پیچیده و نـامعین را تعیـ  هاي  سازداثرات متقابل و همزمان بسیاري از وضعیت می تصمیم گیرندگان را قادر
دانش  و تجربـه ي خـود    ،را بر اساس اهدافها  کند تا اولویت می تصمیم گیرندگان را یاري ،کنند.این فرآیند

هـا   بندي گزینه رتبه-2و ها  بندي شاخص وزن دهی ورتبه -1:دو قابلیت عمده دارد AHPتنظیم نمایند.روش 
    استفاده شده است. AHPنسبت به هر شاخص. در تحقیق حاضر فقط از قابلیت اول 

تصمیم گیري بسـیار قـوي داراي   هاي  در عین سادگی از روش ،دالیل استفاده از تکنیک تاپسیس :این روش
مخـتص  هـا   تـوان برشـمرد کـه برخـی از آن     مـی  پشتوانه ي ریاضی نیرومند است. مزایاي چندي را بـراي آن 

TOPSIS هاي  هستند و برخی دیگر در سایر روشMADM   ارند:تصـمیم گیـري در صـورت    نیـز وجـود د
بـا مطلوبیـت   هـاي   بـا جنبـه مثبـت) و معیـار     مطلوبیت افزایشی( یعنی به صورت متغیريهاي  وجود شاخص

) میسر و قابـل انجـام   مسألهکاهشی (یعنی به صورت متغیر با جنبه ي منفی)هر دو (حتی توأم با هم در یک 
توان مورد استفاده و مقایسـه قـرار    می یار(شاخص)راتعداد قابل توجهی مع ،براي رسیدن به گزینه بهینه.است

) عمال و یا ذاتا محدودیت هـایی در ایـن زمینـه وجـود      SAW(مانند ها  داد، در حالی که در برخی از روش
                                                   

1Analytic Hierarchy Process(AHP)  
2 Thomas L.Saaty 
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بـه خـوبی   هـا   و شـاخص هـا   دارد.این یک روش ساده و داراي سرعت مناسب است و براي تعداد زیاد گزینه
کیفی و کمی میسر است(با اسـتفاده  هاي  گیري در صورت وجود توأم معیارتصمیم  ،پاسخگوست.در این روش

کیفی به مقادیر کمی).خروجی سیستم درآن به صـورت کمـی اسـت    هاي  مناسب در تبدیل متغیرهاي  از روش
همان  ،شود. این مقدار عددي می به صورت عددي بیانها  رتبه بندي کلیه گزینه ،عالوه بر تعیین گزینه ي برتر

قابلیت مشـاهده ي تـاثیر    ،با توجه به موارد فوقکند. می است که مبناي قوي این روش را بیان 1یکی نسبینزد
(تصمیم ساز) یـا آنالیسـت بـر روي رتبـه      DMتوسط ( یا وزن شاخص ها) ها  مقادیر ضریب اهمیت شاخص

 )1381،( به صورت عددي ) وجود دارد.(حاج مال علی کنی و احمديها  بندي گزین

  پیشینه پژوهش
کلیدي عملکرد، توسط کاپالن و نورتون معرفی هاي  ، براي تعیین شاخصAHPستفاده از پرسش نامه ا

با استفاده از رویکرد یکپارچه فرآیند سلسه  ، چن و پین2004). درسال 1996کاپالن و نورتون،گردید(
هزینه مرتبط با هاي  رکهکلیدي عملکرد و محهاي  شاخص ،)BSC-AHPمراتبی و کارت امتیازي متوازن(

) جهت KPIکلیدي عملکرد(هاي  شاخص ،)2007سوریادي ().2004،چن و پنرا تعیین کردند(ها  شاخص
دانش، تحقیقات و پشتیبانی، هاي  ارزیابی عملکرد موسسات علمی را اولویت بندي نمود. در این تحقیق معیار

مانند نرخ هزینه عملیاتی، کیفیت عملیات،  به عنوان هدف سلسله مراتب در نظر گرفته شد و شاخص هایی
در ).2007سوریادي،کلیدي عملکرد در نظر گرفته شدند(هاي  تحصیلی و ... به عنوان شاخصهاي  تنوع رشته

(خاص، قابل اندازه گیري، SMARTهاي  و معیار AHPاز  )، با استفاده2006(تحقیق دیگري آرش و مهبود
را رتبه بندي ها  در هتل کلیدي عملکردهاي  به موقع بودن)، شاخصدست یافتنی، واقع گرایانه بودن و 

کلیدي عملکرد منابع انسانی شرکت توزیع برق استان قم هاي  )، به تعیین شاخص1387بردیار و سیزدي(نمودند.
 ،پرداختند.نتایج حاکی از آن است که نرخ هزینه نیروي انسانی، رضایت شغلی BSC-AHPبا رویکرد 

کلیدي هاي  جی آموزش و پوشش نیاز سنجی نیروي انسانی از جمله مهم ترین شاخصپوشش نیاز سن
هاي  موجود در منظرهاي  ) تعیین شده در حوزه منابع انسانی هستند.همچنین از بین شاخصKPIعملکرد(

BSC،  هاي  درصد از جمله مهم ترین شاخص 55.8شاخص رضایت شغلی نیروي انسانی با درجه اهمیت
)، به ارزیابی عملکرد قرار گاه خاتم 1389ابن رسول و همکاران(زه منابع انسانی است.موجود در حو

و ها  و شاخصها  االنبیاء(ص) با رویکرد کارت امتیازي متوازن پرداختند.محققین با ارتباطی که بین سنجه
د.ایشان در قرارگاه برقرار کرده بوند مدل بومی شده اي براي سازمان مذکور طراحی کردنهاي  استراتژي

ند که به داخلی و رشدو یادگیري شاخص هایی را به کار برده بودهاي  مشتریان، فرآیند ،چهار منظر مالی
نه مدیریت هزی ،در منظر مالی از شاخص هایی همچون:نرخ هزینه نیروي انسانیشود. می صورت زیر تشریح

                                                   
1 Closiness 
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عمرانی و  ،:ارتقاي توان اقتصاديدر منظر مشتریان از شاخص هایی چونپروژه ها، نرخ هزینه سرپرستی.
جابه جایی کار  ،داخلی از شاخص هايهاي  مهندسی،اثر بخشی آموزش، رضایت مشتریان. در منظر فرآیند

تعالی سازمانی، خطاي جذب، توان جذب.  در منظر رشد و یادگیري از شاخص هایی مانند:نرخ توسعه  ،کنان
و کیفیت جذب استفاده  ،وزش کارکنان، نرخ عدم حضوري نیروي انسانی، تعدادساعات صرف شده براي آم

منابع انسانی ابتدا باید ساختار  KPIجهت تعیین  ،AHP -BSCبراي ایجاد چارچوب یکپارچه  شده است.
، مشخص کرد. کاپالن و نورتون BSCهاي  و شاخص هایی براي منظرها  سلسله مراتبی را با تعیین معیار
کسب سود، بازگشت سرمایه و درآمد؛ منظر مشتري کسب  ،منظر مالیاظهار داشتند، هدف اصلی در 

داخلی  کیفیت، افزایش تولید و بهره وري و در آخر وجه هاي  رضایت، ابقاء و وفاداري مشتري؛ منظر فرایند
)بکر و 1383رشد و یادگیري افزایش مهارت، دانش و توانایی نیروي انسانی مطرح هستند(شاهمرادي،

بکر و کارت امتیازي منابع انسانی هداف ذیل را بر شمردند(هاي  نظرهمکاران براي م
منابع هاي  عملکرد ها، اثر بخشی و سیستم ،منابع انسانی شامل صالحیت BSCچهار منظر )٢٠٠۴،همکاران

  ).1380انسانی هستند، (ابراهیمی،
الگوي مفهـومی   بررسی کامل یک پدیده مدیریتی،نیازمند داشتن یکاجرایی و مفهومی پژوهش: مدل-4

 مهم مورد بررسی  را نشـان هاي  باشد.چهار چوب یا یک مدل مفهومی،روابط تئوریکی میان متغیر می مناسب
مفهومی به منظور درك بیش تـر مراحـل   در این پژوهش ما به دو مدل اجرایی و )Sekaran,1998دهد( می

)، مدل 2)، مدل اجرایی و نمودار(1پرداخت.نمودار(خواهیم ها  انجام تحقیق و روشن نمودن روابط میان متغیر
  دهد. می مفهومی تحقیق را نشان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بررسی روش هاي مختلف ارزیابی عملکرد

  طرح مسأله

  سازمان هاي مهندسیارزیابی عملکرد 

شناخت شاخص 
 هاي بعد مالی

  )BSC( با رویکردکارت امتیازي متوازن پروژه هاي عمرانی شناسایی معیار هاي عملکرد
 

شناخت شاخص 
 هاي بعد ذینفعان

شناخت شاخص 
 هاي بعد فرآیند ها

 

شناخت شاخصهاي 
 بعد رشد و یادگیري

شناخت شاخصهاي 
 بعد رضایت کارکنان

شناخت شاخصهاي 
 بعد محیط و جامعه

  )TOPSISرتبه بندي شرکت هاي عمرانی (

 نتیجه گیري و پیشنهادات

 )AHPوزن دهی ورتبه بندي شاخص ها(
 

 : مدل اجرایی پژوهش1نمودار



  q  1167  هاي مهندسی سازمان ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد
 

  

  
   



1168 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تحقیقهاي  یافته-5
از نظر خبرگان هاي  ،به منظور سنجش اهمیت شاخص)1شماره(پرسش نامه ،پس از شناسایی شاخص ها

ارزیابی هاي  توزیع شد.سپس شاخص غیرعاملپدافند  بین خبرگان ،طراحی و پس از تائید روایی و پایایی

 
  (هدف)

ــه   (شاخص ها)   (مناظر) (گزین
  ها)

  مدیریت قرار دادها
  ارتقاء توان مهندسی و اقتصادي و عمرانی
  نرخ هزینه نیروي انسانی
  نرخ هزینه ماشین آالت
  تحویل پروژه ها در زمان مقرر
  مدیریت هزینه هاي پروژه ها

  ایجاد ساختار سازمان پروژه محور  ذینفعانرضایت 
  اندازه گیري عملکرد پروژه ها

  افزایش میزان آگاهی نیروي انسانی از اهداف خود
  گسترش سیستم فناوري اطالعات
  میزان جابجایی کارکنان
  تعداد ساعات صرف شده براي آموزش
  آموزش و ارتقاء توان فنی کارکنان

  درصد کاهش غیبت ها و تاخیرات
  رضایت کارکنان از سازمان  درصد نیروي انسانی آموزش دیده

  مدیر اداره ي خود رضایت کارکنان از

  نرخ پاداش ها و مزایاي جانبی
  میزان استفاده از سیستم نظرسنجی کارکنان

  )HSEتوسعه بهداشت،ایمنی و محیط زیست(
  نرخ جذب حمایت ها   

 1شرکت

 2شرکت

 3شرکت

 4شرکت

 5شرکت

 6شرکت

… 

 46شرکت

  میزان بررسی فرصت ها و تهدیدها

ت هاي عمرانی با استفاده از
ارزیابی عملکرد شرک

  
ک کارت امتیازي متوازن

تکنی
 -

س و فرآیند سلسه 
مراتبی تاپسی

  
(B

SC
-T

O
PSIS-A

H
P)

 

منظر رضایت   
 کارکنان

منظر رشد   
 ویادگیري

 مالیمنظر    

  منظر ذینفعان   

منظرفرآیندهاي  
داخلی

 منظر محیط و جامعه

 پژوهش : مدل  مفهومی2نمودار
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وزن دهی و رتبه بندي شد. نتایج حاصل از اولویت بندي و وزن دهی  AHPعملکرد با استفاد از تکنیک
  . باشد می )8تا 2(مناظر و شاخص ها، به صورت جداول 
 AHP با تکنیک BSC: اولویت بندي مناظر 2جدول

  نرخ ناسازگاري  اولویت  وزن   منظر  ردیف

 IR =0.006  1 0.30  مالی  1
IR < 0.1 

 IR =0.006  3 0.17  ذینفعان  2
IR < 0.1 

  2 0.22  داخلیهاي  فرآیند  3
IR =0.006 
IR < 0.1 

  4 0.14  رشد و یادگیري  4
IR =0.006 
IR < 0.1 

 IR =0.006  5 0.09  رضایت کارکنان  5
IR < 0.1 

 IR =0.006  6 0.08  محیط و جامعه  6
IR < 0.1 

 AHPبا  منظر مالیهاي  اولویت بندي شاخص :3جدول
رد
  نرخ ناسازگاري  اولویت  وزن  شاخص ها  منظر  یف

1  

  مالی

مدیریت قرار -1
  1 0.50  دادها

IR =0.01 
IR <0.1 

2  
ارتقاء توان  -2

مهندسی و اقتصادي 
  و عمرانی

0.21 2  IR =0.01 
IR <0.1 

نرخ هزینه -3  3
  نیروي انسانی

0.13 4  IR =0.01 
IR <0.1 

نرخ هزینه -4  4
  ماشین آالت

0.16 3  IR =0.01 
IR <0.1 
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 AHPبا  منظر ذینفعانهاي  اولویت بندي شاخص: 4جدول 
رد
  نرخ ناسازگاري  اولویت  وزن  شاخص ها  منظر  یف

1  

ذینفعا
  ن

تحویل  -1
در زمان ها  پروژه

  مقرر
0.61 1  IR =0.07 

IR < 0.1 

مدیریت -2  2
  پروژه هاهاي  هزینه

0.17 2  IR =0.07 
IR < 0.1 

افزایش  -3  3
  محرومیت زدایی

0.12 3  IR =0.07 
IR < 0.1 

رضایت  -4  4
 IR =0.07  4 0.10  ذینفعان

IR < 0.1 
 AHPبا  داخلیهاي  منظر فرآیندهاي  اولویت بندي شاخص:5جدول

رد
  نرخ ناسازگاري  اولویت  وزن  شاخص ها  منظر  یف

1  

ه فرآیند
  داخلیاي 

ایجاد  -1
ساختار سازمان 
  پروژه محور

0.26 1  IR =0.01 
IR < 0.1 

اندازه گیري  -2  2
  پروژه هاعملکرد 

0.19 4  IR =0.01 
IR < 0.1 

3  
میزان آگاهی  -3

نیروي انسانی از 
  اهداف خود

0.20 3  
IR =0.01 
IR < 0.1 

4  
گسترش  -4

سیستم فناوري 
  اطالعات

0.13 5  IR =0.01 
IR < 0.1 

میزان جابه  -5  5
  جایی کارکنان

0.22 2  IR =0.01 
IR < 0.1 
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 AHP با رشد و یادگیريمنظر هاي  :اولویت بندي شاخص 6جدول
رد
  نرخ ناسازگاري  اولویت  وزن  شاخص ها  منظر  یف

1  

رشد و 
  یادگیري

تعداد ساعات  -1
صرف شده براي 

  آموزش
0.37 1  

IR =0.07 
IR < 0.1 

2  
آموزش و  -2

ارتقاءتوان فنی 
  کارکنان

0.23 3  
IR =0.07 
IR < 0.1 

3  
درصد کاهش  -3
  2 0.21  و تاخیراتها  غیبت

IR =0.07 
IR < 0.1 

4  
درصد نیروي  -4

  4  0.19  انسانی آموزش دیده
IR =0.07 
IR < 0.1 

  
  

 AHPبا  منظر رضایت کارکنانهاي  اولویت بندي شاخص: 7جدول
رد
  نرخ ناسازگاري  اولویت  وزن  شاخص ها  منظر  یف

1  

رضایت 
  کارکنان

رضایت  -1
  1 0.58  کارکنان از سازمان

IR =0.02 
IR < 0.1 

2  
رضایت  -2

کارکنان از مدیر 
  اداره خود

0.18 2  IR =0.02 
IR < 0.1 

ها  نرخ پاداش -3  3
  و مزایاي جانبی

0.10 4  IR =0.02 
IR < 0.1 

4  
میزان  -4

استفاده از سیستم 
  نظرسنجی کارکنان 

0.14 3  
IR =0.02 
IR < 0.1 
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 AHPبا  منظر محیط و جامعههاي  اولویت بندي شاخص :8جدول
رد
  نرخ ناسازگاري  اولویت  وزن  هاشاخص   منظر  یف

1  

محیط 
  و جامعه

توسعه  -1
بهداشت،ایمنی و 

  ) HSEمحیط زیست(
0.09 4  IR =0.04 

IR < 0.1 

نرخ جذب  -2  2
  حمایت ها

0.18 2  IR =0.04 
IR < 0.1 

شناسایی  -3  3
  عوامل محیطی موثر 

0.12 3  IR =0.04 
IR < 0.1 

میزان بررسی  -4  4
 IR =0.04  1 0.61  و تهدیدهاها  فرصت

IR < 0.1 

)، به منظور سنجش عملکـرد هـر   2، پرسش نامه شماره (مناظر وشاخص ها پس از وزن دهی ورتبه بندي
پس از تائید روایی و پایایی ها  شاخص به ازاي هر شرکت عمرانی از نظر خبرگان طراحی شد. که پرسش نامه

) و 2حاصـل از پرسـش نامـه شـماره(    هاي  ت. از دادهقرار گرف غیرعاملنفراز خبرگان پدافند  120در اختیار
. پـردازیم  مـی  عمرانـی بـا تکنیـک تاپسـیس    هاي  به دست آمده از مرحله قبل به رتبه بندي شرکتهاي  وزن

 تاپسـیس نشـان   تکنیـک از استفاده برتر عمرانی باتوجه باشرکت  10، نتایج حاصل از رتبه بندي )،9( جدول
  دهد. می

  عمرانی شهر تهرانهاي  رتبه بندي شرکت: نتایج حاصل از 9جدول
شر
  کت

فاصله اقلیدسی هر گزینه 
diاز ایده آل مثبت(

+(  
فاصله اقلیدسی هر گزینه از 

diایده آل منفی(
-(  

ضریب نزدیکی به راه 
  رتبه  )*CLحل ایده آل(

22  14.873  17.895  0.862  1  
15  15.637  16.537  0.802  2  
35  16.20  15.103  0.754  3  
42  18.941  14.937  0.732  4  
5  19.683  14.792  0.647  5  
6  20.935  14.651  0.623  6  

10  21.763  13.984  0.595  7  
12  22.792  13.329  0.587  8  
18  24.921  12.891  0.495  9  
20  25.387  11.479  0.473  10  
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  نتیجه گیري و پیشنهادات-6
-AHPعمرانی با رویکرد ترکیبی هاي  در این تحقیق مدلی مدون و کاربردي جهت ارزیابی عملکرد شرکت

TOPSIS BSC عمرانی و کارت هاي  ارزیابی عملکرد متناسب با شرکتهاي  معرفی شد.ابتدا شاخص
ومناظر با استفاده از نظر ها  امتیازي متوازن از ادبیات موضوع ومحققین دیگر شناسایی شد، سپس شاخص

از مشخص شدن وزن وزن دهی شدند.پس  AHPش مقایسه زوجی با روهاي  سجی از خبرگان و پرسش نامه
 46عملکرد هر شرکت نسبت به هر شاخص سنجیده شد آنگاه  2با استفاده از پرسش نامه شماره  ها  شاخص

 46شرکت برتر از بین  10شرکت عمرانی واقع در شهر تهران با تکنیک تاپسیس رتبه بندي شدند.سپس 
عمرانی، پیشنهاداتی حاصل از هاي  جه پس از رتبه بندي شرکتنمایش داده شد.در نتیها  رتبه ي آن ،شرکت

  شود: می این تحقیق به شرح زیر ارائه
عمرانی بایـد از هـر شـش منظـر بـه      هاي  ) قبل از انتخاب شرکتغیرعاملمهندسی(پدافند هاي  سازمان-1

این تحقیق را جهـت  ي عمرانی مورد نظر خود پرداخته و از مدل معرفی شده در ها  بررسی و ارزیابی شرکت
  بهره مند شوند.ها  انتخاب آن

درباره ي اهمیت مناظر کارت امتیازي در این کیس  غیرعاملبا نظر سنجی هایی که از خبرگان پدافند -2
منظر مالی رتبه اول راکسب نمود .در نتیجـه توجـه بـه شـاخص مـالی       AHPشد. پس از رتبه بندي با روش

نمـوده اسـت، از    شاخص دیگر کسب 4در بین خصوصا شاخص مدیریت قرار دادها که بیش ترین اهمیت را 
  باشد. می اهمیت به سزایی برخوردار

هـاي   پیش به فرآینـد داخلی که از نظر اهمیت در رتبه دوم قرار دارد باید بیش از هاي  در منظر فرآیند-3
پروژه محور که از اهمیـت  هاي  به سوي سازمان غیرعاملپدافند خصوصا هدایت  مهندسیهاي  سازمانداخلی 

  داخلی دارد اهتمام و برنامه ریزي خاصی انجام دهند. یگردهاي  بیش تري نسبت به شاخص
ي گرفت.توجـه بـه   در منظر ذینفعان(مشتریان) که بـه عنـوان سـومین منظـر از لحـاظ اهمیـت جـا        -4

 نامشهود سازمان خصوصا شناسایی دقیق ذینفعان کلیدي (استفاده از ماتریس قدرت/تمایل پیشـنهاد هاي  سرمایه
در زمان مقرر، به عنوان بـیش تـرین   ها  باشد.شاخص تحویل پروژه می شود)، از اهمیت به سزایی برخوردار می

صـحیح و در  هـاي   بود که بایـد بـا برنامـه ریـزي     دیگرمنظر ذینفعان کسب نمودههاي  اهمیت را بین شاخص
  جریان کار قرار دادن و تعریف اهداف براي ذینفعان اصلی به این مهم دست پیدا نمود.

که در بین مناظر شش گانه کارت امتیازي داراي رتبه چهارم است.توجه به  ،در منظر رشد و یادگیري-5
ضمن خـدمت داخلـی   هاي  آموزشی و آموزشهاي  از سنجیمستمر و کاربردي براي کارکنان و با نیها  آموزش

  توان به این مهم دست پیدا نمود. می و خارج از سازمان
در منظر رضایت کارکنان که رتبه ي پنجم بین مناظر کسب نموده بود.توجه به رضـایت کارکنـان و   -6
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ن در هرچه بـیش تـر جـذب    توا ها می ي به موقع و استفاده از نظرات آنها  جلب رضایت کار کنان با پاداش
  نمودن کارکنان و افزایش رضایت آنان پیشرو بود.

منظر محیط و جامعه نیز از دید خبرگان پدافند رتبه ي ششـم را کسـب نمود.امـا بایـد از اهمیـت و      -7
تواننـد بـا    مـی  مهندسـی هـاي   تواند بر موفقیت سازمان ما داشته باشد غافل نشد.سـازمان  می تاثیري که محیط

خود تبدیل نمایند.همچنین تشـکیل تیمـی    برايتهدیدات را به فرصت  ،و تهدیدات محیطیها  فرصت شناسایی
 و تهدیدات در جهان پر تحول امروز بیش از بیش پیشـنهاد و سـفارش  ها  خبره به منظور شناسایی این فرصت

  شود: می شود.در پایان نیز پیشنهاداتی براي محققین آتی ارائه می
ــی بــا مــدل هــاي  شــرکتارزیــابی عملکــرد -1 ــا هــاي  و رتبــه بنــدي شــرکتEFQMعمران ــی ب عمران

  .ANPتکنیک
ــرکت -2 ــابی عملکــرد ش ــاي  ارزی ــدل ه ــا م ــی ب ــرکت  BSCعمران ــدي ش ــه بن ــاي  و رتب ــا  ه ــی ب عمران

  .ELECTREتکنیک
  .AHPبا تکنیکها  ورتبه بندي شرکت DEAبا تکنیکها  ارزیابی عملکرد شرکت-3
  منابع

)، طراحی مدل کارت امتیـازي متـوازن بـراي معاونـت     1389ی نتاج غالمحسین(تق ،ابن رسول، سید اصغر -1
  . 74سال هفدهم، شماره  ،مالی دانشگاه مالک اشتر، مجله علوم انسانی

  انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دهم.،تصمیم گیري چند معیاره، تهران ،)1390اصغر پور، محمد جواد ( -2
)، مورد کاوي چگونگی تاثیر کارت امتیازي متـوازن بـر مـدیریت    1386سعیده(الوندي محسن، منصوري  -3

  . 25شماره  ،کسب و کار در دوسازمان ایرانی، پیام مدیریتهاي  فرآیند
)، بررسـی و انتخـاب الگـوي پایـه ارزیـابی عملکـرد مراکـز        1389حسین پور، رضا، آراسته، حمید رضا،( -4

 .83-65،صص.57ه ریزي درآموزش عالی، شماره پژوهشی دفاعی، فصلنامه پژوهش و برنام
)، ارزیابی عملکرد امور مالیـاتی شـهر   1388عرب مازار، علی اکبر؛ میرزا حسن حسینی و زینب شفیعی ( -5

  )، فصلنامه تخصصی مالیات، شماره چهارم.BSCتهران بر اساس مدل کارت امتیازي متوازن (
  سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت). ،نیمدیریت منابع انسا ،)1385اسفندیار( ،سعادت -6
پخـش مـواد غـذایی بـا     هـاي   ارزیابی عملکرد شـرکت  ،)1391سید قاسم،  هاشمی،  ذبیح اله( ،کارساالري -7

به وسیله ي تحلیل سلسله مراتبی دلفی ها  استفاده از مدل کارت امتیازي متوازن با رویکرد انتخاب شاخص
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 بر کارکرد رسانه تأکیدجایگاه فرهنگ در پدافند غیرعامل با 

  1زهرا فرقانی
  

  چکیده
، کارگیري پدافند غیرعامل در جهت مقابله با تهدیدات و کاهش خسارات ناشی از حمالت هوایی به

آن تقریباً تمامی مراکز  ةموضوعی بنیادي و اساسی است که وسعت و گستر ،...زمینی و، موشکی
استقالل سیاسی ، کشور را در برگرفته و حفظ امنیت ملی... اقتصادي و، پذیر نظامی حیاتی و آسیب

 غیرعامل در واقـع پدافند . گیري در رأس امور است و اقتصادي و پیروزي در جنگ به نحو چشم
مقابله با دشمن و دفاع در مقابل هرگونه تجاوز و آماده سـازي روانـی   فرهنگی براي  بسترسازي

ها از جمله متولیان دفاع غیرعامل  رسانه. جامعه براي ناکام سازي دشمن در تهاجم به کشور است
در این مقاله بعد از توضیح و تشریح . دارند هستند که نقشی حیاتی و مهمی در این زمینه بر عهده

پردازیم و در نهایت کارکرد  توضیح نقش و جایگاه فرهنگ در این نوع دفاع می پدافند غیرعامل به
  . نماییم یک عامل فرهنگی مهم در جوامع امروزي تشریح می عنوان ، بهها در پدافند غیرعامل را رسانه

  رسانه و پدافند غیرعامل، فرهنگ و پدافند غیرعامل، پدافند غیرعامل :ها کلیدواژه
   

                                                   
  کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشجوي .1
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  مقدمه
. اند کردهبرنامه گذار انتقال به قرن آینده را شروع   و در حال توسعه، یافته توسعهبیشتر کشورهاي  دانیم می

ایران نیز مانند کشورهاي دیگر، به عنوان کشوري قدرتمند در سطح منطقه، نیازمند به برنامه یا راهبردي 
رتباط دارند، این ارتباط خواه با یکدیگر ا ها قدرتبراي دوران گذار از جنگ سرد است. امروز که بیشتر 

ناخواه در روابط و مناسبات ایران در سطح جهانی و این که چگونه ما بتوانیم از خود و منافع خود دفاع 
دارد. این امر وابسته به استراتژي کنونی ما در داخل کشور و نحوه حضور و همکاري در جامعه  تأثیرنماییم، 

مناسب براي ورود ایران به قرن آینده است. با پایان جنگ سرد، و  راهکاري غیرعاملجهانی است. پدافند 
، کشور ایران نیازمند به توانایی ملی و اتحاد و همبستگی ها دولتو  ها ملتنیز جهانی شدن و اتحاد بین 

  ).26: 1388  (کفاش،هاست بحرانجامعه در برابر انواع 
و افـزایش   هـا  پـذیري  آسیباست که موجب کاهش و اقداماتی  ها ریزي طرحشامل تمامی  غیرعاملپدافند 

نظـام در مقابـل تهدیـدات خـارجی گردیـده و مسـتلزم        هاي سامانهو  ها دستگاه هاي فعالیتپایداري و تداوم 
  ).68: 1387)(لونی و جاللی فراهانی، مسلحانه غیرسالح نیست(دفاع  کارگیري به

عمـومی در   آمـوزش و  سازي فرهنگامل، به کلی نظام در خصوص دفاع غیرع هاي سیاست 7بر اساس بند 
آن به اصول و ضوابط مقابله با تهدیدات  11بند  اساس براصول و ضوابط دفاع غیرعامل و  کارگیري بهزمینه 

و  شـده  پرداخته رسانی اطالع هاي شبکهو سایر تهدیدات جدید دشمن به منظور حفظ و صیانت از  افزاري نرم
الزامـی بـوده،    آنآن، دو اصـل از اصـول و ضـوابط دفـاع غیرعامـل کـه رعایـت         2کـه در بنـد   طـور  همـان 

آمـده)   1و فریب دشمن به منظور نیل به بازدارندگی و نیز ارتقا و پایداري ملی (کـه در بنـد    زدایی حساسیت
کـه در   آنجا و همچنین از باشد میو بخش مهمی از آن به عهده متولیان و اصحاب فرهنگی کشور  شده معرفی

شرایط بحرانی مانند جنگ، چه پیش از وقوع و چه حین جنگ همواره یکی از ابزارهاي مهم دشمن، تهاجم 
فرهنگی و نیز عملیات روانی علیه کشور هـدف بـه منظـور تغییـر هنجارهـاي اجتمـاعی و تغییـر افکـار و         

تهاجم و در حین تجاوز نظامی و پذیرش شرایط سلطه در پیش از  باهدفرفتارهاي مردم  نخبگان و مسئولین 
سهولت دستیابی به  و خودنظامی  هاي هزینهیا کاهش قدرت مقاومت ملی در برابر تهاجم و در نتیجه کاهش 

 تأثیرگـذار ، لذا نقش فرهنگ و اصحاب فرهنگی در این کـارزار بسـیار مهـم و    باشد میاهداف ظالمانه خود 
و با رصد دائمی اقدامات ضد  قرارگرفتهادهاي فرهنگی کشور نه هاي برنامهخواهد بود و الزم است در صدر 

  ).87: 1389ابعاد آن صورت پذیرد(فشارکی،  ي همهفرهنگی و روانی دشمن، تدابیر و اقدامات الزم در 
اگـر بـه موقـع شناسـایی،      شرایط بحرانی چه بالیاي طبیعی باشـد چـه جنـگ و چـه تهـاجم فرهنگـی،       

 يها هیالو جریان اطالعات شفاف و سریع باشد و آمادگی و آموزش قبلی هم در  شود ینیب شیپو  یرسان اطالع
به جامعه و مردم وارد کند.  يریناپذ جبران يها بیآس تواند ینمموثر انجام شده باشد  به طورمختلف جامعه 
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ریت بهینـه  در مدی  نقش بسزا و عظیمی در جریان اطالعات و ارتباطات دارند، ها رسانهدر دنیاي امروزي که 
وارد حـوادث و اتفاقـات   قادرند قبل از وقـوع   ها رسانه عملکرد خوبی از خود نشان دهند. توانند یم ها بحران

 يهـا  کانـال عمل شده و نقش موثري را به نمایش بگذارند و نقاط ضعف موجود را شناسایی کرده و با ایجاد 
  .را فراهم آورند ها آنسالم توزیع اطالعات و جریان مناسب آن موجبات کنترل 

ملـی اسـت و    يهـا  هـدف پدافنـد غیرعامـل، پشـتیبانی و حمایـت از      تیمأموربا توجه به اینکه نقش و 
هـوایی،    زمینـی، دریـایی،   يهـا  عرصهاحتمالی و ایجاد امنیت در تمامی  يها بحرانآمدن بر  فائق آناستراتژي 

عات و ارتباطات جدیـد و نـوین امـروزي    اطال يها يفناورفرهنگی و اجتماعی امروز و فرداي کشور است و 
در این مقاله سعی بر این اسـت کـه ابتـدا      به جوامع انسانی ارزانی بدارند، توانند یمقدرت دفاعی را  نیتر شیب

دفـاع داده شـود و در ادامـه بـه نقـش مهـم        يهـا  نوع نیتر مهمتوضیحی از پدافند غیرعامل به عنوان یکی از 
و متولیان  انیمتصداخته شود. و در همین راستا کارکرد رسانه به عنوان یکی از فرهنگ در این نوع دفاع پرد

  .  شود یمفرهنگی جوامع امروزي، در پدافند غیرعامل تشریح 
 فرهنگ

 تعریف فرهنگ -1-2
متداول در مباحث اجتماعی است، براي رسیدن به مفهوم امروزین خود  هاي واژهواژه فرهنگ که امروزه از 

گوناگونی فرهنگ را تعریف  هاي دیدگاهزیادي و از  نظران صاحبسیر تحول زیادي را طی کرده است. 
بشري مربوط  هاي فراورده. پارسونز معتقد است فرهنگ عبارت است از آن الگوهایی که به رفتار و اند کرده

بیولوژیک، از نسلی به نسل دیگر منتقل  هاي ژنبه ارث برسد، یعنی بدون مداخله  واندت میاست و 
عادات و   ). فرهنگ همچنین به شیوه زندگی اعضاي یک جامعه معین،64: 1389(عزیزآبادي فراهانی، شود می

 انسان، به اصالً . بدون فرهنگ ما، شود می، مربوط کنند میهمراه با کاالهاي مادي که تولید  ها آنرسوم 
نه زبانی خواهیم داشت که با آن مقاصد   نخواهیم بود، ، کنیم می معنایی که معموالً این اصطالح را درك 

  ). 36: 1373  احساس خودآگاهی و توانایی تفکر یا تعقل(گیدنز، گونه هیچخود را بیان کنیم و نه 
 داند می اي پیچیده ي مجموعهفرهنگ را تعریف فرهنگ از تایلور است که  ترین معروفو  ترین معمولاما 

، اعتقادات، هنر، اخالقیات، قوانین، عادات و هرگونه توانایی دیگري است به وسیله ها دانستنیکه دربرگیرنده 
  ).65: 1389انسان به عنوان عضوي از جامعه کسب شده است (عزیزآبادي فراهانی، 

نمـاد، بـاور،     ، شـاخص، تمثـال قابل تجزیه است:  فرهنگ به صورت تحلیلی از منظر چلبی به عناصر زیر 
  ).58: 1375تکلیف، فن، نفع معرفتی، کنش ارزشی، کنشگر، رابطه منطقی، رابطه گفتمانی(چلبی،  ارزش، 

به مثابه یک امر پویا و در حال تغییر و تکاپو و به یک حقیقت و عنصـر   ها برداشتفرهنگ در انواع  
، هـا  تـاریخ است. لذا هویت و انسجام درونی و برونی افراد، جوامع و  تبدیل شده بخش هویتروحی وحدت و 



1180 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
 

  

انسـانی اسـت و داراي ابعـاد،     اي پدیـده به حضور بالنده و فعال حقیقت فرهنگی بستگی دارد. زیـرا فرهنـگ   
  ).139: 1380(ایلگتون، باشد میمتعدد  هاي حوزهسطوح و 

  هاي فرهنگ ویژگی -2-2
  : شود میه شامل پنج مورد کلی است ک هایی ویژگیفرهنگ داراي 

: یعنی فرهنگ امري اجتماعی و فراگیر است و موضوعی نیست که به یک فـرد یـا موضـوع    فراگیري. 1
  اجتماعی است.  اي مسئلهخاص مربوط شود، بلکه 

ظـاهري یـک    هـاي  جلـوه : فرهنگ به طور عمده شامل سه الیه اسـت. الیـه نخسـت،    دار بودن ریشه. 2
و عالئـق مشـترك اسـت.     ها ارزشرسوم و رفتارهاي مردم آن فرهنگ است. الیه دوم فرهنگ که آداب و 

  اساسی آن فرهنگ است.  هاي بینشسومین الیه هم 
: بر اساس این ویژگی فرهنگ بـه دو فرهنـگ مـادي و    ها بینشو  ها نگرش. بنا کردن فرهنگ بر بنیاد 3

  .شود میالهی تقسیم 
  : یعنی فرهنگ یک مجموعه به هم پیوسته و یک کل پویا است. مند بودن نظام. 4
 ).123: 1386(سلیمی، قابلیت انتساب و انتقال. 5

مفهـوم   تـوان  مـی از سـوي اندیشـمندان    شـده  ارائـه کلی و بر اساس تعاریف مختلف  بندي جمعاما در یک 
  :فرهنگ را در موارد زیر خالصه کرد

، در آن غنا شوند میگوهایی را که در جامعه آموخته فرهنگ مفهومی گسترده است که تمامی ال •
 .گیرد می، در بر شوند میو از طریق نمادها منتقل  یابند می

 است. سازي فرهنگفرهنگ خاص انسان است و تمایز اصلی انسان و حیوان،  •
 در برگیرد، فرهنگ صفت ویژه هر جامعه است. تواند میبر خالف تمدن که چند جامعه را  •
 ، پس قابل اعتالء و تکامل است.یابد میالل زمان انباشتگی فرهنگ در خ •
 فروتر و کمتر خواند. توان نمیفرهنگ نسبی است و هیچ فرهنگی را  •
داراي  اي قبیله. بنابراین هر روستا یا شود می اي جامعهفرهنگ در معناي علمی، شامل هر گروه یا  •

 فرهنگ است.
ین رو، میراث فرهنگی از نسلی به نسلی دیگر منتقل هر فرهنگ قابل انتقال و آموختنی است. از ا •

 .یابد میبه جامعه دیگر انتقال  اي جامعه، یا از شود می
در هر جامعه عناصر فرهنگی پیوستگی زیادي به یکدیگر دارند، هر تغییر، موجبات بروز امواجی  •

 .کند میکه دیگر ارکان فرهنگ را دگرگون  سازد میرا فراهم 
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، ولی انجامد میدر نهایت اینکه، هرچند حرکت تاریخی جوامع به انباشتگی محتواي فرهنگی آنان  •
و  166: 1370نیست(ساروخانی،  پذیر امکانارزشی  بندي ردهمخصوصاً در زمینه فرهنگ معنوي، 

165.( 

 پدافند غیرعامل

  تعریف پدافند غیرعامل-1-3
از سوي عوامل طبیعی یا عوامل غیرطبیعی در معرض خطر قرار گیرند و امکان ایجاد حادثه و  ها انسانهرگاه 

. براي مثال سیل، طوفان و زلزله اند شدهضرر و زیان جانی و مالی وجود داشته باشد، به نوعی دچار تهدید 
خطراتی که امراض و  ها بیماري. حتی تهدید کنند میرا تهدید  ها انسانعوامل طبیعی هستند که زندگی 

 ها انسان. از  سوي دیگر در زندگی اجتماعی نیز شود میگوناگون براي جان بشر دارد، نوعی تهدید محسوب 
. خطر دزدي اموال، تصادفات رانندگی، وجود اشرار و سارقین، همه نوعی تهدید غیرطبیعی یا شوند میتهدید 

و  روشمندبراي جلوگیري از تهدیدات به صورت  تهدید اجتماعی علیه انسان است. به مرور زمان، جوامع
در مقابل تهدیدات، دانش خود را  ها انسان. اند کرده ریزي برنامهگوناگون دفاع را هاي  ، مدلشده حساب

الزم را به  بینی پیش، ها آسیبو براي جلوگیري از پیش آمدن حوادث و کاهش خسارات و  دهند میافزایش 
  ).2: 1389(نقیب السادات،آورند می عمل

در مقابـل   سـاز  انسانپیشگیري و رعایت تمهیدات پیشگیري، آماده سازي و مصون نمودن عوامل انسانی و 
تدبیر است. این موضوع در طـول تـاریخ از ذهـن مـدبران دور نمانـده و همیشـه        دهنده نشانهر نوع بحرانی 

. در شرایط کنونی که تعداد اند جستهبهره  از اقدامات تدافعی قبل از وقوع حادثه اي افسانهفاتحان و قهرمانان 
ضـرورت   روز در هر حـال دگرگـونی اسـت،    روزبهبه شدت افزایش یافته است و  ها آسیبو  ها بحرانو نوع 

مداقه در خصوص موضوع پدافند غیرعامل کاري هوشمندانه است. پدافند به معنی حفظ جان مردم، تضـمین  
حاکمیت ملی در همه مواقـع در هـر شـرایط، موقعیـت و هرگونـه      امنیت افراد، صیانت از تمامیت ارضی و 

: پدافند عامل که بیشتر در هنگـام وقـوع   شود میکه به دو شاخه تقسیم  ).13: 1389تجاوز است(احمرلوئی، 
دفاع در مقابل دشمن با به «. پدافند عامل شود میخیابانی و ...) استعمال  هاي شورشبحران(جنگ، سیل، زلزله، 

رزمی به منظور از کارانـداختن ماشـین جنگـی دشـمن و     هاي  تجهیزات جنگی و تکنیک  سالح ها،کارگیري 
و نوع دوم پدافند که بیشتر تاکید آن روي مدیریت پیش از بحران است و عبارت شود.  میتعریف   »نابودي آن

، تأسیسـات ، اهـ  سـاختمان نیـروي انسـانی،    پـذیري  آسیبکه موجب کاهش  اي مسلحانهاست از هر اقدام غیر 
 ، سیل و زلزله و رانش،سالی خشکبا عامل طبیعی ( هایی بحرانکشور در مقابل  هاي شریانتجهیزات، اسناد و 

داخلـی، تحـریم و ....)، پدافنـد غیرعامـل خوانـده       هـاي  شـورش لغزش و طوفان و ...) و عامل انسـانی(جنگ،   
  ).166: 1390(کامران و حسینی امینی، شود می
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نبوده و با  افزار جنگ کارگیري بهکه مستلزم  گردد میبه مجموعه اقداماتی اطالق  غیرعاملمفهوم پدافند 
 غیرنظـامی حیاتی و حساس نظامی و  تأسیساتاز وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و  توان میاجراي آن 

داد. اقـدامات  و تلفات انسانی جلوگیري نموده و یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکـن کـاهش   
امن و اعالم  هاي سازهشامل استتار، اختفاء، پوشش، فریب، تفرقه و پراکندگی، استحکامات و  غیرعامل پدافند
عمـدتاً   هـاي  ریـزي  برنامهاست از  اي مجموعه  ،غیرعامل). پدافند 19: 1387(جوانمرد و یوسفی، باشد میخبر 

مختلــف کشــور خواهــد  هــاي حــوزهع در مهندســی شــده کــه منجــر بــه پایــداري و افــزایش ضــریب دفــا 
  ).33و  32: 1389 شد(قدوسی،

کـه   شـود  مـی : یک سطح به مجموعه اقداماتی گفتـه  شود میپدافند غیرعامل در سه سطح در دنیا تعریف 
حیاتی، حساس و مهم کشور در مقابل حوادث طبیعی و غیرطبیعی یا انسان زا را  هاي زیرساخت پذیري آسیب

 پـذیري  آسـیب موجب کـاهش    ن سطح، سازمان مدیریت بحران کشور است. سطح دوم،کاهش دهد. متولی ای
دشمن خارجی خواهد شد که متولی آن سازمان  ي حملهحیاتی و حساس یک کشور در مقابل  هاي زیرساخت

زمـان   آنپدافند غیرعامل کشور است. سطح سوم نیز مربوط به دفاع غیرنظامی و یا تعیین تکلیف مـردم در  
انـواع تهـاجم    مقابـل  در. پـس  باشد میجنگ) است که متولی آن باز سازمان پدافند غیرعامل کشور (شرایط 

  طرف مرز و نه در داخل، توسـط دشـمن خـارجی باشـد،     آنسیاسی، اقتصادي، اجتماعی، حتی سایبر و ..که از 
  ).5: 1387  پدافند غیرعامل باید وارد عمل شود(مصطفوي،

احی ساختار و مشخصات فضا از دو بعد شکل و فـرم و عملکردهـاي آن، در   پدافند غیرعامل بر مبناي طر
حفاظـت از جـان    تأمینفضاي باز به منظور  هاي قابلیتناشی از جنگ، بهبود  هاي آسیبپی محدود نمودن و 

  .)Lacina, 2006: 276شهروندان و به حداقل رسانیدن لطمات جانی ناشی از سانحه جنگ است(
عـد دفـاع پیشـگیرانه در برابـر حمـالت      را بـا تاکیـد بـر ب    غیرعامـل داخلی، پدافند  پردازان نظریهبیشتر 

). در پدافند عامل فقط نیروهـاي مسـلح   8: 1390، حسینی امینی(کامران و اند کردهدشمن(عامل انسانی) تعبیر 
 تواننـد  میمردم  ، صنایع و حتیها سازمان، نیروها، غیرعامل تمام نهادهادر پدافند  که درحالیمسئولیت دارند. 

هوشیاري و   ،غیرعامل). در اصول پدافند 132: 1389برنافر،  ر عهده گیرند(حسینی امینی، اسدي،نقش موثري ب
عملیات روانی دشمن و آمـوزش عمـومی و    تأثیرگذاريمراقبت فرهنگی و جلوگیري از نفوذ دشمن و کاهش 

و الزم است به صورت پویا و زنده، سطوح جدید ملی اهمیت دارد  نفس اعتمادبهمردم و ارتقاء  سازي فرهنگ
  ).33: 1389 را اتخاذ کرد(قدوسی، غیرعاملتهدید دشمن را شناخته و راهکارهاي مناسب دفاع 

  غیرعامل پدافند اهداف -2-3
  اهداف پدافند غیرعامل به شرح زیر است:

  تسلیحات آفندي دشمن. گیري هدفهدف یابی و دقت   شناسایی، هاي سامانه.کاهش قابلیت و توانایی 1
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، تجهیـزات و نیـروي انسـانی مراکـز حیـاتی،      تأسیسـات ت و صدمات او کاهش خسار پذیري آسیب.تقلیل 2
  حساس و مهم نظامی و غیرنظامی کشور در برابر تهدیدات و حمالت دشمن.

  .کالن ملی کشور هاي سرمایه.حفظ 3
  رسانی. خدماتلید و و تداوم عملیات تو ها فعالیت.حفظ توان خودي جهت ادامه 4
  ..سلب آزادي و ابتکار عمل از دشمن و ایجاد شرایط سخت و دشوار براي وي در صحنه عملیات5
  .تسلیحاتی و نیروي انسانی هاي هزینهدر  جویی صرفه. 6
  ..افزایش آستانه مقاومت مردم و قواي خودي در برابر تهاجمات7
ودن وي به تلف نمودن منابع محدود خود بر روي اهـداف  . تحمیل هزینه بیشتر به دشمن از طریق وادار نم8

  کاذب و فریبنده و سلب صرفه جوئی قوا از وي.
  .. باال بردن توان دفاعی کشور9

ملـی در کـل فضـاي سـرزمینی کشـور از طریـق اعمـال سیاسـت          هـاي  سـرمایه جمعیـت و    ،.توزیع ثروت10
کلیدي و مراکز حیاتی، حساس و مهم تولیـدي   هاي زیرساخت، آمایش سرزمینی و پراکندگی تمرکززدایی

  و ...). رسانی آب، غذایی محصوالت کلیدي(نیروگاهی، پاالیشگاهی، صنعتی،
  الزم مقابله با دشمن در شرایط تهدیدات نامتقارن. هاي آمادگی. ایجاد 11
: 1387 ري،، به نقـل از قـدیري و مهـ   13: 1385 .حفظ تمامیت ارضی، امنیت ملی و استقالل کشور(صفوي،12

  ).195و  194
  ابعاد پدافند غیرعامل -3-3

نظامی،  هاي سالحدفاع غیرعامل، روزافزون هستند و معتقدند بشر به جاي گسترش هاي  طرفداران تئوري
تئوري دفاع غیرعامل را پیگیري نماید. چرا که دفاع غیرعامل به عقل و منطق نزدیک تر و به حقوق انسانی 

  :دهند میمشروع تر است. این دسته از اندیشمندان، ابعاد دفاع غیرعامل را به موارد زیر بسط 
ظت به بهتـرین وجـه آن در   .گسترش حفاظت در مقابل قدرت نظامی دشمن: اکنون در دفاع غیرعامل، حفا1

نظامی خود، امکان ردیابی  هاي سالح ترین پیشرفتهشکل اختفاء سوق پذیرفته است. به صورتی که دشمن با 
 اهداف اعم از نظامی و غیرنظامی را نداشته باشد.

ردي.افزایش قوه تحرك: تحرك 2 انی در دفاع غیرعامل به جابجایی سریع امکانات، ابزارها و نیروي انس راهب
زندگی سوق داده شده است. به نحوي که در مقابل حمالت و تهدید نظـامی   هاي شیوهدر  پذیري انعطافو 

و تجهیزات و مردم و نیروي انسانی کاهش  تأسیساتصدمه به   دشمن از طریق قدرت تحرك و جابجایی،
 یابد.

. شـود  میمردم با مشکل روبرو  مختل و زندگی  ارتباطی، هاي شبکه.توسعه ارتباطات: جوامع امروزي بدون 3
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ارتباطات در هر شرایطی و توسعه ارتباطات براي  هاي شبکهدفاع غیرعامل تاکید بر حفظ  هاي نظریهدر 
 نشده مد نظر قرار دارد.  بینی پیش هاي موقعیت

در بعـد   دفاع غیرعامل در دو بعد انسانی و فیزیکی معنا یافته اسـت.  هاي نظریهدر  سازي مقاوم: سازي مقاوم.4
و افزایش اسـتحکامات بـراي جلـوگیري از     ها ساختمانو  تأسیساتبه معناي تقویت  سازي مقاومفیزیکی، 

به معناي افزایش روحیه ایسـتادگی و   سازي مقاومنظامی است. اما در بعد انسانی،  هاي سالحآسیب مستقیم 
 نی و فرهنگی دشمن است.مقاومت مردم و انجام و همبستگی اجتماعی براي جلوگیري از حمالت روا

 هـا  آنو توسـعه   ها زیستگاهشهرها و  هاي مکاندفاع غیرعامل، آمایش و  هاي نظریه: در یابی مکان.آمایش و 5
 در نقاط امن با رعایت مالحظات امنیتی، اقتصادي، سیاسی و اجتماعی مد نظر قرار دارد.

تسلیحاتی نظامی و دفاعی قـرار   هاي هزینهدفاعی: توسعه دفاع غیرعامل در مسیر کاهش  هاي هزینه.کاهش 6
 10 هـا  آنو کـاربرد   تـأثیر نظامی، نسبت و  هاي هزینهیک دهم   دفاع غیرعامل، هاي هزینهدارد و میزان 

 نظامی است. هاي شیوهبرابر 
.امکان موازنه دفاعی: در دفاع غیرعامل، دفاع براي همه کشورهاي جهان که قـدرت و ثـروت و امکانـات    7

 هـاي  سیاسـت را ندارند، فراهم تر است. اتخاذ سیاست دفـاع غیرعامـل در    ها ابرقدرتلیحاتی با رقابت تس
. چرا که به امکـان  آورد میفرصت حفاظت از سرزمین را فراهم  ها آندفاعی کشورهاي جهان سوم، براي 

 تـوان  مـی ، دفـاعی  هاي هزینهکمی و کیفی بلندپروازانه ي تکنولوژیک تسلیحاتی وابسته نیست و با اندك 
 در مقابل دشمنان به وجود آورد. اي گستردهچتر حفاظتی 

دفاع غیرعامل، برتري قدرت نظامی به منزله دستیابی دشمن به اهـداف نیسـت،    ي نظریه.تکیه بر مردم: در 8
مقاومـت، موجـب فـراهم     هـاي  ارزشبلکه حضور مردم و تکیه بر پایداري مردم و فرهنگ و باورها و 

و داشتن قدرت نرم، توانایی کم نظیري براي مقابله با برتري تسلیحاتی بـه وجـود    شود میشدن قدرت نرم 
 .  آورد می

براي جلوگیري از نفوذ ها  دفاع غیرعامل، تکیه بر استحکام سیستم هاي نظریه: در ها  .نفوذناپذیري در سیستم9
جلوگیري از نفوذ دشمن در  دشمن مورد تاکید قرار دارد. جلوگیري از نفوذ دشمن در کسب اطالعات و یا

فرهنگی و اجتماعی و سیاسی از جمله این هاي  سیستم             ارتباطی و هاي شبکهو  اي رایانه هاي شبکه
 .باشد مینوع نگاه 

تهدید، بایستی بتوانید  گیري شکلو پیشگیري: در دفاع غیرعامل قبل از بروز حادثه و یا  بینی پیش.تاکید بر 10
، شناسـایی و یـا ضـعف    هـا  آسیبنقاط  شود میو پیشگیري نماییم. در دفاع غیرعامل تالش  نیبی پیشآن را 
دشمن براي رفع عیوب اقـدام   گیري بهرهاقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شناسایی و قبل از  هاي مؤلفه
 شود.
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بـه جـاي بـزرگ     دشـو  میدفاع غیرعامل تالش  هاي نظریهجانشین: در بعضی از هاي  .ساختن خرده سیستم11
و جانشـینی عملیـاتی بـا     دهـی  خدماتکوچک تر استفاده شود که امکان هاي  کردن سیستم ها، از سیستم

 یکدیگر را داشته باشند.
دفاع غیرعامـل از اهمیـت زیـادي     ي نظریهیا تکنولوژي دو منظوره نیز در  ها فناوريدوگانه:  هاي فناوري.12

وجـود دارد کـه در    رزمـی  غیرو  دفاعی غیر ابزارهايبرخوردارند. در این حوزه، طیف وسیعی از اقالم و 
 براي دفاع مورد استفاده قرار گیرد. تواند می اضطراريموقع 

ی، اهمیت ویژه .درك تهدید: در دفاع غیرعامل، درك تهدید و شناخت دشمن و نوع تهدید یا تهدید شناس13
 دارد. اشتباه در شناخت ماهیت تهدیدات موجب شکست در عملیات دفاع غیرعامل خواهد شد. 

: عامل مهم در دفاع غیرعامل، تکیه بر دانش، ابزارهـا و نیروهـا و تـوان خـودي     خوداتکاییو  خودکفایی.14
فـاعی شـود. تکیـه بـر     د آیـی  کـار موجب عـدم   تواند میاست. چرا که وابستگی به هر کدام در شرایطی 

الگوهاي بومی، تولید داخلی، استقالل اقتصادي و بسیاري دیگر ضامن حفظ سـرزمین از تهدیـدات دشـمن    
 ).111-113: 1389 (صادقی،شود می

  فرهنگ و پدافند غیرعامل
  تهدید فرهنگی، دفاع فرهنگی -1-4

دنیا را به اشکال  يها جنگو  تهدید عنصري است پویا که از گذشته تا کنون تابع جدي از تکنولوژي است
، و یا این که شود یمبلوتوث و ایمیل تهدید محسوب   است. امروزه بحث ماهواره، اینترنت، درآوردهمختلفی 

تا پیش از این براي کشوري تهدید نبوده، اما حاال خود به عاملی براي جنگ تبدیل شده است. در عصر حاضر 
نگ سایبر، اطالعات و فرهنگ است. تهدید دیگر فقط به بلکه ج  جنگ، جنگ موشک و اسلحه نیست،

مشخصی براي تغییرات در تهدید متصور شد و  يها حوزه توان ینمو دیگر  شود ینمجنگ نظامی خالصه 
  ).14: 1387(مصطفوي، گردد یبرنمالزام دیگر به تعریف دفاع غیرعامل اولیه مثل استتار، اختفا و .... 

نوع تهدید و حفظ بقا است که راهبرد اصلی هـر جامعـه محسـوب     باهرقابله بنابراین از نیازهاي بشر م
بقاي  اند نتوانستهرود. جوامعی که  می . بنابراین اگر هر موجودي نتواند بقاي خود را حفظ کند، از بینشود یم

. انـد  داشـته و تطابق با تغییـر شـرایط را   که توانایی پاسخگویی به نیازها  اند بودهخود را حفظ کنند جوامعی 
مانند که بتوانند مکانسیم مناسب بقاي خود را داشته باشند که ابعاد مختلفی  می در طول تاریخ باقی ییها ملت

خودش را حفظ کند و در مـورد هـر کـدام از     خواهد یمباید پاسخ دهد که چگونه  يا جامعهدارد. پس هر 
د را تطبیق دهد. این مجموعـه بـه نـوعی بـا     ، چگونه پاسخگو باشد و خویفتدبشرایطی که ممکن است اتفاق 

پدافند غیرعامل در ارتباط است. حفظ بقا از اصول پدافنـد و جـزء راهبرهـاي اساسـی آن اسـت. در زمینـه       
الگوهاي رفتاري به منظور حفظ جامعه، مورد نظر اسـت کـه    هاي یوهشو  ها روش  غیرعامل، پدافندفرهنگ 
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  ).6: 1387(فردرو، آورد یمي را به وجود شرایط حساس تر  در مقابل دشمن خارجی،
دفاع غیرعامل در حوزه فرهنگی، عبارت است از مجموعه اقدامات غیرمسلحانه اي کـه باعـث افـزایش    «
فرهنگـی و تبلیغـی   هـاي   حیاتی و حسـاس بخـش  هاي  زیرساختارندگی در دشمن، کاهش آسیب پذیري بازد

پایداري ملی، تسهیل مدیریت بحران ناشـی از تهدیـدات    ارتقاء و  ضروري فرهنگی،هاي  کشور، تداوم فعالیت
به این ترتیب دفاع غیرعامل در حـوزه  ». گردد می دشمن، عملیات فرهنگی و روانی ضد تهاجم فرهنگی دشمن

تحمل  ي آستانهمردم در شرایط تهدید و جنگ، ارتقاء  ي اداره ي نحوهو اقداماتی که  ها طرحفرهنگ، تمامی 
دیـدات دشـمن را   سازي مردم و کشور بـراي مقابلـه بـا ته    آمادهدات (فرهنگی و دفاعی) و ملی در برابر تهدی

  )87: 1389(فشارکی، شود شامل می
  غیرعامل و فرهنگ عمومی پدافند -2-4

گسترش مفاهیم دفاع غیرعامل در فرهنگ از دو منظر قابل بررسی است که هر دو منظر به یک نتیجه 
  :رسد میمنطقی 
  ها ارزشرهنگ و از منظر ف -الف
  اجتماعی و سیاسی –از منظر ساختار سیاسی  -ب

، گیرد می، هنگامی که ابعاد اجتماعی و فرهنگی یک کشور مورد تهدید قرار ها ارزشاز منظر فرهنگ و 
اسـت و تغییـر در    آمـده فرهنگی و تغییر رفتارهاي اجتمـاعی بـه وجـود     هاي ارزشدر واقع خطر دگرگونی 

فرهنگی موجب کاهش انسجام اجتماعی و اخالل در تداوم کارکرد نظـام فرهنگـی و اجتمـاعی و     هاي ارزش
  . شود میسیاسی 

تهدید امنیت کشور پس از انقـالب اسـالمی ایـران همـواره از طریـق        از منظر ساختار سیاسی و اجتماعی،
کـه موجودیـت اصـلی     فرهنگـی بـا   ها آنفرهنگی و رفتارهاي اجتماعی و عدم سازگاري  هاي ارزشتغییر در 

 هـاي  ارزشنظام بوده است، توسط دشمنان دنبال شده است. بدین ترتیب حفظ نظام سیاسی مستلزم ساماندهی 
فرهنگی و اجتماعی است و مفاهیم دفاع غیرعامل در فرهنگ عمومی موجب استحکام بیشتر نظـام خواهـد   

  ).101: 1389شد(مصطفوي، 
اجتماعی، بارزترین جایی است که  ي دهندهانسجام هاي  سیستم ترین هممفرهنگ عمومی به عنوان یکی از 

بایستی در فرهنـگ   غیرعامل. لذا براي گسترش مفاهیم دفاع کند میو نمادها در آن رشد   ها کنشو  ها ارزش
 ي حوزهعام انسانی و در  هاي ارزش ي حوزهدر  غیرعاملالزم صورت گیرد. مفاهیم دفاع  ریزي برنامهعمومی 

 غیرعامـل ، گسترش مفاهیم پدافند شناختی جامعهاست. از نظر  گسترش قابلفردي و گروهی و ملی  هاي رزشا
، نمادهـا  ها کنش  ،ها گرایش، ها ارزش  ،بینی جهانحوزه  6در فرهنگ عمومی به معنی گسترش این مفاهیم در 

  ).33: 1389 است(قدوسی، ها فناوريو 
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خودي در راستاي حفظ  هاي ارزشگ عمومی از منظر فرهنگ و در فرهن غیرعاملگسترش مفاهیم دفاع 
و تاریخ و مـذهب و   ها فرهنگ خردهاجتماعی و سیاسی کشور، بایستی در مجموعه   موجودیت نظام فرهنگی،

اجتمـاعی و در کلیـه    هـاي  آیـین عقیـدتی و   هـاي  نظاماجتماعی و  هاي گروهتقویت حس هویت ملی در کلیه 
  ).34: 1389 است(قدوسی، مداوم ویابد و این مسیري پیچیده  سطوح عمل سازمانی گسترش

  غیرعامل سازي در پدافند فرهنگ -3-4
یک نوع پدافند غیرعامل است. اگر در غالب تبیین طرح درس به این موضوع توجه  سازي فرهنگآموزش و 

به یک عامل و اصولی براي پدافند غیرعامل تبدیل   شود، فراگیري این مسائل به صورت کالسیک،
  )110: 1389 (صادقی،شود می

ه فرهنـگ اسـت،   در عرصه پدافند غیرعامل توسعه ادبیات دفاعی در حـوز  يساز فرهنگاولین گام براي 
ادبیات پدافند غیرعامل در میان اصحاب  يساز فرهنگگام دوم دشمن شناسی است. در این مسیر سومین قدم، 

فرهنگی، هنري و اجتماعی است. ادامه راه بـا توسـعه دادن فرهنـگ دفـاع در      يها حوزهرسانه، مطبوعات و 
  پیمود. توان یمختگان جامعه حوزه فرهنگ به عنوان یک مطالبه عمومی در میان نخبگان و فرهی

عرضی و طولی، هماهنگی و ایجاد سازگاري مناسب  يها آموزشبا  یجادشدهااین مفاهیم  آموزشتوسعه و 
فرهنگـی و اجرایـی کـردن     يها دستگاهفرهنگی، هنري، همسو کردن  يها دستگاهدر مقابل هجوم دشمن بین 
 يهـا  دسـتگاه ه به صورت یک برنامه دائمی در بدنه اعتبارات و سازوکار ک ینتأماقدامات فرهنگی دفاعی و 
دیگري براي رسیدن به این امر مهم است. در نتیجه یک طـرح کلـی نیـاز     يها راهاجرایی کشور قرار گیرد، 

است که براي تهیه آن باید جلسات هم اندیشی بین اصحاب فرهنگی و هنري و دفاعی تشکیل شود. هنرمندان 
از ابزار هنر براي تقویت قواي دفاعی بـه عنـوان نیـروي حمـایتی عمـل       توانند یم و مستندسازان در این راستا

  ).15: 1387کنند(مصطفوي، 
، باید مردم را به این باور رساند که دشمن به جامعـه  یرعاملپدافند غ يساز فرهنگدر جامعه در راستاي 
 تواننـد  یمـ جمعیتـی   يها تراکمو را مورد تهاجم قرار خواهد داد. فضاهاي عمومی  آنما حمله خواهد کرد و 

منجر به کاهش تلفات، مقاومـت بیشـتر در برابـر دشـمن،      تواند یم یآمادگمورد هجوم قرار گیرند، بنابراین 
  ). 13: 1387حفظ استقالل سیاسی و ارضی منجر شود(محبی،

  دفاع غیرعامل در حوزه فرهنگ مأموریتاهداف و  -4-4
  :باشد میرهنگ شامل موارد زیر الف) اهداف دفاع غیرعامل در حوزه ف

 آموزشی، پرورشی و فرهنگی در برابر تهدیدات دشمنان. هاي زیرساخت سازي مقاومو  سازي ایمن .1
 دفاع غیرعامل. هاي آموزهو  ها روش تعلیم و آموزش جامعه نسبت به مفاهیم،  ،سازي فرهنگ .2
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در سطح  ها پذیري آسیبمقاومت و پایداري ملی در مقابل تهدیدات و کاهش  ي آستانهارتقاء  .3
 ).89: 1389جامعه(فشارکی، 

  :باشد میدفاع غیرعامل در حوزه فرهنگ شامل موارد زیر  هاي مأموریتب) 
  دفاع غیرعامل در سطح جامعه. هاي آموزهتوسعه و گسترش  -1
  مورد نیاز در نظام آموزشی در خصوص دفاع غیرعامل. هاي آموزشطراحی و تدوین محتواي   -2
  تحصیلی. ي رشتهغیرعامل در مقاطع تحصیلی و آموزشی متناسب با دوره و  دفاعدن متون آموزشی گنجان -3
  .هاي مختلف تحصیلی ي دانش دفاع غیرعامل در رشته تولید و توسعه -4
اجتماعی و هنري وابسته و تعیین وظایف در امر دفاع   هاي فرهنگی، ها و تشکل گیري از توان سازمان بهره -5

  غیرعامل.
ي نفـوذ   ترویج، بسط و گسترش فرهنگ دفاع غیرعامل در سطوح مختلف جامعـه بـا اسـتفاده از گسـتره     -6

  ها و مراکز فرهنگی کشور. دستگاه
  دمیدم مستمر روح مقاومت و دفاع در میان جامعه.  -7
  فضاسازي فرهنگی و مشارکت گسترده در این زمینه در جامعه و آحاد مردم. -8
محسـوس و   هاي فرهنگی و آموزشی کشـور در برابـر تهاجمـات محسـوس و غیـر      زیرساختسازي  ایمن -9

 ).89 -93: 1389تهدیدات دشمن(فشارکی، 

  در پدافند غیرعامل ها رسانهنقش 
  ها رسانهاهمیت  -1-5

، مارشال مک لوهان معتقد است که اگر فناوري یک دوران، مصنوع فکر و عمل ها رسانهدر باب اهمیت 
. وسایل باشد یمگفت که انسان هر عصر هم به سهم خود مصنوع فناوري زمان خود  توان یمانسان است 

ارتباط جمعی نه فقط در حاالت و تصورات و ادراکات انسان موثر است، بلکه در سیستم اعصاب و ادراکات 
ارتباط جمعی  مختلف با وسایل يها جنبهگذاشته و او به طور ناخودآگاه وضع خود را از  ریتأثحیات انسانی 

  ).130: 1385منطبق کرده است(هاشمی، 
مختلف، کارکردهـاي متفـاوت دارد. بـا     يها حوزه. رسانه در هاست رسانهدنیاي امروز، عرصه جنگ بین 

در جامعه انگیزه و حرکت ایجاد کرد یا فرهنگ عمومی را بنیان نهاد و گسترش  توان یم ها رسانهاستفاده از 
ارتبـاط دوسـویه را    تواند یمتبیین کرد. رسانه  توان یمی را در زمینه موضوع خاصی داد. همچنین افکار عموم

 يهـا  نـه یزمهمگانی در  يها رسانه آنچهبین افراد یک جامعه و حتی جامعه جهانی برقرار کند. اطالعات و 
: 1391ئی، اثر را بر جوامع انسانی دارند(موسوي میرکال نیتر شیب، دارند یممختلف اجتماعی و سیاسی عرضه 

188.(  
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  ها رسانهقدرت  -2-5
 قدرت بارا به  کاري خالف خواسته خود وادار کند. این وادار کردن اگر Bبتواند   Aقدرت یعنی اینکه

به آن  توان یمصورت گیرد در آن صورت  Bنام دارد ولی اگر به واسطه اقناع   فیزیکی همراه باشد، خشونت
نیازهاي واقعی خود را از  توانند ینمکه  ندیآ یمدر این حالت افراد در وضعیتی گرفتار . داد هژمونیعنوان 
که قدرت هژمونیک شده طالب  زنند یمغیر واقعی تشخیص بدهند و در نتیجه دست به انتخابی  يها خواسته

 ریتأثادتر تحت باشد به همان اندازه نیز افراد زی تر دهیچیپآن است. هرچه ابزار هژمونیک کردن قوي تر و 
زمینه را  ها رسانهمنظور قدرت از نوع دوم است. یعنی  میکن یم. وقتی از قدرت رسانه صحبت رندیگ یمقرار 
خودشان را ادن اوضاع، تصویر مردم از جامعه با مطلوب جلوه د توانند یمآنان  .کنند یمآماده  اقناعبراي 

، سرعت و پیچیدگی آن نهفته ع تصویر، ابهامدرتی است که در نواین تحول ناشی از ق. متحول کنند
  ).22و  21: 1384(رزاقی،است

  رسانه و فرهنگ -3-5
فرهنگ پدیده اي است مرتبط با فرایندهاي تاریخی و تحوالت اجتماعی که پدیده «استونس معتقد است 

نایبی و آغاز، »( ارتباطات آن را از یک امرصرفاً تاریخی به مقوله اي نو، معاصر و متحول تبدیل می کند
1388 :43(.  

جمعی درون یـک   هاي رسانهجمعی و فرهنگ دو نوع رابطه وجود دارد. یکی اینکه خود  هاي رسانهبین 
 يهـا  نهیشـ یپیـا   هـا  زمینهجمعی موکول به وجود پس  هاي رسانه. یعنی وجود شوند میمحیط فرهنگی تولید 

جمعی مستلزم داشتن امکانات تخصصی، فنـی،   هاي رسانهکه حیات و ادامه فعالیت  گونه همانفرهنگی است. 
 هـاي  رسـانه کـه   همان طور. یا سازد یمرا  ها رسانهاست که حیات اقتصادي  ییها عرصهامکانات مالی و بقیه 

با ایـن بخـش داشـته     توانند یمجمعی با نظام سیاسی در تعامل هستند و یک بعد سیاسی یا اثرگذار سیاسی را 
دوسویه با این بخش داشته باشند. یـک سـوي ایـن     يا رابطهدر تعامل باشند و  توانند یمهم  فرهنگ با باشند، 
درون ایـن   و در کننـد  یمـ جمعی خودشان درون یک فرهنـگ فعالیـت    هاي رسانهاست که  گونه نیارابطه 

که در  . یکی از این دو نقش، وظیفه تولید محتواي فرهنگی است،رندیگ یمفرهنگ هم دو نقش کلی بر عهده 
و مسائل فرهنگی انتخـاب و   ها تیاولوبر اساس نوع شناخت از  ایو خاصی نهفته است  يها امیپاین محتوا یا 

جمعـی،   هـاي  رسانه. بنابراین وظیفه ردیگ یمو پیام سازي صورت  شده انجامگزینشی صورت گرفته، پردازشی 
. نقش یا کارکرد دیگري که اند شدهتولید  درون یک محیط فرهنگی ها برنامهاست که این  ییها برنامهتولید 
تولیدي  هر حالفرهنگی است که تولید خودشان نبوده اما به  يها امیپجمعی دارند، در واقع انتقال  هاي رسانه

کـه پیامشـان    یرفرهنگـ یغفرهنگـی و حتـی    يهـا  تیشخصـ است که در سطح جامعه و در بین هنرمندان و 
  ).18: 1381داراي نوعی اثرگذاري فرهنگی باشد، وجود دارد(منتظر قائم،  تواند یم
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رویکرد مطالعات فرهنگی به رسانه، بر این باور است که با توجه به جایگاه مستقل فرهنگ، پیام رسانه 
. از آن رو که به آشکارسازي معنـاي مسـتقر   ردیگ یماز مباحث فرهنگی جاي  يا رمجموعهیزاز یک سو در 

و از دیگر سو، پیام ارتباطی نیز به ایجاد دگرگـونی فرهنگـی در    ورزد یممبادرت  ها امیپختار محتوایی در سا
  ).41: 1384(دهشیري، ورزد یمهتمام مخاطبان ا

  رسانه و پدافند غیرعامل -4-5
  رعاملیپدافند غجایگاه رسانه در  -1-4-5

حران اقتدار و بحران توسعه از جمله بحران هویت، بحران مشروعیت، بحران مشارکت، بحران نفوذ، ب
، مورد تهدید قرار دهد و اگر ها رسانهکشورها را در دنیایی امروز  تواند یماست که  ییها بیآسو  ها بحران

 ها بیآس. در جهان امروز براي دفاع، الزم است به ردیگ یمدشمن قرار  يریگ بهرهبه آن رسیدگی نشود، مورد 
دشمنان  سوءاستفادهمسائل مورد  گونه نیاسیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي توجه نمود تا  يها بحرانو 

حضور  يا رسانهالکترونیکی و  يها سالح نیتر دهیچیپقرار نگیرد. در تهدیدات امروزي که دشمنان با 
نسل  يها جنگکه در  ، عالوه بر توان دفاعی نیروهاي نظامی، مردم نیز نقش موثر و کارا دارند. چراابندی یم

. لذا رندیگ یمچهارم، مردم اولین کسانی هستند که توسط دشمن به صورت غیرمستقیم مورد تهدید قرار 
مورد توجه در پدافند غیرعامل  يها نهیزمافکار عمومی براي کاهش آسیب از  يساز منیا يها وهیش

  ).3و  2: 1389است(نقیب السادات،
ی جدید خود عملیات روانی و فرهنگی را ابزار قرار داده است که الزم و در واقع دشمن در راهبرد تکنیک

و فرهنگ جز ابزارهاي  هاست نیقیاساس حوزه فرهنگ مرجع باورها و  نیبر املزوم عملیات نظامی است. 
  ).15: 1387اصلی مورد حمله دشمن است(مصطفوي، 

دلیل توجه به پدافند غیرعامل را بـه عنـوان    تواند یمتوجه به شکل تهدید و نفوذ از گذشته تا به امروز، 
ابـزار جنگـی و    کـار بـردن  فرهنگی به خوبی نشان دهد. در گذشته تهدید سخت از طریق بـه   ي مقولهیک 

. این امر بـا جنـگ سـخت و ضـرب و زور نظـامی تکمیـل       شد یمنظامی براي تحمیل اراده به دیگران انجام 
، سیاسـی،  يا رسانه. در دنیاي امروز، تهدیدات نرم نیز وجود دارد که معموالً دشمنان با استفاده از ابزار شد یم

اجتماعی، سیاسی  يها ینگراناقتصادي و فرهنگی براي ایجاد رعب در مردم و به وجود آمدن شرایط بحران و 
تا همین امر بـه   دهند یمور کار قرار و در خطر قرار دادن ساختارهاي سیاسی و اجتماعی کشور آن را در دست

آرامی و نرمی در مردم، نوعی میل به عدم دفاع و عدم ایستادگی را بـه وجـود آورد و دقیقـاً نـوعی عملیـات      
  .ردیگ یمروانی، بدون استفاده از سالح صورت 

ی، توانـایی مـا را   امروزه براي مقابله با تهدیدات جدید باید آگاهی و دانایی را افزایش داد و  افزایش دانای
براي افزایش توانایی براي مقابله بـا تهدیـدات دشـمن اسـت(نقیب      يا نهیزم. پدافند غیرعامل، دهد یمافزایش 
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یی مثل صدا و سیما و سینما ابزار اصـلی دفـاع از تمامیـت کشـور     ها رسانه). در این شرایط 3: 1389السادات،
  ).15: 1387هستند(مصطفوي، 

ارتبـاط دارد. قـدرت در مرکـز     قـدرت  بـا بنیـادین   يا گونـه هنگی، همه چیز به در زندگی اجتماعی و فر
از فرهنگ است. تمام عملکردهاي معنادار، به روابـط   ریناپذ کیتفکفرهنگی جاي دارد و بحثی  يها استیس

 ياهـ  تیذهنو  ها گاهیجا، کنند یم. این روابط ما را به فعاالن اجتماعی و سیاسی تبدیل شوند یمقدرت مربوط 
یکسان نیستند، روابط قدرت موجود در عملی معنادار ممکـن   ها آن ي همهکه  دهند یمرا به ما ارائه  يا ژهیو

قـدرت بـه برخـی افـراد و      روابـط دیگـري هسـتند.    ي دربردارندهاست حالتی متعادل داشته باشند، ولی غالباً 
باشند. ابزاري براي بیان وجود و عالیـق   تر رگذاریتأثفرهنگی  يها کنشکه در قلمرو  دهد یمامکان  ها گروه

ابزاري براي انتشار، عرضه و توزیع آثار، ابزاري براي تعریـف    عرضه و توزیع آثار،  خود، ابزاري براي انتشار،
اجتمـاعی.پس بـراي گسـترش     يهـا  ارزشخود و ابزار الزم براي تعریف معانی مختلف و شکل بخشـیدن بـه   

نیز هم راستا عمـل نماینـد. در    ها آناخت قدرت را نیز در جریان قرار داد و مفاهیم دفاع غیرعامل بایستی س
تجـاري و اقتصـادي پیونـد دارد.     يهـا  حوزهنیز گره خورده است و با  ها رسانهجهان امروز ساخت قدرت با 

براي نمونه توجه بسیاري که در جهان به فرهنگ معطوف شده است در راستاي سـاخت قـدرت و تجـارت    
فرهنـگ شـده    ي حـوزه عواملی که موجب توجه خط مشی گـذاران سیاسـی بـه     نیتر مهمو یکی از  باشد یم

ي جمعـی اسـت.مدت زمـانی زیـادي     هـا  رسانهکاالها و ابزارهاي فرهنگی جدید همچون  ریتأثاست، نقش و 
 مختلف جنگ و سیاست آشنا شـده اسـت.   يها صحنهدر  ها آنو کاربرد  اي رسانهنیست که بشر با تهدیدات 

کـه   انـد  افتـه یدر، اند دهیرسبه بن بست   به ویژه زمانی که ابزارهاي فیزیکی منازعه،  همیشه دو طرف درگیر،
براي رسیدن به پیروزي از ابزارهاي کم خرج تر و  توان یم  غیر از زخمی کردن، کشتن و اسیر کردن حریف،

براي متقاعد کردن یک طرف نسـبت بـه    ها هرساناز  اند عبارتتر نیز استفاده نمود. این ابزارها  الوصول سهل
در ایـن میـان، کشـوري برنـده میـدان       طرف دیگر، بدون دریافت امتیاز در خور توجه. يها خواستپذیرش 

را فراهم کرده باشد و هم در  يتر شرفتهیپبزرگ تر و  یرسان اطالعتبلیغاتی و  سازوبرگخواهد بود که هم، 
ید فرهنگی، خبري، هنري و تبلیغـاتی جلـوتر از رقیبـان خـود حرکـت      زمینه ارتباطات و متقاعدسازي و تول

  ).2: 1387کند(نقیب السادات، 
طریـق امنیـت کشـورها را تهدیـد      آنتا از  اند شده لیتبدبه ابزار مهمی در دست دشمنان  ها رسانهامروزه 

مختلف را ایجاد نموده، به منازعات داخلی دامن بزنند. مقابله با این تهدیدات در وهله اول  يها بحرانکنند و 
را مـدیریت نمـوده، نظـم جامعـه      ها بحرانو سپس داشتن راهبردهاي مناسبی است که  ها آننیازمند شناخت 

 رعامـل یپدافنـد غ ارد. محفوظ باقی بماند. این راهبردها در قالب مقوله پدافند غیرعامل قابلیت دنبـال شـدن د  
دشـمن   اي رسـانه عملیـات روانـی و    یـی زا بیآسآماده سازي ذهنی، روحی، روانی، اجتماعی و فرهنگی است تا 
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، گردد یمدر وادي فرهنگ دنبال  ها رسانهروانی از طریق  عملیاتکه  گونه همانگردد.  خطر یبکمرنگ و یا 
فرهنگی است ك نیاز به بسترسازي  مقتضی در  يا مقولهه، شیوه مقابل نیزتریآم صلحپدافند غیرعامل به عنوان 

  ).3: 1387جامعه دارد(نقیب السادات، 
  وظایف رسانه در پدافند غیرعامل -2-4-5

مهمی که در دفاع  ي فهیوظبایستی براي انجام  ها رسانهدر دفاع غیرعامل نقش اساسی دارند و  ها رسانه
در دفاع غیرعامل نیازمند داشتن آمادگی  ها رسانهایی داشته باشند. اجر يزیر برنامه، دارند عهدهغیرعامل به 

متعددي به  يها رسالت ها رسانههنگام و بعد از تهدید)  اطالعاتی و عملیاتی هستند. در شرایط تهدید (قبل،
  عهده دارند: 

 .شناخت تهدیدات دشمن •
 خسارات کشور در صورت بروز تهدید. ارزیابی از خطرات و •
 .مقابله با تهدیدات دشمنراهکارهاي  •
 .به مردم در هر شرایط ممکن یرسان اطالعپایدار کردن جریان  •
 ي.اضطرارتمهیدات ارتباطی الزم در شرایط  يریکارگ بهو  ینیب شیپ •
 .تقویت و حفظ انسجام ملی در برابر دشمنان •
 .عمومی مردم پیرامون دفاع غیرعامل يها یآگاهافزایش  •
 ).114: 1389، ینیعالءالددر شرایط بحران( یرسان اطالع يها وهیش يریکارگ به •

  :دهند میتهدیدات را از چند زاویه مورد بررسی قرار   ،ها رسانه
  ماهیت تهدیدات .1
  آرایش امکانات و عوامل انسانی .2
  الزم و ضروري هاي بینی پیشو  ها آمادگی .3
  عوامل تهدید .4
  بحران و تهدید بندي درجه .5
  ).115: 1389، عالءالدینیمردم و مسئولین( هاي واکنش .6

  ها رسانهدفاع غیرعامل توسط  هاي ویژگیو  ها مشخصه -3-4-5
ضرورت آمادگی و » دفع در برابر تهدیدات دشمن« هاي مشخصه)از منظر دفاع غیرعامل یکی از نخستین 1
 هاي راه کارگیري بهو  آن ي گستردهرسانه است. آشنایی با جنگ نرم و ابعاد  اندرکاران دستبودن  روز به

، عالءالدینی(شود میمحسوب  ها رسانه ي حوزهمقابله براي حفظ امنیت کشور، از جمله کارهاي اساسی در 
  ).115و  114: 1389
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 آمدهايبا استفاده از سابقه اخبار و پوشش خبري واقعه، تصویر پیش  ها رسانههمچنین مدیران خبري 
  ).171: 1388خود مجسم کند(طاهریان،  احتمالی را از قبل براي مخاطبین

بیشتر حائز اهمیـت اسـت زیـرا     ها رسانه سازي فرهنگ) در مرحله پیش از بحران، کارکرد آموزشی و 2
ي جمعـی در  هـا  رسـانه از آموختن از یک فاجعـه اسـت.    تر هزینهاز طریق آموزش بسیار کم  آمادگیایجاد 

آموزش عمومی به منظـور پیشـگیري از    هاي برنامهبراي  ابزاري توانند میصورتی که درست مدیریت شوند، 
باشد که منجر به دستیابی و استفاده از دانش  اي گونهباشند. آموزش عمومی باید به  آنبراي  آمادگیبحران و 

: 1389 ، میراث فرهنگی و ... گردد. (روشندل اربطانی و صـلواتیان، ها داراییبومی به منظور حفاظت از مردم، 
8.(  

در مرحله پیش  توانند میبرخورداري از کارکرد نظارت بر محیط و تفسیر  ي واسطههم چنین به  ها رسانه
را در محـیط ملـی شناسـایی و بـه مسـئوالن و کـارگزاران        گیري شکلبالقوه و در حال  هاي بحراناز بحران، 

  ).1388گوشزد کنند(روشندل اربطانی، 
، عدم قطع ارتبـاطی رسـانه بـا مـردم در شـرایط      ها رسانهمل از ) مشخصه مورد انتظار دیگر دفاع غیرعا2

همراه بایستی بتوانند ارتباط خود را با مردم حفظ کـرده و در هنگـام    ها رسانهبحران است. به این معنی که 
  ).115: 1389، عالءالدینینشوند( رسانی اطالعنبوده و دچار قطع ارتباطی و اخالل در  پذیر ضربهحمله دشمن 

ارتباطی  هاي کانال بینی پیشاز طریق  رسانی اطالعابزارها و امکانات الزم براي تداوم  بینی پیشچنین ) هم3
در شرایط ویـژه، تهیـه مـواد محتـوایی بـراي       ها آن مأموریتو تعیین  متصدیانمتعدد و موازي، بسیج کردن 

امکانات و ابزارهاي فنـی   بینی پیششرایط بحران و تهدید،  ي نمونهالگو و  هاي برنامه ي تهیهشرایط بحران و 
کـارکرد  هـاي   رسانی در شرایط بحران از مشخصه اطالعالزم، سرعت عمل و مانورهاي آمادگی خبررسانی و 

  ).115: 1389، عالءالدینی(در پدافند غیرعامل استها  رسانه
دفـاع   ي مـه برنادر شـرایط تهدیـد و بحـران، از دیگـر اهـداف       هـا  رسانه)حفظ اعتماد عمومی مردم به 4

 ي دشـمن فرصـت  ها رسانه آنگاهي خودي کاسته شود، ها رسانهست. اگر اعتماد مردم به ها رسانهغیرعامل در 
هـا   با شایعه سازي و دروغ پردازي اذهان عمومی را دچار اختالل و آسیب نمایند. مخاطبین در بحران یابند می

  ).116 :1389، عالءالدینیاعتماد داشته باشند( ها رسانهباید به 
توان اطالعات درست و صادقانه را به موقع در اختیار مردم درگیر بحـران قـرار داد.    می ها رسانهاز طریق 

. اینجاسـت کـه نقـش کلیـدي و     شود می ها پردازي دروغاین امر باعث جلوگیري از بروز شایعات، ابهامات و 
  ).31: 1386(مونسان،  شود میارتباط جمعی و خبرنگاران در زمان بحران مطرح  هاي بنگاهحساس صاحبان 

بایستی از یک بانک اطالعاتی منسجم حمایتی برخـوردار باشـند. و اطالعـات مـورد نیـاز در       ها رسانه)5
 هـاي  گـزارش و اخبـار و   ها تحلیلدشمن و مواد تصویري و صوتی و مکتوب و  ي ایجادشدهتهدیدات  ي زمینه
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دفـاع   ي برنامهبتوانند در  تا باشدقرار داشته  ها رسانهالزم به صورت هماهنگ و با پوشش مناسب در اختیار 
  ).116: 1389، عالءالدینیغیرعامل به خوبی عمل نمایند(

ابـزار توزیـع و پخـش بـه موقـع       تـرین  اطمینـان  قابلو  ترین قوي ها رسانهو تهدیدها  ها بحراندر بحبوحه 
 هـا  رسـانه مـردم نیـز    نظـر از  شده انجامدر جامعه هستند. از سوي دیگر بر اساس تحقیقات  اطالعات حیاتی

و حـوادث و اتفاقـات هستند(روشـندل اربطـانی و      هـا  بحـران منبع کسـب اطالعـات در خصـوص     ترین اصلی
  ).8: 1389 صلواتیان،

 هـا  رسـانه یش از گذشته به و مردم و مسئولین ب گیرند میابتکار عمل را در دست  ها رسانه ها بحران)در 6
باالیی نیاز  اي حرفه هاي قابلیتو  ها ظرفیتبه  ها رسانهدفع غیرعامل در  ي برنامهلذا   ،یابد مینیازشان افزایش 

 ).116: 1389، عالءالدینیدارد(
فرهنگی آن کشور محسوب  هاي یرساختز ینتر مهمي جمعی در هر کشوري یکی از ها رسانهکه  آنجااز 

در زمان  ها رسانهبیشتري دارند.  یرگذاريتأث  توسعه، يها مؤلفهو  ها یرساختزلذا در تعامل با سایر  شوند یم
در  یجادشـده او مطالبـات و توقعـات    رسانند یمبا رفتاري علمی و عقالیی، بحران را به حداقل  ها بحرانوقوع 

ارتجاعی بودن وضعیت پس از بحران، از  یآگاههمچنین در صورت  ها رسانه. کنند یمدوره بحران را واپایش 
این وضعیت را تعدیل نموده و آثار بازگشتی پس از بحران را به صـفر نزدیـک سـازند(ره پیـک و      توانند می

  ).92: 1390نهازي،
تقویت روحیـه مشـارکت و تعـاون بـه وسـیله مـدیریت رسـانه و تـالش بـراي            )اعالم حس همدردي،7

 هـا  رسـانه از وظایف  زده بحرانزدودن چهره غم بار بحران از منطقه برانگیختن احساس عمومی جامعه براي 
براي تداوم روحیـه زنـدگی    آور نشاط). همچنین ایجاد جو روانی 172: 1388در زمان بحران است(طاهریان، 

  ).31: 1386(مونسان، ها در شرایط بحرانی است رسانهدر بین مردم از وظایف 
مختلـف تقویـت روحـی و اجتمـاعی مـردم،       هـاي  شیوه ،ها تهاجما و و تهدیده ها بحراندر مراحل بعد از 

از  بـرداري  بهـره الزم براي پیشگیري از درگیر شـدن مجـدد،    هاي آموزشمناسب همراه با  هاي تحلیل ي ارائه
 ي صـحنه گزارشی و تحلیلی و سرانجام حضـور فعـال در    مختلف خبري، هاي قالبدر  آمدهتجربیات به دست 

  ).1387در پدافند غیرعامل باشد.(بشیر،  ها رسانه هاي نقشاز  تواند میافکار عمومی به نفع مردم،  گیري شکل
  نتیجه  

در برابر حمالت دشمن، با  مسلحانه یرغبراي دفاع  اي یوهشاخیر به عنوان  يها سالپدافند غیرعامل، در 
کاربست پدافند غیرعامل، جداي از اینکه ، مورد توجه قرار گرفته است.شده ینهنهادساختاري سازمانی یافته و 

فرهنگی مورد توجه قرار  يا مقولهرا به همراه دارد، به عنوان  پذیري یبآسافزایش ضریب پایداري و کاهش 
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 ها آن گیران یامپآسیب روحی و روانی به   ،ها رسانهگرفته است. توجه به تهدیدات نوین دشمن با استفاده از 
  ارتباطی مورد توجه اکثر کشورها قرار گرفته است.  يها حربهعرصه ارتباطات، با در  تر گستردهبراي نفوذ 

و  باشـیم  میبا توجه به این که ما نیز هر روز شاهد ایجاد بحران از سوي کشورهاي غربی براي کشورمان 
ایـد  ، مـا ب گـردد  مـی ایجاد  هایی بحرانو تهدیدهاي نرم از سوي دشمنان  ها جنگدر مسائل فرهنگی به شکل 

اسالمی و دینی، ملی و باورهـاي اجتمـاعی را تضـعیف     هاي ارزشریز فرهنگی که  هاي بحرانتالش کنیم که 
الگوهاي دفاعی ترسیم کنـیم تـا بتـوانیم از پـیش آمـدن       ها آنرا شناسایی نموده و براي هر کدام از  نمایند می

فرهنگی را ترسیم  هاي ارزشتقویت  بزرگ فرهنگی جلوگیري نماییم. لذا الزم است  راهکارهاي هاي بحران
ایجاد موانع بـراي عـدم    تقویت نماییم. هدف دیگر، ها بحرانپایداري و مقاومت را در  هاي راهنموده تا بتوانیم 

دشمن است تا دشمنان نتوانند بـه اهـداف   هاي  ریز در فرهنگ و همچنین تضعیف استراتژي هاي بحرانورود 
  .فرهنگی خود برسند

در دنیاي امروز بسیار پردامنه شده است تـا جـایی کـه     اي رسانه هاي یتفعالاز آنجا که نفوذ و گستردگی 
 هـا  رسـانه  يهـا  نقشاست. زمانی کارکرد و  دادهقرار  یرتأثحیات اجتماعی را تحت  هاي ینهزمتمامی ابعاد و 

ی بود و امـروزه در مجموعـه   هدایت و راهنمایی، آموزشی و خبري و تفریحی و سرگرم يها نقشمحدود به 
در دفاع غیرعامل نقشی اساسی دارند کـه   ها رسانهتهدید و جنگ نیز اضافه شده است.  ،شده یفتعر يها نقش

همچون، شناخت تهدیدات دشمن، ارزیابی از خطرات و خسارات کشور در صـورت بـروز    ییها رسالتداراي 
به مردم در هر شرایط ممکن،  رسانی اطالعکردن جریان تهدید، راهکارهاي مقابله با تهدیدات دشمن، پایدار 

عمومی مردم پیرامون دفـاع غیرعامـل و ....    هاي یآگاهتقویت و حفظ انسجام ملی در برابر دشمنان، افزایش 
 .باشد یم
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  معاصر يها بحرانو  عطار
  1علیرضا فوالدي

   
  چکیده
ي پدافنـد   زمینـه  پـیش  عنـوان  بهتواند  رفت از آنها می ي امروزي و راههاي برونها بحرانشناخت 

ي معاصر با این شمار و گستردگی در گذشته وجود نداشته ها بحرانهرچند . غیرعامل مطرح باشد
عارف یک  عنوان بهعطار . هاي بشري همراه بوده است هاي دیگر آنها همواره با تمدن شکل، است

اجتماعی به مشکالت مبتالبه جوامع انسانی توجه وافر نشان داده است و در آثارش  دداراي رویکر
ي حاضـر بـه بحـث از     مقاله. ي بشري و راه رفع آنها را با دقت پی گرفته استها بحرانموضوع 
 . پردازد هاي او در این باره می دیدگاه

، ي فـردي هـا  بحـران ي  دسته  ي بشري در سهها ، بحرانهاي مورد وثوق عطار بر اساس منظومه   
را در گرایش  ها بحرانوي راه رفع این . گنجند محیطی می ي زیستها بحراني اجتماعی و ها بحران

حیرت و فقر و فنا ، توحید، استغنا، معرفت، عشق، شامل طلب، ي سلوك معنی به مقامات هفتگانه
  . جوید می

ي هـا  ، بحـران ي اجتمـاعی هـا  ، بحـران ي فـردي هـا  ، بحراني معاصرها ، بحرانعطار :ها کلیدواژه
  . محیطی زیست

 

   

                                                   
  گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان استادیار .1
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  ابعاد شخصیت عطار
ي خاصی  ي صوفیانه در این باره که فریدالدین عطار نیشابوري، عمال طریق تصوف پیموده است یا پیرو طریقه

خوریم که دکتر  بوده است، سند معتبري وجود ندارد. البته گاه به روایات غیرمستندي در این باره برمی
ي گرایش عطار به عرفان تردیدي  حال، درباره بااین 1کوب آنها را مورد تردید جدي قرار داده است. زرین

چنان که  2ي او ضمن آثار وي، براي قبول این واقعیت کافی است ورزیهاي عارفانه ي اندیشه نیست و مجموعه
  گوید: خود می

 3سخن، اینک نشان ختم شد بر من هستم از بحر حقیقت درفشان
گمان بخش بزرگی از شخصیت چند بعدي او پوشـیده   ي عطار به همین گفته بسنده شود، بی اما اگر درباره

پرداز پرشـور عرفـان نیـز بـوده اسـت و اساسـاً        ماند، زیرا وي نه تنها یک عارف دردمند، که یک نظریه می
  کند.  گري می اهمیت کار او در این بعد از شخصیت وي جلوه
  عطار در مکتب عرفان خراسان

ي تجدید.  ي تثبیت و دوره ي اصلی را پشت سر نهاده است: دوره عرفان اسالمی به لحاظ تاریخی دو دوره
کوشند  یابد و در این دوره، عرفاي مسلمان می ي تثبیت تا حدود قرن پنجم با مرکزیت بغداد ادامه می دوره

ب عملی و نظري زیست خداشناسانه بر کرسی بنشانند، اما ي چارچو هاي عمیق روحی را به مثابه تجربه
پذیرد و  ي تجدید تا حدود قرن دهم با مرکزیت خراسان از یک سو و مغرب از سوي دیگر تداوم می دوره

ي میراث عرفانی بزدایند و با تجدید  کوشند غبار رکود و خمول را از چهره در این دوره عرفاي مسلمان می
ي کوششهاي این دو دوره، ظهور و بروز سه  به پیکر معنویت اسالمی بدمند. نتیجه حیات آن، جانی تازه

  مکتب عرفانی بوده است: 
  ي اسالمی) مکتب بغداد، بارویکرد استنادي (تحت تأثیر اصحاب حدیث قرون اولیه .1
  مکتب خراسان با رویکرد رمزي (تحت تأثیر حکمت ایران باستان) .2
 ي افالطون و افلوطین) ي یونان، بویژه فلسفه تحت تأثیر فلسفهمکتب مغرب با رویکرد استداللی ( .3

اند و ضمناً ترکیب آنها را هم شاهدیم؛ مانند حسین بـن   البته هر یک از این مکاتب، استثناهایی نیز داشته
منصور حالج که خروج او از هنجارهاي مکتب بغداد منجر به قتل وي شـد یـا مکتـب ترکیـب در عرفـان      

ي آن، عارفانی مانند فخرالدین عراقی، شیخ محمود شبستري، عبـدالرحمن جـامی و    ی که بر پایهاسالمی ـ ایران 
 اند رویکردهاي مکتب خراسان و مکتب مغرب را تلفیق کنند. مال محسن فیض کاشانی کوشیده

                                                   
 با کاروان حله، ص. 1
 . در این باره، ن.ك: دریاي جان. 2
 .268الطیر ص  . منطق 3
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منظور از رویکرد استنادي، رویکردي است که در آن وثوق راویان و صـحت روایـات عرفـانی و تبویـب     
گیرد و خالصه عرفان را مانند یک علم  گیري از آنها اصل قرار می ت مندرج در این روایات و نتیجهموضوعا
دانـد و   نگرد، منظور از رویکرد رمزي نیز، رویکردي است که عرفان را مبتنی بـر ذوق روحـانی مـی    نقلی می

رویکـرد اسـتداللی هـم،     شـمارد و منظـور از   هاي عرفانی را کاربرد زبان رمـزي مـی   بهترین روش بیان تجربه
  نگرد. بخشد و آن را مانند علمی عقلی می ي فلسفی می رویکردي است که به عرفان ضبغه

  انداز: از این چشم
: عطار در رده   گنجد. ي عرفانی مکتب خراسان می اوالً

: خواه انتساب بیت   ثانیاً
 رویم ما از پی سنایی و عطار می عطار روح بود و سنایی دو چشم او

ي  ، جایگاه عطار بر روي منحنی سیر تاریخی این مکتب، جایگاه حلقـه 1مولوي صحیح باشد و خواه نهبه 
  ي اوج هنري آن، یعنی سنائی و مولوي است. ي آغاز و نقطه اتصال میان نقطه

  از عطار تا ابن عربی
یا » خسرونامه«عناوین اند و از آن میان، تنها انتساب شش اثر با  حدود هفتاد عنوان اثر به عطار نسبت داده

و » مختارنامه«، »نامه مصیبت«، »الطیر منطق«یا » مقامات طیور«یا » طیورنامه«، »اسرارنامه«، »نامه الهی«
یکی از آثار منتسب به وي،  2 در نثر به او، مورد تأیید قرار گرفته است.» االولیا تذکره«در نظم و » دیوان«
واقعی عطار است و در آن » نامه الهی«یا » خسرونامه«که جداي از  نام دارد» گل و هرمز «یا » خسرونامه«

گذارد،  که جاي تردید راجع به عدم صحت این انتساب باقی نمی  3با تأثیر شدید عقاید ابن عربی مواجهیم
ق) چندان قابل انطباق 628ـ560ق) و ابن عربی ( 618ـ540یا  512ي تاریخی زندگی عطار ( چون بر فاصله

ي نگرش این دو عارف معروف بیندازیم، چه عطار  ي خوبی است تا نگاهی گذرا به نحوه ا انگیزهنیست، ام
نماینده مکتب خراسان است و ابن عربی سرآمد مکتب مغرب و چنان که گذشت، هر دو مکتب مربوط به 

  ادآوري است:اند. به هر حال، در این میان دو تفاوت عمده شایان ی دوره تجدید تاریخ عرفان اسالمی بوده
ي نظر مکتب اول،  گرا؛ یعنی وجهه گراست و مکتب مغرب بیشتر جهان الف. مکتب خراسان، بیشتر انسان

گرایی خداشناسانه، و بدین دلیل، اولی کوشش  ي نظر مکتب دوم، جهان گرایی خداشناسانه است و وجهه انسان
وحـدت  «ش خویش را بر پایـه اثبـات   دهد و دومی کوش قرار می» وحدت شخصیت«ي اثبات  خود را بر پایه

ي سی مرغ به  الطیر با بیان استحاله گردد که عطار در منطق وحدت شخصیت به همان مفهومی باز می». وجود

                                                   
 .206ـ201االولیاي عطار، ص  ، ن.ك: چهار گزارش از تذکره»ارج عطار نزد موالنا«. درباره  1
 .137ـ135ي فارسی، ص  ، مقدمه؛ شعر صوفیانه17ـ13الطیر، ص  . منطق 2
 ، مقدمه.14ـ13الطیر، ص  . منطق 3
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ي سلیمان اولوداغ، وجود در نزد  به نوشته 1سازد و تفاوت آن با وحدت وجود آشکار است.  سیمرغ مطرح می
» هسـتی «بـوده اسـت و در نـزد امثـال ابـن عربـی معنـاي        » وجد حالت متعالی«صوفیان کالسیک، به مفهوم 

  گوید: این سخن، سخن درستی است و عطار مفهوم نخست آن را چنین بازمی 2 پذیرد. می
3حالی عدمت وجود گردد هر گه که وجود تو عدم گشت

 

عرفـاي   زبان عطار و عرفاي دیگر مکتب خراسان، زبان رمزي است، حال آن که زبان ابن عربـی و سـایر  
به سراغ آثار عرفاي ایـن دو مکتـب    4»تلقی هنري از الهیات«مکتب مغرب زبان  استداللی است. اگر با دید 

اي را  ي بارز این تلقی است، ولی زبـان گـروه دوم، چنـین تلقـی     بریم که زبان گروه نخست جلوه می برویم، پی
کشد؛ تلقیهـایی کـه    وت از الهیات را به رخ میتابد و همین واقعیت، امکان تلقیهاي مختلف عرفاي متفا بازنمی

باشند. پس درنهایت جـا دارد عرفـان را تلقـی شخصـی از الهیـات بـدانیم. بـه        » فلسفی«، »هنري«بسا به جاي 
 عبارتی، عرفان آزمایشگاه بشري ادیان است. 

 پردازي عطار وجوه نظریه
دهـد و ایـن عنـوان     همت قرار مـی  ي پرداز کسی است که تدوین مبانی نظري یک مکتب را وجهه نظریه

ي  ي عطار صادق است. او می کوشد میراث عرفان اسالمی را از راههاي شایسـته و بایسـته بـه جامعـه     درباره
ي تدوینگري وي براي این منظور جاي تحسین دارد. این کوشش عطار شامل چند  ایرانی منتقل سازد و روحیه

  پردازیم: وجه مهم است که اجماال به معرفی آنها می
هاي عطار، سرشار از حکایاتی است که احـوال و اقـوال عرفـاي     االولیا وحتی منظومه : تذکرهنقل و تزیین

گوینـد. کوشـش عطـار در ایـن بـاره، کوشـش یـک         کالسیک را به زیباترین شکل براي فارسی زبانان بازمی
رو، آن حکایات  ازد و ازاینگزارشگر هنرمند است که سعی دارد مکتب قدیم را در مکتب جدید، مستحیل س

سـخن خـود در میـان سـخن ایشـان      «نویسـد:  االولیا می آمیزد. با این حال، او در تذکره را به زبانی شاعرانه می
 5»آوردن، ادب ندیدم و ذوق نیافتم، مگر جایی، اندك اشارتی براي دفع خیال نامحرمان و نااهالن کرده آمـد 

  گزارش است. و این نکته، گویاي توجه وي به چگونگی
رسـد.   : شاید بیشترین کوشش عطار، براي توضیح و تحلیل عقاید و رموز عرفانی به انجام مـی شرح و بسط

جـم، انگشـتري سـلیمان و     ، رمزگشایی عرفانی از چند موجود داستانی مانند دختر شاه پریان، جـام »نامه الهی«

                                                   
 .308ـ306زبان عرفان ص . در این باره ن.ك:  1
 .90. ابن عربی ص  2
 .191ـ  189.ك: تعبیرات عرفانی از زبان عطار نیشابوري ص  همچنین در این باره ن 188. دیوان ص  3
 .14ـ9. دستور زبان عرفان و عرفان دستور زبان، نامه شهیدي، ص  4
 .5. تذکره االولیاء، ص  5
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ي عرفـانی   ، توضـیح نظریـه  »منطق الطیر«همچنین  1گیرد.  اکسیر است که طی یک تمثیل خیالی صورت می
طور  وحدت شخصیت در قالب داستانی رمزي است که پرندگان، نقش شخصیتهاي آن را بر عهده دارند. همین

، سرگذشت سفر سالک فکرت است در عوالم وجود که بـاز، بـه شـکل تمثیـل خیـالی پـیش       »نامه مصیبت«
 2 رود. می

الي حکایتهـاي   ي آثارش و حتی سادگی ایمـانی کـه او از البـه    طار در همهي ع : زبان سادهتسهیل و تفهیم
دارد تا بپذیریم که وي در علم خاص، نصیب عام را مورد توجه قـرار داده   ما را بر آن می 3جوید،  عرفانی می

 د:الطیر، چنین تعریفی دار همچنین وي از منطق 4».خاص را و عام را در وي نصیب است«است و به قول او: 
 5این کتاب آرایش است ایام را          خاص را داده نصیب و عام را

 شود.  این مشخصه در سراسر آثار مربوط به عرفاي مکتب خراسان مشاهده می
مرا عجب آیـد از کسـی کـه    «اي دارد:   : عطار در توجیه شطح اناالحق حالج، دیدگاه ویژهتوجیه و تأویل

انا اهللا برآید و درخت در میان نه، چرا روا نبود که از حسین اناالحق برآید و روا دارد که از درختی آواز انّی 
؛ همچنین پس از به نظم کشیدن حکایت ابوسعید ابوالخیر و قایم یا دالکی که در حمام 6»حسین در میان نه؟

 کند: آن را در قالب مناجات بدین گونه تأویل می 7آورد تا، شوخ یا چرك او را بر بازوي وي گرد می
  خالقا پروردگارا منعما

 
  پادشاها کارسازا مکرما 

 
  چون جوانمردي خلق عالمی

 
  هست از دریاي فضلت شبنمی 

 
  قایم مطلق تویی اما به ذات

 
  وز جوانمردي نیابی در صفات 

 
  شوخی و بی شرمی ما درگذار

 
  8شوخ ما را پیش چشم ما میار 

 
خورد. ساختار تأویلی یکی از  جاي جاي آثار عطار به چشم میو این گونه رفتارهاي توجیهی و تأویلی در 

 آثار عطار
سلوك روحانی از دیدگاه عطار، یعنی طلب، عشق، معرفت، اسـتغنا،  » هفت وادي«: بحث اقتباس و تنظیم

                                                   
 .142ـ141. شعر صوفیانه فارسی، صص  1
 .144ـ142همان ص  . 2
 .37ـ36. چهار گزارش از تذکره االولیاء عطار، ص  3
 .7. تذکره االولیاء ص  4
 .268الطیر، ص  منطق 5
  .584االولیاء، ص  . تذکره 6
 .267، ص 1. اسرار التوحید ج  7
 .277. منطق الطیر ص  8
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تا آن جا که متـون  «ي دکتر شفیعی کدکنی: ي گویایی است. به نوشته در این باره نمونه 1توحید، حیرت و فقر
بنـدي عقبـات سـلوك بـدین گونـه       دهد، قبل از عطار، کسی به نامگـذاري و رده  نده از تصوف نشان میبازما

  ها در آثار عطار کم نیست.  و از این نمونه 2»نپرداخته است
 هاي انسانی عطار نغمه

گیرد. عطار خطاب به این  چنان که گذشت، در مکتب عرفان خراسان، انسان اساس شناخت خدا قرار می
  گوید: انگیز می ي شگفت هآفرید

ردت حصار است 3تو را با مشرق و مغرب چه کار است     که نور آسمان گ  

اي  ي فردي دارد. براي دریافت این نکته، خـوب اسـت مقایسـه    ناگفته نماند که انسان در نظر عطار، جنبه
اسـت. اولـی     ماد تولد دوبارهاي که ن اي افسانه نیما صورت گیرد؛ پرنده» ققنوس«و »  الطیر منطق«میان ققنوس 

  سوزد تا ققنوسی دیگر از خاکستر سر برآورد: بی توجه به اطراف خود، می
  اي اخگر پدید          ققنسی آید ز خاکستر پدید چون نماند ذره

  4بچه سر برکند آتش آن هیزم چو خاکستر کند        از میان ققنس
  گزیند: راي گریز از پوچی زندگی دیگر پرندگان برمیاما دومی با توجه به اطراف خویش، سوختن را ب 

  کند که زندگی او چنان حس می
  مرغان دیگر ار به سر آید

  در خواب و خورد
  5رنجی بود کز آن نتوانند نام برد

حال، مفهوم فردیت نزد عطار، همان مفهوم فردیت نزد متفکران عصر جدیـد نیسـت. از دیـدگاه او،     بااین
الطیـر، سـرانجام    وجود روح جمعی ناقص خواهد بود و اینجاسـت کـه مرغـان منطـق     اساسا روح فردي بدون

  یابند: ي کلی شخصیت خویش می هویت خود را در درك جنبه
  6خویش را دیدند سیمرغ تمام          بود خود سیمرغ سی مرغ مدام
ي تیپیک هسـتند کـه   شخصیتهاي داستانی آثار وي، اعم از شخصیتهاي انسانی و غیرانسانی، عموما شخصیتها

دهد که عطار تا چـه انـدازه نسـبت بـه      هر کدام نمایندگی گروهی را بر عهده دارند و این واقعیت نشان می
                                                   

 .247ـ216. همان، ص  1
 ، تعلیقات.397. همان، ص  2
 .106اسرارنامه، ص  3
  .176الطیر، ص  منطق 4
  .223ي اشعار نیمایوشیج، ص  مجموعه 5
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  وجود و اهمیت روح جمعی معتقد بوده است.
ي دوم قرن  ي اسالمی نیمه ي بروز انحرافات اجتماعی در جامعه برخی پژوهشگران، ظهور تصوف را نتیجه

ي اجتمـاعی    توانـد زمینـه   گمان جریانی به گسـتردگی تصـوف، نمـی    بی 1اند. ل قرن دوم دانستهي او اول و نیمه
ي فرهنگـی و   هاي دیگـري ماننـد زمینـه    نداشته باشد، اما انگشت نهادن بر روي این زمینه و غفلت از زمینه

تـوان   ي عطار، مـی  ارهکم در ب حال، دست سازد، بااین ي فطري، بخش بزرگی از حقیقت را پنهان می بویژه زمینه
؛ دورانی که طی آن جنگهاي »ترین دورانهاي تاریخی است از صعب«این نکته را پذیرفت که دوران زندگی او 

و  2گیـرد  خانمانسوز، الدینی، تعصبات مذهبی، دنیاگرایی، فسادهاي اخالقی، نابسامانیهاي اقتصادي و ... اوج می
ه عالم درون رهنمون شود و جلوي ویرانگریهـاي نفـس سـرکش    کوشد با اشعار روشنگرش، انسان را ب وي می

ي  ي مغول به در برده و گوشـه  برخالف بسیاري از همدورگانش که جان خود از معرکه«بشري را بگیرد. او 
اند که نه ما را به کار دنیـا آیـد و نـه     دردي چیزهایی گفته اند و از سر بی ها و خانقاهها را اشغال کرده زاویه

مانـد و آثـاري اینچنـین     زده و هـزاردردوبالزده مـی   زده و قحطی به کار آخرت، در متن اجتماع مغولآنان را 
مقایسه میان اوضاع آن دوران و احوال دوران جدید، مشترکات آشـکاري فـرا    3».آفریند اجتماعی می -عرفانی

باید براي این دوران نیز مفیـد   دارد تا بپذیریم که پیامهاي عطار قاعدتا نهد. این مشترکات ما را وامی روي می
  باشد.

تر اینجاست که عطار خود به کارکردهاي فرازبانی و حتی فراملی پیامهاي خویش واقف بوده  نکته مهم    
  گوید: داشته است، چنان که می است و در راستاي گسترش این ویژگی گام برمی

  هزاري اسرار هر دم صد  کردي اي عطار بر عالم نثار          نافه
  4از تو پرعطر است آفاق جهان        وز تو در شورند عشاق جهان

شود، در ادبیات عرفانی این  الطیر مالحظه می به طوري که در منطق«ي دکتر سید جعفر سجادي:  به نوشته 
ها و داستانهاي ملتهاي مختلـف   بزرگ، سمبلهاي خاصی برگزیده شده است که نمودار انعکاس افکار و اندیشه

ت، مانند سیمرغ، هدهد، مرغ سلیمان، طوطی، شیخ صنعان، دختر ترسا، سـلطان محمـود، ایـاز و ملـوك و     اس
شاهان مختلف جهان و خضر و الیاس، نگارسـتان چـین، طـاووس، جبریـل، یوسـف و بـرادران او. [...] پـس        

تانها و سـمبلهاي ادبـی   االبحر داسـ  البحرین و یا مجمع ي کامل ادبیات عرفانی است که مجمع الطیر، نمونه منطق
  1».نواحی جهان و ملتهاي گذشته است

                                                   
  .142-129در این باره، ن.ك: تحقیق و بررسی در تاریخ تصوف، ص  1
  بیست و نه. -در این باره، ن.ك: سیماي جامعه در آثار عطار، سیزده 2
 .254اندازهاي آرمانشهر در شعر فارسی،  چشم 3
 .267، الطیر منطق 4
  .35تجلی عرفان در ادب فارسی،  1
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  پیامهاي جهانی عطار
ي شناخت او از  پردازیم. این پیامها را بر پایه اکنون با آمادگی بیشتري به بحث از پیامهاي جهانی عطار می
انهاي اجتماعی و ي بحرانهاي فردي، بحر دسته  بحرانهاي بشري و احیانا راهکارهاي وي براي رفع آنها، در سه

  کنیم. بندي می بحرانهاي زیستی دسته
  ي بحرانهاي فردي پیامهاي جهانی عطار در حوزه

  ي اجتماعی داشته بسا بحرانهاي فردي، ریشه پیش از پرداختن به این موضوع الزم است یادآور شویم که چه
  گیرند.  باشند، اما از آنجا که در آنها عنصر فردیت غلبه پیدا کرده است، زیر این عنوان جاي می

  افراطی  بحران فردگرایی
پذیرد و خودبینی و خودرایی و در یک  را می» س امارهنف«آید که انسان، تابعیت  این بحران آنجا پدید می

  . شود کالم، خودخواهی بر وجود او چیره می
  داند: عطار به این بحران واقف است و آن را عامل اصلی بسیاري از نابهنجاریهاي روانی و رفتاري می

  1شود کار تو در گرداب راست  چون بلی نفس گرداب بالست          کی
و وي ضمن همین باب، تعبیرات » در شکایت از نفس خود«مختارنامه، حاوي رباعیاتی است باب دوازدهم 

  برد: را براي آن به کار می» دوزخ«و » شرك«، »حجاب«، »فرعون«
  ناکرده وجودم بدل اینجا چه کنم؟        چون نیست مرا خود محل اینجا چه کنم؟

  2غل اینجا چه کنم؟گویند: بیا کآتش موسی بینی        با فرعونی در ب
  

  فرسودم        تا همچو زمین کنون فروآسودم عمري چو فلک ز تگ نمی
  3صد بار همه گرد جهان پیمودم        چندان که شدم، حجاب من، من بودم

  
  چین خواهم بود تا با سگ نفس همنشین خواهم بود        در خرمن شرك خوشه

  4آخر عمر همچنین خواهم بودنشود         تا  بسیار بکوشیدم و به می
  

  آنجا که فناي نامداران باید         بر باقی نفس تیرباران باید
                                                   

  .  104الطیر، ص  منطق 1
 .144مختارنامه، ص  2
  همان. 3
  .145همان، ص  4



  q  1207   هاي معاصر و بحران عطار  
 

  

  1یک ذره گرت منی بود دوزخ تو         از هفت چه آید که هزاران باید
شمارد: یکی عشق و دیگري فقر و فنا. اینجاست  ناگفته نماند که عطار، راه رفع این بحران را در دو کار می

گزارد و روشن اسـت کـه بـا     الطیر ضمن خطاب به بلبل، میان عشق فانی و عشق باقی فرق می هد منطقکه هد
 خواهد عشق نوع دوم را ترجیح بدهد: این کار، می

  اي گیرد زوال جمال        حسن او در هفته گل اگرچه هست بس صاحب
  2عشق چیزي کآن زوال آرد پدید        کامالن را آن مالل آرد پدید

  گوید: مچنین خطاب به مرغان دیگر میه
  لیک با من گر شما همره شوید         محرم آن شاه و آن درگه شوید

  3دینی خویش؟ وارهید از ننگ خودبینی خویش        تا کی از تشویر بی
شوند که ضـمن داشـتن جـاه و مقـام، بـراي رضـاي        الطیر، کسانی یافت می در میان عاشقان حکایات منطق

و ترسیم این  5افکنند تا معشوق خویش را نجات دهند یا خود را بر امواج می 4دهند سگبانی تن می معشوق به
ي عشـق ناخودگرایانـه بـا خودخواهیهـاي روزافـزون       نوع برخوردها، گویاي اعتقادي است که وي  به مقابله

  بشري دارد.
  نهایتا پیام عطار در مبارزه با فردگرایی افراطی این است:

  صال کمال این است و بس          تو ز تو گم شو وصال این است و بستو نباش ا
  تو در او گم شو حلولی این بود          هرچه این نبود فضولی این بود

  6قبله و یکروي باش در یکی رو وز دویی یک سوي باش        یکدل و یک
  گرایی بحران احساسات

شد؛ خصلتی که در واقع حاصل خصلت  نهاده می» اي زودگذرگرایش به لذته«شاید بهتر بود نام این بحران، 
بیند. عطار این بحران  پیشین است. انسان خودخواه تابع نفس است و نفس نیز چیزي جز خوشیهاي آنی را نمی

 انگارد: ي خطرهاي فراوان،  بویژه سختی جدایی در هنگام مرگ می شناسد و آن را در بر دارنده را بخوبی می
  سگ نفست خوشی          در تو افکنده ز شهوت آتشی اي گرفته بر

  آب تو آن آتش شهوت ببرد          از دلت نور و ز تن قوت ببرد
                                                   

  .146همان، ص  1
  .110همان، ص  2
 .107الطیر، ص  منطق 3
  .235ن.ك: همان، ص  4
 .239ن.ك: همان،  5
  .83همان،  6



1208 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
 

  

  تیرگی ِ دیده و کري گوش          پیري و نقصان عقل و ضعف هوش
  این و صد چندین سپاه و لشکرند          سر به سر میر اجل را چاکرند

  رسد رسد          یعنی از پس میر ما درمی میروز و شب پیوسته لشکر 
  چون درآمد از همه سویی سپاه          هم تو بازافتی و هم نفست ز راه

  خوشی با نفس سگ درساختی         عشرتی با او به هم برساختی خوش
  بست عشرت او آمدي          زیردست قدرت او آمدي پاي

  و جدا افتی ز سگ، سگ از تو همچون درآید گرد تو شاه و حشم         ت
  گر ز هم اینجا جدا خواهید شد         پس به فرقت مبتال خواهید شد

  1غم مخور گر با هم اینجا کم رسید          زآن که در دوزخ خوشی با هم رسید
  کوشد انسان را از آن پرهیز دهد: پایه، او می بر این

  ارزد اگر صد عالم است هرچه آن را پایداري یک دم است        نیم جو
  از پی یک ساعته وصلی که نیست          چون نهم بنیاد بر اصلی که نیست؟

  گر تو هستی از مرادي سرفراز          از مراد یک نفس چندین مناز
  2حال         نامرداي چون دمی باشد منال ور شدت از نامرادي تیره

  د است، به انسان بشناساند:کوشد راه رفع آن را که همانا توحی همچنین می
  در دو عالم شادي مردان بدوست         زندگی گنبد گردان بدوست

  پس تو هم از شادي او زنده باش          چون فلک در شوق او گردنده باش
  3کس         تا بدان تو شاد باشی یک نفس چیست زو بهتر بگو اي هیچ

  گرایی اخالقی بحران ماده
تواند چیزي جز عالم  گرایی، دیگر نمی ي احساسات آید که انسان گرفتار در چنبره ید میاین بحران آنجا پد

اش را  ماند و هویت روحانی ماده و لوازم آن را ببیند و بدین دلیل، از درك فرایندهاي ماوراي طبیعی دور می
دهد که چنین  ، نشان میداند و با این تمثیل نفیی گذارد. عطار، جهان ماده را چونان نقشی بر آب می فرومی

 شناسد: بحرانی را می
  هر نگاري کآن بود بر روي آب          گر همه آهن بود گردد خراب

  تر          هم بنا بر آب دارد درنگر هیچ چیزي نیست زآهن سخت
                                                   

  .161الطیر،  منطق 1
 .179همان،  2
  .205همان،  3



  q  1209   هاي معاصر و بحران عطار  
 

  

  هرچه را بنیاد بر آبی بود          گر همه آتش بود خوابی بود
  1کی بود بر آب بنیاد استوارکس ندیدهست آب هرگز پایدار          

او اساسا هر امر حسی را که موجـب دوري دل از اصـل آن باشـد، حـرام و نجـس و درك ایـن نکتـه را        
  شمارد: موجب برطرف ساخت عوامل این دوري می

  هرچه در بعد دل است از قرب حس          هم حرام افتد بالشک هم نجس
  2فارغ کجا بنشینییبینیی          اینچنین  گر پلیدي درون می

برد و حتـی حکمـت غیردینـی را     گرایی اخالقی را از حد مسائل عادي زندگی فراتر می ي ماده عطار دایره
  دهد: بدان نسبت می

  کی شناسی دولت روحانیان          در میان حکمت یونانیان...
  3حکمت یثرب بست اي مرد دین          خاك بر یونان فشان در درد دین

اسـت کـه نـزد وي    » درد«نهد، به دست آوردن  ترین راهی که او براي رفع این بحران پیش می اسیشاید اس
د کیمیـاي راسـتین را کـه در وجـود آدمـی اسـت، عطـار در       «دارد: » طلب«تقریبا مفهومی نزدیک به مفهوم 

بی یا ي الم یا وجع در عر خواند. درد، در واژگان عرفانی عطار مفهومی ویژه دارد که با کلمه می
تـوان درد را   معادلهایی که در زبانهاي دیگر وجود دارد، قابل انطباق نیست. در یـک کـالم مـی   

نامید و به نیروي طلب و شوق و آمادگی براي پـذیرفتن امـور    "آنچه خواهند و نامش ندانند"
  گوید: و اینجاست که می 4»ذوقی و هنري و روحانی ترجمه کرد

  5در دو عالم داروي جان درد توست          درد حاصل کن که درمان درد توست

  بحران شکاکیت
بر آن » در غلط افتادن«اي بحرانهاي پیشین است. عطار با تعبیر از چنین بحرانی به  ي پاره این بحران، نتیجه

 نامد: می» معطل«شوند؛ آدمهایی که او آنها را  رود که آدمهاي دوبین، گرفتار آن می می
  6را بود          این نظر مرد معطل را بوددر غلط افتادن احول 

  کند: حال، آدم معطل کیست؟ از دیدگاه وي، کسی که کار دنیا پیشه می
  1کار دنیا چیست؟ بیکاري همه          چیست بیکاري گرفتاري همه

                                                   
 .114 همان، 1
  .203همان، ص  2
 .270همان، ص  3
 ، مقدمه.34نامه،  ص  الهی 4
  .267الطیر، ص  منطق 5
  .81همان، ص  6



1210 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
 

  

آوردن آن را نیز همانا به دسـت    داند و مقدمه عطار براي رفع این بحران، راه کسب یقین را بهترین راه می
  شمارد: درد دین می

  2گویم یقین بودي تو را گر چو مردان درد دین بودي تو را          آنچه می
گرایـی   کـه راههـاي رفـع بحرانهـاي مـاده     » توحید«و » طلب«باید تلفیقی باشد از » درد دین«و قاعدتا این 

  گرایی بودند. البته او معتقد است که: اخالقی و احساسات
  3و دل خیزد تو را          نه به نفس آب و گل خیزد تو رااین یقین از جان 

  »:الیقین حق«و » الیقین عین«، »الیقین علم«همچنین به باور وي، مراحل یقین، عبارت است از 
  4چون بدانستی ببین آنگه بباش          چون بدانستی مکن این راز فاش

دهد: یکی به صورت پوچگرایی و  ورت روي میناگفته نماند که تظاهر بحران شکاکیت، معموال به دو ص
  گیرد: خواند و چنین به باد مؤاخذه می می» مباحی«دیگري به صورت خوشباشی. عطار آدم اهل خوشباشی را 

  5اي مباحی این سخن آن تو نیست          مرتدي تو این به دندان تو نیست
  بحران خودشناسی

تر  یابد و به دلیل راه نبردن به ابزارهاي عالی محدود می ي حس و عقل، انسان امروزي خود را در دایره
تواند ابعاد فراروانی خویش را بشناسد. این بحران، در گذشته هم به صورتهاي دیگر وجود داشته  معرفت، نمی

گمان شکل امروزین آن  حال، بی اند. بااین است و عرفا و از جمله، عطار، آن را مورد توجه جدي قرار داده
 شود. تر است، تا جایی که بحران هویت براي انسان معاصر، معضلی اساسی تلقی می چیدهبسی پی

چرخد و از این جهـت، بـراي    باري، آثار عطار، عموما حول محور شناساندن ابعاد روحانی وجود انسان می
اسـت و آگـاهی   الطیر، نوعی سفر در درون  منطق«ي دکتر شفیعی کدکنی:  اي دارد. به نوشته ما پیامهاي سازنده

بخشیدن به انسان که هرچه هست، تویی و هرچه هست، در جان و روان تو نهفته اسـت. رمزگشـایی سـفر    
نامه نیز، سـالک فکـرت، از    ترین بیان، همین است و جز این نیست. در مصیبت ترین و ابتدایی مرغان در ساده

  یابد که: پس آن همه جستجوها و پرسشها، سرانجام درمی
  خود نیاري پیش تو          کی به کنه ود رسی از خویش توتا سفر در 

  گر به کنه خویش ره یابی تمام          قدسیان را فرع خود یابی مدام

                                                                                                                                 
  .163همان،  1
  .269همان، ص  2
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  q  1211   هاي معاصر و بحران عطار  
 

  

  1».شود اندازي متفاوت، از زبان عطار شنیده می اي دیگر و با چشم نامه نیز همین پیام به گونه در الهی
مـن عـرف   «شناخت دیگري است و این دیـدگاه، حـدیث   ي ضروري  به باور عطار، شناخت خود، مقدمه

  اند: آورد که عرفا بر آن تأکید ورزیده را فرا یاد می» نفسه فقد عرف ربه
  2چون نبودم تا که بودم خودشناس          دیگري را کی شناسم در قیاس

  رد:شما پایان می داند و راه کسب آن را بی ي سلوك می را از وادیهاي هفتگانه» معرفت«او 
  3هیچ دانی راهرو چون دید راه         هرکه افزون رفت افزون دید راه

  با این حال، پیشنهاد وي براي این منظور، دریافت آیینگی دل است تا پرتو جمال و جالل یار را بنماید:
  ي دیدار اوست داري جمال یار دوست          دل بدان کآیینه گر تو می

  آینه کن جان جالل او ببین          دل به دست آر و جمال او ببین
  پادشاه توست بر قصر جالل         قصر روشن زآفتاب آن جمالپ

  4اي حاصل ببین پادشاه خویش را در دل ببین         عرش را در ذره
  نیست:» مجاهده«ي این دریافت، چیزي جز  به اعتقاد عطار، الزمه

  توست و تو در کار سستی کنون تو اي پسر چیزي که جستی          همه در
  اگر در کار حق مردانه باشی          تو باشی جمله و هم خانه باشی

  ي خویشی در این راه ناگاه          که تو جوینده  خویشتن گمگشته تویی بی
  تویی معشوق خود با خویشتن آي          مشو بیرون ز صحرا با وطن آي

  5که معشوقت درون جان پاك است  الوطن ایمان پاك است         از آن حب
  الهی، مؤید نهایی آن خواهد بود:» عنایت«و در ضمن، 

  اي آگاه نیست اي از ذره سوي کنه خویش کس را راه نیست          ذره
  هست کاري پشت و رو، نه سر نه پاي          روي در دیوار و پشت دست خاي

  یک هم زآن تواممبتالي خویش و حیران توام          گر بدم گر ن
  نیم جزوم بی تو من در من نگر          کل شوم گر تو کنی در من نظر

  1یک نظر سوي دل پرخونم آر          از میان این همه بیرونم آر
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1212 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
 

  

  بحران بیگانگی
الیناسیون بحران دیگري است که در جوامع صنعتی امروز وجود دارد. این بحران، انسانها را محو امواج 

بیند و ممکن نیست براي خویش  سازد، تا جایی که انسان خود را تابع مقدرات جامعه می می» ريمحو جامعه«
جایگاهی مستقل در نظر بگیرد. ظاهرا چنین بحرانی در جهان کالسیک وجود نداشته است و بویژه 

یی مانند عطار پایه، عرفا نماید. براین  بوده است که بحرانی جداگانه می» فردمحوري«زمین بیشتر محمل  مشرق
 را فرا راه انسان بنهند:» دریاي وحدت«اند راه اتصال با روح جمعی یا  معموال کوشیده

  هر که در دریاي وحدت گم نشد          گر همه آدم بود مردم نشد
  هر یک از اهل هنر وز اهل عیب          آفتابی دارد اندر غیب غیب

  1خودش گیرد براندازد حجابعاقبت روزي بود کان آفتاب          با 
دهند که فردیتهاي خویش را نگاه  الطیر طی دیالوگهایی که با هدهد دارند، نشان می البته مرغان منطق

روند که  حال، در این فردیتها ضمن حفظ اصالتشان به سوي همان دریاي وحدت پیش می اند. بااین داشته
  »:الطرق الی اهللا بعدد انفس الخالئق«

  2ذره درگاهی دگر          پس ز هر ذره بدو راهی دگرهست با هر 
  خالصه، به باور عطار، راه رفع این بحران، همانا معرفت و توحید است.

  معنایی بحران بی
هدفی در زندگی بحران دیگري است که انسان امروز با آن دست به گریبان است؛ بحرانی که باز، ریشه  بی

  شناساند: بحران را از زبان دانایی چنین می در بحرانهاي پیشین دارد. عطار این
  بینی سوي آن زن بنگریست گریست          راه مادري بر خاك دختر می

  داند بحق گفت این زن برد از مردان سبق          زآن که چون ما نیست و می
  ست زینسان ناصبور ست دور          وز که افتاده کز کدامین گمشده مانده

  باید گریست داند که چیست        داند او تا بر که می ل میفرخ او چون حا
  ام ماتمزده ي این غمزده          روز و شب بنشسته مشکل آمد قصه

  گریم چو باران زارزار نه مرا معلوم تا در درد کار          بر که می
  ام حیران شده من نه آگاهم چنین گریان شده          کز که دور افتاده

  ي خود بوي برد از چون من هزاران گوي برد          زآن که از گمگشتهاین زن 
  من نبردم بوي و این حسرت مرا          خون بریخت و کشت در حیرت مرا
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  در چنین منزل که شد دل ناپدید          بل که هم شد نیز منزل ناپدید
  ست هي پندار را در گم شد ست          خانه ریسمان عقل را سر گم شده

  هر که او آنجا رسد سر گم کند          چار حد خویش را در گم کند
  1گر کسی اینجا ره در یافتی          سر کل در یک نفس دریافتی

افتد که انسانها بدون شناخت هدف متعـالی زنـدگی از دنیـا     دردناکترین ماجراها در آثار او آنجا اتفاق می
  روند: می

  زو یکی پرسید کاي در عین راز          نایبی را چون اجل آمد فراز
  بنتوان گفت هیچ پیچ          گفت حالم می حال تو چون است وقت پیچ

  2باد پیمودم همه عمر تمام          عاقبت با خاك رفتم والسالم
  ي دل بستن به اهداف نامتعالی پنهان بماند: هدفی ممکن است در پرده البته این بی

  عزیز          تا درآمد از دکانت یک پشیز جان شیرینت شد و عمر
  3این همه چیزي به هیچی داده تو         پس چنین دل بر همه بنهاده تو

  
  مرد دنیا جان و دل در خون نهد          صد هزاران دام دیگرگون نهد

  4تا به دست آرد جوي زر از حرام          چون به دست آرد بمیرد والسالم
  انباز، یعنی همانا استغنا و توحید است: رفع این بحران، قطع هرگونه نیاز و وصل یار بیبه باور وي، راه 

  ي مردار دنیا آمدي          الجرم مهجور معنی آمدي بسته
  هم ز دنیا هم ز عقبی درگذر          پس کاله از سر بگیر و درنگر

  5تو چون بگردد از دو گیتی راي تو          دست ذوالقرنین آید جاي
  ي بحرانهاي اجتماعی پیامهاي جهانی عطار در حوزه 

ي فراگیرتري دارند، اگرنه باز ممکن است چنین بحرانهایی را به لحاظی  بحرانهاي اجتماعی معموال جنبه
  فردي بدانیم و آنها عبارتند از:
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  زدگی بحران مصرف
د تا محصوالت ریز و درشت کوش این بحران، از تحمیالت دنیاي صنعتی است؛ دنیاي سودگرایی که می

ها را سر پا نگاه دارد و هم سود  هاي خود را هرچه زودتر بفروشد و از این رهگذر هم آن کارخانه کارخانه
و » اسراف«گمان چنین بحرانی با این وسعت در دنیاي پیشاصنعتی وجود نداشته است، اما  بیشتري ببرد. بی

 گوید: ه با آدمیان همراه بوده است و بدین دلیل عطار می، یک رفتار منفی بشري است که هموار»تبذیر«
  1جویی حرام است اگر یک گرده هر روزت تمام است           تو دو گرده همی

نهد، قناعت است؛ رفتاري کـه آن را حاصـل    زدگی پیش پاي انسان می راهی که او براي رفع بحران مصرف
  شمارد: یعنی همان استغنا می» غناءالقلب«

  افزاي من          شد قناعت کنز الیفناي من اءالقلب جانشد غن
  2هر توانگر کاینچنین گنجیش هست          کی شود در ضنت هر سفله پست

  بحران مدزدگی
زدگی است. در اینجا  معنایی و مصرف ي بحرانهاي فردي و اجتماعی دیگري مانند بی این بحران هم، نتیجه

ي  دهد و براي عقب نیفتادن از قافله العمل هیستریک نشان می االها عکسانسان نسبت به تازگی روزافزون ک
گزیند. عطار این خصلت را موجب هبوط  شود و آن را براي خویش برمی تمدن، سرانجام تسلیم مد روز می

 آدم تلقی کرده است:
  بود آدم را دلی از کهنه سیر          از براي نو به گندم شد دلیر

  3ک گندم فروخت          هرچه بودش جمله در گندم بسوختها جمله به ی کهنه
دهد، عشق و فقر و فناست، چنان  ي او آنچه نو بودن و کهنه بودن را براي انسان مساوي جلوه می به عقیده
  گوید: ي کار حضرت آدم (ع) می ي دنباله که در باره

  زدشاي بر در  عور شد، دردي ز دل سر برزدش          عشق آمد حلقه
  4در فروغ عشق چون ناچیز شد          کهنه و نو رفت و او هم نیز شد

  بحران تبعیت از افکار عمومی
هاي همگانی در عصر جدید، به تسلط افکار خاص بر ذهن عام انجامیده است و این امر، با  گسترش رسانه
ي تأثیر خود را   کوشند دامنه میرود. در این میان، افکار مسلط  ي جهانی شدن، همچنان پیش می پیشرفت غائله
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گیرند و بحران  تر تحت تأثیر این افکار قرار می الذهن، سریع هرچه بیشتر گسترش دهند و متقابال افراد خالی
در گذشته نیز وجود داشته است و ضدیت  آید. این بحران به شکل محدودتر تبعیت از افکار عمومی پدید می

تر این  ي مالیم ه صورت مالمتیگري ظهور یافته است، حال آن که جنبهافراطی با آن از سوي برخی عرفا ب
گزینی بروز پذیرفته است و این کار، جزو لوازم  ضدیت از سوي بعضی عرفاي دیگر به شکل تبلیغ عزلت

 گوید: آورد و ضمن آن می توحید است، چنان که عطار در مختارنامه بابی راجع به این موضوع می
  چینی اي دل نشینی اي دل          در خرمن شرك خوشه خلق می  تا بر ره

  1گزینی اي دل          بینی که در آن گوشه چه بینی اي دل گر صبر کنی گوشه
گونه قبول  رود که خالی بودن هر راه، نشان ارجمندي چنان راهی است و بدین الطیر بر آن می هدهد منطق

  باشد: ي گرایش به چیزي تواند و نباید مایه عام نمی
  اي نه شر و نه خیر اي عجب السیر اي عجب          ذره بود راهی خالی

  بود خاموشی و آرامش در او          نه فزایش بود و نه کاهش در او
  2سالکی گفتش که ره خالی چراست          هدهدش گفت این ز عز پادشاست

  طلبی افراطی بحران برابري
ي باطنشان و لذا  سنجد، نه بر پایه ي ظاهر آنها می ارزش انسانها را بر پایه اي مواجهیم که در اینجا با روحیه

تواند میان دو انسان تفاوت واقعی بگزارد. این بحران در گذشته نیز به نحوي وجود داشته است و از  کمتر می
ن منظور، خداشناسی اند تفاوتهاي حقیقی انسانها را بازگویند و معیار سنجش آنان براي ای این رو، عرفا کوشیده

ي فکري عطار، با معرفت همخوانی دارد. او این معیار را طی حکایتی  بوده است که ضمن اصطالحات منظومه
 شود: چنین یادآور می

  شد پیر راه          ناگهان او را بدید آن پادشاه اي پوشیده می ژنده
  تن زن خموش خبر پوش          پیر گفت اي بی گفت من به یا تو هان اي ژنده

  گرچه ما را خود ستودن راه نیست          کآن که او خود را ستود آگاه نیست
  شکی لیک چون شد واجبم چون من یکی          به ز چون تو صد هزاران بی

  ست ست          نفس تو از تو خري برساخته زآن که جانت ذوق دین نشناخته
  شده در زیر بار او اسیروانگهی بر تو نشسته اي امیر          تو 

  بر سرت افسار کرده روز و شب          تو به امر او فتاده در طلب
  کس          کام و ناکام آن توانی کرد و بس هرچه فرماید تو را اي هیچ
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  لیک چون من سر دین بشناختم          نفس سگ را هم خر خود ساختم
  بر توست من هستم بر او چون خرم شد نفس بنشستم بر او          نفس سگ

  1گردد سوار          چون منی بهتر ز چون تو صدهزار چون خر من بر تو می
  کند: و طی ابیاتی دیگر، از تفاوت روشها بر اساس تفاوت شخصیتها چنین یاد می

  کی تواند شد در این راه خلیل          عنکبوت مبتال همسیر پیل
  قرب هر کس حسب حال وي بود  سیر هر کس تا کمال وي بود         

  گر بپرد پشه چندانی که هست          کی کمال صرصرش آید به دست
  الجرم چون مختلف افتاد سیر          همروش هرگز نیفتد هیچ طیر

  ست ست          آن یکی محراب و آن بت یافته معرفت زینجا تفاوت یافته
  صفت ره عالیچون بتابد آفتاب معرفت          از سپهر این 

  2هر یکی بینا شود بر قدر خود          باز یابد در حقیقت صدر خود
  داند و پس از بیان این که: ناگفته نماند که عطار، معیار سنجش بیرونی در این باره را انصاف می

  خود فتوت نیست در هر دو جهان          بهتر از انصاف دادن در نهان
  از ریا کم خالی افتد یاد دار      وآن که انصاف بدهد آشکار    

  3اند الحق بسی داده نستدند انصاف مردان از کسی          لیک خود می
آورد کـه بـا وجـود علـم فـراوان، بشـر حـافی را از جهـت           ي احمد حنبل می براي نمونه حکایتی در باره

  نهاده است: خداشناسی ترجیح می
  4خدا را به ز من داند ولیکعلم من زو به بدانم نیک نیک          او 

  بحران جزمیت و خودشیفتگی
گردد، تا جایی که هر انتقادي را نسبت به ایدئولوژي خودي با  این بحران، به تعصبهاي خودخواهانه بازمی

راند. البته چنین بحرانی یک بحران امروزي نیست و همواره با انسان متمدن همراه بوده  چوب دشمنی می
کلهاي بارزتري پذیرفته است، تا جایی که حتی جنگهاي جهانی را ناشی از آن است، ولی امروزه ش

شمارند. عرفاي ما به وسعت مشرب شهرت دارند، اما پیش و بیش از آنان، عطار در این باره داد سخن داده  می
 گوید: است. او ضمن اشاره به تعصبات مذهبی می
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  ر حب ماندهاي گرفتار تعصب مانده          دایما در بغض و د
  1زنی زنی          پس چرا دم از تعصب می گر تو الف از عقل و از لب می

  و:
  نیست در من این فضولی اي اله          از تعصب دار پیوستم نگاه

  2پاك گردان از تعصب جان من          گو مباش این قصه در دیوان من
  دهد. عرفت نسبت میآید که وي، تعصب را به ضعف م از ابیات باال چنین برمی

و همچنـین   3ناگفته نماند که عطار، عتاب خدا در حق موسی را به دلیل رویگردانی او از گفتگو با قارون
شـود و اینهـا را    متذکر می 4ي وي بخشایش الهی در حق یک مفسد را به دلیل نماز نخواندن زاهدي بر جنازه

رود که راه رهایی از ایـن نـوع رفتارهـاي متعصـبانه،      کند و بر آن می ي افزونی رحمت خداوند تلقی می نشانه
  بندگی است و بس:

  5گر تو هستی مرد این یا مرد آن          کو تو را یا درد این یا درد آن
  

  تعصب باش و عزم راه کن مکن حکم و زبان کوتاه کن          بی می
  ر6گی اند آن پیش گیر          در سالمت رو طریق خویش آنچه ایشان کرده

  
  7نیست ممکن در میان خاص و عام          از مقام بندگی برتر مقام

  بحران گسست نسلی
اند و این حس، در آثار  آموزي داشته گذشتگان نسبت به نسلهاي پیشین، حس احترام، سپاسگزاري و تجربه

ت و در این اثر، االولیاي او نماد روشن درك وي از بحران گسست نسلی اس عطار کامال آشکار است. تذکره
کوشد تا میراث عرفانی را براي همروزگاران و آیندگان نگاه دارد و این کار را در آثار دیگرش نیز با نقل  می

 ي این میراث چنین است: برد. ماحصل پیام عطار در باره حکایات عارفان و غیرعارفان پیش می
  ر ایشاناي از سر پیشان            سر مویی مکن انکا چو تو آگه نه
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  1اگر اقرار خواهی کرد و انکار          شود فردا پدید انکار و اقرار
در اینجا دیگر نیازي به بسط ایـن مطلـب نیسـت کـه عرفـا اساسـا وجـود پیـر را شـرط سـیرو سـلوك            

  شمارد: هاي طلب می اند و عطار هم بدین نکته عنایت دارد و این امر را از جمله زیرمجموعه دانسته می
  د بر تو مردي را نظر          از وجود خویش کی یابی خبرتا نیفت

  کسی گر تو بنشینی به تنهایی بسی          ره بنتوانی بریدن بی
  پیر باید راه را تنها مرو          از سر عمیا در این دریا مرو
  2پیر ماالبد راه آمد تو را          در همه کاري پناه آمد تو را

 گیرد: به عنوان نماد راهنماي روحانی، این نقش را بر عهده می الطیر، هدهد در منطق
  3مرحبا اي هدهد هادي شده          در طریقت پیک هر وادي شده

  بحران جباریت نهادها
اند و عطار به  این بحران خاص دنیاي امروز است، اما نهادهاي حکومتی در گذشته نیز وجود داشته

همت عالی یا همان استغنا باعث شده است تا خدمت دربار اختیار  پردازد که شکرگزاري از خداوند می
 نکند:

  ام ي هر ناسزاواري نی ام          بسته شکر ایزد را که درباري نی
  من ز کس بر دل کجا بندي نهم         نام هر دون را خداوندي نهم

  ام ام          نه کتابی را تخلص کرده نه طعام هیچ ظالم خورده
  یم ممدوحم بس است          قوت جسم و قوت روحم بس استهمت عال

  بینان مرا پیش خود بردند پیشینان مرا          تا به کی زین خویشتن
  4تا ز کار خلق آزاد آمدم          در میان صد بال شاد آمدم

 بحران جباریت فناوري
این بحران هم مخصوص دنیاي امروز است، ولی در گذشته به جاي جباریت فناوري، جباریت اساطیر و ضمن 

کوشد این جباریت را مورد بازبینی  ها و خرافات وجود داشته است و بدین دلیل عطار می آن جباریت افسانه
که پسرانش به دنبال آرزوهاي اي است  ، داستان خلیفه نامه ي الهی و روشنگري عارفانه قرار دهد. منظومه

گردند و  اي مانند دختر شاه پریان، جادوگري، جام جم، آب زندگی، انگشتري سلیمان و کیمیا می افسانه
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آموزد که  کوشد آنان را از حقیقت این آرزوها آگاه سازد و عطار در پس این آرزوها به انسان می خلیفه می
. پس از این دیدگاه، 1»ستاري، در درون خویش باید آن را بجوییاگر حقیقت هر کدام از این آرزوها را خوا«

 راه رفع چنین بحرانی همانا معرفت است.

  اي شدن بحران توده
ي رقابتهاي سالم بیرون  ي بحران جباریت نهادها باعث شده است تا خالقیتهاي فردي از گردونه امروزه، غلبه

اند. پس، طبیعی است که  کشیده ین خالقیتهاي فردي میبرود. در گذشته، برعکس، بار ساختن تمدنها را هم
شعراي ما از این بحران چیزي نگفته باشند و بلکه در جهت خالف آن، یعنی تبلیغ اتصال به روح جمعی 

حال، ضمن این کتاب، خصوصیات هر پرنده  آید. بااین الطیر برمی حرکت کرده باشند و این نکته از منطق
 گزینند: دهد را براي رهبري برمیمشخص است و لذا مرغان، ه

  ادب نتوان شدن در پیش شاه پس بدو گفتند اي داناي راه          بی
  اي اي          بر بساط ملک سلطان بوده تو بسی پیش سلیمان بوده

  اي اي          موضع امن و خطر دانسته سر دانسته رسم خدمت سربه
  اي بسی گرد جهان گردیده اي          هم هم فراز و شیب این ره دیده

  راي ما آن است کاین ساعت به نقد          چون تویی ما را امام حل و عقد
  بر سر منبر شوي این جایگاه          پس بسازي قوم خود را ساز راه

  2شرح گویی رسم و آداب سلوك      زآن که نتوان کرد بر جهل این سلوك
، راه رفع آن نیـز بـا راه رفـع     ع بحران جباریت نهادهاست و بنابراینباز جا دارد بگوییم، چنین بحرانی، تاب

  همان بحران یکسان خواهد بود.
  بحران تقسیم کار

آورد.  می  نگري انسان را از پی تخصصی شدن کارها، یک بحران امروزي است که طبعا ضعف جامع
اي اجتماعی را براي  ت تأویل به اندیشهاي عرفانی است، قابلی ي توحیدمحور عطار که اندیشه حال، اندیشه بااین

 رفع این بحران دارد:
  قطره باشد هرکه را دریا بود          هرچه جز دریا بود سودا بود

  توانی راه یافت          سوي یک شبنم چرا باید شتافت چون به دریا می
  هرکه داند گفت با خورشید راز          کی تواند ماند از یک ذره باز
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  کل شد جزو را با او چه کار         وآن که جان شد عضو را با او چه کارهرکه 
  1گر تو هستی مرد کلی کل ببین          کل طلب کل باش کل شو کل گزین

ي یافتن راه رفع چنین بحرانی توضیح دهیم، باید بگوییم منظـور   اگر بخواهیم محتواي این ابیات را بر پایه
ی به علم حضوري، آسانی و گستردگی و حتی چندگانگی کسـب علـوم حصـولی،    عطار این است که با دستیاب

  یابد. امکان می
  بحران نارضایتی

تري وجود دارد.  ي وسیع این بحران، هم در دنیاي گذشته وجود داشته است و هم در دنیاي امروز، با دامنه
 عطار معتقد است که اساسا:

  ه رسم خوشدلی یک موي نیستخوشدلی در کوي عالم روي نیست          زآن ک
  نفس هست اینجا که چون آتش شود          در زمانه کو دلی تا خوش شود
  2گر چو پرگاري بگردي در جهان          خوشدلی یک نقطه کس ندهد نشان

گیرد که هر چیز جز خدا نظیـر دارد و بـا یـافتن آن بـاز چیـز       به باور او، این نامرادي از آنجا نشأت می
  آن باشد و بنابراین تنها خداست که یافتنش یافتن همه چیز خواهد بود:  هست تا انسان در پیدیگري 

  هرکه را او هست، کل او را بود          هفت دریا زیر پل او را بود
  هرچه بود و هست و خواهد بود نیز          مثل دارد جز خداوند عزیز

  3نظیر و ناگزیر دایم بیهرچه را جویی جز او یابی نظیر          اوست 
  گوید: خالصه چنان که وي می

  1تا که ندهد دست وصل پادشا          پایمرد توست ناکامی ِ راه
  گذارد: عطار راههاي زیر را براي رفع چنین بحرانی پیش پاي ما می

  ي نمودي از طلب): منزله  الوقت بودن (به الف. ابن
  2چو بیکاران به پیش و پس مشو بازساز           الوقت می خوشی با نقد ابن

  ي نمودي از استغنا): ب. رضا دادن به داده (به منزله
  1تو را هرچ او دهد راضی بدان باش          وگر دستت دهد همداستان باش
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  ي نمودي از توحید): ج. خداجویی (به منزله
  خور اگر نه دولتی می تو را شادي بدو باید دگر نه          غم بی

  باشی زمانی          تو داري نقد شادي جهانی ر شاد میبدو گ
  2وگر نامش نگویی یک زمان تو          چه بدنامی براندي در جهان تو

  بحران شتابزدگی
شود تا انسان زیباییهاي زندگی را  شتاب زندگی در عصر جدید بسیار روانسوز است و همین امر باعث می

ران در گذشته ظاهرا بر خالف این، یعنی به صورت کندي، باعث درك نکند و از آن لذت نبرد. این بح
گیري از کارها، همواره وجود داشته است و بدین  حال، عجله، بویژه در نتیجه کسالت روحی بوده است. بااین

 دارد: دلیل عطار بر آن چنین ایراد روا می
  3یست از مه تا به ماه قدم بشمرده نه گر مرد راهی          که بشمرده

  
  4باید نظامی به وسع خود بباید رفت گامی          که در هر گام می

ي فکري  باري، از دیدگاه او راه حل چنین بحرانی هماهنگی با نظام طبیعت است و این مقوله، در منظومه
  گردد. وي، به دو مفهوم طلب و معرفت بازمی
  ي بحرانهاي زیستی پیامهاي جهانی عطار در حوزه

دیدگی  گنجند، اما وجه غالب آنها آسیب ي بحرانهاي اجتماعی می زیستی نیز به نحوي در ردهبحرانهاي 
آوریم. البته در آثار عطار تنها یک مورد از چنین  طبیعت غیرانسانی است و لذا این بحرانها را جداگانه می

  بحرانهایی مورد اشاره قرار گرفته است که آن هم مبناي عرفانی دارد:
  زیست بحران محیط

شود تا انسان با آنها  امروزه، طبیعت محکوم انسان است و بدین دلیل، هر لحظه از گوشه و کنار آن کاسته می
هاي صنعتی و  تري دست و پا کند. در گذشته، کمتر بودن جمعیت و کارخانه براي خود زندگی آسوده

یط زیست وجود نداشت. زدگی، مانع از آن بود تا طبیعت آسیب جدي ببیند و لذا بحران مح مصرف
زند و اینجاست که در آثار او  ي توحیدمحور عطار، حتی طبیعت را به روح جمعی پیوند می حال، اندیشه بااین
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سازند. خالصه در این راستا، دو  ورزیهاي وي را می پذیرند و وسایط نمادین اندیشه پرندگان خصلت انسانی می
 رسد: ه است که جالب توجه به نظر میي عطار قرار گرفت ي زیر، مورد اشاره نکته

  الف. لزوم درختکاري:
  راند نوشروان چو تیري          به ره در چون کمانی دید پیري فرس می

  بنشاند آن پیر         شهش گفتا چو کردي موي چون شیر درخت چند می
  نشانی تو روزي چند چون باقی نمانی        درخت اینجا چرا درمی

  گفتا حجتت بس          چو گفتند از براي ما بسی کسبه شاه آن پیر 
  1که تا امروز از اینجا بهره داریم        براي دیگران ما هم بکاریم

  ب. وجود زندگی گیاهی:
  درختی سبز را ببرید مردي          بر او بگذشت ناگه اهل دردي
  پیوند چنین گفت او که این شاخ برومند        که ببریدند از او این لحظه

  از آن تر است و تازه بر سر راه          که این دم زین بریدن نیست آگاه
  2ي دیگر خبردار هنوزش نیست آگاهی ز آزار          شود یک هفته

  کالم آخر
است. آثار متعدد او چیزي جز   چنان که دیدیم، عطار نسبت به بیشتر بحرانهاي بشري آگاهی داشته

ي فکري وي نیست و این منظومه نیز در هفت وادي سلوك روحانی، یعنی  ظومهپردازي پیرامون من نظریه
است با تمسک به   شود. عطار کوشیده طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت و فقر و فنا خالصه می

همین هفت وادي، راههاي مناسبی براي رفع این بحرانها بیابد. اکنون ریز نکات باال را طی سه جدول 
آوریم و چنانچه بپذیریم جهان امروز دستخوش  ي فردي، بحرانهاي اجتماعی و بحرانهاي زیستی میبحرانها

  چنین بحرانهایی است، پیامهاي جهانی وي را فهم خواهیم کرد.
  1جدول 

 راه رفع بحرانهاي فردي
 عشق، فقر و فنا فردگرایی افراطی 

 توحید گرایی احساسات
 طلب گرایی اخالقی ماده
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 طلب، توحید شکاکیت
 معرفت خودشناسی
 معرفت، توحید بیگانگی

 استغنا، توحید معنایی بی
  
  2جدول 

 راه رفع بحرانهاي اجتماعی
 استغنا زدگی مصرف 

 عشق، فقر و فنا مدزدگی
 توحید تبعیت از افکار عمومی

 معرفت طلبی افراطی برابري
 معرفت جزمیت و خودشیفتگی

 طلب گسست نسلی
 استغنا نهادهاجباریت 

 معرفت جباریت فناوري
 استغنا اي شدن توده

 توحید تقسیم کار
 طلب، استغنا، توحید نارضایتی
 طلب، معرفت شتابزدگی

  3جدول 
 راه رفع بحرانهاي زیستی

 توحید محیط زیست 
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ابـراهیم نیشـابوري)، مقدمـه، تصـحیح و تعلیقـات محمدرضـا شـفیعی        عطار (فریدادین محمد بن الطیر،   منطق

 .1385کدکنی، چاپ دوم، تهران، سخن، 
 .1334شاه،  علی نیمایوشیج؛ زندگانی و آثار او، ابوالقاسم جنتی عطایی، چاپ اول، تهران، صفی

  



  اولویت بندي عوامل کلیدي موفقیت در پیاده سازي مدیریت دانش
  )پدافند غیرعاملمهندسی هاي  موردي: پروژه ۀ(مطالع

  3حبیب حسین پور، 2ناصر طاعتی، 1عمار فیضی
  

  چکیده
، یک مزیت و نقطه قوت داخلی سازمان براي به روز رسانی عنوان به اخیر مدیریت دانش ۀدر ده

مدیریت هاي  استراتژي. پویا مورد توجه قرار گرفته استهاي  سازمانباال بردن توان رقابت و داشتن 
یکـی از  . یادگیرنده مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت   هاي  هاي سازمان یکی از بنیان عنوان بهدانش 

 ن نشانامطالعات محقق. مدیریت دانش استهاي  ده سازي فرآیندایرانی پیاهاي  سازمانمشکالت 
مدیریت دانش و عوامل و هاي  دهد که بخشی از موانع پیاده سازي مرتبط با عدم ارتباط برنامه می

هدف از . ستها  اصلی سازمانهاي  کالن و به تعبیري استراتژيهاي  ریزي برنامهزیر مجموعه آن با 
ی و اولویت بندي عوامل کلیدي موفقیت در پیاده سـازي مـدیریت   انجام پژوهش حاضر شناسای

وزن دهی به این عوامل با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازي و اولویت ، دانش
نفر از خبرگان تصمیم  296جامعه آماري پژوهش حاضر . با تکنیک تاپسیس فازي استها  بندي آن

 نفـر  127تعداد اعضـاي نمونـه   . دهند می تشکیل دافند غیرعاملپمنابع انسانی در ة ساز در حوز
 پدافند غیرعامـل تواند در اختیار تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان  می نتایج این تحقیق. باشند می

  . جهت شناخت هر چه بیش تر عوامل کلیدي موفقیت پیاده سازي مدیریت دانش قرار گیرد
فرآیند تحلیل سلسـله  ، تکنیک تاپسیس فازي، مدیریت دانش، عوامل کلیدي موفقیت :ها کلیدواژه

  مراتبی فازي
   

                                                   
  ammarfeyzi@live.com کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي /  .1
 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك .2
 ، دانشگاه شیراز ارشد مدیریت صنعتی کارشناسی .3
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  مقدمه -1
به بعد دستیابی به یک سازمان رقابتی و موفق الزاماً با داشتن برنامه ریزي استراتژیک و در  1950دهه ي  از

 ،استفاده از فرصت هاشود.یک سازمان ماندگار باید قادر به  می اخیر با مدیریت استراتژیک تضمینهاي  دهه
عمل نماید.در این میان تکیه بر نقاط قوت سازمان و ها  مقاومت در برابر تالطمات محیطی و رفع تهدید

باشد.در دهه اخیر مدیریت دانش به  می از ملزومات یک برنامه استراتژي کاري موثرها  کاستن از ضعف
هاي  باال بردن توان رقابت و داشتن سازمان ،انیعنوان یک مزیت و نقطه قوت داخلی سازمان براي به روز رس

هاي  سازمانهاي  مدیریت دانش به عنوان یکی از بنیانهاي  پویا مورد توجه قرار گرفته است.استراتژي
  )1388یادگیرنده مورد توجه قرار گرفته است.(ساعدي ویزدانی،

 دانش است.مطالعات محققـین نشـان  مدیریت هاي  ایرانی پیاده سازي فرآیندهاي  یکی از مشکالت سازمان
مـدیریت دانـش و عوامـل و زیـر     هـاي   دهد که بخشی از موانع پیاده سازي مرتبط با عدم ارتباط برنامـه  می

هـاي   ست.همسـویی برنامـه  ها  اصلی سازمانهاي  کالن و به تعبیري استراتژيهاي  مجموعه آن با برنامه ریزي
توجه به این که مدیریت دانش خود به یک چشم انداز سـازمانی  با  ،سازمانیهاي  مدیریت دانش با استراتژي

(سـهرابی و   نماید. می شود، عالوه بر تضمین براي اجراي مدیریت دانش پیاده سازي آن را نیز تسهیل می تبدیل
)همچنین مطالعات نشان داده اند که پیاده سازي مدیریت دانش خود به عنـوان یـک اسـتراتژي    1389دارمی،

گردد، اجراي ملزومات برنامـه   می د تا بتواند عالوه بر این که خود داراي چشم انداز سازمانیشو می محسوب
مشخص نموده و در یک همراستایی با استراتژي  ،مدیریت دانش در سازمان را تحت عنوان یک برنامه منظم

ـ    هـا   سـازمان  زمانیاصلی سازمان به هم افزایی دانشی سازمان کمک نمایـد.  و هـا   افتن دادهبـه دنبـال کسـب ی
گوناگون روبه رو هستند کـه در بسـیاري   هاي  اطالعات بودند، اما امروزه با حجم انبوهی از اطالعات و داده

به طـور روز افزونـی   ها  خود مسأله اي دیگر است.امروزه سازمانها  موارد اداره و بهره برداري صحیح از آن
تـوان بزرگتـرین مزیـت رقـابتی      مـی  و در واقع دانـش را  گیرند می خود از یکدیگر فاصلههاي  بر پایه دانسته

در حال  ،در عرصه اقتصاد جهانی به شمار آورد.امروزه سرمایه ذهنی به عنوان یک نیروي قدرتمندها  سازمان
   )Collins,2006( فیزیکی است.هاي  جایگزین شدن به جاي سرمایه

لیدي موفقیت در پیـاده سـازي مـدیریت    از انجام پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندي عوامل ک هدف
با ها  وزن دهی به این عوامل با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازي و اولویت بندي آن ،دانش

  تکنیک تاپسیس فازي است.



  q  1227  قیت در پیاده سازي مدیریت دانشاولویت بندي عوامل کلیدي موف
 

  

  روش تحقیق -2
پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردي و از لحاظ نحوه گردآوري اطالعات، تحقیقی توصیفی پیمایشی 

نفر از خبرگان تصمیم ساز در حوزه ي منابع انسانی در پدافند  296جامعه آماري پژوهش حاضر است. 
  باشند. می نفر 127دهند.تعداد اعضاي نمونه  می تشکیل غیرعامل

  حلیل داده هاروش تجزیه و ت 2-1
شود که  می استفادهها  گوناگون جهت تجزیه و تحلیل دادههاي  در این تحقیق در مراحل مختلف از روش 

  عبارتند از:
 تحلیل محتوا: مقاالت و کتب در ارتباط با موضوع تحقیق به منظور شناسایی عوامـل مـورد بررسـی قـرار    -1

  گیرد. می
  شود. می ماندهی و تعریف اطالعات را شاملساز ،آمار توصیفی:جمع آوريهاي  تحلیل -2
هـا   ) به منظور رتبه بندي و وزن دهی به شـاخص FMADM( فازي تصمیم گیري چند شاخصههاي  تحلیل-3

  .تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازي و تاپسیس فازيبا استفاده از 
جهـت  EXPERT CHOICE 11 و SPSS، 2010 Excel 20هـاي   در پـژوهش حاضـر از نـرم افـزار    -4

  استفاده نموده ایم. FAHPو  FTOPSISو محاسباتها  تجزیه و تحلیل داده
  مبانی نظري و پیشینه پژوهش-3

مـردم بعضـی    ،سال پـیش در مسـاپتامیا(عراق کنـونی)    500 حدود :تاریخچه پیدایش مدیریت دانش3-1
قانون را گم کردند.براي حل ایـن مشـکل    مربوط به ثبت قراردادهاي قانونی تخمین مالیات فروش وهاي  لوح

یعنی کتاب خانه آغاز شد.از آن پس توجه مـدیران زبـده بـه کلیـه      فعالیت موسسه مرتبط با مدیریت دانش
ي جمع آوري شده در کتابخانه جلب شد.منازعه با مفهوم دانش به قدمت تـاریخ تفکـر انسـان اسـت.     ها  لوح

ارت و کانت در جست و جوي اصطالحی بودند که ماهیـت دانـش   همه اندیشمندان از افالطون گرفته تا دک
در نامه اي به  1969گوید که اصالح سرمایه هوشی اولین بار توسط فی ول در سال  می را بیان کنند. استوارت

هـاي   اسکاندیا و سالیوان نیز اصطالح سرمایه هوشـی و ارزش  ،ادوینسونها  گالبریث نوشت به کار رفت. بعد
در سوئد اصطالحات  1988عنوان دانشی که قابلیت تبدیل به ارزش را دارد به کار بردند.در سال  پنهان را به

ارنسـت و یونـگ بـر     ،غیر ملموس توسط سویبی پیشنهاد شـد.همچنین اسـکاندیا  هاي  سرمایه دانشی و دارایی
حقـوق   ،کـامپیوتري هـاي   برنامـه  ،عقایـد  ،پایدار دانش تاکید کردند، به این معنا کـه اختراعـات  هاي  ویژگی

کتاب شرکت  1995انحصاري و ... جزئی از سرمایه هوشی هستند.در ژاپن در اواسط دهه نود نوناکا در سال 
دانش آفرین را نوشت و براي اولین بار اصطالح مدیریت دانش را به کار برد.این اصطالح بـه منظـور بنیـانی    

آمریکـایی پیشـنهاد شـد. بـدین ترتیـب اصـطالح       هـاي   تکنولوژي براي اداره دانش توسط کنسرسیوم شرکت
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مدیریت دانش به عنوان فعالیتی مدیریتی که روي توسعه و کنترل دانش براي تحقق اهـداف سـازمانی تاکیـد    
 دارد به کار رفت. نظریه پردازان متعددي در رابطه با تکامل مدیریت دانش صحبت نموده اند کـه از جملـه  

راوس من و پیتر سنگه اشاره نمـود.دراکر و اسـتراوس مـن، بـر رشـد اهمیـت       پلی است ،توان به پیتر دراکه می
عد فرهنگی مـدیریت دانـش را کـه     ،اطالعات و دانش پنهان به عنوان یک منبع تاکید داشتند و پیتر سنگه ب

  )Jackson & etal,2006( نماید. می سازمان یادگیرنده است مطرح
امروزه مدیریت دانش به عنـوان یـک الگـو و روش     .دشو می چرخه مدیریت دانش معرفی )،1(در شکل 

مشاور بـین المللـی در ایـن زمینـه     هاي  جایگزین مدیریت کیفیت و مهندسی مجدد گردید و شرکت ،مناسب
و انجمـن اطالعـات بـراي     ;1ییکنترل کیفیت و بهـره وري آمریکـا   مشاوره مثل:هاي  فعالیت دارند و سازمان

مـدیریت   -4 5مدیریت ریسک -3 4بهترین عملکرد -2 3الگوبرداري -1:  هاي در زمینه 2جامعه آمریکایی 
علمـی در جهـت توسـعه    هـاي   تالش ،)1باشند.در جدول( می عالقمند به کشف ارتباط مدیریت دانش ،6تحول

  )1391(شعبانی و همکاران، مدیریت دانش ارائه شده است.

  
  )Liao & etal ,2004(:چرخه مدیریت دانش1شکل 

                                                   
1 American Productivity & Quality Control 
2 American Society for information 
3 Benchmarking 
4 Best Performance 
5 Risk Management 
6 Transition Management 
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  علمی جهت توسعه مدیریت دانشهاي  تالش -1جدول 
  رویداد  طرح کننده       سال

  ترازنامه نامشهود  سیوبی/کونراد  1986
  ابداع مفهوم مدیریت دانش  کارل ویگ  1986
  درونی براي اداره رسمی دانشهاي  شروع تالش  مشاور مدیریتی بزرگهاي  شرکت  1989
تکمیل مدیریت دانش در استراتژي براي ها  یکی از نخستین  ارزش واترهاوس  1989

  تجاري اش
  یکی از نخستین مقاالت منتشر شده در مورد مدیریت دانش  بازبینی تجاري هاروارد(نوناکا و تاکوچی)  1991
  اهمیت به سرمایه فکري  تام استوارت  1991
منتشر شده در مورد مدیریت هاي  یکی از نخستین کتاب  کارل ویگ  1993

  دانش)دانش(اساس مدیریت 
  منبع دانش  پیتر دراکر  1994
  نخستین کنفرانس مدیریت دانش  شبکه ارتباطی دانش مدیریت  1994
دانش مدیریت را به مشتریها پیشنهاد هاي  نخستین سرویس  شرکت بزرگ مشاوره  1994

  کرد
  دانش به عنوان منبع بی پایان  استنفورد پال رومر  1995
  دانش آفرینکتاب شرکت   نوناکا و تاکوچی  1995
  دانشهاي  کتاب سرچشمه  دروتی لئوناردو بارتون  1995
  و فعالیت هاها  انفجار پر سرو صداي الحاق  و شغل هاها  انواع شرکت  1996

  
 وبسداده اطالعات و دانش از کلیدي ترین مفاهیم مدیریت دانش مح:اطالعات و دانش ،مفاهیم داده3-2
  تشریح خواهند شد. شوند.لذا در این بخش مفاهیم دانشی می

و نظـایر  هـا   اعـداد، نمـودار   ،دهند و عبارتند از ارقـام  می اولین سطح مدیریت دانش را تشکیلها  داده:داده
  که به خودي خود تولید معنی نمی کنند.ها  این

اطالعات اغلب داده هایی هستند که به یک روش مشخص استخراج شده، فیلتر شده یـا شـکل    :اطالعات
  داده شده است.

  )1390(نجفی و عباس نژاد، دانش، اطالعات کاربردي و سازمان دهی شده براي حل مسائل است.:دانش
 هـاي  جنبه ،هشد مختلف انجام الگوهاي میان که اي مقایسه در:مدلهاي پیاده سازي مدیریت دانش 3-3

 مـورد  را دیگـر  برخی و کرده اشارهها  جنبه این از برخی به الگو هر که است شده شناسایی اي گانه هفت

 توسعه دانش، کسب دانش، شناسایی دانش، هاي تعیین هدف : از عبارتندها  جنبه این. است نداده قرار توجه

 پیـاده  بـراي  پیشـنهادي  الگوهـاي  چـه  اگر دانش. ارزیابی و دانش از و استفاده تسهیم دانش، نگهداري دانش،

مـدیریت   سـازي  پیـاده  مـدل  کنون تا وجود این با اند، ه داد پوشش راها  جنبه از برخی مدیریت دانش سازي
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  )1387(زعفریان و همکاران،. است نشده پیشنهاد باشد، داشته بر در راها  جنبه این همه که دانشی
 را مهندسـی هاي  سازي مدیریت دانش را در سازمانپیاده هاي  مقایسه مدل ،)2جدول (

  دهد. می انشن
 پیاده سازي مدیریت دانش در سازمانهاي مهندسیهاي  : مقایسه مدل2جدول

 ارزیابی
  دانش

 و تسهیم
 از استفاده
  دانش

 نگهداري
  دانش

 ي توسعه
  دانش

 کسب
  دانش

 شناسایی
  دانش

 تعیین
 هدفهاي
  دانش

فرایند هاي  مولفه
 مدیریت دانش و

  مدلها
  ü     ü   ü ü     سین هفت  
      ü     ü     الروي مک  
  ü   ü   ü     ü     هیکس  
  ü   ü   ü   ü ü     بکمن  
    ü   ü     ü     تاکوچی و نوناکا  

ü   ü   ü   ü ü     ویلیامز و بکوتیز  
  ü   ü   ü   ü ü     پیترگوشتاك  
ü   ü   ü   ü   ü ü   ü   مدیریت هاي  پایه

  دانش
روشی را براي  »الرهورن و پدریک« هاي  دو محقق هلندي به نام 1983در سال :فازي  AHPمدل  3-4

فرآیند سلسله مراتبی فازي پیشنهاد کردند که بر اساس روش حداقل مجذورات لگاریتمی بنا نهاده شـده بـود.   
روش دیگري  1996باعث شد مورد اقبال قرار نگیرد.در سال ها  میزان محاسبات وپیچیدگی مراحل روش آن

ارایه گردید. اعـداد    »2چانگ«ه نام توسط یک محقق چینی ب)» EA( 1روش تحلیل توسعه اي«تحت عنوان
اعداد مثلثی فازي هستند.در پژوهش حاضر از روش تحلیل توسعه اي چانگ بهره  ،مورد استفاده در این روش

  خواهیم برد.
  رسم شده اند در نظر بگیرید. )1(که در شکل M2=(l2,m2,u2) و M1=(l1,m1,u1)دو عدد مثلثی 

  

                                                   
1 Extent Analysis Method (EA) 
2 Chang 
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l1                   m1            l2          u1                    m2             u2                                     

 M2و  M1 اعداد مثلثی: 1ل شک

خود یک که  ، SKماتریس مقایسات زوجی، مقدار هاي  براي هریک از سطر ،روش تحلیل توسعه اي در
  شود: می مثلثی است، به صورت زیر محاسبه عدد

SK=-1  
پس ،EAهستند.در روش ها  و شاخصها  به ترتیب نشان دهنده ي گزینه jو iبیانگر شماره ي سطر   kکه  

  M2و  M1را نسبت به هم به دست آورد. بـه طـور کلـی اگـر     ها  باید درجه بزرگی آن ،ها SKاز محسابه ي 
، به صورت دهیم می نشان  ≤ M2 )    V(M1  که با M2 بر  M1دو عدد فازي مثلثی باشند، درجه ي بزرگی 

  شود: می تعریف،)1رابطه ي (
  
  

  )2داریم:(رابطههم چنین 
 
 

 عمـل  ،)3در ماتریس مقایسه ي زوجـی بـه صـورت رابطـه(    ها  براي محاسبه ي وزن شاخص EAدر روش
  کنیم: می

 
 

  خواهد بود: ،)4به صورت رابطه (ها  بردار وزن شاخص بنابر این
  
  

  )1390فازي است.(مومنی،  AHPهمان بردار ضرایب غیر بهنجار که 
) ارایـه شـد. در ایـن    1981روش تاپسیس، اولین بار  توسط هوانـگ و یـون(  :تکنیک تاپسیس فازي3-5

 

                                                                )1رابطه(در غیر این صورت  

  )2رابطه (

  )3رابطه (

  )4رابطه (
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گزینه اي است که نزدیکترین فاصله را به راه حل ایده آل مثبت و در عین حال دورترین  ،روش بهترین گزینه
هـا   و زیر معیارها  بی معیارفاصله را از راه حل ایده آل منفی داشته باشد.در این روش خبرگان ابتدا اهمیت نس

سنجند.اما تفکـرات انسـان و بیـان     می را مشخص کرده و سپس عملکرد هر گزینه را نیز نسبت به هر معیار
همراه با عدم قطعیت است و این عدم قطعیت در تصمیم گیري تاثیر گذار اسـت جهـت رفـع ایـن     ها  ارزیابی

د، در این حالـت عناصـر مـاتریس تصـمیم گیـري، یـا       گرد می تصمیم گیري فازي استفادههاي  مشکل از روش
و نیز اهمیت معیارها ( در پژوهش حاضر) به صـورت فـازي و بـا اعـداد     ها  نسبت به معیارها  اهمیت گزینه

  گردند. می فازي بیان
  )Chen &etal,2006تاپسیس فازي به صورت زیر است:( تکنیکالزم براي انجام پیاده سازي هاي  قدم
  کالمیهاي  با توجه به مقیاسها  اتریس تصمیم فازي و ماتریس اهمیت نسبی معیارتشکیل م -1قدم

له تصـمیم گیـري   أتصمیم گیرنده داشته باشـیم. در ایـن صـورت مسـ     kمعیارو  n ،گزینه  mفرض کنید 
 Cnتواند به صورت ماتریس زیر بیان شود: می گروهی چند معیاره فازي

                           C1…   Cj  … Cn    
                                                                                                                                                               

i= 1,2,…,m ; j=1,2 ,…,n                        
  
 گزینه هـایی هسـتند کـه بایـد انتخـاب شـده یـا اولویـت بنـدي گردنـد.             A1,A2,…,Amکه در آن   

C1,C2,…,Cn  مطلوبیت گزینهها             ارزیابی هستند.هاي  یا معیارها  شاخص   Ai  را نسبت به معیار یا
 K ،         امتیاز عملکـرد فـازي  دهد. به منظور یکپارچه نمودن  می ام نشان Kفرد خبره  توسط Cj شاخص

  شود: می )استفاده 5فرد خبره از روش میانگین گیري حسابی طبق رابطه(
  X   =    (X    + X    + ⋯+ X     

 ام را نشـان  k خبره  فردتوسط   Cjبه معیار یا شاخص  نسبت Aiمطلوبیت گزینه            در این رابطه 
  دهد  می

 همچنین در این مرحله میانگین اهمیت فازي هر زیر معیار نیز به دست . و                                   
  آید.  می

  شوند و هر مولفه این عدد  می نشان داده                                   این اوزان به شکل عدد فازي مثلثی
  نظرات افراد خبره است. دوم یا سوم) از ،میانگین مولفه متناظر (اول

  نرمال کردن ماتریس تصمیم فازي و محاسبه ماتریس تصمیم فازي نرمال شده وزنی -2 قدم
هـاي   ناهمگون و مقیاسهاي  خام به دست آمده براي حذف واحدهاي  در این گام با توجه به این که داده

 نرمال شـوند، از نرمـال سـازي خطـی اسـتفاده     اندازه گیري مختلف در مسائل تصمیم گیري چند معیاره باید 

=
A

 
A

  

A
 

  )5رابطه (
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 )7و  6ي ماتریس تصمیم فازي نرمال شده باشد، داریم:(رابطه              شود.اگر می
  
  
  
  
  
 

هـاي   مثبت و منفی. بادر نظر گـرفتن وزن هاي  یعنی مجموعه معیار Cو  Bکه در آن به ترتیب مجموعه 
در مـاتریس  ها  ماتریس تصمیم نرمال شده وزنی نیز از ضرب اهمیت وزن معیار ،مختلف براي هر زیر معیار

 تعریف )8به صورت رابطه ي(    شود.ماتریس تصمیم نرمال شده وزنی      می تصمیم فازي نرمال شده محاسبه
  ام است: jوزن معیار            درآن شودکه می

  
  

 فازي تعیین راه حل ایده آل مثبت -3 قدم
*~
jv)1 (A+ FPISفازي و راه حل ایده آل منفی 

  2 (A-FNIS)
−
jv~.  

به صورت زیر  ،)10(رابطه ي  -Aحل ایده آل منفی  و راه ،)9(رابطه ي  +A تعیین راه حل ایده آل مثبت
  شوند: می تعریف

  
  
  
  
  
  

j : J={ j=1,2,…,n}  منفیهاي  مربوط به معیارهاي 
j : J/={ j=1,2,…,n}   مثبتهاي  مربوط به معیارهاي  

  از مقادیر ایده آل فازي مثبت و منفیها  محاسبه اندازه فاصله اي هر کدام از گزینه -4 قدم
) 11فاصله هر گزینـه بـا راه حـل ایـده آل مثبـت و راه حـل ایـده آل منفـی فـازي بـه صـورت روابـط(            

                                                   
1 Fuzzy Positive Ideal Solution (FPIS) 
2 Fuzzy Negative Ideal Solution (FNIS) 

, 1, 2,..., , 1, 2,...,ij m n
V v i m j n

×
 = = = 

% %

 m×n  , i=1,2,…, m ; j=1,2,…, n 

  )6رابطه (

  )7رابطه (

  )8(رابطه

 

  )9(رابطه 

)10(رابطه  
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 شود: می محاسبه،)12و(
  
  
  
 

  نشان دهنده اندازه گیري فاصله اي میان دو عدد فازي است،و                   که در آن       
از راه حل ایده  i و            نشان دهنده فاصله گزینه از راه حل ایده آل مثبت iنشان دهنده فاصله گزینه 

را داشته با شیم،آنگاه فاصله فازي بـین    M(m1,m2,m3)و N(n1,n2,n3)منفی است.اگر دو عدد فازي مثلثی 
  شود: می محاسبه )،13صورت رابطه ي(ن دو عدد به ای

  
  
  محاسبه ضرایب نزدیکی و اولویت بندي گزینه ها-5 قدم

 تواند آغاز شود و تصمیم گیرندگان ها می گام نهایی براي رتبه بندي تمامی گزینه ،با تعیین ضریب نزدیکی
مختلف انتخاب کنند.ضریب نزدیکی هر گزینه به صورت رابطه هاي  از میان گزینهتوانند بهترین گزینه را  می
 شود: می ) محاسبه14ي (

  
یک، میزان نزدیکی گزینه را به راه حل ایده آل مثبت و دوري از راه حـل   نزدیک به عدد CCiشاخص 

  خواهد بود. Ai نشان دهنده عملکرد بهتر گزینه CCiدهد.بنابراین مقدار بزرگتر  می ایده آل منفی را نشان
)، محققان به 1391در مطالعه اي موردي در دانشگاه شیراز توسط شعبانی و همکاران ( پیشینه پژوهش :

پرداختند، آنهـا دریافتنـد کـه عامـل تشـریک      بررسی ورتبه بندي عوامل موثر بر پیاده سازي مدیریت دانش 
دانش کمترین تاثیر را در پیاده سازي مدیریت دانـش دارد. در پـژوهش    مساعی دانش بیشترین و عامل حذف

) به بررسی چالشهاي پیاده سازي مدیریت دانش پرداختند. احسانی و 1390دیگري نجفی کلیانی و همکاران (
کلیـدي بـراي اجـراي اثـربخش مـدیریت دانـش در بیمارسـتانها        هاي  ) به شناسایی شایستگی1391همکاران (
مـدیریت دانـش،   هـاي   آنها دریافتند شاخص هـایی چـون وجـود اهـداف روشـن در شـروع پـروژه       پرداختند. 

به کارگیري تیم مخصوص پیاده سازي مدیریت دانش و شرکت و  ،زیرساختهاي فناوري اطالعات در دسترس
مـل  ) با سـنجش میـزان تـاثیر عوا   1390ه تابنده و همکاران(نحمایت مدیر ارشد بیشترین تاثیر را دارند. سما

موثر بر پیاده سازي مدیریت دانش از دیـدگاه مـدیران و سرپرسـتان بیمارسـتانهاي منتخـب خصوصـی شـهر        
هـاي   اصفهان در یافتند که از میان عوامل موثر بر پیاده سازي مـدیریت دانـش، تنهـا تـاثیر عامـل اسـتراتژي      

ري اطالعات، مدیریت منـابع  سازمانی در بیمارستانهاي خصوصی باالتر از حد متوسط بود و عواملی چون فناو

 )11(رابطه

 )12( رابطه

 

 )13رابطه(

 )14(رابطه
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) به ارائه مـدل  1388انسانی و ارتباطات فراسازمانی تاثیر کمتر از متوسط داشتند. مهدي ساعدي و همکاران (
فرایندي براي پیاده سازي مدیریت دانش مبتنی بر یـادگیري سـازمانی در شـرکت ایـران خـودرو پرداختنـد.       

در شرکت نفت ایران زمین به ارایه الگوي پیاده سـازي   ) در یک مطالعه موردي1387زعفریان و همکاران(
یکی از مهـم تـرین تعـاریف در خصـوص     مدیریت دانش در کسب و کارهاي کوچک و متوسـط پرداختنـد.  

است. به زعم وي عوامل کلیدي موفقیـت   )1995(عوامل کلیدي موفقیت مدیریت دانش  مربوط به روکارت
فعالیت که عملکرد رقابتی موفقیت آمیزي در پی خواهند داشـت.در  هاي  عبارتند از: تعداد محدودي از حوزه

 ،دارند که عوامل کلیدي موفقیـت عبارتنـد از: مشخصـه هـا     می اظهار )2001(تعریف دیگري برونو و لیدکر
توانند  اثر قابـل  مالحظـه اي بـر موفقیـت موضـع       می شرایط  یا متغیر هایی که اگر درست مدیریت شوند

در خصوص پیـاده سـازي مـدیریت دانـش هفـت عامـل        )2006(داشته باشند.اسکیرم و آمیدنرقابتی سازمان 
 ،معمـاري و چشـم انـداز    ،کلیدي را شناسایی کردند. این عوامل عبارتند از: الزام مستحکم بـه کسـب و کـار   

 هـاي  فرآینـد  ،زیر ساخت فناوري توسعه یافتـه  ،فرهنگ تسهیم و خلق دانش، یادگیري مستمر ،رهبري دانش
یک مطالعه اکتشافی در سی یـک پـروژه مـدیریت دانـش در      ،)2010(دانش سازمانی.داونپورت  و همکاران

بیست و چهار شرکت انجام دادند. هدف این مطالعه گسترده تعیین عوامـل کلیـدي مـرتبط بـا پیـاده سـازي       
ی کردند که عبـارت  هفت عامل کلیدي موفقیت را شناسای ،پروژه موفق 18از میان ها  مدیریت دانش بود. آن
چند گانـه  هاي  کانال ،انعطاف پذیر و استاندارد ،ساختار دانش ،زبان و هدف مشترك ،بودند از: ارزش صنعت

اقـدامات انگیزشـی و حمایـت مـدیریت      ،فرهنگ دانش پسند، زیر ساخت سازمانی و فنی ،براي انتقال دانش
پیاده سازي موفقیت آمیز مدیریت دانش در  عوامل کلیدي گوناگونی براي ،)2012(ارشد.چریدس و همکاران

بـازار   ،فن آوري اطالعـات  ،مدیریت منابع انسانی ،وظیفه اي سازمان شناسایی کردند که استراتژيهاي  حوزه
در خصـوص   )2013(بود.در تحقیقی کـه توسـط هونـگ و همکـاران    ها  یابی  و کیفیت از عوامل کلیدي آن

یستم مدیریت دانش براي صنعت داروسازي انجام شده است. هفت عوامل کلیدي موفقیت در به کار گیري س
اسـتراتژي  -1عامل در موفقیت سیستم مدیریت دانـش مـورد شناسـایی قـرار گرفتـه اسـت کـه عبارتنـد از:         

درگیـري و   -4زیر ساخت سیسـتم اطالعـاتی    -3،فرهنگ سازمانی-2،الگوبرداري و ساختار دانشی اثر بخش
ارزیـابی از   -7محـیط یـادگیري و کنتـرل منـابع و     -6 ،د قوي مدیریت ارشـد رهبري و تعه-5آموزش افراد 

در خصـوص عوامـل    )،1391(آموزش حرفه اي و کار تیمی.همچنین در مطالعه اي دیگر اخـوان و همکـاران  
تـا   1997موثر بر موفقیت مدیریت دانش که به بررسی مقاالت مختلف در حـوزه مـدیریت دانـش از سـال     

  د  به موارد زیر اشاره شد:صورت گرفته بو 2009
ایجـاد  -2 .اعتبار افراد : قابلیت و توانایی کارمندان براي برآورد ن انتظارات و فراینـد مـدیریت دانـش   -1

مادي و معنوي از کارمندان براي ایجاد حس تعلق و تعهد هاي  حس وفاداري در کارکنان : حمایت و پشتیبانی
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اعتماد : اعتماد در اشـتراك  -4ایجاد یک جو امن و مطمئن شغلی. امنیت شغلی:-3نسبت به سازمان .ها  در آن
گذاري دانش از طریق کاهش ترس از دسـت دادن ارزش یگـانگی فـرد و افـزایش تمایـل بـه مسـتند کـردن         

دو نقش عمده در مدیریت و انتقـال دانـش دارنـد نـوع     ها  و عوامل انگیزشی مناسب: مشوقها  مشوق-5دانش.
محرك و پیشران افراد را براي شـرکت در فرآینـد انتقـال     ،ق دانش و باال بردن کاراییپاداش براي انتقال موف

تواننـد بـراي رسـیدن بـه اهـداف       می درگیري و مشارکت کارکنان در امور: اینکه چقدر کارمندان -6دانش.
 و قـدرت را در هـا   پـاداش  ،دانـش  ،درجه اي کـه کارمنـدان اطالعـات   . سازمان به طور موثر مشارکت کنند

کار تیمـی :  -8آموزش کارکنان: آموزش مناسب و به موقع کارکنان.-7گذارند. می سراسر سازمان به اشتراك
یک عامل اساسی براي پیاده سازي موفق مدیریت دانش در  ،پرورش یک روحیه ي کار تیمی بر اساس اعتماد

تواننـد بـر مهـارت     مـی  کارفرمایـان  ،توانمنـد سـازي کارکنـان : از طریـق توانمـد سـازي      -9است.ها  سازمان
کمک کنند تا با ایجاد راه هایی براي تسـخیر و بـه اشـتراك گـذاري      ها  کارکنانشان ارزش بگذارند و به آن

زیـر سـاخت فنـی : زیـر سـاختی کـه همکـاران دانشـوران را تسـهیل           -10دانش خود را انتقال دهنـد.  ،دانش
طوح گروه و یا سـازمان ایجـاد  شـود. مخصوصـاً     تواند در س می زیر ساخت دانشی : دانش-11وپشتیبانی کند .
تـأمین   ،تواند از طریق به اشتراك گذاري با دیگر  گـروه هـا   می و به روز و به موقع ،سودمند ،دانش مطمئن

منابع انسـانی و منـابع    ،منابع زیر ساخت مالی: شامل منابع دانشی مفید -12کنندگان و مشتریان به دست آید.
فرهنگی که اشتراك دانش را تشویق کند و کارکنان را به اشتراك و نه پنهان کاري فرهنگ: ایجاد -13مالی.

 استراتژي و هدف در مـدیریت دانـش : مـدیریت دانـش ابـزار اسـتراتژیک محسـوب       -14دانش تشویق کند.
بنابراین استراتژي مدیریت دانش در سـازمان بایـد بـا حمایـت مـادي و معنـوي مـدیر ارشـد ایجـاد           ،شود می

پیشرو به سطوح کارایی مورد نظر دست یافته انـد  و  هاي  الگوسازي: تعیین کنید که چطور سازمان-15شود.
حمایت و -16کنند. می ئ پیاده سازي استفادهها  استراتژي ،از اطالعات به عنوان پایه اي براي اهداف سازمانی

ت دانش بلکه در طول کـل  رهبري مدیریت ارشد: مدیر ارشد یک نقش کلیدي نه تنها در پیاده سازي مدیری
و یک ها  مدیر ارشد دانش: مدیر دانش یک طراح براي نگاشت متخصصین به مهارت-17کند.  می پروژه ایفا

ناحیه مدیریت منابع انسانی  4مدیریت منابع انسانی:پیوستگی -18شود. می سازمان محسوبکاوشگر دانش در 
بیه ) با مدیریت دانش و تغییر دیدگاه و همراستایی این ارزیابی کارایی و تشویق و تن ،تصمیم سازي ،( آموزش
 کنند منتقل می انتقال دانش: دانش از طریق چندین کانال که همدیگر را تقویتهاي  کانال -19با آن.ها  فعالیت

و هـا   سـاختار سـازمانی: حـذف محـدودیت    -20کنند. می ارزش متفاوتی  ایجادهاي  شودو هرکدام از کانال می
یادگیري سازمانی: یادگیري در تمام سطوح سازمان بایـد بـه طـور    -21و رسمیت زیاد در سازمان.ها  پیچیدگی

 ،سیستماتیک دانش: چارچوب و فرآیند هایی براي تشـخیص هاي  و فعالیتها  فرآیند-22مداوم صورت گیرد.
کـه   فضـاي آزاد سـازمان: یـک معمـاري سـازمانی     -23به دست آوردن و انتشار دانش به شـکل سـاختارمند.  
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اندازه گیري کارآیی: جمع -24و محترم تر نسبت به افراد باشد. آزاد تر و منعطف تر ،شفاف تر ،اجتماعی تر
  .سازمانیهاي  گروه ،آوري اطالعات درباره ي کارایی و بهره وري افراد

  دهد. می عوامل کلیدي موفقیت در پیاده سازي مدیریت دانش تحقیق حاضر را نشان ،)3جدول(
  امل کلیدي موفقیت در پیاده سازي مدیریت دانش: عو3جدول

  فرهنگ سازمانی  انگیزش کارکنان  زیر ساخت تکنولوژي

حمایت و تعهد مدیریت   زیر ساخت سازمانی
  ارشد

توانمند سازي 
  کارکنان

ارزیابی و دسترسی آسان به 
اندازه گیري   درگیر نمودن کارکنان  دانش

  عملکرد

،بـه منظـور سـنجش    )1شـماره( پرسـش نامـه   ،عوامل کلیـدي موفقیت  پس از شناسایی:تحقیقهاي  یافته-4
اهمیت عوامل کلیدي موفقیت در پیاده سازي مدیریت دانش از نظر خبرگان طراحی و پس از تائید روایـی و  

فـازي   AHP توزیع شد.سپس عوامل کلیدي موفقیت با استفاد از تکنیک غیرعاملپدافند  بین خبرگان ،پایایی
  . باشد می )4(ج حاصل از وزن دهی به این عوامل، به صورت جدول وزن دهی شد. نتای

)، به منظور رتبه بندي عوامل کلیدي موفقیـت  از نظـر خبرگـان    2پرسش نامه شماره ( ،پس از وزن دهی
قرار  غیرعاملنفراز خبرگان پدافند  127پس از تائید روایی و پایایی در اختیارها  طراحی شد. که پرسش نامه

به دست آمده از مرحله قبل بـه رتبـه بنـدي    هاي  ) و وزن2حاصل از پرسش نامه شماره(هاي  دادهگرفت. از 
عامـل   9، نتایج حاصل از رتبه بنـدي  )،5( جدول. پردازیم می عوامل کلیدي موفقیت با تکنیک تاپسیس فازي
  دهد. می نشان فازي  تاپسیس تکنیکاز استفاده کلیدي موفقیت در پیاده سازي مدیریت دانش با

 FAHPبا تکنیک عوامل کلیدي موفقیت مدیریت دانش : نتایج حاصل از وزن دهی به 4جدول

وزن بهنجار شده 
  شاخص ها

کوچ
کترین 
 Siمقدار

ها  درجه بزرگی شاخص  مقدار بزرگی
  نسبت به هم

عامل کلیدي موفقیت مدیریت 
  دانش

0.372 1 (1,1,1)  V(S1>S2,S3,…,S
9) 

  زیر ساخت سازمانی

0.464 1 (1,1,1)  V(S2>S1,S3,…,S
9) 

  حمایت و تعهد مدیریت ارشد

0.363 0.779 (0.799,1,1)  V(S3>S1,S2,…,S
9) 

  ارزیابی و دسترسی آسان به دانش

0.375  1 (1,1,1)  V(S4>S1,S2,…,S
9) 

  اندازه گیري عملکرد

0.452 0.127 
(1,0127,0.18

8)  
V(S5>S1,S2,…,S

9)  
  زیر ساخت تکنولوژي

0.457 0.116 (1,1,0.116)  V(S6>S1,S2,…,S
9) 

  فرهنگ سازمانی

0.450 0.184 
(0.799,1,0.18

4)  
V(S7>S1,S2,…,S

9) 
  انگیزش کارکنان
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0.395 0.793 (0.793,1,1)  V(S8>S1,S2,…,S
9) 

  درگیر نمودن کارکنان

0.386 0.156 
(0.156,0.731,

1) 
V(S9>S1,S2,…,S

8) 
  توانمند سازي کارکنان

  عوامل کلیدي موفقیت در پیاده سازي مدیریت دانش با تاپسیس فازي: نتایج حاصل از رتبه بندي 9جدول
عامل کلیدي موفقیت در 

  مدیریت دانش
فاصله اقلیدسی هر گزینه 

diاز ایده آل مثبت(
+(  

فاصله اقلیدسی هر گزینه از 
diایده آل منفی(

-(  
ضریب نزدیکی به راه 

  رتبه  )*CLحل ایده آل(

  1  0.582  22.827  16.437  حمایت و تعهد مدیریت ارشد
  2  0.491  18.891  19.603  فرهنگ سازمانی

  3  0.429  16.345  21.818  زیر ساخت تکنولوژي
  4  0.428  16.309  21.814  انگیزش کارکنان

  5  0.371  14.207  24.177  درگیر نمودن کارکنان
  6  0.347  13.156  24.845  توانمند سازي کارکنان
  7  0.323  12.174  25.447  اندازه گیري عملکرد
  8  0.309  12.053  26.976  زیر ساخت سازمانی

ارزیابی و دسترسی آسان به 
  دانش

27.473  11.942  0.303  9  

  نتیجه گیري و پیشنهادات-5
در این پژوهش پس از بررسی و مطالعه ي ادبیات موضوع عوامل کلیدي موفقیت در پیاده سازي مدیریت 

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازي و تاپسیس هاي  عامل اهم با استفاده از تکنیک 9شناسایی شد. سپس دانش 
فازي ف وزن دهی و رتبه بندي شد. پس از رتبه بندي پیشنهاد هایی جهت استقرار مدیریت دانش به مدیران 

  شود: می ارائه غیرعاملو تصمیم سازان پدافند 
عامل حمایت وتعهـد مـدیریت ارشـد از اهمیـت      ،ده از رتبه بندي عواملبا توجه به نتایج به دست آم-1

بسزایی برخوردار شده است، که این نشان دهنده ي نقش کلیدي مدیران ارشـد در تحـوالت عظـیم سـازمانی     
دومی عامل مهـم فرهنـگ سـازمانی اسـت.بدون     -2خصوصاً در پیاده سازي مدیریت دانش در سازمان هاست.

مناسب هیچ سیستمی خصوصاً سیستم مدیریت دانش که به تعامل همه کارکنان هاي  فرهنگ سازي وآموزش
زیر ساخت تکنولوژي سومین عامـل کلیـدي   -3تحقق نمی یابد. ،در پیاده سازي نیازمند استها  و همکاري آن

 مناسبهاي  اثر گذار توسط خبرگان پدافند تشخیص داده شده است. انجام هر کار تحولی نیازمند زیر ساخت
مناسب در اسـتقرار مـدیریت   هاي  آن کار است که زیر ساخت تکنولوژي و طراحی و به کارگیري نرم افزار

عامل دیگر نیـز   6)، بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد.ERPدانش از جمله برنامه ریزي منابع سازمان(
 ل را بـه مـدیران پیشـنهاد   به نوبه خود در پیاده سازي مدیریت دانش اثر گذارند که توجـه بـه همـه عوامـ    
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  نماییم: می کنیم.در پایان نیز پیشنهاداتی جهت پژوهش دیگر محققین عالقه مند به مدیریت دانش ارائه می
  .ANPبا ها  کلیدي موفقیت در پیاده سازي مدیریت دانش ورتبه بندي آنهاي  شناسایی شاخص-1
  ارائه مدلی جهت پیاده سازي واستقرار مدیریت دانش.-2
  .DEMATELشناسایی موانع پیاده سازي واستقرار مدیریت دانش با استفاده از تکنیک -3
ارتقاءعملکرد سیسـتم  هاي  ارزیابی سیستم مدیریت دانش با استفاده از روش کارت امتیازي متوازن راه -4

  مدیریت دانش.
  منابع

حسـین رحمـان سرشـت،    مدیریت دانش، ترجمـه دکتـر   ،)1379داونپورت،تامس، اچ  و الرنس پروساك(-1
  انتشارات شرکت طراحی مهندسی قطعات ایران خودرو (ساپکو)، چاپ اول.

در بهبود کارایی ها  )، ارتباط مدیریت دانش با نوآوري و فناوري اطالعات و نقش آن1386صادق( ،شهبازي-2
  .107نسخه  ،نشریه صنعت خودرو ،و اثر بخشی فرآینده ها

  تهران، چاپ اول. ،اندازه گیري و پیاده سازي) ،مدل ها ،دانش(مفاهیم )، مدیریت1384عباس ( ،افرازه-3
  .176تهران شماره . ،ماهنامه تدبیر ،دانش مدیریت دانش،)1385نوروزیان، میثم (-4
 اجـراي  بـراي  کلیدي هاي شایستگی شناسایی)، 1391و هادي زاده، میالد ( ،احسانی، علی، مشبکی، اصغر -5

سـاختاري. دانشـگاه علـوم پزشـکی      معادالت یابی رویکرد مدل باها  بیمارستان در دانش مدیریت اثربخش
  زودآیند پیش از چاپ. ،(http://journals.tums.ac.ir) پایگاه مجالت علمی ،تهران

  تهران، نشر نی. ویراست سوم، چاپ سی وسوم، مدیریت عمومی،)، 1385الوانی، سید مهدي ( -6
)، سنجش میزان تـاثیر عوامـل مـوثر بـر پیـاده      1390و صالحی زاده، سعید (تابنده، سمانه، ابزري، مهدي،  -7

سازي مدیریت دانش از دیدگاه مدیران و سرپرستان بیمارستانهاي منتخب خصوصی شهر اصـفهان. نشـریه   
  .1062-1051) 8( 8مدیریت اطالعات سالمت، ویژه نامه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 

)، ارائه مدل فرایندي براي پیاده سازي مدیریت دانش مبتنی بر 1388حمید رضا (ساعدي، مهدي و یزدانی،  -8
)، 2( 1یادگیري سازمانی در ایران خودرو: نظریه برخاسته از داده ها. نشریه مدیریت فنـاوري اطالعـات،   

67-84.  
لعـه و  چـاپ اول، سـازمان مطا   ،MBA)، مدیریت دانش با رویکرد 1389سهرابی، بابک، دارمی، هادي ( -9

  تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
)، شناسایی، بررسی و رتبه بندي عوامل 1391شعبانی، احمد، محمدي استانی، مرتضی، و فروگذار، حامد ( -10

(مطالعـه مـوردي: دانشـگاه علـوم      TOPSISموثر بر پیاده سازي مدیریت دانش با اسـتفاده از تکنیـک   
  . 326-318) 3(9العات سالمت، . نشریه مدیریت اطپزشکی شیراز)

http://journals.tums.ac.ir)
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)، ارایه الگوي پیاده سـازي مـدیریت دانـش در    1387زعفریان، رضا. اسماعیل زاده، مونا، و شاهی، نسا ( -11
)، 2( 1کسب و کارهاي کوچک و متوسط (مطالعه موردي: شرکت نفت ایران زمین). توسعه کارآفرینی، 

75-102.  
سـازي   پیـاده  و سـنجی  امکـان  ،)1390( سـعید  پـور،  رجـایی  و ،احمد شعبانی، مرتضی، استانی، محمدي -12

 پژوهشـنامه  .ویلیـامز  و بکـوویتز  مـدل  پایه بر شهر اصفهان دانشگاهی هاي کتابخانه در دانش مدیریت

  .44-23)، 1(1اطالع رسانی،  و کتابداري
مدیریت دانش. دومین )، چالشهاي پیاده سازي استراتژي 1390نجفی کلیانی، وحید، و عباس نژاد، سعید ( -13

 کنفرانس مدیریت اجرایی.
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  پدافند غیرعامل و آسیب شناسی فکري حوادث
   1حمیدرضا فهیمی تبار

  
  چکیده

هـا و آالم و عـوارض حاصـل ازحـوادث      پدافند غیرعامل به مجموعه تدابیر براي کاهش آسیب
تلفات معرفتی درحوزه ، هاي حوادث از جمله آسیب، شود طبیعی گفته میناخوشایند طبیعی و غیر 

ها از منظر قرآن  مصیبت و تبیین صحیح ماهیت بالها و، تصحیح باورها، باورها و عقاید انسان است
نامالیمات کمک کند و  انسان  را دربرابر  هاي فکري ناشی از تواند به کاهش آسیب و روایات می

دراین نوشتار با روش تحلیلی و با اسـتناد بـه قـرآن و    ، نگه دارد  اقوم و خلّمقا، ها فعال سختی
هاي بـرون رفـت  از ایـن     و راه شود می هاي فکري حوادث پرداخته اي از آسیب روایات به پاره

  . گیرد   می ها مورد بررسی قرار آسیب
  انسان ، شر، قرآن، بال، آسیب :ها کلیدواژه

   

                                                   
  استادیار دانشگاه کاشان .1
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  مقدمه  
 و رنجوري یافت و دریافت که حیات آکنده از آدمی برخاك پا نهاد خود را هم آغوش رنجاي که  از لحظه

ها و  تلخی دراین  ها آرزویی دست نیافتنی است. ها و ناسازگاري خوشی و نیکی و نیالوده به ناگواري
یکی  شرّآیا ماهیت خیر و .  ذهن آدمی را به خود مشغول کرده است هاي زندگی  پرسشهایی      تندخویی

 و یا این دو از دو مبداء متخاصم و متفاوت برآمده است؟ آیا ست؟ آیا مبداء خوبی و بدي و احداستا
و آفریدة ممتاز  رینشی آلوده به شر و بدي ساز کندکه آف ادل باور داشتحکیم و ع، به مبدأیی قادرتوان  می

  خود یعنی انسان را در آشوب چنین خلقتی رها سازد؟
ولی هسـته   می دهدپا به پاي حوادث شکل خود را تغییر بازد البته دیرپا هیچگاه رنگ نمیاین پرسشهاي 

 در صـورتیکه پاسـخ مناسـب خـود را    ود گیر می با حوادث تلخ جان تازه   این پرسشهاکند،  می ود را حفظخ
  .  دکوب می د  باورها را طوفانی وعقاید را در همدریافت نکن

 هـا همیشـه  از   هاي حاصل ازحـوادث ناخوشـایند اسـت آسـیب     ن ازآسیبتهدف از پدافند غیر عامل کاس
هـا را   خرافهوشـکند  مـی  هاي آدمی را درهم هایی که باور آسیب ، تأسیسات زیر بنایی نیستآب، جنس خاك

براستی چه فرد یا نهادي عهده ، مادي نباشد از آنها کمتر نیست سازد اگر بیشتر از اسیبهاي می جایگزین حقایق
خرافـی و کـج    يکـدام سـازمان باورهـا    ؟هاي فکري وعقیدتی حاصل از نامالیمـات  اسـت   آورد آسیبدار بر
کنـد و پاسـخ    مـی  هاي حاصل از مصائب را رصد و فراوانی پرسشهاي آزار دهنده را شمارش و تحلیـل  اندیشی

  کند؟  می را جستجوها  درخور آن
است که مانع عملکرد صحیح و مناسب و قابـل  هایی  ها و اختالل آسیب شناسی مطالعه علمی آسیب مراد  

) ازایـن رو آسـیب   137ص  ، 184، ابوالقاسمی و فرمیهنـی  شود ( می انتظار یک مجموعه نظام و یک ارگانیزم
گیرنـد و نظـام    می شناسی فکري مطالعه علمی هر باور خرافی و غلطی است که درپی بروز حوادث جان تازه

  کند.  می د و مانع  شکوفایی استعدادها شده انسان را منفعل و غیر کاراکن می فکري انسان را دچار اختالل
حفظ و مصون سازي این سرمایه تعیین ، تردید سرمایه انسانی اصلی ترین مؤلفه پدافند غیر عامل  است بی

.  سـرمایه انسـانی خـالق و    کننده پدافند غیر عامل به شناخت صحیح و معرفت مطـابق بـا واقـع تکیـه دارد    
پیشگیري از باورهاي مشوش و مخـرب مصـائب    براي، معرفت مطابق با واقع و مقبول است مد در گروکارآ

اي  ازایـن   تبیین صحیح حوادث و تصحیح باورهاي خرافی و غلط امـري ضـروري اسـت درایـن  مقالـه پـاره      
موضـوعات ذیـل    ها مورد بررسی قرار گرفته است این جسـتار در  هاي برون رفت ازآن ها معرفی و  راه آسیب

  .  و پیامدهاي مثبت بالیا، گاهی ازعلل معنوي حوادثآنا ، عدم تفکیک حوادث، م ثنویتتوه.  بیان شده است
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1-م ثنویتتوه 
 بیند در می روبرو تلخ    حوادث انسانی که عنایت الهی را  نسبت به خود باور داردو در عین حال خود را با  

به خوب وبد براي هر یک  خالقی  افتد و   با تقسیم موجودات جهان  می به شک  خیرمطلق بودن خداوند
دلیل او  این است که مخلوق خداوند باید با او سنخیت داشته باشد پس خداي خیر ، شود می جداگانه قائل

  ) 315ص  ، 3ج ، 1373، شر ( مکارم ، خیر است و خداي شرّ، خداي خیر، تواند با خداي شرّ یکی باشد نمی
مـانع رسـیدن انسـان بـه      (دوئالیستی) وجود نامالیمات است نا مالیمات یعنی   انچـه  » ثنویه«بهه پایه ش

بري بودن خداوند بـه عنـوان    )   وجود نامالیمات از   یک سو    و  35ص1376(پالنتینجا، شود می شمطلوب
اي  ظـام فکـري رخنـه   درن وکنـد  انسان را دچار تعارض مـی  از سوي دیگرخالق هستی از تمامی نقصها و بدیها

  ) 158ص ، 137، گرایی امکان پذیر نیست.( مطهري کند که پر کردن آن براي برخی جز با ثنوي می ایجاد
اند بدیها چیزي جـز نبـود    اند و گفته ها را اموري عدمی دانسته ماهیت بدیها آن متکلمین مسلمان با تحلیل
بینایی ومرگ عدم حیات است بنابراین شرور بـه  براي نمونه کوري همان عدم ، برخی اموري وجودي نیستند

ها وشـرور عـین    نیازند به عبارت دیگر خوبیها وخیرها عین هستی و بدي دلیل ماهیت عدمی خود از فاعل بی
ازعلـم ظلـم و شـر اسـت زیـرا مـانع و        ان منع دیگر، که مستلزم نوعی نیستی است ینیستی هستند و یا هستی

یک موجود بیش نیست و آن خوبیهاست پـس خـالق بـدي معنـا نـدارد (       شود درجهان می موجب فقدان علم
توانـد مخلـوق و    نیستی که منشأ شر است نمـی  و وجود را جعل کرد خداوند، )200ص ، 1376 ، سعیدي مهر

 مجعول خداوند باشد در نتیجه شر تبعی و طفیلی وجود است و اگر گفته شود چرا خداوند چیـزي را ایجـاد  
دانیم هـزاران خیـر    می شود آنچه را شرّ می داند آن چیز نیستی دربر دارد؟ در پاسخ گفته می کند درحالیکه می

  ). 125ص  ، 1389 ، درپی دارد خود داري از آفرینش هزاران خیر خود شر بزرگی است( سبحانی
 ثنویـت شـده و   یکی از علـل گـرایش بـه    حوادث ناگوار و و جود اموري به نام شروربپذیریم که    اگر

  .  وظایف پدافند غیر عامل است براي پیشگیري ازاین کج روي اعتقادي  از .   اقدامشود یم
   عدم تفکیک حوادث-2

کند و همه  می ها را متأثر ها و تالطم زورق حیات در امواج بالها داوري انسان گرفتار آمدن درغرقاب رنج
شده که  دهد گویا این طبیعت ثانوي آدمی می دارد را به خداوند نسبت می نیل به مطلوب باز از آنچه او  را

و قدرت  نتیجه استفاده سوء از علم .انسان شکستها و  تلخیها کههر آنچه را نمی پسندد به دیگري نسبت دهد
دهد و حال آنکه آنچه  می و اختیار است را به عاملی بیرون از خویش و به قدرتی خارج از طبیعت نسبت

به دو گونه طبیعی و غیر  پسندي نام برداشته است نا، بدي، دارد و به شر می انسان را از نیل به هدف باز
  .  شود می اخالقی) تقسیم طبیعی (
امراض ناعالج بدون عامل انسانی و شر اخالقی و غیر طبیعی مانند ، طوفان، سیل ،طبیعی همچون زلزله شرّ
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حتی آنچه به آن شر طبیعی  ()118ص ، 1370 ، غارت وقتل نتیجه عامل انسانی است ( هاسپرز، جنگ، دزدي
در همین مقاله تحـت عنـوان علـل معنـوي      ،دخالت اراده انسان خارج کرد از اتوان مطلق شود را نمی می گفته

، آمد استفاده نادرسـت انسـان از موهبتهـایی مثـل علـم      اخالقی پی شرّ )حوادث مورد بررسی قرار خواهیم داد
  .  او قرار داده است و درحد خود لطف وکمال استاختیار است که خداوند براي ، قدرت
]» والً و سلنَّاسِ رل ناك ک و أَرسلْ فْس نْ نَ ۀٍ فَم یئَ نْ س م ک ما أَصاب و ه نَ اللَّ ۀٍ فَم نَ سنْ ح م ک فىما أَصاب ه   کَ بِاللَّ
 تـو  بـه  بـدى  از آنچـه  و خداسـت  طـرف  از، رسـد  مـى  تـو  به نیکیها از آنچه) ، آرى( »«شَهیداً
 ایـن  در خـدا  گـواهى  و فرستادیم مردم براى رسول را تو ما و. توست خود سوى از، رسد مى
  )79(نساء/ »]!است کافى، باره

ت را از اهـدافی کـه   ااین امکان انسان  دهد به خاطر آن است که می اینکه سیئات را به خود انسان نسبت
   .)458ص  ، 4ج ، 1371 ، مکارم (، سازد می فریده منصرفآ ها راخدا به خاطر آن

، فقـر  امنـی  جنـگ و تجـاوز و نـا   ، آلودگی صوتی، مشکالت امروز جهانی همچون مشکل محیط زیست
اگر بـین حـوادث غیـر طبیعـی کـه اراده      .  گردد می به تجاوز انسان  ازحدود اختیارات خویش باز وبیماري 

 منیاجنگ و نایا  به طبیعت نسبت داده شود ونشود و تمامی بالانسانی درکار است وحوادث طبیعی تفکیک 
و  سـاب آیـد انکـه بـا ظـا لمـان      درردیف رعد و بـرق و طوفـان بـه ح    تبیعی اي حادثه که عامل انسانی دارد

انسـان بـه    کند و    می گسترش ظلم کمکتفکر به   د و ایننمان می براي همیشه از کیفر درامان گران غارت
داند پـس همیشـه تسـلیم و منفعـل      قهار  می ها را طبیعت ن عامل همه آناندیشد چو علل پیدایی مصائب نمی

ینی او را در باین بـد ، کند می را پر همین شرایط است که بدبینی نسبت به خداوند وجود او ماند و در خواهد
  .  سازد می هاي سهمناك تري دچار می دارد و به رنج برابر بندگی خداوند به عصیان وا

ذهـن    هاي پدافند غیر عامل تفکیک مصـائب در  ه شد نویسنده معتقد است ازمسئولیتبر اساس آنچه گفت
کمک کرد تا مصائب دسـت سـاخته بشـر را از    ید به انسانها  و با، است  آسیب دیده   انسان  ذهنانسان بویژه 

مصـائب اخالقـی کـه محصـول      از  بـراي پیشـگیري         هـا را  آن   ازاین طریقمصائب طبیعی جدا کنند و
گري است آماده کرد تا  روحیـه حـق    سلطه ها وحاصل خوي عاطفه شدن انسان توجهی به حقوق بشر و بی بی

ب واجـ  حقـوق را  همین دلیل جهاد و دفـاع از  ها چیره نگردد قران به بر آن رود و  ظلم پذیرياز بین ن طلبی
  .  زمین دانسته است فساد در متجاوز را از جمله عواملکرده است ورها کردن     

األَْرْض[« دَتِ  سَ ا نَّاسَ  َ ْ َ ُمْ  ِ َ ْضٍ  َ َ اهللاَِّ  دَ ْعُ  ال  وْ  ، کـرد  نمـى  دفـع  دیگـر  بعضى وسیله به را مردم از بعضى، خداوند اگر«  » وَ  َ
  )251.(بقره/»]گرفت فرامى فساد را زمین

  .  است وتفکیک انها ازحوادث طبیعی یرطبیعیمقدمه دفع تجاوز شناسایی متجاوز و یافتن علل مصائب غ
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  بد فهمی نسبت به قضاو قدر-3
 ها را به قضا و ها براي آرامش خود و یا براي دلجویی از دیگران آن چه بسیارند رخدادهاي تلخی که انسان

ولی  اب خود را افزایش دهند ها با واژه سرنوشت ت هر چند ممکن است روان، دهند می والهحسرنوشت  قدر و
اند و به  زیر عنوان سرنوشت پنهان کرده از یاد نبریم مجرمانی که جرم خود را درپس دو واژه قضا و قدر و

اند وبه  اند ودم از موهبتهاي الهی زده اراده خدا قلمداد شده مجري اند و جاي سرزنش و نکوهش پاداش گرفته
ا ضق آنکه فهم درستی  از ،دنشاکر و راضی باش ،دربرابر تقدیر خداوند صابر محرومان     توصیه کرده اند  

به متجاوز   دهد می بندد نه به خود حق می وقدر ندارد بر علل حوادث ناگوار (اخالقی و طبیعی) چشم
ت دارد دربارة علل حوادث طبیعی بیندیشد در نتیجه خودو حیات خود را به باد اعتراض کند و نه جرا

از آنجا که تبیین صحیح قضا و قدر به کاهش  .شود می خواره سرنوشتخونمی سپرد وتسلیم   شیر نر حوادث
 حوزه پدافند غیر عامل است.  هاي  ازمسئولیت کنداین تبیین      می کمک حوادث تلخ فکري  هاي آسیب

اصل ضرورت علّی و معلولی و اصل سنخیت علّی و معلـولی ازاصـول عقلـی و متعارفـه همـه علـوم اسـت        
 ) 87ص  ، 1417، طباطبائی (

که هر حادثه اي علت دارد و معناي اصـل دوم ایـن اسـت کـه هـر حادثـه اي        معناي اصل اول این است
علت ومعلول شـرط    گیرد اگر سنخیت می از علت خود ضرورت و قطعیت و شکل و اندازه وکیفیت خود را

ید از نطفه موش گربـه  نباشد بایستی صدور همه چیز از همه چیز امکان پذیر باشد ولی ما هرگز نخواهیم د
 ) 127ص ، بی تا، تولید شود و از تخم گل سرخ هندوانه  ایجاد گردد (جعفري

نـع  اسـت کـه    پس هر عاملی که بجنبد واثري از خود بروز دهد تحت قانون عمومی علیـت اسـت و ممت  
  »اندازه و تعیـین «وقدر به معناي » فیصله دادن«قضا به معناي ، ادث جهان موثر باشدخداوند بال وسطه درحو

چیزي جز قانون عمومی علیت و سنخیت علت و معلول نیسـت بنـابراین هـر آنچـه رخ دهـد و ایجـاد شـود        
ت یافته پس همه چیز مقضـی  ون وقوع همه چیز د رعلم خداوند قطعیچ، مظاهر قضا و قدر است مظهري از

مقـدر بـه تقـدیر خداونـد اسـت       به قضاي الهی است و ازآن جهت که اندازه مکانی و زمانی آن معـین شـده  
یابـد   مـی  آید یعنی تقدیر و قضاي خداونـد بـا واسـطه تحقـق     می هاي دیگر بوجود وتقدیر هر پدیده از پدیده

 ) 209ص ، 137، (مصباح
ن انسان باشد یا طبیعت خداوند آبا توجه به آنچه بیان  شد هر ناکامی و نامالیمی که رخ دهد چه عامل 

ایم پس  وئیم خداوند فقط به خود حادثه علم داشته است علم خداوند را محدود کردهاگر بگ است به آن دانا
علم دارد از جمله مقدمات افعال اختیاري انسان اراده و ها  باید بگوئیم خداوند به تمام حوادث و مقدمات آن

اراده و دزدي ومقـدمات آن کـه نتیجـه     و غارت، تصمیم و نظارت انسان است یعنی خداوند به وقوع جنگ
هـا   زلزلـه و چگـونگی زمـان و مکـان آن     –تصمیم انسان است علم دارد و به علل حادثه طبیعی مثل سـیل  
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اي مقدر به آن  داناست این علم به ویژگی هاي حوادث طبیعی و انسانی همان تقدیر علمی است که هر پدیده
  ) 209ص  ، 137، مصباح(است 

ت یا علتهایی است بنابراین انسان باید بکوشد هر چه بیشتر عل اعم از انسانی یا طبیعی معلولهمه حوادث 
موفقیت بیشتري روبرو شود و هر مقدار که ناتوان وعـاجز   حاسبه درآورد تا در زندگی باآن علتها را تحت م

) هیچ 257ص ، بی تا، باشد در همان مقدار مجبور خواهد بود و کوچکترین مسئولیتی نخواهد داشت (جعفري
تواند خارج از قضا و قدر الهی باشد ساختن منازل محکم و تغییر مسیرسیل و مصون سازي انسان  نمیاي  حادثه

نیـز قضـا   هـا   دربرابر حوادث قضا و قدر الهی و سستی و سهل انگاري دربرابر حوادث و آسیب خوردن از آن
لل و جلوگیري از قضا و وقدر الهی است زیرا هر دو مورد معلول عللی هستند که وظیفه انسان شناسایی آن ع

 .  تحقق قضا و قدر  مفید استوقدر و مضر 
 گیرد این جنگ معلول عللی انسانی است وشـکل و  می وقتی جنگی صورت، زنم می در توضیح مطلب مثالی

ر الهی است ولی نوع جنگ هم به مقدمات و شکل و نوع علل آن بستگی دارد بنابراین وقوع جنگ قضا وقد
مقابل  اگر در ،افتاد این هم قضا وقدر الهی است جنگی اتفاق نمی بنشینند  دو متخاصم بر سر میز مذاکره اگر 

این قضا وقدر الهـی   بگذاریم امکانات ازبین نمی رود و مسیر طبیعی آب را بازسیل منازل مسکونی بنا نکنیم 
این هم قضا و  قدر الهـی   کند می ا نابودهمه چیز ر   سیل مسیر آب را با ساختمانها مسدود کنیم  است و اگر

گیرد و آدمی را در برابر حوادث تسلیم و منفعل نمی کنـد   این تبیین قضا وقدراراده انسان را نادیده نمی  است؛
  .  دهد می ها را کاهش و آسیب

باته گوید: علی  از پاي دیور کجی برخاست و پاي دیوار دیگري نشست همینکه به او اعتراض  Ρاصبغ بن نُ
،  1386،برم.( صـدوق  می خواهی ا زقضا وقدر الهی فرار کنی جواب فرمود: از قضا به قدر او پناه می کردند که

  )568ص  
الهـی(  است به امر خدا و فـرار از  قضـاي الهـی اسـت بـه  قضـاي       یعنی دوري ازخطر پرهیز از امر خدا 

                ) 96ص ، 1373، مطهري
 نااگاهی ازعلل معنوي-4 
کند و قدر  می اي چه طبیعی یا انسانی از ناحیه علل و اسباب خود حتمیت پیداقضا این است که هر حادثه  

وچون هر حادثه با علل .  کند می حدود و مشخصات خود را از علل خود کسب اي این است که هر حادثه
سر و کار دارد پس سرنوشت هاي مختلف درانتظار آن است یعنی امکان جانشین شدن یک سلسله  گوناگون

توانند جانشین یکدیگر شوند اگر بیمار دارو بخورد و شفا یابد به  می علل درکار هست بنابراین سرنوشتها
، 1373، مطهري موجب قضا و  قدر است و اگر دارو نخورد و از بین برود باز به موجب قضا وقدر  است (

درامور مادي و محسوس نیست  ) ولی  باید توجه داشت که سلسله علل و معلوالت جهان منحصر394ص 
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 گاهی علل معنوي علل مادي را تحت الشعاع قرارمی دهد همانگونه که گاهی علل مادي یکدیگر را خنثی
   .کنند می

اخیر علـت تامـه تحقـق     ءتا زمانیکه جز، در جهان بینی الهی علل معنوي جزء عوامل موثر  درجهان اند
و مانع جزء اخیر  ن است عاملی موجب نقصی در علل شودنیابد و نتیجه پیش بینی شده تحقق پیدا نکند ممک

دهـد   مـی  هاي انسان تقدیرات را تغییر علت تامه شود براین پایه  است که در روایات آمده است برخی رفتار
) در قرآن به این 210ص ، 1373کند( مصباح  می صدقه و احسان بال را رفعمثالً صله رحم عمر را طوالنی و 

  .ه شده استراشا حقیقت
م فی[«  تُ ی قَ تَ م إِذ الْ وه ریکُم إِذْ ی فی  و م قَلِّلُکُ ی قَلیالً و م نکُ ی ع ه    أَ لَى اللـَّ والً و إِ ع فْ راً کانَ م م ه أَ قْضی اللَّ ی ل م نهِ ی ع أَ
رْج ورتُ م  را آنها، شدید رو به رو هم با) ، نبرد میدان در که( هنگام آن در و) « 44انفال /( »ع الْأُ
 را کـارى ، خداونـد  تا نمود مى کم آنها چشم به) نیز( را شما و داد مى نشان کم شما چشم به
 هـم  آنهـا ، کنیـد  جنـگ  بـه  اقـدام  و نترسـید  شـما ( بخشد صورت، گیرد انجام بایست مى که

 بـه  کارهـا  همـه  و!) بخورنـد  شکسـت  سـرانجام  و، شـوند  جنـگ  بـه  حاضـر  و نکنند وحشت
  ].»گردد مى باز خداوند

  شوند. می گرا بر مردم پر مدعا و قدرتمند ولی حق ستیز پیروز قدرت کمتر ولی مصمم و حق مردمی با
ایجـاد اطمینـان   تأثیر علل معنوي بر علل مادي که از مظاهر قضا وقدر است درایجاد امیـد ونشـاط و در   

ها پرده برداشته  و توکل بر خدا بسی کار ساز است درپدافند غیر عامل باید این حقایق که وحی ازآن واعتماد
عدالتی و بی اخالقی از جمله عوامـل   بی، است براي عموم مردم تبیین شود و نیز باید توجه داده شود که ظلم

   .  بر آن تأکید شده است ن و روایاترآموثر درحوادث تلخ عالم است که در ق
رْ          [« ی م لَّهـع ذي عملُـوا لَ ض الـَّ عـ ب م ذیقَه یـ اسِ ل ي النـَّ د یـ بت أَ رِ بِمـا کَسـ حـب رِّ و الْ ب فَساد فی الْ رَ الْ ونَ ظَه عـ   »جِ
 شـده  آشـکار  انـد  داده انجـام  مـردم  کـه  کارهایى بخاطر دریا و خشکى در، فساد«) 41/ (روم
) حـق  بسـوى ( شـاید ، بچشـاند  آنـان  بـه  را اعمالشـان  از بعضـى  نتیجـه  خواهـد  مـى  خدا است

  »]!بازگردند
مین زندگی بشر است به أزمین و دریا به معناي این است که زمین و دریا صالحیت خود را که ت فساد در

  دهد  می دست خاطر کج روي هاي انسان از
»]وه فَکَذَّب ناه ی نَج نْ و فَ م ه ع ی ما فک فُلْ م و لْ ناه علْ ج ف خَالئ نَا و رَقْ غْ وا الَّذینَ أَ نا کَذَّب رْ بِآیات ظُ ف  فَانْ یـ  کـانَ  کَ
ۀُ ب نْذَرین عاق ا« »الْم بودنـد  کشـتى  در او بـا  که را کسانى و او، ما و! کردند تکذیب را او آنها ام ،
 را مـا  آیـات  کـه  را کسـانى  و دادیـم  قـرار ) کافران وارث و( جانشین را آنان و دادیم نجات
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 الهـى  انـذار  بـه  و( شدند انذار که کسانى کار عاقبت ببین پس! نمودیم غرق، کردند تکذیب
    ])73(یونس/  »!بود چگونه، )ندادند اهمیت

ذَ وَ[ ذ نَ أَ َ وا  ا َّ ُ وا  ا  َّ ْ َةُ ظَ َ  أَ ْ َ ُ یارِ ِمْ   ی فَ  در و فروگرفــت) آســمانى( صــیحه، بودنــد کــرده ســتم کــه را کســانى و جا ِ  نَ دِ
  )67هود/( ].مردند و افتادند روى به هایشان خانه

کَ وَ[« ذلِ ذُ  َ ذا  رَبِّکَ أَ ْ ذَ إِ نَّ ظا ِ َةٌ  ِیَ وَ  ا ْ ُ ی أَ َ ذَهُ إِ دیدٌ أَ  مٌ أَ ْ  و شـهرها  کـه  هنگامى، تو پروردگار مجازات است اینچنین و«  » َ
  )102هود/( »]!است شدید و دردناك، او مجازات) ، آرى! (کند مى مجازات را ظالم آبادیهاى

»]ادب ع ونَ کُلَّما أَحدثَ الْ عملُ وا ی ونُ م یکُ وبِ ما لَ نَ الذُّنُ ثَ مدونَ أَح رِفُ ع وا ی ونُ م یکُ بلَاء ما لَ نَ الْ م م لَه ه هر  «  »اللَّ
ها مسلط  اي بر آن زمان بندگان گناهان تازه اي را ابداع کنند خداوند بالهاي تازه و ناشناخته

  به نقل از بحار االنوار)  467ص  ، 4ج ، 1371( مکارم،  »]سازد می
  روایت شده است  Ρاز امام باقر 

عِ و نَ الزَّر ها مرَکات ب ضاألر تع نَ عوا الزَّکاةَ م نَ اذا منِوعاد الْمالثِّمارِ و  .....   م ه علَـیهِ قَضوا العهد سلَّطَ اللَّ و اذا نَ
م هودع  .،«....  

دارد و  ها باز می هرگاه مردم منع زکات کنند زمین برکات خودرا از زراعت ومیوه و معادن همگی از آن
  ) 468همو، ص » ( کند  میها مسلط  هنگامی که پیمان شکنی کنند خداوند دشمنانشان را بر آن

  پیامدهاي مثبت بال -5
کوشند تمایالت خود را برآورده کنند ولی این تمایالت بی حد ومرز که شعاع روح انسان است  همه می

هاي نا محدود را اجابت  تواند درجهان مادي ارضاءشود شؤون وجودي انسان و عوامل طبیعت خواسته نمی
  ) 270از وزش باد درامان نیست ( جعفري، بی تا، ص ا ه کند و همواره چراغ خواسته نمی

در جهان بینی قرآن دنیاي مادي مقدمه جهان برتري به نام آخرت است وغایت انسان با آخرت  معنا پیدا 
  گیري رفتار و اعمال انسان نقش اساسی دارد.   کند، شناخت غایت و هدف زندگی در شکل می

معاد و جهان پس از مرگ وجود دارد، معاد ارتباط تنگـاتنگی بـا   آیه مربوط به  1400در قرآن بیش از 
کندکه دوساحتی است ترکیبی از بدن مادي و حقیقتی بـه نـام    حقیقت انسان دارد  قرآن انسانی را  معرفی می

ها وتمایالت برآمده از روح انسانی ازجمله میل به جاودانگی و عشق به هستی و بیزاري  روح انسانی، خواسته
  ستی و میل به مطلق با ماهیت دنیاي مادي تناسبی ندارد.  از نی

و بر اساس حکمت الهی باید این امیال در عالمی  که رنج و تعب درآن نباشد ارضاء شود و اال وجود ایـن  
، 1377تمایالت درانسان امري عبث و بیهوده خواهد بود و خداوند حکیم از کار عبث مبـرّا اسـت ( فـیض،    

  ).  186ص  ،  ،1387مام خمینی  و ا 1019ص  ، 2ح
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شود دنیا پرورشگاه، محل تمرین وممارسـت،   با این نگاه راه براي کنار آمدن انسان با نامالیمات هموار می
آیـد، و   هایی است که براي زندگی آخرت به کار می مزرعه ومحیط شکوفا سازي استعدادها و کسب ویژگی

اي حتـی   شدن درحیات اخروي سرشته است این بینش هـیچ پدیـده  خداوند حکیم نهاد آدمی را براي جاودانه 
  کند از بالیا مرکبی براي رسیدن به مقصود بسازد.   حوادث ناخوشایند را عبث نمی داند و تالش می

  پرهیز ازجزئی نگري 5-1
درست مثل کسی که وارد  گردد ها نسبت به بالیا  به جزئی نگري انسان بر می ها وکج اندیشی برخی بدبینی

آشوبد وقضاوت خود را نسبت به  برد ولی با دیدن چاه فاضالب بر می شود و لذت می ساختمان زیبایی می
پندارد در حالی که اگر  کند او بی خبر از بخشهاي دیگر وجود چاه را کاستی وزشتی می ساختمان عوض می

  ) 124ص  ، 1، ج1389( سبحانی،  شد داشت داوري او متفاوت می ازهدف حفر چاه آگاهی می
  شود که معلومات انسان اندك  است.   قرآن متذکر می

قَ یًال [« إِالَّ  عِ ْمِ  ا ْ نَ  ما أُو   ُمْ  ِ    )85اسراء/(] !» است نشده داده شما به، دانش از اندکى جز و» « وَ 
  قدر نعمت در سایه سلب نعمت  است  5-2
شود در سایه سلب نعمت است، نزدیکی  زبان شرع  ازآن به نعمت یاد میکه در ها  پی بردن به ارزش داشته 

هاي اوست مقدمه شاکر شدن انسان توجه به نعمت  وارزش ان     به ذات پاك حق از طریق شکر نعمت
  ) 48ص  ، 1371شود که    سلب شود ( مکارم،  می است و ارزش نعمت وقتی معلوم

نْ ظُلُم[« م م یکُ نَج نْ ی لْ م رینَقُ نَ الشَّاک نَّ م ونَ نَکُ ه لَ نْ هذ نْ أَنْجانا م ۀً لَئ ی فْ عاً و خُ رُّ ه تَضَ ونَ ع رِ تَد حب رِّ و الْ ب » ات الْ
 بـا  را او که حالى در بخشد؟ مى رهایى دریا و خشکى تاریکیهاى از را شما کسى چه: «بگو«

 و خطـرات ( ایـن  از اگـر :) گوییـد  مـى  و( خوانیـد  مـى  پنهـانى  در و) آشکارا و( تضرع حالت
  )63] (انعام/.»بود خواهیم شکرگزاران از، بخشد مى رهایى را ما) ظلمتها

دانستند  گویا این گروه قبل ازگرفتاري در ظلمات هولناك دریا و  صحرا هرگز ارزش نور و امنیت را نمی
  افتند.   اما به هنگام سلب این نعمت به یاد مبدء آن می

هـا   رسد و خداوند هر دو را مایه اصـالح آن  فرماید: آفات به نیکوکار و بدکار هر دو می می Ρامام صادق 
  فرماید:  دهد و درمورد  صالحون می قرار می

»]  ک م ذلـ حـدوهی م فَ یامهِ ف اَ م فى سال هند م ع م ربهِ ع م ن هد رُ ن هذا ی م م هصیب نَّ الَّذى یحونَ فَاالا الصم ـ  اَ ى علَ
برِ الص رسـد مایـه تـذکر نعمتهـاي پروردگـار شـان        هـا مـی   ما نیکوکاران آنچه به آن»« الشُّکرِ و

( مکـارم،   »]دارد  ها را بـه شـکر و صـبر وا مـی     ها در ایام گذشته است و این موضع آن آن نزد
  ) 139ص  ، 3به نقل از بحار االنوار، ج 485ص  ، 1371 
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  کند یبالها استعدادها را شکوفا م 5-3
شود  اکسیرحیات دوچیز است یکی عشق و دیگري بال، این دو نبوغ آفرین است و گوهرهاي  گفته می 

  ) 182، ص 1373اورد ( مطهري،  درخشان را از مواد بی فروغ به وجود می
اختراعات و اکتشافات وترقی علمی و توسعه تمدنها همگی حاصل درگیر شدن و دست و پنجه ترم کردن 

  ا مشکالت و مصائب است.  ها ب انسان
  مصائب عامل بازگشت است  5-4

چشاند تا در تیرگی غفلت وتاریکی فراموشی  مربی دور اندیش ومدبر کیفر رفتار نا بجا را به نوآموز می
  سرمایه خود را نسوزاند.  

ر از این در آیات زی» لعلهم یذکرون « و»لعلهم یضرعون« ،»لعلهم یتضرعون«،  »لعلهم یرجعون«عبارت هاي 
  کند.   سنت الهی حکایت می

نا ما وَ[« سَ ْ نْ  َ ْ ٍَ   ی أَرْ ذْ  إِالَّ  َ ِیٍّ  ِ ھْ َھا أَ َ ساءِ أَ أْ بَ اءِ وَ بِا ْ َّرَّ رَّ ُون  َعَ َّ ُمْ ا    اهل اینکه مگر نفرستادیم پیامبرى آبادى و شهر هیچ در ما و»« َ َّ
  »]کنند تضرع و بازگردند) خدا سوى به و، آیند خود به( شاید ساختیم گرفتار خسارتها و ناراحتیها به را آن

رَ[« ظَه فَساد رِّ فی الْ ب رِ و الْ حب بت بِما الْ ي کَس دی م النَّاسِ أَ ذیقَه ی ل ضع وا الَّذي ب م عملُ لَّهع ون لَ ع رْجِ در، فساد«  »ی 
 خواهـد  مـى  خـدا  اسـت  شـده  آشکار اند داده انجام مردم که کارهایى بخاطر دریا و خشکى
  ).41روم /»]( بازگردند) حق بسوى( شاید، بچشاند آنان به را اعمالشان از بعضى نتیجه
ذَّ َّ ُون[« َ ی عَ َّ ُمْ  ا  َّ َ اتِ  َ نَ  نَ بِا  ِّ  نَ وَ  َ ْصٍ  ِ وْ ذْ  آلَ  ِ ْ َ دْ أَ َ قَ  کمبـود  و خشکسـالى  بـه  را) او قـوم  و( فرعـون  نزدیکان ما و« »وَ  َ
  »]!گردند متذکر شاید، کردیم گرفتار ها میوه

  نتیجه  
  هاي حوادث ناگوار متمرکز شده است.  هاي پدافند غیر عامل بر کاهش آسیب فعالیت

ها بر  شود و اکثر فعالیت ها غفلت می اي رقم خورده است که از بسیاري ازآن ها به گونه ولی تعریف آسیب
زند ولی آسیب هاي فکري، تلفات عقیدتی و پیامدهاي منفی  ملموس و محسوس دور میهاي  کاستن از آسیب

هاي فکري حوادث  اي از آسیب  ها باید درپدافند غیر عامل مورد توجه قرار گیرد، پاره حوزه باور انسان
  عبارت است از

غفلـت از علـل    بی توجهی به آثار و پیامدهاي مثبت بالیا، عدم تفکیک حوادث طبیعی از غیـر طبیعـی،  
معنوي حوادث، توهم ثنویت و نا آگاهی ازقضا وقدر. درپدافند غیر عامل براي هریک از این پیامدهاي منفی 

  حوادث باید راه حل مناسب و معقولی به زبان ساده و روان بیان ونگاشته شود.  
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  منابع
، تهـران،  توسعھ فرھنگ دین ي آسیب شناسي )،  1384ابوالقاسمی، محمد جواد و فرمیهنی فراهانی، محسن، (

 انتشارات عرش پژوه.
 قم، انتشارات طه. ،ترجمھ محمد سعیدی مھر               و شر اختیار)، خدا، 1376پالنتینجا، الوین، (

 دار التبلیغ اسالمی. ، قم، اختیار و جبر جعفري، محمد تقی، (بی تا)، 
 ، دفتر نشر معارف.المياس اندیشھ ،)1389سبحانی، جعفر و محمد رضایی، محمد، (

 قم، انتشارات ارمغان طوبی. ، ترجمه محمد علی سلطانی، التوحید)، 1386صدوق، محمد بن علی بن بابویه( 
 ، قم، موسسه النشر االسالمی.بدایة الحكمة)، 1417طباطبائی، محمد حسین، (

 ، قم، منشورات بیدار.علم الیقین في اصول الدین) 1377فیض کاشانی، محسن، (
 آن، قم، موسسه  درراه حق.معارف قر)، 1373( مصباح، محمد تقی، 
 ، قم، نشرصدرا.انسان وسرنوشت) 137مطهري، مرتضی، (
 ، قم، انتشارات صدرا.1، جثارآمجموعھ )، 1373مطهري، مرتضی، (

 .Ρ، جلد سوم، قم، مدرسه امیرالمؤمنین پیام قرآن) 1373مکارم، ناصر، (
، تهران، موسسه تنظیم و نشـر آثـار امـام    شرح چھل حدیث )، 1378روح اهللا، ( موسوي خمینی(ره) امام، سید

 خمینی (ره) 
 ، ترجمه محمد محمد رضایی، قم، مرکز موالسات و تحقیقات اسالمی.فلسفھ دین) 1370هاسپرز، جان، (

  





  پدافند غیرعاملبین مدیریت بحران و  ۀبررسی رابط
  1محدثه قبائی آرانی 

  
  چکیده

بین مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و نقش مهم آن در زمان  ۀدر این مقاله سعی شده است رابط
توجه به شرایط استراتژیک کشورمان و نیـز  امروزه با. وقوع بحران مورد بحث و بررسی قرارگیرد

ضرورت ایجاد آمـادگی پـیش از بحـران و    ، و سوانح طبیعی ها بحرانقرارگیري در معرض انواع 
 عنـوان  بـه  پدافنـد غیرعامـل   . باشد می مدیریت مناسب در زمان وقوع بحران بسیار حائز اهمیت

هاي ارتقاي پایـداري   تداوم فعالیت، که موجب افزایش بازدارندگی  مجموعه اقدامات غیرمسلحانه
تفرقـه و  ، فریـب ، کلی شامل اسـتتار طور  به ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و

عنوان یکی ازروشـهاي   تواند به  می شود می هاي امن و اعالم خبر استحکامات و سازه، پراکندگی
. گیردمدنظر اکثرکشورهاي جهان قرارموثردفاع درمقابل هرگونه تهدیداعم ازطبیعی وانسانی همواره 

ریزان بوده  یعی همواره جز اهداف اصلی برنامهدراین میان مدیریت تهدیدات ناشی ازمخاطرات طب
پژوهش هاي  یافته، با توجه به  پژوهش انجام شده پیرامون مدیریت بحران و پدافند غیرعامل. است

نسبت به یکدیگر به صورت سیستماتیک و مدیریت بحران   پدافند غیرعاملحاکی از آن است که 
  . و نسبت به یکدیگر رابطه مستقیم دارند کنند می عمل کرده و به صورت اجزاءیک سیستم عمل

  ، پدافند غیرعاملمدیریت بحران، بحران :ها کلیدواژه
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  مقدمه
آسیب  بابت این از و بوده گریبان دست به بالیا وها  آسیب انواع با همواره تاکنون، آفرینش آغاز ازها  انسان
است.به همین دلیل جوامع مختلف پیوسته به دنبال کشف و ابداع  راه  وارد شده آنها به فراوانی مالی و جانی

ناشی از حوادث غیرمترقبه را به گونه اي کنترل نموده یا به هاي  حل هایی بوده و هستند،تا بتوانند آسیب
  ا مدیریت نمایند.رها  حداقل رسانند و در واقع حوادث و بحران

مدیریت بحران عبارت اسـت از سیاسـت گـذاري اخـذ     ،براساس تعریف برنامه عمرانی سازمان ملل متحد
و بازسـازي  ،پاسخگویی،اثـرات مخرب  کـاهش ،تصمیمات مدیریتی و انجام اقدامات اجرایی به منظور آمادگی

بحـران، کـارگروه پـژوهش کمیتـه      آشنایی با مـدیریت ( ترمیم اثرات ناشی از بالیاي طبیعی یا انسان ساخت
 و فامار مک رابرت توسط بار شکل گیري این مفهوم اولین ). ایدهپدافند غیرعامل وزارت آموزش و پرورش

 از ترتیـب  بـدین  و شـد  داشت، مطرح وجود کوبا و آمریکا بین موشکی درگیري وقوع احتمال در زمانی که

  .شد گرفته کار به عمالً مفهوم امروزي به بحران مدیریت 1970 دهه اواخر
 سرشار راهبردى، کنترل و تیریعرصه ي مد در قیتحق و حوزه ي مطالعه کی عنوان به بحران تیریمد

هـا   بحـران  آمـوزد چگونـه   مـی  بحـران  رانیمـد  به که و روش هایی است کارها و ساز الگوها، نظریه ها، از
 آن بـا  مـؤثر  هاي  گونه به وقوع، صورت در و آورند وجود به آن آمادگى با مقابله براى کنند، راپیش بینی 

)  اظهار کـرد،در مـدیریت   1385ربیعی (). با توجه به این موضوع 1392،مقابله کنند (دولت آبادي ودیگران
  . بحران  مابه دنبال بهترین مسیر براي سریع ترین اقدام هستیم

 همراه موثر اقدامات بکارگیري با توان می بحران مدیریت جامع هاي برنامه از استفاده در حال حاضر با

 میـزان  به ،بحران از قبل آمادگی مرحله در منظوره چند و هزینه کم االمکان و حتی کاربردي هاي طرح با

 بکارگیري تمهیدات، این مهمترین از .کاست خطرات از ناشی تلفات خسارات و گستردگی و شدت از زیادي

 افـزایش  و مختلـف  خطـرات  برابـر  در خطرپذیري جهت کاهش راهکاري عنوان به غیرعامل پدافند اصول

منظـور از   .گیـرد  قـرار  توجـه  مورد برنامه ریزي مختلف سطوح در باید که است خطر وقوع از پس کارایی
 و اقـدامات  ،پدافند غیرعامل با توجه به اصول حاکم در مدیریت بحران عبارت است از مجموعه تمهیـدات 

 در را مجموعـه  دفـاعی  توان ،اتکا خود صورت به و انسانی نیروي به نیاز بدون المقدور حتی که هایی طرح
ناشی از بحران را کاهش داده و امکان بازسازي مناطق آسـیب دیـده را بـا    هاي  آمد پی و افزایش بحران زمان

  .سازد می کمترین هزینه فراهم
اي سابقه مستقیم، شدن درگیر و سالح از استفاده بدون تهاجم، برابر در دفاع کلی مفهوم با غیرعامل پدافند

هاي اولیه در جهان، همواره با وقوع جنگ همراه شکل گیري تمدن. .بس طوالنی به قدمت خلقت انسان دارد
 محکـم از طریق پناه گرفتن در غارها و ساخت جوشن و سپر و ایجاد برج و بارو و قالع ها  بوده است، انسان
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با هدف پیشگیري از حمـالت غافلگیرانـه    گروهی، امنیت تأمینت حفظ جان و جه،و مرتفع و حفر خندق
 و قـانون  تـرین  اصـلی  را شـهروندان  امنیت تامین"  ”De Civeکتاب  در هابز توماس .انددشمن اقدام نموده

 طبیعت قوانین و صلح علیه اقدام را آن به نپرداختن و نموده معرفی مردم برابر در“ حاکمان وظیفه ترین مهم

 دولتـی  هر مسئولیت عنوان به هم و کلی هدف یک صورت به هم اکنون نیزپدافند غیرعامل .ذکرمی نماید

 بـر  غیرعامـل  پدافنـد  باب در اي گسترده مسئولیت هاي ،بسیاري ازدولت ها که طوري به شود، می شناخته

  ).1385،دارند (داعی نژاد و دیگران عهده
تـوان اشـاره    غیرعامل میپس به طور کلی و با توجه به ارتباط سیستماتیک بین مدیریت بحران و پدافند 

کرد که  پدافند غیرعامل و مدیریت بحران  نسبت به یکدیگر به  صورت سیستماتیک  عمـل کـرده و بـه    
  کنند. می صورت اجزا یک سیستم عمل

 دهد، با این چارچوب، مبدا و مقصد مشخص می مناسبیمدیریت بحران به پدافند و علم پدافند چارچوبی 
شود تا با سازماندهی مناسب و استفاده مناسب از منابع موجود علمی، انسانی، سخت افزاري و نـرم افـزاري    می

.  پس با توجه به مباحث مطـرح شـده هـدف مـا در ایـن      مان در هر نوع از جنگ برسیم بتوانیم به اهداف
  .باشد غیرعامل مییت بحران و پدافند پژوهش تبیین رابطه مدیر

  مباحث نظري  -2
در بخش ،در این بخش، ابتدا مفهوم مدیریت بحران و سپس پدافند غیرعامل تشریح گردیده است.و پس از آن

  شود. می رعامل پرداختهیپایانی به رابطه دو مقوله مدیریت بحران و پدافند غ
  مدیریت بحران  -2-1

  شود. می پرداخته این مفهوم رویکردهاي نظريتاریخچه و ،به تعریف مدیریت بحران در این بخش
بریم، که نیکوکار، بدکار به   اي ناسپاس بسر می  توز، و زمانه  اى مردم، در روزگارى کینهحضرت علی (ع): 

دانیم،   آن چه نمى گیریم و از دانیم بهره نمى افزاید. از آن چه مى آید، و ستمگر هر دم بر ستمش مى شمار مى
 .)32البالغه، خطبه   نهجپرسیم؛ و از حوادث باك نداریم، تا آنگاه که ما را در خود فرو گیرد (  مى

  بحران -2-1-1
حادثه اي را که به طور طبیعی و یا به وسیله ي بشر، به طور ناگهانی و یا به صورت فزاینده به وجود آید و 

جهت برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوق  هحمیل نماید کسختی و مشقتی را به جامعه انسان ت
  العاده باشد، بحران گویند.
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  مدیریت -2-1-2
فراگرد به کارگیري موثر و کارآمد منابع مادي و انسانی بر مبناي یک نظام ارزشی پذیرفته شده  ،مدیریت

هدایت و کنترل عملیات براي دستیابی به ،بسیج منابع و امکانات،سازماندهی ،است که از طریق برنامه ریزي
  ) .89: 1380گیرد (رضاییان،  می اهداف تعیین شده صورت

  مدیریت بحران -2-1-3
جغرافیایی، اقتصادي، فرهنگی، طبیعی و سیاسی به هاي  کشور ایران در طول تاریخ به دلیل وجود ویژگی

طبیعی و غیرطبیعی هاي  عرض بحرانخصوص واقع شدن در منطقه سو ق الجیشی خاورمیانه همواره در م
آمارها . زیادي قرار گرفته و به تبع آن خسارات مالی و جانی زیادي نیز از این راه به کشور تحمیل شده است

نوع 40کشور بالخیز دنیا است .ضمن آنکه از  10دهندکه کشور ایران ازنظر بالیاي طبیعی یکی از  می نشان
درصد جمعیت کشور در معرض  خطرات ناشی ار 90. افتد می اتفاق نوع آن در ایران 31بالیاي طبیعی 

حوادث طبیعی است و با این حجم حوادث کشور ایران از نظر آماروقوع حوادث طبیعی  در دنیا در مقام 
با توجه به این امر لزوم توجه به جایگاه مدیریت بحران از اهمیت باالیی برخوردار  .گیرد می ششم قرار

  ).1388است (عباسی،
علمی کاربردي است که به وسیله مشاهده سیستماتیک بحرانها و تجزیه و تحلیل آنهـا   -مدیریت بحران 

پیشگیري نمود و یا در صورت بروز  ،در جستجوي یافتن ابزاري است که بوسیله آنها بتوان از بروز بحران ها
ــودي ا     ــریع و بهب ــانی س ــداد رس ــادگی الزم ام ــرات آن آم ــاهش اث ــوص ک ــود آن در خص ــدام نم ــاع اق  وض

)khorasan.ir.(  
مدیریت بحران هنر فهم و درك این مهم است که چه زمانی در جستجوي یک بحران باشیم و چه زمانی 

علم مدیریت بحران، در دنیا یک علم جوان و نوپا به شمار می رود، بشر به علت درگیر  از آن دوري جوییم.
صنعتی، تروریستی و غیره) در طول تاریخ، همواره تمهیداتی را براي و حوادث (طبیعی، ها  بودن با انواع بحران

در امان ماندن از این حوادث مد نظر داشته است. بعد از جنگ جهانی دوم و مطـرح شـدن دانـش مـدیریت     
به دنبـال  انسان و مدیریت آن، ساز و کار و سازماندهی مناسبی را می طلبید. در واقع ها  نوین، مقابله با بحران

و شرایط بحرانی بوده است. هر چند در این بین عده اي هم مخالف بودند و می گفتند ها  بیر و اداره بحرانتد
اما طرفداران مدیریت بحران با این اسـتدالل کـه هـر     ،بعید است که بتوان بحران را پیش بینی و کنترل کرد

سال پیش،  25آن پرداختند. حدود شرایط بهتري خواهیم داشت، به گسترش  چقدر بتوان بحران را کاهش داد
بیشترین مباحث هم در ارتباط با مدیریت بحران  .علم مدیریت بحران، به صورت مقدماتی در دنیا مطرح شد

 در مقابله با حوادث طبیعی بود. البته مدیریت بحران در عرصه نظامی خیلی پیشتر از مدیریت بحران در برابر
 عنوانامروزي مدیریت بحران توسط مـک فامـارو   عبارت. .)eshiraz.ir( مطرح بوده استحوادث طبیعی 
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در هشـتمین کنفـرانس جهـانی     1989در بالیاي طبیعی اولین بار در سال  بحران مدیریت موضوع با و. گردید
قـانون پیشـگیري و    17/3/1348در ایران در تـاریخ   .زلزله در آمریکا توسط دکتر فرانس پریس مطرح شد

قانون مدیریت بحران کشور به تصویب  1386مبارزه با خطرات سیل به تصویب مجلس رسید و بعد در سال 
اگر بخواهیم به صورت آکادمیک به مدیریت بحران حال . مجلس رسید که به صورت سازمان شکل گرفت

ود. حتی تعداد دانشگاه هـایی کـه بـه    تدریس می شها  سال است که این دانش در دانشگاه 15بپردازیم حدود 
در حـال  . آموزش این دانش مشغول اند محدود هستند و کتاب هاي موجود در این زمینه هم محـدود هسـتند  

یکی گردند  می این مفهوم تدوین گردیده که به دو دسته کلی تقسیمدرباره  مختلفی هاي  حاضر نظرات و الگو
ترش سازمان محوري در مدیریت بحران است. در این تفکر، مردم به نادیده گرفتن نقش مردم و گس،ها از این

هیچ عنوان حق حضور و دخالت در عرصه مدیریت بحران را ندارند و حتی گـاهی ورود صـلیب سـرخ کـه     
یک نهاد مردمی است را هم ممنوع می کنند، مثال خوب این تفکر، حوادث پس از طوفـان کاترینـا و آتـش    

آمریکاست، که بعد از چندسالی که از حادثه می گذرد، مشـکالت همچنـان بـاقی     سوزي اخیر کالیفرنیا در
  .است

تفکر و الگوي دیگري که مطرح است الگوي مدیریت بحران مبتنی بر جامعه است. این الگـو اخیـرا در   
کشورهایی همچون بنگالدش، جزایر سلیمان، نپال وچند کشور دیگر مطرح شده است. این کشورها معتقدند 

نیازي به سازمان نیست، آموزش هاي الزم را به صورت فردي به تمام شهروندان ارائه می دهند، این اقدام  که
در سونامی باعث شد تا مرگ و میر در مناطقی که تحت این الگو بودند، کاهش یابد. البته ایـن  ها  و آموزش

ه باشد، مطمئنا آسـیب هـایی را بـه    الگو هم نقص دارد، اگر سازمان ناظر بر فعالیت هاي مردمی وجود نداشت
  .همراه خواهد داشت

ها  هایی با اتکا به نقش آفرینی مردم در بحران در ایران باجمع بندي این دو تفکر بستر اصلی ایجاد سازمان
وحوادث و با توجه به حجم تهدیداتی که ایران در عرصه سیاسی ونظامی وهمچنـین حـوادث طبیعـی بـا آن     

گردید هرچند که ما در زمینه مدیریت بحران هنوز در ابتداي راه هستیم اما باور هر چه مواجه است فراهم 
تواند ضریب ایمنـی کشـور را در برابـر بحرانهـاي احتمـالی       بیشتر مدیران و کارشناسان به این مقوله مهم می

  .افزایش دهد
ـ ا از وهـا   ت رخسـا  مهار از يریه گ بهر ت بحران،یریمد در یاصل هدف نکهیا شمندان دریاند ـ طر نی  قی
 نخسـت  :اسـت  شـکل ممکـن   دو به منافع از يپاسدار اما .دارند ینسب اجماع است، يمنافع خود از يپاسدار

 و ذات انتیصـ  اسـتعداد،  از و اسـت  مقـاوم هـا   بحران برابر انواع در که جامعه امن کی يمعمار و یطراح
 چند از هر که یینها مهار بحران و ریتدب يبرا الزم تیظرف جادیا دوم است؛ برخوردار مطلوب یبخش تداوم

اما  ابند،ی می معنا گریکدی کنار در بلکه هم مقابل در نه دو نیا بدون شک .یابند می ی بروزلیدل هر به یگاه
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شـکل   موجب گرفته، صورت کی بودن هر هیحاش و مرکز ای و تأخر و تقدم ي ه دربار تاکنون که یمباحث
است.با توجه به مباحـث مطـرح شـده در ایـن      شده بحران تیریدر عرصه ي مد یمتفاوت يکردهایگیري رو

 جمعی مصائب و انبحر با ردبرخو در وتمتفا کامالً هیدگاد دو با ان،بحر مدیریت سیربرپـــژوهش بـــراي  
  میشویم: و بررو
 رتصو به ،سانیر کمک و تنجا و ادمدا مسأله به تنها انبحر مدیریت هیدگاد ینا در: سنتی هیدگاد) لفا
 صلیا رکا که معنی ینا به ،دارد توجه انبد صخا مصیبت هر عقوو از پس هم آن  د؛نگر می رديمو

 ات،تجهیز عنو ،قعهوا عنو نچو  شنگر عنو ینا در مسلماً. دمیشو زغاآ ثهدحا عقوو از بعد انبحر مدیریت
 ه،نشد اجرا موقع به و بینی پیش قبالً ،ثهدحا با سریع نشد جهامو ايبر صخا زشموآ و ماندهیزسا عنو

 و نسانیا يها رتخسا و تصدما ،سالیار يها کمک و تنجا و ادمدا يهاوهگر نسیدر لحظه تا ینابنابر
  د.میشو وارد ه،یدد سیبآ جامعه به ديیاز ديما

 به چیز تجربه همه دنبو ربا مصیبت و دنبو منفی علت به ،سانحه نشد دثحا از بعد ،سنتی هیدگاد در
   .نشینند  يبعد مصیبت  رنتظاا به هم زبا و دمیشو دهسپر موشیافر

ــی يها نظریه کلیه از يگیر هبهر با جدید شنگر: نوین هیدگاد) ب  هیژو به فنی يپیشرفتها،علمــــــــ
 عموضو ،پشتیبانی و یتاهد ي،یزربرنامه ،ماندهیزسا ي،یزر حر،طجدید يسبک ها و  مدیریت يهاوردستاد

 با مقابله به گیدماآ با ،نیابحر هر عقوو از قبل و دهکر منتفی را نیابحر یطاشر در  گیدماآ معد و يغافلگیر
  . رودمی آن

ع قوو از قبل را قعهوا جعال«  و»  ستا نمادر بر ممقد يپیشگیر«  ،منظر ینا از گفت انمیتو تیرعبا به
   قیقد شناخت و گذشته تتجربیا از گرفتن کمک با تا ستا ینا بر سعی نوین هیدگاد در».  دکر باید
  يغافلگیر از يجلوگیر و غیرمترقبه ادثحو يپیشگیر و بینی پیش به نسبت ،محیطی و طبیعی يهاهپدید

  انبحر مدیریت چرخه وینرا از. داد کاهش مکنم قلاحد به را هاآن از ناشی يهارتخسا انبتو تا دکر امقدا
مرکــز مطالعــات و یابد ( می مهادا زيسازبا و زيسا ديعا مرحله به تا و وعشر ثهدحا عقوو از قبل دوران از

  ).1385،خدمات تخصصی شهري و روستایی
   :میکند تقسیم یرز حشر به مرحله پنج به را انبحر مدیریت چرخه)  M. F. Lechat(  تچا له. اف. ام

   ؛بینی پیش یا رنتظاا مرحله. 1
  ؛خطر معالا مرحله. 2
   ت؛نجا مرحله. 3
   اد؛مدا و زيسا ديعا زي،هاسار مرحله. 4
  یعنی  بازگرداندن جامعه به حالت عادي و نه لزوما به حالت پیش از بحران.. نیانوتو و زيسازبا مرحله. 5
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 هیدگاد در که حالیدر ستا مرحله مهمترین بینی پیش مرحله یا رنتظاا مرحله ،محقق ینا نظر از
  ).47-  145:،137 ،هنچیآ محمد( دمیشو تأکید تنجا و ادمدا بر ،سنتی

 به صورت یک فرآینـد  مدیریت بحرانتوان اشاره کرد که   می پس با توجه به این مباحث به طور کلی 
از سه مرحله اصلی تشکیل شده که عبارت است از مدیریت بحران قبل، حین و بعد از وقوع بحران. قبـل از  

ن، ایجـاد یـک   تشـکیل تـیم مـدیریت بحـران در سـازما      وقوع بحران باید سه فعالیت کلیدي صورت گیـرد: 
اي اجرایی استاندارد براي انجام فعالیت هایی  سناریویی که بدترین حالت ممکن را نشان دهد، و تعریف رویه

در زمان وقوع بحران سه فعالیت اصلی باید انجام شود: تمرکز بر اشاعه . )1385،(رضوانی قبل از وقوع بحران
عنوان سخن گوي سـازمان، و ارسـال    ردن یک نفر بهاخبار و اطالعاتی که مورد تمایل عموم باشد، مشخص ک

ها. بعد از وقوع بحران دو فعالیت اصلی باید صـورت گیـرد:    اي در رسانه به صورت حرفهها  و گزارشها  پیام
سازي آنهـا   نفعان براي آگاه هاي آینده و برقراري ارتباط با ذي شناسایی عوامل ایجاد کننده بحران براي استفاده

  .)( paydarymelli.ir) 1986اثرات بحران (رودولف،از نتایج و 
  پدافند غیرعامل   -2-2

  شود. می پرداخته آن رویکردهاي نظريتاریخچه و  ،پدافند غیرعاملدر این بخش به تعریف 
 پدافند   -2-2-1

 ،سازي خنثی ،دفع منظور به که است اقداماتی مجموعه ،مفهوم کلی رو د آفندپدافند کلمه متضاد 
  .گیرد می انجام خودي اهداف به دشمن دستیابی از جلوگیري و دشمن آفندي اقدامات تاثیر کاهش

  انواع پدافند -2-2-2
  شود. بندي می  تقسیم پدافند غیرعاملو  پدافند عاملپدافند به دو گروه 

  پدافند عامل -2-2-2-1
ها و اقدامات ریزيعامل، شامل تمامی طرحپدافند عامل در حقیقت همان معادل کلمه پدافند است. پدافند 

. براساس قانون، این اقدام وظیفه ذاتی باشد می کارگیري سالح و تجهیزات جنگی پدافندي است که مستلزم به
  نیروهاي مسلح است.

  (Passive Defence)  پدافند غیرعامل -2-2-2-2
ئولین نظام قرار دارد. توجه به دفاع موضوع دفاع غیرعامل یکی از موضوعات مهمی است که مورد توجه مس

امري بسیار مهم و  ،غیرعامل در مقابله با تهدیدات و تقلیل خسارات ناشی از حمالت کشورهاي مهاجم
اجتماعی و امنیت  ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصاديهاي  ضروري است و باید جهت جلوگیري از آسیب پذیري

  مراکز حیاتی و مهم به دفاع غیرعامل رو آورد.
مجموعه اقدامات غیـر مسـلحانه اي کـه موجـب افـزایش بازدارنـدگی، کـاهش آسـیب پـذیري، تـداوم           
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 ضروري، ارتقاي پایداري ملّی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدامات نظامی دشمنهاي  فعالیت
  .گویند می شود را پدافند غیرعامل می

شـود. در پدافنـد سـخت از اقـدامات      می نرم نیزتقسیم به دو بخش پدافند سخت و پدافند غیرعاملپدافند 
شودوپدافند نرم شـامل اسـتفاده از تاکتیـک هـایی اسـت کـه        می سخت افزاري مثل اقدامات مهندسی استفاده

پدافند نرم در اکثر کشورهاي مطـرح، بحـث    .مشتمل بر برنامه ریزي و آماده سازي سیستم و سازمان هاست
اصـولی و صـحیحی را انجـام      گوید: باید بتوانیم مدیریت بحـران  می ،پدافند نرمرود می مهم و اساسی به شمار

به همراه  دهیم. اگر پدافند سخت را که شامل پیشگیري، پیش بینی، کاهش مخاطرات و دیگر موارد است را
دیـدگاه   پدافند نرم که مبتنی بر برنامه ریزي است، را با مدیریت جامع بحران در کنار هم قرار دهیم، با این

، یک مدیریت جامع بحران در عرصه دفاع است و جنگها غیرعاملتوان این گونه بیان کرد: پدافند  می جامع
نسل اول، دوم، سوم مبتنی بر میدان جنگ هاي  مختلفی تقسیم بندي شده اند. جنگهاي  در آن به انواع و نسل

ییر یافته اند. در جنگ نسـل چهـارم،   تغها  نسل چهارم، شکل جنگهاي  و عرصه نظامی است. اما در جنگ
اما  در حـال حاضـر    .رسانه اي مطرح است ه از عملیات روانی و استفاده از تسلیحات نظامی پیشرفته واستفاد

نسل پنجمی هم در دنیا شروع شده است که مقام معظم رهبري درچند سال اخیر به خطر گسترش آن  جنگ
ــدو  ــته ان ــد داش ــ   تاکی ــا، آفن ــگ ه ــن جن ــورها  مشخصــه ای ــه کش ــه ب ــا حمل ــل ی ــالح   د غیرعام ــدون س ب

  منبع روزنامه کیهان).()(mardomsalari.comاست
قدمت پدافنـد  .شایان ذکر است پدافند غیرعامل سابقه اي چندهزارساله داشته و مسئله جدیدي نمی باشد 

آنهـا بـراي   گردد. لیکن این موضوع براي نسلهاي بشر به صورت تالش  می به قدمت تمدن بشري باز غیرعامل
حراست و مراقبت در برابر دشمنان طبیعی و انسانی نمایان شده است و در طول تـاریخ همـواره تمهیـداتی را    

و حصـارها  هـا   قلعه ،برج و باروهاي حفاظتی شهر ها. براي در امان ماندن از این حوادث مد نظر داشته است
جه به مقتضیات عالم جدید و ایجاد دولتها، این باشند. در عصر جدید با تو می بارزي در این خصوصهاي  نمونه

موضوع از حیطه شهر ي به گستره ملی انتقال پیدا نمود. با بروز جنگ جهانی اول و دوم و کشیده شدن پـاي  
این موضوع اهمیت بیشتري یافت و شکل علنی به خود گرفـت. پـس از آن جنـگ سـرد و      جنگ به شهرها

تار جمعی اهمیت این بحث را بیشتر نمود. در نهایت با وقـوع حادثـه   چالشهاي جهانی مرتبط با سالحهاي کش
اجرایی هاي  سپتامبر و جنگهاي دهه اخیر بین کشورها، این مبحث وارد فاز جدیدي از مطالعات و برنامه 11
 .بهره مندي از مفهوم پدافند غیرعامل و واژه دفاع غیرنظامی در ایران نیز سابقه داشته و جدید نمی باشد شد.

النهرین و پنجاب سند قـرار   سرزمین گسترده ایران باستان به علت وضع جغرافیایی که میان دو جلگه آباد بین
هاي مسکونی خودرا بـه   گرفته بود ایرانیان را وادار نمود تا به منظور در امان بودن از حمله متجاوزین، خانه

ه کنیـد، قلعـه، بـرج و بـارو، ارگ، کهنـدژ،      شکل دژ کوچکی بسازند، بنابراین به هر گوشه این سرزمین نگا
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دربند، خندق و دروازه از ناامنی محیط زندگی و توجه و تدبیر آگاهانه ایرانیان به مالحظات دفاعی و امنیتی 
ودر فرمان مقـام معظـم رهبـري تشـکیل     به  سازمان پدافند غیرعامل  1382در سال همچنین  حکایت دارد.

   واگذار شد.مسلح ستاد کل نیروهاي همان سال  به 
پدافنـد   در خصـوص پدافنـد غیرعامـل عنـوان کردنـد:      _ رییس سازمان پدافند غیرعامـل  -دکتر جاللی 

غیرعامل به کلیه اقدامات و تدابیري گفته می شود که بدون بـه کـارگیري سـالح، موجـب کـاهش آسـیب       
ر اینکه پدافنـد غیرعامـل از یـک    در برابر تهدیدات خارجی شود ولی به اعتباها  و افزایش پایداريها  پذیري

در واقـع مـا مـی خـواهیم     ،غیرعامل یعنی بدون سالح هست ،کلمه به نام پدافند به معنی دفاع شروع می شود
دفاع غیرعامل یک تعریف ثابت و یکنواخت ندارد بلکه متغیر و پویا بوده  .دفاع بدون سالح را مطرح کنیم

( حمله کننـده و مهـاجم دارد ایـن سیسـتم پویـا و منعطـف باشـد       و می تواند متناسب با تغییراتی که سیستم 
roshd.ir(.  

گردد که نیازمند بـه کـارگیري    می به مجموعه ي اقدام هایی اطالق غیرعاملبه گفته موحدي نیا پدافند 
مالی به تجهیزات و تاسیسـات حیـاتی و   هاي  توان از وارد شدن خسارت می جنگ افزار نبوده و با اجراي آن

و تلفـات را بـه حـداقل    ها  نظامی و غیر نظامی و تلفات انسانی جلوگیري نموده یا میزان این خسارتحساس 
 غیرعامـل نظامی  محمد رستمی، دفاع هاي  ). در کتاب فرهنگ واژه23: 1385،ممکن کاهش داد (موحدي نیا

حرکـات   اپایش (کنترل )فریب و و ،پراکندگی ،استتار اختتار، ،این گونه تعریف شده است :(استفاده از پوشش
  ).1390 ،(بیدگلو )205 1378در روشنایی )(رستمی،

 ایـن  بـه  .دانـد  می "انسان عامل" را غیرعامل و عامل پدافند بین تمایز ) وجه1374جدي( اصغریان دکتر

 و ابزار بر مشتمل داردو انسانی کاربري و مستقیم مدیریت به نیاز که داند می را ابزاري عامل پدافند که معنا
 بـه  ابـزار  آن ،انسـان  حضـور  عـدم  شـرایط  در که نیروهاست مدیریت آموزش و ،سازماندهی ،جنگی آالت

 می جنگ مهندسی زمینه در معماري امکانات را افند غیرعامل پد که لی حا اعتباراست .در فاقد خود خودي

 درون گرفتن پناه مانند .دهد افزایش را دفاعی رزمی و نیروهاي ،توانمندي و ابزار بدون که اي گونه به ،داند

 آنجا کسی هر و نداشته انسان به حضور نیازي غیرعامل پدافند وي نظر به .مرتفع نقاط در استقرار یا سنگر

  یافت. خواهد جنگ در بیشتري دفاعی راندمان شود، متصرف را
غیرعامـل، ایمـن   هدف کلی پدافنـد  با توجه به مباحث مطرح شده در باب پدافند غیرعامل در این بخش 

مورد نیاز مردم است، تا بتدریج شرایطی را براي امنیـت ایجـاد   هاي  سازي و کاهش آسیب پذیري زیرساخت
مربوط به دوران صلح است که خود باعـث کـاهش هزینـه هـا،جلوگیري از      غیرعاملودر واقع پدافند  نماید

همـین بـس    غیرعاملدر اهمیت پدافند   باشد .و می  انرژي و باال بردن ضریب امنیت در جامعه ،اتالف وقت
 دسـتاوردهاي  تمـامی  نباشـد،  غیرعامـل)  غیرنظامی(پدافنـد  محافظـت  آیت اهللا خامنه اي فرمودند ا گـر که 
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  رود. می هدر روز نصف یک سیاسی در و علمی اقتصادي، فرهنگی،
  ارتباط مدیریت بحران و پدافند غیرعامل -1-3

متناسب با امکانات موجود در جامعه به کار برده هاي  حوادث، شیوهبشر همواره براي مقابله با فاجعه و 
به اشکال مختلف در صدد مقابله با بحران برآمده و ها  انسان،است .در هر برهه از تاریخ هنگام  بروز فاجعه

اجراي مراحل مدیریت بحران یعنی کاهش(اثرات فاجعه، آمادگی مقابله، واکنش در شرایط بحرانی و جبران 
هاي  در سال هسابقه ي طوالنی به درازاي عمر بشر دارد. گرچ،رات ناشی از حادثه)نه به شکل امروزینخسا

  اخیر این اقدامات و مراحل مبارزه با حوادث به صورت علمی درآمده و به عنوان یک حرفه معرفی شد.
ت، اما اعالم هشـدار  اس نطبیعی بعضا اجتناب ناپذیر و پیشگیري از بروز آنها نا ممک هحوادث غیر مترقب

و اخطار به موقع به مردم و با برنامه ریزي صحیح و واکنش به موقع به مردم و با برنامـه ریـزي صـحیح و    
وارده بکاهد هاي  تواند تا حد زیادي از میزان خسارت و زیان می واکنش به موقع در هنگام بروز این حوادث

.  
در قـرن حاضـر بـیش از    ها  در مقابله با بروز بحرانها  سازمان ندولت و مسؤولی منقش حیاتی و بسیار مه

هشـدار دهنـده در کـاهش اثـرات     هـاي   پیش مورد تاکید قرار گرفته است. امروزه همگان به اهمیت سیستم
ویرانگر حوادث غیر مترقبه و نقش  دولت در هماهنگ کردن اقدامات و امکانات جامعه براي مقابله با این 

و   تر نیسـ  راجرایـی و نحـوه ي ایفـاي ایـن نقـش حیـاتی چنـدان آشـکا        هـاي   شیوه احوادث پی برده اند. ام
نهادهاي اجرایی در سطح ملی و منطقه اي نظام هماهنگ و هـم   نمتغیر و بعضا متناقض مسؤولی هاي  سیاست

بـی رویـه ي جمعیـت و     شبسته ي  مدیریت بحران و پدافند غیرعامل را دستخوش نوسان نموده است. افـزای 
مصرف گرایی ،و رشد صنعت و متناسب با ان سرازیر شدن محصوالت رنگارنگ به بازارها  سکونت در شهر

و...بیش از پیش بر ابعاد و پیچیدگی  او جا به جا جمعیت روستایی و شهرهاي کوچک به سمت کالن شهره
  فزاید.ا می اندازد می نوع حوادثی که حیات و سالمت جامعه را به خطر

مخرب شیمیایی و اتمی تهدیدي است کـه ابعـاد   هاي  امروزه به خدمت گرفتن تکنولوژي نوظهور و سالح
جدي تر به خود گرفته و در صورت وقوع جنگ میزان تلفـات و خسـارات ناشـی از آن غیـر قابـل تصـور       

  خواهد بود.
تحـت تـاثیر    غیرعامـل  نظري و اجـراي مـدیریت بحـران و پدافنـد    هاي  اخیر سیاستهاي  گرچه در سال

علمی تا گـام نهـادن در   هاي  جدید علوم اجتماعی دچار تحول چشمگیري شده است با این همه یافتههاي  یافته
روزگار قدیم به فراخور خود براي مقابله با بروز فاجعـه از   مبوته ي آزمایش عملی فاصله زیادي دارند. مرد

همواره به بررسی منشا بالیاي طبیعـی و  ها  دهد که انسان می نتاریخ نشا وکردند.  می خاصی استفادههاي  شیوه
غیر طبیعی یافتن راه هایی براي  پیشگیر ي از وقوع آنها در آینده عالقه مند بوده اند.در روزگار قدیم در نظر 
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و فکر مردم اعتقاد به قواي مافوق طبیعت وجود داشت اما امروزه با پیشـرفت علـوم و تکنولـوژي نظریـات     
یافته است و همین نظریات علیم اسـاس   همقابله با آن نیز توسعهاي  در مورد علل بروز حوادث و شیوه علمی

پیدایش حرفه و علم پیشرفته ي مدیریت بحران و پدافند غیرعامـل شـده اسـت .یکـی از وجـوه تمـایز بـین        
وادث و سلسـله  دیدگاههاي علمی و غیر علمی در خصوص بروز فاجعه و حوادث غیر مترقبه ماهیت ایـن حـ  

اقدامات انسان براي پیشگیري از بروز مجدد یا واکنش در برابر حوادث است. یکی از اقدامات بشر از قـدیم  
مقابله با هجوم و تهاجم قبایل به یکدیگر بوده است که قبایل قدرتمند افراد قبایل ضعیف را مورد تهـاجم و  

  شد. می باعث تخریب کاشانه و مزارع دادند و هجوم و تهاجم قبایل به یکدیگر می غارت قرار
 در جهت نجات قربانیان و بازگرداندن جامعه به شرایط عـادي انجـام  هاي  در شرایط بروز بحران فعالیت

تابع هیچ گونه طرح و برنامه از پیش تنظیم شده اي نیست ها  نباید فراموش کرد که این واکنش اپذیرد. ام می
کند لذا براي جلوگیري از بی نظمـی و   می به بی نظمی هرچه بیشتر کمک تواند می بلکه کامال اتفاقی است و
کوچک تر دیگر برنامه ریزي صحیح و اطالعـات در سـت و بـه هنگـامی از     هاي  جلوگیري از ایجاد بحران

آنچه که در زمان بروز حوادث ممکن است از مردم سر بزند باید در دست داشته باشیم.دردوران بحران بیش 
دیگر مبنا و پایه و موارد اساسی وجود دارند که بایـد مـدیریت اساسـی بـر آنهـا اعمـال شـود.         ناز هر دورا

  مدیریتی که در آن افراد لحاظ شده باشند.
داننـد هـم    می بزرگترین خطر دوران بحران نادیده گرفتن خطرات جدید است که عمدتا با آنچه که همه

جدیـد را شـناخته و   ها  موقعیت است براي آنان که واقعیت خوانی ندارد البته دوران بحران دوران سرشار از
اهمیـت  ها  کنند و براي مدیران پدافند غیرعامل و مدیران بحران شناخت این موقعیت می از آنها بهره برداري

  دارد.
آید قبل از هر چیـز عملگریـی و اجـرا در     می سخن از مدیریت بحران و پدافند غیرعامل به میان ههر گا
به طور جامع در بین تمامی دست اندر کاران بحـث مـدیریت    نگردد تا تعریفی دقیق از بحرا می رذهن متبلو

گاه قادر نخواهیم بود که به طور قاطع بگوییم بحران مدیریت خواهد شد.  چپدافند غیرعامل اراده نگردد. هی
روانـی  ها  حوادثی مثل جنگایجاد شده بر اثر هاي  خصوصا در بحرانها  یکی از عوامل موثر در تداوم بحران

در ارزیـابی و شـناخت بحـران و در نتیجـه     هـا   و نیز ناهمگونی دیـدگاه ها  نرم تداخل مدیریتهاي  و جنگ
باشد. هدف اصلی و نهـایی رسـیدن    می نرسیدن به یک اتحاد و همبستگی در نحوه ي مدیریت بحران پیش رو

اسـت در ایـن راسـتا     غیرعامـل ل آن در پدافنـد  به دیدگاهی مشترك در تعریف بحران و عوامل ایجاد کنتـر 
  باشیم.  می اساسی در زمینه مثال زلزله و جنگها  نیازمند ارایه کلمات کلیدي و تحلیل یکی از بحران

موجود در یک سیستم زنده و پویا بنا  به هر دلیلی  برهم ها  و توانمنديها  هر گاه تعادل  ما بین نیازمندي
آغاز بحران با بروز یک حادثه اسـت و گـاهی بحـران بـه صـورت       هگردد. گا می بخورد سیستم دچار بحران
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دهد.اما  توجه به این نکته بسیار مهم است که همواره عامل ایجـاد   می جنگ نرم فرهنگی و نرم افزاري رخ
بحران الزام نبایست یک حادثه طبیعی و غیر طبیعی و جنگ باشد گاه در دوران جنگ سرد عملیات روانی 

  باشند. می نرم افزاري و فرهنگی خود به عنوان عامل ایجاد یک بحران مطرحهاي  ات و جنگشایع
لذا ،کاهش میباشـند  لد درحاها  بنابراین در زمان بحران نیازهاي مردم و اجتماع افزایش یافته و توانمندي 

  و ایجاد تعادل برنامه ریزي شود.ها  الزم است براي افزایش توانمندي
غیرعامل به دنبال راهکارهاي دفاع بهینه و مناسب در درون ساختار جامعه اي است کـه   مدیریت پدافند

ي یک شهر و یا جامعه بـر اثـر وقـوع جنـگ و یـا      ها  و توانمندي تامکان تهاجم به آن وجود دارد. امکانا
لحاظ ابنیه اثر تخریب بخش اعظمی از مراکز خدماتی امدادي بهداشتی انتظامی اورژانسی چه از  رزلزله  و د

گردنـد.   مـی  و تجهیزات و چه از نظر نیروي انسانی  ماهر و متخصص خود دچار خسارت و کـاهش کـارایی  
الزم است  مدیران جامعه و مدیران شـهرها بـا    اکنند. لذ می ي جامعه افزایش پیداها  در نتیجه نیازمندي سپ

ن سازي و فراهم نمودن امکانات اولیه در مطالعات پیشگیرانه و برنامه ریزي قبلی آموزش مقاوم سازي و ایم
وارده کـاهش یابـد.   هـا   از پیش طراحی شده براي وقوع حوادث آمادگی کامل داشته باشند تا آسیبهاي  ابنیه

در جامعـه  هـا   کـاهش آسـیب    هتوجه بر عامل ایجاد بحران مدیریت را به سوي مسایل پیشگیرانه در زمینـ 
  سازد. می رهنمون

زلزلـه و...)داراي  _تهـاجم فرهنگـی  _راي وقوع یک حادثه (جنگ سـخت افـزاري  جامعه و شهري که ب
توانـد بـا ایجـاد     مـی  برنامه مدون و طراحـی شـده اي زیربنـایی در کنـار آمـوزش و فرهنـگ سـازي باشـد        

توان بـا توجـه بـه     می باشد. در دیدي کالن گرها  متناسب آماده رویارویی با حوادث و بحرانهاي  زیرساخت
ي ها  و ایجاد ساختارهاي زیربنایی و زیرساخت تبلند مدهاي  بحران و با طراحی و ارایه برنامه عوامل ایجاد

کوشـیده و از طرفـی دیگربـاحفظ    ها  مورد نیاز در کنار آموزش و ما نورهاي مربوط به ان در کاهش آسیب
بر دانش ها  ي مدیریت و فرماندهی عملیات بحران هموجود و تجهیز نیروهاي متخصص در زمینهاي  توانمندي

و هـا   کـاهش آسـیب   هـاي   و روشهـا   جامعه نمود. راههاي  و ابزار مورد نیاز, سعی در باال بردن سطح آگاهی
  است.  غیرعاملدر برابر خطرات, یکی از اهداف پدافند ها  حفظ جان انسان

عمومی و اولیه به مردم براي افـزایش  هاي  آگاهی در مورد افزایش غیرعاملنظریه ي ((فانوس))در پدافند 
نحوي که در این نظریه ,مـردم بـه هـر انـدازه آگـاهی بیشـتري از        هآمادگی آنها و مقابله با حوادث است, ب

دهد روشن کردن جوانب بـراي فعالیـت بهتـر     می تهدیدات ایستادگی کنند. کاري که فانوس در تاریکی انجام
امن و دور کردن افراد آسیب دیده از بحران هاي  دم براي جابجایی به سمت محلاست .هدایت و راهنمایی مر

و  اشـود بـراي کـالن شـهره     مـی  و تلفات در نظریه ي ((فانوس))مطرحها  و حمالت به منظور کاهش آسیب
خروجی هاي  هغرب و حتی در را وشمال ,جنوب , شرق, هاي  ,نقاطی بیرون از شهرها در ضلعها  مراکز استان
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ــات و تجهیــزات اولیــه فــراهم اصــ نماینــد کــه بتوانــد پاســخگوي زمــان بحــران   مــی لی و فرعــی بــا امکان
  ).1389،باشد.(آهنگران
  نتیجه گیري

پدافند مطرح شده پردازیم بر اساس تعاریف  می براي جمع بندي مباحث بار دیگر به تعریف دو متغیر
که موجب کاهش آسیب پذیري نیروي انسانی، ، عبارت است از مجموعه اقدامات غیر مسلحانه اي غیرعامل
گردد.  می کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمنهاي  و تأسیسات، تجهیزات و شریانها  ساختمان

دفاع را در درون ساختار » ژن«مدیریت پدافند غیرعامل در واقع به دنبال آن است که دانیم که  می ما سپ
از طرفی نیز بدون هیچ نوع شناختی از نحوه  .آن وجود دارد، قرار دهد اي که امکان مورد تهاجم شدن جامعه

توان به راه حل مناسب براي پیشگیري از آن اندیشید. لذا قدم  هاي ایراد خسارت نمی تهاجم دشمن و روش
هر مهاجمی براي رسیدن به هدف تهاجم خود که در وهله اول  .اول دشمن شناسی (نحوه تهاجم دشمن) است

وارد آوردن خسارت به طرف مقابل است، الجرم ملزم به طی مراحلی است که در آن مراحل، بسته به نوع 
مهاجم نیز براي انجام تهاجم خودش یک  .باشد تهاجم (زمینی، هوایی، دریایی و ...) داراي ماهیتی متفاوت می

 -5ایراد خسارت 4- روي شانهن-3  -حضور- 2شناسایی 1-کند از جمله هایی را دنبال می روشسري مراحل و 

  فرار
باشد تا بتوان به هدف دفاع که همان  آنچه مسلم است وظیفه ما ایجاد خلل در هر یک از مراحل فوق می

  .است، رسیدبه حداقل رساندن میزان خسارت دشمن یا تهدید کننده به نیروهاي و تاسیسات و تجهیزات 
هر گاه تمهیدات دفاع عامل همراه با ملزومات دفاع غیرعامل به حدي از کارآمدي برسد و یا باالتر باشد، 

خود باعث از بین رفتن طمع دشمن و ناامیدي در تهـاجم خواهـد شـد و یـا در صـورت حـادث شـدن         خود به
  ).1388،(دهقان ودتهاجم، دشمن را در دستیابی به اهدافش با مشکل جدي روبرو خواهد نم

ریزي، عملکرد و اقدامات اجرائـی اسـت کـه توسـط دسـتگاههاي دولتـی،        مدیریت بحران  فرآیند برنامه
غیردولتی و عمومی پیرامون شناخت وکاهش سطح مخاطرات (مـدیریت خطرپـذیري) و مـدیریت عملیـات     

در این فرآیند با مشـاهده  .یرد پذ دیده (مدیریت بحران) صورت می و بازتوانی منطقه آسیب و بازسازي مقابله
صورت یکپارچه، جامع و  شود به پیش نشانگرها و تجزیه و تحلیل آنها و منابع اطالعاتی در دسترس تالش می

الزم  نموده یا درصورت بروز آنها بـا آمـادگی   پیشگیريها  هماهنگ با استفاده از ابزارهاي موجود از بحران
قـانون   مقابله سریع پرداخته تا شرایط به وضعیت عادي بازگردد.(در جهت کاهش خسارات جانی و مالی به 

   )تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور
و کاهش آثار سوء آن و عبور از بحران؛ با اعمال مـدیریت   به عبارتی مدیریت بحران نقش کنترل بحران 

 در سه مرحله: قبل، حین و بعد از بحران را بر عهده دارد.
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  شود: می تعریف نگاهی بیندازیم نتایج  کلی زیر حاصل اگر به این دو دسته
مقدمه اي براي مدیریت بحران است. یعنی با انجام اقداماتی مانند استتار، اختفاء، فریب و  غیرعاملپدافند  -1

آوریم. لذا مقدمـه اي بـراي    می ، زمینه را براي کاهش آسیب پذیري و در نتیجه کاهش بحران فراهم…
  ت.مدیریت بحران اس

شود. مانند بمباران، انفجارات، و  می عامل تهدید بیشتر بشرساز در نظر گرفته غیرعاملدر موضوع پدافند  -2
در  …؛ در صورتیکه در مدیریت بحران هم عوامل بشرساز و هم عوامل طبیعی مانند سیل و زلزله و …

  شود. می نظر گرفته
بایست بسیار نزدیک به هم و بلکه همراه با هـم   می غیرعاملمدیریت بحران و پدافند هاي  برنامه ریزي -3

باشند. چرا که هر دو به دنبال هدف واحدي هستند، البته در دو برش. لذا با توجه به کمبود امکانـات و  
  زمان و مهم تر از همه منابع انسانی، شرط عقل است که مدیریت واحدي را بر آنها حاکم نماییم.

و مدیریت بحران در سطوح عالی  غیرعاملمدیریتی متولی پدافند  هاي رسد سازمان می لذا به نظر
بایست به سمت ایجاد وحدت فرماندهی در این دو حوزه پیش  می کشوري و نیز در سطوح عملیاتی

  روند.

  منابع
)،مرکـز مطالعـات و خـدمات تخصصـی شـهري و      1385آشنایی با مدیریت بحران باتاکید بر نقاط روستایی(

  علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی روستایی،پژوهشکده
 حمرا لهال جمعیت ،یکم بکتا ،هاريتئو و لصوا ،مفاهیم ،بقاسو:  نحاسو مدیریت،)1376( ،محمد ،هنچیآ

  .انتهر: تتحقیقا و زشموآ مرکز ان،یراسالمیا ريجمهو
 شـماره  ،اجتمـاعی  علـوم  ماه کتاب ،غیرعامل پدافند در بحران مدیریت ،)1389( ،اسماعیل آهنگران،محمد

35  
 تـاریخ  کنگـره  مقاالت مجموعه ،بم ارگ در غیرعامل دفاع )1374 .(احمد جدي، اصغریان

 ،کشور فرهنگی میراث سازمان .،دوم جلد .کرمان بم ارگ ایران، شهرسازي و معماري
 تهران

سال ،راهبرد دفاعیفصلنامه ،)،تاثیر پدافند غیرعامل برقدرت نرم جمهوري اسالمی ایران1390( ،بیدگلو، مهدي
    34نهم شماره 

نشـریه   :بـه نقـل از   خبرگـزاري  فـارس   ، در عرصـه دفـاع اسـت   » مدیریت جامع بحران«، غیرعاملپدافند 
 www.bashgah.net 1386 ،تاریخ انتشارقرآنیهاي  پژوهش
  www.modiryar.com،منبع روزنامه کیهان عامل از چند منظرپدافند غیر،حسن ،حسین زاده

http://www.bashgah.net
http://www.modiryar.com
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  eshiraz.ir سایت اینترنتی،در مدیریت بحران غیرعاملجایگاه پدافند ،رضا ،حسینی باب اناري
غیرعامل در معماري راهکاري جهت کاهش خطر پـذیري در  پدافند ،حاجی ابراهیم زرگر، مسگري هوشیار،

  برابر سوانح،سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیر مترقبه طبیعی
)،طراحی مـدل تاثیرگـذاري فرهنـگ سـازمانی     1392(،کیاالشکی،امانی،وریج کاظمی،دولت آبادي،خزانی پول

دوفصـلنامه علمـی     غیرعامـل یط بحرانـی بـارویکرد پدافنـد    برتسهیم دانش و ایجاد چابکی در مهار شـرا 
 59پژوهشی مدیریت بحران،شماره 

هاي  اصول و رهنمودهاي طراحی و تجهیز فضاي باز مجموعه،) 1385( داعی نژاد،فرامرزو امین زاده وحسینی،
  ،تهران،مرکز تحقیقات ساختمان و مسکنغیرعامل،مسکونی به منظور پدافند 

  نپدافند غیرعامل و مدیریت بحرا،)1388 ( ،حبیب ،دهقان
 بررسی مبانی تئوریک مدیریت بحران،) 2010، (حبیب اهللا ،رمضان زاده

  170شماره ،تدبیر. مدیریت بحران سازمانی ،)1385(،رضوانی، حمیدرضا
ــانی دانشــگاهها  ،صــول مدیریتا،)1383(،علی،رضــاییان ــوم انس ــب عل ــدوین کت ــه و ت  (تهران:ســازمان مطالع
  .تحقیق و توسعه علوم انسانی ،مرکزسمت)

  تهران ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران،نظامیهاي  )،فرهنگ واژه1378محمود (،رستمی
 58شماره ،نشریه فنی تخصصی شرکت ملی نفتغیرعامل،مدیریت بحران و پدافند ،)1388الله (،عباسی

  قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور
فند غیرعامل وزارت آموزش و پرورش، آشنایی با مدیریت بحران (ویژه آموزش کارگروه پژوهش کمیته پدا

  کمیته مدیریت بحران در مدرسه)
 تهران مرکز برنامه ریزي وتالیف کتب درسی.،)،دفاع غیرعامل1383(،جعفر،موحدي نیا

Rudolph, Barbara; “Coping with catastrophe”; Time Journal ; February; 1986; P. 
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  ي فرسودهها بافتنوسازي  در بهسازي و پدافند غیرعامل مدیریت بحران و

  2احمد استقالل، 1مریم قربانی
  

  چکیده
پذیري  به معناي کاهش آسیب مدیریت بحران و پدافند غیر عامل از نگاه بهسازي و نوسازي شهري

و  فنـی هاي  اي با استفاده از فعالیت تجهیزات و شریانهاي شهري و منطقه، تاسیساتها،  ساختمان
 باشند می عادي نیز در آن دخیلنیروها و حتی مردم ها،  ، سازمانباشد که تمامی نهادها می مدیریتی

در مراتب ، فرسوده شهري به دلیل نوع و میزان فرسودگی و امکان تخریب پذیري باالهاي  بافت و
این مقاله با هـدف ارایـه   . مورد توجه ویژه قرار دارند، برنامه ریزي و مداخالت مدیریت شهري

سوده با رویکرد نگاه ویژه ي فرها بافتراهکارهاي اصولی وممکن در خصوص بهسازي ونوسازي 
به منظور ارتقاء مدیریت بحران در مواقع بروز وقایع وبالیاي طبیعی وغیر طبیعی  پدافند غیرعاملبه 

ي فرسوده ومدیریت بحران را ها پدافند غیرعامل، بافتکه در ابتدا ارتباط بین ، تدوین شده است
با رویکرد مدیریت  ها بافتدر اینگونه  نوسازي بررسی نموده ودر ادامه نحوه مداخله در بهسازي و

ي فنی ومـدیریتی  ها فعالیتبحران مورد بررسی قرار گرفته است ودر نهایت خواهیم دید چگونه 
اینگونه  پذیري آسیبباعث کاهش میزان ، ي فرسودهها بافتدر بهسازي ونوسازي  پدافند غیرعامل

خ به این سواالت است: نقش مدیریت این تحقیق در پی پاس. در زمان بحران خواهد شد ها بافت
ي فرسوده شهري چیست ؟ وچگونـه بـا   ها بافت پذیري آسیبدر کاهش  پدافند غیرعاملبحران و

توان در مواقـع بحـران خسـارات     می ي فرسودهها بافتومدیریت بهسازي ونوسازي  ریزي برنامه
  را به حداقل رساند ؟ ها بافتهاي وارده به این  وآسیب

  . مدیریت بحران، پدافند غیرعامل، بهسازي و نوسازي شهري، ي فرسودهها بافت: ها کلیدواژه
   

                                                   
 Ghorbanimaryam57@gmail.comشجوي کارشناسی ارشد برنامه ریزي شهري دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد، دان .1
  علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحدیزد عضو هیأت .2

mailto:Ghorbanimaryam57@gmail.com
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  مقدمه-1
هزار هکتار بافت  65هاي مصوب شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران بیش از تاکنون براساس شاخص

درصد جمعیت شهري کشور، شناسایی شده است. قدر مشترك سه شاخص 20فرسوده با دارا بودن قریب به 
اي در افزایش خطر ها شرایط بسیار ویژهناپایداري بناها، ریزدانگی قطعات و نفوذ ناپذیري معابر در این بافت

  نماید.مان در شرایط وقوع زلزله و سوانح ایجاد میوطنانو تلفات جانی ساکنان و هم
جم توسعه، امر بهسـازي  ي پنترین حالت، با توجه به مصوبات قانونی به ویژه قانون برنامهدر خوش بینانه

سال طول خواهد کشید؛ اما آیا حوادث متحمل زلزله و نظایر آن هم  10هاي فرسوده حداقل و نوسازي بافت
اي اتفـاق بیافتـد، تلفـات    اي است که اگر خداي ناکرده، حادثهسال صبر خواهد کرد؟ آیا شرایط به گونه 10

هاي کلی نظام، مقام معظم رهبري به صـورت  در سیاستجانی، مالی و اقتصادي مربوط، حداقل ممکن باشد؟ 
هاي غیر مسلحانه که موجب کاهش آسیب پذیري، ارتقـاي  به عنوان مجموعه اقدام غیرعاملویژه بر پدافند 

هاي مشترك ایمن سازي و پایداري ملی براي تسهیل مدیریت بحران و پیش بینی سازوکارهاي الزم براي طرح
ي پدافنـد غیرعامـل و   ها و مدیریت نهادهـاي مسـؤول در دو حـوزه   ها، برنامهطرحایجاد هماهنگی در سایر 

  اند.ها، تأکید فرمودهحوادث غیر مترقبه در جهت هم افزایی و کاهش هزینه
هاي فرسوده را نمـی ي بیش از این در نوسازي بافتي اقدام گستردههاي کشور اجازهحال که سایر اولویت
ها با حمایت دولت ي رفع خطر در چارچوب اصول پدافند غیرعامل توسط شهرداريدهد، ضرورت اقدام فور

بایسـت تلفـات جـانی و خسـارات     کامالً محسوس است. ازدیدگاه پدافند غیرعامل، یک طـرح کارآمـد مـی   
» نزما«تر محدود نگاه دارد. از این رو ها را هرچه بیشي آسیبزیربنایی را به حداقل برساند و ابعاد و دامنه

  براي موفقیت در این زمینه، دو عامل کلیدي است.» سرعت عمل«و 
گیـري، مواجهـه و   ي یک بحـران (پـیش  براساس مالحظات پدافند غیرعامل، با توجه به مراحل سه گانه

هـاي فرسـوده الزم اسـت نـوع، ابعـاد خطـر و عوامـل        هاي بهسازي و نوسازي بافـت ي طرحمقابله)، در تهیه
  ها شناسایی شوند. چنین سطوح آسیب پذیر در این محدودهي آن و همشدید کنندهتأثیرپذیر و یا ت
ي مواجهه نیز الزم است تمهیدات کافی به منظور محافظت افراد در برابر ریـزش آوار و رفـع   در مرحله

 موانع امدادرسانی به موقع فراهم گردد. 
تمامی منابع و امکانات ممکـن بـراي تـأمین    ي سوم، مقابله با آثار مخرب زلزله، به کارگیري در مرحله

تـرین  ضروري ترین نیازهاي آسیب دیدگان در کوتاه ترین زمان ممکن و خروج از وضعیت اضطراري از مهم
هـاي مناسـب فـرود    چـون محـل  اهدافی است که در این مرحله دنبال شده و به تمهیدات طراحی خاصی هـم 

هاي فوري (نجات افراد گرفتار در زیـر آوار، مراقبـت از   اقدام بالگردهاي امدادي و تجهیزات کافی به منظور
  هاي داخلی و پیرامونی) نیاز دارد. هاي اولیه، بازکردن دسترسیي کمکآسیب دیدگان، تهیه
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  تبیین وضرورت مسئله-2
 غیرعامل پدافند زمینه در است، مواجه آن با الملل بین عرصه در ایران که تهدیداتی حجم به توجه با 

 ایمنی ضریب تواند می مهم مقوله این به کارشناسان و مدیران بیشتر وباورهرچه هستیم راه هنوزدرابتداي

 و بالقوه تهدیدات زمینه وجود به باتوجه .دهد افزایش بیگانگان احتمالی تهاجمهاي برابر در را کشور
 کامالً مشهود دفاع، عقلی ضرورت گرفته نشانه را کشور ارضی تمامیت و استقالل ،ملی امنیت که خطراتی

 با مقابله به قادر تنهایی به حاضر درحال عامل پدافند دهد، می نشان گذشته جنگهاي سوابق و آمار .باشد می

 نیروي و حساس و حیاتی مراکز برها  آن ویرانگر اثرات از جلوگیري جهت و مخرب مدرن هاي ح سال

 دفاعی زنجیره تکمیل به تواند می پدافند غیرعامل، معیارهاي و اصول گیري کار به لذا و نیستند انسانی

  .نماید توجه قابل و مؤثر کمکی
 در کـه  نمایـد  مـی  موظـف  راهـا   سازمان وها  وزارتخانه کلیه رهبري (که معظم مقام فرمان به توجه با

 بر همچنین و نمایند) منظور را عامل غیر پدافند نیاز مورد اعتبار و مهم، حساس هاي پروژه عمرانی اعتبارات

 ویژه حساسیت به توجه با و بند این نامه اجرایی آیین و توسعه چهارم برنامه قانون 121 ماده 11 بند اساس

 امور در مورد توجه مباحث ترین اساسی از عامل غیر پدافند موضوع ،کشور استراتژیک و مذهبی شهرهاي

 مـداخالت  مـورد  مناسـب  اقـدامات  بسـتر  در تـا  اسـت  الزم که شود می تلقی ،شهري ریزي برنامه و دفاعی

  .گیرد مؤثر قرار و مدآکار احتمالی
 حجمـی  ،تهدیدات اولویت در تردید و تهدیدات از واحد ادراك عدم دلیل به انقالب از پس که آنجا از

 اقتصـادي  مختلف هاي پروژه اجراي در که حالی در ،است گرفته تهدید صورت مورد مناطق در سازندگی از

 کشـورهاي  تیررس در عسلویه مثال منطقه عنوان به ،است نشده توجه غیرعامل پدافند موضوع به عمرانی و

 در بـاب  تالشـهایی  کشـور  در تا است الزم است، نشده رعایت آن در پدافندي موارد و است احتمالی مهاجم

 در آتی اجرایی مداخالت امکان تا گیرد صورت رویکرد این هاي مکانیسم سازي کاربردي و ارزیابی تعریف

  )34ص،فتحی رشید (.پذیرد صورت زمینه این
  روش شناسی تحقیق-3

پژوهشی مبتنی بر شواهد برگرفته از  ،يوهش اسنادپژ است. اسنادي روش اساس بر مقاله این تحقیق روش
را به جاي مطالعه اسناد مانند آرشیوها یا آمار رسمی است. بسیاري از اوقات اصطالح تحقیق کتابخانه اي 

 به واکنشی و غیر مزاحم غیرهاي  نسخه یا روشها زمره در اسنادي . روشهايبرند می وهش اسنادي به کارژپ
 کارگیري به مستلزم سند از استفاده اغلب. نیستند مواجه اطالعات آوري جمع مشکل با زیرا آید می شمار
 با ارتباطی اشکال منظم بررسی مستلزم محتوا تحلیل .نامند می محتوا تحلیل را آن که است خاصی روش
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 از روش این است. تر عینی کیفی روشهاي سایر از مزبور روش است عینی صورت به مستند الگوهاي
  ).256 ،ص1383(ساروخانی،  است مبري آید می پیش و مصاحبه آزمایشی تحقیقات در که بزرگی مشکالت

  مبانی نظري تحقیق-4
  تعاریف

پـذیري نیـروي    اي از اقدامات غیرمسلحانه است کـه موجـب کـاهش آسـیب      مجموعه پدافند غیرعامل:
هاي کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن و  ها و تأسیسات و تجهیزات و شریان انسانی، ساختمان

 )1385(داعی نژاد،.یا کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیر طبیعی گردد
هاي شهري اسـت کـه بـدون نیـاز بـه       مجموعه اقداماتی در محیط :در بخش شهرسازي پدافند غیرعامل

هاي گرم و صرفاًً بر مبناي طراحی ساختار و مشخصـات فضـاهاي شـهري از     کاربرد تجهیزات نظامی و سالح
  هاي ناشی از جنگ را محدود نماید. ها آسیب نظر شکل و فرم و عملکرد کاربري

ه مشاهده سیستماتیک بحرانها و تجزیه و تحلیل آنها در علمی کاربردي است که به وسیل: مدیریت بحران
پیشگیري نمود و یا در صورت بروز آن  ،جستجوي یافتن ابزاري است که بوسیله آنها بتوان از بروز بحران ها

  .در خصوص کاهش اثرات آن آمادگی الزم امداد رسانی سریع و بهبودي اوضاع اقدام نمود
شامل برنامه ریزي، طراحی و اقداماتی اسـت کـه باعـث کـاهش      عاملغیرپدافند :غیرعاملاصول پدافند 

هاي گذشته،چنین اقداماتی مرسوم بوده است و آثـار  شود. در دورانآسیب پذیري در برابر تهدیدات دشمن می
 آن همچنان 

 هـا و ...) در محـالت  هاي مختلف، دیوارهاي سنگی بلند خانـه هاي پیچ در پیچ، وجود ساباط(مانند کوچه
ها و به کار گیري تکنولـوژي و  تر شدن جنگپیچیده باباشد. امروزه همزمان قدیمی شهرها قابل مشاهده می

هـاي اخیـر، پدافنـد    ها و به کارگیري تکنولـوژي و فـن آوري نـوین در جنـگ    هاي نوین در جنگفن آوري
کـارایی   غیرعاملپدافند  اصول هاي متفاوتی را به خود گرفته است که به صورت موضوعنیز چهره غیرعامل

  باشد : می اقدام مشروحه ذیل 7الی  6دارد.در اکثر منابع علمی و نظامی دنیا این اصول شامل 
تجهیزات و نیروها با  ،همرنگ و هم شکل بودن تاسیسات ،مفهوم کلی استتار:  Camouflage.استتار 1

  باشد. می محیط اطراف
مخفی شدن فرد و پنهان کردن تاسیسات و تجهیزات از دید : اختفاء به معناي  Concealment.اختفاء 2

  دشمن است به طوري که نیروي مقابل نتواند وجود کسی یا چیزي را در آن موقعیت تشخیص دهد.
پوشش، پنهان سازي و حفاظت تاسیسات، تجهیزات تسلیحات، نیروي انسانی در برابر :  Cover.پوشش 3

  باشد. می دید و تیر دشمن
کلیه اقدامات طراحی شده حیله گرانه اي که موجب گمراهی دشمن در نیـل بـه   :  Deceptino.فریب 4
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اطالعات و محاسبه و براورد صحیح از توان کمی و کیفی طرف مقابل گردیده و او را در تشـخیص هـدف و   
  هدف گیري با شک و تردید مواجه نماید.

ل بـا رعایـت مالحظـات اقتصـادي،     در ایـن اصـ  :  Separation & Dispersion.تفرقه و پراکندگی 5
هـاي   توسعه اي،مراکـز حیـاتی و حسـاس کشـور بـا فاصـله      هاي  امنیتی،دفاعی،سیاسی و اجتماعی باید در طرح

مناسب از یکدیگر و در نقاط مختلف ایجاد گردند تا در هنگام حمالت هوایی کمترین ضرر و زیان متوجـه  
  آنها باشد.

ایجاد هرگونه حفاظتی که در مقابل اصابت مستقیم بمب، :  Hardening.مقاوم سازي و استحکامات 6
راکت، موشک، گلوله توپخانه، خمپاره و یا ترکش آنها مقاومت نموده و مانع صدمه رسـیدن بـه نفـرات و    

جان پنـاه،  ،تجهیزات یا تاسیسات گردیده و اثرات ترکش و موج انفجار را به طور نسبی خنثی نماید. پناهگاه
موقتی، دال بتنـی، کیسـه شـن،    هاي  مقاوم سازي تاسیسات، ایجاد استحکامات صحرایی و سازهامن و هاي  سازه

  شوند. می خاکریز، بشکه شن و یا استوانه بتنی و... جزو استحکامات محسوب
و هشدار به نیروهاي خودي مبنی بـر نزدیـک بـودن عملیـات      آگاهی:  Early Warning.اعالم خبر 7

 )1، شمارهعامل غیر دپدافن نشریه(. تعرضی دشمن

  مراحل بررسی پدافند غیرعامل -5
در بخش شهرسازي منظور از پدافند غیر عامل مجموعه اقداماتی در محیط هاي شهري است که بدون نیاز به 
کاربرد تجهیزات نظامی وسالح هاي گرم وصرفا بر مبناي طراحی ساختار ومشخصات فضاهاي شهري از نظر 

که در همین راستا الگوریتم . آسیب هاي ناشی از جنگ را محدود نماید،اشکل وفرم وعملکردکاربریه
  مراحل کار بررسی پدافند غیر عامل در شهر(بافت فرسوده) به شرح نمودار زیر می باشد. 
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  : مراحل بررسی پدافند غیرعامل1نمودارشماره 

 تعیین و شناخت تهدیدها و بحران ها -6
   :طبیعی
هـا، فرسـایش و سـاییدگی     ریـزه  ها و سنگ ریزش صخره ،زلزله، فعالیت آتشفشانی، رانش زمینشناسی:  زمین

 سریع و تند.
  طوفان، رگبارهاي تگرگ، مه، خشکسالی و بهمناقلیمی: 

  سیالب و تند آبهیدرولوژیکی: 
حملـه حشـرات و   زدگـی محصـوالت، هجـوم و     هـا و نـواحی گسـترده، آفـت     سوزي جنگل آتشبیولوژیک: 

 ها گیر انواع بیماري پراکندگی همه
  :تکنولوژیک

  زا، فلزات سنگین و سایر مواد سمی و آالینده ها، مواد سرطان ، سمی، متصاعد شده از ماشینمواد خطرناك
خطرات ناشی از اخـتالل در  ،تصادفات حمل و نقلی مواد خطرناك، انتشار مواد پرتوزافرآیندهاي خطرناك: 

  ها ، تأسیسات و نیروگاهها ها و دستگاه کار ماشین
 :اجتماعی
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  گیري و... ها، گروگان ها، تیراندازي گذاري بمبحوادث تروریستی: 
  آمیز هاي اعتراض شامل آشوب و شورش و راهپیماییحوادث جمعی: 

  هاي شهر نزاع، زد و خورد جهت کاهش اثرات سوء انواع خطرها و بحرانجنگ: 
 در مدیریت بحران  غیرعاملجایگاه پدافند  -7

رود، بشر به علت درگیر بودن با انواع  علم جوان و نوپا به شمار می علم مدیریت بحران، در دنیا یک
 (طبیعی، صنعتی، تروریستی و غیره) در طول تاریخ، همواره تمهیداتی را براي در امان ها و حوادث بحران

نوین، مقابله  جنگ جهانی دوم و مطرح شدن دانش مدیریتماندن از این حوادث مد نظر داشته است. بعد از 
به دنبال تدبیر و اداره   ن در واقع انسا. طلبید ها و مدیریت آن، ساز و کار و سازماندهی مناسبی را می با بحران
گفتند بعید است که  اي هم مخالف بودند و می در این بین عده ها و شرایط بحرانی بوده است. هر چند بحران

اما طرفداران مدیریت بحران با این استدالل که هر چقدر بتوان  .و کنترل کرد ان بحران را پیش بینیبتو
 سال پیش، علم 25را کاهش داد، شرایط بهتري خواهیم داشت، به گسترش آن پرداختند. حدود  تبعات بحران

مدیریت بحران در  اط بامدیریت بحران، به صورت مقدماتی در دنیا مطرح شد، بیشترین مباحث هم در ارتب
پیشتر از مدیریت بحران در برابر  مقابله با حوادث طبیعی بود. البته مدیریت بحران در عرصه نظامی خیلی

 15صورت آکادمیک به مدیریت بحران بپردازیم حدود  اگر بخواهیم به .حوادث طبیعی مطرح بوده است
هایی که به آموزش این دانش  ی تعداد دانشگاهشود. حت تدریس میها  سال است که این دانش در دانشگاه

در حال حاضر نظرات  .هاي موجود در این زمینه هم محدود هستند و کتاب اند محدود هستند مشغول
  .مختلفی در این زمینه تدوین گردیده که به دو دسته کلی تقسیم میگردند 
بحران طرح  ن محوري در مدیریتیکی از این تفکرات بر اساس نادیده گرفتن نقش مردم و گسترش سازما

را ندارند و  ریزي شده که در این تفکر، مردم به هیچ عنوان حق حضور و دخالت در عرصه مدیریت بحران
مثال خوب این تفکر، حوادث  کنند، حتی گاهی ورود صلیب سرخ که یک نهاد مردمی است را هم ممنوع می

آمریکاسـت، کـه بعـد از چندسـالی کـه از حادثـه        رپس از طوفان کاترینا وآتش سـوزي اخیـر کالیفرنیـا د   
   .گذرد، مشکالت همچنان باقی است می

 تفکر و الگوي دیگري که در حال حاضر مطرح است الگوي مدیریت بحران مبتنی بر جامعه است. این

اسـت. ایـن    الگو اخیرا در کشورهایی همچون بنگالدش، جزایر سلیمان، نپال وچند کشور دیگر مطرح شـده 
به تمام شـهروندان ارائـه    هاي الزم را به صورت فردي ها معتقدند که نیازي به سازمان نیست، آموزشکشور
 ،میر در مناطقی که تحـت ایـن الگـو بودنـد     ها در سونامی باعث شد تا مرگ و دهند، این اقدام و آموزش می

دمی وجود نداشته باشد، مطمئنا هاي مر  سازمان ناظر بر فعالیت اگر ،کاهش یابد. البته این الگو هم نقص دارد
   .خواهد داشت هایی را به همراه آسیب
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آفرینـی مـردم در بحرانهـا     در ایران باجمع بندي این دو تفکر بستر اصلی ایجاد سازمانهایی با اتکابه نقـش 
وحوادث و با توجه به حجم تهدیداتی که ایران در عرصه سیاسی ونظامی وهمچنـین حـوادث طبیعـی بـا آن     
مواجه است فراهم گردید هرچند که ما در زمینه مدیریت بحران هنوز در ابتداي راه هستیم اما باور هر چه 

ند ضریب ایمنـی کشـور را در برابـر بحرانهـاي احتمـالی      توا بیشتر مدیران و کارشناسان به این مقوله مهم می
  افزایش دهد. 

که مهمترین فاکتور، قـرار گـرفتن تهدیـد بـالقوه در      فاکتورهاي زیادي در ایجاد خطرپذیري دخیل هستند
گیرد. هر گـاه تهدیـد در    است، در این حالت است که بحران شکل می ترین قسمت جامعه مهمترین و حیاتی
 استراتژیک قرار گرفت بحران را به همراه خود دارد، اگر مدیران جامعه به این بحران و کنار یک موضوع

قطعا با کوچکترین  ،تهدید آن توجهی نکنند و تهدید شناسی انجام ندهند و تدبیرات الزم را پیش بینی نکنند
   .شود تبدیل می تلنگري، تهدید بالقوه به یک بحران و تهدید بالفعل

جامعه شناسی مناسب، عدم شناخت  ن به مواردي چون: عدم تهدید شناسی مطلوب، عدمعلت اساسی بحرا
بایـد   .هاي وسیعی از علل مرتبط هستند زیر مجموعه گردد. موارد فوق هم به اثرات تهدید بر جامعه، باز می

 یـره توان این گونه تصور کـرد کـه یـک دا    رودو می اذعان کرد که مدیریت بحران امري کالن به شمار می

محتـوایی را وارد   توان هر وسیعی تحت نام مدیریت بحران وجود دارد و در واقع یک چارچوب است که می
توان  مانند زلزله را قرار داد و یا می توان یک حادثه آن کرد و به مدیریت آن پرداخت. در این چارچوب می
باط است. سـازماندهی در جنـگ   با سازماندهی در ارت مبحث دفاع و جنگ را پیگیري کرد. مدیریت بحران

گیـرد. در هـر دو بحـث بـه فرمانـدهی،        شکل دیگري به خود می شکل خاصی دارد و در حوادث طبیعی هم
در بیـنش قـدیمی،    .لجستیک نیاز است، اما این دو در محتـوا متفـاوت هسـتند    مدیریت، عملیات، پشتیبانی و

شد، در واقع این گونه  ریزي نمی یاستگذاري و برنامهس مدیریت بحران بیشتر با عملیات مرتبط بود، توجهی به
هاي امـدادونجات، اورژانـس،    حضور تیم ،عملیات است. در این دیدگاه تصور می شد که مدیریت بحران فقط

 اما در حال حاضر، جنس .عملیات انجام گرفته توسط آنان مساوي با مدیریت بحران بود هالل احمر و ... و

سـرزمینی   یـن، سیاسـتگذاري علمـی، آمـایش     ته است. در نگرش جدید، تـدوین دکتـر  کار و نگرش تغییر یاف
درستی نباشد و سـاختار   اهمیت دارند. اگر سیاستگذاريها  تخصصی، تدوین راهبردها ومدیریت صحیح پروژه

امکانات، مدیریت بحـران نـاموفق و عقـیم خواهـد      مناسبی هم وجود نداشته باشد با وجود استفاده از بهترین
انجام سیاست گذاري و تـدوین اسـتراتژي آغـاز و در مراحـل      ،دکترین فرآیند مدیریت بحران از تدوین .بود

توان گفت مدیریت بحران در جایگـاهی فراتـر از    می بنا براین .شود بعدي شامل عملیات، آموزش و مانور می
وابزارهـایی بـر   هـا   یـان سیاسـت  قرار میگیرد اما دراین میان تفکرات مدیران به عنوان مجر غیرعاملپدافند 

وایط ومقررات مصوب و هماهنگی آنان و میزان اعتقاد آنها به درستی وظیفه محوله بسیار مهم ضاجراي بهتر
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  وتاثیر گذار است .
  نقش پدافند غیر عامل در کاهش آسیب پذیري بافت هاي فرسوده شهر -8
 ،معناي کاهش آسیب پذیري ساختمانها، تاسیساتبه  پدافند غیر عامل از نگاه بهسازي و نوسازي شهري  

تجهیزات و شریانهاي شهري و منطقه اي با استفاده از فعالیت هاي فنی و مدیریتی می باشد که تمامی نهادها، 
بافت هاي فرسوده شهري به دلیل نوع و  . سازمانها، نیروها و حتی مردم عادي نیز در آن دخیل می باشند

تخریب پذیري باال، در مراتب برنامه ریزي و مداخالت مدیریت شهري، مورد  میزان فرسودگی و امکان
توجه قرار دارند. بنابراین شناسایی محدوده بافت فرسوده بر اساس شاخصهاي ارائه شده و میزان فرسودگی، 
ام ارزشهاي اجتماعی،تاریخی، کالبدي و مذهبی و در عین حال سوق الجیشی فضاهاي شهري اولین و مهمترین گ

براي بهبود شرایط اینگونه بافتها می باشد به طوري که بستر مناسب براي اجراي طرح هاي مهم مقاوم سازي 
هاي مصوب شوراي عالی شهرسازي و معماري تاکنون براساس شاخص طبق آمارهاي موجود.  فراهم می آید.
جمعیت شهري کشور، شناسایی درصد 20هزار هکتار بافت فرسوده با دارا بودن قریب به  65ایران بیش از 

باید مورد توجه ویژه قرار گرفته تا با شناسایی اینگونه بافتها و  عنوان مناطق آسیب پذیر  که به  شده است. 
تفکیک و اولویت بندي مقاوم سازي قطعات فرسوده که در پدافند غیر عامل از گام هاي اساسی می باشد، از 

در زمان وقوع حوادث کاهش یابد. از این رو  د و خسارت وارده آسیب پذیري اینگونه بافتها کاسته شو
مستلزم تدبیر، ها  هرگونه برنامه ریزي و اقدام اساسی براي کاهش خطرات تاثیرگذار بر این محدوده

هماهنگی و تعامل شایسته تمامی دستگاهها و ادارات اعم از استانی و ملی می باشد.در این میان اجراي برنامه 
مدیران شهري و... در کلیه سطوح   ی نقش بسزایی در افزایش توانایی و آمادگی کلیه شهروندان وهاي آموزش

ساماندهی و  ،مدیریت بحران دارد لذا برنامه ریزي در زمینه آموزش،مطالعه، تحقیق و جمع آوري اطالعات
ر کاهش خطرات می طراحی و تامین منابع و امکانات، از ابزارهاي مهم و اساسی ایجاد آمادگی به منظو

  باشد.
ژه بافتهاي فرسـوده در شـرایط بحرانـی وانسـانی      در این راستا عوامل موثر بر تاب آوري شهر وبه طور وی

  شامل موارد زیر می باشد:
 ساختار شهري .1
 نحوه ترکیب فضاهاي باز وبسته .2
 نفوذ پذیري بافت کالبدي .3
 تراکم ساختمانی .4
 خوانایی محیط .5
 ترکیب کاربري ها .6
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 شبکه ارتباطی حفظ کارایی .7
 تراکم جمعیتی .8
 اسیب پذیري زیرساختهاي بافت فرسوده .9

 مبادي ورودي وخروجی به بافت .10
 پوشش ایستگاههاي امداد وآتش نشانی .11
 مقاومت بنا در مقابل حوادث طبیعی ومصنوع .12

مقاومت هاي گونـاگونی را در  ،بعنوان مثال در مورد ساختار شهري باید گفت ساختار هاي متفاوت شهري
وتجاوزات نظامی دارند وشاید بتوان گفت کـه سـاختار چنـد مرکـزي بـیش از سـاختار تـک        ها  حملهبرابر 

  )76:ص1382در برابر حمالت یا سوانح طبیعی مقاومت نشان می دهد (عبداللهی، ،مرکزي
ویا در مورد نفوذ پذیري بافت کالبدي ساختار بسیاري از مجموعه هاي شهري در مواقع بحران با نارسـایی  

عالوه بـر افـزایش   ،مواجه است.در یک بافت کالبدي فشرده تر با نفوذ پذیري کمتـر ،جدي از نظر ایمنیهاي 
  عمال عملیات امداد رسانی نیز دشوارتر می شود.،احتمال تخریب

اندازه  ،منظم یـا نـا مـنظم بـودن شـکل     ،بافت شهر در میزان وچگونگی نحوه استفاده از کـاربران از شـهر  
ین اجـزاي تشـکیل دهنـده شـهر تـاثیر دارد.بـر ایـن اسـاس کـه بافـت مـنظم            وچگونگی ترکیب کـوچکتر 

درجه ایمنی بافت گسـترده در  ،شهري،نسبت به بافت نا منظم (ارگانیک)مقاومت بیشتري دارد وعالوه بر این
  )65:ص1372(احمدي،برابر بالهاي طبیعی ونظامی بیشتر از درجه ایمنی بافت پیوسته انتظار می رود.

یت نسبت به موارد فوق ورعایت آن به هنگام بهسازي ونوسازي بافتهاي فرسوده شهري نقش اطالع واشراف
  بسزایی در مواقع بحران وپدافند غیر عامل دارد .

هـا  اي از اقدامتوان مجموعههاي فرسوده، پدافند غیرعامل را میاز نگاه بهسازي و نوسازي بافت در نهایت
هـا در  ها، تأسیسـات، تجهیـزات و دسترسـی   وي انسانی، ساختماندانست که موجب کاهش آسیب پذیري نیر

   مقابل سوانح گردد بنابراین باید:
   ي سرعت گریز از خطر در درون بافت فرسوده، حذف شود. عوامل محدوده کننده .1
نواخت توزیـع و  طور یکانواع مختلف فضاهاي باز تا حد امکان در سطح فضاي تمام بافت فرسوده به .2

هـا بـه منظـور اسـکان     شود. این فضاهاي باز باید به صورت چند منظوره طراحی شوند تا بتـوان از آن پخش 
    موقت استفاده نمود.

   هاي ساختمانی تا حد ممکن گسترش یابد.فضاي سبز به عنوان عامل تعدیل تراکم .3
   هاي ایمن و با دسترسی باال تأمین شود.جان پناه .4
هـاي انتقـال بـرق از    پذیر و حساس نظیر پمپ بنزین، مخازن سوخت، ایستگاه هاي بسیار آسیبکاربري.5
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   هاي فرسوده، خارج شود. ي بافتمحدوده
هاي فرسوده، ایجاد فضاهاي بـاز و  ترین اقدام پدافند غیرعامل در بافتبا توجه به مطالب پیش گفته، مهم

زلزلـه و سـایر سـوانح؛ و اصـالح ترکیـب       مسیرهاي دسترسی براي راه فرار و اسکان موقت در هنگام بـروز 
  هاست.صحیح توده و فضا براي کاهش شدت آسیب

ي با ارزش مذهبی، فرهنگـی و هـویتی مـی   ي فرهنگی نیز با توجه به وجود عناصرمتعدد و ابنیهدر حوزه
راستا چند ها به عنوان سنگر پدافندي در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن بهره گرفت. در این توان از این محدوده
   شود :پیشنهاد مطرح می

هاي فرسوده مستندسازي و ي موجود در بافتي متروکهي تشویقی، امالك فرسودهي یک بسته. با ارایه1
   با رضایت مالکان بعد از تخریب و تسطیح تبدیل به فضاي باز یا فضاي ورزشی شود.

رفع خطـر، بازگشـایی شـود؛ چـه بسـا بـا       ي کوچک ها و نقاط ازدحام شناسایی و در قالب پروژهگره .2
ي وسیعی از بن بست خارج شده و امکان فرار و تردد وسـایل امدادرسـان   خرید یک یا چند پالك، محدوده

   گردد.فراهم می
هاي ضد زلزله در مرکز آن و ایجاد ي ایجاد فضاي سبز چند منظوره و احداث ساختمانهاي ویژه. پروژه3

  پایگاه امدادرسانی
احیاي مراکز محالت و تکمیل عناصر هویت بخش آن به ویژه احـداث مسـاجد محلـه و یـا احیـاي      . 4

کـار   راه 9محمد آیینـی/  ( هاي اسالمی در برابر تهاجم فرهنگی دشمن.مساجد قبلی به منظور صیانت از ارزش
  )براي کاهش خسارات و تلفات جانی و مالی

  بافت فرسوده شهري د غیر عاملپدافن مقاوم سازي ساختمانها مهمترین عامل -9
فرسوده مهمترین عوامل در امر مداخالت بافت فرسوده شهري هاي  مقاوم سازي ساختمانها در محدوه بافت

الزم است. هرگونه برنامه ریزي و اقدام اساسی براي کاهش خطرات  غیرعاملبه منظور رعایت پدافند 
ی و تعامل شایسته تمامی دستگاهها و ادارات اعم از استانی مستلزم تدبیر، هماهنگها  تاثیرگذار بر این محدوده

مدیران   آموزشی نقش بسزایی در افزایش توانایی و آمادگی کلیه شهروندان وهاي  اجراي برنامه ،و ملی است
در کلیه سطوح مدیریت بحران دارد. برنامه ریزي در زمینه آموزش،مطالعه، تحقیق و جمع آوري  …شهري و
اندهی و طراحی و تامین منابع و امکانات، از ابزارهاي مهم و اساسی ایجاد آمادگی به منظور سام ،اطالعات

  . کاهش خطرات است
در این راستا نکات زیر به عنوان مهمترین موارد در امر مداخالت در بافـت فرسـوده شـهري بـه منظـور      

  رعایت پدافند غیر عامل الزم می باشد:
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طراحی در بافت فرسوده مداخالت باید در مراحل  تهاي فرسودهبافدر رابطه با ساختار کالبدي  •
شهري به مواردي همچون توزیع فضایی عناصر شهري،چگونگی کنار هم قرار گیري و ترکیب 
عناصر و عملکردهاي اصلی شهر در بافت فرسوده مورد توجه باشد تا کمترین میزان تخریب 

 صورت پذیرد.
و مباحث ها  فت فرسوده بر اساس آخرین دستورالعملمقاوم سازي ساختمانها در محدوده با •

 مقررات ملی ساختمانها
 بشمار می آید. بافتحفاظت از زیر ساخت هاي و تاسیسات شهري که اساس ساختار کالبدي  •
نحوه دسترسی به محالت و محورهاي ترافیکی به گونه اي در نظر گرفته شود که امکان خدمات  •

  و سکونتگاهارا در موقع بروز حوادث فراهم کند. درون بافترا به   دهی
 توزیع مناسب کاربریها و انتقال کاربریهاي آسیب پذیر از محدوده مورد نظر. •
مراکز آتش نشانی و تجهیزات اطفاء حریق و سایت ایستگاههاي اورژانس باید در ساختار شهري  •

مورد استفاده  بافت فرسوده  بنحوي مکان یابی شود تا در صورت وقوع حادثه احتمالی بتوان در
 مطلوب قراربگیرد.

بر اساس قوانین و راهکارهاي اجرایی که توسط دولت جمهـوري اسـالمی ایـران جهـت مقـاوم سـازي و       
فرسـوده  هـاي   توان به بهسـازي بافـت   می شهري انجام پذیرفته است،هاي  بازسازي در مقابل زلزله د رمحدوده
خطرات جانی براي مردم بیان نمود. بهترین راهکار که نتیجه آن براي  بعنوان بهترین روش براي جلوگیري از

  . باشد می فرسوده شهريهاي  مردم بوده بهسازي بافت
 نوسـازي  بهسـازي،  جهـت پدافند غیـر عامـل    راهکارهاي مدیریتی و راهبردها -10

  بافتهاي فرسوده
نامناسب ونامطلوب زندگی می باشد یکی از مهمترین مشکالت بافتهاي فرسوده  شرایط با توجه به اینکه 

شاخص ترین وظیفه مدیران ومسوالن بافتهاي فرسوده پویا نمودن اینگونه بافتها وجلب مشارکت مردم می 
باشد ودر همین راستا راهبردها وراهکارهاي ذیل متواند نقش بسزایی در خوصوص نوسازي وبهسازي بافت 

  . اقع بروز بحران نمایددر جهت مدیریت بحران وپدافند غیر عامل در مو
هاي تشویقی به  بسته آنهادر غالب ساکنین و فرسوده بافت از دولت اقتصادي و مالی حمایتهاي •

 . هاي فرسوده بافت
گذاران نیز  هاي فرسوده شهري بیشتر در مناطق جنوبی وجود دارد، سرمایه با توجه به اینکه بافت •

ها همچنان فرسوده باقی  ارند. از این رو این بافتگذاري در این بخش ند رغبت چندانی براي سرمایه
اگر اختالف . ترین علت آن کم نشدن فاصله بین شمال و جنوب شهر است اند که یکی از مهم مانده
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هاي عمرانی خود این موضوع را  بین شمال و جنوب تهران از بین رود و شهرداري بتواند در سیاست
  .ز در فهرست نوسازي قرار خواهد گرفتهاي فرسوده نی عملیاتی کند، قطعا بافت

 از ریزي برنامه مختلف سطوح در پویایی و پایدار ویژگیهاي با مدت بلند و هدفمند برنامه ریزي •

  کالن تا خرد. سطوح
  .مشارکتی نظام تحقق جهت منسجم و پایدار سازمان تشکیل •
 ).هاNGO و هاCBO مشارکتی(تشکیل اجتماعی نیروهاي به بخشیدن شکل •
 هاي بافت جمعیتی تراکم کاهش :شامل بافتهاي فرسوده آسیب پذیري کاهش مختلف راهکارهاي •

 سلسله ایجاد باز)، فضاي سطح به شده ساخته سطح نسبت ساختمانی (کاهش تراکم موجود،کاهش

 رعایت شهري، معابر مراتب سلسله ایجاد همسایگی، واحد تا شهر سطح از باز مراتب فضاهاي

 کاربریها جواري هم رعایت فوق، نواحی به شهر گسترش از جلوگیري و ناكنواحی خطر حریم

 فضایی توزیع قدیمی، و فرسوده کاربریهاي بهسازي و تخریب یهاي ناسازگار، کاربر انتقال و

 وسازهاي ساخت از جلوگیري حد، از بیش تمرکزگرایی و سفر مقدار کاهش جهتها  کاربري

 منظور به امکانات افزایش ،2800 آییننامه ورعایت سازها و ساختن ساخت قانونمند غیرمجاز،

 و مکانیابی در ایمنی اصول رعایت وتلفن، برق و گاز انتقال مسیر بهینه سازي زلزله، با مقابله
ث  بهبود منظور به اقتصادي واحدهاي ایجاد در گذاري سرمایه تشویق اصلی، هاي کاربري احدا

  .می باشد اقتصادي وضع
قوانین و راهکارهاي اجرایی که توسط دولت جمهـوري اسـالمی ایـران جهـت مقـاوم سـازي و       بر اساس 

فرسـوده  هـاي   توان به بهسـازي بافـت   می شهري انجام پذیرفته است،هاي  محدوده رد بازسازي در مقابل زلزله
نتیجه آن براي بعنوان بهترین روش براي جلوگیري از خطرات جانی براي مردم بیان نمود. بهترین راهکار که 

  )٢٧۶ص:١٣٩١،یوسف پور كریم( .باشد می فرسوده شهريهاي  مردم بوده بهسازي بافت
  نتیجه گیري -11

با عنایت به مباحث پیش گفته شاید بتوان اقداماتی که دولتها باید براي به حداقل رساندن خسارات و 
قرار داد ( این اقدامات توسط دولتها وبا  غیرعاملاختالالت احتمالی در جوامع انجام دهند را در حیطه پدافند 

در حالی که مدیریت بحران . گیرد ) و آن را را به مدیریت ریسک تعبیر کرد می تکیه بر منابع دولتی انجام
در ها  با بکار گیري همه اجزاي مدیریت بحران براي اجراي مدیریت ریسک بطوریکه شامل همه آسیب

سازي آن جهت کاهش آسیب و بازسازي آن با استفاده از چهار  دولتی و خصوصی و هماهنگ -سطوح ملی
بازسازي ) گردد با تکیه بر نقش مردم و با  - 4مقابله - 3آمادگی -2پیشگیري - 1مرحله مدیریت بحران(

در همین . گردد می هدف کاهش آسیبها وتلفات به ساختار انسانی و منابع اقتصادي خصوصی آنان پی ریزي
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ریت شهري بسیار برجسته و غیر قابل اغماض است زیرا امروزه یکی از عوامل مانع راستا نقش پذیري مدی
و برنامه ریزي و  غیرعاملپدافند  توسعه پایدار شهرها بروز بحرانهاي مختلف است که به دلیل عدم مطالعه

کند که  می آنها واردهاي  تلفات و خسارات سنگینی را بر مردم و دارایی،عدم آمادگی و مقابله مناسب با آن
پیشینه اي به درازاي عمر زمین دارند و انسان ها  با عنایت به اینکه بحران.بعضی از آنها جبران ناپذیر هستند

باشند. پس همواره باید با استفاده از  می داراي تمدنی کمتر از چندین هزار ساله و دانشی کمتر از چند صد سال
مکان و ابزار اطالعات در کاهش ،کافی بر سه عنصر زمان و شناخت و تسلطها  فناوري و اطالعات و داده

زیستی اعمال مدیریت کرد که در هنگام بروز هر گونه بحران نقش هاي  خسارات و در شهرها و مجتمع
اما در حوادث انسان ساخت که در . غیر قابل چشم پوشی است بافتهاي فرسودهمدیریت شهري بویژه در 

وسازمانهاي دولتی ها  و...) این نقش علی القائده کم رنگ تر شده و دولت حوزه بحران تعریف میشوند( جنگ
  .و نیروهاي نظامی نقش گسترده اي بر عهده دارند

میتوانـد   بافتهـاي فرسـوده  بنابراین میتوان گفت که در هنگام بروز بحران وظائف تخصصی شهرداري در  
در  غیرعامـل نیازمنـد برنامـه ریـزي  پدافنـد     کـه   اسکان موقت و آواربرداري بلند مدت گردد ،شامل تدفین

بافتهاي فرسـوده انجـام واجـراي    وشاید بتوان گفت اصلی ترین وظیفه مدیریت بحران  باشد  می اینگونه بافتها
  باشد . می بافتهاي فرسودههمزمان با بهسازي ونوسازي  غیرعاملمطالعات پدافند 

  منابع
 www.borhan.irمالیتلفات جانی وکار براي کاهش خسارات و  راه 9 ،محمد،آیینی

 انتشارات مسکن وانقالب.،نقش شهرسازي در کاهش آسیب پذیري شهر،تهران ،1372 ،حسن،احمدي
 شناسی آسیب ملی همایش شھري فرسوده ھاي بافت در بحران مدیریت ،1391 ،مهرداد،یوسف، دلشاد منور،پور کریم

 .زلزله اثرات ریزي برنامه و
مرکز ،تهران،، اصول ورهنمودها وتجهیز فضاي باز مجموعه هاي مسکونی به منظور پدافند غیر عامل1385نژادوهمکاران،داعی 

 تحقیقات مسکن .
  هفتم. چاپ فرهنگی. و مطالعات انسانی علوم . پژوهشگاه1 اجتماعی؛ جلد درعلوم تحقیقهاي  ). روش1383ساروخانی، باقر. (

 تهران، انتشارات سازمان شهرداري ها.،بحران در نواحی شهري،مدیریت 1382،مجید،عبدللهی
، برگزیده مجموعه مقاالت دومـین  شهري فرسوده هاي بافت در غیرعامل دفاعالهام،  قلیزاده،،فتحی رشید،علی

 همایش جامعه ایمن شهر تهران.
  .1شماره ،"عامل غیر پدافند اصول با آشنایی" عامل، غیر پدافند نشریه

  

http://www.borhan.ir




 
  از منظر قران و کالم معصومین پدافند غیرعامل

   2سید امین حسینی، 1منصوره قوام
  

  چکیده
شریعت . ابعاد مختلف استدفاعی غیر مسلحانه براي تامین امنیت و حفظ امنیت در ، غیرعاملدفاع 

از منظـر  . بشري و الهی یاد نموده اسـت هاي  یکی از مقدس ترین ارمان عنوان بهاسالم از امنیت 
امنیت اولین شرط یک زندگی سالم اجتماعی است و تجاوز عامل اصلی تهدید کننـده ان  ، اسالم
هر [ فرماید ب شده میدر یک عبارت کوتاه و حسا، دفع هرگونه تجاوز ۀقران کریم در زمین. است

وبدانید ] روي نکنید زیاده و[ن تجاوز کنید و از خدا بپرهیزید آبه مانند به ]، کس به شما تجاوز کند
خود را هاي  فرمایند: قرارگاه می نهج البالغه 12حضرت علی (ع) در نامه . خدا با پرهیز کاران است

. کند می ر برابر تهاجم دشمن شما را حفاظتهاو یا در کنار رودها احداث کنید زیرا د کوه ۀدر دامن
هاي  بحث، سجادیه که یک متن گرانسنگ دشمن شناسی است ۀصحیف 17ام سجاد(ع) در دعاي ام

کنند که کاربرد بسیاري در حوزه جنگ نرم و پدافند غیرعامل دارد و  می فعال راهبردي را مطرح
قران و کالم معصومین به تفسیر ، اسالمهاي  درمقاله حاظر دیدگاه. رمز موفقیت در این حوزه است

 . بررسی شده است
  . کالم معصومین، قرآن، اسالمپدافند غیرعامل،  :ها کلیدواژه

   

                                                   
  mghavam@kashanu.ac.ir استادیار گروه مرتع و آبخیزداري، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان / .1
 aminosoltoon@yahoo.com تهران /  التحصیل دانشکده دندان پزشکی دانشگاه فارغ .2
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  مقدمه)1
دفاعی غیر مسلحانه براي تامین و حفظ امنیت در ابعاد مختلف است. شریعت اسالم از امنیت  غیرعاملدفاع 

ري و الهی یاد نموده است. از منظر اسالم، امنیت اولین شرط یک به عنوان یکی از مقدس ترین آرمانهاي بش
زندگی سالم اجتماعی است و تجاوز عامل اصلی تهدید کننده آن است. مکتب اسالم دید همه جانبه اي به 
موضوع امنیت دارد و به آن فقط از زاویه سخت افزاري و نظامی نمی نگرد، بلکه ابعاد دیگر هم مورد توجه 

اندازد، در اسالم بسیار مورد توجه  می و تجاوزهایی که امنیت را به خطرها  در مقابل چالش است. دفاع
است. زیرا حیات مادي و معنوي مسلمانان به آن وابسته است. منظور از واژه جهاد در متون اسالمی هم دفاع 

  در برابر انواع تجاوز و تهاجم دشمن است. 
حالتی اجتناب ناپذیر  در زندگی جمعـی، و عنصـري ضـروري در     اسالم امنیت را یکی از اصول زندگی و

بهره برداري از مزایا  و مواهب حیات، و نیز زمینه ساز تکامل و ارتقا بشـر تلقـی کـرده اسـت و از آن بـه      
عنوان یکی از مقدس ترین آرمانهاي بشري و الهی یاد نموده است. ایمان که به معنی باور همراه با عمل است 

آورد، در قرآن و نصوص اسالمی به مقدس ترین سرمایه انسانی اطالق شده  می سان امنیت به ارمغانو براي ان
  . اطالق شده است "والذین آمنوا "است. چنانچه در قرآن کریم به واالترین انسانها تعبیر 

از  کننـد شـما   مـی  کـافران آرزو  "غفلت از دشمن یکی از مهم ترین چالشهاي امنیتی از نظـر اسـالم اسـت   
بر اسـاس همـین   . )102(نساء  "جنگ افزارها و ساز و برگ خود غافل شوید تا ناگهان بر شما یورش آورند
توان دریافـت کـه مسـلمانان     می آیه و کلی بودن هشدار آن و منحصر ندانستن آن به میدانهاي جنگ نظامی،

در همه حال توان پدافندي خـود   ) و1387دشمن باخبر باشند ( حبیب اللهی، هاي  باید در همه حال از دسیسه
  آن را تقویت نمایند. غیرعاملبخصوص نوع  ،را

اقدامات و طرح هایی است که بـا اسـتفاده از ابـزار، شـرایط و     ،دفاع غیرعامل در واقع مجموعه تمهیدات 
 حتی المقدور بدون نیاز به نیروي انسانی به صورت خود اتکا صورت گیرد .چنین اقداماتی از یک سـو تـوان  

دفاعی مجموعه را در زمان بحران افزایش داده و از سوي دیگر پیامدهاي بحران را کاهش و امکان بازسـازي  
مناطق آسیب دیده را با کمترین هزینه فراهم می سازد. در حقیقت طرح هاي پدافند غیرعامل قبـل از انجـام   

که در زمان صلح جهت تهیه چنین مراحل تهاجم و در زمان صلح تهیه و اجرا می گردند. با توجه به فرصتی 
لحـاظ گردنـد. بـه کـارگیري     ها  طرح هایی فراهم می گردد،ضروري است این قبیل تمهیدات در متن طراحی

تمهیدات و مالحظات پدافند غیرعامل عالوه برکاهش شدید هزینه ها، کارآیی دفـاعی طـرح هـا، اهـداف و     
درحال حاضر عمده ترین هدف پدافند غیرعامل،  د داد.را در زمان تهاجم دشمن بسیار افزایش خواهها  پروژه

ایمن سازي و کاهش آسیب پذیري زیرساخت هاي مورد نیاز مردم است تا بتدریج شـرایطی را بـراي امنیـت    
این اقدامات  یا انجام شده و یا در حال اقدام است. ایجاد نماید. این گونه اقدامات مهم در اکثر کشورهاي دنیا
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برنامه ریزي و با طراحی در توسعه کشور(توسعه پایدار) نهادینه شـود، خـود بـه خـود     اگر به صورت یک 
  . بسیاري از زیر ساخت هایی که ایجاد می شود، در ذات خود ایمنی خواهند داشت

  غیرعاملتعریف پدافند )2
گردد  به مجموعه اقداماتی اطالق میPassive Defense) ( :انگلیسیپدافند غیرعامل یا دفاع غیرعامل به 

توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و  نیاز ندارد و با اجراي آن می جنگ افزارکه به بکارگیري 
تاسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیري نموده و یا میزان این خسارات و 

هنگام بحران، بدون پذیري در  پدافند غیرعامل به معناي کاهش آسیب  .تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد
هاي غیرنظامی، فنی و مدیریتی است. اقدامات پدافند  گیري از فعالیت استفاده از اقدامات نظامی و صرفا با بهره

، قابلیت بقا، اعالم خبر، مکان یابی، فریب، تفرقه و جابجایی، پراکندگی، پوششغیرعامل شامل 
  .باشد هاي امن می و سازه ماکت فریبنده، اختفاء، استتاراستحکامات، 

سابقه اي  ،در برابر تهاجم ،ن استفاده از سالح و درگیر شدن مستقیمپدافندغیرعامل با مفهوم کلی دفاع بدو
بس طوالنی در تاریخ زندگی بشر به قدمت خلقت انسان دارد. شکل گیري تمدنهاي اولیه در جهان همواره با 

انسانها از طریق پناه گرفتن در غارها وساخت جوشن و سـپر و ایجـاد بـرج و    . وقوع جنگ همراه بوده است
قالع محکم و مرتفع و حفر خندق جهت حفظ جان و تأمین گروهی با هدف پیشـگیري از حمـالت    بارو و

   . غافلگیرانه دشمن اقدام نموده اند
   پدافند غیرعامل در قرآن)3

اسالم دفاع را براي مسلمانان الزم و واجب دانسته است. قرآن کریم در زمینه دفع هر گونه تجاوز در یک 
هر کس به شما تجاوز کند به مانند به آن تجاوز کنید و از خدا بپرهیزید (  فرماید: می عبارت حساب شده

توانید  می فرمایند: و تا می ). همچنین خداوند194وزیاده روي نکنید) و بدانید خدا با پرهیزگاران است (بقره 
شمن خودتان و دیگر در برابر آنها نیرو و اسبهاي آماده بسیج کنید  تا با آن دشمن خدا و دشمن خدا و د

شناسد، بترسانید، و هر آنچه در راه خدا انفاق کنید به تمامی به  می دشمنانی که آنها را نمی شناسید و خدا
). در این آیه به مسلمانان دستور داده شده که هر 60شود و بر شما ستم نمی رود. ( انفال  می شما بازگرداننده

توان گفت استنباط از این آیه این است که دفاع مسلملنان  می آماده سازندگونه نیرویی را براي پیکار با دشمن 
  شود می هم غیرعاملدر مقابل تهدیدهاي دشمن باید همه جانبه باشد که شامل دفاع 

مونه بارز این تدبیر، در آیه سوم مائده است که مربوط به خوراکیهاي حرام است اما ناگهـان فرازهـاي   ن
آید. سوره احزاب هم یکی از بیشـترین صـحنه پدافنـد     در میان آن می "لکم دینکم الیوم اکملت"مهمی مثل 

غیرعامل حقایق استراتژیک است. در میان فرازهایی که سخن از همسران پیامبر است، ناگاه آیـه تطهیـر بـا    
  گیرد. ساختار لفظی و معنایی متفاوت، جاي می
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زیادي برخوردار بوده و به دو نوع جهاد با نفـس   واژه جهاد از جمله مسائلی است که در قرآن از اهمیت
در بسیاري از آیات قرآن با واژه جهـاد، پیـامبر و   . شود می یا جهاد اکبر و جهاد با دشمن یا جهاد اصغر تقسیم

مسلمانان به دفاع از خود و اسالم فراخوانده شده اند. در واقع جهـاد نـوعی دفـاع از حقـوق مـادي و معنـوي       
هاد به معناي جنگ و حمله نیست. قرآن اساسا جهاد را که تشریح کرده است نه به عنوان مسلمانان است. ج

تهاجم و تسلط است بلکه به عنوان مبارزه با تهاجم است. پس اگر اسالم در جامعـه اي مـورد تهـاجم واقـع     
قـدس تـرین انـواع    گردید و به خطر افتاد بر افراد آن جامعه است که با تمام قوا از آن دفاع کنند و این از م

شود چه اینکه از چیزي د فاع نموده اند کـه ارزش معنـوي آن بـیش از هـر چیـز اسـت (        می دفاع محسوب
  ).1368طاهري حرم آبادي، 

از جمله آثار و برکات دنیوي جهاد و دفاع در اسالم که در قرآن و سخنان پیشوایان معصوم به آنها اشاره 
ر برابر دشمن، امنیت و آرامش جامعه، و حفظ دین اسـت. از جملـه   شده است از جمله: عزت و سرافرازي د

ةآثار و پیامدهاي ناگوار ترك دفاع و جهاد از جمله عبارتنـد از: خـواري و ذلـت، از بـین رفـتن پایگاههـاي       
  توحید و خداپرستی، رواج باطل وفساد.

  امیر المومنین سیرهدر  غیرعاملدفاع )4
 به خود لشکر مقدمه عنوان به نفر هزار سه با را او که موقعی ریاحی قیس بن معقل علی به امام سفارش   

  : فرستاد شام سوي
قِ له مقدمه آالف ثالثه فی ؟ الشام ؟ إلی أنفذه حین ؟ الریاحی قیس بن لمعقل   تَّ ا ه للَّ ي اَ لَّذ ک بد الَ اَ نْ  لَ مـ 
ه قَائ ل ی الَ وتَه نْ م ک ه لَ نَّ الَ و دونَ قَاتلَ الَّ تُ نْ إِ م ک رِ و قَاتَلَ نِ س ی د رْ ب لْ ور و اَ ه و بِالنَّاسِ غَ رِ فی رفِّ ی لس رْ الَ و اَ لَ تَسأَو 
لِ ی للَّ ه فَإِنَّ اَ للَّ ه اَ علَ ناً ج ه و سکَ رقَاماً قَد ناً الَ م ع ح ظَ یه فَأَرِ ف ک ح و بدنَ ور َرك فَإِذَا ظَه فْت ینَ وقَ ح ح ط ب نْ رُ ی حلس  اَ
ینَ أَو رُ ح فَجِ نْ رُ ی فَج لْ رْ اَ لَی فَسع ه رَکَ ب ه للَّ یت فَإِذَا اَ ق عدو لَ لْ ف اَ ق نْ فَ م ک طاً أَصحابِ سو نُ الَ ونَ تَد مِ م و قَ لْ و اَ نْ دنُ م 

ید رِ أَنْ ی بنْش ی ب رْ لْح باعد الَ و اَ م تَ نْه ع داعب نْ تَ م هیاب أْسب لْ تَّی اَ ح ک ی ت ي یأْ رِ م م الَ و أَ نَّکُ م یحملَ نَآنُه  علَـی  شَ
م تَالهِ لَ ق ب م قَ عائهِ د ذَارِ وع لْإِ م اَ یهِ لَ   . معناست همین به نیز أبردان و پسین و بامداد:  بردین إِ
 در و بامـدادان . بجنگـد  تـو  بـا  که کسی با مگر مکن جنگ و نیست او سوي به جز تو براي بازگشتی و 

 راه آسـانی  بـه  و وادار اسـتراحت  بـه  را لشکر روز وسط در و ،پرداز سیر به است سرد هوا که عصر هنگام
 پـس . کـردن  کوچ براي نه و ،داده قرار آسایش و آرامش براي را آن خداوند که ،مرو راه شب اول در و ،برو
 سـحر  که هنگامی)  نمودي استراحت شب(  کردي توقف چون و بگذار آسوده را مرکبت و تن ،شب اول در

 لشـکر  میـان  در ،شـدي  روبرو دشمن با گاه هر و ،شو روانه کند می طلوع فجر که هنگامی یا شود می آشکار
 ماننـد  ،مشو دور آنان از و ،کند پا بر جنگ خواهد می که کسی مانند ،مشو نزدیک دشمن به و بایست خود
 جنـگ  به وادار را شما آنها با دشمنی نباید و ،برسد تو به من فرمان که وقتی تا ،ترسد می جنگ از که کسی
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 کـه  شـده  روایـت » . کنیـد  حجـت  اتمـام   آنها با و بخوانید حق سوي به را ایشان که آن از پیش کند آنان با
 مـن  بـا  رقّـه  در تـا  ،بـرو  موصـل  طریق از فرمود او به و فرستاد مرد هزار سه با مداین از را معقل ،حضرت
 منزل به رسید تا ،شد خارج مداین از معقل ،فصل آخر تا ،کرد بیان برایش را باال مطالب سپس و کنی مالقات
 بنـا  را موصل شهر مروان بن محمد بعدا که جایی همان ،بود مردم آمدن فرود محل اوقات آن در که حدیثه
ه به تا گذشتند جا آن از و کرد  سفر عازم قیس بن معقل چون. کردند مالقات جا آن را حضرت و رسیدند رقّ
 راه توشـه  بهتـرین  کـه  اسـت  کرده تقوا به امر را او امام لذا بجنگد حق دشمنان با تعالی خداي براي که بود

  . خداست
   پردازم می آن شرح به اکنون که است چندي هاي فایده)  ع(  امام سخن این در 

 الهی تقواي متوجه را او رفت خواهد الهی پیشگاه به ناگزیر که این به معقل دادن توجه با)  ع(  )امام1  
  . است کرده
 کـه  اسـت  عبادتی جهاد ،داشت عقیده که هنگامی زیرا ،کند می آسان و سهل او بر را مبارزه و جهاد )2  
 و جنـگ  ناهمواري ،شد خواهد نائل پروردگار مالقات به ناچار طرفی از و  کند می نزدیک خدا به را آدمی
  . شود می هموار او بر مبارزه
 وصـیت  در که نواهی و اوامر تا است داده هشدار پروردگار لقاي به و کرده امر الهی تقواي به را او )3  
  : از عبارتند آنها و ،شود انجام سریعتر شده ذکر

  . است ظلم ،کننده جنگ غیر با جنگ زیرا بجنگد او با که کسی با مگر نکند جنگ:  الف  
 و سـرد  هـوا  وقـت  دو ایـن  در زیـرا  برگزینـد  لشکر حرکت و سیر براي را پسین و بامداد که این:  ب  

 و اسـت  گـرم  هـوا  هنگـام  ایـن  در که این دلیل به بپردازد استراحت به روز وسط و ،است رفتن راه مناسب
  . فراوان رفتن راه دشواري

 و زیاد نیروي به نیاز دلیل به و برساند قوي به را خود بتواند ضعیف تا کند حرکت آرامی به که این:  ج   
  . نشود چیره مردم بر تعب و رنج ،تنگاتنگ اجتماع

 رنـج  از تـا  است داده قرار خواب و استراحت براي را شب خدا زیرا نیفتد راه شب اول در که این و:  د  
 هنگـام  در کـه  است کرده امر خود سردار به نیز و ،است نداده قرار کردن کوچ وقت را آن و ،بیاسایید سفر
  . کند تیمار را خود مرکب و سازد راحت را خود جسم شب

 رسیده فرا سحر که دهد قرار هنگامی از را خود سیر ،شب در استراحت از بعد که است کرده امر:  س  
  . رود می خوش سفر احتمال وقت آن در زیرا کند می طلوع فجر یا

 و کنند مراجعه او به بتوانند لشکر طرفین تا بگیرد قرار یارانش میان در ،دشمن با برخورد هنگام و:  ط   
 فکر که نشود نزدیک چنان دشمن به که این از عبارتند فرموده نهی که دیگري امور. بشنوند را او دستورات
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 عذرش و ،کند دعوت حق به را آنها بتواند بهتر تا ،کند بپا آشوب و برافروزد را جنگ آتش خواهد می کنند
 بـراي  و ترسـد  مـی  کننـد  خیال که نشود دور ،زیاد چنان دشمن از که این دیگر ،باشد تر پذیرفته خداوند نزد
 و امـر  کـه  است هنگامی تا آن و کرده تعیین مهلتی اخیر دستور دو این براي و ،کنند پیدا جرأت او بر غلبه
 اتمـام  از پـیش  کـه  نـدارد  آن بر را او آنان عداوت و بغض که آن دیگر مطلب ،برسد وي به جدیدش فرمان
 خدا براي جنگ صورت این در که چرا ،کند جنگ به آغاز آنها با ،حق بر امام سوي به دعوتشان و حجت
 خـارج  خـدا  عبـادت  و طاعت از و ،بود خواهد دشمنی و عداوت و هوس و هوا منظور به بلکه ،بود نخواهد
  . خداست از توفیق. شد خواهد

شما را از مساله عثمان چنان آگاه کنم که شنیدنش مانند دیدنش باشد؛ مـردم او  " :)ع(امیرالمومنین علی  
کـردم و کمتـر او را    را سرزنش کردند اما من مردي از مهاجرین بودم که بیشتر از او تفقد و رضایتجویی می

ه کعیانه، إنّ النّا"کردم:  سرزنش می ا بعد فإنّی اُخبرکم عن أمر عثمان حتی یکون سمعأم س طعنوا علیه فکنت
لُّ عتابه؛ [استعتابه: استرضاؤه] عثمان درخور اسـتعتاب بیشـتر و عتـاب     رُ استعتابه و اُق رجالً من المهاجرین اُکث

  کمتر بود یا شایسته عتاب بیشتر و استعتاب کمتر؟ 
 کردن روشن یا بزرگوار آن جان حفظ منظور به) ص( اکرم رسول جاي به بستر در) ع( علی امام خوابیدن

  است بوده غیرعامل پدافند هاي شیوه از شهر آن اطراف هاي کوه در مکه فتح شب در آتش
   روشهاي جنگی پیامبر اسالم (ص) و اعراب جاهلی)4

غارت و بزرگ کردن هیبت  ،روشهاي جنگی اعراب جاهلی و هدف آنان به دفاع از بت ها، خونخواهی
وتاکتیکها و روشهاي کارآمد آشنا نبودند.وجود مبارك پیامبر شد وبه فنون  می وابهت قبیله خود خالصه

آن حضرت از انواع روشها و تاکتیکهاي جنگی و . بخشید می اسالم (ص) به مدیریت نظامی مفهومی واقعی
 بهره گیري مؤثراز زمان و مکان و موقعیت مناسب در غزوات براي رویارویی با دشمن وشکست آنها استفاده

است که به  غیرعاملدفاع هاي  روشهاي تهاجمی وتدافعی صدر اسالم بهره گیري از شیوه کرد. از جمله می
گرفت و پیروزي عمده اي را نصیب لشکر و سپاه  می شکلهاي مختلف در غزوات و سرایا مورد توجه قرار

  بارزي از آن مپردازیم.هاي  نمود که به ذکر نمونه می اسالم
  اقدامات دفاعی دشمنان اسالم نیز آورده شده است.ضمناً در این راستا چند نمونه از 

   2جنگ خندق (احزاب )-
تدابیر واقدامات دفاعی :چون خبر بسیج احزاب به فرماندهی ابوسفیان در مدینه به حضور مبارك پیامبر 

حضرت شوراي نظامیان تشکیل داد که آیا در شهر بمانند و بجنگند یا خارج شوند و در بیرون  ،(ص) رسید
  از شهر با کفار درگیر شوند .

سلمان فارسی نظر داد که در شهر بمانند ولی دور شهر را خندق حفر نموده و در پناه آن آماده دفاع باشند 
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  ودند..پیامبر (ص) این را پسندیده وحدود آنرا تعیین فرم
  مبارز طلبید . ،وقایع مهم :عمربن عبدود سر آمد مشرکین پس از عبور از نقطه کم عرض خندق

عمرو ضربتی . به مصاف او رفت ،حضرت علی(ع) پس از دعوت وي به اسالم و عدم پذیرش از جانب وي
کرد و او را نقش بر سر حضرت زد که سر اورا شکافت .علی (ع)نیز ضربتی کاري به او زد که ران او را قطع 

بر زمین نمود و سپس او را به هالکت رسانید .ضمناًنوفل بن عبد ا... نیز در خندق به دست علـی (ع) بـه قتـل    
پیامبر فرمود (لضربه علی خیرا وافضـل مـن عبـاده    ،وقتی که علی (ع) عمرو را در مبارزه به قتل رساند. رسید

  (ع) را بوسیدند. الثقلین) ابوبکر و عمر از جاي برخاستند وسر علی
  سوره ي مبارکه احزاب پس از پیروزي بر پیامبر نازل گردید که ترجمه آن چنین است : 25آیه 

(خداوند کفار را با خشمی که داشتند برگردانید وخدا کار جنگ را براي مؤمنین بـه اتمـام رسـانید کـه     
ه بودند خداوند چنـد شـب   خدا قوي و عزیز است).پس از قتل عمربن عبدود که مشرکین سخت مرعوب شد

بادهاي سخت وسنگین فرستاد و خیمه گاه آنها را به هم زد وهمـین نیـز هزیمـت مشـرکین را تسـریع کـرد       
 جنود جاعکم اذا علیکم اهللا نعمه اذکروا آمنوا الذین ایها یا( فرماید می احزاب سوره9 درآیه خداوند  چنانکه
  ) علیهم فارسلنا

عمتی را که خداوند به شما عطا کرد وقتی که لشکر بسیاري از کـافران علیـه   اي اهل ایمان به یاد آورید ن
  شما جمع شدند پس ما بادي تند و سپاهی از فرشتگان را که به چشم نمی دیدند به مدد ویاري شما فر ستادیم 

  جنگ خیبر 
واقع است.  فرسخی شمال مدینه بر سر راه مدینه به شام 18استحکامات دفاعی دشمن :سر زمین خیبر در 

عمده قالع خیبر که متعلق به یهودیان بنی نضیر بود هشت قلعه به اسامی( ناعم، قموص، شق، نزار، ساللم، 
طیح، نطاه، کتیبه، صعب بن معاذ و قله زبیر) بود.سرزمین خیبر داراي آب وآبیاري فراوان و مطلوب 

ی داراي برج و باروهاي نیرومند و خیبر همگهاي  قلعه. ونخلستانها وکشت و زرع قابل مالحظه اي بود
 سال یک تا ها  توانستند در پناه قلعه می یهودیان خیبر چون ساز و برگ و خواروبار کافی داشتند ،محکم بود

  . دهند ادامه جنگ به
دروازه آهنین خیبر را به گفته ي . قالع یاد شده با خندقی که در جنگ خندق آموخته بودند محصور بود

  کردند . می الحدید چهل و چها رنفر به زحمت باز وبستهابن ابی 
  وقایع مهم  

خیبر نام یکی از اعراب عمالقه بود که دراین محل فرود آمد و برادرش یثرب درمدینه فـرود آمـد و    -1
  . آنجا بنام وي خوانده شد

تور داد بـه  پیامبر (ص) دسـ ،نخستین حمله ي مسلمانان به قلعه ي نطاه بود که پس از یک روز جنگ -2
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  رجیع لشکر گاه خود برگردند در روز اول جنگ پنجاه نفر از مسلمانان مجروح شدند .
فتح قلعه ي یاد شده به راهنمایی یک نفر یهودي که امان یافته بود وراه رخنه به آنرا نشان داد عملـی   -3

  گردید .
ه ي منجنیقی که از قلعه ي نطاه قلعه ي شق بعد از قلعه ي نطاه فتح شد وسپس قلعه ي نزار هم بوسیل -4

  به دست آمد فتح شد .
به نام صعب بن معاذ به قدري خواروبـار و مـواد غـذایی بدسـت آمـد کـه از حـد        ها  در یکی از قلعه -5

معمول خارج بود درقالع ساللم و طیح یکصد زره و چهارصد شتر و هزار نیزه و پانصد کمان به دست آمـد.  
ندگان اسالم به شهادت رسیدند .پیامبر(ص) پس از فتح خیبر، بـه درخواسـت   نفر از رزم 28در جنگ خیبر 

بلکه اجازه داد در اراضی خود بماننـد و سـاالنه بـه مسـلمانان      ،یهود آنها را به اسارت نگرفت و تبعید ننمود
  جزیه بپردازند.

  فتح مکه  
نان پیغمبر (ص) آن حضرت به پس از پیمان شکنی کفار قریش با کشتن مردانی از قبیله خزاعه از هم پیما

منظور فتح مکه و بیرون آوردن قبله مسلمین از چنگ قریش و در هم شکستن صلوت آنها و زدودن آثار 
  شرك وبت پرستی از جزیره العرب دستور بسیج نیروها را صادر فرمودند.

  اقدامات و وقایع مهم،تدابیر
پیامبر (ص) عالوه بر آن که نگذاشتند کسی ،مکهمخفی نگاه داشتن قدرت و توان و تحرکات تا نزدیکی  -1

تصور کند که قصد فتح مکه را دارند تدبیري به کار بردند و بخشی از نیروهاي خود را همزمان به فرماندهی 
تهامه فرستادند تا دشمن را از هدف اصلی خود غافل هاي  ابن قتاده بن ربغی به سوي بطن اضم از سرزمین

  وگمراه سازند.
یامبر (ص) به مرالظهران نزدیک مکه رسید دستور داد تـا هـر یـک از سـربازان مشـعلی بـر       چون پ -2

چنان رعب و وحشتی در دل دشمن ایجاد کرد که آنان را از هر گونه مقاومتی  ،این حلقه عظیم آتش. افروزند
ـ   . نا امید و مأیوس کرد ه وحشـت  ابوسفیان و حکیم بن حزام که شخصاًبراي بررسی وضعیت سـپاه و نیـرو ب

ابوسفیان گفت : تا کنون چنین آتش و نیرویی ندیده بودم و آنگاه خود را براي تسلیم به رسول اکـرم  . افتادند
  . (ص) آماده ساخت و به اسالم گروید

پیامبر (ص) از گردنه اذاخر و سه گروه سپاهیان دیگر از جبل کدي کدا و پایین مکه وارد مکه شدند  -3
  یک هجوم شهر را بدون کوچکترین درگیري و تلفات به تصرف خود در آوردند.و تنها با یک محاصره و 

سـواره بـه طـواف پرداخـت و بـا چـوبی کـه داشـت          ،پیامبر (ص)پس از ورود پیروزمندانه به مکـه  -4
 کـرد و  مـی  حجراالسود را استالم کرد و با همان چوب به بتهایی که در اطراف کعبه نصب شده بـود اشـاره  
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  فرمود: می
  )81 –أ الحق و ذهق الباطل ان الباطل کان زهوقا ( اسري ج -5
افتادند و سایر بتهایی که بر بام کعبه بود توسط حضرت علی ( ع) شکسته و از بام  می و اینها به پشت -6

  فرو ریخته شد .
  جنگ صفین   -

  : آن آثار و فریبنده اقدامات 
(ع) در آن مستقر بودند با هدایت وکمک معاویه به منظور تصرف موضعی که نیروهاي حضرت علی  -1

عمر و عاص اقدام به حیله و فریبی کرد بدین صورت که تیـري برداشـت و بـر روي آن نوشـت: از بنـده اي      
خواهد آب فرات را به سوي شما بگشاید و شما را غرق کند مهیا  می رسانم معاویه می اندرزگو به اطالع شما

ه حضرت علی (ع) افکند .تیر در دست سربازي از مردم کوفه افتاد آن سپس تیري را به سوي لشکر گا. باشید
ایـن بـرادري    ،سپس تیر به دست گردید و همگی از موضوع مطلع شدند و گفتنـد . را خواند و به دوستش داد

  نصیحت گر است که ما را از تصمیم معاویه با خبر کرده است و سر انجام تیر به دست امیر مؤمنان رسید .
کار حفر کانال ،آنان با ابزار حفاري ،حالی که معاویه دویست کارگر را بر چرخشگاه گمارده بوددر  -2

مقنیان بی کلنگ به حفاري تصنعی و عده اي به کار طبل زنی پرداختنـد و  ،را به صورت تصنعی آغاز کردند
قـب نشـینی عـده اي از    باشد .این اقدام فریبنده موجب ع می این طورجلوه دادند که این سر و صداي حفاریها

  سپاهیان گردید .
این نیرنگ است  ،واي بر شما ،علی ( ع) به عده اي از سپاهیان که در حال عقب نشینی بودند فرمودند -3

پـس عقـب نشـینی نکنیـد      ،خواهد شما را از موضعتان عقب براند می و معاویه قدرت چنین کاري را ندارد و
سوگند تا ساعتی دیگر کانال حفر خواهد شـد. سـپس عقـب نشـینی      به خدا ،.آنان در جواب گفتند نمی شود

کرده و موضع را به سپاه معاویه واگذار کردند .البته پس از این اشتباه لشکر اسالم با انجـام عملیـات سـریع    
  مواضع از دست رفته را از دشمن باز پس گرفتند .

اما خدعه و فریب  ،) به پایان رسد چیزي نمانده بود که جنگ صفین با پیروزي قاطع حضرت علی (ع -4
دیگري آغاز نمود وآن بر سر نیزه کردن قرآن بود و گفتند ما تابع قرآن هستیم و هر چه قرآن بگوید ما هم 

گوییم و هیچ حکمی حکم خدا نیست با این حیله و فریب توانستند در میـان سـپاهیان حضـرت     می همان را
کسـی گـوش   ،هر چه علی (ع) فرمودند این عمل حیلـه و فریـب است  علی (ع ) تفرقه وتشتت ایجاد نمایند و 

  نکرد و گفتند ما با قرآن نمی جنگیم و موجب شدند فریب و حیله دشمن کار ساز افتد .
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 در صحیفه سجادیه   غیرعاملراهبردهاي پدافند )5
فعال هاي  صحیفه سجادیه که یک متن گرانسنگ دشمن شناسی است، بحث 17امام سجاد(ع) در دعاي 

کنند که کاربرد بسیاري در حوزه جنگ نرم و پدافند غیرعامل دارد و رمز موفقیت  می راهبردي را مطرح
دعا در حقیقت، به نمایش گذاشتن فقر انسان در برابر غناي مطلق الهی است و اظهار این  ،این حوزه است.در 

افزارعبودیت است که باید توسط آن دعا، نرم  :مساله اولین نقطه وصل به ذات احدیت است.وي افزود
گوناگون بیان هاي  قرآن کریم و روایات متعدد این حقیقت را به زبان  عبودیت خود را به تجلی برسانیم؛

 در صحیفه سجادیه به این مطلب اشاره شده است کسی که دعا را ترك کند در مقام استکبار قرار  کرده اند؛
انجامد، ابراز  می با ذکر این مطلب که ترك دعا، به حبوط انسانگیرد.این محقق و پژوهشگر حوزوي  می

فاء االَرضِ«داشت: خداوند در آیه  م خُلَ وء و یجعلُکُ ّالس ف کْشی و اهع طَرَّ إِذَا د یب الْمضْ ن یجِ ّم فرایند پنج گانه » أَ
این مقام در سایه خلیفۀ   کرده است؛ رشد را حتی از منظر فلسفه تاریخ براي رسیدن به مقام خلیفۀ اللهی بیان

گیرد.* دعا زبان بیان اضطرار استوي افزود: نخستین گام در این مرحله آن  می اهللا اتم و حجت خدا شکل
است که انسان به مقام ادراك اضطرار برسد و درك کند نسبت به خالق هستی و حجت خدا موجود مضطر 

شود که  می پس از درك اضطرار، زبان اضطرار باز  جایگاه برسد؛است و در مرحله بعد به فقر در مقابل این 
در واقع دعا زبان بیان اضطرار است. انسان در مرحله اول باید فقر خود را حس کرده و با   همان دعاست؛

زبان دعا، این فقر را متجلی کند، افزود: پس از این که زبان دعا گشوده شد، اجابت در دو حوزه کشف سوء و 
گیرد.وي ادامه داد: رسیدن به مقام خلیفۀ اللهی آخرین مرحله از این  می به مقام خلیفۀ اللهی شکل رسیدن

یر اساس مراتب وجودي خودشان ها  فرایند است؛ امام زمان(عج) خلیفه اتم است و در سایه این مقام، انسان
ام زین العابدین(ع) در آن مقطع در واقع این دعا، ترجمان اضطرار است. ام  رسند؛ می به مقام خلیفۀ اللهی

تاریخی، بهترین راه تربیت امت را راهبرد دعا و صحیفه سجادیه دانستند.* راهبردهاي حرکت جهانی 
اسالماین محقق و پژوهشگر حوزوي اضافه کرد: امام سجاد(ع) در این صحیفه مبارکه راهبردهاي اسالم 

دارند و راهبردهاي مهم  می ترین شکل ممکن بیانبراي حرکت جهانی علیه شیاطین انسی و جنی را به به
صحیفه سجادیه که یک متن گرانسنگ  17ایشان در دعاي   کنند؛ می والیت را در این ادعیه به خوبی بیان

کنند که کاربرد بسیاري در حوزه جنگ نرم و  می فعال راهبردي را مطرحهاي  دشمن شناسی است، بحث
ی رمز موفقیت در این حوزه است.قائم مقام پژوهشکده مهدویت دارد و به طور کل غیرعاملپدافند 

نَاه و إِذَا « دارند که  می خاطرنشان کرد: در بخشی از این دعا، امام بیان رِّفْ ع لٍ فَ اطنْ ب نَا م ولَ لَ ا سم و م اللَّه
نَا  لْهِم ه و أَ ه بِ ا نُکَایِدرْنَا م ص ب و نَاه ق نَاه فَ تَ رَّفْ ع کیق فو تَ نْ بِ سوأَح ،ه ی لَ ونِ إِ ۀِ بِالرُّکُ فْلَ نَۀِ الْغَ نْ س نَا ع ظْ ق أَی و ه ه لَ دع ما نُ

هی نَا علَ ونَ کند که در باطل تصرف عرضی کند و او را چهره  می دارند که شیطان سعی می ؛ امام در اینجا بیان»ع
حفظ ها  دارد که خدایا ما را از این حیله می حضرت بیان  حق ظاهر کند و این حیله شیطان را به معرفی کن؛
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دارند که خدایا بصیرتی به ما بده که ما براي شیطان کید و دام پهن کنیم.وي  می در اوج این فراز بیان  کن؛
صحیفه، جایگاه لجستیکی شیطان را در سینه و مجاري دماء مردم ذکر کرده است و  25افزود: امام در دعاي 

خواهند که  می این پوشش انسانی که حتی در خواب و رویاي انسان نیز تصرفات دارد، از خداوندبا درك 
 بصیرتی به ما عطا فرما که بتوانیم شیطان را در دام گرفتار کنیم؛ در اینجا امام، امکان وقوعی این امر را بیان

بع شیاطین جنی هستند و والیت دارد. در راس همه این شیاطین، ابلیس است و شیاطین انسی نیز من الط می
هاي  گذارد؛ حضرت در صحیفه شاخصه می پذیران شیاطین جنی هستند که قرآن نیز بر این مطلب صحه

شیطان و دام گذاري براي شیطان رابیان کرده است، ولی سوال اصلی این است که این بصیرت از چه جنسی 
م »فرمایند که می است؟ حضرت در یکی از فرازها ال  اللَّه ،ه ائی ل أَو اددنْ ع نَا ع لْ زِ اع و ،ه ائدع مِ أَ ظْ نَا فی نَ علْ اج

 رَنَا، و م طَاع أَ نْ أَ م ،ه اتنَاو رُ بِم م عانَا، نَأْ إِذَا د ه یب لَ تَجِ ال نَس انَا، وو تَه إِذَا اس لَه یع ط بع نُ نِ اتَّ م ه ت ع تَاب نْ م ظُ عع نَ
رَنَ جیعنی خداوندا ما را در نظم و آرایشی قرار بده که در مقابل شیطان قرار بگیریم؛ لذا در اینجا »از ،

حضرت، یکی از راهکارهاي بصیرت را در مقابل شیطان، آرایش منظم گروهی و نظام مند و سیستماتیک 
مختلف هاي  حوزه دارند، حمله همه جانبه به شیطان در می مرحله بعدي که حضرت بیان کنند؛  می عنوان

سیاسی، اقتصادي و... است.* تاکید بر گریز از والیت شیطانوي با بیان این که این سیستم، انواع سالح ها، 
دارد، گفت: یکی از مسلمات مبارزه با شیطان آن  می چیره شدن بر شیطان را بیانهاي  سازمان نفرات و راه

خداوند، پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) که پرچمدار  است که مردم از والیت شیطان خارج شده و به والیت
خواند و  می خداوند نیز در قرآن مردم را به گریز از والیت شیطان فرا مبارزه با شیطان هستند، وارد شوند؛ 

فرماید که  می خداوند به ما  خواهد که شیطان را دشمن فرض کرده و علیه او حمله ور شوند؛ می از مردم
؛ یعنی باید این باور را در خود تقویت کنیم و ما را به حمله و حضور در فاز تهاجمی شیطان دشمن شماست
  کند. می علیه شیطان تشویق
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پدافند غیرعامل در  عنوان بهفرهنگی  ریزي برنامهتحلیل جامعه شناختی نقش 
  روستایی ۀتوسع

   1محمد کارکنان نصرآبادي
  

 چکیده
پایدار روستایی از اهمیت  ۀبخشی از فرایند توسع عنوان بهفرهنگی در روستاها  ریزي برنامهامروزه 

در جهت تقویت اجزاي اصلی هویت فرهنگی جامعه  ریزي برنامهاین نوع . برخوردار استاي  هویژ
، اقتصادي، ملی، هر یک از عوامل دینی، روستایی ما در پرتو چینش مناسب و تعیین جایگاه صحیح

، همچنین در جهت تغییرات و کارکردهاي نهاد فرهنگی روسـتاها  واجتماعی و ارزشی ، سیاسی
عمومی و حذف هاي  توجه به خرده فرهنگ ،تحول باورهاي مخالف فرایند توسعه پایدار روستایی

در ، بنـابراین . مورد توجه قرار گیردباید   را... مصرف گرایی و مسئلهمزاحم و هاي  خرده فرهنگ
، اجتمـاع محلـی  هـاي   چارچوب راهبردها و راهکارهاي مدیریت اجتماعی پایدار روستا تشـکل 

طلبانه در تمام امور اجرایی و زندگی روحیه تعاون گرایی و همکاري داو، اعتماد، انسجام، مشارکت
تحرك ، رفاه مسئلهشناختی به  جامعه ةجامعه روستایی باید فراهم گردد و از طریق تغییرات در حوز

پایـدار و بازتولیـد فرهنگـی     ۀتوسـع هاي  نظارت بر آسیب، حذف موانع سنتی توسعه، اجتماعی
 . روستا باید به صورت مستمر توجه شودهاي  هویت
سـرمایۀ  ، جامعـه روسـتایی   ، فرهنگـی  ریزي برنامه ، توسعۀ پایدارپدافند غیرعامل،  :ها هکلیدواژ
 مهندسی اجتماعی، اجتماعی
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 مقدمه
ساختاري جامعه از جمله توسعه پایدار روستاهاي جامعۀ هاي  امروزه برنامه ریزي فرهنگی در تمام عرصه

 مختلف، ایجاد راهکارها و راهبردهاي علمی وهاي  رسد. ارائه نوآوري می به نظر  ایران امري ضروري
کاربردي در حوزه پذیرش و تعامل متقابل جامعه روستایی در اجراي این طرح ها، نیازمند یک مدیریت 

برنامه ریزي فرهنگی در سطح روستاهاي کشور مورد   باشد؛ بنابراین، ضرورت انجام می فرهنگی عمیقی
تحقیقاتی، مقاالت مهم هاي  ان و... قرار گرفته است، لذا بررسی طرحتوجه دولتمردان، پژوهشگران، دانشگاهی

در واقع روستاها به دلیل اینکه محل برخورد فرهنگ در « و سالیق علمی در این زمینه بسیار با اهمیت است.
نوین درون زا و برون زاست؛ و در برخی مواقع این توسعه با برخورد منفی هاي  تقابل با توسعه و نوآوري

شود و حتی در مواردي باید از نوع توسعه گذشت و عطاي اجراي آن را به  می افت فرهنگی جامعه روبروب
ضرورت بخش در سطح جامعۀ روستایی در جریان هاي  و طرحها  لقایش بخشید و یا حتی زمانی که پروژه

ین جا وجود یک نوع است، در عین حال جامعه مورد نظر بر نمی تابد و همکاري الزم را نمی کند، پس در ا
رسد که با آگاهی دادن فرهنگی و صحیح جامعه را به پذیراي  می برنامه ریزي فرهنگی ضروري به نظر

  ).52: 1388،عظیمی ( توسعه یافته پایدار، آماده نمائیمهاي  طرح
ائل توسعه پایدار جامعه که منجربه ایجاد انسجام و نظم در مسهاي  برنامه ریزي فرهنگی در تمام عرصه

 رساند، امري ضرورت مند تلقـی  می شود و ممکن بودن تحقق آرمانی و اهداف انقالب را به ثبت می فرهنگی
گردد. لذا  توجه به تمام عوامل نظام اجتماعی جامعه و لزوم توجه به روابط الـزام آور و انگیزشـی بـین     می

شود، برنامه ریزي فرهنگی و طراحی  می مختلف یک جامعه، که منجربه افزایش توانایی فرهنگیهاي  عرصه
را امري ملزوم دانسته، اما به تنهایی کافی نیست و لزوم تحقق آن در جامعه و پذیرش آن از سوي مردم   آن

  ). 41: 1385شمسینی غیاثوند،»( و عمل بر طبق آن هم باید اجرا گردد.
شـوند کـه بـراي     ب مـی هـاي توسـعه هـر کشـور محسـو      جزئـی از برنامـه   ،هاي توسعه روسـتایی  برنامه
ها و یا  ها را که دولت روند. اینگونه برنامه اقتصادي جامعه روستایی بکار می-سازي ساخت اجتماعی دگرگون

گویند. این امر  دگرگونی اجتماعی براساس طرح و نقشه نیز می ،کنند عامالن آنان در مناطق روستایی پیاده می
اساسی در تجدید ساختار جامعـه بـه منظـور همـاهنگی بـا      ها نقش  در میان کشورهاي جهان سوم که دولت

تـوان   کند. از سوي دیگر توسعه روستایی را مـی  مورد پیدا می ،اهداف سیاسی و اقتصادي خاصی به عهده دارند
درآمـد سـاکن روسـتا و خودکفاسـازي آنـان در رونـد        عاملی در بهبود شرایط زندگی افراد متعلق به قشر کـم 

  .)37: 1381(ازکیا،ستتوسعه کالن کشور دان
با توجه به ماهیت فرهنگی جامعه، برنامه ریزي فرهنگی عبارتسـت از  طراحـی، نوسـازي، و بازسـازي     

کارهاي نظـام منـد کـه منجربـه بـه       و کشور در سطح سازمان ها، سیاست ها، قوانین و ساز سیستم فرهنگ



  q  1297  عنوان پدافند غیرعامل ریزي فرهنگی به تحلیل جامعه شناختی نقش برنامه
 

 

فرهنگی در سطح جامعه روسـتایی مـا از   برنامه ریزي  .)14: 1385بنیانیان، (اهداف فرهنگی مورد نظر گردد
مربوطه باید در ابعاد مختلف توسعه شکل گیرد. از طریق ایجاد تشکالت درون هاي  و سازمانها  سوي دستگاه
سـازمانی پرداخـت، و بـر      توان به تأثیرگـذاري سیاسـی، فرهنگـی،    می ساختار فرهنگی روستا  نهادي در بین
  .روستایی اهتمام داشت توسعه مندهاي  و طرحها  پذیرش ایده

سـادگی آن هـا، همـاهنگی بـا      ماننـد برنامه ریزان فرهنگی از طریق عناصر تغییر فرهنگی باید مقـوالتی  
وجـود نداشـتن    ،وضعیت تغییر یافته در فرهنگ دریافت کننده ،منزلت صاحبان خالقیت ،موجودهاي  ارزش

مه و.... را که با توسعه پایدار جامعه روسـتایی  وسعت و تداوم برناو  یکپارچگی الزم در نظام دریافت کننده
  ).125: 1381 الزم قرار دهند( مور، بررسیهمبستگی دارد مورد 
  توسعه روستایی

 -توسعه روستایی، جزئی از برنامه هاي توسعه هر کشور است که براي دگرگون سازي ساخت اجتماعی
لذا امروزه به منظور تحقق توسعه روستایی در ابعاد مختلف نیازمند  اقتصادي جامعه روستایی بکار می روند.

توسعه پایدار روستایی یکی از اهداف اساسی  باشیم. می همگام و همراه شدن با تحوالت و تغییرات روز جهان
کلی و   کالن در همه کشورها و بخصوص در ایران است.چه توسعه پایدار یک مفهومهاي  سیاست گذاري

 باشد. می ط با ابعاد مختلف زندگی روستاییان و همچنین رابطه این ابعاد با محیط پیراموندر ارتبا
اسـت. مـدیریت     سپرده شـده ها  در سیستم جدید مدیریتی کشور، مدیریت روستاها به شوراها و دهیاري

قـع فراینـد   روستایی در فرایند توسعه روستایی یکپارچه و پایدار نقش اساسـی دارد. مـدیریت روسـتایی در وا   
هـا   ونهادهاست. این سـازمان ها  سازماندهی و هدایت جامعه و محیط روستایی از طریق شکل دادن به سازمان

کنند و  هایی که مردم آن را ترسیم می هاي جامعه روستایی هستند. هدف و نهادها، ابزار یا وسایل تامین هدف
اي است که شامل سـه رکـن مـردم، دولـت و      هپذیرند. همچنین مدیریت توسعه روستایی فرایند چندجانب می
ها  هاي روستایی برنامه هاي عمومی هستند. در این فرایند با مشارکت مردم و از طرق تشکیالت و سازمان نهاد

: 1383گیرد(رضـوانی،  مـی  هاي توسعه روستایی تدوین و اجرا گردیده و تحت نظارت و ارزشیابی قرار و طرح
211.(  

شوند که براي  می توسعه هر کشور محسوبهاي  توسعه روستایی جزئی از برنامهاي ه برنامه بنا بر تعریف
و هـا   را که دولـت ها  اینگونه برنامه  .روند می دگرگون سازي ساخت اجتماعی اقتصادي جامعه روستایی بکار

گوینـد. ایـن    می دگرگونی اجتماعی براساس طرح و نقشه نیز ,کنند می یا عامالن آنان در مناطق روستایی پیاده
نقش اساسی در تجدید ساختار جامعه به منظور هماهنگی بـا  ها  که دولت امر در میان کشورهاي جهان سوم

تـوان   مـی  کند. از سوي دیگر توسعه روستایی را می اقتصادي خاصی به عهده دارند, مورد پیدا اهداف سیاسی و
خودکفاسـازي آنـان در رونـد     اکن روسـتا و عاملی در بهبود شرایط زندگی افراد متعلق به قشر کم درآمـد سـ  
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  .توسعه کالن کشور دانست
  1پدافند غیرعامل

گردد که مستلزم به کارگیري جنگ افزار نبوده و با اجراي  می به مجموعه اقدامتی اطالق غیرعاملپدافند 
تلفات آن م یتوان از وارد شدن خسارت مالی و تجهیزات و تأسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و 
: 1389انسانی جلوگیري نموده و یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد(اسکندري،

17.(  
دافند غیر عامل به مجموعه اي از تدابیر و اقداماتی گفته میشود که بدون استفاده از سالح باعث کاهش پ

به عبارت ساده، پدافند غیر عامل یعنی  آسیب پذیري، تلفات جانی و خسارات و افزایش قدرت پایداري شود.
  "دفاع بدون سالح در مقابل تهدید"

گردد که مستلزم به کارگیري جنگ افزار نبوده و در واقع پدافند غیرعامل به مجموعه اقداماتی اطالق می
ترین روش دفاعی است که کاهش خسارات مالی به تجهیـزات و تأسیسـات حیـاتی و    آمیزترین و معقولصلح

-نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی را به دنبال دارد. از آن جا که کشور عزیزمان ایران، یکی از مهم حساس
-هاي ملی در حوزهباشد، لزوم توجه به حفظ سرمایهها میترین اهداف آمریکا، استکبار غرب و صهیونیست

ارتباطـات و امنیـت و ...   هاي مختلفی نظیر دفـاع، صـنعت، انـرژي، مـالی و اقتصـادي، بهداشـت، اطالعـات،        
شود این حوزه ماهیت بین شود. با یک رویکرد ملی و فنی به مقوله پدافند غیرعامل مشخص میدوچندان می

اي داشته و از سوي دیگر پدافند غیرعامل شامل مقوالتی نظیر مالحظات و معیارهاي فنـی و مهندسـی،   رشته
  ).4: 1389نیا، شود(موحديسازي و ... میامنیتی،  اطالعاتی، اطالع رسانی، آموزش، فرهنگ

  روستاها با توجه به رویکرد پدافندغیرعاملبرنامه ریزي فرهنگی و توسعۀ 
تفاوت و تمایز جوامع از نظر فرهنگی موجب این شده، که تعمیم الگویی از توسعه بسادگی امکانپذیر نباشد، 

منظور از توسعه فرهنگی « پایدار رسید. بنابراین  یافته، نتوان به اهداف مطلوب توسعۀ  و یا به صورت تعمیم
 دگرگونی است که از طریق تراکم برگشت ناپذیر عناصر فرهنگی (تمدن) در یک جامعه معین صورت

کند. در این تراکم  می گیرد و بر اثر آن، جامعه کنترل مؤثري را بر محیط طبیعی و اجتماعی اعمال می
تکنیک به عناصري که از بیش وجود داشته و از آن مشتق شده،  برگشت ناپذیر، معارف، فنون دانش و

  ).48: 1384ازکیا و همکاران،» ( شود. می افزوده
متناسب با ساختار فرهنگ ملی هاي  در جامعه روستایی باید از طریق تعامل فرهنگی، ضرورت ها، آگاهی

الزم بـراي رسـیدن بـه    هـاي   مختلف، آموزشو بومی توسعه یابد و در راستاي دستیابی به نوآوري ها، و فنون 

                                                   
1  Passive Defense 
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بنابراین ارتباط برنامه ریزي فرهنگی و توسعۀ پایدار روسـتا از طریـق    .ضرورت توسعه پایدار مدیریت شود
باشد، همچنین ارتبـاط بـا دیگـر منـاطق و      می کیفی و کمی، آموزش و بهداشت و...هاي  بسط و اشاعه شاخص

اولویـت  « دهد. لذا  می  ستایی را به سوي توسعه فرهنگی حرکتکسب تجارت و سودمندي مثبت جامعه رو
توسعه فرهنگی در مسیر توسعه غیر قابل انکار است. توسعه فرهنگی، توسعه اقتصادي را بـه دنبـال دارد، در   

آورد( پـاپلی   مـی  حالی که توسعه اقتصادي منجربه توسعه فرهنگی نشده و بلکه تسلط فرهنگی را بـه دنبـال  
باید بتوانـد تغییـرات سـاده اي در     طرق زیربنابراین برنامه ریزي فرهنگی از  .)40: 1381ران،یزدي و همکا

  :سطح جامعه روستایی ایجاد نماید
تدابیري در جهت تغییرات و کارکردهاي نهاد فرهنگی روستاها در تعامل بـا توسـعه پایـدار روسـتا.       -1

ساختاري و فرهنگی روستا خدمات بسـیاري را انجـام   همانطور که نهادهاي ابتداي انقالب در حوزه تغییرات 
همـت بسـیاري     و نهادهاي جدیـد دولتـی و حکـومتی   ها  داه اند، لذا در حال حاضر باید کارکردهاي سازمان

و راهبردهایی را با توجـه  ها  ملی روستا برنامه ریزي -براي پایداري و نهادینه کردن الگوهاي فرهنگ بومی
دولتی و حکومتی بـا همکـاري   هاي  سازمانهاي  جهانی در پیش گیرند. در واقع برنامهبه فرایند توسعه ملی و 

شوراها و مشارکت مردم روستا در جهت اهداف و مصـالح عمـومی توسـعۀ پایـدار روسـتا از جملـه توسـعه        
حفـظ  ایرانی،  -مذهبی -فرهنگی و اجتماعی در هر بعد زمانی و مکانی باید باشد. مثالى برپایی اعیاد اسالمی

به   نگهداشت الگوهاي فرهنگی انقالب و... باید  بومی، پاسداشت آداب و رسوم محلی،هاي  و سالمت ارزش
خاص توسعه فرهنگ از طریق اسـتفاده  هاي  دنبال گردد. همچنین در زمان  صورت عمیق و نهادینه یافته شده

یـا امکانـات جدیـد چـون بیمـه       و بکارگیري و وسایل ارتباط جمعی، نظیـر روزنامـه، تلویزیـون، رادیـو، و    
  .تواند از جمله تغییرات نهادهاي فرهنگی روستا باشد می ؛ اینترنت پرسرعت و...ICT روستایی، خدمات

تغییر باورهاي مخالف فرایند توسعه پایدار روستا. در برخی مواقع در جامعه روستایی بـراي اجـراي     -2
شویم. لذا ضرورت دارد که با شناخت عمیقـی   می روبروتوسعه پایدار با مقاومت و مخالفت مردم هاي  طرح

و نهادهـا بسـیج شـوند و بـه     هـا   که نسبت به آداب و رسوم و یا فرهنگ آن منطقه داشته باشیم تمام ارگان
  .صورت سازمان یافته موانع توسعه پایدار را در منطقه با آگاهی محوري و مدیریت دانش افزایی تغییر دهند

متولیان ها  سازمان .مزاحم در روستاهاي  عمومی و حذف خرده فرهنگهاي  رهنگاهمیت به خرده ف -3
تواننـد در تقویـت یـک خـرده فرهنـگ عمـومی یـا حـذف خـرده           مـی  امر توسعه پایدار، جامعه روستایی

  .مزاحم در توسعه پایدار روستا نقش بسزایی داشته باشندهاي  فرهنگ
و مصرف زدگی به عنوان یـک خـرده فرهنـگ    تدابیري جهت حذف خرده فرهنگ مصرف گرایی  -4

تقابلی. در واقع با رشد توسعه اقتصادي (به اصطالح) در جامعه روستایی، کـه منجربـه رشـد مصـرف زدگـی      
 و....هـا   شدید روستائیان شده و این مسأله هم ناشی از ارتباط و وابسـتگی شـدید بـه جامعـه شـهري، رسـانه      
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عادت نادرست را در ساختار فکري، ذهنی و رفتاري روسـتائیان   باشد، باعث شده که یک فرهنگ غلط یا می
فرهنگی حال حاضر جامعه روستایی باعث ایجـاد موانـع و اخـتالل    هاي  ایجاد کند و به عنوان یکی از آسیب

هایی در حوزه توسعه پایدار روستا شود؛ و لذا از طریق برنامه ریزي فرهنگی باید به تغییر این خرده فرهنگ 
خته؛ و بتوان نوعی فرهنگ جدید متناسب با سـاختار جامعـه روسـتایی همچـون فرهنـگ تولیـد،       غلط پردا

  .قناعت، و... را با تدوین اصول، راهبردها و کاربردهاي غنی شده فرهنگی در مقابل مصرف زدگی رواج داد
فـظ  در واقع راهبردها و اصول برنامـه ریـزي فرهنگـی بایـد در سـاختار جامعـه روسـتایی مبتنـی بـر ح         

مردم روستا با تأکید بر هویت بومی و ملی باشد. این اصول، باید در راستاي تقویت همکاري، تعـاون    انسجام
تعهد مدنی، اعتماد و... باشد. بر این اساس پاتنـام سـرمایه اجتمـاعی را بـه     هاي  داوطلبانه، قواعد مبادله، شبکه

وجـود مجموعـه متـراکم از     -1« سـته اسـت.   عنوان هبمستگی اجتماع محلی حاصل شده از چهار ویژگی دان
. 3اجتماعی محلـی  هاي  سطوح باالي تعهد مدنی یا مشارکت در شبکه 2اجتماع محلی. هاي  و شبکهها  سازمان

هنجارهاي تعمیم یافته  4هویت محلی قومی و مثبت و نیز احساس تجانس و برابري با اعضاي اجتماعی محلی 
 ن اعضـاي اجتمـاعی محلـی و اینکـه آیـا یکـدیگر را بـه لحـاظ شـخص         مربوط به اعتماد و کمک متقابل بی

  ).278-279: 1383شناسد یا خیر( ازکیا و همکاران، می
برنامه ریزي فرهنگی باید در راستاي حفظ سرمایه اجتمـاعی    در واقع چارچوب راهبردها و راهکارهاي

تایی بـراي هرگونـه مشـارکت    اجتماعی محلی، عضویت جامعـه روسـ  هاي  جامعه روستایی چون ایجاد تشکل
و ساختار حاکمیت باشد، این اصول و راهبردهـا بایـد از طریـق تقویـت     ها  انسجام و اعتماد نسبت به سازمان

روحیه تعاون گرایی و همکاري داوطلبانه در تمام امور اجرایی و زنـدگی جامعـه روسـتایی باشـد. از طریـق      
ن (تأثیر مثبت بر ایجاد شبکه هایی از اعتماد، اداره بهتر حفظ و بکارگیري پارامترهایی سرمایه اجتماعی چو

امور، عدالت اجتماعی، تشویق به اشتراك مساعی در فائق آمدن بر مشکالت ارتقاي مشارکت اجتماع محلـی  
و توسعه خود اتکایی، شکل گیري روابط مبتنی بر اعتماد متقابل و روابط عاطفی مثبت اعضاي جامعه نسبت 

تواند ارتباط تنگاتنگی بین ضرورت برنامه ریزي فرهنگی و توسعه پایدار سـرمایه اجتمـاعی    می به هم و....)
  .جامعه روستایی را بیان کند

در واقع در عصر حاضر که حاشیه نشینی و پیامدهاي آن ساختار جامعه روستایی ما را تحت تـأثیر قـرار   
ـ  ومی خـود فاصـله گیرنـد و بـه سـمت رشـد       داده و منجربه به این شده که روستائیان از هویت فرهنگی و ب

فرهنگ شهرنشینی سوق یابند، در واقع تدوین اصـول اسـتراتژي و راهبردهـاي فرهنگـی در سـاختار جامعـه       
روستایی به دلیل اینکه رشد فردگرایی و آینده نگري فردي، شدت وابستگی متقابل، گستردگی و تنوع، تزایـد  

گسترش نظام انتخاب، افزایش ابهام، ناشناختگی، تقویت گمنـامی و   نقش ها، تمایز اجتماعی، پیچیدگی نهادها،
و انحرافات اجتماعی و... را در جامعـه روسـتایی حـال    ها  غریبه بودن نسبت به محیط اجتماعی و رشدآسیب
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حاضر افزایش داده و این امر بر بی اعتمادي و عدم اعتماد اجتماعی ساختار فرهنگی و فکري مردم روستاهاي 
شدید گذاشته است و باعث شده که حیات اجتماعی روستاهاي ما باید به یک واقعیـت جـدلی تبـدیل     ما اثر
اعتماد اجتماعی در حوزه علـوم اجتمـاعی بایـد داراي نـوعی جهـت گیـري       « بنابراین از دیدگاه زتومکا .شود

بر دارد. لذا فرهنگ گرایانه باشد که خود نوعی چرخش از سمت مفاهیم سخت به سمت مفاهیم نرم را در 
چرخشی زمینه توجه عمیق تر به مفهوم اعتماد را به دنبـال داشـته اسـت و در طـی دو دهـه گذشـته         چنین

» ( شاهدموج جدیدي از مباحث مربوط به اعتماد در مفاهیم علوم اجتمـاعی بـویژه جامعـه شناسـی هسـتیم.     
  ).12: 1387زتومکا،

اعی با راهبردهاي مدیریت فرهنگی توسعه پایدار سرمایه اجتمهاي  از بعد دیگر در جهت تقویت شاخص
کند. بـه   می روستایی، باید اشاره به انسجام اجتماعی کنیم که داللت بر توافق جمعی میان اعضاي یک جامعه

و و خـرده  هـا   انسجام در کل، ناظر بر میزان و الگوي رابطـه متقابـل بـین کنشـگران، گـروه     « عبارت دیگر
) در واقع برنامه ریزي فرهنگی و ضرورت راهبـردي آن  140: 1378افروغ،» ( ت.تمایز یافته اسهاي  فرهنگ

در جامعه روستایی ما باید از سطوح پایین شروع شود و به نظر گیدنز نمی توان این مسئله را نـوعی اقـدام از   
شـیوة فعـال   ما ناچاریم زندگی خود را به « باال به پایین (دولت و حاکمیت) یا با توسل به سنت تضمین کرد. 

هـاي   دهـیم و عـادت   مـی  پیشین درست بود بسازیم و پایه براي پیامدهاي آنچه انجامهاي  تر از آنچه در نسل
شیوه زندگی که برگزیده ایم فعاالنه تر مسئولیت بپذیریم. موضوع مسـئولیت یـا تعهـد متقابـل در سوسـیال      

در مفهوم تدارك جمعی غـرق نشـده بـود.     دموکراسی قدیم وجود داشت، اما تا اندازه اي غیر فعال بود چون
  ).43: 1387گیدنز، (فردي و جمعی بیابیمهاي  امروز ما باید تعادل جدیدي بین مسئولیت

مشـارکت را  « از بعد دیگر مشارکت اجتماعی بخشی از سرمایه اجتماعی جامعه روستایی است، در واقـع  
نشـگر و محـیط اجتمـاعی او، در جهـت نیـل بـه       نوعی کنش هدفمند نیز دانسته اند که فرایند تعاملی بین ک

کند. در نگاهی دیگر مشارکت را فراینـد آگاهانـه    می اهداف معین و از پیش تعیین و تعریف شده نمود پیدا
پایین جمعی جهت بهبـود شـرایط زنـدگی    هاي  تقسیم قدرت و منابع کمیاب و فراهم سازي فرصت براي رده

گیرند که مبتنی بـر   می ت را به عنوان نوعی کنش ارتباطی نیز در نظرعنوان کرده اند، همچنین مشارکها  آن
به درگیري، فعالیـت و تـأثیر    ،بر این اساس مشارکت در جامعه روستایی ).8: 1370فهم متقابل است( طوسی،

تـوان مفـاهیمی چـون     مـی  از تعریـف مشـارکت  « توان تعریف کرد. همچنین  می پذیري اجتماعی روستائیان،
ش، تأثیر پذیري، عکس العمل، تقسیم اطالعات، موقعیت یابی حل مشـکل، شـرکت در تصـمیم    درگیري، تال

در واقع ضرورت برنامه ریـزي فرهنگـی در    .)202: 1386آزاد ارمکی،»( گیري و نظایر آن را استنباط نمود.
ان فراگـرد  مشـارکت روسـتائیان بـه عنـو    هـاي   توسعۀ پایدار سرمایه اجتماعی روستائیان باید از تقویت پایـه 

سهیم کردن مردم و قدرت و اختیار جامعه خود، راه دادن مردم بـراي  هاي  نیرومندسازي جهت تثبیت ارزش
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پایین جامعه روستایی هاي  پیشرفت به روي ردههاي  نظارت برسرنوشت خویش و باز کردن و گشودن فرصت
دن صـداي دیگـران، احسـاس    دانست، همچنین باید از طریق توسعه مندي پایـدار مشـارکت تسـهیل در شـنی    

اجتمـاعی، نیرومنـد سـاختن ناتوانـان، در هـم شکسـتن       هاي  مالکیت کردن، از میان بردن حاشیه نشینی گروه
  .فرهنگ سکوت را مد نظر داشت

در واقع باید براي اینکه بتوانیم در روستا به یک نوآوري یا توسعه سازمانی و تغییر مثبـت دسـت یـابیم،    
اعی و فرهنگی سازمان یافته را در ساختار روستایی ایجاد نمائیم. با توجه به اینکـه در  اجتمهاي  باید رهیافت

ساختار جامعه ایران قدرت و رهیافت استبدادي ریشه و قدمت بسیاري دارد، و تـا بـه امـروز ایـن رهیافـت      
یل بـه رهیافـت   و خدمات بسیاري را به جامعه زده؛ باید تدابیري اتخاذ گردد که چنین رهیافتی تبدها  آسیب

« مشارکتی شود. این فرایند را نوعی مهندسی اجتماعی یا تغییر اجتماعی باید تلقی کرد، بنابراین تغییر اجتماعی
تغییري قابل روئیت در طول زمان به صورتی که موقتی و یـا کـم دوام نباشـد، بـر روي سـاخت یـا وظـایف        

) بـه  29: 1376گـی روشـه،  » ( را دگرگون نماید.سازمان اجتماعی یک جامعه اثر گذارد و جریان تاریخ آن 
عبارت دیگر در راستاي این ضرورت باید برنامه ریزي فرهنگی را نوعی مهندسـی فرهنگـی هـم در جامعـه     

فرهنگـی  هـاي   جامعه در پدیدههاي  تغییر فرهنگی را به معنی دگرگونی« روستایی به حساب آورد؛ در واقع 
دینی و اخالقی و غیره که بار معنایی و خصلت نمـادي  هاي  ، هنرها،آییننظیر: معرفت و دانش، آراء و عقاید

» ( دارند دانسته اند. با این وجود تغییرات اجتماعی و فرهنگی در غالب موارد ارتباط نزدیکی بـا هـم دارنـد.   
میقـی  باید مردم روستا را براي اینکه این رهیافت داراي نتایج بلند مـدت و ع  .)27: 1384غفاري و همکاران،

باشد،آگاه و توانمند ساخت و بی دوام بودن و عدم استمرار رهیافت استبدادي را کـه زودگـذر و بـی حاصـل     
  .است. براي جامعه روستایی آشنا کرد

مثالً بـراي پـذیرش یـک     ،برخی موارد نیاز است که یک تغییر مهمی در فرهنگ یک جامعه پدید آید
سنتی نیاز به پذیرش آن توسط مـردم دارد در  هاي  ف معالجهنوآوري جدید. ورود دکتر به یک روستا و حذ

این مرحله ما در ابتدا باید تغییر فرهنگی جهت پذیرش پزشک ایجاد کنیم، یا گاهی اوقات برخی خرافـات  
  .شود می در بین مردم وجود دارد که مشکل ساز است. در این جا برنامه ریزي فرهنگی ضرورتش مطرح

مسأله دیگري اسـت کـه بایـد در بحـث برنامـه ریـزي فرهنگـی و مهندسـی         ها  ياستفاده بهینه از نوآور
مورد اهتمام قرار داد. همواره مشکل بر سر پـذیرش یـک نـوآوري نیسـت، بلکـه نحـوه پـذیرش          اجتماعی

توان از یک ایده یا تکنولوژي خوبی که مطرح شـده بـه نحـو     می نوآوري هم مطرح است. در حقیقت زمانی
تولیـد و  هـاي   مود که فرهنگ استفاده از آن را نیز فراگرفته باشیم. مثالً در تشکیل تعاونیصحیحی استفاده ن

مصرف در روستاها الزم است فرهنگ مشارکت جمعی و همکاري به نحو صحیحی آموزش داده شود. خیلی 
  . روستایی امروزه به همین دلیل دچار مشکل هستندهاي  از تعاونی
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توانـد امـري ضـروري بـه نظـر       مـی  تحرکات اجتمـاعی در حـوزه تغییـرات   مهندسی اجتماعی فرهنگی و 
 رسد.انتقال یک شخص یا یک گروه از یک پایگاه اجتماعی به پایگاه اجتماعی دیگـر را تحـرك اجتمـاعی   

کار و مشاغل مربوط به کشـاورزي محدودنـد و   « گویند. امروزه هم در سطح ساختار جامعه روستایی ما  می
رزي امکان تحرك اجتماعی و ارضاي نیازهاي مختلف روستا زادگان مقدور نیست. یـک  در نظام سنتی کشاو

روستایی علیرغم وابسستگی و عالقه مندي به محیط روستایی و خانواده اش، به دلیل نیاز بـه کـار و شـغل و    
ائیانی کـه  نیاز به تحرك و انجام فعالیتی مفیدتر (به اعتبار شخصی) و اقتصادي تر از روسـتا دل بکنـد. روسـت   

 شاهد مهاجرت و یا تغییر شغل فرزندان خود هسـتند، نگرانـی از آینـده خـویش دارنـد و روزي را در نظـر      
دهنـد و   مـی   دهند و فرزندانشان را از دسـت  می آورند که امکان کار و فعالیت در روي زمین را از دست می

آید به  می پیشها  متعاقب از کارافتادگی آن گیرند. لذا ترس از آینده اي مبهم که می راها  فرزندانشان جاي آن
) برنامه ریزي فرهنگی در اینجا از اهمیت بـاالیی  58: 1384طالب و همکاران،» ( گردند. می جستجوي تأمین

یکـی از باورهـاي غلـط در ایـران نگـاه       ،استها  برخوردار است. تحرکات اجتماعی مردم وابسته به باور آن
است. همین عامل منجر به مشکالت فراوانی در عدم خود ها  یان در مقابل شهريمنفی، عقب افتاده به روستائ

توان برنامه هایی جهت حذف  می لذا از طریق برنامه ریزي فرهنگی  باوري در بین مردم روستایی شده است؛
  . این دیدگاه و توسعۀ خود باوري بین روستاییان انجام داد

شهرها در حوزه ضرورت برنامـه ریـزي فرهنگـی در توسـعه     حل مشکل ناشی از مهاجرت روستائیان به 
هـاي   و مورد اهتمام ویـژه در دهـه اخیـر بایـد قـرار گیـرد. مهـاجرت         جامعه روستایی امري ضروري است

شود نوعی اختالط فرهنگی بوجود آید. مناطقی از جمله حومه شهرها معمـوالً   می روستائیان به شهرها سبب
شوند. از  می مهاجران اغلب در این گونه موارد به نوعی بیگانگی فرهنگی دچار. پذیراي حال این افراد هستند

نامناسب اجتماعی است. در هر صورت پدیده مهاجرت امري هاي  طرفی این مناطق محل گسترش انواع پدیده
ي ضرورها  واقعی است و فرار از آن نمی توان کرد، لذا برنامه ریزي براي کاهش اثرات مخرب این مهاجرت

لذا در کنار این عوامل باید به طور کلی در حوزه ضرورت برنامه ریزي فرهنگی در جامعـه روسـتایی    .است
اشاره به خرده فرهنگ دهقانی بنمائیم که مـانع توسـعه پایـدار جامعـه روسـتایی مـا گردیـده اسـت. بایـد          

یابی به توسعه پایـدار مبتنـی   روستایی ما در روستاها براي دستهاي  مدیریت فرهنگی عمیق سازمانهاي  برنامه
هـاي   دهقانان باشد. وجـود یکسـري از پارامترهـا و شـاخص    هاي  بر شناخت ارزش ها، وجه نظرها و انگیزه

خرده فرهنگ دهقانی در ساختار فرهنگ روستاهاي ما وجود دارد که این معیارهـاي اجتمـاعی و فرهنگـی    
فقـدان   -2عدم اعتماد متقابل در روابط شخصی  -1« باشد.  می باعث عدم پیشرفت پایدار روستاهاي ما شده و

عدم توانایی چشم پوشی از منـابع آنـی بـه خـاطر منـافع       -4پایین بودن سطح آرزوها و تمایالت   -3نوآوري
 -9محلـی گرایـی   -8وابستگی بـه قـدرت دولـت    -7خانواده گرایی  -6کم اهیت دادن به عامل زمان -5آتی
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» ( توقـع در مـورد سـطح زنـدگی و...     -12انگیـزه پیشـرفت   -11 تصـور خیـر محـدود    -10فقـدان همـدلی   
لذا از طریق تهیه راهبردها و راهکارهاي فرهنگی و اجتماعی به سـمت تغییـرات    .)120-121: 1384ازکیا،

بنیادي رفته و عناصر خرده فرهنگ غلط دهقانی را که مانعی براي پیشرفت پایدار همه جانبه روسـتا اسـت   
  .حل نمائیم
  یرينتیجه گ

با توجه به آنچه که بیان شد اگر برنامه ریزي فرهنگی را در جهت توسعۀ پایدار روستا، نوعی اقدم دولتی و 
، امري کنیمحکومتی براي جهت دادن فرهنگ به منظور زمینه سازي براي ساختن جامعه روستایی تلقی 

سهم و تأثیر عوامل مختلف فردي و برنامه ریزي فرهنگی، مهندسی نظام اختیارات و رسد؛  می نظر مطلوب به
بنابراین برنامه ریزي  .)215-16: 1387(فوزي و همکاران،» گردد. می اجتماعی در فرهنگ جامعه تلقی

فرهنگی شکل دهنده توسعه فرهنگی در فرایند توسعه کشور است. برنامه ریزي فرهنگی از طریق خلق یک 
فرهنگی و دگرگونی باورها و اعتقادات مردم در سطح  و نهادهايها  فرهنگ جدید، ایجاد و تغییر سازمان

برنامه ریزي فرهنگی در روستا به جهت کمک در ایجاد . کند می تواند به فرایند توسعه کمک می روستا،
تواند در  می نقش اساسی دارد؛ و در عین حالها  یک نوآوري جدید و یا کمک به استفاده بهینه از نوآوري

این نوع برنامه ریزي در   و اثرات منفی مهاجرت نقش ایفا کند. از طرفیها  ابريکاهش و حل مشکالت نابر
و واقع گرا بودن رابطه عمیقی ها  عام بودن با سایر برنامه ،مشارکت پایدارهاي  سطح روستا باید با مؤلفه

د فراموش زمان، هزینه و ارزشیابی را نبای داشته باشد. در فرایند طرح یک برنامه فرهنگی اهمیت هدف،
توان راهکارها و  می  کرد. با توجه به جایگاه ضرورت مند اصول و کاربردهاي این نوع برنامه ریزي

  .راهبردهایی را براي جامعۀ روستایی پیشنهاد داد
برنامه ریزي فرهنگی در ساختار و با توجه به رویکرد پدافندغیرعامل، از بعد جامعه شناختی  در مجموع،

به ارتقاء مشارکت پایدار و  ند عمیقی با تقویت هویت بومی و ملی خورده است، و منجرجامعه روستایی پیو
اخیر، اجراي این فرایند به صورت هاي  شود، لذا در دهه می رشد سرمایه اجتماعی و فرهنگی جامعه روستایی

این در این بخـش  تواند ما را در دستیابی به ضرورت چنین برنامه ریزي سوق دهد، بنابر می منسجم تر و دقیق
 یکسري از راهبردها و راهکارهاي پایـداري را در راسـتاي توسـعه جامعـه روسـتایی از بعـد فرهنگـی بیـان        

  .نمائیم می
  .فرهنگیهاي  دینی و اخالقی در بین روستائیان از طریق اجرایی برنامههاي  تقویت پایه

هویـت فرهنـگ بـومی و محلـی خـانواده        فرهنگـی پایـدار جهـت حفـظ    هاي  تدوین راهبردها، مدل  -
  .روستایی

تهیه الگوهاي آموزشی و پذیرش الگوهاي نوآورانه، فنـی و سـازمانی از بعـد فرهنگـی و اجتمـاعی در        -
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  .سطح روستا
  .از طریق رسانه در جهت استمرار فرهنگ سنتی متناسب با توسعه پایدار روستاهاي  برنامه ریزي  -
نگی در بین روستائیان در راستاي نهادینه کردن سبک زندگی واقعی روسـتا  اجراي الگوهاي تربیت فره -

  . محلی -متناسب با فرایند جهانی شدن و حفظ هویت بومی
ایجاد زمینه و بستر سازي مناسب براي بهره مندي روستائیان از نشریات، مطبوعات و مجـالت منطقـه    -

  .اي و ملی
یی به افزایش آگاهی محوري، دانش مـدیریتی متناسـب بـا    تشویق و ترغیب ساختار جوان جامعه روستا -

  .ساختار جامعه روستایی
  .طراحی سیاست گذاري فرهنگی و معقوالنه جهت رشد و آگاهی سواد رسانه اي در روستا  -
هـاي   اتخاذ راهکارهاي مشوقانه جهت انسجام، تشریک مسـاعی و تقویـت روحیـه جمعـی در فعالیـت      -

  .روستایی
فرهنگی و اجتماعی در ساختار جامعـه  هاي  اجتماعی و فرهنگی جهت جلوگیري از بحرانسیاستگذاري  -

  .روستایی
مردم نهاد ( تعهد مـدنی) در راسـتاي توسـعه    هاي  اجتماع محوري و سازمانهاي  تقویت و بسط شبکه   -

  .پایدار روستا
  .جرایی روستاهاایجاد تدابیر و سیاستگذاري براي تشویق و ترغیب جوانان در ادره امور ا -
محلی براي توسعه پایدار روستا به جاي سرمایه گذاري  -ترغیب و تشویق به سرمایه گذاري افراد بومی -

  .در سایر نقاط
همه جانبه هاي  نظارت و کنترل اجتماعی، پیشگیري از آسیب  ارائه تمهیدات فرهنگی و اجتماعی جهت-

  .شهرزدگی جامعه روستایی جلوگیري از رشد بی رویه  توسعه پایدار روستا و
  .اتخاذ تدابیر و برنامه ریزي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي در جهت توسعه پایدار گردشگري روستا -
  منابع

 .، جامعه شناسی توسعه ( اصول و نظریه ها)، تهران: نشر علم)1386(آزاد ارمکی، تقی
  روستایی، تهران: انتشارات اطالعات، مقدمه اي بر بر جامعه شناسی توسعه )1384(ازکیا، مصطفی

ــا، مصــطفی  ــران، تهــران: انتشــارات   )1384(ازکی ــافتگی روســتایی ای ، جامعــه شناســی توســعه و توســعه نی
  ، جامعه شناسی توسعه، تهران: انتشارات کیهان)1384(ازکیا، مصطفی، و غفاري، غالمرضا  اطالعات

ستایی با تأکید بر جامعۀ روستایی ایران، تهـران: نشـر   ، توسعه رو)1383(ازکیا، مصطفی، و غفاري، غالمرضا 
 نی
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، خرده فرهنگ ها، مشارکت و وفاق اجتماعی، ارائـه شـده در مجموعـه مقـاالت وفـاق      )1374(افروغ، عماد
   ، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمی140اجتماعی و فرهنگ عمومی، ص

سی فرهنگی از نظر تا عمل در جامعـه ایـران، تهران:دبیرخانـه شـوراي عـالی      ، مهند)1385(بنیانیان، حسن   
 12-17انقالب فرهنگی، ارائه شده درخالصه مقاالت نخستین همایش ملی مهندسی فرهنگی،صص

 توسعه روستایی،تهران: نشر سمتهاي  ، نظریه)1381(پاپلی یزدي، محمد حسین و ابراهیمی، محمد امیر
، چاپ اول، تهـران: نشـر   مقدمه اي بر برنامه ریزي توسعه روستایی در ایران)، 1383رضوانی، محمد رضا ( -

  قومس.
  ، تغییرات اجتماعی، ترجمه منصور وثوقی، تهران: نشر نی)1376(روشه، گی 

 ، اعتماد یک تئوري جامعه شناختی، ترجمه غالمرضا غفاري،تهران: نشر شیرازه)1387(زتومکا، پیتر    
، مهندسی فرهنگی از دیدگاه مقام معظم رهبري، تهران:دبیرخانه شوراي عالی )1385(حسن شمسینی غیاثوند،

 .41-43، صصنخستین همایش ملی مهندسی فرهنگیانقالب فرهنگی، ارائه شده درخالصه مقاالت 
، جامعه شناسی روستایی،ابعاد تغییر و توسعه در جامعه روستایی ایران، )1384(طالب، مهدي و عنبري، موسی

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران
  ، مشارکت در مالکیت و مدیریت، تهران: انتشارات مرکز آموزش)1370(طوسی، محمد علی 
 -،جامعه شناسی تغییرات اجتمـاعی، تهـران: انتشـارات آگـرا    )1384(غفاري، غالمرضا و ابراهیمی لویه،عادل 

 لویه،
دو رویکرد سلبی و ایجابی بـه مهندسـی فرهنگـی در     ، مبانی نظري)1387(فوزي، یحیی و بصیر نیا، غالمرضا

پژوهشی مطالعات انقالب اسالمی، دوره زمستان، سال چهارم، شماره  -ایران پس از انقالب، فصلنامه علمی
 تهران: پژوهشکده مطالعات انقالب اسالمی ایران 213-234صفحات   15

سی، ترجمه منـوچهر صـبوري کاشـانی، تهـران:     دموکرا -، راه سوم بازسازي سوسیال)1378(آنتونی گیدنز،    
 انتشارات تیراژه

 ، تغییر اجتماعی، ترجمه پرویز صالحی، تهران: نشر سمت)1381(مور، ویلبرت اي   
  



  رفاه اجتماعی مبتنی بر آمایش سرزمین ریزي برنامهو  غیرعامل پدافند
   2مرتضی جعفرپور برزکی، 1محمد کارکنان نصرآبادي

 
  چکیده 

 فرهنگـی و اجتمـاعی  هـاي   یکی از راهکارهاي مهم تقویت زیرسـاخت  عنوان به پدافند غیرعامل
شناسایی فقر و محرومیت  راهکارهاي مطرح در ترین مهمیکی از  عنوان بهآمایش سرزمین . باشد می

این مفهوم با نگـرش بـازده پایـدار و    . باشد می و تأمین رفاه اجتماعی شهرونداناي  هملی و منطق
به تعیین نوع ، مختلف انسانهاي  بر حسب توان و استعداد کیفی و کمی زمین براي استفاده، درخور

ی و ضایع شدن محـیط زیسـت و در   بنابراین از هدر رفتن منابع طبیع. پردازد می کاربري از زمین
  . کاهد می نتیجه از فقر انسانی

یکـی از   عنوان بهآمایش سرزمین ، باشد می فرایندي چند بعدي، با توجه به اینکه فرایند توسعه   
توان بـه   می باشد که می مختلف مطرحهاي  توسعه و رفاه اجتماعی نیز در سطوح و الیههاي  اهرم

آمایش  تأثیربنابراین بررسی نقش و . استانی و ملی اشاره نمود، منطقه اي، سطوح محلی یا ناحیه اي
رفـاه و توسـعه   هـاي   و شاخصها  سرزمین در تأمین رفاه شهروندان موضوعی است که با مؤلفه

رابطه دوسویه آمایش سرزمین با توزیع  تأثیردر این نوشتار به . باشند می اجتماعی در ارتباط مستقیم
  . مشارکت و امنیت اجتماعی و اقتصادي پرداخته شده است ،تحصیالت، جمعیت

توان توزیـع جمعیـت    می صحیح و عادالنه در زمینه آمایش سرزمین ریزي برنامهدر مجموع با    
افزایش سطح آگاهی و ها،  جلوگیري از مهاجرت بی رویه جمعیت به برخی شهرها و استان، متناسب

افزایش امنیت بـه ویـژه   ، افزایش مشارکت اجتماعی، گیتوزیع عادالنه امکانات فرهن، تحصیالت
  . امنیت اقتصادي و رفع فقر و محرومیت و در نهایت رفاه اجتماعی شهروندان را به دست آورد

، مشارکت اجتماعی، فقر و محرومیت، رفاه اجتماعی، آمایش سرزمینپدافند غیرعامل،  :ها کلیدواژه
  امنیت

    

                                                   
     m.karkonan@kashanu.ac.irدانشجوي دکتري رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران /   .1
  دکتري بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه کاشان دانشجوي .2
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  مقدمه
 به مجموعه اقدامتی اطالق غیرعاملپدافند  و استفاده از آن قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد. غیرعاملپدافند 

گردد که مستلزم به کارگیري جنگ افزار نبوده و با اجراي آن م یتوان از وارد شدن خسارت مالی و  می
و یا میزان این  تجهیزات و تأسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیري نموده

دافند غیر عامل به مجموعه پ). نابراین، 17: 1389خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد(اسکندري،
اي از تدابیر و اقداماتی گفته میشود که بدون استفاده از سالح باعث کاهش آسیب پذیري، تلفات جانی و 

افند غیر عامل یعنی دفاع بدون سالح در مقابل به عبارت ساده، پد خسارات و افزایش قدرت پایداري شود.
  .تهدید

برنامه ریزي آمایش سرزمین، روند جامعی از برنامه ریزي منطقه اي را ارایه می کند. این شکل از برنامه 
ریزي براي به کارگیري برنامه ریزي منطقه اي در سطح یک کشور بهترین مکمل براي برنامه ریزي کالن و 

ریزي آمایش سرزمین چون با دیدي وسیع و همه جانبه به فضاي ملی نگاه می کند، کلیه بخشی است. برنامه 
مناطق کشور را با حوصله و دقت از جهات مختلـف مـورد مطالعـه و شناسـایی قـرار مـی دهـد و براسـاس         

ملـی   توانمندیها، قابلیتها و استعدادهاي هر منطقه باتوجه به یکنواختی و هماهنگی اثرات نتایج عملکردهـاي 
  .در سطح ملی، نقش و مسئولیت خاص به مناطق مختلف کشور محول می کندها  آن

مهمترین خصوصیات آمایش سرزمین، جامع نگري، دوراندیشی، کل گرایی، کیفیت گرایی و سـازماندهی   
فضاي کشور است. هدف آمایش سرزمین، توزیع بهینه جمعیت و فعالیت در سرزمین است، به گونـه اي کـه   

منطقه متناسب با قابلیت ها، نیازها و موقعیت خود از طیف مناسبی از فعالیت هاي اقتصـادي و اجتمـاعی   هر 
برخوردار باشد و جمعیتی متناسب با توان و ظرفیت اقتصادي خود بپـذیرد. بـه عبـارت دیگـر، هـدف کلـی       

  .افع ملی استآمایش سرزمین، سازماندهی فضا به منظور بهره وري مطلوب از سرزمین در چارچوب من
و تحلیل قانونمندیهاي حاکم بر شکل گیري آن، کلیدي ترین نقش را  در بحث آمایش سرزمین، مقوله فضا

و تعابیر مختلفی وجود دارد. اما در مجمـوع مـی   ها  در برنامه ریزي دارد. به طور کلی در مورد فضا برداشت
جتماعی بخشی از جامعه در محیط مشخصـی  ا -توان گفت فضا دربرگیرنده و حاصل روابط متقابل اقتصادي 

سـازمان   .از سرزمین است و سازمان فضایی تبیین روابط بین انسان و فضـا و فعالیتهـاي انسـان در فضـا اسـت     
اجتمـاعی و   -فضایی سیماي کلی و چگونگی پراکنش و اسکان جمعیت و توزیع استقرار و سـاختار اقتصـادي   

  .ازدکنش هاي متقابل بین آنها را مشخص می س
باشد که با بهره گیري از دستاوردهاي علوم و فنون جدید به سرعت  می بنابراین آمایش سرزمین دانشی نو

باشد. موضوع این دانش، فضا و چگـونگی سـازماندهی عقالیـی آن در ابعـاد ملـی و       می در حال رشد و توسعه
انسانی، اجتماعی هاي  حقیقت جنبهمنطقه اي است و هر چند به ظاهر جنبه فیزیکی و اقتصادي دارد، اما در 
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  ).7: 1372گیرد(ماهنامه سنبله، می و محیطی زندگی مردمان و جامعه را نیز در بر
  پدافند غیرعامل  

گردد که مستلزم به کارگیري جنگ افزار نبوده و در واقع پدافند غیرعامل به مجموعه اقداماتی اطالق می
که کاهش خسارات مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی و ترین روش دفاعی است آمیزترین و معقولصلح

-حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی را به دنبال دارد. از آن جا که کشور عزیزمان ایران، یکی از مهم
-هاي ملی در حوزهباشد، لزوم توجه به حفظ سرمایهها میترین اهداف آمریکا، استکبار غرب و صهیونیست

دفاع، صنعت، انرژي، مالی و اقتصادي، بهداشت، اطالعات، ارتباطات و امنیت و ...  هاي مختلفی نظیر
شود این حوزه ماهیت بین شود. با یک رویکرد ملی و فنی به مقوله پدافند غیرعامل مشخص میدوچندان می

مهندسی، اي داشته و از سوي دیگر پدافند غیرعامل شامل مقوالتی نظیر مالحظات و معیارهاي فنی و رشته
  ).4: 1389نیا، شود(موحديسازي و ... میامنیتی،  اطالعاتی، اطالع رسانی، آموزش، فرهنگ

  غیرعاملاهداف دفاع 
 گیري تسلیحات آفندي دشمن.یابی و دقت هدفهاي شناسایی، هدفکاهش قابلیت و توانایی سامانه .1
 هاي کالن ملی کشور.حفظ سرمایه .2
 ها و تدوام عملیات تولید و خدمات رسانی.تحفظ توان خودي جهت ادامه فعالی .3
 افزایش آستانه مقاومت مردمی و قواي خودي در برابر تهاجمات دشمن. .4
 باال بردن توان دفاعی کشور.  .5
 هاي الزم مقابله با دشمن در شرایط تهدیدات نامتقارن. ایجاد آمادگی .6
 ).25و  24: 1389نیا، حفظ تمامیت ارضی، امنیت ملی و استقالل کشور(موحدي .7

ترین روش دفاعی است که کـاهش  آمیزترین و اثربخشدر مجموع، دفاع غیرعامل مکمل دفاع عامل، صلح
هاي ملی و مراکـز حیـاتی، حسـاس و مهـم و پایـداري ملـی را بـدنبال دارد. پدافنـد         پذیري زیرساختآسیب

من افـزایش تـوان بازدارنـدگی    هاي دفاعی و ارتقاي آستانه تحمل عمومی، ضغیرعامل از طریق توسعه ظرفیت
-ملی و مقاومت مردمی، بـا افـزایش هزینـه تهـاجم، تردیـد اساسـی را در اراده تهـاجمی دشـمن ایجـاد مـی          

  ).  32: 1389نماید(اسکندري، 
  تعریف آمایش سرزمین

به کار  1940وزیر اسبق بازسازي و مسکن فرانسه در دهه  "کلودیوس پتی"آمایش سرزمین اولین بار توسط 
  ده شد و به سرعت در فرایند توسعه جوامع مقبولیت عام یافت. بر

در فرهنگ معین، آمایش سرزمین مترادف مفاهیم و واژه هایی چون آمیختن، آراستن، زینـت دادن، مهیـا   
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  کردن و به سبک درآوردن آمده است.
 منظـور  بـه  مینسـرز  در انسان هاي و فعالیت سرزمین انسان، بین رابطه تنظیم از عبارت سرزمین آمایش

 معنـوي  و مـادي  وضـعیت  بهبـود  جهـت  در و فضـایی  انسانی امکانات جمیع از پایدار، و در خور بهره وري

  .)10: 1386باشد(میرمحمدي، می زمان طول در اجتماع
منظور از آمایش سرزمین تعیین توان بالقوه و شایستگی اراضی یا به عبارت دیگر تعیین مطلوب ترین نوع 

آنهاست. به عبارت دیگر آمایش فرایندي است که زیبندگی هـر نـوع اسـتفاده اي را بـراي هـر      بهره وري از 
  ).70: 1376دهد(مجنونیان، می آن نشانهاي  بخشی از سرزمین با توجه به قابلیت

 هـاي  بـه ویژگـی   توجـه  با منابع، بهتر تخصیص جهت در سندي تدوین معنی به آمایش دیگر عبارت به

 آثار نمودن لحاظ ضمن مورد نظر، منطقه خاص شرایط به توجه با بررسی روش این رد که باشد می سرزمین

 وضـعیت  از سـندي  تهیه به اقدام آن، نفوذ مستقیم حوزه بر منطقه، در گذاري سرمایه تحوالت پیامدهاي و

 منابع توزیع نماید، می سعی الزم، تحلیلی و استنتاجی هاي با روش و نموده مستقیم نفوذ حوزه آینده و موجود

 .گردند مطرح توأماً سرزمین، فضایی مالحظات با و منابع بهتر سمت تخصیص به مزبور حوزه در
آمایش سرزمین زیربناي امر سازماندهی توسعه منطقه اي و به بیانی دیگـر ابـزار اصـلی    در تعریفی دیگر 

 با توجه به تعاریف ارایه شده از آمـایش سـرزمین   .برنامه ریزي و تصمیم گیري هاي منطقه اي و ملی است
توان نتیجه گرفت که انسان، سرزمین، فعالیت، رابطه معقوالنه، کاربري بهینه و تدبیر و تعـادل فضـایی از    می
توانـد از یـک    مـی  باشند. لذا مقیاس و دامنه این مفهـوم نیـز   می آمایشیهاي  تفکرات اصلی و برنامههاي  پایه

نقطـه اشـتراك تمـامی    ناحیه بزرگ و حتی تا سطح یک کشور باشد. به عبارت دیگر،  سرزمین کوچک تا
 تعاریف مفاهیمی چون کاربري بهینـه، ارزیـابی تـوان اکولـوژي سـرزمین، تـدبیر و تنظـیم و بهیـود شـرایط         

  ).125: 1382باشد(حسین زاده دلیر، می
ات هر یک از تعاریف ارایه شده، در مجموع، با توجه به سیر تکاملی مفهوم آمایش و توجه به خصوصی

  شود: گانه زیر، مفهوم عملیاتی و تخصصی آمایش سرزمین به شرح زیر حاصل می در قالب وظایف شش
  هاي خاص. یابی براي فعالیت مکان -
  هاي خاص. یابی براي مکان فعالیت -
  پذیري در هر حوزه جغرافیایی. تناسب بین جمعیت و ظرفیت توسعه -
  هاي متناسب الگوي اسکان جمعیت. گزینهارایه  -
  هاي متناسب الگوي سازماندهی فضا. ارایه گزینه -
  زیست. ترتیبات حفاظت از محیط -

با توجه به گرایش متخصصان و برنامه ریزان به آمایش سرزمین به عنوان یکـی از راهکارهـاي توسـعه،    
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  ست:آمایش سرزمین مطرح گردیده اهاي  اهداف زیر به عنوان زیمنه
 محیطیهاي  و دادهها  در فضا به تناسب ویژگیها  توزیع بهتر و هماهنگ فعالیت •
 استقرار مستمر جمعیت در حد متناسب خود بر روي فضا •
 جلوگیري از حرکت مکانی بدون برنامه جمعیت ها •
 مهاجرهاي  کاربرد تدابیر الزم در توزیع جغرافیایی جمعیت •
 آنهاکاهش تبین و اختالفات محیطی و اصالح  •
نامطلوب و به اصطالح ناپذیراي جغرافیایی(سازمان مدیریت و هاي  بهسازي و بازسازي مکان •

 ).4: 1380برنامه ریزي،
باشد که حول  می بنابراین بهترین راهکار به منظور تعیین اهداف آمایش سرزمین، نگاه عمیق به این مفهوم

  باشد. می ضع آتی و ...محورهاي شناخت منابع سرزمین، کاربري بهینه، پیش بینی و
 تعدادي شامل نیز مراحل از هریک که یافته تشکیل کلی مرحله سه از آمایش سرزمینفرآیند

 است: گام

 آنو جمع تجهیز و طرح تشکیالتی سازمان مطالعات، استقرار شرح که شامل تدوینسازماندهی  الف) مرحله

 باشد. می شده انجام جامعهاي  طرح مطالعات بندي جمع و آوري
 سنجی قابلیت و موجود وضع بررسی ب)مرحله

 آن شکل گیري بر موثر عوامل شناسایی و کشور فضایی ساختار موجود وضع تحلیل و شناخت : اول گام
 اقتصاديهاي  فعالیت ملی کار تقسیم در مناطق نقش بررسی دوم: گام
 اي منطقه توسعه در موثر مقررات و ظوابط بررسی سوم: گام
 و فعالیت جمعیت توزیع و فضایی ساختار بر حاکم گرایشات و ضعف و قوت نقاط استنتاج : چهارم گام

  کشور در
 انسان و طبیعی زیست محیط نظر از بحران آستانه در یا بحرانی نواحی شناسایی پنجم: گام
 کشور در توسعههاي  قابلیت فضایی پراکندگی چگونگی بررسی ششم: گام

 نگري آینده ج)مرحله
 مطالعات افق در کشور جمعیت شمار بینی اول:پیش گام
 توسعه در دار اولویت قلمروهاي دوم:تعیین گام
 نسـبی، وضـعیت  هـاي   مزیـت  اسـاس  بـر  کشور در اقتصاديهاي  فعالیت فضایی توزیع :چگونگی سوم گام

 خاص مالحظات و محیطی زیست
 و روستایی) شهري (نظام زیست مراتبی سلسله نظام طراحی و شهرها جمعیتی بندي :سطح چهارم گام
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 و تفریحی، فرهنگی مالی، و پولی بازرگانی،هاي  زمینه در برتر خدمات استقرار نظام : طراحی پنجم گام

 تولید پشتیبانی خدمات و عالی آموزش تخصصی، درمان
 روستایی و شهري جوامع میان جمعیت ششم: توزیع گام
 مناطق پذیري جمعیت حد هفتم: تعیین گام
 راههاي  شبکه آب، انتقال و مهار (تأسیسات زیربنایی اصلیهاي  شبکه استقرار الگوي : طراحی هشتم گام

 انرژي)هاي  شبکه و
 اي منطقه توسعه مدیریت و تشکیالتی سازمان نهم: چگونگی گام
 اي منطقه توسعه دهم: سیاستگزازي گام
هـاي   شـبکه  اسـتقرار  و فعالیـت  و زیسـت  مراکـز  توسـعه  محیطـی،  زیسـت  ظـوابط  : تدوین یازدهم گام

  ).13: 1374زیربنایی(مخدوم،
الزم با طرح کالبدي ملـی بـه   هاي  مختلف، هماهنگیهاي  در مطالعات آمایش سرزمین در مقیاسبنابراین 

خصوص در بخش منطقه بندي، جهت تطابق مطالعات صورت گیرد. این امر به دالیـل زیـر ضـرورت یافتـه     
  :است
 مناطق هاي  ز امکانات و قابلیتبهره برداري مناسب ا -
 ایجادتعادل فضایی در پهنه سرزمین  -
 منطقه اي  -فرهنگی مناطق در فرآیند ملیهاي  تلفیق ویژگی -
 مختلف اقتصادي هاي  ایجاد هماهنگی بین بخش -
 توجه به مناسبات جهانی و منطقه اي در برنامه ریزي آمایش سرزمین  -
 محوري به مناطق هاي  تخصصی کردن و دادن نقش -
هـاي   و در نهایت جهت ایجاد زمینه براي رشد و توسعه کشور به مفهـوم واقعـی و اسـتفاده از قابلیـت      -

  .طبیعی، اجتماعی و اقتصادي در تسریع فرآیند توسعه و هدایت صحیح چارچوب توسعه
مـواردي ذکـر    نیز در خصوص آمایش سـرزمین  1404سند چشم انداز جمهوري اسالمی ایران در افق   در

سازد. پیگیري آمایش سرزمین مبتنی بر اصول ذیل در ایـن   می له را نمایانأگردیده است که اهمیت جدي مس
  :توانند به عنوان رسالت آمایش سرزمین مطرح شوند می این موارد که سند مطرح شده است

 مالحظات امنیتی و دفاعی  -
 کارایی و بازدهی اقتصادي   -
 ی سرزمین وحدت و یکپارچگ -
 منطقه اي هاي  گسترش عدالت اجتماعی و تعادل -
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 حفاظت محیط زیست و احیاي منابع طبیعی  -
 ایرانی و حراست از میراث فرهنگی  -حفظ هویت اسالمی  -
 تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور  -
  خصوصاً در مناطق روستایی کشور ها  رفع محرومیت -

  رفاه اجتماعی
رفاه اجتماعی مجموعه تدابیر رفاهی و اجتماعی را در بر می گیرد که در شکل دهی به تعامل اجتماعی افراد 
داراي نقش اساسی است. بهبود سطح روانی توده هاي اجتماعی در جهت زندگی مطلوب را نیز می توان از 

  ).318 :1363هاي رفاه اجتماعی قلمداد کرد(استوتزل،  شاخص
علوم اجتماعی ذیل عنوان رفاه اجتماعی آمده است که اصطالح رفاه در گسـترده تـرین   در کتاب فرهنگ 

تر اشاره به راحتی و بهبود وضع مردم بیشتر از درآمـدهاي  مفهوم به معناي بهزیستی است و به مفهوم محدود
ـ    ).44:  1384 ،(گولد و کولبباشد می ،پولی که کسب می کنند ه اصـالح  در تعریفی دیگر، رفـاه اجتمـاعی ب

شرایط زندگی فرد یا گروه زیان دیده از لحاظ جسمی، فکري، هیجانی، اقتصادي و یا ناتوان از لحاظ اجتماعی 
  ).52: 1386و یا در شکل دیگر مشخص شده است(منصور،

هاي رفاه اجتمـاعی عبارتنـد از:   ها و شاخصمهمترین مؤلفه هاي مطرح شده،با توجه به تعاریف و دیدگاه
  ).5:1384خو، (آراسته

مجموعه متشکل از خدمات، مؤسسات و نهادها براي تأمین زندگی مطلوب و برخورداري از موهبت هاي  -
  طبیعی و منابع اجتماعی .

نظامی از خدمات، مؤسسات و نهادهـا بـراي تـأمین زنـدگی بهتـر و روابـط مناسـب تـر بـراي شـکوفایی            -
  . هاها و ظرفیتقابلیت ،استعدادها

  هاي سازمان یافته براي تطبیق انسان با محیط اجتماعی. عالیتمجموعۀ ف -
  و خدمات براي تأمین نیازهاي اساسی و اولیه انسان. ها  نظامی از قوانین، برنامه -
  سیستم منظمی از خدمات اجتماعی براي تأمین زندگی مناسب افراد جامعه.  -
  .تصادي بین همه افراد جامعهتالش براي تأمین تساوي فرصت هاي زیستی، اجتماعی و اق -

  آمایش سرزمین و رفاه اجتماعی مبتنی بر پدافندغیرعامل
باشد. پیدایش  می توجه به برنامه ریزي به منظور دستیابی به توسعه و رفاه اجتماعی، امري اجتناب ناپذیر

آب آشامیدنی اقتصادي، رشد بی رویه جمعیت، کمبود هاي  نارسایی هایی چون آلودگی محیط زیست، نارسایی
در شهرها و مسائلی از این قبیل در سطح ملی، منطقه اي و محلی، حاکی از آن است که نظام برنامه ریزي 

گردد.  می مختلف جامعههاي  بادش که باعث بروز عدم تعادل در بخش می عمده ايهاي  کشور داراي نارسایی
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ناشی از توسعه در هاي  اخت عدم تعادلدر آمایش سرزمین، به منظور تأمین رفاه اجتماعی شهروندان شن
  باشد که مهمترین آنها عبارتند از: می جامعه ضروري

عدم تعادل در بخش جمعیتی( تراکم شدید جمعیت در برخی نقاط و کم جمعیتی شدید در برخی  •
 نقاط دیگر)

 مختلف کشاورزي، صنعت و خدمات)هاي  عدم تعادل بخشی( مانند عدم تعادل بین بخش •
 اجتماعی( مانند عدم تعادل بین شهر و روستا) عدم تعادل •
 عدم تعادل اقتصادي( مانند شکاف بین بخش نوین و سنتی اقتصاد و عدم تعادل بین تولید و مصرف)  •
توسعه(معصومی هاي  عدم تعادل منطقه اي( مانند عدم تعادل بین فضاهاي حاشیه اي و قطب •

 ).49: 1376اشکوري،
باشد که نقش بسـیار در   می مختلف زندگی اجتماعی انسانهاي  باط با پدیدهبنابراین آمایش سرزمین در ارت

  رفاه شهروندان دارد. در ذیل به مهمترین آنها پرداخته شده است:
  آمایش سرزمین و جمعیت   -1

جامعه ایران به نحوي است که تراکم شدید جمعیت در برخی نقاط و تراکم اندك جمعیت در برخی نقاط 
گردد. به طوریکه اگر کشورمان را به دو  می مشکالت و مسائل مختلفی براي شهروندان دیگر، باعث بروز

باشد. این امر در توزیع امکانات  می نیمه شرقی و غربی تقسیم نمایید، بخش غربی آن بسیرا پرجمعیت
  اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و رفاهی تأثیر بسیاري دارد.

باشـد. بـه    می ن، توزیع مناسب فضایی جمعیت به گونه اي بهینهراهکار: از مهمترین اهداف آمایش سرزمی
تواند به افـزایش   می عبارت دیگر سازماندهی بهتر و بهینه جمعیت در فضا از مهمترین راهکارهایی است که

رفاه شهروندان از طریق افزایش سواد و تحصیالت، اشاعه فرهنگی و ترویج بهداشت و آموزش جمعیت منجر 
جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی در نتیجـه برنامـه ریـزي آمایشـی بـه شـدت       هاي  طریق نارسایی گردد و از این

ملی در جامعه با هدف ایجـاد نظـم و انسـجام واقعـی بـین      هاي  کاهش خواهد یافت. این امر با اتخاذ سیاست
  گردد. می عوامل انسانی و طبیعی امکان پذیر

  آمایش سرزمین و بهبود آموزش و سواد   -2
گوناگون در رفاه انسان نقش دارد. تحصیالت با بهبود توانایی مردم براي کسب هاي  ت از راهتحصیال

نماید و  می افزاید، دید انسان را وسیع تر می اطالعات و بهره گیري از آنها، بر درك اسان از محیط اقتصادي
دهند.  می شهروند انجاموشد که آنها در مقام مصرف کننده، تولید کننده و  می باعث بهیود انتخاب هایی

تحصیالت با افزایش بهره وري افراد و توان بالقوه آنها براي دستیابی به سطح باالتر زندگی، باعث تقویت 
شود. به عبارت دیگر تحصیالت با فزایش  می توانایی افراد، براي برآورده ساختن نیازهاي خود و خانواده شان
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فردي و اجتماعی را هاي  افراد براي پیشرفتهاي  امنه فرصتمیزان اعتماد به نفس در خلق و نوآوري، د
  دهد. می گسترش

  آمایش سرزمین و مشارکت اجتماعی -3
مشارکت کردن به معناي سهمی در چیزي یافتن و از آن سود بردن و یا در گروهی شرکت » آلن بیرو«از نظر 

مشارکت بعنوان حالت یا وضع  جستن و بنابراین با آن همکاري داشتن است و به همین جهت باید بین
مشارکت اجتماعی مفهومی . (شرکت کردن) و مشارکت بعنوان عمل و تعهد (عمل مشارکت) تمیز قائل شد

است که مخصوصا در جامعه شناسی کارکردي و گرایشهاي موجود در آن مورد استفاده قرار گرفته است. از 
  رسطح ساختها باید شامل مباحث زیر باشد.تحلیل کارکردهاي نهان و آشکار، مخصوصا د "مرتن"نظر 

وضع و شرایط مشارکت کنندگان در ساخت اجتماعی : مشارکت تفاوتی معنـاي عـاطفی و شـناختی رفتـار      -
 پردازند. آنانکه به مشارکت می

 تمایز بین انگیزه هاي مشارکت و رفتار مشارکت کنندگان. -
ته اند، هر چند که مشارکت کنندگان چندان شـناختی از  پیوسها  جنبه هاي رفتاري منظم که با این انگیزه -

 ).67: 1382، توسلی، 257: 1370آن نداشته باشند (بیرو، 
تـوان از   مـی  گـردد،  مـی  با توجه به اینکه منافع حاصله از توسعه در جامعه ایران به طور نـابرابر توزیـع  

اده نمود. مشارکت، بـه عنـوان وسـیله    مشارکت اجتماعی به عنوان ابزاري براي معکوس نمودن این روند استف
اجتماعی و همیاري در توسعه و بهـره  هاي  شرکت جستن در تصمیم گیريهاي  افزایش و توزیع مجدد فرصت
شود. در این صورت با مشارکت دادن شهروندان در امور مختلف مزایاي زیـر   می مند شدن از ثمرات آن تلقی

  گردد. می أمین رفاه اجتماعی شهروندان فراهمگردد که در نوع خود مسیري براي ت می حاصل
 سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان •
 رشد و تعالی انسان به سوي اهداف توسعه اي •
 افزایش حس مسئولیت پذیري شهروندان •
دوري جستن از تقدیرگرایی، انزواطلبی، خاص گرایی و عاطفه گرایی( طبق نظریه الگوهاي نظري  •

 پارسونز)
 دهی و تولید ملیافزایش میزان باز •
 افزایش میزان اعتماد مردم به مسئولین و نهادهاي دولتی •
 شناسایی علمی تر مسائل و مشکالت منطقه اي و تالش در جهت کاهش و رفع آنها •
 حذف تشکیالت غیر ضروري با تشکیل نهادهاي مردمی و خودجوش •
 محلی و منطقه ايهاي  کاهش دامنه اختالفات و نزاع •
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 و وجدان کاري شهروندانافزایش روحیه کار  •
 افزایش کیفیت اجراي پروژه ها •
 تقویت قوه ابتکار و خالقیت شهروندان •

  آمایش سرزمین و امنیت اجتماعی -4
و استعدادهاي منطقه ها  آمایش سرزمین یا تالش در جهت ایجاد رفاه و امکانات منطقه اي بر اساس توانایی

دهد. زمانی که آمایش سرزمین  می اقتصادي را تحت تأثیر قراراي از طرق مختلف، امنیت و به ویژه امنیت 
در مناطق مختلف یکنواخت و عادالنه نباشد، نباید انتظار محیطی امن براي توسعه و تأمین رفاه در جامعه در 

تواند در حوزه  می اشتغال، سرمایه گذاري و... داشت. لذا اجراي صحیح و عادالنه آمایش سرزمینهاي  زمینه
  ت نتایج زیر را داشته باشد:امنی
  اقتصادي متناسب با منطقه یا ناحیههاي  ایجاد زیر ساخت -الف

و استعدادهاي منطقه و تصمیم گیري متناسب بـا  ها  ب: اصالح ساختار برنامه ریزي د رراستاي بررسی توانایی
  آن

موجـود و اینـده نگـري در    هـاي   و ظرفیـت ها  ج: توزیع امکانات رفاهی در مناطق مختلف با اتکا به پتانسیل
  زمینه نیازهاي کلی آن

  نتیجه گیري
در مجموع آمایش سرزمین نقش بسیار زیادي در برنامه ریزي به منظور تأمین رفاه اجتماعی شهروندان با 

اجتماعی و ارائه راه هاي  توجه به رویکرد پدافندغیرعامل دارد. فرایند توجیه و تبیین و روشن نمودن آرمان
کلی هاي  و پتانسیلها  در فضاي سرزمین با توجه به ظرفیتها  جهت سامان بخشیدن به فعالیت حل هایی در

توزیع جمعیت متناسب و عداالنه، توزیع هاي  کند تا زمینه می باشد. این امر ایجاب می موجود در آن منطقه
ادي شهروندان، تأمین امکانات فرهنگی عادالنه و متناسب با منطقه، ایجاد شرایط مشارکت اجتماعی و اقتص

 امنیت اجتماعی و اقتصادي، افزایش میزان تحصیالت و آگاهی شهروندان و ... فراهم گردد. این امر باعث
و نیازهاي شهروندان شناسایی شده و با ارزش نهادن به متخصصین و نظریات آنها و نیز ها  شود تا انگیزه می

هاي  و سیاستها  گردد. به طوریکه با اجراي عادالنه برنامهشهروندان، حداقلی از رفاه اجتماعی انها فراهم 
  آمایش سرزمین توزیع امکانات رفاهی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی به طور عادالنه خواهد بود.
  بر این اساس ضرورت دارد موارد زیر در برناه ریزي آمایش سرزمین مورد توجه قرار گیرد:

 زیربناییهاي  ظرفیت تجهیز مراکز جمعیتی و صنعتی و توسعه •
 سرزمینهاي  سازگاري توسعه با ویژگی •
 چشم انداز توسعه فضایی کشور •
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 آمایش سرزمین و پدافندغیرعامل متناسب با سند چشم انداز کشورهاي  تدوین سیاست •
 آموزش مداوم پدافندغیرعامل و القاي تفکر آمایش سرزمین بویژه در مناطق محروم کشور •
 مناطقهاي  مکانات و قابلیتبهره برداري متناسب از ا •
 فرهنگی مناطق در فرایند ملی/منطقه ايهاي  تلفیق ویژگی •
 مختلف اقتصادي جامعههاي  ایجاد هماهنگی بین بخش •
طبیعی، اجتماعی و هاي  ایجاد زمینه براي رشد و توسعه کشور به مفهوم واقعی و استفاده از قابلیت •

  چارچوب توسعه اقتصادي در تسریع فرایند توسعه و هدایت صحیح
  
  منابع

 )، انواع و کارکردهاي تعاونیها، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور تهران.1384آراسته خو، محمد(
 54)، ماهنامه سنبله، سال ششم، شماره 1372آمایش سرزمین(

  پدافند غیرعامل، تهران، انتشارات بوستان حمیدهاي  )، دانستنی1389اسکندري، حمید(
 )، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، تهران، نشر کیهان1370بیرو،آلن(

اي نمونـه   هاي روستایی خراسان، تیپ کوهسـتانی دره  )، مهاجرت1366یزدي، محمدحسین، فدایی، احمد( پاپلی
 .6روستایی روئین، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 

 ه آنومیک، تهران، انتشارات دانشگاه تهران)، مشارکت اجتماعی در شرایط جامع1382توسلی،غالمعباس(
)، آمایش سرزمین( تجربه جهانی و انطباق آن با وضع ایران)، تهـران، مرکـز مطالعـات و    1384توفیق، فیروز(

 تحقیقات شهرسازي و معماري ایران
نشـر  درسـی، تهـران،    ریـزي  برنامه تا سرزمین آمایش از )،1385نادرقلی( قورچیان، و مینا آوانکی، جمشیدي
 فراشناختی  اندیشه

 )، برناه ریزي ناحیه اي، تهران، انتشارات سمت1382حسین زاده دلیر، کریم(
)، مطالعات آمایش سرزمین( سابقه، مفاهیم و شرایط کنـونی، تهـران،   1380سازمان مدیریت و برنامه ریزي(

 انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزي
 آستان قدس رضوي .هد، انتشارات مش ،تأمین اجتماعی ،)1368طالب، مهدي(

 .، مباحثی پیرامون آمایش سرزمین )1381(فوالدي، محمد حسن
)، فرهنگ علوم اجتماعی، گروه مترجمان و به کوشش محمد جـواد  1384گولد، جولیوس و ویلیام ل کولب(

 زاهدي مازندرانی، تهران، انتشارات مازیار.
 لی، تهران، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.مهاي  )، طرح ریزي پارك1376مجنونیان، هنریک(
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 )، شالوده آمایش سرزمین، تهران، انتشارات دانشگاه تهران1374مخدوم، مجید(
 )، اصول و مبانی برنامه ریزي منطقه اي، تهران، نشر صومعه سرا1376معصومی اشکوري، سیدحسن(

 تماعی، تهران، نشر دوران)، قوانین و مقررات کار رفاه و تأمین اج1386منصور، جهانگیر(
 ، شناسایی نقاط گروهی، برنامه و بودجه تهران )1354(مهندسین مشاور ستیران
)، آمایش سرزمین و مالحظات امنیت اقتصادي، تهران، مؤسسه تحقیقاتی تـدبیر  1386میرمحمدي، سیدمحمد(

 اقتصاد
 و پـژوهش  فصلنامه ،عالی آموزش ریزي برنامه براي راهنمایی : سرزمین )، آمایش1373پریدخت( وحیدي،

  4 و3 شماره عالی، آموزش در ریزي برنامه
 



  سیستم اطالعات جغرافیایی مشارکتی و پدافندغیرعامل در مدیریت شهرها
  2غالمرضا نیاسري ،1کارکنان نصرآباديمحمد 

  
  چکیده:

کلیدي پدافندغیرعامل و زمینه ساز  توسعه هاي  امروزه مشارکت اجتماعی یکی از مهمترین مؤلفه
باشد که مدیریت شهري یا حاکمان شهري با استفاده از تدابیر و راهکارهاي مختلف و با  می شهرها

جلب و افزایش مشارکت اجتماعی شهروندان هاي  زمینه توانند می توجه به نقطه نظر آمایش سرزمین
را فراهم نمایند. بر این اساس یکی از مهمترین این راهکارهـاي سیسـتم اطالعـات جغرافیـایی     

دانند که این  افزار می افزار و نرم اي از سخت را مجموعه GISاي  عدهباشد.  می مشارکت اجتماعی
کننـدگان   نگرند و تولید ي از دید تحلیلی به این سیستم میا است و عده GISاي به  نگاهی رایانه

دانند که در  اي می اطالعات مکانی آن را بستري براي تهیه نقشه و تجزیه و تحلیل اطالعات نقشه
اي سازمان  مجموعه  GISعده اي دیگر از بعد جامعه شناختی اي از اینهاست.  مجموعه GISواقع 
اي، اطالعات جغرافیایی و افراد متخصص که به منظور کسب،  ار رایانهافز افزار و نرم از سخت  یافته

ه کلیه اشکال اطالعات جغرافیایی، طراحی و ئسازي، پردازش، تحلیل و ارا  نگامه سازي، به ذخیره
نیازمند شکل پیشرفته اي از  از طرف دیگر اداره امور شهرها در جامعه امروزي، ایجاد شده است. 

GIS  اطالعات جغرافیایی مشارکتی می باشد. این سیستم اصل را بر درك عمومی به نام سیستم
شهروندان در اداره امور شهري می داند و بر اسـاس آن اسـتراتژیها و برنامـه هـاي مختلـف و      
گونانگونی را به مسئوالن و برنامه ریزان جهت هرچه بهتر اداره شدن شهر می دهد. در این نوشتار 

از جمله افزایش تعامل شهروندان و مسئولین، اسـتفاده صـحیح از    GIS-Pبه مزایاي استفاده از 
و تحقیقات در زمینه توسعه شهري و  امکان نظارت بر تصمیمات و برنامه هاي محلی اشاره ها  داده

  شده است.
پدافندغیرعامل، سیستم اطالعات جغرافیایی، مشارکت اجتماعی، سیستم اطالعات  واژگان کلیدي:
  ارکتی.جغرافیایی مش

   

                                                   
    m.karkonan@kashanu.ac.irن دانشجوي دکتري رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی تهرا 1
 دانشگاه فردوسی مشهدکارشناسی ارشد جغرافیاي سیاسی  2

mailto:m.karkonan@kashanu.ac.ir
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  مقدمه
پیشرفت و توسعه جوامع بیانگر آن است که دیگر شیوه هاي سنتی و دیرینه جوابگوي نیازهاي انسانها نمی 

و روشهاي ها  باشند. در قرن حاضر که قرن ارتباطات و توسعه انواع مختلف فناوریها می باشد، کاربرد شیوه
باشد. با گسترش شهرها و افزایش جمعیت و نوین و مطابق با تکنولوژیهاي جدید اجتناب ناپذیر می 

مهاجرتهاي متداوم و مقطعی به شهرها مدیریت شهرها دچار مشکالت عدیده اي شده است. یکی از 
رهیافتهاي مهم براي حل این  قبیل مشکالت استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی می باشد که استفاده از این 

ي آسان نموده است و از این طریق توانسته عالوه بر حل برخی سیستم برنامه ریزي شهرها را تا حدود
با جمع  GIS تکنولوژي  مشکالت در شهرها، نیاز و خواسته هاي دیگر برنامه ریزیها را نیز برآورده سازد.

هاي جغرافیایی،  و تلفیق اطالعات پایگاه داده هاي معمولی، به وسیله تصویر سازي و استفاده از آنالیز آوري
پیش  ،واضح تر جلوه دادن رویدادها فراهم می سازد. این اطالعات به منظورها  عاتی را براي تهیه نقشهاطال

 .شوند به کار گرفته میها  بینی نتایج و تهیه نقشه
از موقعیـت موضـوع هـاي داده هـا،      عبارت اسـت  یک سیستم اطالعات جغرافیایی واژه جغرافیایی یا در

  .و عرض برحسب مختصات جغرافیایی (طول
مفیـد، نـه تنهـا بـه صـورت       براي ارائه دانسـته هـاي   GIS درها  اطالعات نشان می دهد که داده واژه   
پاسخ هاي نمایشی متنوعی بـه منظـور    و تصاویر رنگی بلکه بصورت گرافیک هاي آماري، جداول وها  نقشه

 .جستجوهاي عملی سازماندهی می شوند
به یکدیگر براي کارکرد  از چندین قسمت متصل و وابسته GIS کهواژه سیستم نیز نشان دهنده این است 

  .هاي گوناگون، ساخته شده است
با توجه به اینکه سیستم اطالعات جغرافیایی بدون برنامه ریزي محلی از اعراب ندارد و برنامه ریزي نیز 

در امـور شـهري تـأثیر     در رابطه با اجتماع و جوامع انسانی می باشد و بر رفتار شـهروندان و مشـارکت آنهـا   
مستقیم دارد، بنابر این می توان پیشرفت و موفقیت سیستم اطالعات جغرافیایی را در گرو مشارکت اجتماعی 

) نیز مـورد تأکیـد قـرار     1997شهروندان دانست. این امر در نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد( 
معه براي توفیق توسعه پایـدار الزم و ضـروري مـی    گرفته است و مطرح شده که پوشش دادن بیشتر افراد جا

باشد. از طرف دیگر با توجه به اینکه جوامع شهري در کشورهاي در حال توسعه مشکالت ویژه و منحصـر  
به فرد خود را دارند و کارشناسان و متخصصان شهري به تنهایی نمی تواننـد ایـن مشـکالت را حـل نماینـد،      

دان در حل این مشکالت بسـیار مـورد توجـه قـرار مـی گیـرد( ضـرابی و        بنابراین مشارکت اجتماعی شهرون
).  در این نوشتار ضمن پرداختن بـه مفهـوم، تاریخچـه تحـوالت، مؤلفـه هـا، اهـداف و        164: 1384اکبري، 

به نقش سیستم اطالعات جغرافیایی مشارکتی در اداره امور شهرها در راستاي توسعه شهري  GISکاربردهاي 
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ست تا به این پرسش پاسخ داده می شود که با شتابان گرفتن تغییر و تحوالت در جوامع جهانی پرداخته شده ا
چگونه سیستم اطالعات جغرافیایی بر مبناي الگوي مشارکت اجتماعی شهروندان و برنامه ریزي اجتماعی می 

  تواند مبناي توسعه پایدار در جوامع گردد؟  
    GISفضاي مفهومی 

افزار و  اي از سخت را مجموعه GISاي  ستم اطالعات جغرافیایی  شده است. عدهتعاریف متعددي از سی
نگرند و  ي از دید تحلیلی به این سیستم میا است و عده GISاي به  دانند که این نگاهی رایانه افزار می نرم

دانند که  ي میا کنندگان اطالعات مکانی آن را بستري براي تهیه نقشه و تجزیه و تحلیل اطالعات نقشه تولید
عده اي دیگر از بعد جامعه شناختی به این نکته می پردازند. در کل اي از اینهاست.  مجموعه GISدر واقع 

تعریف متعددي در مورد سیستم اطالعات جغرافیایی مطرح شده که در زیر به مهمترین آنها پرداخته می 
  شود.

 GISگیرند تا در تمام کاربردهایی که مرتبط بـا   هره میاي ب که از فناوري رایانه اشاره دارد به روشهایی
آوري، ذخیره سازي،  گیریها را فراهم سازد. جمع تحلیل و پشتیبانی از تصمیم مکان و فضاست قابلیت تجزیه و

نوریـان،   (گـردد  تلقـی مـی  GIS بازیافت، تحلیل و نمایش اطالعات مرتبط با مکان از تواناییهایی سازماندهی،
1378: 118(.  
جهـت ذخیـره و بکـارگیري بهبنـه      کـامپیوتري هسـتند کـه   هـاي   سیستم اطالعات جغرافیايهاي  تمسیس

 ،یک سیستم اطالعات جغرافیایی بـراي جمـع آوري   شود. به طور کلی می اطالعات جغرافیایی از آنها استفاده
اصـلی و مهـم   شود که موقعیت جغرافیایی آنها یک مشخصـه   می استفاده ذخیره و تجربه و تحلیل داده هایی

یـک   ،اطالعات جغرافیاییهاي  جغرافیایی بسیار زیاد است لذا قدرت سیستمهاي  داده شود. حجم می محسوب
اسـت کـه    جغرافیایی به ایـن علـت زیـاد   هاي  شود. حجم داده می ب محسوها  حیاتی در آنالیز این داده عامل

به یـک عارضـه نسـبت     هو صدها مشخصممکن است با صدها یا هزاران نوع عارضه سر و کار داشته باشیم 
 .داده شوند

هـا   و یا فهرسـت هـایی از اسـامی یـا آدرس    ها  داده جداولی از ،این اطالعات ممکن است به صورت نقشه
با روش معمولی و غیرکامپیوتري بسیار مشکل و وقت گیـر و در  ها  داده باشند و کار کردن با این حجم زیاد

 راحتی انواعه توان ب ، میشوند می GIS وارد یکها  گامیکه همین دادهغیرممکن است. هن بعضی موارد حتی

هرگز نمی تواند به  GIS را با صرفه جویی در هزینه و زمان انجام داد. یکها  و تجزیه و تحلیلها  پردازش
تجهیـزات و تسـهیالت اسـت تـا      ،انسـانی  تنهایی وجود داشته باشد بلکه نیاز به سازمان منسـجمی از نیـروي  

  گیرد.  را به عهده GIS ولیت پیاده سازي و نگهداريمسئ
 ،مـی گویـد   "1993کتاب شناسی سامانه هـاي اطالعـات بـین الملـل      "در مقدمه  "اچ دنیسون پارك  "
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پردازش و تحلیل داده هاي فضایی جغرافیایی با کامپیوتر  ،معنایی نزدیک به تکنولوژي مدیریت GISعبارت 
  . )166: 1384(ضرابی و اکبري، بیانگر یک فن آوري است نه یک سامانه GISیعنی عبارت . یافته است

باشـد.   ذخیره و پردازش اطالعات جغرافیایی در کـامپیوتر مـی   اي براي سیستم اطالعات جغرافیایی، وسیله
باشـد.   افزاري قـادر بـه پاسـخگویی مـی     افزاري و نرم انواع تابع و ترکیب سخت این سیستم با سرعت و قدرت

  ) .7: 1380 نژاد، (گرجی
در یک توصیف کلی سامانه اي است که شرایط زیـر را   GISسامانه  (1992) تامسون و لورنی به عقیده

  مین می نماید :أت
ــ  ابزاري را براي نمایش رقومی پدیده هاي مکانی به دست می دهد که عبارت است از دریافت و کد نمودن 

  .ها  داده
مـثال بـا امکانـاتی    . امکان به کارگیري و حفاظت از داده هاي کد شده را فراهم سـازد  ،ـ  با ارائه ابزار الزم

از یک فرم به فرم دیگر ها  تبدیل یا سازماندهی مجدد داده ،مدیریت و ذخیره سازي ،براي به روز آوري
  ها.  یا تائید نمودن و اعتبار سنجی داده

به عبارت دیگر بـا تسـهیالت الزم بـه    . سازي و امثال آنخالصه  ،رسیدگی ،ــ  ارائه ابزار الزم براي اصالح
  ترکیب و تصریح مشکالت نظري یا عملی کمک نماید.  ،شبیه سازي ،تحلیل

در فرایند پرسش هاي پیچیـده اي بـه وظیفـه اسـتدالل     ها  ــ  با در اختیار قرار دادن امکان یازیابی موثر داده
  فضایی کمک کند. 

نمودارهـاي علمـی و    ،عکـس  ،نقشه هاي پـالت شـده   ،اعم از جدول هاي چاپیــ  ارائه خروجیهاي مختلف 
  در فرمهاي مختلف و مناسب   ،امثالهم
GIS  پایگـاه داده هـایی از مشـاهدات در شـکلهاي     هاي اطالعاتی است که شامل حالت خاصی از سیستم 

 سطح قابل تعریـف هسـتند   در فضا بصورت نقاط، خطوط، و یا هاست که توزیع شده فضایی فعالیتها یا پدیده

GIS،تخصصـی و ویـژه    ها را براي سـؤالهاي  یا سطوح را نگهداري نموده و داده ، اطالعات این نقاط، خطوط
هـاي   و اطالعـات جغرافیـایی (داده   افزار افزار و نرم یافته از سخت مجموعه اي سازمان. بنابراین کند می بازیابی

سازي، پـردازش، تحلیـل و    منظور کسب، ذخیره، بهنگام ) که بهتوصیفی) و نیروي انسانی متخصص (مغزافزار
  )5  :1380اند. (حبیبی،  جغرافیایی، طراحی و ایجاد گردیده ارائه کلیه اشکال اطالعات

صورت ه باشد. بنابراین، ب ها و تحلیل می داده هاي سیستم، آنچه در تمامی تعاریف فوق مشترك است، واژه
 .دانست” ها براي تجزیه و تحلیل داده سیستم”ک توان ی را می GIS بسیار ساد

یک سیستم کامپیوتري براي مدیریت و تجزیه و تحلیل اطالعات مکانی بوده  یسیستم اطالعات جغرافیای
  .آوري، ذخیره، تجزیه وتحلیل و نمایش اطالعات جغرافیایی (مکانی) را دارد که قابلیت جمع
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  .نشان داده می شوندبر اساس موقعیتشان  (GIS) یک درها  داده

    GISتاریخچه تحوالت 
میالدي آغاز شد اما نخستین نرم افزاراز  1950تفکرات پایه اي در سیستم اطالعات جغرافیایی از سالهاي 

با هدف مدیریت منابع آبی و  GISدر به کارگیري عملی  1970) در پایان سالهاي ESRIسوي شرکت ( 
بیشترین  "راجر تامیل سون  "در آن هنگام تالشهاي . ت یافتجنگلی خود به پیشرفت هایی چشمگیر دس

مهندسان و مدیران  ،داشت و پس از آن تفکرات پایه اي دیگر طراحان GISسهم را در توسعه اصول و مبانی 
، سبب گسترش پایگاهها ي اطالعاتی و دگرگونی اساسی در تحلیلهاي GISاز نسلهاي بعدي در زمینه 

  ) . 3:   1380رسولی، (. جغرافیایی شده است
سیستم اطالعات جغرافیایی آغاز  در ایاالت متحده کار بر روي اولین 1960براي اولین بار در اواسط دهه 

زمین شناسـی و نقشـه هـاي     ،جنگلداري، خاك عکس هاي هوایی، اطالعات کشاورزي،ها  شد. در این سیستم
پیشـرفت علـم و امکـان دسترسـی بـه فنـاوري هـاي        بـا   1970 مربوطه مورد استفاده قرار گرفتنـد. در دهـه  

 براي فراهم آوردن ،براي کار با داده هاي مکانی، سیستم اطالعات جغرافیایی کامپیوتري و تکنولوژیهاي الزم

سـبب   قدرت تجزیه و تحلیل حجم هاي بزرگ داده هاي جغرافیایی شکل گرفـت. در دهـه هـاي اخیـر بـه     
روز داده هاي زمین  تم هاي اطالعات جغرافیایی امکان نگهداري بهسیس گسترش تکنولوژي هاي کامپیوتري،

 امروزهبه طوریکه فراهم ساخته اند.  مرجع و نیز امکان ترکیب مجموعه داده هاي مختلف را به طور مؤثر

GIS همچنین برنامه ریزي هاي توسعه اي به کار  براي تحقیق و بررسی هاي علمی، مدیریت منابع و ذخایر و
  .ی شودگرفته م

نظر بسیاري از پژوهشـگران در رشـته    ،سیستم اطالعات جغرافیایی در قالب یک فناوري برتر ،به تازگی
سیسـتم   ،در یک نگاه سـاده . هاي گوناگون به ویژه علوم زمین را در سراسر جهان به خود جلب کرده است

اع سـخت افزارهـاي کـامپیوتري    اطالعات جغرافیایی در برگیرنده نرم افزارهاي ویژه اي است که بوسیله انو
ي مربوط بـه سـطح   ها  تجزیه و تحلیل و دست آخر نمایش داده ،تغییر ،اصالح ،ذخیره سازي ،مراحل تغذیه

ي هـا   در واقع این تکنولوژي بر پایه پایگاههاي اطالعاتی به منظور تحلیل انـواع داده . زمین را انجام می دهد
  . رودجغرافیایی از سوي پژوهشگران به کار می 

سریعترین نرخ رشد را در جهان داشته است و تبدیل به   ،تاکنون 1960سیستم اطالعات جغرافیایی از دهه 
صنعتی شده که می توان آن را به منظور مدیریت بهینه سرزمینها و ساماندهی مدبرانـه منـابع محـدود کـره     

  .  ) 3: 1380 ،زمین به کار برد ( رسولی
در کشور  1960بار در اوایل دهه  سیستم اطالعات جغرافیایی براي نخستیندان، به اعتقاد برخی از اندیشمن

ها باعث  هاي ناشی از تکنولوژي رایانه ها و محدودیت باالي رایانه  کانادا مطرح گردید اما موانعی چون هزینه
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ناخت توجهی جدي به سیستم صورت نگیرد. لیکن ایجاد شـرایط الزم و شـ   1970و  1960شدند تا در دهه 
کافی از سیستم استفاده از آن را در دو دهه گذشـته بسـیار زیـاد توسـعه داده بطوریکـه در حـال حاضـر در        
کشورهاي پیشرفته عالوه بر ادارات و شرکتهاي بزرگ، مؤسسات خصوصـی کوچـک نیـز خـود را بـا ایـن       

  اند. سیستم تجهیز نموده
ارد ولی راه اندازي گسـترده آن در سـطح   سال است که وجود د 30از نظر تجاري بیش از  GISفن آوري 

جهانی تنها به چند سال اخیر محدود می شود. از جمله عواملی که مانع از رواج سریع و جـامع آن بـوده انـد    
 فقدان فن آوري مناسب و مقرون به صرفه  ،GISمنافع و پتانسیل اجرائی  ،عبارتند از : آگاهی ناچیز از نقش

ایـن    1980در سـالهاي   . دشواري کار، زمان و منابع الزم براي گرد آوري داده هاي مناسب به فرم رقومی و 
سیستم جنبه جهانی پیدا کرده است به طوریکه این سیستم را در هر موضوع مربوط به شهر می توان به کار 

بلکه بسیاري از علوم دیگر نیـز   البته گفتنی است که کاربردهاي آن تنها به شهر سازي محدود نمی شود. برد
براي . بعد برنامه ریزي سیستم اطالعات جغرافیایی جا افتاده تر است ،در شهر سازي. از آن بهرهمند می شوند

 ،در مکان یابی خدمات شهري یا برنامه ریزي زیر ساختها و در زمینه طراحی در مقوله هاي دیدن فضا ،نمونه
به ایران نتوان تاریخ مشخصـی ذکـر    GISشاید براي ورود . یار کاربرد داردشبیه سازي و الگو سازي و ... بس

یعنـی زمـانی    ،کرد ولی می توان گفت که کاربرد عملی و گسترده  آن به ده تا پانزده سال پیش باز می گردد
 ،در شهرداري تهران کرد( نوریان GISکه شهرداري تهران گروهی را مأ مور مطا لعات امکان سنجی کاربرد 

. به طریکه امروزه بسیاري از کارشناسان دررشته هاي گوناگون اهمیت تحلیلهاي مکانی را بـه   ) 39:  1381
. خوبی درك کرده و با سازماندهی اطالعات به دست آمده لزوم کاربرد این فناوري را در عمل نشان داده اند

زیـرا در محـیط آن هفتـاد درصـد     سیستم اطالعات جغرافیایی می تواند کاربردهـاي گونـاگون داشـته باشـد     
امکـان تحلیلهـاي مکـانی بـه آسـانی امکـان پـذیر مـی          ،ماهیت جغرافیایی دارد و بـا ایـن زمینـه    ،اطالعات

  .  ) 9:  1382 ،شود(رسولی
    GIS  مؤلفه هاي

  :عبارتند از به ترتیب اطالعات جغرافیایی  سیستم مهم مؤلفه هاي   
سیستم اطالعـات جغرافیـایی وشـناخت کـافی از      فاده از ابزارها دریکمهارت در انتخاب و است: کاربران) 1

اسـت،   GIS اساسی براي موفقیت در اسـتفاده از تکنولـوژي   اطالعاتی که استفاده می شوند، یکی از موارد
 .باشد که این از وظایف یک کاربر می

، کامپیوترهـاي  workstation, x-station شـامل تعـدادي   GIS امـروزه شـبکه هـاي    : سخت افزارهـا ) 2
مؤلفه سخت افزاریک سیستم اطالعات جغرافیـایی مـی    شخصی، چاپگرها و پالترها می باشد که معرف

 .باشند
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افزارهاي به روز و  به منظور استفاده بهتر از یک سیستم اطالعات جغرافیایی، استفاده از نرم:  نرم افزارها) 3
 .توانمند توصیه می شود

هاي اطالعاتی آن است. در این پایگاههـا بـه پرسـش هـایی از قبیـل چـه        پایگاه GIS قلب هر : اطالعات)4
 .کجاســـت؟ و چگونــه بـــه دیگــر اشـــکال مــرتبط مـــی شــود، داده مـــی شـــود     شــکلی اســـت؟ 

 شیوه هاي صحیح به کارگیري اطالعات درجهت رسیدن به اهداف ویـژه دریـک سیسـتم    :روش ها)5   

  .از مهمترین مؤلفه هاي آن استاطالعات جغرافیایی 
 PCچه آنهایی که به قیمت چند صد پونـد هسـتند و در دسـتگاه     ،تمام سامانه هاي اطالعات جغرافیایی

اجرا می شوند و چه آنهایی که ملیونها پوند قیمت دارند و با بهره گیري از پیکر بندي هـاي سـخت افـزاري    
داراي مجموعـه اي مشـترك از    ،ربر خـدمات مـی دهنـد   بزرگ در سطح سازمانی علنی نموده و به صدها کا

  داده هاو  افرا د و روشهاي اجرایی ،سخت افزار ،مولفه هاي زیر هستند: نرم افزار
 اهداف سیستم اطالعات جغرافیایی
پشتیبانی جهت تصمیم گیري هاي پایه گذاري شده بر اساس  ،هدف نهایی یک سیستم اطالعات جغرافیایی

عملکرد اساسی آن بدست آوردن اطالعاتی است که از ترکیب الیه هاي متفاوت  داده هاي مکانی می باشد و
  .روشهاي مختلف و با دید گاه هاي گوناگون بدست می آیند باها  داده

ایـن   رد، صـورت مـی پـذیرد،   یـ گ نی انجـام مـی  هدف فوق از طریق فعالیتهایی که برروي داده هـاي مکـا  
 :عبارتند ازها  فعالیت

مجموعه هایی از داده هاي سازمان یافتـه از پایگـاه داده هـاي     عبارت است از عملکرد جستجوي :جستجو) 1
  .جغرافیایی یک سیستم اطالعات

موقعیـت مکـانی آنهـا مـی     سازماندهی داده هـاي موجـود،    ویژگی اصلی برايها  دراین سیستم :سازماندهی) 2
 .باشد

استفاده  هاي گرافیکی رایانه ها، براي تجسم از توانمندي   GISتکنولوژي :  درآوردن به تصویر تجسم یا) 3
انجام مـی شـود. امـا سـایر      می نماید. نمایش اطالعات به طور معمول با استفاده از صفحه نمایش ویدیویی

  .هاي چاپی استفاده می شوند براي نمایش نسخه دستگاههاي خروجی نظیر چاپگرهاي رنگی نیز
این فعالیتها، تلفیق مجموعـه داده هـاي مکـانی از منـابع بسـیارگوناگون       بخش دیگري از :ترکیب و تلفیق) 4

هنگامی که داده هـاي مکـانی بـه    ها  تفسیر پدیده هاي مکانی می باشد (این پدیده جهت نمایش، درك و
  .قابل رویت نیستند مجزا بکار گرفته می شوند، صورت

داده  تجزیه وتحلیل، فرایند استنباط و دریافت مفهوم داده هاست و به معنی تجزیه وتحلیلل:تجزیه وتحلی)5
  .هاي مکانی می باشد
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روي داده هاي مکانی در یک سیستم اطالعات جغرافیایی، به  برها  بررسی هدف از مطالعه و :  پیش بینی )6
  .است طور معمول پیش بینی

بـراي جمـع آوري، ورود، پـردازش،     درحقیقت یک سیستم اطالعات جغرافیایی، توانمندي هاي کـاري را 
تحلیل، مدل سـازي و خروجـی کلیـه داده هـاي      ترکیب، جستجو، تجزیه و تغییرشکل، به تصویر در آوردن،

  .مکانی براساس اهداف مورد نظر فراهم می سازد
  GIS کاربردهاي مختلف

سامانه هاي اداري و   سامانه هاي ترسیم،آنها را می شناسیم از سه منبع  شکلی که امروز به GISسامانه هاي 
هنوز تحت بررسی ها  ریشه گرفته و راهی طوالنی را پشت سر گذاشته اند. این سامانهسامانه هاي جغرافیایی 

ینه کردن عملکرد و و تحقیق هستند و همچنان براي توسعه آنها سرمایه گذاري می شود. هدف از این کار به
  باال بردن سطح فنی آنهاست .

سامانه هاي ابداعی براي مدیریت داده هاي اصلی طوري بسط یافته اند که می توانند عملکرد نمایش نقشه 
و ترسـیمات  هـا   نتیجه آنکه کامپیوتري شـدن نقشـه    و تحلیالت ( سه بعدي ) جغرافیایی را نیز انجام دهند.

کـه در   ،تعداد کاربران این سامانه ،با گذشت زمان شده است.  GISشد و تاریخ منجر به تحول شگرف در ر
. سایر زیر مجموعه هاي صنایع فن آوري اطالعات  مشغول به فعالیت می باشند. افزایش اساسـی یافتـه اسـت   

تنها مـورد توجـه مؤسسـات خـدمات      GISاکنون  . بدین لحاظ دامنه تنوع کاربران نیز گسترش یافته است
امروزه در بخش هایی همچون حمل  GISکاربران . نی یا سازمانهاي دولتی محلی یا مرکزي بزرگ نیسترسا

  امور مالی یا سایر قسمتهاي بخش خصوصی دیده می شوند.  ،خرده فروشی ،و نقل
این است که می تواند مجموعه داده هاي قدیمی و جدید را که حاوي داده  GISیکی از مزایاي فن آوري 

ــاي جغر ــد       ه ــی نماین ــل م ــدیگر عم ــدا از یک ــرد و ج ــورت منف ــتند و بص ــایی هس ــد.   ،افی ــام نمای   ادغ
بهترین مثال براي این مورد بخش خدمات رسانی است که در آن سامانه مخصوص به مشتریان با سامانه هایی 
 که حاوي رکوردهاي مربوط به شبکه خدمات رسانی شهري هستند ادغام می شود و نتیجه آن دست یافتن به

براي مثال اگر شرکت گاز براي تعمیر یـک نقـص    . یک سرویس خدمات رسانی پیشرفته به مشتریان است
تواند اطالعات مربوط به کلیه مصرف  می GIS ،فنی ناچار است که بخشی از شبکه گاز رسانی را قطع نماید

نوان همگی آنها را قـبال بـا    بنابراین می ،کنندگان را که تحت تاثیر این اقدام قرار خواهد گرفت تعیین نماید
 خبر نمود. 

در زمینـه هـاي زمـین شناسـی،      فنـاوري  امروزه با توجه به پیشرفت علوم و سیسـتم هـاي کـامپیوتري      
کشاورزي، جنگلداري، تعلیم و تربیت، کاربردهاي شهري،  مطالعات زیست محیطی، منابع آب و آبخیزداري،

 :این کاربردها عبارتند از برخی از فراوانی پیدا نموده استکاربرد  ... تجارت، صنعت، سازمانها و
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 شناسی: تجزیه و تحلیل اطالعات زمین شناسی در یک منطقه چه به منظور اکتشـافات معـدنی،   زمین   

شناس با مرتبط  نفت و چه سایر اهداف، اصوال یک فرایند ترکیبی از داده هاي مختلف می باشد. یک زمین
زمین شناسی در یک ناحیه اسـت، از   ون زمین شناسی، به دنبال یافتن ساختارهاي مفیدکردن داده هاي گوناگ

بتوانند مفید واقع شوند باید با توجه به موقعیت جغرافیایی شان  اینرو تمام داده هاي زمین شناسی براي این که
 .شوند تجزیه تحلیل

با فراهم کردن امکانات نمایش و  ییرافیااستفاده ازسیستم اطالعات جغ تهیه نقشه زمین شناسی ایران با   
یک زمین شناس را قادر به انجام کـار بـا داده هـاي گونـاگون      ،تجزیه وتحلیل داده هاي مختلف با یکدیگر

تر می نماید، به طریقی که با روشهاي آنالوگ وسـنتی تقریبـاً غیـر ممکـن مـی       بطور بسیار وسیع تر و دقیق
 .باشند

درگیر بوده اند کـه   ،هست ز با آنچه که اطرافشان پیوسته درحال رخداد بوده وکشورها و دولتها از دیربا
مهمترین آن رخدادهاي طبیعی در جو، طبیعت و عوارض ناشی از آن می باشد. به این دلیل است که اطالعات 

اع آب و هـوا، انـو  . به تکامل نهـاده اسـت   به طور مستمر به کمک ابزارها وفناوریهاي جدید رو جغرافیایی 
ازجمله مواردي هستند کـه پیوسـته توسـط     ،منابع طبیعی روي زمین و زیرزمین عوارض طبیعی و مصنوعی و

انسانها وجوامع بشري مورد دقت و بررسی قرار گرفته اند. این مهم تحقق نمی یابد جز استفاده ازسیستم هـاي  
  جوامع قرار داده است . جدید اطالعات جغرافیایی که نقطه هدف خود را متوجه رشد مسایل اقتصادي

لـذا   اصـالح و بازیـابی کنـد    ،سیستمی است که قادر است هرگونه اطالعـات را ذخیـره   GIS از آنجا که
 ،محققـان  ،مجریـان طرحهـاي شـهري و کشـوري     مدیران و ،می تواند مدیران اداراتGIS مخاطبان عمومی 

  دانشگاهیان مرتبط و سایرعالقه مندان باشند.  ،تحلیل گران
گیـري از آن در   بهـره  به منظور شناخت عوامل طبیعی و انسانی با هدف ، عات به روز زه وجود اطالامرو

تواند  می GIS  عات دربعد سیستم استفاده از اطال امري بدیهی است. به همین دلیل ،برنامه ریزي توسعه پایدار
  ثر باشد: ؤدر موارد زیر م

  پاسخگوئی به نیاز کاربران در کلیه زمینه ها.  - 1
  ساماندهی و افزایش بهره وري از منابع موجود.  - 2
  و برنامه ریزي ها. ها  بهینه سازي سرمایه گذاري- 3
  ابزاري مفید در جهت تصمیم گیري مدیران.  -4
  سرعت و دقت کار. - 5
  ها ي توسعه در مناطق و مکانهاي مختلف تعیین قابلیت - 6
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  )   GIS-Pسیستم اطالعات جغرافیایی مشارکتی ( 
در مدیریت شهري بپردازیم الزم به ذکر است که مشارکت اجتماعی  GIS-Pقبل از اینکه به نقش و تأثیر 

ندیشمندان مختلف علوم نیز یکی از مهمترین مباحث در مدیریت شهري می باشد که همواره مورد نظر ا
به نظر گائوتري مشارکت اجتماعی فرایند اجتماعی، عمومی، یکپارچه، چندگانه، چند  اجتماعی می باشد.

بعدي و چند فرهنگی است که هدف آن کشاندن همه مردم به ایفاي نقش در همه مراحل توسعه است( 
ون جنبشهاي جدید، بازنگري در مورد تحوالتی چ "کرفت و بیراسفورد"). از طرف دیگر 37:1986گائوتري،

نیازهاي انسان، ظهور مجدد ایده شهروندي و فرانوگرایی را موجب توجه به ایده مشارکت دانسته اند(کرفت 
  ).22:1992و بیراسفورد،

مشارکت کردن به معناي سهمی در چیزي یافتن و از آن سـود بـردن و یـا در گروهـی     » آلن بیرو«از نظر 
این با آن همکاري داشتن است و به همین جهت باید بـین مشـارکت بعنـوان حالـت یـا      شرکت جستن و بنابر

مشـارکت اجتمـاعی   . وضع (شرکت کردن) و مشارکت بعنوان عمل و تعهد (عمل مشارکت) تمیـز قائـل شـد   
مفهومی است که مخصوصا در جامعه شناسی کارکردي و گرایشهاي موجود در آن مورد استفاده قرار گرفتـه  

  .)257: 1370، بیرو(است
مشارکت در مفهوم گسترده اش برانگیختن حساسیت مردم و در نتیجه به معنـی افـزایش    1به نظر یومالل

  .درك و توان آنان جهت پاسخگویی به طرحهاي توسعه و نیز به معناي تشویق ابتکارات محلی است
  اوکلی در تعریف مشارکت سه تعبیر را مطرح می کند که عبارتند از : 

جنگل داري، تامین  ،که معتقد است این تغییر در مورد پروژه هاي بهداشتی 2ارکت بعنوان سهم داشتنمش -1
  آب و امور زیربنایی در جهان سوم صادق است.

که در این تعبیر سازمان بعنوان ابزار و سازوکار اصلی مشارکت مطرح گردیده  3مشارکت بعنوان سازمان -2
 و بر تشکیل تعاونیها، مؤسسات کشاورزي و غیره تاکید دارد.

 ،که در این تفسیر بـر برخـوردار شـدن مشـارکت کننـدگان از مهـارت       4مشارکت بعنوان توانمند سازي -3
 ).291:  1383غفاري و  یري تاکید دارد(ازکیادانشها، قابلیت هاي توسعه اي و توان تصمیم گ

فرایندي آگاهانه، داوطلبانه، جمعی و مبتنی بر برنامه و اهداف مشخصی  ،مشارکت اجتماعی سازمان یافته
اقتصادي در قالب انجمنها، گروهها و سازمانهاي محلـی و غیردولتـی اسـت.     -است که بعنوان فعالیتی اجتماعی

تواند اشکال و درجـات گونـاگون نظیـر همکـاري، همیـاري، همبسـتگی،        عی میبر این اساس مشارکت اجتما
انطباق، سازگاري، پذیرش، انقیاد، شیفتگی، ایفاي نقشهاي اجتماعی و انجام وظایف که با این نقشـها مالزمـت   

                                                   
1   .Umalele. 
2   .Contribution.  
3   .Organization. 
4   .Empowerment. 
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  دارند، داشته باشد.
فراینـدهاي برنامـه    سیستم اطالعات جغرافیایی مشارکتی  ابزاري براي ورود اطالعات عینی به  الگوها و

این مسأله شناخت و ارتباط مؤثر را افزایش می دهـد و بـه کنتـرل آثـار     . ریزي تخصصی کیفی و کمی است
  )Abbot,1998,p11سیاستهاي مدیریتی کمک می کند ( 

درك مؤثر و آسان کردن مشارکت بیشـتر در   ،سیستم اطالعات جغرافیایی مشارکتی سبب تقویت ارتباط
عبارت اسـت   ،این فن. می شود و به نظارت بر چگونگی سیاستهاي مدیریتی کمک می کند امر برنامه ریزي

  GIS).    از وارد کردن نقشه هاي ذهنی افراد و از گروهها از محیط محلی در (
سیستم اطالعات جغرافیایی مشارکتی همچنین امکان مقایسه عواملی را که اهمیت فضایی دارند یا نواحی  

این سیستم بررسی ارتباطات میان نقشـه  . فراهم می آورد  ،که باید در مورد آنها قضاوت شودمورد مناقشه اي 
افزون بر این امکان تحلیل روابط میان داده هاي نقشه برداري نشده و دیگر . هاي گوناگون را ممکن می سازد

  .Forrester,1999,p2)اطالعات ورودي از گروههاي شهري را فراهم می آورد( 
ابعاد سیستم اطالعات جغرافیـایی مشـارکتی ایـن اسـت کـه مـی توانـد همزمـان درك عمـومی           از دیگر

بتواند شـباهت هـاي فضـایی     (GIS-P)بنا براین چه بسا سیستم . شهروندان ازمسایل گوناگون را بررسی کند
و شـهروندان   به مقا مات کشوريها  منظمی را در نتایج نشان دهد و این نتایج می تواند در هنگام نمایش داده

بدین سان کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی  مشارکتی می تواند نوآوریهایی در شـیوه ارتبـاط   . منسجم باشد
این کار، رویکرد سیستمی . برنامه ریزان و متخصصان در مجامع حرفه اي و سیاستگذاري به همراه داشته باشد

  )  .(Deshingkar and  Dinderby,1998 ,p4را با توجه به بخشهاي گوناگون سیستم تقویت می کند
  )GIS –Pبدین گونه که تـأ مـالت و دانـش     ،)  می تواند سیاست توسعه از پایین به باال را تقویت کند

ترکیـب و   ،محلی را که در پایگاه داده یگانه اي ذخیره شده به گونه اي شبیه پایگاههاي داده فضـایی سـنتی  
همچنین ترکیب اطالعات محیطی موجود با اطالعات به دست  Forretter , 2000 , p2 )( . همسو می کند

 A i nslie  بینش بیشتري درباره محدودیتها و امکانات توسعه به ما می دهـد (  ،آمده ازکاربران منابع محلی

and  cinderby , 1997 , p8 . (  
ریز و سیاستگذار و هم هم در مسایل درونی در محافل برنامه  ،گسترش این دانش به آسان شدن ارتباطات
با گردآوري مجدد نقشه هـاي ادراکـی در     GISافزون بر این  . در مسایل بیرونی در سراسر جامعه می شود

امکان نظارت بر منابع و آثار تصمیمات برنامه ریزي و مدیریتی در مناطق محلـی را در   ،یک دوره همزمانی
یا شکست برنامه هاي ضربتی و سیاستهاي پیشگام و نیز در این فرآیند در ارزیابی . گذر زمان فراهم می آورد

رسیدن به تفاهم درباره وضع محیطهاي شهري محلی و نیز رسیدن به اهـداف برنامـه ریـزي کـاربري زمـین      
  ) .  Quan , M artin and Pender , 1998 , p43 سودمند بوده است(
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ی  در جمهوري کنگو در زمینـه توسـعه   )  سیستم اطالعات جغرافیایی مشارکت Corbley  )1999از نظر
 ،جامعه شناسان، زیست شناسـان  ،این پروژه را که انسان شناسان. پایدار روستاها با موفقیت به کار رفته است

متخصصان سیستم اطالعات جغرافیایی همراه با سازمان محلی براي تولید برنامه هایی براي بهره گیري پایدار 
  ) .Ainslie and Cinderby , 1997, p 13منابع اجرا کرده اند( 

مدیریت منابع طبیعی روسـتایی در منـاطق نیمـه       Ainslie and Cinderbyدو پژوهشگر به نامهاي   
خشک آفریقا ي جنوبی و نامبیا را توصیف می کنند که در مـورد آنهـا روش سیسـتم اطالعـات جغرافیـایی      

  ).     Ibid,p13( مشارکتیبراي برنامه ریزي محلی به کارگرفته شده است
 ،ارزیابی کلی و جمعی اسـت  ،توان گفت که کار ویژه سیستم اطالعات جغرافیایی مشارکتی می در مجموع

براي آنها تولید می ها  و شهروندانی که دادهها  یعنی ایجاد شناخت و اعتماد دو جانبه میان تولید کنندگان داده
ي کاربر است که ممکن است در برگیرنده اعضـا ي پـر   از این رو چند هدف فرعی مورد نظر گروه ها. شود

دراینجاست که ماهیت سیستمی و جامع سیستم . نمایندگان و ... باشد ،پیشکسوتان ،نفوذ جامعه مانند رهبران
حقوقی  ،اطالعات جغرافیایی مشارکتی به سود برنامه ریزي تمام می شود زیرا چارچوبهاي گوناگون اجتماعی

سیستم اطالعات جغرافیایی مشارکتی اثر دیگري هم . تحلیل مورد توجه قرار می گیرد و سیاسی در تجزیه و
احسـاس مالکیـت   هـا   بدین گونه که با اجازه دادن به اعضاي گروه براي تعامل و ایجـاد مجموعـه داده    ،دارد

اطالعات را فراهم  امکان ارایه ساده و مداوم ،کاربرد به عنوان انبار اطالعات ،افزایش می یابد و افزون بر آن
و گزارشهاي سـنتی و   ،جدولها ،گرافها ،را می توان به شیوه هاي گوناگون از جمله نقشه هاها  یافته. می آورد
و صفحه هاي موجود در اینترنت ارائه کرد و ایـن گسـترده هنـوز در حـال توسـعه اسـت و بـا        ها  نیز پوستر

  . پیشرفت تکنولوژي فراگیر خواهد شد
  منابع فارسی

 -تهـران   -توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایـران  -)1383ازکیا،مصطفی و غالمرضا غفاري ( -1
  نشر نی

)، سـامانه اطالعـات جغرافیـایی، نیازهـا وکاربردهـا، ماهنامـه       1381برك پـور، ناصـر و اسـدي، ایـرج(     -2
  41شهرداریها، شماره 

  نشر کیهان -تهران -قر ساروخانیترجمه با -فرهنگ علوم اجتماعی -)1370بیرو،آلن( -4
  )، تحلیلی بر فناوري سیستم هاي اطالعات جغرافیایی، انتشارات دانشگاه تبریز.1382رسولی، علی اکبر( - -5
مقدمه اي بر سیستم هـاي اطالعـات جغرافیـایی شـهري، ترجمـه دکتـر فرشـاد         )،1378هاکسفود، ویلیام( -6

  ریزي شهرينوریان، تهران، شرکت پردازش و برنامه 
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  پدافند غیرعاملشاخصی از سرمایۀ فرهنگی
  1مینا کریمیان

  
  چکیده

پدافنـد  ملـی در هـاي   مولفه کلیدي مقاوم سازي وتقویت ظرفیت عنوان به سرمایۀ فرهنگیامروزه 
نوشتارحاضر به بررسی یکی . نظران علوم انسانی قرارگرفته استصاحب تأکیدموردتوجه و غیرعامل

به . پردازد می  پدافند غیرعاملشاخصی از  سرمایۀ فرهنگیموضوعات امنیتی باعنوان  ترین مهماز 
یی روابط است که درآن به شناسااي  هنوشتارحاضر از نوع تحقیقات رابط، لحاظ نوع روش تحقیق

براي رسیدن به اهداف تحقیق از روش اسـنادي  شود.  می وبرهمکنش متغیرها بر یکدیگر پرداخته
در تدوین چارچوب نظري از نظریات جامعه شناسان استفاده شـد ومجموعـه ایـن    . استفاده شد

مسائل فردي داراي ابعاد متفاوتی است که این ابعاد از پدافند غیرعاملکنند که  می به ما بیانها  نظریه
 و روان شناختی شروع شده وبه مسائل کالن سیاسی و فرهنگی در حوزه عملکرد مسئوالن خـتم 

باورها و اعتقادات جوانان  درقالب جنگ نرم دشمن در تهاجم فرهنگیدهد  می نتایج نشانشود.  می
ـ   از باورهـا و ارزش  کند با دور کردن آنهـا  دهد و سعی می را مورد حمله قرار می ، المیهـاي اس

دشمن در تهاجم فرهنگی ایجاد شک و شبهه . خودباختگی فرهنگی را براي جوانان به ارمغان بیاورد
 دفاع غیرعامل که در راستاي ماموریت ما قـرار دارد هاي  یکی از مولفه. کند اعتقادي را دنبال می

در واقع صالحیت داشتن فـرد در فرهنـگ    سرمایۀ فرهنگی. .فرهنگی استهاي  استفاده ازسرمایه
، توانایی پذیرش محصوالت فرهنگی چون موسیقی، شیوه و راه رسم پسندیده، شامل سلیقه خوب

توان با حفـظ   می است و جامعه ما ازاین لحاظ داراي پتانسیل باالیی است پس... ادبیات و، تئاتر
  . ایستادگی نمود فرهنگی خود در برابر تهدیدات دشمنانهاي  وگسترش سرمایه

  . جنگ نرم، تهاجم فرهنگی، پدافند غیرعامل، پدافندسرمایۀ فرهنگی،  :ها کلیدواژه
   

                                                   
  minakarimyan@yahoo.com /  کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشجوي .1
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  مقدمه  
مختلف سعی در اختالل در هاي  س از انقالب اسالمی،دشمنان همواره از طریق برنامهپ

دشمنان از ادامه ي رابطه و مصالحه با رهبران نظام جمهوري  پسازآنکه. برنامههایکشورمانداشتهاند نظام 
توانست تضعیف نظام تا نابودي کامل هویت  می اسالمی مأیوس شدند، به جنگ تحمیلی دامن زدند که خود

دینی و ملی (ایران اسالمی) را دربر داشته باشد. البته در این راه دشمن از هیچ حربه اي فرو نگذاشت اما آن 
جوانان و مردم ایران زمین به مدد عقیده و ارزش هایی که از انقالب به  وایثار ها  لم بود، رشادتچه که مس

شد و چیزي جز ناکامی و شکست در حوزه ي ها  دست آورده بودند، مانعی بزرگ بر سر راه اهداف آن
هاي  ت در حوزهدر بر نداشت. بدین ترتیب دشمن زخم خورده از شکسها  نظامی را براي آنهاي  استراتژي

استحاله از «پنهانی تر و البته کشنده تري براي نابودسازي نظام افتاد. در این دوره هاي  نظامی به فکر راه
و شبیخون » تهاجم فرهنگی«و تهی سازي معانی ارزشی جامعه مهم ترین هدف دشمن قرار گرفت. » درون

شد و از خالء ایجاد شده از مسایل  عراقآغازو یعنی پایان جنگ تحمیلی ایران  1368فرهنگی درست از سال 
جنگ، استفاده ي الزم را برد. گسترش روزافزون ماهواره ها، گسترش بی بندوباري و به وجود آمدن فساد 
فراگیر در جامعه و به انحطاط کشیده شدن برخی از جوانان و گسترش روزافزون مشروبات الکلی، ایجاد 

طان پرست ها، تمایل به مدگرایی و.... همه و همه نشان از هد فمند بودن و شیها  غربی مانند: رپهاي  گروه
نرم افزاري فکري و تبلیغی بر خالف هاي  این بار دشمن با استفاده از روش. این تهاجم از طرف دشمن بود

دوره ي قبل (که مردان را مورد حمله قرار داده بود)، قلب جامعه، یعنی زنان و جوانان را هدف گرفت. 
و نظام عقیدتی آن دارد. بنابراین براي ها  ریشه در ارزش ،هر جامعههاي  جامعه شناسان معتقدند که پایه

 بااینکارافرادجامعهازخودبیگانهشدهوبر تضعیف هر جامعه، کافی است؛ تا فرهنگ آن را تضعیف کرد. 
براي حمالت کنند. دشمن  می دهد، رفتار می را تشکیلها  خالف آن چه که حقیقت فرهنگی آ ن

. بنابراین همان طور که الزمه ي حمالت نظامی ابزار وآالت نیازبهابزارهاووسایلکارآمدداشت فرهنگی، 
ها  زهرآگین فرهنگی دشمن از ماهوارههاي  جنگی است، الزمه ي تهاجم فرهنگی نیز وسایلی است تا گلوله

مخالف و تضعیف هاي  شی به براندازي نظامضدفرهنگی و دگراندیهاي  گرفته تا اینترنت، رادیو و توزیع کتاب
توان گفت خانواده کانون توجه حمالت ابزارهاي مدرن تهاجم فرهنگی  می مبادرت ورزید.ها  آن

پس سرمایه ي فرهنگی وحفظ آن شاخصی است  .شود می فرهنگی محقق باتضعیفآنبسیاریازاهدافتهاجم است 
  دشمنان استفاده نمود.هاي  امل براي مقابله باحربهتوان ازآن باکمک پدافندغیرع می دراین زمینه؛که
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  چارچوب نظري 
 ،شود و در بخش بعدي می پرداخته غیرعاملتاریخچه و رویکرد نظري پدافند  ،در این قسمت به تعریف

پس از آن به رابطه دو مقوله ي پدافند . شود می تاریخچه و رویکرد نظري سرمایه فرهنگی ارائه ،تعریف
  . شود می سرمایه فرهنگی اشارهغیرعامل و 

پیش . شود می رداختهتاریخچه و رویکرد نظري مربوطه پ ،در این بخش به تعریف 1 غیرعامل پدافندالف : 
از نظر لغـت شناسـی واژه پدافنـد از دو    پدافند. شود می به تعریف پدافند اشاره ،از پداختن به پدافند غیرعامل

پدافنـد  .تشکیلشـده اسـت  " جنـگ و جـدال  "بـه معنـی    "فنـد آ"و  "ضـد و متضـاد  "بـه معنـی    "پد"جزء 
مجموعه اقداماتی است که مستلزم بکارگیري جنگ افزار و تسلیحات نبـوده و بـا اجـراي آن مـی     :غیرعامل

توان ازوارد شدن خسارت مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی، حساس و مهم نظامی و غیرنظـامی و تلفـات   
هاي  .انسانن خسارات و تلفات ناشی از حمالت را به حداقل ممکن کاهش دادانسانی جلوگیرینموده و یا میزا

اولیه براي در امان مانـدن از تهـاجم حیوانـات وحشـی و دیگـر دشـمنان خـود و همچنـین بـراي کاسـتن از           
هـاي طبیعـی پنـاه بردنـد.وجود خنـدق در اطـراف        هاي خود به غارها، باالي درختان و دیگر پناهگاه نگرانی

هاي مستحکم براي پیشگیري از حمالت غافلگیرانه دشمن در تمام نقاط جهـان امـري    ایجاد دروازهشهرها و 
فرماید: و ما به او (حضرت داود علیـه السـالم)    از سوره مبارکه انبیاء می 80رایج بود.در قرآن کریم در آیه 

شـکر گریزانیـد؟در جریـان    ساخت زره را تعلیم نمودیم تا شما را از آسیب جنگ در امان بدارد پس آیـا از  
نیز خداوند متعال با استفاده از شگردهاي اختفـاء و فریـب کـه از اصـول پدافنـد      (ص) هجرت پیامبر اسالم 

نهـج البالغـه    12است مانع دسترسی کفـار قـریش بـه ایشـان گردیـد. حضـرت علـی (ع) در نامـه          غیرعامل
هـا و   باید قرارگاه شـما در دامنـه کـوه    فتید میفرمایند: آنگاه که در میدان جنگ در مقابل دشمن قرار گر می
اي  ها و یا در کنار رودها باشد تا پوشش حفاظ شما گردد و شـما را از دسـت دشـمن نگهبـانی کند.نمونـه      تپه

دیگر از دفاع غیرعامل در صدر اسالمی جنگ خنـدق و تـدابیر و اقـدامات دفـاعی حضـرت رسـول(ص) بـا        
این پیشنهاد از سوي سلمان فارسـی    ،براي احداث خندق دور شهراستگیري  تشکیل شوراي نظامیان و تصمیم

( مطرح گردید که مسلمانان در شهر بمانند ولی دور شهر خندق حفر نموده و در پناه آن آمـاده دفـاع باشـند.   
قبل از انقالب سازمانی با عنوان سازمان دفاع غیرنظامی وجود داشت که سه دسته ماموریت  )1388اصغري، 
هده این سازمان بود؛ ماموریت اول این سـازمان، هـدایت،کنترل و پشـتیبانی از مـردم حـین حـوادث و       را برع

هـاي   پـذیري  بالیاي طبیعی است. ماموریت دوم کمک امداد و نجات در حوادث و دسته سوم کـاهش آسـیب  
شـد و   کشور در برابر تهدیدات خارجی بوده اسـت. بعـد از پیـروزي انقـالب اسـالمی، ایـن سـازمان منحـل        

هـاي   هـا و سـازمان   بعد از انقالب این سه دسته ماموریت بین گروه .هاي آن به بسیج واگذار گردید ماموریت

                                                   
1Passive Defense 
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ریزي واگذار شد بعد از دو سال نتوانست  در مقطعی به سازمان مدیریت و برنامه. مختلف دست به دست شد
ل شد.در مرحله بعد بـا فرمـان مقـام    کاري انجام دهد،به همین دلیل موضوع به شوراي عالی امنیت ملی محو

معظم رهبري این وظیفه به ارتش واگذار شد.سپس کار به قرارگاه پدافند هوایی کشور و سازمانی که وظیفه 
پوشش هوایی کشور را دارد، واگذارشد. در نتیجه بر اساس فرمان رهبري کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور 

پـذیري زیـر    کند، کـاهش آسـیب   ور، عمده هدف کالنی که دنبال میتشکیل شد.سازمان پدافند غیرعامل کش
هاي کشور در برابر تهدیدات خارجی و افزایش پایداري ملی و در واقع تولید بازدارندگی براي کشـور   ساخت
ها خصوصاً در زمینه اطالعات، ارتباطات، الکترونیـک   روع انقالب علوم و فناوري). با ش1376 ،فاضلی(است

 هاي نسل چهارم طراحی شدند. مشخصه جنگهاي نسل چهارم عبارتنداز: هاي اخیر، جنگ در سالو رایانه 
  هاي اطالعاتی، جنگ روانی و تبلیغاتی، جنگ سایبري) .تاکید برجنگ نرم (شامل جنگ1
  . بکارگیري موضعی و مقطعی جنگ سخت براي تقویت و پشتیبانی جنگ نرم.2
  . تاکید برجنگ الکترونیک پیشرفته3
  . تکیه بر سالح و تجهیزات هوشمند و پیشرفته و دقیق4
  ها و کسب برتري کامل در هوا . توسعه توانمندي5
  . گسترش عرصه جنگ به فضا6
  . پرهیز از درگیري قطعی در جنگ سخت، قبل از اطمینان از پیروزي در جنگ نرم7
نبرد به تمام سطوح جغرافیاي شروع همزمان به نبرد در خط عمیق نزدیک و عمیق دور (گسترش عرصه  . 8

  کشور هدف)
هاي ملی و مراکز حیاتی، حساس و مهـم در کشـور در اولویـت نخسـت اهـداف       تاکید براندام زیرساخت. 9

  تهاجم
. در تالش موکد و مستمر بر قطع ارتباط رهبري و مدیریت دفـاعی و عمـومی کشـور بـا مـردم ونیـز بـا        10

  نیروهاي دفاعی
  ن جنگ (طراحی جنگ برق آسا ). کوتاه شدن مدت زما11 
  . خطر پذیري پایین.12 

 82هاي حیاتی کشور از سـال   هاي زیرساخت پذیري سازمان پدافند غیر عامل کشور با هدف کاهش آسیب
اصول دفاع غیرعامـل، مجموعـه اقـدامات بنیـادي و زیربنـایی اسـت کـه در        فعالیت خود را آغاز کرده است.

اهداف پدافند غیرعامل از قبیل، تقلیل خسارات و صدمات، کاهش قابلیت و توان به    می صورت به کارگیري
گیري تسلیحات آفندي دشمن و تحمیـل    یابی و دقت هدف   شناسایی و آشکارساز، هدف هاي   توانایی سامانه 

 ،فریـب  ،پوشـش  ،اختفـاء  و اسـتتار  ، یـابی   مکـان   :هزینه بیشتر به وي نایل گردیـد. ایـن اصـول عبارتنـد از    
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  اعالم خبر  ،مقاوم سازي و استحکامات  ،جایی تفرقه و جابه ،پراکندگی
ترین نقطه و محل استقرار است به طوري که پنهان   یابی، انتخاب بهترین و مطلوب   مکان : 1یابی  مکان   

بنـابراین  پذیر سازد.   را به بهترین وجه امکان ها   و مخفی نمودن نیروي انسانی، وسایل و تجهیزات و فعالیت 
یابی به خوبی انجام شود، به کارگیري و استفاده از وسایل و ابزار مصنوعی جهت اسـتتار و اختفـا     اگر مکان 

تجربـه نشـان داده اسـت کـه     . کند و یا این ضرورت به حداقل ممکن تقلیل خواهد یافت  ضرورتی پیدا نمی 
عضالت و مشکالت اسـتتار و اختفـا را حـل و    تواند مقدار بسیار زیادي از م   می مکان یابی صحیح و مطلوب

  .دهد  احتمالی را نیز کاهش و تقلیل میهاي   پذیري  فصل نموده ضمن آنکه تهدیدات و آسیب 
فن و هنري است که با استفاده از وسایل طبیعـی یـا مصـنوعی امکـان کشـف و شناسـایی       : 2استتار و اختفا

برداري دشمن کاهش داده، مخفـی نمـوده و     ی، تجسس و عکس بان  نیروها، تجهیزات و تأسیسات را از دیده 
  .حفاظت نماید

باشـد بـه      مـی  استتار، همرنگ سازي با محیط و اختفا، استفاده صحیح از عوارض طبیعی و مصنوعی زمین
  .طوري که تشخیص هدف توسط دشمن به سختی انجام گرفته و یا با تأخیر انجام پذیرد

 ي و حفاظت تأسیسات، تجهیزات و نیروي انسانی در برابر دید و تیـر دشـمن  پوشش، پنهان ساز:  3پوشش
  .باشد   می

گرانه اي است که موجب گمراهی و غفلت دشمن در نیـل بـه     کلیه اقدامات طراحی شده حیله : 4فریب
   .ورد صحیح از توان کمی و کیفی طرف مقابل گرددآاطالعات و محاسبه و بر

شـود تـا     مـی  گیرنده دشمن انجام  ه به منظور گمراه ساختن فرماندهان تصمیم اقداماتی ک: 5فریب نظامی 
دشمن از توانایی ها، اهداف و عملیات نیروهاي خودي آگاه نشود، در نتیجه به اقدام (یا عـدم اقـدام) خاصـی    

  .مبادرت ورزد که به انجام مأموریت نیروهاي خودي کمک خواهد نمود
ب نظامی که توسط فرماندهان عالی نظامی و یا در حمایـت و پشـتیبانی از   فری: 6فریب نظامی استراتژیک

نظامی هاي   مشی   گردد، این فریب به منظور تأثیرگذاردن بر عملیات، سیاست و خط    می آنان طراحی و اجرا
گیرد. چنانچه اهداف فریبنده در یک طرح فریب بسیار گسترده که هدف آن سـردرگمی     می دشمن صورت

  .شود   می در خصوص استراتژي اصلی و یا اهداف استراتژیک باشد، فریب استراتژیک به کار برده دشمن
هـاي   گسترش، باز و پخش نمودن و تمرکز زدایی نیروها، تجهیـزات، تأسیسـات یـا فعالیـت     : 7پراکندگی 

                                                   
1Site Selection 
2Camouflage and Concealment 
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4Deception 
5Military Deception 
6Strategic Military Deception 
7Dispersion 
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هـدف  هـا   اي از آن  در مقابل تهدیدات، به طوري که مجموعـه  ها  پذیري آن  خودي، به منظور تقلیل آسیب 
  .واحدي را تشکیل ندهند

جایی تجهیزات حساس و ارزشمند قابل حمـل از یـک نقطـه بـه     جداسازي و جابه: 1جایی تفرقه و جابه 
  .باشدپذیري این اهداف مینقطه دیگر جهت کاهش شناسایی و آسیب

موشک، گلولـه، توپخانـه،   ایجاد هرگونه حفاظ که در مقابل اصابت مستقیم بمب، راکت، :2استحکامات 
  .مقاومت نموده، مانع صدمه رسیدن به نفرات و یا تجهیزات گرددها  خمپاره و یا ترکش آن

باشد،  می آگاهی و هشدار به نیروهاي خودي مبنی بر این که عملیات تعرضی دشمن نزدیک: 3اعالم خبر  
، چند روز و یا زمانی طوالنی تر از این هشدار که براي آماده شدن است ممکن است چند دقیقه، چند ساعت

و هـا   آغاز مخاصمات اعالم گردد. تجهیزات و وسائل اعالم خبر شامل رادار، دیده بـانی بصـري، آژیـر، پیـام    
  )1391،دیناروند(. .باشد می گروهیهاي  هشدار دهنده از طریق وسایل مختلف از جمله رسانههاي  آگهی

 تارخچه و رویکرد نظـري سـرمایه فرهنگـی پرداختـه     ،عریفدر این قسمت به ت ب ) سرمایه فرهنگی :
 فرد،بـــراي کــه  اســت  وامتیــازات  معلومــات  اي از روابــط،  مجموعــه  ســرمایه فرهنگــی   . شــود  مــی 

تاجتماعیازآن حفظکردنیابه طوردائمی  اي فرهنگی به عبارت دیگر، سرمایه کند. به استفاده می دستآوردنیکموقعی
بنابراین سرمایه فرهنگی ).64 ؛1386 ،صالحی امیري(درقلمرو امکانات یک قشر، گروه، طایفه یا قبیله است 

هـاي ادبـی ـ گفتـاري تعریـف کـرد.        توان توانایی تصرف و استفاده از کاالهاي فرهنگـی و نیـز توانـایی    را می
اصطالح سرمایه فرهنگی را بازنماي جمع نیروهاي غیراقتصادي مثل زمینۀ خـانوادگی، طبقـه اجتمـاعی،    هایس

دانـد کـه بـر     هاي گوناگون و تعهدات نسبت به تعلیم و تربیت، منابع مختلف و مانند آنها مـی  گذاري سرمایه
صـالحیت در فرهنـگ   گذارد. سـرمایه فرهنگـی بـه عنـوان      موفقیت آکادمیک (علمی یا تحصیلی) تأثیر می

شود که اغلب یک مکانیزم مهم در بازتولید سلسله مراتب اجتماعی  ها تعریف می پایگاهها، گرایشات و ایده
شود. تمرکز اصلی تئوري سرمایه فرهنگی این است که فرهنگ از طریق سیسـتم آموزشـی    در نظر گرفته می

شود و نهایتاً موجب بازتولید همـان فرهنـگ    که بازتاب فرهنگ طبقه حاکم است، انتقال یافته و تشویق می
دانـد و بـرکس و    هـا و مهارتهـا مـی    ریچارد زوئینگهافت سرمایه فرهنگی را انواع گوناگون دانش.خواهد شد

پذیر جوامع انسانی براي پرداختن به زیست  هاي انعطاف فولک واژه سرمایه فرهنگی را براي اشاره به قابلیت
اگرچه تعریف برکس و فولک از آنچه در این کار ).74؛1382برند (تراسبی،  یمحیط و اصطالح آن به کار م

هاي ناملموس اشاره دارند، درحالیکـه   رسد آنها بر قابلیت باشد و به نظر می تر می اي کلی مدنظر است تا اندازه
نگی که شخص ها و مهارتها و نیز مجموع کاالهاي فره ها و دانش سرمایه فرهنگی از نظر ما به معنی قابلیت

                                                   
1Separation 
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سازد که این نوع خاص از سـرمایه   تواند آنها را کسب کند. سرمایه فرهنگی ما را به این اصل رهنمون می می
تواند واقع باشـد و طـوري نیسـت کـه      جزء ارزشها و هنجارهاي واالي جامعه است و مورد سوء استفاده نمی

ال دهد و یا اینکه قابل خرید و فروش باشد. شبه (مثل سرمایه اقتصادي) آن را کسب کند و یا اننتق شخص یک
دانـد کـه افـراد را قـادر بـه تفسـیر کـدهاي فرهنگـی          بوردیو سرمایه فرهنگی را به مثابه دانشی شناختی می

هاي اصلی سرمایه فرهنگی را مهـارت و آشـنایی بـا     نیز ویژگی) 1997(2و ماس1اشافنبرگ .کند گوناگون می
اشاره دارد بر اینکـه سـرمایه فرهنگـی    )32002 (دومایس .دانند لط میرمزهاي فرهنگی و اعمال طبقات مس

و » مناسـب « دانند. موضـوع زبـان    مشتمل بر کفایت زبانی و فرهنگی و مهارت در فرهنگ طبقات باالتر می
ارایه شده است. نهایتـاً  )42001 (به عنوان جزئی مهم از تعریف سرمایه فرهنگی بوسیلۀ سولیوان» فرهیخته«

پذیر شده  رمایه فرهنگی ناظر بر این ادعا است که شخص براساس منش برتر فرهنگی جامعه، جامعهاینکه س
شود، اشـاره بـر    نظریۀ بوردیو در مورد سرمایه فرهنگی که منجر به بازتولید فرهنگ طبقه مسلط می .است

بـه انـواع مـثالً     مکانات مادي بیشتري هستند و دسترسی بیشـتري ت مسلط داراي این امر دارد که چون طبقا
به عبارت دیگر بوردیو هر  .هاي خود را شکل بخشند توانند ذائقه دارند، می ...و هاها، غذا ها، ورزش موسیقی

آنچـه را جــزء عالیــق خــاص طبقــه مســلط اســت بــه عنــوان معیــار ســنجش ســرمایه فرهنگــی در نظــر   
یک دارایی تعریـف کنـیم کـه مجسـم      توانیم به عنوان سرمایه فرهنگی را می) .  91:1984(بوردیو، گیرد می

توانـد داشـته    کننده ارزش فرهنگی عالوه بر هرگونه ارزش اقتصادي است که می کننده یا تأمین کننده، ذخیره
در یک زمان مفـروض اشـاره دارد و برحسـب     اي باشد. موجودي سرمایۀ فرهنگی، به کمیت چنین سرمایه

. این موجودي شود گیري می گذاري تجمعی اندازه یک ارزش هاي مادي یا واحد شمارش مناسبی از قبیل کمیت
شود که ممکـن اسـت بـراي تولیـد کاالهـا و       به مرور زمان منجر به ایجاد جریانی از خدمات می ها سرمایه

سرمایه فرهنگی به دو صورت وجود . ) 221-224؛  1387اسمیت، ( خدمات بیشتري مصرف یا استفاده شود
هـا و بـه طـور     ها، اماکن، آثار هنري و مجسمه ملموس باشد یعنی به شکل بناها، محلدارد: اوالً ممکن است 

کلی سرمایه فرهنگی شامل و نه محدود به میراث فرهنگی ملموس است و ثانیاً سرمایه فرهنگی ممکن است 
یـک   عمال، عقاید و ارزشهایی باشـد کـه در  ، اها ناملموس باشد یعنی به شکل سرمایه معنوي به صورت ایده

اصطالح سـرمایه فرهنگـی در قیـاس بـا سـرمایه اقتصـادي و       . )68ـ70؛ 1382گروه مشترك است (تراسبی، 
رواج یافت. این مفهوم براي  1970داري در اوایل دهه  هاي مباحث مربوط به سرمایه نظریات، قوانین و تحلیل

آمـوزان   هاي آموزشـی دانـش   وفقیتهاي موجود در م بررسی این مسئله که موانع اقتصادي براي تبیین نابرابري

                                                   
1Aschaffenburg 
2Mass 
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طبقات اجتماعی مختلف، کافی نیست، ابداع شد. سرمایه فرهنگی بدون کوشش شخصی کسب و به ارث برده 
طلبـد. کسـب    پذیري را می گیر، یادگیري و فرهنگ شود، کسب سرمایه فرهنگی کار طوالنی، مداوم و پی نمی

نحـوي   و مادي نیاز دارد، سرمایه فرهنگی از این بابت به خواهد و به امکانات مالی سرمایه فرهنگی زمان می
. )96؛1385،کریستی و اولیویـه  (شکل دیگر آن، درآمده است تنگاتنگ به سرمایه اقتصادي گره خورده و به

شناس فرانسوي در تحقیقی که بر اساس فرضیه عدم تساوي سرمایه فرهنگی انجام داده، سرمایه  بوردیو جامعه
  کند: ه دسته تقسیم میفرهنگی را به س

هـاي   شـده، از سـرمایه   هاي تجربی و رفتاري و معلومـات کسـب   مهارتحافظه، . سرمایه بدنی و فردي؛ 1
یـافتگی آن اشـاره    توان بـه پیوسـتگی و درون   هاي این سرمایه، می شوند. از مشخصه بدنی و فردي محسوب می
عبـارت دیگـر، تنهـا،     وي بدل شـده اسـت. بـه   اي است که به شخص و خلق و خوي  کرد. این سرمایه، دارایی

شـده را از   توان این سرمایه درونـی  همین جهت نمی صاحب این خصایص، دارنده این سرمایه فرهنگی است. به
ــت  ــن درنهایــت. وخریدوفروشــبهدیگریانتقالداد طریــق بخشــش، وراث ــانی فرهنگــی کهایننوعازســرمایه ای  ف

  .یشخص،گرهخوردهاستشکلخاصیبایکتاییبیولوژیک ومیراست،زیرابه
هـا را   هاي فرهنگی، آثار ادبی و شاهکارهاي هنري و جز ایـن  مجموعه میراث. سرمایه عینی فرهنگی؛ 2

هاسـت کـه تنهـا     یافته داراي یـک رشـته از ویژگـی    نامند. سرمایه فرهنگی عینیت سرمایه عینی فرهنگی می
را معـین کـرد. ایـن     فرهنگی بدنی و فـردي آن  یافته با سرمایه توان از طریق رابطه سرمایه فرهنگی عینیت می

لحاظ مادي از طریق صاحبانش قابل انتقال است  سرمایه (مانند کتاب، تابلوهاي نقاشی، آالت موسیقی و ...) به
  (البته تنها از لحاظ مالکیت حقوقی قابلیت انتقال دارد).

هـاي سـرمایه نهـادي و     از نمونـه اي و کارا  مدارك تحصیلی، مدارك حرفهاي؛ . سرمایه نهادي و ضابطه3
اي  اش ارزش قراردادي تضمین شده اي هستند. مدرك تحصیلی سند تخصص فرهنگی است که به دارنده ضابطه

تواند براي صاحبش سرمایه فرهنگی واجتماعی  دهد.بوردیو بر این اعتقاد است که سرمایه اقتصادي می ارائه می
 (نیز بـا کـارکرد خـود میتواندسـرمایه اقتصـادي را بـه وجـود آورد       بیاورد؛ متقابال سرمایه فرهنگی  دوجو به

تـوان   کارکردهاي سرمایه فرهنگی از دو نگاه دانشمندان خارجی و ایرانی مـی ).66.65صالحی امیري؛ پیشین، 
بررسی نمود:کارکرد سرمایه فرهنگی از نگاه متفکرین خارجی؛ پیر بوردیو، از کارکردهاي سرمایه فرهنگی 

کنـد و   گهداري موقعیت یا تغییر موقعیت افراد در سلسله مراتب ساختارهاي اجتماعی توجه مـی به حفظ و ن
 ،(1939 )  1کدهـد.جان فیسـ   ها مورد توجـه قـرار مـی    تأثیر سرمایه فرهنگی افراد را در سبک زندگی آن

وسیله ایـن نـوع    داند. طبقه پایین، به سرمایه فرهنگی را باعث فهم انتقادي مردم از وضعیت اجتماعی خود می
سـازند.   کنند و خود را از ساختار سلطه جدا می سرمایه فرهنگی، نگاه مثبت به هویت اجتماعی خود پیدا می

                                                   
1John Fiske 
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بخـش   ریـق، زنـدگی خـود را لـذت    کننـد و از ایـن ط   این طبقه، در روندهاي مورد عالقه خود مشارکت مـی 
نمایند.کارکرد سرمایه فرهنگی از نگاه متفکرین ایرانی؛ از نگاه مسعود چلبی، درصورتی که دسترسـی بـه    می

تواند، کارکردهاي زیر را داشـته باشـد: دسترسـی     صورت برابر باشد، سرمایه فرهنگی می سرمایه فرهنگی، به
هـاي مختلـف زنـدگی، بـاال بـودن سـطح        خردگرایی در عرصه اکثریت اعضاي جامعه به منابع معرفتی، بسط

هاي علمی و فرهنگـی، سـریع شـدن تغییـرات اجتمـاعی، گسـترش        مشارکت همگانی در تولیدات و خالقیت
صورت افقی و عمودي و رشـد شخصـیتی بـراي اکثریـت افـراد       هاي نوین و گسترش گردش اطالعات به دانش

وسـیله آن،   جا مانده از گذشـتگان اسـت؛ کـه بـه     گی، همان فرهنگ بهپور، سرمایه فرهن جامعه.از نظر رفیع
ها مجبورند  کنند؛ زیرا در صورت عدم وجود این سرمایه، انسان ها نیازهاي مختلف خود را برطرف می انسان

  ).213-214؛1382 ،چلبی(از صفر شروع کنند و تمام مراحلی را که پیشینیان رفته بودند را دوباره طی کنند
  دافند غیرعامل و سرمایه فرهنگی   ج ) پ

که  و اولین عامل استتار است اولین اصلدر سطح مباحث مرتبط با پدافند غیرعامل همان طورکه مطرح شد 
. در عرصه پدافند غیرعامل بحث دیگري به نام استتار مدرن نیز مطرح است. به معناي آن پرداخته شد

ها  به هر حال نوع جنگ ؛ آشکارسازي، شناسایی و ردیابی دشمنجلوگیري و ممانعت از توانایی کشف و 
هاي سایبر داده و به نحوي  امروز دیگر جنگ با شمشیر جاي خود را به جنگ ،امروز فرق کرده، مدرن شده

زند. استتار مدرن امروز به معنی پوشاندن  ها حرف اول را می ایجاد کشندگی وسیع و دفع دشمن در جنگ
دید علمی دشمن بسیار مهم و مؤثر است. و اما در عرصه فرهنگی هم استتار کاربرد دارد  امکانات از معرض

ها و گوهرهاي زیب و نایاب در فرهنگ  کنیم و به تعبیري پوشاندن خوبی اگر امروز از پوشش استفاده می
امروز  جلوگیري از نفوذ و گسترش دشمن است. .شود ها و بویژه در فرهنگ اسالمی ما مطرح می ایرانی

حجاب یعنی استتار گوهرهاي پیدا و آشکار و اگر این فرهنگ را در جامعه بتوانیم بپذیریم که تنها ویژه 
توانیم  زنان و دختران نیست بلکه بحث حجاب و عفاف مرتبط با حوزه انسانی است اعم از مرد و زن، می

تار از نیروهاي انسانی و امروز است. گوهرهاي وجود را از حیطه حمالت دشمن محفوظ نگه بداریم
تواند در نگهداري منابع انسانی به ما کمک کند ما در طول تاریخ  هاي وارسته و بزرگ بسیار می شخصیت

استتار در عرصه فرهنگی یعنی حفاظت از .هایبسیار عزیز و بزرگی را از دست دادیم انقالب اسالمی چهره
ها بدون جوان  امروز جوانان عزیز ما هستند. جامعهنیروهاي انسانی و نخبگان که بخشی از این نخبگان 

هاي مختلف  جوانان افتخارآفرینان امروز و فرداي ما هستند. محفوظ نگه داشتن اینها به روش .معنایی ندارد
انتشار و پنهان کردن نیروها از معرض دید و تهاجم دشمن به عنوان یک اصل امروزه در سطح پدافند 

از اصول و مبانی پدافند غیرعامل اختفا است. اختفا به  اصل دوم.مطرح است غیرعامل در عرصه فرهنگی
معناي مخفی شدن و یا مخفی کردن است. طبیعی است وقتی که از مخفی شدن یا مخفی کردن در پدافند 
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در عرصه تجهیزات مهمترین . شود و هم شامل نیروي انسانی کنیم هم شامل تجهیزات می غیرعامل صحبت می
و از آنها براي دفاع  است که کاربرد دارد براي دفاع از حیثیت خود و حیثیت کشور و منافع ملیوسایلی 

در .بایست از چشم دشمن مخفی کنیم تواند دشمن را به هراس وادار بکند می امکاناتی که می .کنیم استفاده می
نیروهاي انسانی نخبه،  بحث اختفا بحث مخفی شدن نیروي انسانی از همه مهمتر است دشمن نباید بتواند

یافتگی  هاي شکل ها، ارتباطات، شیوه هاي آنها را براحتی کشف کند. نشست ارتباطشان با یکدیگر، تشکل
هاي اجتماعی هر چه از چشم دشمن دور بماند موثرتر است. در عرصه فرهنگی  ها یا به تعبیري گروه انسان

تواند در مواقع حساس دشمن را  امکاناتمان را که می آید. دلیلی ندارد که هم اختفاء یک اصل به حساب می
هاي بزرگ جهانی هم، همه  امروز قدرت.به عقب براند اینها را آشکار و در معرض دید دشمن قرار دهیم

اي است در اختیار  آوري اطالعات وسیله دهند به عبارتی فن آنچه را که دارند در معرض دید همگان قرار نمی
سازي. این طور نیست که آنها هر چه دارند آشکار کنند و  دهکده جهانی و جهانی آنها براي رسیدن به

هاي خود را  امکانات واقعی خود را به نمایش بگذارند ما در اختفا باید یاد بگیریم که چگونه مجموعه داشته
ي ارزشمند هاي عدم آشکارسازي آنها را آموزش دهیم. گاهی اوقات یک نیرو پنهان کنیم یا به تعبیري راه
سومین اصل از اصول پدافند .دهدها و جامعه تغییر  تواند مسیري را براي انسان فرهنگی یک چهره نخبه می

غیرعامل فریب یا اغفال دشمن است. به هر حال دشمن در حمالت خود چه تهاجم نظامی و چه تهاجم 
حرکات دشمن بر مبناي  فرهنگی در تالش است بیشترین اطالعات را از طرف مقابل خودش کسب کند و
دهد. در این ارتباط یکی  کسب اطالعات، تحلیل و آنالیز این اطالعات است یعنی دشمن اقدام کور انجام نمی

هایی را انجام دهیم که  اي از اقدامات و فعالیت از اصول پدافند غیرعامل فریب یا اغفال است یعنی ما مجموعه
درستی کسب کند و بر مبناي اطالعات غلط، اقدامی غلط را انجام ه دشمن فریب بخورد اطالعات را نتواند ب

به هر حال فریب بار .سازي حرکات دشمن فراهم کردیم اینجاست که ما زمینه ما را براي خنثی. دهد
الشان اسالم در فتح  کند پیامبر عظیم ضدارزشی هم دارد در اینجا به معناي اغفال دشمن بار ارزشی پیدا می

. ریزي کردند که دشمن به هیچ وجه احساس نکرد که طرف مقابل قصد فتح مکه را دارد امهمکه طوري برن
یعنی نوع شعارها نوع حرکات نوع سازماندهی نیروها به طریقی بود که دشمن کامال فریب خورد و به تعبیر 

مکه به راستی دیگر در فتح مکه غافلگیر شد و سپاه اسالم از غافلگیري دشمن نهایت استفاده را کردند و 
هاي جدید همینطور است. مثال در جنگ جهانی دوم انگلستان حدود صد  در جنگ.بدست مسلمانان فتح شد

هواپیماي فریبنده داشت و اینها را به کار گرفت تا اطالعات اشتباهی را به طرف  400فرودگاه بدلی و 
شد و  هاي دیگري انجام می در حوزه اش مقابلش بدهد و آنها را اصلی معرفی بکند در صورتی که کار اصلی

وقتی دشمن را مشغول کرد از مسیرهاي دیگري توانست اهداف خود را پیاده کند. اتحاد جماهیر شوروي 
هاي موشکی فریبنده زیادي که ویژه این دوره جنگ آنها را ساخته بود  ها و پایگاه سابق هم توانست با جاده
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هاي مجاور یا  هم در زمان حمله نیروهاي عضو ناتو در جنگکار خود را پیش ببرد. ارتش یوگسالوي 
هاي نظامی مصنوعی ایجاد کرد تا دشمن را به آنها مشغول بکند تا بتواند از مسیر دیگري حرکت خود  پایگاه

هاي بزرگ و هم در فتوحات تاریخ  هاي کالسیک و هم در جنگ را ادامه دهد به هر حال هم در جنگ
توان از آن شیوه به عنوان  ریخ گذشته اسالم، مساله اغفال دشمن یک اصل بوده و میها بویژه در تا گذشته

توانیم دشمن را دچار غفلت  در عرصه فرهنگی هم به نحوي ما می.یک مبنا در پدافند غیرعامل استفاده کرد
یگر راه پیدا هاي د بکنیم یا آدرس اشتباه به دشمن بدهیم البته ممکن است دشمن به اطالعات صحیح از کانال

هاي جمعی و گسترده تمرین کنیم و آموزش ببینیم. لزومی ندارد آنچه  توانیم اینها را در حرکت کند ولی می
ترها را نگاه داریم در جاي اصلی  توانیم اصلی که ما در عرصه فرهنگ داریم عرضه بکنیم گاهی وقات می
ل محاسبه را در مرحله علنی آشکار کنیم تا خودش استفاده کنیم یا به عبارتی اطالعات سوخته و غیرقاب

ها را حفظ کنیم براي اینکه در زمان خودش  ترین ترین و زیربنایی دشمن به آنها توجه پیدا کند و اصلی
البته باید در نظر داشت که لزومی ندارد که همگی این اصول تماما بخواهد با هم انجام شود. . استفاده کنیم

گیرد. مثال ممکن است استتار در جایی مورد استفاده قرار  برداري قرار می رد بهرهگاهی اوقات جدا از هم مو
بگیرد که اختفا نباشد یا اختفا در جایی قابل استفاده باشد که فریب و اغفال دشمن قابل استفاده نباشد گاهی 

اینها دقیقا استراتژي  ان با هم استفاده کرد. به هر حال کاربرد هر کدام ازوت اوقات از دو اصل یا بیشتر می
است که فرد و جامعه و مجموعه وارد شده و در دفاع غیرعامل باید انتخاب کند. به تعبیر دیگر هر کدام از 

آوري  امروز در عرصه فن.طلبد که این موقعیت باید مورد تحلیل قرار بگیرد این اصول موقعیت خود را می
توانیم دشمن را در  ند نقش بسیار مهمی داشته باشد ما میتوا اطالعات و عرصه دنیاي مجازي بحث تغافل می

کنند. در حوزه آموزش مجازي ـ  دنیاي مجازي مشغول کنیم کما اینکه آنها از این مسائل خوب استفاده می
کنند بلکه عرضه اینها در  آوري اطالعات آنچه که اساس کار و مبنا است آنها را رو نمی دنیاي مجازي و فن

ها بیشتر جنبه تغافل و خود مشغولی را به همراه دارد ما با توجه به استعدادهاي فراوانی که  بعضی از بخش
توانیم دقیقا همین ایده را براي دشمن فراهم کنیم و آنها را مشغول  مان داریم می در بین جوانان عزیز و نخبگان

ست اما ممکن است آنها را از مسیر کنیم به مسائلی که به نحوي اصل براي ما نیست و در واقع براي ما فرع ا
چهارمین اصل از اصول پدافند غیرعامل .اصلی براي تهاجم به داخل کشور و مرزهاي عقیدتی محفوظ بدارد

تواند مورد حمله قرار دهد. بسیار  پراکندگی است. منظور از پراکندگی یعنی تجمع؛ دشمن تجمع را بهتر می
ماي جمهوري اسالمی ایران اعالم کرد که در راستاي پدافند جالب است بدانیم که چندي قبل صدا و سی

ها را انجام  هاي شبکه ها آمادگی پیدا کردند که در صورت اضطرار، کل برنامه غیرعامل مراکز استان
مان اگر در یک جا فهاي مختل توان گفت که این حرکت در راستاي همین پراکندگی است. ما شبکه می.دهند

ک روزي موفق بشود که اینها را از بین ببرد به هر حال پایگاهی را توانسته تسخیر تجمع بکنند و دشمن ی
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از  باکشور را مورد حمله قرار دهد و  تواند سراسر کند. اما اگر اینها در سراسر کشور توزیع شوند دشمن نمی
ه دهد. یک مثال خیلی تواند این حرکت را ادام بین بردن یک پایگاه، پایگاه دیگر بالفاصله بعد از دقایقی می

توانید آنها را وارونه کنید.  ساده اینکه اگر شما چند مانع را کنار هم بچینید با یک گوي طبیعی راحت می
اما اگر این موانع را در یک فاصله دو متري از یکدیگر توزیع کنید گوي را به هر سمتی که شما نشانه بروید 

طبعا براي از بین بردن تمام موانع چندین گوي الزم است. یعنی  .کندتواند واژگون  بیشتر از یکی دو تا را نمی
مان را نباید در  تواند آنها را از آسیب دشمن محفوظ بدارد ما مراکز حیاتی پراکنده کردن این امکانات می

تواند آسیب جدي به ما  یک جا تجمیع کنیم مرکزیت و حضور همه اینها در شهري مثل تهران می
هاي مختلف و  ها در بخش هاي داده مراکز حساس بخصوص مراکز الکترونیکی، پایگاه تمرکز.برساند
کند. فاصله داشتن این مراکز با شرایط اقلیمی گوناگون که  پذیري اینها را زیاد می هاي مجازي آسیب پایگاه

انسانی هم  در باب نیروي.خورند خوشبختانه ما در کشورمان همه نوع اقلیم را داریم کمترین ضربه را می
خواهند به مکانی بروند اگر بخواهند از یک وسیله استفاده بکنند  همینگونه است. مجموعه نخبگان اگر می

مان باید شروع کنیم و این را در  از همین مساله ساده جابجایی نیروها و نخبگان.کار چندان صحیحی نیست
ک مجموعه کوچکی ما ده دانشمند داریم در سطح مسائل کالن کشور تعمیم دهیم. دلیلی ندارد که اگر در ی

یک مأموریت هر ده نفر را با یک وسیله به مکان دیگر بفرستیم که اگر خطر احتمالی حاصل شد ما تمام 
امکانات را از دست نداده باشیم. نباید یک استان ما مرکز تجمع کارخانجات اساسی ما باشد که خوشبختانه 

در .گیري انجام شود در کشور ما اعمال شده اما بقیه هم باید با همین جهتتا حدودي این مسائل (پراکندگی) 
بایستی در عرصه فرهنگی توزیع شود در سراسر کشور  عرصه فرهنگی هم همینطور است. نشریات ما می

بایستی پراکنده  کنند می هاي تلویزیونی و مراکز حساسی که در زمینه فرهنگی کار می همچنین کانال
سازي  مقاوم .سازي و ساخت و توسعه استحکامات است نجم در عرصه پدافند غیرعامل مقاوماصل پ.باشند

یعنی ساخت استحکاماتی که در صورت اضطرار مردم و امکاناتمان را بتوانیم سریعا در اماکن مستحکم 
امات بسیار متروها و از این قبیل اماکن خوشبختانه در دهه اخیر در این زمینه اقد ،ها منتقل بکنیم. تونل

سازي اماکن حساس یا به تعبیري از بین بردن  خوبی انجام شده و باید به همین ترتیب ادامه پیدا کند. مقاوم
تواند در مقابل حوادث طبیعی و غیرطبیعی ما را  هاي جدید و مقاوم می هاي فرسوده و احداث بافت بافت

یخ کشورمان در امان نبودیم چه حمالت طبیعی ما از هیچ کدام از این حوادث در طول تار.مصون نگه بدارد
هاي مختلف قدم برداریم و این  سازي و استحکامات در زمینه و چه هجوم دشمنان پس باید به مساله مقاوم

یک خیزش همگانی است و وظیفه نهاد و سازمان خاصی به تنهایی نیست، یک وظیفه ملی است. 
تواند در مقابل بالها یک دژ بسیار عالی باشد کما  کم میسازي و ساخت استحکامات و بناهاي مستح مقاوم

اینکه در کشورهاي توسعه یافته این مساله وجود دارد ما بالهاي طبیعی را در کشوري مثل ژاپن فراوانتر از 
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سازي و اصالح وضعیت  دهنده این است که زمینه مقاوم ها بسیار کم است و نشان ایران داریم اما خسارت
تواند مهم  سازي در عرصه فرهنگی بسیار می مقاوم.اند بسیار خوب قدم بردارند بناها توانسته ها و ساختمان

باشد. ما اگر برگردیم به آنچه که داشتیم در تاریخ خودمان، در گذشته خودمان و آنها که عامل مقاومت 
مان را  داریم قطعا جامعهمردم ما در برابر تهاجمات فرهنگی شده دوباره اینها را احیاء بکنیم و زنده نگه ب

در مقابل دشمن مقاوم کردیم یکی از این مسائل اعتقادات است. ملتی که مقید به انجام اعتقادات باشد و 
مقام معظم رهبري بارها در .روحیه مذهبی و دینی داشته باشد هیچگاه در مقابل تهاجم دشمن نخواهد لرزید

عاشورا هستیم. عاشورا و محرم را چون حفظ کردیم فرمایشات خودشان تأکید کردند که ما فرزندان 
ها  مان مقید باشیم و همدیگر راتوصیه به حفظ این ارزش هاي دینی مقاومت را حفظ کردیم اگر ما به ارزش

کنیم در مقابل دشمن لغزش نخواهیم داشت. اگر به فرهنگ بومی و ادبیات غنی خودمان برگردیم در مقابل 
شناسند و اعتقاد به  هایی که فرهنگ خود را نمی هاي پوچ و توخالی و آدم م. آدمزنی سوغات دشمن زانو نمی

سازي  مقاوم.زنند اند ضعیف شده و در مقابل دشمن خیلی راحت زانو می فرهنگ خودشان را از دست داده
ما در فرهنگی یعنی بازسازي دژهاي فوالدي که ما داشتیم و همان دژهاي فوالدي عامل ایستادگی ما شده چرا 

هشت سال دفاع مقدس توانستیم محکم بایستیم چرا جوانان ما توانستند مدافع خوبی براي کشور و مرزهاي 
شان باشند. قطع و یقین آنچه توانست ما را پیروز کند توکل؛ اعتماد، باورهاي دینی، اصول فرهنگی،  عقیدتی

سازي و ساخت  در عرصه فرهنگی مقاوماعتقاد به این مبانی توانست ما را محکم نگه دارد و لذا امروز 
هاي قرآن فامیلی،  هاي مردمی و دینی و ادبی و فرهنگی و گردهمآیی مردم و افراد با دوره استحکامات؛ تشکل

تواند این اعتقادات را نگه دارد و در مقابل هجمه دشمن کامال  اي که می اي، همشهریان و مجموعه محله
لکه هجمه فرهنگی درست را به سمت آنها ببرد و موضع انفعالی را به موضع ابتکار عمل را از آنها بگیرد و ب

  ).1391،دیناروند(فعال تبدیل کند
  نتیجه گیري   

اخیر اقدامات نظامی جهت هجوم به کشورهاي دیگر همانند گذشته الزامی ندارد و عموماً هاي  در دهه
تگیرد. ال می جنگها و نبردها بصورت فرهنگی و از داخل انجام توان گفت که خطرناك ترین  می بته به جراً

باشد. در این نوع از  می تهاجم فرهنگی ،نوع جنگ که آسیبهاي آن بسیار شدیدتر از برخوردهاي نظامی است
 ،کوتاه مدت و بلند مدتهاي  تهاجم به دلیل حرکت آهسته و نیز سرمایه گذاري دشمن جهت برنامه

گرفتن  وماً یک هدف ویژه دارند ؛از حرکات و تهاجمات عماین گونه . حرکت دشمن محسوس نمی باشد
دشمن با استفاده از  ،در این نوع از تهاجم. باورهاي صحیح از مردم و تلقین دروغها و ارزشهاي غلط به جامعه

کند. پس از بین رفتن و یا  می فرهنگی و دینی یک ملت ،امکانات تالش  در از  بین بردن بنیانهاي فکري
محصوالت  ،ماهواره ها ،با ارائه فرهنگی جدید توسط کانالهاي ارتباطی از قبیلها  این پشتوانهضعیف شدن 
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اینترنت و ... تمام اقدامات الزم را جهت در اختیار گرفتن پتانسیلهاي  ،تبلیغات کاالها ،مد ،سمعی و بصري
یزي موفق به فتح جامعه اي دهد و در نهایت بدون هیچگونه خونر می ملت مورد تهاجم قرار گرفته را انجام

از کشور آمریکا همگام با انقالب صنعتی آغاز شد و  1960شود. مدرنینه فرهنگی است که در سال  می دیگر
آمد که باورهاي مذهبی مردم را گرفته و موارد جدیدي را  می براي رسیدن به این هدف باید فرهنگی پدید
  د شامل :به عنوان جایگزین به مردم ارائه دهد.این موار

 جدایی دین از سیاست .1
 ترویج فرهنگ مصرف گرایی .2
 حضور زنها در عرصه کار .3
 )جدید براي زنان ( استفاده زنان از لباسهاي مردانه و پوششهاي غیر اخالقی هاي  ترویج پوشش .4
 غیر اخالقی و ساخت بیشتر این نوع فضاهاهاي  استفاده از زنان در مکان .5
 کنه                                                   حرکت به سمت پیشرفت به هر شکل مم .6
 بی ارزش کردن مسائل و قوانین اجتماعی و اخالقی .7
  عدم پایبندي به بنیادهاي خانواده .8
  عدم پاینبدي به روابط زناشویی .9

ریشه دار و اعتقادات دینـی و مـذهبی توانسـت در     ،این نوع از فرهنگ به دلیل عدم وجود فرهنگ غنی
ي غربی و آمریکا موفق باشد چرا که این کشورها عمدتاً تأثیر پذیري باالیی نسبت بـه فرهنگهـاي   کشورها 

توان در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي مشاهده کرد.                                                                                می وارداتی داشته اند .نمونه این موضوع را
و هـا   تـوان نمونـه هـایی از ایـن گونـه حضـور       مـی  اما متاسفانه در ماجراهاي اخیر بعد از انتخابـات نیـز  

مـردم   ،و تهاجمات را دید که خوشبختانه با استفاده از درایتها و فرمایشات مقـام معظـم رهبـري   ها  فرهنگ
هـاي   در مسـیر صـحیح بگذارنـد.بی شـک کشـور      توانستند دام گسترده شده توسط بیگانگان راپس زده و پـا 

کنند که آمادگی پذیرش بیشتري دارنـد و   می مهاجم، سرمایه گذاریهاي طوالنی مدت خود را متوجه گروهی
بر این اساس و توجه بـه نکـات فـوق بایـد در     . باشند می بدلیل دوره سنی که در آن هستند بسیار ضربه پذیر

  بپردازیم.اقدام هایی به دفاع از فرهنگ خود 
  آخرت و... ،بهشت و جهنم ،توجه به بینشها و باورها: مباحث اعتقادي -1
  باال بردن سطح مطالعه با استفاده از روشها ي جدید و دوري از راهکارهاي تکراري -2
  موجود در تهرانهاي  رده فرهنگو امکانات ختوجه ویژه به قابلیتها  -3
  سنتیهاي  توجه ویژه به آئین -4
  سنتی هاي  ارائه مباحث بینشی و ارزشی از طریق آئین -5
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  باال بردن سطح سواد بصري -6
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اي  هل پایــعوام، سازي دشمنی نهــاوم سازي و کمیــمق، انسجام اجتماعی
  پدافند غیرعامل

  1محسن کوشافر
  

  چکیده
کـه  اي  هترین شـیو  بهینه. مقابله با دشمن را کاهش دادهاي  پدافند غیرعامل در پی آن است هزینه

با حذف یا . به حداقل ممکن کاهش یابدها  این است که دشمنی، تواند عمل کندپدافند غیرعامل می
کاهش یافته و در مسیرهاي سازنده اجتماعی ، انسانی، مالیهاي  بسیاري از هزینهها،  کاهش دشمنی

روان شناسی ، شناسی جامعههاي  این مقاله قصد دارد تا با استفاده از آموزه. تر مصرف خواهند شد
ها پرداخته و در صورت پیش سازي دشمنیاجتماعی و روانشناسی نشان دهد که چگونه به کمینه

، ر انسجام اجتمـاعی و مقـاوم سـازي   آمدن تقابل با استفاده از همان کمینه سازي دشمنی در کنا
ها توانند خط مشیها میاین آموزه. هاي سازنده بپردازنداعضاي جامعه به طور همبسته به همکاري

  . و راهبردهاي بنیادین براي پدافند غیرعامل باشند که پیش و بیش از هر عامل دیگري کارساز باشد
  مقاوم سازي، انسجام اجتماعی، کمینه سازي دشمنی، : پدافند غیرعاملها کلیدواژه
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  مقدمه
گردد که مستلزم بکارگیري جنگ افراز نبوده و با اجراي آن  به مجموعه اقداماتی اطالق میغیرعاملپدافند 

توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیر نظامی و تلفات  می
(جوانمرد و یوسفی،  این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد انسانی جلوگیري نموده و یا میزان

مقابله با هاي  توان هزینهو علمداري). مفهوم کلیدي پدافند غیرعامل این است که چگونه می 19: 1387
سنگین براي جامعه به هاي  دشمن را کاهش داد. اما قبل از هر گونه تالش براي مقاوم سازي و صرف هزینه

هاي  چه در درون جامعه و چه در بیرون هم هزینهها  مقابله با دشمن، آیا نمی توان با کاهش دشمنی منظور
مقابله با دیگري را کاهش داد و هم در صورت جنگ با همبستگی درونی باالي اجتماعی توان مقابله و 

جامعه شناسی، هاي  آموزه مقاوم سازي جامعه را باال برد؟ در حقیقت، این مقاله قصد دارد تا با استفاده از
درونی و بیرونی هاي  توان به کاهش دشمنی می روان شناسی اجتماعی و روانشناسی نشان دهد که چگونه

هاي  را کاهش داده و در صورت وقوع با استفاده از همبستگیها  پرداخت به نحوي که احتمال وقوع جنگ
تقابل با یکدیگر با کمترین هاي  ي صرف هزینهصورت گرفته به جاهاي  اجتماعی ایجاد شده و مقاوم سازي

توان این سه فرآیند انسجام اجتماعی، مقاوم سازي و کمینه سازي  می هزینه به اهداف مشترکمان برسیم. لذا
  دشمنی را مقدمه اي بر هر گونه فعالیت پدافند غیرعامل دانست.

اجتماعی وجـود داشـته باشـد و از     براي هر گونه اقدام جمعی مشترك نیاز است تا انسجام و یکپارچگی
درونی و بیرونی جلوگیري به عمل آید. در ادامـه  هاي  و دشمنیها  بیهوده براي تنشهاي  صرف منابع و هزینه

 شود که چگونـه  می شود. سپس نشان داده می به گونه اي مختصر به عوامل و موانع انسجام اجتماعی پرداخته
زشی در برابر دیگرانی که به دشمن تبدیل شده اند، مقاوم تر سـاخت.  توان جامعه را به لحاظ فکري و ار می

شود را کاهش داد. در نهایـت   می غلط و افزایش تنشهاي  توان شرایطی که منجر به تصمیم گیري می چگونه
دیگـر کـاهش داده و هزینـه تقابـل را پـایین      هاي  را با جوامع و گروهها  توان حتی دشمنی می این که چگونه

  آورد.
  انسجام اجتماعی

پیتر بالو معتقد است که در جامعه ما دو گونه تمایز داریم. یکی ناهمگونی که براساس عوامل اسمی مثل 
 شود و دیگري نابرابري که براساس عوامل درجه بندي توزیع منزلت شکل می سن، جنس، قومیت و نژاد ایجاد

کپارچگی اجتماعی شود. اما اگر جامعه مانند تواند مانع ی می گیرد. به نظر او ناهمگونی بیش از حد می
جوامع نوین به حد کافی تمایز یافته باشد این امکان نیز وجود دارد که افراد به جاي طرد افراد بیرون از 

 دیگر پیدا کنند. همین طور جوامع جدیداین امکان را فراهمهاي  گروه خودشان، وابستگانی در گروه
گوناگون به چندین گروه تعلق داشته باشند. در نتیجه افراد همبستگی هاي  قشآورند که افراد با گرفتن ن می
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 ). تري بلوم نیز با آزمون کشیدن نظریات بالو نشان571: 1374کنند (ریتزر،  می دیگر پیداهاي  هایی با گروه
میان گروه کنش متقابل هاي  توانند با ایجاد یا محدود سازي فرصت می دهد که ساختارهاي کالن اجتماعی می

اجتماعی براساس عالیق گوناگون هاي  ). در واقع، نیروها و گروه574: 1374اثر گذارند (ریتزر، ها  ها، بر آن
 اجتماعی یا تعارضات اجتماعی به وجودهاي  گیرند. این عالیق حول شکاف می در درون ساخت جامعه شکل

باشد  می اجتماعی خاص خودهاي  افآیند. زندگی سیاسی و اجتماعی در هر کشوري تحت تأثیر شک می
در جامعه متراکم باشد، جامعه دو قطبی شده و پتانسیل کشمکش ها  ). وقتی شکاف99: 1382(بشیریه، 

: 1382شود (بشیریه،  می متقاطع باشد، امکان منازعه کمترها  یابد و برعکس وقتی شکاف می اجتماعی افزایش
آورد، مانع  می متعدد و متکثر را آزادانه فراهمهاي  گروه بندي ). منظور این است که وقتی جامعه امکان103
  شود که جامعه به دو گروه قطبی شده متخاصم تبدیل شود. می از این

جامعه باید عالوه بر جامعه متکثر، امکان تحرك اجتماعی را فراهم آورد. جینـو جرمـانی در پژوهشـی    
الزم براي جذب گروه هایی که موقعیت خود هاي  بینینشان داده است که اگر در ساختارهاي اجتماعی پیش 

). وقتی افراد 164: 1385تواند ثبات ساخت اجتماعی را به هم بریزد (تامین،  می را ارتقاء داده اند، نشده باشد،
علی رغم تالش هایشان امکان زیادي براي ارتقاي سطح اجتماعی خود نبینند یا با مسیرهاي بسته بـراي رشـد   

نـامطلوب از  هـاي   ، انگیزه اي براي یکپارچه شدن با آن جامعه نخواهند داشت. همچنین ارزیابیمواجه شوند
تواند منجر به طرد معیارهاي موجود ارزشی و اخالقی آن جامعه یا حتی طرد  می و قشرهاي مختلفها  گروه

پـذیرد، از سـر    صـورت هـا   شود. در این وضعیت اگر تمکینی هم از سوي این گروهها  کل جامعه از سوي آن
اعتراضی و انقالبی شود (تـامین،  هاي  تواند منجر به حرکت می ناچاري بوده و هر زمان که فرصتی پیش بیاید

1385 :168-165.(  
ایستا از تنوع فرهنگی بپردازد و ماهیت عمیقـاً چنـدپاره هویـت را    هاي  تواند به رد تلقی می کثرت گرایی

گرایانه همگون ساز و انحصارگر داشته باشیم، امکان این خطر هست ملی هاي  نشان دهد. چنانچه ما سیاست
که اشکال قومی [و غیر قومی] هویت یابی به صورت انحصارطلبانه و در خود فروبسته عمل کنند. در نتیجـه  

توان منطق دموکراتیک را از طریق  می و تنازعات متعصبانه و خشن خواهیم بود. در حالی کهها  شاهد تقابل
). زمـانی کـه   104: 1388متقابل انتقادي نسبت بـه خـود فـراهم آورد (آلتـاجی،     هاي  ل از پرسش گرياستقبا
امکان بیان آزادانه خود را داشته و به نقد فعاالنه همدیگر بپردازند، به جـاي آن کـه در خـود فـرو     ها  گروه

همکاري خواهنـد پرداخـت.   مشترك جمعی به هاي  رفته و به دشمنی با یکدیگر بپردازند، صمیمانه در اقدام
  را خواهند آموخت.ها  به جاي دشمنی، احترام به تفاوتها  آن
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  مقاوم سازي
درون جامعه است تا در برابر هاي  منظور از مقاوم سازي، تقویت فکري، ارزشی و عملی افراد و گروه

 ه اثر تلقیحی به خوبیالزم را داشته باشند. نظریهاي  توانمنديها  آسیب زا و همین طور بحرانهاي  اندیشه
تواند ما را در زمینه مقاوم سازي ذهنی یاري رساند. ویلیام مک گوایر و همکارانش معتقدند اگر شخصی  می

در برابر یک پیام کوتاهی قرار بگیرد که بتواند آن را رد کند. وقتی در برابر پیام کامل و مشابهی قرار گیرد، 
شود که بدن در برابر  می ن که مقدار کمی ویروس ضعیف شده باعثکند. مانند واکسیناسیو می مصونیت پیدا

مقدار زیاد ویروس قوي مصونیت پیدا کند. اگر افراد در اظهارنظر هایشان با انتقاد خفیفی مواجه شوند که 
بتواند به آن پاسخ دهند. بعدها در برابر انتقادهاي جدي تر آمادگی بیشتري براي پاسخ خواهند داشت و 

تواند بیشترین اثر را در مورد  می ). تلقیح128: 1384کمتر خواهد شد (ارنسون، ها  تغییر نگرش در آناحتمال 
 بدیهیات فرهنگی داشته باشد. بدیهیات فرهنگی، باورهایی است که اعضاي جامعه بدون هیچ سؤالی

در نتیجه امکان تغییر مخالف آسیب پذیرتر خواهند بود. هاي  پذیرند. در نتیجه افراد در برابر استدالل می
باورها بیشتر خواهد بود. در دوران جنگ سرد و بعد از جنگ کره، عده اي از زندانیان آمریکایی توسط 

چین شستشوي مغزي داده شدند. کمیته از مجلس سنا توصیه کرد که براي ایجاد مقاومت در هاي  کمونیست
ید درس هایی در خصوص وطن پرستی و راه و مردم در مقابل شستشوي مغزي و دیگر تبلیغات کمونیستی با

). اما روانشناسان اجتماعی 129: 1384رسم آمریکایی در نظام آموزش عمومی گنجانده شود (ارنسون، 
آمریکایی هاي  معتقدند که بهترین راه مقاومت این بود که اعتقادات مردم نسبت به دموکراسی و دیگر آرمان

شد تا افراد بهتر در  می صفانه و دوجانبه اي درباره کمونیست ارائهمنهاي  شد و درس می به چالش کشیده
  ).130: 1384مصونیت پیدا کنند (ارنسون، ها  برابر آن اندیشه

توان فضایی به وجود آورد که در حل مسـایل   می مقاوم سازي عملی به این موضوع اشاره دارد که چگونه
کارآمدي وابسته به میزان خالقیت گروهی و ارزیابی منطقی و جوامع کارآمد باشند. این ها  گروهها  و بحران

باشـد.   می »گروه اندیشی«پیشنهادي است. مهمترین عامل مخل در این امر هاي  و غیراحساسی اهداف و برنامه
گـروه  «وقتـی دچـار   هـا   دهد که گروه می متعددي در عالم سیاست نشانهاي  ایروینگ جنیس با آوردن مثال

میل شدیدي به رسیدن به توافق و همرأیی دارند. در نتیجـه کـارآیی ذهنـی، واقـع نگـري و      شوند  می »اندیشی
دهد که ایجاد جو اجتمـاعی   می دهند. به نظر وي گروه اندیشی زمانی رخ می قضاوت اخالقی خود را از دست

اغـراق   -1د دیـد:  توان در این موار می گروه اندیشی راهاي  مطلوب مهمتر از اتخاذ بهترین تصمیم باشد. نشانه
تعصب نسبت به گروه خودي و تمایل به توجیه تصـمیمات.   -2درباره گروه خودي و توهم آسیب ناپذیري. 

). 216-217: 1381اندیشند (فرانزوي،  می فشار شدید براي همرنگی و طرد اعضایی که مستقل یا متفاوت -3
 اتخاذ شـده هاي  مانند، بلکه تصمیمات و برنامه می حل نشده باقیها  در چنین شرایطی، نه تنها مسایل و بحران



  q  1353  اي پدافند غیرعامل سازي دشمنی، عوامــل پایه ازي و کمیــنهانسجام اجتماعی، مقــاوم س
 

 

توانند مسایل مضاعف دیگري را به بار بیاورند. بنابراین بهترین راه گریز از گـروه اندیشـی فـراهم آوردن     می
  باشد. می گوناگون درون جامعههاي  فضاي باز مبتنی بر تضارب آراء در عین احترام متقابل گروه

  کمینه سازي دشمنی
را به دو گروه خودي و غیر خودي تقسیم ها  مقوله بندي مردم این است که آنهاي  داول ترین راهیکی از مت

را ها  کنیم. از پیامدهاي این نوع نگرش این است که تنوعات گروه غیرخودي را لحاظ نکرده و همه آن
خودي را بهتر و برتر کنیم. همین طور تمایل داریم تا گروه  می گروه خودي ارزیابیهاي  مطابق با پیشداوري

).روانشناسان اجتماعی فیلم بازي یکی 168: 1384را به گروه خود اختصاص دهیم (ارنسون، ها  دیده و پاداش
خواستند تا ها  فوتبال دانشگاهی را به دانشجویان هر دو دانشگاه نشان دادند و از آنهاي  از خشن ترین بازي

مقصر بود. نتایج نشان داد که دانشجویان هر دانشگاه تمایل هر نقض مقررات را یادداشت کنند که چه کسی 
داشتند که بازیکنان خودي را قربانی پرخاشگري قلمداد کنند. به نحوي که دانشجوبان هر دانشگاه تخلفات 

دهد که  می ). این موضوعات نشان212: 1384تیم دانشگاه مقابل را دو برابر بیشتر گزارش دادند (ارنسون، 
دانم. آمادگی این را داریم تا نگرش منفی نسبت به  می اطر این که ما خود را متعلق به یک گروهصرفاً به خ

تواند منجر به این شود که آمادگی بیشتري براي آسیب زدن به  می گروه مقابل پیدا کنیم. همین موضوع
زیادي به یک  دهد اگر کاري کنیم که آسیب می دیگري پیدا کنیم. حال آن که تحقیقات گوناگون نشان

شخص بی گناه برسد یا بیش از آن چه مقصر بوده به او آسیب رسانده باشیم. در این وضعیت دچار 
 خواهیم داشته باشیم در تعارض قرار می شویم که رفتار ما با تصور خوبی که از خود می ناهماهنگی شناختی

صر و سزاوار آسیب وارده بدانیم بیشتر گیرد. در نتیجه براي کاهش این تنش احتمال آن که قربانی را مق می
خواهد شد. همچنین نگرش ما نسبت به وي در آینده نیز منفی تر خواهد بود و احتمال این که در آینده باز 

و کشتار غیرنظامیان توسط ها  هم به وي آسیب برسانیم بیشتر خواهد شد. این قضیه به خصوص در جنگ
صرفاً به خاطر ها  ). بنابراین باید آگاه باشیم که انسان245-249: 1384نظامیان مشاهده شده است (ارنسون، 

متفاوت تعلق دارند، امکان دارد که به سادگی تا منتها درجه تقابل با هاي  و جامعهها  این که به گروه
  یکدیگر پیش بروند و در این مسیر هر گونه معیارهاي اخالقی را زیرپا گذارند.

تواننـد منبـع    مـی  خمیره زنـدگی اسـت کـه   ها  ها، خواست ها، نیازها، عادتتفاوت در دیدگاه ها، ارزش 
اختالف، در صورت لزوم به هاي  ). ما باید بتوانیم تا ضمن کاهش زمینه289: 1384اختالفات باشند (بولتون، 
بیشـتر  هـا   و گـروه هـا   درون جامعه و چه در خارج بپردازیم. بعضی از سـازمان هاي  حل تعارض چه با گروه

تعد تعارض هستند. هر چه سازمان و گروهی انعطـاف ناپـذیرتر باشـد، امکـان تعارضـات بیشـتر و حـل        مس
شـوند و امکـان حـل مـؤثر      مـی  باخت موجب تعـارض -مبتنی بر بردهاي  اختالفات کمتر خواهد بود. رقابت

دهند. در حالی که همکاري در جهـت اهـداف مشـترك امکـان حـل اختالفـات و        می راکاهشها  کشمکش
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). سه مرحلـه بـراي رفـع تعـارض وجـود دارد. اول،      297: 1384آورند (بولتون،  می ماهنگی بیشتر را فراهمه
آن ها. دوم، گوش دادن به منظور هاي  احترام به طرف مقابل، بدون هیچ گونه بی احترامی به باورها و ارزش

احساسات و نیازهاي خود (بولتون، دیگري نه مبتنی بر پیشداوري ها. سوم، بیان دیدگاه ها، هاي  درك دیدگاه
تواند کمک کند تا با حـل   می مقابل با توجه به سه مرحله مذکورهاي  ). مذاکره با طرف309-303: 1384

منازعات به همکاري با یکدیگر بپردازیم. مذاکره یک شیوه ارتباطی است که دو یا چند طرف به گونه اي 
وزه بسیاري از منابع مطلوب ما در اختیار دیگران قـرار دارد  رسند. امر می خودهاي  رضایت بخش به خواسته

باشد. با این شـرایط و بـا توجـه بـه ایـن کـه دیگـر         می و اختالفات و تضاد آراء بسیار گسترده تر از گذشته
حـل  هـاي   تصمیمات دیکته شده از باال چندان مورد استقبال قرار نمی گیـرد، مـذاکره یکـی از بهتـرین روش    

 انکـار را هـا   ). وقتی ما تعارضات را حل نمی کنیم، در حقیقت، یـا آن 353: 1386د (باستانی، باش می اختالف
کنیم و یا این که در برابري دیگري  اجتنابها  کنیم از آن می کنیم، یا از ترس مواجه شدن با آن ها، سعی می
پردازیم. هیچ یک از این چهار جایگزین رفع اختالفات منجر به حل مسـأله   می سلطه گريشده یا به  تسلیم

  ).325-326: 1384براي دو طرف نخواهد داشت (بولتون،  باخت -باختنشده و در نهایت نتیجه اي جز 
  منابع

) سیاست قومیت و هویت، در: نش و اسکات، راهنماي جامعـه شناسـی سیاسـی، جلـد     1388آلتاجی، نوروال (
  جمه خضري، تقی لو و پورسعید، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردي. دوم، تر

  ) روانشناسی اجتماعی، ترجمه حسین شکرکن، تهران، انتشارات رشد، چاپ دوم.1384ارنسون، الیوت (
برقراري ارتباط مؤثر با دیگران، تهران، انتشارات ققنـوس. چـاپ   هاي  ) اصول و تکنیک1386باستانی، قادر (

  دوم.
  ) جامعه شناسی سیاسی، تهران، نشرنی، چاپ نهم.1382ه، حسین (بشیری

  ) روان شناسی روابط انسانی، ترجمه سهرابی، تهران، انتشارات رشد، چاپ سوم.1384بولتون، رابرت (
اجتماعی، ترجمه نیک گهر، تهران، نشر توتیـا،  هاي  ) جامعه شناسی قشربندي و نابرابري1385تامین، ملوین (

  چاپ چهارم.
، غیرعامـل روانـی در دفـاع   هـاي   بازآرایی فرهنگ و تـاثیر مولفـه  ) 1387جوانمرد، مهدي و یوسفی، حسین (

  .10تهران، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 
ر، ترجمه محسن ثالثی، تهـران، انتشـارات علمـی،    ) نظریه جامعه شناسی در دوران معاص1374ریتزر، جرج (
  چاپ دوم.

  ) پدافند عامل و غیرعامل چیست؟، تهران، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس.-علمداري، محسن(
  ) روانشناسی اجتماعی، ترجمه فیروزبخت و قنادان، تهران، خدمات فرهنگی رسا.1381فرانزوي، استیون (
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  پدافند غیرعامل در علوم انسانی با محوریت روان شناسی
  2حامد هادیان ، 1مسعود کیانی

  
  چکیده

 مختلف هریک با آراي گیردکه می قرار هایی پیام درمعرض پیوسته، اطالعات انفجار عصر در انسان
. دهد می قرار نادرست تشخیص درست و، گیري تصمیم، انتخاب در معرض را او، متناقض و بعضاً
 صـورت  هـایی  کارگیري شـیوه  به و ها طرح تدوین، تدابیر اتخاذ افکار اشخاص با ساختن متقاعد

موجود  نظام تغییر تالش براي یاحاکمیت  هاي بنیان تحکیم خاص یا ایدئولوژي القاي به گیرد که می
 را علم این، شناسی روان تعمل گسترده قدر به علم با درواقع. شود می منجر آن شکست و پیروزي یا
رفتار و فرایندهاي  ۀعلم مطالع عنوان بهشناسی  روان. گیرند می اجتماعی و سیاسی مسائل خدمت به

شناسـی   نه نقش و کاربرد سـه شـاخه روان  در این زمی. ذهنی, کاربرد فراوانی در جنگ نرم دارد
، هـا  واژه. شناسی یادگیري, اجتماعی و زبـان و اندیشـه   این سه عبارتند از: روان. تر است برجسته

ها و نقش  شناسی زبان و شناخت فرایند اثربخش واژه در روان. اند عناصر و ابزار اصلی جنگ نرم
. شـود  دهی به رفتار بحـث مـی   اطفی و جهتشهاي مختلف هیجانی و ع اندازي واکن از راهها  آن

تعریـف   ۀدر پژوهش حاضر ضمن ارای. این رشته, کاربرد روزافزونی در جنگ نرم داردهاي  یافته
پژوهشگر ابتدا به بررسی انـواع عملیـات روانـی و    ، عملیات روانی و بحث و تحلیل مختصر آن

تحلیل محتواي کیفی تالش مینماید تا سپس با استفاده از روش . پردازد می جایگاه آن در جنگ نرم
کارآمد در راستاي هاي  روش منابع موجود در حوزه عملیات روانی در جنگ نرم را تحلیل نموده و

مالك پژوهشگر با توجه به روش شناسی کیفی اشباع . پدافند غیرعامل را توصیف و تبیین نماید
  . باشد نظري می
  . پدافند غیرعامل، روان شناسی جنگ نرم ،عملیات روانی، جنگ روانی :ها کلیدواژه

   

                                                   
  عضو هیات علمی دانشگاه کاشان. .1
  info.hamed.hadian@gmail.comکارشناسی علوم تربیتی دانشگاه کاشان /  دانشجوي .2

mailto:info.hamed.hadian@gmail.com
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  مقدمه-1
 تحلیل و ها رسانه از بسیاري روزها این که هستند هایی واژه …جنگ روانی و ،جنگ نرم، قدرت نرم

از سوي رهبرانقالب و لزوم توجه و مقابله با ” جنگ نرم“گویند. پس از طرح مسئله  می گران از آن سخن
که شامل مصادیقی چون کودتاي مخملین (جمهوري ” براندازي نرم“اصطالح به آن، به دلیل نزدیک بودن این 
) …رنگین (در اوکراین، گرجستان، لتونی وهاي  چک) و انقالب

. هستیم”جنگنرم“است،متاسفانهشاهدمحدودنگریوانحرافهاییدرفهموتحلیلهایارائهشدهپیرامونمسئله
از مفاهیم نهفته در براندازي نرم است و خالصه کردن  تر و فراگیرتر بایددانستکهمعنایجنگنرمبهمراتبپیچیده

مفهوم جنگ نرم در مفاهیمی چون کودتاي مخملین و انقالب رنگین که خود انشعابی از جنگ نرم هستند 
،ناقص و بعضا اشتباه در رویارویی با آن منجر به اتخاذ راهبردهاي نامناسبو در واقع بدفهمی این مسئله نهایتا 

  .شود می عبارت بهتر تحلیل غلط منتج به تدبیر غلط خواهد شد و به
شناسی (پسیکولوژي) را به مفهوم امروزي کلمه به عنـوان علـم مطالعـه رفتـار و فراینـدهاي ذهنـی        روان

تر, علم مطالعه منظم رفتار, تجربه و فرایندهاي ذهنی و عوامل  )یا به تعبیر دقیق138:1991(تکینسونوهیلگارد
کنند. از این تعـاریف چنـین پیداسـت     ) تعریف می14:1371نژاد, شعاري(ونگی تغییر آن مؤثر در رفتار و چگ

شناسی است و هدف آن مانند همه علوم دیگر  که تمامی رفتارهاي آدمی اعم از پنهان و آشکار، موضوع روان
وتـاه دارد و  بینی موضوع مورد مطالعه آن رشته (رفتار) است. این رشته عمري ک توصیف, تبیین, کنترل و پیش

عنوان یک رشته علمی کمی بیش از یک قرن از عمر آن سپري شده است. با وجود این، حیطـه و قلمـروي    به
اسـت.    ها و گرایشهاي مختلفی از بدنه آن پدید آمـده  اي شگرف یافته و در چند دهه گذشته شاخه آن توسعه

فته است، اما هر یک از آنها توانسته است هر چند این گرایشها گاه سیمایی افراطی و حتی مبتذل به خود گر
براي زدودن آثار ابهام از حیطه مورد مطالعه خود گامهایی فراتر نهد و برخـی حقـایق مربـوط بـه ماهیـت      

هـا و ... او را آشـکار سـازد و ضـمن افـزایش دانـش و معرفـت آدمـی          انسان و ویژگیها, عالیق, منشها, رگـه 
ــا توجـــــه       ــود متکامـــــل، بـــ ــوص ایـــــن موجـــ ــهدرخصـــ عاعمالوکنشـــــهایاو  بـــ دوتنو تعد ,

  .بینیرفتاراودرموقعیتهایمختلفعرضهکند ایرانیزبرایکنترلوپیش شده روشهایآزمون
شناسی کاربرد بیشتري در جنگ نرم (و فنـون   در چند دهه گذشته سه گرایش از گرایشهاي مختلف روان

  اند: و روشهاي آن) داشته
  العه آن یادگیري است.شناسی یادگیري, که موضوع ویژه مورد مط روان
 پردازد. شناسی اجتماعی, که به مطالعه رفتار فرد در موقعیتهاي گروهی می روان
ها  ها و ساز و کار تأثیر واژه شناختی واژه شناسی تفکر و زبان که تأثیر دوجانبه اندیشه و زبان و اثرهاي روان روان

                                                   
1-Atkinson-hilgard 
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  دهد. بر نظام اندیشه فرد را مورد مطالعه قرار می
هاي اسناد, کاربردهـایی را بـراي کارشناسـان جنـگ نـرم       نیز رویکرد پردازش اطالعات و نظریه اخیراً 

هـا در جنـگ    اند. در این مقاله تالش بر آن است تا از نقش و کاربردهاي هر یک از این رشته فراهم ساخته
  د.نرم پرده برداشته شو

  عملیات روانی -2
یک تعریف جامع و مانع است. اما در گذر از تاریخ به دقت نخستین گام در راه ایجاد علم مدون ارائه 

توان تعریفی براي عملیات روانی در نظر گرفت که تمام مراحل آن را پوشش دهد. در ذیل دو تعریف به  نمی
عملیات روانی نوعی آگاهی کاذب است که با القاي آن به گروهی از «د. نخست: وش نسبت جامع ارائه می

د، رفتاري مغایر با منافع اصیل و واقعی ایشان، به آنها تلقین شود و باعث انجام عملی شو مخاطبان سعی می
). تعریف دوم ناظر بر دورة مدرن است: 44 :1383(بیابان نورد، » دگرگون با خواست واقعی آنها گردد.

طبان خارجی هاي انتخاب شده به مخا اي براي انتقال اطالعات و شاخص عملیات روانی، عملیات طراحی شده«
ها،  طرفانه و سرانجام، رفتار حکومت ها، استدالل بی به منظور تأثیرگذاري بر احساسات(هیجانات)، انگیزه

).در حقیقت تالش عملیات روانی این است که 25 :2005(لمپ، » ها و افراد خارجی است. ها، گروه سازمان
اي بخشد تا او را به انجام رفتار دیگري  ازهمعناي ذهنی ت)49:1959،وجوي معنا(فرانکلی انسان در جست"به 

 "یابد و با قدرت می معنا، عملیات روانی پیوندي سرشتیسان و در این  غیر از خواست خودش وا دارد. بدین
توان آن را همچون نیرویی دائمی شرح داد که از  آنکه خواسته شود، قدرت در همۀ وجوه تعریف شود، می بی

). 12 :1972شود و وسایل مادي اجبار را در اختیار دارد(دي جو آن،  عات داده میروي عادت دربارة آن، اطال
همچنین باید گفت هستۀ اصلی تعریف قدرت که همانا توانایی اجبار دیگري به کاري که دلخواه او نیست، 

یرمادي باشد، از گذشته تاکنون هیچ تغییري نکرده است. پس در این میان در هر دو ابزارهاي مادي و غ می
یابد. بنابراین در  کند، اما توانایی اجبار است که تغییر نمی ساز/ وادار کننده) اجبار تغییر می (مشروعیت

آن  "نرم"را باید کاربرد قدرت در پیکرة  "عملیات روانی"شناسی ارتباط میان قدرت و عملیات روانی، گونه
ولی در هر دوره ابزارهاي آن تغییر  دانست که همچون خود مفهوم قدرت، هستۀ اولیۀ آن ثابت است

توان به سادگی مشاهده کرد که عملیات روانی در دو محل به کار گرفته  کند. در یک معناي فراگیر می می
  شود: یکی ضد دشمن و دیگري براي اقناع مردم خودي. می

رود، اما  کار می اگرچه این علم(عملیات روانی) به طور ویژه نام عملیاتی است که براي گمراهی دشمن به
هایی اسـت. اقنـاع مـردم توسـط دولـت       خورد که داراي همانندي در هر دوي این موارد عناصري به چشم می

عدي استراتژیک دارد و اقناع دولت و مردم دشمن به  نامیده می "1مشروعیت"مطبوع به طور ویژه  شود که ب
                                                   

1-Legitimacy 
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ات روانی، ابعاد ویژه ذهنی و روانی به چشم سازي نیز همچون عملی . در مشروعیت"عملیات روانی"طور ویژه
  ).23:1381یابند. (عالم، شناسی اجتماعی ـ سیاسی پیوند می سان هر دوي این موارد با روان خورد و بدین می

آید که در زمـان جنـگ و    سانی و تأثیرگذاري به شمار می ر به طور کلی عملیات روانی یک فرایند اطالع
شود. این نوع عملیات اگر به درستی اجرا شود با  ثیرگذاري بر آن به کار گرفته میرسانی و تأ صلح براي اطالع

تواند جان نیروهاي خودي و دشمن را حفظ کنـد. عملیـات    تضعیف انگیزه نیروهاي دشمن براي جنگیدن می
لیـات  تواند آنها را از اجراي عم روانی همچنین با تضعیف روحیۀ دشمن و کاهش میزان کارایی نیروهایش می

هاي دشمن سرانجام آنها را وادار به  میلی در صفوف یگان تهاجمی بازداشته، با ایجاد یک حالت مخالفت و بی
  ).32:1388تسلیم کند(علمایی و حیدري،

  پیشینه عملیات روانی و ابزارهاي آن -3
شدن اوترفندهاییمتوسلمیه هابرایتحتتأثیرقراردادنطرفمقابلبهشیوه جنگروانیپیشینهایبسیارطوالنیدارد؛چراکهانسان

. تربودهاست دواینفعالیتازارتباطچهرهبهچهرهدوفردگرفتهتااجتماعاتکوچکوبزرگ
هایمحلیبهصورتمختلفوگوناگونیاتفاقا ها،نزاع ها،جنگ هایخاصهمچونبحران هاواقداماتدرزمان همیننوعفعالیت

. فتادهاست
آ ها،عنصریتعیینکنندهبهشمارمی کومتها،درشکلگیریوسقوطح هاونزاع دستکاریاحساساتافراد،هموارهدرجنگ

. مدهاست،امااصطالحجنگروانیدرجنگجهانیدومدرآمریکارواجیافت
هرچندکهدردههبعدازجنگجهانیدوم،اینواژهدرمحافلعلمیآمریکاواروپارواجگستردهایداشت؛بااینحالمعنایآنرو

. هایمختلفیدرموردماهیتوحدودوثغورآنوجودداشتهاست شننبودهونگرش
کنند،امامعنایگستردهترومتفاوتدیگری هاییکهدرقلمرونیروهایمسلحقراردارد،محدودمی برخی،معنایآنرابهفعالیت

. نیزازجنگروانیدرمطبوعاتعلمیوعمومیمطرحشدهاست
اي،اینواژهمترادفاصطالحاتینظیرتعلیموتربیتیاجهتدهیسیاسی،ترغیبسیاسی،تهاجمغیرمستقیم،منازعهطو درهربرهه

  .دازیبهکاررفتهاستالنییااستراتژیبران
هایمربوطبهجنگروانیوحدومرزآن،اتفاقنظروجودندارد،درارائهتعریفروشــنوم ازآنجاکهــدرموردحوزهفعالیت

ــیبرایایننوعجنگنیزاختالفنظردیدهمی ــود شخصــــــــــــــــــــــــــــــ . شــــــــــــــــــــــــــــــ
هایمختلف،دریکدولتواحدنیزوجودداشتهوهرسازمان،اینمفهومرابهشـکلدیگریتعبیروت  ایناختالفنظرحتیدرسازمان

  .کند فسیرمی
 1920گر نظامی انگلیسی، نخستین کسی است که اصطالح جنگ روانی را در سـال   مورخ و تحلیل ،1لرفو

هاي فناوري نظـامی در جنـگ جهـانی اول     توان از پیشرفت به کار برد. فولر در بحث پیرامون نتایجی که می
                                                   

1-Fuller 
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ی واقعی کلمـه  کند که وسایل سنتی جنگ ممکن است جاي خود را به جنگ روانی به معن می  گرفت، ادعا
شود و به جاي آن، اقداماتی نظیـر زایـل کـردن خـرد انسـانی، مغشـوش        بدهد که در آن از سالح استفاده نمی

کردن هوش انسانی و مضمحل کردن حیات معنوي و اخالقی یک ملت، به وسیله نفـوذ در اراده آنهـا انجـام    
ل نظامی و علمی انگلـیس و امریکـا، توجـه    فولر از واژه جنگ روانی در محاف  شود. در آن زمان، استفاده می

جنـگ روانـی و چگـونگی بـه     "با عنـوان  اي با انتشار مقاله 1940چندانی را به خود جلب نکرد. در ژانویه 
، این اصطالح براي اولین بار وارد ادبیات امریکا شد. هرچنـد کـه اقـدامات نهفتـه در دل ایـن      "اندازي آن راه

  ).1377اقرتی، اصطالح، پیشینه باستانی دارد(د
  انواع عملیات روانی -4
  .روانی تاکتیکی عملیات -2روانی استراتژیک  عملیات-1

بنـدیهاي   الذکر که بر مبناي نوع هدف عمومی مورد تعقیب صورت گرفت، تقسیم غیر از تقسیم بندي فوق
روانـی   عملیـات  روانـی بـه   تـرین آنهـا، تقسـیم عملیـات     انـد. معمـول   روانی بعمـل آورده  دیگري نیز از عملیات
  .روانی تاکتیکی است استراتژیک و عملیات

  روانی استراتژیک عملیات -4-1
ریزي استراتژیک کلی  این عملیات، عموماً براي پیشبرد اهداف گسترده یا درازمدت و در هماهنگی با طرح

و نظامیان دشمن  را شهروندان طراحی شده و معموالً داراي تأثیراتی درآینده دور است. مخاطبان این عملیات
طرف، یا دوست دشمن  برند و همچنین کل جمعیت کشورهاي دوست، بی که خارج از منطقه جنگی بسر می

اي از این عملیات، فعالیتهاي تبلیغاتی یک کشور براي پایین آوردن  دهد، نمونه ما (متعهدان دشمن) تشکیل می
  تولید صنعتی کشور حریف است.

  یک عبارتند از:روانی استراتژ مقاصد عملیات
  برانگیختن افکار عمومی با فشارهاي سیاسی به طرفداري یا علیه یک عملیات نظامی. •
  تأثیرگذاري بر روند تعیین تاکتیکها و استراتژیهاي دشمن. •
  پشتیبانی از تحریمهاي اقتصادي و دیگر اشکال غیرقهرآمیز اعمال فشار علیه دشمن. •
  سیاسی دشمن.برانگیختن اختالف بین مقامات نظامی و  •
  تضعیف اعتماد به نفس در رهبران دشمن و ایجاد تردید آنها نسبت به اهداف جنگی. •
  مختلل کردن سیستمهاي کنترلی یا ارتباطی کشور. •
  کسب پشتیبانی فکري یا عملی کشورهاي بیطرف •
  تر نشان دادن. تر، و رهبران دشمن را ضعیف رهبران خودي را قوي •
  فعال در سرزمین دشمن و پشتیبانی روحی از آنها.ایجاد امید در عناصر مقاومت  •
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  کمک به ایجاد نخبگان مخالف حکومت. •
  کسب پشتیبانی در میان مردم مناطق تازه آزاد شده. •
  تقویت یا تکمیل عملیات تبلیغاتی تاکتیکی. •

  روانی تاکتیکی عملیات -4-2
گردد. مقاصد  یکی، طراحی و اجرا میاین عملیات در منطقه جلویی نبرد و در پشتیبانی از عملیات نظامی تاکت

  آن عبارتند از:
  کاهش روحیه و کارآیی رزمی دشمن. •
  افزایش تأثیر سالحهاي سنگین از جمله بمبها. •
  آشفته کردن و سردرگم کردن دشمن. •
  هاي دعوت به تسلیم. تسهیل اشغال شهرهاي دشمن، با ارسال اولتیماتوم و اعالمیه •
تژیک، با فراهم کردن شناخت به موقع و تفصیلی در مورد روانی استرا پشتیبانی از عملیات •

  پذیریهاي محلی که احتماالً قابلیت بکارگیري در الگوي استراتژیک را دارد. آسیب
  کنند. دادن اطالعات و راهنمائیهاي الزم به عناصر دوست که در منطقه رزمی دشمن عمل می •
  ن یادداشتهاي کوتاه.پشتیبانی خاص و مستقیم از فرماندهان تاکتیکی با داد •
  ایجاد تصویري مطلوب از سربازان و فرماندهان خودي در ذهن مخاطبان. •

  روانی آشکار عملیات -2روانی پنهان  عملیات -1: روانی عبارتند از بندي عملیات نوع دیگري از تقسیم
  روانی آشکار عملیات -4-2-1

شود.  سفید(تبلیغاتی که هویت منبع آن معلوم است) انجام میروانی آشکار معموالً با استفاه از تبلیغات  عملیات
آیند، از مصادیق این نوع  روانی که با عناوین رسمی(مانند رادیو آمریکا) به اجرا در می اغلب موارد عملیات

  هستند.  عملیات
  روانی پنهان عملیات -4-2-2

اي طراحی و اجرا  . این عملیات به گونهشود عملیات روانی پنهان عملیاتی است که منبع انتشار آن فاش نمی
شود که دولت مسئول آن معلوم نباشد و یا اگر هم کشف شد، آن دولت بتواند هرگونه دخالتی را انکار  می

  کند. 
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  شناسی (با بیشترین کاربرد در عملیات روانی)  هاي مختلف روان گرایش -5
  شناسی یادگیري روان -5-1

هاي  ترین رشته ترین و علمی دگیري است. شاید بتوان گفت یادگیري از عینیموضوع ویژه مورد مطالعه آن یا
هاي دقیق و  هاي آن در نتیجه پژوهش شناسی است چون به طور تقریبی تمامی قوانین و اصول و یافته روان

نه گو کنترل شده آزمایشگاهی به دست آمده است و به همین دلیل اعتبار و قابلیت تعمیم باالیی دارد. همان
  که پیشتر خاطر نشان شد موضوع این رشته یادگیري است، پس شایسته است که پیش از هر چیز هدف روان

شناسان، یادگیري عبارت است از ایجاد تغییرات به  شناسان از آن پدیده مشخص شود. به باور بیشتر روان 
هاي موقتی بدن  توان آن را به حالت شود و نمی نسبت پایدار در رفتار یا رفتار بالقوه که از تجربه ناشی می

). از این تعریف 82:1993شود، نسبت داد(هرگنهان، می بر اثر بیماري، خستگی، یا داروها ایجاد  مانند آنچه
توان استنباط کرد که عملیات روانی نیز نوعی یادگیري است چون کارشناسان عملیات روانی با ارائه  می

ها و سرانجام تغییر رفتار مخاطبان آماج  نی در پی تغییر باورها، نگرشهاي هیجا اطالعات و توسل به جاذبه
اي است که به واسطه ارسال اطالعات در  ریزي شده تر عملیات روانی، عملیات برنامه هستند. یا به تعبیر دقیق

تیجه ها و رفتار مخاطبان است، یعنی به طور دقیق همان کاري که پیامد و ن پی تأثیر برهیجانات، انگیزه
 "گشت تداعی جاي"توان به اصل  هاي یادگیري در عملیات روانی را می یادگیري است. نخستین کاربرد نظریه

نسبت داد. بر اساس این اصل، تداعی بین موقعیت و پاسخی معین به موقعیت و  "ادوارد ثرندایک"در نظریه 
تد. ثرندایک طی آزمایشی به کبوتران اف یابد، یعنی نوعی یادگیري اتفاق می پاسخ معین دیگري انتقال می

آموزش داد تا بین رنگ قرمز و سبز تمیز قائل شوند. براي این منظور او کبوتران را وقتی که به دکمه قرمز 
داد و بعد یک میله  کرد، یعنی به آنها دانه می دادند، تقویت می دادند، ولی به دکمه سبز پاسخ نمی پاسخ می

ها را محو  داد. سپس به تدریج رنگ اي افقی بر روي دکمه سبز قرار می میله عمودي بر روي دکمه قرمز و
کرد تا سرانجام کبوتران یاد گرفتند که بین دو میله تمیز قائل شوند. به عبارت دیگر او توانست تداعی از 

ابتدا یک رنگ را به میله انتقال دهد. این اصل در تبلیغات کاربرد زیادي دارد، بر اساس این اصل مبلغان 
انگیز، آبشار زیبا، زن یا مرد جذاب، یک شخصیت مورد احترام،  وسیله محرك (مانند یک منظره خاطره

کنند. بعد این  کند، پیدا می پزشک، مادر و...) که در افراد احساسات و هیجانات مثبت و خوشایندي ایجاد می
حتی یک ایده و باور) آنقدر همراه  محرك را با محصول خود (اعم از نوعی سیگار، بستنی و اتومبیل و

آورند تا محصول مورد نظر، همان احساس مثبت و خوشایندي را که به وسیله شیء محرك اصلی ایجاد  می
کند که ناخودآگاه  شد، تولید کند. طبیعی است که انسان نیز از بین چند محصول چیزي را انتخاب می می

داند که در او احساس  ایده و نگرشی را از آن خود می احساس و هیجانی مطلوب در او تولید کند، یا
 رضامندي و خرسندي ایجاد کند.
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اي در عملیات روانـی دارد. تـولمن در آزمـایش بـا      نیز کاربرد ویژه "ادوارد تولمن" "یادگیري نهفته"اصل
آموزند، هـر   یها در معرض اطالعات و مواد یادگیري قرار گیرند آن را م ها دریافت، وقتی که ارگانیسم موش

چند که ممکن است آن را تنها در شرایط مقتضی به عملکرد تبدیل کنند. از همـین رو کارشناسـان عملیـات    
هاي آنان بر اثر تکرار به  دانند آماج دهند چون می روانی قربانیان خود را در معرض بمباران اطالعاتی قرار می

گیرنـد و در   رسـانی آن را فـرا مـی    ف اطـالع کمک دریافت اطالعات متجانس و هماهنگ از مجـاري مختلـ  
کنند که مورد نظر مهاجمان عملیات روانی بوده  اي عمل می هاي مقتضی ناخودآگاه به گونه شرایط و موقعیت

است. از دیگر کاربردهاي نظریات یادگیري درعملیات روانی، استفاده از اصل تکرار است. دیر زمـانی اسـت   
سـازي پیـام یـا مـواد آمـوختنی دیگـر        اند که تکرار موجب درونـی  ف کردهدانشمندان در علوم یادگیري کش

هـاي تبلیغـاتی و    شود و به ویژه زمانی اثر آن نیرومندتر است که تقویتی به دنبال داشته باشد. تکرار پیـام  می
. بـه  کنـد  ها را به مخاطـب القـا مـی    تعقیب آنها با نواها و صداهاي دلنواز و دلنشین درستی و اهمیت آن پیام

کند و به ویژه زمانی کـه دریافـت    عبارت دیگر هنگامی که مخاطب پیامی را از مجاري مختلف دریافت می
دهـد کـه در درسـتی و حقانیـت آن پیـام       کند، به خود اجـازه نمـی   پیام در او احساسی مطلوب نیز تولید می

 تردیدي به خود راه دهد.
ت که ریشه در نظریه یادگیري شرطی کالسـیک دارد.  ترین فنون تبلیغات اس تبلیغات شرطی یکی از رایج

گشت تداعی ثرندایک نیست، پیام به یک محـرك یـا عامـل     شباهت با اصل جاي بر اساس این روش که بی
گردد. براي نمونه، ممکن است کـراوات و   شود و بدان وسیله در جامعه القاء می نامربوط همراه و شرطی می

یکدیگر ندارند با یکدیگر تـداعی کننـد و بعـد از آن بیننـده همـواره آدم       روشنفکري را که هیچ ارتباطی با
کراوات زده را فردي تحصیل کرده و انتلکتوئل بداند یا ممکن است مرد شدن و سیگار کشیدن نوجوانـان را  

اي که نوجوان چنین بپندارد که مرد شدن زمانی میسر است کـه بـا سـیگار     با یکدیگر همراه سازند به گونه
هاي شرطی(به ویژه نظریه شرطی پـاولف) در   رسد که بیشترین کاربرد نظریه یدن همراه باشد. به نظر میکش

وشوي مغزي است. اما پیش از بحث در زمینه آن کاربردها، الزم است تعریفی به نسبت جامع از  پدیده شست
اي دانست که تحـت   شدهتوان تالش و کوشش منظم و حساب  وشوي مغزي را می این پدیده ارائه شود. شست

هـاي فـرد یـا گروهـی از افـراد       ناپذیر و فشار به منظور تغییر اجباري عقاید، باورهـا و نگـرش   شرایط تحمل
وشوي مغزي، خود نوعی عملیات روانی یا  توان دریافت که شست گیرد. از این تعریف به روشنی می صورت می

وشوي مغزي  اور بسیاري از کسانی که پدیده شستهاي خشن عملیات روانی است. به ب کم یکی از روش دست
ایـوان پتـرویج   "هـاي   و سارجنت)، این پدیـده ریشـه در یافتـه    1952اند (کسانی نظیر هانتر،  را مطالعه کرده

سالگی طـی مجموعـه گفتارهـایی بـا عنـوان       83دارد. پاولف در سن  "شرطی کالسیک"بانی نظریه  "پاولف
هـا و   تجربـی) را در سـگ    هـاي تجربـی (نوروزهـاي    نژندي سترسورها و روانهاي شرطی، آثار روانی ا بازتاب
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ها مورد بحث و بررسی قرار داد و نقش مهم استرس را در ایجـاد اخـتالل در وظیفـه و کـارکرد مغـز،       انسان
ها را از حیث مزاج به چهار نوع تحریکـی نیرومنـد، سـرزنده، آرام و باثبـات و      آشکار ساخت. پاولف سگ

ها  ساله خویش دریافت که هر یک از این نوع مزاج 30هاي  ضعیف تقسیم کرد. او براساس آزمایشاي  وقفه
) همچنین، پاولف 1372دهند. (پاولف، ترجمه کریمی،  اي اختصاص به فشارها و استرسورها پاسخ می به شیوه

هـاي   عصبی ارگانیسم هاي مهم دیگري اشاره کرد و اذعان داشت که هرگاه دستگاه درگفتارهاي خود به یافته
اي و به مدت زیادي تحریک شود، تمـامی   سطح باال فراتر از ظرفیت پاسخگویی آن یعنی تا مرحله فراحاشیه

شود. به طور کلی پاولف دریافت کـه در جریـان    نظر از نوع مزاج دچار وقفه می هاي طبیعی آنها صرف پاسخ
  را مختل کرده، مقاومت روانی او را درهم شکست.توان تعادل ارگانیسم  هاي مختلف می شرطی شدن به روش

  شناسی اجتماعی روان -5-2
پردازد.متقاعدسازي یا  هاي گروهی می به مطالعه رفتار فرد در موقعیت این شاخه از دانش روان شناسی

شناسان اجتماعی نیز بیش از هر گروه دیگر در این  ترغیب، از مباحث اساسی عملیات روانی است، روان
و همکارانش در دانشگاه  "هاولند"شناسان اجتماعی نیز  اند. در میان روان زمینه به تحقیق و مطالعه پرداخته

هاي خود، موفق  ). آنها طی بررسی1991اند(بارون و بایرون،  ییل بیش از دیگران به این موضوع اهتمام ورزیده
شدند مدلی ارائه دهند که امروزه کاربردي گسترده در تبلیغات و عملیات روانی دارد. بر اساس مدل هاولند 

  ند:و دیگران، در هر موقعیت متقاعدکنندگی، عناصر زیر نقشی مهم دار
 منبع ارائه کننده پیام یا عامل عملیات روانی -1
 هاي آن پیام، محتوا و ویژگی -2
 زمینه، بافت و سازمان پیام ترغیبی  -3
 ها و نیازهاي او. ها، خواسته مخاطب و ویژگی -4

تحقیقات نشان داده است که مقبول بودن منبع ارائه پیام، شـرط ضـروري مـؤثر واقـع شـدن پیـام اسـت،        
سازند عبارتند از: تخصص، جذابیت، قابل اعتماد بـودن و شـباهت    ن عواملی که منبع پیام را مقبول میتری مهم

). هنگامی که کارشناسان عملیات روانی در پی ارائه پیام و تغییر عناصـر و  51:1991داشتن به مخاطب(میزر،
املی استفاده کننـد کـه بـه    هاي قومی، ملی و فرهنگی دیگري هستند بهتر آن است که از عو هاي گروه نگرش

هاي عملیات روانی در ارتباط نباشند. این اقدام آنـان واجـد مزایـایی اسـت کـه از آن       طور مستقیم با سازمان
در این خصـوص، دو    توان به سپر بال بودن عوامل و مقبولیت کافی آنان در نزد مخاطبان اشاره کرد. جمله می

  نکته شایان ذکر است:
انـد کـه    جانبه یا دو جانبه بودن پیام است. هاولند و همکاران دریافته حتواي پیام، یکنکته مهم در م  -1

جانبـه، بـراي    پیام دو جانبه براي افراد داراي تحصیالت وتخصص باال مؤثرتر است، در صورتی که پیام یـک 
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 افراد عادي، یعنی کسانی که تحصیالت کمتري دارند، مؤثرتر است.
جتماعی در زمینه محتواي پیام، آن است کـه اگـر پیـام بـراي مخاطبـان ناآشـنا و       شناسان ا یافته روان  -2

گیري صریح به عمـل آیـد ولـی زمـانی کـه پیـام سـاده اسـت، بهتـر اسـت            دشوار باشد، بهتر است که نتیجه
ت. گیري به پیام گیرندگان واگذار شود. اثر تقدم و تأخر نیز از جمله نکات مهم در نحوه ارائه پیام اس نتیجه

هاي موافق بـا دیـدگاه و    شود در حالی که در اثر تأخر استدالل هاي موافق مطرح می در اثر تقدم ابتدا استدالل
مند نباشند اثر تقدم مؤثرتر از اثر تأخر  شود. اگر مخاطبان به پیام عالقه نظر مخاطبان در آخر پیام ارائه می

 است.
روانی تعهد آنان، به ویژه تعهد رفتاري، به نگـرش یـا   هاي مخاطبان عملیات  نخستین نکته مهم در ویژگی

ایده و باور مورد نظر است. چنانچه بتوان مخاطبان را در شرایطی قرار داد که به رغم میـل بـاطنی و تحـت    
تأثیر عامل عملیات روانی در حضور عموم سخنانی را بر زبان جاري کند یا عملی از خود نشان دهد در نتیجه 

گونه خواهد شد که عامل عملیات روانی در پی آن است. افزون بر این، ایجاد شـرایطی   ن آننگرش و باور آنا
هـا و   توانـد در تغییـر نگـرش    که در آن مخاطبان احساس ناهماهنگی شناختی کنند و دچار تعارض شوند می

ام خود مطمئن شود تواند از اثربخش بودن پی اعتقادات آنان مؤثر واقع شود. عامل عملیات روانی تنها زمانی می
هاي شخصیتی مخاطبان(نظیر اعتماد به نفس، منبع کنترل، نیاز به تأیید اجتماعی و ...) آگاه  که از برخی ویژگی

شناسان اجتماعی افزون بر ارائـه مـدل    ها طراحی و اجرا کند. روان باشد و پیام خویش را بر اساس آن ویژگی
اي در تبلیغات و عملیات  اند که کاربرد فزاینده ا نیز ارائه کردهها و فنون دیگري ر متقاعدسازي هاولند، روش

  :ها به شرح زیر است روانی دارند، برخی از این روش
هاي مختلف را به صفات مثبت و منفی تبدیل  ها واژه براساس این تکنیک، رسانه«برچسب زدن:-5-2-1
اهی هدف از این عملکرد آن است کـه ایـده،   دهند. گ کنند و آنها را به آحاد یا نهادهاي مختلف نسبت می می

 ).190 :1380(مهرداد، » آنکه استداللی در محکومیت آنها آورده شود فکر یا گروهی محکوم شوند، بی
کوشـند تـا بـا القـاب مثبـت یـا منفـی،         هـا مـی   دهد که چگونه اصحاب رسانه اي توضیح می در مقاله 1لی

دهـد کـه بـه     ورد نظر تحت تأثیر قرار دهنـد. او توضـیح مـی   هاي اولیه ما را نسبت به موضوعات م برداشت
بخـش یـا بعضـی عنـاوین منفـی ماننـد        خـواه، نجـات   کارگیري بعضی عناوین مثبت، ماننـد دمکـرات، آزادي  

اي متفاوت سوق دهد و نوع برداشت مـا را   تروریست، متحجر، محور شرارت و... ممکن است ما را به نتیجه
گذاري بر یک فکر یا عقیده خاص  زنی را اسم اص متأثر سازد. برخی، برچسبنسبت به یک فرد یا مفهوم خ

دانند که براي تحریک به رد فکر، عقیده یا آن گروه مورد نظر بدون بررسی شـواهد،   یا گروهی مشخص می
گـذاري یـا برچسـب زدن، تروریسـت و تروریسـم       دو مثال از اسم). 1939:97گیرد(لی، مورد استفاده قرار می

                                                   
1-Lee 
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کنند که تروریست از نظر یک نفـر، ممکـن اسـت     این مثال معروف را مطرح می "سورین و تانکارد"است. 
هـاي مـا از واژگـان، بسـتگی بـه مقاصـد،        گویند برداشـت  شناسان می براي نفر دیگر مبارز آزادي باشد. معنی

هایی براي رسیدن بـه   شهدهند که تروریست و تروریسم، کلی هاي ما دارد. آنها توضیح می ها و ارزیابی فرافکنی
شمولی دربارة اینکه چه کسی تروریست است، وجود ندارد، زیرا اهـداف سیاسـی    معنی هستند و اجماع جهان

دهد. تعریـف فـارغ از ارزش وجـود      هاي مختلف را به طرزي متفاوت تحت تأثیر قرار می و راهبردي، دولت
  ).87:1381ندارد(تانکارد،

دار، کمونیسـت،   ها از اسامی و القـابی(نظیر سـرمایه   گذاري افراد، اشیا و گروه بر اساس این روش براي نام 
 کند. هایی هیجانی در مخاطب ایجاد می کنند که واکنش بنیادگرا، تروریست و... استفاده می

در این روش از اصطالحات کلی یا عمومی خوب و بدي(مانند پدري، مادري،  کلیات درخشنده: -5-2-2
توانـد آنچـه را کـه بـاب میـل       گیرد بنابراین مـی  شود که افراد زیادي را دربر می ..) استفاده میمهم، نمونه و .

 خویش است بپذیرد.
کنند که عده زیادي با پیام  در این روش کارشناسان عملیات روانی چنین وانمود می دسته واگن: -5-2-3

کند و بنابراین براي اهتراز از رنج تنهایی  اند. به این دلیل مخاطب ممکن است احساس تنهایی و نظر او موافق
کوشند تا به مخاطبان خود القـا   ممکن است نظر خویش را تغییر دهد. مدسازان جهان عموماً با این روش می

 کنند. کنند که بیشتر مردم از مدهاي آنها تقلید می
و موضوع تبلیغـات   آمیزد در این روش واقعیت با دروغ و فریب در هم می افکار تحریف شده: -5-2-4

  دهد. را در نظر مخاطب، حقیقت جلوه می
در این روش عامل عملیات روانی موضوع خود را با نماد و سمبل مقبول و مورد پـذیرش   انتقال: -5-2-5

  شود. سازد در نتیجه به موضوع او نیز توجه می مردم همراه می
 روان شناسی تفکر و زبان -5-3

ها بر نظام اندیشه فرد را  ها و سازوکار تأثیر واژه شناختی واژه و اثرهاي روان تأثیر دوجانبه اندیشه و زبان
اند. با به کارگیري ماهرانه و حساب شده  ها از ابزارهاي اصلی عملیات روانی دهد. واژه مورد مطالعه قرار می

شناسی زبان و  نیابد. روا گیرد و هدف عملیات روانی، تحقق می هاست که مخاطب تحت تأثیر قرار می واژه
هاي ذهنی، چگونگی  بندي فعالیت ها در نظم اندیشه نیز به بررسی فرایند تحول زبان و نقش گفتار و واژه

پردازد. پس، به خوبی  گیري و تحول مفاهیم، بار عاطفی و هیجانی کلمات و ارتباط معنی و واژه می شکل
اصی در عملیات روانی دارد. از همین رو ذکر شناسی نیز کاربرد خ توان دریافت که این شاخه از روان می
  اي از این کاربردها خالی از فایده نیست. پاره

ها سرشار از قابلیت و واکنش در سطوح مختلف مغز و کارکردهـاي   اند واژه شناسان زبان دریافته روان -1
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اندازند، براي  هن به راه میها، نوعی واکنش را در سطوح عالی ذ اي از واژه اند. هر واژه، یا مجموعه عالی ذهنی
سازد و ما را براي  هاي لبریز از هیجان و احساس، آن بخش از کارکردهاي عالی ذهن ما را فعال می مثال واژه

 انگیزد. گیري له یا علیه یک ایده، شخص یا نگرش بر می موضع
هاسـت کـه در    عمـیم هر واژه واجد معنی و مفهوم خاصی است، به قول لوریا معنی، نظم پایـداري از ت  -2

هایی از معنی کلمه را دربر  شود، یعنی نظامی که براي همه یکسان است اما، مضمون جنبه کلمه نشان داده می
اي معین، سروکار دارد. در واقع میـزان تبلـور و    هاي عاطفی و هیجانی گوینده در لحظه گیرد که با واکنش می

کنـد. هـر    در مخاطب به سوي پیام مورد نظر ایجاد میاي  هاست که کشش و جاذبه انعکاس مضمون در واژه
هاي یک پیام نهفته است مشابهت بیشتري با زمینـه و بافـت ذهنـی مخاطـب      قدر احساسی که در وراي واژه

گیرد  تر صورت می ها آسان داشته باشد یا بتواند احساس و هیجانی را در وي برانگیزد، درك و جذب آن واژه
فوذ و ایجاد کشش و حرکت از فردي به فرد دیگر را نداشته باشـد، پیـام اثـربخش    اما، اگر مضمون، قدرت ن

 نخواهد بود.
انگیزاند و بدین ترتیب به صورت مرکز شبکه معنایی  ها را برمی خوانی اي از هم هر واژه نظام پیچیده -3
ـ   آید. گذشته از آن، واژه حوزه در می ا تهیـیج عـاطفی دارد،   هاي معنایی خاصی را که نقشی مهم در بـازداري ی

کند و این بازتاب خود را در چند شاخص  سازد. به بیان دیگر هر محرك کالمی، بازتابی را ایجاد می فعال می
اي از نظر معنایی بسامد بیشـتري داشـته    سازد. هر قدر واژه حرکتی، الکتروفیزیولوژیک و خودکار آشکار می

هاي هیجانی و عقالنی  آورد و احتمال اینکه آن واژه واکنش د میباشد، فرد آن واژه را با سهولت بیشتري به یا
 را در او به وجود آورد، زیاد است.

بخشـی   شوند، نقشـی مهـم نیـز در نظـم     (اندیشه) و ارتباط تلقی می ها عالوه بر آنکه ابزار شناخت واژه -4
را از جهان خارج از خود دریافـت  ها  دانیم که فرد ابتدا واژه دهی بر عهده دارند. می فرایندهاي ذهنی و جهت

آورد. پـس از آن، گفتـار درونـی     سازد و آنها را به صورت گفتار درونی در می کند، سپس آنها را درونی می می
انگیزاند. کارشناسان عملیات روانی به طور معمول مخاطبان را با  نیز فرد را براي انجام رفتارهاي خاص بر می

ها را در حوزه شناختی خویش قرار دهد و آنهـا   کنند تا او بخشی از آن واژه ن میهاي متعدد آنقدر بمبارا واژه
  ها خواهد بود. را درونی سازد، واضح است که پس از مدتی، بخشی از اندیشه و رفتار او متأثر از این واژه

  شناسی فیزیولوژي روان-5-4
ها را در جهت منافع  توان ذهن چگونه می  پردازد. به بررسی اثرگذاري ساختار مغز و کارکرد آن بر رفتار می

خاص تغییر داد تا دگرگونی رفتاري در سطوح فردي و جمعی اتفاق افتد؟ درك این پدیده مستلزم بررسی 
هاي بنیادي پردازش اطالعات در انسان است. اطالعات از نظر حجم و کیفیت در فرایند پردازش  شالوده

اند یا هنوز به آگاهی راه  ها یا در ناآگاه ود، بلکه بخشی مهم از دادهش همیشه آگاهانه و ارادي ارزیابی نمی
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میلیون بایت اطالعات در  10شوند. در هرثانیه حدود  اند و یا  در ساختارهاي زیر قشر مخ پردازش می نیافته
ر حائز تواند آگاهانه پردازش شود. این مسئله از این نظ شود که حدود صد بیت در ثانیه می مغز پردازش می

شوند، در فرایند  آگاه یا ناآگاه پردازش می اهمیت است که همان اطالعات در برخی شرایط که در بخش نیمه
کننده داشته باشند. عشایري معتقد است که عملیات روانی  توانند دخالتی تعیین ادراك، شناخت و آگاهی می

شود  اي که با آرایش اطالعات سعی می گونه دهد؛ به امروز این چارچوب را تا حدودي مورد استفاده قرار می
اي فراهم شود تا بعد بتوان با ارئۀ بخشی جزئی از  زمان، تصاویر، کلمات یا مفاهیمی القا شوند و زمینه هم

اي هدفمندي را به جریان انداخت و به حرکت  اطالعات پیشین (به عنوان محرك کلیدي)، رفتار زنجیره
هاي کاذب یا غیرضروري، در گروه، قوم،  آرایش اطالعات است که انگیزهواداشت. از طریق دستکاري در 

هاي منفی(به صورت اضطراب و  اي که یکی از هیجان شود، به گونه ارتش، مردم، روشنفکران و... ایجاد می
کند و از طرف دیگر تعارض و تضاد با واقعیت  ترس)، کل کارکرد ادراکی و شناختی انسان را مختل می

دهد. در چنین وضعی انسان قادر نیست ارتباطات پویاي  و ناملموس، تنیدگی و استرس را افزایش میزده  رنگ
ها و  هاي گروهی به عقیده شود. در چنین وضعی، گرایش ها را دریابد و دچار نوعی ناکامی مزمن می پدیده
انی از دست روشوند و انسجام خود را به خصوص در هنگام طوالنی شدن عملیات  ها، سست می آرمان
 ). 72:1384دهند(عشایري، می

ها و مطالعات متفکـران علـوم اجتمـاعی در     زمینه بنابراین متخصصان عملیات روانی با سود جستن از پیش
هاي آشـکار و پنهـان رفتـار     هاي رفتاري و نیز آشنا شدن با جنبه الگوهاي مختلف آن، ضمن تشخیص محرك

روانی خود را با توجه به شناخت حاصل شـده توسـط ایـن الگوهـا در      توانند سناریوهاي انسان به سادگی می
  ).68:1383بیابان نورد،»(زي و اجرا بگذارندری معرض برنامه

 ارتباطجنگنرموپدافندغیرعامل -6
 تهدیداتوجنگهاتغییرماهیتدادهوازشکلصرفانظامیوسختافزاریب،1990 ازسال

 رخالفاینکهدرگذشتهتعریفازامنیتبرایناساسب .اند هسمتتهدیداتنیمهسختونرمتغییرکرده
 هاي مدرنازامنیتملی،شاملتأثیرهمهمؤلفه ملی،بیشترباتأثیرازجنبههایتهدیداتنظامیودفاعیبود،امروزتعریف

 ... قدرتنظامی،قدرتاقتصادي،قدرتعلمی،قدرترسانهاي،تبلیغیو قدرتازجملهقدرتسیاسیودیپلماتیک،

حبنظرانتاکیدمیکند،دردنیایکنونی،قدرت،بیشتربرعوامالدرواقعهمچنانکهجوزفنایازصا)20:1391جاللی،(میشود
). 24:1382تاي،(قتصادي،آموزشیوفناوریمبتنیاستوجهاندرحالگذرازغنایثروتبهغنایاطالعاتاست

البتههمچنانکهناسلمیگویدتواناییهاوبرتریهاینظامی،اقتصادي،فرهنگیوایدوئولوژیکبایددریکجهتهماهنگشوندتابرآ
برایناساس،اگربخواهیمدرمقولهمهمیچونپدافندغی.)228:1391،مرادیان(ضمینکندیندآنهاتداومبرترییککشوررات

اتداشتهباشیم،بایستیاصولومالحظاتپدافندغیرعاملرامتناسبباتهدیداتنوینترسیموتدویننماییدرعاملدرکجامعیازتهدی
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ایرانبودهونیازابهنظرمیرسد،جنگنرموتهدیداتوابستهبهآنیکیازجدیدترینومهمترینتهدیداتیاستکهمتوجهملتهاییچون
  .ستدرموردآنبحثوبررسیکافیصورتگیرد

  هاي عملیات روانی و تهاجم فرهنگی، نسبت به عملیات نظامی مزیت -7
است که در آن مهاجم، به انفجار و  "جنگ تمیز"یا  "جنگ سپید"عملیات روانی و ارتباطات تخریبی،  -

عمومی، به صورت یک نیروي خشن وانمود زند و خود را در مقابل افکار  قتل و خونریزي دست نمی
تواند اراده خود را بر  گیرد، مانند عملیات نظامی است؛ یعنی می کند، ولی نتایجی که از عملیات خود می نمی

حریف مغلوب تحمیل کند و مغلوب نیز از همه نتایجی که بر هر عملیات نظامی دیگري مترتب است، رنج 
ش قدرت تولید، افزایش فقر، سوءتغذیه و بهداشت و ضعف در برد و دچار ضعف قدرت ملی، کاه می

هاي خود را بشناسد و او را  تواند به درستی مسئول رنج داند و نمی شود؛ در حالی که نمی گیري و... می تصمیم
  کند. متهم کند. بنابراین، اغلب خود را متهم و مقصر فرض می

  تر از عملیات نظامی است. عملیات روانی و ارتباطات تخریبی، بسیار ارزان -
زنـد و عمومـاً بـدون     عامل دست به عملیات نظامی، نظیر تخریب و انفجار نمی در عملیات روانی، چون -

هـا و   ها، هنجارها، مـنش  کند و تنها با کار فرهنگی اقدام به تخریب ارزش تابلو و عالمت سیاسی حرکت می
قابل شناسایی نیست و حتی گـاه، بـه عنـوان یـک نخبـه       کند، به طور معمول به آسانی رفتارهاي اجتماعی می

  گیرد. مورد ستایش و تشویق نیز قرار می
خسـارت بازنـده بیشـتر از      بینند، ولی از آنجا که در عملیات نظامی، برنده و بازنده هر دو خسارت می -

روانـی و  شـود، ولـی در عملیـات     خسارت برنده است، برنده احسـاس پیـروزي کـرده و پیـروز شـناخته مـی      
برد به نفع برنده باشد؛ بدین معنی که بازنده مقداري از توان خود را  -تواند باخت ارتباطات تخریبی، بازي می

هـایی از مخاطبـان بـه     شـود و گـروه   دهد، ولی این توان از دست رفته، به وسیله برنده جذب مـی  از دست می
یـات روانـی بـا مهـارت اجـرا شـود، جـزء        آیند و در صـورتی کـه عمل   می صورت طرفداران عامل مهاجم در

  ).1386:27کنند (زورق، شوند و به نفع آن عمل می هواخواهان عامل مهاجم می
  روانی عملیاتهاي  روش -8

هاي جنگ  شود. قابل ذکر است که تکنیک هاي جنگ روانی اشاره می در اینجا به برخی ازتعاریف تکنیک
شناسانه دارد  هایی که بیشتر جنبه روان ه برخی از تکنیکسعی شده است بپژوهشروانی بسیارند که دراین

   اشارهشود.
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  تکرار -8-1
کنند این  بندي شده، سعی می آید، براي زنده نگه داشتن موضوع با تکرار زمان همچنانکه از نام تکرار بر می

یام، سعی در القاي فر معتقد است در این روش، با تکرار پ موضوع تا زمانی که نیاز هست، زنده بماند. سلطانی
شناسی  تکرار از لحاظ روان). «31:1382فر، ی در ذهن مخاطب دارند(سلطانیمقصودي معین و جا انداختن پیام

تر عادت  م باشد. بدون تکرار، تثبیت وتقویت دقیقأدر تشکیل عادت بسیار مفید است؛ به ویژه اگر با دقت تو
هاي تکرار فعل نباید چندان دراز  کند زیرا فاصله وي میمیسر نخواهد شد. روش تکرار، از قواعد خاصی پیر

انگیز و خسته کننده  شود و نه چندان کوتاه باشد که مالل پیشینباشد که سبب محو شدن آثار 
که سرانجام میخ  هاي پیاپی چکش است ). به عبارت دیگر، تکرار مثل ضربه128، ص1382دادگران، »(شود

فرستنده پیام امیدوار است که این شکل از ضربه زدن مداوم، باعث دریافت راند. بنابراین  را به داخل می
به بهترین وجه، تمرکز بر روي تکنیک تکرار را توصیف کرده است.  1نکات پیام شود. لئونارد دوب

اند که  کنند. آنها مشاهده کرده تکرار می اندیشند، یا در محراب، عبادت را بسیاري از مردم درباره تبلیغ می«
اي انجام دهد. البته تکرار در حقیقت مهم است، اما نباید در  شناسانه هاي روان تواند معجزه ظاهر تکرار میبه 

  ).95، 1376(لربینگر، » ن به خطا رفت.این اهمیت مبالغه کرد یا درباره آ
  طرفی تظاهر به بی -8-2

نتیجه جلب اعتماد آنان، از تاکتیک  طرفی خود به مخاطبان و در هاي خبري براي القاي بی بسیاري از رسانه
هاي مخالفان به اشکال مختلف نظیر  کنند. در این تاکتیک، سخنان و دیدگاه طرفی استفاده می تظاهر به بی

طرف، اعتبار بیشتري در میان  شود. رسانه به دلیل اتخاذ یک موضع بی گزارش، مصاحبه و خبر منعکس می
هاي خود را به آسانی به  تواند پیام طرفی، می نه با حفظ پوشش بیکند. همچنین رسا مخاطبان خود کسب می

طرفی وحفظ احترام  مین سازد. در این اصل، ضمن اظهار بیأمخاطب القا کند و اهداف موردنظر خود را ت
کنند. در واقع  کنند و به دنبال آن، مطالب خود را القا می مخالفان، اقدام به پخش سخنان و نظرات مخالفان می

هایی در  هاي الزم یا تخریب شود حمایت دبانه، سعی میؤطرفانه و به طور م ا پوشش خبري به شکل بیب
  راستاي اهداف موردنظر اعمال شود.

  سازي اهریمن -8-3
کند تا تنفر و دشمنی جمعیت مخاطب را نسبت به عقیده گروه یا  مبلغ تالش می سازي، در تکنیک اهریمن

نحوي که اگر گروهی(از دیدگاه رسانه) سیاست خارجی را پشتیبانی کند، به  ،کشورهاي خاص برانگیزد
کند و از  نمایی می نظر از درست یا نادرست بودن آن، وجهه منفی گروه حامی این سیاست را بزرگ صرف

  ).50، 1384گذارد(محمدي نجم،  این طریق، بر مواضع جمعیت مخاطب اثر می
                                                   

1-Leonard Doob 
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  ترور شخصیت -8-4
اي که نتوان فردي را  ترور فیزیکی جاي خود را به ترور شخصیت داده است. در زمانههاي جدید،  در شیوه

کنند از طریق عوامل تبلیغاتی  ترور فیزیکی کرد یا نباید افراد، مورد ترور فیزیکی قرار گیرند، سعی می
ا به زیر ثر در جناح مقابل رؤهاي مطرح و م روانی و با استفاده از وسایل ارتباط جمعی شخصیت عملیات

هاي  نمایی نقاط ضعف، آنان را ترور شخصیت کنند. هدف آن، ترور شخصیت بین کشیده و با بزرگ ذره
شود  سیاسی و مهم از طریق به تصویر کشیدن نقاط ضعف و حرکات نادرست آنهاست. این عوامل باعث می

  منزلتی و تخریب چهره شوند. رهبران ذي نفوذ نزد مخاطبان، دچار بی
  گویی کلی -8-5

مورد  شود، هاي غربی مصادره و در جامعه منتشر می بسیاري از مفاهیمی که از سوي رسانه محتواي واقعی
ها و  از ارزش آکندههاي غربی در دو حوزه سیاست داخلی و خارجی،  گیرد. تولیدات رسانه کنکاش قرار نمی

رالیسم، نظام نوین جهانی، حقوق بشر، شدن، لیبرالیسم، اقتصاد باز، امنیت ملی، پلو مفاهیمی مانند جهانی
هستند که بدون تعریف مشخص، در جهت اقناع مخاطبان در  ها مفاهیمی دمکراسی، تروریسم و... است. این

مرتبط  گویی عبارتست از ). در واقع، کلی1384شوند (محمدي نجم،  کارگرفته میه اي مشخص ب زمینه
عقیده یا سیاست  ،تا مخاطب بدون بررسی شواهد و دالیل ساختن عقیده یا سیاستی خاص با مفهومی ویژه،

از نظریه شرطی شدن کالسیک در یادگیري نگرش استفاده کرده  "1استاتس"موردنظر را بپذیرد. از این رو 
کید دارد، یادآوري أاو که بر کاربرد نظریه شرطی شدن کالسیک در یادگیري معنی احساسی زبان ت است.
شود  اي جفت می هاي احساسی ویژه خاص به طور منظم با تجربه یزمره افراد، کلماتکند که در تجربه رو می

شوند؛ در  هایی مانند دمکراسی، آزادي و حقوق بشر با احساسات مثبت افراد جفت می به عنوان مثال، واژه
ستاتس شوند. ا هایی مانند تروریسم، محور شرارت و تحجر، با احساسات منفی افراد جفت می حالیکه واژه

اعتقاد دارد هنگامی که کلمه به صورت یک محرك شرطی شده در آید، واکنش احساسی خاص خود را 
 ).56:1962کند (استاتس، استخراج می

  مبالغه -8-6
نمایی یک موضوع، سعی در اثبات یک واقعیت  هایی است که با اغراق کردن و بزرگ مبالغه یکی از روش

کنند. بزرگ جلوه دادن توان  فن در مواقع خاص و وقایع مشخص استفاده میدارد. کارشناسان تبلیغات از این 
وقدرتمندي کشور خودي و مبالغه در انعکاس نقاط ضعف دشمن، از این مقوله است. این فن به ویژه هنگامی 

  ).1382فر،  ثر است (سلطانیؤکه دشمن دچار شکست و هزیمت شده یا در زمان بحران و اغتشاش، م
  

                                                   
1-Stats 



  q  1373  پدافند غیرعامل در علوم انسانی با محوریت روان شناسی
 

  

  کوچک شمردن محتوا -8-7
ها و علل و عواقب آن  طوري که فهم پیامد پردازند به در این روش به فقدان محتوا و جزئیات موضوعات می

ها به پوشش خبري، تهیه و پردازش بیشتر اهمیت داده اما به مسائل  براي مخاطبان دشوار شود. همچنین رسانه
  دهند. اساسی اهمیت کمتري می

  گیريخودداري از پی -8-8
رو شدن با یک پاسخ مخالف که انتظار آن را  اي با روبه ها و متولیان جنگ رسانه در این شیوه مجریان رسانه

کنند یا به موضوع دیگري  اي قطع می دهند یا برنامه را به بهانه موضوع بحث را تغییر می به سرعتاند  نداشته
  .)23-27،صص1383پردازند(اتوسن، می
  گرایی خشونت -8-9
ر و سپاه نظامی کاندازند که هیچ لش هاي روانی و تبلیغاتی، جنگی را به راه می ها با شیوه یاري از رسانهبس
آمیز و تند در برابر جناح مقابل، از  تواند آنچنان خاك وخون به پا کند. استفاده از تعابیر تحریک نمی
هاي مخالف  است که اشخاص و جریان اي هاست. شیوه نگارش مطالب به گونه هاي رایج این گونه رسانه شیوه

ها با ظاهري آراسته  کنند. این در حالی است که این نوع رسانه را به بدترین شیوه زخمی، ترور و ناکار می
دري، تعابیر تند و  هاي اجتماعی قلمداد کنند. هتاکی و پرده توانند خود را مخالف سرسخت خشونت می

ید جامعه و أیهاي مورد ت نگاري، حمله به حریم ، سوءظندار و دوپهلو هاي نیش غیراخالقی، حرف
نام و بانفوذ و موثق، افشاگري و انتشار اسرار و مطالب محرمانه، تمسخر و  شکنی از اشخاص صاحب حرمت

  هاست. تحقیر و ایجاد التهاب و هیجان در تعابیر خبري از این نوع خشونت
  گواهی  -8-10
داخل و خارج از پیام است که براي حمایت از یک سیاست، عقیده،  هایی در گواهی یا شهادت، نقل قول«

شود. در این تکنیک، آوازه شهرت یا جایگاه فرد (کارشناس، مسئول  برنامه یا شخصیتی خاص آورده می
یید یا نفی فرد یا افراد محترم بر روي أشود که از این طریق شهادت، گواهی، ت کار گرفته میه حکومتی و...) ب

گیرد. در تکنیک استناد یا گواهی، هدف آن است که مخاطب، خود را با فرد مورد  بلیغاتی قرار میپیام ت
عبارت دیگر، تکنیک  را به منزله باورها و عقاید خود بپذیرد. به اوهاي  استناد یکسان بداند و باورها و ایده

کر، برنامه یا سیاست معینی را گواهی یا استناد، عبارت از آن است که یک شخص مورد احترام یا منفور، ف
). از تکنیک گواهی، به طرق مختلف در جهت اقناع مخاطب استفاده 74 :1934(لی، » یید یا نفی کندأت

شود، از جمله زمانی که مبلغ با مخاطب فرهیخته سر و کار داشته باشد. الیاسی معتقد است در این حالت،  می
کند. حال آنکه قابلیت  او آنها را متقن تلقی می کند که ی استناد میطور مستمر به منابع و مراجعه رسان ب پیام

). از جمله کارکردهاي دیگر تکنیک گواهی، 43:1381اعتبار و استناد آن منابع، جاي بحث دارد (الیاسی،
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شود. در این حالت، از طریق جمعی و  یاد می "سازي عرفی"با عنوان یند اقناع از آنآاست که در فر ترفندي
سازند. در این ترفند،  اي خاص، جمعیت مخاطب را به اتخاذ آن قانع می همگانی نشان دادن سیاست یا عقیده

شود که برنامه،  گونه به مخاطب القا می شود و این موردنظر مبلغ هدایت می ويرغبت طبیعی مردم به س
است که به  سود مخاطبان ین بهناپذیر توده مردم است. بنابرا سیاست یا عقیده مربوط، تجلی خواست اجتناب

  ).74:1384شوند(محمدي نجم، توده مردم ملحق می
 نتیجه گیري -9

هان و افکار  شناسی که اذ فراگیري عملیات روانی متنوع و مدرن در عصر کنونی با به کارگیري از اصول روان
بودن آن، آثار منفی و  طرف را هدف قرار داده است همراه با ویژگی دو سویه  مخاطبین دشمن، خودي و بی

هاي عملیات روانی در جهت  ها و روش سلطه از ابزار گیري نظام  مثبت فراوانی را به دنبال داشته است. بهره
کسب و حفظ منافع به کشف و اختراع و ساخت ابزارهاي فرا مدرن منجر شده است به نحوي که 

اي گرایش  ات روانی و جنگ رسانهبه جنگ نرم و عملی هاي درگیر به جاي جنگ سخت و نظامی  طرف
گیري از توان و ظرفیت  اند. بنابراین عملیات روانی را در جهت تضعیف کشور هدف و بهره پیدا کرده

هاي جنگ نرم به  ترین مؤلفه اي از برجسته رسانه  کنند. جنگ ها براي به دست آوردن منافع تعریف می رسانه
کاربرد دارد اما از اهمیت آن در  ي بیشتر در میادین نبرد نظامیا رود. با وجود اینکه جنگ رسانه شمار می

مردم و تحت  هان و افکار عمومی  اي کنترل و تغییر اذ شود، زیرا هدف جنگ رسانه ها کاسته نمی دیگر زمان
تأثیر قرار دادن مخاطبین است. باتوجه به اهمیت موضوع در ذیل پیشنهادات و راهکارهایی در این خصوص 

    شود: میارائه 
آگاهی و شناخت دقیق موضوع عملیات روانی و اینکه دشمن چگونه از این علم علیه نظام سود  .1

  برد.  می
پژوهشی در  –هاي علمی  اندیشی، ارتقاء سطح فعالیت هاي تخصصی و هم برگزاري همایش، نشست .2

  خصوص عملیات روانی. 
شناسی  عملیات روانی و آسیب هاي تخصصی هرکدام از دیدگاه و تخصص خود به مسئله کارگروه .3

  هاي تحقیقات را به اطالع برسانند. آن بپردازند و نتایج و خروجی
شناسی در عملیات روانی، شایسته است که بعضی از اصول و  با توجه به کاربرد فراوان روان  .4

  . سازي کارکنان و عموم بیشتر معرفی شود سازي و ایمن هاي به کار گرفته شده، براي آگاه تکنیک
مدت و بلندمدت درخصوص مقابله با عملیات روانی نظام سلطه و اجراي جنگ  ریزي میان برنامه .5

  اي علیه آن. رسانه
  هاي مرتبط و امکانات و تجهیزات مورد نیاز. و کیفی دستگاه  توسعه کمی .6
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  اي مرتبط و امکانات و تجهیزات مورد نیاز.  شناسایی عوامل و امکانات داخلی و منطقه .7
  اي این جنگ.  اي و فرامنطقه ی عوامل و امکانات داخلی، منطقهشناسای .8
  آموزش، توجیه و تربیت متخصصین مورد نیاز این نبرد.  .9

اي و امکانات نوین ارتباطی براي مقابله با عملیات روانی و هجوم  گیري از فناوري برتر رسانه بهره .10
  اي. رسانه

  نزدیک و دور. هاي رسانی سریع و به موقع پیرامون رخ داده اطالع .11
  سازي و آموزش مخاطبان در خصوص مسائل عمومی و تخصصی. آگاه .12
  دهی افکار عمومی و ایجاد انسجام اجتماعی، به ویژه در شرایط بحرانی. سازي و شکل همگن .13
  اعطاي هویت اجتماعی و افزایش تعلق ملی. .14
 هاي اجتماعی (کارکرد اخالقی). تبلیغ و ترویج هنجارها و مالك .15
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  بر شهرهاي سوریه) تأکیدپدافند غیرعامل  شهري(با 
  2حسن حسینی امینی ،1افشین متقی

  
  چکیده

حمالت تروریستی به شهرها و ، خیابانیهاي  شورش، هاي نظامی درگیريها،  جنگ  با گسترش دامنه
پذیري ساکنین مناطق شهري  آسیب، ایجاد تغییرات بنیادي در  فناوري تسلیحات و تجهیزات نظامی

 يها جنگعوامل عمده افزایش تلفات انسانی در حمالت نظامی و  ترین مهماز . رو به تزاید است
ریزي شهري و غافل شدن از مؤلفه بسیار حیاتی پدافند  ریزي نامناسب در حوزة برنامه برنامه، شهري

، گزینی و جانمایی بهینه اماکن مهـم  از قبیل مکان، اصول و مبانی پدافند غیرعامل. غیرعامل است
ري در طراحی و معماري شـه ، پذیري باالي شهري مرمت، توجه به استتار و فریب، پراکنش بهینه

حساس و حیاتی ، آرایش فضاهاي مهم. شهرسازي دفاعی منطبق بر اصول مذکور حائز اهمیت است
اي را براي نجات جان افراد و بقاي شهر و سیستم  امکانات ویژه، شهرها و نحوه ارتباط با پیرامون

ترسی نحوه دس. شود پذیري آن می حاکم ایجاد نموده و باعث بهبود عملکرد سیستم و کاهش آسیب
فضاي چند عملکردي براي هر تاسیسات و تجهیزات شهري در زمان  عنوان بهبینی فضاي امن  و پیش

ایـن  . شهري دفاعی از منظر پدافند غیرعامل اسـت  ریزي برنامههاي  صلح و جنگ از جمله مؤلفه
که  اي و اینترنتی صورت گرفت تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه
بر چند شهر  تأکیدریزي شهري با  هدف اصلی تحقیق شناساندن اهمیت پدافند غیرعامل در برنامه

ریزي شهري بر اساس اصول پدافند  ناپذیر بودن  برنامه اجتناب، سوریه  است و از نتایج کلی تحقیق
 . باشد غیرعامل در راستاي ایجاد شهر پایدار و ایمن می

  سوریه، شهرسازي دفاعی، ژئوپلیتیک، ریزي شهري برنامه، املپدافند غیرع  :ها کلیدواژه
    

                                                   
 استادیار دانشگاه خوارزمی .1
  دکتراي برنامه ریزي شهري پژوهشگر .2
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  مقدمه
تواند در ایجاد محیطی ایمن و پایدار در شهرها موثر  هایی است که می ترین برنامه شهري از مهم ریزي برنامه

پذیري ساکنان شهرها از  بهینه در کاهش آسیب ریزي  ). در این بین برنامه125، ص 1391واقع شود(تقوایی،
اي  هر موجود زنده ترین نیازمندي ترین و در عین حال حیاتی اي برخوردار است زیرا که ابتدایی جایگاه ویژه

به معنا و مفهوم مأوا و سرپناه است. این اصل در میان تمام حیوانات صادق است.  در طبیعت، جانپناه
باشند، یعنی   شان، امنیت جانی هم داشته سازند که ضمن تأمین آسایش طوري می هاي خود را حیوانات النه

کنند که حداالمکان از دید دشمنان مخفی باشد، راه دررو داشته باشد، از گزند  النه خود را طوري طراحی می
خداوند د،ها هم مصداق دار خطرات طبیعی مانند باد، بارش و... هم به دور باشد. این اصل در میان انسان

قلب را درون جمجه ،طراحی بدن انسان را طوري انجام داده که بازدارنگی دارد مثال اعضاي حساس مثل مغز
ها در مساکنی که  امنیت جانی و مالی انسان و قفسه سینه قرار داده تا ایمن باشند همچنین در برابر خطرات

هاي  ریزي مجتمع الن کشورها براي برنامهکهاي  گیري ترین راهبرد در تصمیم در حال زندگی هستند، اصلی
شود با  هاي اخیر در قرن بیستم و بیست و یکم مشخص می است. با بررسی جنگ مسکونی و شهرها

در معرض خطر  يشهري بیشتر ات و تجهیزات نظامی، مناطق هاي صورت گرفته در سطح تسلیح پیشرفت
هاي  نی به جاي نیروهاي نظامی درگیر در جبهههاي جنگ قرار گرفته و بیشترین تلفات انسا تهاجم طرف

سال 5000در اصلی نبرد، در بین مردم عمومی ساکن در مراکز شهري با بار جمعیتی باال ثبت گردیده است.
هفته بدون جنگ  2فقط  1990تا  1945میلیارد کشته در جهان اتفاق افتاده از  4هزار جنگ با  14گذشته 

 28سال گذشته 500ایران اسالمی در ،ن کشته بر اثر جنگ جهان داشتهمیلیو200در صد سال اخیر ،بوده
هاي قرن بیستم است،  ترین جنگ بزرگترین فاجعه مربوط به تلفات انسانی مربوط به مهم جنگ داشته است.

کشته شدن بیش از ده میلیون نفر غیرنظامی در جنگ جهانی اول و سی میلیون نفر در جنگ جهانی دوم 
در جنگ داخلی سوریه که  هژمونی جهانی با تجهیز آید.  ها به حساب می تاریخ جنگنقطه عطفی در 

براي سلطه بر منطقه وشکل گیري خاورمیانه جدید و ساقط کردن نطام حاکمه به راه انداخته ،تروریست ها
د از باشد که مورد حمله واقع شده ان می اند هدف اصلی و به عبارتی پاشنه آشیل نظام سوریه شهرهاي آن

جمله تاسیسات و تجهیزات شهري فرودگاهها،انبارها،مراکز اداري و سیاسی،خطوط ارتباطی،پل 
 ها،بنادرومراکز نظامی شهري.

پـذیري نیـروي انسـانی،     اي است که موجب کاهش آسیب پدافند غیرعامل، مجموعه اقدامات غیرمسلحانه
گـردد   عملیات خصمانه و مخـرب دشـمن مـی   هاي کشور در مقابل  ها، تأسیسات، تجهیزات و شریان ساختمان

حیـاتی،   نیازهاي تأمین زیربنایی، هاي فعالیت استمرار غیرعامل، دفاع از ). هدف4، 1386(پیمان و غضنفري، 
 بنیـه  حفـظ  و خـارجی  بحران تجـاوز  و تهدید شرایط کشور در اداره تسهیل و عمومی رسانی خدمات تداوم
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 از کاسـتن  و غیرعامـل  هـاي پدافنـد   طـرح  اجـراي  از طریق دشمن مخرب و خصمانه حمالت رغم به دفاعی

). بنـابراین پدافنـد   72، 1390آبـادي،   است(خرم کشور حساس و حیاتی و تجهیزات مستحدثات پذیري آسیب
اي است که قبـل از شـروع تهـاجم و در     هاي غیرمسلحانه غیرعامل شامل مجموعۀ تمهیدات، اقدامات و طرح

تقـاء سـطح و   شوند که هدف اصلی از اجـراي آن کـاهش تلفـات جـانی، مـالی، ار      یزمان صلح تهیه و اجرا م
قرت سازي و بازتولید قدرت جهت بازدارندگی دشـمن و مقاومـت در زمـان     ،ها پروژه ،ها کارایی دفاعی طرح

ل از این قاعده مستثناء نیست بلکه به کارگیري اصـو  هاي شهري ها و پروژه یان طرحباشد در این م می تهاجم 
از درجه اهمیت بـاالیی برخـوردار اسـت. بـه      فند غیرعامل در طراحی و ساخت شهرو ضوابط حاکم بر پدا

 شمالی،امریکا،روسیه و ایـران  هاي اخیر اکثر کشورهاي دنیا مانند سوئیس، پاکستان، کره  همین علت در دهه
  اند.   اي داشته به این معقوله توجه ویژه

  
  بیان مسئله -1-2

یکی از اهداف  داخلی وحمالت تروریستی،هاي  جنگ،داخلیهاي  شورشتمام عیار نظامی، هاي در جنگ
تالش براي کشاندن وسعت و دامنه میدان جنگ به مناطق و مراکز غیرنظامی،  ،هاي درگیر غایی طرف

د. باش می خیابانیهاي  با شورش خصوصاّ مراکز شهري است که این کار معموالّ با حمالت هوایی سنگین توأم
ها با مناطق  هاست. کشیدن شدن جنگ هاي تأثیرگذار در سرنوشت جنگ این اقدام یکی از استراتژي

مسکونی معموالّ با تخریبات وسیع و تلفات انسانی باال همراه است که در صورت عدم اتخاذ تدابیر و 
روانی بسیار هاي کالن در زمان صلح، حین وقوع جنگ این تلفات دو چندان شده و بار  ریزي برنامه

آورد. از عوامل عمده افزایش آمار  وحشتناکی براي سیاستمداران و فرماندهان رده باالي نظامی به ارمغان می
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هاي امنیتی و وقوع حوادث غیرمترقبه و  تعداد کشته شدگان و مجروحان در زمان حمالت نظامی، خرابکاري
ریزي ناصحیح در حوزه  برنامه ه به موجبهاست ک پذیري باالي ساختمان طبیعی در مناطق شهري، آسیب

ها و  (سازههاي حساس شهري، ساختاربندي و آرایش فضایی نامناسب، مشکالت مهندسی ساختمانشهرسازي
هاي ارتباطی  بینی پناهگاه، فضاهاي باز و...)، شبکه (عدم پیششهري استحکامات ناامن)، معماري نامناسب

جغرافیایی کشورها که زمانی خطوط مقدم جبهه بود اینک جاي خود انگار مرزهاي غیراستاندارد و... است. 
باشند که سقوط یا ماندگاري شهرها   می مسکونی و شهرهاهاي  را به شهرها داده است و مرز کشورها مجتمع

نماید جنگ داخلی که در سوریه در جریان است نیز اکثر شهرهاي سوریه را  می نتیجه جنگ را مشخص
باشد  می دالزور و... که هدف حمالت تروریستی ،الزقیه،قصیر،درعا،حمص،حلب،دمشقدرگیر کرده مثل :

انگار سقوط و یا پایداري هر شهر یک پیروزي بزرگ است با آزاد سازي قصیر تنگه استراتژیک بقاع و 
محور مقاومت نیز تقویت و نظام حاکم نیز دست برتر را گرفت .در حالی که با رعایت اصول پدافند 

بنابراین رعایت اصول کلیدي پدافند . به اهدافشان را سخت تر کردها  شد رسیدن تروریست مل میغیرعا
شود. یکی دیگر             اي براي توسعه امنیت پایدار در مناطق شهري تلقی می زمینه مل در مراکز حیاتی شهرغیرعا

ن جمعیت مناطق شهري به علت هاي شهري افزایش روزافزو از عوامل عمده گسترش تلفات انسانی در جنگ
یه مناطق شهري و همچنین برنامه مساکن غیراستاندارد و غیر ایمن در حاش رویه و رشد بی  هاي بی مهاجرت

، 1900به طوري که در سال . باشد می پراکنش نا مناسب شهرها در مقیاس جغرافیاي کشورها خصوصا سوریه
درصد افزایش یافت، و  49، این میزان به 1950در سال  کردند، درصد جمعیت دنیا در شهرها زندگی می 29

 ,Vautraversدرصد عبور کرده است( 75این درصد از مرز  2010طبق آمارهاي سازمان ملل در سال 

2010,p438  .(  
 شهري عناصر عملکرد در اختالل و کالبدي هاي ویرانه از ترکیبی شامل جنگی صدمات ،شهري مناطق در

 ،هـا  نیروگـاه  ،آب مخـازن  اساسـی  تأسیسـات  ،هـا  دسترسی و راهها شبکه ،ها و ساختمان ها سازه انهدام. است
 عناصـر  هوشـمندانه  تلفیـق  باشـند. بـا   مـی  ها آسیب این آن جمله از و... گاز ،آب ،برق ،تلفن ارتباطی خطوط

کـاهش   ممکن حداقل به را تهدیدات و خطرات این توان می غیرعامل پدافند اصول و معماري عناصر طبیعی،
هـا،   ). بنابراین عدم اعمال مالحظات پدافند غیرعامل در تدوین الگوها، سیاستگزاري23، 1385نژاد،  داد(داعی

تراکم بیشـتر  هـاي نظـامی خواهـد شـد.     باعث افزایش تلفات انسانی در تهدید ،هاي ها و طراحی ریزي ها نامهبر
مدیترانه و اسفبارتر اینکه مکان گزینی دمشق در بدترین شهرهاي سوریه در مناطق غربی آن و حاشیه دریاي 

سـوریه  هـاي   باشد در صورتی که اگر توزیع فضایی و پراکنش درستی در شهر می نقطه ممکنه نقاط ضعف آن
 گرفت در سرتاسر جغرافیاي سـوریه ؛ خصوصـا اگـر دمشـق در عمـق اسـتراتژیک درسـتی جـاي         می صورت

  باالتر بود.گرفت آستانه مقاومت آن بسیار  می
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    ضرورت پژوهش -1-3

بر اساس اصول حاکم بر پدافند غیرعامل از جایگاه خاصی ریزي فضایی و شهري در جغرافیاي کشور  برنامه
ترین رویکردهاي مطرح شده  ریزان شهري برخورددار است. پدافند غیرعامل از مهم در بین مدیران و برنامه

هاي انسانی محتمل و  تأمین امنیت شهرها و رویارویی با بحراندر حوزة مدیریت بحران شهري در جهت 
 از یکی عنوان به غیرعامل پدافند ).  به همین دلیل امروزه127، ص1391باشد(تقوایی،  مدیریت آنها می

 و قرار دارد جهان اکثر کشورهاي نظر مد تهدیدات، همواره مقابل در دفاع هاي روش پایدارترین و مؤثرترین
 اي توجه ویژه صورت به موضوع این به مثل آمریکا باال بسیار نظامی توان از برخوردار ايکشوره حتی

 توجه موضوع این به در اکثر معادالت سیاسی و نظامی طرفی بی سؤیس با وجود مانند و کشوري اند داشته

). در دوران جنگ سرد تمهیدات معمارانه در شهرسازي و 5، 1391داشته است(کیانژاد و فیروزپور،  بسیار
 اصول رعایت معماري به طور گسترده در دو بلوك شرق و غرب در نظر گرفته شد. در کشور ایران هم 

 و ي حساسها ساختمان و زیربنایی تأسیسات و مهم، حساس هاي طرح اجراي و در طراحی غیرعامل پدافند
تخصصی با تصویب سند  و هاي اجرایی دستگاه توسط مردم عمومی آموزش و کشور حیاتی و اصلی هاي شریان

آن مطالعه و اجراي طرحهاي پدافند غیرعامل  121از ماده  11چشم انداز و قانون برنامه چهارم که در بند 
یف شد، بنیان توجه ساختاري به در طرحها و تأسیسات حیاتی، حساس و مهم به دستگاههاي اجرائی تکل

برنامه  قانون 158 ماده موضوع پدافند غیرعامل در دستگاههاي اجرائی شکل گرفت. همچنین در موضوع
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 شدید کاهش بر عالوه غیرعامل پدافند مالحظات و تمهیدات توسعه بر آن تأکید شد. به کارگیري پنجم

 داد. خواهد افزایش بسیار دشمن زمان تهاجم در را ها پروژه و اهداف ها، طرح دفاعی کارایی ها، هزینه

 و هاي مستدل نمونه حاضر، قرن و بشري تاریخ گذشته اعصار هاي جنگ در شده ثبت شواهد و تجارب
  نماید. می ثابت و آشکار را غیرعامل دفاع پدیده حیاتی ضرورت که است انکارناپذیري
 در عامـل  غیـر  پدافنـد  بـرد، تـدابیر   مـی  بـاال  را دفاعی قدرت واسطه، یک عنوان به شهرسازي و معماري

 کـاهش  جهـت  ماننـد جنـگ،    ساز انسان تهدیدات خسارات بر کاهش عالوه تواند می شهرسازي و معماري

). به همین انگیزه امـروزه  1388،2 شاد، واقع شود(فرزام مفید نیز طبیعی خطرات انواع برابر در خطرپذیري
هـاي مختلـف    در حـوزه  ریـزان  عامل مورد توجه برنامهاصول پدافند غیرمعماري با رویکرد تدافعی بر اساس 

در سـوریه  ریزي شهري و جغرافیا قرار گرفتـه اسـت.    علمی مانند معماري، شهرسازي، مهندسی عمران، برنامه
قبلی در حوضه پدافندي کم رنگ بوده الکن چون درگیر جنـگ شـده مـدیریت حـین     هاي  نیز برنامه ریزي
کند که تمهیدات فوري براي شهرهادر نظر گرفته شود بخصوص براي تاسیسات و تجهیزات  می بحران ایجاب

اهم این تمهیدات عبارتند از:استتار فوري،اختفا فوري، تمرکز زدایـی سریع،تشـکیل مراکـز فرمانـدهی     . شهري
هــاي  ار،پلتشـکیل فـرود گاههــاي سـیار،انتقال انبارهـاي مهمــات بـه نقـاط امن،بیمارســتانهاي سـی       ،زیرزمینی

  متحرك،مخابرات زیر زمینی ...

  پیشینه تحقیق -1-4
ابنیه در اکثر کشورهاي دنیا ضمن کوشش براي ساخت و توسعه شهرها، تدابیر خاصی براي نگهداري و ایمنی 

مدنظر قرار گرفته است.علم بر اینکه در صورت  شد. با غیرطبیعی در مقابل اقوام غارتگر اندیشیده میشهرها
ور خواهد شد، مسیر  هاي ساکنان حمله هاي شهر و سپس به خانه هاي شهر، دشمن به محله زهسقوط دروا

نظام به صورت گروهی در  شدند که عبور سواره ها در ابعادي طراحی و ساخته می ها و خیابان عبور در کوچه
جلب توجه  کردند که باعث ها را طوري طراحی می آنها ممکن نباشد، یا اینکه نماي بیرونی ساختمان

هاي صورت ). در این دوران اقدامات پدافند غیرعامل در برابر تهاجم175، 1387چپاولگران نباشد(رهنمایی، 
-ها، باروها و سنگرهاي مستحکم دفاعی، ایجاد پناهگاه ها، ربض ها، کهندژها، شارستانگرفته، ساخت قلعه

ساختند و راه ورود به  اي خود را در زیرزمین میه یابد. براي مثال مردم ري خانه هاي مستحکم و... تجلی می
). اما پس از اختراع باروت و توسعه 128، 1366کردند(کریمان،  ها را ظلماتی، تاریک و دشوار بنا می خانه

هایی با قابلیت پرتاب منحنی، موضوع پدافند غیرعامل افزار و ساخت سالح استفاده از آن در ساخت جنگ
اي و پس از جنگ جهانی  هاي ناحیهء به اصول خود، تغییر یافت. در خالل تهاجمنیز به تدریج ضمن اتکا

اي یافت. ها، موضوع پدافند غیرعامل اهمیت ویژههاي ناشی از تهاجم و تخریب شهرها و کارخانهاول آسیب
ي و پس گذار جهانی دوم که استفاده از هواپیما و بمباران شهرها و مراکز صنعتی و سرمایه در خالل جنگ



  q  1383  سوریه)پدافند غیرعامل  شهري(با تأکید بر شهرهاي   
 

  

هایی  هاي ناشی از تهاجم و به خصوص آسیب از آن استفاده از موشک توسط آلمان نازي شروع شد. خسارت
هاي غیرنظامی وارد شد نسبت به جنگ جهانی اول سیر صعودي داشت و این موضوع که به مردم و بخش

، 1390ش و آقابابایی، سبب شد تا کشورهاي مختلف به پدافند غیرعامل اهمیت مضاعفی بدهند(فرزاد بهتا
به بعد، با شهرنشینی شتابان در کشورهاي در حال توسعه وضعیت در مناطق مسکونی  1980). اما از سال 23

هاي نظامی بود.  ترین درگیري اي از خونین شهري تغییر یافت. در چندین مورد، مانند شهر سایگن صحنه
) تصدیقی 1993) و موگادیشو (1989)، پاناما(1983)، گرانادا(1983هاي ایاالت متحده در بیروت( عملیات

 ,Vautraversهاي نظامی در مناطق شهري است( براي حرکت رو به تزاید نیاز براي تدارك عملیات

2010,p4391999)، بالکان(2012و  2009)، غزه(2006و  1982هایی که در جنوب لبنان ( ). عملیات-
انجام شد نشانگر  سوریه،مصر،لیبی،تونس)2003سال ) و عراق(1999-2000و  1994- 1996)، چچن(1994

  این تغییر وضعیت صورت گرفته است.
توجـه بـه پدافنـد غیرعامـل      کشـورها،  بین اخیر دهه هاي جنگ و سپتامبر 11 حادثه وقوع همچنین با 

بـه طـوري ایـاالت متحـده      شـد.  اجرایـی  هـاي  برنامه و مطالعات از جدیدي وارد فاز مناطق مسکونی شهري
 عملیـات  عنـوان  بـه  را انعطاف قابل هاي جان پناه هاي محکم، پناه جان ساخت سناریوهایی مانند آمریکا که

ــد ــل پدافن ــر در غیرعام ــالت براب ــوایی حم ــکی و ه ــوص  موش ــه خص ــیه   از ب ــب روس جان
  ).Stillion,2002,P34کرد(

  ها اهداف و فرضیه -1-5
گذار در الگوهاي تأثیرشهري راحی هدف اصلی در این پژوهش مشخص کردن و تجزیه و تحلیل ط

تهاجم نظامی دشمن به مناطق ات  در مناطق شهري براي مقابله یا کم کردن اثرات خطر ریزي شهري برنامه
رسد الگویابی  باشد. بر اساس هدف اصلی تعریف شده، فرضیه اصلی پژوهش این است که به نظر می می شهري

دفاعی و  ریزي بحران بر اساس شهرسازي دادن به برنامه  ولویتهاي شهري و ا ریزي سکونتگاه بهینه برنامه
اصول حاکم بر پدافند غیرعامل صورت گرفته از عوامل عمده در کاهش تلفات جانی و مالی در این مناطق 

  خواهد شد.
  روش تحقیق -1-6

هاي اینترنتی  اي و سایت ها از منابع کتابخانه تحلیلی است. گردآوري داده-روش انجام این پژوهش توصیفی
هاي کاربردي پژوهش مشخص  ها و تجزیه و تحلیل صورت گرفته جنبه صورت گرفته که پس از تلفیق داده

  شود. می
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  مبانی نظري پژوهش
 ریزي شهري برنامه -2-1

-آید. از شاخص ترین عوامل پایداري شهري، توسعه و امنیت شهري به حساب می از اساسی ریزي شهري برنامه
افزایش تلفات انسانی ناشی از تهاجم نظامی و حوادث غیر مترقبه انسانی و طبیعی شهرها هایی که در 
و عنوان خمیر مایه ساختار  . زیرا که امنیت بهآید ترین شاخص به حساب می مهم ، امنیتتأثیرگذار است
یک مکان  شهر هاي ه بوده و ابعاد متنوعی دارد. ابنیهگسترده و پیچید باشد. مقوله امنیت بافت شهرها می

نیازهاي اولیۀ خانواده  آید. درشهرها رپناه، نیاز اولیه و اساسی انسانها به حساب میفیزیکی است و به عنوان س
ي تأمین می 3، 1388حمدي، پورم شود( یا فرد مانند خوراك، استراحت و حفاظت در برابر شرایط جو .(

جزئی از  شود که در آن واحدهاي شهر ب میمحسوریزي شهري  جزئی از نظام برنامه ریزي پدافندي برنامه
شود که بر حسب موضوع در چارچوب  فضاهاي تغییر شکل یافته و تطابق یافته شهري محسوب می

و  هاي امنبا تخصیص فضا ریزي پدافندي د. بر همین اساس برنامهگیر مورد توجه قرار می ریزي پدافندي مهبرنا
هاي اجتماعی، فرهنگی،  هاي ویژه با چهارچوب ها و تکنیک ي تئور توجه به محدودیت منابع و استفاده از
ریزي پدافندي، مشخصات  اي تأثیرگذار در برنامهه ). یکی از جنبه25سیاسی و اقتصادي سر و کار دارد(همان، 

دهد. اعمال مقررات و  پوشش می ریزي شهري هداف کیفی را در برنامهاست که تا حدود زیادي ا فیزیکی شهر
هاي فیزیکی در  ریزي و  جنبه مربوط به اهداف کیفی برنامهشهري ریزي  ط پدافند غیرعامل در برنامهضواب

در دو حالت مستقل و ارتباط با محیط اطراف  هاي فیزیکی شهر ترین جنبه ت. مهماس طراحی و ساخت شهر
  ).1گردد(مدل شماره  مطابق نمودار شماره یک مشخص می

،  کـاربري  در مناطق شهري بـر مبنـاي نـوع    اصول پدافند غیرعامل، توسعه ايبر مبنابق سند چشم اندازمط
فرم شهر،ساختار شهر،ساختار منطقه بایستی لحظ برنامه ریزي ،معماري،طراحی،شهرسازي،مکانیابی،بافت شهر

  ،)1388، مقررات ملی ساختمان 21:(مبحثپدافندي صورت گیرد
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  شهري تند غیرعامل در طراحی و ساخت تاسیساپداف -2
ها و  ها، درگیري اي، نیروگاه در رخداد حوادث غیرمترقبه طبیعی و انسانی مانند انفجارات مراکز هسته

استانداردي که اصول پدافند غیرعامل نیز در آن لحاظ گردیده  ،سوریه هاي خیابانی در مناطق شهري جنگ
دفاعی  تلفات انسانی موثر باشد. معماريتواند نقش ناجی ساکنان را به خوبی ایفا نموده و در کاهش  باشد می

شود.  به منظور کسب آمادگی هر چه بیشتر در برابر حمالت نظامی و سایر بالیاي طبیعی مطرح می شهر
متبلور  ، مقاومت شهر و تأسیسات شهريدر سه بخش معماري حظات پدافند غیرعامل در بخش شهرمال
  شود.  می

رعایـت   ،گزینی و جانمایی بهینه اماکن، پراکندگی مناسـب  انمکدر بخش معماري، توجه به اصولی مانند 
، 1390(فرجی مالئـی و عظیمـی،   پذیري باالي شهري مد نظر است رجه مرمتاصول اختفاء استتار و فریب، د

اي را بـراي نجـات جـان افـراد ایجـاد       و نحوه ارتباط با پیرامون، امکانات ویژه . آرایش فضاهاي شهري)998
شـود. تعیـین طـرح هندسـی بنـا، موقعیـت        پذیري آن می هبود عملکرد سیستم و کاهش آسیبنموده و باعث ب

در زمـان صـلح و    فضاي چند عملکردي براي هر شهر بینی فضاي امن به عنوان بازشوها، نحوه دسترسی و پیش
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ایی را و نیازهاي آن فضـاه  شهرهاي  با توجه به کاربريجنگ بر عهده مهندسین معماري است. معماران باید 
 طراحی نمایند که عالوه بر عملکرد پدافندي در زمان جنگ، در زمان صلح نیز کاربري مناسبی داشـته باشـد  

(مبحـث  نمایـد   مـی  به عنوان مثال در اقدامی فوري ساخت پناهگاههاي دو منظوره در شهرهاي سوریه ایجاب
  ).3-4، 1388مقررات ملّی ساختمان،  21

جهت مقاومت در برابر بارهاي انفجاري مدنظر است. ایـن کـار بـه     رهادر بخش سازه، انجام طراحی شه
اي و انتخاب بخش مناسبی از بنا براي فضـاي   است. جهت دستیابی به سیستم مناسب سازه  عهده مهندسین سازه

  امن، طرح معماري باید هماهنگ با مبحث سازه باشد.
مـدهاي انفجـار، نظیـر نشـت گـاز، آب      هـاي ناشـی از پیا   در بخش تأسیسات، جلوگیري از بـروز آسـیب  

بـرداري محـدود یـا     باشـد. قابلیـت بهـره    تعبیه سیستم اعالم خطر و.. می ،، آتش سوزي گرفتگی، خطرات برق
هماهنگ با عملکرد مورد نظر توسط مهندسـین تأسیسـات مـدنظر     هاي تأسیسات شهرها رپذیري سیستمتغیی

  گیرد.. قرار می

  
  
    ر اساس مالحظات پدافند غیرعاملب معماري تاسیسات شهري -2-3
    تاسیساتگزینی  مکان -2-3-1

ترین و  بنیاديشود.  ترین اصول پدافند غیرعامل محسوب می تعیین موقعیت امن براي احداث شهرها از مهم
هاي طبیعی  بهینه مناطق و نواحی مستعد و استفاده از قابلیت 1یابی ، مکانشهريترین اصل در معماري  ابتدایی

                                                   
1 - Site Selection 
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قبیل فاصله و موقعیت بر اساس اصول پدافند غیرعامل است. مالحظاتی از  نطقه براي ساخت شهرک می
در مسیر و جهت  یواکتیو و عدم توسعه شهرهاي تولید مواد شیمیایی و راد از مراکز و سایت مناطق شهر

  است.  در مکان گزینی بهینه شهرهاي حیاتی  وزرش بادهاي غالب از سمت آن مراکز از جمله مؤلفه
اي باشـد کـه اوالً بـه راحتـی در دیـد و تیـر قـرار         باید به گونه یابی و محل احداث شهر معماري و مکان

نگیرند و در صورت حمله زمینی اشغال و تصرف آن سخت و در مواقـع حمـالت هـوایی کمتـرین خسـارت      
  متوجه ساکنان آن شهر شود.  

  بافت شهري -2-3-2
 استفاده چگونگی نحوه و میزان در هاي شهري هستند. بافت شهر گیري بافت ترین عامل در شکل مهم ها بافت

 دهنده اجزاي تشکیل کوچکترین ترکیب چگونگی و اندازه شکل، بودن نامنظم و شهر، منظم از کاربران

 بیشتري نامنظم (ارگانیک) مقاومت بافت به شهري، نسبت منظم بافت که است اساس این دارد. بر تأثیر شهر

 ایمنی درجه از بیشتر نظامی و طبیعی بالهاي خطر برابر در گسسته بافت ایمنی این، درجه عالوه بر و دارد

 ساخت چگونگی و نوع شهري هاي بافت ). در44، 1388زاده،  رود(فتحی رشید و قلی می انتظار پیوسته بافت

 و راهها شبکه یاساس نقش به توان معماري، می استانداردهاي و ضوابط مقیاس در شهري سازهاي و

 حتی و تخریبی اثرات احتمالی کاهش مرحله در که کرد اشاره جنگ وقوع هنگام در ارتباطی هاي شریان

 کالبدي مشخصات راه فرعی، الگوي راههاي دارد. در اساسی تأثیرات نیز بحران مدیریت چرخه فرایند در

 ذکر شایان حال عین در ولی شود نمی فرض پذیري آسیب عامل راه الگوي است. مطرح عرض و شامل طول آن

 میزان در شود، می ساختمان و راه همجوار الگوهاي از ناشی عمده که بطور آن کالبدي مشخصات که است

 شهر بافت هاي قابلیت عمده گذارد. بخش تأثیر می بافت درون ارتباطی راههاي پذیري آسیب چگونگی و

دیگر  به عبارت و بافت اجزاي از همجواري هاي مشخصه از ناشی مسکونی هاي بخش در باالخص
 انواع تشکیل در قطعات انتظام و ترکیب شود. چگونگی می فرض آن اجزاء و عناصر ترکیب هاي شاخص

 یک به اندازه هم و شکل هم قطعات منظم . ترکیب شود می آن مطرح پذیري آسیب شاخصهاي و ها بافت

 کاهش احتمال مجاور هاي در ساختمان نیروها یکنواخت انتقال تأثیر بعلت که انجامد می منظم بافت

 و سازها ساخت همجواري الگوي شهري بافت یک در قطعات ترکیب الگوي از غیر دارد. به دنبال را آسیب

 شاخصهاي دیگر از رود. می بشمار پذیري آسیب باب در دیگر شاخصهاي از مجاور قطعات باز فضاهاي و

 را ها کاربري در موجود سازهاي و ساخت و زمین قطعات و راهها ترکیببافت  قابلیت و پذیري آسیب

 ساخته و باز فضاي همجواري گذر با قطعات تفکیکی مجاورت نحوه این مشخصه با چنانچه برد، نام توان می

  ). 45گیرد(همان منبع،  قرار توجه مورد بایستی نیز معابر محصوریت درجه نیز و گذر با قطعه هر شده
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  ساختار شهري -2-3-3
ها در  ساختمان اصلی عملکردهاي و عناصر ترکیب و قرارگیري هم کنار چگونگی ها، فضایی شهرکالبد 
 شهري(کوي، محله، برزن ساختار کالبدي تقسیمات دهد. می شکل مسکونی شهر را شهري، ساختار هاي بافت

از گسترش اماکن  مناسب تاسیسات بنابراین پراکنشگاههاست  منطقه) تا حدود تابع ساختار فضایی سکونت و
تک مرکزي مسکونی ممانعت کرده و متعاقب آن در کاهش میزان تلفات جانی ساکنان مناطق شهري در 

ها بر  کند. طراحی مناسب محوطه اي ایفا می حمالت همه جانبه نظامی(زمینی، هوایی و دریایی) نقش برجسته
ها براي ساخت  فواصل ایمنی و فضاهاي حائل بین ساختمانها و تعداد ساکنین، ایجاد  اساس تراکم ساختمان

ها، پناهگاهها، چیدمان مبلمان شهري مناسب و مستحکم و... جهت در امان ماندن از اثرات موج  پناه جان
ریزي مسکن بر اساس اصول حاکم بر پدافند غیر  ها در برنامه ترین پیش بینی انفجار و ریزش آوار از اساسی

ها و توزیع متعادل تعداد واحدهاي مسکونی بر اساس وسعت و  تراکم یکنواخت ساختمان عامل شهري است.
  افزاید. محدوه توسعه پیرامونی اماکن بر درجه ایمنی شهرها می

پیش بینی الزم براي طراحی و ساخت حداقل دو ورودي و خروجی استاندارد مطابق تعداد طبقات و تعداد 
آوري  یش سرعت حرکت و جابجایی، امدادرسانی و تخلیه مجروحان و جمـع ها براي افزا ساکنین در ساختمان

ها از طریق مجاورت اسـت. در ایـن    ترین شیوه ارتباط فضایی ساختمان کشته شدگان باید صورت پذیرد. بهینه
شیوه هر یک از فضاها به وظایف عملکردي خود پاسخگو بوده و ارتباط بین دو فضا از طریق سـطوح جـدا   

پـذیري بسـیار    هاي پر اهمیـت بـه دلیـل خاصـیت تـرمیم و توسـعه       هد بود. این روش در ساختمانکننده خوا
  ).1735، 1390تواند به صورت درز انقطاع باشد(افشاري بصیر،  تر است. این سطح جدا کننده می مناسب
هـاي مسـکونی    هـاي خصوصـی بـراي مجتمـع     به تفکیک پناهگاه هاي بزرگ در شهرها پناهگاهبینی  پیش

هاي عمومی براي تمامی مردم با در نظر گـرفتن   هاي در درجه یک اهمیت و پناهگاه زرگ و سایر ساختمانب
پـذیري پـایین    هاي مقـاوم شـهري بـا سـطح آسـیب      ها به خطوط مترو و سایر سازه ارتباط و دسترسی پناهگاه

  صورت گیرد.
  شهر ارتفاع و شکل -2-3-3

هاي بلند مرتبه باعث تسهیل و افزایش وسعت دید نیروهاي مدافع نسبت به نیروهاي دشمن گردد.  ساختمان
هاي گذرگاهی (خیابان و کوچه) باشد تا در صورت  ها بایستی متناسب با عرض بستر شبکه ارتفاع ساختمان

  وهاي امدادي نگردد. رسانی نیر ایجاد خرابی و ریزش آوار موجب مسدود شدن مسیرهاي ارتباطی و کمک
ها تأثیر زیادي در کاهش میزان آوار ریخته شده در معابر داشته و شکل ساختمان  کانی ساختمان شکل پله

). 59، 1389هاي گرد در کاهش تأثیر موج انفجار و مسـتهلک کـردن آن مـوثر اسـت(فرزام شـاد،       با گوشه
عی از جنبه اصـول اسـتتار و فریـب و عـدم     همچنین شکل نماي ساختمان و همگونی آن با شرایط محیط طبی
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) حـذف عناصـر زایـد از قبیـل     3جلب توجه دشمن در پدافند غیرعامل حـائز اهمیـت است.(شـکل شـماره     
ها و... از عوامل موثر در کاهش تلفات جانی در  هاي بزرگ، تراس هاي سنگی حجیم و سنگین، ستون مجسمه

ـ    مناطق مسکونی محسوب می ن عناصـر زایـد و حجـیم در اثـر مـوج انفجـار نقـش        شود. زیرا کـه پرتـاب ای
دار و استفاده از  هاي تیز و گوشه گردد. حذف لبه هاي ثانویه را بازي کرده و موجب افزایش تلفات می ترکش
  هاي نرم و گرد گوشه دار بایستی در دستور کار قرار گیرد. فرم

ها بـدون رعایـت تمهیـدات الزم بـه      هاي بزرگ در مجاورت محوطه اي و پنجره استفاده از نماهاي شیشه
باشند. الزم  ها می دلیل پرتاب قطعات شیشه به اطراف، عامل موثري در افزایش تلفات و خسارات در محوطه

است در صورت استفاده از این عناصر اوالً قطعات شیشه توسط قاب تا حد امکان کوچک انتخاب شوند ثانیاً 
توانـد کمـک مـوثري در کـاهش      ها و پیش بینی بالکن نیز مـی  پنجرهنوع شیشه از نوع مسلح باشد. تورفتگی 

  نماهاي آجري نیز در برابر صدمات داراي مقاومت بسیاري است.).63، 1389ها باشد(فرزام شاد،  آسیب
  معابر شهري  شبکه -2-3-4

 زا خطر ملعوا از گریز جهت مناسب و باز فضاي اي در تامین شبکه معابر در مناطق شهري نقش تعیین کننده

 برداري، آوار عملیات حمالت هوایی و تسریع از پس نجات و امداد عملیات امن، تسهیل نقاط دسترسی به و

 مسکونی هاي بافت تا شوند می ایجاد مراتبی سلسله به صورت شهري معابر بازسازي دارند. شبکه و پاکسازي

 و حمل جهت شهري عمومی هاي کاربري و همچنین گیرند قرار امنیت در عبوري خودروهاي سرعت نظر از
 جهت شهري معابر همچنین شبکه .)2، 1391نیا،  کنند(شهناز و رضایی استفاده مناسب سرعت از تردد و نقل

 شرایط در ها ویژگی که این پذیرند می را هایی ویژگی عملکردي سطح به مربوط نیازهاي به پاسخگویی

 و معابر جمع عرض کاهش  دهند. ارائه نامطلوبی عملکرد توانند می زلزله و حمالت هوایی مانند زا بحران
اخیر  هاي سال در ها ساختمان ارتفاع افزایش کنار ها)، در بست بن وها  محلی(کوچه معابر و کننده پخش
 امکان و گردد حمالت هوایی وقوع صورت در شهري معابر از بسیاري کامل شدن مسدود به منجر تواند می

 در را نجات و امداد عملیات اجراي همچنین و حمالت وقوع لحظه در خطر هاي پر محدوده از گریز

  سازد. غیرممکن را وقوع از بعد ساعات
مسیرهاي دسترسی باید به نحوي طراحی شوند که عالوه بر بـه حـداقل رسـاندن تـداخل میـان حرکـت       

  عابرین پیاده و وسایل نقلیه، کارایی را به داکثر برساند.
 گیري نتیجه

 ها تضمین و ارتقاء امنیت جانی و مالی آن است. در زندگی انسان بارزترین نقش آفرینی تاسیسات شهري
شهري گردیده است، بنابراین  ریزي  در مناطق شهري موجبات پیچیدگی معادالت برنامهتراکم زیاد 

عالوه بر توجه به مسائل که در آن تحت این عنوان طراحی و اجراء شود  شهري بایستی ریزي  برنامه
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دنبال دستیابی به هدف افزایش ظرفیت کشور در مقابله با تهدیدات و ه امنیتی و اقتصادي، باجتماعی، 
. هاي اضطراري باشد هاي احتمالی و نیز ارتقاي توانمندي و آستانه تحمل ملی براي برخورد با موقعیت تعرض

 با با رویکرد دفاعی معماري  تدابیر مناسب با اتخاذ وانت می که شود گرفته می نتیجه شده مطرح مباحث از

در  به خصوص و شهرها و فضایی خصوصیات کالبدي با منطبق پدافند غیرعامل گانه16 اصول گرفتن نظر در
 صرف بدون همچنین و به عملکردها فضاها زدن لطمه بدون مناسب و فضاهاي ایجاد ضمن شهري مناطق مهم

 .کاست بروز بحران در هنگام دشمن حمالت از ناشی صدمات گستردگی و شدت از توان می زیاد هاي هزینه
ها  هاي ذیربط است که این امر با همکاري و هم افزایی سازمان مستلزم این کار عزم ملی راسخ سازمان

گاز،موقعیت ژئوپلیتیک،ژئواستراتژیک و .... ،مدیریت جهانی به علل مختلف از قبیل نفتپذیر است.  امکان
مورد طمه و هجمه است .هژمونی جهانی آرایش کنونی منطقه را نمی پسندد و به دنبال منطقه دلخواه خود 

در این راستا با راه اندازي اغتشاشات سوریه به دنبال براندازي رژیم و تجزیه آنست است (خاورمیانه بزرگ)
اي آن است که با آسیب شناسی در این میان مشاهده شده بیشترین آسیبها و محور جنگ داخلی سوریه شهره

  ارائه شد. غیرعاملاین شهرها راهکارهایی مبتنی بر اصول پدافند 
 پیشنهادها

با سطح ایمنی مناسب بر اساس اصول پدافند غیرعامل پیشنهادهاي  ر راستاي نیل به برنامه ریزي شهري دفاعید
، توجه مهندسان و معماران به توجه آن در کنار توسعه کمی ریزي جامع شهر براي توسعه کیفی مانند برنامه

بر اساس رویکرد  ی شهرایمن ریزي  رالعمل و مقررات برنامهها، تهیه و تنظیم دستو به ایمنی سازي ساختمان
ریزي براي  با رویکرد دفاع غیرعامل، برنامه زامات معماري در طراحی شهرهاپدافند غیرعامل، تدوین سند ال

در  ر، اهتمام خاص به تاسیسات شهريشه اي و حاشیه قدیم بافت در شهريهاي  ابنیه فیزیکی کاهش ناپایداري
بهینه مناطق مرکزي و قدیمی شهرهاي بزرگ و اعطاء تسهیالت حمایتی از سوي دولت براي مقاوم سازي،  

بر اساس  زمینه معماري دفاعی شهري فرسوده، استفاده از تجربیات کشورهاي دیگر در سازي و بازسازي بافت
گرینی دقیق مناطق  در مکان RSو  GISاصل دفاعی، به کارگیري و استفاده از ابزارهاي تحلیلی به روز مانند 

، آموزش همگانی مردم از سوي افندي حاکم بر تاسیساتمسکونی و شهرهاي جدید بر اساس اصول پد
ر سطح شهرها در راستاي هاي مربوطه در خصوص چگونگی استفاده از امکانات عمومی موجود د سازمان

) در 21تأمین امنیت جانی و مالی ساکنان شهرها، پیاده سازي مقررات ایمنی ملی ساختمان(مبحث
هاي مسکن، اجتناب از  هاي ساختمانی عمده مثل مسکن مهر و تعاونی هاي جدیدالتأسیس، پروژه ساختمان

افزایی  ریزي مسکن، و همکاري و هم و برنامههاي ذیربط و مرتبط با پدافند غیرعامل  اي سازمان اقدام جزیره
 شود می مطرح غیرعامل پدافند عنوان با که ، آنچهاهداف پدافند غیرعامل درشهرخوب در راستاي تحقق 

 با طرفی از و دارد توجه معماري کمتر شهرسازي و مباحث به و توجه دارد تاکتیکی و فنی مباحث به عمدتاً
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 تحقیقی مجالت و ها ایجاد سازمان و گرفته انجام این خصوص در کشور در که جامعی نسبتاً تحقیقات وجود

 نمود شهرها کالبدي طراحی غیرعامل در دفاع است، شایسته و باید که آنطور عمل در هنوز به آن، مربوط

  .است شده اعمال کاغذ روي غیرعامل بیشتر دفاع و است نداشته چندانی
 

  منابع
)، مجموعه مقـاالت همـایش ملـی پدافنـد غیرعامـل،      1390بصیر محمدرضا، ( افشاري بصیر، نفیسه و افشاري

 دانشگاه ایالم.
سـاختمان،   مهندسـی  نظـام  سازمان )، تاریخچه و مفاهیم پدافند غیرعامل، فصلنامه1390آبادي، محمد، ( خرم

 .36شماره 
 1389با تاکید بر شهر و ناحیه،انتشارات کهن، غیرعاملحسینی امینی،حسن،مفاهیم بنیادین در پدافند 

در ژئوپلیتیک و برنامه ریزي شهري(شهرستان شهریار)،انتشـارات   غیرعاملحسینی امینی،حسن،کاربرد پدافند 
 1391آثار معاصر،

 1392،انتشارات آثار معاصر،غیرعاملحسن،آمایش دفاعی سرزمین از منظر پدافند ،کامران
،نشریه جغرافیا، غیرعاملقدرت و شهر بازدارنده با بهره گیري از اصول پدافند کامران،حسن،شکل گیري شهر 

  1392،بهار 36شماره ،انجمن جغرافیایی ایران
 ریزي مسکن، انتشارات  سمت، چاپ ششم، تهران. )، برنامه1388پورمحمدي، محمدرضا، (

 ).1388)، (21نویس مقررات ملّی ساختمان در پدافند غیرعامل(مبحث  پیش
هاي امن، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشـگاه   )، استحکامات و سازه1386نیا، سجاد، ( یمان، صفا و غضنفريپ

 صنعتی مالک اشتر. 
پیمـایی بـا    هـاي شـهري در مسـیرهاي راه    کاربري  پذیري )، بررسی آسیب1391تقوایی، مسعود و جوزي، علی(

 .16هان، قصلنامه آمایش محیط، شماره شهر اصف رویکرد پدافند غیرعامل، مطالعه موردي: کالن
 بـه  مسـکونی  بـاز هاي  مجموعه باز فضاي تجهیز و طراحی رهنمودهاي و )، اصول1385فرامرز، ( ،نژاد داعی

هاي توسعه مسـکن انبـوه در ایـران  مهـر مـاه،       غیرعامل، مجموعه مقاالت سمینار سیاست پدافند منظور
 و ساختمان، تهران. مسکن تحقیقات مرکز ،وزارت مسکن و شهرسازي

هـاي شهرسـازي: جغرافیـا، معاونـت شهرسـازي و       )، مجموعـه مباحـث و روش  1387رهنمایی، محمـدتقی، ( 
 معماري ایران، وزارت مسکن و شهرسازي، چاپ چهارم، تهران.

اي ناشـی از شـبکه معـابر     پـذیري لـرزه   )، بررسـی وضـعیت آسـیب   1391نیا، حسن، ( اکبر، رضایی شهناز، علی
 ریزي و مدیریت شهري، مشهد مقدس. عه موردي شهر تبریز)، چهارمین کنفرانس برنامهشهري(مطال
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)، برگزیده مجموعه مقاالت دومین همایش جامعه ایمن شهر تهران، 1388فتحی رشید، علی و قلیزاده، الهام، (
 شهرداري تهران.

تأسیسـات شـهري، مجموعـه    هاي پدافند غیرعامـل در   )، تکنیک1390فرجی مالئی، امین و عظیمی، آزاده، (
 مقاالت سومین همایش پدافند غیرعامل، دانشگاه ایالم.

)، مفاهیم پدافند غیرعامل در مدیریت شهري با تمرکز 1390فرزاد بهتاش، محمدرضا و آقابابایی، محمدتقی، (
 .37ریزي شهر تهراندانش شهر: شماره بر شهر تهران، مرکز مطالعات و برنامه

 جم. جام جهان عامل،نشر غیر دفاع در معماري نظري مبانی )،1388(مصطفی،  ،شاد فرزام
  ها در پدافند غیرعامـل، فصـلنامه پدافنـد غیرعامـل، سـال دوم،      )، طراحی محوطه1389فرزام شاد، مصطفی، (

 .1شماره 
 )، ري، در کتاب شهرهاي ایران، جهاد دانشگاهی، تهران.1366کریمان، حسین، (

 فضاي امنیت ارتقاي در غیرعامل پدافند نقش تبیین و )، بررسی1391زپور، امامعلی،(کیانژاد، سیدقاسم و فیرو

 .کشور، مجموعه مقاالت همایش مدیریت شهري شهري
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  غیرعاملشهرسازي دفاعی با رویکرد پدافند 
  2حسن حسینی امینی، 1افشین متقی

  
  چکیده

حمالت تروریستی به شهرها و ،خیابانیهاي  هاي نظامی،شورش درگیري ،ها جنگ  با گسترش دامنه
پذیري ساکنین مناطق شهري  تسلیحات و تجهیزات نظامی، آسیبایجاد تغییرات بنیادي در  فناوري 

هاي  ترین عوامل عمده افزایش تلفات انسانی در حمالت نظامی و جنگ از مهم. رو به تزاید است
ریزي شهري و غافل شدن از مؤلفه بسیار حیاتی پدافند  ریزي نامناسب در حوزة برنامه شهري، برنامه

گزینی و جانمایی بهینه اماکن مهـم،   دافند غیرعامل، از قبیل مکانغیرعامل است. اصول و مبانی پ
پذیري باالي شهري، طراحی و معماري شـهري در   پراکنش بهینه، توجه به استتار و فریب، مرمت

شهرسازي دفاعی منطبق بر اصول مذکور حائز اهمیت است. آرایش فضاهاي مهم،حساس و حیاتی 
اي را براي نجات جان افراد و بقاي شهر و سیستم  امکانات ویژهشهرها و نحوه ارتباط با پیرامون، 

شود. نحوه دسترسی  پذیري آن می حاکم ایجاد نموده و باعث بهبود عملکرد سیستم و کاهش آسیب
بینی فضاي امن به عنوان فضاي چند عملکردي براي هر تاسیسات و تجهیزات شـهري در   و پیش

رنامه ریزي شهري دفاعی از منظر پدافند غیرعامل است. این هاي ب زمان صلح و جنگ از جمله مؤلفه
اي و اینترنتی صورت گرفت که  تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه
ریزي شهري است و از نتایج کلی  هدف اصلی تحقیق شناساندن اهمیت پدافند غیرعامل در برنامه

ریزي شهري بر اساس اصول پدافند غیرعامل در راستاي ایجاد  مهناپذیر بودن  برنا اجتناب ،تحقیق
 باشد. شهر پایدار و ایمن می

  ژئوپلیتیک،شهرسازي دفاعی،ریزي شهري پدافند غیرعامل، برنامه  واژگان کلیدي:
   

                                                   
  استادیار دانشگاه خوارزمی 1
 دکتراي برنامه ریزي شهري پژوهشگر2
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  مقدمه
ها موثر تواند در ایجاد محیطی ایمن و پایدار در شهر هایی است که می ترین برنامه ریزي شهري از مهم برنامه

پذیري ساکنان شهرها از  ریزي  بهینه در کاهش آسیب ). در این بین برنامه125، ص 1391واقع شود(تقوایی،
اي  ترین نیازمندي هر موجود زنده ترین و در عین حال حیاتی اي برخوردار است زیرا که ابتدایی جایگاه ویژه

ین اصل در میان تمام حیوانات صادق است. در طبیعت، جانپناه به معنا و مفهوم مأوا و سرپناه است. ا
باشند، یعنی   شان، امنیت جانی هم داشته سازند که ضمن تأمین آسایش هاي خود را طوري می حیوانات النه

کنند که حداالمکان از دید دشمنان مخفی باشد، راه دررو داشته باشد، از گزند  النه خود را طوري طراحی می
ها هم مصداق دارد،خداوند  رش و... هم به دور باشد. این اصل در میان انسانخطرات طبیعی مانند باد، با

قلب را درون جمجه ،طراحی بدن انسان را طوري انجام داده که بازدارنگی دارد مثال اعضاي حساس مثل مغز
نی که ها در مساک و قفسه سینه قرار داده تا ایمن باشند همچنین در برابر خطرات امنیت جانی و مالی انسان

هاي  ریزي مجتمع هاي کالن کشورها براي برنامه گیري ترین راهبرد در تصمیم در حال زندگی هستند، اصلی
شود با  هاي اخیر در قرن بیستم و بیست و یکم مشخص می مسکونی و شهرها است. با بررسی جنگ

در معرض خطر هاي صورت گرفته در سطح تسلیحات و تجهیزات نظامی، مناطق  شهري بیشتري  پیشرفت
هاي  هاي جنگ قرار گرفته و بیشترین تلفات انسانی به جاي نیروهاي نظامی درگیر در جبهه تهاجم طرف

سال 5000اصلی نبرد، در بین مردم عمومی ساکن در مراکز شهري با بار جمعیتی باال ثبت گردیده است.در 
هفته بدون جنگ  2فقط  1990تا  1945میلیارد کشته در جهان اتفاق افتاده از  4هزار جنگ با  14گذشته 

 28سال گذشته 500ایران اسالمی در ،میلیون کشته بر اثر جنگ جهان داشته200در صد سال اخیر ،بوده
هاي قرن بیستم است،  ترین جنگ جنگ داشته است. بزرگترین فاجعه مربوط به تلفات انسانی مربوط به مهم

جنگ جهانی اول و سی میلیون نفر در جنگ جهانی دوم  کشته شدن بیش از ده میلیون نفر غیرنظامی در
  آید.  ها به حساب می نقطه عطفی در تاریخ جنگ

پـذیري نیـروي انسـانی،     اي است که موجب کاهش آسیب پدافند غیرعامل، مجموعه اقدامات غیرمسلحانه
گـردد   من مـی هاي کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخـرب دشـ   ها، تأسیسات، تجهیزات و شریان ساختمان

حیـاتی،   نیازهاي تأمین زیربنایی، هاي فعالیت استمرار غیرعامل، دفاع از ). هدف4، 1386(پیمان و غضنفري، 
 بنیـه  حفـظ  و خـارجی  بحران تجـاوز  و تهدید شرایط کشور در اداره تسهیل و عمومی رسانی خدمات تداوم

 از کاسـتن  و غیرعامـل  هـاي پدافنـد   طـرح  اجـراي  از طریق دشمن مخرب و خصمانه حمالت رغم به دفاعی

). بنـابراین پدافنـد   72، 1390آبـادي،   است(خرم کشور حساس و حیاتی و تجهیزات مستحدثات پذیري آسیب
اي است که قبـل از شـروع تهـاجم و در     هاي غیرمسلحانه غیرعامل شامل مجموعۀ تمهیدات، اقدامات و طرح

از اجـراي آن کـاهش تلفـات جـانی، مـالی، ارتقـاء سـطح و        شوند که هدف اصلی  زمان صلح تهیه و اجرا می
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قرت سازي و بازتولید قدرت جهت بازدارندگی دشـمن و مقاومـت در زمـان     ،ها پروژه ،ها کارایی دفاعی طرح
هاي شهري از این قاعده مستثناء نیست بلکه به کارگیري اصـول   ها و پروژه باشد در این میان طرح تهاجم  می

دافند غیرعامل در طراحی و ساخت شهر از درجه اهمیت بـاالیی برخـوردار اسـت. بـه     و ضوابط حاکم بر پ
هاي اخیر اکثر کشورهاي دنیا مانند سوئیس، پاکستان، کره شمالی،امریکا،روسیه و ایـران    همین علت در دهه

  اند.   اي داشته به این معقوله توجه ویژه
  بیان مسئله -1-2

داخلی وحمالت تروریستی، یکی از اهداف هاي  جنگ،داخلیهاي  هاي تمام عیار نظامی،شورش در جنگ
تالش براي کشاندن وسعت و دامنه میدان جنگ به مناطق و مراکز غیرنظامی،  ،هاي درگیر غایی طرف

باشد.  خیابانی میهاي  خصوصاّ مراکز شهري است که این کار معموالّ با حمالت هوایی سنگین توأم با شورش
ها با مناطق  هاست. کشیدن شدن جنگ هاي تأثیرگذار در سرنوشت جنگ ستراتژياین اقدام یکی از ا

مسکونی معموالّ با تخریبات وسیع و تلفات انسانی باال همراه است که در صورت عدم اتخاذ تدابیر و 
هاي کالن در زمان صلح، حین وقوع جنگ این تلفات دو چندان شده و بار روانی بسیار  ریزي برنامه

آورد. از عوامل عمده افزایش آمار  براي سیاستمداران و فرماندهان رده باالي نظامی به ارمغان میوحشتناکی 
هاي امنیتی و وقوع حوادث غیرمترقبه و  تعداد کشته شدگان و مجروحان در زمان حمالت نظامی، خرابکاري

ناصحیح در حوزه  ریزي هاست که به موجب برنامه پذیري باالي ساختمان طبیعی در مناطق شهري، آسیب
ها و  شهرسازي، ساختاربندي و آرایش فضایی نامناسب، مشکالت مهندسی ساختمانهاي حساس شهري(سازه

هاي ارتباطی  بینی پناهگاه، فضاهاي باز و...)، شبکه استحکامات ناامن)، معماري نامناسب شهري(عدم پیش
مانی خطوط مقدم جبهه بود اینک جاي خود غیراستاندارد و... است. انگار مرزهاي جغرافیایی کشورها که ز

باشند که سقوط یا ماندگاري شهرها   می مسکونی و شهرهاهاي  را به شهرها داده است و مرز کشورها مجتمع
باشد انگار سقوط و یا پایداري هر شهر یک  می نماید هدف حمالت تروریستی می نتیجه جنگ را مشخص

به اهدافشان را ها  شد رسیدن تروریست غیرعامل میاصول پدافند پیروزي بزرگ است.در حالی که با رعایت 
اي براي توسعه  بنابراین رعایت اصول کلیدي پدافند غیرعامل در مراکز حیاتی شهر زمینه. سخت تر کرد

هاي  شود. یکی دیگر از عوامل عمده گسترش تلفات انسانی در جنگ            امنیت پایدار در مناطق شهري تلقی می
برنامه مساکن  رویه و رشد بی  هاي بی ري افزایش روزافزون جمعیت مناطق شهري به علت مهاجرتشه

غیراستاندارد و غیر ایمن در حاشیه مناطق شهري و همچنین پراکنش نا مناسب شهرها در مقیاس جغرافیاي 
ا زندگی درصد جمعیت دنیا در شهره 29، 1900به طوري که در سال . باشد می کشورها خصوصا سوریه

 2010درصد افزایش یافت، و طبق آمارهاي سازمان ملل در سال  49، این میزان به 1950کردند، در سال  می
  ).  Vautravers, 2010,p438درصد عبور کرده است( 75این درصد از مرز 
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 شهري عناصر عملکرد در اختالل و کالبدي هاي ویرانه از ترکیبی شامل جنگی صدمات ،شهري مناطق در

 ،هـا  نیروگـاه  ،آب مخـازن  اساسـی  تأسیسـات  ،هـا  دسترسی و راهها شبکه ،ها و ساختمان ها سازه انهدام. ستا
 عناصـر  هوشـمندانه  تلفیـق  باشـند. بـا   مـی  ها آسیب این آن جمله و... از گاز ،آب ،برق ،تلفن ارتباطی خطوط

کـاهش   ممکن حداقل به را تهدیدات و خطرات این توان می غیرعامل پدافند اصول و معماري عناصر طبیعی،
هـا،   ). بنابراین عدم اعمال مالحظات پدافند غیرعامل در تدوین الگوها، سیاستگزاري23، 1385نژاد،  داد(داعی
  هاي نظامی خواهد شد.  باعث افزایش تلفات انسانی در تهدید ،هاي ها و طراحی ریزي ها برنامه

  ضرورت پژوهش  -1-3
ري در جغرافیاي کشور بر اساس اصول حاکم بر پدافند غیرعامل از جایگاه خاصی ریزي فضایی و شه برنامه

ترین رویکردهاي مطرح شده  ریزان شهري برخورددار است. پدافند غیرعامل از مهم در بین مدیران و برنامه
هاي انسانی محتمل و  در حوزة مدیریت بحران شهري در جهت تأمین امنیت شهرها و رویارویی با بحران

 از یکی عنوان به غیرعامل پدافند ).  به همین دلیل امروزه127، ص1391باشد(تقوایی،  مدیریت آنها می

 و قرار دارد جهان اکثر کشورهاي نظر مد تهدیدات، همواره مقابل در دفاع هاي روش پایدارترین و مؤثرترین
 اي توجه ویژه صورت به موضوع این به مثل آمریکا باال بسیار نظامی توان از برخوردار کشورهاي حتی

 توجه موضوع این به در اکثر معادالت سیاسی و نظامی طرفی بی سؤیس با وجود مانند و کشوري اند داشته

). در دوران جنگ سرد تمهیدات معمارانه در شهرسازي و 5، 1391داشته است(کیانژاد و فیروزپور،  بسیار
 اصول رعایت ر نظر گرفته شد. در کشور ایران هم معماري به طور گسترده در دو بلوك شرق و غرب د

 و هاي حساس ساختمان و زیربنایی تأسیسات و مهم، حساس هاي طرح اجراي و در طراحی غیرعامل پدافند
تخصصی با تصویب سند  و هاي اجرایی دستگاه توسط مردم عمومی آموزش و کشور حیاتی و اصلی هاي شریان

آن مطالعه و اجراي طرحهاي پدافند غیرعامل  121از ماده  11که در بند  چشم انداز و قانون برنامه چهارم
در طرحها و تأسیسات حیاتی، حساس و مهم به دستگاههاي اجرائی تکلیف شد، بنیان توجه ساختاري به 

برنامه  قانون 158 ماده موضوع پدافند غیرعامل در دستگاههاي اجرائی شکل گرفت. همچنین در موضوع
 شدید کاهش بر عالوه غیرعامل پدافند مالحظات و تمهیدات ر آن تأکید شد. به کارگیريتوسعه ب پنجم

 داد. خواهد افزایش بسیار دشمن زمان تهاجم در را ها پروژه و اهداف ها، طرح دفاعی کارایی ها، هزینه

 و هاي مستدل نمونه حاضر، قرن و بشري تاریخ گذشته اعصار هاي جنگ در شده ثبت شواهد و تجارب
  نماید. می ثابت و آشکار را غیرعامل دفاع پدیده حیاتی ضرورت که است انکارناپذیري
 در عامـل  غیـر  پدافنـد  بـرد، تـدابیر   مـی  بـاال  را دفاعی قدرت واسطه، یک عنوان به شهرسازي و معماري

 کـاهش  جهـت  ماننـد جنـگ،    ساز انسان تهدیدات خسارات بر کاهش عالوه تواند می شهرسازي و معماري

). به همین انگیزه امـروزه  1388،2 شاد، واقع شود(فرزام مفید نیز طبیعی خطرات انواع برابر در خطرپذیري
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هـاي مختلـف    ریـزان در حـوزه   معماري با رویکرد تدافعی بر اساس اصول پدافند غیرعامل مورد توجه برنامه
ا قـرار گرفتـه اسـت. مـدیریت     ریزي شهري و جغرافی علمی مانند معماري، شهرسازي، مهندسی عمران، برنامه

کند که تمهیدات فوري براي شهرهادر نظر گرفتـه شـود بخصـوص بـراي تاسیسـات و       می حین بحران ایجاب
اهم این تمهیدات عبارتند از:استتار فوري،اختفا فوري، تمرکـز زدایـی سریع،تشـکیل مراکـز     . تجهیزات شهري

هـاي   بارهاي مهمات به نقاط امن،بیمارستانهاي سیار،پلتشکیل فرود گاههاي سیار،انتقال ان،فرماندهی زیرزمینی
  متحرك،مخابرات زیر زمینی ...

  پیشینه تحقیق -1-4
در اکثر کشورهاي دنیا ضمن کوشش براي ساخت و توسعه شهرها، تدابیر خاصی براي نگهداري و ایمنی ابنیه 

گرفته است.علم بر اینکه در صورت مدنظر قرار  شد. با غیرطبیعی شهرهادر مقابل اقوام غارتگر اندیشیده می
ور خواهد شد، مسیر  هاي ساکنان حمله هاي شهر و سپس به خانه هاي شهر، دشمن به محله سقوط دروازه
نظام به صورت گروهی در  شدند که عبور سواره ها در ابعادي طراحی و ساخته می ها و خیابان عبور در کوچه

کردند که باعث جلب توجه  ها را طوري طراحی می اختمانآنها ممکن نباشد، یا اینکه نماي بیرونی س
هاي صورت ). در این دوران اقدامات پدافند غیرعامل در برابر تهاجم175، 1387چپاولگران نباشد(رهنمایی، 

-ها، باروها و سنگرهاي مستحکم دفاعی، ایجاد پناهگاه ها، ربض ها، کهندژها، شارستانگرفته، ساخت قلعه
ساختند و راه ورود به  هاي خود را در زیرزمین می یابد. براي مثال مردم ري خانه . تجلی میهاي مستحکم و..

). اما پس از اختراع باروت و توسعه 128، 1366کردند(کریمان،  ها را ظلماتی، تاریک و دشوار بنا می خانه
ضوع پدافند غیرعامل هایی با قابلیت پرتاب منحنی، موافزار و ساخت سالح استفاده از آن در ساخت جنگ

اي و پس از جنگ جهانی  هاي ناحیهنیز به تدریج ضمن اتکاء به اصول خود، تغییر یافت. در خالل تهاجم
اي یافت. ها، موضوع پدافند غیرعامل اهمیت ویژههاي ناشی از تهاجم و تخریب شهرها و کارخانهاول آسیب

گذاري و پس  مباران شهرها و مراکز صنعتی و سرمایهجهانی دوم که استفاده از هواپیما و ب در خالل جنگ
هایی  هاي ناشی از تهاجم و به خصوص آسیب از آن استفاده از موشک توسط آلمان نازي شروع شد. خسارت

هاي غیرنظامی وارد شد نسبت به جنگ جهانی اول سیر صعودي داشت و این موضوع که به مردم و بخش
، 1390ند غیرعامل اهمیت مضاعفی بدهند(فرزاد بهتاش و آقابابایی، سبب شد تا کشورهاي مختلف به پداف

به بعد، با شهرنشینی شتابان در کشورهاي در حال توسعه وضعیت در مناطق مسکونی  1980). اما از سال 23
هاي نظامی بود.  ترین درگیري اي از خونین شهري تغییر یافت. در چندین مورد، مانند شهر سایگن صحنه

) تصدیقی 1993) و موگادیشو (1989)، پاناما(1983)، گرانادا(1983ي ایاالت متحده در بیروت(ها عملیات
 ,Vautraversهاي نظامی در مناطق شهري است( براي حرکت رو به تزاید نیاز براي تدارك عملیات

2010,p4391999)، بالکان(2012و  2009)، غزه(2006و  1982هایی که در جنوب لبنان ( ). عملیات-
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)سوریه،مصر،لیبی،تونس انجام شد نشانگر 2003) و عراق(سال 1999-2000و  1994- 1996)، چچن(1994
  این تغییر وضعیت صورت گرفته است.

توجـه بـه پدافنـد غیرعامـل      کشـورها،  بین اخیر دهه هاي جنگ و سپتامبر 11 حادثه وقوع همچنین با 
بـه طـوري ایـاالت متحـده      شـد.  اجرایـی  هـاي  هبرنام و مطالعات از جدیدي وارد فاز مناطق مسکونی شهري

 عملیـات  عنـوان  بـه  را انعطاف قابل هاي جان پناه هاي محکم، پناه جان ساخت سناریوهایی مانند آمریکا که

ــد ــل پدافن ــر در غیرعام ــالت براب ــوایی حم ــکی و ه ــوص  موش ــه خص ــیه   از ب ــب روس جان
  ).Stillion,2002,P34کرد(

  ها اهداف و فرضیه -1-5
این پژوهش مشخص کردن و تجزیه و تحلیل طراحی شهري تأثیرگذار در الگوهاي  هدف اصلی در

ات تهاجم نظامی دشمن به مناطق  ریزي شهري در مناطق شهري براي مقابله یا کم کردن اثرات خطر برنامه
رسد الگویابی  باشد. بر اساس هدف اصلی تعریف شده، فرضیه اصلی پژوهش این است که به نظر می شهري می

ریزي بحران بر اساس شهرسازي دفاعی و  دادن به برنامه  هاي شهري و اولویت ریزي سکونتگاه هینه برنامهب
اصول حاکم بر پدافند غیرعامل صورت گرفته از عوامل عمده در کاهش تلفات جانی و مالی در این مناطق 

  خواهد شد.
  روش تحقیق -1-6

هاي اینترنتی  اي و سایت ها از منابع کتابخانه ري دادهتحلیلی است. گردآو-روش انجام این پژوهش توصیفی
هاي کاربردي پژوهش مشخص  ها و تجزیه و تحلیل صورت گرفته جنبه صورت گرفته که پس از تلفیق داده

  شود. می
  مبانی نظري پژوهش

 ریزي شهري برنامه -2-1
-آید. از شاخص شهري به حساب میترین عوامل پایداري شهري، توسعه و امنیت  ریزي شهري از اساسی برنامه

هایی که در افزایش تلفات انسانی ناشی از تهاجم نظامی و حوادث غیر مترقبه انسانی و طبیعی شهرها 
آید. زیرا که امنیت به عنوان خمیر مایه ساختار و  ترین شاخص به حساب می تأثیرگذار است، امنیت مهم

شهر یک مکان هاي  چیده بوده و ابعاد متنوعی دارد. ابنیهباشد. مقوله امنیت گسترده و پی بافت شهرها می
آید. درشهرها نیازهاي اولیۀ خانواده  فیزیکی است و به عنوان سرپناه، نیاز اولیه و اساسی انسانها به حساب می

ي تأمین می 3، 1388پورمحمدي،  شود( یا فرد مانند خوراك، استراحت و حفاظت در برابر شرایط جو .(
شود که در آن واحدهاي شهر جزئی از  ریزي شهري محسوب می ي پدافندي جزئی از نظام برنامهریز برنامه
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شود که بر حسب موضوع در چارچوب  فضاهاي تغییر شکل یافته و تطابق یافته شهري محسوب می
امن و ریزي پدافندي با تخصیص فضاهاي  گیرد. بر همین اساس برنامه ریزي پدافندي مورد توجه قرار می برنامه

هاي اجتماعی، فرهنگی،  هاي ویژه با چهارچوب ها و تکنیک ي توجه به محدودیت منابع و استفاده از تئور
ریزي پدافندي، مشخصات  هاي تأثیرگذار در برنامه ). یکی از جنبه25سیاسی و اقتصادي سر و کار دارد(همان، 

دهد. اعمال مقررات و  زي شهري پوشش میری فیزیکی شهر است که تا حدود زیادي اهداف کیفی را در برنامه
هاي فیزیکی در  ریزي و  جنبه ریزي شهري مربوط به اهداف کیفی برنامه ضوابط پدافند غیرعامل در برنامه
هاي فیزیکی شهر در دو حالت مستقل و ارتباط با محیط اطراف  ترین جنبه طراحی و ساخت شهر است. مهم

  ).1(مدل شماره گردد مطابق نمودار شماره یک مشخص می
،  مطابق سند چشم اندازبر مبناي اصول پدافند غیرعامل، توسعه در مناطق شهري بـر مبنـاي نـوع کـاربري    

فرم شهر،ساختار شهر،ساختار منطقه بایستی لحظ برنامه ریزي ،معماري،طراحی،شهرسازي،مکانیابی،بافت شهر
  ،)1388مقررات ملی ساختمان،  21پدافندي صورت گیرد:(مبحث

  پدافند غیرعامل در طراحی و ساخت تاسیسات شهري -2
ها و  ها، درگیري اي، نیروگاه در رخداد حوادث غیرمترقبه طبیعی و انسانی مانند انفجارات مراکز هسته

استانداردي که اصول پدافند غیرعامل نیز در آن لحاظ گردیده  ،هاي خیابانی در مناطق شهري سوریه جنگ
کنان را به خوبی ایفا نموده و در کاهش تلفات انسانی موثر باشد. معماري دفاعی تواند نقش ناجی سا باشد می

شود.  شهر به منظور کسب آمادگی هر چه بیشتر در برابر حمالت نظامی و سایر بالیاي طبیعی مطرح می
مالحظات پدافند غیرعامل در بخش شهر در سه بخش معماري، مقاومت شهر و تأسیسات شهري متبلور 

   شود. می
رعایـت   ،گزینی و جانمایی بهینه اماکن، پراکندگی مناسـب  در بخش معماري، توجه به اصولی مانند مکان

، 1390پذیري باالي شهري مد نظر است(فرجی مالئـی و عظیمـی،    اصول اختفاء استتار و فریب، درجه مرمت
ي نجـات جـان افـراد ایجـاد     اي را بـرا  ). آرایش فضاهاي شهري و نحوه ارتباط با پیرامون، امکانات ویژه998

شـود. تعیـین طـرح هندسـی بنـا، موقعیـت        پذیري آن می نموده و باعث بهبود عملکرد سیستم و کاهش آسیب
بینی فضاي امن به عنوان فضاي چند عملکردي براي هر شهر در زمـان صـلح و    بازشوها، نحوه دسترسی و پیش

شهر و نیازهاي آن فضـاهایی را  هاي  ه به کاربريجنگ بر عهده مهندسین معماري است. معماران باید با توج
طراحی نمایند که عالوه بر عملکرد پدافندي در زمان جنـگ، در زمـان صـلح نیـز کـاربري مناسـبی داشـته        

  ).3-4، 1388مقررات ملّی ساختمان،  21(مبحث 
کـار بـه   در بخش سازه، انجام طراحی شهرها جهت مقاومت در برابر بارهاي انفجاري مدنظر است. ایـن  

اي و انتخاب بخش مناسبی از بنا براي فضـاي   است. جهت دستیابی به سیستم مناسب سازه  عهده مهندسین سازه
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  امن، طرح معماري باید هماهنگ با مبحث سازه باشد.
هـاي ناشـی از پیامـدهاي انفجـار، نظیـر نشـت گـاز، آب         در بخش تأسیسات، جلوگیري از بـروز آسـیب  

بـرداري محـدود یـا     باشـد. قابلیـت بهـره    تعبیه سیستم اعالم خطر و.. می ،سوزي ، آتش گرفتگی، خطرات برق
هاي تأسیسات شهرها هماهنگ با عملکرد مورد نظر توسط مهندسـین تأسیسـات مـدنظر     تغییرپذیري سیستم

  گیرد.. قرار می
    معماري تاسیسات شهري بر اساس مالحظات پدافند غیرعامل -2-3
  گزینی تاسیسات   مکان -2-3-1

ترین و  شود. بنیادي ترین اصول پدافند غیرعامل محسوب می تعیین موقعیت امن براي احداث شهرها از مهم
هاي طبیعی  بهینه مناطق و نواحی مستعد و استفاده از قابلیت 1یابی ترین اصل در معماري شهري، مکان ابتدایی

اتی از قبیل فاصله و موقعیت یک منطقه براي ساخت شهر بر اساس اصول پدافند غیرعامل است. مالحظ
هاي تولید مواد شیمیایی و رادیواکتیو و عدم توسعه شهر در مسیر و جهت  مناطق شهر از مراکز و سایت

  هاي حیاتی در مکان گزینی بهینه شهر است.  وزرش بادهاي غالب از سمت آن مراکز از جمله مؤلفه
باشـد کـه اوالً بـه راحتـی در دیـد و تیـر قـرار         اي یابی و محل احداث شهر باید به گونه معماري و مکان

نگیرند و در صورت حمله زمینی اشغال و تصرف آن سخت و در مواقـع حمـالت هـوایی کمتـرین خسـارت      
  متوجه ساکنان آن شهر شود.  

  بافت شهري -2-3-2
 استفاده چگونگی نحوه و میزان در هاي شهري هستند. بافت شهر گیري بافت ترین عامل در شکل ها مهم بافت

 دهنده اجزاي تشکیل کوچکترین ترکیب چگونگی و اندازه شکل، بودن نامنظم و شهر، منظم از کاربران

 بیشتري نامنظم (ارگانیک) مقاومت بافت به شهري، نسبت منظم بافت که است اساس این دارد. بر تأثیر شهر

 ایمنی درجه از بیشتر نظامی و طبیعی بالهاي خطر برابر در گسسته بافت ایمنی این، درجه عالوه بر و دارد

 ساخت چگونگی و نوع شهري هاي بافت ). در44، 1388زاده،  رود(فتحی رشید و قلی می انتظار پیوسته بافت

 و راهها شبکه اساسی نقش به توان معماري، می استانداردهاي و ضوابط مقیاس در شهري سازهاي و

 حتی و تخریبی اثرات احتمالی کاهش مرحله در که کرد اشاره جنگ وقوع هنگام در ارتباطی هاي شریان

 کالبدي مشخصات راه فرعی، الگوي راههاي دارد. در اساسی تأثیرات نیز بحران مدیریت چرخه فرایند در

 ذکر شایان حال عین در ولی شود نمی فرض پذیري آسیب عامل راه الگوي است. مطرح عرض و شامل طول آن

 میزان در شود، می ساختمان و راه همجوار الگوهاي از ناشی عمده که بطور آن کالبدي مشخصات که است

                                                   
1 - Site Selection 
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 شهر بافت هاي قابلیت عمده گذارد. بخش تأثیر می بافت درون ارتباطی راههاي پذیري آسیب چگونگی و

دیگر  به عبارت و بافت اجزاي از همجواري هاي مشخصه از ناشی مسکونی هاي بخش در باالخص
 انواع تشکیل در قطعات انتظام و ترکیب شود. چگونگی می فرض آن اجزاء و عناصر ترکیب هاي شاخص

 یک به اندازه هم و شکل هم قطعات منظم . ترکیب شود می آن مطرح پذیري آسیب شاخصهاي و ها بافت

 کاهش احتمال مجاور هاي در ساختمان نیروها یکنواخت انتقال تأثیر بعلت که انجامد می منظم بافت

 و سازها ساخت همجواري الگوي شهري بافت یک در قطعات ترکیب الگوي از غیر دارد. به دنبال را آسیب

 شاخصهاي دیگر از رود. می بشمار پذیري آسیب باب در دیگر شاخصهاي از مجاور قطعات باز فضاهاي و

 را ها کاربري در موجود سازهاي و ساخت و زمین قطعات و راهها بافت ترکیب قابلیت و پذیري آسیب

 ساخته و باز فضاي همجواري گذر با قطعات تفکیکی مجاورت نحوه این مشخصه با چنانچه برد، نام توان می

  ). 45گیرد(همان منبع،  قرار توجه مورد بایستی نیز معابر محصوریت درجه نیز و گذر با قطعه هر شده
  ساختار شهري -2-3-3

ها در  ساختمان اصلی عملکردهاي و عناصر ترکیب و قرارگیري هم کنار چگونگی ها، کالبد فضایی شهر
 شهري(کوي، محله، برزن ساختار کالبدي تقسیمات دهد. می شکل مسکونی شهر را شهري، ساختار هاي بافت

گاههاست بنابراین پراکنش مناسب تاسیسات از گسترش اماکن  منطقه) تا حدود تابع ساختار فضایی سکونت و
مانعت کرده و متعاقب آن در کاهش میزان تلفات جانی ساکنان مناطق شهري در تک مرکزي مسکونی م

ها بر  کند. طراحی مناسب محوطه اي ایفا می حمالت همه جانبه نظامی(زمینی، هوایی و دریایی) نقش برجسته
اخت ها براي س ها و تعداد ساکنین، ایجاد فواصل ایمنی و فضاهاي حائل بین ساختمان اساس تراکم ساختمان

ها، پناهگاهها، چیدمان مبلمان شهري مناسب و مستحکم و... جهت در امان ماندن از اثرات موج  پناه جان
ریزي مسکن بر اساس اصول حاکم بر پدافند غیر  ها در برنامه ترین پیش بینی انفجار و ریزش آوار از اساسی

واحدهاي مسکونی بر اساس وسعت و ها و توزیع متعادل تعداد  عامل شهري است. تراکم یکنواخت ساختمان
  افزاید. محدوه توسعه پیرامونی اماکن بر درجه ایمنی شهرها می

پیش بینی الزم براي طراحی و ساخت حداقل دو ورودي و خروجی استاندارد مطابق تعداد طبقات و تعداد 
آوري  حان و جمـع ها براي افزایش سرعت حرکت و جابجایی، امدادرسانی و تخلیه مجرو ساکنین در ساختمان

ها از طریق مجاورت اسـت. در ایـن    ترین شیوه ارتباط فضایی ساختمان کشته شدگان باید صورت پذیرد. بهینه
شیوه هر یک از فضاها به وظایف عملکردي خود پاسخگو بوده و ارتباط بین دو فضا از طریق سـطوح جـدا   

پـذیري بسـیار    خاصـیت تـرمیم و توسـعه    هاي پر اهمیـت بـه دلیـل    کننده خواهد بود. این روش در ساختمان
  ).1735، 1390تواند به صورت درز انقطاع باشد(افشاري بصیر،  تر است. این سطح جدا کننده می مناسب
هـاي مسـکونی    هـاي خصوصـی بـراي مجتمـع     هاي بزرگ در شهرها به تفکیک پناهگاه بینی پناهگاه پیش
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هاي عمومی براي تمامی مردم با در نظر گـرفتن   اههاي در درجه یک اهمیت و پناهگ بزرگ و سایر ساختمان
پـذیري پـایین    هاي مقـاوم شـهري بـا سـطح آسـیب      ها به خطوط مترو و سایر سازه ارتباط و دسترسی پناهگاه

  صورت گیرد.
  ارتفاع و شکل شهر -2-3-3

ن گردد. هاي بلند مرتبه باعث تسهیل و افزایش وسعت دید نیروهاي مدافع نسبت به نیروهاي دشم ساختمان
هاي گذرگاهی (خیابان و کوچه) باشد تا در صورت  ها بایستی متناسب با عرض بستر شبکه ارتفاع ساختمان

  رسانی نیروهاي امدادي نگردد.  ایجاد خرابی و ریزش آوار موجب مسدود شدن مسیرهاي ارتباطی و کمک
در معابر داشته و شکل ساختمان ها تأثیر زیادي در کاهش میزان آوار ریخته شده  کانی ساختمان شکل پله

). 59، 1389هاي گرد در کاهش تأثیر موج انفجار و مسـتهلک کـردن آن مـوثر اسـت(فرزام شـاد،       با گوشه
همچنین شکل نماي ساختمان و همگونی آن با شرایط محیط طبیعی از جنبه اصـول اسـتتار و فریـب و عـدم     

) حـذف عناصـر زایـد از قبیـل     3کل شـماره  جلب توجه دشمن در پدافند غیرعامل حـائز اهمیـت است.(شـ   
ها و... از عوامل موثر در کاهش تلفات جانی در  هاي بزرگ، تراس هاي سنگی حجیم و سنگین، ستون مجسمه

شود. زیرا کـه پرتـاب ایـن عناصـر زایـد و حجـیم در اثـر مـوج انفجـار نقـش            مناطق مسکونی محسوب می
دار و استفاده از  هاي تیز و گوشه گردد. حذف لبه تلفات میهاي ثانویه را بازي کرده و موجب افزایش  ترکش
  هاي نرم و گرد گوشه دار بایستی در دستور کار قرار گیرد. فرم

ها بـدون رعایـت تمهیـدات الزم بـه      هاي بزرگ در مجاورت محوطه اي و پنجره استفاده از نماهاي شیشه
باشند. الزم  ها می لفات و خسارات در محوطهدلیل پرتاب قطعات شیشه به اطراف، عامل موثري در افزایش ت

است در صورت استفاده از این عناصر اوالً قطعات شیشه توسط قاب تا حد امکان کوچک انتخاب شوند ثانیاً 
توانـد کمـک مـوثري در کـاهش      ها و پیش بینی بالکن نیز مـی  نوع شیشه از نوع مسلح باشد. تورفتگی پنجره

  ).نماهاي آجري نیز در برابر صدمات داراي مقاومت بسیاري است.63، 1389ها باشد(فرزام شاد،  آسیب
  معابر شهري  شبکه -2-3-4

 زا خطر عوامل از گریز جهت مناسب و باز فضاي اي در تامین شبکه معابر در مناطق شهري نقش تعیین کننده

 برداري، آوار عملیات حمالت هوایی و تسریع از پس نجات و امداد عملیات امن، تسهیل نقاط دسترسی به و

 مسکونی هاي بافت تا شوند می ایجاد مراتبی سلسله به صورت شهري معابر بازسازي دارند. شبکه و پاکسازي

 و حمل جهت شهري عمومی هاي کاربري و همچنین گیرند قرار امنیت در عبوري خودروهاي سرعت نظر از
 جهت شهري معابر همچنین شبکه .)2، 1391نیا،  رضاییکنند(شهناز و  استفاده مناسب سرعت از تردد و نقل

 شرایط در ها ویژگی که این پذیرند می را هایی ویژگی عملکردي سطح به مربوط نیازهاي به پاسخگویی

 و معابر جمع عرض کاهش  دهند. ارائه نامطلوبی عملکرد توانند می زلزله و حمالت هوایی مانند زا بحران
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اخیر  هاي سال در ها ساختمان ارتفاع افزایش کنار ها)، در بست بن وها  محلی(کوچه معابر و کننده پخش
 امکان و گردد حمالت هوایی وقوع صورت در شهري معابر از بسیاري کامل شدن مسدود به منجر تواند می

 در را نجات و امداد عملیات اجراي همچنین و حمالت وقوع لحظه در خطر هاي پر محدوده از گریز

  سازد. غیرممکن را وقوع از بعد اتساع
مسیرهاي دسترسی باید به نحوي طراحی شوند که عالوه بر بـه حـداقل رسـاندن تـداخل میـان حرکـت       

  عابرین پیاده و وسایل نقلیه، کارایی را به داکثر برساند.
 نتیجه گیري

جانی و مالی آن است. ها تضمین و ارتقاء امنیت  بارزترین نقش آفرینی تاسیسات شهري در زندگی انسان
ریزي  شهري گردیده است، بنابراین  تراکم زیاد در مناطق شهري موجبات پیچیدگی معادالت برنامه

عالوه بر توجه به مسائل که در آن تحت این عنوان طراحی و اجراء شود  ریزي  شهري بایستی برنامه
فیت کشور در مقابله با تهدیدات و دنبال دستیابی به هدف افزایش ظره امنیتی و اقتصادي، باجتماعی، 

. هاي اضطراري باشد هاي احتمالی و نیز ارتقاي توانمندي و آستانه تحمل ملی براي برخورد با موقعیت تعرض
 با معماري  با رویکرد دفاعی تدابیر مناسب با اتخاذ توان می که شود گرفته می نتیجه شده مطرح مباحث از

به خصوص در  و شهرها و فضایی خصوصیات کالبدي با منطبق د غیرعاملپدافن گانه16 اصول گرفتن نظر در
 صرف بدون همچنین و به عملکردها فضاها زدن لطمه بدون مناسب و فضاهاي ایجاد ضمن شهري مناطق مهم

 .کاست بروز بحران در هنگام دشمن حمالت از ناشی صدمات گستردگی و شدت از توان می زیاد هاي هزینه
ها  هاي ذیربط است که این امر با همکاري و هم افزایی سازمان مستلزم این کار عزم ملی راسخ سازمان

  پذیر است.  امکان
 پیشنهادها

در راستاي نیل به برنامه ریزي شهري دفاعی با سطح ایمنی مناسب بر اساس اصول پدافند غیرعامل پیشنهادهاي 
، توجه مهندسان و معماران به توجه آن کیفی در کنار توسعه کمیریزي جامع شهر براي توسعه  مانند برنامه

ریزي  ایمنی شهر بر اساس رویکرد  ها، تهیه و تنظیم دستورالعمل و مقررات برنامه به ایمنی سازي ساختمان
ریزي براي  پدافند غیرعامل، تدوین سند الزامات معماري در طراحی شهرها با رویکرد دفاع غیرعامل، برنامه

شهر، اهتمام خاص به تاسیسات شهري در  اي و حاشیه قدیم بافت در شهريهاي  ابنیه فیزیکی ناپایداري کاهش
مناطق مرکزي و قدیمی شهرهاي بزرگ و اعطاء تسهیالت حمایتی از سوي دولت براي مقاوم سازي،  بهینه 

ري دفاعی شهري بر اساس سازي و بازسازي بافت فرسوده، استفاده از تجربیات کشورهاي دیگر در زمینه معما
گرینی دقیق مناطق  در مکان RSو  GISاصل دفاعی، به کارگیري و استفاده از ابزارهاي تحلیلی به روز مانند 

مسکونی و شهرهاي جدید بر اساس اصول پدافندي حاکم بر تاسیسات، آموزش همگانی مردم از سوي 
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عمومی موجود در سطح شهرها در راستاي هاي مربوطه در خصوص چگونگی استفاده از امکانات  سازمان
) در 21تأمین امنیت جانی و مالی ساکنان شهرها، پیاده سازي مقررات ایمنی ملی ساختمان(مبحث

هاي مسکن، اجتناب از  هاي ساختمانی عمده مثل مسکن مهر و تعاونی هاي جدیدالتأسیس، پروژه ساختمان
افزایی  ریزي مسکن، و همکاري و هم افند غیرعامل و برنامههاي ذیربط و مرتبط با پد اي سازمان اقدام جزیره

 شود می مطرح غیرعامل پدافند عنوان با که خوب در راستاي تحقق اهداف پدافند غیرعامل درشهر، آنچه

 با طرفی از و دارد توجه معماري کمتر شهرسازي و مباحث به و توجه دارد تاکتیکی و فنی مباحث به عمدتاً

 تحقیقی مجالت و ها ایجاد سازمان و گرفته انجام این خصوص در کشور در که جامعی نسبتاً تحقیقات وجود

 نمود شهرها کالبدي طراحی غیرعامل در دفاع است، شایسته و باید که آنطور عمل در هنوز آن، به مربوط
  .است شده اعمال کاغذ روي غیرعامل بیشتر دفاع و است نداشته چندانی
  منابع

)، مجموعه مقـاالت همـایش ملـی پدافنـد غیرعامـل،      1390نفیسه و افشاري بصیر محمدرضا، (افشاري بصیر، 
 دانشگاه ایالم.

سـاختمان،   مهندسـی  نظـام  سازمان )، تاریخچه و مفاهیم پدافند غیرعامل، فصلنامه1390آبادي، محمد، ( خرم
 .36شماره 

 1389شهر و ناحیه،انتشارات کهن، با تاکید بر غیرعاملحسینی امینی،حسن،مفاهیم بنیادین در پدافند 
در ژئوپلیتیک و برنامه ریزي شهري(شهرستان شهریار)،انتشـارات   غیرعاملحسینی امینی،حسن،کاربرد پدافند 

 1391آثار معاصر،
 1392،انتشارات آثار معاصر،غیرعاملحسن،آمایش دفاعی سرزمین از منظر پدافند ،کامران

،نشریه جغرافیا، غیرعاملکامران،حسن،شکل گیري شهر قدرت و شهر بازدارنده با بهره گیري از اصول پدافند 
  1392،بهار 36شماره ،انجمن جغرافیایی ایران
 ریزي مسکن، انتشارات  سمت، چاپ ششم، تهران. )، برنامه1388پورمحمدي، محمدرضا، (

 ).1388)، (21عامل(مبحث نویس مقررات ملّی ساختمان در پدافند غیر پیش
هاي امن، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشـگاه   )، استحکامات و سازه1386نیا، سجاد، ( پیمان، صفا و غضنفري
 صنعتی مالک اشتر. 

پیمـایی بـا    هـاي شـهري در مسـیرهاي راه    کاربري  پذیري )، بررسی آسیب1391تقوایی، مسعود و جوزي، علی(
 .16شهر اصفهان، قصلنامه آمایش محیط، شماره  العه موردي: کالنرویکرد پدافند غیرعامل، مط

 بـه  مسـکونی  بـاز هاي  مجموعه باز فضاي تجهیز و طراحی رهنمودهاي و )، اصول1385فرامرز، ( ،نژاد داعی

هاي توسعه مسـکن انبـوه در ایـران  مهـر مـاه،       غیرعامل، مجموعه مقاالت سمینار سیاست پدافند منظور
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 و ساختمان، تهران. مسکن تحقیقات مرکز ،سازيوزارت مسکن و شهر
هـاي شهرسـازي: جغرافیـا، معاونـت شهرسـازي و       )، مجموعـه مباحـث و روش  1387رهنمایی، محمـدتقی، ( 

 معماري ایران، وزارت مسکن و شهرسازي، چاپ چهارم، تهران.
از شـبکه معـابر    اي ناشـی  پـذیري لـرزه   )، بررسـی وضـعیت آسـیب   1391نیا، حسن، ( اکبر، رضایی شهناز، علی

 ریزي و مدیریت شهري، مشهد مقدس. شهري(مطالعه موردي شهر تبریز)، چهارمین کنفرانس برنامه
)، برگزیده مجموعه مقاالت دومین همایش جامعه ایمن شهر تهران، 1388فتحی رشید، علی و قلیزاده، الهام، (

 شهرداري تهران.
هاي پدافند غیرعامـل در تأسیسـات شـهري، مجموعـه      ک)، تکنی1390فرجی مالئی، امین و عظیمی، آزاده، (

 مقاالت سومین همایش پدافند غیرعامل، دانشگاه ایالم.
)، مفاهیم پدافند غیرعامل در مدیریت شهري با تمرکز 1390فرزاد بهتاش، محمدرضا و آقابابایی، محمدتقی، (

 .37ه ریزي شهر تهراندانش شهر: شماربر شهر تهران، مرکز مطالعات و برنامه
 جم. جام جهان عامل،نشر غیر دفاع در معماري نظري مبانی )،1388مصطفی، ( ،شاد فرزام

  ها در پدافند غیرعامـل، فصـلنامه پدافنـد غیرعامـل، سـال دوم،      )، طراحی محوطه1389فرزام شاد، مصطفی، (
 .1شماره 

 )، ري، در کتاب شهرهاي ایران، جهاد دانشگاهی، تهران.1366کریمان، حسین، (
 فضاي امنیت ارتقاي در غیرعامل پدافند نقش تبیین و )، بررسی1391کیانژاد، سیدقاسم و فیروزپور، امامعلی،(

 .کشور، مجموعه مقاالت همایش مدیریت شهري شهري
- Stillion, John, David T. Orletsk ,( 2002 ) , Defensive Responses To And Enemy-

Missile Threat. 
-Vautravers, Alexandre, Military operations in urban areas, International review of 

the red cross,    Volume 92 Number 878 June 2010. 
-  www.abaCAD.ir 
- http://www.mpfp.com/projects/planning/laburnum/06_05_01.jpg 
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 بر پدافند غیرعامل تأکیدبافت فرسوده وراهبردهاي توسعه پایدار با 

  2آزیتا برفره، 1رویا مهدیانی
  

  چکیده
 شهرها را داشته است و همـواره جنـگ عامـل آزار   ها،  انسان از گذشته تجربه زندگی در دهکده

شکل پیشرفته تري بـه خـود   ها  جنگبا گذشت زمان . براي ذهن انسان تلقی شده استاي  هدهند
تا توان دفاعی و بازدارندگی شهرهارا ارتقا ، باشند می گرفته اند که نیازمند مقابله و دفاعی مجهزتر

ماري لذا شهرسازي و معاند،  هبشر محسوب شدهاي  شهري نیز از مهم ترین دغدغههاي  . جنگدهند
در . به حسـاب آمـده اسـت   ها  جنگدفاعی مطابق با اصول پدافند غیرعامل پاسخی دربرابر این 

هاي  بافتکه ها  بافتپژوهش حاضر به بررسی بافت فرسوده با توجه به مهم و حیاتی بودن این نوع 
ده اند اقتصادي و سیاسی شهر را تشکیل دا، مرکزي و کهن را نیز شامل شده اند و قلب تپنده هویتی

با ارزیابی نقاط ضعف و  باالیی هستندپرداخته و پذیري آسیبنقاط قوت مذکور داراي  با وجودو 
راهبردها و پیشنهادهایی جهت ارتقاي توان ها،  بافتجویی از نقاط قوت و فرصت این  تهدید و بهره

ره را براي این بازدارندگی ودفاعی درراستاي رویکرد پدافند غیرعامل ارائه داده وفضایی چندمنظو
   . درخور درنظرگرفته ایمهاي  با توجه به اصول و شاخصها  بافتگونه 

، بازدارنـدگی ، شهرسازي و معمـاري دفـاعی  ، بافت فرسوده شهريپدافند غیرعامل،  :ها کلیدواژه
  فضاي چندمنظوره

   

                                                   
 r_mahdiani70@yahoo.com /  دانشجوي کارشناسی ارشد جغرافیاي سیاسی، دانشگاه خوارزمی تهران .1
  کارشناسی ارشد جغرافیاي سیاسی، دانشگاه خوارزمی تهران دانشجوي .2

mailto:r_mahdiani70@yahoo.com


1408 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
 

  

  مقدمه  
ها  آموخته و سکونتگاهشهرهاو شهرهاي کوچک و بزرگ را ،انسان از گذشته تجربه زندگی در دهکده ها
اجتماعی زمان خوداحداث کرده است.(زیاري و ،اقتصادي،را مناسب با نیاز و شرایط تکنولوژي

)یکی از عوامل آزاردهنده ذهن و آرامش انسان خطروقوع جنگ است(حسینی امین 1388همکاران،
تراتژیک و داراي منابع )وایران به عنوان سرزمینی با موقعیت خاص ژئوپلتیک و ژئواس1389:130وهمکاران،

)لذا 1387متمادي قرار گرفته است(رجبی پور،هاي  زیرزمینی،درمعرض تهدیدات طبیعی و غیرطبیعی در سال
  باشد. می مختلفهاي  نیازمند توجه خاص و برنامه ریزي دقیق در حوزه

ت زمـان و  گذشته ایران نشانی از عزم وپایداري ملی و همت مردمی است لیکن با گذشهاي  تجربه جنگ
ــوژي در زمینــه   ــم و تکنول ــاي نظــامی وپیشــرفت عل ــاي  تجهیــز شــدن نیروه ــامی و  ه مختلــف اعــم از نظ

نوین هاي  نیز شکل دیگري به خود گرفته اند و ابزار پیشرفته جنگی نیازمند برنامه ریزيها  غیرنظامی،جنگ
درگیر تـالش بـراي   هاي  رفیکی از اهداف غایی ط،تمام عیار نظامیهاي  باشند،از طرفی در جنگ می ومدون

خصوصا مراکـز شـهري اسـت کـه معمـوال بـا       ،کشاندن وسعت و دامنه جنگ به مناطق و مراکز غیرنظامی
خوشبختانه امروزه توجه به مراکز حساس و Vautravers,2010,p438)حمالت هوایی سنگین توام است.(

ازمان فضایی شهرها مـدنظر محافـل   حیاتی در قلب شهرها و کانون توجه بودن مراکز شهریو اثرات آن بر س
در مقولـه معمـاري و شهرسـازي در منـاطق شـهري      )1389همکـاران شهرسازي قرار گرفته است.(پریزادي و 

کالبـدي و اخـتالل در عملکــرد شـهري اسـت.انهدام ســازه     هــاي  صـدمات جنگـی شــامل ترکیبـی از ویرانـه    
ــاطی ،نیروگــاه هــا،آب تاسیســات اساســی مخــازن،ودسترســی هاهــا  شــبکه راه،هاوســاختمان ها خطوط ارتب

ــگهــاي  گــاز و...ازجملــه آســیب،آب،برق،تلفن باشــندوبا تلفیــق هوشــمندانه عناصــر   مــی شــهريهــاي  جن
توان این خطرات و تهدیدات را به حداقل ممکن کاهش داد(داعی  می معماري و اصول پدافند غیرعامل،طبیعی
کرد که از گذشته مورد توجه انسـان واقـع شـده    نیزباید خاطر نشان  غیرعامل)و در مبحث دفاع 1385 نژاد

ربض هاونیز حتی نوع نماي بیرونی ساختمان ،است و در برابر تهاجم دشمن از ساخت قلعه ها،کهندژ،شارستان
ــده       ــع شــ ــتفاده واقــ ــورد اســ ــاولگران و...مــ ــه چپــ ــدم توجــ ــت عــ ــگ جهــ ــاظ رنــ ــه لحــ بــ

عنوان یکی از موثرترین وپایـدارترین  وامروزه پدافند غیرعامل به )1387،رهنمایی1366کریمان،حسیناست.(
همواره مدنظر اکثر کشورهاي جهان قرار داردوحتی کشـورهاي برخـوردار   ،دفاع درمقابل تهدیداتهاي  روش

ــته             ــه داش ــژه اي توج ــورت وی ــه ص ــوع ب ــن موض ــه ای ــا ب ــل آمریک ــاال مث ــیار ب ــامی بس ــوان نظ از ت
توان براي  می رعامل و حوزه معماري و شهرسازي)بنابراین از تلفیق رویکرد دفاع غی1391اند(کیانژادوهمکار،

تهدیدات انسـان سـاز ماننـد    ،باال بردن قدرت دفاعی شهرها استفاده کرد،تااین تدابیر عالوه برکاهش خسارات
  )1388جنگ،جهت کاهش خطرپذیري دربرابر انواع خطرات طبیعی نیز مفید واقع شود(فرزام شاد،
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پراکندگی مناسـب  ،کـان گزینـی و جانمـایی بهینـه سـاختمان     توجه به اصـولی ماننـد م  ،در بخش معماري
ــتتاروفریب  ــت اصــول اختفا،اس ــاختمان ،بنا،رعای ــاالي س ــذیري ب ــاختمان  ،درجه مرمــت پ ــی س معماري داخل

)آرایش فضـاي سـاختمانی و نحـوه ارتبـاط بـا پیرامـون نیـز        1390حائزاهمیت است.(فرجی مالئی و عظیمی،
راد ایجاد نموده و باعث بهبود عملکرد سیستم و کاهش آسیب پذیري امکانات ویژه اي را براي نجات جان اف

فضـاهایی را طراحـی نماینـد کـه در هـر دو      ها  آنهاي  شودومعماران باید با توجه به کاربري بنا ونیاز می آن
  )1388مقررات ملی ساختمان،21شرایط جنگ و صلح کاربري مناسبی داشته باشد.(مبحث 

تعیین ،برنامـه ریـزي کـاربري مناسـب    ،ایمنهاي  ولی مانند انتخاب عرصهدر بخش شهرسازي توجه به اص
پراکندگی در توزیـع عملکردهـا متناسـب بـا تهدیـدات      ،مقیاس بهینـه اسـتقرار جمعیـت و فعالیـت در فضـا     

ارزان سازي و ابتکـار در  ،کوچک سازي،انتخاب مقیاس بهینه از پراکندگی و توجیه اقتصادي پروژه،وجغرافیا
هـاي   اسـتحکامات وایمـن سـازي سـازه    ،پشتیبانی وابسته،مقاوم سازيهاي  مل،موازي سازي سیستمپدافند غیرعا

مکان یابی استقرار عملکردها،مدیریت بحـران دفـاعی در صـحنه ها،اسـتتار و نـامرئی سـازي،اختفا بـا        ،حیاتی
ـ      هـاي   استفاده از عـوارض طبیعی،تولیـد سـازه    ی و...نـام  دو منظـوره قابـل اسـتفاده در شـرایط عـادي و بحران

  )1390برد.(اسکندري،حمید،
با توجه به آن چه بیان شد نقش معماري و شهرسازي در رویکرد پدافند غیرعامل تا حدي مشخص گردید 

فرسـوده  هـاي   تحلیلی به بررسی رویکـرد پدافنـد غیرعامـل در بافـت    -لذادر پژوهش حاضر به روش توصیفی
اقتصـادي و  ،ه عنـوان قلـب تپنـده شـهر و مرکـز هویتی     شهري که بخش مهمی ازشهرها را تشکیل داده اند وب

سیاسی شهرها به حساب آمده اند پرداخته و از علوم شهرسازي و معماري به منظور شناخت و ارزیابی نقاط 
که به دلیل ناپایداري،ریزدانگی و نفوذناپذیري داراي آسیب پذیري بسیار ها  بالفعل و بالقوه ي این گونه بافت

رسد فضاي چند منظورهبه عنوان راهبردي کوتـاه مـدت و    می ره گرفته ایم.از این رو به نظرباالیی هستند به
  فرسوده شهري با توجه به اصول و رویکردهاي پدافند غیرعامل باشد.هاي  سریع تا حدي پاسخگوي نیاز بافت

  روش تحقیق
دومنظوره که قابل  پژوهش کنونی بر این فرض استوار است که فضاي چند منظوره با کاربري مناسب و

فرسوده هاي  تواند پاسخگوي مناسب وسریعی براي بافت می استفاده  درهردو شرایط عادي و بحران باشد
  آسیب پذیري باالیی دارند.،هویتی،اقتصادي وسیاسیهاي  علی رغم ارزشها  شهري باشد  که این بافت

شـده اسـت و  نهایتـا راهبردهـا و     تحلیلـی اسـتفاده   -به منظور ارزیـابی فـرض مـذکور از روش توصـیفی    
و بهـره گیـري از   هـا   فرصت و تهدید ایـن گونـه بافـت   ،پیشنهادهایی با توجه به شناخت نقاط قوت و ضعف

  مردم و صاحبان نظر ارائه داده ایم.هاي  اسناد و مشارکت،مقاالت،کتب
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  ادبیات تحقیق
  غیرعاملپدافند 

گرم هاي  بدون نیاز به کاربرد تجهیزات نظامی و سالح منظور از پدافند غیرعامل مجموعه اقداماتی است که
در پی محدود ،و صرفا بر مبناي طراحی ساختار ومشخصات فضا از دو بعد شکل و فرم و عملکردهاي آن

فضاي باز به منظور تامین حفاظت از جان شهروندان و به هاي  ناشی از جنگ،بهبود قابلیتهاي  نمودن آسیب
عبارت است از به کار  غیرعامل.پدافند (Lacina,2006)ی ناشی از سانحه استحداقل رسانیدن لطمات جان

برخالف ،ناشی از اقدامات دشمن بکاهد یا آن را به حداقل برساندهاي  بردن روش هایی که آثار زیان
).در 1387در پدافندغیرعامل از هیچ نوع جنگ افزاري در برابر دشمن استفاده نمی گردد(زیاري،،پدافندعامل

اقدامات انجام شده به منظور کاهش احتمال و به حداقل رساندن اثرات  غیرعاملت نامه نظامی پدافند لغ
 Dictionary of)شود می ناشی از اقدامات خصمانه و به دست گرفتن ابتکار عمل معنا

military,2013) ابر را با تاکید بر دفاع پیشگیرانه در بر غیرعاملبیشتر نظریه پردازان داخلی پدافند
)؛(موحدي 1390:8حمالت دشمن (عامل انسانی)تعبیرکرده اند(کامران و همکاران،

 غیرعامل).پدافند 1386)و(جدي،1388:15،(نیازي تبار؛)1388:15)؛(نباتی،1389:145)؛(نوبخت،1386:3نیا،
وجب باشد عبارت است از اقدام غیرمسلحانه اي که م می که بیشتر تاکید آن بر روي مدیریت پیش از بحران

کشور در مقابل بحران هاي  تجهیزات،اسناد و شریان،تاسیسات،ساختمان ها،کاهش آسیب پذیري نیروي انسانی
شورش و...)گردد(حبیبی ،هایی با عامل طبیعی (خشکسالی،سیل،زلزله ورانش و...)وعامل انسانی (جنگ

کاستن از آسیب پذیري نیروي انسانی و  غیرعاملپدافند هاي  ).هدف از اجراي طرح1389وهمکاران،
مستحدثات و تجهیزات حیاتی و حساس و مهم کشور علی رغم حمالت خصمانه و مخرب دشمن واستمرار 

و خدمات زیر بنایی و تامین نیازهاي حیاتی و تداوم اداره کشور در شرایط بحرانی ناشی از جنگ ها  فعالیت
تمام  غیرعاملي مسلح مسئولیت دارند درحالی که در پدافند )درپدافندعامل فقط نیروها1387است(کاظمی،

  توانند نقش موثري بر عهده بگیرند.  می حتی مردم،نهادها،سازمان ها
  غیرعاملاصول پدافند 

از  غیرعاملتوان به اهداف پدافند  می مجموعه اقدامات بنیادي و زیر بنایی است که در صورت به کارگیري
هدف یابی و دقت هدف گیري ،کاهش قابلیت و توانایی سامانه شناسایی،قبیل تقلیل خسارات وصدمات

  تسلیحات آفندي دشمن و تحمیل هزینه بیشتر به وي نائل گردد.
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(موحدي غیرعاملو موضوعات اساسی در مبحث پدافند ها  :اصول،روش1جدول 

  و...)1387،سعیدي،1384،شاد،1388،سهامی،1387،قالیباف،1388،امیري،1386نیا

  بافت فرسوده
پیشینه تاریخی و . اکثر شهرهاي ایران ازجمله تهران، تبریز، مشهد، نیشابور و ... از قدمت باالیی برخوردارند
ناخته شوند بخشی قدمت این شهرها سبب شده است پهنه وسیعی از این شهرها تحت عنوان بافت فرسوده ش

متر(نفوذ ناپذیر)وامالك آن عرصه اي 6درصد آن ناپایدار و عرض معابر آن کمتر از 50از شهر که بیش از 
  مترمربع(ریزدانگی)داشته باشند،آن قسمت از شهر بافت فرسوده است.  200کمتر از 
  شوند: می فرسوده به سه دسته تقسیمهاي  بافت

  ی :داراي میراث فرهنگهاي  بافت-الف
بافت هاي داراي میراث هاي شهري بافت هایی هستند که دربرگیرنده آثار بجاي مانده از گذشته وجایگزین 

حفظ آنها . ناپذیري هستند که می توانند در آگاهی جوامع از ارزشهاي فرهنگی وگذشته خود کمک کند
این آثار که به یکی . فزایدبر کیفیت زندگی نیز می ا ،عالوه بر، برانگیختن غرور ملی و ایجاد حس هویت

یا به ثبت آثارملی رسیده اند و یا درلیست میراث  ،دوره تاریخی و یا معاصر تعلق دارد ،ازسه دوره باستان
  گیرند. می فرهنگی و گردشگري قرار هاي با ارزش سازمان میراث

  شهري(فاقد میراث فرهنگی):هاي  بافت-ب
داراي مالکیت  ،ایی هستند که درمحدوده قانونی قرار دارندبافت هاي شهري (فاقد میراث شهري ) بافت ه

  .استحکام وخدمات شهري دچار کمبود هستند ،نییماما ازنظر برخورداري ازا. رسمی وقانونی اند
  غیر رسمی):هاي  حاشیه اي(سکونتگاههاي  بافت-ج

بافتهایی هستند که دربیشتر درحاشیه شهرها وکالن  ،بافت هاي حاشیه اي (سکونتگاههاي غیررسمی )
را گروه هاي ها  ساکنین این بافت. شهرهاي کشور قراردارند و خارج ازبرنامه رسمی توسعه شکل گرفته اند

این بافت هاي خودرو که با سرعت ساخته . کم درآمد ومهاجران روستایی وتهیدست شهري تشکیل می دهند
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  .خدمات و زیرساخت هاي شهري می باشند ،امنیت اجتماعی ،کاماستح ،شده اند فاقد ایمنی
باشد.  می نوع بهاي  فرسوده گونه الف و تا حدي نیز بافتهاي  در این مقاله تاکید ما بر بافت

)http://www.maskansazancz.com/Default.aspx?tabID=367(  
    محیط شناسی

  نیشابور
 شهر نیشابور،یکی از قدبمی ترین شهرهاي استان خراسان رضوي و اولین پایتخت ایران در دوران اسالمی

  اقتصادي و سیاسی قابل توجه اي بوده است.،هویتیهاي  باشد،این شهر داراي پیشینه تاریخی غنی و ارزش می

  
 :موقعیت جغرافیایی شهرستان1نقشه شماره 

  )http://www.iran.ir/about/city/razavi-khorasanنیشابور(
  

%از سطح کـل بـه عنـوان    3.6هکتار یعنی 236باشد که در این میان  می هکتار وسعت3745داراي این شهر
راث فرهنگـی اسـت و همـان طـور کـه در شـکل       بافت فرسوده ویژه شناسایی شده است که داراي ارزش می

مشخص شده است تقریبا در قلب شهر واقع شده و استخوان بندي اصلی شهر،مرکز سیاسی واقتصـادي شـهر را   
  )1387شود .(مهندسین مشاور پل شیر: می نیز شامل

http://www.maskansazancz.com/Default.aspx?tabID=367
http://www.iran.ir/about/city/razavi-khorasan
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  :موقعیت بافت فرسوده ویژه شهر نیشابور(مهندسین مشاور پل شیر)2نقشه شماره

    تحقیقهاي  یافته
همان طور که قبال بیان کردیم بافت فرسوده به سه دسته تقسیم شده است که در پژوهش حاضر بافت 
فرسوده داراي میراث فرهنگی شهر نیشابور،مورد بررسی واقع شده است.به طور کل اکثر این بافت هاداراي 

دهندو بر خالف  می شهر را تشکیل هویتی،اقتصادي و سیاسی بوده و بخشی از استخوان بندي اصلیهاي  ارزش
مذکور داراي آسیب پذیري باالیی هستند،از طرفی با معیارهاي هدف گیري دشمن نیز هاي  ارزش

  سازگارندکه در جدول ذیل به بررسی آن پرداخته ایم.
  بافت فرسودههاي  ویژگی  هدف گیري دشمنهاي  معیار

  سیاسی شهر-اقتصادي-هویتیقلب تپنده   اهمیت و حساسیت هدف
  مرکزیت بافت  قابلیت دسترسی هدف

  ناپایداري و قدمت باالي سازه ها  قابلیت مرمت و احیاي مجدد هدف
-مرکز فعالیت و عملکرد شهر-نامناسبهاي  دسترسی-نفوذناپذیري  آسیب پذیري هدف

  تمرکزجمعیت
  اقتصادي شهر-خدماتی-اداريهاي  مرکز فعالیت-شعاع عملکردي باال  تاثیرپذیري هدف

  مرکزیت-دربرگیرنده استخوان بندي اصلی شهر  قابلیت کشف هدف
  وتاسیسات شهريها  مرکز فعالیت  ارزش اقتصادي مستحدثات
:مقایسه معیارهاي هدف گیري دشمن و ویژگی هایی بافت فرسوده ویژه شهر 2جدول شماره

 نیشابور(ماخذ:نگارندگان)
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شـویم    مـی  شدو آگاهی از شرایط بافت فرسوده ویژه شهر نیشابور،بر این امر واقـف با توجه به آنچه بیان 
که این بافت بخش مهمی از فعالیت هاوعملکردهاي شهري را در خود جـاي داده ومطـابق معیارهـاي هـدف     

از این رو نیازمندبررسی و برنامـه ریـزي و   ،گیري دشمن بوده است،ضمن این که آسیب پذیري باالیی نیزدارد
خاص خودمی باشد،لذا شهرسازي و معماري دفـاعی و اصـول   هاي  استفاده از علوم و تکنولوژي درخور ویژگی

رادر این پژوهش براي بررسی بخشی از موضوع به منظور ایجاد توانایی پایداري وبازدارندگی  غیرعاملپدافند 
اط بالقوه راه کارهایی را ارائه داده ایم مورد استفاده قرار داده ایم و باشناخت نقاط بالفعل و بهره گیري از نق

که در جداول ذیل به نمایش گذاشته شده اند.به طور کل دو راهبرد اساسـی و عمـده در ایـن پـژوهش بـراي      
که راهبــرد اول در قالـب شــناخت نقــاط  ،مـورد بررســی اسـتفاده شــده اسـت   هــاي  پاسـخگویی بــه دغدغـه  

و راهبردهاي اجرایی بیان شده و ها  رد وتدوین سیاستقوت،ضعف،فرصت و تهدید و ارائه اهداف کالن و خ
به نمایش گذاشته شده اند، لذا به علت طوالنی مدت بودن دسترسی به اهـداف و راهبردهـاي   4و3در جداول 

راهبرد دوم را در نظر گرفته ایم که بعدا به تفصـیل از آن سـخن بـه میـان     ،تبیینی تا زمان انجام راهبرد اول
  آورده ایم.

  
 Weaknessنقاط ضعف  Strengthقوتنقاط 

  اجتماعی-هویتیهاي  داراي ارزش
  قلب اقتصادي شهر
مرکزي و هاي  دربرگیرنده مراکز حیاتی،بافت

  کهن
  سیاسی-دربرگیرنده مراکز اداري

  

  ریزدانگی
  کمبودفضاهاي سبز و باز

  ناپایداري
  نفوذناپذیري

 Threatنقاط تهدید Opportunityنقاط فرصت
بخشی از استخوان بندي اصلی دربرگیرنده 

  ویژههاي  شهروامکان ایجاد دسترسی
وجود ابنیه خالی به منظور ساماندهی و 

  استفاده در شرایط بحران
امکان استفاده از مراکز درمانی و خدماتی 

  وفرهنگی واقع دربافت

  آسیب پذیري باال
امکان فلج شدن سیستم عملکردي و 

  ارتباطی شهر
  درجه مرمت پذیري پایین

قطع خدمات رسانی با توجه به شعاع 
  عملکردي باال

و ها  ناپایداري بافت و قدمت زیاد سازه
  امکان خسارات و تلفات باال

  :شناخت بافت فرسوده ویژه شهر نیشابور(ماخذ:نگارندگان)3جدول شماره
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  راهبردها  اهداف خرد  اهداف کلی

 
توانایی پایداري و -1

 بازدارندگی
 
  

حمل و ساماندهی شبکه 1-1 
  نقل

•  
–ساماندهی خدمات 1-2 •

  تاسیسات و تجهیزات شهري

تعبیه خطوط 1-1-1
  ویژه و اضطراريهاي  ودسترسی

هاي  تامین دسترسی-1-1-2
کافی با توجه به اصل دسترسی 

  پدافند غیرعامل
تعریض معابر و -1-1-3
  قدیمی غیرقابل گذرهاي  کوچه
پراکندگی و توزیع -1-2-1

توجه  وخدمات باها  بهینه فعالیت
به اصل پراکندگی و تفرقه پدافند 

  غیرعامل
اهمیت به زیر -1-2-2

ساختی کردن تاسیسات و 
تجهیزات و استفاده از اصل 
  پوشش و اختفا پدافند غیرعامل

تلفیق عناصر طبیعی -1-2-3
و شهرسازي و استفاده از 

گیاهی و توجه به هاي  پوشش
  اصل پوشش پدافند غیرعامل

آرایش مناسب -1-2-4
فضاهاي ساختمانی و توجه به 

  اصول مکان گزینی
  

 
  ایمن سازي-2

 مقاوم سازي-2-1 •
 

  استاندارد سازي-2-2 •

ویژه براي هاي  نظارت-2-1-1
ساخت و سازهاي جدید و مداخله 
صحیح در بافت با توجه به اصل 
  استحکامات پدافندغیرعامل

نظارت و اجرایی -2-2-1
سازي طرح مداخله با توجه به 

  اي مضوب شوراي عالیاستاندارده
  

 
 آموزش وفرهنگ سازي-3

  

برگزاري کالس -1-1-3  آگاهی رسانی-3-1 •
توزیع بروشورهاو استفاده از ،ها

  مردمهاي  مشارکت
متناسب با شناخت بافت فرسوده ویژه هاي  :تعیین اهداف واستراتژي4جدول شماره

 شهرنیشابور(ماخذ:نگارندگان)
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کمتروسرعت اجرایی بیشتري هاي  باشد که هزینه می پناهگاه چند منظورهراهبرد دوم مقاله حاضر ایجاد 
تواند راهبردي موقتی تا اجراي کامل راهبرد اول به حساب آید،این پناهگـاه باتوجـه    می را داراست ازاین رو

ساخته شده در بافت باشـد و  هاي  تواند از سازه می خاص خود که در تصویر ذیل مشخص شدههاي  به شاخص
فعالیتی دربافت و ویژگی خاص مراکزفرهنگی که با مشارکت مردمی -توجه به قرارگیري مراکز فرهنگیبا 

  آیند. می براي استفاده جهت پناهگاه به حسابها  رابطه تنگاتنگی دارد،از بهترین گزینه

  
  غیرعامل)(مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند چندمنظورههاي  مکان یابی پناهگاههاي  :شاخص1تصویرشماره 
   نتایج

در پژوهش حاضر نتایج به دست آمده در دو راهبرد کلی تدوین شده است که راهبرد دوم در قلب راهبرد 
اول و تا زمان تکمیل و اجرایی سازي  شدن راهبرد اول گزینه مناسبی است زیرا اهمیت سرعت در ایجاد 

  آمادگی و پدافند غیرعامل امري انکار ناپذیر است.
    نتیجه گیري

نظامی و غیرنظامی را دربرگرفته است ازطرفی نیز هاي  پیشرفت علم دامنه گسترده اي داشته و تمامی حوزه
 خاص و ویژههاي  و درگیر شدن شهرها در جنگ نیازمند برنامه ریزيها  تغییر شکل جنگ
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هاي  ائل جنگتوانند مشکالت و مس می در تلفیق با هم تا حدي غیرعاملباشد.شهرسازي دفاعی و پدافند  می
شهري را مدیریت کنند.یکی از مهمترین و آسیب پذیرترین بخش شهر در برابر تهدیدات انسانی و طبیعی 

باشد، که در این پژوهش به بررسی بافت فرسوده ویژه(داراي ارزش میراث فرهنگی  می بافت فرسوده شهر
ت پیش از بحران را تاحدودي در قالب )شهر نیشابور پرداخته ایم و در قالب دو استراتژي کلی مساله مدیری

  آسان ترین و اجرایی ترین مسیر ارائه داده ایم.
رسد مراکز فرهنگی بهترین گزینه براي راهبرد دوم   و تا اجرایی شدن راهبرد اول پاسخگوي  می به نظر

تـدوین  مذکور باشند،زیرا راهبرد اول در قالب شناخت نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدیـد و  هاي  دغدغه
باشـدبا ایـن    می باالییهاي  اهداف وراهبردهاي کالن و خرد ارائه شده است که نیازمند صرف زمان و هزینه

  وجود اجرایی شدن راهبرد اول نیز امري ضروري است.
  منابع فارسی  

  تهران،بوستان حمید)،34–38(، پنجم،"پدافند غیرعاملهاي  دانستنی"، )1390(.،ح، اسکندري-
دانشـــگاه )،15، (اول،"پایـــدار غیرعامـــلالزامـــات معمارانـــه در دفـــاع "، )1386(.،ا،اصـــغریان جـــدي-

  تهران،شهیدبهشتی
  http://www.iran.ir/about/city/razavi-khorasan :پایگاه اینترنتی ایران در-
بررسی و تحلیل تمهیدات پدافند غیرعامل در شهر سقز با رویکـردي  "،)1389حسینی امینی،ح.،(.،ط،پریزادي-

  )26، (26،فصلنامه مدیریت شهري،"لیلیتح
سـازمان  )،194، ( سوم، "کهن شهريهاي  بهسازي و نوسازي بافت"، )1389(.،ك،مشکینی،ا،پوراحمد،ا،حبیبی-

  تهران.،عمران و بهسازي شهري،وزارت مسکن و شهرسازي
  )3-4)،(1388)،(21پیش نویس مقررات ملی ساختمان درپدافند غیرعامل (مبحث -
مجلـه  ،"تحلیـل سـاختارهاي شـهریار وراهبردهـاي پدافنـد غیرعامـل      "، )1390(.،ح،کامران،ح،یحسینی امین-

  )8(،30،جغرافیا
مسـکونی بـه منظـور    هاي  اصول و رهنمودهاي طراحی وتجهیز فضاي باز مجموعه"، )1385(.،ف،داعی نژاد-

  مرکز تحقیقات ساختمان،مسکن و شهرسازي،تهران)،25، (اول،"غیرعاملپدافند 
معاونت شهرسـازي  )، 175(، چهارم،"شهرسازي :جغرافیاهاي  مجموعه مباحث و روش"،)1387(.،م،رهنمایی-

  تهران،وو معماري ایران،وزارت مسکن و شهرسازي
  تهران،سمت)،134، ( ششم،"برنامه ریزي شهرهاي جدید"،)1387(.، ك،زیاري-
دانشـگاه  )،6، (اول،"رنامـه ریـزي شـهري   بهاي  مبانی و تکنیک"،)1388(.، ك،مهدنژاد،ح وپرهیز،ف،زیاري-

  چابهار،بین المللی چابهار

http://www.iran.ir/about/city/razavi-khorasan
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  تهران،دانشگاه صنعتی مالک اشتر)، 12، (اول، "آمایش و مکان یابی"، )1388(، ح.، سهامی-
ــفهان     - ــتان اصـــــــــ ــازان اســـــــــ ــکن ســـــــــ ــران و مســـــــــ ــرکت عمـــــــــ شـــــــــ

  www.maskansazancz.com/Default.aspx?tabID=367در:
مجموعـه مقـاالت   ،"پدافند غیرعامـل در تاسیسـات شـهري   هاي  تکنیک"، )1390(.،آ،فرجی مالئی،ا،عظیمی-

  دانشگاه ایالم،)998( ،1سومین همایش پدافند غیرعامل،
  تهران، جهان جام جم)، 2، ( اول، "مبانی نظري معماري در دفاع غیرعامل"، )1388(.،م، فرزام شاد-
غیرعامـل در ارتقـاي امنیـت فضـاي شـهري      بررسی و تبیـین نقـش پدافنـد    "، )1391(.،ا،کیانژاد،ق،فیروزپور-

  )5، ( مجموعه مقاالت همایش مدیریت شهري،"کشور
  تهران،ایران)،3، (اول،"اهمیت پدافند غیرعامل"،)1387(.، ع،کاظمی-
  تهران،جهاددانشگاهی)،128(،اول،"ري،درکتاب شهرهاي ایران"،)1366(.، ح،کریمان-
)،دسـتورالعمل  1388غیرعامل،پژوهشکده شهرسـازي و معمـاري دفـاعی،(   مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند -

  مکان یابی مراکز حساس و حیاتی از منظر پدافند غیرعامل
  تهران،دانشگاه صنعتی مالک اشتر)،10، (نهم،"اصول و مبانی پدافند غیرعامل"،)1386(.، ج،موحدي نیا-
  یشابور)،طرح مطالعات بافت فرسوده ن1385مهندسین مشاور پل شیر،(-
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وبرنامه ریزي آموزشی  وپدافند غیر عامل در مدیریت درمان تامین مدیریت 
  اجتماعی استان کرمان

 1افسانه محمد نیا
 

  چکیده
پـذیري   صلح آمیزترین واثر بخش ترین روش دفاعی اسـت کـه کـاهش آسـیب    ، غیرعاملدفاع 

غیر عامل  پدافند. دنبال دارد هحساس ومهم وپایداري ملی را ب، مراکز حیاتی ملی وهاي  زیرساخت
ضمن افزایش توان بازمانـدگی  ، دفاعی وارتقاي آستانه تحمل عمومیهاي  از طریق توسعه ظرفیت

 وبا افزایش هزینه تهاجم تردید اساسی را در اراده تهاجمی دشمن ایجـاد ، مقاومت مردمی ملی و
ایـد بـراي   امروز اهمیت پدافند غیر عامل ب"نماید از آن جا که مقام معظم رهبري فرموده اند  می

) در مجلس شوراي اسـالمی در   6/12/85برد( می اهتمام شمارا پیش، مسئوالن شناخته شده باشد
چهارم وپنجم توسعه نیز به این امر توجه شده است ودر مجمع تشخیص مصلحت نظام هاي  برنامه

 121ماده 11مطابق بند . کلی در خصوص پدافند غیر عامل تدوین وابالغ شده استهاي  سیاست
  . در سازمان مربوطه هستند پدافند غیرعاملبرابر قانون مسئول  ها دستگاهقانون روسا 

با توجه به عدم آشنائی وآگاهی کارکنان مدیریت در مان تامین اجتماعی استان کرمان  پیرامون     
شـناخت  ، پدافند غیر عامل وبا تاکید مدیریت درمان استان وهمچنین در راستاي ایجـاد فرهنـگ  

میانی واجرائی جهت ساماندهی اقدامات پدافند ، در مدیران ومسئولین سطوح عالیها  باور وتعمیق
ضرورت  برنامه ریزي آموزشی ضمن خدمت کارکنان ، مسئولیتی مربوطههاي  غیر عامل در حوزه

پیش نیاز آگاهی سازي موضوع پدافند غیر عامل در این مدیریت هاي  سازمان از الزامات واولویت
  . بوده است

لذا این مطالعه به منظور ارتقا سطح دانش ومعلومات کارکنان مدیریت درمان تامین اجتماعی کرمان 
درراستاي فرهنگ سازي ونهادینه سازي پدافند غیر عامل در بین کلیه کارکنان ومراجعین به مراکز 

  . تابعه این مدیریت انجام گردید
در مدیریت درمان تامین اجتماعی استان  مقطعی است که –توصیفی  ۀپژوهش حاضر یک مطالع    

 "آگاهی وآشنائی با پدافند غیر عامل "اطالعات از طریق نتایج پرسشنامه . کرمان انجام شده است
قبل وبعد از ، که روائی آن از طریق روائی محتوائی وپایائی آن توسط روش آزمون مجددتاییدشد

از آمـار  ها  دید وجهت تجزیه وتحلیل دادهاجراي  بسته آموزشی پدافند غیر عامل جمع آوري گر
  . استفاده شد spssباطی با نرم افزار ناست توصیفی و
  سازمان تأمین اجتماعی -مدیریت آموزشی -پدافند غیرعامل :ها کلیدواژه

    

                                                   
  Afsanehmohamadnia@yahoo.com /  ارشد علوم اجتماعی شناسکار .1

mailto:Afsanehmohamadnia@yahoo.com
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  مقدمه
    غیرعاملمدیریت آموزشی  پدافند 

پدافند غیر عامل شامل تشکیل کمیته دوفعالیت عمده مدیریت آموزشی تامین اجتماعی کرمان  با موضوعیت 
مسئول ،مسئول حراست،مسئول پایگاه مقاومت بسیج،معاون  مدیریت،پدافند غیر عامل متشکل از مدیر کل

روابط عمومی ومسئول آموزش سازماندهی و نمودار تشکیالتی سیستم پدافند غیرعامل تدوین  گردید و طبق 
هاي حاصل از کمیته فوق در دستور کار کمیته تحول اداري عناوین تعیین شده جلسات کمیته ونیز خروجی 

جهت برنامه ریزي عملیاتی آموزش مورد نیاز جهت اجراي برنامه هاي پدافند غیر عامل وفرهنگ نهادینه 
سازي دربین کارکنان ومراجعین به این مدیریت وواحد هاي تابعه قرار گرفته وشرح درس بسته آموزشی 

  تنظیم گردید.
لیت برنامه ریزي برگزاري هفته بزرگداشت پدافند غیر عامل  در هفته مزبورضـمن برگـزاري   دومین فعا

با اهداي دو جلد کتاب مرتبط با موضوع آشنائی با جنـگ  ،دوره هاي آموزشی حضوري بطور روزانه ومستمر
زش غیـر  از طریـق آزمـون دوره آمـو    ،نرم واصول ومبانی پدافند غیر عامل به کلیه همکاران در سطح اسـتان 

  حضوري با امتیاز آموزشی احتساب خواهد شد. 
  برنامه ریزي آموزشی  پدافند غیر عامل  

موضوع در دستور کار کمیته ،توجه به اهمیت افزایش سطح آگاهی کارکنان در حوزه پدافند غیر عاملبا 
ده نسبت به  این مدیریت قرار گرفت وطی بررسی وتجزیه وتحلیل وکارشناسی بعمل آم 91تحول اداري سال 

با هدف کلی  آشنائی وفرهنگ 1391 -1392تدوین برنامه عملیاتی آموزش وتوانمندسازي  کارکنان درسال 
سازي موضوع پدافند غیر عامل در مدیریت درمان  تامین اجتماعی استان کرمان وبا هدف اختصاصی  آموزش 

طح مقاومت ملی در برابر تهدیدات وتوانمندسازي کارکنان وافزایش سطح دانش وآگاهی آنها و ارتقاء س
فرهنگ "خارجی و مقابله با هر نوع افند دشمن  قبل از وقوع بحران اقدام گردید  وبسته آموزشی تخصصی 

تنظیم که ضمن تعیین عناوین دوره هاي  "سازي وآموزش عمومی بکارگیري اصول وضوابط پدافند غیر عامل  
شاخص دستیابی و تعداد نفرات آموزش دیده مشخص شد و ،تاریخ شروع وپایان ،آموزشی  مسئولیت اجرا

شرح مشخصات  درس هر دوره آموزشی طراحی وبرنامه تفضیلی برگزاري بسته آموزشی بصورت نامه اداري 
کتبآ به کلیه کارکنان مدیرت درمان تامین اجتماعی جهت شرکت در دوره آموزشی واحتساب امتیاز 

بین کارکنان شرکت  "آگاهی وآشنائی با پدافند غیر عامل"نتایج پرسشنامه  آموزشی ابالغ گردید.  در ابتدا از
وضعیت موجود اطالعاتی استخراج گردید و در بازه زمانی اجراي بسته آموزشی ،کننده در بسته آموزشی 

نتایج  حاصل از تجزیه وتحلیل آگاهی وآشنائی با پدافند غیرعامل   جهت تعیین  1392- 1391سالهاي 
  درصدي بدست آمد. 47از اتمام برنامه عملیاتی با میانگین رشد  وضعیت پس
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آموزش وآگاهی  مسئولین و  ،واز زیر ساخت هاي مهم غیرعاملدر اولین مرحله از اجراي سیستم  پدافند 
اعضاي کمیته پدافند غیر عامل  وکلیه کارکنان ستادي وپشتیبانی  در کنار  اقدامات تدبیر شـده نقـش مهمـی    
دارد لذا تشکیل کارگاههاي آموزشی  براي ارتقا دانش ومهارتها ي کارکنان جهت فرهنگ سـازي  واهمیـت   

به مراکز وارائه راههاي کاهش اسـیب پـذیري  جهـت     وشناخت تهدیدات احتمالی  غیرعاملموضوع پدافند 
توسعه وخدمت رسانی اهمیـت بسـیاري دارد بنـابراین مسـئولین وکارکنـان واحـد هـاي        هاي  اجرا در برنامه

مربوطه خـود وهمچنـین بـا ارائـه نقطـه      هاي  مختلف ضمن آموزش  نسبت به اعمال اقدامات الزم  در بخش
  مدیریت درمان نقش مهمی ایفا خواهند داشت .  غیرعاملد نظرات وتدابیر خود در کمیته پدافن

در برنامه هاي آموزشی  روش اجرائی مواحهه با حوادث به کلیـه کارکنـان آمـوزش داده شـد ودر ایـن      
مرحله ابالغ شرح وظایف  اعضاي تیم،  تهیه وتدوین کارت شناسائی جهت اعضا تیم پدافند غیر عامـل وبـر   

در زمـان صـلح ویـا  در      غیرعاملخنرانی با کلیات برنامه اجراي اصول پدافند گزاري کالسهاي آموزشی  وس
هـاي   دوره،اموزش ضمن خدمت تخصصی گروه درمانیهاي  ضمن اینکه دوره ،زمان بروز بحران  انجام  گردد

  اموزش مدیریتی  بطور مستمر در طول سالهاي شغلی  ادامه داشته باشد.هاي  دوره،اموزش پشتیبانی
وشـیوه تهیـه چـک لیسـت ارزیـابی        غیرعامـل شنائی با نحوه نظارت طبق  عناوین اصول پدافند آموزش آ

چـک لیسـت تفرقـه     ،وپایش واحد هاي مختلف   طبق برنامه اي مستمر مانند چک لیسـت  مقـاوم سـازي   
بیمـاران، تجهیـزات و...چـک لیسـت     ،چک لیست بررسی وضعیت محلهاي امن مربوط به افراد ،وپراکندگی

برق  چک ،گاز رسانی ،چک لیست بررسی ایمنی در مقابل حریق،  سیستم  روشنائی،وضعیت آموزشبررسی 
وراهاي خروج اضطراري وچک لیست بررسـی وضـعیت   ها  لیست سیستم تاسیسات چک لیست وضعیت پله

  .داروئی  وتجهیزات وووسایل مصرفی چک لیست بررسی  ایمنی ازمایشگاهها  واتاق عمل و.هاي  ایمنی انبار
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آموزشـی  هاي  وتهیه پوستر و پمفلیت  غیرعاملوهمچنین تعیین گروههاي علمی  تخصصی آموزش پدافند  
ایجاد کتابخانه الکترونیکی واز برنامه هاي آموزشی که عالوه بر ارتقا سطح آگاهی عمومی افراد در ،مربوطه

وگیري از آسـیب پـذیري  بـه    ایجاد انگیزه ومشارکت سازمانی وتعهد سازمانی اهمیت خاص خود را دارد جل
کارکنان وخانواده هاي آنان از لحاظ روحی وجسمی باافزایش اراده واعتماد به نفـس در کارمنـدان از طریـق    

ومهارت هاي زندگی سالم، مشاوره ها  تدوین  بسته هاي آموزشی مشترکتآ با خانواده هاي آنان در زمینه شیوه
حـوادث غیـر    ،کمک هاي اولیـه   ،تعلیم وتربیت اسالمی ،القاخ،مدیریت استرس وفشارهاي روانی ،خانواده

  آشنائی با نهج البالغه و.....   ،ترویج وتوسعه فرهنگ آموزش قران،مترقبه وراههاي مقابله با آن
دوره اي در سطوح مختلف با پیاده سازي سناریوي از قبل طراحی شده میزان  هاي  ودربرنامه اجراي مانور

کنتـرل    غیرعامـل براي اجراي شرح وظایف  محوله  وانجـام اصـول پدافنـد    ها  وواحد آشنائی وامادگی افراد
وارزیابی میشود.و،بعد از اجراي مانور بایستی برنامه مقابله با حوادث  واشکاالت  ونقایص مشاهده شده  بـاز  

لویـت  نگري واقدامات اصالحی انجام شود  وخروجی این برنامه ریزي حصول نیازهـاي آموزشـی جدیـد واو   
بندي آموزشی ومجددآ تدوین مجلد آموزش فرهنگ سازي ونهادینه سازي پدافند غیر عامل  سال بعد خواهد 

  بود.   
  نتیجه گیري  

نفر از   1900عنوان دوره آموزشی جهت       21نظر به اینکه درتدوین برنامه عملیاتی آموزش تعداد 
پرسشنامه آشنائی برنامه ریزي گردید نتایج حاصل از کارکنان مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان  

درصد آگاهی وآشنائی پیرامون موضوع  26بیان گرمیانگین تقریبآ 1391در سال  وآگاهی پدافند غیر عامل 
درصد حاکی از  73ارتقا میزان میانگین  به  1392سال در بعد از اتمام بسته آموزشی  پدافند غیر عامل  بودو

افزایش سطح معلومات ودانش کارکنان پیرامون موضوع پدافند غیرعامل می باشد. وهمچنین از تجزیه 
وتحلیل هاي بدست آمده نیاز هاي آموزشی جدیدي جهت برنامه ریزي آتی نهادینه سازي پدافند غیر عامل 

سبک زندگی بر ،سیاست هاي کالن نظام،نامه هاي پنجم  دولت ازجمله  دوره هاي آموزشی آشنائی با بر
  مبناي آموزه هاي دینی و.... احصاء گردید.

  منابع  
  89پدافند غیر عامل شهریور  1خبرنامه شماره  ،علی ،دکتر کرمی
 89پدافند غیر عامل شهریور  2خبرنامه شماره  ،علی ،دکتر کرمی

 زدهمبخش اول تا سی  115جزوات آموزشی اورژانس 
 مدیریت مراکز درمانی در بحران )،1386 (دکتر پازوکی  

 دانستنی هاي پدافند غیر عامل ویژه مدیران وکارشناسان )،1389(حمید  ،اسکندري 
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 اصول ومبانی پدافند غیر عامل )، 1389(جعفر ،موحدي نیا
 آشنائی با جنگ نرم )،1390(  محمد  ،ابراهیم نژاد

  آموزشی  مدیریت )،1381( علی ،دکتر عالقه بند

  ضمائم 
  1شماره  جدول

آموزش وتوانمندسازي  کارکنان در حیطه فرهنگ سازي وآموزش   برنامه عملیاتی :
 1391 -1392درسال عمومی بکارگیري اصول وضوابط پدافند غیر عامل  

 کرمانهدف کلی:  آشنایی ونهادینه سازي موضوع پدافندغیرعامل درمدیریت درمان تامین اجتماعی استان 

اهرنوع آفنددشمن قبل از هدف اختصاصی:   آموزش وتوانمندسازي کارکنان وافزایش سطح دانش وآگاهی آنها وارتقاء سطح مقاومت ملی دربرابر تهدیدات خارجی ومقابله ب
 وقوع بحران

 ................. ( دو ساله)28/12/92لغایت   30/2/91از تاریخ  ها  برگزاري دوره

 عملیاتیبرنامه 

 شاخص دستیابی تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا نام دوره آموزشی
تعداد نفرات 

 آموزش دیده
گزارش 
 پیشرفت

 انجام شد. 70 برگزاري دوره 5/3/91 5/3/91  مدیریت خطر
 انجام شد. 85 برگزاري دوره 16/6/91 16/6/91  مدیریت خطر

       
واحد  مقابله باآن   هاي  راه اصول مقابله باحوادث غیرمترقبه و

 آموزش
 انجام شد 60 برگزاري دوره 18/8/91 18/8/91

 انجام شد 50 برگزاري دوره 25/9/91 25/9/91 واحدآموزش مقابله باآنهاي  اصول مقابله باحوادث غیرمترقبه و راه
واحد  مقابله باآنهاي  اصول مقابله باحوادث غیرمترقبه و راه

 آموزش
 انجام شد 60 برگزاري دوره 22/11/91 22/11/91

 انجام شد 60 برگزاري دوره 29/11/91 29/11/91 واحدآموزش مقابله باآنهاي  اصول مقابله باحوادث غیرمترقبه و راه
       

واحد  آشنایی بااصول ومبانی پدافندغیرعامل
 آموزش

 انجام شد 45 برگزاري دوره 30/11/91 30/11/91

 انجام شد 45 برگزاري دوره 1/3/92 1/3/92 واحدآموزش ومبانی پدافندغیرعاملآشنایی بااصول 
واحد  آشنایی بااصول ومبانی پدافندغیرعامل

 آموزش
 انجام شد 45 برگزاري دوره 20/3/92 20/3/92

 انجام شد 45 برگزاري دوره 27/3/92 27/3/92 واحدآموزش آشنایی بااصول ومبانی پدافندغیرعامل
واحد  بااصول ومبانی پدافندغیرعاملآشنایی 

 آموزش
 انجام شد 50 برگزاري دوره 10/4/92 10/4/92

 انجام شد 70 برگزاري دوره 17/4/92 17/4/92 واحدآموزش آشنایی بااصول ومبانی پدافندغیرعامل
 انجام شد 45 برگزاري دوره 18/9/92 18/9/92 واحدآموزش آشنایی بااصول ومبانی پدافندغیرعامل

       
 انجام شد 50 برگزاري دوره 21/3/92 21/3/92 واحدآموزش آشنایی باجنگ نرم
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 انجام شد 50 برگزاري دوره 28/3/92 28/3/92 واحدآموزش آشنایی باجنگ نرم

 انجام شد 60 برگزاري دوره 9/7/92 9/7/92 واحدآموزش آشنایی باجنگ نرم
 انجام شد 50 برگزاري دوره 4/8/92 4/8/92 واحدآموزش آشنایی باجنگ نرم

       
 انجام شد 65 برگزاري دوره 20/3/92 20/3/92 واحدآموزش عملیاتی اطفاء حریق هاي  اصول وروش
 انجام شد 65 برگزاري دوره 20/4/92 20/4/92 واحدآموزش عملیاتی اطفاء حریقهاي  اصول وروش
 انجام شد 60 برگزاري دوره 19/10/92 19/10/92 واحدآموزش عملیاتی اطفاء حریقهاي  اصول وروش

       
 انجام شد 40 برگزاري دوره 29/7/92 29/7/92 واحدآموزش اولیههاي  کمک
 انجام شد 40 برگزاري دوره 27/8/92 27/8/92 واحدآموزش اولیههاي  کمک
 انجام شد 45 برگزاري دوره 29/8/92 29/8/92 واحدآموزش اولیههاي  کمک
 انجام شد 45 برگزاري دوره 2/9/92 2/9/92 واحدآموزش اولیههاي  کمک

       
 انجام شد 65 برگزاري دوره 6/8/92 6/8/92 واحدآموزش مدیریت استرس وفشارهاي روانی
 انجام شد 60 برگزاري دوره 12/8/92 12/8/92 واحدآموزش مدیریت استرس وفشارهاي روانی
 انجام شد 45 برگزاري دوره 18/8/92 18/8/92 واحدآموزش مدیریت استرس وفشارهاي روانی
   برگزاري دوره 21/8/92 21/8/92 واحدآموزش مدیریت استرس وفشارهاي روانی

  
50 

 انجام شد

       
 انجام شد 45 برگزاري دوره 27/8/92 27/8/92 واحدآموزش اخالق
 انجام شد 65 برگزاري دوره 3/9/92 3/9/92 واحدآموزش اخالق

       
 انجام شد 40 برگزاري دوره 12/9/92 12/9/92 واحدآموزش تعلیم وتربیت اسالمی
 انجام شد 45 برگزاري دوره 18/9/92 18/9/92 واحدآموزش تعلیم وتربلیت اسالمی

       
 انجام شد 60 برگزاري دوره 24/9/92 24/9/92 واحدآموزش توسعه وترویج فرهنگ آموزش قرآن

 انجام شد 60 برگزاري دوره 30/9/92 30/9/92 واحدآموزش آموزش قرآنتوسعه وترویج فرهنگ 
       

 انجام شد 55 برگزاري دوره 7/10/92 7/10/92 واحدآموزش آشنایی بانهج البالغه
 انجام شد 60 برگزاري دوره 12/10/92 12/10/92 واحدآموزش آشنایی بانهج البالغه

       
 انجام شد 60 برگزاري دوره 18/10/92 18/10/92 واحدآموزش آموزش شیوه زندگی سا لم
 انجام شد 60 برگزاري دوره 23/10/92 23/10/92 واحدآموزش آموزش شیوه زندگی سا لم

       
 انجام شد 50 برگزاري دوره 26/10/92 26/10/92 واحدآموزش راهبرد علوي دولت اسالمی
 انجام شد 55 برگزاري دوره 30/10/92 30/10/92 واحدآموزش راهبردعلوي دولت اسالمی

       
 انجام شد 45 برگزاري دوره 3/11/92 3/11/92 واحدآموزش سیاسی ومدیریتی امام خمینی(ره)هاي  آشنایی با اندیشه
 انجام شد 60 برگزاري دوره 8/11/92 8/11/92 واحدآموزش سیاسی ومدیریتی امام خمینی(ره)هاي  آشنایی با اندیشه

       
سیاسی ومدیریتی مقام معظم هاي  آشنایی بااندیشه

 رهبري 
 انجام شد 60 برگزاري دوره 10/11/92 10/11/92 واحدآموزش
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سیاسی ومدیریتی مقام معظم هاي  آشنایی بااندیشه
 رهبري

 انجام شد 60 برگزاري دوره 12/11/92 12/11/92 واحدآموزش

       
اساسی جمهوري اسالمی آشنایی باحقوق اساسی وقانون 

 ایران
 انجام شد 55 برگزاري دوره 15/1/92 15/11/92 واحدآموزش

آشنایی باحقوق اساسی وقانون اساسی جمهوري اسالمی 
 ایران

 انجام شد 65 برگزاري دوره 17/11/92 17/11/92 واحدآموزش

       
 انجام شد 60 برگزاري دوره 21/11/92 21/11/92 واحدآموزش آشنایی باعلوم ومعارف دفاع مقدس
 انجام شد 60 برگزاري دوره 25/11/92 25/11/92 واحدآموزش آشنایی باعلوم ومعارف دفاع مقدس

       
 انجام شد 40 برگزاري دوره 28/11/92 28/11/92 واحدآموزش مبانی فلسفی مدیریت اسالمی
 انجام شد 40 برگزاري دوره 30/11/92 30/11/92 واحدآموزش مبانی فلسفی مدیریت اسالمی

       
 انجام شد 40 برگزاري دوره 2/12/92 2/12/92 واحدآموزش نظام سیاسی اسالم برمبناي والیت فقیه
 انجام شد 40 برگزاري دوره 5/12/92 5/12/92 واحدآموزش نظام سیاسی اسالم برمبناي والیت فقیه

       
 انجام شد 40 برگزاري دوره 9/12/92 9/12/92 واحدآموزش مهدویت وفرهنگ انتظار
 انجام شد 65 برگزاري دوره 15/12/92 15/12/92 واحدآموزش مهدویت وفرهنگ انتظار

       
 انجام شد 40 برگزاري دوره 21/12/92 21/12/92 واحدآموزش جریان شناسی سیساسی و فرهنگی

  
  

   



1426 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
 

  

 2جدول شماره
  آموزشی  پدافند غیر عامل هاي  خالصه مشخصات و طرح درس دوره 

  
  ) کد :2  عنوان دوره: اصول ومبانی پدافندغیرعامل

  )  دوره پیش نیاز:   4  ) هدف آموزش: افزایش سطح آگاهی دانش ومعلومات کارکنان 3
  ) عنوان پست سازمانی شرکت کنندگان:5

  کلیه کارکنان مدیریت درمان 
  )مدرك تحصیلی پیشنهادي: 6

  کلیه رسته هاي شغلی
  6) مدت آموزش به ساعت:7
  

  آموزش :هاي  ) سرفصل8

  حمالت تروریسم سایبر  7  تعاریف واصطالحات  1

  مدیریت دانش، تروریسم وتروریسم سایبر  8  اهمیت دفاع غیرعامل  2

  تروریسم واینترنت  9  اهداف دفاع غیرعامل  3

  پنهان نگاري  10  استراتژي پنج حلقه واردن  4

  رمزنگاري  11  اصول دفاع غیرعامل  5

6    12    

  ) شیوه اجراي آموزش :10
  
  ) آموزش مجازي10 -2) آموزش حضوري           10 - 1

  ) روش ارائه محتوي :11
  ) کارگاه آموزشی 11-2) کالس درس(سخنرانی)        11 - 1
  شنیداري -) دیداري11 -4) مکاتبه اي         11 - 3
  ذکرشود.....)سایر                   11 - 5

  
  

  ) روش ارزیابی دوره:12
  ) عملی12- 1-3) شفاهی                12-1-2) کتبی           12-1-1) آزمون :   12 - 1
  مهارتی  هاي  ) فرمهاي تست12-2- 3)فرمهاي نظرسنجی دوره اي                 pre-past test              2-2 -12)12-2-1ارزشیابی:هاي  ) فرم12- 2

  
  
  

  
   



  q  1427  مدیریت وبرنامه ریزي آموزشی  وپدافند غیر عامل
 

  

  3جدول شماره 
عناوین پیشنهادي  کمیته پدافندغیرعامل مدیریت درمان تامین اجتماعی کرمان 

  92درسال 

اول
سه 

جل
  

  خروجی جلسه  عنوان جلسه

 ،کوتاه مدتهاي  تهیه برنامه
  میان مدت

وبلندمدت دستگاهی درحوزه  
  پدافندغیرعامل

 وتاکیدات مقام معظم رهبري درحوزه پدافندغیرعاملتدوین برنامه اي براي تبیین فرامین 
 تخصصیهاي  آموزش عمومی وکارگاههاي  برنامه برگزاري دوره

 تهیه برنامه زمان بندي شده براي تشکیل منظم جلسات کمیته پدافندغیرعامل 
 تهیه وتدوین سندراهبردي پدافندغیرعامل 

  

دوم
سه 

جل
  

  خروجی جلسه  عنوان جلسه

سازي واطالع آموزش، فرهنگ 
  رسانی

 آموزشی براي کارکنان، کارشناسان ومدیران دستگاههاي  تهیه واجراي طرح
 اطالع رسانی وکمک درنهادینه نمودن باورهمکاران نسبت به موضوع پدافندغیرعامل

 خلی داهاي  فضاسازي فرهنگی وکمک به توسعه اطالعات پدافندغیرعامل وتکرارمفاهیم وتبلیغ آن بااستفاده از ظرفیت
 کمک درامرتبلیغات وهدایت افکارعمومی نیروهاي دستگاه درزمان بحران براي مقابله با عملیات روانی دشمن

  آموزشی ونمایشگاهی  هاي  پوستر، بروشور وبسته،تولیدوانتشارمحصوالت فرهنگی درحوزه پدافندغیرعامل اعم از فیلم، تیزر

سوم
سه 

جل
  

  خروجی جلسه  عنوان جلسه

وامکان سنجی نیازسنجی 
پژوهشی وپایان هاي  طرح
متناسب با  ،دانشجوییهاي  نامه

براي طرح در  ،دستگاه اجرایی
شوراي پژوهشی مربوطه 

  وبررسی وتصویب 

مدفون هاي  هیدرولیکی، سازههاي  نوین در مصالح مقاوم، سازههاي  استحکامات دفاعی(شبیه سازي ضربه، نفوذوانفجار، فناوري
 زیرزمینی وتونل و...)اي ه ونیمه مدفون، سازه

مکان یابی مراکز حیاتی وحساس،  ،)RS) وسنجش از دور(GISآمایش ودفاع سرزمینی (سیستم اطالعات جغرافیایی(
 ایمن و...)هاي  پراکندگی، عرصه

)CCDشناسایی و...)هاي  فریب، روشهاي  مدرن، ماکتهاي  اختفا، پوشش ،) (استتارنوین 
 کنترل جمعیت) ،فرماندهی وکنترل، استمرارتولید، بومی سازيمدیریت بحران ناشی از تهاجم(

 عمومی، تهدیدشناسی و...)هاي  پدافندنرم(جنگ روانی وتبلیغات، رسانه
 سایبر(فناوري اطالعات، امنیت شبکه و نرم افزار، تهدیدات، جنگ الکترونیکی، مخابرات امن واضطراري و ...)

 اورژانس صحرایی و...) ،هنوین، طب رزمی، تغذیهاي  پزشکی(تکنولوژي
 دفاع آبی(جنگ آبی)، خطوط ارتباطی، موانع وشبیه سازي دفاعی  ،سد وممانعت
  الکترومغناطیسی، گرافیتی، لیزري، صوتی، بیولوژیکی و راه کارهاي مقابله باآن. ،EMP، HMPها  ناتوان کننده

  
   



1428 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
 

  

  4جدول  شماره 
 11/8/91لغایت  5/8/91برنامه  زمان بندي هفته  پدافندغیرعامل 

  مدیریت درمان  تامین اجتماعی استان کرمان
  جدول برنامه ریزي برگزاري هفته پدافندغیرعامل

  مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان
 مقام معظم رهبري     "پدافندغیرعامل بایستی همچون شعله اي بلندشود "

ي ها  برگزاري  نمایشگاه  عکس پدافندغیرعامل و ارسال فایل عکستهیه و  مردم، بسیج و پدافندغیرعامل 5/8/91 جمعه
  RASمربوطه به کلیه مراکز ازطریق سیستم 

فرهنگ سازي، آموزش و پژوهش و تولیدعلم  6/8/91 شنبه
 پدافندغیرعامل

پخش صوتی بیانات مقام معظم رهبري  در مدیریت درمان وسایر مراکز درمانی 
دقیقه در ابتداي شروع ساعت  10پدافندغیرعامل به مدت تابعه در خصوص  

  اداري
ارائه سخنرانی توسط معاونت درمان درخصوص ضرورت آشنایی با 

 پدافندغیرعامل
 نصب پالکارداطالع رسانی شعارهفته پدافندغیرعامل

 مکاتبات اداري مدیریتهاي  درج شعارهاي هفته پدافندغیرعامل در سربرگ
تی وآموزشی درباره پدافندغیرعامل درسطح مدیریت پخش بروشورهاي تبلیغا
 ومراجعین به ستادمدیریت

 اقتصادمقاومتی،پیشرفت پایداروپدافندغیرعامل 7/8/91 یکشنبه

پخش صوتی بیانات مقام معظم رهبري  در مدیریت درمان وسایر مراکز درمانی 
ت دقیقه در ابتداي شروع ساع 10تابعه در خصوص  پدافندغیرعامل به مدت 

 اداري
 1برگزاري کالس آموزشی مبانی پدافندغیرعامل گروه 

 برگزاري کمیته پدافندغیرعامل

 آمادگی،مقاومت همه جانبه وپدافندغیرعامل 8/8/91 دوشنبه

پخش صوتی بیانات مقام معظم رهبري  در مدیریت درمان وسایر مراکز درمانی 
ابتداي شروع ساعت دقیقه در  10تابعه در خصوص  پدافندغیرعامل به مدت 

  اداري
مسابقه ارائه بهترین پیشنهادات درخصوص پیاده سازي اقدامات انجام شده 

 پدافندغیرعامل درمراکزدرمانی واهداي جایزه به نفرات اول تا دهم
 آموزش آمادگی اجراي اقدامات درزمان وضعیت قرمز یا خطر

 لدفاع سایبري، فناوري نوین وپدافندغیرعام 9/8/91 سه شنبه

پخش صوتی بیانات مقام معظم رهبري  در مدیریت درمان وسایر مراکز درمانی 
دقیقه در ابتداي شروع ساعت  10تابعه در خصوص  پدافندغیرعامل به مدت 

  اداري
آموزش واطالع رسانی درخصوص حمالت سایبري توسط کارشناس فرابري داده 

 ها
کنان ازطریق سیستم ارسال مقاالت پدافندغیرعامل واطالع رسانی کلیه کار

RAS  

 تامین انرژي پایداروپدافندغیرعامل 10/8/91 چهارشنبه

پخش صوتی بیانات مقام معظم رهبري در مدیریت درمان وسایر مراکز درمانی 
دقیقه در ابتداي شروع ساعت  10تابعه در خصوص  پدافندغیرعامل به مدت 

  اداري
 2 برگزاري کالس آموزشی مبانی پدافندغیرعامل گروه

برگزاري آزمون طرح کتابخوانی کتاب اصول ومبانی پدافندغیرعامل جهت کلیه 
 کارکنان مدیریت درمان (بیمارستانها ومراکزدرمانی تابعه)

 



  ي فرسودة شهري ایرانها بافتالزامات پدافند غیرعامل در 
  1مصطفی محمدي ده چشمه

   چکیده 
در گرو تکامل تدریجی حیات شهر به سوي سازگاري با نیازهاي زمانی ـ مکانی ، پایداري شهري

فرسودگی بافت شهرها و در نهایتایجاد فضاهاي ناایمن و ناامن ، است و تحقّق نیافتن این سازگاري
فرسودهشناسایی و پهنه بندي   هزارهکتار بافت40شهرهاي ایرانبیشازاکنوندر  هم. گرددرا سبب می

، ساخت اکولوژیک ایران خیز وسیل خیز بودن بوم زلزلههاي  شده  کهبا وجود تهدیداتیچون چالش
 هاوجود این پهنه، فضایی شهرهاي کشورهاي  و محدودیتها  چالش ناامنی اجتماعی در این پهنه

از این رو بازشناسـی و تـدوین   . رود شمار می امنیتی در شهري به همچون تهدیدي براي پایداري
فرسودة شهري به ویژه در مناطق با پتانسیل باالي هاي  بافتپذیري در  هاي دفاعدالزامات و استاندار
ضرورتی غیر قابل انکـار  ، انسانی و تکنولوژیک) مانند پهنۀ جغرافیایی ایران، خطرپذیري(طبیعی

وضـعیت  ، هاي موثر بر ساختار پدافندي شهرها را تحلیـل سه بخش مولفهاین پژوهش در . است
فرسوده و مسئله دار شهري را تشریح و در نهایت الزامات پدافند غیرعامل به هاي  بافتپذیري دفاع

فرسودة شهري در شرایط عادي و غیر عادي(اضطرار ناشـی از  هاي  بافتپذیر نمودن منظور دفاع
، بـر مبنـاي ماهیـت و روش   ، کاربردي، پژوهش حاضر بر مبناي نوع. استبحران) را ارائه داده 

کالن مورد انتظار هاي  یافته. باشد می اسنادي، تحلیلی و بر مبناي ابزار گردآوري اطالعات -توصیفی
پدافند اثربخش بر ساختار  ها) (مولفه و معیارهايها  تدوین شاخص .1از این پژوهش عبارتند از:  

فرسـودة  هاي  بافتپذیر نمودن به منظور دفاع پدافند غیرعاملتعریف الزامات  .2شهرها  غیرعامل
  شهري ایران با توجه به الگوهاي غالب خطرپذیري 

 شهرهاي ایران، ایمنی و امنیت شهري، پدافند غیرعامل، بافت فرسوده ها: واژه کلید

   

                                                   
  m.mohammadi@scu.ac.ir/  جغرافیا و برنامه ریزي شهري دانشگاه شهید چمران اهواز استادیارگروه .1
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  مقدمه
هاي بنیادي کمی و کیفی فراوانی قرار  ویکم در معرض دگرگونی ي بیست شهر و شهرنشینی در آغاز سده

مدهاي یاپ هاي کالبدي ـ اجتماعی، مرزبنديو ي رشد شهر گرفته است،تمدن کنونی بیش از پیش شهري شده و
دنبال  تر و به روز پیچیده هاي شهري روزبه وارد آورده، ابعاد سکونتگاهناگواري را بر پیکر هستی اجتماعی 

و  1هاي شهري نمایان شده است. از نمودهاي این ناپایداري، دوگانگی شهري بوم آن، ناپایداري در زیست
ها) و ( شهر شمالی ـ  ها و شهر تاریکی پیدایش مفاهیمی چون (شهر آفتابگیر و شهر برفگیر)، (شهر روشنایی

 ي پیچیده و درهم  نیافته شهر جنوبی) است. گواه آشکار این ناسازگاري شهري، پدیداري و گسترش سامان
  ها همراه است.  هاي فرسودة شهر  است که عموماً با نابودي هویت فضایی و سقوط ارزش بافت

دلیل ناسـازگاري زمـانی و همسـازي بـا      ، به فرسودههاي  ي شهري، بافت نشده در فرایند رشد شتابان و کنترل
هـاي انسـانی بـا     شبافت جدید، از رونق و پویایی بازمانـده و بـا تـرویج احسـاس تعلّـق مکـانی و سـقوط ارز       

یـابی اسـکان    اند از: گستردگی و پراکنش نامتعادل، شکل رو شد که اهمِّ آن عبارت هاي روزافزونی روبه چالش
ع قـومیتی و محلّـی بـاال،         غیررسمی و دسترسی نامناسب به امکانات، وجود بناهـاي نامقـاوم و ریزدانـه، تنـو

هاي مختلف طبیعـی و   پذیري با زمینه محیطی و بصري و درنهایت، پیدایش الگوهاي خطر  هاي زیست آلودگی
فرسودة شهري را بـه عنـوان یـک چـالش     هاي  توان مهم ترین خصیصه اي که بافت می انسانی. اما به جرأت

ا) کنند را فقدان ایمنی در بعد فیزیکی(ساخت و ساز، تآسیسات و تجهیزات و زیرساخت هـ شهري معرفی می
  و فقدان امنیت اجتماعی و در مجموع دفاع پذیري بافت در برابر  حوادث و مخاطرات تعبیر نمود.

ــت   ــال، وجــود باف ــن ح ــا ای ــاي  ب ــی     ه ــور خاص ــا کش ــایی ی ــۀ جغرافی ــتص  منطق ــهري مخ ــودة ش فرس
اري هاشناسایی شده (شوراي عالی شهرسازي و معمـ  گونه بافت هزارهکتار از این40اکنوندرایرانبیشاز نیست.هم

) کهبا وجود مشکالت درونی (محدودیت فضایی شهرها، افزایش قیمت زمـین و مسـکن و   123، 1383ایران، 
خیـز و   عدم دسترسی موثر شهروندان به امکانات و خدمات) از یکسو و وجود مشکالتی چون چالش زلزلـه 

تـی در شـهر   سیل خیزبودن بوم شـمار   هاي کشـور بـه  ساخت اکولوژیک ایران، خودتهدیدي براي پایداري امنی
  روند.   می

از آنجایی که با اتکا به اسناد مصوب فرادست از جمله برنامۀ برنامۀ پنجم توسـعه، برنامـه چشـم انـداز     
فرسوده، مـدیریت ایمنـی و   هاي  موضعی احیا و مرمت بافتهاي  توسعۀ شهري و طرحهاي  طرح ،بیست ساله

هـاي   ، لزوم طرح موضوع الزامـات پدافنـدي در بافـت   امنیت شهر و شهروندان همواره مورد توجه بوده است
: 1392چشـمه،  آسیب پذیر ضرورتی انکار ناپذیر است(محمدي دههاي  فرسوده به منظور ایمن سازي این پهنه

سـازي کالبـدي،   هـاي فرسـوده، ایمـن    شـهري در بافـت   غیرعامل).هدف نهایی از بکارگیري اصول پدافند 238

                                                   
1. Urban Dualism 
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سازي فضاهاي مرده و بال استفادة شهر است و اصـل کلّـی   لت فضایی و باز زندهاستقرار امنیت اجتماعی و عدا
  باشد. می ریزي اجتماعی کالبدیمبتنی بر رویکرد توانمندسازي حاکم بر آن است نوعی برنامه

  مبانی نظري
سوي نابودي کالبديـ   فرسودگی عبارت است از خارج شدن اجزاي کالبدي شهر از شکل اصلی و حرکت به

توان  ). در چهارچوب یک شهر، می112، 1383ژاد و شماعی،  ن ؛ حاتمی13، 1384کردي شهر (زبردست، عمل
 -3فرسودگی کارکردي؛  -2اي؛  فرسودگی کالبدي ـ سازه -1مفهوم فرسودگی را در ابعاد گوناگونی همچون: 

 -6سودگی مکانی؛ فر - 5؛ "رسمی"و  "قانونی"فرسودگی  -4فرسودگی در تصویر ذهنی (فرسودگی بصري)؛ 
). 1391:3، محمدي ده چشمه و همکارانفرسودگی نسبی یا اقتصادي، ارزیابی کرد ( - 7فرسودگی مالی و 

سازمانی،  درمجموع، فرایندي که طیِّ آن، کالبد و فعالیت و درمجموع فضاي شهري دچار نوعی دگرگونی، بی
شود،  خاطرات جمعی و افول حیات شهري می قوارگی و درنهایت، عامل زدودن تناسبی، بی تعادلی، بی بی

ترین معیارهاي تبیین فرایند فرسودگی بافت  ). مهم32، 1376، احمديشود ( فرسودگی بافت شهري نامیده می
  ):1384اند از (شوراي عالی شهرسازي و معماري،  شهري عبارت

عات با مساحت % قط50ریزدانگی قطعات مسکونی، نمایانگر فشردگی و فزونی قطعات ـ بیش از  .1
ع؛  120زیر  مترمرب 

 اي نامناسب و غیرمقاوم بودن ابنیه؛ ناپایداري کالبدي، نمایانگر سیستم سازه .2
  متر. 6هایی با عرض زیر  ي معابر مناسب ـ کوچه ها و شبکه نفوذ ناپذیري، نمایانگر عدم دسترسی .3

ان بیشـتر بـر ابعـاد کالبـدي     شده از سوي شوراي عالی شهرسازي و معماري ایـر  هاي ارائه هر چند شاخص
کنـد، فضـاي    بر پیامدهایی که بر کالبد شهر نمایان می فرسودگی متمرکز است، با وجود این، فرسودگی عالوه

منـد بـراي    دهد و بر این اساس، ضـرورت برخـوردي نظـام    اجتماعی و طبیعی شهر را نیز تحت تأثیر قرار می
  کند.  یها را پرهیزناپذیر م گونه بافت سازي این ایمن

سـاخت) معنـا    اي چند نظامی) را مصونیت در برابر حوادث و سوانح (طبیعی و انسـان  عنوان واژه ایمنی (به
یافتنی نیست، بدین منظـور از   اي صددرصد دست گونه که ایمنی به اند و از این دیدگاه معتقدند؛ از آنجایی کرده

). 78، 1390، محمـدي ده چشـمه  کننـد (  تفاده مـی اس "سطح پیشرفت ایمنی"و  "ارتقاي ایمنی"واژگانی مانند 
داند کـه سـاختارهاي مختلـف فیزیکـی،      اي از کارها و راهکارهایی می ایمنی شهري را زنجیره "فاطمی عقدا"

غیرفیزیکی و فردي را در مقابل حوادث توانمند کرده و مقاومت آنها را در برابر رخدادن حـوادث مختلـف   
  اي دارد: ، ایمنی ابعاد و سطوح دوگانهدهد. از این دیدگاه افزایش می

هاي حیاتی در سطح کالن و ایمنی سـاختارهاي درونـی در سـطح     ایمنی فیزیکی: ایمنی سازه، بناها و شریان
رد.   خُ
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  ).6، 1382ایمنی غیرفیزیکی: شامل آمادگی ذهنی، فکري، فردي و اجتماعی (فاطمی عقدا، 
) الزامـات  8ـ اجتمـاعی کشـور، بخـش عمـران، در بنـد (       ي اقتصـادي  ي سوم توسعه در راهکارهاي برنامه

وسـاز و تقویـت نظـارت فنّـی بـر       اصالح ضـوابط و مقـرّرات سـاخت   "اند:  سازي شهري چنین ارائه شده ایمن
سوزي و استفاده  هاي خاك، آتش جنبشسازي ساختمان و تأسیسات شهري در مقابله با زلزله، ریزش و  مقاوم

  . "نوان پناهگاه عمومیع هاي عمومی به از ساختمان
ب  گونـه پرداختـه    ) به موضوع ایمنی در سـرزمین ایـن  15)، بند (1383ضوابط ملّی آمایش سرزمین (مصو

رعایت اصول ایمنی و الگوي پدافند غیرعامل از قبیل استفاده از شرایط جغرافیایی و عـوارض طبیعـی،   "است: 
امن به لحاظ سوانح طبیعی و انتخاب مقیاس بهینـه  هاي  ي سرزمین، انتخاب عرصه پراکندگی مناسب در پهنه

 "مندي از پوشش دفاعی پذیري در برابر تهدیدها و بهره در استقرار جمعیت و فعالیت در راستاي کاهش آسیب
  ).229، 1387(وزارت مسکن و شهرسازي، 
ـ     سازي بافت هدف نهایی از فرایند ایمن ر آن اسـت کـه   هاي فرسوده، عدالت فضایی و اصـول کلّـی حـاکم ب

ي کالبدي و عملکردي، مداخله با کمترین اثربخشی بـر بافـت تـاریخی     اند: از سازگاري زمانی، مداخله عبارت
)Ecola, 2004, 42ریـزي اجتمـاعی بـر مبنـاي رویکـرد       کارگیري نـوعی الگـوي مهندسـی و برنامـه     ) و به

). ابـزار اصـلی ایـن رویکـرد     Tibalds, 2005, 235سازي شهر از مخاطرات شـهري (  توانمندسازي و مصون
عـد        مداخله در بافت ت و مـدیریت مخـاطرات) و ب عـد کالبـدي (مرمـ هاي شهري، بازآفرینی و بازسازي در ب

 اجتماعی) شهر است.  1اجتماعی (توانمندسازي
کند و بر این باور است یک شهر سرزنده و ایمن، باید فضـایی   شهر ایمن را شهري جذّاب توصیف می2یوان
تـی، آلـودگی صـوتی و ذهنـی و زیباشـناختی را بـراي         خالی از هرگونه عامل ناپسند محیطی، انباشـتگی جمعی

ه کنـد،   زندگی شهروندان ارائه کند و به آسایش نسبی شهروندان و تقویت مشارکت اجتماعی شهروندان توج
وارد الزامـی بـراي   گـذارد و خـود از مـ    ي مردم و کیفیـت آن تـأثیر مـی    چراکه شهر ایمن، بر زندگی روزانه

  یداري اجتماعی و فرهنگی شهر است .سرزندگی شهري و پا
  هاي آن فرسودگی بافت شهري و ویژگی

پایداري شهري، در گرو دگرگونی و تغییر تدریجی حیات شهر در ابعاد گوناگون و به سوي سازگاري با 
ق نیافتن این سازگاري، کم فرسودگی بافت شهرها در ابعاد کم سبب  نیازهاي زمانی ـ مکانی است و تحقّ

شود. فرسودگی عبارت است از خارج شدن اجزاي کالبدي شهر از شکل  کالبدي، اجتماعی و عملکردي می

                                                   
1- Empowerment/ Enabling 
2. Yuen 
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). در چهارچوب 112، 1383ژاد و شماعی،  ن سوي نابودي کالبدي ـ عملکردي شهر (حاتمی اصلی و حرکت به
  باشد:  می نی زیر قابل مطالعهتوان مفهوم فرسودگی را در ابعاد گوناگو یک شهر، می

  اي؛  فرسودگی کالبدي ـ سازه •
 فرسودگی کارکردي •
 فرسودگی در تصویر ذهنی (فرسودگی بصري)؛  •
 ؛ "رسمی"و  "قانونی"فرسودگی  •
 فرسودگی مکانی؛  •
 فرسودگی مالی  •
  فرسودگی نسبی یا اقتصادي  •

شـهري بـا بافـت    هـاي   اخت پهنـه ترین معیارهاي شن )،  مهم1384شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران(
  فرسوده را به صورت زیر تعیین نموده است: 

 120% قطعات با مسـاحت زیـر   50ریزدانگی قطعات مسکونی، نمایانگر فشردگی و فزونی قطعات ـ بیش از  
ع؛  مترمرب 

 اي نامناسب و غیرمقاوم بودن ابنیه؛ ناپایداري کالبدي، نمایانگر سیستم سازه
 متر. 6هایی با عرض زیر  ي معابر مناسب ـ کوچه ها و شبکه انگر عدم دسترسینفوذ ناپذیري، نمای
فرسـوده در سـطوح تصـمیم سـازي و     هـاي   دهد که در ایران نگرش غالب پیرامون بافـت  می بررسی نشان

باشـــــــد. بــــــا ایــــــن وجـــــــود    مــــــی  اجرایــــــی، عمومــــــاً نگرشـــــــی شهرســــــازانه   
باال در مواجــه بــا بالیــاي طبیعی(ســیل، زلزلــه و...)، بافتهایفرسودهشــهریبدلیلنوعخطرپذیریومیزانتخریبپذیری

تکنولوژیک(آتش سوزي، تصادفات و جنگ) و انسانساخت(اغتشاش، نـاآرامی )،از منظربرنـامهریزي دفـاعی    
  شوند.  می آسیب پذیر محسوبهاي  شهرها نیز، از پهنه

  عبارتند از: غیرعاملي از منظر مالحظات دافاع  هاي بافت فرسوده ترین ویژگی مهم
ت باال ◘ ؛جمعی  
  ؛ریزدانه بودن اراضی قطعات مسکونی ◘
تی باال ◘ ؛تراکم خالص و ناخالص جمعی  
  ؛فرسودگی و فشردگی بافت مسکونی ◘
 ؛کمبود شدید فضاي باز و فضاي سبز شهري ◘

  پذیر بودن در برابر مخاطرات احتمالی؛ ریسک ◘
هآالینده درسطح  کهن و کنونیهاي  وجود کانون ◘   ها؛ محلّ
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هوآمد درسطح مح کارآمد رفت ي شبکه نبود ◘   ها؛ ها و ریز پهنه لّ
تی و در حال گذار؛ نیمه ساختار اجتماعی و فرهنگی ◘  سنّ
  ناپسندبندي وسیماي شهري  ضعف شدیداستخوان ◘

  اصول کالن پدافندغیرعاملشهري
در 1زیرساختهاي حیاتی و حساس ي نوین عالوه بر رشد تصاعدي جمعیت،تمرکزیکی از ویژگی هاي شهرها

آنهاست. تأسیسات حیاتی شامل ارتباطات، انرژي، سیستم هاي بانکی و پولی، حمل و نقل، سیستم هاي 
انباشتگی جمعیت چنین تمرکزي عالوه بر ایجاد معضالتی نظیر  .آبرسانی در حوزه دولتی و خصوصی می باشد

(بروز حوادث طبیعی و یا حمالت ، توزیع ناعادالنه امکانات، ترافیک و ...، در مواقع بحرانی در تک شهر ها
دشمن) تهدیدي اساسی براي بقاي نظام سیاسی تلقی می شود. با از بین رفتن بخش عمده اي از این مراکز 

در مجموع مهم ترین عواملی که امروزه  حکومتی، کشور در آستانه یک تهدید حیاتی قرار خواهد گرفت.
رتند از مخاطرات طبیعی(سیل، زمین لرزه، گردباد، طوفان در عصر پست متروپل شهرها را تهدید می کنند عبا

و ...) مخاطرات انسانی(تهاجم دشمن، آشوب هاي شهري، ناآرامی و ...) مخاطرات تکنولوژیک (آتش سوزي، 
  انفجار، انتشارا گاز هاي سمی، تصادفات و ...).

تی را در بر مـی گیـرد. دیویـد    پدافند غیر عامل شهري به گستردگی و تنوع تهدیدها، دایرة مفهومی متفاو
معتقد است کـه   2"از پدافند غیر عامل تا دفاع غیر نظامی و بازگشت دوباره "الکساندر در مقاله اي با عنوان

پدافند غیر عامل نوعی استراتژي بود که به منظور مدیریت امداد و نجات، ساخت پناهگـاه و  اعـالم خطـر    
). با این وجود با آغاز عصر Alexander,2002, p209رفته شد(براي غیر نظامیان در زمان جنگ به کار گ

جنگ هاي اتمی، ناکارآمدي این سیاست در مدیریت شرایط اضطرار بیش از پیش مشـخص شـد. ایـن عامـل     
سبب شد تا پس از پایان جنگ سرد محتواي کاربردي پدافند غیر عامل به طور مشخصی از عملیات نظامی به 

تغییر یابد و مفاهیم شکل گرفته جدیـدي کـه هریـک بیـانگر بارمعنـایی خـاص       ها  امور اورژانسی و بحران
، برنامـه  5، آمـادگی در شـرایط اضـطرار   4، مدیریت در شرایط اضـطرار 3بودند، پدیدار شوند. مدیریت بحران

از جمله مفاهیمی می باشند  8دفاع غیر نظامی و حفاظت مدنی ،7، خدمات اضطراري6ریزي در شرایط اضطرار
پس از تغییر شکل محتوایی در واژه پدافند غیر عامل به منظور پاسخگویی در شرایط بحـران در ادبیـات   که 

                                                   
1- Critical Infra Structure 
1- From CicilDefense to Civil Protection and Back Again, Daivid Alexander 
2- crisis management 
3- emergency management 
4- emergency preparedness 
5- contingency planning 
6- emergency services 
7- civil protection 
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  ). 23: 1392، محمدي ده چشمهجهانی پدیدار شدند(
واژه پدافند غیر عامل با مفاهیمی که عمدتاً  نزدیک به دفاع غیرنظامی، دفاع شهري  1980از ابتداي دهه 

بودند، در ادبیات جهانی پرکاربرد شد.  پدافند شهري در این واژگان بـه معنـاي    و آمادگی در شرایط اضطرار
حوادث داعی نژاد با تاکید بر تنوع  ).114: 1386موحدینیا، (است» حفاظت از غیرنظامیان در شرایط بحران«

پــذیري و افــزایش امنیــت و ایجــاد قابلیــت  کــاهش آســیب راپدافنــد شــهري ، هــدف طبیعــی و غیرطبیعــی
هـا و مـردم    هاي به موقع به منظور نجـات جـان انسـان    العمل هاي مختلف و عکس پذیري در وضعیت افانعط

 انجمن دفاع شهري نوین ایرانـدفاع شـهري   ).6: 1385در فضاهاي شهري می داند(داعی نژاد و همکاران، ساکن 
در بر گیرنده کلیه عناصر آن می باشد و به حفاظت شهر  می داند که دفاعی غیرنظامی در گستره یک شهررا 

 دفاع شـهري تاکید . و عناصر مردمی آن در برابر حوادث غیر مترقبه، جنگها، بویژه جنگهاي نوین می پردازد
بر اهمیت آموزش هاي عمومی و ارائه راهکارهـاي نـوین دفـاع غیـر نظـامی اسـت و اولویـت را بـر          عمدتاً

  .)123: 1383 جدي،اصغریان(درمانپیشگیري می گذارد تا 
 ,FEMAمهم ترین الزامات حاکم بر راهبرد پدافند غیر عامل شهري را می توان به صورت زیر بر شمرد(

2007،Lane,2003،Fearnley,2005،Alexander, 2002  ،و بهتـاش و   1385، سازمان پدافند غیر عامـل
  ):1390همکاران، 

  هر هاي ایمن در جغرافیاي شانتخاب عرصه ◘
 تعیین مقیاس بهینه استقرار جمعیت و فعالیت در فضا و سبک سازي آن ◘

  پراکندگی در توزیع عملکردها متناسب با تهدیدها  ◘
 سازي و شکل بخشی به مراکز تک عملکردي شهريکوچک ◘

 تمرکز زدایی و شکل بخشی به شهرهاي چند مرکزي   ◘
 هاي حیاتی، حساس و مهمسازي سازه سازي ایمنمقاوم ◘

 پذیر کردن بافت هاي شهرينفوذ  ◘
در نهایت باید گفت: پدافند غیرعامل در برابر الگوهاي غالب خطرپذیري شهري از مهم ترین راهبردهاي 

ــه ویــژه بافــت  ــه شــده از ســوي برنامــه ریــزان شــهري  هــاي  ایمــن ســازي فضــاهاي شــهري ب فرســوده ارائ
ــت( ــد Lane,2003,p263اس ــل). پدافن ــهري غیرعام ــوان  1ش ــه عن ــه ب ــرایط  ک ــادگی در ش ــتراتژي آم اس
) نیز 32: 1388، غیرعامل(سازمان پدافند بازدارندگی) و یا استراتژي 114: 1392محمدي ده چشمه (2اضطرار
طبیعی و تکنولوژیک شهري هاي  شود، پاسخگویی به نیاز شهروندان براي حفاظت در برابر بحران می شناخته
یک و تکنولوژیک را در برخطرپذیري کالبدي، اکول حیطه هاي متنوعاست و    گیرد. می وژِ

                                                   
1- Civil Passive 
2- Emergency Preparedness 
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  فرسودة شهريهاي  الزامات دفاع پذیري بافت
عامترینویژگیبافتهایفرسودهشهریکه پرداختن به مقوله دفاع شهري را در آنها اجتناب ناپذیر نموده است، 

یک رامیتوانبیبهرهگیازیکساختارمنسجمشهریدرابعادمختلفاجتماعی،کالبدي،محیطی،زیستمحیطی و تکنول وژِ
  دانست.

Û     فرســــــــــــودههـــــــــــاي   الزاماتاجتمـــــــــــاعی دفـــــــــــاع ناپـــــــــــذیري بافـــــــــــت: 
ــود . قلمروهایشهریبابافتفرسودهامروزهبهعنوانیکپهنهشهریناهمگنباساختاراجتماعیآسیبپذیرشناختهمیشـــــــــــــــــ
جذبمهاجرینبامنشأجغرافیاییمتفاوتیکیازمهمترینعواملوفاکتورهایمؤثربرتنوعساختاراجتماعیوتشدیدحسالمکانیدراینمحد

–ازطرفیشـــــــــــــــــــــــــــــکلگیریجداییگزینیاجتماعی. محسوبمیشــــــــــــــــــــــــــــود ودهها
  .  فضاییوتحمیاللگویدینامیکناموزونیازگسترشفضاییشهرنیزنتیجهایازواگراییجریاناتجمعیتیاینپهنههااست

Û ازبعد کالبدي،بافتهایفرسودهامروزهباچالشهایفراوانیمواجهمیباشد :فرسودههاي  الزاماتکالبدي دفاع ناپذیري بافت .
نیمرخموفولوژیکنامناسب،ناکارآمدیشبکهارتباطی،تراکم باالي 

شهري،توزیعنامناسبجمعیتوخدمات،ریزدانگیوناپایداري1جمعیتی،ناسازگاریدرجانماییکاربریها،وجودخردهفضاهایبیدفاع
و بد فرم ریزدانه ، باال ،عدمدسترسیو نفوذ ناپذیري، عمر باالي ابنیه و بهره گیري از مصالح نامناسب، تراکم جمعیتی

 باشند.  می فرسودههاي  از مهم ترین موانع دفاع پذیري بافت و فشردگی بافت مسکونی دانه بندي اراضی، پیوستگیبودن 

Û فرسودههاي  الزاماتمحیطیوزیستمحیطی دفاع ناپذیري بافت: 
  : ازاینمنظرفاکتورهایمؤثربرخطرپذیریبسترمکانیبافتهایفرسودهشهریرامیتوانبهدودستهتقسیمنمود

o وجودکانونهایبالقوهآالینــــــــــــــــــــــــــــــــدههوا : لودگیزیســــــــــــــــــــــــــــــــتمحیطیآ
ــرکتها( ــت )کارگاهها،صنایعوش ــتقرار  باف ــنعتی و اس ــاي  ،آلودگیصوتیوبصري،آلودگیمنابعآبوخاکوآلودگیپسماندهایص ه

  فرسوده در حریم نا ایمن زیست محیطی (گسل، رودخانه ) و حریم ناایمن انسانساخت(تاسیسات آب، برق و انرژي)
o ــدهایمحیطی ــیل،طوفانو : تهدی ــدیدپیامدهاي ناخواستهزلزله،زمینلغزش،رانش،ریزش،س ــوده از ...  تش درقلمروهایبافتفرس

  باشند. می فرسودههاي  عوامل دفاع ناپذیري پهنه
Û  ــت ــذیري بافـــــــــ ــاع ناپـــــــــ ــک دفـــــــــ ــاي  الزاماتتکنولوژیـــــــــ ــودههـــــــــ  :فرســـــــــ

وزي و انفجار به علت فرسایش افزایشضریبخطرپذیریبافتهایفرسودهدرارتباطباتصادفاتجادهایدرونشهریوبروزحوادثآتشس
  .خطرپذیریتکنولوژیکبافتهایفرسودهمحسوبمیشوندهاي  و تأسیسات ازمهمترینگونهها  زیرساخت

 

                                                   
1 - lost Space 
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  گیري نتیجه
ي ها بر زیرساخت ترینپیامدهایرشد شتابانشهرنشینی در ایران،عالوه ازمهم

م ومسئلهها یابیبافت نامناسبشهریبرایساکنانومهاجرانشهري، شکل شهري و درنهایت  دار پیرامونودرون ینامنظّ
محیطیواقتصادیرادر پیداشته  هاي بسیاراجتماعی ـ فرهنگی، زیست ضریب باالي خطر پذیري استکهچالش

یاخیر، ها شدنزمینبهیکمنبعکمیاب اقتصادیدردهه است. این مسئله، درکنارتبدیل
ي  فادهاست یفرسوده (فضاهاي مرده و بیها یبهینهازبافت شدهاستکهاستفاده سبب

تویژه شهري)کهیکیازمنابعاصلیتأمینزمیندرون ی ایبیابد.  شهریاست،اهم  
ریـزي و   نگر شهري در برنامه ي نبود بینش آینده دهنده ، نشان نتایج ارزیابی شرایط موجود در بافت فرسوده

هـاي   وري متـأثر از اثربخشـی فـاکت    شهري است. در این ارتباط، بافت فرسـوده هاي  ي این بخش هدایت توسعه
قاعده، پراکنـده و خـودرو شـکل     ریزي) بی سیستمی (نظام مدیریت و برنامه سیستمی  اکولوژیک و برون درون

بودن از یک ساختار هماهنگ شـهري   بهره ، بی نشده ي این الگوي رشد کنترل ترین نتیجه گرفته است. برجسته
محیطی و مدیریتی است کـه درنهایـت،    زیستدر ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، کالبدي، محیطی، 

هاي وسیعی از شهر گشته است. در این  بخشی به الگوي ناامنی و دفاع ناپذیري شهري در پهنه عامل اصلی شکل
سـازي در چهـارچوب    رفـت از آن بـه سـوي ایمـن     پذیري شـهري، بـرون   ارتباط، پس از شناخت ابعاد ریسک

پذیر نمودن براي معاصرسازي کالبدي بافت بـا تأکیـد بـر اشـکال      مداخله در بافت فرسوده با محوریت دفاع
مرمت (بهسـازي، بازسـازي و نوسـازي) و مـدیریت مخـاطرات، مداخلـه در بافـت اجتمـاعی بـا تأکیـد بـر            

شود. شـکل   توانمندسازي اجتماعی ـ اقتصادي و مداخله براي مدیریت محیطی و کنترل مخاطرات پیشنهاد می 
 غیرعامـل ي کشور مبتنی با رویکرد پدافنـد   فرسودههاي  سازي در بافت ی پیشنهادي ایمن، مدل تحلیل1ي  شماره

عدي و چند سطحی مطرح است و  دهد. در این مدل، دفاع پذیر نمودن بافت به را نشان می عنوان فرایندي چند ب
  شود.  عنوان هدف نهایی از مداخله در بافت فرسوده حاصل می به

  غیرعاملفرسوده با رویکر پدافند هاي  سازي بافت هادي ایمن. مدل تحلیلی پیشن1شکل 
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سرمایۀ وري نیروي انسانی با رویکرد  ارتقاء بهرهعوامل مؤثر بر علل و بررسی 
مطالعۀ موردي: اداره برق شهرستان ( پدافند غیرعاملمولفه  عنوان به اجتماعی

  )نطنز

 1درخشنده مرادي
  

  چکیده
سازمان استفاده موثر و بهینه از منابع و امکانات گوناگون  رسالت مدیریت و هدف اصلی مدیران هر

اده بهینـه از نیـروي   در این رسالت استف. انرژي و اطالعات است، مواد، سرمایه، چون نیروي کار
وري نیروي انسانی) از اهمیت خاصی برخوردار است چراکه انسان بر خالف سـایر   انسانی (بهره

سادگی از آن استفاده نماید و مهمتر   تواند به اختیار است و مدیر نمیمنابع سازمانی داراي عقل و 
  . باشد اینکه نیروي انسانی نه تنها یک منبع سازمانی است بلکه تنها عامل بکارگیري سایر عوامل می

ي  جامعه. پردازیم می» وري کارکنان علل و عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره«در این تحقیق به بررسی    
به ، حجم نمونهو باشد  نفر) می 25( اداره برق شهرستان نطنزر این تحقیق تمامی کارکنان آماري د

و ابعادش متغیرهاي  سرمایۀ اجتماعی در این تحقیق. انتخاب شدند دلیل کوچکی جامعه کل آنها
ا فرضیه و ب 3براساس  ند ومتغیر وابسته در نظر گرفته شده ا عنوان به کارمندان وري  بهرهو  مستقل

. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا سطح معناداري آن مشـخص شـود   spssافزار  استفاده از نرم
معنادار  ۀمستقل و متغیر وابسته رابط هايمتغیرهر یک از  بین نتیجه بدست آمده بدین قرار است: 

  . شوند آماري وجود دارد یعنی تمام فرضیات این تحقیق تأیید می
  بعد شناختی، بعد رابطه اي، بعد ساختاري، سرمایۀ اجتماعی، نیروي انسانی وري بهره :ها کلیدواژه

   

                                                   
  کارشناس ارشد مدیریت دولتی و مدرس دانشگاه آزاد و پیام نور نطنز .1
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  مقدمه
وري هستند بدین معنی که   تمام کشورهاي جهان در پی بدست آوردن پیشرفتهایی در زمینه بهره امروزه

بتوانند با مصرف منابع کمتر به مقدار تولید ملی بیشتري دست یابند زیرا میان درآمد سرانه هر کشور و 
زندگی بهتر افراد جامعه  يراوري تالش ب  اي مستقیم وجود دارد تالش براي بهبود بهره  وري رابطه  شاخص بهره

  1371) ،یرسپاسیم(، است
شود نیروي انسانی بتواند بهتر فکر کند، بیندیشد، بیافریند، نـوآوري    وري در سازمانها موجب می  بهره بهبود

گیري آن به جاي حال و گذشته خلق و ساختن آینـده    کند و نگرش سیستماتیک پیدا کند، تفکري که هدف
  . )1380 ،یابطح، (است
کننـد در    بسیاري از سازمانها مدیران بیشترین وقت خود را متوجه انجام فعالیتهاي جاري سـازمان مـی   در 

، وري کنند  ریزي، هدایت و کنترل فعالیتها براي افزایش بهره  حالیکه الزم است وقت بیشتري را صرف برنامه
وري و مدیریت فراگیر و جـامع    دو دهه اخیر ضرورت ایجاد و گسترش بخش بهره طی. 1371) ،یرسپاسیم(

؛ لذا در این تحقیق به بررسی علل و عوامل مؤثر وري در سازمانها از اهمیت بسزایی برخوردار شده است  بهره
  پردازیم. وري نیروي انسانی از نگاه سرمایه اجتماعی  می بر ارتقاء بهره

 مسأله   بیان
توسعه اي بهتر و کارا تري هاي  بهره مند از سطوح باالتر سرمایه اجتماعی از دستاوردهاي  سازمان

برخوردارند. سازمان هایی که از طریق بستر سازي و اعتماد سازي میتوانند به تولید سرمایه اجتماعی 
ولید بپردازند. سرمایه تحریک و تشویق افراد و ایجاد محیطی که افراد با اعتماد به تهاي  بپردازند. یعنی بستر

کارایی، امکان بهره وري باالتري را فراهم میکند. در هاي  اجتماعی با تعدیل یا از کار انداختن نارسایی
اخیر اهمیت سرمایه اجتماعی به مثابه یک داراي نامشهود سازمانی، مورد توجه عالقه مندان هاي  سال

زیر عنوان ها  مفهوم سرمایه اجتماعی در درون سازمانمباحث سازمان و مدیریت قرار گرفته است. بخشی از 
شود. مثالً اگر شاخص بهره وري را تغییر در عملکرد  می سازمان غیر رسمی و مفاهیم مربوط به آن مطالعه

  آوریم.  می سازمان بدانیم، سرمایه اجتماعی را به عنوان جزئی از دارائی نامشهود به حساب
ابعاد سـرمایه هـاي اجتمـاعی خـود مـی تواننـد درك بهتـري از الگـوي          با شناخت و شناساییها  سازمان

تعامالت بین فردي و گروهی داشته باشند، و با استفاده از سرمایه هاي اجتماعی می توانند سیستمهاي سازمانی 
خود را بهتر هدایت نمایند، یکی از این موارد، بهره وري است. سـرمایه اجتمـاعی مجموعـه اي از مفـاهیمی     

است که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضاي یک اجتماع شده و ها  ند اعتماد، هنجارها و شبکهمان
تمـام کشـورهاي    امـروزه ). از طرفی 2002-1995 ،در نهایت منافع متقابل آنان را تامین خواهد کرد (پوتنام

بتوانند با مصرف منابع کمتر  وري هستند بدین معنی که  جهان در پی بدست آوردن پیشرفتهایی در زمینه بهره
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شـود نیـروي     وري در سازمانها موجـب مـی    بهره بهبود). 1371 ،یرسپاسیم(به مقدار تولید ملی بیشتري دست 
انسانی بتواند بهتر فکر کند، بیندیشد، بیافریند، نوآوري کند و نگرش سیسـتماتیک پیـدا کنـد، تفکـري کـه      

دو دهـه   طـی ). 1380ی، و کـاظم ی ابطحـ ، (اختن آینده اسـت گیري آن به جاي حال و گذشته خلق و س  هدف
وري در سـازمانها از اهمیـت     وري و مدیریت فراگیر و جامع بهـره   اخیر ضرورت ایجاد و گسترش بخش بهره

وري نیروي انسانی  ؛ لذا در این تحقیق به بررسی علل و عوامل مؤثر بر ارتقاء بهرهبسزایی برخوردار شده است
  پردازیم. یه اجتماعی میبا رویکرد سرما
  تحقیق و ضرورت اهمیت
توان   نویسد ظهور و سقوط ملتها را می  داري می  مادیسون مورخ نامدار در کتاب مراحل رشد سرمایه آنگوس

حضور در  براي بینی کرد.  وري آنان تعیین یا پیش  در سرتاسر تاریخ جهان با مشخص ساختن سطح بهره
توانند حضور قوي پیدا کنند که ضمن استفاده بهینه از عوامل تولید،   رهایی میالمللی کشو  هاي بین  صحنه
پذیري کامل با دیگر کشورها باشند با   هاي کشاورزي، صنعت و خدمات آنها نیز در حالت رقابت  بخش

را به نیروي انسانی به عنوان  زمشود که این کشورها بهاي ال  نگاهی به کشورهاي موفق جهان دیده می
وري خود در منافع حاصل از تولید سهیم   دهند و در مقابل این نیرو با باال بردن بهره  همترین عامل تولیدي میم

پایین در سازمانها، شرکتها و مؤسسات مختلف ناشی از عوامل گوناگونی است متناسب با  وري  بهره شوند.  می
به کلیه تالشهاي سیستماتیک و ساختار یافته این عوامل روشهاي متفاوتی نیز براي رفع مشکالت وجود دارد 

وري   نظام ارتقاي بهره نهابراي حذف یا کاهش تلفات ناشی از مواد، ماشین، انسان و یا تعادل نادرست بین آ
 وري را به خوبی شناخت.  وري قبل از هر چیز باید عوامل مؤثر بر بهره  شود. براي ارتقاي بهره  گفته می

   )1387 استادزاده،(
وري نیروي کار تأثیر دارد انگیزه نیروي کار در انجام کار است. عـواملی    مهمترین عاملی که بر روي بهره

باشند. عوامـل    وابسته می نیکه بر روي انگیزه نیروي کار تأثیر دارند به دو دسته کلی مادي و فرهنگ سازما
جامعـه و بـرآورد نیازهـاي اولیـه افـراد       مادي به میزان حقوق و دستمزد افراد در مقایسه با سطح قیمتهـا در 

پـردازد کـه جـو مـدیریتی و فضـاي        (نیازهاي مازلو) بستگی دارد. عوامل فرهنگ سازمانی به این مسأله مـی 
آیا امکان بروز عقاید و افکار نو را بـه زیردسـتان    سازمانسازمان براي کارکنان چگونه است یعنی مدیریت 

هـا    هـا و صـالحیت    دهد یا خیر؟ آیا معیار انتخاب و بکارگیري افراد در مشاغل بر اسـاس شایسـتگی    خود می
باشد یا این که معیار صرفاً بر اساس داشتن رابطه و اطالعات محض است. آیا سیستم تشویق و تنبیه عادالنه   می

کنـد تفـاوت قائـل      کند و کسی که کـم کـاري مـی     وجود دارد، یعنی سازمان بین کسی که کار می ندر سازما
شود؟ میزان مشارکت در سازمان چقدر است مدیران تا چـه میـزان محـیط را بـراي انجـام کـار جـذاب          می

کنار آن توجه به وري نیروي کار نخواهد شد. در  حقوق و مزایا به تنهایی باعث افزایش بهره افزایشاند.  نموده
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وري   ها بسیار مهم است. مدیریت موفـق منـابع انسـانی در ارتقـاء بهـره       مسائل عاطفی و نیازهاي روحی انسان
  ).1380 ،يپورزاهد( سازمان اهمیت بسزایی دارد

وري، چند عامل که اهمیت بیشتري   این پژوهش سعی شده است از مجموعه عوامل مؤثر بر ارتقاي بهره در
وري بـا    مورد سنجش قرار گیرند تا نقش و اهمیـت آنهـا در ارتقـاي بهـره    رمایه اجتماعی و ابعادش) (سدارند 

  معیارهاي کمی تعیین گردد.
  چارچوب نظري 

  اجتماعی سرمایه
 و مدیریت در تازگی به و اقتصاد ،شناسی جامعه در امروزه که است نوینی مفاهیم از اجتماعی سرمایه

 و درون در موجود منابع به اجتماعی است. سرمایه قرارگرفته استفاده مورد اي گسترده صورت سازمان به
 سرمایه ،تجاري هاي فرصت ،عقاید ،اطالعات شامل منابع این دارد. تجاري اشاره و شخصی شبکه ي میان

 در اجتماعی شود. سرمایه می همکاري و اعتماد ،نیت حسن حتی و عاطفی هاي حمایت ،نفوذ قدرت و ،مالی

 و جسمی سالمتی ،نشاط و شادابی جمله از زندگی کیفیت بر چنین هم و جوامع هاي اقتصادي موفقیت
  ) .2000، ( بیکر، دارد تاثیر افراد عمر طول افزایش ،روانی

ایجـاد   باعـث  تعـاریف  تنـوع  ایـن  کـه  دارد وجـود  اجتماعی سرمایه مفهوم با ارتباط در متعددي تعاریف
مفهـوم   بیـان  براي متعدد هاي واژه آمدن بوجود با مطلب این  .است گردیده حوزه این دانشمندان سرگردانی
و  قیـد  ،جمعـی  روحیـه  ،اجتمـاعی  انرژي از: عبارتند واژگان از این است. برخی شده تشدید اجتماعی سرمایه
 در ).2001 ،1رسـمی، ( هـارپر   غیـر  و رسـمی  شبکه هاي،اجتماعی منابع ،جمعی هاي شبکه ،اجتماعی بندهاي

  .شود می تعاریف سرمایه اجتماعی بیان از زیر برخی
 منظـور  بـه  ،یکـدیگر  بـا  کـردن  کار براي افراد هاي توانایی از است عبارت اجتماعی سرمایه:2فوکویاما

 از اسـتفاده  بـا  قوشـال  و ). ناهاپیـت 1995 ،ها،( فوکویامـا  سازمان وها  گروه در مشترك اهداف به دستیابی

 ایـن  براسـاس   .سازمانی پرداختنـد  عملکرد بر اجتماعی سرمایه تاثیر نحوه تحلیل به منابع بر مبتنی رویکرد

کنـد.   می فراهم را هاي متنوعی قابلیت آنان براي منابع این که هستند منابع از اي مجموعهها  سازمان رویکرد
 کـه  آورنـد  مـی  بـه وجـود   را هـایی  قابلیـت  سـازمان  براي هستند و دوام کم و نظیر بی کمیاب، که منابعی

 بـه  اجتمـاعی  به سـرمایه  سازد.آنان می مطمئن رقباي شان مقابل در رقابتی مزیت داشتن ازحیث راها  سازمان

انـد،،( بلینـو و    تعمـیم داده  اجتمـاعی  سـرمایه  بـه  را شـده  ذکـر  هاي ویژگی کلیه و نگریسته منبع یک دید

                                                   
1 Harper 
2 Fukuyama 
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 سازمان توانایی با مثبتی طور به اجتماعی سرمایه که کردند بیان )1999( 1بورن وان و لینا ).2002 ،همکاران

 از بـاالیی  سـطوح  گروهی و توسعه هاي فعالیت نمودن پذیري، مدیریت انعطاف در کارکنان، تعهد ایجاد در

 سـطح  اسـت  ممکـن  خـاص،  اسـتخدامی  کنشهاي که را هایی راه بورن وان و ارتباط دارد. لینا فکري سرمایه

 کـه  هنگـامی  کـه  کننـد  مـی  بحـث  نماینـد. آنهـا   می بررسی دهند، افزایش راسازمان  درون اجتماعی سرمایه

 بـه  که نمایند استفاده خدماتی جبران سیستمهاي از گیرند، پیش در ثباتی را با استخدامی هاي رویه سازمانها،

 کـه  دهنـد  و پـاداش  کرده انتخاب را افرادي دهند و کارهاي فردي  پاداش جاي به گروهی و تیمی کارهاي

 دارند، (لینـا  می بر گام سازمان، اجتماعی سرمایه و افزایش ایجاد راه در هستند و قائل ارزش جمعی کار براي

 نـابودي  و ایجـاد  بـر  کـه  دارد وجود گوناگونی عوامل چه اگر که است معتقد 2). کلمن1999بورن،  وان و

 کـه  است عواملی آن و است مهم خاصی طور به آنها، بزرگ دسته یک تنها گذارد، می اثر اجتماعی سرمایه

 رسـمی  منـابع  اسـت ؛  دسـته  ایـن  در مهمـی  عامـل  فراوانی، و رفاه  .کند می وابسته یکدیگر به کمتر را افراد

 دهـد  می اجازه عوامل این حضور است. دیگري عامل دولت) کمکهاي گوناگون (انواع ،نیاز زمان در حمایت

 ). لـذا 1990 ،نشـود، (کلمـن   تجدیـد  و گردیـده  مستهلکاست،  آمده وجود به که اجتماعی سرمایه هر که

بایـد   نمایـد.  تسـهیل  را کارکنـان  توسـط  اجتمـاعی  سـرمایه  توسعه که نموده ایجاد را فرهنگی باید سازمانها
فراینـدهاي   همچنـین  گـردد ؛  منظـور  پـاداش  و عملکرد ارزیابی سیستمهاي در اجتماعی سرمایه شاخص هاي

 مشـی  خـط  بایـد  اینکـه  ضمن ،نماید تقویت را اجتماعی سرمایه که ارزش گیرد انجام طرقی به باید ارزیابی

عمـل   اعتمـاد  بـر  مبتنـی  از روابط وسیعی شبکه درجهت توسعه اثربخش خدمات و جبران انسانی هاي منابع
  ).2003 ،نماید، ( تیمون و همکاران

 سازمانی اجتماعی سرمایه ابعاد
سطح  به توجه با محقیقین از یک هر و بوده بعدي چند و پیچیده مفهومی اجتماعی سرمایه که آنجایی از

 مختلفی انواع توان می اجتماعی سرمایه ادبیات در ،اند پرداخته اجتماعی سرمایه ابعاد به بررسی خود تحلیل

سرمایه  مختلف صاحبنظران نمود. مشاهده اند، نموده ارائه محققین از یک هر که ،اجتماعی سرمایه از ابعاد
به  مربوط زمینه این درها  بندي تقسیم معروفترین از یکی اند. اما کرده تقسیم مختلفی ابعاد به را اجتماعی
سرمایه  ،لذا اند. کرده استفاده بندي تقسیم این از تحقیق این در محققان که باشد می قوشال و ناهاپیت
  .شود می تقسیم اي رابطه و شناختی ،ساختاري بعد سه به اجتماعی

 در ،شـود  مـی  یافتها  سازمان در که را روابطی کلی الگوي بعد این :اجتماعی سرمایه ساختاري بعد .1

 بـر  در کننـد را  مـی  برقـرار  سـازمان  در یکدیگر با افراد که میزان روابطی ،بعد این که معنا دارد. بدین نظر

                                                   
1 Leana and van Buren  
2 Coleman 
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 ،شـبکه  در موجـود  پیونـدهاي  شامل اجتماعی سرمایه ساختاري. بعد )2002، 1گیرد، ( بولینو و همکاران می
   ).1983، 2،(باتمن و ارگانشود می سازمانی تناسب و شبکه ترکیب و شکل

 اجتماعی سرمایه شناختی بعد .2
 درك مشترك یا ،دیدگاه یک در ،اجتماعی شبکه یک درون کارکنان اشتراك میزان برگیرنده در بعد این

پردازد، ( بولینو و  می سازمان یک در افراد میان روابط ماهیت به رابطه اي بعد مانند و است  آنان میان
 و هاي مشترك، (ناهاپیت روایت و مشترك کدهاي و گردد: زبان می زیر شامل موارد و )2002همکاران، 

 مشترك هاي روایت و زبان آوردن وجود به طریق از توان می قوشال و ناهاپیت نظر طبق ). بر1998 ،قوشال

 دارند، وجود هم با دو هر مشترك زبان وها  روایت که جایی در .یافت دست کارکنان میان متقابل درك به

 تسهیم را خود دانش ،کنند می مبادله را خود عقاید کنند، می بحث یکدیگر با بیشتري سهولت به کارکنان
 .رسانند می یاري دیگران به تري موثر طور به و کنند می

 اجتماعی سرمایه رابطه اي بعد  .3
 این بر ساختاري بعد حالی که در دیگر، عبارت گیرد. به می بر در را سازمان یک در روابط ماهیت بعد این

و  ماهیت بر رابطه اي بعد خیر، یا رابطه دارند هم با سازمان، یک در کارکنان آیا که گردد می امر متمرکز
 مانند آن و عشق صمیمیت، اعتماد، وسیله به روابط این آیا مثال، طور گردد (به می متمرکر روابط این کیفیت

 تعهدات و هویت ،هنجارها اعتماد، شامل بعد ). این2002خیر؟)، ( بولینو و همکاران،  یا شود می مشخص
  ). 1998 ،قوشال و شود، (ناهاپیت می

  وري  بهره مفهوم
تمهیدات به طریق علمی به بهره وري عبارت است از به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروي انسانی و  

و رضایت کارکنان، مدیران و مصرف کنندگان. تعاریف دیگر، بهره وري نیروي ها  منظور کاهش هزینه
انسانی را حداکثر استفاده مناسب از نیروي انسانی به منظور حرکت در جهت اهداف سازمان با کمترین 

 ).1380 ،يپورزاهد،(زمان و حداقل هزینه داشته اند
س دیدگاه سازمان بهره وري ملی ایران، بهره وري یک نگرش عقالنی به کار و زندگی اسـت. ایـن   بر اسا

، مشابه یک فرهنگ بوده که هدف آن هوشمندانه تر کردن فعالیتها براي یک زندگی بهتر و متعـالی اسـت  
  .1371) ،یرسپاسیم(

بهره وري عبارت است به دست آوردن  حداکثر سود ممکن از نیروي کار، توان، استعداد و مهارت نیروي 
انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات زمان، مکان و ... به منظور  ارتقاء رفاه جامعه، به گونه اي که افـزایش  

                                                   
1 Bolino and et al 
2 Bateman and Organ 



  q  1447  وري نیروي انسانی ارتقاء بهرهعوامل مؤثر بر علل و بررسی 
 

  

جتمـاعی همـواره مـدنظر    ا سـاختار آن به عنوان یک ضـرورت، در جهـت ارتقـاء سـطح زنـدگی انسـانها و       
  ).1387استادزاده، ، (صاحبنظران سیاست، مدیریت و اقتصاد قرار دارد

داد یک فـرد، واحـد و سـازمان بـه کـار گرفتـه         مفهومی است که براي نشان دادن نسبت برون وري  بهره
ـ   شود هر چه بهره  می ود. در جهـان  وري یک سازمان بیشتر باشد هزینه تولید واحد کار در آن کمتر خواهد ب

نیـروي انسـانی کمتـر،     باوري سازمان محل کار خود را افزایش دهیم باید   پر رقابت امروز اگر بخواهیم بهره
وري یک   سرمایه کمتر، زمان کمتر، فضاي کمتر و به طور کلی با منابع کمتر، تولید بیشتري داشته باشیم. بهره

توانائیها، نگرشها و رفتار کارکنان آن بستگی دارد. بـین دو  سازمان بیش از هر عامل دیگر به دانش، مهارتها، 
وري الزم است بـا    وري و کیفیت کار همبستگی مثبت وجود دارد و براي شناخت بهتر مفهوم بهره  عامل بهره

تعریف کیفیت کار آشنا شویم. کیفیت شامل وجوهی از کاالهـا و خـدمات اسـت کـه پاسـخگوي نیازهـاي       
کننده درآمد است. نکته قابل توجه آن است که کیفیت یک کاال در باالترین و قیمت مصرف کننده و تأمین 

 ).1378ساعتچی، ، (آن در پایین ترین سطح ممکن باشد

  و نگهداري نیروي انسانی سیستم جذب ،وري بهره 
سازمان با کمترین زمان و  فحداکثر استفاده مناسب از نیروي انسانی به منظور حرکت در جهت اهدا

  ).1380 ،یابطحنامند، ( می داقل هزینه را بهره وري نیروي انسانیح
تواند ویژگیهاي افراد داوطلب (توانایی، تجربـه و ...) را بـا     که یک شیوه گزینش کارآمد دارد می سازمانی

شرایط مورد نظر تطبیق دهد. مدیریت سازمان در فرایند گزینش فرد مناسب نخست باید شرایط و نیازهـاي  
مناسـب جـذب باعـث     سیستمورد نظر را مشخص کند که این فرایند را تجزیه و تحلیل شغل گویند. شغل م

ــی  ــایی م ــاري نیروه ــته      اســتخدام و بکارگم ــتري داش ــتگی بیش ــل، شایس ــه عوام ــر مجموع ــه از نظ ــود ک ش
  ).1387استادزاده، ،(باشند

غلی بـراي همـه افـراد،    مطلوب و کردار درست مدیران، فـراهم کـردن شـرایط الزم پیشـرفتهاي شـ      رفتار
بکارگیري نیروها مناسب با توان و استعداد و تجربیات آنها در مشاغل مناسـب، پرداخـت مـزد متناسـب در     

و ایجاد شـرایط   مانقبال انجام کار، قدردانی از انجام کار به نحو مقتضی و مناسب، مشارکت گروهی در ساز
و راهکارهاي مـرتبط بـا سیسـتم نگهـداري منـابع       مساعد براي بروز خالقیت و نوآوري در مجموعه مفاهیم

 ).1380 ،يپورزاهد،(باشند  انسانی می

  تحقیق اهداف
  هدف اصلی:  -

  اداره برق  بر ارتقاء بهره وري کارکنان نقش سرمایه اجتماعی شناسایی
  اهداف فرعی: -
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  اداره برق بر ارتقاء بهره وري کارکنان نقش ابعاد سرمایه اجتماعی شناسایی -1
  ارتقاء بهره وري کارکنان ايبرارایه راهکارهاي مناسب  -2

  تحقیق هاي  فرضیه
  فرضیه اصلی:

 شود. می اداره برق شهرستان نطنزسرمایه اجتماعی موجب ارتقاء بهره وري نیروي انسانی 
  فرضیات فرعی:

  شود. می طنزاداره برق شهرستان نبعد ساختاري سرمایه اجتماعی موجب ارتقاء بهره وري نیروي انسانی 
  شود. می اداره برق شهرستان نطنزبعد شناختی سرمایه اجتماعی موجب ارتقاء بهره وري نیروي انسانی 

 شود. می اداره برق شهرستان نطنزبعد رابطه اي سرمایه اجتماعی موجب ارتقاء بهره وري نیروي انسانی 
  

 مدل مفهومی  
  
  
  
  
  
  
  

    روش تحقیق
آنجایی که از یکسو هدف تحقیق حاضر تعیین روابط تجربی میان ابعاد سرمایه اجتماعی  و بهره وري می از 

باشد و همچنین از سوي دیگر به دنبال افزودن به دانش کاربردي در این زمینه می باشد از نظر هدف 
  کاربردي، واز نظر نحوه گردآوري اطالعات توصیفی از نوع همبستگی می باشد.

بـه عنـوان متغیـر     کارمنـدان  وري  بهرهو  سرمایه اجتماعی و ابعادش متغیرهاي مستقل :هاي تحقیق متغیر
   .ندوابسته در نظر گرفته شده ا
  :جامعه و نمونه آماري

و باشـد   نفـر) مـی   25( اداره تامین اجتماعی شهرستان نطنـز ي آماري در این تحقیق تمامی کارکنان  جامعه
  .انتخاب شدند جامعه کل آنهابه دلیل کوچکی  ،حجم نمونه
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  آزمون فرضیات
جهت آزمون فرضیه هاي  پژوهش از لذا  ،سوالت پرسشنامه در طیف لیکرت بودهدر این تحقیق، از آنجا که 

  .ه استاستفاده شدSPSS 16 تک نمونه اي با استفاده از نرم افزار  Tآزمون 
  

  نتیجه  معناداري سطح  درجه آزادي  T مقدار  فرضیه
  تایید  002/0  24  030/2  اصلی

  تایید  01/0  24  664/2  فرعی اول
 تایید  032/0  24  184/2  فرعی دوم

 تایید  04/0  24  979/2  فرعی سوم

  اتتک نمونه اي براي فرضی Tنتایج آزمون 
 

طرفـی توجـه    معنادار است. از 24با درجه آزادي  به دست آمدهT  ادیرنتایج جدول نشان می دهد که مق
 می باشـد. ها نشان دهنده  معناداري متغییر است نیز 05/0 که کمتراز معناداري بدست آمدهح وبه مقدار سط

وجود و ارتقاء سرمایه اجتمـاعی و ابعـادش،    د و در صورت نتایید می شوات در نتیجه میتوان گفت:که فرضی
  افزایش خواهدیافت.اداره تامین اجتماعی شهرستان نطنز وري منابع انسانی   بهره

  

  نتیجه گیريبحث و 
 اجتماعی ما است. مفهوم بهره وري در خالل قرون گذشته و بهره وري یک مقوله مهم در زندگی انفرادي و

در حال حاضر به عنوان یک شاخص، بیانگر سطح  بویژه در طی دهه هاي اخیر تحوالت زیادي یافته و
گرفته است. بهره وري در سطح ملی افراد است که مورد توجه همه محققین قرار  زندگی فردي، سازمانی و

سازمانی مالکی است براي تعیین موفقیت یا ناکامی. بهره وري مفهومی است فراگیر که مفاهیمی مانند 
افزایش کمیت محصوالت، بهبود کیفیت محصوالت، کاهش هزینه تولید، رضایت مندي کار کنان (همچنین 

  را در بر میگیرد. سهامداران ) رضایتمندي مشتریان و
تلفیق آنها  عوامل مختلف تولید که محصول هر سازمان اعم از کاال یا خدمات از تعامل و ر میان منابع ود

حاصل می شود، نیروي انسانی از ویژگی خاصی برخوردار است، اما تا کنون حداقل از دیدگاه نظري هیچ حد 
عواملی اسـت   علل ورصدد یافتن مرزي براي بهبود بهره وري نیروي انسانی ادعا نشده است. تحقیق حاضر د و

داده هاي الزم .  در این تحقیق، داشته باشد را در ارتقاء سطح بهره وري نیروي انسانی یکه می توانند سهم مثبت
جمع آوري گردید و تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از نرم افـزار   ،ي لیکرت از طریق پرسشنامه به شیوه
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spss  در سطح استنباطی، از آزمون که گرفت استنباطی صورت  بصورتدرt      تـک نمونـه اي جهـت تحلیـل
  باشد: فرضیات تحقیق استفاده شده است، که نتایج تحقیق به قرار زیر می

ح معناداري بدست ومعنادار است. ازطرفی توجه به مقدار سط 24با درجه آزادي  به دست آمدهT  ادیرمق
ات در نتیجه میتوان گفت:که فرضی می باشد.ها عناداري متغیرنشان دهنده  م است نیز 05/0 که کمتراز آمده

اداره بـرق  وري منـابع انسـانی     بهـره وجود و ارتقاء سرمایه اجتماعی و ابعـادش،   د و در صورت نتایید می شو
  افزایش خواهدیافت.شهرستان نطنز 

  
  پیشنهادات   

تجربه کاري و شایستگی علمی افراد متقاضی استخدام با ضـریب اهمیـت    ،وري منابع انسانی  براي افزایش بهره
  بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

به منظور ایجاد انگیزه فعالیت و جذب نیروهاي توانمند مـورد توجـه    نیروي انسانی،ترمیم حقوق و دستمزد 
  قرار گیرد.

نحوه رفتار و برخورد خـود بـا پرسـنل بـه     به فعالیت بیشتر، در  کارکنانمند نمودن   مدیران به منظور عالقه
  عنوان منابع اصلی تولید تجدیدنظر نمایند.

  در واگذاري شغل به افراد تناسب رشته تحصیلی و توان و تجربه آنها بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
  از افراد شایسته و فعال به طرق مقتضی تقدیر به عمل آید.

شرایط بروز خالقیت و نوآوري و ارتقـاء شـغلی بـه     ،سازمانه در به منظور نگهداري نیروهاي انسانی شایست
  نحو یکسان فراهم گردد.

گیریها و انتخاب روشهاي انجام کار و   زمینه مشارکت پرسنل در تصمیم ،افزایی  به منظور استفاده از نیروي هم
  کار گروهی به وجود آید.

گیرد و نتیجه ارزیـابی بـه منظـور ایجـاد انگیـزه       به طور منظم مورد ارزیابی قرار سازمانفعالیت پرسنل در 
  فعالیت بیشتر به آنان منعکس گردد.

در جامعه  سازمانارتقاي جایگاه  ،سازمانبراي ایجاد عالقه پرسنل به کار و احساس غرور از خدمت در این 
  مورد توجه قرار گیرد.

 تر قرار گیرد.مورد احترام و توجه بیش ،شخصیت افراد و مسائل انسانی در محیط کار

  منابع و مآخذ
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  پدافند غیرعاملجایگاه فرهنگ اسالمی در 
  1فائزه مرادي حقیقی

  
  چکیده

هاي خـود در برابـر   دفاع از عقاید و ارزش، عالوه بر دفاع از سرزمین، عاملدر مبحث پدافند غیر
مد ، براي کاهش تلفات در کنار دفاع از تاسیسات حیاتی، کند نیزخطراتی که کشور را تهدید می

حفظ روحیـه و  ، افزایش مقاومت، جا مورد توجه قرار گرفته استچه در اینآن. گیردنظر قرار می
در . باشدهاي فرهنگی و مذهبی میاز طریق توجه به زیرساخت، انسجام مردم در برابر تهدیدات
، ر چارچوب مـذهب هاي فرهنگی دبر زیرساخت تأکیدتوجه و ، واقع فرضیه اصلی این است که

هاي مرتبط با پذیري ذهنی و ارزشی و افزایش روحیه مقاومت در طرحعامل اصلی در کاهش آسیب
گرایی اسالمی که در آن عناصر مقـوم هویـت   بر گفتمان واقع . تأکیدخواهد بود پدافند غیرعامل

، ار گرفته استالمللی مورد توجه قر واقعیات موجود در سطح ملی و بین در کنار پذیرش، اسالمی
ساز بررسی استداللی اهمیت مذهب و هویت مذهبی در ایجاد انسجام و اتحـاد و همچنـین   زمینه

در ایـن  . مشروعیت در کشور خواهد شـد ، مشارکت، یی نظیر هویتها بحرانممانعت از تفرقه و 
سایر به ، گرایی اسالمیدال مرکزي گفتمان واقع عنوان به "قدرت انسجام بخشی مذهب"، پژوهش

در انتها تالش شده است تا با بررسی تطبیقی گفتمان . بخشدعناصر مرتبط با باور عمومی معنا می
اهمیت و جایگاه محوري مذهب ، در زمینه فرهنگ، هاي رقیبگرایی اسالمی با سایر گفتمانواقع

  . مورد بررسی قرار گیرد
   گرایی اسالمیگفتمان واقع، مذهبیهویت ، هاي فرهنگیزیرساختپدافند غیرعامل،  :ها کلیدواژه
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  الف) مقدمه
تواند پدافند به معنی دفاع است؛  این واژه مخالف کلمه آفند که به معناي حمله است قرار دارد.دفاع نیز می

  به دو شکل صورت پذیرد:
 شود.گیرد دفاع عامل گفته میعامل: به دفاعی که با سالح صورت می

افزار که در آن از سالح استفاده نشده و همچنین تالش عمده در آن در جهت : به دفاع بدون جنگغیرعامل
 باشد.ها میحفظ امکانات و جان انسان

پذیري نیروي اي از اقدامات غیرمسلحانه است که موجب کاهش آسیببنابراین پدافند غیرعامل مجموعه
هاي کشور در مقابل عملیات خصمانه و ها, اسناد و شریانها,تاسیسات, تجهیزات, سرمایهانسانی, ساختمان
چه در این میان از اهمیت باالیی برخوردار است حفظ روحیه مقاومت و انسجام گردد. آنمخرب دشمن می

  باشددر مردم از طریق راهکارهاي فرهنگی می
 هاي مذهبی در فرهنگ و فرایند جهانی شدنجایگاه زیرساخت

غاز پیدایش دوره مدرن مطرح بوده و همچنان نیز ادامه عملی که از آاي جدي و مهم نظري و هیکی از چالش
در این دوره و کیفیت ارتباط و تعامل آن با سایر نهادهاي اجتماعی  "دین"دارد, مربوط به نقش و جایگاه 

 گرایی همیشه در ایجاد شادابی,ورز قدمتی دیرینه دارد, تجربه نیز نشان داده است که مادياست. انسان دین
شود. خوشبختی و انسجام اجتماعی موفق نبوده وباعث به خطر انداختن سالمت روانی و جسمانی افراد می

برخی اندیشمندان معتقدند که معنویت در موضوع کامیابی و توفیق در حیات, خود را فراتر از تعقل, 
  ).1362دهد (شریعتی, اثرگذار نشان می

فرهنگـی بسـیاري در جوامـع     تشـدن, موجـب ایجـاد تغیـرا     امروزه افزایش ارتباطات جهانی و جهانی"
هاي مختلف از جمله ها و گرایشهاي گوناکون, قرار گرفتن در معرض اندیشهمختلف شده است. رواج ارزش

ت فرهنگـی و  یعوامل تهدید کننده تعلق خاطر به هویت دینی به خصوص در میان جوانان است. در واقع هو
). بنابراین 33: 1380افتخاري, شود (ی, در کنار حمالت مستقیم نظامی, تهدید میدینی به وسیله تهاجم فرهنگ

دت و دامنه تغییرات در دوران کنونی هویت دینی مبنا و معناي گذشته خود را از دست داده است؛ در واقع ش
پدیـد آورده   هاي هویتی را ها و بحراناي است که در برخی موارد, چالشهاي جدید به اندازههویتی در نسل

هـا, باورهـا و   کـه در زمینـه ارزش  هاي گذشته فرایند انتقال هویت بـیش از آن است. بنابراین بر خالف نسل
هـا, صـنعت فرهنـگ, همسـاالن و جوانـان      هویتشان از والدین متاثر باشند از رسانهکالم و در یک ها  رفتار

دهد کـه  تحقیقات انجام شده نشان می"اي مثال پذیرند. بردیگر که چه بسا از دیگر کشورها باشند تاثیر می
  )1: 1387(جوادي یگانه و عزیزي,  "ت کاهش هویت اجتماعی بوده استههاي گروهی عاملی در جرسانه

المللی است که از یک سو نوعی یگانگی و گاه اصلی تحوالت سیاسی و بیندر دوران جدید, فرهنگ تکیه
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هـایی  هـا داراي خصوصـیات و بیـنش   ده است. در عصر نـوین انسـان  از سوي دیگر نوعی تفاوت به همراه آور
یابند.در نتیجـه  هاي متفاوت میشوند و از سوي دیگر براي کسب هویت, بینش, رفتار و فرهنگمشترك می

اي و فرهنگی از سوي اکثر متفکران جدید _هاي محلی, منطقهوجود بعد جهانی فرهنگ و نیز وجود تفاوت
شود و با ابزارهـاي نـوین بـه سـراغ     براین در گفتمان جدید انسان وارد دوران جدیدي میاذعان شده است. بنا

-مورد توجه قـرار مـی   نهاي اصلی این دورارود. فرهنگ به عنوان یکی از پایهشناخت این دوران جدید می
فراینـد  هاي فرهنگ, در ترین شاخص. مذهب نیز به عنوان  یکی از اصلیMathewas, 2000-: 34)گیرد (

تـر شـدن جهـان,    کند. بدین ترتیب با کوچکاي پیدا میجهانی شدن و تهاجم فرهنگی اهمیت قابل مالحظه
تـر  ها در خصوص تعلق بـه جهـان واحـد بسـیار بـزرگ     شود و هر چه انسانها بیشتر میآگاهی جهانی انسان

اینده مرزهاي سیاسی و فرهنگـی  گیرند. با فروریزي فزهاي فراگیر شکل میها و هویتآگاهی یابند, فرهنگ
-هاي گوناگون به یکدیگر نزدیک میافزون جوامع در جامعه جهانی, با وجود این که فرهنگو ادغام روز

شود. بخش خاص فرهنگی نیز تشدید میگیرند, توسل به عناصر هویتهاي عام نیز شکل میشوند و فرهنگ
عام فرهنگـی دیـن را کـه معطـوف بـه      هاي  جهانی, جنبه به طور مثال  فرایند جهانی شدن با پیدایش آگاهی

-کند.ولی از سوي دیگر, اشکالی از بنیاد گرایی فرهنگی را تقویت میشرایط و مسایل جهانی است تقویت می
پرورانـد. ایـن   کند که دغدغه تبار فرهنگی و احیاي مرزها و فضاهاي فرهنگی محدود سـنتی را در سـر مـی   

سازي فرهنگی همراه است و فرهنگی واحد را بر جامعه جهانی حاکم ا نوعی همگونکه بفرایند با وجود این
-گرایـی زیستی, آفرینش و تعالی فرهنگی و همچنین خـاص کند, بسترها و امکانات فراوانی را هم براي هممی

شاهد کند. به بیان دیگر, دنیاي معاصر هم شاهد جهانی شدن فرهنگی و هم هاي گوناگون فرهنگی فراهم می
 .Feathrstone, 1995: 120)فرهنگی شدن جهان است (

 هویت دینی
). همچنین در 20866: 1381به معناي تشخص دانسته شده است (دهخدا,  "هویت"نامه دهخدا در لغت

توان گفت که به معنی چیستی و کیستی افراد تعریف شده است؛ بنابراین می "هویت"فرهنگ آکسفورد 
. در رابطه با هویت یک خود و یک غیر خود وجود دارد که بدان وسیله فرد هویت در خأل مطرح نیست

و حس شناسی به معنی چه کسی بودن ). هویت در جامعه44: 1384زند (قادري, دست به شناسایی می
کند ه عناصر فرهنگی و تاریخی را در فرد یا گروه انسانی تحریک میشناساندن خود است که یک سلسل

). در واقع هویت مجموعه معانی است که چگونه بودن را در خصوص 125: 1388دیگران, (کالنتري و 
گوید او مرجع کیستی و چیستی او را کند و یا وضعیتی است که به فرد میهاي اجتماعی به فرد القا مینقش

عی است که هویت به مثابه شالوده وسازه اجتما "). بدین ترتیب 192: 1383ساز قمی, (چیتدهد تشکیل می
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آید و با تکیه بر حافظه جمعی وتمامی منابع گرایی اجتماعی به وجود میریزي یا سازهدر فرایند شالوده
  (همان).  "شودمعرفتی, با در نظر گرفتن ساختار عینی اجتماعی در طول زمان به طور مجدد بازتعریف می

چه که فرد بـا آن بـه   ز است؛ یعنی به آنهاي ممتااي از ویژگیبنابراین هویت بر هستی و وجود مجموعه
هاي فردي یا رفتارهاي جمعی) هویـت گفتـه   شود ( از قبیل ویژگیعنوان عضوي از گروه اجتماعی شناخته می

هاي جمعـی از  طور قطع شامل ویژگیشود بهعنوان یک پدیده جمعی یاد میشود، هنگامی که از هویت بهمی
: 1383به یک جامعه، آگاهی و فداکاري نسبت به آن است (خانیکی، قبیل احساس همبستگی، احساس تعلق 

ها و سطوح هویت ). در اصل هویت امري چند الیه یا چند سطحی است و بر پایه تعدد قرار دارد. این الیه7
گیـرد. بنـابراین مفهـوم هویـت داراي     زندگی انسانی از هستی درونی فرد تـا هسـتی جهـانی وي را در بـر مـی     

باشد و این امر باعث شده است که این مفهوم داراي هویت متفاوت باشد؛ از جمله هویت یادي میپیچیدگی ز
-50: 1384(قادري,  6و هویت دینی 5, هویت قومی4,هویت خانوادگی3, هویت شغلی2، هویت فردي1اجتماعی

55.(  
ه با ماي جمعی داري است کماعی است که متضمن سطحی از دینیکی از ابعاد مهم هویت اجت هویت دینی

دهنده احساس تعلق و تعهـد بـه دیـن و جامعـه     یا همان اجتماع دینی متقارن است. در واقع هویت دینی نشان
دار است. بـه تعبیـر   دینی است. هویت دینی در واقع همان آثار و عوارض ناشی از حمل وصف دین بر فرد دین

د مؤمن تغییرات و نتایج مهمی در وجوه مختلف بهتر با پذیرش دین به عنوان یک اصل اعتقادي در زندگی فر
هـاي هویـت ابعـاد    کـه یکـی از ویژگـی   ). با توجه به ایـن 196: 1383ساز قمی, شود (چیتحیات حاصل می

بخـش در پدافنـد   توانـد عامـل انسـجام   چندگانه آن است, هویت دینی نیز داراي ابعاد مختلفی اسـت کـه مـی   
  غیرعامل تلقی گردد که عبارتند از:

ها اي که ارزشعنوان عامی است که به هر فرد یا پدیده "دینی بودن"داري و نگرش به نفس دین: بعد دین
تـوان در  هاي دینی بودن فـرد را مـی  ها و نشانهشود. تجلی ارزشهاي دین در آن متجلی باشد اطالق میو نشانه

از یک سو خود را ملزم بـه رعایـت    هاي آشکار و پنهان او شناسایی کرد. فرد متدیننگرش, گرایش و کنش
هاي دینـی, اورا بـه انسـانی متفـاوت بـا      داند و از سوي دیگر اهتمام و ممارستهاي دینی میفرامین و توصیه
توان با دو نشانه او را از دیگران باز شناخت: یکی از طریـق پایبنـدي و   سازد.بدین طریق میدیگران مبدل می

داري داري و آثار تدین در فکر و جان و عمل فردي و اجتماعی او. پس دیندیناش و دیگري پیامد التزام دینی
هاي فرد را متـاثر سـازد ( شـجاعی    به بیان کلی, یعنی داشتن اهتمام دینی به نحوي که نگرش, گرایش و کنش

                                                   
1 Social Identity 
2 Individual Identity 
3 Occupational Identity 
4 Family Identity 
5 Ethnic Identity 
6 Religious Identity 
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 ).36: 1384زند, 
  اند: کردهبندي داري را حول پنج بعد ذیل جمعهاي مرتبط با دینویژگی 1گالرك و استارك

 داريبعد دین
بعد اعتقادي یا باور دینی که نوعی ادراك فردي برخاسته از معرفت دینی اسـت کـه دربـاره حقانیـت      -الف

رود دهد. در واقع این بعد در بر گبرنده باورهایی اسـت کـه انتظـار مـی    اصول دینی به فرد بینش خاص می
  اشته باشد.ها اعتقاد دیک فرد با توجه به دین خاص خود به آن

باشد؛ یکی تحت عنوان شـعائر و مناسـک مطـرح    بعد مناسکی و اعمال دینی که مشتمل یر دو دسته می -ب
هـا عمـل   است و عبارت است از آداب و رسوم و مراسمی که هر دین از پیروان خود انتظار دارد که بدان

فرد آنها را فقط با رضایت وصی و غیر رسمی است که پرستش و دعا که اعمال دینی و خصشود؛ و دیگري 
  دهد.خاطر و بدون هیچ گونه اجباري انجام می

بعد عاطفی یا تجربی که ناظر به عواطف, تصورات و احساسـات پیـروان یـک دیـن بـه وجـود ربـوبی,         -ج
  ست.واقعیتی غایی و اقتداري متعالی ا همچون خدا یا

  هاي بنیادي در مورد معتقدات هر دین است.دانستهدر بعد فکري یا دانش دینی که مشتمل بر اطالعات و  -د
عد پیامدي یا آثار دینی که ناظر بر اثرات, باورها, اعمال, تجارب و دانش دینی بر زندگی روزانـه اسـت؛   ب -ه

  ).177: 1383به عبارت دیگر تاثیر و انعکاس دین در رفتارهاي روزمره است (کتابی و دیگران, 
اي از عناصر شناختی, نمادین و عملی است که میراث سنتی خاص را نی مجموعهبعد فرهنگی(تعهدي): تعهد دی

ورزي که ریشه هاي اندیشهها و شیوهها, تاریخ اندیشهها, رفتارها, آیینها, کتابدهد؛ مثل آموزهتشکیل می
که با یر آنهاي اجتماعی اجتماعات دارد, عادات غذا خوردن, لباس پوشیدن, امور بهداشتی و نظادر فعالیت

شناختی که به طور عملی توسعه یافته است و با این هاي زیباییاند, هنر و آموزهنظام اعتقادات مرتبط
اعتقادات ارتباط دارد و نظایر آن عناصر بعد فرهنگی هویت است. در واقع بعد فرهنگی نگرش مثبت به 

 ).196: 1383ساز قمی, است(چیتمذهبی مسلمانان و تالش براي حفظ و نگهداري آن  -میراث فرهنگی
بعد تاریخی(تعلقی): منظور از آن, آگاهی و کسب دانش نسبت به پیشینه تاریخی دین و احساس تعلق خاطر و 

عد به آگاهی مشترك افراد یک جامعه از گذشته تاریخی دین و احساس بستگی بدان است (همان). این بدل
 ).52: 1384کند (قادري, ه داشتن آن داللت میبستگی به آن و اهتمام به حفظ و زنده نگدل

                                                   
1 Glark & Stark 
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  ب) رهیافت پژوهش
فرهنگی در ایجاد روحیه مقاومت و انسجام در - هاي مذهبیبا توجه به جایگاه هویت دینی و زیرساخت

قدرت "خواهد بود که دال مرکزي آن را  "گرایی اسالمیگفتمان واقع"مردم , چارچوب نظري این پژوهش 
 دهد.تشکیل می "بخشی مذهبانسجام

  توان سه نوع تحلیل گفتمانی را از یکدیگر متمایز کرد:به طور کلی می
 :گفتمان به معناي ساختار زبانی فرا جمله یا متن "تحلیل گفتمانی"
دهـد.در ایـن   گفتمان به عنوان یک مفهوم کالن که فرایندهاي اجتمـاعی را شـکل مـی   :"شناسی انتقاديزبان"

دهد.در واقع در تحلیـل  ها و باورهاي اجتماعی را شکل میز قدرت است و هویتتعریف, گفتمان مستقل ا
انتقادي, گفتمان بر این امر داللت دارد که واقعیت و حقیقت یک سازه گفتمانی بوده و فاعل شناسـا نیـز   

 خود یک مواضعه گفتمانی است.
رابطه قدرت و زبان که صـرفا   رود وگفتمان به صورت یک مفهوم خرد به کار می: "شناسی اجتماعیروان"

 شود.منعکس کننده قدرت است مطالعه می
گراي اسالمی, مرکز ثقل گفتمان را مصلحت اسالم و نظام ملی به عنـوان یـک حکومـت    در گفتمان واقع
  دهد. اسالمی تشکیل می

اسـت. بـه   ماهیت دولت: در این گفتمان, نظام سیاسی یک دولت اسالمی مبتنی بر مشروعیت الهی و مردمـی  
 شود.که بر اساس آن حاکمیت ملت در جهت حاکمیت خداوند اعمال میطوري

-هویت و نقش ملی: در این گفتمان, هویت ملی ترکیبی از ملیت و اسالم است که عنصر کانونی آن اسالم می
قل از باشد؛ در واقع ملیت مستیابی عنصر ملیت در گرو مرکزیت اسالم میجا اهمیت و معنیباشد. در این

 معنا است.هویت دینی, بی
شمولی اسـالم بـه عنـوان دال مرکـزي در ایـن      هاي عادي و بحرانی: اعتقاد به جهاناهداف منافع ملی در دوره

گفتمان در کنار رعایت مصلحت اسالم و مسلمانان, عامل اصلی در انسجام بخشی مردم و پیگیري اهداف, 
  باشد .به خصوص در مواقع بحرانی می

نیـز  یشه در مذهب دارند. از نظـر کانـت   , نظم, اتحاد, پیشرفت, علم و استقالل ر2و پارسونز 1ر وبراز نظ
در مکتوبات متاخر خود این ایده را طرح و تقویت  3اخالق براي اعتباربخشی به خود نیازمند دین است.کانت

هـاي  ي عـالم و حـاکم بـر اراده   هاي اخالقی انسان براي معنادار شدن, نیازمند اعتقاد به خداکند که تالشمی
نیز کارکرد دین منحصر به شکل دادن و استقرار دموکراسی نیسـت بلکـه    4اخالقی ماست. از نظر دوتوکویل

                                                   
1 Max Weber 
2 Talcott Parsons 
3 Imanuel kant 
4 Alexis De Tocqueville 
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اي گذاردملت هر نظر تـازه در کنترل جامعه نیز نقش اساسی دارد. به عقیده وي دین مانند سدي است که نمی
). این دین است که بـراي  347: 1376دست بزنند (دوتوکویل,  را قبول کنند و جسارت یافته و به هر اقدامی

و  2, هابز1گذاري اولیه به عنوان ضمانت اجرایی به کار رفته است. از نظر دیگر افراد همچون منتسکیوقانون
  ).182: 1387کند (فصیحی, نیز دین نقش مهمی در کنترل و انسجام اجتماعی ایفا می 3بدن

جوي امر معنوي در میان جوانان, ربط ومعتقد است رشد فزاینده احساسات دینی و جست 4موریس باربیه
حاکی  یتنگاتنگی با نظم و الگوهاي سیاسی پیدا کرده است. رشد فزاینده امر دینی در مسایل سیاسی و اجتماع

نـوان بخشـی از   ). بنـابراین دیـن بـه ع   14-13: 1384از رونق یافتن مجدد دین در زمان حاضر است (باربیـه,  
کند. در غرب, دین عنصري اجتماعی و غیر سیاسـی اسـت؛   هویت جوامع, منافع و کنش سیاسی را تعریف می

 ,Grayp).شـود ( اي هویتی و متمایزکننده خود از دیگري محسـوب مـی  ولی در جوتمع مسلمان, دین مسئله
2007: 200 

  یگرایی اسالمی با گفتمان اسالم سلفج) تطبیق گفتمان واقع
گرایی اسالمی, گفتمانی است که معناي خود را در جهاد با غرب به عنوان جامعه اسالم سلفی بر خالف واقع

جاهلی جدید شکل داده و در واقع سوژه و ابژه گفتمان اسالم سلفی از دل همین روابط نابرابر بیرون آمده 
شرعی اسالم است و در این راه , به است. هدف نهایی این گفتمان, بازسازي جامعه بر اساس اصول و احکام 

هاي سکوالر تمدن غربی را نفی کرده و شود. این گفتمان, جنبهدست آوردن قدرت سیاسی امري تبعی تلقی می
مشکالت جوامع معاصر را به دوري از احکام دین و شریعت نسبت داده و راه رهایی از آنها را بازگشت به 

گیري از لفی در پی ایجاد نوعی جامعه اسالمی است که در کنار بهرهداند. در واقع اسالم سسلف صالح می
جتماعی آن به دور اهاي فرهنگی و برخی دستاوردهاي تمدن غرب مانند ثروت و فناوري, از آسیب

  ).18- 17: 1386زاده, باشد(حسینی
اي بخشی جهانیسجامدر واقع گفتمان اسالم سلفی, اسالم را به شکلی دور از واقعیت امروزي و بدون اثر ان

کند و به دلیل دعوت به پیکـارجویی در  گرایی اسالمی وجود دارد, به عنوان دال برتر انتخاب میکه در واقع
گرایی اسـالمی در ایجـاد انسـجام از طریـق هویـت مـذهبی , بـه        ایجاد جامعه اسالمی,به اندازه گفتمان واقع
  کند.خصوص در شرایط بحرانی موفق عمل نمی

  جهد) نتی
-هاي مرتبط با اندیشه مطرح میمسئله دفاع از حیات و امکانات ملی به عنوان مبحثی مهم در تمام گرایش

به عنوان نوعی دفاع غیر مسلحانه, جایگاهی براي بررسی مباحث فرهنگی و اهمیت  "غیرعاملپدافند "شود. 
                                                   

1 Montesquien 
2 Thomas Hobbes 
3 Jean Bobin 
4 Maurice Barbie 
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فیزیکی, جسمی و روانی آن, هاي باشد. زمان حمله دشمن و در پی آسیب_ها می_آن در دفاع از ارزش
یابد. دین و هویت دینی با توجه مبحث انسجام و روحیه مقاومت در برابر حمالت, اهمیت بسیار زیادي می

به ریشه و عمق تاثیرات مذهب بر فرایند اجتماعی شدن در جوامغ اسالمی عاملی بسیار تاثیرگذار بر انسجام 
باشد. این انسجام ایجادشده در بلندمدت منجر به دفع تهدیدات اجتماعی در برابر تهدیدات  فرهنگی دشمن می

  نماید.و خطرات وارد شده از سوي دشمن شده و به دفاع از مسایل حیاتی کمک می
  ه)منابع

  فارسی -1
, مجموعه مقاالت نا امنی محدود:بررسی تهدیدهاي جهانی شدن براي جهان اسالم). 1380افتخاري, اصغر (

  , تهران: انتشارات اندیشه معاصر.2نی سازي شمولی و جهانجها 
  , ترجمه امیر رضایی, تهران: قصیده سرا.دین و سیاست و اندیشه مدرن). 1384باربیه, موریس (

هویت فرهنگی و اجتماعی در بین جوانـان شـهر شـیراز    ). 1387جوادي یگانه, محمدرضا و جلیل عزیزي (
  .3نگی, شماره فصلنامه تحقیقات فره با توجه به عامل رسانه,

  , تهران: جهاد دانشگاهی.گسست نسلی در ایران: افسانه یا واقعیت). 1383ساز قمی, محمدجواد (چیت
  , قم: دانشگاه مفید.اسالم سیاسی در ایران). 1386حسینی زاده, محمد علی (

ران در هویت در ایران: رویکرد سیاسی اجتماعی فرهنگی و ادبی به هویـت و بحـ  ). 1383خانیکی, هادي (
  , تهران: جهاد دانشگاهی.ایران

  , ترجمه رحمت اهللا مقدم, تهران: زوار.دموکراسی در امریکا). 1376دوتوکویل, الکسی (
  , تهران: انتشارات دانشگاه تهران.نامهلغت). 1381دهخدا, علی اکبر (

  , تهران: سمت.سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران). 1388دهقانی فیروزآبادي, جالل (
  .1, مجله جامعه شناسی ایران, شماره داريمدلی بر سنجش دین). 1384شجاعی زند, علیرضا (

  ., تهران:الهامنیایش). 1362شریعتی, علی (
, فصلنامه علـوم سیاسـی, تابسـتان, شـماره     تحلیل گفتمانی به مثابه روش و نظریه). 1387فصیحی, امان اهللا (

28.  
, پایـان نامـه   اي بـر روي هویـت اجتمـاعی جوانـان    پیامدهاي جامعه شبکهآثار و ). 1384قادري, مجتبی (

  کارشناسی ارشد,.جامعه شناسی, دانشگاه اصفهان.
, مجلـه پژوهشـی   دیـن, سـرمایه اجتمـاعی و توسـعه اجتمـاعی فرهنگـی      ). 1383کتابی, محمد و دیگران (

  .2دانشگاه اصفهان, شماره 
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  .6, فصلنامه تحقیقات فرهنگی, شماره دینی و جوانان هویت). 1388کالنتري, عبدالحسین و دیگران (
 انگلیسی

Mathewas (2000). Global Culture Individual Identity, London: Rutledge. 
Featherstone, m, et, al (1995). Global Madernities, London:Sage. 
Grayp, Bouma & Seyed Khatab (2007). Democracy & Islam, London: Routledge. 

  





بر سه  تأکیددر جنگ نرم با  پدافند غیرعامل عنوان بهاستراتژي فرهنگی 
  )، سرمایۀ اجتماعیاعتماد اجتماعی، مؤلفه (اتحاد و انسجام اجتماعی

 1علیرضا ملک پور شهرکی
  

  چکیده
، سرمایۀ اتحاد و انسجام اجتماعیهاي  بر مقوله تأکیدبررسی استراتژي فرهنگی با  هدف مقاله حاضر

در ایـن  . پدافند غیرعامل درجنگ نرم در بستر فرهنگ اسـت  عنوان ، بهاعتماد اجتماعیاجتماعی، 
فنـد  جنگ نـرم همچنـین پدا  ، فرهنگ، چارچوب مفهومی عنوان بهراستا چارچوب تهدیدات نرم 

هدف در جنگ نرم استحاله فرهنگ مورد نظـرو  شود.  میغیرعامل در بستر فرهنگی توضیح داده 
بر این اساس مقاله حاضر در تالش است ضمن بررسـی  . هاي فرهنگ مهاجم استترویج ارزش

، سـرمایۀ  باال یعنی اتحـاد و انسـجام ملـی   هاي  فرهنگ از مقوله ۀاجمالی تهدیدات نرم در عرص
پدافند غیرعامل در برابر تهدیدات نرم دشمن توضیحاتی ارائه  عنوان بهو اعتماد اجتماعی  اجتماعی

گیرد  مراحل اهداف و ابزار آن مورد بررسی قرار می، فرهنگی ۀاز این رو جنگ نرم در عرص. نماید
 شود.  میداده  پدافند غیرعامل توضیح عنوان بهو در آخر راهکار مقابله با جنگ نرم 

فرهنگی(اتحـاد و  هاي  مولفه، پدافند غیرعامل، استراتژي فرهنگی، جنگ نرم، فرهنگ :ها هکلیدواژ
 اعتماد اجتماعی)، سرمایۀ اجتماعی، انسجام اجتماعی

   

                                                   
  Alireza152365@yahoo.com /  کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه کاشان دانشجوي .1
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 مقدمه
هاي  طوالنی از رویکردهاي  ما شاهد فرایند ،با نگاهی به گذشته نه چندان دور و تطبیق آن با شرایط جدید

ی،بین المللی و منطقه اي هستیم. در قرون گذشته تسلط یک کشور بر کشور مختلف و جدید در عرصه مل
سلطه گر اکنون از سلطه نظامی بسوي تسلط هاي  دیگر معموال به شکل نظامی بوده است اما قدرت

فرهنگی،اقتصادي و سیاسی روآورده اند،اما در این میان هژمونی و سلطه فرهنگی مهم تر از دیگر عوامل 
هاي  دیگر جنگ نرم و پارادیم فرهنگی بعنوان پیش قراول براي از بین بردن رقبا در عرصه است.به عبارت

  مختلف مطرح است.
سوالی که در اینجا مطرح است این است که چه رابطه اي بین جنگ نرم و فرهنگ وجود دارد؟ پدافنـد  

ت کلی باید به سواالت فرعـی  غیرعامل براي مقابله با تهدید نرم دشمن چیست؟ براي پاسخ دادن به این سواال
دیگر مانند اینکه فرهنگ چیسـت؟ و داراي چـه خصوصـیات و ویژگیهـایی اسـت؟و اینکـه آیـا اسـتراتژي         

  فرهنگی در هر جامعه اي به فرهنگ آن جامعه مربوط میشود یا خیر؟ پاسخ داده شود.
کارکرد هایی بسیار حساس نظام فرهنگی کشور با مأموریت و وظایف گسترده؛متنوع ؛متداخل وتعاملی با 

  از ارکان اصلی و بدیهی توسعه پایدار جمهوري اسالمی ایران محسوب میشود.
بدیهی است تا نظام فرهنگی کشوردر ابعاد مختلف کارآمد نشود،سـایر امـور و نظامـات کشـور کارآمـد      

خواهان است که بـه   نخواهد شد.این استراتژي متمایز سازي ایران در عرصه بین المللی که در عملیات جهانی
متمایز و با مـدیریت  هاي  یک نقطه مرجع و استراتژیک تبدیل شود لذا چاره اي ندارد که از لحاظ شاخص

صحیح،اهتمام خود را به کار گیرد تا از این لحاظ یک جامعه مدنی خاص و دینی را بطور متمایز در جهـان  
سیاسـی و اقتصـادي و جهـانی    ،حصول اجتماعیمتبلور نماید و محصوالت و خدمات فرهنگی آن بعنوان یک م

  قابل عرضه درعرصه بین الملل باشد.
ساله، شوراي عالی انقالب فرهنگـی دو ماموریـت را بـر عهـده      20بنابراین در رسیدن به سند چشم انداز 

  دارد:
  ایجاد تغییرات اصولی نظام فرهنگی کشور-1
 جمهوري اسالمی ایران در جهانایجاد بازار براي محصوالت و خدمات فرهنگی خاص -2

 مبانی تئوري پژوهشتهدید نرم فرهنگی و ابعاد آن
تهدید،مفهومی انتزاعی است.تعریف دقیق تهدید بدلیل چند وجهی بودن پیچیده و مشکل است.چرا که تهدید 

نرم  نرم نیز همانند خیلی از مفاهیم دیگر،ویژگیهایی دارد که به ابزارها و اهداف مورد هجوم در تهدید
مربوط میشود.از جمله:تهدید نرم در شرایطی شکل میگیرد که کسانی که به آن تن در میدهند،اغلب احساس 
و ادراك تهدید از آن نداشته باشند.همچنین به دلیل ماهیت ذهنی و انتزاعی آن چندان جلب توجه 
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و هنجارها را مورد هجوم  نمیکند.تهدید نرم را میتوان هرگونه اقدام غیر خشونت آمیزي دانست که ارزشها
قرار میدهد و در حد نهایی، منجر به تغییر در الگوهاي رفتاري و خلق الگوهاي جدیدي میشود که با 

  ).122:1379الگوهاي رفتاري نظام حاکم تعارض دارند(اذر و مون،
ن در ابعـاد  اگرچه تهدیدنرم نیز همانند تهدید سخت داراي ابعاد مختلفی است؛با وجود این،تجلی و نمود آ

  ).61:1388فرهنگی،اجتماعی،سیاسی و اقتصادي بیشتر است(سیف،
تهدیدهاي نرم را میتوان به مجموعه وسـیعی از نظریـه ها،مولفـه ها،شاخصـهاي تبیـین و تئـوریزه شـده        

وسـیع  هـاي   ایجـاد و بسـتر سـازي بـراي انـواع اقـدامات و فعالیـت       هـاي   دشمن،از یک سو به عنـوان زمینـه  
مختلـف  هـاي   متعدد در صـحنه هاي  جتماعی،اقتصادي و ...،و از سوي دیگر اقدامات و فعالیتفرهنگی،سیاسی،ا

کشور هدف،براي تاثیر گذاري بر اراده،افکار،احساسات و اعتقادات مخاطبان عنوان کرد. از نگاهی دیگـر،در  
بـان را تسـخیر   تهدیدهاي نرم،دشمن با ذهن و قلب مخاطب سروکار دارد و تالش میکند،قلبها و اذهان مخاط

  ).13:1390کند(ماه پیشانیان،
فرهنگـی جنـگ نـرم اسـت.چرا کـه      هاي  اما آنچه در این مقاله مورد مطالعه قرار میگیرد حوزه تهدید

تهدیدهاي فرهنگی وسیعترین،موثرترین، پیچیده ترین و شاید خطرناك ترین نوع تهدیدها محسوب میشـود.  
وجه سیاستگذاران در ارکان نظام سلطه قرار دارد و براي تسخیر در این تهدید،ذهن مخاطبان مورد هجوم و ت
اقدامات گسترده و مختلفی را بـه اجـرا میگذارنـد. تـالش نظـام      ،اذهان و قلوب انسانها در راستاي منافع خود

ــاه     ــان اســت.                        (م ــادات مخاطب ــر افکار،ایمان،اندیشــه و اعتق ــراي تاثیرگــذاري ب ســلطه ب
  )14:1390ن،پیشانیا

  فرهنگ کشور داراي سه سطح کلی است،ابعاد تهدید نرم در حوزه فرهنگ عبارت است:
  الف)تهدید باورها و مفروضات اساسی کشور در سه سطح نخبگان،مردم و دولت

  ب)تهدید ارزشهاي اساسی کشور در سه سطح نخبگان،مردم و دولت
  م و دولتج)تهدید الگوهاي رفتاري کشور در سه سطح نخبگان، مرد

تهدید نرم در حوزه فرهنگ هرگونه اقدام رسانه اي و تبلیغی از جانب دشمن است. چرا که تهدید نرم را 
میتوان تحوالتی دانست که موجب دگرگونی در هویت فرهنگی و الگوهاي رفتاري مـورد قبـول یـک نظـام     

  )43:1388سیاسی میشود(احمدزاده کرمانی،
  فرهنگ و خصوصیات آن

رین عنصري که در موجودیت هر جامعه دخالت دارد فرهنگ آن جامعه است.اساساًفرهنگ بی شک باالت
هر جامعه، هویت و موجودیت آن جامعه راتشکیل میدهد.فرهنگ به منزله هویت یک جامعه وتعیین 
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کننده اندیشه و رفتار اعضاي آن جامعه است.در مورد فرهنگ تعابیر و توضیحات زیادي ارائه شده است که 
  ارچه کردن و همه را به نحوي در یک تعریف جامع و مانع آوردن نه ممکن است ونه مقدور است.یکپ

در زبان فرانسه واژه فرهنگ به معناي پیشرفت فکري یک شخص و یا به عبارت بهتر کار الزم براي این 
  پیشرفت به کار گرفته شده است.

میبیند. اي.بی.تـایلور در کتـاب فرهنگهـاي    اما در زبان انگلیسی مفهوم فرهنگ تحوالت دیگري به خود 
منتشر کرد براي اولین بار واژه فرهنگ را در انگلستان مطرح کرد. وي فرهنگ را  1871ابتدایی که در سال 

مترادف با تمدن به کار گرفته و در ابتداي کتاب خود تعریفی از فرهنگ ارائه کرده که پس از او بارها نقل 
  شده است:

ه مفهوم قوم نگاري عام خود مجموعه پیچیده ایست مشتمل بر معارف،معتقدات، هنر، فرهنگ یا تمدن ب
فرد اخذ مینماید  (نقل از  ،و عاداتی که بیشتر بعنوان عضوي از جامعهها  حقوق،اخالق،رسوم و تمامی توانایی

 ).78:1371ترنروال،
د: فرهنـگ مجموعـه اي بهـم    گی روشه استاد دانشگاه مونترال کانادا فرهنگ را اینگونه تعریـف میکنـ  

تفکر،احساس و عمل است که کم و بیش مشخص است و توسط تعـداد زیـادي از افـراد    هاي  پیوسته از شیوه
فراگرفته میشود و بین آنها مشترك است و در دو شیوه عینی و نمادین به کار گرفته میشود تا این اشخاص را 

  )78:1367به یک جمع خاص و متمایز تبدیل سازد.(گی روشه،
کروبر وکلوکهون که مردم شناس هستند در کتاب تعریف اسـتنادي از فرهنـگ و معـانی و مفـاهیم آن،     

  دسته طبقه بندي کنند: 6تعاریف زیادي از فرهنگ را گردآوري کرده اند و موفق شدند همین تعاریف را در 
  اجتماعی را میسازد.تعاریف توصیفی         فرهنگ به مثابه یک مجموعه جامع که زندگی -1
تعاریف تاریخی           فرهنگ به مثابه میراث تاریخی نسلها که در طول زمان در فرایند انتقال -2

  از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود.
تعاریف هنجاري          فرهنگ به مثابه شیوه زندگی و الگوي رفتاري انسـانها و همچنـین ارزشـهاي    -3

  .مادي و اجتماعی مردم
تعاریف روانشناختی          فرهنگ به مثابه حالل مشکالت مـردم کـه ارتباطـات آنـان را میسـر و      -4

  نیازهاي مادي و عاطفی آنها را برآورده میسازد.
تفکیـک پـذیر و امـري    هـاي   تعاریف ساختاري         فرهنگ به مثابه روابط سازمان یافته و جنبـه -5

  تجریدي.
  و محصوالت تحوالت بین نسلیها  فرهنگ به مثابه کنش متقابل بین انسان   تعاریف ژنتیکی       -6

  .)63:1380(روح االمینی،
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در کل فرهنگ نظام واره اي از باورها و مفروضات اساسی،ارزشها،آداب و الگوهاي رفتـاري ریشـه دار و   
ل میدهد و هویت آنرا و موضوعات که ادراکات و رفتارها و مناسبات جامعه را جهت و شکها  دیرپا و نماد

  .میسازد. (مصوب شوراي مهندسی فرهنگی )
عقل و بزرگی است؛اما در میان دانشمندان مراد از معناي فرهنگ و آنچه ،فرهنگ در لغت به معناي ادب

). فرهنـگ در  49:1376آید معرکه آراء و صحنه نبرد نظریـات گونـاگون در آن اسـت(ادیبی،    می با این واژه
و در مقام تبیین دشوار است؛دلیل آسانی و دشواري در هـر دو مقـام بـه ایـن موضـوع بـر       مقام ادراك آسان 

گوناگون زندگی خود میدهند و خود از آن هویـت  هاي  میگردد که فرهنگ،معنایی است که مردم به جنبه
  )229:1383میابند(آشنا،

  موارد زیر اشاره کرد: اما فرهنگ نیز مانند مقوالت دیگر از خصوصیاتی برخوردار است که میتوان به
آموختنی و اکتسابی:افراد هر نسل،میراث فرهنگی را از نسل گذشـته دریافـت میکننـد و بـه نسـل بعـدي       -1

  میسپارند.
زنده و پویا:جنبه پذیرندگی فرهنگ مربوط به زنده بودن آن است و توقف فرهنگ مساوي با مـرگ آن  -2

  است.
و نبایـدها و  هـا   میکند؛بر این اساس اسـت کـه ارزشـها،باید   فطرت ثانوي انسان؛یعنی به خودي خود عمل -3

  ).39:1372فرهنگ را میسازند(فیاض،هاي  اهداف و عادات،پایه
  فراتر از سواد وتحصیالت است؛زیرا به فطرت و سرشت انسانها مرتبط است.-4
  ذیر است.هویت دهنده؛یعنی تنظیم کننده روابط اجتماعی و تضمین کننده نوع بینش و نگرش فرهنگ پ-5
نسبی است؛فرهنگ متنوع است،تدابیر و روشها از یک گروه به گروه دیگر فرق میکند و هر قومی طرز -6

 )24:1372تفکر و عادات ویژه اي دارد(روح االمینی،
  منتقل شدنی است؛هر گروه انسانی میراث اجتماعی(فرهنگ)خود را به دیگران انتقال میدهد.-7
گذر از مرحله غریزي به رفتار آموخته است که الگوهاي آن میتواند از خاص انسان است؛فرهنگ شامل -8

یک شخص یا نسل به شخص یا نسـل دیگـر منتقـل شـود؛در واقـع مفهـومی تجریـدي از مشـاهده رفتـار          
  انسانهاست.

  پدافند غیرعامل و جنگ نرم
ات احتمالی را به پدافند غیرعامل مجموعه اقداماتی است که انجام میشود تا در صورت بروز جنگ، خسار

حداقل میزان خود برساند. به بیان دیگر هر اقدام غیر مسلحانه اي که موجب کاهش آسیب پذیري نیروي 
ساختمانها، تأسیسات،تجهیزات،اسناد وشریان کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن گردد ،انسانی

  را پدافند غیرعامل گویند.
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عامل کاستن از آسیب پذیري نیروي انسانی و تأسیسات و تجهیـزات  پدافند غیرهاي  هدف از اجراي طرح
خـدمات  هـاي   حیاتی و حساس و مهم کشور علی رغم حمالت خصمانه و مخرب دشـمن و اسـتقرار فعالیـت   

  زیربنایی و تامین نیاز حیاتی و تداوم اداره کشور در شرایط بحرانی ناشی از جنگ است.
ضد هوایی،هواپیماهاي رهگیر و فقط نیروهاي مسلح مسولیت دارند  هاي در پدافند عامل براي مثال سیستم

صنایع و حتی مردم عادي میتوانند نقـش مـوثري   ،درحالیکه در پدافند غیرعامل تمام نهادها و نیروها،سازمانها
 ) 1391بهمن  30بر عهده گیرند. (روزنامه همشهري 

اي جهـان سـوم از طریـق جنـگ نظـامی و      اگر تا دیروز قدرتهاي استکباري براي تسلط بر سایر کشـوره 
بدنبال سـیطره  ها  لشکرکشی وارد عمل میشدند امروزه اما با ابزاري بنام جنگ نرم و استفاده از این تاکتیک

فکـري و  هـاي   بر جهان هستند. جنگ نرم در پی ازپاي درآوردن اندیشه و تفکر جامعه هدف است تا حلقه
ي و تبلیغاتی در نظام سیاسی و اجتماعی حـاکم تزلـزل و بـی ثبـاتی     فرهنگی آنرا سست کند و با بمباران خبر

  تزریق کند.این جنگ بیشتر در ابعاد فرهنگی و اعتقادي تغییر ماهیت داده است.
پـیش  هاي  جنگ نرم که به تعبیري آنرا جنگ فرهنگی،سیاسی،اقتصادي و اعتقادي مینامند یکی از چالش

سالهاي اخیر به شمار میرود که در این جبهه هوشیاري و بیداري و توام با روي کشورهاي در حال توسعه در 
 درایت نخبگان و اصحاب فکر و اندیشه جامعه حرف اول را میزند.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

که نکته اساسی این است که جنگ نرم مانند جنگ سخت یک پروژه تغییر است با این تفاوت 
جنگ سخت پروژه تغییر از بیرون است به این معنا که عامل مسلط اصلی عامل بیرونی است که این 

تغییر از درون است و بر همین اساس در ،تغییرات را انجام میدهد. اما در جنگ نرم مکانیسم این تغییر
ر قدرت و جامعه هدف باید یک اراده جمعی براي تغییر از درون ان جامعه شکل بگیرد و ساختا

 فرهنگی)هاي  تاکتیک -مناسبات ارزشی مربوط به آن را از درون تغییر بدهد. (سایت عصر بیداري
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مفهوم جنگ نرم که در مقابل جنگ سخت مورد استفاده واقع میشود،داراي تعریفی واحد که مورد 
ز جنگ نرم پذیرش همگان باشد،نیست و تاحدي تلقی و برداشت افراد،جریانها و دولتهاي گوناگون ا

متفاوت است چرا که جنگ نرم مترادف اصطالحات بسیاري در علوم سیاسی و نظامی است،در علوم 
نظامی از واژه هایی مانند جنگ روانی یا عملیات روانی استفاده میشود و در علوم سیاسی میتوان به 

  رنگین اشاره کرد. واژه هایی چون براندازي نرم،تهدیدنرم،انقالب مخملی،و اخیراً به واژه انقالب
هدف مشترك تحمیل اراده گروهی بر گروه دیگر بدون استفاده از راههاي نظـامی میباشـد؛اما در مـورد    

  ).35:1389گستردگی و حوزه فعالیت هر کدام اتفاق نظر وجود ندارد(محمدي،
را براي نفوذ جان کالینز:جنگ نرم راعبارت از استفاده طراحی شده از تبلیغات و ابزارهاي مربوط به آن 

در مختصات فکري دشمن با توسل به شیوه هایی که موجب پیشـرفت مقاصـد امنیـت ملـی مجـري میشـود       
).اما میتوان به طور کلی جنگ نرم را اینگونه تعریـف کرد:هـر گونـه اقـدام نـرم      487:1370میداند(کالینز،

رهنگی،سیاسـی، اجتمـاعی و علمـی اسـت     افزارانه اعم از :روانی،تبلیغاتی،رسانه اي،سایبري،دیجیتالی،اطالعاتی،ف
که جامعه یا گروه هدف را نشانه میگیرد و بدون درگیري نظامی یا بهره گیري از روشهاي اقناع سازي و یـا  

). 43:1388مدیریت احساسات سازي و جذب،رقیب را به انفعال یا شکست وا میدارد   (احمـدزاده کرمـانی،  
هان عمومی مردم است. این عقیده وجود دارد کـه اگـر افکـار و    در نتیجه هدف این جنگ کنترل افکار و اذ

خـود جهـت   هاي  اراده عمومی را نسبت به موضوع یا جریان و پدیده اي بتوان اقناع کرد یا به سمت خواسته
دهی کرد،مسلماً دولتها تحت فشار افکار عمومی ملتها به سوي اهداف دشمن سوق یافته و در آن جهـت قـرار   

 ).12:1383یایی پرور،خواهند گرفت(ض

  نقش فرهنگ در انتخاب مدل استراتژیک
یک جامعه براي اجراي استراتژي بستگی تام به زیربناي هاي  اندیشمندان را باور بر این است که شایستگی

سخت افزاري و نرم افزاري دارد که فرهنگ وهنجارها درواقع اساس زیربناي نرم افزاري هر جامعه تلقی 
  )418:2003،میشود. (تامپسون

آید به این معنا  می براساس همه مدلهاي استراتژي، فرهنگ یکی از عناصر مهم اجراي استراتژي به حساب
سخت متکی به فرهنگ آن جامعه یا سازمان اسـت تـا   ،که زمانی که استراتژي جامعه تدوین شد براي اجرا

مواجه میشود بلکه تقریبا ناممکن  جایی که بدون همراهی فرهنگ امکان اجراي استراتژي نه تنها با مشکل
 :مطالعات مدیریت استراتژیک)  85مینماید. (دکتر سید هاشم هدایتی،سال 

میالدي خانم فرانسیس استیونر ساندرس کتابی با عنوان جنگ سرد فرهنگی،سـیا و جهـان    1999در سال 
ی در ابعـاد مختلـف آن   هنر و ادب منتشر کرد و به نقش سـازمان سـیا در اسـتفاده از روشـهاي نـرم فرهنگـ      

  )10:1382پرداخت و ناتوي فرهنگی راا ستراتژي فرهنگی سازمان سیا نامید(ساندرس،
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  استراتژي فرهنگی
تغییرات فرهنگی کشور در روندهاي جهانی،لزوم برنامه ریزي استراتژیک فرهنگی در کشور را صد چندان 

اند که نقطه آغازین حرکت،فرهنگ یک نموده است.به عالوه اینکه پژوهشگران به این نتیجه رسیده 
کشور است.قرن بیستم قرن تکاپوي گسترده ملل مختلف براي افزایش رفاه، ثروت و قدرت بوده است.بدین 
خاطر پیشرفت سرلوحه امور تمامی کشورها قرار گرفت بطوریکه بعضاً به درگیریهاي نظامی نیز منجر 

ورهاي مختلف با در نظر گرفتن روندهاي جهانی اقتصادي و شد.در این راستا برنامه ریزان وسیاستمدارن کش
تکنولوژي به بررسی و شناسایی الزامات توسعه و بخصوص توسعه پایدار پرداخته اند و مقوله اي که به 

  مرور اهمیت و اولویت آن اثبات شد،فرهنگ بوده است.
تنگناهاي موجود پرداختـه انـد و   با پیچیده تر شدن شرایط سیاست گذاران به بازبینی و مطالعه مسائل و 

دریافته اند که عمالً بدون وجود شالوده فرهنگی مناسب و بارور،دسیابی به این مسـیر تـوهمی بـیش نیسـت.     
  براي رسیدن به یک استراتژي فرهنگی مناسب دو چالش پیش رو وجود دارد:

هنگی ملتها را با خطـر  چالش اول اینکه گسترش ارتباطات و روند پر شتاب جهانی شدن هویت ملی و فر
  نابودي مواجه کرده است.

چالش دوم و جدیتر اینکه اقتصاد نوین و نوظهورهمچون اقتصادهاي اطالعاتی و دانشـی نـه تنهـا نیازمنـد     
ــذیري آنهابــا فضــاي جدیــد هســتند،بلکه نیازمنــد   درك و بهســازي زیرســاختهاي کشــور و شــرایط وفــق پ

چون خالقیت و نـوآوري و انعطـاف نیـز هسـتند.تغییرات سـریع       فرهنگی ویژه وکلیدي نوینیهاي  توانمندي
شرایط محیطی و بین المللی بسیاري از کشورها سازمانها و ادارات را ملزم کرده،تا تصمیمات جدي و منسجم 

  و بلند مدتی براي بهبود وضعیت خود اتخاذ نمایند،یعنی در واقع استراتژي مناسب داشته باشند.
ما براي تغییر وضعیت فعلی خود به یک وضعیت بهتر،چشم انـداز مطلـوب و      استراتژي راهی است که

اهداف مورد نظر ابداع یا انتخاب میکنیم.فرایند تدوین استراتژي بدین گونه است کـه پـس از تحلیـل نقـاط     
قوت و ضعف کشور و فرصتها وتهدیدهاي پیش روي محیطی،چشم انداز یا دیدمان اسـتراتژیک و اینکـه بـه    

میتوانند تجویزي( فرمایشی و یـا انتخـاب   ها  خواهیم برویم را براي ما مشخص میکند.درواقع استراتژيکجا می
  سیستماتیک)،تطبیقی و مقایسه اي، و ابتکاري و خالقانه باشند.

  استراتژي فرهنگی ناظر بر نحوه توسعه فرهنگی کشور در راستاي اهداف استراتژي کالن باشد.
ایجاد تغییر وبهبود تاکید میورزد،درواقع حالتی انفعـالی نـدارد بلکـه حـالتی      استراتژي فرهنگی صریحا بر

تهاجمی و پیش دستانه داردو یا به تعبیري آینده نگر است. (محمد رضا امینی،استراتژي فرهنگی،سایت باشگاه 
  .اندیشه)

وانین شناخت مقوله فرهنگ،گرایشهاي فرهنگی،نقاط ضعف فرهنگی،ترسیم حد مطلوب فرهنگ،تنقیح ق
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و مقررات موجود و احیاناً اصالح آنها یا تدوین قوانین فرهنگی جدید،پایبنـدي کامـل و دقیـق بـه مقـررات      
قانونی فرهنگی و بازنگري در قوانین موجود فرهنگی از نظر قطعیـت اجـرا و حتمیـت ضـمانت از اقـدامات      

ضروري مینمایـد. بخصـوص   اساسی و مهمی است که به منظور حراست از هویت فرهنگی ملی و دینی کشور 
اینکه امروزه بحث تنوع فرهنگی بصورت جدي در تمام محافل علمی و سیاسـت گـذار جهـان مطـرح شـده      
است.از همین رو استراتژي فرهنگی امري ضروري مینمایـد،یعنی برنامـه اي منسـجم کـه کلیـه دسـتگاههاي       

ه اي،ملـی و فراملـی منسـجم و یکپارچـه     فرهنگی بتوانند با استفاده از آن برنامه در سطح خرد و کالن،منطق
  )1373عمل کنند. (کلیاتی درباره فرهنگ عمومی،

ــی     ــواع و اجزای ــت،داراي ان ــد:فرهنگ یــک سیســتم اس ــم رهبــري میفرماین ــتامقام معظ در همــین راس
است،استراتژي فرهنگبعنوان سیستم باید انجام پذیرد. فرهنگ یک جامعه اساس هویت آن جامعـه اسـت و   

گوییم اعم از مظاهرفرهنگی مانند زبان و خط و امثال اینهـا و آنچـه بـاطن و اصـل تشـکیل      فرهنگ که می
دهنده پیکره فرهنگ ملی است مثل عقایـد،آداب اجتماعی،مواریـث ملـی و خصـلتهاي بـومی و قـومی.(روح       

  )78:1380االمینی،
کشـور اسـت و بـا    بنابر این یکی از مهمترین تکالیف ما در درجه اول مشخص کردن استراتژي فرهنگـی  

توجه به این نکته که فرهنگ اکتسابی است و افراد انسانی از طریق تعلیم و تربیت و جامعه پذیري، عناصر 
ساماندهی و مطلوبیـت  ،فرهنگ یک جامعه را فرا میگیرند بنابر این در بحث از استراتژي فرهنگی، هدایت

 ست.دستگاههاي فرهنگی جامعه براي پاسخ به نیازها مورد توجه ا

  شاخصهاي استراتژیک فرهنگی(ابعاد و مولفه ها)
در فرایند ها  جداگانه مورد بررسی قرار داد. هر یک از این شاخصهاي  این شاخصها را میتوان بصورت مقوله

(یا همان اقدام غیر مسلحانه اي که موجب کاهش آسیب پذیري نیروي انسانی، غیرعاملپدافند 
د و شریان کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن در جنگ نرم ساختمانها،تاسیسات،تجهیزات،اسنا

  است) را میتوان در جهت ارتقاي یک جامعه از آنها استفاده نمود.
وحدت  -اعتماد اجتماعی-در این مقاله سعی شده است بر شاخصهاي استراتژیکی ازقبیل ( سرمایه اجتماعی

  و انسجام اجتماعی) تاکید شود.
شاخصها مبتنی بر الگویی اقتضایی،خالق،معناگرا،ارزش گرا،کارکردگرا و سـازمان یافتـه    مهندسی و تدوین

است که با هدف شناسایی هوشمندانه،کارآمد و سریع وضعیت فرهنگی کشور تدوین گردیده اسـت.با توجـه   
نظام جهـان  به اینکه استراتژي فرهنگی در این مقاله بر روي سه مولفه تأکید دارد، همچنین در بستر و دامن 

پذیرد،از این رو هدف از تدوین ایـن شاخصـها و همچنـین رسـیدن بـه       می بینی و معنایی اسالم صورت تحقق
مالحظـات  ها  در جنگ نرم است،در تدوین این شاخص غیرعاملاستراتژي فرهنگی مناسب به عنوان پدافند 
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  شاخص سازي فرهنگی در اسالم است.هاي  اساسی با عطف به مبانی و راهبرد
  باید حداقل به دو نکته توجه کرد:ها  بنابراین در تدوین این شاخص

 ضرورت اتخاذ مبانی اسالمی براي شاخص سازي .1
 لزوم توجه به قانون .2

در انگلیسی است که بسـته بـه زمینـه مـورد اسـتفاده       indexویا  indicatorشاخص معادل فارسی واژه 
  شود. می تعاریف گوناگونی از آن
توان کمیت،کیفیت،تغییرات  می داندکه با آن می تعاریف، شاخص را عبارت از ابزاري یکی از معمول ترین

اجتماعی و فرهنگی،آنچـه کـه   هاي  یا ثبات یک موضوع را تشخیص داد و اندازه گیري نمود، اما در پژوهش
ها،ارزشها،نگرشـها، و  مورد سنجش است در بسیاري از موارد کیفـی تـر و پیچیـده تـر است.رفتارها،اندیشـه      

  گرایشهاي انسان عمده ترین این مقوالت هستند.
هـا   نیستند،آنها نه تنها براي توصیف و بیان اطالعاتدرباره پدیـده ها  شاخصها صرفاً براي اندازه گیري متغیر

 گـی دهند و عـالوه بـر آن اعمـال شاخصـهاي فرهن     می آیند، بلکه نوعی ارزیابی نیز از آنها به دست می به کار
ریزي و سیاسـت   -تواند ضمن به دست دادن یک ارزیابی از شرایط فرهنگی جامعه، زمینه را براي برنامه می

  گذاري در این حوزه نیز فراهم نماید.
توان مهمترین اثرات،فواید،کاربرها و کارکردهاي شاخص سـازي را اینچنـین فهرسـت     می به طور خالصه

  نمود:
 امور فرهنگیو ها  مشاهده،توصیف و رصد پدیده .1
 و امور فرهنگیها  ارزیابی و ارزشیابی پدیده .2
 به مثابه مقدمه ضروري براي سیاستگذاري و برنامه ریزي فرهنگی .3
 فرهنگی بر اساس اهداف پیش بینی شدههاي  امکان اجراي موثر برنامه .4
 فرهنگی اعمال شدههاي  سنجش کارآیی و سیاستها و برنامه .5
 به ویژه تغییر در بعد سازمانیکمک به فرآیند یادگیري،تطابق و  .6
 ایجاد ادبیاتی مشترك براي اطالع رسانی و شفاف سازي در امور فرهنگی .7
 نهادهاي فرهنگیهاي  کمک به ایجاد اعتماد و حمایت عمومی نسبت به فعالیت .8

  شاخص استراتژیک سرمایه اجتماعی در پدافند غیرعامل که داراي ابعاد زیر است:
  مشارکت:-1
مشارکت  - شرکت در احزاب    -سیاسی   هاي  اگاهی -  ها  شرکت در راهپیمایی - ابات   شرکت در انتخ-

  مشارکت در شبکه روابط اجتماعی -در نهادها   
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  اعتماد:-2
  اعتماد نهادي  -اعتماد به مسولین    -اعتماد به اقشار اجتماعی    - اعتماد میان فردي   -
  رضایت:-3
  رضایت سیاسی -رضایت اجتماعی    -   رضایت شغلی -رضایت خانوادگی   -

 شاخص استراتژیک وحدت و انسجام اجتماعی در پدافند غیرعامل که داراي ابعاد زیر است:
  تقریب و همگرایی مذاهب:-1
دلبستگی به  - نفی تحجر فکري    -نفی خود باختگی در برابر بیگانگان    - اعتقاد و حاکمیت ضوابط   -

احترام به  - روحیه تحمل و مدارا    - روحیه تعاون    -ر،تاریخ،پرچم ....)   نمادهاي مشترك(سرزمین،کشو
  حقوق شهروندان

  اتحاد در مقابل دشمن:-2
  وحدت عمل در مقابل دشمن -داخلی   هاي  کاهش اختالف-
  وحدت میان مسئولین نظام(قواها با یکدیگر)-3
  نظامهاي  هماهنگی بین نهاد - همسویی نظرات مسئولین    -
  خرده فرهنگ ها:-4
–پذیرش همانند گردي فرهنگی  -فرهنگی،زبانی،قومی و مذهبی   هاي  احترام و به رسمیت شناختن تمایز-

  تعلق و وفاداري اقوام به هویت - امیختگی فرهنگی   
  رابط بین قومی:-5
روابط فرهنگی    -اختالفات و منازعات بین قومی    -داشتن روابط اقتصادي و معیشتی    - نفی قوم مداري   -
  روابط اجتماعی شامل دوستی و معاشرت -
  شامل اقتدار ملی -غرور و عزت ملی:                               -6
  محوریت منافع ملی:-7
بقائ و تداوم جمهوري  -حفظ تمامیت ارضی    -  ها  احزاب و گروههاي  محوریت منافع نظام در فعالیت-

  دفاع از منافع ملی -حفظ و ارتقا منافع حیاتی کشور    -اسالمی ایران   
  وحدت دولت و ملت-8

 شاخص استراتژیک اعتماد اجتماعی درپدافند غیرعامل که داراي ابعاد زیر است:
  اعتماد میان فردي -1
  اعتماد به اقشار اجتماي-2
  ه مسئولیناعتماد ب-3
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 اعتماد نهادي-4

  اتحاد و انسجام اجتماعی بعنوان پدافند غیرعامل در جنگ نرم
وجود انسجام و اتحاد در یک کشور پیش شرط اولیه توسعه در حوزه سیاسی،افتصادي و بخصوص فرهنگی 

و  بشمار میرود و از این حیث حفظ و صیانت از آن ضروري مینماید.واقعیات سیاسی،اجتماعی و فرهنگی
آیند  می اقتصادي غالباً متحول بوده و در نتیجه با ایجاد فضا وشرایط تازه در مقام تقابل با انسجامهاي پیشین بر

و خواهان تغییر در آنها میشوند. اما با استراتژي فرهنگی مناسب و مدیریت قوي میتوان در برابر این تغییرات 
تامین هاي  جدیدي ایجاد نمود. یکی از مهمترین مولفهبه نحو شایسته مقاومت و انسجام و اتحاد اجتماعی 

کننده امنیت داخلی در هر جامعه اي مقوله مهم انسجام و اتحاد اجتماعی است.غرض از این مفهوم وجود 
فرهنگی در جامعه است که در نتیجه آن  -متولی امور اجتماعیهاي  سطح قابل قبولی از هماهنگی بین نهاد

فرهنگی جامعه به حداقل ممکن رسیده یا از بین هاي  -کارکردهاي نهادتضاد و تضارب در حوزه 
میرود.بدیهی است فضاي مبتنی بر اتحاد و انسجام فرهنگی از حیث روانی،فکري بستر الزم را براي 

آورد و این امر داللت بر ضرورت اتحاد و انسجام اجتماعی  می پیشرفتهاي اقتصادي،سیاسی و فرهنگی را فراهم
یقت این است که در گذر زمان جوامع انسانی شرایط و تحوالت اقتصادي،سیاسی و فرهنگی متعددي دارد.حق

تازه،شکل گیري ساختار و روابط سیاسی تازه،طرح الگوهاي عملی و هاي  آزمایند،همچون کشف فناوري می را
ماعی سنتی و ارزشهاي فرهنگی متفاوت با گذشته در جامعه که همگی اقتضاي نفی انسجام و اتحاد اجت

طراحی سطح تازه اي از اتحاد و انسجام را دارند.در واکنش به وضعیت فوق ما شاهد اتخاذ دو رویکرد 
  متفاوت بوده ایم:

  حفظ انسجام سابق و مقابله با تحوالت تازه-1
 خروج از انسجام سابق و مقابله با تحوالت تازه-2

  پویا– 2ایستا    -1بوده ایم : بنابر این ما شاهد دو نوع اتحاد و انسجام اجتماعی 
انسجام ایستا با توجه به میزان قابلیت و توان داخلی شان،توانسته اند مدت زمانی کم یا زیاد در مواجهه با 
جهان تازه از خود مقاومت نشان دهند ولی در نهایت تن به شکست داده و تراژدي داخلـی را آفریدننـد(نگاه   

ي و کوبا) در مقابل انسجامهاي پویا اگر چه موفق تر عمل کرده اند ولـی  کنید به تجربه اتحاد جماهیر شورو
اغلب با امحاي اصالتهاي اولیه جوامع مورد نظر نوعی خود بگانگی را بدنبال آورده اند.طرح الگـوي اتحـاد و   
انسجام فرهنگی پویا با نگاه به فرهنگ درون در حقیقت برون شو مناسبی اسـت کـه میتوانـد ضـمن تـامین      

  )878:1374سجام الزم،شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی را نیز حاظ نماید.(ریچارد،ان
اتحاد و انسجام اجتماعی مفهومی است که در دهه اخیر بیش از دیگر مفاهیم در میان سیاست مـداران و  

عی که مدیران مورد انتقاد قرار گرفته است.این مفهوم نزدیک با مفاهیمی چون همبستگی ملی و تعاون اجتما
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از طرف جامعه شناسان مطرح شده و وحدت ملی و وحدت اسالمی که به وسیله رهبران دینی،روشنفکران و 
سیاست مداران و مدیران که در حوزه سیاسی و فکري و مطبوعاتی مطرح شده و موردبحث و بررسـی قـرار   

می تحـت عنـوان اتحـاد اسـالمی     گرفته است.اولین بار سید جمال الدین اسد آبادي از این مفهوم با پیوند اسال
بنیادي بین دو دولـت عثمـاي و قاجاریـه    هاي  استفاده نموده است. او زمانی این مفهوم را مطرح کرد که تضاد

ریشه دار شده بود. در دوره جدید و در دو دهه اخیر با پافشاري که از طرف طرفداران تضاد بـین تمـدن در   
رت گرفته،ضرورت طـرح اتحـاد اسـالمی بـه عنـوان پدافنـد       مقابل وحدت تمدنی و گفتگوي بین تمدنی صو

  غیرعامل در برابر دشمنان در جنگ نرم فراگیري بیشتري یافت.
  رابطه بحران و اتحاد و انسجام اجتماعی

تز اتحاد و انسجام اجتماعی یا اتحاد ملی و انسجام اسالمی بر شرایط بحرانی و تزاحمی استوار است. بدون 
شرایط بحرانی سخن از اتحاد ممکن نخواهد بود.سخن از چسبندگی و اتحاد و وجود عینی یا ذهنی 

یکپارچگی بدون وجود شکاف و نابسامانی به منزله وارد شدن ناخواسته به شرایط و موقعیت بحرانی است. 
از سویی دیگر بی توجهی به سطح و موقعیت بحرانی و وضعیت نابسامانی میتواند موجب مشکل جدید 

حاظ نیاز به چسبندگی و اتحاد در سطح کالن بدون توجه به سطح میانی و خرد یا بالعکس منشاء شود.بدین ل
نابسامانیهاي متعددي خواهد شد،چسبندگی در سطوح کالن و میانی براي مدیران و سیاست مداران از اهمیت 

  بیشتري برخوردار است تا چسبندگی و اتحاد در سطح خرد و بین فردي.
ن به اتحاد و انسجام اجتماعی در ایران باید مشخص شود که جامعه ایرانی چه نوع جامعه ابتدا براي رسید

اي است؟ آیا جامعه ایرانی از نوع جامعه مکانیکی دورکیمی یا سـاده و پـیش صـنعتی اسپنسـري یـا فئـودالی       
  مارکسی است یا اینکه صورت مدرن دارد؟

ر آن عناصر مدرن بـه لحـاظ اجتمـاعی و سیاسـی     به نظر میرسد جامعه ایرانی جامعه اي مدرن است و د
درگیري بر سر منافع و تقسیم کار اجتمـاعی اسـاس عمـل    ،کآرایی داشته و تمایزات اجتماعی،طبقات اجتماعی

افراد در سطح خرد و نهادها و زیر ساختارها در سطح کالن است. در زمینه ایجاد اتحاد و انسـجام اجتمـاعی   
و نمادهـایی اسـت   ها  واقع شوند.یک اقدام براي ایجاد وحدت پدید آوردن شعارعوامل بسیاري میتوانند موثر 

که کمتر جنبه یکسان سازي داشته باشد.در عوض تایید بر نمادهـایی کـه بطـور حـداقلی یکسـان حـداکثري       
تمایزات معنادار را فراهم آورد.وحدت بر سر تمایزات جامعه مـدرن را سـازگارتر میکنـد.در نـوع جامعـه      

افته،اتحاد و انسجام،ماهیت اجتماعی و فرهنگی دارد.در این نوع جامعه که به یک معنا توسعه یافتگی تمایز ی
ساختاري اتفاق افتاده است،ضمن تنوع وتکثیر،پیوستگی نیز دیده میشود. در این زمینـه راهکارهـاي متعـددي    

  وجود دارد که عبارتند از:
نادیده گرفتن تفاوتها:نادیده گرفتن تفاوتی و اصرار بـر وفـاق و همبسـتگی موجـب میشـود تـا شـرایط        -1
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دستیابی به فروپاشی در مرحله ذهنی فراهم شده و در صورت کمترین مانع،پیوستگی ساده و مکـانیکی ایجـاد   
  شده و به شکنندگی بینجامد.

جنگ روانی خود و با تالشهاي موذیانـه گونـاگون   مسئله اتحاد عمومی مردم:دشمن با تبلیغات خود یا -2
خود سعی میکند بین ملت ایران صفوف ملت ایران اختالف بیندازد و به بهانـه قومیت،مـذهب و گرایشـهاي    

).ضرورت توجه جدي به اتحاد و انسـجام ملـی   1386صنفی وحدت کلمه را از بین ببرند(پیام نوروزي رهبر:
سی،فرهنگی نیز داشته باشد.اگر جامعه دچار فروپاشی اجتماعی است،یکی در جامعه جدید میتواند معناي سیا

از راههاي جدي و اساسی در گذر از این موقعیت،اتحاد و انسجام اجتماعی اسـت کـه در واقـع نـوعی پدافنـد      
غیرعامل در برابر فشارهاي دشمن است.(به نقل از تقـی ازاد ارمکی،همـایش ملـی اتحـاد ملـی و راهبردهـا و       

 )1386ا،سیاسته

  اعتماد اجتماعی بعنوان پدافند غیرعامل در جنگ نرم
منظور از اعتماد اجتماعی وضعیتی است که افراد در جامعه در ارتباط با دیگران بر اساستعلق و پیوستگی 
عمل میکند.اعتماد اجتماعی نوعی تعلق،تکیه،باور و پیوستگی افراد به یکدیگر در سطح جامعه است.اعتماد 

نوان یک موضوع شاخص دراندازه گیري تمایز جوامع از یکدیگر در جامعه شناسی تطبیقی اجتماعی بع
  فرهنگی است.اعتماد اجتماعی در سطح جامعه میتواند داراي طبقه بندیهاي مختلفی باشد:

  کسانی که داراي اعتماد اجتماعی باالیی هسستند-1
  کسانی که داراي اعتماد اجتماعی متوسطی هستند-2
  ه داراي اعتماد اجتماعی پایینی هستند یا عمال اعتمادي به آنها نیستکسانی ک-3

اعتماد در یک جامعه مانند شیررازه اي است که افراد یک جامعه را به هم پیوند میدهد و از انفصـال و  
پراکندگی آنها جلـوگیري میکنـد.در بررسـی انحرافـات و مسـائل اجتمـاعی (همـان قسـمتی از جنـگ نـرم           

جتماعی مقوله حائز اهمیت است و ریشه بسـیاري از مسـائل و انحرافـات در یـک جامعـه را      دشمن)اعتماد ا
میتوان در بی اعتمادي افراد به یکدیگر و بی اعتمادي به ساختار سیاسی جامعه پیدا کرد. وقتی در جامعـه اي  

اسـتمرار پیـدا    منابع به صورت ناعادالنه در بین گروههاي مردم توضیع شود و ایـن نـابرابري در طـول زمـان    
کند،شکاف بین دو طبقه غنی و فقیر هر روز بیشتر میشود و طبیعی است که در این شرایط قوانین وسـاختار  
سیاسی زیر سوال رفته و نوعی بی اعتمادي اجتماعی را در افـراد میکند.قاعـدتاً عـدم اعتقـاد بـه قانون،مقابلـه       

انون ستیزي و بدبینی نسبت به قوانین و مجریان شخصی در برابرزور را مطرح میکند.هرچه در یک جامعه ق
قانون و عدم اعتماد عمومی بیشتر باشد گرایش افراد جامعه به پیگیري حقوق و مسائل خود از طریق قـانونی  
کمرنگتر میشود.اعمال زور در مقابل زور،انتقام جویی فردي و بدبینی نسبت به ضابطین قانون در رفتار مـردم  

.مقابله خصوصیافراد با زور معموال نشانه عدم اعتماد به امنیت اجتماعی میباشد.هر چه در یابد می بیشتر تجلی
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یک جامعه امنیت اجتماعی کمتر باشد و دستگاهاي برقراري نظم از توان الزم برخـوردار نباشـند،اعتقاد بـه    
ري ارتبـاط سـالم   تجهیز فردي و اعمال زور وقدرت در مقابل زور بیشتر خودنمایی میکند.در یک بعد برقـرا 

بین مردم با دستگاههاي اجرایی و قضایی از بین میرود و فاصله انهـا بیشـتر و حتـی گـاه تضـاد و دشـمنی در       
جامعه تشدید میشود.در بعد دیگر اعتماد مردم به یکدیگر که قاعدتاً باید زیربناي آرامش و نظـم اجتمـاعی   

ردم آسـیب میرسـاند.در نتیجـه مـردم نـه ابزارهـا و       باشد به هم میخورد و نتیجتا به همبستگی و وفاق بین م
وسایل برقراري نظم و عدالت را میپذیرند و نه نسبت به یکـدیگر احسـاس همـدلی،هماهنگی و نزدیکـی و     
اعتماد میکنند.در وضعیت مقایسه اي این فرض مطرح است که جامعه ایران بخشی از جامعه جهانی اسـت و  

سئله نو شدن،نوگرایی و مدرنیته است.حال اگر جامعـه ایـران بخشـی از    مسئله اصلی که جامعه ایران دارد م
جامعه جهانی است و مسئله آن هم نو شدن و تغییر و دستیابی به زندگی بهتر است،تالش میکند از امکانـات  
جامعه جهانی و مدرن استفاده بهتر و درست تر کند و همین که ایران وارد اي عرصه جهانی میشود بـا یـک   

نیادین روبـه رو میشـود کـه آن بهـم ریختگـی سـاختارهاي اجتمـاعی اش اسـت.وقتی بهـم ریختگـی           مشکل ب
آیـد مناسـبات فرهنگـی و اجتمـاعی هـم دچـار تغییـر و دگرگـونی میشـود و           می ساختارهاي اجتماعی پیش

تمـاعی  اینجاست که اعتماد اجتماعی دچار مشکل میشود.به عبارتی جامعه و افراد و افراد به لحاظ اعتمـاد اج 
دچار بی سامانی ساختاري میشود.در وضعیت غیر مقایسه اي این برایمان تبدیل به یک باور شـده اسـت کـه    

اخالق و دیـن عنصـري کـانونی اسـت و     ،جامعه ایران یک جامعه فرهنگی است و در ایران عنصر فرهنـگ 
ما در جوامع غربی عنصـر  دین،فرهنگ و ادب و در نهایت اعتماد است.ا،مناسبات افراد با هم بر اساس اخالق

اعتماد بیشتر در روابط آنها وجود ندارد بلکه روابط آنها بر اساس نوعی معامله اسـت.جاهایی کـه سـطح بـی     
اعتمادي اجتماعی باالست یعنی در رابطه بین مردم ونهادهاي رسمی، در اینجا یک نوع بی اخالقی وجود دارد. 

و چون اخالق عمومی دچـار آسـیب شـده بـی اعتمـادي      اخالق عمومی دچار آسیب جدي و عمده شده است 
شکل گرفته است.مردم نسبت به هم ظنین و نسبت به سازمانهاي اجتماعی و دولت مشکوك هستند.وقتی به 
این شرایط میرسیم دیگر رفتارهاي مردم رفتارهـاي طبیعـی و مثبـت نیسـت و وقتـی رفتارهـا مثبـت نباشـد         

آید و اگر خشـونت شـکل گرفـت جامعـه بـه       می د،خشونت پدیدآید،اعتراض شکل میگیر می مقاومت پیش
 یابد. می مرحله اي میرود و هزینه مدیریتش باال و احتمال فروپاشی افزایش

  نتیجه گیري
فرهنگ بنا بر تعریف عبارت است از:منبع دانش،تجربه،باور ها،ارزشها،نگرشها،معانی،سلسله 
مراتب،مذهب،زمان،نقشها،روابط مفاهیم جهان و اشیاء مادي که گروهی از مردم طی نسلها از طریق 

را  ).جامعه اي3:1388تالشهاي فردي و گروهی آنرا کسب کرده اند(جنگ نرم و ابزارهاي تغییر فرهنگی،
نمیتوان یافت که فرهنگ آن همواره ثابت و بدون دگرگونی باقی مانده باشد. چرا که تغییر عناصر فرهنگی 
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آید. فرهنگ همواره تحت تاثیر شرایط  می جامعه،یکی از ویژگیهاي اصلی هر فرهنگ به شمار
تبدیل شده  جنگهاي  اجتماعی،اقتصادي وفرهنگی آن جامعه است؛اما امروزه فرهنگ به یکی از عرصه

  است که از آن به جنگ نرم در عرصه فرهنگ تعبیر میشود.
به بعد مورد استفاده قرار گرفته است. این امر  1990جنگ نرم در ادبیات سیاسی مدرن،طی سالهاي دهه 

انعکاس فروپاشی ساختار نظام دو قطبی و همچنین شکل گیري الگوهاي جدیدي در ارتباط با منازعـه اسـت.   
ع زمانی به بعد، فضاي منازعه ماهیت اجتماعی پیدا کرده است و در نتیجه آن،شرایط براي ظهـور  از این مقط

).و در جنـگ نرم،هـدف دسـتیابی بـه سـلطه      76:1388جدید کنش امنیتی فراهم شـده اسـت(متقی،  هاي  الگو
میـدان عمـل    تفرقه انداز بوده وهاي  فرهنگی است. این جنگ،تهاجمی،مداخله گر،خزنده و توام با استراتژي

هـاي   خود را محقق میسازد. هـدف از آن تغییـر سـنت   هاي  آن فرهنگی است و با ابزارهاي فرهنگی کارویژه
اجتماعی ایستا و غیر پویا در مرحله اول و سپس حضور در فرهنگ مورد نظر براي استحاله و تغییر ارزشهاي 

قادي،ایجاد اختالف،ایجاد تردید و ابهام از فکري،اعتهاي  تخریب بنیاد،مورد قبول یک جامعه است. از این رو
جمله اهداف جنگ نرم در عرصه فرهنگ میباشد که بوسیله،سلسله اقدامات نرم افزاري به کمـک سـخت   

انجام میگیرد. مقابله با جنگ نرم در جهان امروز از اهمیـت راهبـردي برخـوردار    ها  افزارهایی چون رسانه
نرم در عرصه فرهنگی  ایستاد و مقابله کرد،ابتدا باید شناخت دقیق و  است. براي اینکه بتوان در برابر جنگ

همه جانبه اي از این نوع جنگ بدست آورد و سپس فرهنگ خودي را شناخت و سعی کرد فرهنگ خودي 
را در مقابل فرهنگ مهاجم تقویت کرده و نقاط قوت و ضعف آنرا شناخت تا قدم به قدم و با برنامه ریزي 

نرم ایستاد. در این مقاله سعی شد سه راه کار را بعنوان پدافند غیرعامل در جنگ نرم مطرح  در مقابل جنگ
یعنی اتحاد و انسجام اجتماعی،سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی،و در جنگ نـرم از ایـن سـه راهکـار     ،شود

 میتوان مدد گرفت و جامعه را در برابر تهدیدات دشمن بیمه کرد.

  منابع
نز،استراتژي بزرگ(اصول و رویه ها)،ترجمه کورش بایندر،تهران،دفتر مطالعات سیاسـی و بـین   جان ام کالی-

   1377المللی وزارت امور خارجه،
    1366بیرو،آلن،فرهنگ علوم اجتماعی،باقر ساروخانی،تهران،کیهان،-
   1373گیدنز،انتونی،جامعه شناسی،منوچهر صبوري،نشر نی،-
ور،ضوابط ملی آمایش سرزمین،تصـویب نامـه هیئـت محتـرم وزیـران      سازمان مدیریت و برنامه ریزي کش-

1383   
   91خرداد و تیر  66و  65نشریه علمی تخصصی شوراي عالی انقالب فرهنگی،سال ششم،شماره -
   1372روح االمینی،محمود،زمینه فرهنگ شناسی،پویایی و پذیرش،چاپ سوم،تهران،انتشارات عطار،-
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   50،1390رهنگی و اجتماعی در جنگ نرم،فصلنامه مطالعات بسیج،شماره ماه پیشانیان،مهسا،بسترهاي ف-
محمدي،مصـطفی،جنگ نــرم ایالــت متحــده آمریکــا علیــه ج.ا.ایران،ماهنامــه اطالعــات راهبردي،شــماره   -

93،1389   
احمد زاده کرمانی،روح اهللا،درآمدي بر ماهیت شناسی جنگ نرم پس از انقالب اسالمی،فصلنامه مطالعـات  -

   43،1388ال دوازدهم،شماره بسیج،س
آشنا،حسام الدین،فرهنگ ارتباطات و سیاست خارجی،ارائه مدلی براي دیپلماسی عمومی،فصل نامه پژوهشی -

   21،1383دانشگاه امام صادق،شماره
   1376ادیبی،مهدي،تبادل یا تهاجم فرهنگی،ریشه یابی و سیاست گذاري،نشریه دانشگاه اسالمی،شماره سوم،-
فیاض،محمد سعید،دامدي بر تهاجم فرهنگی غرب،مرکز مطالعات اسالمی،تهران،معاونت پژوهشـی وزارت  -

   1372فرهنگ و ارشاد اسالمی،
ازاد ارمکی،تقی،اتحاد ملی موانع و لوازم،مجموعه مقاالت همایش ملی،مجمع تحقیقـات اسـتراتژیک مجمـع    -

   1386تشخیص مصلحت نظام،
فرهنگی،کارگروه تدوین شاخصهاي فرهنگی،شـوراي عـالی انقـالب    هاي  مولفهراهبردي،ابعاد و هاي  شاخص-

   1389فرهنگی،
ضیایی پرور،حمید،جنگ نرم،بـه ویـژه جنـگ رسـانه اي،تهران،انتشـارات موسسـه فرهنگـی مطالعـات و         -

   1383تحقیقات بین المللی ایران معاصر،
 





  پدافند غیرعاملنقش آموزش در  تحقق اهداف 
  2مهدي کمالی، 1علیرضا منصوریان

  
  چکیده
 بالیـا  برابر در آمادگی و پدافند غیرعامل زمینه در افراد آموزش که است آن مبین علمی مطالعات
 ثانویه عوارض از پیشگیري وها  دارایی حفظ ها، هزینه کاهش و شده نفر هزاران جان حفظ موجب

 ضروري يها بخش از یکی، خطر معرض در افراد آموزش اساس این بر. داشت خواهد همراه به را
 به که شوند طراحی ايگونه به باید هاآموزش این . رودمی شمار به بالیا برابر در آمادگی برنامه در

 هـدفی  با که است استراتژي یک آموزش زیرا، شود منجر افراد مهارت و نگرش، دانش در تغییر
شود ازاینرو جهت بررسی نقش آموزش در به ثمر  می اجرا زمان طول در مشخص جهتی و خاص

 آمـوزش  نقـش  آیا تحقیق حاضر در جهت پاسخ به این سوال اصلی که، رسیدن پدافند غیرعامل
  . انجام گرفت است؟ موثر غیرعامل پدافند اهداف تحقق در انسانی نیروي

  پدافند غیرعامل، کمیت، محتواي آموزشی، نیروي انسانی آموزش :ها کلیدواژه
   

                                                   
  mansouriana@yahoo.comکارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس ایمیل / .1
 دانشگاه آزاد واحد بجنورد ارشد مدیریت آموزشی کارشناس .2

mailto:mansouriana@yahoo.com
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  مقدمه-1
 ما عصر ویژگى رسدمى است. به نظر دوره آن شاخص که دارد اىویژه هاىارزش بشر تاریخ از عصرى هر

است.  جهانى عرصه در انسانى ارتباطات بیشتر گسترش هرچه مسیر در حرکت بر ناظر که باشد شدنجهانى
سالح  آفرین، ارزش و خالق توانمند، انسانى منابع داشتن نظران صاحب از باور بسیارى به اىعرصه چنین در

 منابع در را هایىچنین ظرفیت بتواند که بود خواهد آنانی از آینده بود، خواهد رقابت در مدیران اصلى

 مرتبط هاسازمان در هاى انسانىفعالیت توسعه و آموزش به انسانى منابع نماید. توسعه ایجاد خود انسانى

 پتانسیل به کارکنان آن در که کنند ایجاد را فرهنگى خاص شرایط تا کندمى کمک هاسازمان به و است

 به را خود انسانى منابع توسعه حالت این در و یابند دست هاسازمان افراد و از شدن مندبهره براى بالقوه

 .)1389(سیدجوادین و همکاران،  بینندینزدیک با توسعه سازمان در یک راستا هماهنگ مخیلی  صورت
 دارد. متغیر محیط با انطباق و محوله وظایف انجام در کارکنان توانایی به بستگی سازمان اهداف به رسیدن

 محیطی، و سازمانی تغییرات با متناسب بتوانند افراد تا شودمی سبب انسانی نیروي بهسازي و آموزش اجراي

 لحاظ به انسانی ).  نیروي1382وند،( جلیلبیفزایند خود کارایی بر و داده ادامه را هایشانفعالیت مؤثر طوربه

 که چرا شود؛محسوب می سازمانی هر بزرگترین دارایی نوآوري و خالقیت اندیشه، قدرت از برخورداري

به  همواره آموزش گیرد.می صورت آنان توسط سازمانی، و چرخۀ فرآیند در پیشرفت و بهبود هرگونه
 و فقدان گیردمی قرار مد نظر مدیریت مشکالت حل و کیفیت عملکرد بهبود جهت در مطمئن وسیله عنوان
 انسانی نیروي و بهسازي آموزش اجراي .دهدتشکیل می را سازمان هر حاد و اساسی مسائل از یکی آن نیز

 ادامه داده را هایشانفعالیت مؤثر به طور محیطی، و سازمانی با تغییرات متناسب بتوانند افراد تا شودمی سبب

 و محوله وظایف انجام در کارکنان توانایی به بستگی سازمان اهداف به بیفزایند. رسیدن خود کارایی بر و
 با متناسب بتوانند راداف تا شودمی سبب انسانی نیروي بهسازي آموزش و اجراي. دارد متغیر محیط با انطباق

 آموزش بنابراین. بیفزایند خود برکارایی و ادامه داده را هایشانفعالیت مؤثر بطور محیط، و سازمانی تغییرات
 و کارکنان شایستگی بهبود سطوح براي مدیریت وسیله به شده ریزيبرنامه و مداوم کوشش بهسازي، و

  ).41- 37: 1389(اسداهللا، است سازمانی عملکرد
 بـه  اسـت  الزم و تجهیزاتی، انسانی نیروي حوادث کاهش و کارکنان ایمنی دانش سطح منظور افزایش به

 و تحقیـق  نتـایج  بـه  توجـه  بـا  شود.  حال بیشتري توجه هاریزيبرنامه همچنین و هاو انتخاب مدیران نقش
 کـه  اسـت  الزم تجهیـزات، و  انسانی حوادث کاهش و پروژه ایمنی در دخیل عوامل سایر به توجه همچنین

 در بخصـوص  و تخصصی کارکنان علمی توان و برگزار مجزا بطور دخیل افراد کلیه براي نیز ایمنی هايدوره

 بـه  بتـوان  هـاي قـوي  و نظارت استاندارد ایمنی وتجهیزات لوازم و تحویل تهیه با و یافته ارتقاء ایمنی زمینه

: 1389شود (همان منبع،به عنوان پدافند غیرعامل یاد میکرد که از آن  کمک حوادث وکاهش ایمنی افزایش
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37-41.(  
 بالیـا  برابـر  در آمـادگی  و پدافنـدغیرعامل  زمینـه  در افراد آموزش که است آن مبین علمی مطالعات     
 بـه  را ثانویـه  عوارض از پیشگیري وها  دارایی حفظ ها، هزینه کاهش و شده نفر هزاران جان حفظ موجب
 در ضـروري  هـاي بخـش  از یکی ،خطر معرض در افراد و مدیران آموزش اساس این بر داشت.  خواهد همراه
 در تغییـر  بـه  که شوند طراحی ايگونه به باید هاآموزش این.  رودمی شمار به بالیا برابر در آمادگی برنامه
 جهتـی  و خـاص  هـدفی  بـا  کـه  اسـت  اسـتراتژي  یک آموزش زیرا شود، منجر افراد مهارت و نگرش دانش،

شود ازاینرو جهت بررسی نقش آمـوزش نیـروي انسـانی در بـه ثمـر رسـیدن        می اجرا زمان طول در مشخص
) 1959بر اساس الگوي ارزشیابی آموزشـی چهـار سـطحی کـرك پاتریـک (      پدافند غیرعامل، تحقیق حاضر

 در انسـانی  نیـروي  آمـوزش  نقـش  آیـا  کهصلی است در پی پاسخ به این سوال ا ). 1-2). (شکل 1995(کافمن،
  انجام گرفت.  است؟ موثر غیرعامل پدافند اهداف تحقق
  

  
  
  
  
  
  

  : مدل اثربخشی دوره آموزشی(مدل کرك پاتریک )و پدافند غیرعامل1-2شکل
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  : مدل مفهومی تحقیق2-2شکل 
  

  )پیشینه تحقیق2
 

  تحقیقات داخلی  و خارجی آموزش و پدافند غیرعاملپیشینه 

  نتیجه تحقیق  موضوع تحقیق  نویسنده (سال)

(  همکاران و خطیبی
1381(  

 آموزشی نظام بررسی بر
 بر آن تأثیر و کارکنان شغلی

  کارایی افزایش

 دانش، افزایش موجب شغلی هايآموزش
 هايتوانایی افزایش و شغلی اطالعات ارتقاي

  شغلی

 و بیگی معصوم
  )1387(همکاران

 غیرعامل پدافند مهندسی
 پایین آبی تاسیسات در
  اند.پرداخته سدها دست

  

مدرسه در قبال بکار  سازمانی بهبود سالمت
  بردن تصمیم گیري مشارکتی از طرف  مدیران

زاده و قاضی
  )1388میرزامحمدي(

 گرایش بر مؤثر عوامل
 دوره در شرکت به معلمان
  ضمن آموزش هاي

 پیشرفت، به نیاز ي چهارگانه هاي مؤلفه
-ویژگی شغل، در خدمت مهارت به دستیابی
 عواملی جمله از را اقتصادي و فرهنگی هاي
 شرکت به معلمان تمایل که موجب انددانسته
  .شوند می خدمت ضمن آموزش هايدوره در

 بر خدمت کارکنان ضمن هايآموزش گرایش بر مؤثر عواملحسینیان و طباطبایی 
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 دوره در شرکت به معلمان  )1389(
  ضمن آموزش هاي

 و شغل، مدیریت ارتقاي شغل؛ از خشنودي
 هاي توانایی و اطالعات همکاران، سرپرستی،
 اي و حرفه فنی مربیان و دبیران اي حرفه
  .است داشته مثبت تأثیر استثنائی مدارس

( رئوفی و همکاران
1389(  

 فرسودگی میزان بررسی
 و زن ریاضی معلمان شغلی
 عادي هاي دبیرستان هنر

  تهران شهر

 روابط برقراري در دیده، آموزش مدیران
دادن  اهمیت صمیمی، محیطی ایجاد و انسانی
 و تغییرات از استقبال کارکنان، آموزش به

 در انجام نفس به اعتماد سازمان، در هانوآوري
 به نسبت شغلی، وظایف شرح رعایت امور،
 عملکرد بهتري داراي ندیده آموزش مدیران

  .هستند

 و حسینی عبدالرضا
  )1390(همکاران

 تعهد میزان بررسی
 سازمان پایوران سازمانی
  کشور عامل غیر پدافند

 ،یابد افزایش سازمان به عالقه میزان چه هر
 نزدیکتر خود، اهداف به رسیدن در سازمان
 کارکنان پایبندي و تعهد میزان همان به و شده
 افتخار میزان هر و یابد می افزایش سازمان به
 همان به باشد بیشتر سازمان در عضویت به
 نسبت تعهدشان سازمان پایور کارکنان میزان

  یابد می افزایش سازمان به

اسمایر و نیکوالس 
)1992(  

رابطه با سیاست 
مدیریت بحران و طرز عمل 

آن به اجراي یک برنامه 
مدیریت در مراقبت 

اطفال اورژانس مخصوص 
و خصوصیات ارتباطات 
  موثر در این زمینه پرداختند

_  

  

  آموزش ضرورت. 3
 و دهد می تشکیل کارکنان آموزش را آموزش مدیران ویژه بهها  سازمان مدیران تفکرات اساسی ترین از یکی

 با خویش حرفه اي وظایف مهم ترین و حساس ترین از یکی عنوان به سازمانها تمام در آموزشی برنامه ریزان
 در آموزشی برنامه ریزي روشهاي وها  تکنیک از بسیاري چه اگر. دارند سروکار کارکنان آموزش امور
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 درك مستلزم زیادي حد تا امر این در موقعیت اما است، اجرا قابل کارکنان آموزش براي کالن و خرد سطح
 ایران، در کارکنان آموزش مقوله. است کارکنان آموزش ماهیت و بزرگساالن ویژگیهاي از علمی بینش و

 تنها و است نبوده برخوردار الزم پویایی و انسجام از عمالٌ اما است قدمت داراي قرن نیم به قریب جه اگر
 در الزم بینش و توسعه با رود می امید همه این با. است گرفته قرار ویژه توجه مورد اخیر دهه چند در

 تحوالت شاهد موجود، ساختاري و دیدگاهی موانع رفع و کارکنان آموزش ضرورت و اهمیت خصوص
  .باشیم بشري معرفت از حوزه این در بنیادي
 در زیرا است برخوردار خاصی جایگاه از مختلف،هاي  سازمان در کارکنان آموزش نیز حاضر حال در
 و است نموده پیشرفت تکنولوژي و علوم بشر، تاریخ طول در دیگري دوران هر از بیش اخیر دهه چند
 5 در که دورانی یعنی. اند نامیده  اطالعات عمر نیم عصر را حاضر عصر که است حدي به تحول این
  . است گردیده آن جایگزین جدید دانش و اطالعات و گردیده منسوخ بشري اطالعات از نیمی سال،
 کـار  انجـام  روشهاي بین تعادل و ایجاد در سازمانها دوام و بقا دیگري، زمان هر از پیش معاصر، دنیاي در

 نیز و همسوئی و تعادل این ضرورت و اهمیت. است فراسازمانیهاي  نوآوري و تحوالت و تغییر با سازمان در
 ایـن . است شده آن به منجر اهداف به دستیابی عملکرد بهبود در آن نقش و کارکنان آموزش ضرورت درك

 کار به بسته آنان موفقیت یا پیروزي و برند می بهره باالیی سطح در تکنولوژي از که سازمانهایی در چگونگی
  .گردد می برخوردار ویژه اي حساسیت و اهمیت از است، امور انجام پیشرفته فنون وها  روش بست

  هاي آموزشی(مدل کرك پاتریک):الگوي اثربخشی دوره
آموزشی توصیف شده بـود و بـه    این الگو به عنوان الگویی جامع، ساده و عملی براي بسیاري از موقعیتهاي 

شود. کرك پاتریک ارزشـیابی را بـه   وسیله بسیاري از متخصصان به عنوان معیاري در این حوزه شناخته می
عنوان تعیین اثربخشی در یک برنامه آموزش تعریف کرده و فرایند ارزشیابی را به چهار سطح یا گام تقسیم 

  کند.می
  واکنش -1

العملی است که فراگیران به کلیه عوامل موثر در اجراي یک دوره آموزش از سمنظور از واکنش میزان عک
  توان از طریق پرسشنامه و یا روشهاي معمول دیگر به دست آورد.دهند. این واکنش را میخود نشان می

کند، ایـن  گیري میواکنش چگونگی احساس شرکت کنندگان را در مورد برنامه آموزش (رضایت) اندازه
کنندگان نسـبت آمـوزش، برنامـه درسـی تکـالیف درسـی، مـواد و        ها به دنبال دریافت نظرات شرکتپیمایش

جزایـري و   هاي آموزشی و غیره هسـتند(بزاز تجهیزات آموزش، کالس یا وسایل، ارزش و عمق محتواي دوره
  ). 1373 همکاران،
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  یادگیري (دانش) -2
ها و حقایقی است که طی دوره آموزشی به ا، تکنیکیادگیري عبارت است از تعیین میزان فراگیري، مهارته

هاي قبل، ضمن و توان از طریق آموزشکنندگان آموخته شده و براي آنان روشن گردیده است و میشرکت
  .)1370 بعد از شرکت در دوره آموزشی به میزان آن پی برد(جعفري،

  :کندکرك پاتریک به راهبردهایی براي ارزشیابی یادگیري اشاره می
 سنجش مهارت، دانش و نگرش قبل و بعد از آموزش (پیش آزمون و پس از آزمون) •
 به کارگیري گروه کنترل در صورت امکان •
 تجزیه و تحلیل آماري نتایج به منظور ربط دادن یادگیري و آموزش  •
 به کارگیري نتایج براي انجام رفتار مناسب  •

تـوان  پایایی باشند و در آن صورت اثربخشی آموزش را مـی به اعتقاد پاتریک اگر آزمونها، داراي روایی و 
  به وسیله مقایسه نتایج پیش آزمون و پس از آزمون تعیین کرد.

  رفتار -3
کنندگان در اثر شرکت در دوره منظور از رفتار چگونگی و میزان تغییراتی است که در رفتار شرکت

در محیط واقعی کار روشن ساخت. این سطح نسبت  توان با ادامه ارزیابیشود و آن را میآموزشی حاصل می
به سطح قبلی بسیار چالش برانگیز و حساس است که کرك پاتریک بدین منظور سه دلیل را در این مورد 

کنندگان باید فرصتی را برتغییر رفتارشان به دست آورند ثانیاٌ زمان تغییر بر رفتار را کند. اوالٌ شرکتذکر می
تواند بر تغییر کردن یا نکردن رفتار بینی کرد ثالثاٌ جو سازمانی است که میتوان پیشبه صورت واقعی نمی

  ). 1369 حین کار تاثیر داشته باشد(زاهدي،
  کند:کرك پاتریک براي انجام ارزشیابی سطح سوم نیز راهبرهایی را پیشنهاد می

مفیدي براي شرکت منظور کردن زمان مفیدي براي شرکت کنندگان تا فرصت عمل به رفتار  •
 کنندگان تا فرصت عمل به رفتار مورد انتظار را داشته باشند.

تکرار ارزشیابی در زمانهاي مناسب به منظور کسب اطمینان از وجود تغییرات رفتاري دائمی و  •
 همیشگی

به کار بردن گروه کنترل، درصورت امکان به منظور حذف عاملهاي مزاحمی، که شاید در رفتار  •
 ته باشند.تاثیر داش

 مقایسه شقوق مختلف روشهاي ارزشیابی به منظور استفاده مناسب و بهینه از آنها •
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  نتایج   -4
منظور از نتایج میزان تحقق اهدافی است که به طور مستقیم به سازمان ارتباط دارد. اندازه گیري سطح 

ه کاري نسبت به جابه چهارم بسیار مشکل است و در آن شواهدي از نتایج از قبیل کاهش هزینهف دوبار
شود.  به عقیده کرك پاتریک چهار سطح جایی یا سوانح و افزایش کیفیت تولیدات، سود و فروش بررسی می

کند او این الگو را در یک هرم منظور داشته و مدل او یک چارچوب منطقی را براي ارزشیابی فراهم می
توان از هم هستند و نباید نادیده گرفته شوند. زیرا میدارد که هر چهار سطح ارائه شده در الگوي او مبیان می

  طریق سنجش نتایج هر سطح تفسیر مطمئنی از سطوح دیگر این مدل  داشته باشیم.
  تاریخچه و سوابق پدافند غیرعامل-4

هاي اولیه براي در جهان از قدمتی به اندازه تاریخ زندگی بشر برخودار است. انسان غیرعاملموضوع پدافند 
ها به غارها، چنین براي کاستن از نگرانیامان ماندن از تهاجم حیوانات وحشی و دیگر دشمنان خود و هم در

  برند. هاي طبیعی پناه میباالي درختان و دیگر و مأمن
ها اصول اولیه پدافند غیرعامل هاي اولیه در جهان که با وقوع جنگ همراه بود، انسانگیري تمدنباشکل

شن و سپر براي حفاظت انفرادي و برج و بارو و قالع محکم و مرتفع را براي تأمین امنیت را به صورت جو
هـاي مسـتحکم بـراي    اي رواج دادند. وجود خندق در اطراف شهر و ایجاد دروازهگروهی به صورت گسترده

  گیرانه دشمن در تمام نقاط جهان امري رایج بود.گیري از حمالت غافلپیش
با تکیه بر این اصول، غزوه احد با اتکا بر ارتفاعات و گماشتن نگهبانان در نقاط در صدر اسالم نیز 

  ریزي شد. نفوذ و غزوه خندق با کندن گودال پیرامون مدینه طرح
در جنگ جهانی دوم که استفاده از هواپیما در بمباران شهرها و مراکـز صـنعتی و پـس از آن اسـتفاده از     

هاي غیرنظـامی  هایی که به مردم و بخشها و آسیبروع شد خسارتموشک در جنگ توسط آلمان نازي ش
وارد شد نسبت به جنگ جهانی اول سیر صعودي داشت و این موضوع سبب شد تا به پدافند غیرعامل اهمیت 

  مضاعفی داده شود.
دو سرزمین گسترده ایران باستان که ایران کنونی بخشی از آن است، به علت موقعیت جغرافیایی که میان 

النهرین و پنجاب سند قرار گرفته بود مانند پلی بود که طوایفی مهاجم به طرف شرق یا غرب جلگه آباد بین
شدند ازآن عبور کنند به طوري که در ادوار گذشته مورد حمله اقوام بیابانگرد و ایالت مختلف به مجبور می

ه است، همچنین در دوران اخیر یعنـی در  ها از طرف غرب قرار گرفتویژه اسکندر و تجاوز پی درپی عثمانی
هـا  هاي استعمار انگلیس، کشورافغانستان از خاك خراسان تجزیه شد، مسیر تجـاوزات روس دوران زورگویی

هم از شمال به جنوب بود که قفقاز، ارمنستان، ایروان و شیروان را در غرب دریاي خزر و اراضی ماوراالنهر 
ق دریاي خـزر از پیکـر ایـران جـدا کـرد، زنـدگی در چنـین وضـعیت         و قسمتی از خاك خراسان را در شر
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جغراقیایی و محیط ناامن، ایرانیان را وادار نمود تا همواره به منظـور در امـان مانـدن از تجـاوز متجـاوزین،      
هاي مسکونی خود را به شکل دژ کوچکی بسازند بنابراین به هر جاي این سرزمین هاي متجاوزین، خانهخانه

هـا از نـاامنی محـیط زنـدگی و     ید، قلعه، برج، بارو، ارگ، کهندژ، دربند، خندق و دروازه و نظایر آننگاه کن
سـازمان پدافنـد غیرعامـل ایـران در سـال      توجه و تدبیر آگاهانه ایرانیان به مالحظات دفاعی حکایت دارد. 

وع پدافند غیرعامل به با فرمان مقام معظم رهبري تشکیل شد. در گذشته و در یک مقطع زمانی موض 1382
ریزي و در یک مقطع دیگـر نیـز بـه     ارتش واگذار شده بود، در یک مقطع هم به سازمان مدیریت و برنامه

اي که مقام معظم رهبري توسط ستاد کل نیروهـاي مسـلح در ایـن     دبیرخانه شوراي عالی امنیت ملی. ارزیابی
له نظرشان بر ایـن شـد    رد رضایت ایشان نبود و معظمباره داشتند، حاکی از آن بود که کارهاي انجام شده مو

ها در این بـاره   ریزي که موضوع پدافند غیرعامل از ارتش و دولت به ستاد کل نیروهاي مسلح منتقل و برنامه
صادر کردند، در واقع ستاد کل را متولی پدافند  8/8/1382تر شود. لذا در فرمانی که در تاریخ  منسجم و دقیق
ر کردند. ستاد کل نیز براي اقدام بهتر در کار مشترکی که با دولت انجام داد، یک مکـانیزمی  غیرعامل کشو

براي ورود به این موضوع ترسیم کرد و همزمان با این موضوع نیز اصل پدافند غیرعامل با تصویب مجلس به 
رایی براي این موضوع نشان نامه اج ساله چهارم وارد شد. این مکانیزم در نظر گرفته خود را در آیین 5برنامه 

مسئول سازمان سردار نقدي بوده و سردار  1384تا  1382وظایف و امور تعریف شد. از سال  ها،  داد و برنامه
نـژاد ایـن موضـوع در     کند. قبل از دولت دکتر احمـدي  سازمان را مدیریت می 1384غالمرضا جاللی از سال 

هـاي   هـا و حمایـت   ریـزي  به بعد بـا برنامـه   1384شد، اما ازسال  قالب کمیته دائمی پدافند غیرعامل دنبال می
معاونت و ساختاري مصوب بـه تصـویب مقـام معظـم رهبـري       9  صورت گرفته سازمان پدافند غیرعامل با

دهـد.   کار خود را انجام می  1384رسید. این سازمان تابع ستاد کل نیروهاي مسلح است و با این روند از سال 
هـاي   معاونـت اسـت. سـاختار و معاونـت     10نت بسیج به سازمان اضافه شده که اکنون داراي اخیراً نیز معاو

هاي نفت، نیرو  هاي اجرایی هستند. به عنوان مثال معاونت انرژي که وزارتخانه سازمان نیز متناسب با دستگاه
  دهد. اي را پوشش می و سازمان انرژي هسته

ین موضوع عالقمندي خاصی نشـان داده اسـت و ضـمن ایجـاد     در میان کشورهاي همسایه نیز پاکستان به ا
اي که جـزوات آموزشـی بـا    نماید. به گونهسازمانی بدین منظور به موضوع آموزش عمومی موردم توجه می

اي و دیگر تهدیدها در بین مردم و مراکز آموزش متون ساده و روان در مورد نحوه مقابله با انفجارات هسته
در کشور کره شمالی هم که با تهدید آمریکا رویـرو اسـت پدافنـد غیرعامـل بـه صـورت       انتشار یافته است. 

یانگ در عمـق بـین    هاي زیرزمینی شهر پیونگگیرد. معابر مترو و ایستگاهاي مورد استفاده قرار میگسترده
سـتقرار  هـاي بـزرگ ا  اند، بسیاري از کارخانجات صنایع نظامی در تونـل متري زمین احداث شده 105تا  90

ــه ــی   یافت ــرود م ــس از ف ــامی پ ــاي نظ ــد و هواپیماه ــل ان ــد در تون ــوند.  توانن ــی ش ــده مخف ــاي حفرش  )ه
bshahraki.blogfa.com)  
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 بحران وضعیت آموزش-5
 در الزم آمادگی براي که علومی و تخصصها فعالیتها، مجموعه از عبارتست که بحران وضعیت آموزش

 مدیران سایر و بحران فرمانده حضور شامل یتواند م که است بحرانی و العاده فوق هاي وضعیت مأموریت

 از برخورداري با تخصصها این .باشد وضعیت این در خاص آفندي اقدام هر یا هر بحران با مرتبط عالیرتبه

 عملیات کلیه هدایت و مأموریت ابالغ گیري، تصمیم نظیر:  وظایفی براي بمنظور آمادگی خاص هاي دانش

 .باشد می بحران مختلف مراحل در نقش داراي عناصر کلیه بین ایجاد هماهنگی همچنین بحران با مرتبط

 به غیرطبیعی و طبیعی از اعم حوادث حوزه در راهبردي و فعالیتهاي مهم از یکی بحران، وضعیت آموزش

  است نشده شناخته کشور در کامل به طور آن اهمیت لحظه، این به تا شاید که رود می شمار
  :از عبارتند دارد وجود آن خصوص در که نظراتی نقطه
  چیست؟ بحرانی وضعیت آموزش •
  شوند؟ می منظور بحران وضعیت آموزش ضروري اعمال عنوان به کارهایی چه •
  یباشد؟ م ضروري کسانی چه براي بحران وضعیت آموزشی •
  باشد؟ باید چگون و کسی چه با بحران فرمانده آموزش •
  شود؟ می مطلع چگونه خویش ذینفعان نیازمندي از بحران فرمانده •
  باشد؟ برخوردار باید هایی ویژگی چه از اضطراري وضعیت آموزش محل فیزیکی محل •
  گردد؟ می اعمال چگونه بحران بر فرماندهی و مدیریت فرایند آموزش چرخه •
 باشد؟ می چگونه بحران وضعیت آموزش توالی ترتیب و پریود •
 می دخیل عملیاتی عناصر چه بحران بر فرماندهی و مدیریت آموزش فرایند چرخه تحقق در •

  باشند؟
 بـر  مـروري . دهـد  مـی  نشان آموزش نوع این به نسبت را ذینفعان دیدگاه و نگرش فوق، سواالت به پاسخ

 آمـوزش  عمـده  کـاربري  و عملکرد که است آن از حاکی بحران، مدیریت متولی رتبه عالی نظرات مسئولین
  :یابدمی استقرار زیر محورهاي بر روي بحران وضعیت
 وضعیت در دخیل اعضاء سایر و بحران فرمانده به که تجاربی و تخصصها از اي مجموعه •

 خود، مؤثر و موقع به اقدامات با شرایطی چنین در بتوانند تا شودمی داده و بحرانی اضطراري
 برسانند؛  حداقل به را بحرانی از وضعیت ناشی سوء اثرات

  بحران هنگام درها  مأموریت صدور و گیري تصمیم سازي بهینه براي اقداماتی مجموعه آموزش •
  معین؛ واحدهاي سایر و بحران وضعیت آموزش اعضاء بین بهینه هماهنگی براي اقداماتی آموزش •
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 واحدهاي پوشش، تحت نهاي سازما کمک درخواست به مؤثر پاسخگویی براي اقداماتی آموزش •
  آنها؛ از عملیاتی و پشتیبانی امر زیر

 و دقیق سریع، صحیح، صورت به اطالعات پردازش و تحلیل دریافت، براي مؤثر اقدامات آموزش •
  یکپارچه؛

  اقدامات عملیاتی، نیروهاي موقعیت و بحرانی منطقه بحران، وضعیت درك براي اقداماتی آموزش •
  بحران؛ روند بینی پیش و سازمانی برون/ درون ارتباطات وضعیت کار، پیشرفت و صورت گرفته •
 هاي نیازمندي برآوردن بحران، مقابله عملیات با مرتبط هاي فعالیت هسازي یکپارچ و تمرکزبخشی براي

 مدیران و فرمانده بر عالوه بحران، وضعیت آموزش که می کند اقتضاء نگر جانبه همه و دیدگاه جامع فوق،
 مـدیریت  شود. به طور کلی آمـوزش  ارائه نیز دیگري عملیاتی عناصر به باید هر بحران، با مرتبط عالی رتبه

 در را گـام بلنـدي   سازمانی، معماري اساس بر بحران وضعیت سازي پیاده و اجرا با مختلف، سطوح در بحران
 و و ساز ارتباطات و اطالعات فناوري بکارگیري. یدارد برم کشور بحران مدیریت جامع سامانه تحقق جهت

 نهادهـا  بـراي  خاصـی  مزیـت  و برتري باعث تشکیالتی، چنین هاي موجودیت و ساختارها در دانشی کارهاي
 کـاهش  فنـاوري  چنـین  از برخـورداري  نتـایج  مهمتـرین . گـردد  می تشکیالت این زیرمجموعه هاي وسازمان
   .می باشد ذینفعان کلیه به خدمات و عملیات کیفیت و دقت سرعت، افزایش و عملیاتی و هاي خدماتیهزینه

  بحران مدیریت و غیرعامل پدافند در آموزش نقش-6
  مدیریت بحران و پدافند غیرعامل6-1

منظور از پدافند غیرعامل با توجه به اصول حاکم در مدیریت بحران عبارت است از مجموعه تمهیدات، 
هایی است که با استفاده از ابزار و شرایط، حتی المقدور بدون نیاز به نیروي انسانی و به اقدامات و طرح

رت خوداتکا، از یک سو توان دفاعی مجموعه را در زمان بحران افزایش داده و از سوي دیگر پیامدهاي صو
-سازد. در حقیقت طرحبحران را کاهش و امکان بازسازي مناطق آسیب دیده را با کمترین هزینه فراهم می

ردند و با توجه به فرصتی گهاي پدافندغیرعامل قبل از انجام مراحل تهاجم و در زمان صلح تهیه واجرا می
  گردد این قبیل تمهیدات و مالحظات پدافندغیرعامل هایی در زمان صلح فراهم میکه جهت تهیه چنین طرح

ها را در زمان تهاجم دشمن بسیار ها، کارآیی دفاعی طرحها، اهداف و پروژهعالوه بر کاهش شدید هزینه
  افزایش خواهد داد. 

هـاي عمـدي و   عامل، کقاوم نمودن تجهیزات و تاسیسات در برابر انواع آفتدر واقع هدف اصلی دفاع غیر
پذیري و افزایش احتمال بازپروري و بازسازي به منظـور بـاال رفـتن قابلیـت اعتمـاد      غیرعمدي، کاهش آسیب

تـوان اذعـان داشـت کـه     هاي ایمنی عملیات است. به این ترتیب میسیستم در شرایط عملیاتی و کاهش حفره
زا بـوده و در صـورت   ین هدف دفاع غیرعامل جلوگیري از ایجاد بحران ودوري از ایجاد شرایط بحرانمهمتر
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باشد، به وقوع بحران ایجاد شرایطی براي کنترل سریع اوضاع و بازگرداندن شرایط به حالت قبل از بحران می
ها به شدت کاهش بحران پذیري وقوعشود با رعایت اصول دفاع غیرعامل میزان آسیباین ترتیب مشخص می

خواهد یافت. ایجاد فرهنگ و باور عمومی کشور به ویژه در مدیران و مهندسان مشاور نیازمند یـک سـري   
  ها عبارت است از:باشد که اهم این فعالیتهاي مقدماتی میفعالیت
 هاي پدافندغیرعاملایجاد بستر مستمر و پویا جهت اجراي طرح .1
 هاي پدافندغیرعاملعامل در متن طرحقرار گرفتن اصول پدافندغیر .2
هاي اجرائی و پاسخگو بودن باالترین مقاوم اجرایی هر دستگاه نسبت به رعایت ایجاد ضمانت .3

 اصول پدافندغیرعامل
 بندي، متناسب با اهمیت و حساسیت نقاط هدف هاي اولویتتعیین شاخص .4
متناسب با ماهیت نقاط هدف و نوع تعیین سطوح ایمنی و معیارها و ضوابط فنی پدافندغیرعامل  .5

 تهدید
پذیري نیروي انسانی، مستحدثات و مراکز حیاتی و حساس موجود و در دست اجرا کاهش آسیب .6

هاي پدافندغیرعامل و ایجاد پیشینه ایمنی قابل قبول یا در دست مطالعه کشور از طریق اجراي طرح
 در هریک از آنها از طریق:

  هاي در دست اجراهاي کلیدي و طرحان تاثیرگذاري و ایمن سازي بخشالف) کاهش حوزه نفوذ و میز
هـاي آینـده در دسـت    ب) تعیین نقطه تعادل میان پراکندگی و تجزیه با اقتصادي بـودن سـامانه در طـرح   

  مطالعه، به منظور استفاده بیشینه پراکندگی 
  

  رانمشکالت ناشی از عدم رعایت مالحظات پدافندغیرعامل در مدیریت بح6-2
شود در مراحل مختلف مدیریت بحران، پدافندغیرعامل داراي نقش و جایگـاه  گونه که مالحظه میهمان

اي بوده است. پدافند غیرعامل و مدیریت بحران نسبت به یکدیگر به صورت سیستماتیک عمل کرده و ویژه
تم، دیگر اجزا نیـز  نمایند. در صورت نقص در هر یک از اجزاي سیسبه صورت اجزاي یک سیستم عمل می

  موفق عمل نخواهند کرد.
در صورت عملی بودن وموفق عمل کردن پدافندغیرعامل، مدیریت بحران از موفقیت بیشـتري برخـوردار   
بوده و در غیر این صورت مطمئناٌ مدیریت بحران نیز از کارآیی الزم برخوردار نخواهد شد. در مرحله پیش 

زا مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار     باید تمامی اطالعات و شـرایط بحـران   از وقوع بحران( پیش بینی و آمادگی)
اي است که در زا مورد مطالعه قرار گیرد و این همان مسئلهگرفته و راهکارهاي مناسبی جهت حذف بحران

  دفاع غیرعامل نیز داري اهمیت بسیاري است. 
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وز فاجعه شـرایط متفـاوتی ایجـاد    تواند در صورت برآمادگی در برابر حوادث (حتی به صورت نسبی) می
دهنـد، درك صـحیح و کـاملی    کند.  براي حفظ آمادگی باید از تمام وقایعی که هنگام بروز فاجعه روي می

بینی و حفظ آمادگی در برابر حـوادث بـه تنهـایی پاسـخگو نبـوده و      ریزي براي پیشداشت. از طرفی برنامه
  اي برخوردار است. معه به شرایط عادي از اهمیت ویژهواکنش سریع و اقدام عاجل براي بازگرداندن جا

اما در هر صورت، آمادگی قبلی شرایط متفاوتی به وجود خواهد آورد و توانایی هر گونه اقدام و واکـنش  
-دهد. مرحله پیش از وقوع حادثه را در مدیریت بحران مرحله صفر میسریع در برابر حادثه را افزایش می

گیرد. بر خالف تصور عامه (حتی بینی حادثه مورد توجه قرار میرحله پیشگیري و پیشنامند که به عنوان م
باشـد. در  ترین مرحله زمانی حادثه مربوط به مرحله صفر یعنی مرحله زمانی قبل از حادثه میخواص) مهم
مـالی جلـوگیري   هاي جـانی و  هاي ساده و با کمترین هزینه از خسارتتوان با اجراي دستوالعملاین دوره می

کرد و این همان مرحله مهمی است که در کنار پدافندغیرعامل قرار گرفته و به موازات آن حرکت نموده و 
  دهد. اهمیت مدیریت بحران و ارتباط تنگاتنگ آن با پدافندغیرعامل را به وضوح نشان می

  

  بحران مدیریت و غیرعامل پدافند در آموزش نقش6-3
 و تعـداد  لحـاظ  از گذشـته  قـرون  به نسبت خود رشد به رو روند به باتوجه درجهان طبیعی بالیاي وقوع
 ،موارد غالب در طبیعی بالیاي. گذارد می انسانی هاي گاه سکونت بر را زیادي بسیار تاثیرات خسارت، میزان
 آنجائیکـه  از. کنـد  مـی  رامختـل  اجتمـاعی  و اقتصـادي  فعالیتهـاي  و شده جانی و مالی شدید خسارت موجب

 کارآمد و توانمند مدیریتی تشکیل باشد، نمی پذیر امکان آنها طبیعت سبب بهها  پدیده این بروز از جلوگیري
 شـرایط  بسـوي  زمان ترین کوتاه در را بحرانی شرایط و داده کاهش را خسارت میزان تواند می زیادي حد تا

  ).  1386همکاران، و پناهی. (کند هدایت عادي
 خـود  از را فراوانـی  تـاثیرات  و داشـته  محدودکننده نقشی همواره بشر زندگی تاریخ در مترقبه غیر حوادث 

 اضـطراب  از یکـی  طبیعی، بالیاي وقوع از ناشی هاي بابحران برخورد چگونگی رو این از. اند¬گذاشته بجاي
 ایـن  از ناشـی  هـاي  بحـران  در گرفتـه  صورت میدانی مطالعات نتایج. است بوده انسانی جوامع همیشگی هاي

 انسـانی  تلفـات  تعداد و خسارت میزان افزایش یا و کاهش عوامل مهمترین از یکی که دهد می نشان حوادث
 بـه  توجـه  بـا  و باشـد  می کارآمد بحران مدیریت سیستم وجود عدم یا وجود طبیعی، بالیاي بروز هنگام در

 پیچیـدگی  و حساسـیت  ازها  بحران گونه این مدیریت و شناخت طبیعی، بالیاي و حوادث خاص هاي ویژگی
 طبیعـی  هـاي  بحـران  مـدیریت  صـحیح  هـاي  شـیوه  و اصـول  شـناخت  بنابراین. است برخوردار باالیی بسیار

  ). 1384،عشري اثنی. (دارد حیاتی اهمیتی اجتماعی هاي بحران به طبیعی هاي-پدیده تبدیل از درجلوگیري
 و نهادها ،ها سازمان هرچند که است داده نشان جهان و ایران در بالیا و بحران وقوع از حاصل تجربیات
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 ناشی آسیب هاي صحنه در موقع به اقدام و  حضور براي الزم و کافی آمادگی ،دولتی غیر و امدادي موسسات
 سـبب  ،بحـران  مدیریت علم به آگاه و دیده آموزش مدیران وجود عدم دلیل به اما دارند را سوانح و بالیا از

 مـورد  در دراکـر  پیتـر ). 1384جهـانگیري، ( نمایند ناتوانی و ضعف احساس بالیا با مواجهه در که است شده
 میها  سازمان سرمایه ترین ارزش با حال عین در و ترین کمیاب مدیران گوید می سازمان در مدیران اهمیت
 اسـتاندارد  بـه  توجـه  بـا  آن به پاسخگویی و بالیا با صحیح مواجهه براي اساس این بر).  1954دراکر،( باشند
(  هسـتیم  اجرایـی  و علمـی  هـاي  سیستم در آن کردن نهادینه و بحران مدیران آموزش از ناگزیر ،جهانی هاي

 انسـانی  تلفـات  و خسارات میزان کاهش در موثر عوامل از یکی کارآمد بحران مدیریت). 1388جهانگیري،
   و بالیا بروز هنگام در

 کـافی  تمـرین  و آمـوزش  از افـراد  و شـود  کسـب  الزم آمـادگی  بحـران  وقـوع  از قبـل  اگر. است حوادث
 اداره در بیشـتري  موفقیـت  شـانس  باشـند،  اندوخته کافی تجربه نیز گذشته هاي بحران از و باشند برخوردار

 چرخـه  اسـاس  بـر  شـهري  و اسـتانی  کشـوري،  مختلـف  سطوح در که است الزم بنابراین. دارد وجود بحران
 منطقـه،  هـر  در بالیـا  وقوع احتمال و فراوانی به توجه با و گیرد صورت الزم ریزي برنامه بحران، مدیریت

 خصوص در الزم تجربیات شده ریزي برنامه و منظم تمرینات انجام با و شود اجرا و تهیه مختلفی سناریوهاي
 آمـوزش  و تمرینـات  از حاصـل  نتـایج  اساس بر و آید دست به بحرانی غیر شرایط در بحران، اداره چگونگی

  ).1386همکاران، و گرکز(گردد کسب احتمالی هاي بحران با اصولی مواجهه براي الزم آمادگی،ها
 بالیـا  برابـر  در آمـادگی  و بحـران  مدیریت زمینه در افراد آموزش که است آن مبین علمی مطالعات     
 بـه  را ثانویـه  عوارض از پیشگیري وها  دارایی حفظ ها، هزینه کاهش و شده نفر هزاران جان حفظ موجب
 بخـش  از یکـی  ،خطـر  معـرض  در افراد و مدیران آموزش اساس این بر. )1385حسینی،(داشت خواهد همراه
 طراحـی  اي گونـه  بـه  بایـد هـا   آموزش این.  رود¬می شمار به بالیا برابر در آمادگی برنامه در ضروري هاي
 یـک  آمـوزش  زیـرا ). 1388جهـانگیري، ( . شـود  منجـر  افراد مهارت و نگرش دانش، در تغییر به که شوند

  . شود می اجرا زمان طول در مشخص جهتی و خاص هدفی با که است استراتژي
 درصد 30 تا 20 ازها  سازمان در کارکنان که دریافت خود مطالعات در هاروارد دانشگاه از جیمز ویلیام
 ببینند آموزش کارکنان اگر که) 1989پولوس، ساخارو( داد نشان وي تحقیقات. کنند می استفاده خود توانایی

. دهنـد  مـی  بـروز  را خود هاي قابلیت وها  توانایی از درصد 90 تا 80. شوند برانگیخته اي شایسته طرز به و
 حمایـت  جـدي  طـور  بـه  آموزشی هاي برنامه از سازمان عالی مدیران که افتد می اتفاق صورتی در این و)9(

 و طبیعی بالیاي و حوادث انواع با گاهی چند از هر که ما کشور در). 1375پاریزي، نژاد ایران مهدي(. کنند
 بـراي  بایـد  سازمان هر که است فعالیتی بلکه است مطلوب تنها نه مدیران آموزش هستیم مواجه طبیعی غیر
 ،هـا  وظیفـه  کردن تخصصی تیلور. باشد داشته اختیار در کارآمد مدیرانی همواره تا بگیرد نظر در منابعی آن
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 بیشتر کارآیی موجب را وظایف میان موثر هماهنگی و سخت هاي موقعیت براي قدرتمند کارکنان استخدام
 صـرفاٌ  بود معتقد دنیسون هنري و داشت تاکید کار روانی جنبه و انسانی عناصر روي گات هنري. دانست می

 افزایش رابطه زمینه در لیکرت پژوهش نتایج.  شود نمی  کارکنان در انگیزه ایجاد باعث اقتصادي هاي جنبه
 که است اي ناحیه وضعیت بهترین که ساخت آشکار را کاري مختلف چهارناحیه انگیزش با کارایی و تولید

 مدیریت مکتب دو تلفیق از ناحیه این.  دارند می عرضه را اي مالحظه قابل تولید قوي اي روحیه با کارکنان
. یافـت  شـهرت  هـاثورن  آزمـایش  بـه  که آزمایشاتی در مایو التون. است آمده دست به انسانی روابط و علمی

 او تحقیق نتایج اساس بر. داد قرار پژوهش مورد را کارکنان کارایی روي بر کار محیط مختلف اثرات بررسی
 کـارایی  افـزایش  در تواناسـازي  و آمـوزش . شـد  شناخته تولید افزایش در محرك عامل عنوان به عمل آزادي
  ). 1378کرامتی،( دارد اي عمده نقش بحران مدیران

می   اثربخشی و کارایی بهبود براي ضروري هاي نگرش وها  مهارت ،اطالعات به مدیران دستیابی آموزش
  :اند گرفته نظر در آموزش براي را زیر اهداف انسانی نیروي تربیت نظران صاحب). 2004لسلی،(باشد

   تکنولوژیکی و علمی هاي پیشرفت و تغییرات با هماهنگی  •
  هدف جامعه جدید هاي نیاز با هماهنگی  •
  انسانی و فنی ،ادراکی هاي مهارت توسعه  •
   تغییرات با مقابله براي آمادگی و درست نگرش کسب  •
  ). 1389 هداوندي،( وري¬بهره و شغلی رضایت و انگیزه افزایش با افراد ساختن کارآمد و اثربخش  •

 قـرن  اواخـر  تـا  1850 تیلـور  فردریـک  ،1776 اسـمیت  آدام دوران بـه  کارایی زمینه در اولیه مطالعات
 آمـده  بدسـت  واقعی بازده ازنسبت است عبارت کارایی).  1374همکاران، و شباهنگ. (گردد می بر نوزدهم

 کـه  کـاري  مقـدار  به شود می انجام که کاري مقدار نسبت یا) انتظار مورد( شده تعیین و استاندارد بازدهی به
  ).1373 پیمان،.( شود انجام باید

 مـدیریت  بـه  نسـبت  حوادث رابطین و مدیران مثبت نگرش تغییر منزله به تحقیق این در کارایی مفهوم
 اشـاره  هسـتند  موثر مدیران کارایی در که زیر عوامل به توان می موضوع ادبیات بندي جمع از.  است بحران
 ،ریـزي  مه برنا با آشنایی ،مدیریتی مهارت و دانش ،مدیریتی  تجربه  همکاران، با مشورت  و همکاري: نمود

  رضایت و کار به عالقه روحیه داشتن ،پذیري مسئولیت حس ،ارزشیابی ،کنترل و رهبري ،سازماندهی
 زیـر  هـاي  نیـاز  بـه  توجـه  ،نوآوري و خالقیت ،یادگیري و آموزش به توجه ،موثر گیري تصمیم ،شغلی 
 در کـه  اسـت  ایـن  اثربخشـی  معنـاي . اهـداف  بـه  نیل درجه از است عبارت اثربخشی رجوع ارباب و دستان

 دست ریزي برنامه مرحله در آموزش هدف به زمانی چه در و حد چه تا حوادث رابطین و مدیران آموزش
. دارد مطلوبیـت  بحران مدیریت هاي سازمان براي حد چه تا آموزش فراگیري از حاصل نتیجه و. ایم¬یافته
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 سـنجش  طریق از  زده بحران محیط در آنان اثربخشی میزان با بحران مدیران کارایی گفت توان می بنابراین
  . باشد نمی دار معنی اثربخشی به دستیابی بدون کارایی و است سنجش قابل آنان عملکرد

 به. دارد وجود داري معنی همبستگی ،بحران مدیریت هاي سازمان مدیران وري بهره و کارایی بین
-2). 1383 راد، بانی. (گردد می آنان وري¬بهره افزایش موجب بحران مدیران کارایی افزایش طوریکه

10 (  

  نتیجه گیري   7-
 خود از را فراوانی تاثیرات و داشته محدودکننده نقشی همواره بشر زندگی تاریخ در مترقبه غیر حوادث
 اضطراب از یکی طبیعی، بالیاي وقوع از ناشی هاي بابحران برخورد چگونگی رو این از. اند گذاشته بجاي
 این از ناشی هاي بحران در گرفته صورت میدانی مطالعات نتایج. است بوده انسانی جوامع همیشگی هاي

 انسانی تلفات تعداد و خسارت میزان افزایش یا و کاهش عوامل مهمترین از یکی که دهد می نشان حوادث
 به توجه با و باشد می کارآمد بحران مدیریت سیستم وجود عدم یا وجود طبیعی، بالیاي بروز هنگام در

 پیچیدگی و حساسیت ازها  بحران گونه این مدیریت و شناخت طبیعی، بالیاي و حوادث خاص هاي ویژگی
 طبیعی هاي بحران مدیریت صحیح هاي شیوه و اصول شناخت بنابراین. است برخوردار باالیی بسیار

  . دارد حیاتی اهمیتی اجتماعی هاي بحران به طبیعی هاي پدیده تبدیل از درجلوگیري
 و نهادها ،ها سازمان هرچند که است داده نشان جهان و ایران در بالیا و بحران وقوع از حاصل تجربیات

 ناشی آسیب هاي صحنه در موقع به اقدام و  حضور براي الزم و کافی آمادگی ،دولتی غیر و امدادي موسسات
 سـبب  ،بحـران  مدیریت علم به آگاه و دیده آموزش مدیران وجود عدم دلیل به اما دارند را سوانح و بالیا از

 و بالیـا  با صحیح مواجهه براي اساس این بر. نمایند ناتوانی و ضعف احساس بالیا با مواجهه در که است شده
 در آن کـردن  نهادینـه  و نیروي انسـانی  آموزش از ناگزیر ،جهانی هاي استاندارد به توجه با آن به پاسخگویی

 و خسارات میزان کاهش در موثر عوامل از یکی کارآمد بحران مدیریت. هستیم اجرایی و علمی هاي سیستم
 افـراد  و شـود  کسب الزم آمادگی بحران وقوع از قبل اگر. است حوادث و بالیا بروز هنگام در انسانی تلفات

 شـانس  باشـند،  اندوختـه  کـافی  تجربه نیز گذشته هاي بحران از و باشند برخوردار کافی تمرین و آموزش از
 و اسـتانی  کشـوري،  مختلـف  سـطوح  در کـه  اسـت  الزم بنابراین. دارد وجود بحران اداره در بیشتري موفقیت
 وقوع احتمال و فراوانی به توجه با و گیرد صورت الزم ریزي برنامه بحران، مدیریت چرخه اساس بر شهري
 شـده  ریـزي  برنامـه  و مـنظم  تمرینـات  انجـام  با و شود اجرا و تهیه مختلفی سناریوهاي منطقه، هر در بالیا

 نتـایج  اسـاس  بـر  و آیـد  دسـت  بـه  بحرانی غیر شرایط در بحران، اداره چگونگی خصوص در الزم تجربیات
     .گـردد  کسـب  احتمـالی  هـاي  بحـران  بـا  اصولی مواجهه براي الزم آمادگی،ها آموزش و تمرینات از حاصل
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 موجـب  بالیـا  برابـر  در آمـادگی  و بحران مدیریت زمینه در افراد آموزش که است آن مبین علمی مطالعات
 همـراه  بـه  را ثانویـه  عوارض از پیشگیري وها  دارایی حفظ ها، هزینه کاهش و شده نفر هزاران جان حفظ
 برنامـه  در ضـروري  هاي بخش از یکی ،خطر معرض در افراد و مدیران آموزش اساس این بر .داشت خواهد
 دانـش،  در تغییر به که شوند طراحی اي گونه به بایدها  آموزش این.  رود می شمار به بالیا برابر در آمادگی
 در مشـخص  جهتـی  و خاص هدفی با که است استراتژي یک آموزش زیرا. شود منجر افراد مهارت و نگرش
دوره آموزشـی مـدیریت   شود نتایج بررسی هاي انجام شده نشان مـی دهـد کـه محتـواي      می اجرا زمان طول

بحران با نیازهاي شغلی مدیران بحران تناسب دارد. و گذراندن دوره مدیریت بحران باعـث ارتقـاء دانـش و    
نشان می دهد که آموزش مد یران بحـران  ها  مهارت مدیران ستاد حوادث بحران می شود.یکی دیگر از یافته

بیشتر بر رابطـه میـان   ها  ی دهد که نظریات و پژوهشنشان مها  در باال بردن کارایی آنان موثر است. بررسی
آموزش کارکنان و افزایش کارایی متمرکز شده اند. نتایج این پژوهش نیز نشان داد که میان دومتغییر آموزش 
مدیران بحران و رابطین حوادث و کارایی آنان در حین بحران  رابطه مثبت و معنی داري وجـود دارد. نتـایج   

ن  نشان می دهد که رابطه معنی داري میـان آمـوزش کارکنـان و افـزایش کـارایی آنـان       پژوهش هاي محققا
سـرعت و دقـت کـاري     ،وجود دارد. کارکنان آموزش دیده نسبت به کارکنان آموزش ندیده از کارایی بیشتر

ر در زمینه توانمندي کاري بیشتري برخوردار بوده اند.این یافته نیز با نتایج تحقیق حاض ،مهارت بیشتر ،بیشتر
 ارتقاء دانش و مهارت مدیران از طریق آموزش همخوانی دارد.

  پیشنهادات  8- 
با توجه به تاکید مقام معظم رهبري نسبت به اهمیت پدافنـد غیرعامـل و جدیـد بـودن موضـوع تحقیـق،        -

 گردد پژوهشگران نسبت به شناسایی  نقـاط آسـیب پـذیر جامعـه اقـدام نمـوده و در راسـتاي        می پیشنهاد
  آموزش همگانی نیروي انسانی  جهت آمادگی و کاهش آسیب پذیري در سطح جامعه اهتمام ورزند.

 پدافنـد  آموزشـی  دوره محتـواي  و سرفصـلها  دانـش،  و علـم  زمینـه  در تغییـرات  وجود به توجه با  - 
  .گیرد قرار بازنگري مورد تغییرات این با متناسب غیرعامل

    آنان مدیریت سبک تغییر منظور به مدیران نگرش ارتقاي -
  غیرعامل پدافند زمینه در بیشترهاي  دوره برگزاري براي آنان آگاهی افزایش منظور به مدیران آموزش -
   برگزاري براي نیاز مورد امکانات ایجاد باها  دوره راندمان افزایش -
  .آنان پایدار و امن فعالیت تداوم براي کشور مهم و حساس حیاتی، مراکز از حفاظت و سازي ایمن -

 حساس حیاتی، مراکز در نوین تهدیدات خصوص در سازي خنثی و هشدار پایش، سامانه ایجاد -
  .مهم و

 انقـالب  و حیـاتی  منـابع  ملـی،  منافع از حفاظت و تهدیدها برابر در مؤثر مقابله توان و عمل ابتکار ارتقاء -
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  .ایران اسالمی
  دانشگاهی علمی مراکز باها  همکاري گسترش و دفاع بخش در فناوري تحقیقات، آموزش، سطح ارتقاء  -
 نیـز  و ماللعـه  دسـت  در یـا  و مهـم  و حساسهاي  طرح ااراي و طراحی در غیرعامل پدافند اصول رعایت  -

 مـردم  عمـومی  آمـوزش  و کشـور  حیـاتی  و اصلیهاي  شریان و حساسهاي  ساختمان و زیربنایی تأسیسات
    اداريهاي  دستگاه توسط

 از بهینـه  و متقابل کارگیري به و کشور از دفاع و امنیت استقرار در مردمی نیروهاي سهم و حضور ارتقاء -
  .انسانی منابع توان و امکانات

 غیرعامل پدافند نیاز مورد فنی استانداردهاي تدوین -
گردد هاد میبا توجه به لزوم و اهمیت مساله پدافند غیرعامل در مدارس و وزارت آموزش و پرورش پیشن -

  آموزان مدارس صورت پذیرد. دورهایی تحت عنوان پدافند غیرعامل جهت آموزش دبیران و دانش
گـردد پژوهشـگران نسـبت بـه شناسـایی       مـی  با توجه اهمیت پدافند غیرعامل در فضاي سـایبري پیشـنهاد   -

  مقابله با آن تحقیق نماید.هاي  تهدیدات سایبري و روش

   تحقیقهاي  محدودیت9-
 کاسـتی  است، یافته اختصاص طبیعی حوادث حوزه به پدافند زمینه در موجود منابع اکثر آنکه به توجه با -

 پژوهش محدودیتهاي از یکی غیرطبیعی حوادث از ناشی بحرانهاي راستاي در پژوهشی طرحهاي و پیشینه
  .باشد می حاضر

  مرتبط مقاالت به دسترسی عدم و غیرعامل پدافند موضوع نوبودن و بودن جدید -
  تحقیق جامعه توسط بحران مدیریت بامسئله غیرعامل پدافند موضوع تفکیک عدم  -

 منابع10-
 تحقیقـی  علمـی  همـایش  دومین ،مترقبه غیر حوادث در بحران مدیریت به جدید نگرش. حسین ،عشري اثنی

 .1384 ،نجات و امداد مدیریت
 .107-105ص -37).آموزش و نقش آن در توسعه منابع انسانی،فصلنامه مدیریت،شماره 1384اسداهللا،ح. (

بررسی تاثیر دور ه هاي کوتاه مدت آموزشی بر کارآیی کارکنـان از دیـدگاه  مـدیران. نهمـین     . نادر ،بانی راد
  . 1383دانشگاه زنجان. . کنفرانس شبکه هاي توزیع نیروي برق

 صـنعتی،  و اداري نهـاي  سـازما  در هشـده  شناخت ضرورتی عنوان به کارکنان آموزش).1373(ابزازجزایري، 
 .دولتی مدیریت آموزش مرکز: تهران

 بـا  ارتبـاط  در شـهرها  کـالن  پـذیري  آسـیب  و بحران مدیریت بررسی. وحید ،نژاد محمد و نورالدین ،پناهی
 .1386.   طبیعی سوانح با مقابله همایش دومین. ایران در طبیعی بالیاي
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 1374.کوثر اقتصادي سازمان: تهران ها، مصداق و وري بهره. حسین سید پیمان،

 . 1370 دولتی مدیریت آموزش مرکز انتشارات: تهران کار، از رضایت و روحیه).1385( ر، جعفري،
). ضرورت و نقـش آمـوزش در بهسـازي نیـروي انسـانی و توسـعه، ماهنامـه دانشـگاه         1382جلیل وند،م،ا. (

 .70-68، 88،آذر و دي72مدت،شماره  تهران،ارتباط با 
 اولین در شده ارائه جامع مقاالت. درمان و بهداشت بخش در بالیا مدیریت ومبانی اصول کتایون، جهانگیري،
 علـوم  هـاي  داده ملی پایگاههاي. طبیعی غیرمترقبه حوادث در بحران جامع مدیریت المللی بین کنفرانس

 .1384. کشور زمین
. ایـران  هالل کاربردي ـ علمی عالی آموزش مؤسسه: تهران. بحران مدیریت مبانی و اصول کتایون جهانگیري،
1388. 
 و علمـی  میزگردهـاي  جـامع،  سـخنرانیهاي  مجموعـه . بحـران  مـدیریت  در آموزش نقش علی محمد حسینی،

: تهـران . مترقبـه  غیـر  حـوادث  در بحران مدیریت و درمان بهداشت، المللی بین کنگره سومین: کارگاهها
 .1385. ایران هالل کاربردي ـ علمی عالی آموزش مؤسسه

 .دولتی مدیریت آموزش مرکز انتشارات: تهران توسعه، با ارتباط در آموزش. )1369(،ش زاهدي،
 صـنعت  1404). نقش توسعه منابع انسانی در دستیابی به چشـم انـداز  1389سیدجوادین،ر.شریفی،م. رایج، ح. (

 .1-3، 40نفت.گستره انرژي،سال چهارم،شماره 
 و ،وحیـدي  پریـدخت . مترجمـان  ،توسـعه  بـراي  آموزش). 1981. (مورین ،هال وود و جرج ،پولوس ساخارو
 .1370. بودجه و برنامه سازمان:  تهران. سهرابی حمید
سنجش کارایی در بانک هاي تجاري ایران و ارتباط ان بـا ابهـاد سـازمانی و    . حمید ،رضا و برهانی ،شباهنگ
 .3. ص 1378تیر ماه . نشریه اقتصاد و مدیریت ،مالی

 ،يترجمه مهدي ایران نژاد پـاریز . مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان. شولر ،رندال .اس ،شیمون .ال دوالن
 .1375 ،انتشارات سروش ،تهران ،چاپ اول

). فنون راهبردي آمـوزش و توسـعه منـابع انسـانی و چالشـهاي فـرآروي آن،کارآفرینـان        1388طباطبایی، ا .(
 .21-45،17امیرکبیر،شماره
مجله . ).رابطه آموزش رایانه اي با کارایی مسئولین علمی پارك علم و فناوري1378ز، ( ،کرامتی،م، غالم زاده
 .212-213ص  ،3شماره  ،2جلد  ،سال دوم ،فناوري و آموزش

) مبـانی، اصـول و شـیوه هـاي پدافنـد غیرعامـل،       1390کمیته پدافند غیرعامل وزارت آمـوزش و پـرورش. (  
 24-1 انتشارات مدرسه 

: تهـران . مترقبه غیر حوادث در بحران مدیریت اصول رضا محمد عطرچیان، و محمد گرکز، و یونس گرکز،
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 .1386. کشور عامل غیر پدافند سازمان
. کبیـر  امیـر  انتشـارات : تهـران  ،بند عالقه علی ترجمه ،سازمانی رفتار مدیریت. کنث ،بالنچارد و پال ،هرسی

 .  14 ص 1375

). رابطـه آمـوزش ضـمن خـدمت بـا کـارایی مـدیران بحـران  شهرسـتان          1389هداوندي،م،ر.هداوندي، ف.( 
 .47-35 ،2سال دوم، شماره  ،علمی امداد و نجاتاستان تهران.فصلنامه دماوند

Drucker, Peter F, the Practice of Management Harper and Row. Publishers, New 
York .n.y.1954. 

RUE, LESLIE .W & BYARS, LIOYD.L.SUPERVISION.MC GRAW – HILL 
IRWIN 2001, 466.  
http://bshahraki.blogfa.com 
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  موردي: کویر دامغان) ۀکویر؛ پدافند یا ضد پدافند (مطالع
  1سید حجت موسوي

   
  چکیده
دارا  دلیلبه، اندازهاي ژئومورفیک نواحی مرکزي ایرانترین چشمیکی از گسترده عنوان به کویرها
همواره از امتیازات طبیعی در  شناسیو زمین، جغرافیایی، ژئومورفولوژیکی خاص هايویژگی بودن

کویر  يهااین ویژگی دقیقارزیابی و  مطالعه با که طوري هب. باشندجهت مقاصد نظامی برخوردار می
 رسی و موانعست، دپوشش، اختفا، قالب استتار درآن  غیرعامل پدافند مهم شناخت اصول به توان می

ي تحلیل فضایی و سه بعدي ها روش از استفاده با تا دارد حاضر سعی پژوهش بنابراین. یافتدست 
ات پدافند غیرعامل به بررسی مشخص، GISژئومورفیک حوضه کویر دامغان در محیط  هايویژگی

هاي ژئومورفیک خاص مشخصهبه واسطه  کویر دامغان حوضه که دهدمی نشان نتایج. بپردازدآن 
یک ضد پدافند  عنوان به برخی دیگریک پدافند غیرعامل و در  عنوان به موارداي از در پاره، خود

 پدافندي منطقه هايمحدودیت و هاقابلیت توانمی رفتارهاي دوگانهاین  شناخت با. کندرفتار می
هاي نسبی آن جهـت  گیري از مزیتبهره در موثري يها گام و داد قرار ارزیابی مورد را مطالعاتی
  . برداشت پدافندي مناطق کویري ضد و رفع مسائل مدیریت
  . دامغان کویر، بعدي سه و فضایی تحلیل، ژئومورفیک شخصۀم، پدافند غیرعامل :ها کلیدواژه

   

                                                   
 استادیار ژئومورفولوژي، گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشگاه کاشان .1
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  مقدمه -1
 دنیا بیابانی نوار در گرفتن قرار و مرتفع کوهستانی حصارهاي در شدن محصور دلیل به ایران کشورموقعیت 

را تحت استیالي  آن مساحت سوم دو ،اقلیمی بارز ویژگی عنوان به خشکی پدیده که است شده سبب قدیم
 اجزاي از یکی عنوان به يریکو مهین و يریکو مناطقو  کویرها . در این میان)1387 احمدي،( خود درآورد

در بر گرفته اند  را رانیا کشورمساحت  از یمین نزدیک به همواره بیابانیخشک و  مناطق يدهنده تشکیل
)http://www.iran.ir/about/nature/desertو شناسایی ها،محیط این حساسیت به توجه با نابراین). ب 

  . است برخوردار سزاییبه اهمیت ازنظامی و  کابردي ،علمی مجامع در آنها ارزیابی
که داراي شرایط  داخلیهاي محصور چاله بوده و براي تفسیر مرکزي حوضه یک معنی بهکویر  امروزه

 اصـطالح کـویر  ). 93 ،1387 احمدي،( گیردمی قرار استفاده موردزمین شناسی و ژئومورفیک خاص هستند، 
 گردد،اطالق می شدن خشک حال در هايدریاچهبه  شمالی امریکاي و اروپا در انگلیسی شناسانزمین بوسیله

 نواحی بسته هايحوضه در که نمکی هايرس و گل از پوشیدهو  هموار هايزمین به نیز التین امریکاي در و
 در). Russell, 1885; Neal, 1975; Briere, 2000( شـود مـی  گفتـه کـویر  گردد، می جمع بیابانی و خشک
 کـه  شودمی اطالق بیابانی مناطق در خشکی در محصور و فرورفته ژئومورفیک هايحوضه به کویر مجموع

 خشـک  سـال % 75 از بـیش  و آب منفـی  بـیالن  داراي سال از نیمی از بیش باال تعرق و تبخیر نرخ واسطه به
تقریبـاً   منـاطق  هـا ). در نتیجه کویرShaw & Thomas, 1989; Rosen, 1994 and Briere, 2000هستند (
به صورت حوضه  است ممکن و یافته گسترش خشک مناطق آبرفتی هايدشتمرکز  در که هستند مسطحی

 تبخیر به بارندگی نسبت با گذشته هايزمان به متعلق ايدریاچه رسوبات روي برانتهایی جریان هاي سطحی، 
 سـطح  نزدیـک  یـا  و سـطح  در نمـک  شدن متراکم آنها هايویژگی از. باشند گرفته قرار حال زمان از بیشتر
  ).1389 کارگر،( است ، و بافت سنگین خاكباتالقی یا و خیس نمکی الیه وجود زمین،

ــلی ــال  کلینس ــراي 1970در س ــتین ب ــار نخس ــرو ب ــايکویر قلم ــت ه ــهشص ــران گان ــیات و ای  خصوص
 عنـوان  به ایران کویرهاي از برداريبهره امکان بررسی هدف با را آنها کلیماتولوژي پالئو و ژئومورفولوژیکی

نتایج حاصل منجر به این شد که ارتـش آمریکـا    ).1381 کلینسلی،( داد قرار ارزیابی مورد اضطراري فرودگاه
به خود این جسارت را داده و جهت تعرض به کیان نهال نوپاي انقـالب و جمهـوري اسـالمی     1359در سال 

فاده کند. اما پدافند غیرعامل طبیعی طوفان شن اجـازه  ایران از کویر طبس به عنوان یک فرودگاه طبیعی است
این عملیات را به آنها نداد. این موضوع حاکی از آن است که کویر از توانـایی هـاي طبیعـی بسـیاري بـاالیی      
جهت بهره گیري هاي نظامی جهت هجوم و یا دفاع برخوردار است. لذا با توجه به گستردگی عارضه کویر 

فرودگاهی ارتش آمریکا از کویر طبس، لزوم بررسی این عارضه و خصوصات طبیعـی آن  در ایران و استفاده 
از منظر دفاع غیرعامل تایید می گردد. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی ویژگـی هـاي پدافنـد غیرعامـل     

http://www.iran.ir/about/nature/desert
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م نـر  محـیط  درآن  ژئومورفیکویژگی هاي  بعدي سه و فضایی تحلیلحوضه آبی کویر دامغان با استفاده از 
  می باشد.  Arc GISافزار 

  مواد و روش -2
 موقعیت در و شده واقع سمنان استان در که باشد می دامغان ی کویرآب حوضه پژوهش این در مطالعاتی منطقه

با  حوضه. این است شده گسترده شمالی عرض 37ْ تا 15' و 35ْ و شرقی طول 56ْ  تا 15' و 53ْ  جغرافیایی
 هورست و البرز ارتفاعات بین فرورفتگی در و است ایران آبخیز کوچکترینکیلومترمربع  18075مساحت 

 دامغان حوضه آبی کویر موقعیت. است گرفته قرار کند،می جدا نمک کویر از را آن که شیرین چاه -ترود
 عدم رطوبتی، مراکز از دوري مرکزي، ایران خشک هاي دشت با همجواري و البرز کوه رشته جنوب در

 در را منطقه این محلی، خشک بادهاي و مجاور هاي کوه رشته امتداد و جهت زا، باران هاي توده نفوذ
  . )1392(موسوي،  است داده قرار خشک اقلیم با نواحی ردیف

 ژئومورفیـک  يهـا  یژگـ یو بعـدي  سـه  و فضـایی  تحلیل روش پژوهش این در استفاده موردتحقیق  روش
 Arc GIS افـزار  نرم محیط در بعدي سه و فضایی تحلیل هاي حوضه آبی کویر دامغان می باشد که تجزیه و

، تصاویر ماهواره شدهمرجع زمین 1:50000 توپوگرافی هاينقشه داده هاي مورد استفاده نیز. استانجام شده 
  منطقه می باشد.  ارتفاع رقومی مدل و اي

جهت دستیابی به اهداف پس از تعیین حدوده منطقه مطالعاتی، ویژگی هاي ژئومورفیک آن مورد بررسی 
قرار گرفت و در ارتباط با اصول پدافند غیر عامل، پارامترهاي ژئومورفیک طراحی و نقشه هاي آنها ترسیم 

ترهاي ژئومورفیـک تشـریح   ) در بردارنده برخی از اصول پدافند غیرعامل و پارام1و تشریح گردید. جدول (
  کننده آنها در منطقه مطالعاتی می باشد. 

  

  آنها کننده حیتشر کیژئومورف يپارامترها و رعاملیغ پدافند اصول -1جدول 
  موضوع تشریح کننده  مشخصه ژئومورفیک  اصل پدافند غیرعامل

  استتار
  اختفا  زاویه و میدان دید  نیمرخ هاي ارتفاعی

  پوشش

  وضعیت و نحوه دسترسی  راه هاي ارتباطیتراکم   دسترسی
  دسترسی به امکانات و خدمات  مراکز انسانیتراکم 

  ممانعت در برابر حرکت و نفوذ  کوهستان، آبراهه، ریگزار و باتالق  موانع
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  و بحثها  یافته -3
 یطوالن يا سابقه مستقیم، درگیرشدن و سالح از استفاده بدون تهاجم، برابر در دفاع مفهوم با غیرعامل پدافند

 که گردد یم اطالق یاقدامات مجموعه به عامل ریغ پدافند .دارد انسان خلقت قدمت به يبشر تاریخ در
 و زاتیتجه به یمال خسارات شدن وارد از توان یم آن ياجرا با و نبوده افزار جنگ يریکارگ به مستلزم

 و خسارات نیا زانیم ای و نموده يریجلوگ یانسان تلفات و ینظام ریغ و ینظام حساس و یاتیح ساتیتاس
 منظور گر،ید عبارت به). 1384(آیین نامه اجرایی ریاست جمهمري،  داد کاهش ممکن حداقل به را تلفات

 و اءیاش از حفاظت متوجه دیتهد منشاء از نظر صرف با که است یاقدامات مجموعه عامل ریغ پدافند از
 بیآس کاهش موجب که است یاقدامات مجموعه رعامل،یغ پدافند تر ساده انیب به. باشد موجود يها دهیپد
 مقابل در کشور کی یاتیح يها انیشر و اسناد زات،یتجه سات،یتاس ها، ساختمان ،یانسان يروین يریپذ
 تفرقه ب،یفر پوشش، اختفا، استتار، شامل عامل ریغ پدافند . اصولگردد یم دشمن مخرب و خصمانه اتیعمل
(کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه گیالن،  باشد یم خبر اعالم و امن يها سازه و استحکامات ،یپراکندگ و

http://research.guilan.ac.ir/padafand/about.php .(  
 از زنـده  غیـر  و زنـده  موجودات ماندن امان در براي که است هایی راه از یکی رعامل، استتاریدر پدافند غ

 نیـز  ها انسان .رود می کار به اطراف محیط آنها از شدن تشخیص قابل غیر طریق از دشمن وسیله به شدن دیده
 امـان  در بـراي  افـراد  یا فرد که اقداماتی مجموعه به کنند. می استفاده روش این عامل و غیر عامل از دفاع در

 را کسـی  توانـد  نمی دشمن ست بدیهی. گویند استتار دهند، می انجام دشمن دید از شان تجهیزات یا و خود ماندن
 حفاظـت  و سـازي  پنهـان  ). پوشـش، 1383دهـد (موحـدي نیـا،     قرار هدف کجاست، داند نمی یا بیند نمی که

باشد (پایگاه اطالع رسـانی پایـداري    می دشمن تیر و دید برابر در انسانی نیروي تسلیحات، تجهیزات تاسیسات
در پژوهش حاضر براي بررسی استتار، اختفـا و پوشـش در محـدوده حوضـه      .)http://paydarymelli.irملی، 

ج یکویر دامغان، پارامترهاي میدان و زاویه دید از طریق ایجاد پروفیل هایی مورد بررسی قرار گرفت که نتـا 
 می باشد.  ) 1(حاصل از آن به صورت شکل 

 

http://research.guilan.ac.ir/padafand/about.php
http://paydarymelli.ir
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  مدل رقومی ارتفاعی منطقه و پروفیل هاي ارتفاعی - 1شکل 

منطقه مطالعاتی واقـع  مشاهده می گردد به استثناي ارتفاعات که در حاشیه  )1(ن گونه که در شکل هما
کیلومتر در محدوده کویر در جهات مختلف جغرافیایی،  120تا  80ها، مسافتی بین شده اند در تمامی پروفیل

دارند. این  يکیلومتر 120درجه اي و میدان دید  180یک منطقه صاف و بدون ناهمواري بوده، و زاویه دید 
ویژگی می تواند در پدافند غیرعامل به دو شکل ظاهر شود یکی اینکه از منظر هجوم به صورت یک نقطه 
مثبت بوده و یک پدافند غیرعامل محسوب می گردد، زیرا از میدان و زاویه دید باالیی برخوردار بوده و به 

سایی است. همین ویژگی در موضع دفاع نیـز بـه صـورت    راحتی تجهیزات، تاسیسات و نفرات دشمن قابل شنا
خودي گردیده  نفرات و تاسیسات یک ضد پدافند عمل می کند زیرا مانع از استتار بصري و نوري تجهیزات،
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  و باعث افشاگري سریع آنها می شود. 
تند. زات و ابزار دسترسی یکـی از اصـول مهـم پدافنـد عامـل و غیرعامـل هسـ       یرساختها، امکانات، تجهیز

 بررسـی  قابـل  مختلـف  هـاي  مقیاس و انواع در و است ارتباطی و عبوري فضاهاي وها  راه معنی بهها  دسترسی
 به منجر تهدیدات خصوصیات که باشد ضوابطی تابع باید بیرونی محیط به موضع یک ارتباطی خطوط. است

درگـــاه پدافنـــد غیرعامـــل دانشـــگاه دامغـــان، دشـــمن شــود (  تـــردد حـــذف یـــا و تـــردد در اخــتالل 
http://www.du.ac.ir/fa/index.php(.   ،در این پژوهش جهت بررسی وضعیت دسترسی در منطقه مطالعـاتی
و محاسه پارامتر تراکم راه در منطقه و همچنـین مسـاحت سـنجی    ها  راه هاي ارتباطی آن از طریق نقشه راه

می باشـد. عـالوه    )3) و (2(است که نتایج حاصل به صورت اشکال طبقات تراکمی مورد بررسی قرار گرفته 
براین جهت دسترسی به خدمات و امکانـات، اعـم از پشـتیبانی و تصـلیحات نظـامی، بهداشـتی، رفـاهی و ...،        
پارامتر مراکز انسانی منطقه از طریق نقشه هاي توپوگرافی و تصاویر ماهواره اي و محاسـبه تـراکم مراکـز    

 صـورت  از آن بـه  حاصـل  نیز مورد مطالعه قرار گرفت کـه نتـایج   تراکمی طبقات سنجی مساحت انسانی و
  باشد.  می) 5و ( )4( اشکال

    
  مساحت سنجی طبقات تراکم راه –3شکل   نقشه تراکم راه منطقه مطالعاتی –2شکل 

http://www.du.ac.ir/fa/index.php
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  انسانی مساحت سنجی طبقات تراکم مراکز –5شکل   نقشه تراکم مراکز انسانی منطقه مطالعاتی –4شکل 

و نمودارهاي فوق می توان گفت که منطقه مطالعـاتی از منظـر راه هـاي دسترسـی و     ها  با توجه به نقشه
درصد مساحت منطقـه، کمتـرین تـراکم راه     58مراکز انسانی داراي وضعیت نامناسب می باشد، به طوریکه 

در کیلومترمربع بوده و در اکثـر مکانهـا صـفر اسـت، را بـه خـود       کیلومتر  0.05تا  0ارتباطی که مقدار آن 
درصد از مسـاحت منطقـه داراي تـراکم     48.5اختصاص داده است. همچنین در پارامتر تراکم مراکز انسانی، 

منطقه در ارتباط با پدافند غیرعامل می  حاکی از نقش دوگانه محیطها  یژگیمراکز انسانی صفر است. این و
ر جایگاه دفاع به عنوان یک نقطه مثبت عمل نموده و مانع از عملکرد سریع دشمن مـی شـود، و   باشد، زیرا د

بالعکس در جایگاه هجوم و حمله و عقب نشینی مانع از عملکرد سریع و بـه هنگـام نیروهـاي خـودي مـی      
  گردد. 

را مانع از یکنند، ز فایرعامل نقش ایک عامل مهم در پدافند غیتوانند به عنوان  یم یو انسان یعیموانع طب
 که عواملی کنند. به کلیه یشمن را مختل مدع یموارد عملکرد سر يشوند و در پاره ا یحضور و نفوذ دشمن م

مـی   موانـع  انـواع . شـود  یگفته م موانع مواجح نماید با مشکل نظر مورد محدوده در را دشمن و حضور نفوذ
 رعامـل یغ پدافنـد  درگـاه بـاتالق، رمـل هـا، و ... باشـند (    سـطحی،   اد، توپوگرافی، آبهايیتواند شامل فاصله ز

موانع و نقش آنهـا در   ین پژوهش جهت بررسی). در اhttp://www.du.ac.ir/fa/index.php دامغان، دانشگاه
و حوضـه   يماسه ا يمنطقه، آبراهه ها، تپه ها يو کوهستان ها یت توپوگرافیرعامل منطقه، وضعیپدافند غ

) 2و جـدول ( ) 7) و (6(ج حاصل از آن به صـورت اشـکال   یمطالعه قرار گرفته است. نتامنطقه مورد  یباتالق
  باشد.  یم

  

http://www.du.ac.ir/fa/index.php
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 حوضه و يا ماسه يها تپه ها، نقشه آبراهه –7شکل   منطقه يو کوهستانها یت توپوگرافیوضع –6شکل 
  منطقه یباتالق

  یموانع موجود در منطقه مطالعات یمشخصات هندس -2جدول 

 مانع
 مشخصه
درصد   يریواحد اندازه گ  یرقوم مقدار  یهندس

  مساحت
  - لومتریک  802.89  طول  یآبراهه اصل
  - لومتریک  4878.21  طول  یآبراهه فرع

ر و محدوده یکو
  یباتالق

  مساحت
 لومتر مربعیک  603.14

3.34  

  1.25 لومتر مربعیک  226.46  مساحت  گزاریر
  38.15 لومتر مربعیک  6893.08  مساحت  کوهستان

  
 6893.08بـالغ بـر    یتوان گفت که توده کوهستان بـا مسـاحت   یمنطقه م یت توپوگرافیتوجه به وضعبا 

ـ تواند به عنوان  یرا در بر گرفته است و م یمنطقه مطالعات يه ایحاش ینواح یلومترمربع، تمامیک ک مـانع  ی
ر عامل منطقه داشته باشد. اما حجم و تراکم توده کوهستان در همه مناطق یدر دفاع غ یعملکرد خوب یعیطب
 یار خـوب یاز حجـم و تـراکم بسـ    یشـمال  یگـردد نـوار کوهسـتان    یکسان نبوده و همان گونه که مشاهده می

 ی، جنوبیشرق یست. در مقابل نوار کوهستانیر نیامکان پذ یبرخوردار بوده و نفوذ و حرکت در آن به سادگ
 یر است، اما همچنان میامکان پذ یستند و نفوذ و حرکت در آنها به سادگیچندان متراکم و مرتفع ن یو غرب

  در سرعت حرکت و عملکرد دشمن داشته باشد.  يریه مانع، تاخیتواند به عنوان 
ر مثبـت آنهـا در   یهستند کـه نقـش و تـاث    یعیگر موانع طبیک منطقه از دی يگزارهایو ر یباتالق ینواح



  q  1509    کویر؛ پدافند یا ضد پدافند
 

  

لومترمربـع  یک 226.46و  603.13ب بـا مسـاحت   یـ ن موانع به ترتیست. ایده نیپوش یرعامل بر کسیغ پدافند
ـ را به خود اختصاص دهند. حرکت و نفـوذ در ا  یدرصد از مساحت کل منطقه مطالعات 4.59توانسته اند  ن ی

ـ توانند به عنوان  یباشد که م یر ممکن میاز موارد غ يار سخت و درپاره ایبس یعیمناطق به صورت طب ک ی
  داشته باشند.  یار مناسبیز عملکرد بسیرعامل منطقه نیاز مثبت جهت دفاع غیامت

 اشـاره نمـود. تعـداد   هـا   توان به رودخانه ها، خشـکرودها و آبراهـه   یگر موانع موجود در منطقه میاز د
 اغلـب  کـه  باشد می اخهش 16 ان دارند،یجر ن حوضهیمه دائم در ایا نیو  یبه صورت فصل که رودهاي اصلی

 کاتبی،( شوند می منتهی کویرمرکز  به همگرا صورت به و گرفته سرچشمه شرقی البرز جنوبی ارتفاعات از
 .کـرد  اشـاره ) شـور  کـال ( آباد حسن روخانه و) علی چشمه( رود دامغان به توان می آنها مهمترین از). 1380

قـرار گرفتـه    یمورد بررس یکه به صورت آبراهه اصلها  ن رودخانهیگردد طول ا یهمان گونه که مشاهده م
در برابـر حرکـت و نفـوذ دشـمن      یمـانع  یمناسب به صورت نسبتاً یلومتر بوده که با گستردگیک 802.89اند 

نقـش مشـابه    يد دارای تواننـ ز مـ یـ لومتر نیک 4878.21 یبا گستردگ یفرعها  ن آبراههیظاهر شود. عالوه برا
ـ در مقابل حرکت و نفـوذ،   یک مانعیباشند. در هر صورت، عملکرد آنها به صورت  یاصل يآبراهه ها ک ی
 کند.  یم يرعامل بازیرگذار مثبت در پدافند غینقش تاث

  نتیجه گیري -4
گستردگی چشم انداز کویر در ایران لزوم مطالعه آن از جهات مختلف را تایید می کند. پژوهش حاضر 

حوضه کویر دامغان را با تاکید بر مشخصه هاي ژئومورفیک مورد بررسی بخشی از اصول پدافند غیرعامل 
قرار داده است. نتایج حاکی از نقش دوگانه کویر در زمینه پدافند غیرعامل می باشد، به گونه اي که در مقام 
 دفاع، کویر یک ضد پدافند بوده و در مقام هجوم، می تواند پدافند غیرعامل باشد. بنابراین در جایگاه
مدیریت و برنامه ریزي نظامی و غیر نظامی تاثیر متباین کویر در ارتباط با اصول پدافند غیرعامل بایستی 

 در غیرعامل پدافند اصول از استفاده با ترتیب بدینبیشتر مورد بررسی قرار گرفته و همچنین لحاظ گردد. 
 و هزینه کم و کاربردي هاي طرح با همراه موثر اقدامات بکارگیري با توان می یمدیریت جامع هاي برنامه
 ناشی تلفات و خسارات گستردگی و شدت از زیادي میزان به بحران، از قبل آمادگی مرحله در منظوره چند
از مهمترین این اقدامات می توان به ایجاد پناهگاه هاي مخفی، توسعه شبکه حمل و نقل و  .کاست خطر از

یک جهت غافلگیري، ممانعت از تخلیه انسانی مراکز روستایی، ارتباطات، شناسایی نواحی حساس ژئوپلیت
  ایجاد سایتهاي موشکی و نظامی در جبهه کوهستان، و ... اشاره نمود

  

  منابع
 تهـران،  دانشگاه انتشارات: تهران ،)بادي فرسایش -بیابان( کاربردي ژئومورفولوژي ،)1387( حسن، احمدي، -
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 .سوم چاپ ،1 جلد
 و معمـاري  تـاریخ  کنگـره  مقـاالت  مجموعـه  بم، ارگ در غیرعامل ، دفاع)1374( احمد، جدي، اصغریان -

  کشور، تهران.  فرهنگی میراث دوم، سازمان جلد ایران، شهرسازي
 دولـت،  هیـات  دفتـر  جمهـوري،  ریاسـت  توسـعه،  چهارم برنامه قانون 121 ماده 11 بند اجرایی نامه آئین -

  . 30/ 5/ 1384دفاعی،  – سیاسی کمیسیون
  .116 ص تهران، اسالمی، انقالب پاسداران سپاه عامل، غیر دفاع ،)1383( نیا، موحدي جعفر -
 و فنی معاونت شهرسازي، و مسکن وزارت آلمان، در غیرعامل ، پدافند)1368( احمدرضا، اردستانی، شفیعی -

 امن.  هاي سازه دفتر جنگ، امور و اجرایی
 و فنـی  معاونـت  شهرسازي، و مسکن وزارت جهان، کشور 31 در غیرعامل ، پدافند)1368( حمید، طیاري، -

  امن.  هاي سازه دفتر جنگ، امور و ي اجراي
 کارشناسـی  نامـه  پایـان  ،)جام چه( علیقلی حاج کویر ژئومورفولوژي بررسی ،)1380( مهدي، محمد کاتبی، -

  .اصفهان دانشگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ارشد،
 پایـان  ،RS و GIS تکنیک با سیرجان پالیاي ژئومورفولوژیکی قلمروهاي بررسی ،)1389( ابوذر، کارگر، -

 مـاه  خرداد انسانی، علوم و ادبیات دانشکده اصفهان، دانشگاه طبیعی، جغرافیاي رشته ارشد کارشناسی نامه
1389. 

 ترجمـه  ،)آن پالئوکلیمـاتولوژي  و ژئومورفولوژیکی خصوصیات( ایران کویرهاي ،)1381( دانیل، کلینسلی، -
  .اول چاپ مسلح، نیروهاي پشتیبانی و دفاع وزارت جغرافیایی سازمان انتشارات: تهران پاشایی، عباس

، مدل سازي اکوژئومورفولوژي رفتار بیابان (مطالعه موردي: کویر حـاج علـی   )1392(موسوي، سید حجت،  -
  .اصفهان دانشگاه ی و برنامه ریزي،دانشکده علوم جغرافیای دکتري، نامه قلی)، پایان

- Briere, P. R. (2000). Playa, Playa Lake, Sabkha: Proposed definitions for old 
terms. Journal of Arid Environments, 45: 1–7, doi:10.1006/jare.2000.0633 . 

- Neal, J.T. (1975). Playa surface features as indicators of environment. In Neal, 
J.T. (Ed.), Playas and Dried Lakes. pp. 363-38. Benchmark Papers in Geology, 
Halsted Press. 

- Rosen, M.R. (1994). The importance of groundwater in playas: A review of playa 
classifications and the sedimentology and hydrology of playas. In Rosen M.R. 
(Ed.), Paleoclimate and Basin Evolution of Playa System, Boulder, CO. 
Geological Society of America Special Paper 289. 

- Russell, I.C. (1885). Playa Lakes and Playas. U.S. Geological Survey Monthly, 
11: 81-86. 

- Shaw, P. & Thomson, D.S.G. (1989). Playas, pans, and salt lakes. Journal of Arid 
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Environments, 184-205. 
- http://www.iran.ir/about/nature/desert 
- http://research.guilan.ac.ir/padafand/about.php 
- http://paydarymelli.ir 
- http://www.du.ac.ir/fa/index.php 
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  سازه آبی ایرانیان باستان ترین مهم غیرعامل قنات؛ پدافند
   4 رضا قضاوي، 3رنجبر ابولفضل، 2ولی عباسعلی، 1سید حجت موسوي

  
  چکیده
در مناطق خشک ترین سازه مهندسی ایرانیان باستان در زمینه مدیریت منابع آب زیرزمینی  قنات مهم

گـردد.  اي از این سیستم آبی در سراسر ایران مشـاهده مـی  و نیمه خشک است، که تنوع گسترده
بـرداري و  تاکنون مطالعات متعددي در ارتباط با مهندسی ساخت قنات و اهمیت آن از منظر بهره

هدف  نابراینبمدیریت منابع آب انجام شده، اما پژوهش در مورد پدافند غیرعامل قنات اندك است. 
 که طوري هبهاي متعدد زمانی و مکانی است، قنات در مقیاسپدافند غیرعامل  سیبرر پژوهشاز این 

 غیرعامل پدافند مهم شناخت اصول به توانمیي ساختاري قنات هاویژگی دقیقارزیابی و ۀ مطالع با
ایرانیان عالوه  دهدکهمی نشان نتایج. یافت دستدسترسی و ناهگاهی، پ، اختفا، قالب استتار درآن 

، بارها و قنات در استتار و اختفا بابر شناخت اهمیت قنات از دیدگاه مهندسی و مدیریت منابع آبی، 
گاه جهت حفاظت از جان و  عنوان پناهگاه و مخفی بارها در طول تاریخ تطور خود از این سازه به

اند ق مجراي زیرزمینی قنات نیز توانستهاند. همچنین از طریمال، و کیان سرزمینی خود بهره جسته
ها عنوان یک تونل مخفی، دسترسی مخفیانه و زیرزمینی به نقاط مختلف محدوده حاکمیت قنات به

 استفاده در موثري يها توان گامسازه قنات می هايمحدودیت و هاقابلیتبررسی  باداشته باشند. لذا 
  . برداشتاین سازه باستانی  پدافندي مدیریتو گیري بهره هاي نسبی آن جهتاز مزیت
  ، استتار و اختفا، پناهگاه، قنات. پدافند غیرعامل :ها کلیدواژه

   

                                                   
 استادیار ژئومورفولوژي، گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشگاه کاشان .1
 استادیار ژئومورفولوژي، گروه علوم مهندسی بیابان، دانشگاه کاشان .2
 دانشیار اکوفیزیولوژي گیاهی،گروه علوم مهندسی بیابان، دانشگاه کاشان .3
  کاشان ،دانشگاهعلوم مهندسی مرتع و آبخیزداري ،گروهاستادیارآبخیزداري .4
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  مقدمه -1
توانبهتمد یهام ندستتمدنیاندوازا بودهیدرکنارمنابعآبیبشریها نتمدنینخستیریگ شکلیاصل هستهی،خیبنابرمطالعاتتار

(براي نمونه: ویل درانت،  لوسندوگنگاشارهکردینیها ۀرودخانهیحاشیها نوماوراءالنهروتمدنیالنهر نیبیها ن
. رانبودیمشکلگرفت،ایکهبهدورازهرگونهرودخانۀعظیتنهاتمدن. )1370مترجم: آرام و همکاران: 

. اند زنامگذاردهیاکهریزدهکهآنراقناتیدینهزارسالقبلدستبهابتکارجدیانباستاندرچندیرانیا
-راجمعینیرزمیزیازآبهایتوانمقدارقابلتوجه یراست،مینظ یونبناختراعکهدرنوعخوددرجهانتاکنیباا

نبهسطحآنجایازدرونزمیچکمکی،آبآندرتمامطولسالبدونهیعیطبیها نرساند،کههمانندچشمهیکردوبهسطحزمیآور
. ندیگو یابدمیانینکندهشودتاآبازآنجریرزمیکهدرزیاقناتبهراهیزیکار. گرددیر

قنات . اند ساخته ینمیتآبدرزمیریمدیربازبرایاستکهازدیزکانالیکار
شیزهابراینکاریانجامدکهسرانجامآبایردوممکناستهزارهامتربهطولبیگ یسرچشمهم»چاهمادر«استکهازیرشتهچاه

. ندیآ ینمیزمیبهرو ینیمعیرسندودرجا ینمیربوکشتوکاربهسطحزم
-دستهینکارهایزتریانگ ازشگفتیکیزیاکاریقنات
ینآبشربانسان،حیبهمناطقکمآبوتأمیآبرسانیعنی،یجوامعانسانیاتیمهموحیازهایازنیکیرفعیاستکهبرایخبشریتاریجمع

  .)2003، محمدیان کوخردي، 1383(عجم،  وجودآمدهاستبهیزیرتوبرنامهیریومدیوانوزراعتوباکارگروه
. عـــــالوه بـــــراین لومتروجـــــودداردیک 272000 قنـــــاتبهطول 40000 رانحدودیدرحالحاضـــــردرا

ــوالن ــینکاریتر یطــ ــات زارچ،   زجهانــ ــام قنــ ــه نــ ــزد بــ ــتان یــ ــوعمدر اســ ــات نمادرچاهیتر قیــ قنــ
. تاریخ کهن ایران زمین موید این موضوع است که ایرانیـان عـالوه بـر    درشهرستانگنابادبانامقناتقصبهقراردارد

بهره گیري هاي هیدرولوژیکی از سازه قنات، استفاده هاي دیگري نیز از آن داشته اند. از مهمترین این موارد 
دسترسی زیرزمینیاشـاره نمـود.    ومخفیگاه،پناهگاهدرقالباستتار،اختفا،وان به اصول پدافند غیرعامل قنات می ت

تایید می گردد. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی پدافند غیرعامل قنات به رعاملقناتیپدافندغلذا لزوم بررسی
ساختار فیزیکی آن با استفاده از روش هـاي  عنوان مهمترین سازه مهندسی آبی ایرانیان باستان از طریق بررسی 

  تحلیلی و تفسیریمی باشد. 
  مواد و روش -2

تحلیلی است که در آن ابتدا ساختار فیزیکی  –روش مورد استفاده در این پژوهش یک روش کتابخانه اي
قنات با استفاده از اطالعات موجود کتابخانه اي مورد بررسی قرار گرفته است و سپس با توجه به اصول 

دسترسی پناهگاه،و،گاهیاستتار،اختفا،مخفپدافند غیرعامل، مشخصات پدافندي قنات در قالب اصول 
  زیرزمینیتفسیر و تحلیل شده است. 
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  افته هایث و بح -3
قنات 
رزیاکورهزینچـاهعمودیکهمجرایوچنـدینـیرزمیکمجرایتونلماننـدزیاهرنجکهروبازاستویکدهانهیلشدهازیتشک

. سازدینمرتبطمیرادرفواصلمشخصباسطحزمینیم
هکانـالزیشود،عالوهبرمجاریانتقالموادحفاریشدهبهخارج،عملتهویلههمگفتهمیچاههاکـهبـهآنهـادرهنگامحفر،م

. رودیزبـهشـمارمیدازداخلقناتنیروبازدی،تعمیبرایالیروبیسازدوراهارتباطیسرمیزمیرانینیرزمی
-یدوظاهرمیآیرونمیاسـتکـهآبازدلقناتبییمظهرقناتجا. شودیدهمیآغازقنات،هماندهانهقناتاستکهمظهرقناتنام

-یدهمیشکارقناتنامیقنات،پییقسمتانتها. ـردیگرمصـارفمـورداسـتفادهقـرارگیاریودیتواندبرایآبیشودوم
. نقسمتآن،مادرچاهقناتقرارگرفتـهاسـتیشودکهدرآخر

یی)، قسـمتانتها(  کهآبـداراسـتیوقسمت"خشکهکار"دیآیروننمیازقناتکهباحفرآنهاهنوزآببییقسمتها
  ). 1ود (ناصري، پژوهشکده قنات دانشگاه بیرجند) (شکل شیدهمینام"ترهکار"ای"آبدهقنات"قسمت
  

  
  )http://www.iranpistachio.org/fa/articles/omumiقنات ( ساختار و سیستم ساختماي - 1شکل 

  
پدافندغیرعاملبامفهومدفاعدربرابرتهاجم،بدوناستفادهازسالحودرگیرشدنمستقیم،سابقهایطوالنیدرتاریخبشــری

ــاندارد ــدغیرعامل  .بهقدمتخلقتانســـــــــــــــــــــــــــــــــــ پدافنـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اقداماتیاطالقمیگرددکهمستلزمبهکارگیریجنگافزارنبودهوبااجرایآنمیتوانازواردشدنخســـاراتمالیبهتجهبهمجموعه

یزاتوتاسیساتحیاتیوحساسنظامیوغیرنظامیوتلفاتانسانیجلوگیرینمودهویامیزاناینخســـاراتوتلفاترابهحداقلممکنکاه
ــري،       ــت جمهمــــــــ ــی ریاســــــــ ــه اجرایــــــــ ــین نامــــــــ ــداد (آیــــــــ ). 1384شــــــــ

دغیرعاملمجموعهاقداماتیاستکهباصرفنظرازمنشاءتهدیدمتوجهحفاظتازاشــیاءوپدیدههبهعبارتدیگر،منظورازپدافن

http://www.iranpistachio.org/fa/articles/omumi
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ایموجودباشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد. 
بهبیانسادهترپدافندغیرعامل،مجموعهاقداماتیاستکهموجبکاهشآسیبپذیرینیرویانسانی،ساختمانها،تاسیسات،تجهیز

ات،اسنادوشریانهایحیاتییککشوردرمقابلعملیاتخصمانهومخربدشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنمیگردد. 
ــد اصولپدافندغ یرعاملشامالستتار،اختفا،پوشش،فریب،تفرقهوپراکندگی،استحکاماتوســازههایامنو اعالمخبرمیباش

  ).  http://research.guilan.ac.ir/padafand/about.php(کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه گیالن، 
ترسـی  در ارتباط با مهمترین مشخصه پدافندي قنات می توان به اصل ویژگـی پناهگـاهی، مخفیگـاهی، دس   

ــود.    ــاره نمــــ ــا اشــــ ــتتار و اختفــــ ــی، اســــ ــه زیرزمینــــ ــد غمخفیانــــ ــل، یدر پدافنــــ رعامــــ
هاییاستکهبرایدرامانماندنموجوداتزندهوغیرزندهازدیدهشدنبهوسیلهدشمنازطریقغیرقابلتشخیصشـ  استتاریکیازراه

ــا ازمحیطاطرافبــــــه  ــان .رود کــــــارمی  دنآنهــــ هانیزدردفاععامــــــل و غیــــــر عامــــــل     انســــ
د شانازدیددشـمنانجاممی  کنند.بهمجموعهاقداماتیکهفردیاافرادبرایدرامانماندنخودویاتجهیزات ازاینروشاستفادهمی
). 1383دهد (موحدي نیـا،  داندکجاست،هدفقرار بیندیانمی تواندکسیراکهنمی ستدشمننمی بدیهی. هند،استتارگویند

باشد (پایگاه اطـالع رسـانی    سیساتتجهیزاتتسلیحات،نیرویانسانیدربرابردیدوتیردشمنمیپوشش،پنهانسازیوحفاظتتا
ــی،   ــداري ملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://paydarymelli.ir(.هایمعمولیویافمکاننســــبتبهاحتمالیپناهگاهبهمکانیاطالقمیگرددکهدرمقابالثراتحمالت
ــد ــل دانشــــــگاه دامغــــــان     ضایبازازامنیتبیشتریبرخوردارباشــــ ، (درگــــــاه پدافنــــــد غیرعامــــ
http://www.du.ac.ir/fa/index.php  .(  

هایپدافندي قنات آشنایی کامل داشته و به کرات ایرانیان مستقر در مناطق شرقی و مرکزي، به این ویژگی
متعدد براي حفاظت از جان و مال خود از آن بهره گرفته اند. بدین گونه که در زمان هایی که مورد حمله و 

رفتند در جایی که توانـایی کـافی جهـت دفـاع و مقاومـت در برابـر دشـمن را        هجوم اقوام مهاجم قرار می گ
نداشتند، براي حفظ جان و مال خود به قنات پناه برده و از این طریق دربرابـر اقـوام مهـاجم مقاومـت مـی      

 و اموال خود را جهت اطمینان حفاظتی بیشتر به داخل قنات مخفـی ها  کردند، و یا در پاره اي موارد خانواده
کرده تا با فراغ خیال بیشتري با دشمن مواجح شوند. داستان هاي رشادتی منقول و مکتوب از اقوال ایرانـی در  

و مخفیگـاه  هـا   ) بخشـی از پناهگـاه  2طول تاریخ افتخار آمیز آنان خود دلیل بر اثبات این مدعاست. شـکل ( 
  غیر عامل به تصویر کشیده است. هایاحتمالیساختار قنات را در زمینه اصول استتار و اختفاي پدافند 

http://research.guilan.ac.ir/padafand/about.php
http://paydarymelli.ir
http://www.du.ac.ir/fa/index.php
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  و مخیگاه هاي احتمالی قنات جهت حفاظت از جان و مال مردمها  پناهگاه - 2شکل 

  
عالوه براین قنات در زمان تطور خود هموارهخزانه دار و وام دار اموال و اشیاء قیمتیانسانها بوده و نقـش  

یخ ایفا کرده است. به گونه اي که هم اکنون نیز مهمی در زمینه حفاظت از اشیاء با ارزش قیمتی در طول تار
در پاره ایموارد همچنان حافظ اموام امانتی بوده و یا مورد غارت افراد سود جو قرار گرفته و می گیرد. شکل 

) بخشی از این موضوع را براساس نوع مخفیگاهی، و اختفا و حفاظت فیزیکی از اموال ارزشمند 3)و (2هاي (
  کشیده است.  اقتصادي به تصویر

  

  
  نقش قنات در جایگاه حفاظت از اموال ارزشمند اقتصادي- 3شکل 

 
ــتند.   یـــتجهروش،  زات و ابـــزار دسترســـی یکـــی از اصـــول مهـــم پدافنـــد عامـــل و غیرعامـــل هسـ

ــت(بررسیدسترسیبهمعنیراههاوفضاهایعبوریوارتباطیاستودرانواعومقیاسهایمختلفقابل ــل  اس ــد غیرعام درگاه پدافن
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ساختار قنات به گونه اي است که از یک مجـراي   .)http://www.du.ac.ir/fa/index.phpدانشگاه دامغان، 
زیرزمینی و چندین چاه تشکیل شده است. مهمترین مشخصه پدافنـد غیرعامـل قنـات در اصـل دسترسـی بـا       

ونه اي که به صورت یک تونل مخفی زیرزمینی عمل نموده و از طریـق ایـن   مجراي قنات مرتبط بوده، به گ
تونل مخفـی امکـان دسترسـی از مکانهـاي ابتـدایی آن (سـرزمینهاي مظهـر قنـات) بـه مکانهـاي انتهـایی آن            

). براي نمونه به قنات هایگناباد و قنات رازچ در شهر یـزد  4(سرزمینهاي اطراف مادرچاه) وجود دارد(شکل 
ــوا  ــه عنــــــ ــود.    بــــــ ــاره نمــــــ ــان اشــــــ ــات هایجهــــــ ــرین قنــــــ ــوالنی تــــــ ن طــــــ

قناتقصبهگنابادبعنوانیکیازپدیدههایشگفتانگیزدستساختهانساندرطولتاریخونمادیازهمنواییبشرباطبیعتتوجهبسیاری
» برجعلیضامن« اینقناتازمیانهارضیکویشرقیگنابادازمحلیمعروفبه. ازمورخانوپژوهشگرانرابهخودجلبکردهاست

 33113 براساسـآخرینمطالعاتطوالینقنات . ازشدهوازهفتکانالمتصلبههمشکلگرفتهاستدرداخلرسوبهایریزدانهآغ
(درگاه خبري باشگاه  متراست 300 تا 280 حلقهوعمقمادرچاهآننیزحدوداً 470 متروتعدادچاههایآنمتجاوزاز

کیلـومتري خـود    30). قنات گناباد با طول بیش از http://www.yjc.ir/fa/news/4324738خبرنگاران، 
کیلـومتر   30مکان دسترسی مخفی در زمانه هاي هجوم و حمله را در سرزمینی هـایی بـه مسـافت بـیش از     ا

  امکان پذیر می سازد. 
  

  
  به عنوان یک تونل مخفی قنات گناباد ینیرزمیز مجراي - 4شکل 

)http://www.iranview.com/image.aspx?imgid=705(  
  

 نقناتبــــــاطولیا. زدواقعشدهاســــــتینقناتجهان،دراستانیترینوطوالنیتریمیقدبــــــه عنــــــوان قناتزارچ
. ســـــــــــالدارد 3000 شـــــــــــازیبیحلقه،سابقها 2115 هـــــــــــاي کیلومتروتعــــــــــدادچاه 100

نقناتدرشهرزارچواقعشـ یمظهرا.گرددیانبرمیآنهااستکهقدمتحفرآنبهزمانزرتشتیقناتزارچمقطعمربعیهایژگیازویکی

http://www.du.ac.ir/fa/index.php
http://www.yjc.ir/fa/news/4324738
http://www.iranview.com/image.aspx?imgid=705
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شـیرینوابرا  دوشاخه.نامداردیدکیمخوین،شوروابراهیریآن؛شیجداازهماستکهتونلهاینیرزمیاتونلزیسهشاخهیدهودارا
 72 اکنونتنهاشاخهشـــــــــــوربهطول هایخشکشدهقناتزارچهســـــــــــتندوهم ،شــــــــــاخه یهیمخویدک

 .لیتردرثانیهاسـت  28 لیتردرثانیهبودهامادرمظهرقنـات  60 دسـتقنات  کیلومترآبدهیداردکهآبدهیاینشـاخهدرباال 
ــهریزدعبورمیکیلومتر 30 درحالحاضـــر ــیدردونقطهدربافتقد،کندیازقناتزارچدرکهزیرشـ ن یمقراردارد. همچنـ
ــجدقرارگرفتهشهریزدنیزدرحریمقناتزارچساختهشدیخیمسجدجامعتار ه وچندمیلهچاهاینقناتدرمحدودهاینمســ

 70این قنات با طول بیش از .)www.yazdinews.ir،هایزدیینترنتیسامانهمجلها( هنوزهمقابالستفادهاستکه 
شهر یزد عبور می کند امکان دسترسی مخفینقـاط بیرونییـزد را بـه     کیلومتر آن از زیر 30کیلومتریخود که 

  داخل و بالعکس فراهم آورده است. 

  
  عکس هوایی بخشی از قنات زراچ یزد - 5شکل 

  

  يریجه گینت -4
گستردگی فضایی تعداد کثیري از سازه قنات در اقصی نقاط ایران حاکی از این موضوع است کـه ویژگـی   

شناسی و هیدرولوژیکی فالت ایـران، ایرانیـان باسـتان را مجبـور بـه ابـداع و سـاخت        هاي جغرافیایی، زمین 
سیستم قنات جهت بهره برداري از آبهاي زیرزمینی و استخراج کانسارهاي معدنی نموده است. اما این سیسـتم  

ز می باشد. عالوه بر کارایی مدیریت منابع آب و معدن کاري، داراي اهمیت دفاعی و اصول پدافند غیرعامل نی
ــوور             ــاریخ تط ــول ت ــات در ط ــتم قن ــلط سیس ــت تس ــرزمینهاي تح ــاکنان س ــه س ــه ک ــه اینک ــه گون ب

ــتهآن ــدبااختفاواستتاردرقنات،بارهاوبارهاازاینسازهجهتحفاظتازجانومال،وکیانسرزمینیخودبهرهجســـــ . انـــــ
ــته اندزیآننینیرزمیزیقمجراینازطریهمچن ــیکتونلمخفیبهعنوانتوانس -تقناتیحاکمبهنقاطمختلفمحدودهی،دسترس

حوادث تاریخی رخداده در گذشته در مناطق مختلف ایران نیز می تواند موید این ادعـا باشـد.    .هاداشتهباشند

http://www.yazdinews.ir
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عالوه براین شناخت و بهره گیري رزمندگان اسالم از مشخصه هاي پدافند غیرعامل قنات هاي مناطق جنگی 
  تمالینیز بیانگوي مطالب فوق خواهد بود. سال دفاع مقدس به صورت مخفیگاه و پناهگاه هاي اح 8در طول 

  

  منابع
  اسفند.  19، رانیاینیرزمیزیازآبهایرتحولدربهرهبرداریبهسینگاه)، IPA) ،(1391انجمن پسته ایران ( -
  .116 ،دفاعغیرعامل،سپاهپاسدارانانقالباسالمی،تهران،ص)1383( جعفرموحدینیا، -
ــد، -  31 ،پدافندغیرعاملــــــــــــــــــــــــــــــــدر )1368( طیاري،حمیــــــــــــــــــــــــــــــ

  .کشورجهان،وزارتمسکنوشهرسازي،معاونتفنیواجراییوامورجنگ،دفترسازههایامن
  .گنابادشهرستان. رانیقناتایشملینهمایدوم، انیرانیایعلمیراثفرهنگیقناتم)، 1383، (محمد، عجم -
 فیعیاردستانی،احمدرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا،ر -

  .  رسازههایامن،پدافندغیرعاملدرآلمان،وزارتمسکنوشهرسازي،معاونتفنیواجراییوامورجنگ،دفت)1368(
  اول.  چاپ. 2ادکوخرد،جیبه)، 1383(،محمد،يکوخردمحمدیان -
  .رجندیدانشگاهب، بیرجند،قناتپژوهشکده، الحاتمرتبطباآنطباساختارقناتواصییعرفان ناصري،آشنا -
ــدورانت، - ــینآریانپور)،1370(ویلـ و  تاریختمدن،مشرقزمینگاهوارهتمدن،ترجمهاحمدآرام،علیپاشاییوامیرحسـ

  .،تهران،انتشاراتوآموزشانقالباسالمی،چاپدومسایر همکاران
- http://paydarymelli.ir 
- http://research.guilan.ac.ir/padafand/about.php 
- http://www.du.ac.ir/fa/index.php 
- http://www.iranpistachio.org/fa/articles/omumi 
- http://www.iranview.com/image.aspx?imgid=705 
- http://www.yjc.ir/fa/news/4324738 
- www.yazdinews.ir 

http://paydarymelli.ir
http://research.guilan.ac.ir/padafand/about.php
http://www.du.ac.ir/fa/index.php
http://www.iranpistachio.org/fa/articles/omumi
http://www.iranview.com/image.aspx?imgid=705
http://www.yjc.ir/fa/news/4324738
http://www.yazdinews.ir


(نمونه موردي: استان سیستان و سرمایۀ اجتماعی پدافند غیرعامل و 
  بلوچستان)

  2حسن حسینی امینی، 1زهرا موسوي
  

  چکیده
گـردد کـه منـابع و    هاي بنیادي و زیربنایی غیرنظامی اطالق میپدافند غیرعامل به مجموعه اقدام

کشورها را به سمت بهره گیري مناسب دفاعی هدایت و به برقراري امکانات زیرساختی و اساسی 
یکـی از   عنـوان  بـه  سرمایۀ اجتمـاعی در این پژوهش ، در این رابطه. نمایند می امنیت ملی کمک

هدفمند قابـل  هاي  ترین منابع نهفته در ساختار اجتماعی در نظر گرفته شده است که با کنش مهم
باعـث   شـود  می محسوب سرمایۀ اجتماعی ۀتماد که بن مایبحث اع. دسترسی یا گردآوري است

هاي قدرتمند مشارکت مدنی مانند شرکت در سنت، بنابراین. گردد می مدنیهاي  افزایش مشارکت
  شود.  میمحسوب  سرمایۀ اجتماعیشاخص مهم  عنوان بهانتخابات 

در پدافند غیرعامل  عیسرمایۀ اجتمااین پژوهش به دنبال بررسی جایگاه ، با توجه به مطالب فوق
را یکی از سازو  سرمایۀ اجتماعیتحلیلی -ما در این بررسی به روشی توصیفی، در این رابطه. است

تحلیلی شرکت در انتخابات را -در روشی آماري، سپس. کارهاي مرتبط با پدافند غیرعامل شناختیم
استان سیستان و بلوچسـتان  . در نظر گرفتیم سرمایۀ اجتماعیشاخص مهم جهت ارزیابی  عنوان به

دهد که نرخ پایین مشارکت مردمی در  می نتایج پژوهش نشان. نمونه موردي در این پژوهش است
حاکی از اعتماد پایین بـین مـردم و   ، دوره انتخابات ریاست جمهوري 9سیستان و بلوچستان در 

سرمایۀ تقویت . تدر این منطقه اس سرمایۀ اجتماعیدولت مرکزي و در نتیجه وضعیت نامطلوب 
 پیشنهاد، در این منطقه به منظور بهره گیري در پدافند غیرعامل جهت برقراري امنیت ملی اجتماعی

  . گردد می
  سیستان و بلوچستان، انتخابات ملی، سرمایۀ اجتماعی، پدافند غیرعامل :ها کلیدواژه

   

                                                   
  دانشگاه تهران-دانشجوي دکتري جغرافیاي سیاسی .1
  دکتري جغرافیا و برنامه ریزي شهري دانشجوي .2
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  مقدمه
شود  می اطالقنیادي و زیربنایی در جهت دفاع ملی و برقراري امنیت بهاي  پدافند غیرعامل به مجموعه اقدام

شود منابع و امکانات تولیدي و  می در این رویکرد تالش. یحات نظامی ندارندکه نیاز به جنگ افزار و تسل
تا به برقراري امنیت ملی کمک  زیرساختی و اساسی کشورها به سمت بهره گیري مناسب دفاعی هدایت شود

منابع نهفته در ساختار یکی از مهم ترین  عنوانبه در این رابطه، در این پژوهش سرمایه اجتماعی  نمایند.
محققان و مند قابل دسترسی یا گردآوري است. هدفهاي  که با کنش در نظر گرفته شده استاجتماعی 

گرفته اند. سطح خرد اندیشمندان سرمایه اجتماعی در تبیین مسائل محتلف، این مفهوم را در سه سطح به کار 
دهد. سطح میانی؛ شامل اتصاالت افقی و روابط سلسله  می که مجموعه ارتباطات افقی را مورد بررسی قرار

و ها  و روابط بینابین اعم از باشگاه ها، انجمن ها، شرکتها  و سازمانها  مراتبی، فرافردي چون موسسه
جتماعی شامل محیط اجتماعی و سیاسی است که شود و سطح کالن؛ که در آن سرمایه ا می احزاب سیاسی

عالوه بر روابط گسترده غیر رسمی و افقی و عمودي که در دو سطح قبل مطرح بود، روابط و ساختارها و 
مدنی هاي  نهادهاي رسمی چون حکومت، سیستم سیاسی، قوانین حاکم، قواعد حقوقی، سیستم قضایی و آزادي

  نیز لحاظ شده است. 
پاتنام با توجه به شعاع اعتماد به گردد،  می ث اعتماد که بن مایه سرمایه اجتماعی محسوبهمچنین، در بح

شاره دارد و نوع دوم را که در ادبیات سرمایه اجتماعی بعضا اعتماد ادو نوعع اعتماد شخصی و اعتماد اجتماعی 
ین نوع اعتماد، همکاري گسـترده  داند. به نظر وي، ا می شود، سودمندتر براي جامعه می نیز نامیده تعمیم یافته

را از سازو کارهـاي تبـدیل اعتمـاد    مدنی هاي  پاتنام افزایش مشارکتگردد.  می تر در سطح جامعه را موجب
  کند. می شخصی به اعتماد اجتماعی یا تعمیم یافته معرفی

 یـاد  اتصـالی  پاتنام در جایی دیگر از سرمایه اجتماعی محدود در مقابل سرمایه اجتمـاعی از طرفی دیگر، 
توانـد منجـر بـه شـکل گیـري       مـی  شود کـه  می همگون دیدههاي  کند. سرمایه اجتماعی محدود در گروه می

اجتمـاعی اشـاره دارد کـه افـراد     هاي  انحصاري گردد. در مقابل، سرمایه اجتماعی اتصالی بر شبکههاي  هویت
تعمیم یافتـه را  هاي  تواند همیاري می کند و می گوناگون جامعه را به یکدیگر مرتبطهاي  غیرمشابه از بخش

بنابراین، آثار بیرونی مثبت سرمایه اجتماعی بیشتر در این نوع محتمل است. اما سـرمایه اجتمـاعی   انگیزد.  بر
روانی مهمی را -اجتماعیهاي  شود و حمایت می محدود، ضمن این که موجب همبستگی در میان اعضاي گروه

بـرون  هـاي   قوي درون گروهـی موجـب ضـدیت   هاي  است با ایجاد وفاداري سازد، ممکن می براي اعضا فراهم
گروهی نیز بشود. لذا آثار بیرونی منفی بیشتر احتمال دارد در این نوع سرمایه اجتماعی بروز یابـد و اگرچـه   

 توانند تاثیرات قوي و مثبت اجتماعی به دنبـال داشـته باشـند، امـا در     می در بیشتر شرایط هر دو نوع سرمایه
مختلف با یکـدیگر، انسـجام   هاي  و بخشها  صورت ضعف سرمایه اجتماعی اتصالی یعنی ضعف ارتباط گروه



  q  1523  پدافند غیرعامل و سرمایۀ اجتماعی
 

  

  .تواند در برخی موارد موجب از هم گسیختگی جامعه گردد می اجتماعی جامعه در معرض خطر بوده و
شـاخص مهـم   بـه عنـوان   را قدرتمند مشارکت مدنی (مانند شرکت در انتخابـات)  هاي  رابرت پاتنام سنت

داند. با توجه به مطالب فوق، این پژوهش به دنبال بررسی جایگاه سـرمایه اجتمـاعی در    می سرمایه اجتماعی
پدافند غیرعامل است. در این رابطه، ما در این بررسی سرمایه اجتماعی را یکی از سازو کارهـاي مـرتبط بـا    

ان شاخص مهم جهت ارزیابی سرمایه اجتماعی پدافند غیرعامل شناختیم. سپس، شرکت در انتخابات را به عنو
  در نظر گرفتیم. استان سیستان و بلوچستان نمونه موردي در این پژوهش است. 

  مبانی نظري
  :1پدافند غیرعامل

یحات نظامی ندارند و با شود که نیاز به جنگ افزار و تسل می پدافند غیرعامل به مجموعه اقداماتی اطالق
د آمدن خسارت مالی به تاسیسات و تجهیزات حیاتی و حساس و مهم و نیز تلفات توان از وار می اجراي آن

انسانی جلوگیري کرد و یا میزان آن را کاهش داد. مراکز حیاتی، حساس و مهم، مراکزي هستند که انهدام 
طح ر از سکل یا قسمتی از آنها موجب بروز آسیب و بحران در نظام سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و دفاعی کشو

  ). 23، 1386شود (موحدي نیا، می ملی تا سطح محلی
 بنیادي و زیربنایی است که در صورت به کـارگیري هاي  اصول پدافند غیرعامل، مجموعه اقدامبه عبارتی 

و صـدمه هـا، کـاهش قابلیـت و توانـایی      هـا   پدافند غیرعامل از قبیل کـاهش خسـارت  هاي  توان به هدف می
هدف یابی و دقت هدف گیري تسلیحات آفندي دشمن و تحمیل هزینـه بیشـتر    شناسایی هدف ها،هاي  سامانه

   ).34، 1389به وي نائل گردید (اسکندري، 
دفـاعی و  هـاي   نظـامی، تنـوع روش  هـاي   پدافند غیرعامل موجب تعدیل هزینـه با توجه به رهیافت فوق، 

تـاریخ تحـوالت نظـامی در قـرن      شـود.  می امنیت ملی و توسعه اقتصادي و اجتماعیهاي  همگام نمودن برنامه
دهد که پس از وقوع دو جنگ جهانی و پایان یافتن جنگ سرد، کشورها به سمت دومنظـوره   می بیستم نشان

صنعتی حرکت نمودند. دومنظوره کـردن بـه معنـاي اسـتفاده از کاربردهـاي      هاي  کردن فناوري و زیرساخت
بود، به نوعی که عالوه بر کاهش ها  و سرمایه گذاريها  پیشرفته و زیرساختهاي  نظامی و غیرنظامی فناوري

بـراي  هـا   احتمالی بتوان از امکانات و توانـایی هاي  و وقوع جنگها  نظامی در صورت بروز بحرانهاي  هزینه
جنگ و دفاع بهره گیري مناسب کرد. در پـی ایـن رویکـرد، توجـه بـه پدافنـد غیرعامـل نیـز در اولویـت          

شود منابع و امکانات تولیدي و زیرسـاختی و اساسـی    می گرفت. در این رویکرد تالشتوسعه قرار هاي  برنامه
و ها  ريکشورها به سمت بهره گیري مناسب دفاعی هدایت شود تا در شرایط جنگ شاهد کاهش آسیب پذی

  ).121-118، 1389افزایش ایستادگی ملی شود (فردرو،
                                                   

1 - Passive Defense 
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گرفـت و   مـی  بصورت نظامی و عینی صورتها  لهدر این مقاله، حرف بر سر این است که، در گذشته حم
هـاي   دفاع در مقابل آنها نیز با استفاده از جنگ افزارها و ابزارهاي نظامی بود. اما، امروزه دشمن زیرسـاخت 

روانـی و ذهنـی نسـبت بـه     -دهد و در این رابطـه، عملیـات روحـی    می انسانی کشور مورد نظر را هدف قرار
مـذهبی در  -گیرند. بویژه، در کشـورهاي هـدفی کـه داراي تفـاوت قـومی      می عملیات نظامی در اولویت قرار
باشند، بخصوص اگر این گروه قومی در طرف دیگر مرز داراي دنباله باشد،  می حاشیه مرزي نسبت به مرکز

گیرد. چنانچه دولت مرکزي با اعتمادسازي در ایـن   می اینگونه حمالت ذهنی و غیرنظامی راحت تر صورت
شیه را با خود همسو نموده و در مردم مناطق مرزي احساس تعلق به دولت مرکزي ایجاد نماید به مناطق، حا

گونه اي که مردم این مناطق خود را جزئی از هسته تصمیم ساز در امور ملی بداننـد، پدافنـدي غیرعامـل در    
  صورت گرفته، انجام شده است. هاي  برابر حمله
  رمایه اجتماعی در پدافند غیرعامل: نقش اعتماد به عنوان هسته س1شکل

  
  
  
  
  
  
  
  

  مدل از: نگارندگان
  

  سرمایه اجتماعی:
). این اصطالح، Gupta,2008, 1به کار برده شد ( 1اصطالح سرمایه اجتماعی نخستین بار توسط هنی فان

جامعه شناس تئوري  2سازنده جیمز کلمنهاي  مفهوم جدیدي در حوزه مطالعات انسانی است که با پژوهش
در حوزه علوم سیاسی، مشارکت  4در زمینه فرهنگ و پاتنام 3عقالنی درباره آموزش و پرورش، فوکویاما

فرضیه اي که در پشت مفهوم  ).209-238، 1387مدنی و عملکرد نهادي بسط یافته است (غفوري و جعفري،
است؛ سرمایه گذاري در روابط اجتماعی با بازخوردهاي مورد انتظار  سرمایه اجتماعی قرار دارد بسیار ساده

                                                   
1 - L.J. Hanifan 
2 - James Coleman 
3 - Fukoyama 
4 - Robert Putnam 
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)Lin, Burt & Cook,2008, 175 .( سرمایه اجتماعی به چگونگی ارتباط مردم با یکدیگر و مردم با
  ). Brunie,2009, 251-265پردازد ( می حکومت و مزایایی که براي جامعه دارد

اختی/نگرشی و ساختاري/رفتاري، تفاوت قائل شده اند. عناصـر  سرمایه اجتماعی بین عناصر شنهاي  تئوري
و اعتقادها اشاره دارد؛ اعتمـاد بـه سـایر اعضـاي جامعـه      ها  شناختی به اظهار نگرشی شامل ارزش ها، نگرش

شوند و به  می نمونه اي از سرمایه اجتماعی شناختی است. عناصر ساختاري به عنوان اظهارات رفتاري شناخته
و هنجارها اشـاره دارد  ها  مدنی، همچنین جامعه شبکه اي، نقشهاي  گروه ها، جامعه و فعالیتمشارکت در 

)Brunie & Bossert,2009, 885-893.(  
فرانسیس فوکویاما کارکرد اصلی سرمایه اجتماعی را تسهیل همکاري و مشـارکت گروهـی بـراي تحقـق     

دانـد (عبــدالهی و   مـی  سیاسـی و فرهنگـی  -اقتصـادي اهـداف و منـافع فـردي و جمعـی و کمـک بـه توســعه       
هـاي   شـبکه  -به ارتباطـات بـین افـراد    "سرمایه اجتماعی"از نظر رابرت پاتنام ). 232-195، 1386موسوي،

کنـد.   می ب منافع متقابل را تسهیلاشاره دارد که هماهنگی و همکاري براي کس -اجتماعی، هنجارها و اعتماد
اجتمـاعی، هنجارهـاي اعتمـاد و    هـاي   یک مفهوم چندبعـدي اسـت کـه شـبکه     سرمایه اجتماعیاز این نظر، 

  ).131-109، 1388رهاي عمل متقابل را در برمی گیرد (پیراهري، هنجا
کنـد کـه بـا     می )، مفهوم سرمایه اجتماعی را به مثابه منابع نهفته در ساختار اجتماعی تعریف1982لین (

سود سرمایه گذاري در  ) و32-1، 1384ست (توسلی و موسوي،مند قابل دسترسی یا گردآوري اهدفهاي  کنش
پاتنـام مفهـوم   در ایـن میـان،    ).1384،95دهد (پاتنـام،   می زمینه سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی را افزایش
گیرد و به چگونگی کارکرد سـرمایه اجتمـاعی در سـطح     می سرمایه اجتماعی را فراتر از سطح فردي به کار

ایت توسعه اقتصادي عالقه و نوع تاثیرات سرمایه اجتماعی بر نهادهاي دموکراتیک و در نه منطقه اي و ملی
  ).32-1، 1384مند است (توسلی و موسوي،

محققان و اندیشمندان سرمایه اجتماعی در تبیین مسائل محتلف، این مفهوم را در سه سطح به کار گرفتـه  
غیر رسمی حاکم بر آنهـا  هاي  ین افراد و هنجارها و ارزشارتباطی بهاي  اند. سطح خرد؛ روابط فردي و شبکه

و بطور کلی مجموعه ارتباطات افقی را مورد بررسی قرار داده اند. سطح میانی؛ شامل اتصاالت افقی و روابـط  
هـا   و روابط بینابین اعم از باشگاه ها، انجمن ها، شـرکت ها  و سازمانها  سلسله مراتبی، فرافردي چون موسسه

شود و سطح کالن؛ که در آن سرمایه اجتماعی شامل محیط اجتماعی و سیاسی است کـه   می سیاسی و احزاب
دهد هنجارها توسعه یابند و ساختار روابط اجتماعی شکل بگیرد. در این سـطح، عـالوه بـر روابـط      می اجازه

ادهـاي رسـمی   گسترده غیر رسمی و افقی و عمودي که در دو سطح قبل مطرح بود، روابـط و سـاختارها و نه  
مدنی نیز لحـاظ شـده   هاي  چون حکومت، سیستم سیاسی، قوانین حاکم، قواعد حقوقی، سیستم قضایی و آزادي

  ).209-238، 1387است (غفوري و جعفري،
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نماید. نخست شـبکه   می وان ویژگی سازمان اجتماعی تعریفنپاتنام سرمایه اجتماعی را با سه مولفه، به ع
 ستگاه دو مولفه دیگر سرمایه اجتماعی یعنی هنجارهاي اعتمـاد و همیـاري مطـرح   ها؛ که آن را به عنوان خا

، نـوع دوم  "انحصـارطلب "عمومی یا هاي  از شبکه "مساوات طلب"افقی یا هاي  سازد. او با تفکیک شبکه می
ـ  هـاي   نمایـد. از نظـر وي، شـبکه    می را فاقد توان برقراري اعتماد و هنجارهاي همیاري معرفی ب افقـی در قال

ي اعتماد همیـاري هسـتند   مدنی، به دلیل ارایه چارچوب فرهنگی براي همکاري مولد هنجارهاهاي  مشارکت
  ).32-1، 1384(توسلی و موسوي،

 اشـاره  2و تعمـیم یافتـه   1مولفه دوم، هنجارهاي همیاري است که پاتنام در تعریف آن به دو نوع متـوازن 
مداومی در جریان است که در همه حال یک طرفه و غیرمتـوازن  نماید. در نوع تعمیم یافته رابطه تبادلی  می

کند، مبنی بر اینکه سودي که اکنون اعطا شده، باید در آینده بازپرداخت  می است اما انتظارات متقابلی ایجاد
گردد. مولفه سوم مورد توجه پاتنام، اعتماد است. از نظر وي، اعتماد از عناصر ضروري براي تقویت همکاري 

و حاصل پیش بینی پذیري رفتار دیگران است که در یک جامعه کوچک از طریق آشنایی بـا دیگـران    بوده
شود؛ اما در جوامع بزرگتر و پیچیده تر یک اعتماد غیرشخصی تر یا شکل غیرمسـتقیمی از اعتمـاد    می حاصل

د شخصی و اعتماد اجتماعی به دو نوعع اعتما 3یابد. پاتنام در بحث اعتماد، با توجه به شعاع اعتماد می ضرورت
شـود،   مـی  نیـز نامیـده   4شاره دارد و نوع دوم را که در ادبیات سرمایه اجتمـاعی بعضـا اعتمـاد تعمـیم یافتـه     ا

 داند. به نظر وي، این نوع اعتماد، همکاري گسترده تر در سطح جامعـه را موجـب   می سودمندتر براي جامعه
اجتماعی را از سازو کارهـاي تبـدیل اعتمـاد    هاي  سترش شبکهمدنی و گهاي  گردد. پاتنام افزایش مشارکت می

کند. از نظر پاتنـام، اعتمـاد اجتمـاعی بـه همـان       می شخصی یا خاص به اعتماد اجتماعی یا تعمیم یافته معرفی
، 1384رود (توسلی و موسـوي،  می نظام اجتماعی نیز به شماراندازه که یک نگرش شخصی است یک دارایی 

1-32.(  
کند. سـرمایه   می یاد 6در مقابل سرمایه اجتماعی اتصالی 5جایی دیگر از سرمایه اجتماعی محدود پاتنام در

اجتماعی محدود نوعی از سرمایه اجتماعی است که مردمی را که از جهات مهمی مثل قومیت، سن، جنسیت، 
رمایه اجتمـاعی در  دهد. این شـکل از سـ   می طبقه اجتماعی و نظایر آن شبیه به هم هستند، به یکدیگر پیوند

گـردد. در مقابـل،    7انحصـاري هـاي   تواند منجر به شکل گیري هویـت  می شود که می همگون دیدههاي  گروه
گونـاگون جامعـه   هاي  اجتماعی اشاره دارد که افراد غیرمشابه از بخشهاي  سرمایه اجتماعی اتصالی بر شبکه

ارغ از تعصب را موجب گردد، این نوع سرمایه از باز و فهاي  تواند هویت می کند و می را به یکدیگر مرتبط
                                                   

1 - Balanced  reciprocity 
2 - Generalized reciprocity 
3 - Radius of Trust 
4 - Generalized Trust 
5 - Bonding Social Capital 
6 - Bridging Social Capital 
7 - Exclusive 
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هـاي   تعمیم یافته را برمی انگیزد و از طرف دیگر دست یابی به منـابع موجـود در شـبکه   هاي  طرفی همیاري
کند. بنابراین، آثار بیرونی مثبت سرمایه اجتماعی بیشتر در ایـن نـوع    می وسیع تر و انتشار اطالعات را ممکن

شـود و   مـی  یه اجتماعی محدود، ضمن این که موجب همبستگی در میان اعضاي گـروه محتمل است. اما سرما
قـوي درون  هاي  سازد، ممکن است با ایجاد وفاداري می روانی مهمی را براي اعضا فراهم-اجتماعیهاي  حمایت

 برون گروهی نیز بشود. لذا آثار بیرونـی منفـی بیشـتر احتمـال دارد در ایـن نـوع      هاي  گروهی موجب ضدیت
تواننـد تـاثیرات قـوي و مثبـت      می سرمایه اجتماعی بروز یابد و اگرچه در بیشتر شرایط هر دو نوع سرمایه

و هـا   اجتماعی به دنبال داشته باشند، اما در صورت ضعف سرمایه اجتماعی اتصالی یعنی ضعف ارتبـاط گـروه  
توانـد در برخـی مـوارد     مـی  مختلف با یکدیگر، انسجام اجتماعی جامعه در معرض خطـر بـوده و  هاي  بخش

  ).23، 1380موجب از هم گسیختگی جامعه گردد (پاتنام، 
  : سرمایه اجتماعی اتصالی و محدود2شکل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدل از: نگارندگان
  

تکنولوژي و نقش رهبران سیاسی و اخالقی، نقش پاتنام در یکی از آخرین آثار خود، در کنار عاملی نظیر 
هاي  از طریق نهادهاي حکومتی و سیاستها  دولت را مورد تاکید قرار داده و به اشکال مختلفی که دولت

رده است (توسلی و توانند در شکل گیري و افزایش سرمایه اجتماعی موثر باشند، اشاره ک می معین
  ).32-1، 1384موسوي،

). به عقیده فوکویاما، سرمایه Stout,2008, 6منبع مفیدي براي مشارکت سیاسی است ( سرمایه اجتماعی،
اجتماعی در قلمرو سیاسی، مشارکت مدنی که براي موفقیت یک حکومت و دموکراسی مدرن الزم اسـت را  

قدرتمند مشارکت مدنی (مانند هاي  رابرت پاتنام معتقد است سنت). Fukuyama,2000, 3دهد ( می توسعه

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  



1528 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
 

  

(عطـار،  موفقیت یک منطقه هسـتند  هاي  نشانه ،شرکت در انتخابات) به عنوان شاخص مهم سرمایه اجتماعی
 &Axford,Browning). در واقع، راي دادن متداولترین شکل مشارکت سیاسی اسـت ( 129-146، 1388

etal, 1997, 148 آن شـرکت  هـاي   و برنامـه هـا   ). چنانچه مردم به حکومت اعتماد نداشته باشند در طـرح
سیاسی براي هاي  تواند با بازکردن فرصت می مطلوب باشند. حکومتها  نخواهند کرد، هرچند که این برنامه

 ,Halpern,2005شهروندانش به ساخت سرمایه اجتماعی و مشارکت بیشتر انها در انتخابات کمک نماید (

180.(  
روانی آحـاد یـک    -حکایت از آمادگی روحیدر واقع، سرمایه اجتماعی ثروت و دارایی نامرئی است که 

جامعه براي درگیر شدن در عمل جمعی دارد. این دارایی به صورت بالقوه در تمامی جوامع انسانی به اشکال، 
شود، اما براي شکوفایی و به فعلیت درآمدن، به بستر و تحقـق شـرایطی    می شدت و گستردگی گوناگون یافت
هـاي   تواند تحول شگرفی در عرصـه  می یت به درستی شناسایی و هدایت شود،خاص نیاز دارد. چنانچه این قابل

-اجتمـاعی هـاي   تواند به مثابه حلقه مفقوده اي، حـوزه  می حیات اجتماعی پدید آورد؛ یعنی سرمایه اجتماعی
-238، 1387سیاسی را در راستاي توسعه کمی و کیفی جامعه، به یکدیگر متصل کنـد (غفـوري و جعفـري،   

توجه به رهیافت فوق، در این مقاله سرمایه اجتماعی در سطح کالن و در رابطه با اعتماد میان مردم ). با 209
و حکومت و همچنین بصورت سرمایه اجتماعی اتصالی و برون گروهی مـدنظر اسـت. همچنـین شـرکت در     

م سـرمایه  مهـ هـاي   مهم مشارکت سیاسی و در نتیجه یکی از شـاخص هاي  انتخابات به عنوان یکی از شاخصه
  اجتماعی، مورد توجه قرار گرفته است. 

  بلوچستان ایران:
 آزادهـاي   استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران و در همسایگی بـا پاکسـتان و افغانسـتان و آب   

  باشند. می باشد. اکثریت مردم این ناحیه داراي قومیت بلوچی و مذهب تسنن می
در اصـل  هـا   را در خـود جـاي داده اسـت. بلـوچ    ها  سرزمینی است که بلوچبلوچستان ایران فقط بخشی از 

ساکن ایران بوده اند. بطور کلی، بلوچستان بین ایران، پاکستان و افغانستان تقسیم شده است. بلوچسـتان ایـران   
عمـدتا در بلوچسـتان   هـا   سیاسی محلی گراي بلـوچ هاي  از نظر وسعت دومین منطقه بلوچ نشین است. حرکت

ایرانی نیز چشم به جانب شـرق داشـته انـد.    هاي  ی در پاکستان متمرکز بوده است و تعداد اندکی از بلوچشرق
ایرانـی پیونـدهاي عمیـق تـاریخی، زبـانی و      هاي  سیاسی قوي در میان بلوچهاي  یک دلیل عمده فقدان گرایش

اقـوام حاشـیه اي و مرکـزي     )، با اینحال هیچ یک از378،1378(احمدي، با ایران بوده استها  فرهنگی بلوچ
نسبت ها  واگرا و مرکزگریز نبوده و نیستند. بلوچها  ایران نسبت به هسته تشکیل دهنده دولت به اندازه بلوچ

به سایر اقوام ایرانی در تحوالت سیاسی، فرهنگی و اقتصادي ایران نقش کمتري داشته اند. در کادرهاي بـاالي  
اقتصـادي  هاي  استانی ( از جمله استانداران و معاونین آنها)، حتی مدیریتنیروي مسلح، وزراي کابینه، مقامات 
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و فرهنگی و صنعتی نامی از بلوچ دیده نمی شود. منشا و ریشه این واگرایی ایـن گـروه بـه طـور خالصـه در      
عواملی نظیر عوامل مذهبی، زبانی و بافت ویژه اجتماعی، موقعیت جغرافیایی، هراس تاریخی از دولت، ضعف 

)  که موجب شـده اسـت   169، 1378باشد( طرح جامع تقسیمات کشوري، می ارتباطی و فقر تولیدهاي  شبکه
در سرنوشت ملی کمتر شریک باشند و در تحوالت بزرگ درون جامعه ملی ایران، نقش قابل توجهی ها  بلوچ

  ).174، 1381بر عهده نداشته باشند(حافظ نیا،
  روش تحقیق

تحلیلی به بررسی جایگاه سرمایه اجتماعی در پدافند غیرعامل پرداخته است. -توصیفیاین تحقیق به روش 
مهم سرمایه اجتماعی در هاي  تحلیلی مشارکت سیاسی به عنوان یکی از شاخص—سپس در روشی آماري

افزار با استفاده از نرم  استان سیستان و بلوچستان به عنوان نمونه موردي درنظر گرفته شده است. بدین منظور
spss  دوره انتخابات ریاست جمهوري براي هر استان محاسبه گردیده و نتایج  9میانگین نرخ مشارکت در

  نهایی براي مقایسه شهودي بصوري نمودار آورده شده است.
  تحقیقهاي  یافته

و  1دوره انتخابات ریاست جمهـوري بـراي هـر اسـتان جـدول شـماره        9میانگین نرخ مشارکت در نتایج 
، نزدیکی به عدد صفر نشان دهنده نرخ مشارکت کمتـر و  1نمایش داده شده است. در نمودار 1ار شماره نمود

شـود اسـتان سیسـتان و     مـی  باشد. همانطور که دیده می نزدیکی به عدد یک نشان دهنده نرخ مشارکت باالتر
  د.باش می دوره ریاست جمهوري را دارا 9بلوچستان کمترین نرخ مشارکت در انتخابات 

  
  دوره انتخابات ریاست جمهوري 9: میانگین نرخ مشارکت در 1جدول شماره

کد 
  استان

میانگین نرخ   نام استان
  مشارکت

کد 
  استان

  میانگین نرخ مشارکت  نام استان

  0.66  فارس  16  0.55  آذرباییجان شرقی  1
  0.70  قزوین  17  0.51  آذزباییجان غربی  2
  0.80  قم  18  0.56  اردبیل  3
  0.47  کردستان  19  0.65  اصفهان  4
  0.70  کرمان  20  0.76  ایالم  5
  0.57  کرمانشاه  21  0.67  بوشهر  6
کهگیلویه و   22  0.62  تهران  7

  بویراحمد
0.76  
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چهارمحال و   8
  بختیاري

  0.67  گلستان  23  0.64

  0.58  گیالن  24  0.64  خراسان جنوبی  9
  0.73  لرستان  25  0.64  خراسان رضوي  10
  0.66  مازندران  26  0.64  خراسان شمالی  11
  0.73  مرکزي  27  0.57  خوزستان  12
  0.61  هرمزگان  28  0.71  زنجان  13
  0.67  همدان  29  0.76  سمنان  14
سیستان و   15

  بلوچستان
  0.78  یزد  30  0.46

هر سه اسـتان خراسـان   * به دلیل عدم تفکیک آمار در کلیه دوره ها، یک رقم متوسط براي باشد.   می خام، آمار وزارت کشورهاي  * منبع داده
  جنوبی،رضوي و شمالی در نظر گرفته شده است.

  کشورهاي  دوره انتخابات ریاست ریاست جمهوري در استان 9: میانگین نرخ مشارکت در 1نمودار شماره  
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  تجزیه و تحلیل
هاي  سرمایه اجتماعی به عنوان سازو کار پدافند غیرعامل و مشارکت در انتخابات به عنوان یکی شاخص

دهد که سرمایه اجتماعی محدود در  می سرمایه اجتماعی مدنظر قرار گرفت. آمار موجود انتخاباتی نشان
به گونه اي که در دور نخست انتخابات شوراها، شرکت مردم این سیستان و بلوچستان قابل توجه است. 

 81اسفند  9بود. در انتخابات درصد از میانگین مشارکت ملی باالتر  21.4استان در انتخابات بطور متوسط، 
میانگین مشارکت در سطح  درصد بیشتر از 17.6صد شهروندان در انتخابات شرکت کردند که در 66.78نیز، 

  ). 121- 89، 1386ملی بود (کاویانی، 
تواند به تقویت امنیت  می در رابطه با سرمایه اجتماعی اتصالی که نشان از اعتماد بین مردم و دولت دارد و

منجر گردد و به عنوان پدافند غیرعامل در نظر گرفته شود، وضعیت این استان مطلوب به نظر نمی رسد.  ملی
ره ریاسـت  دو 9استان سیستان و بلوچسـتان کمتـرین نـرخ مشـارکت در انتخابـات      بطوریکه در عرصه ملی، 

ردم این منطقه به دولـت  دلیلی بر این مدعاست که اعتماد مباشد. مشارکت سیاسی پایین،  می جمهوري را دارا
دهد مـردم   می است. آمار فوق نشانمرکزي و مقبولیت نظام سیاسی که بن مایه سرمایه اجتماعی است، پایین 

بنـابراین سـرمایه اجتمـاعی     محلی عالقه مندتر از عرصه ملی هسـتند.  این منطقه، به مشارکت در اداره امور
سرمایه اجتماعی محـدود،  د. همانطور که در باال گفته شد، باش می محدود قوي تر از سرمایه اجتماعی اتصالی

روانـی مهمـی را بـراي    -اجتماعیهاي  شود و حمایت می ضمن این که موجب همبستگی در میان اعضاي گروه
بـرون گروهـی   هاي  قوي درون گروهی موجب ضدیتهاي  سازد، ممکن است با ایجاد وفاداري می اعضا فراهم

ی منفی بیشتر احتمال دارد در این نوع سرمایه اجتماعی بروز یابد و اگرچه در بیشـتر  نیز بشود. لذا آثار بیرون
توانند تاثیرات قوي و مثبت اجتماعی به دنبـال داشـته باشـند، امـا در صـورت       می شرایط هر دو نوع سرمایه

اجتمـاعی  مختلف با یکدیگر، انسجام هاي  و بخشها  ضعف سرمایه اجتماعی اتصالی یعنی ضعف ارتباط گروه
  .تواند در برخی موارد موجب از هم گسیختگی جامعه گردد می جامعه در معرض خطر بوده و

همچنانکه هم اکنـون  . باشد می بحرانی بودن وضعیت امنیت در این منطقه پایین بودن نرخ مشارکت مبین
ــرار    ــف ق ــی و خفی ــی دائم ــاطق بحران ــتان در رده من ــتان و بلوچس ــی سیس ــیم  م ــامع تقس ــرح ج ات گیرد(ط

این موضوع، مبین ضرورت بکارگیري اقدامات مرتبط با پدافند غیرعامل در این منطقـه   ).22:1378کشوري،
توانـد احساسـات    می است، بدین دلیل که اقدامات نظامی دولت در برقراري امنیت، عالوه بر هزینه بر بودن

  مردم محلی را جریحه دار کرده و عدم اعتماد را افزایش دهد. 
  ينتیجه گیر

پدافند غیرعامل به عنوان اقداماتی غیرنظامی در جهت برقراري امنیت ملی تعریف گردید. در این رابطه، 
ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از چنین اقداماتی در نظر گرفته شد و سپس، مشارکت در 
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نظر اندیشمندان مختلف،  سرمایه اجتماعی مدنظر قرار گرفت. بنابرهاي  انتخابات به عنوان یکی شاخص
سطوح و انواع متفاوتی از سرمایه اجتماعی تعریف گردید که بنابر هدف این پژوهش، سطح کالن و برون 

باشد مورد توجه قرار گرفت. همچنین، به دو سرمایه اجتماعی محدود  می گروهی که متناسب با عرصه ملی
مردمی را که از جهات مهمی مثل قومیت، سن، که  و اتصالی اشاره کردیم. گفته شد سرمایه اجتماعی محدود

ضمن این که موجب دهد،  می م هستند به یکدیگر پیوندجنسیت، طبقه اجتماعی و نظایر آن شبیه به ه
سازد،  می روانی مهمی را براي اعضا فراهم- اجتماعیهاي  شود و حمایت می همبستگی در میان اعضاي گروه
در این  برون گروهی نیز بشود.هاي  وي درون گروهی موجب ضدیتقهاي  ممکن است با ایجاد وفاداري

دهد که سرمایه اجتماعی  می رابطه، با توجه به شاخصی که در نظر گرفتیم، آمار موجود انتخاباتی نشان
محدود در سیستان و بلوچستان قابل توجه است. برعکس، در رابطه با سرمایه اجتماعی اتصالی که نشان از 

تواند به تقویت امنیت ملی منجر گردد و به عنوان پدافند غیرعامل در  می دم و دولت دارد واعتماد بین مر
استان سیستان و نظر گرفته شود، وضعیت این استان مطلوب به نظر نمی رسد. بطوریکه در عرصه ملی، 

سیاسی باشد. مشارکت  می ره ریاست جمهوري را دارادو 9بلوچستان کمترین نرخ مشارکت در انتخابات 
دلیلی بر این مدعاست که اعتماد مردم این منطقه به دولت مرکزي و مقبولیت نظام سیاسی که بن مایه پایین، 

محلی  دهد مردم این منطقه، به مشارکت در اداره امور می است. آمار فوق نشانسرمایه اجتماعی است، پایین 
 محدود قوي تر از سرمایه اجتماعی اتصالیبنابراین سرمایه اجتماعی  عالقه مندتر از عرصه ملی هستند.

  باشد.  می
طردشـدگی  و راه نیـافتن سـایرین در سـاختارهاي قـدرت بـه      در واقع، کنترل دولت توسط گروهی خاص 

وحـدت  با کاهش سرمایه اجتماعی اتصـالی،  و  شود می و عدم اعتماد به دولت مرکزي منجراز مرکز حاشیه 
جدایی ناپذیر جامعه هاي  از زمان ظهور دولت ایران قبل از اسالم، بخشا ه افکند. بلوچ می ملی را به مخاطره

نقـش داشـته انـد،    میراث مشـترك ایرانـی   دفاع از در شده اند و همانگونه که در گذشته  می ایران محسوب
داشـته  و مـوثر در تصـمیم سـازي،    سیاسی و اجتماعی مشارکت فعـال  هاي  عرصهامروزه نیز شایسته است در 
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 دفاع عنوان به انرژي مصرف فرهنگ ارتقاء در اجتماعی شناسی روان کاربرد
  ها تهدید وها  تحریم با مقابله در غیرعامل

  2سیدي فرانک، 1میرك موسوي فاطمه
  

  چکیده
 ارتباط انسان رفتار با که استاي  مسئله، محیطی زیست آلودگی و انرژي منابع ۀروی بی گیري بکار
 لـزوم  بـراي  مـردم  سـاختن  متقاعـد  و انرژي منبع در جویی صرفه برايها  کوشش. کند می پیدا

 وهـا   رسـانه  همچون مکانیزم هایی طریق از فرهنگی و اجتماعی روانشناسان توسط، جویی صرفه
ـ  بـر ، حـوزه  این در اجتماعی علماي کار عمده بخش. گیرد می صورت تبلیغاتی فرایندهاي  افتنی

 در انـرژي  مصرف در جویی صرفهشود.  می متمرکز مصرف کاهش به افراد تشویق براي هایی راه
 در اینکه به توجه با. است نیازمند انفرادي کوششهاي از بیش مجاهدتی به المللی بین ای ملی مقیاس
 قرار توجه مرکز، جامعه براي آن پیامدهاي و فردي رفتارهاي بین متقابل وابستگی اخیر هاي سال
 آزمایش روش و تبادل مکتبهاي  نظریه از گیري بهره با تا یافت موضوعیت حاضر بررسی گرفته

 دفـاع   در بیشتري بخشی اثر، روانشناختی هايسازوکار  کدام که شود دنبال پرسش این، میدانی
 دارند؟ نتیجه ملی و فرهنگی و اجتماعیهاي  سرمایه ۀتوسع نتیجه در و اسراف فرهنگ از غیرعامل

 تنظـیم  و تعیین در کنند احساس فرهنگی عامالن و شود تشویق متقابل درك و ارتباط اگر: اینکه
 اجتماعی اعتماد و امنیت ضریب و داشته بیشتري تعهد احساس دارند مشارکت جویی صرفه برنامه
  . گردد می فراهم فرهنگی و ملیۀ توسع براياي  هزمین نتیجه در یابد می ارتقاء آنها

  مصرف فرهنگ، اجتماعی شناسی روان، غیرعامل دفاع: ها کلیدواژه
   

                                                   
  f-moosavi@iau-arak.ac.irاراك /  واحد اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیأت عضو .1
  F-Saidy@iau-arak.ac.ir / اراك واحد اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیأت عضو .2
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  و کلیات  قدمهم
گذارد بلکه بر سایر افرادي که  می آدمی براي حل مشکالت محیطی خود نه تنها بر محیط کره زمین تاثیر

لذا براي همزیستی پایدار بر کره زمین   ،یک هستند نیز تاثیر گذار استدر استفاده از محیط طبیعی با او شر
و بر قراري رابطه اي دو سویه ما بین محیط طبیعی و انسان و روابط بین فردي میان انسانها توجه به نگرشها، 

ز فرآیندي است که ا» ادراك محیطی«ارزشها و اعتقادات آنها مورد توجه روان شناسان قرار گرفته است.
گزیند. لذا ادراك فرآیندي  می الزم را بر اساس نیازش از محیط پیرامون خود برهاي  طریق آن انسان داده

از » ادراك محیطی«نامند. در حقیقت  می »ادراك حسی« در اصطالح   هدفمند است این گونه ادراك را 
شوند. در این فرآیند نقش  می که در ذهن انسان تجربه شده اند حادث» شناخت«و » ادراك حسی«تعامل 

گیرد.حدودا از  می محیط به عنوان عاملی اساسی در رشد، توسعه و در نهایت در یادگیري مورد توجه قرار
گوناگون فرایند توسعه در جوامع در حال توسعه، هاي  مطالعه در مورد اثرات و  جنبه،به بعد 1980دهه ي 

رفت و مشخص شد که ثروت ملی نمی تواند تنها شاخص مستقیما مورد توجه روانشناسان اجتماعی قرار گ
پلها و سدها نمی شود بلکه تغییر ،توسعه یک کشور باشد، توسعه ي ملی تنها در بر گیرنده ي ساختن جاده ها

 در نگرشها، ارزشها، نقشهاي جنسی و روابط اجتماعی نیز از دیگر عوامل مهم توسعه ي ملی بشمار
در کانون توسعه ي ملی قرار گیرند فرصت مناسبی براي روانشناسان اجتماعی  آیند.این واقعیت که مردم می

که در بر گیرنده ي مطالعه  غیرعاملپدافند  يفراهم آورد تا در رابطه با ارتقاي فرهنگ ملی بعنوان توسعه 
در حوزه ي ادراك حسی و ادراك محیطی براي ایجاد فضاي مناسب زیست انسانی در جهان نوین هست به 

ژوهش پردازند. موضوع حاضر نیز با توجه به این هدف مورد امعان نظر قرار گرفت تا از این رهگذر به پ
اثر گذار در بهبود و ارتقاي فرهنگ مصرف انرژي در بین مردم ایران بپردازد و هاي  کنکاش در مورد شیوه

با کمبود انرژي و نیز مقابله راهکارهاي کاربردي تغییر نگرش در شیوه ي مصرف را بعنوان ابزار رویارویی 
و تهدیدهاي احتمالی قدرتمداران جهان را شناسایی و  به مدیران اجرایی نهادهاي ذیربط اعالم ها  با تحریم

  نماید.
  روانشناسی اجتماعی و کنش انسان-1

هی و ارتباط مستقیمی با میزان توسعه ي آگا،نحوه استفاده از انرژي همچون سایر کاالهاي مصرفی در جامعه
اقتصادي آن جامعه  –فرهنگ مردم هر جامعه از کنشها و رفتارهاي خود و نیز با سطح توسعه ي اجتماعی 

ک موضوع بنیادین روانشناختی در ارتباط یدارد که بررسی این مولفه در حوزه ي روانشناسی اجتماعی است.
شود.هنگامی که  می رفتار انسانیبا توسعه ي ملی و فرهنگی، توجه به مفهوم انگیزش است که سبب کنشها و 

هویت مستقل و تعریف شده اي ندارد آنان در کار گروهی و  ،تالش شخصی افراد براي کار کردن در گروهها
کنند، جایی که تالشهاي شخصی شناخته  می جمعی تا هنگامی که کار به خودشان وابسته باشد کمتر تالش
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شان شناخته نشود  یپردازند اگر تالشهاي شخص می الیتشده نیست و افراد هنگامی که در گروهها به فع
رسد به منظور افزایش انگیزه  می دهند. در ارتباط با جوامع در حال توسعه بنظر می انگیزش خود را از دست

ي شخصی در کار جمعی، طراحی برنامه هایی الزم باشد که به افراد پیوند منافع فردي و منافع گروهی را القا 
) این فرایند از طریق رویکردهاي نوین روانشناسی اجتماعی و با ایجاد تغییرات 175:1381،کنند.(احمدي

تغییرات کالن اقتصادي و سیاسی از باال  تعیین کننده ي نوع . گیرد می فرهنگی از باال به پایین و بالعکس انجام
در سطح خرد و در  اندیشه و احساس مردم است و رویکرد دوم بر این باور است که تغییرات فرهنگی

شود روي هم رفته بین تغییرات در  می احساسات مردم،باورها و انگیزش،سبب تغییرات اقتصادي و سیاسی
درون افراد و رخدادهاي کالن در سطح ملی کنش متقابل و رابطه ي دیالکتیکی برقرار است.اما بیشترین 

ند تر از بیشترین سرعت تغییرات ممکن در سرعت تغییرات ممکن در رفتار اجتماعی روزانه ي مردم بسیار ک
هاي  سیاسی،تغییرات در قوانین حقوقی،تغییر موضع در سیاستهاي اقتصادي،اعالمیههاي  سطح کالن است.گزینش

 می تواند خیلی سریع روي دهد در حالیکه رفتارهاي اجتماعی روزانه ي مردم به سختی تغییر،جنگ و صلح
تواند در یک روز قانونی را در مورد روابط جنسی تصویب و به مردم  می کند،به عنوان مثال :حکومت می

  اعالم نماید، ولی تغییر واقعی رفتار مردم در ارتباط با سازگار شدن با این قانون نیاز به زمان طوالنی دارد.
  نقش روانشناسی اجتماعی  در مصرف بهینه ي انرژي

جریان نفت خود را بسوي غرب قطع کردند،دنیا براي مدت کوتاهی  1973وقتی کشورهاي عربی در سال 
متوجه شد که انرژي یکی از موضوعهاي قابل اهمیت اجتماعی است.اگر چه اعتقاد عمومی بر امکان یک 
کمبود ناگهانی در جهان چندان جدي نیست، اما غالب صاحبنظران عقیده دارند که این کمبود سر انجام پیش 

مشکل خارج از حوزه ي علوم اجتماعی است و بیشتر به زمین  خواهد آمد.برخی از راه حلهاي این
رفتار انسان "شود اما بکار گیري منابع انرژي مساله اي است که با  می شناسان،مهندسان و شیمیدانان مربوط

کند کوششها براي صرفه جویی در منابع انرژي موجود نیازمند کار روانشناسان اجتماعی در  می ارتباط پیدا "
  دن لزوم این صرفه جویی به مردم است.قبوالن

  راه حلهاي احتمالی براي رفع بحران انرژي
بعضی معتقدند که راه حلهاي سیاسی تنها امکان موجود است،یعنی اعمال کنترل از سوي یک منبع قدرت 

است.اما بیرونی،یا تهدید و اجبار و تحریم.عده اي دیگر عقیده دارند که صرفه جویی داوطلبانه شیوه ي بهتري 
واقعیت این است که تصور خود مردم از اینکه کدامیک از دو سیاست ذکر شده بهتر است،تعیین کننده ترین 
عامل است.کسانی که کمبود انرژي را به اعمال دولت یا به کشورهاي تولید کننده ي نفت یا به شرکتهاي 

دانند.این فشار یا به کمپانیهاي نفتی و یا به  می دهند فشار دولت بر صرفه جویی را بهتر می بزرگ نفتی نسبت
آید و کسانی که معتقدند  می اعمال محدودیتهایی براي مردم،مظیر جیره بندي و کوپنی کردن به اجرا در



1538 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
 

  

آید،احتمال بیشتري دارد که از روشهاي داوطلبانه ي  می کمبود انرژي بخاطر مصرف بی رویه ي مردم بوجود
  مصرف انرژي حمایت کنند.

بخش عمده ي کار علماي اجتماعی در این حوزه بر یافتن راههایی براي تشویق افـراد بـه کـاهش مصـرف     
انرژي متمرکز بوده است.از میان اصول روانشناسی بکار رفته براي رسیدن به ایـن منظـور،می تـوان از تعیـین     

ات رفتاري از سـوي فـرد   هدف،بازخورد،تعهد و مشوقها نام برد.هر یک از این راهکارها مستلزم برخی تعهد
  است.

روانشناسان اجتماعی تاکید دارند تا زمانیکـه پیـام ترغیـب کننـده داراي ویژگیهـاي خاصـی نباشـد،تغییر        
نگرش یا تغییر رفتار بسیار اندك خواهد بود.آنان با استفاده از الگوهـا و اصـول یـادگیري و تقویت،کـاربرد     

شیوه ي ساده اي بود بـر مبنـاي   ،کی از این روشهایبرده اند،مشوقهاي مالی را براي کاهش مصرف انرژي بکار 
 کند :رفتارهاي پاداش یافته بـاقی  می ثراندیک مبتنی بر الگوي اقتصادي در رفتار انسان که فرض "اثر "قانون 

  مانند در حالیکه رفتارهاي تنبیه شده یا پاداش نیافته کاهش خواهند یافت. می
ملی یا بین المللی به مجاهدتی بیش از کوششهاي انفـرادي نیازمنـد    صرفه جویی در انرژي در یک مقیاس

است.در سالهاي اخیر این وابستگی متقابل بین رفتارهاي فردي و پیامدهاي آنهـا بـراي جامعـه مرکـز توجـه      
محققان قرار گرفته است.در جهان امروز روابط افراد و اجتماعات بر یکدیگر اثر متقابـل دارد و نمـی تـوان    

منفرد(چه یک انسان منفرد و چه یک جامعه منفرد) زندگی کرد.سوء رفتارها و ایجـاد مشـکالت   بصورت 
گیرد. براي مثال از بین بـردن الیـه ي    می بوسیله ي یک فردیا یک جامعه خواه ناخواه دیگران را نیز در بر

بـراي مـردم   ازن در جو زمین که ناشی از اعمال نادرست برخی گروهها یـا کشورهاست،صـدمه اي عمـومی    
کند یا باال بردن درجه ي حرارت خانه  در زمستان ممکن است به نسبت براي افراد خوشایند  می جهان ایجاد

باشد اما وقتی در یک کشور چند ده ملیونی همه به این کار مبادرت ورزند حجم عظیمـی از انـرژي اضـافی    
این بحران به مراتب دشـوارتر از تحمـل    کند و تحمل می الزم خواهد آمد که سر انجام همه را دچار بحران

  یک یا دو درجه حرارت کمتر در زمستان خواهد بود.
طلبند.روانشناسـان اجتمـاعی نشـان     می مسائلی از این قبیل،مسائلی انسانی هستند و راه حلهایی انسانی را نیز

ابستگی متقابـل در کـاهش و   داده اند که نه دادن اطالعات به تنهایی و نه دانش در باره ي ارتباط متقابل و و
دهند که نتـایج بهتـر وقتـی     می حفظ منابع انرژي تاثیري تعیین کننده نداشته اند.تحقیقات آزمایشگاهی نشان

شود که ارتباط و درك متقابل تشویق شود و وقتی افراد احسـاس کننـد کـه در تعیـین چگـونگی       می حاصل
احسـاس تعهـد بیشـتري خواهنـد     ،ه شـده اند مصرف و تنظیم برنامـه ي صـرفه جـویی شـرکت مسـتقیم داد     

 خود گونه اي امتیـاز و پـاداش محسـوب   ها  ) لذا مشارکت و سهیم شدن در برنامه392:1391داشت.(کریمی،
حس انسجام و خود مدیریتی را نیز ارتقا داده و سبب رشد و توسعه ،شود که ضمن تقویت اعتماد و امنیت می
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  شد.ي سرمایه فرهنگی و اجتماعی نیز خواهد 
  غیرعاملاصالح نگرش و رفتار به عنوان پدافند  هاي  مکانیزم-2

روانشناسان اجتماعی به بررسی رابطه ي میان افراد و محیطشان عالقمندند.بنظر آنها محیط از انواع 
رفتار افراد در محیط همواره نوعی تغییر یا پیامد بدنبال دارد ،اجتماعی و غیر اجتماعی ساخته شدههاي  پدیده
آورد. بدین سان آنها بر رابطه ي کارکردي میان  می به نوبه ي خود در اجراهاي بعدي آن رفتار تعدیل ببار که

ورزند، این کنشگران تنها در برابر محرکها واکنش نشان نمی  می رفتار و دگرگونیهاي محیط کنشگر تاکید
آورند  می عریفی که از آنها بعملکنند و سپس بر پایه ي ت می دهند بلکه این محرکها را براي خود تفسیر

  کنند. می مبادرت به کنش
انسان با توجه به نیازها، ارزشها و هدف هاي خود محیط را دگرگون می کند و بـه طـور متقابـل تحـت     
تاثیر محیط دگرگون شده قرار می گیرد، به ویژه تکنولوژي پیشرفته موجب می شود تاثیر انسان بر محـیط  

« این گونه دگرگونی سریع محیط را مخرب و موجب اخالل در نظام اکولوژیک شدت و سرعت یابد. برخی
می دانند و بر این نکته تأکید دارند که هر نوع دگرگونی اساسی و عمیق در محـیط طبیعـی،   » انسان ـ محیط 

  باید با توجه به تاثیر بلند مدت آن بر انسان و با پیش بینی نتایج مثبت و منفی آن انجام گیرد.
نشان دادن تاثیر شرایط محیطی بر انسان، به اختالالت رفتاري افراد و گروه هایی اشاره می شود که  براي

برخی دیگر از متفکران جنبه هاي مثبت تاثیر تکنولـوژي پیشـرفته را   ،در شهرهاي پرجمعیت سکونت دارند
ري از مـوارد بـه بهداشـت    نیز متذکر می شوند و بر این تاکید دارند که هر چند تکنولوژي پیشرفته در بسیا

  آسیب می رساند، ولی از سوي دیگر موجب باال رفتن سطح زندگی آنان می شود.ها  روانی و اجتماعی انسان
و بناهـاي جدیـد   ها  دگرگونی سریع محیط یکی از ویژگی هاي بنیادي زمان ماست. هر روز شهرها محله

لگوهاي رفتاري نقش هاي اجتمـاعی نـوینی را بـر    برخی ا» قرار گاه هاي فیزیکی«ساخته می شوند. این گونه 
ساکنان خود تحمیل می کنند یا برخی الگوها و معیارهاي رفتاري را تقویت و برخی دیگـر را تضـعیف مـی    
کنند و به طور خالصه جهت و ابعاد جدیدي به رفتار ساکنان خود می بخشند.بخشی از تغییرات محیطی که 

انعطاف و تغییر دارد که اصالحات اجتماعی و تغییر رفتار در این بخش  قابلیتشود  می به دست انسان محقق
اقتصادي هر جامعه عامل اساسی پیشرفت یا توقف و پس رفـت   _بر اساس میزان و سطح توسعه ي اجتماعی 

شود.در ادامه به بررسـی مکانیزمهـاي روانشـناختی مـوثر در تغییـر رفتـار و اصـالح         می اجتماعات محسوب
  شود. می مصرف مردم پرداختهالگویهاي 

  از طریق تقویت (پاداش)مثبت و منفی رفتار غیرعاملپدافند  
خوانند.هیچ  می ا همان چیزي است که پاداشی "تقویت "کی از مفاهیم بنیادي روانشناسی اجتماعی رفتارگرا،ی

ه گونه اي مقدم بر چیزي را نمی توان یافت که ذاتا پاداش دهنده باشد،عوامل تقویت کننده را نمی توان ب
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را که بر کنشگر تاثیري نداشته  "پاداشی "تجربه و جدا از تاثیرهاي آن بر رفتار،مشخص کرد.از همین روي 
 خوراك در جامعه ي ما معموال یک پاداش انگاشته،باشد نمی توان یک تقویت کننده نامید.براي مثال

وان یک تقویت کننده عمل کند.یکی از عوامل شود اما اگر فردي گرسنه نباشد خوراك نمی تواند به عن می
تواند به عنوان یک تقویت کننده عمل  می کند یک پاداش معین در عمل می تعیین کننده اي که مشخص

 کنشگر است.اگر کنشگر از غذا محروم مانده باشد به طبع گرسنه است و غذا "سطح محرومیت  "،کند
 اما اگر کنشگر تازه غذا خورده باشد سطح محرومیت او پایینتواند به عنوان یک تقویت کننده عمل کند، می
آید و غذا نمی تواند به عنوان یک تقویت کننده ي موثر عمل کند.اگر نیازمندیهاي انسانی همچون  می

کنند.اما  می قوي عملهاي  آب یا هوا از او دریغ شود،این نیازها به عنوان تقویت کننده،غذا،برخورداري جنسی
کار آمدي نخواهند بود.تقویت هاي  ازهاي جسمانی بخوبی بر آورده شوند دیگر تقویت کنندهاگر این نی

گیریم، در صورت محروم  می توان به انسانها یاد داد به محض آنکه نیازمندي به چیزها را یاد می راها  کننده
  ماندن از آنها همان چیزها بعنوان تقویت کننده عمل خواهند کرد.

کننـد کـه تغییـرات     می مثبت وقتی عملهاي  توانند مثبت یا منفی باشند.تقویت کننده میها  دهنتقویت کن
 محیطی صورت پاداش به خود گیرند کـه در ایـن صـورت احتمـال رخـداد همـان رفتـار در آینـده افـزایش         

یابد.براي مثال نتیجه ي تحقیقی  که میان گروهی از ساکنان یک مجتمـع آپارتمـانی بـه صـورت مسـابقه       می
هر گروهی که بیشترین مقـدار انـرژي را صـرفه    ،دو هفته ايهاي  نجام گرفته،نشان داد که :در یکسري دورها

جویی کرده بود به دریافت پاداش نایل میشد،نتایج این رقابت مثبت بود و نشان میداد که در طول یـک دوره  
رنامه صـرفه جـویی در   هفته اي میانگین مصرف انرژي شش درصد کاهش یافت.اما در طراحی یک ب 12ي 

انرژي به مقیاس وسیع الزم است در نظر گرفته شود که پاداشهاي داده شده براي صرفه جویی از خود صـرفه  
جویی بیشتر نباشد.همچنین باید توجه داشت که رفتار صرفه جویی در طول زمان استمرار یابدو حتی پـس از  

یزي بگونه اي صورت گیرد که صـرفه جویی،پاداشـهاي   حذف پاداشها و مشوقها نیز ادامه یابد،یعنی برنامه ر
خود را در درون خود داشته باشد و نیاز به پاداش بیرونی پیـدا نکند.بـه نظـر روانشناسـان اجتمـاعی انسـانها       

گیرند،زیرا تقویت مثبت پیامدها و نتایج خوشایند را در زندگیشان  می معموال از طریق تقویت مثبت آموزش
  دهد. می افزایش
اما بـه صـورت حـذف عوامـل     ،دهـد  مـی  یت منفی نیز احتمال رخداد یک رفتار را در آینـده افـزایش  تقو

توانـد توانـایی خوانـدن و     مـی  ناراحت کننده از محیط.براي مثال خاموش کردن یک رادیوي پر سـر و صـدا  
تن یک شخص نوشتن یک فرد را بهبود بخشد،در آینده نیز هر گاه رادیو خاموش باشد توانایی خواندن و نوش

  بهتر خواهد بود.
پیامدي که بسامد واکنش ماقبـل آنـرا کـاهش    "در قضیه تقویت کننده ها،تنبیه را نیز باید در نظر داشت 
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می تواند شخصـی را از  ،آید.براي مثال قطع برق یا صرف تهدید به قطع برق می دهد یک تنبیه کننده به شمار
ع تنبیه را جریمه یا فقدان تقویت کننده نامیده اند یعنی زمانی تکرار مصرف بی رویه ي انرژي باز دارد.این نو

هـاي   شـود.جریمه شاهسـتون رویـه    می که یک رفتار از طریق حذف یا تهدید به حذف یک پاداش سرکوب
دهنـد   مـی  نظارتی در سازمانهاي اجتماعی است،بیشتر سازمانهاي اجتماعی بجاي پاداش یا تنبیـه مثبـت،ترجیح  

  تاکنون داده اند،قطع یا تهدید به قطع کنند.پاداشهایی را که 
 کنند.برخی شرایط واکنش را محتمل می شرایط محیطی گوناگونی احتمال تقویت یک عمل معین را تعیین

کنند.این شرایط همـان چیزهـایی انـد کـه در گذشـته بـا        می سازند و برخی شرایط دیگر احتمال آنرا کم می
هـاي   دهد شماري از تقویت کننـده  می آنجا که تقویت بندرت در خالء رختقویت یا تنبیه همراه بوده اند.از 

 بشدت افزایشها  طی این فراگرد،شمار تقویت کننده،شوند می ثانوي به ناگزیر با تقویت کننده ي اصلی همراه
  یابد. می

تغییـر   روان شناسان اجتماعی تاکید دارند تا زمانی که پیام ترغیب کننده داراي ویژگیهـاي خاصـی نباشـد   
نگرش یا تغییر رفتار بسیار اندك خواهد بود. نتایج تحقیق زمینه یابی انجـام شـده در بـاره ي انـرژي شـامل      
پرسشهایی مربوط به علم، واقعیت داشتن بحران انرژي،کوششهایی بـراي صـرفه جـویی در مصـرف انـرژي و      

ي مردم بیشترین رابطـه را   توجه و اهمیت دادن به راحتی شخصی بود. مشخص شد که مصرف انرژي بوسیله
هـا   بعضـی "ممک ن اس ت   با توجه آنان به راحتی خود دارد. بعضی از اقالم پرسشنامه آنها از این قبیـل بـود:   

افـرادي   "بتوانند کولر خود را در تابستان خاموش کنند، اما نیاز من به خنک شدن در تابستان خیلی باالست 
احتمال ضعیفی دارد که عمال رفتار صرفه جویی نشان دهند حتـی اگـر   که با عباراتی از این قبیل موافق بودند،

واقعیت وجود بحران انرژي را نیز پذیرفته باشند. در مقابل بعضی از فنون رفتاري نشان د ادند که در کـاهش  
مصرف انرژي به صورت معقول و با دوامی موثرند.در تحقیق بر روي گروهی که خود را در مصرف انـرژي  

به عمـوم معرفـی خواهـد شـد و نـام آنهـا در       ،دانستند گفته شد که کوششهاي آنها در صرفه جویی می متعهد
خواهد آمد و به نیمی دیگر از همین گروه اطمینان داده شد که کوششهاي آنها بدون ذکر نـام در  ها  روزنامه

معرفی و اتکـا بـه    روزنامه خواهد آمد.معرفی به عموم مشوق بهتري براي صرفه جویی در انرژي بود تا عدم
از یک گروه دیگر درخواست گردید که یک صـورت وضـعیت از مصـرف    ،تعهد فردي. در ادامه ي تحقیق

انرژي خود تنظیم کنند که در آن چگونگی مصرف لوازم خانگی، تنظیم درجه ي حرارت منازل و خوانـدن  
تشویق به معرفـی نـام در روزنامـه،    مرتب کنتورهاي گاز و برق خانه آمده باشد.این شیوه تقریبا به اندازه ي 

داد.روش اخیر نوعی بازخورد در مورد رفتـار   می کنترل شخصی را نشانهاي  موثر بود و اهمیت و ارزش شیوه
آید،یعنی در دسـترس بـودن    می کند که خود نوعی مشوق به حساب می درست براي اعمال کننده ي آن فراهم

تواند به مراتـب مـوثر تـر از     می ه حد موثر و خوب بوده استاطالعاتی در مورد اینکه کوششهاي فرد تا چ
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خاموش کردن المپها یا پائین آوردن درجه ي حرارت خانه ( بـدون اینکـه بداننـد آیـا کوششهایشـان واقعـا       
درصد کـاهش   20تاثیري مثبت داشته است یا نه) باشد.در دنباله ي تحقیق به گروهی از خانواده ها،با هدف 

ي مدت چند هفته برنامه اي  تعیین شد که بازخورد مرتب در مورد نتیجه ي اعمال آنهـا  در مصرف برق برا
درصد  15ساخت.اگر چه کاهش مصرف به درصد تعیین شده نرسید اما میزان صرفه جویی  می برایشان فراهم

یري و بود که به هدف مورد نظر نزدیک شده بود.در فاز دیگر تحقیق،بـا اسـتفاده از الگوهـا و اصـول یـادگ     
و  "قـانون اثـر   "تقویت،کاربرد مشوقهاي مالی براي کاهش مصرف انرژي بکار برده شد.این شیوه بـر مبنـاي   

مانن د در   م ی  کھ رفتارھ ای پ اداش یافت ھ ب اقی     به این نتیجه رسید،مبتنی بر الگوي اقتصادي رفتار انسان
  شوند. یم حالیکھ رفتارھای تنبیھ شده یا پاداش نیافتھ کاھش یافتھ یا خاموش

  از طریق تعدیل رفتار غیرعاملپدافند 
شود،رشته ي گسترده اي از واکنشهاي دیگري که همانند با همان واکنش  می وقتی یک واکنش معین تقویت

شود.این واقعیت به روانشناسان اجتماعی رفتارگرا  می پاداش گرفته اند در همان زمان خواه ناخواه تقویت
سخن گویند.شکلگیري منظم رفتار مستلزم  "تعدیل رفتار "منظم رفتار یا  دهد تا از شکلگیري می اجازه

دگرگونی رفتار طی برداشتن گامهاي متوالی بسوي یک اجراي نهایی از پیش تعیین شده است.در هر 
گردد.فراگرد تعدیل رفتار  می رفتاري که بیشتر از همه در جهت نزدیکی به اجراي نهایی باشد،تقویت،گام

  عیتهاي درمانی تطبیق داده شود داراي شش مرحله است :اگر با موق
  خواهد برانگیزد،مشخص سازد. می درمانگر باید آن رفتار نهایی را که – 1
او باید واکنشهاي موجود،یعنی دامنه ي رفتارهایی را که هم اکنون برانگیخته شده و میزان نزدیکی آنرا  – 2

  به رفتار دلخواه،مشخص کند.
ید یک محیط آموزشی مطلوب را فراهم سازد.این به معناي حذف محرکهاي مزاحم،از بـین  درمانگر با – 3

  بردن امکان وقوع رفتار متعارض یا ناسازگار و ایجاد محرکهایی است که براي رفتار دلخئاه مناسبند.
انگیـزش  در مانگر باید از طریق استفاده از یک تقویت کننده ي موثر،در مورد موضـوع مـورد درمـان     – 4

توان بکار برد ولی در این قضیه غالبـا از تقویـت کننـده     می خاصی راهاي  ایجاد کند.هرچند تقویت کننده
  شود. می هایی چون پول،توجه اجتماعی و منزلت اجتماعی استفاده

تقویت واکنشهاي متمایزي که به ترتیب هر یک از واکنش قبلی به حالت نهایی "درمانگر باید از طریق – 5
  شکلگیري فراگرد مورد نظرش را آغاز کند."یکتر است نزد

را بگونـه ي متنـاوبتري بکـار    هـا   گیرد،درمانگر باید تقویـت کننـده   می سرانجام وقتی که تعدیل انجام – 6
برد.عمل تقویت در این مرحله باید هر چه بیشتر حالت تصنعی اش را از دست دهد و تطابق بیشـتري بـا   

  )408:1374،زرجهان طبیعی پیدا کند.(ریت
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  از طریق تبلیغات متقاعد سازي و توجیه غیرعاملپدافند 
 گویند،در کار تبلیغات دیده می "متقاعد سازي "کی از وجوه تغییر نگرش که در روانشناسی اجتماعی آنرا ی

شود.براي اینکه یک پیام تبلیغاتی در متقاعد کردن پیام گیران و مخاطبان خود موفق باشد شرایط و  می
هر ،خاصی باید فراهم شود.در این مورد چهار عامل :پیام رسان،پیام،زمینه ي دریافت و پیام گیرانهاي  زمینه

  یک داراي ویژگیهایی باید باشند تا سبب متقاعد شدن پیام گیریعنی تغییر نگرش و رفتار او شوند. 
اسـتوار اسـت. از میـان     "قال پیامپیام و ابزار انت -گیرنده -فرستنده "هرگونه ارتباط بر ارکان چهارگانه 

این موارد شاید بتوان گیرنده پیام یا مخاطب را مهم ترین رکن دانست. چرا که هرگونـه ارتبـاط، بـا هـدف     
گیرد و الزمه دستیابی به هر هدفی که از طریق ایجاد، گسـترش، تنـوع و    می تأثیرگذاري بر مخاطب صورت

مـدیریت  هـاي   راري ارتباط با مخاطب است. از این رو یکی از جنبهشود، برق می در دنیا دنبالها  تکثیر رسانه
) به همـین دلیـل   320:1370راهبردي و بحرانی رسانه تأکید بر، گیرنده ي پیام و افکار عمومی است.(کازنو،

شناخت مخاطب براي دستیابی به اهداف فرهنگی، سیاسی، اقتصادي و اجتماعی خاص ضروري است. صـاحبان  
نیز در راهبردهاي کالن و چشم اندازهاي بلند مدت به دنبال دستیابی به همین هدف ها  رسانه و سیاستگذاران

وسیع مختلف رسـانه اي نیـز   هاي  هستند. افکار عمومی و مخاطب پیام انتخاب گر هستند. گستره وسیع شبکه
بحران، تا حـدود زیـادي    به ویژه در زمانها  قدرت انتخاب آنها را باال برده و در چنین شرایطی اعتماد رسانه

به میزان رضایت مخاطبان وابسته است. براي رسیدن به این مهم، شـناخت محـیط داخلـی، پیرامـونی و بـین      
هسـتند کـه    یمخاطبان و اجزاء آن از جملـه عـوامل  هاي  المللی و همچنین زمان و نحوه اطالع رسانی ویژگی

تواند بحـران سـاز یـا بحـران زدا      می است که رسانهها  نباید آنها را نادیده گرفت. زیرا با شناخت این ویژگی
  .باشد
کوشـند کـه یـک رفتـار      مـی  است.در برخی موارد انسانها "توجیه کردن "ک وجه دیگر تغییر نگرش،ی

 نامعقول را قابل قبول و موجه جلوه دهند این نظریه به ناهماهنگی شناختی معروف است.
شـوند .بـا    می و به کمک ابزار تبلیغاتی مدرن محققها  رسانهدر عصر کنونی هر دوي این موارد از طریق 

جمعی و یا شکل دهی به هاي  توان نسبت به تغییر باورها و نگرش ، میخبري و اطالعاتیهاي  بکارگیري اهرم
افکار عمومی، ملی و فراملی اقداماتی را انجام داد. رسانه ابزاري مناسب براي تنـویر افکـار عمـومی در عصـر     

ت. این ابزار فرهنگی، باید فضایی را براي برخورد سالم و سـازنده اجتمـاعی، سیاسـی و فرهنگـی از     حاضر اس
و اطالع رسانی مناسب در بین مردم و جامعه جهانی ایجـاد نمایـد،در واقـع ارائـه ایـن      ها  طریق ارائه دیدگاه

شود. ایده تفکر مهندسی و  می فرایند از سوي رسانه ها، بیانگر توسعه و پویایی تحرك جوامع کنونی محسوب
شکل گرفته است،  1960تا  1930هاي  با تأکید بر نظریات ارتباطی دههها  تنویر افکار عمومی از سوي رسانه
اقناع،جنگ روانی، تبلیغات، شایعه سـازي و  ،در شکل گیري و تغییر نگرشها  بر اساس این پاردایم ها، رسانه
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 بسیاري دارند، آنها نقش موثري در شستشـوي افکـار عمـومی ایفـاء     شایعه پراکنی در بین اذهان عمومی تأثیر
بـا توجـه بـه نقـش مـؤثري کـه در       هـا   ) در واقع در اواخر قرن بیستم رسـانه  (Jung ,1931: 75 .کنند می

سیاسی و اجتماعی جوامع ایفاء کـرده انـد در تـالش بودنـد کـه ارتباطـات اثـر بخشـی بـر روي          هاي  گفتمان
یند، که بخشی از این ارتباطات اثر بخش از طریق ایجاد اقناع و توجیه  شهروندان جامعه شهروندان ایفاء نما

گیرند، که  می جوامع مستقیماً در برابر جنگ و قدرت نرم قرارهاي  صورت گرفته است، بر این اساس رسانه
باشـد.بر اسـاس    یمـ  این تکنولوژي در انحصار امپریالیسم خبري در حال توسعه و رشد،البته در سویه ي دیگر

 چنین پیامد رسانه اي،امپراتوري رسانه اي از طریق مدیریت بحران و بحران سازي به هدایت افکـار عمـومی  
پردازد،که به نوعی مهندسی افکار عمومی در قالب ابزارها و فنون مختلف از جمله متقاعد سازي از طریق  می

بـراي  «. از دیـدگاه جامعـه شناسـان ارتبـاط جمعـی      شایعه در دو قرن اخیر تا به امروز روبه رشد بوده است
بر افکار عمومی باید از طریق رسانه و ارتباطات فراگیر یک یا چند محرکه، از جمله شایعه و اقنـاع    تأثیر
خاص و تغییر نگرش و فرهنگ هاي  غریزه و افکار اساسی انسان را به شدت تحریک و به سوي هدف،سازي

  !»مومی گام برداشته و جامعه را مدیریت و هدایت نمود سازي و نیز تسلط بر افکار ع
  حاصل سخن

در این مقاله سعی بر این بود که بر اساس مدیریت راهبردي با تأکید بر علم  روانشناسی اجتماعی و طراحی، 
عرصه بحران  ،رسیدن به چشم انداز و اهداف توسعه ي ملی و فرهنگیهاي  و شیوهها  تدوین و اجراي روش

گذارد،  می نرژي را از طریق اثراتی که با بهره گیري از مکانیزمهاي تغییر رفتار بر افکار عمومیمصرف ا
داخلی و هاي  د. با توجه به فشارهاي وارد  شده از سوي کشورهاي سلطه گر و برخی رسانهیبررسی نما

و ها  ا ارتقاي آگاهیآید تا ب می الزم ،اجتماعی، فرهنگی و امنیتی جامعههاي  در ضعیف کردن پایه یخارج
نگرشهاي مردم که سهم بسزایی درکارایی یک سیستم اجتماعی و سیاسی، دارند بدنه ي جامعه را بعنوان دفاع 

هاي  توانند با تقویت فرهنگ و آگاهی مردم در شیوه می متعددهاي  تقویت کرد.در این میان رسانه غیرعامل
ساس نا امنی، بی اعتمادي و نا امیدي از فضاي افکار عمومی بهینه ي مصرف انرژي و کاالها و با دور کردن اح

و جلوگیري از بزرگ نمایی، ا ناهنجاریها  و ها  جامعه، به گونه اي عمل کنند که ضمن بازتاب واقعیت
را نیز تقلیل دهند و به جاي بحران نمایی و بحران افزایی به مهار بحران و کنترل شایعه پراکنی که ها  کاستی

بر افکار عمومی است، بپردازند. در واقع کنترل افکار اجتماعی از سوي رسانه ها، بعنوان دفاع  اثر گذار
ثبات و امنیت ملی، که تابعی از وضعیت افکار عمومی ،در مقابل هر گونه بحران داخلی و خارجی غیرعامل

نارضایتی مردم و واکنش آنها آورد. این امر تعیین کننده رضایت و  می و نحوه مدیریت بحران است را بوجود
توانند از روشهاي متعدد روانشناختی پاد اش و تقویت  می باشد که می در هنگام بحران و تهدید و تحریم

از سوي دیگر، مدیران جامعه با بهره گیري از تکنولوژي رسانه اي به عنوان    جامه عمل بپوشند.،رفتار
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و مشارکت دادن شان در برخی امور ها  یم کردن آنان در برنامهتوانند با سه می موتور محرکه باورهاي مردم،
نقش مهمی در رویکرد افکار عمومی به طرز استفاده ي بهینه از امکانات و ،مرتبط با تولید و مصرف انرژي

منجر ،جامعه ایفا نمایند. این شیوه ي مدیریت و هدایت اجتماعی ضمن ایجاد حس اعتماد و امنیتهاي  انرژي
شود که با گذشت زمان  می ا نهاد مشخصی نزد افکار عمومییش تصاویر اولیه از حکومت و مسولین به پیدای

تواند در مقام جبهه افکار عمومی در برابر یا همراه با  می گیرد و می در قالب رفتار جمعی و فردي شکل
توانند سهم مهمی  می وژي،دولت و سیاستمداران ظهور کنند. بنابراین مدیران جامعه  به اتکاء به قدرت تکنول

در مدیریت بحران و تنظیم و اصالح رفتار و افکار و باورهاي مردم از طریق مکانیزمهاي روانشناختی تغییر 
مهم هاي  باید توجه داشت یکی از مولفه و تبلیغات رسانه اي ایفا نمایند.ها  رفتار با بهره گیري از برنامه

 اجتماعی مردمهاي  جلب اعتماد افکار عمومی و تقویت سرمایهبحران زدایی از سوي مسولین و رسانه، 
باشد؛ که این مسئله رابطه مستقیمی با پاسخگویی صادقانه و شفاف به مخاطبان و مردم جامعه دارد.  می

به شکل فزاینده اي با اعتماد سازي، اطمینان بخشی، و تقویت ها  پاسخگویی به نیازها و ارائه واقعیت
نقش کلیدي در ،اعی افکار عمومی در تعامل است. پاسخگویی شفاف و به دور از ریا و فریباجتمهاي  سرمایه

تواند همچون عوامل پاداش و تقویت موثر افتد، این  می کند که می امید دهی و اعتماد سازي در جامعه بازي
در عرصه  رعاملغیمسئله به شکل مستقیمی در آرامش بخشی به جامعه اثر گذار است و شکل نوینی از دفاع 

  شود. می ي فرهنگی و اجتماعی و اقتصادي محسوب
  منابع
  )،روان شناسی اجتماعی،شیراز،انتشارات دانشگاه شیراز .1381حبیب،( ،احمدي
  )،نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر،ترجمه محسن ثالثی،تهران،انتشارات علمی .1379جرج،( ،ریتزر
  ل ارتباط جمعی، تهران، انتشارات اطالعات .)،جامعه شناسی وسای1370ژان،( ،کازنو
 )،روان شناسی اجتماعی،تهران،انتشارات ارسباران .1391وسف،(ی ،کریمی

Jung,C.G.(1931),Essais de psychologie analytique,stock . 
  





  تحلیل ضرورت پدافند غیرعامل در مدیریت بحران 
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  چکیده

غیرنظامی بـا  هاي  حوزه دفاعی درهاي  سیاست یکی از عنوان بهغیرعامل  پدافندبا توجه به اینکه 
آنها وسیع آثار و حوادث وقوع روزافزون  در شرایط بحرانی استراهکارهاي غیرنظامی  استفاده از

نموده تبدیل  اساسی در عصر امروزهاي  چالش یکی ازاهمیت پدافند غیرعامل را به ، افرادحیات  بر
و تهدیـدات در  هـا   بحرانمقابله با  جهت، پدافند غیرعاملی اقدامات به همین منظور انجام، است
 توان به تأمین می مدیریت بحران در غیرعامل پدافند از اهداف. است ضروري مختلف امري مناطق

 مناطق اداره تسهیل، افراد جان حفظ، مردم به رسانی خدمات تداوم، امنیت ایجاد، حیاتی نیازهاي
طبیعی و هاي  پدیده  از ناشیهاي  آسیب کاستن به منظور بحران و تهدید با شدن مواجه شرایط در
هـاي   سـایت  و مکتوب منابع از استفاده با و مروري روش به که مقاله این. یرطبیعی اشاره نمودغ

 نقش، بحران مدیریت در غیرعامل پدافند بیان ضرورت ضمن، دارد تالش است شده تدوین اینترنتی
 این در و، بررسی ناشی از مخاطرات را خسارات کاهش در غیرعامل و اهمیت به کارگیري پدافند

  . نماید ارائه را الزم راهکارهاي زمینه
  . مخاطرات، اصول، مدیریت بحران، پدافند غیرعامل :ها کلیدواژه

   

                                                   
  ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان  -دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزي .1
 گروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان دانشیار و عضو هیأت علمی .2
 عضو هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان .3
  علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان عضو هیأت .4
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  مقدمه -1
ساختمان هاي عمومی   در ساخت فضاهاي شهري و آن بحث پدافند غیر عامل به خصوص بکارگیري

در آن این ادعا را می توان در جنگ هاي صدر اسالم و تدابیر دفاعی  ، درستیطوالنی داردبسیار  ايتاریخچه
). به گونه 163: 1391(کامران و حسینی امینی،حفر خندق، ساخت برج و بارو و ... جستجو نمود زمان نظیر

 مسائل ترین مهم از غیرعامل پدافند رویکرد اساس بحران بر مدیریت ریزي صحیح و نیز برنامه امروزهاي 
) با توجه به اینکه از 63: 1391خمسلویی، و جوزي باشد(تقوایی می شهرها کالن و شهرها در بحث قابل

است،  امنیتی اصول رعایت کشور، هر کالن توسعه اي برنامه هاي وها  طرح پایداري ملزومات مهمترین
 پایدار، توسعه جهت کشور در هر حساس و حیاتی زیرساخت هاي امنیت برقراري راه هاي از بنابراین یکی

 نیست ارتباطی سامانه هاي حفظ و اطالعات امنیت به محدود تنها غیرعامل پدافند باشد، می غیرعامل پدافند
تواند  می نیز است هر کشوري اقتصاد پشتوانه ي که صنعتی و حیاتی زیرساخت هاي شامل بلکه در  غیرعامل کارگیري اصول پدافند). بدین ترتیب ضرورت به 31: 1392باشد(مکوندي و مرادي نژاد، 

 ساختمان انسانی، نیروي پذیري آسیب باشد چراکه با به کارگیري آن کاهش می مدیریت بحران قابل توجه
 در مدیریت بحران غیرعامل پدافند ضرورت تحلیل مطالعه، از هدف تجهیزات و ... را خواهیم داشت. ها،
مختلف به کارگیري آن در هنگام مواجه هاي  بخش در ملغیرعا پدافند اهمیت بر تأکید ضمن و باشد می

 این در الزم راهکارهاي و بررسی، شدن با بحران یا به عبارتی مدیریت بحران با رویکرد پدافند غیرعامل را
 و مکتوب منابع از استفاده با اطالعات آوري جمع و است مروري صورت به حاضر مقاله. نماید ارائه زمینه
  .باشد می اینترنتیهاي  سایت

  تعاریف و مفاهیم -2
  پدافندغیرعامل -1-2

 بازدارندگی، افزایش موجب آن کارگیري به است که اي مسلحانه غیر اقدامات مجموعه غیرعامل پدافند
 برابر در بحران مدیریت تسهیل و ضروريهاي  فعالیت تداوم ملی، پایداري ارتقاء پذیري، آسیب کاهش

 جنگ کارگیري به مستلزم که هایی فعالیت واقع در) 1391ساختمان، ملی مقررات دفتر(شودمی تهدیدات
 حیاتی، تأسیسات و تجهیزات به مالی خسارات شدن وارد از توان می آن اجراي با و نبوده تسلیحات و افزار

 ممکن حداقل به را تلفات و خسارات میزان و نموده جلوگیري انسانی تلفات و غیرنظامی و نظامی حساس
  ). 1389نیا، موحدي(داد کاهش
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  مدیریت بحران -2-2
 به مقدار زیادي بکاهد که حوادث خسارات از دیگران مشارکت با البته و آگاهانه با تالش تواند می انسان
 به بحران مدیریت به توجه از این رو ضرورت نامند، می بحران مدیریت را مشارکتی و آگاهانه تالش این

 فعالیت و آن در بندي زمان بر تمرکز و تاکید همچنین و سوانح پیامدهاي با مقابله براي موثر ابزاري عنوان
باشد(ایمانی و  می بحران مدیریت فرآیند در مهم نکات از مرحله در شرایط بحرانی هر به مربوط هاي

 سیستماتیک ي مشاهده ي وسیله به که کاربردي، است علمی بحران ). مدیریت46: 1388،زادهعمران
 وقوع از بتوان آن ي وسیله به که است راهی یافتن جستجوي در آنها، تحلیل و تجزیه و پیشینهاي  بحران
 اوضاع بهبود جهت در بحران،  وقوع صورت در  و شود آماده آنها با مقابله براي یا نماید، پیشگیري فجایع
 یک نه است، مداوم فرایند یک عنوان به بحران ) مدیریت16: 1391غیرعامل، پدافند کمیته( نماید فعالیت
  .)Simpson et al.,2013:115(شود می ناشی فاجعه که زمانی در ارتجاعی پاسخ

  اصول پدافند غیرعامل -3
شود، که در  می توان به اهداف پدافند غیرعامل  رسید گفته ها می به مجموعه اقداماتی که با استفاده از آن

  ). 10: 1392شود(سلیمانی، می اشاره) به برخی از آنها 1شکل(
  
  
  
  

  
  

  )اصول پدافند غیرعامل1شکل(
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  اهداف پدافند غیرعامل  -4

 ) بــه شــرح زیــر نمــایش داده   2برخــی از مهمتــرین اهــداف پدافنــد غیرعامــل در شــکل(     
  ).15: 1392شود(سلیمانی، می

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  )اهداف پدافند غیرعامل2شکل(
  

  بحران  و انواع آن  -5
 در اساسی هاي اقدام ). از104: 1389شود(عزتی، می گفته انتظار قابل غیر و ناخوشایند واقعه هر به بحران

 حل براي نیاز مورد توانمندي بینی و پیش آنها حجم و اندازه تشخیص برايها  بحران بحران توصیف مدیریت
) تقسیم بندي شده و نشان 3). براین اساس انواع بحران را در شکل(185: 1389است(وفادار و قصري،بحران 

  ).4: 1392پرورش، و آموزش وزارت غیرعامل پدافند کمیته پژوهش گروه(شود می داده
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  )انواع بحران3شکل(

  

  

  

  

  

  

  

  
-   

-   

-   

-   
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  سطوح  بحران  -6
 پدافند کمیته پژوهش گروه(شود می ) بیان4شود که در شکل( می در نظر گرفتهچهار سطح ها  براي بحران

  ).5: 1392پرورش، و آموزش وزارت غیرعامل
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  )سطوح بحران4شکل(
  
  

  تحلیل ضرورت پدافند  غیرعامل در مدیریت بحران  -7
 داده قرار جانداران از بسیاري خلفت در خداوند که است دفاعی سیستم و فطري نیاز نوعی غیرعامل پدافند

 امروزه پردازد، می تهاجم و به دفع خود از دفاع به غیرعاملپدافند  اصول به طور غریزي براساس بطوري که
 وها  پاالیشگاه ارتباطی، سیاسی، اقتصادي، حساس و حیاتی هاي پروژه توان می موضوع این به توجه با

 همچنین غیرطبیعی و  و طبیعی حوادث برابر در را...  و صنعتی هاي مجتمع وها  فرودگاه  بنادر، ها، نیروگاه
 را بحران شرایط در مقاومت و فعالیت ادامه و کاهش داد را صدمات نمود، و حفظ مهاجم در برابر نیروهاي

 انسانی زندگی محیط وها  انسان جان ) و گامی در جهت حفظ1: 1389باقري، و ساخت(سبحانی فراهم
 فناوري از گیري بهره ضرورتها  و بحران تهدیدات توسعه ). بدین ترتیب با57: 1389برداشت(فرزام شاد،

 به عنوان عامل غیر پدافند به همین دلیل دارد، بسیاري اهمیت بحران مدیریت مختلف مراحل در نوین هاي
 بخصوص نوین جنگ تهدیدات رصد ضمن است قادر سالح از استفاده بدون پیشگیرانه و آمیز صلح روشی
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 کاهش پذیري آسیب که دهد افزایش چنان را تهدیدات با مقابله توانمندي وها  ساخت زیر زیستی، تهدیدات
 که اقدامی و مهمترین نمود ریزي باید برنامه ها می بحران با مقابله براي ).بنابراین37: 1392یابد(کرمی، جدي
 بروز حوادث، هنگام در تا استها  بحران برابر در آمادگی ایجاد وها  بحران از پیشگیري داد توان انجاممی

 بحران براي مدیریت بینی پیش قابل هم از جمله پیامدهاي )22ص: 1385بیچرانلو،(انجام شود واکنش بهترین
کارآمد ریزي منطقی و به همین دلیل مدیران با برنامه).Csaba,2009:450(است جهانی اقتصاد تاثیر آن در 

 مدیریت سوي بایست به می ) وHerbane,2013:82باشند( می جهت رفع و یا کاهش اثرات بحران مسئول
 با توجه به اصول پدافند غیرعامل بحران براي مدیریت مدلی نظري چارچوب در یک و موثر حرکت نماید،

 دفاعی با نگاهـی رعامل) بنابراین به کارگیري مالحظات پدافند غیHarwati , 2013:170به وجود آورند(
 تجارب همچنین و پیشینیان هاي دیدگاه از استفاده و عامـل غیر پدافند اصول بر ضمن تاکید امنیتی، و

 و امنیت به رسیدن و ریزي برنامه توسعه و پیشرفت در تواند می غیرعامل، پدافند در سرآمد کشورهاي
  ). 1: 1391همکاران، و دلیر زاده حسین(باشد موثر پایدار جوامع توسعه

  با رویکرد پدافند غیرعاملها  راهکارهایی جهت کاهش خسارت و تلفات بحران -8
  اراضی کاربري ریزي که با برنامه )145: 1390بیگدلو،(باشد می دفاع شیوه ترین هزینه کم غیرعامل، پدافند

 در بحران بهینه مدیریت و پذیري آسیب کاهش باشد، بسیار موثر پایدار و ایمن محیطی ایجاد در توان می
 یکی بحران به عنوان مدیریت در غیرعامل پدافند رویکردهاي از گیري بهره با خسارات میزان کاهش جهت

 می شهرها کالن در آن اجراي درصدد مدیران و ریزان برنامه امروزه که است اهدافی ترین مهم از
 داشتن نیازمند مکان، یک کیفی و کمی ریزي برنامه. همچنین )125: 1391خمسلویی، جوزي و تقوایی(باشند

 امروزه. باشد می کالن سطح در زیستی محیط و اجتماعی پدافندي، اقتصادي، فنی، عوامل از جامعی اطالعات
 به خاصی توجه ملی، هاي سرمایه حفظ منظور به اند، نموده تجربه  بالیا از زیادي خسارات که کشورهایی

 است، بنابراین  بدیهی. اند شده قائل آن براي اي ویژه جایگاه خود دفاعی راهبرد در و نموده غیرعامل پدافند
 آید، پس شناسایی می شمار به غیرعامل پدافند در اهمیت حائز مسائل از همواره مکان، ترین مناسب انتخاب

 براي ).63: 1392دریجانی، و سعیدي(باشد می ضروري صحیح، یابی مکان معیارهاي وها  شاخص بررسی و
به منظور  ریزي برنامه و بحران مدیریت با فنی، مباحث بر عالوه بالیا اثرات کاهش یا و وقوع از پیگیري

 بینی پیش بحران از ناشی احتمالی مسائل و مشکالت اگر خواهیم شد و بحران مواجه با مقابله چگونگی
 بالیاي از ناشی بحران هاي. بود خواهد باال بسیار بحران از ناشی صدمات ترمیم و بازسازي هزینه نشود،

 مدیریت صحیح هاي شیوه که بکارگیري داشت خواهند جامعه بر اي مالحظه قابل آثار طبیعی و غیرطبیعی،
 پس شود واقع موثر بسیار محیطی حوادث وقوع از جلوگیري راه در تواند و غیرطبیعی می طبیعی بحران هاي

: 1385عطرچیان،(شودمی جامعه تقویت باعث بحران زمینه در مناسب اجرایی هاي برنامه بودن دسترس در
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روبرو شدن با  براي موثر سالح یک عنوان به بحران مدیریت افراد در سازي توانمند . همچنین نقش)37
 حوزه در که پیشرفتی به توجه ). با Areiqat and Zamil,2011:188باشد (بسیار موثر می بحران

 و شهرها سازي ایمن به نسبت باید است، آمده وجود به نظامی لحاظ از پیشرفته ايکشوره در رزمی مهندسی
 و دلیر زاده حسین(وارد شود مالی و جانی خسارات کمترین بحران، زمان در تا نمود اقدام روستاها

  ).1: 1391همکاران،
  نتیجه گیري -9

 بوده است، که روبرو زیادي هاي مصیبت وها  بحران با انسانی جوامع تاریخ، طول دانیم در می همان طور که
 مخاطرات دامنه تکنولوژي، و فناوري شهرنشینی، صنعت، عصر به ورود انسانی، جوامع تحول و پیشرفت با

اهمیت  و آنچه نیز  امروزه. است شده افزوده آنها از حاصل عواقب وها  بحران بزرگی و شدت بر تر ومتنوع
 جهت بحران بر اساس اصول پدافند غیرعامل است، از این رو مدیریتپایدار  و جانبه همه دارد مدیریت

براي کاهش  غیرعامل باشد که به کارگیري اصول پدافند می برخوردار زیادي اهمیت از پذیري آسیب کاهش
ابزار  از استفاده بدون پذیري مرمت توان افزایش و تهاجم عواقب کنترل و همچنینها  خطرپذیري بحران

  رسد. می و... امري حیاتی و الزامی به نظرنظامی  آالت
  پیشنهادها -10

در هنگام بحران با ها  جهت کاهش خسارات و افزایش پایداري محیط زیست و محل زندگی انسان
  شود: می زیر ارائههاي  پیشنهادها  ی در مدیریت بحرانغیرعاملمالحظات پدافند 

  ین المللی.ایمن سازي مناطق وقوع بحران توسط جوامع ملی و ب -
  اجرا، نظارت و ارتقاي سطح آموزش عمومی و تخصصی براي همه ي افراد جهت مقابله با بحران. -
  پژوهشی جهت بررسی علت وقوع بحران ها.هاي  تقویت نیروي انسانی متخصص و گرو ه -
  بکارگیري سیستم هشدار و اخطار به منظور آگاهی به موقع از بحران.  -
  ي در مناطق به منظور کاهش یا جلوگیري از بحران.افزایش سرمایه گذار -
  بکارگیري تمهیدات علمی و مهندسی در مناطق بحران زده.  -
  طبیعی.هاي  بیابان زدایی با همیاري مردم به منظور کاهش و جلوگیري از بحرانهاي  اجراي طرح -

  

  منابع و مراجع
 ایران، روستایی نواحی در بحران مدیریت نارسایی رفع راهکارهاي ،)1388(بهزاد زاده، عمران و بهرام ایمانی،

  .46 -57ص ،125 شماره روستا، محیط و مسکن فصلنامه
 دفـاعی،  راهبرد ایران، فصلنامه اسالمی جمهوري نرم قدرت بر غیرعامل پدافند )، تاثیر1390مهدي(  بیگدلو،
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  .145 -180ص ،34 شماره
 ،24 شـماره  اسـالمی،  حقوق غیرمترقبه، پژوهشنامه حوادث وها  بحران مدیریت  )،1385بیچرانلو،  عبداهللا(

   .22 -26ص
 بـا  اصـفهان  شـهر  راهپیمـایی  گانـه  هشت مسیرهاي )، ارزیابی1391علی( خمسلویی، مسعود و جوزي تقوایی،

    .63-75،ص2، شماره4نجات، دوره و شهري، امداد غیرعامل پدافند و ریزي برنامه رویکرد
 راه مسـیرهاي  در شـهري  هاي کاربري پذیري آسیب )، بررسی1391علی( خمسلویی، مسعود و جوزي تقوایی،

، 5 محــیط، دوره آمـایش  اصـفهان،  شــهر کـالن : مـوردي  مطالعــه غیرعامـل  پدافنـد  رویکــرد بـا  پیمـایی 
  .125-142،ص16شماره

 غیرعامـل  )، پدافند1391محمدرئوف(  فر، و حیدري  آرزو شفاعتی، کیومرث. دلیر، کریم. ملکی، زاده حسین
 جغرافیا جنگ، فصلنامه منظر از تبریز کالنشهر تهدیدپذیر هاي برکاربر تاکید با شهري پایدار توسعه و
  .1-24 ص ،5 شماره محیط، پایداري و
 ششـم،  ویـرایش . ایران توسعه نشر. غیرعامل پدافند یکم و بیست مبحث ،)1391(ساختمان ملی مقررات دفتر

  .52-1ص
 استفاده با مخزنی سدهاي یابی مکان در غیرعامل پدافند )، مالحظات1392بخش(... ا دریجانی، سعیدي، علی و

  .63 -70ص ،13 شماره غیرعامل، پدافند ، فصلنامهAHP روش از
پرورش(ویژه دانش آمـوزان   و آموزش وزارت پایدار، ملی مقاومت غیرعامل پدافند ،)1392(محمود سلیمانی،

  .1-23ص غیرعامل، پدافند کمیته دوره راهنمایی)،
 آمـوزان  دانش ویژه(پرورش و آموزش وزارت پایدار، ملی مقاومت غیرعامل پدافند ،)1392(محمود سلیمانی،
  .1-24ص غیرعامل، پدافند کمیته ،)دبیرستان دوره
 غیرعامـل  پدافنـد  دیدگاه از کشور نفتی هاي زیرساخت شناسی )، آسیب1389وحیده( الهام و باقري، سبحانی،
، 1مقاوم، ص هاي سازه و غیرعامل پدافند کنفرانس عسلویه، اولین پارس انرژي ویژه منطقه موردي نمونه
  .www.civilica.comسایت
 ماهنامـه  دو طبیعـی،   بالیـاي  و مترقبـه  غیـر  حـوادث  در بحـران  )، مـدیریت 1385محمدرضـا(   عطرچیان،

  . 37 -40،ص63 شماره کارشناس،
  .104-105 ص ،23 شماره ابزاردقیق، و مصنوعی هوش ماهنامه دو بحران، مدیریت  ،)1389(منصور عزتی،
  غیرعامل، پدافند فصلنامه عامل، غیر پدافند منظر ازها  محوطه طراحی مالحظات ،)1389(مصطفی شاد، فرزام

  .57 -65ص ،5 شماره
 فنـد پدا اصـول  اسـاس  بر شهریار اداري شهرك موقعیت )، تحلیل1391حسن( امینی، حسن و حسینی کامران،

http://www.civilica.com
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، 23 ، دوره)اصـفهان  دانشـگاه  انسـانی  علـوم  پژوهشـی  مجلـه ( محیطی ریزي برنامه و جغرافیا غیرعامل، 
    .163-176،ص)47 پیاپی( 3شماره
 در پزشـک  و پرسـتار  فصلنامه نوین هاي فناوري نقش نوین، جنگ در عامل غیر پدافند ،)1392(علی کرمی،
  . 42-37 ،ص21 شماره سوم، سال ،رزم
 دانشـگاه  یـک،  شماره بهداشت مرکز اصفهان غیرعامل، پدافند مبانی و ، اصول)1391(غیرعامل پدافند کمیته

  .6-54ص. اصفهان استان درمانی بهداشتی، خدمات و پزشکی علوم
 ویـژه ( بحـران  مـدیریت  بـا  آشنایی ،)1392(پرورش و آموزش وزارت غیرعامل پدافند کمیته پژوهش گروه

  . 1-24غیرعامل،ص پدافند کمیته ،)مدرسه در بحران مدیریت کمیته آموزش
 محـدوده  با مشترك میادین و مرزي مشترك میادین )، توسعه1392مصطفی( نژاد، و مرادي مکوندي، مهران

 پدافنـد  نگـرش  بـا  حفـاري  نـوین  هـاي  فنـآوري  و شـها  رو از اسـتفاده  با ساحلی خطوط و جزایر شهري،
  .31-45 ص ،100 شماره گاز، و نفت تولید و اکتشاف غیرعامل، ماهنامه

  . اشتر مالک صنعتی دانشگاه انتشارات تهران،. غیرعامل پدافند مبانی و اصول ،)1389(جعفر نیا، موحدي
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  تحلیل مبانی و اصول پدافند غیرعامل 
  4منصور غنیان، 3بهمن خسروي پور، 2برادرانمسعود ، 1زینب مهمدي کربالیی

  
  چکیده

همواره وجود داشته و پیوسته بشر بـا   خلقت خود آغاز از توسط بشرغیرعامل  بکارگیري پدافند
 در محل زندگی خود تـالش امنیت ي قرار بربه  خودهاي  نیازمنديو بین تهدیدات  تعادل ایجاد

 هـا در برابـر   که موجب غلبـه انسـان   است همیشگی و دایمی این تالش یک جهادنموده است، 
 برابر در یدفاعهاي  موثرترین روش یکی از عنوان بهغیرعامل  پدافندشده است، بنابراین تهدیدات 
و همه جانبه توسعۀ  موجب  آن استفاده ازکه  باشد می برخوردار بسیار طوالنیقدمتی  از، تهدیدات

هاي گوناگون نظیر صنعت، کشـاورزي و... را   بخشاز تهدیدات در اثرات ناشی همچنین کاهش 
هـاي مختلـف،    زمینـه  غیرعامل درپدافند اصول و مبانی  خواهد داشت. بدین ترتیب به کارگیري

جهت ایجاد و افزایش امنیت زندگی فردي و اجتماعی بشر به شمار خواهـد   راهکارهاي مناسب
 تدوین اینترنتیهاي  سایت و مکتوب نابعم از استفاده با و مروري روش به کهاین مقاله  دررفت. 
، مبانیبیان  ضمننگاهی اجمالی به مباحث ذکر شده انداخته شده و سعی شده است  است شده

 و، بررسی رامالی و جانی که نتیجه به کارگیري آن است  خسارات کاهش، پدافندغیرعامل اصول
  . نماید ارائه رادر این زمینه  الزم راهکارهاي
  مبانی پدافند غیرعامل، اصول پدافند غیرعامل، کاهش خسارت، امنیت.  :ها کلیدواژه

   

                                                   
  ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان  -نشجوي کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزيدا .1
 دانشیار و عضو هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان .2
 کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستانعضو هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه  .3
  علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان عضو هیأت .4
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  مقدمه-1
 متضاد و متقابل معناي به پد پیشوند  که شده تشکیل آفند و پد جزء دو از پدافند ي واژه شناسی لغت علم در

 را پدافند ي ه واژ شود ترکیب آفند با پد پیشوند وقتی است، دشمنی و جدال و جنگ معناي به آفند و است
در این صورت  .)11: 1391غیرعامل، پدافند کمیته(شد خواهد تراز هم دفاع ي ه واژ با که آورده وجود به

 بازدارندگی، افزایش موجب آن کارگیري به که اي مسلحانه غیر اقدامات مجموعه به غیرعامل پدافند
 برابر در بحران مدیریت تسهیل و ضروريهاي  فعالیت تداوم ملی، پایداري ارتقاء پذیري، آسیب کاهش

 فعالیت واقع در) 1: 1391ساختمان، ملی مقررات دفتر(شود می است، گفته دشمن نظامی اقدامات و تهدیدات
 خسارات شدن وارد از توان می آن اجراي با و نبوده تسلیحات و افزار جنگ کارگیري به مستلزم که هایی
 میزان و نموده جلوگیري انسانی تلفات و غیرنظامی و نظامی حساس حیاتی، تأسیسات و تجهیزات به مالی

 کشاورزي بخش اینکه به توجه با ).3: 1389نیا، موحدي(داد کاهش ممکن حداقل به را تلفات و خسارات
به کارگیري اصول پدافند  آید می شمار به جامعه هر در اقتصادي و تولیديهاي  بخش ترین اساسی از یکی

 پدافند بنابراین). 181: 1386همکاران، و حصاري مختاري(باشد می غیرعامل در آن بسیار حائز اهمیت
به ویژه  مختلفهاي  بخش در آن کارگیري به و آن به پرداختن که است جدیدي موضوعات از یکی غیرعامل

 اصول و مبانی تحلیل مطالعه، از هدف . باشد می اهمیت حائزها  در بخش کشاورزي و همچنین در سایر بخش
، مفاهیم، کشاورزي بخش در غیرعامل پدافند اهمیت بر تأکید ضمن دارد تالش و باشد می غیرعامل پدافند

 ارائه زمینه این در الزم راهکارهاي و بررسی، اصول، اهداف و سایر موضوعات مرتبط با پدافند غیرعامل را
هاي  سایت و مکتوب منابع از استفاده با اطالعات آوري جمع و است مروري صورت به حاضر مقاله. نماید

  باشد. می اینترنتی
  مفاهیم و تعاریف -2
 برابر در داشته سعی بشر دوران هر در دلیل همین به است فطري امر یک بشر در دفاع اینکه به توجه با

 خود از غیرنظامی یا نظامی هاي حمله یا تهاجم جمله از امنیتی تهدیدات سایر و غیرطبیعی و طبیعی حوادث
 جاللی(شد خواهد بیان زیر شرح به که شود می انجام صورت دو به دفاع دلیل همین به نماید، دفاع

  ).5: 1391فراهانی،
  عامل پدافند -1-2

 به هوا و هوا به زمینهاي  موشک( افزارها جنگ مستقیم استفاده و کارگیري به از است عبارت عامل پدافند
 هوایی حمالت آثار کاستن یا نمودن خنثی جهت الکترونیکی ضد اقدامات و) هوایی پدافند توپخانه زمین،
  ).12: 1388شیخی، باغ(است دولتمردان توسط شده تعیین پیش از و نظر مورد اهداف براي دشمن



  q  1559  تحلیل مبانی و اصول پدافند غیرعامل
 

  

  غیرعامل پدافند -2-2
 انسانی، نیروي پذیري آسیب کاهش موجب که است غیرمسلحانه اقدامات از اي مجموعه غیرعامل پدافند

 ) در واقع1: 1388،دفتر مقررات ملی ساختمان(گردد می... و ها، سرمایه تجهیزات، تاسیسات، ها، ساختمان
 غیرنظامی هاي دفاع تمام  و دانست اسلحه از استفاده بدون تهدیدات برابر در دفاع را غیرعامل پدافند توان می
  ).5: 1391فراهانی، جاللی(شود نمی استفاده اسلحه از دفاع این در چون گرفت خواهند  قرار حوزه این در
  غیرعامل پدافند و عامل پدافند تفاوت -3

 از استفاده با  مسلح نیروهاي معموالً عامل پدافند در است پدافند اجراي نوع در اصطالح، دو این عمده تفاوت
 از استفاده بدون غیرعامل پدافند اما نمایند، می دفاع دشمن حمله مقابل در جنگی و نظامی تجهیزات و وسایل

 و تجهیزات به مالی خسارات شدن وارد از پدافندي، اصول از استفاده با و نظامی تجهیزات و امکانات
 حد تا را خسارات و تلفات میزان و نموده جلوگیري انسانی تلفات همچنین و حساس و حیاتی تأسیسات

 خواهد انجام نظامی افراد توسط معموالً عامل، پدافند بنابراین. )21: 1388شیخی، باغ(دهد می کاهش امکان
 کار توانند می نظامی غیر افراد هم و نظامی افراد هم نیست سالح به نیازي چون عامل، غیر پدافند ولی شد
 با عامل پدافند همان یا عامل دفاع یا نظامی دفاع مختصر طور به )12:  1392سلیمانی،(دهند انجام را دفاع

 بدون که غیرعامل پدافند همان یا غیرعامل دفاع یا غیرنظامی دفاع و گیرد می صورت اسلحه از استفاده
 جاللی(داشت خواهد ادامه همیشه و داشته وجود تاریخ ابتداي از و گیرد می صورت اسلحه از استفاده
  ).5: 1391فراهانی،

  اهمیت پدافند غیرعامل -4
 از انکارناپذیر هایی نمونه حاضر، قرن در  و بشري تاریخ گذشتههاي  جنگ در شده ثبت شواهد و تجارب
 از بارزيهاي  نمونه زیر ي شده مطرح موارد. نماید می ثبت و آشکار را غیرعامل پدافند حیاتی اهمیت
  باشد: می که به شرح زیر است غیرعامل پدافند اهمیت

  .است انسانی نیروي بقاي و حیات ادامه و ماندن زنده موجب غیرعامل، پدافند اقدامات کارگیري به -1
  .شود ها می ساخت زیر پایداري و نظامی تسلیحات در اقتصادي جویی صرفه موجب غیرعامل، پدافند -2
 زمینی حمالت و هواییهاي  ن بمبارا و حمالت برابر در مهم و حساس حیاتی، مراکز از غیرعامل، پدافند -3

 و بحرانی شرایط در مقاومت و فعالیت ادامه و داده کاهش را صدمات و خسارات نموده، محافظت دشمن
  .نماید می ممکن را جنگ

  .شود می نیز بازدارندگی باعث و دشمن به بیشترهاي  هزینه تحمیل موجب غیرعامل، پدافند اقدامات -4
 همچنین  و شده دشمن به مناسب زمان و مکان در زدن ضربه براي نیروها حفظ موجب غیرعامل، پدافند -5

  .شود می مهاجم نیروي و دشمن عمل ابتکار و آزادي سلب موجب
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 مفهومی سیاسی، و بشردوستانه دید و اخالقی نظر از و دارد کمتريهاي  هزینه و مخارج غیرعامل، پدافند -6
  .دارد عامل پدافند به نسبت تري دوستانه و آمیز صلح

:  1388شـیخی،  بـاغ (اسـت  اسـتقالل  و وابستگی عدم خودکفایی، سیاست با منطبق دفاعی غیرعامل، پدافند -7
14.(  

  غیرعامل پدافند اصول -5
 اهداف به توان می بکارگیري صورت در که است زیربنایی و بنیادي اقدامات مجموعه غیرعامل، پدافند اصول
 علوم مهندسی، و فنی علوم شاخه سه در که علومهاي  ه حوز تمامی غیرعامل پدافند. رسید غیرعامل پدافند
 پدافند اصول به دستیابی جهت را ما علوم این گرفته خدمت به را گیرند می قرار تجربی علوم و انسانی

  :باشد می زیر شرح به غیرعامل پدافند اصول نمود، خواهند یاري غیرعامل
 مطلـوب  مکانیـابی  و باشـد  مـی  اسـتقرار  محـل  و نقطه ترین مناسب و بهترین انتخاب معناي به یابی: مکان-

 و نمود، محسوب حساس و حیاتی مراکز پذیري آسیب کاهش در غیرعامل پدافند اقدام مهمترین تواند می
 از کـه  سـرزمین  آمـایش  و طبیعـی  عوارض از استفاده حداکثر قبیل از امنیتی و دفاعی معیارهاي و عوامل
  .نماید می جلوگیري بر هزینه و پیچیده مشکالت از بسیاري بروز

 مخفـی : از عبارتند استتارهاي  روش و باشد می اطراف محیط با تجهیزات و تأسیسات سازي همگون استتار:-
 مهمتـرین  کـه  دارد بسـتگی  متعددي عوامل به استتار روش انتخاب است، سازي بدل سازي، همگون سازي،
  .باشد می شناساییهاي  سیستم و تهدید نوع محیطی، موقعیت وضعیت، زمان، موضوع،: از عبارتند آنها

 و تأسیسـات  قرارگـرفتن  از مـانع  مصـنوعی  و طبیعـی  عـوارض  از اسـتفاده  بـا  کـه  اقداماتی کلیه به اختفاء:-
 انجـام  سـختی  بـه  دشـمن  توسـط  هـدف  تشخیص که طوري به شده گفته شود می دشمن دید در تجهیزات

 تأسیسـات،  از حفاظـت  و سـازي  پنهـان  هنـر  و فـن  پوشش، اختفاء. پذیرد می انجام تأخیر با یا و شود می
  .باشد می دشمن تیر و دید برابر در انسانی نیروي و تجهیزات

 برآورد و اطالعات به رسیدن در مهاجم گمراهی و غفلت موجب که شده طراحی اقدامات کلیه به :فریب-
  .شود می اطالق باشد، می مقابل طرف کیفی و کمی توان از صحیح

 تقلیـل  منظـور  بـه هـا   فعالیـت  یا تجهیزات نیروها، زدایی تمرکز و نمودن پخش و باز گسترش،: پراکندگی-
  . ندهد تشکیل را واحدي هدف آنها از اي مجموعه که طوري به تهدیدات، مقابل در آنها پذیري آسیب

 چنـد  اسـت  ممکـن  که باشد می دشمن تهاجم و تهدید وقوع به نسبت هشدار و آگاهی معنی به :خبر اعالم -
 بـه  تـأثیر  کـه  گـردد  اعـالم  دشمنی یا جنگ آغاز از تر طوالنی زمانی یا و روز چند ساعت، چند دقیقه،
  .دارد پذیر آسیب کاهش و گیري غافل عدم در سزایی

 تجزیـه  و پیشینهاي  ن بحرا سیستماتیک ي مشاهده ي وسیله به که کاربردي، است علمی :بحران مدیریت-
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 پیشـگیري  فجـایع  وقوع از بتوان آن  ي وسیله به که است راه حل هایی یافتن جستجوي در آنها، تحلیل و
. نمایـد  فعالیـت  اوضـاع  بهبود جهت در بحران  وقوع صورت در  و شود آماده آنها با مقابله براي یا نماید،
 غیرعامل پدافند اصلی اهداف از ،ضروريهاي  فعالیت و تولید استمرار و پذیري آسیب کاهش که جا ازآن
 پدافنـد  اساسـی  اصـول  مجموعه در حلقه کاراترین و ترین جامع از یکی بحران مدیریت رود، می شمار به

  ).14-16: 1391غیرعامل، پدافند کمیته(شود می محسوب غیرعامل
  غیرعامل پدافند اهداف -6

به  را تامیزان خسار و گرفتهرا  امکانات و افراد نابودى جلوى که شدهگفته  کارهایى به عامل غیر پدافند
اما به طور کلی  )7:  1392(سلیمانی،است عامل پدافند غیر در هدف ترین مهم این حداقل ممکن برساند

 اهداف پدافند غیرعامل عبارتند از:
 دشـمن،  آفنـدي  تسـلیحات  گیري هدف و و دقت یابی هدف شناسایی،هاي  سامانه توانایی و قابلیت کاهش -1

 و حسـاس  مراکـز حیـاتی،   رسـانی  خدمات و حیاتیهاي  فعالیت و عملیات استمرار بقا و قابلیت بردن باال
  .جنگ بحران و تهدید، وقوع شرایط در کشور نظامی مهم

 و حساس حیاتی، مراکز انسانی، نیروي و تأسیسات، تجهیزات  صدمات  خسارات، پذیري، آسیب کاهش -2
  .دشمن عملیات و حمالت و تهدیدات برابر در کشور نظامی و غیر نظامی مهم

  دشمن و ایجاد شرایط سخت و دشوار براي وي در صحنه عملیات. از عمل ابتکار و آزادي سلب -3
  .انسانی نیروي و تسلیحاتیهاي  هزینه در صرفه جویی -4
  .بازدارندگی تقویت و دشمن به بیشترهاي  هزینه تحمیل و فریب -5
  .تهاجمات دشمن برابر در خودي نیروهاي و مردم و مقاومت تحمل آستانه افزایش -6
  کشور. ملیهاي  سرمایه و وحدت انسجام ،روحیه حفظ -7
  کشور. استقالل و ملی امنیت ارضی، حفظ تمامیت -8
سیاسـت   ملـی در کـل فضـاي سـرزمینی کشـور از طریـق اعمـال       هـاي   توزیع ثروت، جمعیـت و سـرمایه   -9

کلیدي و مراکز حیاتی، حساس و مهـم تولیـدي   هاي  و پراکندگی زیرساخت تمرکززدایی، آمایش سرزمین
  محصوالت کلیدي( نیروگاهی، پاالیشگاهی، صنعتی، نظامی، غذایی، آبرسانی و...).

  الزم مقابله با دشمن در شرایط تهدیدات نامتقارن.هاي  ایجاد آمادگی-10
به تلف نمودن منابع محدود خود بر روي اهداف تحمیل هزینه بیشتر به دشمن از طریق وادار نومدن وي  -11

  کاذب و فریبنده و سلب اصل صرفه جویی قوا از وي.
  .)24: 1389(موحدي نیا،باال بردن توان دفاعی کشور -12
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  پدافند غیرعاملو کارکردهاي علمی هاي  حوزه -7
گیرد به طوري که ساماندهی جامع آن  می اقدامات دفاع غیرعامل حوزه وسیعی از علوم مختلف را در بر
باید در ایجاد ساختارهاي سازمانی، طرح  می نیازمند استفاده و بهره برداري مناسب از علوم گوناگون است و 

هاي  تخصصی و اقدامات اجرایی در حوزههاي  تحقیقاتی، بسط و توسعه آموزشهاي  ریزي و اجراي پروژه
در عصر همچنین  )26: 1389(موحدي نیا، شود می ) نمایش داده1(که در شکل مختلف علمی توجه خاص شود

کنونی یکی از مقوالتی که توجه خیلی از جامعه شناسان، عالمان اهل سیاست و مدیریت و خیلی از 
باشد(ملکی  می مختلفهاي  اندیشمندان دیگر را به خود جلب کرده است، کاربرد پدافند غیرعامل در حوزه

مفاهیم استخراج شده از سیاست هاي کلی نظام در مورد پدافندغیرعامل  )1:ص1392،طوالبی و ملکی طوالبی
  ).1391،32شود(اسکندري، می ) نمایش داده2در شکل(

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  پدافند غیرعاملعلمی هاي  حوزه )1(شکل
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  )کارکردهاي پدافند غیرعامل2شکل(

  
  

  در بخش کشاورزي غیرعامل پدافند -8
 با که شده اطالق گیاه و دام حوزه در پیشگیرانه اقدامات مجموعه به ،بخش کشاورزي در غیرعامل پدافند

 افزایش داد،  به را بخش کشاورزي آسیب پذیري آستانه کاهش و تهدیدات را اثر قدرت توان می آن اجراي

 این رساند، خواه  ممکن حداقل به تهدیدات را از ناشی احتمالی تلفات خسارات و میزان توان می ترتیب این

در  )1: 1392زیست محیطی باشد(شیرمحمدي، و غیرعمدي غیرمستقیم، یا باشد عمدي و مستقیم تهدیدات
به )3( یدي را در بر دارد که در شکلبخش کشاورزي فوادر  پدافند غیرعامل حقیقت به کارگیري اصول

  ).1: 1391شود(صفري و همکاران، می برخی از آنها اشاره
  

 

  

  

  

 فواید به کارگیري اصول پدافند غیرعامل در بخش کشاورزي )3شکل(
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  در بخش کشاورزي غیرعامل پدافنداهمیت به کارگیري مبانی و اصول  -9
به طور و  آمدهبه شمار  در مناطق مختلف از حوزه هاي بسیار حساسیکی که بخش کشاورزي  ییاز آنجا

کمکی مؤثر،  می تواندصحیح تولید هاي  روش کارگیريبه  ،مستقیم با امنیت غذایی توده مردم سر کار دارد
لف انسانی در جوامع مخت امنیت غذایی ).1: 1391ي غذایی باشد(وطن خواه و زمانی، تکمیل زنجیره جهت

خواهد  اي قابل مالحظهبهبود با افزایش سرمایه گذاري و اصالحات سیاسی  ضرورتی انکار ناپذیر است
کشاورزي و  بخش درها  دولت حمایتی سیاست هاياز این رو  )Omotor,2010:13)  & Tonukariیافت

باشد(مهرابی بشرآبادي و  غذایی امنیت عوامل تأثیر گذار بر از تواند، می مرتبط با کشاورزيهاي  سایر بخش
صحیح هنگام رو برو شدن با بحران را تصمیم گیري جهت را خود زمینه اي )و 1: 1389موسوي محمدي،

. بدون در نظرگیري اصول پدافند غیرعامل در بخش )Theobald et al., 2005:1906سازد( می فراهم
 افت خاك، فرسایش مراتع، تخریب ها، مدا شدن تلف غذا، کشاورزي، محصوالت تولید کاهشکشاورزي با 

 منابع و گیاهان شکل در نامطلوب تغییرات و)131:1382عزیزي،(زیرزمینیهاي  آب سطح
 حتی و فرهنگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادي،هاي  نابسامانی و) Yordanov et al 2003:187,.(طبیعی
 و آثار جمله از) 57: 1391همکاران، و یگانه محمدي( روبرو خواهیم شد محیطی زیستهاي  بحران

 کمبود مکانی، و زمانی تغییرات گیاهان، رشد محدودیت شیرین، آب منابع کمبود پدیده، ایندیگر  پیامدهاي
 گونه تغییر زیست، محیط آلودگی زیست، محیط در تعادل عدم و دما افزایش و تعرق و تبخیر افزایش بارش،
: 1384گورابی، رمضانی(قحطی ها، تاالب شدن خشک بیکاري، افزایش مهاجرت، فقر، ها، بیماري افزایش ها،

 اشاره توان می محصوالت قیمت افزایش و درآمد کاهش کشاورزي، کار نیروي کاهش ،)256
امنیت غذایی و حرکت کشاورزي به دور از بنابراین افزایش  ).Edwards et al .2011:119,(نمود

 ).Altieri & Rosset, 1999:155 (بایست مورد توجه جدي قرار گیرد می شیمیاییهاي  وابستگی به نهاده
اي   ریزي مناسب جهت پیشگیري یا کاهش آثار مخرب این پدیده از اهمیت ویژه برنامه به همین منظور 

تواند سالمت انسان را  امنی غذایی می با توجه به اینکه نا .)5: 1388یی،زاده و هدا ی(علمباشد می برخوردار
 & Osmanc(سازد می الزامیضرورت توجه به اصول پدافندغیرعامل  دهد قرار ریحت تأثت

Pala,2009:43(.  
  

  پدافند غیرعامل در بخش کشاورزيجهت راهکارهاي موثر  -10
 از ناشی حوادث با رویارویی ي ویژه رویکرد بر تمرکز با کشاورزي زمینه در غیرعامل پدافندهاي  پروژه
 و انسانی نیروي پذیري آسیب کاستن هدف با طبیعی مخاطرات و انسانی غیرنظامی، نظامی، مسائل جنگ،
 بخش اینکه به توجه با )71: 1390همکاران، و جوانمردي(باشد می جوامع در حیاتی تجهیزات افزایش
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 و آمادگی ایجاد لزوم است) ها دامپروري و مزارع( کشاورزي مراکز و محصوالت گستردگی داراي کشاورزي
 کشاورزي طبیعی تهدیدات با مبارزه جهت جدیدهاي  فناوري و غیرعامل پدافند اصول کارگیري به تضرور
 و اطالعات فناوري از استفاده منظور همین به ).54: 1390همکاران، و نوربخش(شود می احساس پیش از پیش

 طور به که است کشاورزي تولیدات بهبود جهت مؤثر راهکارهاي از یکی کشاورزي در نوینهاي  تکنیک
 ایفا زمینه این در بسزایی نقش و باشد داشته را سرزمین و طبیعی منابع بهبود و حفاظت تواند می همزمان
در این راستا محدودیت اطالعات کشاورزان در ارتباط با شناخت،  ).et al.,2006:58 Dumanski(نماید

به عنوان و ... بیانگر، ضرورت و اهمیت ترویج کشاورزي ها  پیشگیري و کنترل اثربخش آفات و بیماري
سازد، در حقیقت  می جهت در اختیار قرار دادن اطالعات سودمند به کشاورزان پررنگ راهکاري دیگر

ترویج کشاورزي در زمینه امنیت غذایی، تولید غذاي سالم و ارتقاي کیفیت محصوالت براي هاي  فعالیت
بایست با مالحظات پدافند غیرعامل صورت  می وانایی کشت گیاهان سالم و...بازارهاي داخلی و خارجی و ت

 بود، نخواهد موفق آموزش بدون کشاورزي توسعههاي  . برنامه)426: 1391کرمی دهکردي و انصاري،(گیرد
 یاري(نمود اي ویژه توجه کشاورزي بخش در توسعه جهت کشاورزي آموزش مقوله به بایست می

 ساز زمینه گوناگون،هاي  شیوه به تواند می کشاورزي دانش ي زنجیره در کشاورزي آموزش )14: 1390بیگی،
 )،1: 1387،مرتضوي و اسکی مختاري(شود شغلی ترکیب در دگرگونی و برداري بهره در کشاورزي تقویت

 همتی(روستایی توسعه پایدار، کشاورزي تحقق غذایی، امنیت بهبود در کشاورزي مراکز آموزش بدیت ترتیب
 مسیر در هدفمند، نگاهی با دانش و تولید علم جهت در الزمهاي  پیشرفت و کسب )1: 1386،همکاران و

  ).1: 1390نجات،(باشد می مفید بسیار متخصصان و اشتغالزایی
  

  نتیجه گیري -11
شود و جامعه اي  می با توجه با اینکه بخش کشاورزي یکی از محورهاي تولیدي در هر جامعه اي محسوب

سالم است که مردم آن دسترسی به غذاي سالم و به دور از آلودگی داشته باشند بنابراین براي رسیدن به این 
مهم، ضرورت به کارگیري اصول پدافند غیرعامل در بخش کشاورزي در شرایط بحرانی نظیر خشکسالی و 

و مالی را خواهیم داشت و  جنگ و ... امري الزم دانسته، زیرا در این صورت کمترین خسارت و تلفات جانی
  مردم نیز از سالمت جسمی و روانی و امنیت در شرایط بحران برخوردار خواهند شد.

  پیشنهادها -12
  شود: می ، پیشنهادهاي زیر ارائهمنابع طبیعی موجوداستفاده بهینه از  بهبود بخش کشاورزي و  جهت

در راسـتاي پدافنـد    و....هـا   راتـع، جنگـل  مزمین کشـاورزي،  مدیریت و حفاظت از هایی جهت تهیه طرح  -
  غیرعامل.
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  در امر اطالع رسانی و افزایش آگاهی روستاییان در راستاي پدافند غیرعامل.ها  مانسازمشارکت فعال  -
   ي در راستاي پدافند غیرعامل.کشاورز ي نهیموفق در زم يکشورهاهاي  تجربه يریبه کارگ -
کمپوست به جـاي کودهـاي شـیمیایی جهـت افـزایش سـالمت        مصرف و جایگزین نمودن کودهاي ورمی -

  و امنیت غذایی در جامعه.ها  انسان
  گیاهی در بخش کشاورزي.هاي  استفاده از ارقام مقاوم به امراض و بیماري -
ترویجی در ارتباط با رعایت اصول پدافند غیرعامل در بخش کشاورزي به  –آموزشی هاي  برگزاري کالس -

  نش و مهارت کشاورزان.منظور افزایش دا
  

  منابع و مراجع
 بوسـتان  انتشـارات  تهران، ،)کارشناسان و مدیران ویژه(غیرعامل پدافند هاي دانستنی،)1391(حمید اسکندري،
  .حمید

 انتشـارات  ،تهـران  مردمـی،  پایـدار  مقاومت با غیرعامل پدافند عمومیهاي  دانستنی ،)1388(احمد شیخی، باغ
  .مستضعفین بسیج سازمان آموزش و تربیت معاونت

شناسایی عوامل مـؤثر بـر    ،)1390(کرباسیان، مهدي و خبوشانی، اعظم جوانمردي، محمد. زنجیرچی، محمود.
جهت ارتقاء پدافند غیرعامل. مجله علوم  RBFعصبی هاي  افزایش سطح چابکی سازمان با رویکرد شبکه

  .71-82،ص2، شماره2پدافند غیرعامل، سال هاي  و فناوري
 ،غیرعامـل  پدافنـد  دانـش  و فرهنـگ  فصلنامه ،سالح بدون دفاع بر شرحی ،)1391(غالمرضا فراهانی، لیجال

  .5ص شماره، پیش
مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل. نشر توسعه ایران. ویـرایش یـک،    ،)1391دفتر مقررات ملی ساختمان(

  .1-52ص
. نشر توسعه (مقررات ملی ساختمان)مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل ،)1388دفتر مقررات ملی ساختمان(
  .1-179ایران. ویرایش ششم، ص

 نـواحی  در بارندگی نرمال درصد شاخص از استفاده با خشکسالی پدیده بررسی ،)1384(بهمن گورابی، رمضانی
  .249-256ص ،2شمار ،10جلد بیابان، مجله گیالن، مرکزي
 پدافنـد  کمیتـه  پـرورش،  و آمـوزش  وزارت ،پایـدار  ملـی  مقاومت غیرعامل پدافند ،)1392(محمود سلیمانی،

  .1-23ص غیرعامل،
 مـدیریت جهادکشـاورزي   عمـومی  روابـط  ،مقـاومتی  کشاورزي و غیرعامل پدافند ،)1392شیرمحمدي، رضا(

    .1-3ص ،نیشابور
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 اولـین ، کشـاورزي  در بیوتروریسـم  و غیرعامـل  پدافند ،)1391(حسین کمالی، و زهره یوسفیان،. سام صفري،
  .www.civilica.comسایت، 1، صپایدار توسعه به دستیابی راهکارهاي ملی کنفرانس

هـاي   پـژوهش . قـزوین  دشـت  در زیرزمینـی  آب منـابع  و اخیـر هاي  خشکسالی ارتباط ،)1382(قاسم عزیزي،
  .131-143ص ،46شماره جغرافیایی،

 مطالعـه ( لـرزه  زمین و گسلش خطر با ارتباط در بحران مدیریت، )1388(اصغر علی،هدایی. هیوا زاده، علمی
  .5-13،ص4شماره ،1سال نجات، و امداد نشریه ،)سیالخور دشت منطقه موردي

 دنیا در گیاهی بهداشت مدیریت اطالعات نظام بر تحلیلی ،)1391(افشین انصاري، و اسماعیل دهکردي، کرمی
 و تـرویج  علـوم  کنگـره  چهـارمین  مقـاالت  خالصـه  مجموعه، ایران کشاورزي ترویج براي هایی درس و

  .426ص. ایران طبیعی منابع و کشاورزي آموزش
 دانشـگاه  یـک،  شماره بهداشت مرکز اصفهان ،غیرعامل پدافند مبانی و اصول، )1391(غیرعامل پدافند کمیته

  .6-54ص. اصفهان استان درمانی بهداشتی، خدمات و پزشکی علوم
 بـر  کشـاورزي  بخش از دولت هاي حمایت تأثیر، )1389(حمیده محمدي، موسوي. حسین بشرآبادي، مهرابی

  .1-116ص ،3 شماره ،4 جلد کشاورزي، اقتصاد مجله، ایران در شهري خانوارهاي غذایی امنیت
واکاوي تأثیرات خشکسالی بر اقتصاد نـواحی   ،)1391محمدي یگانه، بهروز. رضایی، حجت و چراغی، مهدي(

، 2فصـلنامه برنامـه ریـزي منطقـه اي، سـال      ،)1375-1385تان ابرکـوه(طی دوره زمـانی   روستایی شهرسـ 
  .57 -68، ص6شماره

 آن تأثیرات بررسی و غیرعامل پدافند کاربرد لزوم ،)1392(امیرمحمد طوالبی، ملکی و حسین طوالبی، ملکی
 آزاد دانشـگاه  تبریز، پایدار، شهرسازي و معماري، عمران مهندسی المللی بین کنفرانس مرزي، شهرهاي در

  .1ص.تبریز واحد اسالمی
  . اشتر مالک صنعتی دانشگاه انتشارات ،تهران. غیرعامل پدافند مبانی و اصول ،)1389(جعفر نیا، موحدي

ابعـاد اهمیـت خـدمات     ،)1386مختاري حصاري، آرزو. شعبانعلی فمی، حسـین و زراعـی دسـتگردي، زهـرا.(    
ترویجـی   -ماهنامه علمـی  ،کشاورزي با تأکید بر تمرکزدایی در برنامه ریزي ارائه خدمات به کشاورزان

  .181-198.ص276، شماره27وزرات جهاد کشاورزي معاونت ترویج و نظام بهره برداري، سال 
 کـارآفرینی  توسـعه  در کشـاورزي  آموزش مرکز نقش ،)1387(مهدي مرتضوي، و رضا حمید اسکی، مختاري

ــال ــاورزي، دیجیت ــی همــایش کش ــعه مل ــوزش کــارآفرینی توس ــاي  درآم ــاربردي علمــیه ــاورزي ک ، کش
  .www.civilica.comسایت،1ص
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  اینترنت بر هویت دینی با رویکرد پدافند غیرعامل تأثیربررسی 
   2زهره توکلی، 1میرزایی ملکیان محمد

  
  چکیده

تخریب هویتهاي ، را عامل و تسهیل کننده تهاجم فرهنگی غرب اینترنت، انپرداز نظریهبسیاري از 
امروزه . دانند می و در نهایت یکسانی فرهنگی، اجتماعی و بومی و به نفع فرهنگ مسلط آمریکایی

انسان ایرانی آورده و از درون هاي  مسلط را به خانههایی از فرهنگ تجربه، سایتهاي متنوع اینترنتی
هاي  چشم اندازهاي آنان را به شدت تحت تاثیر فرآوردهو انسان و جامعه ایرانی را به چالش طلبیده 

، کنند می استفاده سایتهاي اینترنتیبیشتر افرادي که از ، مسئله مهم این است کهاند.  هخود قرار داد
در نتیجه تحت تاثیر الگوها و ارزشهایی هستند که از طریق این رسانه . دنوجوانان و جوانان هستن

مرزهاي ملیتی را ، که این فضاي نوین کند می ایجادفضاي فرهنگی نوینی ، اینترنت. گردداشاعه می
را بیش از پـیش   دینیگشاید که احساس هویت جمعی و تعلق نوردد و عرصه تازه اي می می در

بنابراین پیش بینی و بکارگیري اقدامات پدافند غیرعامل براي مقابله بـا  . دهد می قرار تأثیرتحت 
رسانۀ  تأثیربررسی ، هدف این پژوهش. رسد می ضروري به نظرهویت جامعه ة عوامل تخریب کنند

دیدگاه آنتـونی  . باشد می اینترنت در شکل گیري هویت دینی جوانان با رویکرد پدافند غیرعامل
چارچوب  عنوان ، بهگیري هویت در دوران مدرن در سایه وسایل ارتباط جمعی گیدنز درباره شکل

. باشـد  می ساله شهر تهران 15 -29جامعه آماري کلیه جوانان . نظري پژوهش انتخاب شده است
 پرسشـنامه ها  نفر و ابزار گردآوري داده 407روش نمونه گیري بصورت خوشه اي و حجم نمونه 

. در میان جوانـان دارد  دینیقوي هویت  حاکی از نوعی احساس نسبتاً تحقیقهاي  یافته. باشد می
ارتباط مستقیمی با ، در میان جواناندینی سطح بحران هویت  نتایج پژوهش حاکی از آن است که

از جمله ، هدف قرار دادن باورهاي دینی و مذهبی با رویکرد دین ستیزانه. استفاده از اینترنت دارد
در نتیجه . سیاسی حاکم بر آن است -نرم بر علیه کشور و نظام اجتماعی  اقدامات دشمن در جنگ

که در پدافند است از عواملی یکی  عنوان بهبراي حفظ و تقویت هویت دینی فرهنگی  ریزي برنامه
  . گیرد غیرعامل باید مورد توجه قرار

  پدافند غیرعامل ، اینترنت، رسانه، هویت دینی ها: کلیدواژه
    

                                                   
 malekiyan2711@yahoo.com/ دکتري جامعه شناسی و مدرس دانشگاه  .1
  tavakolizohreh@yahoo.com/ کارشناس ارشد علوم ارتباطات و پژوهشگر صدا و سیما .2
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  مقدمه
جامعه سنتی، عموماً هویت از پیش محرز است و از طریق عضویت در گروه یا اجتماعات به افراد داده می در 

در مقابل، با پیداش نخستین  شود و بدین ترتیب از بیرون و به دست نظام خویشاوندي و دینی تعیین می گردد.
ت درونی افراد منتقل می شود. بارقه هاي فرهنگی جامعه مدرن، محل وقوع فرایندهاي تکوین هویت به حیا

بین افراد و عقاید و تعلقات جمعی فاصله می افتد و همین امر  ،همین که پیوندهاي گروهی سست می شوند
آن می دارد تا فارغ از عقاید عرفی و مستقل از چارچوبهاي آیینی آنها، جامعه را مطابق با جهان  رآنان را ب

مقابله با آن  هنو بسازند، دگرگون سازند و یا بو دلبستگی هاي شخصی خویش از ها  بینی
  ).114:1385برخیزند(دان،

هـاي مختلـف فرهنـگ و زنـدگی        ترین مسایل حوزه ترین و اساسی یکی از مهم هویت در دوران اخیر، به
عنـوان شـالودة هسـتی     است. هویت بـه    مردم در جوامع جدید به ویژه در کشورهایی مانند ایران تبدیل شده 

هـاي اخیـر،    است. در طی دهـه   ترین مسایلی است که نسل امروز با آن درگیر  تی یک فرد، جزء اساسیشناخ
شهرها و فضاهاي شهري در سیر تحول و فرآیند گذار نوین خود به تبع تحوالت ناشی از اندیشه جهانی شدن، 

که در روند رشد سـریع   اند. در شهرهاي امروزي مانند تهرانهاي شگرفی شده دگرگونی دستخوش تغییرات و
اهمیت این امر دو چندان است. بـه گونـه اي کـه      است،  آسا طی چند دهه به یک ابرشهر تبدیل شده  و برق

شهروندان آن خصوصاً جوانان با اقتضائات و عناصر هویتی جدیـد و بعضـاً نـاهمخوان بـا هویـت قبلـی خـود        
هویتی جدید را شکل دهنـد و یـا دچـار نـوعی سـردرگمی      اند. بنابراین افراد در این مسیر یا باید  مواجه شده

  هویتی شوند. 
سهم بسیار بزرگ گروه سنی جوان در ترکیب جمعیتی ایران، ابهامات و نگرانیهاي فزاینـده در خصـوص   
فرصتهاي حرفه اي و رواج شیوه هاي جایگزین براي پر کردن فرصتها و خالء ایجاد شده ناشی از امتداد یافتن 

دیدگاههاي رقیب در خصوص پتانسیل هاي تهدیدکننده و یا سازنده جوانان و چالشها و مباحث  دوره جوانی،
مربوط به خرده فرهنگ جوانان از جمله زمینه هایی به شمار می روند کـه مطالعـه و پـژوهش در حـوزه     

  جوانان در ایران را از اهمیت باالیی برخوردار ساخته است.
را عامل و تسهیل کننده تهاجم فرهنگی غرب، تخریب اي متعدد اینترنتی سایته ،بسیاري از نظریه پردازان

داننـد. درصـد    می هویتهاي اجتماعی و بومی و به نفع فرهنگ مسلط آمریکایی، و در نهایت یکسانی فرهنگی
جوانان از اینترنت استفاده می کنند و در نتیجه تحت تاثیر الگوها و  قابل توجهی از مردم کشورمان خصوصاً

انسان ایرانی، به طور فزاینده اي در مسیر تـاثیرات  «رزشهایی هستند که از طریق این رسانه اشاعه می گردد. ا
ژرف و گسترده جهان اطالعاتی قرار گرفته که در مهندسی آن سهم و نقش چندانی نداشته اسـت. او همـواره   

امـروزه  ). «259:1387تاجیک،»(عرضه می شوندها  در حال مصرف کاالهایی است که در بازار جهانی نشانه



  q  1571  بررسی تأثیر اینترنت بر هویت دینی با رویکرد پدافند غیرعامل 
 

  

شبکه هاي متعدد تلویزیونی و سایتهاي متنوع اینترنتی، تجربه هایی از فرهنگ مسلط را به خانه هاي انسـان  
ایرانی آورده و از درون انسان و جامعه ایرانی را به چالش طلبیده اند؛ آرامش آنان را بر هم زده انـد؛ چشـم   

همان منبع). مسئله مهم این »(تحت تاثیر فرآورده هاي خود قرار داده اند اندازها و منظرهاي آنان را به شدت
کنند، نوجوانان و جوانان هسـتند. هـویتی کـه ایـن      می استفادهسایتهاي اینترنتی است که، بیشتر افرادي که از 

تماعی شـان  به بحرانی شدن هویت اج کنند ممکن است با هویت دینی شان در تضاد باشد و نهایتاً می افراد پیدا
  بیانجامد.

 بـه بیـان دیگـر،    آورند. می پدید دین شبیه چیزي جوانان برايها  رسانه که است آن بر )1999اسکافیلد(

 مـی  جمعـی  هـاي  رسـانه  را در خـود  معبـد  اند، شده گریزان دین رسمی فضاهاي وها  سازمان از که جوانان

 و اعمال شبیه را خاصی مناسک و اعمال تلویزیون،ویژه  به جمعی، هاي رسانه دینی شبه عملکرد این جویند.
جوانان،  ویژه به کاربران، میان در نگرشی چنین ایجاد در نوین هاي نقش رسانه .آورد می پدید دینی مناسک

تی هاي رسانه از حتی  به اینترنت گونۀ پیچیدگی البیرنت از تیلور است. بیشتر نیز تلویزیون و رادیو نظیر سنّ

: 1386به نقل از کـوثري،  Hecht, 2006, p.68 کند( می یاد بخشد، می الهی خصلتی آن به که امري عنوان
7.( 

شهر تهران با تاکید بـر نقـش اینترنـت بـا     جوانان  دینیهویت  ، شناخت و تبیین وضعیتهدف این تحقیق
اوال  ،تهـران  ال اساسـی ایـن اسـت کـه در کـالن شـهر      ؤ. به عبارت دیگر سرویکرد پدافند غیرعامل می باشد

وضعیت هویت دینی جوانان چگونه است؟ ثانیاً استفاده از اینترنت چه تاثیري بر هویت دینی جوانـان داشـته   
  کدام است. دینیهویت است؟ و ثالثاً اقدامات پدافند غیرعامل براي مقابله با عوامل تخریب کننده ي 

  مبانی نظري تحقیق
ومی در میان دانشمندان علوم اجتماعی است که هویت رسد که این یک امر پذیرفته شده و عمبه نظر می

جامعه شناسان هاي  دینی نقش پررنگی در زندگی مردم دارا است. این دیدگاه ریشه در تفکرات و نظریه
موضوع هویت مذهبی و الگوي آن در ارتباط با هر «مختلف از جمله دورکیم، وبر، زیمل و... داشته و دارد. 

). چرا که هویت مذهبی به شدت به 434: 1388به نقل از حاجیانی، Duane, 2006»(دینی متفاوت است
شود و لذا در اندازه گیري هویت مذهبی در هر دین  می ماهیت و تاریخ ادیان و نوع عقاید مذهبی مربوط

  خاص باید به ترجیحات دینی، ارزشها و نگرشهاي مذهبی هر کدام توجه کرد.
ت جمعی ایرانیان را تشکیل مـی دهـد. چـرا کـه بـه دالیـل متعـدد        هویت دینی، یکی از ارکان مهم هوی

ن، معنویت، خداگرایی و وحدانیت جزء ذاتی هویت ایران و ایرانیان محسوب می شوند.  تاریخی، مذهب، تدی
به نظر بسیاري از نویسندگان، دینداري و دین مداري یکی از عناصر ذاتی و اصلی هویت ایرانی در طول تاریخ 

ی آید؛ به نحوي که امکان تفکیک آن از سرزمین، فرهنگ و سایر عناصر هویت ایرانیـان وجـود   به شمار م
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ندارد. به خصوص پس از پیروزي انقالب اسالمی، نهادینه سازي و فراگیري این سطح از هویت (با تاکیـد بـر   
 هویت شیعی) افزایش یافته است.

مل فـراوان اسـت. زیـرا وي ذات و ماهیـت     عقیدة شهید مرتضی مطهري در خصوص هویت ایرانی قابل تأ
ویژه اي را براي هویت ایرانی قائل است و آن دین گرایی است. هویت ایرانی بر دو پایه اسالم و ایران متکـی  

  است و در این میان، وي دین اسالم را مهمترین مؤلفۀ ملیت و هویت ملی ایرانیان می شناسد. 
هاي اخیر بـا گسـترش وسـایل ارتبـاطی جدیـد بـویژه اینترنـت و        رسد که در سال می با این وجود، به نظر

متعدد ماهواره اي، هویتهاي بنیادي افراد جامعه ایرانی خصوصاً جوانـان بـا چـالش جـدي مواجـه      هاي  شبکه
  گردیده است. 

 حـال،  این است. با داده را تغییر عاملیت و اجتماع سوبژکتیویته)، (ذهنیت از معاصر درك انسان اینترنت

از  دینداران دارد. برداشت وجود همچنان) و بدبینانه (دیستوپیایی اتوپیایی) (خوشبینانه هايدیدگاه باره این در
 آن بـه  ابـزاري  برخی نگـاهی  دانند، می دین گسترش براي موهبتی را آن برخی است. متفاوت بسیار اینترنت

 همزمـان  کـه  داننـد  مـی  ابـزاري  را ، اینترنتبدبینان نگرند. می آن به بدبینانه کامالً، دیگر اي عده و دارند

 کند. می بدل روزمره امري به را مقدس امر و زند می بر هم را دینی سنت کند؛ می تضعیف را دینی اجتماع
ارتباطات اینترنتی از کنترل دولتهاي ملی می گریزند و عصر تازه اي از ارتباطات فرامنطقه اي را آغاز می 

این چشم انداز به هراس افتاده اند و تالش می کنند که با اتخـاذ روشـهایی، دسترسـی    کنند که اکثر دولتها از 
  آزاد به اینترنت را محدود سازند.
 چارچوب نظري تحقیق

و رهیافت هاي مربوط به رسانه و هویت، نظریه آنتونی گیدنز ها  در این پژوهش از میان مجموعه نگرش
د، «رار گرفته است. گیدنز معتقد است که بعنوان چارچوب نظري پژوهش مورد استفاده ق در دنیاي تجد

اجتماعی جوامع سنتی تر مسئله زا می  –هویت اجتماعی و شخصی به طرزي متباین با ارتباطات شخصی 
اگر تجدد (مدرنیته) را فرایند فشردگی فزایندة زمان و فضا در سایه گسترش ). «26:1380(گیدنز،» گردد

ن مردم دنیا کم و بیش به صورتی نسبتاً آگاهانه در جامعه متجدد و جهانی واحد تکنولوژي، که به واسطۀ آ
)، می توان عنوان کرد که این جریان با دگرگون کردن شرایط 302:1381گل محمدي،»(ادغام می شوند بدانیم

 و چارچوب سنتی هویت سازي و تضعیف و انحالل منابع هویت ساز سنتی، فرایند هویت سازي را در جهان
کنونی متمایز از قبل می کند. هر چند دانشمندان بر سر منابع هویت بخش اجماع ندارند ولی دست کم در این 
د منابع سنتی هویت بخش به تدریج رو به اضمحالل و  مورد اتفاق نظر وجود دارد که با بسط فرایند تجد

فضامند «ان از دست می دهد. تحلیل رفته تا حدي که قدرت استیالي خود را بر معنادهی به هویت کنشگر
کردن زندگی اجتماعی، متحول کردن زمان و فضا و نسبی کردن فرهنگ، هویت سازي سنتی را بسیار دشوار، 
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 .)Giddens,1999,3(»گذارده است» فرد«و حتی ناممکن کرده است و مسئولیت هویت سازي را بر عهده 
د و  گسترش فضاي اجتماعی به واسطۀ رسانه هاي جمعی، در این راستا گیدنز معتقد است که با فرایند تجد

 امکان هویت یابی در چارچوب محدود و معین اجتماعی رو به کاهش است.
با توسعه تجدد و فرایند جهانی شدن به واسطۀ رسانه ها، بالنسـبه در همـه جوامـع تـدریجاً منـابع سـنتی       

ۀ ظهـور مـی آینـد. از       هویت ساز رو به اضمحالل رفته و عوامل سازنده هویت اجتماعی غ یر سـنتی بـه منصـ
دیدگاه گیدنز در دوره مدرن هویت اجتماعی در سایه توسعه وسایل ارتباط جمعی بویژه شبکه هاي ماهواره 

ایجاد و  1»بازتابی«اي و سایتهاي متعدد اینترنتی، به طرحی تبدیل می شود که باید توسط خود فرد به صورت 
د باید از میان راهبردها و گزینه هایی که نظامهاي انتزاعـی فـراهم مـی    ساخته شود. به گونه اي که یک فر

  کنند، هویتش را پیدا کند.
صورت بندي هاي گیدنز، به راستی، بر ژرفاي بینش ما درباره ماهیت تکوین هویت مدرن افزودند، آموزه 

تکوین نفس امروزه از دسترس هاي او را در این زمینه شاید بتوان چنین خالصه نمود. نخست این که، پایگاه 
کنترل هاي بی واسطه و انضمامی اجتماع فیزیکی برون گشته و به قلمرو میانجی هاي متعلق به نظام هـاي بـا   
واسطه و انتزاعی نمادها نقل مکان کرده است. دوم این که، بین عضویت گروهی و فرآیندهاي تعیین هویـت  

ک گروه فی نفسه در جریان تکوین هویت یگانه عامل تعیین جدایی و فاصله افتاده، چندان که عضویت در ی
کننده به شمار نمی رود. فرد اکنون در موقعیتی قرار گرفته که می تواند از بین انواع و اقسام روشـهاي تعیـین   
هویت دست به گزینش زند، بی پرواي صفات و خصوصیاتی که به واسطه تولد و اجتماعات خاستگاه خویش 

صف ها  بدان از جـا  «گردیده است. مضافاً که در پی جدا گشتن مناسبات اجتماعی از مکان فیزیکی، فراینـد  متّ
و هـا   این امکان را براي افراد به وجود آورده تا با اتکـاء بـه قـدرت تفکـر انتزاعـی خـود را بـا رده       » کندن

خـویش، آن طـور   گروههاي گوناگون هم هویت سازند. بدین سان فرد می تواند در جریان برساختن خویشتن 
را به خود بندد، دیگرانی کـه بـا او از حیـث برخـی خصوصـیات،      » دیگران انتزاعی«که می خواهد، هویت 

نیازها، یا عالیق، مثال به لحاظ رده سنّی یا زمینه طبقاتی، اشتراك دارند. بر اساس ویژگی زندگی مدرن، فرد 
گارد بی آنکه لزومـی در عضـویت مسـتقیم در    می تواند خویشتن را با برخی واحدهاي اجتماعی هم هویت ان

    و معیارهاي رفتاري کسب کند.ها  آنها ببیند و با این حال می تواند از آنها براي خود سرمشق
  هاي تحقیقفرضیه 
 بین دسترسی به اینترنت و سطح هویت دینی جوانان رابطه وجود دارد. -1
 جوانان رابطه وجود دارد.بین میزان استفاده از اینترنت و سطح هویت دینی  -2
 بین سابقه استفاده از اینترنت و سطح هویت دینی جوانان رابطه وجود دارد. -3

                                                   
1 - reflexive 
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و (جنسیت، سن، میزان تحصیالت، وضعیت تاهل، منطقـه محـل سـکونت و شـغل)     بین ویژگیهاي فردي  -4
  رابطه معناداري وجود دارد.  جوانان دینیهویت 

  وش تحقیقر
 براي گردآوري می باشد. پیمایش نظر مورد تکنیک و کمی است روش پژوهش، ینا در استفاده مورد روش

است. براي محاسبه  صوري مبتنی بر اعتبار پرسشنامه، اعتبار .استفاده گردیده است پرسشنامه ابزار ازها  داده
استفاده شده است. پایایی مقیاس از آلفاي کرونباخ که انسجام درونی ابزار اندازه گیري را محاسبه می کند، 

بدست آمد.  966/0ضریب آلفا براي پرسشنامه هویت دینی مقدار  ،نفر 30با انجام پیش آزمونی با حجم 
  ضریب آلفاي هر یک از اجزاي پرسشنامه هویت دینی عبارت است از:

  858/0بعد عملی  ،953/0بعد اعتقادي  ،880/0بعد احساسی 
ساله ي ساکن در منـاطق بیسـت و دوگانـه ي شـهر      15 -29 جامعه آماري، کلیه ي جوانان دختر و پسر

بـه   1390. با توجه به اینکه این پژوهش قبل از انتشار نتایج سرشماري نفوس و مسکن سـال  تهران می باشند
انجام رسیده است، لذا مبناي تعیین حجم جامعه آماري بر اساس اطالعـات موجـود در سرشـماري نفـوس و     

  می باشد. نفر  2285692بنابراین، حجم جامعه آماري می باشد.  1385مسکن سال 
به دلیل وسعت جامعه آماري و هدف تحقیق مبنی بر معرف بودن نمونه آمـاري از کلیـه منـاطق تهـران     

) به 1385اجتماعی (فیروزآبادي و جاجرمی، –منطقه با توجه به سطح توسعه اقتصادي  5بصورت خوشه اي 
گانه شـهرداري تهـران بـا اسـتفاده از      22شده است. در مجموع از مناطق  عنوان جامعه آماري در نظر گرفته

از پهنه  16و  9از پهنه توسعه متوسط و مناطق  13و  11از پهنه توسعه باال، مناطق  1جدول تصادفی، منطقه 
  نفر بدست آمده است. 407توسعه پایین انتخاب شدند. با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه 

آورد حجم نمونه آماري از فرمول نمونه گیري کوکران استفاده شده است. بر اساس نتـایج حاصـل   براي بر
 407بدست آمد. با توجه به واریانس بدست آمده، تعداد نمونه  17/0از پیش آزمون، مقدار واریانس جامعه 

شه اي چند مرحله اي منطقه شدند، از نمونه گیري خو 5باشد. بعد از انتخاب جامعه آماري که شامل  می نفر
  استفاده شده است.
 تعریف مفاهیم

 1هویت دینی شود. اطالق می کند ي انسان با دین و نسبتی که با آن پیدا می هویت دینی به رابطه: هویت دینی
به معنی هویت یابی دینی، احساس تعلق(همذات پنداري) و تعهد فرد به فرهنگ و اجتماع دینی می باشد. به 
منظور سنجش هویت دینی با توجه به مبانی تجربی، در سه بعد احساسی، اعتقادي و عملی در قالب طیف 

  ت.گویه استفاده شده اس 21لیکرت از 

                                                   
1- religious identity 
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  لته می باشد و با گزینه هاي مرد و زن مشخص شده است.متغیر جنسیت در سطح اسمی دو حا جنسیت:
نشان دهنده تعداد سال هایی است که از عمر یک شخص می گذرد. در ایـن تحقیـق متغیـر سـن بـه       سن:

سـال و   20-24سـال،   15-19صورت فاصله اي مورد سنجش قرار گرفته است. سپس در قالب سه گروه سنی
 سال دسته بندي شده است. 29-25

  سالگی قرار دارند. 29تا  15در این پژوهش منظور از جوان، کلیه افرادي است که در سنین : جوان
  ي تحقیقهایافته
   هستند.درصد زن  2/48و   درصد مرد 8/51 از نظر جنسیت؛ -
سـنی،  هـاي   . از لحـاظ گـروه  باشد می سال 23ي آن  سال و میانه 8/22میانگین سن پاسخگویان برابر با   -

درصد آنان   8/40ساله و حدود  20-24درصد آنان   8/26ساله، 15 -19 رصد از پاسخگویان د 4/32حدود 
  .هستند ساله 29-25

  درصد نیز مجرد بوده اند.  2/72درصد پاسخگویان متأهل و  8/27  -
در خصوص شاخص طبقه اجتماعی که از ترکیب سه شاخص تحصیالت، شغل و منطقه محل سـکونت   -

 2/43درصـد پـایین،    5/26نتایج حاکی از آن است که طبقـه اجتمـاعی پاسـخگویان،     محاسبه گردیده است،
  درصد باال می باشد. 2/30درصد متوسط و 

درصـد)   6/35نفر ( 145 ،1درصد) از پاسخگویان ساکن منطقه  1/23نفر ( 94از نظر منطقه سکونت؛  -
ترتیـب   شهر تهران می باشند. بـدین  16و  9درصد) نیز ساکن مناطق  3/41نفر ( 168 ،13و  11ساکن مناطق 

  نسبت تقریباً برابري از جمعیت مناطق شهري در تحقیق وجود داشت.
درصـد داراي تحصـیالت    1درصـد از پاسـخگویان داراي تحصـیالت ابتـدایی،      5/0از نظر تحصـیالت؛   -

درصـد   8/39درصـد فـوق دیـپلم،     8/10درصد دیپلم،  1/21درصد داراي تحصیالت متوسطه،  17راهنمایی، 
د) که بیشترین درصد داراي تحصیالت دکتري بوده اند. شاخص نما (م 7/0درصد فوق لیسانس و  1/9لیسانس، 

  دهد، تحصیالت لیسانس بوده است.  می تکرار یا فراوانی را نشان
افـراد تحقیـق را    %7/2دانشجو، حـدود   %7/24افراد محصل، حدود  %5/18حدود از نظر وضع فعالیت؛  -
افراد بیکار ولی در جستجوي کـار،  % 3/16آنان افراد شاغل، حدود  %1/35دادند. حدود  داران تشکیل می خانه

  افراد نیز سرباز بودند.  %7/2حدود 
از  %74دسترسی ندارند و اینترنت اعالم کرده اند که به از پاسخگویان  %26از نظر دسترسی به اینترنت؛  -
  .دسترسی داشته انداینترنت به آنان 

سال یا  2 % حدود9/5 ندارند. اینترنت سابقه استفاده ازپاسخگویان  %26از نظر سابقه استفاده از اینترنت؛ 
درصـد   7/5سال،  9تا  7درصد بین  8/8سال،  6تا  5درصد بین  32 ،سال 4تا  3درصد بین  39بیش از  ،کمتر
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  اینترنت دارند.  استفاده از ۀسال و بیشتر سابق 10نیز 
درصد کمتر از یک  6/25درصد از اینترنت استفاده نمی کنند. حدود  26یزان استفاده از اینترنت؛ از نظر م

ز دو ر اهـم بیشـت   4/5درصد بیشـتر از یـک تـا دو سـاعت،      1/11درصد در حد یک ساعت،  9/31ساعت، 
طـول شـبانه روز    دقیقه در 52میانگین استفاده از اینترنت  اینترنت استفاده می کنند.از ساعت در شبانه روز 

 است.
اندازه گیـري شـده اسـت. نتـایج حـاکی از آن       )1(جدول شماره با چهار شاخص ؛بعد احساسی هویت دینی

 2/17درصد از اینکه دیگران آنها را یک فرد مذهبی بدانند، احساس خوبی پیدا مـی کننـد.    8/53است که 
  رفته اند.درصد هم در وسط طیف قرار گ 29درصد مخالف این امر بوده اند. 

درصـد معتقدنـد کـه از     8/13درصد پاسخگویان، انجام عمل دینی را موجب خستگی نمـی داننـد.    9/62
  درصد هم در میانه طیف قرار گرفته اند. 3/23انجام اعمال دینی احساس خستگی می کنند. 

لذتی از خواندن  ،درصد افراد 1/9درصد پاسخگویان از خواندن دعا احساس لذت معنوي می کنند.  5/70
  درصد نیز در میانه طیف جاي گرفته اند. 3/25دعا نمی برند. 

درصد پاسخگویان از زندگی کردن در ایران بعنوان یک کشور اسالمی احسـاس شـادي مـی کننـد.      1/70
  درصد نیز در وسط طیف قرار دارند. 2/19درصد مخالف این نظر را اعالم داشته اند.  8/10

  هاي بعد احساسی هویت دینییع پاسخگویان بر اساس شاخصتوز -1 جدول شماره 
  ها  گزینه      گویه ها

  شاخص
کامال  
  مخالف

کامال   موافق  متوسط   مخالف
  موافق

  کل

اینکه دیگران من را یک فرد مذهبی 
  بدانند، احساس خوبی به من می دهد.

  407  79  140  118  52  18  فراوانی
  100  4/19  4/34  29  8/12  4/4  درصد

انجام اعمال دینی احساس خستگی  از
  می کنم.

  407  41  15  95  122  134  فراوانی
  100  1/10  7/3  3/23  30  9/32  درصد

از خواندن دعا احساس لذت معنوي 
  به من دست می دهد.

  407  119  168  103  13  4  فراوانی
  100  2/29  3/41  3/25  1/8  1  درصد

از اینکه در کشوري اسالمی زندگی 
  شادي می کنم.می کنم احساس 

  407  157  128  78  27  17  فراوانی
  100  6/38  5/31  2/19  6/6  2/4  درصد

درصـد پاسـخگویان موافـق بـا تربیـت مـذهبی        9/65)؛ 2جـدول شـماره  (بعد اعتقادي هویت دینیاز نظر 
درصد نیز در میانه طیف  4/17درصد مخالف تربیت مذهبی فرزندان خود هستند.  7/16فرزندانشان هستند. 

  قرار دارند.
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 7/19درصد مخـالف و   7/17درصد معتقدند که اگر افراد مذهبی در راس کارها باشند بهتر است.  6/62
  درصد نیز در وسط طیف قرار دارند.

درصد پاسخگویان حضور در مساجد و مکانهاي مذهبی را از ضرورتهاي مذهبی بودن دانسـته انـد.    6/50
می توانند مذهبی باشند، اما به مسجد(یا مکانهاي مـذهبی) نرونـد.    درصد معتقدند که مردم 1/26در مقابل، 

  درصد نیز در وسط طیف قرار دارند.  3/23
درصـد   8/23دانند. در مقابل،  می درصد پاسخگویان، معاشرت با افراد غیر مذهبی را داراي اشکال 30/53

درصد نیز در میانـه   30شکال ندارد. معتقدند که رفت و آمد و دوستی با افرادي که عقاید غیرمذهبی دارند ا
  طیف قرار دارند.

 6/22درصد با این نظر مخالف بوده اند.  7/15درصد معتقدند که افراد مذهبی قابل اعتمادتر هستند. 7/61
  درصد نیز نظر بینابینی داشته اند.

ذهب در درصد بـه تـاثیر مـ    13درصد پاسخگویان مذهب را در زندگی فردي شان موثر می دانند.  2/63
  درصد نیز در وسط طیف قرار دارند. 8/23زندگیشان اعتقادي ندارند. 

درصـد مخـالف    7/18درصد معتقدند که بدون داشتن عقاید مذهبی، شخصیت آدم کامل نمی شود.  4/63
  درصد نیز در وسط طیف قرار دارند. 9/17این گویه بوده اند. 

درصـد بـا ایـن نظـر      2/15ها بی معنی مـی شـود.   درصد معتقدند که بدون عقیده مذهبی زندگی آن 5/57
  درصد هم نظر بینابینی داشته اند. 3/27مخالف اند. 

درصد معتقدند که بـدون مـذهب    14درصد معتقدند که بدون مذهب نمی توان زندگی خوب داشت.  60
  درصد نیز در میانه طیف اند. 26هم می توانیم زندگی خوب داشته باشیم. 

درصد وجود دین براي زندگی امروزي  2/17در دنیاي امروزي را ضروري دانسته، درصد وجود دین  8/53
  درصد نیز در وسط طیف قرار دارند. 29را ضروري نمی دانند. 

  توزیع پاسخگویان بر اساس شاخصهاي بعد اعتقادي هویت دینی -2 جدول شماره
  گزینه ها       گویه ها

  شاخص
کامال  
  مخالف

کامال   موافق  متوسط   مخالف
  موافق

  کل

براي من مهم است که بچه هایم مذهبی 
  تربیت شوند.

  407  123  145  71  40  28  فراوانی
  100  3/30  6/35  4/17  8/9  9/6  درصد

براي ایران بهتر است که افراد با اعتقادات 
  مذهبی در راس کارها باشند.

  407  103  152  80  32  40  فراوانی
  100  3/25  3/37  7/19  9/7  8/9  درصد

  407  28  78  95  124  82  فراوانیتوانند مذهبی باشند، اما به مردم می
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  100  9/6  2/19  3/23  5/30  1/20  درصد  مسجد(یا مکانهاي مذهبی) نروند.
رفت و آمد و دوستی با افرادي که عقاید 

  غیرمذهبی دارند اشکال ندارد.
  407  39  60  122  105  71  فراوانی
  100  6/9  74/14  30  26/36  4/17  درصد

  407  113  138  92  42  22  فراوانی  افراد مذهبی قابل اعتمادتر هستند.
  100  8/27  9/33  6/22  3/10  4/5  درصد

معتقدم مذهب در زندگی فردي من تاثیر 
  زیادي دارد.

  407  93  164  97  46  7  فراوانی
  100  9/22  3/40  8/23  3/11  7/1  درصد

بدون داشتن عقاید مذهبی، شخصیت آدم 
  شود.کامل نمی 

  407  121  137  73  56  20  فراوانی
  100  7/29  7/33  9/17  8/13  9/4  درصد

بدون عقیده مذهبی زندگی ام بی معنی می 
  شود.

  407  94  141  111  45  16  فراوانی
  100  52/22  6/34  3/27  04/11  9/3  درصد

فکر می کنم بدون مذهب هم می توانیم 
  زندگی خوب داشته باشیم.

  407  20  37  106  118  126  فراوانی
  100  9/4  1/9  26  29  31  درصد

حتی در دنیاي امروزي براي ساختن یک 
  جامعه خوب، وجود دین ضروري است.

  407  83  136  118  59  11  فراوانی
  100  4/20  4/33  29  5/14  7/2  درصد

  
-مرتب در نماز جماعت شـرکت مـی  «در پاسخ به گویه )؛ 3جدول شماره(بعد عملی هویت دینیاز لحاظ 

  درصد نیز در میانه طیف اند. 4/22درصد نظر موافق و  32درصد پاسخگویان نظر مخالف،  7/45، »کنم
هاي تاسوعا و عاشورا هر سـاله شـرکت مـی کننـد.     درصد) در مراسم عزاداري 2/76اکثریت پاسخگویان(

  درصد نظر مخالف داشته اند. 07/11درصد نیز نظر بینابینی و  73/12
درصـد در   3/23ن در تصمیم گیري شان مذهب را دخالت مـی دهنـد. در مقابـل،    درصد پاسخگویا 2/47

  درصد نیز نظر میانه اعالم نموده اند. 5/29تصمیم گیریهاي روزمره عقاید مذهبی شان را دخالت نمی دهند. 
درصد،  1/24درصد پاسخگویان خواندن کتب مذهبی را جزء برنامه هاي همیشگی خود می دانند.  5/44

  درصد نیز در میانه طیف واقع شده اند. 4/31همیشگی ندارند. هاي  کتب مذهبی را جزء برنامه خواندن
درصد پاسخگویان به برنامه هاي مذهبی رادیو و تلویزیون (یا ماهواره) عالقمنداند. در مقابل،  9/45

  دارند.درصد نیز در وسط طیف قرار  4/20درصد عالقه اي به برنامه هاي مذهبی ندارند.  7/33
درصـد بـه شـهرهاي     2/31کنند. در حالی کـه   می درصد پاسخگویان به شهرهاي زیارتی زیاد سفر 6/39
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  درصد نیز در میانه طیف اند. 2/29زیارتی کمتر سفر می کنند. 
 4/37درصد پاسخگویان نظر مخالف،  2/36، »اکثر اوقات روزه ام قضا می شودکمتر  «در پاسخ به گویه 

  .درصد نیز نظر متوسط داشته اند 2/18و درصد نظر موافق 
  
 

  توزیع پاسخگویان بر اساس شاخصهاي بعد عملی هویت دینی -3 جدول شماره
گزینه    گویه ها

  ها
  شاخص

کامال  
  مخالف

کامال   موافق  متوسط   مخالف
  موافق

  کل

مرتب در نماز جماعت شرکت می 
  کنم.

  407  45  85  91  78  108  فراوانی
  100  1/11  9/20  4/22  2/19  5/26  درصد

در مراسم عزاداري هاي تاسوعا و 
  .عاشورا هر ساله شرکت می کنم

  407  181  129  52  33  12  فراوانی
  100  5/44  7/31  73/12  1/8  97/2  درصد

عقاید مذهبی ام را در تصمیم گیري 
  هاي روزمره دخالت نمی دهم.

  407  29  66  120  102  90  فراوانی
  100  1/7  2/16  5/29  1/25  1/22  درصد

خواندن کتب مذهبی جزء برنامه هاي 
  همیشگی من است.

  407  98  83  128  58  40  فراوانی
  100  1/24  4/20  4/31  3/14  8/9  درصد

من به برنامه هاي مذهبی رادیو و 
  تلویزیون (یا ماهواره) عالقمندم.

  407  79  108  83  81  56  فراوانی
  100  4/19  5/26  4/20  9/19  8/13  درصد

  407  78  83  119  82  45  فراوانی  شهرهاي زیارتی زیاد سفر می کنم.به 
  100  2/19  4/20  2/29  1/20  1/11  درصد

  407  74  78  108  93  54  فراوانی  اکثر اوقات روزه ام قضا می شود.
  100  2/18  2/19  5/26  9/22  3/13  درصد

  
درصد پاسخگویان (بیشترین درصد)، سطح هویـت دینـی    2/57) نشان می دهد که حدود 4جدول شماره (

درصد پاسخگویان از سطح هویـت   67/20درصد، داراي هویت دینی در سطح متوسط و  13/22باالیی دارند. 
  دینی پایین برخوردارند. 

  توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سطح کلی هویت دینی -4جدول شماره 
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  درصد تجمعی  درصد معتبر  درصد فراوانی  فراوانی  هویت دینیسطح 
 37/9 37/9 37/9 38  بسیار پایین

 67/20 3/11 3/11 46  پایین
 8/42 13/22 13/22 90  متوسط

 4/78 6/35 6/35 145  باال
 100 6/21 6/21 88  بسیار باال

  - 100 100 407  کل
  

  آماره هاي توصیفی مقیاس هویت دینی و شاخص هاي آن -5جدول شماره 
انحراف   نما  میانه  میانگین  بیشینه  کمینه  شاخص

  معیار
ضریب 
  تغییرات

  23/23  32/3  16  15  29/14  20  4  بعد احساسی 
  11/26  46/9  41  37  23/36  55  15  بعد اعتقادي 

  34/30  51/6  21  22  45/21  34  8  بعد عملی 
  19/25  13/18  80  74  95/71  108  30  مقیاس کلی هویت دینی

داراي بیشترین هویت دینی بعد عملی  توان گفت که می )5 جدول شماره( بر اساس مقادیر ضریب تغییرات
) احساسـی آن است که این بعد از هویت دینی بیشتر از سایر ابعاد آن (اعتقادي و که نشانگر است پراکندگی 

  گردیده است.بحران دچار 
و سـطح معنـاداري آن    -/.232و هویـت دینـی برابـر    بین دسترسی بـه اینترنـت   مقدار ضریب همبستگی 

)000/0=sig ( متغیر رابطه معنادار با جهـت منفـی و   دو درصد بین  99با احتمال بیش از بیانگر آن است که
تر از سطح هویت جوانانی که به اینترنت دسترسی دارند، ضعیف سطح هویت دینی یعنی معکوس وجود دارد. 

بنابراین، تجربه فضاي سایبرنتیک موجب تضعیف هویـت  دینی جوانانی است که دسترسی به اینترنت ندارند. 
  . ه استدیدینی گرد

و سـطح    -/.516برابـر بـا   جوانـان  هویـت دینـی   سطح و  بین میزان استفاده از اینترنتضریب همبستگی 
بـدین  رصد بین دو متغیر رابطه منفی و معکوس وجـود دارد.  د 99معناداري آن صفر است. با احتمال بیش از 
  یده است. گردضعیف تر سطح هویت دینی  معنا که با افزایش میزان استفاده از اینترنت،

و  -/.318برابر بین سابقه استفاده از اینترنت و سطح هویت دینی جوانان مقدار ضریب همبستگی 
متغیر رابطه دو درصد بین  99با احتمال بیش از بیانگر آن است که ) sig=000/0سطح معناداري آن (
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طوالنی تري در استفاده از  یعنی جوانانی که سابقهمعنادار با جهت منفی و معکوس وجود دارد. 
    .باشدمی  تر از سایر پاسخگویان ضعیفشان نیز ، سطح هویت دینی اینترنت دارند

ینی اکنون تا حد زیادي محصول و نتیجه فعل و انفعال پیچیده دهاي  ) معتقد است که هویت1997ت(ربا 
سنتی است. در نتیجه، اصول و اعتقاداتی که روزي از سوي نهادهاي دینـی  هاي  بازنمودهاي رسانه اي و گفتمان

 شد، اکنـون پیوسـته مـورد چـالش و منازعـه قـرار       می و دولتی به صورت جزمی، ثابت و خشک نگه داشته
قـرار   م). این بحران هویت و معنا در احساس تردید نمود می یابد. کنار هـ 68:1386از بنت،گیرد(به نقل  می

گرفتن فرهنگ هاي خاص درون فضاي اجتماعی بسیار گسترده و پهناور و نسبی شـدن حاصـل از آن، دنیـایی    
ش را فارغ از اصول عام و مطلق پدید می آورد و بنیادهاي هرگونـه یقـین و قطعیـت معناسـاز و هویـت بخـ      

 متزلزل می کند و این تزلزل در واقع تزلزل پایه هاي باور و ایمان است.
لذا می توان گفت که مصرف اینترنت، در عین حال که هویت سازي سنتی را مخدوش و مختل می کنـد،  
امکانات و بسترهاي جدیدي هم براي بازسازي هویت فراهم می کنـد. رسـانه هـاي ارتبـاطی جدیـد، زمینـه       

از عوامل سنتی هویت سازي را فراهم می کنند. گیدنز از این پدیده با عنوان تحول سنت و طبیعت  فرد جدایی
ثابـت و معـین    یاد می کند. از دیدگاه او در جوامع سنتی، طبیعـت و سـنت همچـون چشـم انـدازهاي نسـبتاً      
تجـدد و جهـانی    کارویژه ساختاربخشی به زندگی اجتماعی و هویت را بر عهده داشتند. تحـت تـاثیر فراینـد   

شدن، این دو عامل مستقل از کنش انسانی تحول یافته، تابع اراده و تصمیم انسان شدند و بدین ترتیب دنیایی با 
انعطاف باال شکل گرفت. در چنین دنیـایی، انسـان فـارغ از قیـد و بنـدهاي سـنت و طبیعـت داراي آزادي و        

  یار پهناور، دنیا و هویت خود را بسازد. استقالل عمل چشمگیري است و باید در فضاي اجتماعی بس
 بی تردید یکی از عوامل تغییر هویتی در ایران امروز، مصرف کاالهایی است که در فضاي مجازي عرضـه 

خصوصـا   -یک تحقیق هر چه مصرف کاربر در فضاي مجازي حرفه اي تر باشـد هاي  شود. بر اساس یافته می
میـزان دسـتیابی او بـه هویـت مـدرن       -قط مصرف صرف باشـد منوط به تولید و دستکاري اطالعات و نه ف

شدیدتر خواهد بود. افزایش قدرت نمادین فرد، به تدریج پنداشت کاربر جـوان ایرانـی از کیسـتی و چیسـتی     
خود، دیگران و جهان پیرامونش را دگرگون کرده و هویت او را دستخوش تحول نموده و در نهایـت، باعـث   

  ).76:1387شود(تاجیک، می یار، ناپایدار، بازاندیشانه و متکثر در ويگیري هویتی به نسبت سشکل
به گونه اي شود سبب تغییر در نوع نگرش و رفتار شخص می اینترنتاستفاده از توان گفت که میبنابراین 

و  فاصله پیـدا کـرده  با ارزشها و هنجارهاي جامعه  کنند،ي که از اینترنت استفاده مینگرش و رفتار افرادکه 
جهـت گیـري رفتـار و نگـرش آنهـا بیشـتر بـه        ي که حضورشان در فضاي مجازي اینترنت کمتر است، افراد

  فرهنگ جامعه نزدیک تر است.
و سـطح   115/5آزمون کی دو برابر با  بین دو متغیر جنسیت و هویت دینی رابطه معناداري وجود ندارد.
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مردان و زنان تفاوت و اختالفی بـا یکـدیگر نداشـته    /. است. لذا میزان هویت دینی در بین 077معناداري آن 
  است.

و  413/1بین دو متغیر وضعیت تاهل و هویت دینی رابطه معناداري وجود ندارد. آزمون کی دو برابر بـا  
هویت دینی در بین جوانان متاهـل و مجـرد تفـاوت و اختالفـی بـا       سطح/. است. لذا 493سطح معناداري آن 

  گردد.فرض صفر تایید می یکدیگر نداشته است. لذا
/. 016و سطح معناداري آن  -/. 027میزان تحصیالت و هویت دینی برابر با همبستگی بین مقدار ضریب 

بین دو متغیر میزان تحصـیالت و هویـت دینـی    درصد  95توان گفت که به احتمال بیش از میاست. بنابراین 
دینـی جوانـانی کـه از تحصـیالت بـاالتري       بـه عبـارت دیگـر، هویـت    ارد. دوجـود   منفی و معکوسرابطه 

تر از دیگران است. البته مقدار ضریب همبستگی حاکی از آن است کـه رابطـه بـین دو    برخوردارند، ضعیف
  متغیر در حد ضعیف می باشد.

دهد، در خیلی از موارد انـزواي اجتمـاعی   را افزایش میها  و توانمنديها  ارتقاي سواد در عین اینکه آگاهی
کند،  می کاهد. سواد اغلب الگوهاي سنتی را تضعیف می کند و از پیوستگی اجتماعی با دیگرانز بیشتر میرا نی

دهد. بنابراین ارتقاي سواد بـه تنهـایی ممکـن    کند، اما فردگرایی را نیز توسعه مینسبیت گرایی را تقویت می
پژوهش نیز حاکی از آن اسـت   ). نتایج این420: 1386(محسنی،  است در جهت تعالی فرهنگ حرکت نکند

  باشد.که سواد از عوامل تعیین کننده در هویت دینی جوانان می
/. است. بنـابراین  068/. و سطح معناداري آن 079برابر با  سن و هویت دینی همبستگی بینمقدار ضریب 

اغلب فقط در  ی، عامل سندر نگرشهاي فرهنگ بین دو متغیر سن و هویت دینی رابطه معناداري وجود ندارد.
کنـد و در بـین   هاي خیلی گسترده، مثال مقایسه جوانان و سالخوردگان اهمیت بیشـتري پیـدا مـی   گروهبندي

  گروه جوانان به دلیل نزدیکی سنی، عامل سن کمتر تعیین کننده است.  
معناداري و سطح  740/105برابر با  سکونت و هویت دینیمحل نطقه بین دو متغیر ممقدار آماره کی دو 

مناطق داراي پهنه توسعه باال، مناطق توان گفت که جوانان درصد می 99آن صفر است. لذا با احتمال بیش از 
شهر تهران داراي سطح هویت دینـی یکسـانی بـا     داراي پهنه توسعه متوسط و مناطق داراي پهنه توسعه پایین

  یکدیگر نیستند.
است. لذا  036/0و سطح معناداري آن  485/13رابر با شغل و هویت دینی ببین مقدار آماره کی دو  

توان گفت که جوانان داراي مشاغل مختلف، از نظر سطح هویت دینی  می درصد 95با احتمال بیش از 
  با همدیگر متفاوت اند.
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  نتیجه گیري
وزه نقش و است. امر عجین شده اند که گویی بخشی از زندگی آنانها  امروزه چنان با زندگی انسانها  رسانه

تنها وسیله ها  ها به حدي است که نمی توان زندگی را بدون حضور آنها متصور دانست. رسانهجایگاه رسانه
نیز دخالت و نقش دارند. ها  سرگرمی نیستند، بلکه در بسیاري از جنبه هاي فعالیت اجتماعی و فردي انسان

ندیشند، دنیا را از این رهگذر می شناسند و متولد می شوند، می اها  در معرض رسانهها  امروزه، انسان
رفتارهاي خود را بر اساس الگوهاي برگرفته از رسانه هاي رایج عصر حاضر یعنی ماهواره، اینترنت و مانند 

نشان می دهد که رسانه هاي گروهی داراي ها  در زمینه نقش و قدرت رسانهها  آنها سامان می دهند. بررسی
توانند نسلی تازه در تاریخ انسان پدید آورند که با نسل هاي پیشین از جهت چنان قدرتی هستند که می 

  بسیار متفاوت باشد. ها  فرهنگ و آثار تمدنی و آرمان
کنیم که از رهگـذر آن فرهنـگ    می فزاینده زندگی» فرایند رسانه اي شدن«امروزه در متن و بطن یک «

بـر  هـا   نگ الکترونیکی در حـال تغییـر اسـت. رسـانه    رسانه اي به طور روزافزونی از فرهنگ چاپی به فره
را پایه گذاري کنند ها  توانند یک بازي بالقوه پایان ناپذیر از نشانه می کنند و می فرایند ساخت هویت کمک

که به اجتماع نظم بخشیده و در فرد احساس آرامش و ثبات روانی، شخصـیتی و هـویتی را تقویـت کننـد یـا      
فرهنگی، معرفتی و هویتی جوامع را هاي  و شالودهها  و منش ها، زیرساختها  تغییر بینشبا ها  بالعکس؛ رسانه
تواننـد از رهگـذر تولیـد و بازتولیـد مسـتمر و انبـوه ایسـتارها،         مـی  سازند. آنان همچنین می لرزان و متالشی

ض نـوعی گـم   کاذب و تزریق آنها به آحـاد جامعـه، انسـانهاي آن جامعـه را در معـر     هاي  هنجارها و ارزش
بعنوان ها  ). خودمختاري و تنوع رسانه55:1387(تاجیک، »گشتگی و سرگشتگی هویتی و گفتمانی قرار دهند

 وسایل«و یا به تعبیر دیگر » جهانی شدن رسانه ها«)، 308:1385هاي عمده دولت ملی(کاستلز:یکی از چالش

  مذهبی را در پی دارد.هویتهاي ملی و  اینترنت) فرسایش (مانند» ارتباط جمعی فرامرزي
ها و به ویژه جوانـان   انفجار اطالعات در آن به وقوع پیوسته و بخش عظیمی از انسان در دنیاي کنونی که

و شـدت و   اند، هویت، مبنا و معناي گذشته خود را از دسـت داده اسـت   معرض پیامدهاي آن قرار گرفته در
هـاي هـویتی را    و بحران ها که در برخی موارد چالشهاي جدید به حدي است  دامنه تغییرات هویتی در نسل

، از اینترنت استفاده می کنندپدید آورده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که، به میزانی که جوانان 
کننـد و آنهـایی کـه     که از این امکانات استفاده مـی  جوانانیدچار بحران هویتی می شوند. بدین معنی که بین 

ایـن امـر    ند به لحاظ هویت دینی تفاوت وجود دارد و رابطه بین این دو متغیر معکوس اسـت. کن استفاده نمی
هـایی بیشـتر رواج دارد کـه     شاید به این دلیل باشد که استفاده آزاد از امکانـاتی چـون اینترنـت در خـانواده    

امـا ایـن مسـئله از     .هـا اسـت   تر از دیگر خانواده ها و در نهایت هویت دینی آنها ضعیف اعتقادات و وابستگی
گیرد و آن این است که چون در جامعه مـا از اینترنـت بـه صـورت منطقـی       عامل دیگري نیز سرچشمه می
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جـو و   نگر و لذت ها و امکانات اطالعاتی و ارتباطاتی بیشتر مروج فرهنگ مادي شود و این رسانه استفاده نمی
کـاهش تعلقـات دینـی و اخالقـی در نوجوانـان و      زاي آن  هـاي آسـیب   فردگرایانه غربی هستند، یکی از جنبه

   جوانان است.
شوند و به تدریج هویت خویش را در مسیر تغییرات زنـدگی  امروزه جوانان با تجربیات جدید مواجه می

بازتعریف می کنند. گسترش رسانه هاي ارتباطی(خصوصا اینترنـت، مـاهواره و...) تـاثیري عمیـق بـر فراینـد       
هـاي  به همراه ظهور منابع هویت ساز جدید همچون اینترنـت، امکـان بـروز بحـران     هویت یابی داشته است.

  هویتی نیز افزایش می یابد. 
مختلف بر رفتارهاي فرهنگی و هاي  فناوري اطالعات، بویژه در طول دهه گذشته تاثیرات خود را از جنبه
نده نیز روندي مضاعف خواهد داشت به ویژه مصرف این کاالها نمودار ساخته است و این تاثیر در سالهاي آی

با همه توان و ظرفیت جدید هاي  رسانههاي متعددي را شاهد خواهیم بود. امروزه رسد دگرگونیو به نظر می
 مقابلـه بـا  بـه  کنند. به گونه اي که از ایـن طریـق   متنوعی را براي جوانان ارائه میهاي  برنامهوجودي خود 

ت  ها  هویت هاي ملّی و دینی ریشه دار پرداخته و در پی هویت سازي براي ملت آنـان   بنیـادین و گرفتن هویـ
گـردد. چـرا کـه بـا      مـی  ترنگی و اجتماعی سنگینفرههاي  مسئولیت متولیان برنامه. در این میان، ندبرآمده ا

 را نداشته باشیم، به تدریج بـا ها  رسانه ها، تا زمانی که آمادگی برخورد صحیح با اینتوجه به گسترش رسانه
  مواجه خواهیم شد.فرسایش هویت هاي ملّی و دینی 

، در 1393نخسـتین روز سـال   در اي رهبر معظم انقالب اسـالمی   اهللا خامنه حضرت آیتدر همین زمینه، 
ناشـی از   تمرکز دشمنان بـر موضـوع فرهنـگ را    (ع)،اجتماع عظیم زائران و مجاوران حرم مطهر امام رضا 
مسـئوالن فرهنگـی، بایـد بـا حساسـیت و هوشـیاري       «اهمیت فوق العاده این موضوع دانستند و تاکید کردند: 

 .»بسیار خطرناك فرهنگی باشند و به وظایف ایجابی و دفاعی خود در این زمینه عمل کنندهاي  مراقب رخنه
دفاع کند زنده نیست، هر ملتـی هـم    دفاع جزئی از هویت یک ملت زنده است، هر ملتی که نتواند از خود«

که به فکر دفاع از خود نباشد و خود را آماده نکند در واقع زنده نیست، هر ملتی هـم کـه اهمیـت دفـاع را     
درك نکند به یک معنا زنده نیست، ما نمی توانیم چشم و قدرت تحلیل داشته باشیم، توطئه عمیق عنادآمیز 

 -را ببینیم، در عـین حـال بـه فکـر دفـاع نباشـیم(مقام معظـم رهبـري         استکبار علیه اسالم و انقالب اسالمی
29/8/68.«(   

دفاع در طول تاریخ همیشه جزء مهمی از زندگی بشر بوده است زیرا اقدامات دفاعی انسان سـبب دفـع یـا    
شود. اما چگونگی دفـاع بـه عوامـل و شـرایط مختلفـی بسـتگی دارد و       کاهش میزان اثر تجاوز مهاجمان می

نها در دوران حیات خود سعی کرده اند تا با استفاده از عقل و تدبیر و اراده خود بهتـرین راه دفـاع را در   انسا
  متفاوت در مقابل دشمنان انتخاب و آن را به کار بندند.هاي  وضعیت
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در این ارتباط اقدامات دفاعی انسان همیشه با استفاده از سالح و تجهیزات نظامی صـورت نگرفتـه اسـت.    
در موارد زیادي انسان براي دفاع شیوه هایی را به کار برده که سالح و تجهیـزات جنگـی در آن نقشـی     بلکه

بسـتر سـازي    غیرعامـل پدافنـد   شـود. نداشته است و در دنیاي امروز از آن به عنوان پدافند غیرعامل یاد مـی 
وانی جامعه براي ناکام سـازي  فرهنگی براي مقابله با دشمن و دفاع در مقابل هرگونه تجاوز و آماده سازي ر

  .دشمن در تهاجم به کشور است
 و ارتباطـات  اطالعـات هـاي   فنـاوري  توسـعه  اسـت،  گرفتـه  نـام  چهارم نسل که هایی جنگ در امروزه

 و باورهـا  اعتقادات، این جنگ، در .است داده توسعه نبرد از تري پیچیده سطح به راها  جنگ الکترونیک،
و  تفکـر هـاي   قالـب  جامعه، اساسی تغییر باورهاي با گیرد. می قرار هجوم مورد جامعه اساسی یک ارزشهاي
  .گیرد می شکل رفتاري جدیديهاي  مدل و شود می دگرگون اندیشه

در میان امکانات ارتباطی عصر نوین، اینترنت، تحولی بنیادي در حوزه ارتباطات است که مبانی همه آنها 
ت عرصه اي گسترده براي فعالیت ایرانیان است بـه گونـه اي کـه رونـد     را تحت تاثیر قرار داده است. اینترن

نفـر در ایـران از    000/800/8تعـداد   1384در سال «استفاده از آن، به صورت جهشی در حال افزایش است. 
نفر افزایش یافته که رشد بسیار باالیی را  000/500/28به  1390کردند. این رقم در سال  می اینترنت استفاده

 نفـر در ایـران از اینترنـت اسـتفاده     000/250، فقـط  2000دهد. این در حـالی اسـت کـه در سـال      می ننشا
. ماهیت اینترنت به گونه اي اسـت کـه در تمـام ابعـاد زنـدگی بشـري و شـکل گیـري افکـار و          1»کردند می

جمهوري اسالمی ایـران بـا   تاثیر گذاشته است و کنترل کامل آن براي دولتها ممکن نیست. بنابراین ها  اندیشه
بایست اقـدامات الزم   می دشمنان،خاورمیانه و همچنین تهدیدات منطقه استراتژیک توجه به قرار گرفتن در 

و افزایش پایداري ملی مدنظر قرار داده و به منظور ناشی از وسایل ارتباطی نوین را براي کاهش آسیب پذیري 
سازي و گسـترش مقولـه پدافنـد     مند شود. فرهنگ مکانات بهرهتوسعه و گسترش پدافند غیرعامل از تمامی ا

غیرعامل با استفاده از ابزارهاي فرهنگی و بسترسازي فرهنگی یکی از نکات مهم در این زمینه اسـت و الزم  
  محقق گردد. خصوصهاي کلی نظام در این  است تمهیدات الزم را در این زمینه به کار برد تا سیاست
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  در بخش فرهنگ پدافند غیرعامل ریزي برنامه
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  چکیده

یـک مـدیر در بخـش    ، یکی از مهم ترین ابزارهایی است که اگر صحیح انجام  شود ریزي برنامه
، انجام شودتواند براي حصول موفقیت از آن بهره گیرد و اگر ضعیف  می فرهنگ و مسائل فرهنگی

-برنامه، از نظر هاگن. یابد می و زمان نامناسب درها  ، روشمدیر و برنامه ریز خود را در انتخاب راه
پس در این مقاله در . "ماندر برابر بحران در هر واقعیتی از زندگی کامیابی"ریزي عبارت است از: 

پدافند ۀ اجراي هرچه بهتر و بهینبخش فرهنگ به منظور  ریزي برنامههاي موفقیت در نظر است به راه
و گسـترش   ریـزي  برنامهاساسی را که به خلق فرآیند هاي  غیرعامل بپردازیم و بعضی از رهنمون

روش اسنادي ، روش استفاده شده در این پژوهش. ارائه نماییم، پدافند غیرعامل کمک خواهد کرد
ه به کارگیري پدافنـد غیرعامـل در   دهد کپژوهش نشان میهاي  یافته نتایج و. اي استو کتابخانه
را در ها  فرهنگی و موفقیت در قلمرو فرهنگ و دیگر زمینهۀ توسع، فرهنگی ریزي برنامهفرهنگ و 

  . بردارد
   ، پدافند غیرعاملفرهنگ، فرهنگی ریزي ریزي، برنامه برنامه :ها کلیدواژه
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  مقدمه و بیان مسأله  -1
به عبارتی فرهنگ . حیاتی ترین عنصر در درون هر جامعه است ،فرهنگ

درمتدوالترینمعنیخودمجموعهایازتمامیتواناییهاییاکتسابییکجامعهدرطولتاریخ 
محتوا و صورت  ،درجهان متحول کنونی. استکهالبتهتمامتواناییهاوشناختهایمادیوانباشتهایمعنویرادربرمیگیرد

توان یافت که به نحوي به  می کمتر موضوعی را. به خود گرفته است شکلی فرهنگی ،زندگی در ابعاد مختلف
اجتماعی و اقتصادي وارد شده و جایگاه  ،فرهنگ در بطن و صورت موضوعات سیاسی. فرهنگ مرتبط نباشد

امروزه سرنوشت کشورها کامال با تحوالتی که در عرصه ي فرهنگ در سطوح . محوري در آن یافته است
کشورها در جهان کنونی وارد دوره اي شده اند که . پیوند خورده است ،دهد می ی رخملی و فرامل ،محلی

. اقدامات و فعالیت هایشان به طور اجتناب ناپذیري تحت تأثیر تحوالت عرصه ي فرهنگ قرار دارد
پیش  ،قابل درك ،مدیریت و برنامه ریزي فرهنگی براین باور است که بخش قابل توجهی از این تحوالت

  . را مدیریت کردها  را تحت نظارت و کنترل درآورد و در واقع آنها  توان آن می و برنامه ریزي است و بینی
تغییـر   ،ها وقوع بحران هاي ناشی از بالیاي طبیعی وانسانی مهلک از یک طرف و پیچیده تر شدن جنگ

فند غیـر عامـل را ایجـاب    هاي نوین، چهره متفاوتی از پدا آوري در جنگ و بکارگیري علوم و فنها  شکل آن
کرده است. امروز مردم براي ادامه زندگی نیازمند خدمات متفاوتی هستند، احتیـاج بـه محـیط آرام و قابـل     

هم از نظر روانیو هم از نظر مکانی داشته باشند. درحـال حاضـر    ،سکونت دارند و باید ایمنی و آسایش کافی
 ،هـاي مـورد نیـاز ( اقتصـادي     پذیري زیرساخت  هش آسیبترین هدف پدافند غیرعامل، ایمن سازي و کا عمده

گونـه اقـدامات در اکثـر     شرایطی را براي امنیت ایجاد نمایـد. ایـن   ،فرهنگی و....) است تا به تدریج ،اجتماعی
کشورهاي دنیا انجام شده است و یا درحال اقدام است. این اقدامات اگر با برنامه ریـزي و همـاهنگی انجـام    

شـود، در ذات خـود ایمنـی الزم را بدسـت      هایی کـه ایجـاد مـی    شود، به طور خودکار بسیاري از زیر ساخت
  .  دخواهند آور

غیر مسلحانه اي  است که موجب افزایش بازدارنـدگی،  هاي  مجموعه اقداماز آن جا که پدافند غیرعامل 
ارتقاي پایداري ملـی و تسـهیل مـدیریت بحـران در مقابـل       ،ضروريهاي  کاهش آسیب پذیري، تداوم فعالیت
ي جدي و روزافزونی روبه وهم چنان فرهنگ ما امروزه با تهدیدها شود می تهدیدها و اقدامات نظامی دشمن

بنابراین الزم است به برنامه ریزي پدافند غیرعامل در بخش فرهنگ توجه گردد تـا از بـه وجـود    ،رو است
هـاي   پـس در ایـن مقالـه در نظـر اسـت بـه راه      بزرگ فرهنگی در کشور جلوگیري گردد. هاي  آمدن بحران

بپـردازیم و   غیرعاملتر و بهینه ي پدافند موفقیت در برنامه ریزي بخش فرهنگ به منظور اجراي هرچه به
کمـک خواهـد    غیرعامـل اساسی را که به خلق فرآیند برنامه ریزي و گسترش پدافند هاي  بعضی از رهنمون

  ارائه نماییم. ،کرد
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  مبانی نظري -2
 به تعریف فرهنگ و برنامه ریزي فرهنگی، پدافند غیرعامل و برنامه ریزي پدافند غیرعامل در ،دراین بخش

  پردازیم . می بخش فرهنگ
  تعریف فرهنگ   -1-2

هریک از نگرش و  ،متعددي است که جامعه شناسانهاي  مقوله ي فرهنگ از مفاهیم درهم تنیده با مولفه
فرهنگ یا تمدن با مفهوم گسترده اي که در قوم " ،به اعتقاد تایلور. زاویه ي دیدي ویژه به آن نگریسته اند

آداب ورسوم و  ،حقوق ،اخالقیات ،هنر ،باورها ،یده اي است شامل دانش هامجموعه ي پیچ ،نگاري دارد
ترابسی تعریفی از فرهنگ . "دیگر عادات و توانایی هایی که انسان به عنوان عضو جامعه آن را داراست 

در چارچوب مردم شناختی یا جامعه شناختی مفهومی  ،ارائه داده است که داراي دو معنا است : نخستین معنا
 واعمالی را توصیفها  ارزش ،عرف ها ،آداب و رسوم ،فراگیر است که مجموعه ي نگرش ها، اعتقادات

جهت گیري کارکردي دارد و بر ،تعریف دوم از فرهنگ. کند که در هر گروهی مشترك یا مطرح است می
هنري زندگی  اخالقی و فکري وهاي  که به جنبهها  مردم و محصوالت این فعالیتهاي  پاره اي از فعالیت

شود که مبتنی بر  می فرهنگ به فعالیت هایی مربوط ،در این معنا. داللت دارد ،شوند می انسان مربوط
  فنی یا حرفه اي محض .هاي  نه کسب مهارت ،روشنگري و پرورش ذهن است

  که عبارتند از : ،باشد می سه ویژگی مشتركها  در تمام فرهنگ ،پارسونز معتقد است
  ري فرهنگ و اینکه یک سنت و میراث اجتماعی است .انتقال پذی -1
  باشند و آن محصول کنش متقابل انسان هاست . می در فرهنگ شریکها  انسان -2
  قا بل آموزش هستند .ها  فرهنگ -3

  اهمیت فرهنگ -2-2
امروزه اهمیت فرهنگ براي همگان روشن شده است و اکثر علماي اجتماعی به تأثیرات آن بر سایر 

حتی در این اواخر در میان اندیشمندان مارکسیست نیز شاهد . حیات بشري توجه کرده اندهاي  جنبه
جامعه شناسان از یک سو فرهنگ را . قابل مال حظه اي به سمت پذیرش اهمیت فرهنگ بوده ایمچرخش 

شود و  ها می زند و مانع جدایی آن می نمایند که افراد را در یک کل منسجم به هم پیوند می به سیمان تشبیه
دانند و معتقدند : هیچ جامعه اي  می یکی از نیازهاي اصلی جوامع انسانی را نیاز به فرهنگ ،از سوي دیگر

  ) . 27:  1387 ،موجودیت انسانی ما وابسته به فرهنگ است ( صالحی امیري. بدون فرهنگ نیست
  برنامه ریزي و برنامه ریزي فرهنگی -3-2

یک مدیر در بخش فرهنگ و  ،ترین ابزارهایی است که اگر صحیح انجام  شودبرنامه ریزي یکی از مهم 
مدیر و برنامـه   ،تواند براي حصول موفقیت از آن بهره گیرد و اگر ضعیف انجام شود می مسائل فرهنگی     



1590 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
 

  

  یابد . می و زمان نامناسب درها  روش ،ریز خود را در انتخاب راه
مطابق درخواسـت و الگـوي    ،تغییر آگاهانه در جریان تحول موضوعبرنامه ریزي به کوششی براي ایجاد 

آگاهانـه و سـنجیده    ،اگر برنامه ریـزي را مـداخالت هدفمنـد    ،شود. عبارتی دیگر می ذهنی برنامه ریز گفته
برنامـه   –که نتیجه ي آن ممکن است موفقیت آمیز باشد یا نـه   -انسانی در مسیر حوادث و فرآیندها بدانیم

سنجیده و سازمان یافته دولـت بـراي ایجـاد تغییـر در وضـع       ،توان کوششی آگاهانه می ی را نیزریزي فرهنگ
برنامـه ریـزي    ،مختلف فرهنگـی دانسـت .از نظـر هـاگن    هاي  موجود و دستیابی به اهداف مطلوب در حوزه

  . )118:  1388 ،( چاوش باشی"کامیابی در برابر بحران در هر واقعیتی از زندگی مان  "عبارت است از : 
نیز مشخص " برنامه ریزي فرهنگی "و  "برنامه ریزي در فرهنگ"در این بخش الزم است تفاوت دقیق  
این واژه کاربرد  ،اما در معناي دوم ،بر نامه ریزي براي حوزه ي فرهنگ مد نظر است ،در مفهوم اول. گردد

برنامه  ،رافیاي انسانی تا طراحی شهريعلمی از جغهاي  گسترده تري دارد و با مجموعه اي از وظایف و رشته
هنگامی که بر نامه . سیاست گذاري اجتماعی و سرانجام برنامه ریزي استراتژیک پیوند دارد ،ریزي اقتصادي

فرهنگی و هنـري در جامعـه   هاي  منظور هماهنگ سازي فعالیت ،بریم می ریزي در بخش فرهنگ را به کار
منظور نحو ه ي به کارگیري منابع فرهنگـی   ،کنیم می فرهنگی استفادهاست و آنگاه که از واژه برنامه ریزي 

  و مناطق و کشورهاست  .ها  به منظور توسعه یکپارچه شهر
وجو کرد؛ از یک سو پیچیدگی جوامع جدید و  ریزي فرهنگی را باید در سه مقوله جست ضرورت برنامه

ها ضروري و حتی الزامی کرده است و  م عرصهشدن، توجه به مدیریت را در تما فرایند رو به گسترش جهانی
اي نداشـته باشـند،    از سوي دیگر در جهان رقابتی کنونی، کشورهایی که براي فرهنگ خود هـدف و برنامـه  

هاي دیگر کنار گذاشته خواهند شد و در نهایت در کشـورهایی کـه داراي پشـتوانه فرهنگـی      توسط فرهنگ
انـد،   گسترده فرهنگی داشته و داراي میـراث فرهنگـی عظیمـی بـوده     هاي هایی، فعالیت قوي هستند و در دوره

ریزي فرهنگی بـویژه بـراي    شود. از همین روست که ضرورت برنامه اهمیت مدیریت فرهنگی چند برابر می
  .) 88: 1387 ،(صالحی امیري جوامع در حال توسعه برجسته ترمی شود

  فرهنگی  نظري موجود در خصوص برنامه ریزي هاي  دیدگاه -4-2
این دو . توان از یکدیگر تفکیک نمود می دو دید گاه نظري متفاوت در خصوص برنامه ریزي فرهنگی را

  عبارتند از :
. مختلف فرهنگ مخالف اسـت هاي  الف ) دیدگاهی که با سیاست گذاري و برنامه ریزي فرهنگی در عرصه

تهدیدي علیه آزادي و انتخاب فرد و توسـعه تجـاري    ،اتخاذ سیاست فرهنگی مشخص ،براساس این دیدگاه
فرهنگ مقوله اي کیفی و حاصـل زنـدگی عـده     ،لذا ضرورتی براي آن وجود ندارد. از طرف دیگر ،است

لذا نمی توان و نباید آن را از امر متعالی و  ،کثیري از مردم در یک شرایط مشابه و در زمان طوالنی است
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  ) . 42:  1384 ،سانی برنامه ریزي تنزل داد ( اولیاءکیفی به زمین خاکی و عالم ان
این دیدگاه که شامل گروه نسبتا وسـیعی  . داند می ب) دیدگاهی که سیاست گذاري فرهنگی را یک ضرورت

بلکـه   ،برنامه ریزي و سیاست گذاري فرهنگی را نه تنها امر میسر و شـدنی  ،مختلف استهاي  از دیدگاه
برنامه ریزي فرهنگی تهدیدي براي آزادي  ،در این دیدگاه. نماید می ذیر محسوبآن را الزامی و اجتناب ناپ

 ،پـس بـر ایـن اسـاس    . هیچ راه گریزي از آن وجود نـدارد  ،انتخاب فرد محسوب نمی شود و اگر هم باشد
هـا   اگرچـه در همـه ي آن   ،کنـد  مـی  سیاست گذاري فرهنگی در کشورهاي مختلف وضعیت متفاوتی پیدا

  ) .67:  1385 ،ي است (آزاد ارمکیوجود آن ضرور
عناصر و قوانین  ،تئوري مورد نظر. باید به عنوان منبع تئوري مورد نظر قرار گیرندها  برنامه ریزي

دهد و باید مدل را در پرتو تجربه بازنگري کرد و سپس آن  می مشخصی دارد که مدل خاصی را تشکیل
باهر تجزیه و . شاهده ونتایج آن را اندازه گیري کردرا در یک دنیاي واقعی به کار گرفت و سرانجام م

ابتدا باید برنامه ریزي را . توان عناصر مدل را تصحیح کرد و این فر آیند    پایان ناپذیر است می تحلیل
 غیرعاملبرنامه ریزي استراتژیک در مدیریت ابزاري است که ما را در تحقق پدافند . با هدف شروع کرد

تعهدي  ،در هر برنامه ریزي در مقابل مردم و جامعه. کند می وفقیت نزدیکدر بخش فرهنگ به م
تمام تالش برنامه ریزي . شود می بینش و اهدافش منعکس ،تعهدي که در رسالت. اساسی داریم
نشان دهنده ي ها  هرکدام از این استراتژي. یافتن بهترین ابزار براي دستیابی به اهداف است ،استراتژیک

هاي  یکی از کلید. کنترل جوامع آسیب دیده در بحران و تسلط بر مشکالت جامعه استتالشی براي 
قابل دستیابی به تعداد ممکن است ( هاي  داشتن انتخاب ،برنامه ریزي استراتژیک در بخش فرهنگی

  ) .108:  1389 ،صادقی

  غیرعاملپدافند -3
ر جهت مقابله با تهاجمات خصمانه و تقلیل هاي نامتقارن امروزي د انجام اقدامات دفاع غیرعامل، در جنگ

هوایی، زمینی و دریایی کشور مهاجم، موضوعی بنیادي است که وسعت و گستره آن  خسارت ناشی از حمالت
ها و مراکز حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی، سیاسی، ارتباطی، مواصالتی نظیر بنادر،  تمامی زیرساخت

هاي بزرگ  ها، مجتمع ها، نیروگاه محصوالت کلیدي نظیر پاالیشگاه هاي ها، زیر ساخت ها، و پل فرودگاه
گیرد تا حدي که حفظ امنیت ملی و  صنعتی، مراکز هدایت و فرماندهی و جمعیت مردمی کشور را در برمی

ریزي و ساماندهی همه جانبه در  ناپذیري در جنگ، به نحو چشمگیري وابسته به برنامه اقتصادي، شکست
  .باشد فاع غیرعامل میموضوع حیاتی د

پدافند در مفهوم کلی، دفع، خنثی کردن و یا کاهش تاثیرات اقدامات آفندي دشمن و ممانعـت از دسـتیابی   
  پدافند غیرعامل  -2پدافند عامل  -1شود  به اهداف خودي است. پدافند به دو بخش تقسیم می
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م با دشمن و به کارگیري جنـگ افزارهـاي   پدافند عامل: پدافند عامل عبارت از رویارویی و مقابله مستقی
  باشد.  مناسب و موجود به منظور دفع حمله و خنثی کردن اقدامات آفندي وي می

   
گردد که مسـتلزم بـه کـارگیري جنـگ      پدافند غیرعامل: پدافند غیرعامل به مجموعه اقداماتی اطالق می

بـه تجهیـزات و تاسیسـات حیـاتی و حسـاس      توان از وارد شدن خسارات مالی  افزار نبوده و با اجراي آن می
نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیري نموده و یا میزان این خسارات و تلفـات را بـه حـداقل ممکـن     

  کاهش داد. 
غیر مسلحانه اي که موجب هاي  مجموعه اقدام ،توان این گونه تعریف کرد می را غیرعاملبنابراین پدافند 

ارتقاي پایداري ملی و تسهیل مـدیریت   ،ضروريهاي  آسیب پذیري، تداوم فعالیت افزایش بازدارندگی، کاهش
  ) .54: 1387 ،شود (فردرو می بحران در مقابل تهدیدها و اقدامات نظامی دشمن

 ،امـن هـاي   استحکامات و سازه ،تفرقه و پراکندگی ،پوشش ،اختفا ،استتار ،شامل مکان یابی غیرعاملدفاع 
مراکـز   ،جان پنـاه و ... اسـت   ،پناهگاه ،تحرك ،آموزش و فرهنگ سازي ،فریب و اعالم خبر ،مقاوم سازي

موجب بروز آسیب و بحران در نظام ها  مراکزي هستند که انهدام کل یا قسمتی از آن ،حساس و مهم ،حیاتی
ملـی زمـانی در   امنیت . شود می فرهنگی و دفاعی کشور از سطح ملی تا سطح محلی ،اجتماعی ،اقتصادي ،سیاسی

حیاتی جامعه مورد تهدید جدي نبوده و به نوعی تـوان یـک   هاي  یک جامعه برقرار است که منافع وارزش
هـاي   تجـارب و شـواهد ثبـت شـده در جنـگ     . داخلی از تهدیدات خارجی استهاي  ملت براي حفظ ارزش

ودیت یک ملـت  را نیـروي   بارزترین سرمایه و موج . کند می را ثابت غیرعاملاهمیت دفاع  ،اعصار گذشته
تواند سرنوشت نبرد  می این اهمیت به آن دلیل است که وجود یک سرباز یا فرمانده. کند می انسانی آن حفظ

. به عالوه وجود هر انسان در صحنه اجتمـاع موجـب حیـات و توسـعه ي هـر کشـوري اسـت       . را رقم بزند
دارد .(مـا بـه    80آیـه   ،اشاره به سـوره ي انبیـا   از تعالیم خداوند به انسان است که غیرعاملموضوع پدافند 

جـدا از تمـامی ایـن    . آیـا از شـکرگذارانید.)   ،تا شما را از آسیب حفظ کند ،حضرت داود زره را تعلیم دادیم
چنـان کـه موجـب حفـظ     . کنـد  مـی  اهمیت پدافند غیرعامل را دو چندان ،جنبه ي اقتصادي و ارزي ،مسائل

 غیرعامل،اقدامات دفاع . نظامی و نیز مراکز حساس غیرنظامی شده  استتجهیزات و تسلیحات گران قیمت 
 براي ضربه زدن در زمـان و مکـان مناسـب و گـرفتن آزادي عمـل و ابتکـار از دشـمن       ها  موجب حفظ نیرو

مهار و کنترل انقالب  ،به دلیل آنکه ایران همواره از اهداف استکبار جهانی بوده و ما هدف تضعیف. شود می
امـري اجتنـاب ناپـذیر     ،استفاده از اصول دفاع غیرعامل ،در مقطع کنونی ،را در منطقه شاهد بوده ایماسالمی 

  . )17:  1386 ،است (موحدي نیا
ایجـاد بـرج و    ،پناه گرفتن در غارها ،از اهمیت زیادي برخوردار بوده است غیرعاملدر طول تاریخ پدافتد 

حفر خندق در طو ل تاریخ براي حفظ جان و امنیت گروهی با هدف پیشگیري از حمالت غافلگیرانه  ،بارو
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تـوان   مـی  مسـکونی را هاي  و  قلعهها  دهکده،محکمهاي  حصار ،در سراسر سرزمین ایران. ي دشمن بوده است
سـد   ،دیـوار چـین   ،یـل تـاریخی از قب هـاي   یافت که متعلق به هزاره ي سوم قبل از میالدمی باشد. دژ و دیـوار 

تاریخچـه ي دفـاع    ،دیوار برلین و شهر زیرزمینی نوش آبـاد  ،قلعه ي فلک االفالك ،دیوار گرگان ،ذوالقرنین
  دهد . می غیرعامل را در طول تاریخ نشان

  :   غیرعاملاهداف دفاع  -1-3
 ،بر تهدیدات و حمالتتقلیل آسیب پذیري مراکز حیاتی در برا ،شناساییهاي  کاهش قابلیت و توانایی سامانه

افزایش آستانه ي  ،اداره ي جنگهاي  صرفه جویی در هزینه ،ملی و توان نیروهاي خوديهاي  حفظسرمایه
مقاومت مردمی در برابر تهاجمات و در نتیجه حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی و استقالل کشور است 

  ).20(همان منبع : 
  برنامه ریزي پدافند غیرعامل در فرهنگ -4

رسانه اي در دنیاي امروز به قدري پردامنه شده است که ابعاد و حیات هاي  نفوذ و گستردگی فعالیت
هدایت و هاي  محدود به نقشها  زمانی کارکردها و نقش رسانه. اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است

تهدید  ،تعریف شدهاي ه راهنمایی، آموزشی و خبري و باالخره تفریحی تبلیغی بود و امروز در مجموعه نقش
ارتباطی و جامعه ي هاي  اگرچه در مجموعه تحوالت جهان عصر فناوري. و جنگ نیز اضافه شده است

با این وصف  ،شود که دوره ي جدیدي حاکم گردد می پیش بینی 2010یابد و از سال  می اطالعاتی خاتمه
زیادي نیست که بشر با تهدیدات رسانه شود .مدت زمان  می افزوده ،و کارکردهاي رسانهها  هرروز برنقش

همیشه دو طرف درگیر به ویژه . مختلف جنگ و سیاست آشنا شده استهاي  در صحنهها  اي و کاربرد آن
کشتن واسیر  ،زمانی که ابزارهاي فیزیکی منازعه به بن بست رسیده اند دریافته اند که غیر از زخمی کردن

. وزي از ابزارهاي کم خرج تر و سهل الوصول تري نیز استفاده نمودتوان براي رسیدن به پیر ، میکردن حریف
طرف هاي  براي متقاعد کردن یک طرف نسبت به پذیرش خواستها  این ابزارها عبارتند از، استفاده از رسانه

ساز و برگ  ،کشوري برنده میدان خواهد بود که هم ،در این میان. بدون دریافت امتیاز درخور توجه ،دیگر
غاتی و اطالع رسانی بزرگ تر و پیشرفته تري را فراهم کرده باشد (آمادگی سخت افزاري) و هم در تبلی

جلوتر از رقیبان خود حرکت  ،هنري و تبلیغاتی ،خبري ،زمینه ي ارتباطات و متقاعدسازي و تولید فرهنگی
به ابزار مهمی در دست ها  باتوجه به آنچه گفته شد نکته ي حائز اهمیت این است که امروزه رسانه . کند

مختلفی در بین مردم ایجاد کنند و به منازعات هاي  دشمنان تبدیل شده اند تا از طریق رسانه بتوانندبحران
و سپس داشتن راهبردها و ها  نیازمند شناختن آن ،مقابله با این تهدیدات در وهله ي اول. داخلی نیز دامن بزنند

این راهبردها در . را مدیریت نموده و نظم جامعه راحفظ کنندها  نمناسبی است که بحراهاي  برنامه ریزي
 ،روانی ،روحی  ،آماده سازي ذهنی غیرعاملپدافند . قالب مقوله ي پدافند غیرعامل قابلیت دنبال شدن دارد
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همان . اجتماعی و فرهنگی است تا آسیب زایی عملیات روانی و رسانی دشمن کمرنگ و یا بی خطر گردد
پدافند غیرعامل به عنوان صلح  ،گردد می در وادي فرهنگ دنبالها  ملیات روانی از از طریق رسانهگونه که ع

هاي  عرصه. مقوله اي فرهنگی است که نیاز به بسترسازي مقتضی در جامعه دارد ،آمیزترین شیوه ي مقابله
مقتضی براي آماده هاي  تواند از طریق دنبال نمودن مکانیزم می مختلف حیات اجتماعی در جامعه ي ایرانی

ها  روحی و روانی جامعه از طریق کارشناسان و نخبگان و اندیشمندان هریک از آن عرصه ،سازي فرهنگی
  . )3:  1387 ،به شکل دامنه داري متأثر گردند (نقیب السادات

 ،خاص خود به منظور برنامه ریـزي هاي  براي کمک به برنامه ریزان بخش فرهنگی در تشخیص انتخاب
تعیین بهترین نقطه بـراي هـر برنامـه و    . باشد می مدلی ارائه شده است که شامل هفت مؤلفه ي استراتژیک

هاي  نقاط ضعف و فرصت هایی که به وسیله ي بخش  ،نیازهاي بخش فرهنگی پدافند غیرعامل به نقاط قوت
غیرعامـل نیـاز اسـت     پدافنـد هـاي   در گسـترش و اجـراي راهبـرد   . بستگی دارد ،آید می مختلف جامعه پدید

  ذیل مورد توجه قرار گیرد.هاي  مؤلفه
  ـ استمرار و پیوستگی1
  )بینی ـ پیشامد (پیش2
  ـ عوامل داخلی و خارجی3
  ـ همکاري و رقابت4
  ـ رشد و پیشرفت5
  )ـ تاریخی (گذشته6
  ـ نوآوري، بهبود7
داشـته باشـد و داراي   هاي بخش فرهنگ بایستی یک فرآیند همیشگی و مستمر وجود  ریزي ـ در برنامه1

هـاي محیطـی    هاي جدید در اثر بروز حوادث و یا فرصت چند برنامه باشیم زیرا همیشه ممکن است انتخاب
چنین باید توجه داشت که آینده ممکن است احتماالت اتفاقی، غیر  که آینده به همراه دارد، میسر گردد. هم

جنگ که حتی ممکن است بلند مدت باشد از آن دسته عادي و ناپیوسته نیز به همراه داشته باشد. بروز یک 
از ایـن  . ریزي کوتاه مدت و متمرکـز دارنـد   هاي فرهنگی نیاز به برنامه است. در این صورت کشور و دستگاه
   .هاي اتفاقی و ناپیوسته حفظ شود ریزي مستمر و برنامه رو، ضروري است تعادل بین برنامه

  بینی پیش -پیشامد  -2
بینـی ایـن کـه چـه      بینی است. پیش ریزي، پیش هاي برنامه پندارند که همه بخش راد چنین میبسیاري از اف

خود را  بایدهاي فرهنگی  ها با پیشامدها روبرو هستند. دستگاه در حقیقت بیشتر استراتژي. اتفاق خواهد افتاد
بینـی نشـده بهـره     ي وقـایع پـیش  ها در دنیاي واقعی آماده سازد تا بتواند از بهترین مزیت ،براي مواجه با وقایع
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   .گیرد
  خارجی  -عوامل داخلی  -3

توانند روي مسایل فرهنگی داخلی کشور و یا بـر روي مسـایل محیطـی داخلـی تمرکـز       ها می ریزي برنامه
اي و یـا   داشته باشند (استراتژي داخلی) یا این که بر روي مسایلی که به صورت جنگ نرم در سـطح منطقـه  

  ) .نماید تمرکز داشته باشند (استراتژي خارجی ما را تهدید می جهانی بخش فرهنگی
  رقابت -همکاري  -4

انـد.   هاي خود را شدیداً محدود کـرده  ها و برنامه نگرند انتخاب افرادي که دنیا را فقط بر اساس رقابت می
   .بسیار مهم است که تعادلی بین رقابت و همکاري ایجاد گردد

کامالً مزایا و هم چنان باید ها مردم باید مشارکت جدي داشته باشند و  امهدر بخش فرهنگی در تهیه برن
گیري در مورد یک مسـئله و موضـوع خـاص     معایب برنامه را در نظر داشت. مثالً ممکن است براي تصمیم

لذا توجه خاصی به . اي را صرف کنیم، ولی قابل پذیرش در مردم نباشد فرهنگی، وقت و انرژي قابل مالحظه
   .آورد ریزي به وجود می نظرات و پیشنهادات مردم در مسایل فرهنگی رقابت خاصی را در برنامه

  پیشرفت -رشد  -5
توجـه  بایـد   غیرعامـل باشد لذا در پدافند  هاي فرهنگی عاملی براي بقا می ریزي رشد و پیشرفت در برنامه

هریـک از   و تقویـت  شـود  اجتمـاعی  هاي اسالمی، دینی و باورهاي خاصی به مسایل فرهنگی و ترویج ارزش
   .باشد ها تضمینی براي بقا می آنها  آن

  )تاریخی (گذشته -6
مطالعه هشـت سـال دفـاع مقـدس و مسـائل فرهنگـی و        ،به عنوان مثال مطالعه تجربیات گذشته تاریخی

   .هاي دفاع مقدس ما را در موفقیت در آینده یاري و کمک خواهد نمود ارزش
توان با مطالعه تجربیـات گذشـته    بینی کرد ولی می ان آینده را از میان گذشته پیشتو درست است که نمی

   .دید بهتري در آینده ترسیم نمود
  بهبود روند -شکوفایی  -نوآوري  -7

بهبود به مفهوم بهتر کردن چیزي که قبالً وجود داشته، نوآوري به مفهوم به وجود آوردن چیـزي جدیـد   
گـوي نسـل    م چنان تغییر داده شود که به ارزشی جدید تبدیل شود تـا بتوانـد پاسـخ   هاي قدی باشد. و برنامه می

ــد  ــد باش ــد و مســایل فرهنگــی جدی ــدر  .)110:  1389 ،(صــادقی جدی ازجملهتکنیکهاییکهبهطورفزایندهای
ــاتریس  ــت، مـــ ــعیتوتدوین راهبردبهکارگرفتهشدهاســـ ــوآت«برنامهریزیبرایسنجشوضـــ ــت»ســـ . اســـ

بتدانقاطقوت،ضعف،فرصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتها و دراینروش،برایتعیینراهبردها،ا
ــتفادهازماتریس ،تهدیدها  SWOT بانگاهیبهفضایداخلیوعواملبیرونیبررسیمیشودکهبرمبنایآنوبااســــــ
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  .) 45 ،1384 ،راهبردهااستخراجمیگردد ( گلکار
  اندازهاي آینده تجزیه و تحلیل شرایط موجود فرهنگی و ترسیم چشم -1-4

 ي هـا  هاي فرهنگی و تحلیل آمـاري فعالیـت   از تعداد دستگاهبایست که اطالعاتی  الف) در این مرحله می
   .ها و تهدیدات در گذشته را داشته باشیم ها و شناسایی نقاط ضعف، قوت، فرصت گذشته آن

بندي به منظور شناسایی نیازهایی که بیشتر در بخش فرهنگی مورد توجه  بندي نیازها: اولویت ب) اولویت
   .ریزي جدید در تقدم واقع شوند در برنامه ،گیرند می قرار

هـایی از نیازهـاي اولیـه     توانیم توسـط فـرم   ج) شناسایی نیازهاي مورد درخواست مردم: در این مرحله می
   .آوري کنیم اطالعاتی را جمع ،مردم در زمان بحران
کـه الزم اسـت در    استها  رسانی که مهمترین عامل موفقیت در زمان بحران هاي اطالع د) ارایه همکاري

  ) .112:  1389 ،د( صادقیبخش فرهنگی به ابزارهاي اطالع رسانی همگانی توجه خاص گرد
  نتیجه گیري -5

باشد و ضعف آن موجب  می با توجه به این که فرهنگ یکی از حیاتی ترین عنصر موجود براي هر جامعه
توجه فراوان قرار گیرد و برنامه ریزي لذا الزم است مورد  ،گردد می بروز حوادثجبرانناپذیري در جامعه

با توجه به این که هر روزه شاهد ایجاد بحران از سوي  ،هم چنان. هایی براي قوت روز افزون آن انجام شود
ها و تهدیدهاي نرم  باشیم و در مسایل فرهنگی به شکل جنگ کشورهاي غربی و آمریکا براي کشورمان می

هاي اسالمی  هاي فرهنگی که ارزش ما باید تالش کنیم که بحران ،گردد یهایی ایجاد م از سوي دشمنان بحران
نمایند را شناسایی نموده و براي هر کدام آنها الگوهاي دفاعی  و دینی، ملی و باورهاي اجتماعی را تضعیف می

 نهوجود زمی هم چنان با. مبزرگ فرهنگی جلوگیري نماییهاي  ترسیم کنیم تا بتوانیم از پیش آمدن بحران
استقالل و تمامیت ارضی کشور را نشانه گرفته  ،تهدیدات بالقوه و خطراتی که امنیت ملیي 

ضرورت عقلی دفاع کامال مشهود می باشد .آمار و سوابق جنگهاي گذشته نشان می دهد 
پدافند عامل در حال حاضر به تنهایی قادر به مقابله با سالح هاي مدرن و مخرب آفندي 

یروي انسانی نیستند و لذا جهت جلوگیري از اثرات ویرانگر آنها بر مراکز حیاتی و حساس و ن
می تواند به تکمیل  کشورهاي  در تمام بخش بهکار گیري اصول و معیارهاي پدافند غیرعامل
و از به وجود آمدن بحران و هر گونه آسیب  زنجیره دفاعی کمکی موثر و قابل توجه نماید

 پژوهش اینهاي  باتوجه به مباحث و یافته. مختلف کشور جلوگیري نمایدهاي  براي بخش
به منظور توسعه و پیشرفت  ،برنامه ریزي پدافند غیرعامل در بخش فرهنگ ،توان گفت می

خواهند بر  می فرهنگی  و جلو گیري از هرگونه ضعف فرهنگی در مقابل کشورهایی که
لذا الزم است که این . بسیار ضروري و اجتناب ناپذیراست ،فرهنگ کشور ما تسلط یابند



  q  1597  ریزي پدافند غیرعامل در بخش فرهنگ برنامه
 

  

متخصصان فرهنگی و برنامه ریزان فرهنگی مورد توجه فراوان قرار گیرد برنامه ریزي از سوي 
.  

  

  منابع -6
مجلـه ي سیاسـت    ،اساسـی سیاسـت گـذاري فرهنگـی در ایـران     هاي  چالش ،)1385تقی ( ،آزاد ارمکی -1

  شماره اول . ،داخلی
(طـرح پژوهشـی    فرهنگیهاي  طرح تدوین مبانی ارزیابی عملکرد سازمان ،)1384محمد صالح ( ،اولیاء -2

  دبیرخانه شوراي عالی انقالب فرهنگی . ،تهران ،)
برنامه ریزي  ،آغازین در برنامه ریزي فرهنگیهاي  گام ،)1388اسماعیل ( ،کاوسی ،فرزانه ،چاوش باشی -3

  37شماره  ،)3فرهنگی (
 ،زي فرهنگیمبانی سیاست گذاري و برنامه ری ،)1387امیر ( ،عظیمی دولت آبادي ،رضا ،صالحی امیري -4

  تهران. ،پژوهشکده تحقیقات استراتژیک
کتاب ،اطالع رسانی و کتابداري ،در بخش فرهنگی غیرعاملبرنامه ریزي پدافند  ،)1389سعید ( ،صادقی -5

  35شماره  ،ماه علوم اجتماعی
نشـریه   ،مناسب سازي تکنیک سوات براي برنامه ریـزي و طراحـی شـهري    ،)1384کوروش ( ،گلکار -6

  . 41شماره  ،پژوهشی صفهعلمی ـ 
  تهران . ،انتشارات عباسی ،نظري پدافند غیرعاملهاي  دیدگاه ،)1387محسن ( ،فردرو -7
  تهران ،انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،اصول و مبانی پدافند غیرعامل ،)1386جعفر ( ،موحدي نیا -8
کتاب ،اطـالع رسـانی و کتابـداري    ،مقوله اي فرهنگـی  غیرعاملپدافند  ،)1387سیدرضا ( ،نقیب السادات -9

  . 10شماره  ،ماه علوم اجتماعی
  





  هاي الزم جهت مقابله با آن بیوتروریسم وآمادگی
  1روح اهللا نخعی سیستانی

  
  چکیده

بیوتروریسم عبارت است از استفاده یا تهدید به استفاده از عوامل زیستی جهت ایجاد بیماري در 
ي هدف حمالت بیوتروریستی واقع شود رچنانچه کشو. ها و محصوالت کشاورزيانسان و یا دام

هاي اجتماعی آید و بعالوه بسیاري از سیستمفشار سنگینی بر سیستم بهداشت و درمان آن وارد می
هاي همچنین وقوع چنین حمالتی حتی اگر در مقیاس. گردددیگر نیز درگیر مقابله با این پدیده می

کند که این موارد ایجاب می ۀهم. گذاردات روانی سنگینی بر مردم میتأثیرکوچک نیز انجام پذیرد 
بخشی از این . کشورها پیش از وقوع چنین حمالتی جهت مقابله با آنها آمادگی الزم را پیدا کنند

بخشی دیگر . گرددفرآیند آماده سازي به آموزش و آگاهی بخشی مناسب به نیروي انسانی باز می
به منظـور   بعالوه تحقیق و توسعه. پردازدبه فراهم نمودن بسترهاي سخت افزاري و سیستمی می

ـ ، ي ارزان قیمتها روش ها وایجاد و ابداع تکنیک ل نظیـر انـواع   پر بازده و قابل استفاده در مح
ي جدید به منظور تولید واکسن علیه عوامل ها روش و همچنین، ي تشخیصیها روش سنسورها و یا

  . باشدبیوتروریستی از ملزومات آمادگی براي مواجهه با حمالت بیوتروریستی می
  . ي مقابلهها ، روشات روانی، تأثیربیوتروریسم :ها کلیدواژه

   

                                                   
  r.nakhaei@kashanu.ac.irکاشان، دانشکدة شیمی، گروه بیوتکنولوژي سلولی /  دانشگاه .1
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  :مقدمه
ها، و در کل هر ها و قارچها، ویروسها بخصوص باکتريد از میکروارگانیزمهاي زیستی عبارتنسالح

ارگانیزمی که بتوان آن را تعمداً انتشار داد و بتواند انسان، حیوانات یا گیاهان را از کار افتاده یا بیمار نموده 
یعی و یا به لحاظ هاي طبتوانند ارگانیزمو یا بکشد. عوامل مورد استفاده در جنگ افزارهاي زیستی می

  ژنتیکی تغییر یافته باشند.
بیوتروریسم عبارت است از تهدید به استفاده، یا استفاده از عوامل زیستی جهت ایجـاد بیمـاري یـا آسـیب     

ي هاي سیاسی، اقتصادي، مذهبی، اکولوژیک یا هر انگیـزه ها، افراد یا گروهتوسط مجرمین از قبیل تروریست
  ).1ایدئولوژیک دیگر(

اي طوالنی دارد. شاید اولین موراد آن، آلوده کـردن منـابع آب   فاده از عوامل زیستی بعنوان سالح سابقهاست
-). بنظر مـی 2ها و حیوانات به منظور ممانعت از بدست آوردن آب شرب تازه باشد(ي انسانشرب با جنازه

ا کرد. وقتی تاتارها نتوانستند رسد که اولین شیوع طاعون در قرون وسطی در اروپا توسط تاتارها گسترش پید
ي طـاعون مـرده   ي خود را که بواسطهي سربازان مردهها محاصره فتح کنند جنازهشهر جنوا را پس از مدت

بودند به داخل شهر پرتاب نمودند. بدین طریق اپیدمی آغاز شـد و از طریـق فراریـانی کـه از طریـق کشـتی       
ي نیروي نظامی ي دیگر، استفادهنجا به کل اروپا انتشار یافت. نمونهاي و از آگریخته بودند به نواحی مدیترانه

تـا   1930هـاي  ي آبله مرده بودند علیه بومیان آمریکا بود. در بین سـال انگلیس از پتوهاي افرادي که بواسطه
 کشورهاي متعددي نظیر آمریکا، شوروي، فرانسه، انگلیس، لهستان، کانادا و بسیاري کشورهاي دیگـر  1940
هاي ي گسترش سالح). ژاپن نیز در همین دوره برنامه3هاي زیستی را شروع کردند(هاي گسترش سالحبرنامه

نمود و علیه شهروندان چینـی بـه کـار    زیستی خود را آغاز کرد و آنها را بر روي زندانیان جنگی آزمایش می
  ). 2برد(

  گذارندثیراتی که بر جاي میهاي با کاربرد تسلیحاتی به لحاظ تأتقسیم بندي ارگانیزم
توان آنها را به دو دسته تقسیم نمـود: کشـنده و   نگریم میها بعنوان یک سالح میوقتی به میکروارگانیسم
کند. عوامل نـاتوان  که بیماري حاد با میزان کشندگی باال ایجاد می یرسینیا پستیسناتوان کننده. کشنده نظیر 

ي زمانی نتوانند زندگی طبیعی داشته باشند امـا در  کنند که براي یک دورهیکننده افراد را بقدر کافی بیمار م
  ).4یابند(نهایت بیشتر بیماران بهبود می

  هاي انتشار عوامل زیستی:روش
توان از طریق اسپري، بمب و موشک انتشار داد. شوند را میعوامل زیستی که بعنوان سالح استفاده می

). اگر یک 5طریق گرد غبار معلق در هوا، هواپیما و یا حتی نامه نیز منتشر نمود(توان از همچنین آنها را می
  ).4نماید(عامل مورد استفاده جهت سالح زیستی به شکل آئروسول انتشار یابد بیشترین تعداد افراد را مبتال می
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  توان بعنوان سالح به کار گرفتها را میکدام ارگانیزم
یماریزا، چه ارگانیزم کامل و چه محصوالت زیستی آنها چنانچه بتوانند بر به لحاظ تئوري هرگونه عامل ب
توان بعنوان یک سالح به کار ي انسان تأثیرات سوء بر جاي بگذارند را میانسان و یا منابع مورد استفاده

توان ال میاند. بعنوان مثها و سموم زیادي بعنوان سالح یا به منظور تروریسم بکار گرفته شدهگرفت. پاتوژن
هاي باسیلوس آنتراسیس، از آبله، انسفالیت اسبی ونزوئالیی، تب زرد، ابوال، ویروس ماربورگ، و باکتري

). استفاده از ویروس آبله بعنوان عامل بیوتروریستی شاید 4یرسینیا پستیس و فرانسیال توالرنسیس نام برد(
ه بصورت طبیعی در دنیا ریشه کن شده است و بزرگترین خطر را ایجاد کند زیرا این ویروس سالها است ک

تواند تبعات جبران ناپذیري ي با این ویروس میشوند. به همین دلیل حملهدیگر افراد علیه آن واکسینه نمی
ي ي احساس همین خطر، بسیاري از کشورها تولید واکسن این ویروس را در برنامهبرجاي گذارد. بواسطه

ثال آمریکا براي تمام مردم خود واکسن علیـه این ویروس را تولید و ذخیره نموده اند و بعنوان مخود گذاشته
هایی پر از باسیل آنتراکس، سم بوتولینوم و افالتوکسین در شود که کشور عراق موشک). گفته می2است(

). یکی از عواملی که در یک سالح زیستی مهم است این است که تشخیص آن مشکل 6اختیار داشته است(
). به همین دلیل در بسیاري از موارد بر روي 4باشد و براي مثال عالیم آن مبهم و غیر اختصاصی باشد(

نمایند تا در کل هاي مهندسی ژنتیک تغییراتی ایجاد میي روشهاي پاتوژن طبیعی به وسیلهارگانیزم
مقاومت آنتی بیوتیکی آنها را  عفونتزایی آنها را افزایش دهند، در روند شناسایی آنها اختالل ایجاد کنند و

  ).7افزایش دهند(
  :مزیت استفاده از عوامل زیستی بعنوان سالح

ها و سموم بعنوان سالح استفاده شده است. یکی از علل این امر هاي مدیدي است که از میکروارگانیزممدت
است تا اثرات بسیار وسیع  ها است. مقادیر بسیار کمی از آنها کافیارزان قیمت بودن و سهولت تولید پاتوژن

ي دیگر در مورد این جنگ افزارها این است که تأثیر آنها آنی نیست زیرا و وحشتناکی بر جاي گذارد. نکته
ي پنهان فراهم است. در نتیجه، ي انکوباسیون نیاز دارند. بنابراین امکان اجراي یک حملهبه یک دوره

شود، خدمات اجتماعی دیگري یش از ظرفیت آن بار اعمال میي اینکه به سیستم بهداشت و درمان ببواسطه
ي شود، و احتمال گسترش اپیدمیک آن بسیار زیاد است، تأثیرات خطرناك ثانویهنیز به خدمت گرفته می

  ). 2دیگري نیز ممکن است بوقوع بپیوندند(
  ي منع گسترش تسلیحات میکروبی و سمی:معاهده
هاي زیستی و سمی تصویب شد و به امضاء بیشتر کشورها رسید سالح ي منع گسترشمعاهده 1975در سال 

هاي نمود. اما متأسفانه کشورهایی نیز آن را امضا ننمودند و سالحها را ممنوع میکه استفاده از این قبیل سالح
 ي تسلیحاتی زیستی خود را ادامه و گسترش داد.زیستی خود را گسترش دادند. براي مثال روسیه برنامه
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اي داشته ي تسلیحات زیستی گستردههمچنین پس از جنگ خلیج فارس مشخص شد که رژیم عراق نیز برنامه
سال طول کشید تا سنا نیز آن را  50). خود آمریکا پس از اینکه این قانون توسط این کشور امضا شد 2است(

  ).8به تصویب رساند(
  (آگروتروریسم): بیوتروریسم کشاورزي

رت است از تروریسم علیه کشاورزي یا بازار کشاورزي. رواج یک بیماري در بین آگروتروریسم عبا
هاي هاي اقتصادي بزرگی به دنبال داشته باشد. بعالوه بیماريتواند آسیبي تجاري میحیوانات با استفاده

ه بر تأثیرات هایی عالوتوانند از حیوان به انسان منتقل شوند. شیوع چنین بیماريمتعددي وجود دارند که می
تواند بر بهداشت و سالمت جامعه نیز تأثیرات سوئی بگذارد. در حال حاضر بسیاري از این قبیل اقتصادي، می

-اند و همین امر، آسیب پذیري در مقابل حمالت بیوتروریستی را بسیار بیشتر میها ریشه کن شدهبیماري
  ).9یابد(ها، بیماري بشدت شیوع مین قبیل بیمارينماید. چرا که در صورت آلوده شدن حیوانات با عوامل ای

  علل انجام حمالت آگروتروریستی:
  نماید: ها جذاب میپنج دلیل عمده وجود دارد که آگروتروریسم را براي تروریست

ي اهداف حیوانی فراوان بوده و به آسانی قابـل دسترسـی هسـتند. بعـالوه معمـوال بسـرعت در یـک منطقـه        
  یابند. سترش میجغرافیایی بزرگ گ

اقتصـادي  -گذارند، امـا اثـرات اجتمـاعی   هاي حیوانی تأثیرات چندانی بر انسان بر جاي نمیبسیاري از بیماري
 اي دارند. قابل مالحظه

ورود یک عامل عفـونی   ،ها هستند و در نتیجهجمعیت حیوانات دامی مستعد ابتال به طیف وسیعی از بیماري
هـایی تـأثیرات   ند همه گیري وسیعی ایجاد کنـد. وقـوع چنـین همـه گیـري     توابه این جمعیت مستعد می

 گذارد.میو به تبع آن اقتصاد اي بر صادرات گسترده
ي بیوتروریسـتی معرفـی   بعنوان یک حملـه  تا زمانی که عامل حمله، مسؤولیت آن را به عهده نگیرد معموالً

کنـد کـه   ي کمونی را طی مـی ي بروز نماید دورهشود و بعالوه از زمان شروع حمله تا زمانی که بیمارنمی
 دهند.بدون هیچ محدودیتی حیوانات جابجا شده و عامل بیماري را گسترش می ،طی این دوره

ها بسهولت قابل دسترسی هستند و بسیاري از آنها بشدت مسري و عفونی بـوده، بـومی   عوامل این قبیل بیماري
ه امکان دسترسی به آنها را نسبت به عوامل انسانی بسیار آسان بسیاري از مناطق جهان هستند. همین مسأل

  .)10(نمایدمی
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  آماده سازي براي مواجهه:
  بیوتروریسم انسانی -الف

  اصول کلی آمادگی جهت مقابله با حمالت بیوتروریستی بر اساس همان قواعدي است که در مقابله علیه 
ي بیوتروریستی بصورت الگوي جدید یا تغییر هاي یک حملههاولین نشان ). احتماال11ًها کاربرد دارد(اپیدمی
  هاي عفونی در بیماري نکند. بنابراین پزشکان عمومی یا متخصصیي یک بیماري عفونی بروز مییافته

بیماران غیر  ،شوند. این پزشکانها اولین کسانی هستند که تغییر الگوي یک بیماري را متوجه میبیمارستان
ي چنین کنند. در صورت مشاهدهد غیر معمول از یک بیماري با عالیم مشابه را شناسایی میمعمول یا تعدا

مواردي باید اطالعات به مراجع باالتر جهت تحقیق و بررسی گزارش شود. از دیگر نکات بسیار مهم، 
باشد. یکی از بررسی مداوم ذخایر واکسن و آنتی بیوتیک است تا همواره به مقدار مناسب از آنها در اختیار 
هاي کارآمد اقدامات مهم و ضروري به منظور مقابله با تهدیدات بیوتروریستی، تحقیق در جهت ایجاد روش

 ).2به منظور شناسایی و تشخیص عوامل زیستی مورد استفاده تسلیحاتی و محافظت علیه آنها است(
تروریستی تولید واکسن اسـت. ایـن   ي آمادگی به منظور مقابله با حمالت بیویکی از مسایل مهم در زمینه

مسأله با رویکرد فعلی تولید واکسن یعنی تولید به منظور فروش و کسب درآمد شرکت تولید کننـده کـامالً   
در تعارض است، چرا که در این رویکرد باید مخزنی از واکسن تولید شود به این امیـد کـه هرگـز اسـتفاده     

 4و  3هاي پر هزینه با سطح ایمنی زیستی به تجهیزات و آزمایشگاه نگردد. بازار بسیار کم فعلی، بعالوه نیاز
ي نظامی و تروریستی، به این معنی اسـت کـه در   به منظور تولید واکسن علیه عوامل زیستی با قابلیت استفاده

حال حاضر در هیچ کشوري واکسن تأیید شده به منظور مقابله با عوامـل بیوتروریسـتی ایجـاد نشـده اسـت.      
ها یا بطور طبیعـی بسـیار نـادر    ها بررسی کارآیی آنها است زیرا این بیماريدیگر در تولید این واکسنمشکل 

  اند. کنند و یا اینکه در بسیاري موارد بطور طبیعی ریشه کن شدههستند و بصورت تصادفی بروز می
-نیز تعداد زیاد ژنوم ي زیست شناسی مولکولی پاتوژنز وبا توجه به گسترش روزافزون دانش ما در زمینه

اند و نیز ابزارهاي جدید بیوانفورماتیکی که جهت بررسی آنها ایجاد شده هایی که توالی یابی شدههاي پاتوژن
است امروزه این امکان وجود دارد که به جاي وابستگی صرف به آزمایشگاه بتوانیم بصـورت منطقـی و بـر    

  ).12واکسنن طراحی نماییم(مبناي دانش مولکولی علیه این عوامل بیماریزا 
  آگروتروریسم:

ي زمانی واقعه را مد نظر قرار ي جمعیت، قلمرو جمعیت و دورهدر مواجهه با این گونه عوامل بایستی اندازه
شوند بلکه بر اساس نوع ها معموال به یک نقطه (مثال مزرعه) یا یک منطقه محدود نمیداد. این بیماري
شود این قابلیت را دارند که به مناطق مختلف گسترش تا تشخیص آن صرف میي زمانی که پاتوژن و دوره

ایجاد نواحی قرنطینه  -2افزایش ایمنی زیستی  -1یابند. اقداماتی که باید در این زمینه انجام شوند عبارتند از: 
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جداسازي و حذف  -4وضع محدودیت جابجایی براي حیوانات در معرض  - 3ها در مزارع و دامداري
ي اماکن، تجهیزات جداسازي پاك سازي و عفونت زدایی از کلیه -6ها از بین بردن جنازه -5یوانات مبتال ح

  ).10ي آلوده و ماشین آالت حمل مواد غذایی دامی(ها، وسایل نقلیهحیوانات بیمار و از بین بردن جنازه
هایی است که انسـان را  آنها با سویههاي دامی قابلیت نوترکیبی ي برخی بیماريیکی از مسایل رایج درباره

تواننـد انسـان را   هاي آنفلوآنزاي پرندگان با استفاده از این قابلیت مینمایند. بعنوان مثال برخی سویهآلوده می
  توانند بسرعت بصورت یک اپیدمی انسانی درآیند. به همین دلیل بایستی نیز آلوده کنند و در چنین صورتی می

ترین زمان و با کمترین هزینه بتوانند انواع مختلف ایـن  سریعی ایجاد شوند که در کوتاههاي تشخیصی سیستم
تواند بسـهولت  ایجاد شده است که می PCRها را شناسایی کنند. بطور مثال روشی بر مبناي تکنیک ویروس
  ).13هاي پرندگان و انسان را شناسایی نماید(هاي مختلف ویروسسویه

  نتیجه گیري:
پیروزي انقالب اسالمی، کشور ما آماج حمالت تروریستی و جنگ قرار گرفت. اگرچه در طی این پس از 

ها به یمن رهبري معظم انقالب، حضور مردم و اقتدار نیروهاي نظامی تمامیت کشور حفظ گردید، سال
ن در اند. لیکهاي تروریستی بخصوص در نواحی مرزي هنوز هم دست از اقدامات خود بر نداشتهگروهک

ي این حمالت به نقاط صفر مرزي ي محترم سپاه، دامنهي سرلشگر جعفري، فرماندهحال حاضر بنا بر گفته
ها مرهون ایجاد راه کارهاي دقیق و حساب محدود شده است. موفقیت حال حاضر ما در مواجهه با این گروه

ها ي گران سنگ این سالتجربه يشده ناشی از شناخت درست از جنس این نوع حمالت است که بر پشتوانه
بدست آمده است. آنچه که مشخص است کشورهاي غربی بخصوص آمریکاو رژیم جعلی اسرائیل حضور 

هاي تروریستی جدیت تابند و قطعاً در تجهیز و حمایت این گروهجمهوري مقتدر اسالمی ایران را بر نمی
  گیرند. بیشتري به کار می

وتروریستی و پایبند نبودن دشمنان این نظام به اصول و قواعد اخالقی، به نظـر  با توجه به قابلیت عوامل بی
هاي احتمالی بعدي آنها استفاده از حمالت بیوتروریسـتی باشـد. عوامـل بیوتروریسـتی     رسد که یکی از گاممی

هـا تخصـص   هاي انتشار متنوع و آسانی دارند و بنـابراین اسـتفاده از آن  تسلیحاتی سهل الوصول هستند که روش
طلبد. به عکس این مقوله، مقابله با این گونه حمالت نیاز به طراحی یک سیستم یکپارچـه و  اي را نمیویژه

  آماده دارد.
کننـد  دهند معموالً مخاطرات بیشتري را ایجاد میعوامل بیوتروریستی که مستقیماً انسان را هدف قرار می

توانند احساس ناامنی در شدیدي در مردم ایجاد کنند. به ند میزیرا حتی اگر در مقیاس محدودي نیز انتشار یاب
هاي عفونی و مراکز درمانی ) بایستی پزشکان عمومی و متخصصین بیماري1منظور مقابله با این دست حمالت:

) شیوع انواع 2ي مراجعات به دقت ثبت شود. کامالً نسبت به خطر وقع اینگونه حمالت توجیه شوند تا کلیه
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ي انواع ي معنی داري شروع اپیدمی براي همههاي عفونی در مناطق مختلف کشور تعیین شود و آستانهبیماري
ي پزشکی (اینترانـت) نظـام سـالمت ایجـاد گـردد، و      ي یکپارچه) شبکه3هاي عفونی مشخص گردد. بیماري

سـتانی بـا مشـخص نمـودن     ها به آن اتصال داشته باشند تا تمامی مراجعات درمانگاهی و بیمارتمامی درمانگاه
) 4ي بیمـه) ثبـت شـود.    بیماري تشخیص داده شده و شخص مراجعه کننده (مثالً از طریق کد ملی یـا شـماره  

هـاي عفـونی   هاي زمانی مشخص (مثالً هفتگانه) میزان وقوع هـر کـدام از بیمـاري   بصورت خودکار، در دوره
) رفتـار غیـر طبیعـی بیمـاري، نظیـر      5ایسه گردد. ي معنی داري شیوع آن بیماري مقمحاسبه شود و با آستانه

تر بیماري و مسـایلی از ایـن دسـت مسـتند     هاي مرسوم، سیر طوالنیداشتن عالئم خاص، پاسخ ندادن به درمان
سازي شود. بخصوص در مورد سیر بیماري، با توجه به اینکه بیشتـر افراد در صورت درمان نشــدن در یـک   

ي پزشکی(اینترانت)، مراجعات افراد به کنند، باید از طریق شبکهر مراجعه میمرکز، به مراکـز درمانی دیگ
هاي مرجع مجهز در منـاطق مختلـف کشـور، کـه     ) بایستی آزمایشگاه6گیري شود. مراکز درمانی مختلف پی

ي جغرافیایی مشخص خدمات رسانی کننـد ایجـاد گـردد. ایـن مراکـز بایـد مجهـز بـه         بتوانند به یک حوزه
هاي توالی یاب باشند تـا بسـرعت نـوع پـاتوژن و تغییـرات ژنتیکـی       ت آنالیز مولکولی، نظیر دستگاهتشکیال

هـایی بـه   هـا بایـد بخـش   ي بیمارسـتان ) در همـه 7احتمالی آن را نسبت شکل معمول پاتوژن تشـخیص دهنـد.  
ي مـورد اسـتفاده  اي کـه تـا کنـون    هاي شناخته شده) پاتوژن8امکانات ایجـاد شرایط قرنطینه مجهـز شوند. 

هایی کـه در ایـن مـتن بـه آنهـا      اند، نظیر باسیل آنتـراکس، ویروس آبله و سایـر پاتوژنتسلیحاتی قرار گرفته
اشاره شده است، بایستی مورد تحقیق و بررسی گسترده قرار گیرند تا جزئیات زیستی و مسیر پاتوژنز آنها به 

هاي تشخیصـی و  ) روش9هاي مناسب علیه آنها ایجاد شود. ها و آنتی بیوتیکدقت شناخته شود و نیز واکسن
) که ترجیحاً نیاز تجهیزات زیاد و سنگین و پرسنل متخصص fieldحسگرهاي مناسب براي استفاده در محل (

هاي آنتی بیوتیکی و واکسن در مناطق مختلف کشور وجود داشـته باشـد و   ) بانک10نداشته باشد ایجاد شود. 
مشخص (مثالً ساالنه) محتواي آنها بـه لحـاظ کمیـت و قابلیـت مصـرف کنتـرل شـود و         هاي زمانیدر دوره

  کمبودها جبران شود.
-خطر آگروتروریسم معموالً با توجه به اینکه انسان هدف مستقیم آن نیست، کمتر مورد توجه قرار می

ند. به منظور آماده سـازي  توانند تبعات سنگینی به دنبال داشته باشگیرد در حالی که اینگونه حمالت نیز می
) بر ورود دام و احشـام  1علیه حمالت آگروتروریستی عالوه بر آنچه که در بخش مربوطه مطرح شد، باید 

کنند پس هاي جدیدي را که تهیه میها نیز دام) دامداري2از مرزها کنترل اعمال شود و قرنطینه انجامگیرد. 
فروشگاه تولید محصول در -) تمام مسیر مزرعه3ود وارد کنند. ي قرنطینه به فضاي اصلی خاز گذراندن دوره

هاي واسط آفات محصوالت اصلی هر منطقه مورد کنترل و یا حذف قرار ) میزبان4معرض پایش قرار گیرد. 
  گیرند. 
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  هاي اجتماعی در جهان امروز و تاثیر آن بر آسیب جنگ نرم
  1شهال نریمانی

  
  چکیده

از قبیل  تر شدن جهان به واسطه رشد روزافزون وسایل ارتباط جمعی تر و پیچیده امروزه با کوچک
اینترنت و ماهواره معادالت گذشته در تنظیم روابط بین کشورها تا حدود زیادي به هم خورده و 

توجه ، اي که به جاي به کارگیري مستقیم زور جاي خود را به معادالت جدیدي داده است؛ به گونه
هاي  ارگیري شیوهآمیز با به ک به استفاده از قدرت نرم و ایجاد تغییرات از طریق مسالمت ها قدرت

ها بـه مثابـه ابـزاري     در این دوران رسانه. نوین مداخله در امور داخلی کشورها جلب شده است
روند و رقابتی جهانی در عرصـه   مدار به کار می ي زورها قدرتي ها سیاستاساسی براي اعمال 

ها نقش  شه ملتدر این میان جنگ نرم با هدف گرفتن فکر و اندی. اي شکل گرفته است نبرد رسانه
توان  می مقوله جنگ نرم را. کند هاي فکري و فرهنگی جوامع ایفا می مهمی را در سست نمودن حلقه

مدت زمان کوتاهی است که در ، قدمت آن در جهان با وجوداز جمله مباحثی به حساب آورد که 
تـوان تغییـر    مـی  دلیل این توجـه را . ملموس و جدي مورد مطالعه قرار گرفته استطور  به ایران

بدین گونه که مخالفان و معاندان نظام جمهوري اسالمی . ضربه زنی عنوان نمودهاي  شگردها و راه
، طوالنی مدت اقتصاديهاي  تحریم، پس از آزمودن ملت و حکومت ایران در شرایط جنگ سخت

حکومتی کلیدي نظام و حتی مهره چینی در ساختارهاي هاي  ترور فیزیکی و شخصیتی مردم و مهره
هـاي   توان خللی در پایه نمی به این نتیجه رسیدند که تا زمانی که مردم حامی و پشتیبان نظام اند

علم به این موضوع توسط دشمنان خارجی و مریدان داخلی آنان باعث . استوار حکومتی وارد نمود
ار و در نهایـت  کلید بخورد که هدف آن قرار دادن مردم در مقابل نظام و تغیییر رفتاي  هشد پروژ

هاي اجتماعی  در این مقاله ما برآنیم تا آسیب. تغییر ساختار نظام در قالب جنگ نرم تعریف شده بود
  . که متأثر از جنگ نرم هستند را مورد بررسی قرار دهیم

  سازي شبکه، اي رسانه  جنگ، ناتوي فرهنگی، قدرت نرم، جنگ نرم :ها کلیدواژه
    

                                                   
  Shnarimani88@yahoo.comکارشناس ارشد اداره کل بهزیستی استان ایالم /   .1
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  مقدمه
کاذب، خود هاي  شود، در نقطه اي به دلیل ایجاد جاذبه می تدریجی و آرام شروعجنگ نرم که به صورت 

گردد. در  می جامعه هدف را براي تحقق اهداف به کار گرفته و از این طریق بر دامنه تحرکات آن افزوده
از  واقع با گذشت زمان، بسیاري از بازیگران و حتی بازیگردانان جنگ نرم به صورت خواسته یا ناخواسته

آیند. جنگ نرم دفعی، شتابان و پر  می درون جامعه هدف به استخدام کارگزاران اصلی جنگ نرم در
تحرك در یک مقطع نیست. این جنگ به صورت آرام شروع شده و به صورت تدریجی به سمت جلو 

  .کند. آرام و تدریجی بودن این جنگ به گونه اي است که بسیاري آن را تشخیص نمی دهند می حرکت
اي کـه جامعـه    جنگ نرم در برابر جنگ سخت در حقیقت شامل هرگونه اقدام روانی و تبلیغات رسانه

درگیري نظامی و گشوده شدن آتش رقیب را به  گیرد و بدون جنگ روانی، هدف یا گروه هدف را نشانه می
هـاي رادیـویی و    شـبکه انـدازي   اي، اینترنتـی، برانـدازي نـرم، راه    دارد.  جنـگ رایانـه   انفعال یا شکست وامی

سازي از اشکال جنگ نرم هستند. جنـگ نـرم در پـی از پـاي درآوردن اندیشـه و تفکـر        تلویزیونی و شبکه
هاي فکري و فرهنگی آن را سست کند و با بمبـاران خبـري و تبلیغـاتی در نظـام      جامعه هدف است تا حلقه

هـاي   به وسیله کمیته خطر جـاري در سـال  جنگ نرم  ثباتی تزریق کند. اجتماعی حاکم تزلزل و بی –سیاسی 
بـا مشـارکت اسـاتید     1970طراحی شد. کمیته خطر جاري در اوج جنگ سرد و در دهه  1980پایانی دهه 

  دار سازمان سیا و پنتاگون تأسیس شد. برجسته علوم سیاسی و مدیران سابقه
تغییـر در قـوانین اقتصـادي    در آن مقطع و در پی اصالحات گورباچف مبنی بر ایجاد فضاي بـاز سیاسـی و   

(پروسترویکا) این کمیته با منتفی دانستن جنگ سخت و رودررو با اتحاد جماهیر شوروي تنهـا راه بـه زانـو    
درآوردن بلوك شرق را جنگ نرم و فروپاشی از درون معرفی کـرد. سیاسـتگذاران پنتـاگون و سـیا بـا سـه       

فرمـانی مـدنی اتحـاد شـوروي را بـه فروپاشـی و شکسـت        دهی نا اي و سامان راهبرد دکترین مهار، نبرد رسانه
  )1390(منوچهري، عباس، کوثري، مسعود. واداشتند.

ایران نیز امروزه به لحاظ وسعت سرزمینی، کمیت جمعیت، کیفیت نیروي انسانی، امکانات نظامی، منابع 
نظیـر   الملل به قدرتی کـم  طبیعی سرشار و موقعیت جغرافیایی ممتاز در منطقه خاورمیانه و هارتلند نظام بین

توان با یورش نظامی و جنگ سخت  تبدیل شده است که از دید کارشناسان سیاسی کشورهاي غربی دیگر نمی
هـاي جنـگ نـرم و بـه      آن را سرنگون کرد بلکه تنها راه سرنگونی نظام جمهوري اسالمی پیگیري مکانیسم

دهـی و   اي و سـامان  برد دکترین مهار، نبـرد رسـانه  هاي عملیات روانی با استفاده از سه راه کارگیري تکنیک
اندازي پروژه جنگ نرم علیـه ایـران در مقطـع کنـونی را بایـد ناشـی از        پشتیبانی از نافرمانی مدنی است. راه

گسترش حس تنفر از امریکا در جهان دانست که به نظر سران کاخ سفید ایران مرکز اصلی ایجاد این تنفر و 
ریکا براي مقابله با این موج، نیروي واکنش سریع تشکیل شد تا اوالً در قالب پـروژه  گسترش آن است. در ام
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سازي نفـوذ معنـوي ایـران در کشـورهاي اسـالمی و منطقـه خاورمیانـه         دموکراتیزه کردن کشورها به خنثی
هـاي   نقشـه بپردازد و ثانیاً با القاي خطرناك بودن ایران براي امنیت همسایگان اذهان عمومی از اقـدامات و  

نکته مهم اینکه آخرین نظرسنجی که به وسیله شوراي روابط خارجی امریکا در  ایاالت متحده منحرف شود.
بیشتر کشورهاي خاورمیانه مانند مصر، عربستان سعودي، اردن، لبنان و امارات متحده عربی صـورت گرفتـه   

اند. اکثریت  اسی به سبک امریکاییحاکی از آن است که کمتر از ده درصد مردم این کشورها طرفدار دمکر
سازي در خاورمیانه دستیابی آسان به نفت،  مردم این کشورها معتقدند هدف اصلی امریکا از پروژه دمکراسی

امنیت اسرائیل و تضعیف مسلمانان است. نوشتار حاضر بر این اعتقاد است که استراتژي امریکا براي مقابله با 
کنونی مبتنی بر اقدامات غیرنظامی و نرم در کنار تهدید بـه اقـدام نظـامی     جمهوري اسالمی ایران در شرایط

  )1384(تاجیک، محمدرضا. است.
  تاریخچه جنگ نرم:

باشد که بسته به شرایط متفاوت جوامع مورد  می جنگ نرم وجنگ سخت ازواقعیات تهاجمی براندازانه
جنگ جهانی اول بیشتر جنگها حالت سخت  گیرد وبعبارتی تا قبل می استفاده طراحان سیاسی ونظامی قرار

ومبارزه فیزیکی را مدنظر داشتند وبا برخوردي سخت در نابودي طرف مقابل داشتند ولی با ادبیاتی که فولر 
برنامه ریزي مدون  "رسما 1950ازجنگ روانی ارائه نمود وبا سیاستگذاري رهبران کاخ سفید در دهه 

که در عصر حاضرما جنگ نرم پیش درآمد مهم وبلکه ضروري دراین حیطه مورد توجه قرارگرفت طوری
  شود. می براي تحقق اهداف جنگ سخت محسوب

شاید توسعه ارتباطات نوین وانفجار رسانه اي عصر حاضر یکی از دالیل مهـم تـوجیهی بـراي واقعیاتهـاي     
هـا   ل شـیوه مبـارزه  تواند منجر به تغییر شک می جنگ نرم باشد ولی رشد وگسترش بلوغ اجتماعی جوامع نیز

گردد تا با همراهـی   می گردد ودراین راستا بجاي اصل اجبار درجنگ سخت براصل اقناع درجنگ نرم تاکید
 درجامعه اسالمی ما نیز یکی از اهداف مهم جنـگ نـرم   افکار عمومی بسترهاي تغییرات مدنظر فراهم آید.

متمرکز گردد ودراین راستا کشـورهاي سـلطه گـر    تواند مقابله با بیداریهاي ملهم از اصل مقاومت اسالمی  می
تشـکیک در   "و "اشاعه بـی اعتمـادي بـه اصـل نظـام اسـالمی       " "ایجاد تفرقه "چون هاي  بر گزینه "قطعا

براي اینکه سرمایه گـذاریهاي جنـگ نـرم هـدر نـرود       سرمایه گذاري خواهند نمود. "ارزشهاي واقعی دینی
باشـد ودرایـن راسـتا طراحـان چنـین       می ازابزار مهم وقابل توجهمعموال زمان سنجی وفرصت طلبی نیز یکی 

سناریوهایی بدنبال انتخاب بهترین زمان ومناسبترین ضربه هستند فلذا علم بدین واقعیات نیز یکی از ملزومات 
استکبار جهانی به ویژه آمریکـا پـس از آنکـه متوجـه شـد بـا        باشد. می مهم مدیریت بحران ومبارزه وارونه

می نمی تواند حرکت عظیم انقالب اسالمی را سرکوب نماید در جبهه جنگ فرهنگی وارد شد و جنگ نظا
در اوایل دهه هفتاد درباره این موضوع  به تفکیک و تبیین و  تهاجم فرهنگی و ناتوي فرهنگی را آغاز کرد 
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  )1390(احمدي، حمید. تهاجم نظامی و فرهنگی پرداختند
  مفهوم واژگان:

قـدرت  "و اصطالحات کلیدي کـه در جنـگ نـرم از اهمیـت بـاالیی برخـوردار اسـت        از جمله مفاهیم 
  پارامتري که از سه مولفه اصلی تشکیل شده است: ،باشد می "هوشمند

قدرت سخت: میزان بازدارندگی و ثبات یک نظام که عمدتا توسط امکانـات سـخت افـزاري نظـامی      -1
  شود. می تامین
  ت براي سایر کشورها.قدرت نرم: میزان نفوذ و جذابی -2
  پیشرفته.هاي  قدرت اقتصادي: میزان دستیابی به فناوري -3

  جنگ رسانه اي:
هاي  ها اعم از رسانه گیري از توان و ظرفیت رسانه ها براي تضعیف کشور هدف و بهره استفاده از رسانه

کسب منافع، را جنگ  نوشتاري، دیداري شنیداري و به کارگیري اصول تبلیغات و عملیات روانی، به منظور
هاي  هاي جنگ نرم و جنگ ترین مولفه اي از برجسته آنچه مسلم است جنگ رسانه گویند. می اي رسانه

شود. جنگ نرم به مثابه راهبرد و استراتژي انتخابی نظام سلطه براي  مدرن در جهان کنونی محسوب می
  ها تدوین و طراحی شده است. تسلط بر افکار و اراده ملت

 ات جنگ نرم  الزام
جنگ براي تفریق بین جنگ نرم و سخت ضروري است. » رفتار و ادبیات«و » منابع«فهم و شناخت دو معیار 

تطمیع، الزام، رشوه و تنبیه است و رفتار و ادبیات آن وادار کردن، فرمان » جنگ سخت«مهم ترین منابع 
  دادن و اجبار است. 

رسمی، تنها کاربرد جنگ سخت دارنـد.  هاي  و تریبونها  نگاهفوق، ادبیات جاري بهاي  با توجه به اسلوب
عمـومی و  هـاي   حاکم بر روابط اجتماعی در عرصـه هاي  همچنین مهم ترین منبع جنگ نرم، فرهنگ (ارزش

  سیاسی) است که رفتار و ادبیات آن مالحظات اجتماعی، جاذبه و همکاري است.
نامنـد. بـه عبـارتی     مـی  آن فرد یا جامعـه » قدرت نرم«میزان تاثیرگذاري فرهنگی یک فرد یا اجتماع را 

قدرت نرم، توانایی دستیابی به اهداف و آمال مطلوب از طریق جلب حمایت افکار عمومی جامعه و نخبگان 
و اقناع اذهان به جاي اعمال فشار است. قدرت نرم، توان یک فرد یا کشور براي دستیابی به اهدافش از طریق 

شود، رفتار و ادبیات مبلغان رسمی جنگ نرم، در اسلوب  می ه اجبار یا تنبیه. پس نتیجهجذابیت است نه از را
علمی جنگ نرم قرار نداشته و باید درك شود که منابع اصلی قدرت نـرم هماننـد اخـالق خـارج از کنتـرل      

انند هستند. تاثیر مثبت جنگ نرم عموماً تدریجی و کند است و صحنه جنگ نرم همها  و حکومتها  دولت
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هندسه چندوجهی که دائم در حال تغییر باشد. لذا همه بازیکنان بدون نیاز به سلسله مراتب بر یـک کـنش   
سیاسی موثر هستند در نتیجه عمل صاحبان قدرت نظامی و اقتصادي تنها در جنگ سخت کـاربرد دارد و بـه   

  )1390(عسگري، محمود. کار گیري منابع جنگ سخت در جنگ نرم محکوم به شکست است.
تاکتیک هاي نرم در مبارزات مدرن آسیب شناسی جنگ نرم و راه هـاي مقابلـه بـا    

   آن
امروز باتوجه به وسعت دنیاي ارتباطات و فن آوري هاي اطالعات وگسترش رسانه هاي اینترنتی و مجازي 

حالت جنگ نظامی و سخت افزاري به جنگ نرم آن هم در ابعاد فرهنگی تهاجم کشورهاي استکباري از 
با این حال باید اذعان داشت که در یک دهه اخیر سیل این تهاجمات  واعتقادي تغییرماهیت داده است.

گسترده غرب متوجه کشورمان بود. به گونه اي که جمهوري اسالمی ایران آماج حمالت تهاجمی از نوع 
و ترفندهاي دشمنان و نقشه ها  ته و البته هوشیاري و آگاهی به موقع مردم اغلب تاکتیکفرهنگی قرار گرف

هاي شوم آنان را نقش بر آب کرده است. دشمنان ایران اسالمی در جبهه جنگ نرم با تمام توان ایستاده اند و 
ی و فرهیخته جامعه در هرروز به توطئه اي پناه می برند،از این رو مردم، مسئوالن و خصوصاً اقشار دانشگاه

و همچنان که رهبر فرزانه انقالب تاکید نمودند قشر  .برابر چنین حوادثی نقش و وظیفه اي مضاعف دارند
دانشجوي ایرانی در نقش افسران جوان در خط مقدم جبهه جنگ نرم دشمن قراردارند که ضمن دارا بودن 

  فکر، عمل و بصیرت، در صحنه نیز حضور دارند.
توان به یک هژمون (قدرت برتر و رهبر) منطقه اي و  می دیریت و تقویت صحیح قدرت نرمدر صورت م

و مهارهـا و ارتقـاء سـطح    هـا   به تبع آن ایجاد استعداد براي تبدیل شدن به قدرت جهانی و خروج از تحـریم 
ا کانون شـرارت  بازیگري در مناسبات بین المللی را رقم زد. براي نمونه مگر آمریکا در زمان خاتمی ایران ر

  خواهند؟ می نخواند پس چرا حاال در مسائل مختلف بین المللی از ما اعمال نفوذ
رسد که هدف اصلی در جنگ نرم حمله به ارزش هاست در جهت  می توجه به این نکته ضروري به نظر

تار حکومتی. مهار قدرت نرم کشور هدف و رسیدن به مقصود نهایی بوسیله تغییر رفتار و سرانجام تغییر ساخ
جنگ نرم را جنگی تدافعی با رویکردي تهاجمی دانسته اند بدین معنا که هدف، مهار گزینه مورد نظر است 
در قالب تهاجم؛ براي مثال هدف ایاالت متحده آمریکا، دفاع از خود در مقابل قدرت نرم فزاینده ایران است 

  ختار.و تالش براي تغییر رفتار و ساها  در قالب حمله به ارزش
  رسد: می براي پی بردن به سختی جنگ نرم مقایسه آْن با جنگ سخت مفید به نظر

تـوان   می در جنگ سخت سنگر و میدان دشمن قابل رصد و رویت است و تحرکات احتمالی دشمن را -1
 براحتی شناسایی نمود اما در جنگ نرم خاکریز و میدان عمل و عمق نفوذ دشمن تا حدود زیادي نامرئی است

  باشد. می خاصی مثل انتخابات غیرقابل رصدهاي  و میزان پیشروي اش تا زمان
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روند و از  می گوناگونهاي  عوامل جنگ نرم با برنامه اي حساب شده به سمت نخبه گیري در زمینه -2
 کنند؛ از سویی با جذب نخبگان جامعه، عده اي از مردم نیز بواسطه محبوبیت می این طریق دو هدف را دنبال

  شود. می شوند و از سوي دیگر کار براي مقابله با عوامل جنگ نرم، سخت می آنان جذب
شود و در جامعه نوعی همبستگی  می در جنگ سخت عامل حمله کننده در کشور تحت حمله، منفور -3

د و نماین می گیرد در حالیکه در جنگ نرم عوامل اصلی براي خود محبوبیت ایجاد می براي مقابله با آن شکل
  )1390نمایند. (افتخاري، اصغر.  می همان اهداف تهاجمی را در زیر ماسکهاي رنگارنگشان پنهان

  انواع شگردهاي جنگ روانی:
    تکنیک تصویرسازي یا انگاره سازي

انگاره سازي یکی از شیوه هاي عملیات روانی است که در نبرد رسانه اي از آن استفاده می شود. در این 
می کنند با ایجاد تصویري مطلوب از خود، تصویري مخدوش و ناموجه از  اجم سعیروش، نیروهاي مه

  نیروهاي مدافع در اذهان مخاطبان ایجاد کنند.
می گوید: رسانه ها، فضایی ساختگی ارائه می دهند، برداشتی ها  کارل هوسمن در مورد انگاره سازي رسانه

ت. در رسانه ها، خبر، الزاماً همـان چیـزي نیسـت کـه     ذهنی از جهان که ضرورتاً با جهان واقعی منطبق نیس
اتفاق می افتد بلکه چیزي است که منبع خبري آن را ارایه می دهد.براي هدایت افکار عمـومی از واقعیـات،   
انگاره هایی خلق می شود که تنها در راستاي اهداف کارگزاران ارتباطی است. مانند ایجاد انگاره اي از ایران 

آمریکایی و غربی که درصدد است ایران را کشوري خشونت طلـب جلـوه دهـد. ایـن انگـاره      در رسانه هاي 
باعث می شود که در صورت تجاوز کشوري به ایران، افکار عمومی همسـو بـا آن عمـل کـرده و بـه اعمـال       

  خالف دیگران مشروعیت داده شود.
  تکنیک دروغ

فریب با استراتژي دروغ بزرگ، کوشش شود. در  دروغ، بخشی از تاکتیکهاي جنگ روانی محسوب می
شود تا مخاطب مورد نظر، به سمت یک فضاي روانی متفاوت با واقعیت سوق داده شود. این فضاي درونی  می

اي ساخته و پرداخته شود که گروه هدف بدون ابزار مقاومت، در آن فضا قرار گیرد و مفاهیم و  باید به گونه
  او باشد. عالئم انتقالی، مورد قبول و پذیرش

کوشـد تـا خـود را در موضـع      شناسی، فردي که در حال منازعه با دشمن است، همواره مـی  از دیدگاه روان
کند که هر لحظه از ناحیه دشمن در معرض خطر  هوشیارانه و غالب نسبت به او قرار دهد؛ زیرا، احساس می

باشـد و در نتیجـه، در مقابـل آنهـا     قرار دارد و طبیعی است که در برابر هر حرکت و رفتار او نیـز حسـاس   
مقاومت کند؛ بنابراین، هنر تاکتیک فریب، شکستن این مقاومت در حریف یا دشمن است و البتـه، تردیـدي   
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شود و بیشتر به تجربـه و شـناخت مجـري طـرح از      نیست که این عمل با ظرافت و با دقت خاصی انجام می
  .گروه هدف بستگی دارد
  تکنیک فریب
ست از ارائه وارونه واقعیت براي دستیابی به برخی برتریها. فریب سیاسی از طریق داشتن فریب عبارت ا

شود. اگر یکی از  المللی و فریب نظامی از طریق عملکرد نیروهاي نظامی حاصل می روابط دیپلماتیک یا بین
طرف آغازگر  تر باشد. تواند در عملیات فریب نیز موفق طرفین موقعیت تهاجمی بیشتري داشته باشد می

اي ایفاء کند و به این ترتیب میزان کنترل او بر  کننده تواند در ماهیت مقابله نقش تعیین عملیات فریب می
تر از زمان است. هرچند  برداري مناسب عملیات بیشتر خواهد بود. مزیت عمده براي طرف آغازگر، بهره

آغازگر، اقدامی به عمل نیاورد، اما باید ممکن است مخاطب موردنظر بر پایه عناوین عملیات فریب طرف 
زمانی را براي ارزیابی سناریوهاي فریب و یا کسب اطالعات دیگر، صرف کند که این امر به نفع طرف 

  آغازگر است.
فریب (نظامی یا سیاسی) عبارت از دستکاري، تحریف، کتمان، تزویر یا شـواهد موجـود کـه در دسـترس     

توان عملیات  ده است که با تقویت دریافتها و باورهاي کنونی دشمن، بهتر میطرف مقابل است. تاریخ نشان دا
  فریب را اجرا کرد تا با متقاعد کردن او به تغییر افکارش.

  تکنیک نامگذاري معکوس
این شیوه تبلیغاتی از روشهاي بسیار رایج تبلیغات غرب است. در این روش تالش می شود به تناسب هدفهاي 

در لغت به معنی طلب آبادي و عمران است؛ » استعمار«مفاهیم نامگذاري شود. به عنوان مثال، تبلیغاتی براي 
اما غرب این کلمه را در مورد تسخیر و اشغال کشورها به کار گرفته و امروز حتی در اثر تکرار این کاربرد 

ا مقاصد ویژه به معکوس، مفهوم واقعی کلمه عوض شده است. چنین است کلماتی که در فرهنگ تبلیغات ب
  کار گرفته می شود.
  تکنیک فرافکنی

نسبت دادن ناآگاهانه  واژه اي است که از دنیاي روانشناسی به حوزه ارتباطات راه یافته است. 1فرافکنی
نمادي از فرافکنی در حوزه  ،اعمال عیبها و عادتهاي ناپسند خود به دیگران که سازوکاري دفاعی است

  روانشناسی است.
در حوزه سیاست و رسانه اما ناآگاهانه نیسـت بلکـه طبـق یـک سـناریوي خبـري هوشـمندانه         فرافکنی

صورت می گیرد. تصمیم سازان رسانه بیشتر براي تبرئه کردن یک طرف و انداختن گناه بـه گـردن طـرف    

                                                   
1 PROJECTION 
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وانـد  می ت ،دیگر مناقشه از این روش استفاده می کنند. فرافکنی در صورتی که در رسانه بخوبی مدیریت شود
  با برانگیختن واکنش هاي هیجانی افکار عمومی جامعه هدف را به سمت دلخواه سوق دهد.

  تکنیک برجسته نمایی
رد پاي تکنیک برجسته نمایی را می توان به راحتی در بیشتر طرحهاي عملیات روانی آمریکا علیه ایران 

ایرانی پخش می شود که در آن، یک یا یافت. امروزه، کمتر خبر، پیام، گزارش یا تحلیلی در رادیوهاي ضد 
چند نارسایی اقتصادي، اجتماعی، اداري و امنیتی در ایران برجسته نشده باشد. براي مثال آنان حادثه اي مانند 
وقوع یک تصادف خونین در جاده هاي ایران را به بهانه اي براي پخش ساعتها برنامه در خصوص ناکارآمدي 

  حفظ جان شهروندانش تبدیل می کنند.و بی توجهی دولت اسالمی در 
  تکنیک برجسته سازي 

از این روش به ها  است.آنان در خصوص استفاده رسانهها  برجسته سازي، شایع ترین روش مورد استفاده رسانه
نقل از کورت لنگ و گالریز، از پیشگامان فرضیه برجسته سازي رسانه اي می نویسند: رسانه هاي جمعی 

آنها همواره  ات خاص سوق می دهند. آنها از چهره هاي سیاسی تصاویر عمومی می سازند.توجه را به موضوع
موضوعاتی را مطرح می کنند که افکار عمومی ناگزیر باید درباره آنها فکر کند. براون مدعی شده است که 

  ».عملیات روانی یعنی گزینش برخی اخبار، اطالعات و تصاویر و برجسته سازي و تکرار آنها«
  تکنیک شایعه

یکی از آسیبهایی که اخیراً شاهد آن هستیم رواج شایعات است. البته شایعات به مقتضیات زمان و در 
هایی خاص، ماهیتی متفاوت داشته و بنا به نیازها و فراخور حال منابع به وجود آورنده آن، گاهی  برهه

  شود. رنگ می کمرنگ و در زمانی پر
توانند اضطراب اجتماعی را افزایش داده و میـزان   درت تأثیرگذاري آن میشایعات با توجه به ماهیت و ق

وري و تولید را کاهش دهند و چرخه اقتصاد را فلج کرده و اعتبار اجتماعی افراد، مؤسسـات و کشـورها    بهره
مـردم   اي قوت یابد و آنچنان در اذهان آحـاد  العاده اي به طور فوق دار کنند. بعضاً ممکن است شایعه را خدشه

ها و توضیحات منابع رسمی دولتی هم بـه سـهولت نتوانـد آن را تکـذیب و از افکـار       رسوخ کند که اطالعیه
  مردم خارج کند.

تـرین رسـانه گروهـی اسـت. پـیش از       شایعه در همه جا و در تمامی طبقات اجتماعی وجود دارد و قدیمی
کرد، کسانی را خوشنام و  شایعه خبرها را منتقل میآنکه نوشتار به وجود آید، گفتار، تنها شیوه ارتباط بود و 

انـداخت. امـروز نیـز، بـه رغـم ظهـور        ساخت و جار و جنجال و حتی جنـگ بـه راه مـی    برخی را بدنام می
اند و عمـوم مـردم کماکـان     هاي دیداري شنیداري، شایعات خاموش نشده روزنامه، رادیو و تحول عظیم رسانه
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ها نه تنها نتوانسته اسـت مـانع از پخـش شـایعه      کنند. پیدایش رسانه نتقل میبرخی خبرها را دهان به دهان م
اي تخصصی ساخته است، به طوري که امروزه هر شیوه ارتبـاطی، محـدوده خاصـی     شود، بلکه آن را به گونه

  ) 1390سلیمانی، فاطمه. (.دارد
  جنگ نرم و جنگ نظامی

ر کشورهاي جهان سوم ازطریق جنگ نظامی و اگر تا دیروز قدرت هاي استکباري براي تسلط بر سای
در  به دنبال سیطره بر جهان هستند.» جنگ نرم«لشکرکشی وارد عمل می شدند امروزه اما با ابزاري به نام 

در جنگ نظامی شما کامالً مواضع، : «باید گفتتبیین شاخصه هاي جنگ نرم و تفاوت آن با جنگ نظامی 
وه حمله و تاکتیک هاي دشمن را می بینید به گونه اي که حتی نفرات ابزارآالت جنگی، نظرات نظامی و نح

دشمن با هویتی مشخص و لباسی واحد در مقابل شما صف آرایی کرده اند اما در جنگ نرم شما هیچگونه 
مرزي را با دشمن نمی بینید، یعنی نه از تاکتیک هاي آنان باخبرید و نه از نوع و نحوه حمله اطالع دارید و 

تی نفرات آنان را به درستی می توانید تشخیص دهید، از همین رو پیروزي یا شکست در جنگ نرم به نه ح
  »مراتب مهمتر و بسی دشوارتر از جنگ نظامی است.

در جنگ نـرم معمـوالً دشـمن از نیروهـاي     : «نیز باید گفتاستفاده دشمن از نیروهاي خودي  همچنین در
و دستاوردهاي شناخته شـده و  ها  یب دادن آنها، آنان را در برابر ارزشخودي و وطنی استفاده می کند و با فر

قابل احترام جامعه قرار می دهد، به گونه اي که در این نبرد بی امان تشـخیص خـودي از غیرخـودي بسـیار     
دشوار است و باید افرادي براي حضور در خط مقدم این جبهه قرار بگیرند که کارشـناس و خبـره باشـند و    

جنگ نرم به عنوان جنگ خودي با خودي به فرمانـدهی   »روانشناسی جنگ نرم را به خوبی بدانند.مراحل 
بدون شک مرکز اصلی فرماندهی، هدایت و کنترل برنامه هاي ضربتی و حمالت مختلف می باشد. و  دشمن 

ر ایـن  دشمن در جنگ نرم خارج از مرزهاي جغرافیایی هر کشوري است، به گونه اي که شما هـر چقـدر د  
جبهه می جنگید نمی توانید به دشمن ضربه اي وارد کنید چون دشمن فقط نقـش کنتـرل از راه دور را بـازي    
می کند و بازي گران این جنگ نیز عده اي فریب خورده ناآگاه خودي هسـتند کـه خواسـته یـا ناخواسـته      

  )1389(نورمحمدي، مرتضی. بازیچه دست دشمن شده اند
  رمآسیبها و آفتهاي جنگ ن

  :فقر فرهنگی و فقدان بصیرت سیاسی
هراندازه درجوامع بدبختیها وفقر وفالکت حاکم باشد به همان اندازه با فقر فرهنگی وبصیرت سیاسی نیز 
 روبرو خواهیم بود فلذا الزمه بصیرت سیاسی ورشد فرهنگی تامین حداقلهاي ضروري زندگی و معیشتی مردم

نگرد که تا آنها برآورد نشود وارد  می براین واقعیت باعنوان نیازهاي فیزیکیباشد وروانشناسی به نام مذلو  می
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مراحل بعدي رشد نیز نخواهیم شد. بعالوه نهادینه سازي مالکهاي ارزشی اسالمی با محوریت رفتار عملی 
تناقضها تواند به رشد فکري وبصیرتی منجر گردد والزمه این نهادینه سازي نیز پرهیز از می والگوي عملی نیز

  باشد. می وغیراستاندارد عمل کردن وفکر کردنها
  تیمی وجناحی متعصبانه ولجبازانه:هاي  باندگرایی

آید وجود نهادها  می وقتی نارضایتیهاي صنفی ویا موردي براي فردي ویا گروهی ازآحاد جامعه پیش
اي ضروري پیشگیري وارگانهاي مسقل وفرا جناحی براي استیفاي حقوق شهروندي افراد یکی از نیازه

باشد ودراین راستا مدیریتهاي تیمی باندگرایانه که از پایین به باال باعث  می ازنارضایتیهاي انبوه مهارگسیخته
مخفی وزیر خاکستر منجر خواهد شد که هاي  به نفرت "ناکامیهاي تکراري براي افراد ویا گروهی شود قطعا

هدبود فلذا سیستم مدیریتی که مبتنی براقتدارگرایی خود بهترین ابزار براي کاربران جنگ نرم خوا
هیاهوساالرانه باشد به ناچار براي سرپوش خطاها وسوء مدیریتها فرافکنیهاي تعمدي وغیر تعمدي فراوانی را 

شود وبراي پرهیز ازاین واقعیتهاي آشکار  می مرتکب خواهد شد که درنهایت به سستی اعتماد عمومی منجر
 ه جز قانون ساالري وجود ندارد وبراي قانون ساالري نیز مردم ساالري یکی از اصول مهمویرانگر چاره اي ب

باشد که در آن بجاي منافع گروهی وتیمی محدود براصل اکثریت توجه شود طوریکه اقلیت نیز تحقیر  می
  نشود.

  عدم برخورد با قانون شکنی وفسادهاي اداري واقتصادي واخالقی:
اصل عدالت ومساوات به شکل گزینشی نگاه افکنده شود وقانون براي ضعفا تعریف جوامعی که در آنها به 

گردد واغنیاء وذي نفوذها و حلقه قدرتیها معاف از برخورد قانونی شوند ویا به طرق هیاهو ساالرانه فسادها 
ه یا هم"فرافکنی شوند درمدت محدودي حتی براي عوام قابل تشخیص وسئوال خواهد بود فلذا اصل قانون 

یکی ازراهکارهاي مهم مبارزه با براندازي نرم خواهد بود واگر شهروندان شاهد برخورد به موقع  "هیچ
  به اصل حاکمیت هم اعتماد بیشتري خواهند یافت . "ومناسب بدور از فرافکنیها وموج سواریها باشند قطعا

  بی توجهی تعمدي ویا غیرتعمدي به ریشه بحرانهاي اجتماعی:
سوء مدیریتها وجهالتها وندانم کاریها  - منافع گروهی –ددارد که به دالیل فرصت طلبیهاي فردي مواقعی وجو

شود وازطرفی به دالیل وجود افرادي با  می حقوق مسلمی از گروهی دیگر ویا شهروندانی نادیده گرفته
گیرد  می به خود فنوتیپ ارزشی وژنوتیپی بی دین در راس مدیریتها آهسته آهسته ظلمهاي تعمدي شکل اجرا

نمایند که حاصل  می ودرنتیجه مجرمانی تیز هوش با کپی سازیهاي ظاهري شروع به ترویج خرافه گراییها
چنین فرایندهاي شومی شکل گیري بحرانهاي اجتماعی خواهد بود ودرچنین اوضاع واحوالی استفاده ازاصل 

ا بهترین راهکار درچنین شرایطی پذیرش هویچ وچماق براي مردمانی دین مدار نیزغیرممکن خواهدگشت فلذ
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واقعیتها وکنار گذاشتن مدیران ناالیق خواهد بود وهر گونه اصرار بر بقاي مدیري ناالیق خود به تضاد ارزشی 
  منجر خواهدگشت واوضاع را ازمدیریتی شایسته دور خواهد نمود.

ـ       ت استفاده از تئوریهاي توهمی صاحب نظرانـی مغـرض ویـا ذي نفـع بجـاي اهمی
  دادن به نظریات نخبگان وخواص دلسوز:

آید الجرم استفاده ازبرایند نظر خبرگان سیاسی واجتماعی  می وقتی بحرانی اجتماعی به هر دلیلی بوحود
باشد ولی اگر به هر دلیالي صاحب نظرانی دلسوز وغیر  می وروانشناختی یکی از ملزومات مدیریت بحران

مغرض و  –ملی دارند کنار گذاشته شوند ودر عوض تحلیلگرانی ذینفع ذینفع ومتعهد که دغدغه دین ومنافع 
آنها براي سرپوش گذاشتن بر کج  "فرصت طلب میدان دار تئوري سازي براي مدیریت بحران شوند قطعا 

اندیشیها تئوریهاي غیرواقعی گمراه کننده طرح خواهند نمود ودرنتیجه به جاي اقناع خودیها به اجبار 
اهند آورد که در چنین شرایطی نیز جنگ نرم به گسست اجتماعی عمیق منجر خواهد شد وهیاهو روي خو

وهمین تئوري سازان ذي نفع خود ستون پنجمی براي اصل حاکمیت اسالمی ایجاد خواهند کرد چرا که آنها 
(علی دادي، مصطفی. دلشان براي حاکمیت نمی سوزد وبلکه به فکر تفرقه وحکومت خود هستند والغیر. 

1389(  
    شیوه هاي عملیاتی جنگ نرم

به عقیده کارشناسان و صاحب نظران سیاسی، شیوه هاي عملیاتی جنگ نرم بسیار وسیعتر و گسترده تر از 
یکی از شیوه هاي جنگ نرم توسعه بخش عملیاتی آفندي جنگ رسانه اي و گسترش  جنگ نظامی است.

ترفند می خواهد حرف خودش را در چاردیواري  هدفمند شبکه هاي ماهواره اي است، یعنی دشمن در این
حدود پنج میلیون و چهارصدهزار گیرنده ماهواره غیرمجاز 1387خانه ما بیان کند. به عنوان نمونه در سال 

هزار وششصد و شصت و شش شبکه ماهواره اي جهانی بیش از سه 17در ایران وجود داشته است. از حدود 
شبکه به  74شبکه به موسیقی هاي مبتذل،  380بود که از این تعداد  هزار شبکه در ایران قابل دریافت

شبکه به برنامه  235شبکه به تبلیغ ادیان ساختگی و  273تبلیغات مد و لباس و لوازم آرایش هاي غربی، 
هاي مبتذل و غیراخالقی اختصاص یافته بود و هر ساله نیز از سوي مجلس نمایندگان آمریکا ردیف بودجه 

اختصاص می یابد که اولین هدف این اقدام تداوم جنگ نرم علیه کشورمان می ها  وسعه این شبکهاي به ت
  باشد.

بـدون شـک در جنـگ نـرم دشـمن، نخبگـان       «: وظایف نخبگان در برابر توطئه هاي جنگ نرم دشـمن 
 کشورمان وظایف خطیري برعهده دارند از جمله آنها مشخص نمودن مرز خودي و غیرخودي، اطاعت محض

از رهبري انقالب اسالمی به عنوان دیده بانی امین و هوشمند و نهادینه نمودن فرهنگ واقع بینی و سـطحی و  
هیجانی برخورد نکردن با مسائل جاري کشـور اسـت، امـروز نخبگـان جامعـه اعـم از دانشـجویان، اسـاتید         
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مام به قضایا و حوادث سیاسی و دانشگاهها، خبرنگاران، نویسندگان، روحانیون، طالب و... باید با هوشیاري ت
فرهنگی بنگرند و پیشرفت ایران اسالمی از حیث علمی و اقتصادي و امنیتی را مد نظر قـرار دهنـد و تحقـق    

ساله کشور به عنوان افق روشن آینده اي افتخارآمیز ببینند و نصایح حکیمانه مقام معظـم  20سند چشم انداز 
  )1385ري، جهانگیر. (معینی علمدارهبري را نیز جدي بگیرند.

  نقش فرماندهان جبهه نرم
فرماندهان این جبهه باید با شناخت مسائل کالن، شناسایی دشمن و کشف اهداف او، طراحی کالن انجام «

دهند و براساس این طراحی حرکت کنند، استادي که بتواند این نقش را ایفا کند استادي شایسته براي حال و 
  خواهد بود.آینده نظام جمهوري اسالمی 

 ها   جنگ نرم؛ ابزارها و تکنیک
پس از پیروزي انقالب اسالمی و به خطر افتادن منافع استکبار جهانی و در راس آن آمریکا، دشمنان اسالم به 
روشهاي مختلف سعی در مبارزه و براندازي نظام جمهوري اسالمی داشته اند. آنها پس از ناکامی در رویکرد 

به طبس، کودتاي نوژه، جنگ تحمیلی و سخت براي مقابله با انقالب اسالمی (مبارزه مسلحانه، حمله نظامی 
) با رویکرد نرم وارد کارزار گردیدند و با وجود هشدارهاي مقام معظم رهبري، دشمن موفق شد در غفلت  

نظام را مورد هدف قرار دهد و در یک دهه فعالیت، پایگاه قابل توجهی  فرهنگی اجتماعی، ارکان حمایتی
تولید و توزیع اندیشه براي خویش فراهم هاي  ی، روشنفکري و عرصهدر حوزه رسانه اي، دانشگاهی، دانشجوی

  سازد.
) تا 1370به همین دلیل است که مقام معظم رهبري در یک راهبرد بلندمدت از مفاهیم تهاجم فرهنگی (

هـا   کنند و این نگرانی می اصلی کشور یادهاي  ) به عنوان دغدغه1388) و جنگ نرم (1385ناتوي فرهنگی (
شود. بنابراین ضروري اسـت تـا بـا عنایـت بـه       می هوي ساختگی غرب علیه ایران، به فراموشی سپردهدر هیا

موفقیت و جایگاه حساس و استراتژیک جمهوري اسالمی ایران، به نحو جدي و شایسته با این جبهه جنگـی  
  نظري و کاربردي را فراهم ساخت.هاي  برخورد نمود و سازوکار الزم اعم از حوزه

هـاي   و روشهـا   و .. است. امـا در جنـگ نـرم تکنیـک     16سخت ابزارها توپ و تانک و اف در جنگ
مهم این نبرد است و لـذا ابـزار جنـگ نـرم،     هاي  اجرایی متفاوتند. به عنوان نمونه، علم و فرهنگ از عرصه

ن نبرد حتی یک باشد. در ای می عمومی که شامل ماهواره، تلویزیون، اینترنت و روزنامه و ... است،هاي  رسانه
تواند جزء ابزار نبرد باشد، چرا که همان طور که گذشت جنگ نرم با ذهن مخاطب سروکار  می شخص هم

گیرد. شایعه سازي، دروغ پراکنی، سـیاهنمایی، القـاي ناامیـدي و     می دارد و تهاجم در روان و افکار او صورت
جزء ابزارهاي مورد استفاده در این نوع جنـگ  یاس از آینده، حمله به هویت دینی و ملی افراد، همه و همه 

کند هزینه را  می هستند. در جنگ نرم، دشمن اصلی هزینه چندانی نمی پردازد اگر چه البته پول زیادي خرج
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پردازند و صد البته در این میدان آن دسته از نیروهاي داخلـی   می  نیروهاي داخلی عمدتاً با دریافت حق العمل 
  موجود انگیزه شخصی قوي تري دارند نقش برجسته تري دارند. که براي تغییر وضع

استفاده از قدرت نرم علیه تمامیت ارضی، استقالل و هویت ملی کشور تنها در شـرایط ضـعف و شکسـت    
هم از این ابزار براي تضعیف موقعیت داخلی و بـین  » خیره کنندههاي  پیروزي«نظام اتفاق نمی افتد، بلکه در 

شود. از این رو رهبرمعظم انقالب اسالمی بـراي خنثـی کـردن ایـن مرحلـه       می نظام استفاده المللی انقالب و
(رجبی، حساس از تهدیدهاي دشمن، دانشجویان، اساتید دانشگاهها و هنرمنـدان را بـه میـدان فراخوانـده انـد.     

  )1389داوود. 
  اینترنتی در مخالفت با نظامهاي  راه اندازي سایت
که به » بزرگترین مدافع تروریسم«رباره دخالت ایران در عراق، لبنان و... به عنوان ایجاد فضاي رسانه اي د

  دهد. می عوامل ناامنی در این کشورها، تسلیحات داده و آنها را آموزش نظامی
سوءاستفاده تبلیغاتی از اجراي طرح هایی چون طرح امنیـت اجتمـاعی بـه عنـوان محدودکننـده آزادي و      

  مدنی و اجتماعی.هاي  ديحقوق زنان و نقش آزا
  ایجاد فضاي وحشت زا و موهوم از احتمال بروز آغاز دوره بحران اقتصادي و مشکالت عظیم ناشی از آن.

حمایت از مخالفان در ایران و ایده جنبش دموکراسی خواهی و مقوله حقوق بشر، حقوق زنان و همچنین 
  ات و احزاب و...و نافرمانی مدنی از طریق مطبوعها  سازماندهی نارضایتی

تالش دارند بمب ها  پیگیري پرونده هسته اي ایران و القاي غیرصلح آمیز بودن این فناوري و اینکه ایرانی
  اتمی بسازند.

فیلمسـازي  هـاي   تبلیغاتی و خبـري و کمپـانی  هاي  دیداري و شنیداري، آژانسهاي  سرمایه گذاري در رسانه
وري اسالمی ایران، براي افکار عمومی جهان که آخـرین نمونـه   براي ارائه تصویري سیاه و خطرناك از جمه

  )1389.(قادري، عباس، خلیلیان، مرتضی. بوده است 300آن ساخت و پخش فیلم ضدایرانی 
هـاي   سازد.آسـیب  مـی  خلـق بحـران را فـراهم   هـاي   احساسات و عواطف به دلیل تحریک پذیري، زمینـه 

مانور جنگ نرم است. دشمنان در جنگ نرم با شناسـایی نقـاط   اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسی، میدان 
جدیـد، بـر   هاي  خود را سامان داده و با خلق آسیبهاي  ذکر شده، فعالیتهاي  آسیب جامعه هدف در حوزه

شود و با ایجاد  می آسیب دار در جامعه هدف شروعهاي  افزایند. جنگ نرم از محیط می دامنه تحرکات خود
و شـکل دهـی بـه    ها  گوناگون جامعه و از طریق متفاوت کردن باورها، ارزشهاي  بخشمتعدد در هاي  گسل

دهد. تضادهاي به وجـود آمـده از طریـق جنـگ      می رفتارهاي جدید، اعضاي یک جامعه در برابر همه قرار
داخلـی را  هـاي   بـروز بحـران و درگیـري   هاي  زند و زمینه می نرم، همبستگی اجتماعی و وحدت ملی را برهم

  .جنگ نرم استهاي  سازد. بنابراین تخریب وحدت ملی یکی از پیامدها و ویژگی می اهمفر
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در جنگ نرم، ایجاد تردید و بدبینی نسبت به بسیاري از مسائل یک اصل و قاعده است. حرکت در ایـن  
و هـا   شود. براي توفیق در این جنگ، با تکیه بر سـنت  می جنگ با خلق تردید و ایجاد ناامیدي و یأس شروع

شود و بـه مـرور بـر     می لکن با نوپردازي به صورت ظریف و آرام، در باورها و اعتقادات اساسی تردید ایجاد
  دست یابد.ها  دامنه این تردیدها افزوده شده تا در نهایت به ایجاد تغییرات اساسی در باورها و ارزش

ي مجازي و سایبري محـیط اصـلی   گردد. فضا می روز استفادههاي  در جنگ نرم از پیشرفته ترین تکنیک
گوناگون و خلـق  هاي  آید. این فضا، امکان اغواگري با ایجاد جاذبه می جنگ نرم در شرایط کنونی به حساب

). در این میان فضاي مجازي، 3سازد( می بسترهاي الزم براي سوار شدن به امواج احساسات را به خوبی فراهم
افکارمردم و تخریب اشخاص از ها  ترین صحنه، درهدایت اندیشهعرصه رسانه اي و بسترهاي فرهنگی، اصلی 

گروهی به علت بیشترین اثر گذاري برافکـار  هاي  رود. نقش مطبوعات و رسانه می اهداف مورد نظر به شمار
مشترك و عمومی کاذب، درمیان آحاد مردم، همـواره قابـل توجـه    هاي  عمومی جامعه وایجاد نوعی خواسته

فرهنگی با هدف شفاف سـازي  هاي  ثر، هوشمندانه و گسترده در بخش رسانه اي و حوزهاست. لذا حضور مو
ترفندهاي دشمن و افزایش بصیرت مردم از جمله بصیرت و بینش سیاسی صحیح از جمله ابتدایی ترین و اصلی 

  رود. می ترین حرکت تاکتیکی از سوي نیروهاي خودي در این زمینه به شمار
  

  ابعاد جنگ نرم نیز در یک تقسیم بندي کالن در سه بخش قابل تعریف است:راههاي پیاده سازي و 
هاي  مذکور به شبکههاي  هرمی اجتماعی حقیقی و تبدیل شبکههاي  جنگ سایبري: از طریق ایجاد شبکه -1

 شوند که توسعه آن براحتی صورت می اجتماعی مجازي از آن جهت مهم تلقیهاي  اجتماعی مجازي. شبکه
  رصد آن به سختی. گیرد و می

قابـل تبیـین و تعریـف اسـت بـدین       "هر شهروند یک رسـانه "جنگ دیجیتال: در قالب استراتژي کالن  -2
تواند با عکاسی و فیلمبرداري  می صورت که هر فرد با وسایل ابتدایی ارتباطی مثل گوشی تلفن همراه خود

  ا رویکردي اجتماعی مبدل شود.از رویدادها و نشر آن در فضاي مجازي به یک رسانه کم دامنه ب
  شود . می ماهواره اي بیگانه دنبالهاي  جنگ امواج: که عمدتا توسط رسانه -3

اطالعـاتی  هـاي   و سـرویس هـا   عوامل و عناصر جنگ نرم شامل نظام سلطه(امپریالیسم و صهیونیسم)، دولـت 
  ر برنامه خودنفوذي و نخبگان کشور هدف دهاي  بیگانه، مراکز مطالعاتی و پژوهشی، شبکه

 یاسی،اقتصادي،اخالقی)،مشـــــروعیتسدرانتخابات،دروغ)،اعتبارزدایی(فساد اعتمادزدایی(تقلـــــب هـــــدف-4
و کارامدزدایی(سیاه نمایی و بحران نمـایی وضـع موجـود)      دایی(خشونت،شکنجه،سرکوب،کودتا،استبداد)ز

هاي مختلف از سوي غرب به کنند که نتیجه نهایی آن انقالب رنگ هایی است که در کشور می   را دنبال
  اجرا درآمده است.
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  بحث و نتیجه گیري:
جنگ نرم داستان مرگ و زندگی در آینه بشریت است. ما پیروان پیامبري هستیم که رسالت بعثت خویش 

نفسانی و اعمال هاي  دانست. لذا ما مسلمانان وظیفه داریم به طور دائمی با خواهش می را کمال اخالقی
طان اعمالهمٍ آیه  می ه گاه رنگ دینی به خودشیطانی خویش ک ن لهم الشٌیٍ سوره نمل) به مبارزه  24گیرد (وزی

برخیزیم، و با نابودي رفتار غرض آلود خود، سرزمین وجودي خویش را براي فهم و درك واقعیات جامعه و 
تواند با استفاده از  می تغییرات آن از سوي خداوند آماده کنیم. بدون تردید جمهوري اسالمی ایران نیز

موقعیت منطقه اي و جهانی خود، به مقابله با جنگ نرم دشمن بپردازد. در پاسخ به این پرسش که جمهوري 
تواند در مقابل جنگ نرم دشمن مقابله کند باید گفت: براي جمهوري اسالمی ایران  می اسالمی ایران چگونه

خود، تبدیل به یک الگوي هاي  با افزایش ظرفیتبایست  می یک نقش ملی در داخل کشور وجود دارد که
تواند عامل  می مناسب براي سایر کشورها شود. دوم نقش منطقه اي جمهوري اسالمی است؛ چرا که ایران

  ثبات و نظم جدید در منطقه باشد.
نقـش  و پیمانهاي گوناگون بسیار مهم است، افزون بر اینها، ها  نقش جهانی ایران نیز در چارچوب اتحادیه

ایران است تا در کشورهاي مسلمان براي پیشرفت و حل و فصل مناقشات آنها نقش ایفا کند. مقـام  » اسالمی«
معظم رهبري فرمودند: باید در سه عرصه جنگ روانی و فرهنگی، اقتصادي و فناوري پیشرفت داشته باشـیم،  

الگو شدن ایران هراس دارد و بـاقی  شود. غرب از  می درکشورها صرف عملیات روانیها  اکثر توان آمریکایی
مسائل نوعی پوشش براین مطلب است. به طور نمونه ما اگر هم فرض کنیم سالح هسته اي بسازیم که البتـه  
این کار را نخواهیم کرد باز هم به آنها نمی رسیم و آنها در این زمینه از مابسیار جلوترند و سالحهاي بسـیار  

ینجا است که آنها نمی خواهند کشوري روي پاي خودش بایستد. امروز براي مشکل ا پیشرفته هسته اي دارند.
لذا سیاستهاي  .توانیم بدون آمریکا روي پاي خود بایستیم می ما هم«سایر ملتها این مسئله مطرح شده است که 

  .استکباري زیر سئوال رفته است
دف اصـلی در جنـگ نـرم تغییـر     نتایج جنگ نرم در صورت موفق بودن، پایدار و بادوام خواهد بود. هـ 

باورها و اعتقادات است. چنانچه این تغییر حاصل گردد، به راحتی تغییر مجدد و بازگشت به حالـت اولیـه   
تـوان بـاز پـس     می میسر نمی باشد. در جنگ گرم و نظامی، یک سرزمین تصرف شده را ظرف چند ساعت،

جامعه هدف گردند، به راحتـی نمـی   هاي  و دل گرفت. اما در جنگ نرم، اگر دشمنان موفق به تصرف افکار
هاي  و خلق ارزشها  باشد. با نمادسازي ها، اسطوره سازي می توان آن را باز پس گرفت و تغییر مجدد زمان بر

گیرد. مدیریت احساسات یک رکن  می جدید، در جنگ نرم از احساسات جامعه هدف نهایت استفاده انجام
شـود از احساسـات و عواطـف     مـی  آید. در مدیریت احساسـات، تـالش   می در مهندسی جنگ نرم به حساب
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براي ایجاد تغییر و دگرگونی در باورهـا اسـتفاده   ها  جامعه هدف به عنوان پلی براي نفوذ در افکار و اندیشه
  شود.

    راهکارها و پیشنهادات:  
ــتگاه ــه دسـ ــالمی   وظیفـ ــوري اسـ ــئول جمهـ ــاي مسـ ــانه   هـ ــگ رسـ ــا جنـ ــه بـ ــرا و مقابلـ   اي در اجـ

اي نظـام سـلطه و اجـراي طرحهـاي      مدت و بلندمدت درخصوص مقابله با جنگ رسـانه  ریزي میان برنامه -
ــی.   ــین المللــــــــــــــــــــ ــانی بــــــــــــــــــــ ــالع رســــــــــــــــــــ   اطــــــــــــــــــــ

ــی - ــعه کمــ ــتگاه توســ ــی دســ ــاز.   و کیفــ ــورد نیــ ــزات مــ ــات و تجهیــ ــرتبط و امکانــ ــاي مــ   هــ
ــات داخلــی، و منطقــه     - ــایی عوامــل و امکان ــزات مــورد نیــاز     شناس ــرتبط و امکانــات و تجهی   .اي م
ــه    - ــی، منطقـــ ــات داخلـــ ــل و امکانـــ ــایی عوامـــ ــه شناســـ ــگ.  اي و فرامنطقـــ ــن جنـــ   اي ایـــ
ــرد.    - ــن نبـــــ ــاز ایـــــ ــورد نیـــــ ــین مـــــ ــت متخصصـــــ ــه و تربیـــــ ــوزش، توجیـــــ   آمـــــ
ــت   - ــایش، نشس ــزاري هم ــم   برگ ــی و ه ــاي تخصص ــت    ه ــطح فعالی ــاء س ــی، ارتق ــانه  اندیش ــاي رس   اي. ه
  اي.  جهت مقابله با هجوم رسانه اي و امکانات نوین ارتباطی در گیري از فناوري برتر رسانه بهره -

در اتاق فکر دانشجویی باید هدف مورد نظر و جایگاه فعلی و نقش اصلی دانشجویان درنظر گرفته شود و 
درواقع باید در چنین اتاقی به ارایه راهکار بپـردازیم، از طرفـی هـم ایـن اتـاق هـاي فکـر بایـد داراي یـک          

ت این اتاق فکري را به خوبی ایفا کنند، یعنی مدیریت اتاق محوریت واحد و مشخص هم باشند و نقش مدیری
فکر فرهنگی را هم باید از جنس دانشجو انتخاب کرد و مسئوالن در حد یک نظارت مختصر بـر کـار ایـن    

  اتاق فکر حضور داشته باشند و باقی کارها را به دانشجویان واگذار نمایند.
قت و دوري از مجادله است و روحیه جوشـنده و  شاخصه اصلی حرف هاي یک جوان دانشجو صفا، صدا

پژوهنده بسیار قوي و قدرت تحلیل باالیی دارد که اگر توسط مسئوالن در جبهه جنگ نرم از نیرو و انرژي 
  »آنان استفاده کنند قطعا می توانند بسیار کارساز و موثر باشند.

یبانی خـارجی و کشـورهاي اسـتکباري    اصوال جنگ نرم به دو شکل به وجود می آید، ابتدا اعتبار و پشت«
غربی این موضوع را پایه ریزي و اهداف مشخصی را برنامه ریزي می کنند و درواقع هدایت و پیشبرد تمامی 

و اهداف اولیه از سوي خارج تأمین می شود، اما دومین مورد که به ایجاد جنگ نرم و گسترش آن ها  برنامه
هاي اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داخلـی ایجـاد مـی شـود و در      کمک می کند بسترهایی است که در عرصه

واقع این بسترها فرصت را به دشمن می دهد تا از آن ناحیه اهداف خود را پیش ببرند، به همـین دلیـل بنـده    
معتقدم که براي مقابله با جنگ نرم باید از ابزارهاي نرم استفاده کرد به بیان دیگر بایـد گفـت کـه قطعـاً     

  این جریان باید از جنس خود باشد.مقابله با 
شاید یکی از مهمترین محورها در مقابله با جنگ نـرم دشـمن آمـادگی جامعـه     : آمادگی نخبگان جامعه
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براي مبارزه است، اما تجربه کشورهاي دیگـر از جملـه گرجسـتان، قرقیزسـتان و... نشـان داده کـه معمـوال        
غافلگیر شده اند و در نبود یک مدیریت واحد بحران  کشورهایی که آماج حمالت نرم قرار می گیرند بعضا

مهمترین موضوع این است که  نتوانسته اند در مقابل سیل این تهاجم استقامت کنند و مغلوب حریف شده اند.
باید در میان فعاالن سیاسی، چهره هاي فرهنگی، نخبگان و فرهیختگان و دستگاه هاي فرهنگی و حتی قضایی 

  مقابله با جنگ نرم وجود داشته باشد.آمادگی الزم براي 
اصوال جنگ نرم به دو شکل به وجود می آید، ابتدا اعتبار و پشـتیبانی خـارجی و کشـورهاي اسـتکباري     
غربی این موضوع را پایه ریزي و اهداف مشخصی را برنامه ریزي می کنند و درواقع هدایت و پیشبرد تمامی 

أمین می شود، اما دومین مورد که به ایجاد جنگ نرم و گسترش آن و اهداف اولیه از سوي خارج تها  برنامه
کمک می کند بسترهایی است که در عرصه هاي اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داخلـی ایجـاد مـی شـود و در     
واقع این بسترها فرصت را به دشمن می دهد تا از آن ناحیه اهداف خود را پیش ببرند، به همـین دلیـل بنـده    

مقابله با جنگ نرم باید از ابزارهاي نرم استفاده کرد به بیان دیگر بایـد گفـت کـه قطعـاً      معتقدم که براي
  مقابله با این جریان باید از جنس خود باشد.

در جنگ نرم در خط مقدم قرار دارنـد و بـه راحتـی مـی     ها  بدون شک رسانه: نقش رسانه هاي گروهی
نمایند و از طرفی هم خود جریان ساز باشـند. بسـیاري    توانند جریان هاي مهمی را هدایت و نظارت و کنترل

از کارشناسان معتقدند که با توجه به گستردگی دنیاي ارتباطات، امـروزه بـا جنـگ رسـانه اي نیـز روبـرو       
هستیم به شکلی که گفته می شود هر رسانه اي که قوي تر است می تواند در جهت دهی بـه افکـار عمـومی    

ابزار بسیار قوي و کارآمدي محسوب می شوند اما متأسفانه » رسانه ها«نرم  در جنگد. مردم مؤثر عمل کن
اغلب در اختیار مراکز ثروت و قدرت هستند و هر آنچـه کـه   ها  باید اذعان داشت که در جنگ نرم رسانه

باید به نقش رسانه بـه عنـوان یـک ابـزار مهـم و      » اربابان خود دیکته می کنند همان را منعکس می نمایند.
یان ساز بیش از پیش اهمیت بدهیم و از طرفی هم قلم به دستان رسانه اي ما نیز باید نسبت به حساسـیت  جر

  هاي موجود آگاهتر باشند.
جنگ نرم که به تعبیري آن را جنگ فرهنگی، سیاسی، اقتصادي و اعتقادي می نامند یکی از چالش هاي 

ار می رود که در این جبهه هوشیاري و بیداري پیش روي کشورهاي در حال توسعه در سال هاي اخیر به شم
توام با درایت نخبگان و اصحاب فکر و اندیشه جامعه حرف اول را می زند. به بیان دیگر باید تاکیـد کـرد   
که در زمان حاضر انجام جنگ هاي نظامی به آخر خط بازدهی رسیده و براي مستکبران غرب و شرق این 

سلط بر کشورها، لشگرکشی و صرف هزینـه هـاي کـالن نظـامی دیگـر      موضوع به اثبات رسیده که براي ت
پاسخگو نخواهد بود چرا که تجربه ثابت کرده هیچ قوم و ملتی از اشغالگر استقبال نخواهند کرد، از همـین  

را برگزیده اند تا با ایجاد جنگ هـاي روحـی و   ها  رو ساده ترین راه یعنی غلبه بر افکار و اندیشه هاي ملت
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و ارزش هاي شناخته شـده تـاریخی و مواریـث گرانبهـاي     ها  توانند مردم را ضمن تهی نمودن از آرمانروانی ب
فرهنگی، وام دار فرهنگ و اندیشه هاي مبتذل و بعضا غیرقابل دفاع خود کنند و ضمن رخنه در عرصه هاي 

ند و حملـه اي نـرم و   بپردازها  فرهنگی و اجتماعی، همچون موریانه اي به قطع ریشه هاي کهن تاریخی ملت
در جنگ نرم نخبگان بیش از سایرین در معرض تهدیدهاي جدي دشمن و در  خاموش و بی صدا داشته باشند.

  خط مقدم این مبارزه آرام و بی صدا هستند.
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 راهبردي. ). تاثیر اینترنت بر هویت ملی. تهران. پژوهشکده مطالعات1389قادري، عباس، خلیلیان، مرتضی (
 تهران. . جدید در سیاستهاي  ). روش شناسی نظریه1385معینی علمداري، جهانگیر(

 ). رهیافت و روش در علوم سیاسی. تهران. انتشارات سمت1390منوچهري، عباس، کوثري، مسعود(
). چالشهاي فرهنگ و هویت در فضاي مجازي، فصلنامه اطالع رسانی و آموزشـی  1389نورمحمدي، مرتضی(

 مطالعات رایانه اي علوم اسالمی.و 
  

 



  جنگ اطالعاتی و پدافند غیرعامل کشور
  2 سمیرا بیگی، 1محمد نورمحمدي نجف آبادي

  
  چکیده

برخورداري از راهبرد مناسب براي ایجاد ، به امنیت پایدار در دنیاي پرتالطم امروز جهت دستیابی
نـوین اطالعـاتی و   هـاي   نظم و تامین امنیت و ثبات در جوامع و بهره گیري مناسب از فنـاوري 

باید در ، دولتمردان از یک سوي و نیروهاي مسلح کشور از سوي دیگر. بسیار مهم است، ارتباطی
و ، فناوري اطالعات و ارتباطات (فـاوا) هاي  ویژگی، نکنار راهبردهاي نظامی براي شکست دشم

در این مقاله سعی در بررسی فناوري . مجازي و اطالعاتی را مورد توجه ویژه قرار دهندهاي  جنگ
که در ابتدا به بیان مفهوم شناسی پدافند . اطالعات و ارتباطات در پدافند غیرعامل کشور را داریم

سپس به ، در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات کشور پرداخته لپدافند غیرعامغیرعامل و اهداف 
و همچنـین عناصـر   ، بحث درباره توسعه حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات در پدافند غیرعامل

 فناوري اطالعـات و ارتباطـات در پدافنـد غیرعامـل      ۀکلیدي به منظور تدوین راهبردهاي توسع
در حوزه فناوري اطالعات و  پدافند غیرعاملداخلی و خارجی پردازیم؛ در نهایت به بیان عوامل  می

اسنادي و جستجو در   -اطالعات این پژوهش با روش تحلیلیشود.  می ارتباطات کشور پرداخته
مسیر توسعه بخش فناوري اطالعات . و منابع اطالعات علمی اینترنتی گردآوري شده استها  پایگاه

. سازد ناپذیر می اجتنابتعامل با دیگر کشورها را ، نی و تکنیکیو ارتباطات کشور به دلیل الزامات ف
و در تقابل  با ، کالن در توسعه بخش فاوا و اطالع رسانی در ماهیت تهدیدزاهاي  گیري برخی جهت

یک راهبرد جدید و  عنوان بهبلکه ، یک ابزار عنوان بهاستفاده از فاوا نه تنها . باشد می پدافند غیرعامل
آتی که از ویژگی جنـگ اطالعـاتی   هاي  جنگحفظ برتري اطالعاتی بر دشمن در حیاتی جهت 

  . مورد توجه فرماندهان و کارشناسان نیروهاي مسلح کشورها قرار گرفته است، برخوردار هستند
  . اسنادي -تحلیلی، جنگ اطالعاتی، پدافند غیرعامل، فناوري اطالعات :ها کلیدواژه

    

                                                   
 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه کاشان و مشاور تحصیلی آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد .1
 اس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه کاشانکارشن .2
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  مقدمه:  
فناوري الکترونیکی و ارتباطی نقش به سزایی در عملیات نظامی به عهده داشته و مراحل با گذشت زمان، 

مختلفی را پشت سر نهاده است. جنگهاي به وقوع پیوسته در دهه پایانی قرن بیستم در دو منطقه بحران خیز 
ري، طراحی و به معماهاي  الکترونیکی و ارتباطی را در زمینههاي  (خلیج فارس و بالکان)، چشم انداز جنگ

عصبی، تلفیق و ترکیب هاي  هوشمند، جنگ اطالعاتی، شبکههاي  و حساسهها  کارگیري گسترده سامانه
راداري)، و غیره در هاي  پناهانکار(دور از دید سامانههاي  اطالعاتی نوین، فناوريهاي  اطالعات، سامانه

دهد (جواهري،  می در حال و آینده را نشانفرماندهی و کنترل نیروهاي مسلح کشورهاي جهان و هاي  سامانه
). جنگ و خسارت در این کره خاکی، پیشینه اي به بلنداي تاریخ بشري دارد. روشن است 16، ص 1379
درگیر در هر جنگی در پی ضربه زدن به دشمن و وارد آوردن خسارت به وي بوده و با تمام تالش هاي  طرف

از راهبردهاي مهم و حیاتی دفاعی، استفاده از دفاع غیرعامل است.  پردازد. یکی می به دفاع از منافع خودي
شود که نیاز به جنگ افزار و تسلیحات نظامی ندارد و با  می به مجموعه اقداماتی گفته غیرعاملپدافند 

توان از وارد آمدن خسارات مالی به تاسیسات و تجهیزات حیاتی و حساس و مهم و نیز تلفات  می اجراي آن
  جلوگیري کرد و یا میزان آن را کاهش داد.   انسانی

نیرومندي تبدیل شده است که بافت اصـلی و تـار و پـود آن را    هاي  در عصر سایبر، جهان جدید به شبکه
دهد. در درون ایـن شـبکه، بـه جـز گروهـی از نخبگـان        می اطالعات و نظام ارتباطات الکترونیک تشکیل

محیط پیرامون از دست داده اند یا به سـرعت در حـال از دسـت    دیگران کنترل خود را بر زندگی خویش و 
دادن آنند. به خصوص با ورود و گسترش پدیده اینترنت به عرصه تعامالت اجتماعی، سیساسی، ااقتصادي بشر 

  ).  56، ص 1389سخت را به تکاپو انداخته اند (عباسی و هاشمی، هاي  و ارتباط آن با مقوله جنگ نرم رژیم
هاي روز اسـت و موضـوعات آن بـه صـورت طبقـه       در حوزه فاوا یکی از دانش "ند غیرعاملپداف"دانش 

هاي دفاع  بندي شده به سختی قابل انتشار است. پدافند غیرعامل به عنوان یکی از موثرترین و پایدارترین روش
ایجاد امنیت و  لغیرعاماولویت اول پافند  در مقابل تهدیدات همواره مدنظر اکثر کشورهاي جهان بوده است.

حفظ منابع انسانی است. حفظ انسانها، حفظ مراکز اداره نظـام، حفـظ فرمانـدهی، حفـظ مراکـز آموزشـی،       
است. پدافند غیرعامـل همـواره بـه مـوازات     ها  حفظ دانشگاه ها، حفظ مراکز کار و فعالیت اجتماعی انسان

ی، همراه شده و همه جا باید حضور داشته دفاع عامل یعنی جنگ با سالح و تجهیزاات نظامی و با حربه نظام
شود و نیز  می ). دفاع غیرعامل باعث باال رفتن هزینه نظامی کشور مهاجم214، ص 1387باشد (فیروزآبادي، 

با جلوگیري از وارد آمدن خسارت به کشور مـدافع، سـود و درامـد حاصـل از تهـاجم نظـامی را بـه میـزان         
کند که باعـث ایجـاد بازدارنـدگی بشـر      می مواقع به زیان مشهود تبدیل ناچیزي تقلیل خواهد داد و در بیشتر

با کاهش خسارت وارده در زمان وقوع بالیـاي طبیعـی نیـز نـوعی سـرمایه       غیرعاملشود. پدافند  می دوستانه
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  ).  28، ص 1387شود (شجاعی مقدم،  می گذاري براي کشور استفاده کننده محسوب
ــاوري  ــدغیرعامل در حــوزه فن ــات  پدافن ــازي    اطالع ــی و پایدارس ــت، ایمن ــور امنی ــه منظ ــات ب و ارتباط

و ارتباطـات شـکل گرفتـه      اطالعـات  هاي حیاتی کشور در مقابل تهدیدات دشمن از ناحیه فناوري زیرساخت
شود؛ روش اول به صورت قهرآمی و با اسـتفاده از   می . دفاع یا پدافند در برابر دشمن به دو صورت انجاماست

و روش دوم بدون استفاده از تجهیزات جنگی بلکه با استفاده از عوارض طبیعی، پناهگاه ها،  تجهیزات جنگی
دشـمن  هاي  استتار، اختفاء، فریب و نیرنگ و سایر اموري که او را در برابر تهدیدات  صدمات ناشی از سالح

ی و اجـرا شـده و در   و انفجارات حفظ نماید. پدافند غیرعامل قبل از بروز جنگ باید برنامه ریـزي، طراحـ  
توانند با اعتماد به نفـس   می حقیقت به بهره برداري رسیده باشد. در این صورت است که مردم و نظام حاکم

و روابط بـین المللـی بپردازنـد و بـا اجـاد بازدارنـدگی       ها  بیشتري به احقاق حقوق خود در عرصه ي سیاست
تهاجمی و براندازي شوند (عصـاریان  هاي  کارگیري طرحبرتر و دشمنان در به هاي  موجب تجدید نظر قدرت

  ).  92، ص 1387و جهانبخش، 
با توجه به اقدامات اخیر در جنگ هها و تغییر دفاعی نیروهاي مسلح ضرورت تشکیل پدافند غیرعامـل،  

زم حائز اهمیـت بـوده و ال  ها  مرتبط با آنها، تمرین و اجراي مداوم طرحهاي  سازماندهی، آموزش، تهیه طرح
است به منظور دستیابی به اهـداف فـوق فرهنـگ پدافنـد غیرعامـل در تمـام سـطوح نیروهـاي مسـلح و در          

مرتبط هاي  دقیق طرحهاي  الزم و برنامه ریزيهاي  مختلف سازمان توسعه یابد و با انجام پیش بینیهاي  بخش
  ).   100، ص 1387 با پدافند غیرعامل تهیه و به مورد اجرا گذاشته شود (عصاریان و جهانبخش،

  اهمیت و ضرورت پژوهش: 
این  ،ITبا توجه به اهمیت فناوري اطالعات در عصر حاضر و رشد سریع و در عین حال نامتوازن ساختار 

بستر به یکی از نقاط بالقوه آسیب پذیر و خطرناك در جهان بدل شده است؛ که ضرورت توجه و پرداخت 
و هدفمند به منظور مصون سازي این بستر از تهدیدات موجود در سریع و در عین حال نظام مند، معقول 

 جهت حفظ امنیت ملی و حریم شخصی شهروندان در فضاي جنگ و مخاصمات امروز بین المللی را
دفاع جزئی از هویت یک ملت زنده است. هر ملتی که نتواند از خود دفاع کند زنده نیست. هر  طلبد. می

خود نباشد و خود را آماده نکند در واقع زنده نیست، هر ملتی هم که اهمیت ملتی هم که به فکر دفاع از 
). موضوع دفاع در متون اسالمی 28، ص 1389دفاع را درك نکند به یک معنا زنده نیست (حسین شاهی، 

هرکسی نفسی را بدون قصاص و بدون «باشد، چنانچه در قرآن کریم آمده است:  می نیز داراي اهمیت فراوانی
ایجاد فساد در روي زمین به قتل برساند، مثل آن باشد که کل مردم را کشته و هرکس نفسی را از  علت

). موضوع 32(مائده، آیه » مرگ برهاند و حیات بخشد، مثل آن است که کل مردم را نجات داده است
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ما به حضرت داوود «باشد، چنانچه در قرآن کریم آمده است:  می پدافند غیرعامل از تعالیم خداوند به انسان
  ). 80(انبیاء، آیه » ساخت زره را تعلیم دادیم تا شما را از آسیب حفظ کند پس آیا از شکرگذارانید

شود. همان گونه که  می با پیشرفت سریع فناوري، هر لحظه بر تعداد، تنوع و کیفیت این اطالعات افزوده
نمایش اطالعات جوابگو نخواهد بود. براي  سنتی جمع آوري، پیش پردازش، پردازش وهاي  روشن است سستم

این که فرماندهان با انبوهی از اطالعات نامنظم مواجه نشوند و بتوانند در سطح باالتر فرماندهی و کنترل به 
را هـا   رایانه اي متصل باشند که خاصیت پردازش انبوه دادههاي  طور موفق عمل کنند باید به نوعی به سیستم

دفاع غیرعامل در واقع مجموعه تمهیدات، ). 24، ص 1386داشته باشند( قاضی زاده فرد،  با سرعت و دقت باال
المقدور بدون نیاز به نیروي انسانی به صورت  هایی است که با استفاده از ابزار، شرایط و حتی اقدامات و طرح

افـزایش داده و از   گیرد چنین اقداماتی از یک سو توان دفاعی مجموعه را در زمـان بحـران   خود اتکا صورت
دیـده را بـا کمتـرین هزینـه فـراهم       سوي دیگر پیامدهاي بحران را کاهش و امکان بازسـازي منـاطق آسـیب   

هاي پدافند غیرعامل قبل از انجام مراحـل تهـاجم و در زمـان صـلح تهیـه و اجـرا        سازد. در حقیقت طرح می
گردد ضروري است این  هایی فراهم می رحگردند. با توجه به فرصتی که در زمان صلح جهت تهیه چنین ط می

پدافند غیرعامل مجموعه ي اقدامات غیرمسلحانه اي است که  ها لحاظ گردند. قبیل تمهیدات در متن طراحی
کشـور در مقابـل   هاي  و تاسیسات، تجهیزات و شریانها  موجب کاهش آسیب پذیري نیروي انسانی، ساختمان

  ). 107، ص 1387عصاریان و جهانبخش، گردد ( می عملیات خصمانه و مخرب دشمن
در جهت مقابله با تهدیـدات و تقابـل خسـارات ناشـی از حمـالت هـوایی،        غیرعاملبه کارگیري پدافند 

موشکی، زمینی و غیره کشور مهاجم موضوعی بنیادي و اساسی است کـه وسـعت و گسـتره آن تقریبـا تمـام      
شور را در بـر گرفتـه و حفـظ امنیـت ملـی، اسـتقالل       مراکز حیاتی و آسیب پذیري نظامی، اقتصادي و یره ک

سیاسی و اقتصادي و پیروزي در جنگ به نحو چشمگیري در  راس امور است. دفاع غیر نظـامی حفاظـت از   
غیر نظامیان در شرایط جنگی است و از این رو مشتمل بر بخشی از دفاع ملی است که در پی تمهیـدات الزم  

گـردد   مـی  رابر هرگونه حمله احتمـالی  یـا بـاج خـواهی از یـک کشـور      به منظور کسب آمادگی کافی در ب
باشد (بـه عنـوان نگـاه     می ). پدافند غیرعامل داراي اهمیت اقتصادي و ارزي نیز213، ص 1387(فیروزآبادي، 

هزاره سومی). چنانکه موجب حفظ تجهیزات و تسلیحات گران قیمت نظـامی نظیـر هواپیماهـاي نظـامی و     
ها  و نیز مراکز حیاتی حساس غیرنظامی همچون فرودگاه ها، نیروگاهها  ا، شناورها، توپخانهترابري، بالگرده

کنـد. از   مـی  و مراکز حساس سیاسی شده و ادامه ي فعالیت این موارد را در شرایط بحران و جنـگ تضـمین  
کز ثقل است، دفاع قرن بیستم، استراتژي انهدام مراهاي  آنجا که مهمترین و کاربردي ترین استراتژي در جنگ

، ص 1387غیرعامل به عنوان محافظ و پوشش این مراکز، از اهمیت باالیی برخوردار است (شـجاعی مقـدم،   
29 .(  
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 1977ژنو در سال  1949پدافند غیرعامل و دفاع غیرنظامی بر اساس عهدنامه ي سال هاي  هم اکنون برنامه
هاي  د کشور جهان قرار گرفته است. همچنین سازمانبه عنوان یک کنوانسیون بین المللی مورد توافق یک ص

بین المللیوناحیه اي در این مورد وجود دارند و از آن جمله سازمان دفاع غیرعامل بین المللی با ستاد مرکـزي  
خود در ژنو،  دفتر سازمان ملل متحد براي تسکین مصایب، سازمان بین المللی کمک فـوري بـه مـردم غیـر     

ییب، سازمان دفاع غیرعامل در ناحیـه ي آنـد در آمریکـاي جنـوبی اسـت. تولیـد و بـه        نظامی ناحیه ي کارا
میکروبی، شیمیایی، هسـته اي و تشعشـعی در حـوزه ي جنـگ افزارهـاي نـوین نظـامی        هاي  کارگیري سالح

، 1387برخورداري از دفاع غیرعامل را بیش از پیش مورد ضرورت قرار داده است (عصـاریان و جهـانبخش،   
  ). 92ص 

د دفاع غیرعامل به دلیل باال بردن توان نظامی کشور و کنترل کنندگی اوضاع پشت جبهه، سبب بـه وجـو  
شـود. اقـدامات دفـاع غیرعامـل، موجـب        می روانی مثبت در شهروندان و رزمندگان -آمددن تاثیرات روحی

شـود. بـه    مـی  حفظ نیروها براي ضربه زدن در زمان و مکان مناسب و گرفتن آزادي عمل و ابتکار از دشـمن 
و کنتـرل انقـالب اسـالمی    دلیل آنکه ایران همواره از اهداف استکبار جهانی بوده و با هدف تضعیف، مهـار  

(جنگ افغانستان، دو جنگ اول و دوم خلیج فارس) را در منطقه شاهد بوده ایم، در مقطع کنونی، استفاده از 
  ).   1386، امري اجتناب ناپذیر است (موحدي نیا، غیرعاملصول دفاع 

  روش تحقیق:  
اشت برداري و همچنین جستجو در باشد و از راه فیش برداري، یادد می تحلیلی -روش این پژوهش توصیفی

شود و سپس  می و منابع اطالعات علمی اینترنتی گردآوري شده است. ابتدا اطالعات الزم گرد آوريها  پایگاه
شود. در مرحله بعد، اطالعات گردآوري شده طبقه بندي و  می به تفسیر اطالعات جمع آوري شده پرداخته

پژوهش پاسخ هاي  مورد بررسی قرار گرفته و به پرسشها  فاوتشوند، آنگاه تشابهات و ت می خالصه بندي
در این پژوهش براي گردآوري اطالعات از روش سندکاوي استفاه شده است. ابزار این پژوهش شود.  می داده

در دسترس پژوهشگران که هاي  و پژوهشها  بر این اساس، کلیه ي کتاب ها، مدارك، اسناد، پایگاه ها، مقاله
  فیش برداري شده است. ها  ین مفاهیم پرداخته اند، مورد مطالعه قرار گرفته و از آنبه بررسی ا

  مفهوم شناسی پدافند غیرعامل:  
بیشتر کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه، برنامه ي گذار و انتقال به قرن آینده را شروع کرده اند. ایران 

قدرتمند در سطح منطقه، نیازمند به برنامه یا راهبردي نیز به مانند کشورهاي دیگر، به عنوان کشورهاي 
با یکدیگر ارتباط دارند، این ارتباط خواه ها  براي دوران گذار از جنگ سرد است. امروز که بیشتر قدرت

ناخواه در روابط و مناسبات ایران در سطح جهانی و  اینکه چگونه ما بتوانیم از خود و منافع خود دفاع 
رد. این امر واسته به استراتژي کنونی ما در داخل کشور و نحوه ي حضور و همکاري در نماییم تاثیر دا
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جامعه ي جهانی است. پدافند غیرعامل راهکاري مناسب براي ورود ایران به قرن آینده است. با پایان جنگ 
و اتحاد و  و دولت ها، کشور ایران نیازمند به توانایی ملیها  سرد و نیز جهانی شدن و اتحاد بین ملت

  ).  26، ص 1388است (کفاش، ها  همبستگی جامعه در برابر انواع بحران
شود که مستلزم به کارگیري جنـگ افـزار و تسـلیحات     می به مجموعه اقداماتی اطالق«پدافند غیرعامل 
توان از وارد شدن خسارت مالی بـه تجهیـزات و تاسیسـات حیـاتی، حسـاس و مهـم        می نبوده و با اجراي آن

امی و غیرنظـامی و تلفـات انسـانی جلـوگیري نمـوده و یـا میـان خسـارت و تلفـات ناشـی از حمـالت و            نظ
  ). 29، ص 1389(حسین شاهی، » هوائی موشکی دشمن را به حداقل ممکن کاهش دهدهاي  بمباران

ن، امـ هـاي   دفاع غیرعامل شامل مکان یابی، استتار، اختفاء، پوشش، تفرقه و پراکنگی، اسـتحکامات، سـازه  
مقاوم سازي، فریب و اعالم خبر است. در دفاع غیرعامل، مراکز حیاتی، حساس و مهم، مراکزي هستند کـه  
انهدام کل یا قسمتی از آنها موجب بروز آسیب و بحران در نظام سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و دفاعی کشور از 

غیرعامـل شـامل اقـدامات    ).  پدافنـد   29، ص 1387شـوند (شـجاعی مقـدم،     مـی  سطح ملی تـا سـطح محلـی   
و تاسیسـات، تجهیـزات و   هـا   غیرمسلحانه اي است که موجب کاهش آسیب پذیري نیروي انسانی، ساختمان

، ص 1387گـردد (عصـاریان و جهـانبخش،     مـی  کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمنهاي  شریان
107  .(  

از تجهیزات پدافندي جهت تقلیل خسارت و یا  پدافند غیرعامل به عنوان مکمل پدافند عامل بدون استفاده
شـود. بـا بهـره گیـري از پدافنـد       مـی  جلوگیري از صدمات و خسارت ناشی از حمالت دشمن به کار گرفتـه 

غیرعامل تاسیسات و تجهیزات نیروهاي نظامی در زمان تهدیدات گسترده دشمن حفـظ گردیـده اسـت و بـا     
ربه زدن به نیروهاي متجـاوز بـا اسـتفاده از تجهیـزات مقـدور      اتخاذ تمهیدات و تصمیمات به موقع امکان ض

خواهد شد. وضعیت پدافند غیرعامل به گونه اي گسترده و متنوع گردیـده اسـت کـه جهـت اجـراي اولیـه       
باید ساختار سازمانی و نیروي کارآمـد پـیش بینـی گـردد (عصـاریان و جهـانبخش،        می اقدامات مرتبط با آن

  ). 100، ص 1387
  در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات:   غیرعاملافند اهداف پد

 حفظ و تقویت اثربخشی پدافند غیرعامل در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات؛ 
حـوزه فنـاوري   هـاي   حفظ آرامش عمومی از طریق حفظ و تداوم ارتباطات ملی و عمومی و استمرار فعالیت

 اطالعات و ارتباطات؛ 
 در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات؛  غیرعاملایجاد ساختار مدیریتی و تشکیالتی مناسب براي پدافند 

ارتقاي امنیت در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات کشور از طریق تاثیر گذاري و ایجاد تردید و تزلزل در 
 اراده دشمن براي تهاجم و تجاوز؛  
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ارتبـاطی و  هـاي   سانی سریع و مـوثر از طریـق تـداوم فعالیـت شـبکه     تامین زیر ساخت مناسب براي اطالع ر
 الکترونیکی؛ 

 دفاع غیرعامل متناسب با نیازهاي حوزه ارتباطات کشور؛ هاي  دستیابی به دانش و فن آوري
 ایجاد، نهادینه سازي و توسعه فرهنگ دفاع غیرعامل در بخش فناوري اطالعات و ارتباطات کشور؛ 

امانه ها، سازمان و تجهیزات فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات کشـور در برابـر تهدیـدات       افزایش پایداري، س
 ). 72، ص 1387خارجی (لونی و جاللی فراهانی، 

  

  توسعه حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات در پدافند غیرعامل:  
ز نظریه پردازان و نقش آفرینی آنها در نبردها امروزي تا آنجا پیش رفته که بسیاري اها  پیشرفت رایانه

گیرند  می نظامی به اغراق گفته اند: روزي فرا خواهد رسید که بیشتر سربازان به جاي تفنگ، رایانه به دست
و تجهیزات رایانه اي اسلحه ها  پیشرفته انفرادي، این پردازندههاي  شود که در بسیاري از سالح می و البته دیده

مدرن، هاي  نه سیستم شلیک آن. بنابراین در دنیاي امروز ارتششوند،  می هستند که مرکز ثقل سالح محسوب
دقیق و هوشمندي به نام رایانه سپرده اند هاي  حل بسیاري از مشکالت انسانی فرماندهی و کنترل را به ماشین

توانند اطالعات را در چرخه مناسب و مورد نظرشان به گردش در آورند و از آنها  می و به صورت لحظه اي
  ). 25، ص 1386ه نمایند (قاضی زاده فرد، استفاد
توسعه صنعت فناوري اطالعات و ارتباطات کشور، چه به لحاظ سخت افزاري و یا نرم افزاري، یکـی از   

اصلی مدیران و برنامه ریزان ارشد این حوزه اسـت. مسـیر توسـعه بخـش فنـاوري اطالعـات و       هاي  دغدغه 
سـازد. برخـی    مـی  نیکی، تعامل با دیگر کشورها را اجتناب ناپذیرارتباطات کشور به دلیل الزامات فنی و تک

 کالن در توسعه بخش فاوا و اطالع رسانی در ماهیت تهدیدزا و در تقابل  با پدافند غیرعاملهاي  جهت گیري
باشد. بنابراین، روشها یـا راهبردهـاي توسـعه اي ایـن حـوزه نقـش تعیـین کننـده اي را در شـکل گیـري            می

  ).  75، ص 1387دافند غیرعامل آن خواهد داشت (لونی و جاللی فراهانی، راهبردهاي پ
پایانی قرنبیستم، انقالب عظیمی در زندگی بشر تحـت تـاثیر انفجـار بزرگـی بـه نـام انفجـار        هاي  در سال

هـاي   اطالعاتی، به وقوع پیوسته است و رشد فناوري اطالعات و ارتباطات و تحوالت حاکم بر آن، بر عرصه
و جوامع تاثیر به سزایی گذاشته و اقتصاد، صنعت، فرهنـگ، کشـاورزي، خـدمات و    ها  زندگی انسان مختلف
اولیه قرن بیست و هاي  عظیمی از جوامع گوناگون را تحت تاثیر قرار داده است و این روند در سالهاي  بخش

  ). 26، ص 1386یکم با سرعت شگفت آوري در حال پیشرفت است (قاضی زاده فرد، 
موازات استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در تمامی ابعاد حیات بشري، جهان به سرعت در حال به 

تبدیل به یک جامعه ي اطالعاتی است. امروزه امکان دستیابی به اینترنت و اسـتفاده از منـابع اطالعـاتی در    
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متعـدد  هاي  به زیرساختکند و جوامع مختل هریک با توجه  می تمامی جوامع بشري روندي تصاعدي را طی
ارتباطی، قـانونی  هاي  نماید. ایجاد زیر ساخت می ایجاد شده از مزایاي فن آوري اطالعات و ارتباطات، استفاده

و تربیت نیروي کار آشنا با فن آوري اطالعات و ارتباطات، نمونه هایی از تالش انجام شده در ایـن خصـوص   
  است. 

سعه یافته و در حال توسعه، جوامع شهري و روسـتایی، شـهروندان   توهاي  رشد شکاف دیجیتالی بین کشور
ماهر و آموزش دیده و فاقد مهارت، جاي هیچ گونه شک و تردیدي در رابطه با تدوین راهبردها و تبعیت از 

و رویکردهاي مناسب براي نیل به یک جامعه مـدرن اطالعـاتی را بـاقی نگذاشـته اسـت. تمـامی       ها  سیاست
کارشناسان و سیاستگذاران کشورهاي متفاوت به این موضـوع اذغـان نمـوده انـد کـه فـن آوري اطالعـات و        

ی و جاللـی  ارتباطات داراي پتانسیل الزم براي توسعه در تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادي و سیاسـی اسـت (لـون   
  ). 75، ص 1387فراهانی، 

عناصر کلیدي به منظور تدوین راهبردهاي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطـات در  
  پدافند غیرعامل:  

 ایجاد یک مدل (چهارچوب) براي استراتژي ملی توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات؛ 
مزایـاي متعـدد فنـاوري اطالعـات و     و هـا   ایجاد آگاهی الزم در سطوح متفاوت جامعه در خصوص پتانسـیل 

 ارتباطات؛ 
مخابراتی ( بدون وجود یـک زیرسـاخت ارتبـاطی مناسـب، امکـان اسـتفاده       هاي  ایجاد و توسعه زیر ساخت

 وجود خواهد داشت)؛   اندکی از دستاوردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات
امکان دستیابی عموم شهروندان جامعه بـه زیرسـاخت ارتبـاطی و اسـتفاده از مزایـاي فنـاوري اطالعـات و         

 ارتباطات؛ 
و مزایاي ارائـه شـده   ها  توسعه منابع انسانی (بدون وجود افراد آموزش دیده و ماهر، امکان استفاده از فرصت

 توسط فناوري اطالعات و ارتباطات، وجود نخواهد داشت)؛  
و مزایـاي  هـا   قانوي ( بدون وجود قوانین مشخص، امکـان اسـتفاده از فرصـت   هاي  د و توسعه زیر ساختایجا

 ارائه شده توسط فناوري اطالعات و ارتباطات نظیر تجارت الکترونیکی و غیره، وجود نخواهد داشت)؛ 
ایجــاد  تجــاري و اقتصـادي (سـرمایه گــذاري تجـاري،   هـاي   ایجـاد و توسـعه محــیط مناسـب بـراي فعالیــت    

 استانداردهاي فنی، پرداخت الکترونیکی و غیره)؛ 
 ایجاد و توسعه محتواي متناسب با زبان ملی هر کشور؛ 

ایجاد، توسعه و حمایت از صنایع مرتبط با فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات (امکانـات سـخت افـزاري، نـرم        
 افزاري، شبکه مخابراتی و غیره). 
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ستفاده از فناوري اطالعات و ارتباطـات بـه منظـور ارزیـابی موفقیـت      مونیتورینگ و سنجش مستمر میزان ا
 ). 19، ص 1385تعیین شده (رشیدي، هاي  و سیاستها  استراتژي

  

در حوزه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات     غیرعاملعوامل داخلی و خارجی پدافند 
  کشور:

  ت کشور: الف) عوامل داخلی پدافند غیرعامل در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطا
عوامل داخلی پدافند غیرعامل حوزه ارتباطـات نیروهـا، متغیرهـایی هسـتند کـه در محـدوده اختیـارات        

کشند. عوامل داخلی بـه دو   می وظایف واحدهاي این حوزه قرار دارند و نقاط ضعف و قوت آن را به تصویر
ود کـه تحـت کنتـرل حـوزه     شـ  مـی  به عوامل موثري گفتهها  شوند. قوت می تقسیمها  و ضعفها  گروه قوت

آیند به گونـه اي کـه    می منحصر به فرد آن به شمارهاي  ارتباطات کشور است و در زمره مزیت و شایستگی
به آن ها  گردد. ضعف می توجه و تقویت این عوامل موجب ارتقاي سطح کیفیت پدافند غیرعامل در این حوزه

حت کنترل حوزه ارتباطات کشور نیست و نمایـانگر  شود که به طور رسمی ت می دسته از عوامل داخلی گفته
باشد. به طوري که عدم توجه به موقع به آنها مـانع   می آنهاي  و یا ناتواناییها  نواقص، کمبودها آسیب پذیري

انجـام شـده در حـوزه    هـاي   گردد. ضمن مطالعـات و بررسـی   ها می تحقق موثر پدافند غیرعامل در این حوزه
ارتباطات کشور تعدادي از این عوامل به شرح زیر مشخص گردیده است؛ برخی از نقاط قوت داخلی پدافنـد  

  غیرعامل در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات عبارتند از:  
 وجود نیروي انسانی فعال مستعد مجرب و با انگیزه در این حوزه؛ 

 قانونی و همچنین واگذاري اعتبارات مورد نیاز؛ هاي  بهره مندي از اختیارات و حمایت
 عمومی و تخصصی؛ هاي  فرهنگ سازي از جمله برگزاري همایشهاي  امکان برنامه ریزي و اجراي برنامه

 توان باالي علمی، فناوري و تحقیقاتی کشور در حوزه علوم مخابرات، الکترونیک و دیتا؛ 
هـاي   کز علمی، پژوهشی و آموزشی و امکان استفاده از تمـام ظرفیـت  وجود ارتباط و قابلیت توسعه آن با مرا

 تولیدي و توسعه دانش پدافند غیرعامل در این حوزه؛ 
 گسترش قابل مالحظه شبکه فیبر نوري در کشور؛ 

 وجود صنعت تولید فیبر نوري در داخل کشور؛ 
 ن؛ امکان برقراري ارتباط از طریق فیبر نوري به صورت اینترنت و شبکه ام

قدرت و توان رسانه ي ملی در ایجاد وحدت روحیه ي مقاومت و همبستگی در میان مردم در شرایط وجود 
 تهدید؛ 

 ). 81، ص 1387تجربیات ارزشمند دوران دفاع مقدس (لونی و جاللی فراهانی، 



1634 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
 

  

  در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات کشور:  غیرعاملب) بررسی عوامل خارجی پدافند 
خارجی پدافند غیرعامل حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات، متغیرهایی هستند که به طور کلیدي بر عوامل 
آن تاثیر عمده اي دارند و تحت کنترل آن نمی باشند و یا پدافند غیرعامل در حوزه فناوري هاي  موفقیت

ذار بر هر سازمان فراوان نیست. عوامل خارجی تاثیر گها  اطالعات و ارتباطات به تنهایی قادر به کنترل آن
هاي  باید عواملی مورد شناسایی و توجه قرار گیرند که نقش موثر و عمده اي در موفقیت می هستند اما
به ها  گردند. فرصت می و تهدیدها دسته بنديها  نمایند. عوامل خارجی در دو گروه فرصت می سازمان ایفا

نترل مدیریت حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات نمی شود که به طور رسمی تحت ک می عواملی موثري گفته
گردند  می پدافند غیرعامل این حوزههاي  و موفقیتها  باشند اما بهره برداري از آنها موجب افزایش توانمندي

گردد.  ها می مناسب و افزایش هزینههاي  و عدم توجه به موقع به آنها موجب از دست رفتن موقعیت
شود که رسما تحت کنترل مدیریتی حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات  می ي گفتهتهدیدات به عوامل موثر

 پدافند غیرعامل این حوزههاي  و موفقیتها  نبوده ولیکن پرهیز از آنها موجب مصون ماندن توانمندي
گردند و عدم توجه به موقع به آنها موجب بروز خسارات و لطمات جبران ناپذیري براي ارتباطات  می

انجام شده  در هاي  گردد. ضمن مطاالعات و بررسی می در شرایط تهدید و مانع تحقق ماموریت آنکشور 
  عبارتند از: ها  حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات کشور تعدادي از این فرصت

 موقعیت ممتاز منطقه اي کشور از نظر مسیرهاي ارتباطی بین المللی؛ 
 ر کشور؛ د غیرعاملتوسعه دانش و تکنولوژي دفاع 

 نظیر نیروهاي مسلح و غیره؛ ها  و امکانات ارتباطی و مخابراتی دیگر سازمانها  استفاده ازظرفیت
 ارتباطی و مخابراتی دیگر کشورها؛ هاي  استفاده از ماهواره

 رایانه اي و اینترنتی تهدید؛ هاي  استفاده از شبکه جهانی اینترنت و ایجاد اختالل در شبکه
 فنی و ارتباطی کشورهاي دیگر؛ هاي  ظرفیتاستفاده از 

  توجه مسئولین کشور به موضوع امنیت ارتباطات؛
  ). 83، ص 1387ناوري و تجهیزات ارتاطی در جهان (لونی و جاللی فراهانی، تعدد و تنوع مراکز تامین ف

  
  نتیجه گیري:  

هاي  همپاي سازمانها  تدر جامعه ي الکترونیکی که در سطح جهانی رو به فزونی و گسترش است، دول
الکترونیکی در بخش خصوصی، خدمات خود را در قالب دولت الکترونیکی به شهروندان الکترونیکی خود 

نمایند، نیروهاي مسلح در مرزهاي کشور با دیده بانی الکترونیک از امنیت کشور پاسداري نموده و  می ارائه
نظامی و جنگ ها، به هاي  نماید. سازمان می ان حفظبا دفاع الکترونیکی، حریم کشور را از تعرض بیگانگ
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دلیل پیدایش و توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در سطح و عمق آنها دچار تغییر و تحوالت اساسی شده و 
و عملیات رزمی، تغییر ها  بسیاري از مفاهیم و اصطالحات گذشته و فنون فرماندهی و سازماندهی در جنگ

  ن مفاهیم جدید قرار گرفته اند.  یافته و تحت تاثیر ای
آنچه مسلم است انقالب فناوري اطالعات و ارتباطات، وضعیت جنگ سنتی را از ریشه دگرگون کـرده،  

فناوري به تنهـایی نمـی توانـد ایـن انفـالب را      هاي  اگرجه آن را به پایان نبرده است، روشن است که نوآوري
شود.  می ر لحظه بر تعداد، تنوع و کیفیت این اطالعات افزودهبوجود آورد. با پیشرفت سرسام آور فناوري، ه

دفاع غیرعامل به دلیل باال بردن توان نظامی کشور و کنترل کنندگی اوضاع پشـت جبهـه، سـبب بـه وجـود      
شـود. اقـدامات دفـاع غیرعامـل، موجـب        می روانی مثبت در شهروندان و رزمندگان -آمددن تاثیرات روحی
  شود.  می ه زدن در زمان و مکان مناسب و گرفتن آزادي عمل و ابتکار از دشمنحفظ نیروها براي ضرب

اصول اساسی حاکم بر پدافند غیرعامل عبارتند از: اختفاء یا پنها کاري، استتار، استحکامات، پوشش، ایجاد 
اهگاه، جان امن، مقاوم سازي، تاسیسات، پراکندگی، تفرقه، برقراري سامانه اعالم خطر، آموزش، پنهاي  سازه

پناه، فریب، رعایت خاموشی در شب، کنترل خسارات، تخلیه ي خانواده، جیره بندي آب و وسایل ضـروري،  
نیـز عبارتنـد از: کـاهش قابلیـت و      غیرعامـل برخی از مهمترین اهداف پدافند ارزیاابی خسارات، مکان یابی. 

من، تقلیل آسیب پذیري مراکز حیاتی در شناسایی و دقت هدف گیري  تسلیحات آفندي دشهاي  توانایی سامانه
اداره ي هاي  ملی و توان نیروهاي خودي، صرفه جویی در هزینههاي  برابر تهدیدات و حمالت، حفظ سرمایه

جنگ، افزایش آستانه مقاومت مردمی در برابر تهاجمات و در نتیجه حفظ تمامیت ارضـی و امنیـت ملـی و    
  استقالل کشور.

بروز جنگ باید برنامه ریزي، طراحی و اجرا شده و در حقیقت به بهره بـرداري  پدافند غیرعامل قبل از 
توانند با اعتماد به نفس بیشتري به احقاق حقـوق   می رسیده باشد. در این صورت است که مردم و نظام حاکم

و روابـط بـین المللـی بپردازنـد و بـا ایجـاد بازدارنـدگی موجـب تجدیـد نظـر           ها  خود در عرصه ي سیاست
 غیرعامـل تهاجمی و براندازي شوند. به کارگیري پدافند هاي  برتر و دشمنان در به کارگیري طرحهاي  رتقد

در جهت مقابله با تهدیدات و تقابل خسارات ناشیاز حمالت هوایی، موشکی، زمینی و غیـره کشـور مهـاجم    
موضوعی بنیادي و اساسی است که وسعت و گستره آن تقریبا تمام مراکـز حیـاتی و آسـیب پـذیري نظـامی،      

و پیروزي در جنگ بـه  اقتصادي و یره کشور را در بر گرفته و حفظ امنیت ملی، استقالل سیاسی و اقتصادي 
نحو چشمگیري در  راس امور است. دفاع غیر نظامی حفاظت از غیر نظامیان در شرایط جنگی است و از این 
رو مشتمل بر بخشی از دفاع ملی است که در پی تمهیـدات الزم بـه منظـور کسـب آمـادگی کـافی در برابـر        

  . گردد می هرگونه حمله احتمالی  یا باج خواهی از یک کشور
استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در نبردها، زمینه برتري اطالعاتی را در امر تصمیم گیـري بـراي   
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هـاي   آورد. چرا که با الکترونیکی، دیجیتالی و رایانه ایـی کـردن سیسـتم    می فرماندهان نیروهاي مسلح فراهم
اطالعات شناسایی، رهگیـري اهـداف،    آموزش، رزمایش، آماد و پشتیبانی، دیده بانی،هاي  رزمی اعم از سیستم

پـذیرد. در   می انجام عملیات آتش در آفند و پدافند علیه دشمن و غیره تبادل اطالعات، به هنگام و آنی انجام
اطالعـاتی بـراي درگیـر شـدن در     هـاي   و گردانها  شود که تشکیل و راه اندازي لشکرها، تیپ می انتها تاکید

اطالعاتی دشمن از امور بسیار واجب و ضـروري  هاي  پدافند در مقابل آفند اطالعاتی به ویژه برايهاي  جنگ
  اهتمام ورزید. ها  باید در کوتاه ترین زمان ممکن به ان می باشد که می در سطح نیروهاي مسلح

  

  منابع:  
  ). تهران، انتشارات علمی. 1390قرآن کریم، ترجمه ي الهی قمشه اي. (

  جامع بر مدیریت استراتژیک، تهران: تولید دانش.  ). نگرشی1382احمدي، علی رضا. (
، مبـانی، مسـتندات والزامـات    82کمیتـه ي دایمـی    -). نشریه ي سازمان پدافند غیرعامل کشور1386بی نا. (

  شهریور.  -قانونی
). قرار گاه پدافند هوایی حضرت خاتم االنبیـاء (ص)، معاونـت پدافنـد    1384بی نا/ کمیته پدافند غیرعامل. (

  رعامل. غی
). قرار گاه پدافند هوایی حضرت خاتم االنبیـاء (ص)، معاونـت پدافنـد    1381بی نا/ کمیته پدافند غیرعامل. (

  غیرعامل. 
  ). اقدامات جنگ الکترونیکی، تهران، دانشگاه هوایی شهید ستاري. 1379جواهري، علیرضا. (

، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره سی و غیرعاملپدافند هاي  ). مبانی، اصول و شیوه1389حسین شاهی، آزاده. (
  . 28 -31پنجم، بهمن: 
). وضعیت فناوري فناوري اطالعات و ارتباطات و جایگاه ایـران در جامعـه اطالعـاتی،    1385رشیدي، رضا. (

  نشریه تکفا، سال چهارم، شماره چهارم، بهمن. 
 -31تاب ماه علوم اجتماعی، شماره دهم، دي: ، کغیرعامل). اصول و مبانی پدافند 1387شجاعی مقدم، مهدي. (

28 .  
اجتماعی در فضـاي سـایبري   هاي  ). نقش رسانه اي اینترنت در ناهنجاري1389عباسی، مهدي؛ هاشمی، تورج. (

  . 55 -63در میدان جنگ نرم، شماره چهل و نه و پنجاه، بهمن و اسفند: 
). راهبرد پدافند غیرعامـل در برابـر حمـالت هـوائی، ماهنامـه      1387عصاریان، حسین؛ جهانبخش، حسنی. (

  . 91 -128نگرش راهبردي، شماره نود و دوم، تیر: 
حیاتی در پدافند غیرعامل، مجله نگـرش  هاي  )، گفتگوي علمی: اصول و ارزش1387فیروزآبادي، سیدحسن. (
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  . 213 -220ر: راهبردي، شماره نود و دوم، تی
کاربردي و توسعگی جنگ اطالعاتی در کشـور، مجلـه   هاي  ). چالش1386قاضی زاده فرد، سیدضیاء الدین. (

  . 23 -48، آذر و دي: 86و  85نگرش راهبردي، شماره 
). پدافند غیرعامل (استراتژي انتقال)، مجله رشد معلم، شماره دویست و چهل و سه، 1388کفاش، حمیدرضا. (

  . 26 -27آبان: 
 1383مجلس. هاي  گزارش آشنایی اجمالی با بخش ارتباطات و فناوري اطالعات، مرکز پژوهش

). تدوین راهبرد ملی پدافند غیرعامـل در حـوزه ارتباطـات،    1387لونی، محمد رضا؛ جاللی فراهانی، محمد. (
  . 65 -90مجله نگرش راهبردي، شماره نود و دو، تیر: 

  اصول و مبانی پدافند غیرعامل، تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر.  ).1386موحدي نیا، جعفر. (
هـاي   ، مرکز برنامه ریزي و تـالیف کتـاب  غیرعامل). مفاهیم نظري و عملی دفاع 1385موحدي نیا؛ جعفر. (
  درسی سپاه، پاییز. 

  ). فرهنگ فارسی دوجلدي، تهران، انتشارات آدنا. 1381معین، محمد. (
  





هاي  ها در فضا سازي پدافند غیر عامل باموضوعیت فناوري  ل  کاربرد فراکتا
  نوین در زمینه پدافند غیر عامل با تاکید بر بومی سازي

  2مهدي محمدزاده راوندي، 1حامد نوري
  

  چکیده
به سرعت ، باید شکلی پیچیده از نظر دشمن و ساختاري ساده و اجرایی داشته باشد غیرعاملپدافند 

همه اجزاء آن به یکدیگر خدمات رسانی کنند و از پشتیبانی ، شکل گرفته و در اجزاء تکثیر شود
در حالی که ساختاري به خود متکی داشته تا بتوانند به صورت مستقل به ، یکدیگر برخوردار باشند

کمترین آسیب به کل مجموعه وارد شود ، یات خود ادامه دهد و در صورت بروز مشکل در اجزاءح
  . و با ترفندهایی ساده بتوان جلوي مشکل را گرفت

مد نظر  پدافند غیرعاملها با آنچه در  با توجه به عملکرد اشکال و موجودات فراکتالی و شباهت آن
ارائه  پدافند غیرعاملالگوهایی براي بهینه سازي معماري توان  ها می  است و بررسی رفتار فراکتال

  . داد تا در مواقع اضطرار مورد استفاده قرار گیرد
  دفاع ، پدافند غیرعامل، فراکتال: ها کلیدواژه

   

                                                   
 hamed.nouri@ymail.com/   معماري، فوق لیسانس ارتباط تصویريکارشناس ارشد  .1

 Mahdi_ravandi@yahoo.com/ اي خاورمیانه)  کارشناس ارشد علوم سیاسی، (مطالعات منطقه .2
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  مقدمه:
کتال به معناي سنگی است که به شکل نامنظم شکسته شده باشد. در این هندسه اشکالی مورد بررسی اواژه فر
شویم که  اما اگر با دقت به شکل نگاه کنیم متوجه می ؛رسند گیرند کهبسیار نامنظم به نظر می قرار می

هاي از کل  نمایندجزء به عبارتی در این اشکال، مجموعهبوده و بیه به کل هاي کوچک آن کم و بیش ش  تکه
  .گویند یم نیز» خود متشابه«است. به چنین اشکالی 

  
اشکال فراکتالی چنان با زندگی روزمره ما گره خورده که تعجب آور اسـت. بـا کمـی دقـت بـه اطـراف       

هاي میوه فروشـی    گل کلم درون مغازهمان، زیر پای. از گل فرش یافتتوانید بسیاري از این اشکال را  خود، می
هـا، سـیاهرگ و    گرفته تا شکل دانه برف و باران، شکل ریشه، تنه و برگ درختان و باالخره شکل سرخس

  هستند.هایی از اشکال فراکتالی   ها نمونه شش و...همه این

  
یندازیم،کـه  ها داشته باشیم،بد نیست نگاه مختصري به آشوبی ب  براي آن که درك بهتري نسبت به فراکتال

  ند.کن ها را تعریف می ها فضاي هندسی آن  فراکتال



  q  1641  ها در فضا سازي پدافند غیر عامل  ل  کاربرد فراکتا
 

  

  تعریف آشوب 
فصل مشترك تعاریفی که براي مفهوم آشوب ارائه شده است،تاکید بر این نکته است که آشـوب دانـش   

ها قابل تعیـین وانـدازه گیـري اسـت،اما خروجـی ایـن        هایی است که اگرچه ورودي آن بررسی رفتار سیستم 
  د.نظاهریتصادفی دار ها  سیستم

دانسـت،اما   شاید به همین دلیل بود که استوارت ریاضیدان برجسته این موضوع را مفهومی احتمـاالتی مـی  
  چیزي نگذشت که وي تعریف خود را اصالح کرد و به تعریفی رسید که تقریبا مورد تایید عمومی قرار دارد.

شود که اگرچه خود این الگو هیچ  ساده گفته میبر اساس این تعریف،آشوب به توانایی یک الگو و مدل 
هاي بسـیار بـی قاعـده در محـیط      تواند منجر به ظهور رفتار هاي تصادفی در خود ندارد، اما می  نشانی از پدیده

  شود.
اگرچه آشوب نظریه اي است که بر موضوعات گوناگون اجتمـاعی و سیاسـی و اقتصـادي نظـر دارد، امـا      

هـا خلـق     این عرصه اي بود که هندسه آشـوب یـا فراکتـال   .یر سازي مفاهیم خود بودنیازمند زبانی براي تصو
  کردند.

ها این است  ما در هندسه آشوب با تصاویر متفاوتی سرو کار داریم،تصاویري که بزرگترین خصوصیات آن
فرمول کلی  یک .کنیم،نمی دانیم در نهایت با چه پدیده اي روبه رو خواهیم شد که وقتی رسم آن را آغاز می

  کنیم. مییک مثلث متساوي االضالع رسم  توان چنین اجرا کرد. میرا 
ها به هـم مثلـث متسـاوي السـاقین جدیـدي بـه دسـت         ضلع را مشخص کرده و از رسم آنسه حال میانه 

 توانیـد ادامـه   و این روند را تا آنجا که می انجاممثلث تشکیل شده بیرونی سه را بر سر  کار. همین مآوری می
و بـا   -ها به هم بود  که تقسیم اضالع مثلث به نصف و اتصال آن -ا با استفاده از یک رابطه ساده م. مدهی می

  .مای تکرار آن موفق به رسم نقشه یک ساختار فراکتالی شده

  
اجزاي سازنده هندسه جدي فراکتالی هستند؛ هندسه اي که به قول یکی از خالقان آن،یعنی ، چنان اشکالی

دهد.این اشکال یـک مشخصـه بسـیار عمـده      ابزاري را براي دیدن بی نهایت در اختیار ما قرار می، مندلبرات
  دارند. کل شکل از اجزایی مشابه شکل اول تشکیل شده است.
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هـاي همسـان بـه وجـود آمـده اسـت. ایـن یکـی از           هاي مثلـث  در مثال خودمان مثلث بزرگ از مجموع
  که همزمان از سوي طبیعت و فناوري به کار گرفته شده است. هاست خصوصیات زیباي فراکتال

. ممتوجه تشابه اجزاي مختلـف آن شـوی   متوانی ، میماگر تا به حال به یک برگ سرخس نگاه کرده باشی
  کوچک آن است. ءساختار کل ساقه همانند یک برگ و ساختار یک برگ همانند یک جز

ان نوار قلب بیماران را تفسیر کرد و حتی احتمال بروز حملـه قلبـی   تو ها به راحتی می  کتالابا استفاده از فر
ها در فهمیدن چگونگی کار مغـز یـا     ها را حدس زد و از آن جلوگیري کرد.ممکن است روزي فراکتال در آن

  ارگانیسم بدن بسیار کارآ و مؤثر واقع شوند. 
هندسه فراکتـال   ممطمئن باشی، دارد که براساس یافته جدید ساختاري آشوبناكم کنی در جهانی زندگی می

  .بر بسیاري از اشکال عالم حاکم است ؛ حتی اگر در نگاه اول چندان آشکار نباشد
  پدافند غیر عامل و فراکتال

پدافند غیر عامل باید شکلی پیچیده از نظر دشمن و ساختاري ساده و اجرایی داشته باشد، به سرعت شکل 
،همه اجزاء آن به یکدیگر خدمات رسانی کنندو از پشتیبانی یکدیگر گرفته و در همه اجزاء تکثیر شود

هایی به حیات خود ادامه دهند و  برخوردار باشند؛ در عین حال ساختاري به خود متکی داشته و بتوانند به تن
هاي بسیار کوچک و ساده  در صورت بروز مشکل در بقیه اجزاء کمترین آسیب به مجموعه وارد و با ترفند

ن جلوي مشکل را گرفته و در مرحله بعدي بتوان اشکال به وجود آمده در دیگر اعضا را بر طرف و به بتوا
  ها کمک رسانی نمود و در حمالت دشمن کمترین آسیب را ببیند. آن

ها اشکالی خود متشابه و همسو هستند که در نظـر اول بسـیار پیچیـده و دسـت نیـافتنی بـه نظـر          ل  فراکتا
  اند. ر آشفته و شکلی تصادفی به خود گرفتهآیند و بسیا می
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  موجوداتی با اشکال فراکتالی

  
  کنند. با کمی دقت متوجه خواهیم شد از یک فرمول بسیار ساده و حساب شده پیروي می

ما دو نمونه از گل سنگ F,Eدهیم، در اشکال  در زیر ساختار فراکتالی گل سنگ را مورد بررسی قرار می
 یم که شکلی آشفته و پیچیده دارند.نمای را مشاهده می

  
  توجه نمایید DتاAبه روند ساخته شدن این گل سنگ از اشکال 
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اندو این اشکال پیچیده را به وجود آورده اند، بـا   خواهید دید یک شکل بسیار ساده در اجزاء تکرار شده
انـد و تمـام اعضـا     تبـدیل شـده  خصوصیاتی همسان و بسیار ساده ولی با تکرار به شکلی پیچیده ولی یکپارچه 

خصوصیاتی همسان دارند و حتی در خواص باتنی نیز یکسان هستند به صـورتی کـه وقتـی یـک تکـه از آن      
آورد و بقیه مجموعه بدون هیچ  راجدا نما ئیم نماینده اي از کل است،اما خللی در کل مجموعه به وجود نمی

اي نمـود،وقتی سـتاره    وان به زنـدگی سـتاره دریـایی اشـاره    دهند، (در اینجا میت مشکلی به حیاط خود ادامه می
اي براي دیگـر اعضـاي آن پـیش     دهد، مشکل عمده اي یک پاي خود را از دست می دریایی در حمله یا حادثه

شود و آن پاي کنده شده که نماینـده   آید،حیاط مجموعه ادامه و بعد از مدتی آن پاي کنده شده ترمیم می نمی
سـازد و بـه صـورت     ستاره دریایی است نیز به حیاط خود ادامه ویک بدن براي خود می اي از کل مجموعه

  دهد). یک موجود کامل به زندگی خود ادامه می
نماینـد و در   گل سنگ نیز از یک شکل پیچیده برخوردار است همه اجزاء آن همدیگر را پشـتیبانی مـی  

ایط کل برخوردار است و دیگـران را نیـز مـورد    یک کلیت قرار دارند اما در عین حال هر جزء از تمام شر
هـاي خـود را    تواند بقا داشته باشد (هر بخش نیاز دهد و هر جزء نیز بدون وجود دیگران می حمایت قرار می

  نماید و با وجود یکپارچگی و یکی بودن کمتري وابستگی را به دیگر اعضا دارد). به طور کامل تامین می
ال اشکالی نا منظم در عین حال از یک نظم منحصر بـه فـردي برخوردارنـد    در نگاهی دیگر،اشکال فراکت

هاي زیادي که دارد بسـیار آشـفته بـه نظـر       ها است،براي مثال یک درخت با شاخه که مخصوص به خود آن
نماید به صورتی که اگر یک شاخه از آن را جدا کنیم  رسد اما در این حالت از یک فرم واحد تبعیت می می

اند که نور و مواد غذایی به  بیه همان درخت است اما در ابعاد کوچک و به صورتی نظم گرفته شدهکامال ش
  شود. صورت یکسان به کل مجموعه رسیده می

هـا را   این نظم در آشفتگی درخت در دو بخش تعریف شـده اسـت،در ریشـه و در راس آن و کـاربرد آن    
اي با تکثیر منظم  ریزي شده ي آن به صورت آشفتگی برنامهها  میتوان در دو بخش مورد بررسی قرار داد.ریشه

هاي سخت و  در سطح زیر زمین حجم زیادي از خاك را در بر گرفته و مقاومت درخت را در مقابل طو فان
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دارد و در راس درخـت نـو ع دیگـري از     هاي مهیب بـا همـین اجـزاء کوچـک تکثیـر شـده نگـه مـی         سیل
 ها و برخورد،گسترده بودن،و... پذیري در مقابل طوفان طافها یعنی انع  ل  خصوصیات فراکتا

  ها    ل  نکات قابل توجه در فراکتا
  گستردگی و فراوانی در عناصر  -
 سادگی در یک کلیت پیچیده  -
 ساختاري مستقل و خود محور در عین یکپارچگی و هماهنگی با اجزاء دیگر -
 دارد خود را نگه می در حوادث شکل کلی آن حفظ و با کمترین تغییر بافت اصلی -
 نفوذ مشکل در آنبه علت اجزاء متکثر و تو در تو -
 سادگی در ساختار و اجزاء این قابلیت را در اختیار آن میگذارد که به مقدار زیادتکثیر شود  -
در این ساختار مرکز مشخصی وجود ندارد و هر بخش میتواند این مسئولیت را بر عهده گیرد به  -

حتی نمی توان از بین برد زیرا حتی اگرتکه اي از آنباقی بماند میتواند باز همین دلیل آن را به را
 تکثیر شود 

  بسیار انعطاف پذیر در حوادث  -
  

  اي از اشکال باز سازي شده فراکتالی نمونه

  
  

  و بسیاري از موارد که با دقیق شدن بر رفتار و زندگی این خانواده میتوان دریافت.
ک به رفتاري که ما از سیستم پدافند غیر عامل توقع داریم است به گونه اي که این نوع رفتار بسیار نزدی 
ها به نحو مطلوبی بهـره بـرداري و نـوع زیسـتی،      ها را در این سیستم بازسازي نموده و از آن توان این رفتار می

  ها را در حد انتظار ارتقاءداد. دفاعی و بافت برخی ساختار
وع را براي یک مجموعه فضاي مسکونی مثال میزنیم که اگر ژن دفاعی براي درك بیشتر این مطلب، موض

آن در طراحی معماري و شهر سازي در برخی از شرایط به صورت فراکتالی پایه گذاي شود از چـه مزایـایی   
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  برخوردار خواهد بود.
  خاصیت پالن فراکتالی :

نفوذ مشکل در آن و خرید زمان براي دفاع ( مانند دژي عمل مینمایـد کـه ورود دشـمن رادشـوار      -1 
ها رامی توان در استفاده ساباتهاي شـهریزد بـه خـوبی درك نمـود، کـه سـوار        کاربرد مشابه این فضامینماید،

و جنـگ تـن بـه تـن     دشمن براي ورود به شهر مجبور به پیاده شدن از اسب شده و قدرت نظامی آن کاسـته  
  داد. انجام می

هـاي چریکـی    اغتشاش در دید دشمن؛ به صورتی مکان را نا امن براي دشمن و امـن بـراي عملیـات    -2
(که با ترکیب مبلمان شهري فراکتالی و فضا سازي فراکتالی میتوان به ایـن امـر قـوت     نماید دفاعی مردمی می

  بیشتري بخشید و دشمن را اغفال و گمراه نمود).

  
 هاي خالی و توسعه درعرض  پراکندگی بافضا -3

توان یک کشورویایک شهررافتح نمود و پیروزي درنبرد رابه دسـت آورد،   از آنجاکه بابمباران هوایی نمی
به صورت کامل جاي گیري نمایند، ما بـا   هاي زمینی هستند که باید درزمین حریف مستقرو درآن بلکه نیرو

نمـائیم. مـا موضـوع ورود و     این استراتژي و یـک هزینـه معمـول زمـین رابـراي دشـمن دسـت نیـافتنی مـی         
  روزه غزه به خوبی درك کرده ایم. 22روزه لبنان و 33استقراردشمن را درجنگ

  هاي فراکتال:  خاصیت الیه الیه بودن مجمتع-4
  هاي بعدي   جار درالیه) کاسته شدن موج انف1 
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  ) محدود شدن پرتاب ترکش انفجار2
  هاي دیگردرصورت حمله اتمی.  ) کاسته شدن تشعشعات درالیه3 

  
  
کننـد   ها زنـدگی مـی    افرادي که دراین مجتمع هاي فراکتالی:  حالت روحی و روانی ساکنین درمجتمع -5

ها در دژي محکم قرار دارند و ورود دشمن و نیروي خارجی را بـاموانع   احساس امنیت خواهند نمود زیرا آن
اشکال از طبیعت اقتباس شده و فرم پویایی را به خود اختصاص داده، روبرو خواهد ساخت و بعلت آنکه این 

  هاي الزم براي زندگی برخورداراست.  از بداهه
هـاي معمـول     چند عملکردي این فضاي شهري درزمان جنگ و صلح به صورتی است کـه باهزینـه   -6

 یابیم. ساختمان سازي به شکلی پدافندي دست می
 

هاي تجدیـد   ها و کمک گرفتن از انرژي  اي کردن تاسیسات به وسیله فراکتال کهتوان با شب این نمونه را می
هاي آن را ارتقاء و سیستم رابه استقالل رساند که درزمـان بحـران کمتـرین مشـکل را متحمـل       شونده قابلیت

  شود.
ک فرآیند هایی که از ی هاي سیاسی نیز این ساختار قابلیت کاربرد وعملیاتی دارد. احزاب و گروه در بحث

روند و همین که قائم و متکی به یک فرد شـدند و   فراکتالی برخوردارند کمتر رو به زوال و انحالل پیش می
محویت را فرد در دست گرفت و ساختار کل سیستم به فرد وابسـته شـد، بـا یکـی دو تالطـم ظـاهر زیبـا و        
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اي موفق از ساختار پیچیده و گسترده اما  هرود. شاید نمون گیر آن بهم ریخته و رو به نابودي و انحالل می چشم
ها و نیروهاي متعدد و متفـاوت   ساده را بتوان ساختار بسیج ذکر کرد که با ابعاد وسیع نیروي انسانی و پایگاه

  از نظر سن، تحصیالت، توانایی و ... توانسته  است چندین دهه پویایی و فعالیت خود را حفظ کند.
ساختار مورد توجه قرار گرفته است. دفاع موزائیکی یا مناطق خـود مختـار و   در دفاع از سرزمین نیز این 

کند. در عین حـالی کـه یـک مرکزیـت و      مستقل فرماندهی در زمان هجوم دشمن از همین فرایند پیروي می
هاي مستقلی نیز در هر شـهر و   مدیریت واحد در رأس قرار دارد اما همزمان یا در کوتاهترین زمان مدیریت

کند و نهایتاً به یک هدف و در یک جهت حرکت  گیرد وعمل می ا وجود دارد که به تنهایی تصمیم میروست
  آورد. کرده و نتایج بزرگ و کلی را به بار می

اند، با شناسایی یک فرد و بـرمال شـدن    شاید چیدمان ساختارهاي اطالعاتی نیز بر همین منوال قرار گرفته
ند بلکه خود فرد یا یکی دو ضلع نزدیک به آن آسیب دیده و به سرعت بی هویت فرد، کل سیستم صدمه نمی

باشند. براي نفوذ در سایر ساختارها و کسب اطالعات نیز همین روش کاربرد داشته و هر فرد  قابل ترمیم می
  تواند تصمیم و عمل نماید. به طور مجزا می

اي در   ا و فضـاهاي دسترسـی شـبکه   هـ  هاي برق، ایجـاد شـاهراه   هاي کوچک، توزیع شبکه ساخت نیروگاه
هاي مخابراتی و ...  هاي تلویزیون، سوئیچ شهرهاي بزرگ و حتی روستاهاي کوچک از قدیم االیام، توزیع رله

بایسـت امـر    کنند و در طراحی و تأسیس فضاهاي جدید مـی  همه و همه به نوعی از همین ساختار استفاده می
پراکندگی، استتار و .. موضوع آشوب و ساختار فراکتـال نیـز مـدنظر    هاي  پدافند غیرعامل با توجه به ویژگی

  قرار گیرد.
  منابع:

  .1389هاي پدافند غیرعامل، بوستان حمید، تهران،  ـ اسکندري، حمید؛ دانستنی  
  .1384ـ جنگر، چارلز؛ معماري پرش کیهانی؛ ترجمه وحید قبادیان؛ چاپ دانشگاه آزاد،   
  .1382هاي فرهنگی، تهران،  اصر غرب؛ دفتر پژوهشـ قبادیان، وحید؛ معماري مع  
  .1386اشتر؛ تهران،  نیا، جعفر؛ اصول و مبانی پدافند غیرعامل؛ انتشارات دانشگاه مالک ـ موحدي  
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  چکیده

این مطالعه . به بررسی جایگاه سرمایه اجتماعی در پدافند غیرعامل پرداخته شده است، در این مقاله
مصـاحبه  هاي تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه توأم با از نوع پیمایش اجتماعی بوده و داده

هـاي  سال شهرستان 65-15جامعه آماري تحقیق شامل کلیه شهروندان . آوري گردیده است جمع
 عنوان بهنفر  380گیري کوکران تعداد باشد که با استفاده از فرمول نمونهکاشان و آران و بیدگل می

ن مطالعه مفهوم در ای. انداي انتخاب و بررسی شدهنمونه تحقیق تعیین و با استفاده از روش سهمیه
آگاهی اجتماعی ، انسجام اجتماعی، هاي اعتماد اجتماعیسرمایه اجتماعی با ترکیبی از ابعاد و مؤلفه

میزان ، نتایج تحقیق بیانگر این امر است در مجموع. و مشارکت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت
درصد  2/28متوسط و  درصد در حد 7/38، درصد پاسخگویان در سطح باال 2/33سرمایه اجتماعی 

  . باشد یمدر حد پایین  ها آناز 
  . جنگ نرم، پدافند غیرعامل، سرمایه اجتماعی: ها کلیدواژه
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  مقدمه
در علوم  راًیاقتصاد و اخ  ،یگوناگون علوم اجتماع يها در حوزه ریاخ يها در سال یاجتماع هیمفهوم سرما 
حس  توانند یاست که م یاجتماع يها عبارت از ارتباطات و شبکه یاجتماع هیمطرح شده است. سرما یاسیس

و  یمدن ياز نقش نهادها دینبا انیم نیآورند. در ا دیجامعه پد کیافراد  انیرا در م نانیو اطم يهمکار
 يا از ابعاد مهم هر توسعه یکی، يغافل شد. به هر رو ییفضاها نینقش دولت در گشودن چن زیو ن کیدمکرات

رشد و توسعه  يها شاخصه نیتر از مهم یکی یاجتماع هیسرما ،رو نیاست. از ا یاجتماع يها هیسرماتوجه به 
  . دیآ یهر جامعه به شمار م

 فـا ینقش را ا نیتر مهم یانسان يرویو ن یکیزی، فياقتصاد يها هیتوسعه، سرما تیریمد یسنت يها دگاهیدر د
 یاجتمـاع  هیبـه سـرما   یو انسان یکیزی، فياقتصاد هیاز سرما شتریتوسعه ب ياما در عصر حاضر برا ،کردند یم
که  يا انجام نخواهد شد. در جامعه نهیبه طور به ها هیسرما گری، استفاده از دهیسرما نیبدون ا رایز ،میازمندین

ـ . از اشـوند  یو تلف مـ  مانند یابتر م ها هیسرما ریاست سا یکاف یاجتماع هیفاقد سرما  هیموضـوع سـرما   ،رو نی
 یمردان ها و دولت ه و حکومتگردیدمحسوب  داریبه توسعه پا لین يبرا یاصل اساس کیبه عنوان  یاجتماع

مناسب در ارتباط با جامعه به  يالزم و ارائه راهکارها يها استیکه بتوانند با اتخاذ س شوند یموفق قلمداد م
   .نائل شوند شتریب یاجتماع هیو توسعه سرما دیتول

شود. جوامعی یکی از نیازهاي بشر حفظ بقا است که راهبرد اصلی هر جامعه محسوب میاز سوي دیگر، 
گویی به نیازهـا و تطـابق بـا تغییـر     اند که توانایی پاسخاند بقاي خود را حفظ کنند، جوامعی بودهکه توانسته

ارکت، بحـران  اند. بحران هویت، بحران انسجام و همبستگی، بحران مشروعیت، بحـران مشـ  شرایط را داشته
توانـد کشـورها را در دنیـاي    هایی است که میو آسیب ها بحراننفوذ، بحران اقتدار و بحران توسعه از جمله 

گیـرد. در  گیري دشمن قرار مـی ها، مورد تهدید قرار دهد و اگر به آن رسیدگی نشود، مورد بهرهامروز رسانه
هاي سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي توجه نمود ها و بحرانجهان امروز براي دفاع، الزم است به آسیب

تـرین  تا این گونه مسائل مورد سوء استفاده دشمنان قرار نگیرد. در تهدیدات امروزي که دشمنان بـا پیچیـده  
یابند، عالوه بر توان دفاعی نیروهاي نظامی، مردم نیز نقش مـؤثر  اي حضور میهاي الکترونیکی و رسانهسالح

هاي نسل چهارم، مردم اولین کسانی هستند که توسط دشمن به صورت غیـر  ، چرا که در جنگو کارا دارند
هـاي  هاي ایمن سازي افکار عمومی براي کاهش آسیب از زمینـه گیرند، لذا شیوهمستقیم مورد تهدید قرار می

  مورد توجه در پدافند غیر عامل است. 
فاع مقدس مؤید این نظر اسـت کـه کشـور    هاي گذشته به خصوص هشت سال دتجارب حاصله از جنگ

ي ملت و توان سیاسی، اقتصـادي و نظـامی کشـور مـورد تهـاجم بـا اتخـاذ        مهاجم جهت در هم شکستن اراده
نمایـد.  استراتژي انهدام مرکز ثقل، توجه خود را صرف بمباران و انهدام مراکز حیـاتی، حسـاس و مهـم مـی    
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هـاي ملـی و   اند، جهت حفظ سرمایهشی از جنگ را چشیدهامروزه کشورهایی که طعم خرابی و خسارات نا
اي به دفاع غیرعامل نموده و در راهبرد دفاعی خود جایگاه واالیی براي منابع حیاتی خود توجه خاص و ویژه

  ).2و  1: 1389نیا، اند(موحديشده قائلآن 
گویـاي ایـن امـر     هـا  انسانزندگی  پدافند غیرعامل و استفاده از آن قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد. تاریخ

در هر دوره اي از تاریخ به منظور کاهش خسارات محیطی و نیز در امان بـودن از تهـاجم    ها انساناست که 
  . اند نموده یمدشمن از جاهاي امن استفاده 

ي جنـگ افـزار نبـوده و بـا     ریکـارگ  بهکه مستلزم  گردد یمپدافند غیر عامل به مجموعه اقداماتی اطالق 
از وارد شدن خسارت مالی و تجهیزات و تأسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظـامی و   توان یماجراي آن 

ــن خســارات و تلفــات را بــه حــداقل ممکــن کــاهش دا    دتلفــات انســانی جلــوگیري نمــوده و یــا میــزان ای
  ). 17: 1389اسکندري،(

از سـوي دیگـر،   . باشـد  یمـ مطـرح  ي اصلی پدافنـد غیرعامـل   ها شاخصسرمایه اجتماعی به عنوان یکی از 
ي را به همراه دارد، ریپذ بیآسي پدافند غیرعامل، جداي از این که ضریب پایداري و کاهش ها وهیشکاربست 
ي علوم اجتماعی نیز مطرح شده است. توجه به تهدیدات نوین دشمن بـا   حوزهي فرهنگی در ا مقولهبه عنوان 

ي ارتباطـات بـا    عرصهدر  تر گستردهبراي نفوذ  ها آن رانیگ امیپ، آسیب روحی و روانی به ها رسانهاستفاده از 
ي ارتباطی، مورد توجه اکثر کشورهاي با فرهنگ اصیل قرار گرفته است. این زمینه در کشور ما نیز ها حربه

  قرار گرفته است. نظران صاحبمورد توجه 
  مباحث نظري

هاي آن مورد بحث قرار گرفته و پس از آن مباحثی در اجتماعی و مؤلفه در این بخش، ابتدا مفهوم سرمایه
  ارتباط با پدافند غیر عامل و سرمایه اجتماعی به عنوان مؤلفه اصلی این پدیده ارایه گردیده است.

  سرمایه اجتماعی
مطرح  یغرب ياینیرجیفان از دانشگاه و یتوسط هان ي، در مقاله ا1916قبل از سال  یاجتماع هیاصطالح سرما

شخصی به نام ژان ژاکوب نوشته شد که اصطالح  لهی، کتابی در امریکا به وس1961اما اولین بار در سال  شد.
هایی  ها و خصلت شهر، ویژگی يها نینش هیدر حاشه اجتماعی را بکار برد و منظورش این بود ک ي هیسرما

را تشکیل دهند که  ییها برقرار کنند و گروهبه خوبی با همدیگر ارتباط  توانند یها م وجود دارند که آن
اجتماعی، نوعی همکاري و  ي هیدر اصل، در آنجا منظور از سرما خودشان مسائل و مشکالتشان را حل کنند.

 ).2:1384 ،محروم حاشیه نشین بود (توسلی يها هم فکري خودجوش و از درون گروه
تعریف کرد:سـرمایه اجتمـاعی عبـارت     گونه نیارا سرمایه اجتماعی  1973بوردیو براي اولین بار در سال 

ـ نما یمـ ي مفید را ایجاد ها تیحمااست از سرمایه ارتباطات اجتماعی که در صورت لزوم  رمایه اي از سـ . دی
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توجه مردم را در یک موقعیت اجتماعی مهم جلـب   خواهد یممقبولیت و احترام که غالباً زمانی که شخص 
نماید ضروري است و شاید مانند پول در حرفه سیاسی به کار آید. او بعداً این تعریف را اصالح کرد و مطرح 

ی در دسترس فـرد یـا گروهـی کـه     کیزیف ریغنمود سرمایه اجتماعی عبارت است از مجموع منابع فیزیکی یا 
: 1384متقـی، ( دي دو جانبه و محتـرم هسـتن  ها ییآشنامی از ارتباطات نهادینه شده با داراي شبکه نسبتاً با دوا

و اعتماد متقابـل را بـه مثابـه شـاخص      دانند یم). فلور و فلورا وجدان جمعی را به عنوان سرمایه اجتماعی 23
ی توزیـع  . کاواچی و همکارانش عقیده دارند سـرمایه اجتمـاعی میـزان همگـون    کنند یموجدان جمعی معرفی 

  ).3:1387سعادت،( تسالمت در نواحی جغرافیایی یک منطقه اس
ي غیر رسمی است که اعضاي ها ارزشسرمایه اجتماعی مجموعه معینی از هنجارها و یا  ،به نظر فوکویاما

گروهی که همکاري و تعاون میانشان مجاز است در آن سهیم هسـتند. ایـن هنجارهـا زمـانی تولیـد سـرمایه       
داي تعهدات و ارتباطات دو جانبه باشد. به نظر او ا ،که شامل سجایاي مثبت از قبیل صداقت ندک یماجتماعی 

مثبت و منفی باشد، به عنوان مثال گـروه هـاي مافیـایی کـه در تضـاد بـا منـافع و         تواند یمسرمایه اجتماعی 
ـ بهـزاد ( دي اکثر جامعه هستند از سرمایه اجتماعی منفی برخوردارنها ارزش از نظـر رابـرت پاتنـام     تـا). ی، ب

هـا سـت کـه     اعتماد، هنجـار و شـبکه   رینظ یاجتماع يها ، وجوه گوناگون سازمانیاجتماع هیمنظور از سرما
   ).278:1383، يو غفار ایجامعه را بهتر کنند (ازک ییامکانات هماهنگ، کارا لیو تسه جادیبا ا توانند یم

انحصـاري) تمـایز   ( هشـمول آور) و محدودکننـد  ( هدهندپوتنام بین دو شکل اساسی سرمایه اجتماعی پیوند 
کنـد و   حفـظ  راي انحصـاري و همگنـی   هـا  تیهوقائل شده است. سرمایه اجتماعی الزام آور تمایل دارد که 

نوغـانی و  ( کننـد  یمـ ی کنـار هـم جمـع    اجتمـاع ي مختلـف  ها بخشسرمایه اجتماعی پیوند دهنده افراد را از 
  ). 38:1387اصغرپور ماسوله،

روزه در جهان توسعه یک کشور در کنار انـواع سـرمایه (اعـم از طبیعـی، انسـانی و مـادي)، سـرمایه        ام
ـ آ یماجتماعی به عنوان برون داد توسعه به شمار  ي اخیـر بـه طـور قابـل     هـا  سـال . جامعـه مـدنی کـه در    دی

سـرمایه  ي کانون توجه نظریه پردازي هاي مردم ساالري بـوده اسـت در مقیـاس وسـیعی محصـول      ا مالحظه
. سـرمایه اجتمـاعی زیـر    انـد  دانسـته اجتماعی است. از طرفی نیز سرمایه اجتماعی را ماده خام جامعه مـدنی  

و نه افراد. سرمایه انسانی معمولی مانند  هاست گروهمجموعه سرمایه انسانی نیست. زیرا این سرمایه متعلق به 
کسب کرد، اما هنجارهایی که شالوده سرمایه اجتمـاعی را تشـکیل    توان یمتحصیالت و مهارت را به تنهایی 

از دو نفر  تواند یمدر صورتی معنی دار است که بیش از یک نفر در آن سهیم باشد. سرمایه اجتماعی  دهند یم
  ).43:1379(که با هم همکاري دارند) تا یک ملت را در بر بگیرد (توسلی،

ي اخیر به نام حکمرانی وارد متون توسعه اي شده است بـر  ها سالساخت قدرت نیز از طریق آن چه طی 
ي غیر دولتی مؤثر، وجود صداهاي اعتراضی ها سازمان. شکل گیري گذارد یم ریتأثموجودي سرمایه اجتماعی 
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و نقاد حاکمیت، وجود قوانینی که حقوق شهروندي افراد را به رسمیت بشناسد و تضمین بکند، پاسخگویی و 
، ثبات سیاسی و نبود خشونت، و نظام اداري قوي و سالم جنبه هاي مختلفی از یک سـاخت  مسئولیت پذیري

که بر میزان همکاري گروهـی بـین افـراد بـا یکـدیگر، اعتمـاد افـراد بـه          تقدرت کارآمد توسعه خواه اس
چون  . دولت از طریق وضع قوانینیگذارد یم ریتأثحکومت و به همدیگر و همین طور تخلفات اداري و مالی 

 کاهد یم ها ینگرانو  ها شوره، از دل کند یمحقوق مالکیت، فضاي مطمئنی براي کسب و کار خصوصی فراهم 
. کند یمو هم اعتماد افراد به یکدیگر را تقویت  دیافزا یماعتماد جامعه به دولت  سطح برو بدین صورت هم 

بـا   هـا  دولـت ، دهد یمنشان » هم افزایی«مفهوم  ) با استفاده از1380که پیتر ایوانز ( گونه همانعالوه بر این، 
پـروژه هـاي مشـترکی را اجـرا کننـد کـه ضـمن کـاهش          تواننـد  یمي بخش خصوصی ها يتوانمنداستفاده از 

، آثار مثبتی چون تقویت همکاري و اقدام جمعی در جهت نیل به اهداف توسـعه اي را نیـز در پـی    ها نهیهز
  ).150-151:1385 ،دینی ترکمانی( دداشته باش
و  یاعتماد عموم ،یو اجتماع یاسیس ،یبه امور عموم یعبارت از آگاه یاجتماع هیسرما یعناصر اصل یبرخ

ـ ریخ یررسـم یمشـارکت غ  ارانه،یهم یرسم ریمشارکت غ ،ياعتماد نهاد  ،یمـذهب  یررسـم یمشـارکت غ  ،يا هی
 ،یاعتماد اجتماع يها ؤلفهوجود، م نیا ا. بیرسم یها و مؤسسات مدن ها، سازمان انجمن ها، هیشرکت در اتحاد
 يگریکننده د تیرابطه متعامل قرار گرفته و هر کدام تقو کیکه در  یو مشارکت اجتماع یانسجام اجتماع

 یجامعه شناس يدیکل میسه مؤلفه از مفاه نی. اشوند یمحسوب م یاجتماع هیسرما یاصل يها هستند، از مؤلفه
  .ندیآ یبه شمار م زین

    یاعتماد اجتماع. 2-1-1
 ياریکننده تعاون و هم جادیا یاعتماد اجتماع .است یو معاهدات اجتماع وندهایپ يریاعتماد الزمه شکل گ

 یقادر به حل مشکالت و انجام تعهدات اجتماع ،ها وجود تفاوت نیحالت است که در ع نیاست و فقط در ا
، دنزیگ ی. آنتونباشد یها م آن ندهیزا زین یاجتماع تینو ام يبرابر ،برگرفته از عدالت ی. اعتماد اجتماعمیشو یم

، هر جا که سطح داند یدر جوامع مدرن م یساز اصلنهیو زم ربنایتوسعه را ز ندیآن بر فرآ ریاعتماد و تأث
کمتر  یاجتماع يها بیو آس شتریب یاجتماع يها مردم در عرصه ياریباال باشد مشارکت و هم یاعتماد اجتماع
  ). 11: 1383 ،ياست (اکبر

خود اذعان  یو به ناتوان دهد یبه خود را از دست م نانیاست که فرد اطم یشناخت روان يا دهیپد ياعتماد یب
ـ پد .رسد یم یدر سطوح مل ياعتماد یروند از نقطه نظر کالن به ب نیا .دارد ـ  دهی تـوان حرکـت و    ياعتمـاد  یب
؛ یاسـ یبحـران س . همچنـین،  کند یم لیتبد یو خنث تحرك یب يو او را به موجود ردیگ یرا از خود م تیخالق
موجب سلب اعتماد افراد  نیز افراد و ياعتماد یشدن آن باعث ب ریدر سطح جامعه و فراگ یو اجتماع ياقتصاد

 تیـ کسب امن متیبه ق یمل یوستگیو اتحاد و پ شود یها نسبت به جامعه م و مجموعه آن گرینسبت به همد
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ـ فـرد و ناد  یاخالقـ  يارهاینزول مع یتیوضع نیشدت چن .افتد یم يبه خطر جد يفرد  يارهـا یگـرفتن مع  دهی
مختلـف اسـت    يهـا  يریـ گ به صورت آشکار به صورت باج یحت گرانیتجاوز به حقوق د تیو در نها یجمع

  . )12:1383(اکبري،
  انسجام اجتماعی. 2-1-2

در سطح یک گروه یا یک «اي است که بر اساس آن  شناختی، انسجام و همبستگی پدیده از دیدگاه جامعه
طور متقابل نیازمند یکدیگر هستند. این امر مستلزم طرد آگاهی و نفی  جامعه، اعضا به یکدیگر وابسته و به

ها و احساس الزام متقابل  رزشاخالقی مبتنی بر تقابل و مسئولیت نیست، بلکه دعوت به احراز و کسب این ا
توان به احساس یکپارچگی افراد جامعه، روابط دوستانه و  ). انسجام اجتماعی را می400: 1370(بیرو، » است

هاي مشترك و منسجم تعریف نمود  هاي گروهی بر اساس ارزش آمیز، میزان روابط اجتماعی و تعامل محبت
انسجام در «داللت بر توافق جمعی میان اعضاي یک جامعه دارد.  ). به عبارتی دیگر، انسجام6: 1383(نیازي، 

» هاي تمایز یافته است فرهنگ ها و خرده کل ناظر بر میزان و الگوي رابطه متقابل بین کنشگران، گروه
  ). 140: 1378(افروغ، 

هر «ست دورکیم به نقش انسجام اجتماعی در گسترش و تقویت ارتباطات اجتماعی اشاره نموده و معتقد ا
جمعـی بـا    تر باشند، روابط گوناگون خود را با یکدیگر یـا در حالـت دسـته    چه اعضاي یک جامعه همبسته

توانـد وحـدت،    ). از نظر دورکـیم انسـجام اجتمـاعی مـی    196: 1369(آبراهامز، » کنند گروه بیشتر حفظ می
تر باشـد بـر میـزان     نیرومندهر جا که این همبستگی «سالمت و یکپارچگی گروه را تأمین کند. به نظر وي 

افزایـد و بـرعکس، هـر چـه میـزان همبسـتگی کمتـر باشـد از تنـوع روابـط و            روابط متقابل میان آنان مـی 
  ).133: 1374(تنهایی، » برخوردهاي میان افراد جامعه کاسته خواهد شد

  مشارکت اجتماعی. 2-1-3
سود بردن و یا در گروهی شرکت جستن و سهمی در چیزي یافتن و از آن «معناي  آلن بیرو  مشارکت را به

  ). 257: 1370تعریف کرده است (بیرو، » بنابراین با آن همکاري داشتن
اش برانگیختن حساسیت مردم و در نتیجه به معنی افزایش  مشارکت در مفهوم گسترده« از دیدگاه یومالل

» یق ابتکـارات محلـی اسـت   هاي توسـعه و نیـز بـه معنـاي تشـو      درك و توان آنان براي پاسخگویی به طرح
  ). 119: 1374(پاتریک، 

عملکـرد    هاي توسعه دانسته و آن را واجد سـه  گالت مشارکت مردمی را به عنوان جزء حیاتی استراتژي
داند. از دیدگاه وي، مشارکت اجتماعی اوالً نحوه برخورد غیـر ابـزاري دولـت بـا مـردم و احسـاس        عمده می

ج و سـازماندهی و تعـالی   کند. ثانیاً، مشارکت به عنوان وسیله ارزشـمندي بـراي بسـی    ارزشمندي را تضمین می
ها توسط خود مردم به عنوان حلّال اصلی مشکالت در شرایط اجتمـاعی خـود بـه شـمار      بخشیدن به فعالیت
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توانند از طریق آن  ها و جوامع محلی می کند که گروه رود. عالوه بر آن، مشارکت به مانند کانالی عمل می می
بدون مشارکت، تدبیرهاي «پیدا کنند. از دیدگاه گالت،  گیري دسترسی تر تصمیم هاي کالن و بزرگ به عرصه

). آنتـونی هـال  و جیمـز میـدگلی      101: 1995(گالـت،  » نتیجـه خواهـد بـود    توسعه هم غیرمردمی و هم بی
معتقدند حجم وسیع و رو به گسترش تحقیقات در زمینه مشارکت بیانگر این امر است که نـزد بسـیاري از   

آمیز براي بهبود  نیاز هر طرح یا برنامه موفقیت عنوان یک مقوله اعتقادي و پیشپردازان، مشارکت به  نظریه
). بوکلنـد مشـارکت را بـه عنـوان     91: 1988زندگی مردم و توسعه اجتماعی مطرح است (هـال و میـدگلی،   

 مشـارکت «زیربناي پیشرفت جامعه و از شرایط الزم براي توسعه اجتماعی قلمداد نموده است. از دیدگاه وي 
هاي توسعه با شکسـت مواجـه    ها و برنامه جزء اساسی و الینفک توسعه به شمار آمده و در غیاب آن طرح

  ).1: 1998(بوکلند، » گردند می
  . آگاهی اجتماعی2-1-4

کند. امروزه دانایی و  اي در زندگی بشر ایفا می العاده ویژه در دنیاي مدرن نقش فوق آگاهی و شناخت به 
اي پیدا  اي عظیم در تحوالت اجتماعی نقش آفرین شده و روز به روز ابعاد گسترده سرمایهاطالعات به عنوان 

که کسب آگاهی به عنوان یکی از عوامل مهم دستیابی جوامع به سرمایه اجتماعی قلمداد  ییکند، تا جا می
ي و دل تر مسئولیت مدنی است که باعث عالقمند شود. آگاهی پیش شرط شناختی ضروري و شکل فعال می

طلبانه  گیري نگرش فرصت تفاوتی و شکل پوشی، بی شود. نقطه مقابل آگاهی، وضعیت شناختی چشم نگرانی می
  ).28: 1384است (فیروزآبادي، 
  پدافند غیرعامل

 را تهاجم يمعنا ینظام واژگان در و) 126 :1372 دهخدا،( است» خصومت و جنگ« يمعنا به لغت در آفند
 توان یم را پدافند نیبنابرا. دهد یم متضاد و ضد يمعنا کلمات به که است یواژگان شیپ از» پد« .داراست زین
  .است» کننده کار« يمعنا به و یعرب يا واژههمچنین، واژه عامل  .کرد معنا» دفاع«

 کـه  است» یب« و» نا« یمعن به یفارس زبان در» ریغ« و است شده ساخته» ریغ« بیترک باغیر عامل  واژه
 يمعنـا  به ینظام اصطالح در و) 14901 :1372 دهخدا،( کند یم یمنف را آن د،یایب یصفت ای اسم سر بر چون
  .است ینظام ریغ دفاع

ي کلی نظام در خصوص پدافند غیر عامل که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظـام  ها استیسدر بند اول 
 ریـ غتأکید بر پدافند غیر عامل که عبارت است از مجموعـه اقـدامات   «تعریف شده است:  گونه نیا. باشد یم

ي ضـروري، ارتقـاي پایـداري    هـا  تیفعالي، تداوم ریپذ بیآسکه موجب افزایش بازدارندگی، کاهش  مسلحانه
و  20: 1389اسکندري، ( »گردد یمملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن 

21 .(  
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در برابـر حمـالت دشـمن،     مسـلحانه  ریـ غي براي دفاع ا وهیشي اخیر به عنوان ها سالپدافند غیرعامل، در 
 توانـد  یمـ ساختاري سازمانی یافته و نهادینه شده است. توجه به شکل تهدید و نفوذ از گذشته تا بـه امـروز،   

نگی به خوبی نشان دهد. در پدافنـد غیرعامـل   ي فرها مقولهدلیل توجه به پدافند غیر عامل را به عنوان یک 
از دفـاع   تـر  عیوسـ و این محافظت یا دفاع که ابعاد آن به مراتـب   دیآ ینمي دفاع نظامی بکار ها روشسالح و 

، ابعاد گوناگون و گستره وسیع تهدیـدات،  ها وهیشعامل است، باید مالك عمل قرار گیرد. در این روش، باید 
با ارائه بهترین راهکارها چـه قبـل از    ها آنبررسی قرار گرفته و براي تک تک  تهاجم و حمله دشمن مورد

  وقوع و چه در حین وقوع، تدبیر نمود. 
ي جنگ افزار نبوده و در واقع ریکارگ بهکه مستلزم  گردد یمپدافند غیرعامل به مجموعه اقداماتی اطالق 

روش دفاعی است که کاهش خسارات مالی به تجهیـزات و تأسیسـات حیـاتی و     نیتر معقولو  نیزتریآم صلح
حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی را به دنبال دارد. از آن جا کـه کشـور عزیزمـان ایـران، یکـی از      

ي ملـی در  هـا  هیسـرما ، لزوم توجه به حفظ باشد یم ها ستیونیصهاهداف آمریکا، استکبار غرب و  نیتر مهم
ي مختلفی نظیر دفاع، صـنعت، انـرژي، مـالی و اقتصـادي، بهداشـت، اطالعـات، ارتباطـات و امنیـت         ها حوزه

این حوزه ماهیت بین  شود یم. با یک رویکرد ملی و فنی به مقوله پدافند غیرعامل مشخص شود یمدوچندان 
اي فنـی و مهندسـی،   ي داشته و از سوي دیگر پدافند غیرعامل شامل مقوالتی نظیر مالحظات و معیارها رشته
  ).4: 1389، این يموحد( شود یم ها آني و مانند ساز فرهنگاطالعاتی، اطالع رسانی، آموزش،  ،امنیتی

  سرمایه اجتماعی به مثابه پدافند غیر عامل  
توان افزایش اعتماد ي جنگ نرم کاهش اعتماد اجتماعی است. میها شاخص نیتر مهمبا توجه به اینکه یکی از 

 نرم جنگ درهاي پدافند غیر عامل دانست. مؤلفه نیتر مهمر بین افراد جامعه را به عنوان یکی از اجتماعی د
 ینوع ،یعموم جهل دادن شکل و خود جامعه نیقوان و رسوم و آداب به افراد اعتماد کاهش با شود یم تالش
 ،یغرب سردمداران القائات تحت افراد ،یحالت نیچن در. شود داده شکل يا گله و گونه عادت ناآگاهانه، رفتار
 صورت به) هنجار کیاندازه  از شیب تکرار ای افراد اکثر يرویپ علت به(ی آگاه و یمنطق لیدل بدون

 افراد، که است یحالت نیچن در. کنند یم عادت غربشده  غیتبل و عالقه مورد يهنجارها به کورکورانه
 از را خود يداریپا زین هنجارها ن،یا بر عالوه. شوند یم يریمس هر به شدن داده سوق و استفاده سوء مستعد
 طرّاحان که شود یم خودمرحله  نیتر خطرناك وارد نرم جنگ یزمان. ابندی یم رییتغ سرعت به داده، دست
 با را فشار نیا و پردازند یم يهنجار فشار موج دیتول به نرم، جنگ مختلف يابزارها از استفاده با آن
 روزنبرگ، و کوزر( کنند یم استفاده خود مضر اهداف يبرا آن از کرده، همراه قیعم یاحساس يوندهایپ

 قرار استفاده مورد نرم جنگ در که است ییراهکارهااز  ،یغرب يهنجارها کردنی دروندر واقع،  .)1378
  .ردیگ یم
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 به هدف جامعه يبرا را آن دارند تالش نرم جنگ طرّاحان که یگانگیخودب از گرید ینوع عالوه بر این،
جامعـه   روشـنفکران  يبرا شتریب راهکار نیا. ستو کاهش انسجام و همبستگی اجتماعی ا انزوا آورند، وجود
 بـه  اسـت؛  مـردم  فرهنـگ  يارهایمع از روشنفکران کردن جدا راهکار، نیا در هدف. رود یم کار به هدف
 ها هدف يبرا جامعه، از يمنزو روشنفکر. شود گانهیب اش جامعه و فرهنگ خود، از روشنفکر که يا گونه

  .شود یم قائل کم یپاداش ارزش است، معتبر اریبس نوعاً جامعه در که ییباورها ای
-22:1389(نـائینی،  ردیگ یمبه طور کلی، جنگ نرم سه بعد اساسی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را در بر 

آیـد؛ زیـرا    بعد جنگ نرم است. تهاجم فرهنگی، مقدمه جنگ نرم به شمار مـی  نیتر مهمبعد فرهنگی . )21
هـاي بنیـادي    ي فرهنگـی، بـر ارزش  ها روشعامالن جنگ نرم در پی آن هستند تا با استفاده از سازوکارها و 

یی ماننـد خـدامحوري، دشـمن سـتیزي، عـدالت خـواهی، خودبـاوري، والیـت مـداري و...)،          ها ارزشجامعه (
پایه (مانند نگرش به بیگانگان، نگرش به نوع حکومت، نگرش بـه نـوع روابـط اجتمـاعی و...)،      يها نگرش

ترجیحات اساسی (مانند ترجیحات اخالقی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و...) و آداب و رسـوم، مـنش و رفتـار    
تحاله فرهنگی و خوش تغییر قرار دهند و نتیجه جنگ نرم فرهنگی، اس اجتماعی تأثیر بگذارند و آن را دست

 تغییر هویت است.
اعتمادي و یا کاهش اعتماد  دهد شامل بی ترین ابعاد جنگ نرم را تشکیل می که یکی از مهم زینبعد سیاسی 

هاي بعد اجتماعی جنـگ نـرم،    باشد. همچنین، از جمله مؤلفهمردم به حکومت و نهادهاي سیاسی جامعه می
ب و رسوم و رفتارهاي جمعی است. عامالن جنگ نرم در پـی آن  ي اجتماعی، روابط و تعامالت، آداها کنش

هستند تا بر هویت مردم جامعه، انسجام اجتماعی، روحیه ملی، سرمایه اجتماعی، الگوهاي رفتاري، دلبستگی 
  ملی و... تأثیر بگذارند.
  روش تحقیق

هاي تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه توأم با مصاحبه این پژوهش از نوع پیمایش اجتماعی بوده و داده
  spssبه کامپیوتر، با استفاده از نرم افزار  ها آنو ورود  ها دادهجمع آوري گردیده است. پس از جمع آوري 

  و محاسبات آماري مربوطه، رابطه بین متغیرهاي تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
  نمونهجامعه آماري و حجم 

باشد. با می 1390هاي کاشان و آران و بیدگل در سال جامعه آماري تحقیق شامل کلیه شهروندان شهرستان
نفر به عنوان حجم نمونه تعیین گردیده است. با توجه به 380گیري کوکران تعداد  استفاده از فرمول نمونه

اي گیري سهمیهاستفاده از روش نمونههاي کاشان و آران و بیدگل، پاسخگویان با تناسب جمعیت شهرستان
  اند.انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته
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 هاي تحقیقیافته
-هاي پژوهش در ارتباط با مشخصات فردي پاسخگویان و میزان سرمایه اجتماعی و مؤلفهدر این بخش یافته

  هاي آن ارایه گردیده است.
  . مشخصات فردي پاسخگویان5-1

درصد از  1/16سن باشند. درصد مرد می 2/51 ودرصد جامعه آماري زن  8/48، هاي پژوهشبر اساس یافته
سال  49-40درصد  8/11سال،  39- 30درصد  4/23سال،  29-20درصد  1/42سال،  20پاسخگویان کمتر از 

مجرد  ددرص 38/ 3متأهل و  7/61اند. از مجموع افراد مورد بررسی، سال و بیشتر داشته 50درصد  7/4و 
 1/23درصد بازنشسته و  7/2 ،درصد بیکار 4/5 ،درصد خانه دار 25،درصد شاغل 5/43باشند. همچنین، می
درصد از پاسخگویان پایگاه اقتصادي و اجتماعی خود را در سطح  5/10عالوه بر آن  .اند بودهمحصل  ددرص
  . اند نمودهدرصد در حد باال ارزیابی  8/14درصد متوسط و  7/74 ،پایین

  هاي آناجتماعی و مؤلفهسرمایه 
ی)، اعتماد اجتماعی نیو مشارکت ع یمشارکت ذهندر این پژوهش براي سنجش میزان مشارکت اجتماعی (

استفاده شده است. همچنین، میزان آگاهی اجتماعی  )1380( ياز پژوهش غفارپاسخگویان  و انسجام اجتماعی
ــا          ــون ب ــو و تلویزی ــار رادی ــتفاده از اخب ــب و اس ــه و کت ــه روزنام ــزان مطالع ــاس می ــر اس ــهروندان ب ش

هاي پژوهش در ارتباط با هر یـک از متغیرهـاي   )، مورد بررسی قرار گرفته است. یافته156:1383(علیخواه،
  فوق در جدول زیر ارایه گردیده است.

  هاي آن: توزیع فراوانی و درصدي میزان سرمایه اجتماعی پاسخگویان و هر یک از مؤلفه1جدول شماره 
  متغیرها  میزان فراوانی درصد

 پایین 114 3/30
 متوسط 192 7/39  مشارکت اجتماعی

 باال 55 3/30
 پایین 102 8/26

 متوسط 99 1/26  آگاهی اجتماعی
 باال 142 1/47
 پایین 92 2/24

 متوسط 136 8/35  انسجام اجتماعی
 باال 115 0/40

 پایین 131 2/35
 متوسط 153 8/40  اعتماد اجتماعی

 باال 59 24
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 پایین 107 2/28
 متوسط 147 7/38  سرمایه اجتماعی

 باال 89 2/33

درصد پاسخگویان در حـد بـاال،    3/30هاي تحقیق بیانگر این امر است که میزان مشارکت اجتماعی یافته
نـابراین مشـارکت اجتمـاعی در    ب. باشند یم نییپادرصد در حد  30درصد پاسخگویان در حد متوسط و  7/39

رصـد  د 8/26. همچنـین، میـزان آگـاهی اجتمـاعی     باشـد  یمـ درصد در حـد متوسـط    7/39اکثر پاسخگویان 
  .باشد یمدرصد در حد باال  1/47درصد در حد متوسط و  1/26پاسخگویان در حد پایین، 

درصـد در   8/35 ،درصد پاسخگویان داراي انسجام اجتماعی در حـد بـاال   40، هاي پژوهشبر اساس یافته
عتمـاد  ا ندرصـد شـهروندان داراي میـزا    24باشد. عالوه بر ایـن،  درصد در حد پایین می 2/24حد متوسط و 

درصد داراي اعتماد اجتماعی  2/35و  طدرصد داراي اعتماد اجتماعی در حد متوس 8/40اجتماعی در حد باال، 
  باشند.در حد پایین می

درصد در حد متوسط و  7/38 ،درصد پاسخگویان در سطح باال 2/33در مجموع، میزان سرمایه اجتماعی 
   .باشد یمدر حد پایین  ها آندرصد از  2/28
  شنهاداتیو پ يریگ جهینت

امروزه مشارکت اجتماعی به عنوان عامل اساسی توانمندي افراد و جوامع مورد توجه قرار گرفته است. دین 
هاي اجتماعی فراخوانده است. در این زمینه، مبین اسالم همواره مسلمانان و مؤمنان را به حضور در عرصه

، تعاون و مشارکت در انجام »وال تعاونوا علی االثم و العدوان تعاونوا علی البر و التقوا؛«قرآن کریم با بیان 
امور خیر و مفید براي جامعه را امر فرموده است. مشارکت افراد انسانی را از حاشیه نشینی در امور 

-کند. بر این مبنا، با شکلهاي اجتماعی کشانیده و از خودبیگانگی افراد جلوگیري میاجتماعی به متن پویش
در سرنوشت خود سهیم گردیده و احساس توانمندي باالیی در اداره امور پیدا  ها انسانیده مشارکت، گیري پد

گیري نموده و مردم از دخالت در سرنوشت خود باز اي که تنها اقلیت معدودي تصمیمکنند. در جامعهمی
  ی ندارند.، اغلب مردمان در حاشیه قرار گرفته و در واقع سرنوشت خود دخالتشوند یمداشته 

با توجه به نقش سرنوشت ساز و حیاتی پدیده مشارکت در فراینـد اجتمـاعی، مشـارکت اجتمـاعی نقـش      
ي اساسـی  نماید و بر این مبنـا، بـه عنـوان مؤلفـه    بسیار بارزي در مبارزه با عناصر مخل نظام اجتماعی ایفا می

  گردد.پدافند غیر عامل محسوب می
اسی حیات انسانی مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت. در واقـع، دانـایی و      امروزه آگاهی به عنوان ویروس اس

آگاهی منبع اساسی قدرت و توانمندي محسوب گردیده و بالعکس، عدم آگاهی، فرد انسانی و جامعـه انسـانی   
نماید. توجه به عنصر دانایی از دیرباز مورد توجـه اندیشـمندان قـرار    را از مدار قدرت و توانمندي خارج می
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بیـانگر توانمنـدي دانـایی اسـت. در     » توانا بود هر که دانا بود«است. بیان حکیم فردوسی تحت عنوان  گرفته
قلمـداد نمـوده    ها آنها و جوامع را به اندازه دانایی عصر جدید، اروین تافلر در کتاب موج سوم، توانایی انسان
ند اسـت و دانـایی کـه آگـاهی اجتمـاعی      هاي توانماست. بر این مبنا، جامعه مستحکم و مقاوم نیازمند انسان

را  کـاران  طمـع ي آگاه فریب دشمنان را نخورده و طمع ها انسان. گردد یمعنصر اساسی این توانمندي محسوب 
ي کلیدي پدافند غیر عامل مورد سازند. بر این مبنا، الزم است آگاهی اجتماعی به عنوان مؤلفهنقش بر آب می

  توجه قرار گیرد.
گیـرد.  مسأله وحدت و اتحاد بین مردم جامعه را دربـر مـی   نیتر مهمو همبستگی اجتماعی  پدیده انسجام

شناسان قرار گرفته است. ابن خلدون در بحث انسجام اجتماعی که بحث انسجام از دیرباز مورد توجه جامعه
تعبیر نموده است، عصبیت را مایه قوام و دوام جامعـه دانسـته و معتقـد اسـت تضـعیف و       تیعصباز آن به 

همچنـین، امیـل دورکـیم از بنیانگـذاران جامعـه      . گـردد  یمنابودي عصبیت به فروپاشی نظام اجتماعی منجر 
مبنـا، الزم   ي اصلی نظم و ثبات اجتماعی قلمداد نمـوده اسـت. بـر ایـن    شناسی، انسجام اجتماعی را پایه و مایه

 چـرا کـه  ي اصلی پدافند غیرعامل مورد توجه جدي قـرار گیـرد،   است بحث انسجام اجتماعی به عنوان پایه
هـاي دشـمنان جامعـه    انسجام اجتماعی و همبستگی و اتحاد مردم جامعه رمز اصلی مقاومت در برابـر نقشـه  

  .گردد یممحسوب 
ساسی تحلیل وضـعیت اجتمـاعی و فرهنگـی جامعـه     هاي امیزان اعتماد اجتماعی به عنوان یکی از شاخص

اي که اعتماد اجتماعی مردم به یکدیگر در حد پایین باشد، استحکام آن جامعه . در جامعهگردد یممحسوب 
در برابر عوامل تفرقه برانگیز پایین بوده و مقاومت کمتري در برابر تهدیدات دشمنان دارند. از سوي دیگـر،  

-ر حد باال نشان از باال بودن چسب اجتماعی و مشروعیت اجتماعی و فرهنگی ارزشمیزان اعتماد اجتماعی د
 .دهد یمها و هنجارهاي اجتماعی در بین مردم داشته و وفاداري مردم نسبت به جامعه را افزایش 

 هاي اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، آگاهی اجتماعیمفهوم سرمایه اجتماعی با ترکیبی از ابعاد و مؤلفه
هاي ارتقاء شخصیت انسانی و توسعه اجتماعی به مثابه  مؤلفهترین و مشارکت اجتماعی به عنوان یکی از مهم

. با ارتقاء میزان سرمایه اجتماعی شهروندان بخش وسیعی از فرایند مقـاوم  گردد یمپدافند غیرعامل محسوب 
تخریبی نظام اجتماعی خنثی گردیـده و  سازي نیروي انسانی و اجتماعی جامعه در برابر ترفندها و شیوه هاي 

  .گردد یمبالعکس، توانمندي اجتماعی در مواجهه با مسایل و مشکالت درونی و خارجی جامعه تأمین 
ـ پژوهش حاضر، مـوارد ذ  جیتوجه به نتا با  یاجتمـاع  هیارتقـاء سـرما   یاساسـ  يبـه عنـوان راهکارهـا    لی

 ریارکان پدافند غ نیتر به عنوان مهم یاسالم رانیان اآنان در برابر جنگ نرم دشمن يشهروندان و مقاوم ساز
  .گردد یم شنهادیعامل پ

هاي واقعی مردم در پیشـگیري   با توجه به اهمیت تعاون و مشارکت در دین مبین اسالم و نقش مشارکت -1
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از حاشیه نشینی و بیگانگی اجتماعی و سیاسی و نیز اهمیت آن در توانمند سازي شهروندان، الزم است در 
هاي مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي جامعه زمینه حضور فعال، مستمر و آگاهانه و مبتنـی بـر    بخش

  هاي مردمی فراهم گردد.  منافع جمعی و ملی شهروندان در قالب شکل
هاي عام گرایی و گرایش به خیـر   با تقویت مبانی انسجام و همبستگی اجتماعی، ارتقاء ویژگی الزم است -2

ي همگانی و منافع عمومی اجتماعی، گرایش به اتحاد و یکپارچگی در بین مـردم کـه در واقـع بـه منزلـه     
رمز پیروزي اهللا علیه اتحاد را  گردد را تقویت نمود. حضرت امام خمینی رحمه چسب اجتماعی قلمداد می

قلمداد فرموده است. بر این مبنا، گسترش و تعمیق انسجام و همبستگی اجتماعی از اهداف اساسی حفـظ و  
آید. این امر به منزله تقویت قـدرت و توانمنـدي مـردم در مقابلـه بـا      استحکام نظام اسالمی به شمار می

ـ   ه ارتقـاء قـدرت ملـی منجـر     اهداف روانی و اجتماعی جنگ نرم دشمنان انقالب محسوب گردیـده و ب
  گردد.  می

آورنـد، نـوع نگـرش    ي اقدام و عمل اجتمـاعی را فـراهم مـی    هاي افراد و جامعه زمینه از آنجا که نگرش -3
هـاي اجتمـاعی، فرهنگـی و سیاسـی      ي احساس تعلق به جامعه و مشارکت در فعالیت شهروندان در زمینه

کنند. بر این مبنـا الزم اسـت موضـوع مشـارکت      ایفا میهاي مشارکتی آنان  نقش بسیار مؤثري در فعالیت
اجتماعی و فرهنگی مردم و اهمیت و نقش آن در ارتقاء کیفیت زندگی اجتمـاعی و سـرمایه اجتمـاعی و    

هاي گروهی و به ویژه سیماي جمهوري اسالمی ایران تبیین گردیده و جهت اشـاعه  فرهنگی توسط رسانه
   آن برنامه ریزي الزم به عمل آید.

کنـد.   هاي بیگانگان نقش کلیدي ایفا مـی آگاهی اجتماعی در افزایش هوشیاري شهروندان در مقابل توطئه -4
ي نفوذ دشمنان قرار گرفته و دشمنان با اتکاء به ناآگاهی و ترین نقطه متقابالً جهل و نا آگاهی عمومی مهم

نمایند. نتایج ناآگاهی مردم در  نبال میجهل مردم به منافع و ذخائر جامعه طمع ورزیده و اهداف خود را د
باشـد.   بار آن بر جامعه اسالمی روشن می تاریخ صدر اسالم در جنگ احد و جنگ صفین و ضربات زیان

همچنین در داستان اسب تروا به خوبی نتایج عدم هوشیاري در برابر دشمنان نشان داده شده است. بـر ایـن   
استحکام جامعه منوط به داشتن شهروندانی است که آگاه و آشنا بـا  مبنا، در دنیاي پیچیده امروز، قوام و 

ي شـریان  مسایل روز اجتماعی و فرهنگی باشند. بر این اساس الزم است رسـانه هـاي گروهـی بـه منزلـه     
  هاي اجتماعی و فرهنگی براي شهروندان اقدام نمایند.   اجتماعی در جهت کشف حقایق و ارتقاء آگاهی

باز مورد توجه مصلحان و متفکـران اجتمـاعی قـرار گرفتـه      همبستگی اجتماعی از دیر موضوع انسجام و -5
است. ابن خلدون از متفکران بزرگ اجتماعی قرن نهـم و دهـم هجـري بـا تأکیـد بـر موضـوع اتحـاد و         
همبستگی، عصبیت اجتماعی مردم را عامل قوام جامعه  و جلـوگیري از انحطـاط جامعـه قلمـداد نمـوده      

عظم رهبري حضرت آیت اهللا خامنه اي با توجه به اهمیـت واالي انسـجام و همبسـتگی در    است. مقام م
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ایـن   1384گذاري سال  جهت مقابله با نقشه هاي شوم دشمنان انقالب و جهت تقویت جامعه دینی در نام
 اعالم فرمودند. عالوه بر آن، معظـم لـه، مجـدداً سـال     "همبستگی ملی و مشارکت عمومی"سال را با نام 

را با عنوان اتحاد ملی و انسجام اسالمی اعالم فرمودند. با توجه بـه نقـش بسـیار مـؤثر همبسـتگی       1386
هـاي   اجتماعی الزم است دستگاه هاي اجرایی و نیز رسانه هاي کشور و به ویژه رسان ملی برنامـه ریـزي  

عـه اسـالمی را   الزم جهت تقویت روحیه انسجام، اتحاد و همبستگی ملـی بـه عنـوان رمـز پیـروزي جام     
  سرلوحه برنامه هاي خود قرار داده و نسبت به این امر اهتمام ویژه اي داشته باشند. 

ي اعتماد اجتماعی شهروندان بیانگر فزونی میزان اعتماد در سطح پـایین نسـبت بـه    یافته هاي تحقیق در زمینه
ب روابـط اجتمـاعی قلمـداد    باشد. گسترش این رونـد از عوامـل مخـرّ    اعتماد زیاد در بین مردم جامعه می

گردد مردم به جاي مشارکت و به فکر یکدیگر بودن، هـر فـردي بـه دنبـال منـافع       گردیده و موجب می
اصطالح گلیم خود را از آب بیرون بکشد. عالوه بـر آن، در   فردي و خانوادگی و یا حزبی خود بوده و به

از افراد جامعه بـه جـاي اعتمـاد بـه مـردم       دنیاي ارتباطات و با شکل گیري فرایند جهانی شدن، بسیاري
جامعه خود، فرهنگ خود و کاالهاي اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي جامعـه خـود، بـه بیگانگـان چشـم      

هـاي بسـیار خطرنـاك     دوخته و آنان را مرجع ذهنی و فکري و رفتاري خود قرار دهند. این امر از آسیب
ن بدون هزینه و جنگ ظـاهري، بـه اهـداف خـود     گردد، چرا که در واقع دشمبراي جامعه محسوب می

گونـه عمـل    خواهـد و همـان   اندیشد که دشمن می کند و می گونه فکر می رسیده است و جوان ایرانی همان
  کند که دشمن از او انتظار دارد. در این صورت، دشمن به اهداف خود در جنگ نرم دست یافته است.  می

  منابع:
ترجمـه حسـن پویـان، جلـد اول، تهـران، انتشـارات         شناسـی،  ی و رشد جامعـه )، مبان1369اچ ( آبراهامز، جی

  چاپخش.
  )، توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران، تهران: نشر نی.1383( ازکیا، مصطفی؛ غفاري، غالمرضا

ان حمید، چاپ ویژه مدیران و کارشناسان ارشد)، بوست( هاي پدافند غیر عامل )، دانستنی1389( اسکندري، حمید
  اول، تهران.   

ها، مشـارکت و وفـاق اجتمـاعی، مجموعـه مقـاالت وفـاق اجتمـاعی و         )، خرده فرهنگ1378افروغ، عماد (
  فرهنگ عمومی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

تماعی بر مشارکت سیاسی، )، نقش سرمایه اجتماعی در مشارکت، بررسی تأثیر سرمایه اج1383( اکبري، امین
  دانشگاه علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.) مطالعه موردي روستاي فارسنج از توابع سقز( اجتماعی
ـاس مخبـر، تهـران، نشـر       1380ایوانز، پیتر ( ـاس زنـدباف و عب )، توسعه یا چپاول، نقشه دولت در تحول صنعتی، ترجمه عب
 طرح نو.
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  عی بستري براي ارتقاي سالمت روان.سرمایه اجتما (بی تا)، بهزاد، داوود
  اجتماعی، ترجمه باقرساروخانی، تهران، انتشارات کیهان. )، فرهنگ علوم1370بیرو، آلن (

ریزي در فرایند توسعه، ترجمه غالمرضا احمدي و سعید شـهابی، تهـران،    )، برنامه1374پاتریک، جی بویل (
  نشر ققنوس.
  شناسی، چاپ دوم، تهران، نشر مرندیز  هاي جامعه و نظریه)، درآمدي بر مکاتب 1374تنهایی، حسین (

ــاس؛ موســوي، مرضــیه (  توســلی، ــد، نامــه  1384غالمعب )، مفهــوم ســرمایه در نظریــات کالســیک و جدی
  1384، زمستان 26اجتماعی، شماره  علوم

  ، تهران، دانشگاه تهران 10و  9، 1)، لغت نامه، جلدهاي 1372( دهخدا، علی اکبر
 سـال ششـم،   سرمایه اجتماعی، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتمـاعی،  )، تبیین افول1385ترکمانی، علی (دینی 

  .23شماره 
  با استفاده از روش فازي).( )، برآورد روند سرمایه اجتماعی در ایران1387( سعادت، رحمان

شناسی  نامه انجمن جامعه هاي تولیدي، )، سرمایه اجتماعی و نقش آن در تشکل1384فیروزآبادي، سید احمد (
  ایران، تهران، نشرآگاه

 هاي بنیادي جامعه شناسی، ترجمه فرهنگ ارشاد، نشر نی.)، نظریه1378کوزر، لوئیس؛ روزنبرگ، برنارد (
  )، اصول و مبانی پدافند غیر عامل، تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.1389نیا، جعفر (موحدي

ي بر ماهیت شناسی جنگ نرم، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هشتم، شـماره  )، درآمد1389نائینی، علی محمد (
28. 

هاي مورد اسـتفاده   )، بررسی تطبیقی رویکردها و شاخص1387( نوغانی، محسن؛ اصغرپور ماسوله، احمد رضا
در سنجش سرمایه اجتماعی، مدیریت و توسعه، انتشارات مؤسسه عـالی آمـوزش و پـژوهش مـدیریت و     

  برنامه ریزي.
)، تبیین رابطه بین انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی شهروندان شهر کاشـان، امـداد   1383نیازي، محسن (

  سال دوم، شماره پنجم.  پژوهان،
- Buckland, Jerry, (1998), from Relicf and Development to Assisted self Reliance: 

Nongovermantal organization in Bangladesh, Jerry. Buckland @ V winn ipeg.ca  
- Goulet, Denis, (1995), Development Ethics, A Guide to Theory and Practice, 

London, ned books Ltd. 
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  چکیده

نظامی را جایگزین تهدیدات  تهدیدات غیر ، تغییر ساختار و ماهیت جنگ و تهاجم در عصر نوین
هایی  بشر پس از ویرانی. در این راستا مباحث تهدید و دفاع نیز دچار تغییر و تحول شد. نظامی کرد

ها  توان هزینه هاي دیگر می به این نتیجه رسید که براي تسخیر سرزمین، که منتج از جنگ نظامی بود
هـاي توسـعه    ضرورت توجه به فرهنگ و مولفه. دهد و تلفات انسانی را تا حداقل ممکن کاهش

بر این مبنا مباحث پدافند غیرعامل مورد . ي جهانی است فرهنگی منتج از تغییر و تحوالت عرصه
ي  دستیابی به اهداف پدافند غیرعامل در حیطـه هاي  یکی از مهم ترین راه. توجه قرار گرفته است

-در این راستا با اسـتفاده از روش توصـیفی  . تافزایش سطح توسعه فرهنگی جامعه اس، جامعه
نتایج این پژوهش . اسنادي به بررسی نقش توسعه فرهنگی در پدافند غیرعامل پرداخته شده است

سرمایۀ فرهنگی، توسعه . 2، افزایش انسجام فرهنگی. 1بیانگر این است که توسعه فرهنگی از طریق 
نیازهاي فرهنگی و غیر فرهنگی منجر به ارتقاي رفع . 4توسعه نهادهاي اجتماعی و فرهنگی و . 3

و بر این اساس پدافند غیرعامل  شود می سطح امنیت و پایداري در مقابل تهاجمات فرهنگی دشمن
  شود.  می اجرایی

  توسعه فرهنگی، توسعه، پدافند غیرعامل، جنگ نوین :ها کلیدواژه
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 مقدمه
هاي اجتماعی، سیاسی، فرهنگی،  ه خصوص در زمینهبا توجه به تغییر و تحول اوضاع و احوال جهانی ب

هاي جنگ کالسیک در مقابله با بازیگران قدرتمند به تدریج با  اقتصادي و فناوري، کاربرد زور و روش
). بعد 1: 1391والیتی و نظري زاده،   کاهش ارزش، مشروعیت و اثربخشی مواجه شده است (عیوضی، میرشاه

بندي شده است. بعد  افزاري تقسیم افزاري و نرم ي سخت دو حیطه از جنگ جهانی دوم تهدیدات به
بر است اما با این حال هنوز بسیاري از کشورهاي جهان  افزاري همان مسائل نظامی است که هزینه سخت
بخشند تا حالت بازدارندگی براي کشورهاي مقابل آنها ایجاد  هاي نظامی خود را هر سال گسترش می هزینه

ترین معنا، همان نظام فرهنگی و  افزاري قرار دارد. بعد نرم افزاري در خالصه دیگر بعد نرم کنند. در سوي
افزاري یک کشور مبتنی بر فرهنگ، تاریخ، هویت، قومیت و  هاي نرم اجتماعی یک کشور است. سازه

ک ملت گیرد، پایدار شده است و باعث دوام و قوام ی مشترکات عمومی که در بین آحاد یک ملت شکل می
تواند صورت  شود. تسخیر جغرافیاي فرهنگی یک کشور به آسانی می و یک هویت ملی براي یک جامعه می

بگیرد و شاید بر حسب امکانات مدت زمان زیادي طول نکشد اما تسخیر اذهان و آداب و رسوم مردم یک 
 توان بیان کرد، با رتی می).  به عبا9: 1389بر است (فردرو،  گیرد و امري زمان منطقه به سختی صورت می

 . بدین معنا که جنگ ازطراحی گردیده است خاموش جنگ اطالعاتی، ي زمینه در بشر قابل توجه پیشرفت
 هاي سرزمین تسخیر براي گذشته در اگر. است شده کشیده اجتماع و فرهنگ ي حیطه به نظامی ي حیطه
 و فرهنگ تسخیر با امروزه است، بوده نظامی گزاف هاي هزینه تحمل و نظامی لشگرکشی به نیاز دیگر
 و خاموش بودن مطیع این که طوري به. گرداند خود مطیع را آنها آسانی به توان می دیگر ملل باور و اندیشه
 سده، ادیبی( است یافته ظهور مبنا این بر  فرانو استعمار دیگر عبارتی به و نو استعمار. دهد رخ صدا بدون

1385 :66.(   
کشـی نظـامی نیسـت. بـه عبـارتی       توان گفت، براي تسخیر یک کشور نیـازي بـه لشـگر    راستا میدر این 

کشی نظامی دیگر معتبر نیست. جنگ سرد ناشی از جنگ جهانی دوم نیز نشان داد که جنگ بیش از  لشگر
قـی،  هاي فرهنگـی، گفتمـانی و ایـدئولوژیک بـوده اسـت (مت      اینکه داراي ماهیت راهبردي باشد، داراي نشانه

 نظــامی اقـدامات  محوریـت  بــا محـور  خشـونت  و گــرا تقابـل  هـاي  رهیافــت ). در واقـع امـروزه  118: 1389
 اسـت  داده نـرم  جنـگ  و افـزاري  نرم رویکرد به را خود جاي الملل، بین نظام ها پیچیدگی در افزارانه سخت

در پی تغییر راهبردي دولـت آمریکـا   » جنگ کم شدت«نظریه  1982در نتیجه در سال  ).2: 1389 نائینی،(
نمود  مستقیم را ترویج می ظهور کرد. این نظریه بر ضرورت بکارگیري الگوهایی تاکید داشت که منازعه غیر

: 1389(متقـی،  نمـود   کننده توصیه مـی  ساختاري را براي مقابله با نیروهاي تهدید  و نیروها و ابزارهاي درون 
123 .(  
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ي جدیـدي در جنـگ میـان ملـل مختلـف،       با توجه به تغییر نوع جنگ و به عبارتی دیگر ایجاد حیطـه 
 کـه  هسـتند  اعتقـاد  ایـن  بـر  نیـز  غربـی  پردازان مباحث فرهنگی بیش از قبل مورد توجه قرار گرفت. نظریه

 جنـگ  آینده، جنگ که دارد عتقادا هانتینگتون مثال. است اجتماعی و فرهنگی هاي جنگ آینده هاي جنگ
). 66: 1385ادیبـی سـده،   ( بـود  خواهـد  اثرگـذار  پیـروزي  و شکست بر ها تمدن قدرت. بود خواهد ها تمدن
در ایـن راسـتا فرهنـگ و مباحـث      .بـود  خواهنـد  مختلفی هاي جبهه گیري شکل مبناي ها فرهنگ و ها تمدن

ها تبدیل شـده اسـت. نـه تنهـا فرهنـگ مبنـاي کـنش         ي اصلی رقابت و تعامل میان دولت فرهنگی به حیطه
 ي جامعه اسـت. سـیر   ها در عرصه بین المللی است، بلکه فرهنگ مبناي کنش و تعامل افراد در حیطه دولت

 معلـول  جامعـه،  یا فرد انحطاط یا تعالی. است تهوابس آن بر حاکم فرهنگ به انسان، یا جامعه یک حرکت
وله اي بسیار مهم و تعیین کننـده بـراي زنـدگی    مق فرهنگ رو، این از. است جمعی یا فردي فرهنگ مستقیم

ماند، بلکه سایر ابعاد و جوانب را  انسان است. فرهنگ تنها در قلمرو ابعاد فرهنگی زندگی انسان محدود نمی
هـاي موجـود در    هـاي اقتصـادي نیـز تـابعی از مؤلفـه      هاي سیاسی و کـنش  مثال، کنش . برايشود شامل مینیز 

در هـا   پروتستانهاي  و توسعه سرزمین خود در باره علل پیشرفت هاي  در بررسیماکس وبر  فرهنگ هستند.
دارد وجـود  هـا   که مولفه هایی در آیین مذهبی پروتستانتولیک ها، به این نتیجه دست یافت است مقابل کا

ي اکند. به عبارتی دیگر وي نتیجه گرفت که بـر  می ایجادها  که روحیه ي سرمایه داري و پیشرفت را در آن
  شوند.  می فرهنگی امري مبنایی محسوبهاي  پیشرفت و توسعه عامل

بنابراین، صالح و فساد یک جامعه ناشی از فرهنگ آن جامعه است. مصلحان حقیقی اگر در پـی اصـالح   
هستند، باید از کار بر روي فرهنگ جامعه آغاز کنند. در سوي مقابل، غفلت از فرهنگ برابـر  یک جامعه 

بر این مبنا تمرکز و تاکید مباحث دفاعی در مقابـل   با زوال و اضمحالل اخالقی و معنوي جامعه خواهد بود.
هاي  بکارگیري سالح عامل کشیده شده است. در بحث عامل تاکید بر ي عامل به غیر نیروهاي مهاجم از حیطه

هـا و   گیـري سـالح   عامـل تاکیـد بـر عـدم بکـار      ي غیـر  افزاري براي مقابله با دشمن اسـت. امـا حیطـه    سخت
 هاي نظامی براي مقابله و تهاجم بـه دشـمن دارد. اهمیـت مباحـث فرهنگـی در ایـن راسـتا قـرار         افزار جنگ

ثرگذاري آنها در جامعـه از طریـق شـناخت    فرهنگی و اهاي  گیرد. بر این مبنا لزوم شناخت قدرت مولفه می
فرهنگی و بـه عبـارتی نقـش    هاي  توسعه فرهنگی امکان پذیر است. همچنین با تبیین میزان اثرگذاري مولفه

توان خسارات احتمـالی جنـگ خـاموش را     می توسعه فرهنگی در صحنه داخلی و خارجی در دفاع از کشور،
  کاهش داد. 

، اجراي دفاع غیرعامل متکی بر تقویـت مبـانی ارزشـی و هنجـاري یـک      شود می از این رو است که بیان
کنـد. در تعریفـی    کشور است. مبانی ارزشی و هنجاري یک کشور هم در قالب فرهنگ آن کشور ظهور مـی 

). در همین 82: 1388ها دانست (شارون،  توان آن را مجموعه از قواعد، هنجارها و ارزش ساده از فرهنگ می
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توان گفت، با توجه به نقش کلیدي فرهنگ در عصر حاضر از یک  می اهمیت پژوهش حاضرراستا در بیان 
توان آن  می فرهنگی است و به نحويهاي  نوین و نرم که متکی بر مولفههاي  سو و از سوي دیگر ایجاد جنگ

کنـد.   مـی  را جنگ خاموش نامید، بیان نقش فرهنگ و توسعه فرهنگـی در دفـاع و امنیـت ضـرورت پیـدا     
  سازد. می در مقابله با تهاجم فرهنگی غنیتوسعه فرهنگی، جامعه را ناخت نقش فرهنگ و ش

در این راستا، در این پژوهش به بررسی نقش و اهمیت توسعه فرهنگی در اجرایی شدن پدافند غیرعامـل    
جهـت   شود. به عبارتی دیگر هدف این پژوهش شناسایی و معرفی نقش و اهمیت توسعه فرهنگی پرداخته می

  مقابله با تهاجم دشمن از یک سو و از سوي دیگر تهاجم به جامعه ي هدف است. 
  پیشینه پژوهش

عامل در بخش  ریزي پدافند غیر برنامه به تبیین رابطه فرهنگ و پدافند غیرعامل در پژوهشی به نام صادقی 
ی جهت اجراي راهبردهاي ریزي فرهنگ در برنامهنتایج تحقیق بیانگر این است که فرهنگی پرداخته است. 

هایی نظیر؛ استمرار و پیوستگی، پیش بینی، عوامل داخلی و خارجی، همکاري و  عامل باید مولفه پدافند غیر
عامل رقابت، رشد و پیشرفت، مطالعات و تجارب گذشته و نوآوري و بهبود را مورد توجه دقیق قرار داد. 

  ).  1389(صادقی،  فرهنگی داخلی است. هاي مهم در این امر توجه به دانش بومی و مولفه
بـه بررسـی نقـش فرهنـگ در      غیرعامـل اشمی فشارکی در پژوهشی با نام جایگاه فرهنـگ در پدافنـد   ه
عامـل   هـاي فرهنگـی دفـاع غیـر     ترین راهبرد به اعتقاد وي از جمله مهم پردازد.  می عامل ي پدافند غیر حیطه

عامـل در کـاهش    سازي باور عمومی نسبت به تاثیر اقدامات دفـاع غیـر   عبارتند از؛ توسعه فرهنگ و نهادینه
سـازي   ي مقاومـت مـردم در برابـر تهدیـدات خـارجی، ایمـن       ها، ارتقاي دفاع فرهنگی و آسـتانه  پذیري آسیب
شناسـی   هاي دشمن و دشـمن  حیاتی و حساس در بخش فرهنگی و تبلیغی کشور، رصد کردن فعالیتهاي  بخش

هـاي علمـی، آموزشـی و پژوهشـی      هاي فرهنگی و اجتماعی کشور، استفاده از ظرفیت تخصصی در زیر ساخت
  ).1389عامل (هاشمی فشارکی،  ي دفاع غیر کشور در حوزه

 پدافند عامل و پدافند غیرعامل
ي نه چندان دور، جنگ در اصطالح سیاسی و اجتماعی به معناي زد و  در گذشتهیف جنگ: تعر -3-1

کوئینی، جنگ  به اعتقاد ).9: 1385خورد مسلحانه بین دو یا چند گروه اجتماعی متخاصم بود (ادیبی سده، 
). 3: 1384هنر سازمان دادن و به کار گرفتن نیروهاي مسلح براي انجام هدف مورد نظر است (شیرودي، 

موریس دوورژه اندیشمند سیاسی فرانسوي جنگ را عبارت از استعمال خشونت جسمی براي حل و فصل 
). این تعاریف از جنگ، بیانگر تعریف جنگ سخت است تا نرم. 9: 1385داند (ادیبی سده،  ها می تعارض

دهد. این  رخ میهاي انسانی  آمیز سیاسی دانست که بین گروه توان نوعی منازعه خشونت جنگ را می
ي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با توجه به ماهیت، اهداف و ابزارهاي آن به انواع مختلفی تقسیم  منازعه
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هاي گوناگونی هستند. برحسب استفاده از  بندي ها داراي دسته جنگ). 6: 1390(دهقانی فیروزآبادي،  شود می
حسب سیر پیشرفت و توسعه فناوري به  ابزار فیزیکی یا غیر فیزیکی به جنگ سخت و جنگ نرم، بر

چهارم، بر حسب استفاده از سالح به مسلحانه و غیرمسلحانه، بر حسب هاي  هاي نسل اول تا جنگ جنگ
اي و جهانی و انواع  مرز کشور به داخلی و خارجی،  بر حسب کشورهاي درگیر در آن به محلی، منطقه

  شوند. بندي می معیارهاي مختلف دیگر تقسیم
آن اسـتفاده    هاي نرم، نوین و نسل چهارم است که مهمترین ویژگی ین تحقیق منظور از جنگ، جنگدر ا

ي نامحدودي  ي دامنه از الگوي کنش غیر مستقیم است که عالوه بر کاهش هزینه براي مهاجم، در برگیرنده
 جامعـه  کـه  است اي رسانه تبلیغات و نرم اقدام هرگونه شامل نرم ). جنگ124 -130: 1389است (متقی، 

 شکست و انفعال ي هدف را به اجبار، جامعه و زور از استفاده و درگیري بدون و است گرفته نشانه را هدف
 توانایی همان نرم قدرت ناي، اعتقادي به شود. سازد و در این جنگ از عنصر قدرت نرم استفاده می مجبور می

   ).102-103: 1390 علیزاده، لعل و برزگر( است دیگران ترجیحات دهی شکل
هـاي حقیقـی و فضـاي     ي صنایع فرهنگـی، رسـانه   توان در سه مقوله موثرترین ابزارهاي جنگ نرم را می 

رد. این سه مقوله ارتباط تنگاتنگ و پیچیـده  مجازي (فناوري اي بـا یکـدیگر دارنـد.     هاي نوین ارتباطی) نام ب
اي، ادبیات و نشر، هنرهاي  هاي رایانه ه، اسباب بازي، بازيفیلم، سینما و پویانمایی (انیمیشن و کارتون)، ماهوار

هاي فرهنگی نام برد. همچنین رسـانه شـامل    توان به عنوان مهمترین صنایع و فراورده تجسمی و موسیقی را می
باشد. در نهایت امروزه ابزارهاي جنگ نرم در فضاي  ها می مطبوعات، نشریات، رادیو، تلویزیون، خبرگزاري

هـاي الکتریکـی و ...) تلفـن     هـا، پسـت   هاي اجتماعی، وبالگ هاي خبري، شبکه امل اینترنت (سایتمجازي ش
  ).  28: 1389باشد (نائینی،  همراه (خدمات پیام کوتاه، بلوتوث و ام ام اس) می

ها، دفاع و امنیت نیز بـر مبنـاي آن تغییـر یافتـه اسـت. در یـک        ي نوع جنگ با تغییر و تحول در زمینه
بندي نمود. بخش نظامی را همان پدافند  توان دفاع را به دو بخش نظامی و غیرنظامی تقسیم ندي ساده میب دسته

  گویند. نامند و بخش غیرنظامی را پدافند غیرعامل می عامل می
  تعریف پدافند عامل و غیرعامل:   -3-2
 استعداد و امکانات حضور ،شود می مطرح آنچه عامل پدافند یا نظامی و افزاري سخت پدافند در و آفند در

 غیرعامل پدافند در اما. است نظامی تهدیدات با مقابله براي کشور ارتش توان میزان و کشور یک نظامی
 و افزاري نرمهاي  سازه که شود می سعی نظامی، پتانسیل و قدرت و نظامیهاي  سازه از استفاده بدون
 به معنوي و مادي خسارات تقلیل کاهش و شوند حفظ دشمن تهاجمات یا و تهدیدات برابر در افزاري سخت
 در خدماتی-مدیریتی سیستم پایدارسازي دوم هدف. است مطرح غیرعامل پدافند در هدف اولین عنوان
 ي ویژه کار بحران شرایط در که است جامعه یک به مبتال مسائل و اجتماعی فرهنگی، سیاسی،هاي  عرصه



1670 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
 

  

 سطوح در را جامعه عمومی هاي نیازمندي و خدمات بتواند تا بماند جا بر پا حاکمیتی و مدیریتی سیستم
 عمده بخش دو شامل دفاع که گفت توان می کلی بطور). 9: 1389 فردرو،( کند تامین شهروندان براي شهري

 به مستلزم دفاعی اقدامات و ها ریزي طرح تمام عامل دفاع در. است غیرعامل دفاع و عامل) پدافند(  دفاع ي
 کاهش موجب اقدامات و ها برنامه غیرعامل دفاع در و است جنگی تجهیزات و سالح کارگیري

 فشارکی، هاشمی( است تهدیدها مقابل در مردم هوشیاري و خدمات و پایداري افزایش و ها پذیري آسیب
 هاي سیاست تدوین راستاي در نظام مصلحت تشخیص مجمع). 19: 1387 یوسفی و و جوانمرد 117: 1389
 مسلحانه غیر اقدامات مجموعه: است کرده تعریف اینگونه را غیرعامل پدافند کشور، غیرعامل پدافند کلی
 و ملی پایداري ارتقاي ضروري،هاي  فعالیت تداوم پذیري، آسیب کاهش بازدارندگی، افزایش موجب که اي

: 1390 علیزاده، لعل و برزگر( شود می دشمن نظامی اقدامات و تهدیدات مقابل در بحران مدیریت تسهیل
111.(  
 هوشـیاري  و پایـداري  افـزایش  وهـا   پـذیري  آسیب کاهش موجب اقدامات وها  برنامه ،غیرعامل دفاع در
 انسـانی،  نیـروي  آسیب کاهش موجب که مسلحانه غیر اقدامات کلیه امرزوه. است تهدیدات مقابل در مردم

 در چـه  دشـمن  مخـرب  و خصمانه عملیات مقابل در کشورهاي  شریان و تجهیزات و تاسیسات وها  ساختمان
 و دشـمن  بازدارنـدگی  افـزایش  موجـب  که اقداماتی کلیه و شود می انجام  نرم جنگ در چه و سخت جنگ
 قبلـی  آموزش و آمادگی با مردم ،غیرعامل دفاع در. اند نهاده نام غیرعامل دفاع را شود می ملی پایداري ارتقاء

 یابد می افزایش بسیار ملی تحمل ي آستانه. دارند حضور هوشیارانه دشمن روانی عملیات و تهدیدات مقابل در
 بشر دفاعی عنصر ترین فطري ،غیرعامل پدافند. شود نمی داده نرم جنگ فرصت از استفاده امکان دشمن به و
 افـزایش  بـراي  راهکار ترین مناسب و ملی اقتدار پشتوانه و. است خارجی دشمن تهدیدات و حوادث برابر در

مهم ترین و مبنایی ترین ). 21: 1389 فردرو،( است دشمن بازدارندگی ابزار مهمترین و مردمی مقاومت آستانه
راه افزایش توان ایستادگی و مقاومت در مقابل تهاجمات خاموش و نرم دشـمن از طریـق آمـوزش و آگـاهی     

  ندیشه و اهمیت آن براي یک کشور است. گردد. این امر بیانگر لزوم توسعه فرهنگ و ا می سازي  میسر 
 توسعه فرهنگی

  توسعه: -4-1
 ها، ارزش دموکراسی، فناوري، علم، در ها پیشرفت تمامی توسعه در. است مدرن دنیاي بنیادین باور توسعه،
 بیشتر پیش چندي گرچه تا). 15: 1384 ویک، و پیت( آمیزند می هم در... و اجتماعی سازمان و اخالق
 و پیچیده تحولی فرایند عام، توسعه معناي دانستند اما در می اقتصادي مفهومی را آن توسعه، نظران صاحب
 از آنرا و دهد می رخ جامعه یک فرهنگی و سیاسی اقتصادي، اجتماعی، زندگی در که است اي جانبه همه
توان  می ).28: 1376 هریسون،( کند می هدایت) یافته توسعه( مطلوب وضع به) ماندگی عقب( موجود وضع
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گفت توسعه جریانی پیچیده و روندي چند بعدي و فرایندي از تغییر و تحول اساسی است که نه تنها در 
گذارد (نیازي،  می اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و رفتارهاي انسانی تاثیرهاي  زمینه ي اقتصادي بلکه، در زمینه

هایی است که به منظور سوق دادن جامعه به  لیه کنشروشه توسعه عبارت از ک به اعتقاد گی ).547: 1389
مطلوب ها  سوي تحقق مجموعه منظمی از شرایط زندگی جمعی و فردي، که در ارتباط با بعضی از ارزش

 در را توسعه ي مقوله توسعه، شناسان جامعه ).35: 1387گیرد (شالیکار،  می تشخیص داده شده اند، صورت
 تولید ویژه به عینی، و مادي ابعاد در جامعه ترقی و پیشرفت به رشد مفهوم. هندد می قرار ي رشد مقوله برابر

 زندگی ابعاد تمامی در جامعه ترقی و پیشرفت ي بردارنده در توسعه مفهوم که حالی در دارد، اشاره اقتصادي،
 اجتماعی، ي توسعه ي سیاسی، توسعه اقتصادي، ي توسعه از توسعه به مربوط ادبیات در رو، این از. است

. پاپلی یزدي بر این اعتقاد )8: 1389 فرد، بابایی(  آید می میان به سخن انسانی ي توسعه و فرهنگی ي توسعه
شود، در محتوا و نمودار داراي مختصات فرهنگی  می است که توسعه به دلیل اینکه دستاورد انسان محسوب

فرهنگی است هاي  بی فزاینده ي انسان به ارزشاست و بر تحول ارگانیک داللت دارد. هدف از توسعه، دستیا
  ). 120: 1385(تقوایی و رحمتی، 

با توجه به نقش کلیدي فرهنگ در توسعه، توسعه فرهنگی به عنوان مبناي توسعه همه جانبـه و پایـدار   
را 1990مورد توجه قرار گرفت. در این راستا یونسکو به عنوان متولی اصلی فرهنگ در جامعه جهانی، سال 

 مسـلط  و رایـج  رسوم و آداب اجتماعی، هاي سال فرهنگ نامید. در نتیجه در این سال به شناسایی نقش ارزش
 هـاي  بخـش  شـامل  اجتمـاعی  نهادهـاي  همچنـین ). 19: 1381 آمارتیاسن،و  547: 1389 نیازي،( پرداخته شد

 و ازدواج ماننـد  تـر  خصوصـی  هـاي  حـوزه  یـا  حقوق کار، ورزش، مذهب، آموزش، مانند یافته سازمان عمومی
   ).22: 1388 سفیري،( مورد توجه بیشتر قرار گرفتند  نیز خانواده

  فرهنگ و توسعه فرهنگی:   -4-2
 آن به که باشد می قواعد وها  ارزش عقاید، اي مجموعه ایجاد نیازمند خود بودن و ماندن براي گروهی هر

هایی که  به اعتقاد گیدنز، فرهنگ عبارت است از ارزش ).137: 1388 شارون،( شود می گفته  فرهنگ
کنند.  کنند، و کاالي مادي که تولید می اعضاي یک گروه معین دارند، هنجارهایی که از آن پیروي می

رود  هاي انتزاعی هستند حال آنکه هنجارها اصول و قواعد معینی هستند که از مردم انتظار می ها آرمان ارزش
 -57: 1385ها در زندگی اجتماعی هستند (گیدنز،  ها و نباید ي باید ند. هنجارها نشان دهندهآنها را رعایت کن

گیري کنشگران،  داند که اهداف جهت ). پارسونز فرهنگ را نظام الگودار و سامانمندي از نمادها می56
: 1386گیرد (ریتزر،  ي نظام شخصیتی و الگوهاي نهادمند نظام اجتماعی را در بر می هاي ملکه ذهن شده جنبه
). کلوکهان بر روي ماهیت مشارکتی و هنجار آفرینی فرهنگ و عملکرد آن براي یکپارچه کردن فرد با 139

ورزد. به اعتقاد وي فرهنگ الگوهایی براي زندگی کردن است که در جریان تاریخ شکل  گروه تاکید می
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یافته است و وسیله اي است که افراد توسط  گیرد که داراي اجزاء متفاوت است. فرهنگ پویا و سازمان می
: 1380گیرند (بلینگتون و همکاران،  دهند و بیان خالق را فرا می آن خود را با زندگی اجتماعی تطبیق می

هاي معنوي، مادي، فکري و احساسی است که  ). از دیدگاه یونسکو، فرهنگ کلیت تامی از ویژگی33- 34
کند. بنابراین فرهنگ نه تنها هنر و ادبیات را در بر  ها متمایز می یک گروه اجتماعی را از سایر گروه

ها و باورها را نیز شامل  هاي ارزشی، سنت هاي زندگی، حقوق اساسی نوع بشر، نظام گیرد بلکه آیین می
: 1376نماید (یونسکو،  ي این تعریف است که چهارچوبی براي بعد فرهنگی توسعه فراهم می شود. حوزه می
14 .(  

یکی از کارکردهاي مهم فرهنگ، سیال بودن آن است. فرهنگ ذاتا تبادل، انتقـال، ترکیـب، و ارتبـاط را    
 دچـار  همـواره  دیگـر  هاي فرهنگ یا جدید مسائل با رویارویی در جامعه یک طلبد. بر این مبنا فرهنگ می

). 480 - 485: 1377 اینگلهـارت، ( عمیـق اسـت   و سـریع  تغییرهـا،  امـروزه ایـن  . شود می تغییر و دگرگونی
پذیرد و بیشتر اثرگـذار اسـت. از سـوي دیگـر جـوامعی کـه        می فرهنگ توسعه یافته در این تبادل کمتر اثر

باشند. بر این مبنـا توسـعه فرهنگـی مـورد      خواهان دستیابی به توسعه پایدار هستند نیازمند فرهنگ قوي می
کند اعضاي جامعه، چگونه با  است که تعیین میتوجه غالب اندیشمندان قرار گرفته است. همچنین فرهنگ 

سازد،  محیط و مردم درون و بیرون فرهنگ روابط خود را تنظیم و حفظ کنند و فرهنگ است که معین می
) و از ایـن روي،  47و  44: 1378چگونه اطالعات دریافتی از محیط، تفسیر و درك شـوند (تـري یانـدیس،    

هـاي رشـد فرهنگـی     ط و امکاناتی براي افراد جامعه تا بـه شـاخص  توسعه فرهنگی یعنی فراهم آوردن شرای
هـاي متعـالی فرهنگـی. ایـن      جامعه عمل بپوشانند. یعنی ارتقاء و اعتالي زندگی فرهنگی و دستیابی بـه ارزش 

مفهوم توسعه در تقابل با سایر مفاهیم توسعه نظیر؛ توسعه سیاسی، توسعه اقتصادي و توسعه اجتمـاعی داراي  
 به ). هابرماس40: 1387تاکید دارد (شالیکار، ها  ی بیشتري است و بیشتر بر نیازهاي غیرمادي انسانبار ارزش
 جوامع پیشرفت اصلی ابزار و کلید  »فرهنگی توسعه« که است اعتقاد این بر نوگرایی مدافع و سردمدار عنوان
 فرهنگی توسعه که باورند این بر محققان از برخی که است حدي به فرهنگی توسعه اهمیت. باشد می انسانی
 و درون مـردم  و محیط با جامعه اعضاي روابط نحوه فرهنگ آنها، نظر از زیرا است، توسعه نوع هر مبناي
 تـوان  می عبارتی به .کند می تعیین را آن درك و تفسیر و محیط از اطالعات دریافت نحوه و فرهنگ بیرون
 ارتبـاط  جامعه یک بیرون و درون مردم و محیط با چگونه افراد که کند می مشخص فرهنگ که کرد بیان

 گفـت؛  تـوان  می مبنا این بر). 44-47: 1378 یاندیس، تري(کنند حفظ و تنظیم را خود روابط و کنند برقرار
 فرهنگـی  رشـد  هـاي  شـاخص  بـه  تا جامعه افراد براي امکاناتی و شرایط آوردن فراهم یعنی فرهنگی توسعه
 گنجـی ( فرهنگی متعالی هاي ارزش به دستیابی و فرهنگی زندگی اعتالي و ارتقاء یعنی. بپوشانند عمل جامعه

  ).173: 1391 بیدگلی، الماسی و
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به اعتقاد معمار، توسعه فرهنگی به فرایند گسترش خردورزي، تولید و تبـادل اطالعـات  در میـان آحـاد     
یابد. بـه   می ی در سطح جامعه گسترششود. در طی این فرایند، خالقیت فرهنگی و فرهیختگ می جامعه گفته

یابند. توسعه فرهنگـی در سـه بعـد خـردورزي،      می متنوع فرهنگی امکان رشدهاي  طوري که افراد با ویژگی
تبادل اطالعات و ارزش فرد در فرهنگ قابل بررسی است. در بعد خردورزي رشد و گسترش تفکر و اندیشه 

استفاده گسترده آحاد جامعـه از ابزارهـاي فرهنگـی و در بعـد      ورزي و تولید دانش، در بعد تبادل اطالعات،
گیـرد   مـی  ارزش فرد در نظام فرهنگی، میزان حرمت فرد و ارزش گذاري به حقوق فردي مورد توجه قـرار 

   .)18: 1388، زاهدانی (افراسیابی و زاهد
فرهنگـی   عناصـر  ناپـذیر  توسلی، توسعه فرهنگی نوعی دگرگونی است که از طریق تراکم برگشت به نظر

بـر محـیط طبیعـی و     گیرد و بر اثـر آن جامعـه کنتـرل مـوثري را     (تمدن) در یک جامعه معین صورت می
صري که از پـیش  معارف، فنون، دانش، و مناسک به عنا ناپذیر کند. در این تراکم برگشت اجتماعی اعمال می

ر توسعه فرهنگی سنن و تجارب گذشته و ). در واقع د20: 1388شود (ازکیا و غفاري، افزوده میوجود داشته، 
است. بر  گیرند و این مسئله مبنایی براي رشد یک جامعه پذیر به خود می یک جامعه، حالت انباشت قدیمی

شـرایط تـازه بازاندیشـی و     اي نو بر اساس شناختی از نیازهـا و  توان آینده اساس سنت و تجارب گذشتگان می
و خـالق انسـان را در    هـاي بـالقوه   باوري جامعه شده است و توانـائی  وداین مسئله منجر به خ .بازسازي کرد

کند. بر این مبنا توان مقابله ي فردي و جمعی در مقابل تهاجمات فرهنگـی دشـمن    زمینه فرهنگی شکوفا می
  یابد.  می افزایش

  شناسی:   روش 
 موضوع، روش از پس علمی اعتبار در عامل ترین اساسی. رود می شمار به علمهاي  خصلت مهمترین از نظم

 و کند می جدا علمی غیر از را علمی تحقیقات که . چیزي)35: 1382 آستانه، دربان و ازکیا( است بررسی
 .)91: همان( رود می کار به تحقیقات در که است هایی روش کند، می فراهم را علمی تحقیقات تمییز امکان
 از که اي شیوه. کنیم می فکر دهیم می انجام آنچه درباره آنها کمک به که است کلی هاي شیوه شناسی روش
 توانیم می آن رهگذر از که اي شیوه. زنیم می کرد، خواهیم بررسی چه آن تعریف و انتخاب به دست آن طریق
 چرا و دهیم می انجام آنچه درباره که مفروضاتی و کنیم؛ ریزي برنامه را کارمان تحقیقاتمان، شروع هنگام
اسنادي  –براي بررسی پژوهش حاضر از روش توصیفی  ).61: 1388سازیم (کرایب،  می دهیم، می انجام

ها به عنوان منبع بررسی  استفاده شده است. بر این مبنا از مطالب چاپ شده در مجالت علمی و همچنین کتاب
  استفاده شده است.
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 جمع بندي و نتیجه گیري
ر نوین،  تهدیدات غیر نظامی را جایگزین تهدیدات نظامی تغییر ساختار و ماهیت جنگ و تهاجم در عص

کرد. بشر پس از ویرانی هایی که منتج از جنگ نظامی بود، به این نتیجه  دست یافت که براي تسخیر 
. آمارها بیانگر این است هدو تلفات انسانی را تا حداقل ممکن کاهش دها  توان هزینه می دیگرهاي  سرزمین

  ؛که
 سال بدون جنگ بوده است. 292پیش از تاریخ تمدن بشري فقط  هزار سال 5از  .1
 میلیارد انسان جان باخته اند. 4هزار جنگ اتفاق افتاده و  14در طی تاریخ گذشته بشري  .2
جنگ که بیشتر آنها در کشورهاي  150میلیون نفر در  21تنها از جنگ جهانی دوم به بعد  .3

 جهانی سوم رخ داده است جان باخته اند.
میلیون تلفات انسانی داشته است  200جنگ به وقوع پیوسته و بیش از  220رن بیستم بیش از در ق .4

هاي  و میزان تلفات انسانی در جنگها  لذا با بررسی مطالب ذکر شده و اهمیت حفظ جان انسان
رسیم که جهت جلوگیري از این آسیب ها، عموماً از وقوع جنگ و  می مختلف، به این نتیجه

قیم نظامی باید جلوگیري کرد تا هیچگونه آسیبی منابع انسانی جامعه را تهدید نکند برخورد مست
  ).3: 1392(کیهور، 

بنابراین ضرورت تغییر شیوه ي جنگ و یا به عبارتی ایجاد یک شیوه ي جایگزین دیگر احساس شـد. از  
والت عرصه ي جهانی توسعه فرهنگی منتج از تغییر و تحهاي  ضرورت توجه به فرهنگ و مولفهسوي دیگر 

ر جامعه جهانی از یـک سـو و از سـوي دیگـر تغییـر      ض. اهمیت فرهنگ در مباحث عصر حامطرح گردید
جنگ و حیطه ي جنگ از سوي دیگر، مباحث تهدید و دفاع را دچار تغییر و تحول کرده اسـت.  هاي  روش

  بر این مبنا مباحث پدافند غیرعامل مورد توجه قرار گرفته است.
اي  مسلحانه غیر اقدامات مجموعه در حیطه ي فرهنگی را عبارت از غیرعاملتوان دفاع  می راستادر این  

 کشـور،  تبلیغـی  و فرهنگیهاي  بخش حساس و حیاتیهاي  ساخت زیر پذیري آسیب کاهش باعث که دانست
 دشـمن،  تهدیـدات  از ناشی بحران مدیریت تسهیل ملی، پایداري و ارتقاء فرهنگی، ضروريهاي  فعالیت تداوم

بر این مبنا یکی  ).117: 1389 فشارکی، هاشمی( گردد می دشمن فرهنگی تهاجم ضد روانی و فرهنگی عملیات
دستیابی به اهداف پدافند غیرعامل در حیطه ي جامعه، ارتقاء سطح فرهنگ و اندیشه و هاي  از مهم ترین راه

افـزایش توسـعه   ر راه حـل  بر این مبنـا بـه چهـا   به عبارتی دیگر افزایش سطح توسعه فرهنگی جامعه است. 
. افزایش توسعه فرهنگی از طریـق  1شود.  می فرهنگی در جهت تقویت پدافند غیرعامل در این پژوهش اشاره

. توسـعه نهادهـاي   3. توجه به سرمایه فرهنگی به عنوان شاخص توسعه فرهنگـی و  2تقویت انسجام داخلی، 
نیازهاي فرهنگی. این چهار مورد منجر به افزایش توسعه فرهنگ و  . برطرف سازي4اجتماعی و فرهنگی و 



  q  1675  نقش توسعه فرهنگی در پدافند غیرعامل
 

  

شوند و بر این مبنا پایداري فرهنگی در مقابل تهاجمـات فرهنگـی دشـمن را     می ارتقاي سطح فرهنگی جامعه
  بخشند. می توان دفاع فرهنگی را نیز ازدیاد همچنین .بخشند می ثبات

 عناصـر  از اي مجموعـه  صـورت  حالت مناسب خود بهدر  جامعه فرهنگ که داشت توجه باید همواره
 بوریکـو،  و بـودون ( بـرد  مـی  نام فرهنگی الگوهاي از بندیکث بطوري که. یابد می سازمان متکامل و منسجم
تواند توسـعه فرهنگـی را تسـهیل گردانـد، وجـود فرهنـگ        می بر این مبنا یکی از عواملی که). 514: 1385

همچنین توجه کرد. فرهنگ هاي بومی  اید بر روي افراد بومی و مولفهام، بمنسجم است. براي ایجاد این انسج
از طریق برنامه ریزي و سیاستگذاري مناسب فرهنگی توسط متخصصین حوزه ي فرهنگی باید عوامل تضعیف 

بـراي توسـعه    کننده فرهنگ را شناسایی و با برنامه ریزي اصولی درصدد برطـرف کـردن آن اقـدام نمـود.     
الف. شناخت درونی از فرهنـگ خـودي و ب. اسـتفاده از     ؛دستیابی به انسجام دو الزام وجود داردفرهنگی و 

 رویکـرد  از سـوي دیگـر در  ). 1388، اصـالنی (دیگـر  هاي  کارکردي و ابزارهاي شناختی فرهنگهاي  تجربه
 مطمـح  اصـلی  اهداف عنوان به انسانی و ارزشگرا متعهد، آگاه، شاداب، پویا، هاي انسان داشتن فرهنگی، توسعه
 و ارزشـی  شـناختی،  ادراکـی،  ي حـوزه  در تغییراتی ایجاد با آن طی که است فرایندي آن و گیرند می قرار نظر

 خـرده  گذاشتن کنار آن حاصل که گیرد می خود به اي ویژه شخصیت ها انسان باورهاي و هاي قابلیت گرایشی،
 است فرآیندي فرهنگی توسعه بنابراین) 86: 1390غفاري، و پور حبیب( است اي توسعه نامناسب هاي فرهنگ

 فـرد،  بابـایی ( اسـت  توسـعه  هـاي  الـزام  بـا  متناسب هاي کنش و رفتارها ها، قابلیت باورها، ایجاد آن حاصل که
 جامعـه  در »مطلوب اجتماعی رفتارهاي« ترویج و یادگیري بر اجتماعی اندیشمندان راستا همین در) 4: 1389
 جامعه فرهنگی توسعه در تاثیرگذار فرهنگی مولفه یک عنوان به »دیگران به کمک« و »نیکوکاري« نظیر
 ایجاد در فرهنگ نقش بر عالوه که دارند این بر اعتقاد کمپبل و باتسون نظیر محققین از برخی. دارند تاکید

هـاي   شـبکه  جامعـه،  در افـراد  مشارکت میزان نظیر دیگر، اجتماعیهاي  ویژگی مطلوب، اجتماعی رفتارهاي
 بیرهـوف، ( اسـت  اثرگـذار  جامعـه  در مطلـوب  اجتمـاعی  رفتارهاي ترویج در قبیل این از مواردي و ارتباطی
 بـا  حتـی  جامعـه  در را فرهنگـی  انسجام توان می نیز مطلوب اجتماعی رفتارهاي ترویج طریق از). 69: 1387
 جامعـه  اعتقـاد  بـه  فرهنگی الگوهاي آن تبع به و فرهنگ. بخشید گسترش منطقه یک فرهنگی تنوع وجود

 از اي جامعـه  هـر  توسـعه  بنیـان  عبـارتی  به و دارد اي جامعه هر پیشرفت و توسعه در موثر شناسان، نقشی
در نتیجه یا تقویت فرهنگ و دستیابی به توسعه فرهنگی، امنیت فرهنگی خـودي    .گردد می منبعث فرهنگ

     یابد. می در مقابل تهاجم فرهنگی جامعه مقابل فزایش
معتقد است سرمایه  بوردیو دیگر بهبود توسعه فرهنگی ارتقاي سرمایه ي فرهنگی است.هاي  یکی از راه

هاي عمـل   شناخت و ادراك فرهنگ و هنرهاي متعالی، داشتن ذائقه ي خوب و شیوهي فرهنگی یعنی 
اصلی است،  گی داراي سه بعد. از دیدگاه بوردیو مفهوم سرمایه فرهن)9: 1389مناسب (باینگانی و کاظمی،
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بوردیو در این سه بعد به تمایالت و گرایشات روانی افراد، » بعد تجسم یافته یا ذهنی، بعد عینی و بعد نهادي«
مدارك، مدارج تحصیلی و علمی فرهنگی افراد جامعـه اشـاره مـی     میزان مصرف کاالهاي فرهنگی و ارتقاء
یدار فرهنگی جوامع نقش بسـزایی دارد. توسـعه فرهنگـی از    توسعه پا کند؛ که در سنجش هویت فرهنگی و

و شیوه هاي تربیتی کـه در یـک فرهنـگ وجـود دارد،      طریق حالت متجسد به دنبال اشاعه و بسط رفتارها
کالبد در آمدن، به کالبد پیوستن و جزئی از آن شدن است. این فرایند  تجسد می بخشد، و به صورت جزئی از

 امعه در نظر داشت، در حالت عینیت یافتگی باید به اشیاي مادي و رسانه هـایی چـون  در ج را باید اکتسابی

ایـن حالـت کاالهـاي     نوشته ها، نقاشی ها، بناهاي تاریخی، ابزارها، و غیره که عینیت دارند، توجه کـرد؛ در 
بـه طـور   سرمایه اقتصادي است و هـم   فرهنگی را می توان هم به طور مادي به تملک در آورد، که مستلزم

نهادینه شده، سرمایه فرهنگی به شکل و مدارج آموزشی  نمادین که مستلزم سرمایه فرهنگی است. در حالت
به اعتقاد صاحب نظـران  «است، که نقش موثر در بسط توسعه فرهنگی دارد.  و امتیازات ضمانت شده همراه

 ا توجه به اهمیت تأمین سرمایهفرهنگی خود شاخصی از توسعه فرهنگی به شمار می رود. ب توسعه، سرمایه

آن در  بـرآوردي از رشـد   و فرهنگی، الزم است که سیاستگذاران فرهنگـی شـناخت کـاملی از ایـن سـرمایه     
تـأمین ایـن نیـاز در رشـد      جامعه در اختیار داشته باشند و چگونگی تحوالت آن را بدانند و منـابع را بـراي  

برخـی از   .)134: 1381پور و خوش فر،  (شارع» هندتوسعه فرهنگی جامعه به گونه اي متناسب تخصیص د
پس از تقسیم سرمایه فرهنگی به دو بعد عینی و ذهنی، در باب روابط بین سرمایه فرهنگی و توسعه  محقیقن

می تواند منجر به بـاال بـردن    ]در بعد ذهنی اش[افزایش سرمایه ي فرهنگی« که هستند فرهنگی بر این باور
 .)29: 1389(بابایی فرد، » میزان دانش، آگاهی، تحول فکري و ارتقاي کیفیت زندگی گردد

 گردند. و به عبارتی پایه و کالبد فرهنگ در نظر گرفته می از فرهنگ محسوب یمعنوي بخشهاي  ارزش
گردنـد.   می اجتماعی بیشتري فعالهاي  انشوند. جریان فرهنگی هرچه پر رونق تر و شکوفا تر باشد، سازم می

یک فرهنـگ بیشـتر باشـد آن    هاي  از سوي دیگر هر سازمان خود یک عامل اجتماعی است و هر چه عامل
فرهنگ گسترده تر خواهد بود و در نتیجه توان مقابله با فرهنگ مهاجم را بیشتر خواهد داشـت. همچنـین   

اجتمـاعی اسـت. بـا توجـه بـه      هاي  و سازمانها  ر و ازدیاد نهادتوسعه فرهنگی، ظهوهاي  یکی از بهترین نمایه
اینکه این نهادهاي اجتماعی خود نقش واسطه و میانجی در جامعـه را بـر عهـده دارنـد بـا افـزایش فعالیـت        

گرداند و از سوي دیگر بیانگر گرایشات و سرشت فرهنگی و ارزشی  می مشارکت مردم در جامعه را تسهیل
کنند. با فعالیت این نهادها، وظیفه فرهنگ که همان هدایت جامعه  می دهند و تقویت یم یک نظام را نشان

 فـراهم  ،واالتر و فراهم ساختن امکانات دستیابی به کمال و تعـالی فرهنگـی انسـان اسـت    هاي  به سوي ارزش
و  (بلینگتـون  انگر سـعادت و سـالمت یـک جامعـه اسـت     بیـ ها  گردد. از سوي دیگر افزایش این سازمان می

 ).10-11: 1380همکاران،  
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توان بیان کرد که فرهنگ بیانگر مجموعه اي از آداب و  غیرعامل میدر بحث رابطه ي فرهنگ و پدافند 
داننـد. هـر    مـی  و باورها است و از سوي دیگر فرهنگ را برطرف کننده ي نیازهـاي بشـري  ها  رسوم، ارزش

بیشتر باشد، پایداري بیشتري در طول زمان خواهـد  مقدار که فرهنگی داراي عمق فکري و اندیشه ي تفکري 
خود را برطرف سازد. یکی از مهم ترین نیازهـاي بشـر حفـظ بقـا و     هاي  تواند نیاز می داشت. چرا که بیشتر

حیات خود است. شرط بقا و حیات از یک سو توانایی پاسخگویی به نیازها و از سوي دیگر توانـایی تطـابق   
توان بیان کرد که حفظ  می است. در نتیجه غیرعاملبقا از اصول راهبردي پدافند ا شرایط است. حفظ بیافتن 

بقا خود نیازمند الگوهایی فرهنگی و منطبق با جامعه خودي است. از این رو پدافند غیرعامل و فرهنـگ بـا   
جامعه حفظ کنند. با رفع نیازهاي افراد بطور خاص نیازهاي فرهنگی، بقا و حیات  می یکدیگر ارتباط برقرار

 یابد. می و  از سوي دیگر توان مقابله با تهاجمات فرهنگی افزایش
تغییر نوع جنگ از حیطه ي نظامی به حیطه ي غیـر نظـامی، نـوع     توان نتیجه گرفت که  می بطور کلی

فرهنگی هاي  ي پایداري در مقابل تهاجمات دشمن، تقویت مولفه الزمه ه است.تهدیدات دشمن را نیز تغییر داد
آموزشی و فرهنگی است. به عبـارتی دیگـر تهدیـد در حیطـه ي غیـر فیزیکـی       هاي  جامعه از طریق فعالیت

گسترش یافت و به حوزه هایی نظیر جنگ روانی، فرهنگی، اطالعاتی، امنیتی، اجتماعی، پزشکی و ... کشـیده  
) در زمنیـه ي  14: 1387شده است. بر این مبنا نوع دفاع در مقابل این تهدیدات هم تغییر کـرد (مصـطفوي،   

گوشـی  هـاي   مـاهواره اي، بلوتـوث  هـاي   اینترنتی، شبکههاي  توان در حیطه ي سایت می فرهنگی تهدیدات را
و مجـالت سـازماندهی   هـا   و کتاب ها  تلویزیونی، کارتونهاي  کودکان، فیلم و سریالهاي  همراه، اسباب بازي

اختن شهروندان خود از طریق ابزارهـاي فرهنگـی کـه در    کرد. بر این مبنا فرهنگ توسعه یافته، با آگاهی س
فرهنگی جامعه ي هاي  رساند و مانع آسیب پذیري مولفه می اختیار دارد از یک سو خسارت را حداقل ممکن

کند و از سوي دیگـر بـر    می گردد. به عبارتی دیگر در مقابل تهاجم فرهنگی جامعه مقابل ایستادگی می خود
تواند این تهدید را به فرصت تبدیل کند. در تعریف پدافند اشاره اي به  می فرهنگی حسب توان و سطح توسعه

فرهنگی ایـن امـر نیـز    هاي  پایداري ملی شده است، بر این مبنا با دستیابی به توسعه فرهنگی و تقویت مولفه
. بر ایـن مبنـا بـا    شود می گردد. دستیابی به پایداري ملی از طریق  اقدامات فرهنگی و اجتماعی میسر می میسر

در  انکارناپـذیر  نقشـی ، است و آن ها و اعتقاداتها  ارزش ها،   نگرشتوجه به اینکه فرهنگ دربرگیرنده ي 
در مقابـل  هـا   ، حفـظ و صـیانت از آن  )81: 1383(هـانتینگتون و هریسـون،    رفتار و پیشـرفت انسـان دارنـد   

مبنا پدافند غیرعامل در حیطه ي فرهنگی و  تهاجمات دشمن ضامن حفظ و بقاي جامعه خواهد بود و بر این
اجتماعی تحقق خواهد یافت. از جمله پیشنهادات در جهت تقویت پدافند غیرعامل بر مبناي توسعه فرهنگی 

  عبارتند از:
  تلویزیونی جهت تقویت مبانی ارزشی و هنجاري جامعههاي  ساخت برنامه -
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مقابله با تهاجم فرهنگی و به حداقل رساندن تنوع قومیتی و فرهنگی جهت هاي  استفاده از ظرفیت -
ممکن براي دشمن از طریق برگزاري همایش هایی جهت ایجاد همگرایی هاي  و فرصتها  تنش

  فرهنگی و ایجاد تبادل فرهنگی
توسعه فرهنگی و به عبارتی دیگر ترویج هاي  سینمایی جهت تبیین مولفههاي  تهیه برنامه -

  نظیر کتاب خوانی، روزنامه خوانی  فرهنگی در سطح جامعههاي  مولفه
افزایش میزان مطالعه عمومی و مرتبط با مسائل روز از طریق عرضه محصوالت فرهنگی با  -

  مناسبهاي  قیمت
  و آشنایی با خطرات احتمالی غیرعاملانتشار کتب  در باب لزوم شناخت پدافند  -
  جنگ نرم و جنگ خاموشهاي  تبیین مولفه -
 رهاي اجتماعی مطلوب نظیر؛ همیاري، ایثار و گذشت.ترویج عناصر فرهنگی رفتا -
  

  منابع
 ، تهران، انتشارات سمت.جامعه شناسی جنگ و نیروهاي نظامی ،)1385ادیبی سده، مهدي (

 کیهان. انتشارات ، تهران،تحقیق کاربردي هاي روش ،)1382( علیرضا آستانه، دربان و مصطفی ازکیا،
 ، تهران، انتشارات کیهان.جامعه شناسی توسعه ،)1388(ازکیا، مصطفی، غفاري، غالمرضا 

 .1388 مهر 9 شنبه پنج ،ملی اعتماد روزنامه فرهنگی، توسعه الزامات ،)1388( ابراهیم اصالنی،
 از شـیراز  شـهر  فرهنگـی  توسـعه  کارهـاي  راه بررسـی  ،)1388( سـعید  زاهدانی، زاهد و حسین افراسیابی،
  شیراز. شهرداري مطالعات گروه و ریزي برنامه معاونت ،نجوانا و فرهنگی کارشناسان دیدگاه
: 13 شـماره  ،ارغنون فصلنامه ترجمه سید علی مرتضویان، پسانوسازي، و نوسازي ،)1377( رونالد اینگلهارت،

  .1 -34صص 
 ،10 دوره اجتمـاعی،  رفـاه  فصـلنامه  ایـران،  در اجتماعی توسعه و فرهنگی توسعه ،)1389( اسداهللا فرد، بابایی

  7-56 ،37 شماره
 فصـلنامه بـرگ   فرهنگـی،  سـرمایه  مفهـوم  تئوریـک  مبـانی  بررسی ،)1389( علی کاظمی، و بهمن باینگانی،

  . 8-21: صص 21شماره  ،فرهنگ
جامعـه   و فرهنـگ  ،)1380(شیال، گرین سایدز، لنور و فیتز سیمونز، آنـت   استرایریج، و روزاموند بلینگتون،

  قطره. نشر تهران، عذبدفتري، فریبا ترجمه  ،)فرهنگ شناسی جامعه(
 ،غیرعامل پدافند و ستیز اسالم اي رایانههاي  بازي نرم، جنگ ،)1390( محسن علیزاده، لعل و ابراهیم برزگر،
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 .93 -118صص: 1 شماره ،نرم قدرت فصلنامه مطالعات
 گهـر،  نیک عبدالحسین ترجمه ،انتقادي شناسی جامعه فرهنگ ،)1385( فرانسوا بوریکو، و ریمون بودون،

 معاصر. فرهنگ تهران، نشر
 دیـدگاه  از اجتمـاعی  رفتارهـاي  انـواع  تحلیـل  مطلوب، اجتماعی رفتارهاي ،)1387( ورنر هانس بیرهوف،
  آذین. گل نشر نژاد، تهران، صدقی رضوان ترجمه ،اجتماعی شناسی روان

 و شـالی  صـفري  رضا  ازکیا، مصطفی ترجمه ،توسعههاي  نظریه ،)1384. (هارت الین ویک، و ریچارد پیت،
  .لویه انتشارت تهران، رحمانپور، اسماعیل

مجله ي کشور، هاي  توسعه ي فرهنگی استانهاي  تحلیل شاخص ،)1385تقوایی، مسعود و رحمتی، صفر قائد (
 .117 -132، شماره هفتم، صص جغرافیا و توسعه ي ناحیه اي

 رسانش. انتشارات تهران، فتی، نصرت ترجمه ،جتماعیا رفتار و فرهنگ ،)1378( هریس یاندیس، تري
 فصـلنامه زن  ،)قـم  استان موردي مطالعه( زنان فرهنگی توسعه ،)1390( غالمرضا غفاري، و کرم پور، حبیب
 77 - 96 صص :3شماره ،3 دوره ،)زنان پژوهش(هنر و فرهنگ در

روانـی در دفـاع غیرعامـل،    هـاي   باز آرایی فرهنگ و تاثیر مولفه ،)1387جوانمرد، مهدي و یوسفی، حسین (
  .19-22: صص 10، شماره کتاب ماه علوم اجتماعی

، سـال  فصلنامه مطالعات راهبرديقدرت در جنگ نرم، هاي  فناوري ،)1390دهقانی فیروزآبادي، سید جالل (
 .30-5: صص 55چهاردهم، شماره اول، شماره مسلسل 

 علمی. نشر ثالثی، تهران، محسن ترجمه ،معاصر دوران در شناسی جامعههاي  نظریه ،)1386( جورج ریتزر،
 فاضـلی   اهللا نعمت ترجمه ،توسعه شناختی مردمهاي  رهیافت« توسعه و فرهنگ ،)1376( یونسکو سازمان
  اول چاپ اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات و چاپ سازمان: تهران فاضلی، محمد و

  .شناسان جامعه انتشارات تهران، ،جنسیت شناسی جامعه ،)1388( ایمانیان سارا و خدیجه سفیري،
  .سیاسی علوم و حقوق دانشکده تهران،. موثقی احمد ترجمه ،آزادي مثابه به توسعه ،)1381( آمارتیا سن،

 نی.  نشر تهران،صبوري،  منوچهر ترجمه  ،شناسی جامعه دیدگاه از پرسش ده ،)1388( جوئل شارون،
 جوانـان،  اجتمـاعی  هویت با فرهنگی سرمایه رابطه ،)1381( غالمرضا محمد فر، خوش و محمود پور، شارع

 .133-147 ،20شماره ،اجتماعی علوم نامه
 شـهید  و شریعتی علی( ایرانی گرایان اسالم دیدگاه از توسعه اي مقایسه بررسی ،)1387( ابراهیم شالیکار،

  .معارف نشر تهران، ،)مطهري
: صـص  46، شـماره  مجله رواق اندیشـه و جنگ تحمیلی، ها  جنگ، انواع، انگیزه ،)1384شیرودي، مرتضی (

22-3. 
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 آینـده  سـناریوهاي  و نـرم  جنگ ،)1391( فرهاد زاده، نظري و فرزانه والیتی، میرشاه رحیم، محمد عیوضی،
: 4 شـماره  اول، سـال  ،اسالمی انقالب  پژوهشنامه فصلنامه ،)اسالمی بیداري به نگاهی با( اسالمی انقالب
 .1-34 صص

 ، تهران، انتشارات عابد.راهبردهاي آمادگی دفاع غیرعامل ،)1389فردرو، محسن (
 آگه. نشر تهران، پرست، مسمی شهناز ترجمه کالسیک، اجتماعی نظریه ،)1388( یان کرایب،
  تهران استان پرورش و آموزش انسانی منابع توسعه و بهبود واحد ،غیرعامل پدافند ،)1392( مهدي کیهور،
 شـهروندان،  اجتمـاعی  و فرهنگـی  کیفیـت  وضـعیت  مطالعه ،)1391( احسان بیدگلی، الماسی و محمد گنجی،

  .169-194صص ،27 شماره هشتم، سال ،ارتباطات و فرهنگی مطالعات شهر کاشان، موردي مطالعه
  نی. نشر صبوري، تهران، منوچهر ترجمه ،شناسی جامعه ،)1385( آنتونی گیدنز،

 شـماره  ،اجتمـاعی  علـوم  ماه کتاب است، فرهنگ دفاع، ابزار بزرگترین ،)1387( رضا محمد سید مصطفوي،
  .14 -15 صص: 10
 سـال  ،دفـاعی  راهبـرد  فصـلنامه  عمـومی،  دیپلماسـی  و رنگینهاي  انقالب نرم، جنگ ،)1389( ابراهیم متقی،

 .117 -146 صص: 28 شماره هشتم،
 شماره هشتم، سال ،دفاعی راهبرد فصلنامه نرم، جنگ شناسی ماهیت بر درآمدي ،)1389( محمد علی نائینی،
 .1-30 صص: 28

مجموعه مقاالت همایش توسعه ایران در فرایند جهانی شدن، هاي  و فرصتها  )، چالش1389نیازي، محسن (
  .545 -559جلد دوم: صص  ، دانشگاه کاشان،ملی توسعه اجتماعی

 دوره ،اجتمـاعی  علـوم  مـاه  کتـاب  ،غیرعامـل  دفاع در فرهنگ جایگاه ،)1389( جواد سید فشارکی، هاشمی
 .84 -94: 35 شماره جدید،

 ایـران،  توسـعه  مـدیریت  انجمـن  ترجمـه  ،فرهنگ اهمیت ،)1383( الرنس هریسون، و ساموئل هانتینگتون،
 .کبیر امیر انتشارات تهران،
 دانشگاه انتشارات: تهران کلدي، علیرضا ، ترجمهتوسعه و نوسازي شناسی جامعه ،)1376( دیوید هریسون،
  بخشی. توان و بهزیستی علوم



عنوان مؤلفه پدافند غیرعامل  بهآسیب شناسی اجتماعی مشارکت شهروندي 
  شهريدر مدیریت 

  3غالمرضا نیاسري ،2محمد کارکنان نصرآبادي ،1محسن نیازي
  

  چکیده
. یی روبرو بوده استها فرصتها و  امور جامعه همواره با چالش ةمشارکت اجتماعی مردم در ادار

اي  به نظر میدگلی مشارکت اجتماعی ایـده . ایده مشارکت اجتماعی داراي سابقه دیرینه اي است
. اجتمـاعی و سیاسـی اسـت   هـاي   است که بازتاب اعتقادات ناشی از نظریهکامالً ایدئولوژیکی 

باشد که هر کدام از این  می فرهنگی و سیاسی، اقتصادي، مشارکت داراي ابعاد گوناگون اجتماعی
میزان از طرف دیگر . باشد می به نوعی در توسعه یک جامعه مؤثر و مفید، در صورت تحققها  جنبه

تابعی از چشم انـداز آنـان از   ، شهروندي اجتماعی نیزهاي  فعالیتدر مشارکت مدنی شهروندان 
بر بی توجهی ناشی از نارضایتی غلبه کرد  نتوا می تنها هنگامی. اثربخشی این گونه فعالیت هاست

و  شود می باور کنند که حضور آنان در این عرصه جدي تلقی، بنابر دالیل مستحکم، که شهروندان
یکی  عنوان بهلذا مشارکت شهروندي . گذار است تأثیرها  و عملکردها  سیاستنها بر آ » درون داده« 

در این راستا مشارکت . گردد می مدیریت شهري و توسعه شهري محسوبهاي  مؤلفه ترین مهماز 
باشد که در این نوشتار از  می نیازمند آسیب شناسی، شهروندان و نقش آن در توسعه مدیریت شهري

و تهدیـدهاي مشـارکت   هـا   فرصتبه بیان نقاط قوت و ضعف و  SWOTلیل طریق روش تح
طراحـی و  شهروندي در مدیریت شهري پرداختهش ده است و در نهایت راهکارهایی از جمله  

یا عوامل و ها  محدودیت، امکانات، ارزیابی دقیق از مقدورات، تدوین یک چارچوب نظري جامع
ترسیم وضعیت مطلوب و دورنماي آینده در ، جتماعی مطلوبثر بر فرایند گذار به رفاه اؤموانع م

، مشارکتیهاي  و برنامهها  تعیین الگو و استراتژي مشخص براي طرح، قالب چارچوب مفهومی جامع
و نهادهاي غیر ها  سازمان، هاي اجتماعی گروه، تواناسازي و مقتدر سازي افرادهاي  اتخاذ استراتژي
و  ریـزي  ، برنامهرویکرد مشارکت تعاملی در سیاست گذاريخاذ ه و در نهایت اتدولتی در جامع
  . ارائه شده استرفاهی هاي  اجراي برنامه

  SWOTروش تحلیل ، فضاي عمومی، شهروندي، مشارکتپدافند غیرعامل،  :ها کلیدواژه
   

                                                   
 niazim@kashanu.ac.irاستاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان /  .1
    m.karkonan@kashanu.ac.irدانشجوي دکتري رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران /  .2
 ارشد جغرافیاي سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد کارشناسی .3

mailto:niazim@kashanu.ac.ir
mailto:m.karkonan@kashanu.ac.ir
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  مقدمه:
است. ایده مشارکت مشارکت اجتماعی مردم در اداره امور جامعه همواره با چالشها و فرصتهایی روبرو بوده 

اجتماعی داراي سابقه دیرینه اي است. به نظر میدگلی مشارکت اجتماعی ایده اي کامالً ایدئولوژیکی است 
). مشارکت در بعد اجتماعی 3: 1383که بازتاب اعتقادات ناشی از نظریه هاي اجتماعی و سیاسی است(نیازي،

 ). 60:1372انتخاب خود بیان نموده است(الغنمی، و سیاسی را شرکت در تصمیم گیري از طریق سازمانها به
به نظر گائوتري مشارکت اجتماعی فرایند اجتماعی، عمومی، یکپارچـه، چندگانـه، چنـد بعـدي و چنـد       

ــه ایفــاي نقــش در همــه مراحــل توســعه اســت(      فرهنگــی اســت کــه هــدف آن کشــاندن همــه مــردم ب
حوالتی چون جنبشهاي جدید، بازنگري در مورد ت "کرفت و بیراسفورد"). از طرف دیگر 37:1986گائوتري،

 نیازهاي انسان، ظهور مجدد ایده شهروندي و فرانوگرایی را موجـب توجـه بـه ایـده مشـارکت دانسـته انـد       
  ).22:1992 (کرفت و بیراسفورد،

نظریه هاي مشارکت توضیح می دهد که چرا بعضی گرایش بیشتري به مشارکت دارنـد و بعضـی میـل      
نظریه هایی کـه از دیـدگاه شـناختی و ریشـه در      -1؟ در این رابطه دو نوع نظریه وجود دارد. کمتري دارند 

هاي فرد تاکید می  گرایشها واندیشه،باورها ،به سیستم اعتقاداتها  اندیشه هاي ماکس وبر دارد. در این نظریه
عی در نظر گرفته شود این شود. فرضیه مهم این نظریه عبارتند از اینکه اگر مشارکت بعنوان یک کنش اجتما

کنش برخواسته از وجوه فرهنگی هر جامعه است و تحـت عناصـر گونـاگون موجـود در سیسـتم فرهنگـی       
ثر ؤباشد. لذا تصور و پنداشت و نوع عقیده و نظر فـرد از مشـارکت در میـزان مشـارکت فـرد مـ       جامعه می

اي مشارکت در جامعه کم است ریشـه آن  که میزان مشارکت فرد یا تمایل فرد بر باشد. در واقع هنگامی می
در سیستم دیدگاههاي جامعه و فرد در ارتباط با فرهنگ، باورها و تصوري که فرد به محیط پیرامون خـود  

آید که خود عامل مهم براي  گردد. یعنی یک نوع بی قدرتی و احساس بی قدرتی در فرد بوجود می دارد، برمی
کنند، اعتماد به نفـس خـود را نیـز از دسـت      که احساس بی قدرتی می باشد. افرادي کاهش مشارکت افراد می

لذا در عرصـه   ثیري نداردأآنها در فرایندهاي اجتماعی ت دهند و احساس می کنند که حضور و عدم حضور می
  اجتماع کمتر فعالیت مشارکتی دارند.

می پردازند، یعنی پاداشها و  دسته دوم نظریات بر جنبه رفتاري تأکید دارند و به سود و زیان مشارکت -2
شـود تعیـین کننـده ادامـه رفتـار او و میـزان        مجازاتهایی که در قبال انجام یک رفتار نصیب یک شخص می

باشد. به عبارت دیگر براي این افراد این امر مهم است کـه در قبـال انجـام دادن رفتـار و یـا       مشارکت او می
در حیطـه نظریـات   هـا   دهد. لذا این نوع مشـارکت  یا پاداش میکند  مشارکت، جامعه چقدر آنها را تنبیه می

  گیرند. مبادله و روانشناسی اجتماعی جاي می
مشارکت کردن به معناي سهمی در چیزي یافتن و از آن سـود بـردن و یـا در گروهـی     » آلن بیرو«از نظر 
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ت بعنـوان حالـت یـا    شرکت جستن و بنابراین با آن همکاري داشتن است و به همین جهت باید بـین مشـارک  
مشـارکت اجتمـاعی   . وضع (شرکت کردن) و مشارکت بعنوان عمل و تعهد (عمل مشارکت) تمیـز قائـل شـد   

مفهومی است که مخصوصا در جامعه شناسی کارکردي و گرایشهاي موجود در آن مورد استفاده قرار گرفتـه  
  .)257: 1370بیرو، (است

مشارکت از طریق حاکم کردن ضعفا بر سرنوشت خودشان به آنهـا قـدرت مـی دهـد      1از دیدگاه اینکام 
  . )151:  1376 ،زیرا انرژي آنها را مهار کرده و آنها را در تصمیم گیریها دخالت می دهد (اینکام

مشارکت در مفهوم گسترده اش برانگیختن حساسیت مردم و در نتیجه به معنـی افـزایش    2به نظر یومالل
ان آنــان جهــت پاســخگویی بــه طرحهــاي توســعه و نیــز بــه معنــاي تشــویق ابتکــارات محلــی  درك و تـو 

  ).119:1374است(پاتریک، 
سـازمان و مشـارکت و بعنـوان     ،اوکلی در تعریف مشارکت به سه تعبیر  مشارکت بعنـوان سـهم داشـتن   

 ).291:  1383توانمند سازي اشاره می کند(ازکیا و غفاري 
سهیم شدن در تصمیمات اثر گذار بر زندگی شخصـی و جامعـه    فرایندبه  اره،  اشبه نظر هارت مشارکت
شـود و   می مشارکت وسیله اي است که دموکراسی به کمک آن ساخته کند. می اي دارد که او در آن زندگی

مشـارکت حـق بنیـادي شـهروند     . اساس آن بایـد سـنجیده شـوند    برها  نیز معماري هایی است که دموکراسی
  ) . 13و  25:  1380 ،است(هارت
هـاي   ا به گونهرمشارکت را معرف اصلی شهروندي دانسته و آن  ،از نظریه پردازان جامعه شناسی بسیاري

سازد کـه بـدون مشـارکت     می آشنایی با مفهوم شهروندي به خوبی آشکار .اند مختلف مورد تحلیل قرار داده
  .) 167:  1384انی، یر نخواهد رسید(شه ظهونصفعال اعضاي جامعه شهروندي در مفهوم واقعی آن به م

  شهروندي:
تابعی از چشم انداز آنان از اثر بخشی این گونه  ،اجتماعی نیزهاي  روندان در فعالیتهمیزان مشارکت مدنی ش

 دالیل بر بنا ،توان بر بی توجهی ناشی از نارضایتی غلبه کرد که شهروندان می تنها هنگامی .فعالیت هاست
و ها  بر سیاستها  شود و برون داد آن می مستحکم باور کنند که حضور آنان در این عرصه جدي تلقی

از عضویت  ثیر گذار است. ویژگی دیگر شهروندي این است که بر اساس آن، شهروندان رسماًأتها  عملکرد
سلب ها  ندان را از آنمشروع و برابر در یک جامعه بهره مندند. هیچ عاملی نمی تواند عضویت مشروع شهرو

  .شد نابرابر متصورهاي  موقعیتها  نیز نمی توان براي آن نموده و یا براي آن سلسله مراتبی قرار دهد و
 وصفی عادالنه براي همه افراد و آحاد یک ملت است که در قالب آن کلیه افراد واقعاً ،در واقع شهروندي

                                                   
1  Inkam  

2   .Umalele. 
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ناسـت کـه شـهروندي موجبـات همگرایـی و همبسـتگی       از وضعیت مشابه و یکسان برخوردارند. بر ایـن مب 
مین منـافع و  أدر چنین نظامی شهروندان وامدار و تعهد به چیزي جز آنچه متضمن ت. اجتماعی را فراهم سازد
نمایـد کـه منـافع فـردي      می دولت و جامعه ایجاب،ضوابط چند سویه بین شهروندان. مصالح ملی است نیستند

بر این اساس شهروندان  یگانگی و تضـادي بـین منـافع خـود  و      و . تماعی باشدمین منافع ملی و اجأمستلزم ت
شاخص شهروندي در گفتمان اجتماع گرایی  این اسـت   هممیز منافع دولت و یا جامعه احساس نمی کنند. اما 

وظـایف و   ،حقـوق  ،عالیق،هستند و این امر مستلزم و متضمن داشتن ارزش هـا » عضو اجتماع «که شهروندان 
  .)12:    1380،حسینی کالیف مشترك نسبت به اجتماع است (نجاتیت

  مشارکت و شهروندي:
لزوم تقویت شاخص مشارکت شهروندي و جهت دستیابی به توسعه پایدار نیازمند بستر سازي زمینه حضور 

ترین عرصه  فضاهاي متعلق به مردم است که به عنوان مهم ،عرصه عمومی مردم در عرصه عمومی است.
شهر براي مردم است و این مردم هستند که اهمیت درجه یک را در شهرها  .شوند می گی جمعی تلقیزند

از جمله ها  تحلیل محیط و نظایر این ،مکاشفه ،لذت بردن از محیط ،همفکري مشارکت ،دارند. گفت و گو
بر تواند عامل  می پرداختن به فضاهاي جمعی. هر شهروند در عرصه زندگی شهري استهاي  فعالیت

هاي  کرده و زمینه و حس تعلق خاطر شهروندان نسبت به محیط شهرستان عملانگیزاننده غرور ملی 
 ).1384 ،( امینیسازد می غنا بخشیدن به بستر تاریخی و مکانی شهرستان را فراهمرا در مشارکت آنان 

مـدیریتی بـین   هـاي   از توافـق اسـتفاده  و شـوراها،   جلب مشارکت فراگیر شهروندان در اداره امـور محلـی  
و منـافع بیشـتر بـه    هـا   ولیتئمس يغیر دولتی و واگذارهاي  پشتیبانی از سازمان ،عمومی و خصوصیهاي  بخش
 همین خدمات اجتماعی و مسکن در حیطأت ،وانح طبیعیسمحلی داوطلب براي مقابله با هاي  هایجاد گرو ،آنها
زندگی هاي  و شیوهها  اتی که قرار است بر کیفیت محیط آن، مشورت با مردم درباره تغییرهمگانطاعت ستا

کارهـایی جهـت    جملـه راه از شان اثر بگذارد و حفاظت از میراث تاریخ و تنوع فرهنگـی و هویـت محلـی    
 ).1384 ،( امینیتضمین حضور مردم در عرصه عمومی و حرمت به سوي شهر پایدار است

در . کیـد شـده اسـت   أمسئولیت فردي، نسبت به جامعه تجمهوري خواهان از شهروندي بر هاي  در تحلیل
داننـد و احسـاس    مـی  شهروندان خود را به عنوان بخشی از جامعـه مشـترك   ،شود که می این مکتب استدالل

  و امور مربوط به اجتمـاع، ها  مسئولیت نسبت به جامعه دارند و براي دستیابی به اهداف مشترك در فعالیت
رسمی سیاسی فقط یک بعد از شهروندي، به عنـوان مشـارکت اسـت و عضـویت     نمایند. حقوق  می مشارکت

و نهادهاي داوطلبانه وابسته ها  و سازمانها  مشارکت مدنی در انجمن  کامل به درگیري فعال در جامعه مدنی،
  ).51:  1990( اولد فیلد،است

عالقگـی بـه   بی حساس با افزایش مشارکت شهروندي در جامعه شهري مدرن ا "میل" و "اسپیر"به نظر 
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از طریـق گسـترش در ارتبـاط     ،بنـابراین . یابـد  مـی  محلـی کـاهش  هاي  دموکراسی و سیاست ،حکومت محلی
توان مشارکت شـهروندي را   می سیاسی شهروندي و بسط تعلق اجتماعی به شهرهاي  گاهیآافزایش  ،شهروندي

  ) 15:  1380، حسینیافزایش داد(نجاتی 
هـاي   فی تمایل به دخالت در امور را دارند و از طرفی این مشارکت هم به شیوهمختلهاي  شهروندان از راه

از طرفـی   رود. مـی  آن هم متفاوت است و گاه تاحد دگرگونی جامعه پیشهاي  هدف د.گیر می متنوعی انجام
ی مشارکت در امـور سیاسـ  هاي  در ابزار و شیوه گیرد. می رق مختلف انجامطاعمال فشار شهروندان به  ،دیگر

کاستلز   گیرد. می   متحد جنبشی مردود و شرور را در بر انساکنهاي  انجمن ،شهري فشار اعضاي شوراي شهر
اجتماعی هاي  جدید براي جنبش رویکرد ئها) به ار 1983مردم عادي (انبوه  در آخرین آثار خود بویژه شهر و

و منازعات شـهري  ها  براي درك کشمکشکه روابط و مبارزه طبقاتی  با آنبه نظر کاستلز . شهري پرداخت
نقش مستقل  آیند. نمی ضروري است، به هیچ وجه تنها منبع و عامل عهده دگرگونی اجتماعی شهري به شمار

شوند  می شهري تعریفهاي  که جز ء جنبشهاي  جنبشقومی و ملی و هاي  رابط بین دو جنس جنبش، دولت
  ). 291: 1983 ،شوند(کاستلز می سوباز دیگر منابع جایگزینی براي دگرگون شدن مح

 گیـرد.  می این صفت در مقابل خود خواهی و تکبر قرار ولیت است.ئحساس مسایکی از صفات مهم افراد 
 شود می موجب  ولیت پذیريئمس .آورد می بارمزین شدن فرد به این صفت اثرات فردي اجتماعی زیادي را به 

 انزوا و گوشه نشینی و بی تفاوتی خارج شود و به زندگی خـود  که فرد در اجتماعات حضور فعال داشته و از
نخواهد یافت و فـرد زنـدگی    هنا امیدي در زندگی چنین فردي را ،بنابراین در دیگران با چشم امید بنگرد. و 

و  ها  عدالتی و بیها  برابري، ناول با مشارکت در اجتماعات با دردها و غم هائشادابی خواهد داشت .انسان مس
 حضور در جمـع دیگـران و   شود. می مردم آشناعدیده  گرسنگی و خالصه مشکالت ،متفاوتي ها  ی رحمیب

خالصه انسان در اثر مشارکت  شود. می کدورت و خود بینیهاي  موجب برچیدن پردهها  نآجوش خوردن با 
  .) 90:   1380 ،پور کند(کرمی می مدنی حس عدالت طلبی را در خود تقویت

تـابعی از چشـم انـداز آنـان از      ،شـهروندي اجتمـاعی نیـز   هاي  مدنی شهروندان در فعالیت میزان مشارکت
بـر بـی تـوجهی ناشـی از نارضـایتی غلبـه کـرد کـه          نتوا می اثربخشی این گونه فعالیت هاست .تنها هنگامی

 » ن دادهدرو« شـود و   می شهروندان، بنابر دالیل مستحکم، باور کنند که حضور آنان در این عرصه جدي تلقی
گذار است. از همین رو در یک نظام غیر شـفاف، حتـی تـدوین بهتـرین      ثیرتأها  و عملکردها  نها بر سیاستآ

ـ  بـه  راهبرد براي تقویت مشارکت مدنی شهروندان، حاصلی در پی ندارد. شـهروندان  کـه خـود را در    یمیزان
انگارند و همـان نسـبت    می اراده خود شده را بر مبناي تصمیم واخذ انند، تصمیمات ددخیل بها  تصمیم گیري

مین اجتماعی بـه عنـوان یـک حـق قـانونی شـهروندان در اکثـر        أامروزه ت به اجراي آن حساس خواهند بود.
شرایط مختلف احساس نـاامنی   در مین اجتماعی شهروندانأبا وجود ت  کشورها مورد توجه قرار گرفته است.
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یی هـا بـه کار کمتـر  ت کـه در دسـت یـابی بـه ثـروت      سـ ت ابه خطر افتادن زندگی نمی کنند. به همین جه
تواند باعث اعتراض شهروندان  می که شود که نابرابري عالوه بر آن می زنند. پس مالحظه می غیرقانونی دست

تواند عامل مشارکت  می مین اجتماعی  که این مواردأرا با اصولی مثل اصل مشارکت و ت توان آن می شود ولی
  .)252:1380 ،شهروندان شود برطرف نمود(ساوجو نظم اجتماعی 

تصـمیمات سیاسـی    صورت بنديشهروند باید در کند که  می در مورد شهروندي و مشارکت مطرح "پللو"
در  خالف گذشـته در راه بـردن امـور محلـی (مـثالً     رفعال تري ب هبه گونشهروند باید . بزرگ مشارکت کند

 ،چنـین  و هـم  باید اصالح شود) مشـارکت داشـته باشـد    چارچوب تجمعات بزرگ جمعیتی که مقررات آن
مین اجتماعی شرکت کنـد. بـراي رسـیدن بـه ایـن      أشهروند باید در اداره خدمات اقتصادي و اجتماعی مانند ت

باید مصروف تربیت و آگاهی شهروندان شـود بایـد در نـزد شـهروندان احسـاس دولـت و       ها  مقصود کوشش
  .)139:1379کنند زنده شود( می تمقدار آنانی که برایش خدم جایگاه

امکـان    ، با مشارکت همه اعضاي جامعه در نهادهاي حکـومتی، ۀهابر ماس شهروندي فعال و واقعاز نظر 
امـا از    تعداد زیادي از افراد یک جامعه نمی توانند زندگی و کار کننـد،   شود طبق اصول دموکراسی، می پذیر

عضـویت در یـک جامعـه    . باشـند می و جامعه شان برخوردار نفرصت اتخاذ تصمیمات در مورد آینده خود 
حـوزه عمـومی   ). 166: 1384،(شـیانی و وظـایف نیـز هست  ها  در بردارنده مسئولیت ،سیاسی افزون بر حقوق

داوطلبانه و مستقل شهروندان و دستگاهی نهادینه است که اجازه انتشار بدون محـدودیت  هاي  نیازمند انجمن
اولیا و مربیان و باشـگاههاي  هاي  از انجمن ،ها ا بدهد. بنابراین، انواع گوناگون سازمانرها  اطالعات و اندیشه

جزء جـدایی   ،محیط زیست و غیرههاي  سازمان ،حقوق بشرهاي  سازمان ،کارگريهاي  محلی گرفته تا اتحادیه
هـا   ناپذیر آگاهی درباره مسائل اساسی روز به شهروندان و فراهم ساختن وسایل بیان و انواع گوناگون دیدگاه

  .باشد می درباره مسائل و موضوعات بحث و اختالفها  و نگرش
وي بـر  . جامعه مدنی و حوزه عمومی تعریف کرده اسـت  ،شهروندي را بر پایه اجتماع سیاسی ، هابرماس

اعضـاي  . کنـد  مـی  تمرکز یافته و ضرورت اجتماعات گفتمانی را پیشـنهاد  ،ایط دسترسی برابر به مشارکتشر
در بافـت حـوزه   . جامعه که داراي توانایی تغییر حیات اجتماعی خود و ساخت یک زندگی مطلوب هسـتند 

و تکثـر در  عمومی و جامعه مدنی به ایفاي نقش شهروندي خواهند پرداخت که پیش شرط ظهور آن تعـدد  
هابرمـاس در تحلیـل خـود بـر حـوزه عمـومی و       . ارتباطات عمومی و مشروعیت حقوق اسـت  ،اشکال زندگی

به این معنا که باورهاي . کید کرده استأت» گفتمان عقالنی «دسترسی برابر به مشارکت در قالب هاي  فرصت
و ارزیابی قرار گرفته و تفاق نظـر   اخالقی افراد تنها در جوامعی که هنجارهاي اجتماعی و فرهنگی مورد نقد

و هنجارهاي اجتماعی بر عقالنیت ارتباطی مبتنی باشد، رشـد خواهـد یافـت. پـس ضـرورت      ها  درباره ارزش
احترام به افراد دیگر و شناخت مشروعیت منافع آنان به انـدازه تعهـد نسـبت بـه جامعـه کـه در حقـوق و        
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مین حقوق سیاسی و مدنی بلکه به أنسجام اجتماعی نه تنها به تا. حائز اهمیت است ،وظایف قانونی تبلور یافته
و هـا   شهروندان باید از مسئولیت ،بنابراین. برابري ارتقا یافته به واسطه حقوق فرهنگی و رفاهی نیازمند است

 ،شـهروندي . برخـوردار گردنـد   ،کنـد  مـی  مشارکت سیاسی و منابعی که آنان را قادر به مشارکتهاي  فرصت
 فعاالنه افراد را ضـروري هاي  شبکه روابط مساوات طلبانه شناخت و درك متقابل است که کنش متشکل از

  ).167-166:   1384،عباسیسازد( می
  شهروندي و مشارکت :تحلیل هاي  مدل

   داشته باشند:مشارکت جامعه  ددر فراین از دو طریقشهروندان 
کوشـد از راه   مـی  است کـه شـهروند معمـولی    هایی مشارکت جویانه: آن دسته از فعالیتهاي  فعالیت -1
  بر روند سیاست گذاري اعمال نفوذ کند. ها  آن

هـایی اسـت کـه شـهروند معمـولی در جریـان اجـراي         : آن دسته فعالیـت  همنشأ نپیرو هاي  فعالیت -2 
  ).138و  139:  1380 ،شود(طیب میها  درگیر آنها  سیاست

شـرط مهـم توسـعه اجتمـاعی،      ختلف زنـدگی اجتمـاعی را  اگر مشارکت وسیع شهروندان در قلمروهاي م
توان عامل قوي در توسعه نیـافتگی   می اقتصادي و سیاسی بدانیم عدم مشارکت شهروندان و شیوع بی تفاوتی را

  .)153:  1380دانست( هودنیا،  
ت بیانگر بهترین شیوه اي است که در آن مردم بـا عقایـد، نظریـات مختلـف الگوهـاي متفـاو       ،شهروندي

را مشـروع و  هـا   تواننـد آن  می با همدیگر تحت حقوق و نهادهایی که توانند با یکدیگر و می کنند می زندگی
قانونی تلقی نمایند زندگی کنند. رویه اي اجتماعی است که نیاز دارد با تعبیر ساختاري و آموزش عمـومی در  

عدم با  نمی تواند به سادگی ازکه دارد تجربی آشکاري هاي  اما پیش شرط ،لیبرال تقویت شودهاي  دموکراسی
   .)144:1381 ،سحر و جادو احضار شود( میلر

ول ئشـهروندان مسـ   که به رغم فقدان کامل پیش شرط هایی که برايد نمای می کنماحتمال دارد و م ،البته
کنند به  می کنند سعی می والنه رفتارئمس ی کهبسیاري از مردم شود می پیش بینی وجود دارد در حوزه انتخابی

اما اگر این اتفاق بیفتد این  ،مطروح دست یابندهاي  یک توازن عادالنه و منصفانه بین محل اختالف و اولویت
عجین و ریشه دار شـده و  ها  کن خواهد بود که ایده آل شهروندي به طور کامل در آنماحتمال به این دلیل م

شهروندي وجود دارد) به سطح جدیـد تصـمیم گیـري     از اجتماع ملی و محلی شان (جایی که شرایط راها  آن
   .)142:  1381  ،یلرمکنند( می منتقل

توانـد بـه    می مبنا و معرف شهروندي و جزیی از حقوق و وظایف شهروندي است کهبه عنوان مشارکت 
تـوان مـاتریس چنـد سـطحی      مـی  ،"وود"و  "آیـزین "مختلف در جامعه اعمال شود. براساس نظـر  هاي  گونه
  . دي و مشارکت را ترسیم کردشهرون
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  ماتریس چند سطحی شهروندي و مشارکت
  ابعاد شهروندي   مشارکت 

  ابعاد   حقوق   عضویت   عدم مشارکت 
  3  2  1  مشارکت صوري 
  6  5  4  مشارکت واقعی

  7  8     9  
خانه، هم در امتداد و هم میـان   9مشارکت در عمل به الگوي پیچیده روابط میان  ،بر اساس این ماتریس

گـردد. ایـن    مـی  بـاز  –میزان و نوع مشـارکت   –سطوح و ابعاد مختلف شهروندي به نسبت دخالت در امور 
  تواند از عضویت صرف و عدم مشارکت تا مشارکت واقعی در رفتار شهروندان را در بر گیرد . می گستره
از جایگاه کلیدي برخوردار است. بر همین اسـاس    مشارکت در مباحث مربوط به شهروندي، آنجا که از 

نقش مشارکت در توسـعه جوامـع بـه عنـوان موضـوع محـوري مـورد توجـه تصـمیم           1960در اواخر دهه 
جهـت شناسـایی ابعـاد آن     ،مختلـف هاي  و مدلها  گیرندگان قرار گرفت. مشارکت شهروندي به صورت طرح

مشارکت شهروندي را با کـاربرد اسـتعاره نردبـان     1969ارنشتاین در سال . نظران ارائه گردید توسط صاحب
  در این نردبان مراتب مشارکت شهروندي شناسایی شده است .. مشارکت مطرح کرد

  مدل نردبان مشارکت ارنشتاین
  نظارت شهروند

  قدرت تفویض شده 
  همکاري

     
  قدرت شهروند 

  تسکین بخشی
  مشاوره 

  اطالع رسانی

  
  مراتبی از مساوات طلبی نمایشی 

  درمان
  عوام فریبی 

  فقدان مشارکت 

  ). 168:  1384،(شیانیمنبع: 
توانـد در اشـکال و مراتـب     مـی  آید، مشـارکت  می چه از مباحث مربوط به مشارکت شهروندي بر چنان

سازان و تصمیم گیرندگان است. به بیـان  ثر از رابطه اعضاي جامعه و تصمیم أمختلف سطح بندي شود که مت
تـوان آن را   مـی  ثیر دارند که از منظري خـاص أدیگر، در تحقق مشارکت واقعی در جامعه عناصر متعددي ت

  چنین مطرح کرد:
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بازتاب مجموعه انتظارات درباره حقوق و مسئولیت هـایی اسـت کـه یـک اجتمـاع خـاص و        ،شهروندي
هم بازتاب شیوه هایی است که افراد حقوق و مسئولیت هایشان را در اعضایش از یکدیگر دارند و مشارکت 

ثر ؤمهاي  مشارکت در برگیرنده تمام فعالیت. به شهروندي پیوند خورده است کنند و دقیقاً می جامعه تعریف
توانـد   مـی  ثیر شـرایط زیـر  أبر همین اساس انتظارات، تحت ت. بر تصمیم گیري عمومی و تخصیص منابع است

  ند :تغییر ک
  اول : وقتی اجتماع در نهادهاي تصمیم گیري به طور کامل همه شهروندان را مشارکت ندهد .

  دوم : وقتی اجتماع نتواند به انتظارات اعضایش پاسخ مناسب دهد .
زنند.  می دهند و از مشارکت سرباز می در این شرایط افراد حقوق و مسئولیت هایشان را مورد پرسش قرار

با تصویب حقوق، شرایط مناسب براي مشارکت و برآوردن انتظارات اعضاي جامعه را فراهم پس باید همراه 
توان دموکراتیک به شـمار آورد کـه اعضـاي آن در امـور جامعـه       می یک جامعه را هنگامی . همچنینکرد

دلیـل  دخالت داشته باشند. اطمینان و قابلیت مشارکت باید به تدریج و در جریان عمل کسب شود، به همـین  
مختلف جامعه، ایجـاد شـود. در همـین راسـتا کـه موجبـات       هاي  فزاینده مشارکت در بخشهاي  باید فرصت

  )171-173:  1384،(شیانی. کند می توانمندي افراد و دموکراتیزه کردن جامعه را فراهم
ندي سازد که بدون مشارکت فعال اعضـاي جامعـه، شـهرو    می به خوبی آشکار ،آشنایی با مفهوم شهروندي

در مفهوم واقعی آن به منصه ظهور نخواهد رسید. این تحقق در گرو پذیرش اصل مشارکت به لحاظ ذهنـی،  
حیات جمعی، وجود نهادهاي پاسـخگو بـه نیازهـاي    هاي  مشارکتی براي همگان در عرصههاي  وجود فرصت

ریزي و اجرا بوده  برنامه  مردم و تقویت جامعه مدنی است. اگر چه مشارکت عنصر اساسی سیاست گذاري،
مین اجتماعی هم به آن پرداخته شـده اسـت.   أرود و در قانون نظام جامع رفاه و ت می و امري مطلوب به شمار

گونـه کـه در مباحـث مربـوط بـه مشـارکت        در سطح وسیع کار آسـانی نیسـت. همـان    ،اما چنین مشارکتی
مختلف داللت دارد و تحقـق کامـل آن   فرایند پیچیده اي است که بر وجود سطوح  ،مشارکت. شهروندي آمد

نشـان از توزیـع واقعـی قـدرت      ،و ملزومات خاص است. همواره سطوح باالتر مشارکتها  نیازمند پیش شرط
داشته و در سطوح پایین تر، مشارکت تنها نمایش ظاهر فریب بوده که در عمل هیچ شرطی بـراي شـهروندان   

  ).175:  1384،قائل نیست(شیانی
  :SWOTارکت شهروندي بر اساس مدل آسیب شناسی مش

 -ها  ضعف و فرصت - بحث آسیب شناسی اجتماعی مشارکت شهروندان بیانگر توجه به نقاط قوت 
و شرایط مشارکت شهروندان در ها  شهري، کاهش مشارکت شهروندان و فقدان زمینههاي  تهدیدهاي برنامه

 SWOTآسیب شناسی مشارکت و شهروندي، مدل تحلیل کیفی( هاي  امور شهري دارد. یکی از مهمترین مدل
  باشد. می )
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یکی از ابزارهاي مهم مدیریتی به منظور تطابق نقاط ضعف و قوت درونـی  SWOT مدل تجزیه و تحلیل
یک سیستم با تهدیدات و فرصت هاي بیرونی می باشـد. ایـن تجزیـه و تحلیـل روش تحلیلـی نظـام یافتـه و        

ناسایی این عوامل و انتخاب استراتژي مناسبی که بهترین تطابق را بین آنهـا ایجـاد مـی    سیستماتیکی را براي ش
  ).157-180: 1989کند ارائه می نماید( فیشر، 
و هـا   را به حـداکثر و ضـعف  ها  و فرصتها  یک استراتژي مناسب، قوت SWOTبر اساس مدل تحلیلی 

و تهدیـدات  هـا   قاط قوت و ضعف درونی و فرصـت تهدیدها را به حداقل ممکن می رساند. براي این منظور ن
: 1382بیرونی به یکدیگر پیوند داده شده و گزینه هاي استراتژي خلق و انتخاب می شوند(هریسون و کارون،

192 .(  
  داراي چهار نوع استراتژي عمده می باشد که عبارتند از: SWOTمدل 

  که به نقاط قوت درونی و نحوه استفاده از فرصت هاي محیطی اشاره دارد.  SOاستراتژي  -
اشاره به این دارد تا با استفاده از فرصت هاي محیطی موجـود، از نقـاط ضـعف درونـی      WOاستراتژي  -

  کاسته شود. 
موجود را در اشاره به این دارد تا با استفاده از نقاط قوت درونی، اثرات ناشی از تهدیدات  STاستراتژي  -

  محیط خارج کاهش دهد.
که به عنوان بدترین و سخت ترین وضعیت می باشد کـه هـدف آن کـم کـردن نقـاط       WTاستراتژي  -

  ضعف درونی و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی می باشد.
 W -نقاط ضعف  S -نقاط قوت  -

 O -ها  فرصت
  )ها  ( فهرست نمودن فرصت

  SOاستراتژي 
تن از نقاط با بهره جس

استفاده ها  قوت از فرصت
  برد می صحیح

  WOاستراتژي 
 نقاط ضعف را کاهشها  با بهره جستن از فرصت

  دهد. می

 T -تهدیدات 
  

  STاستراتژي 
به منظور دوري جستن از 
تهدیدات از نقاط قوت 

  استفاده کنیم.

  WTاستراتژي 
 نقاط ضعف را کاهش داده و از تهدیدات پرهیز و دوري

  نماید می

  
اگرچـه در مـدیریت اسـتراتژیک کـاربرد فراوانـی دارد، امـا مـی تـوان از آن در تحلیـل           SWOTمدل 

  موضوعات مهم فراسازمانی و کلی نیز استفاده نمود. بر این اساس این مدل داراي ویژگی هاي زیر می باشد:
نموده و استراتژي متناسب با آن جامعیت: از آنجا که این مدل عوامل محیطی و درونی را با یکدیگر مقایسه 

  را تدوین می نماید از جامعیتی مناسب برخوردار است.
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انعطاف پذیري: از این مدل در تحلیل هاي کلی و ملی به منظور تحقق اهداف و اولویـت هـاي کلـی جامعـه     
 استفاده می شود.

قوي به منظور غلبه بر  این مدل داراي یک هدف کلی و اصلی است که همان استفاده نمودن از یک موقعیت
 ).311-312: 1376یک موقعیت ضعیف می باشد(پیرس و رابینسون،

تواناایی به نمایش گذاشتن عوامل علی مرتبط بـا یـک پدیـده را دارا مـی باشـد و در صـورت        SWOTمدل 
 .)154: 1377افزایش این عاملها و پیچیده شدن ارتباطات می توان آنها را تجزیه و تحلیل نمود(احمدي،

: 1389این مدل از نظر مفهومی بسیار ساده بوده و استفاده از آن بسیار سـاده و امکـان پـذیر مـی باشـد(فیض،     
179.( 

) مشارکت و شهروندي با دیدگاه جامعه شناختی به شرج Sبر اساس مدل تحلیلی فوق مهمترین نقاط قوت(
  باشد: می جدول ذیل

  )Wنقاط ضعف داخلی(  )Sنقاط قوت داخلی(
سرمایه اجتماعی در بین شهروندان بر اساس وجود  -

  سنت و مذهب
تقویت شورایاري محالت به منظور نیازسنجی  -

  محالت
  تقویت حضور زنان و جوانان در جامعه -
ایجاد انگیزه در بزرگساالن جهت تقویت مشارکت  -

  آنها
هویت ملی و احساس تعلق به هاي  تقویت زمینه -

  فرهنگ جامعه
نواده و جلب مشارکت در احساس تعلق به خا -

  وجوه سنتی مشارکت

مشخص نبودن جایگاه نهادهاي مردمی در برنامه  -
  ها
  
  ضعف همبستگی اجتماعی در محالت شهري  -
  نبود سازوکار نظارتی مردم و پاسخگویی به آنها -
فقدان سازماندهی مطالبات شهروندي در برنامه  -
  ها
وجود ضعف در احساس مسئولیت اجتماعی و  -
  جدان جمعیو
ایجاد تعارضات بین تنوعات فرهنگی، قومی،  -

  زبانی و مذهبی
  

باشـد کـه در    مـی  بنابراین مشارکت شهروندان از دیدگاه جامعه شناختی داراي نقاط قوت و ضعف داخلی
جدول فوق به آنها اشاره شده است. در نقطه مقابل همواره برنامه ریزي شهري و اجراي الگوهاي مشـارکت  

 و تهدیـدات خـارجی نیـز   هـا   در راستاي تحقق اهداف مرتبط با مشارکت شهروندان داراي فرصت شهروندي
  باشد که مهمترین آنها در جدول زیر آمده است. می

  )Tتهدیدات خارجی(  )Oخارجی(هاي  فرصت
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وجود پتانسیل نیروي جوان و با انگیزه جهت  -
  مشارکت

هاي  به رسمیت شناختن تنوعات فرهنگی و گرایش -
  محلی در برنامه ها

رشد آگاهی عمومی و افزایش رو به تزاید مطالبات  -
  و حقوق شهروندي

تقویت ابزارهاي مدیریت شهري جهت اطالع  -
  رسانی به شهروندان

توجه به امر ورزش و گذران اوقات فراغت زنان،  -
  جوانان و بازنشستگان

وجود قشر عظیم تحصیل کرده و متخصصین در  -
  تلفعلوم و فنون مخ

ایجاد اختالف و ناهماهنگی در استفاده از پتانسیل  -
  نیروي جوان

ایجاد تعارضات به جهت تنوع فرهنگی، قومی و  -
  محلی

تضعیف ارتباطات و درك متقابل و دوسویه بین  -
  شهروندان

و یک سویه نگري ها  تقویت فردگرایی در برنامه -
  در طرح ها

هاي بی توجهی به نقش آموزشی و فرهنگی فضا -
  شهري

تحلیل رفتن و ضعف سرمایه اجتماعی میان  -
  شهروندان
  )180-184: 1388منبع: رضوي الهاشم و موسایی،

  
  :SWOTراهکارها و پیشنهادات تحقق مشارکت شهروندان در مدیریت شهري با استفاده از مدل 

در راستاي تحقق مشارکت شهروندي در جامعـه    SWOTبا توجه به استراتژي هاي فوق استفاده از مدل 
  در هشت مرحله کلی می باشد که عبارتند از:

  )Oهاي محیطی( 1تهیه نمودن فهرستی از فرصت
 )Tعمده محیطی( 2تهیه نمودن فهرستی از تهدیدهاي
 )Sدرونی( 3تهیه نمودن فهرستی از نقاط قوت
 )  Wدرونی( 4تهیه نمودن فهرستی از نقاط ضعف

 )( استراتژي تهاجمی)SOودن نقاط قوت درونی و فرصت هاي محیطی و ارائه استراتژي مناسب(مقایسه نم
)( استراتژي محافظـه  WOمقایسه نمودن نقاط ضعف درونی با فرصت هاي محیطی و ارائه استراتژي مناسب(

 کارانه)
 استراتژي رقابتی))( STمقایسه نمودن نقاط قوت درونی با تهدیدات محیطی و ارائه استراتژي مناسب(

  )( استراتژي تدافعی)STمقایسه نمودن نقاط ضعف داخلی با تهدیدات محیطی  و ارائه استراتژي مناسب(
                                                   

1  Opportunity 
2  Threats 
3  Strength 
4  Weaknesse 



  q  1693  آسیب شناسی اجتماعی مشارکت شهروندي
 

  

  
  :  شهروندي مشارکت اتراهکارها و پیشنهاد

در مجموع اجرایی شدن مناسب و علمی مشارکت شهروندان نیازمند یک  فرایند مدیریت و برنامه ریزي 
  تواند مؤثر گردد:  می باشد که این مدیریت در مراحل زیر می استراتژیک و اجتماعی

و هـا   شناسایی نقاط قوت و ضعف ( عوامل درونی )، شناسایی فرصت ،تدوین و طراحی : تعیین مأموریت  -1
گونـاگون، مشـخص کـردن    هـاي   تعیـین اسـتراتژي   ،( عوامل بیرونی )، تعیین اهداف بلنـد مـدت  ها  تهدید

استراتژي، شیوه تخصیص منابع براي هر استراتژي و یـا فعالیـت و تعیـین فضـا و      هرهاي  مجموعه فعالیت
  منابع الزم براي آنها .

الزم است هدف آن استراتژي مشخص گردد( اهداف کوتاه  ،اجراي استراتژي : براي اجراي هر استراتژي  -2
  از گردد .اقدامات عملی آغ ،اجرائی آن معلوم و سپس با ایجاد انگیزههاي  مدت) سیاست

ارزیابی استراتژي : فرایند ارزیابی به طور مستمر و با توجه به شرایط درونی و بیرونی از یک طـرف و    -3
جـاري و مقایسـه آن بـا عملکـرد مطلـوب از طـرف دیگـر، بازخوردهـاي الزم را ارائـه و          هاي  عملکرد

ه معمـوال سـاالنه در نظـر    اصطالحات را در عملکرد براي دستیابی به هدف کوتاه مدت( اسـتراتژي ) کـ  
  گرداند . می شود اعمال می گرفته

تـوان بـه    مـی  ،SWOT و نیـز مـدل تحلیلـی    به مباحث نظري و الگوهاي مشـارکت شـهروندي   توجهبا 
رفاهی بر اسـاس قـانون نظـام جـامع پـی بـرد.       هاي  ضرورت و اهمیت مشارکت در جامعه و به ویژه برنامه

  : گردد می ارکت شهروندي مطرحراهکارهاي زیر به عنوان افزایش مش
خصوصی و غیر دولتی، به عنوان شریک و نه رقیب به طور اساسی تشویق و هاي  مشارکت نهادها و بخش

  ترغیب شود .
 . با اعمال سیاست تمرکز زدایی، قدرت تصمیم گیري اجتماعات در سطوح مختلف افزایش یابد

دقیقی که توانا سازي را در سـطوح  هاي  با سیاست ،تجهیز طیف گسترده اي از منابع مالی بخش غیر دولتی
با جدیت دنبال گردد  ،پایین و اطالع رسانی و تشویق مستمر و ایجاد فضاي امن و مطمئن را از باال فراهم سازد

 . پرهیز شود ،تا از یک نظام جامع رفاهی کند کننده و بازدارنده
  شود :  یم به منظور دستیابی به این مهم راهکارهاي زیر توصیه

رفـاه  هـاي   بـه منظـور شناسـایی و تعیـین ابعـاد و معـرف       ،طراحی و تدوین یک چارچوب نظري جامع -1
  و انتظارات آنان .ها  فعال، سیماي اجتماع، ویژگیهاي  اجتماعی، حوزه

ثر بـر فراینـد گـذار بـه رفـاه      ؤیا عوامـل و موانـع مـ   ها  ارزیابی دقیق از مقدورات، امکانات، محدودیت - 2
 ماعی مطلوب با همکاري متخصصان و کارشناسان مبتنی بر انجام پژوهش .اجت
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ترسیم وضعیت مطلوب و دورنماي آینده در قالب چارچوب مفهومی جامع، به منظور ایجاد و تمایز بـین   -3
 اهداف عام، در تمام جوامع و اهداف خاص، مطابق با نظام ارزشی و هنجاري جامعه. 

مشارکتی، در راستاي قانون نظام جامع رفـاه و  هاي  و برنامهها  مشخص براي طرح تعیین الگو و استراتژي - 4
 مین اجتماعی .أت

و نهادهاي غیر دولتـی  ها  سازمان ،تواناسازي و مقتدر سازي افراد، گروههاي اجتماعیهاي  اتخاذ استراتژي - 5
 بر اساس اصول شهروندي و مشارکت .  ،هدر جامع

رفـاهی کـه در آن   هـاي   در سیاست گـذاري، برنامـه ریـزي و اجـراي برنامـه      رویکرد مشارکت تعاملی - 6
  ).177:  1384،عباسیمشارکت نه ابزار، بلکه جایگاه حقی براي اجتماعات و افراد شناخته شود(
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  پدافند غیرعاملواکاوي مفهوم مهندسی فرهنگی به مثابه مدیریت 
  2فاطمه منصوریان راوندي ،1نرگس نیکخواه قمصري

  
  چکیده

 تأثیرتالش در جهت تقویت اجزاي فرهنگ اسالمی و ملی کشور و پاسداشت آن در برابر نفوذ و 
هـاي   فرهنگ مخرب غربی در پرتو چینش مناسب و تعیین جایگاه صحیح تمامی ابعاد و ویژگـی 

نیازمند طرح مهندس فرهنگی  که ها،  فرهنگی جامعه است و دستیابی به نتیجه در خور این تالش
 از اراده تحمیـل  ابزار عنوان به فرهنگ. باشد ، میمدیریتی و سامان بخشی از جنس فرهنگی است

 و قدرت ماهیت در گرفته صورتهاي  دگرگونی با فهم محکمی رابطۀ، جهانی يها قدرت راب سوي
تحلیلی   -پژوهش حاضر با استناد به روش اسنادي. دارد نرم به قدرت سخت از آن اعمالهاي  شیوه

شناسـایی و   پدافند غیرعامـل یکی از بسترهاي اساسی  عنوان بهدر نظر دارد مهندسی فرهنگی را 
  . یدبررسی نما

، مؤثر است قدرت داشتن از بیش راهبرد فرهنگی داشتن، نرمهاي  تهدید با مقابله براي که آنجا از    
در این . شود تبیین و مشخص، تدوین داخلی حوزة در نرم جنگ با اي مقابله راهبرد است شایسته
تواند براي نظـام   می تنها زمانی، یک استراتژي در مقابل جنگ نرمۀ به مثاب پدافند غیرعاملراستا؛ 

سیاسی مفید فایده واقع گردد که حضور فرهنگی خود را مبتنی بر مباحثی چون مهندسی فرهنگی 
  . گر باشداجتماعی یاريهاي  شفاف و مستند ساخته و در رفع معضالت فرهنگی و آسیب

  فرهنگ، مهندسی فرهنگی، پدافند غیرعامل :ها کلیدواژه
   

                                                   
  n_nikkhah_gh@kashanu.ac.ir /  دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان استادیار گروه علوم اجتماعی، .1
  fmansoriyan@yahoo.com کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه الزهرا /  .2
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  مقدمه و بیان مساله
 ،ارتباطات و نقل و حمل هاي عرصه در انگیز شگفت شگرف و هاي پیشرفت وقوع یمن به حاضر عصر در

وسیع  سطحی در جوامع فرهنگی تحوالت رونق که گردیده متحول چنان دهۀ گذشته چند ظرف جهان چهرة
حدي از مختلف بر دیگر گروه ها، تا هاي  است. این امر حاکی از آن است  که سلطه ي نسبی گروه شده مهیا

شود. منظور از نهادهاي فرهنگی، پدیده  می و محصوالت نهادهاي فرهنگی، تحکی و تکثیرها  طربق کنش
  مذهبی است. هاي  هایی مانند زبان، خانواده، نظام آموزشی، رسانه ها، قانون و سازمان

بنیادین و هاي  شرسانه اي، سایبري، علمی و هنري و انجام پژوههاي  پردامنه در عرصههاي  سرمایه گذاري
کاربردي در عرصه ملی و بین المللی، معرف شاخصی از اهمیت موضوع فرهنگ در دنیاي جدیـد اسـت. بـه    
یک تعبیر، طراحی و تئوریزه کردن جنگ نرم، جنگ رسانه اي و جنگ اطالعاتی که با تکنیک ها، روش 

اکی از این واقعیت است که مدیریت نوین گیرد، ح می ها، ابزارها و بازیگران متنوع داخلی و بین المللی انجام
 ).  فرهنگ11: 1391فرهنگی طراحی و تمهید شده است(علیزاده و مرادي،هاي  جهانی بر مبناي زیر ساخت

 گرفتـه  صورت هاي دگرگونی با فهم محکمی رابطۀ جهانی، قدرتهاي ابر سوي از اراده تحمیل ابزار عنوان به

   .دارد نرم به قدرت سخت از آن اعمال هاي شیوه و قدرت ماهیت در
از سوي دیگر، فرهنگ امکان مقابله و دفاع در برابر تهدیدات و قدرت نـرم را نیـز دارد و  در صـورت     
ارائه یک نقشه، طرح کلی و جامع از نظام و کشور که مبتنی بر مفاهیم و ارزشهاي خاص یـک فرهنـگ و   

توانـد درصـدد مقابلـه بـا تهاجمـات       می مهندسی فرهنگیربط منطقی میان متغیرهاي آنها به عبارت دیگر با 
فرهنگی، ترمیم و اصالح و تغییر ساختارهاي موجود، تکامل و توسعه آنها، براي تحقق و رسیدن به فرهنگ 

  ). 1391تکاملی برآید(اردکانی و رمضانی،
فرهنگـی  سازد که جامعـه دچـار مشـکل     می مهندسی فرهنگی زمانی اهمیت و ضرورت خویش را نمایان

توان تالشـی   می باشد و یا در شرف برخورد با مسائل فرهنگی قرار گرفته باشد. بنابراین، مهندسی فرهنگی را
تـوان انتظـار داشـت     مـی  براي اصالح و نوسازي عناصر فرهنگی و اجتماعی کشور دانست. در چنین شـرایطی 

مفهومی و عملیاتی هاي  احی راه بردمهندسی فرهنگی به عنوان یک سیستم نظارت و هدایت فرهنگی  و با طر
در مقابل تهاجماتی که جنبه ي فرهنگی داشته باشد، به مثابه یک پدافند غیرعامـل عمـل نمایـد و حرکـت     
فرهنگ به سوي نقطه ي مطلوب در سایه مهندسی فرهنگی تحقق یابد. گسترش مفـاهیم دفـاع غیرعامـل در    

فرهنگـی،  هـاي   راسـتاي حفـظ موجودیـت نظـام     فرهنگ عمومی از منظر فرهنگ و ارزشـها ي خـودي در  
و تاریخ و مذهب و تقویت حس هویت ملی و ها  اجتماعی و سیاسی کشور بایستی در مجموعه خرده فرهنگ

اجتمـاعی و در کلیـه ي سـطوح عمـل سـازمانی      هـاي   عقیدتی و آیـین هاي  اجتماعی و نظامهاي  در کلیه گروه
است. بر مبناي آنچه ذکر شد، این پژوهش ضمن توصیف مفاهیم  گسترش یابد و این فرایندي پیچیده و مداوم
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کلیدي مانند فرهنگ، مفهوم مهندسی فرهنگی، پدافند غیرعامل، به دنبـال آن اسـت کـه رویکـرد مهندسـی      
   تفسیر نماید.  غیرعاملفرهنگی را به عنوان یک مولفه ي دفاع 

    غیرعاملمهندسی، مهندسی فرهنگی و پدافند  ،فرهنگ
 فرهنگ را مجموعه اي به هم پیوسته اي از اندیشه ها، احساسات و اعمال کم و بیش صریح گی روشه

داند که به وسیله اکثریت افراد یک گروه پذیرفته شده است و براي اینکه افراد، گروهی معین و مشخص  می
 1382ریفی،را تشکیل دهند الزم است که مجموعه به هم پیوسته به نحوي عینی و سمبلیک مراعات گردد(ش

). از دید تایلور فرهنگ یا تمدن، کلیت در هم تنیده اي است مشتمل بر : دانش، هنر، 1375به نقل از روشه،
 دین، قانون، اخالقیات، آداب و رسوم و هرگونه توانایی و عادتی که آدمی همچون عضوي از جامعه به دست

شود مکه عبارتند از: الیه  می یه تشکیل). فرهنگ از نگاه سیستمی از سه ال1390آورد(ابراهیمیان،  می
و ها  الیه میانی (ارزش ها)؛ الیه بیرونی (زبان، آداب، نماد ،بنیادي،(مفرووضات اساسی، باورهاو جهان بینی)

گیرند (مقام معظم  می رفتارهاست) در هر الیه عناصري هستند که این عناصر در تعامل با یکدیگر قرار
توان اذعان داشت که فرهنگ عناصر و اجزایی دارد و همانند یک سیستم  می فتاردر پی این گ). 138ا ،رهبري
  کند.  می عمل

عملکرد صحیح سیستم فرهنگی در گرو شناخت دقیق اجـزاي فرهنـگ و طراحـی، نوسـازي و بازسـازي      
مجدد آنها و در نتیجه مهندسی فرهنگی اسـت  بـه گونـه اي کـه ارتبـاط منطقـی و مـوزون بـین ارزشـها و          

). مفهوم مهندسی در معنـاي  1386با مفروضات اساسی، باورها، نمادها و رفتارها برقرار باشد(فرهی،ها  شنگر
). 57: 1389عام اشاره به اندازه گیري، تعیین بخشی و تحقق احکام کلی در امور جزیی دارد(سیفی و عبیـدي، 

ا در ظـرف زمـان و مکـان    کوشد احکام کلـی فرهنگـی ر   می بدین ترتیب مهندسی فرهنگی فعالیتی است که
  ). 6: 1385مشخص، معین نماید(ارژمند،

هـاي   گیرد که با طراحی، اجرا، پیاده سازي، نظارت و بهبـود سیسـتم   می از سوي دیگر فعالیتهایی را در بر
باشد. این فعالیتها بر پایه ي دانـش تخصصـی در    می یکپارچه اي از انسان، اطالعات، مواد و تجهیزات مرتبط

تجزیه و تحلیل طراحی بنـا شـده اسـت تـا بـه      هاي  انی، اجتماعی، ریاضی، فرهنگی و قوانین و روشعلوم انس
: 1385یکپارچـه فرهنگـی بپردازد(ابراهیمـی،    هـاي   کمک آنها به طراحی و  ارزیابی نتایج حاصل از سیسـتم 

کالن کشور، ).  طراحی، نوسازي و بازسازي سیستم فرهنگ، مهندسی فرهنگی کشور به مفهوم مهندسی 236
). 41: 1385باشد(شمسینی، می نظام ها، سازمان ها، سیاست ها، قوانین و سازوکارها به معناي اهداف فرهنگی

این امر در بخش فرهنگی  حاکی از تغییري قابل توجه در مـدیریت نهادهـاي فرهنگـی و معطـوف  بـه راه      
نگی اسـت. بـه بیـان دیگـر، مهندسـی      توسعه فرههاي  کامال فنی و به دقت طراحی شده براي چالشهاي  حل

هـاي   خالقانـه بـه چـالش   هـاي   مرتبط با پاسخهاي  و فرمول بنديها  فرهنگی به نظام ها، فرایندها، جایگزین
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پـردازد. نقـش تطبیـق     مـی  توسعه نهادهاي فرهنگی و تشویق مردم به مشارکت در حیـات فرهنگـی جامعـه   
رزشـهاي عملـی بـه عنـوان شـاخص نهـایی کـارایی مـدیریت         ارزشهاي مورد تبلیغ با ارزشهاي مورد تبلیغ بـا ا 

فرهنگـی، نقــش اساســی و بــی بـدیل عمــل در فرهنــگ از جملــه مهـم تــرین امــور در مهندســی فرهنگــی     
  ). 1390به نقل از ملکی،  1385است(شکیبانیا،

مهندسی فرهنگی وظیفه و ماموریتی است که از عمق و پیچیدگی باالیی در حـوزه ي مـدیریت راهبـردي    
علمـی، پژوهشـی و   هـاي   شور برخوردار است و الزمه اجزاي چنین وظیفه اي بهره گیـري از نتـایج تـالش   ک

مطالعاتی در موضوع فرهنگ و توسعه فرهنگی و در اختیار داشتن اطالعات استراتژیک فرهنگـی بـا رصـد    
ن، مهندسـی  ). بنـابرای 1383باشد(فرمایشات مقـام معظـم رهبـري در سـال      می مستمر فرهنگی کشور و جهان

ایـن موضـوع    توان تالشی براي اصالح و نوسازي عناصر فرهنگی نظام اجتماعی کشور دانسـت.  می فرهنگی را
در عصر جهانی شدن و در کشوري  چون ایران، که چندین دهه با هجمه ي نـرم و سـخت عوامـل داخلـی و     

تـوان انتظـار داشـت     مـی  کـه یابد. در چنین شرایطی است  می خارجی مواجه بوده است، بیش از پیش اهمیت
یابـد.  بـا    می هدایت و نظارت بر حرکت فرهنگ به سوي نقطه ي مطلوب در سایه مهندسی فرهنگی تحقق

موجـود فرهنگـی، ارج نهـادن بـه بعـد      هـاي   فرهنگی و سرمایه گذاري بر پتانسـیل هاي  تقویت باور به داشته
بسیار موثري در مقابله بـا جنـگ   هاي  ن گامتوا می فرهنگی،هاي  فرهنگی در توسعه به منظور کاهش آسیب

نرم برداشت و با انجام دفاع غیر نظامی، بدون استفاده از سالح و درگیـري بـا دشـمن، پایـداري را افـزایش و      
   . ضایعات و خسارات را تا حد زیادي کاهش و در مواردي حتی به صفر رسانید

شود. در دفاع  غیرعامل میدافند عامل و پدافندتوان گفت که دفاع شامل دو بخش عمده ي پ می به طور کلی
و اقدامات دفاعی مستلزم به کارگیري سالح و تجهیـزات جنگـی اسـت و در دفـاع     ها  عامل تمام طرح ریزي

و افزایش پایداري و خدمات و هوشیاري مردم ها  و اقدامات، موجب کاهش آسیب پذیريها  ، برنامهغیرعامل
گردد که مستلزم به کارگیري جنگ  می به مجموعه اقداماتی اطالق رعاملغیدر مقابل تهدیدات است. دفاع 

توان از وارد شدن خسارت مـالی بـه تجهیـزات و تاسیسـات حیـاتی و حسـاس        می افزار نبوده و با اجراي آن
نظامی و غیر نظامی و تلفات انسانی جلوگیري نموده و میزان خسارت و تلفات را به حـداقل ممکـن کـاهش    

چنین آمده است: مجموعه اقدامات غیر  غیرعاملکلی نظام در خصوص دفاع هاي  ین در بند سیاستداد.  همچن
ضـروري، ارتقـاء پایـداري ملـی و تسـهیل      هـاي   مسلحانه اي که موجب افزایش بازدارندگی، تـداوم فعالیـت  
د معناي دفاع .به عبارت دیگر لفظ پدافن1گردد می مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن

در مقابل دشمن را به دنبال دارد و اگر در برابر حمله ي نظامی و با ابزارآالت نظامی صـورت بگیـرد، دفـاع    
نامند. پدافند غیرعامل همین دفاع است، اما دفاع بدون استفاده از تجهیزات نظامی. در این نوع دفـاع،   می عامل

                                                   
 سند راهبردي پدافند غیرعامل 1
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شوند.اصول پدافند غیرعامـل،   می براي مقابله با دشمن آمادهعموم مردم با بهره گیري از تجهیزات غیر نظامی 
پدافند غیرعامل از هاي  توان هدف می بنیادي و زیر بنایی است که در صورت به کارگیريهاي  مجموعه اقدام

شناسایی هدف ها، هدف یابی و دقت هاي  و صدمه ها،کاهش قابلیت و توانایی سامانهها  قبیل کاهش خسارت
). با توجه 34: 1389هدف گیري تسلیحات آفندي دشمن و تحمیل هزینه بیشتر به وي نایل گردید(اسکندري،

در مقابل تهدیدات جنگ نرم و قدرت نرم، براي مقابله با فرهنـگ هـایی کـه از     غیرعاملبه اهمیت دفاع 
ر و درصدد صدور و دستیابی به فرهنگ و ارزشهاي مصـرفی و  ابزارها و ادوات پیشرفته و دانش فنی برخوردا

پویـا و  هـاي   مازاد خود هستند، باید با برخورد هوشمندانه به مصاف آنها رفت و درآن، بـا توسـل بـه جنبـه    
  جذاب و برانگیزنده ي فرهنگ و ارزشهاي اصیل و درونی شده ي خودي، سپر فرهنگی الزم را ایجاد نمود.

  مبانی نظري  
کنترل اجتماعی جدید را وابسته به فرهنگ مدرن، به نوبه خود تابعی » مکتب فرانکفورت«پردازان نظریه 

دانند. این گروه، انسان جدید و عدم آگاهی حقیقی او را مرتبط با سلطه  می از جوهره سرمایه داري مدرن
هگذار فرهنگی سازي و تکنولوژي سرمایه داري مدرن دانسته، به گونه اي که نظام سرمایه داري جدید از ر

را در اختیار خود گرفته است. اصطالح ها  آنچه که به فرهنگ توده اي مصطلح شده است، ذهنیت توده
کاالي » بت وارگی«صنعت فرهنگ کلید فهم نظریه آدرنو و هورکهایمر است که به واسطه آن مفهوم 

قدرت صنعت فرهنگ و به تبع  ).1386مارکس را در حوزه فرهنگ به عاریت گرفته است(ذاکر اصفهانی،
در تضمین تسلط و تداوم سرمایه داري در قابلیت آن براي شکل دادن و خلق پیام گیران ضعیف، ها  آن رسانه

وابسته، منفعل و خدمتگزار نهفته است. نظریه پردازان مکتب فرانکفورت،به عنوان منتقدان سرمایه داري 
دانند، به صورتی که فرهنگ  می ضمین حیات بورژوازي مدرنفرهنگ توده اي مدرن را عامل تهاي  فرآورده

ناشی از ذات سرمایه داري را خنثی نموده و ثبات سیاسی آن را فراهم نموده هاي  مصنوع بورژوازي بحران
  ).1387است(ریتزر،

مکتب فرانکفورت، مهندسی فرهنگی را با اقتضائات دولت سـرمایه داري همـراه نمـوده و ره آورد آن را    
شناسد  می سامانمند دولتهاي  داند که این امر را موکول به تالش می رش بخشی به عقالنیت سوبژکتیویتهگست

که هدف غایی آن، اقشار مختلف اجتماعی است و دستکاري در ارزشها و هنجارهـاي آنـان را هـدف گرفتـه     
فئودالیزه کردن حوزه  ). هابرماس نماینده مکتب فرانکفورت از مهندسی فرهنگی با عنوان1،2000است(مولر
کند. به قول هابرماس، جهان سرمایه داري با ورود به دوران پیشرفت خود در قرن بیستم و بـا   می عمومی یاد

مدد جستن از قدرت رسانه ها، تبلیغات و احزاب سیاسی، حوزه تعامالت زنـده و پویـاي اجتمـاعی را تحـت     
ندسی فرهنگی معنایی جز اسـتیال بـر حـوزه عمـومی     سلطه خود درآورده است. براساس دیدگاه هابرماس، مه

                                                   
1  .Mullerr 
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  ). 1387، به نقل از ذاکر اصفهانی،2001ندارد(هورینگتون،
در مقابل رویکرد برنامه ریزي توسعه، بر این اعتقاد است که مهندسی فرهنگی در حقیقت نوعی برنامـه  

طراحی راهبردهاي عملی ریزي و مدیریت توسعه ي فرهنگی است که با توجه به طبیعت متغیر فرهنگ، به 
پردازد که حاکی از تغییري قابل توجـه در   می براي حل مسائل و مشکالت ناشی از تعامل فرهنگ و توسعه

کامال فنی و بدقت طراحی شده بـراي  هاي  مدیریت نهادهاي فرهنگی و همچنین معطوف به ضرورت راه حل
  ). 44: 1383توسعه فرهنگی است(مونتابال، هاي  چالش

هـاي   توجه به رویکردههاي مطرح شده، توجه مشفقانه اي به مقوله فرهنگ  نشده اشـت. دغدغـه   اما با
فرهنگی سیاستمداران و اقتصاددانان است و هرچند که هاي  فرهنگی دانشمندان بدون شک متفاوت از دغدغه

  کنند. می حفظ آیند، اما به هر حال وجوه ممتاز خود را می شوند و به کمک یکدیگر می گاهی در هم ادغام
رویکرد فرهنگی نسبت به مهندسی فرهنگی چناچه بتواند به نوعی هارمونی و انسجام درونی دست یابـد،  

فرهنگـی بدسـت آورد،   هـاي   تواند پاي بست محکم و مناسـبی را در خـالل بنیادشناسـی    می با توجه به آنکه
به مقوله ي فرهنگ، نقش مهمی ایفـا  ها  سایر نگرشهاي  و کژيها  تواند در اصالح کاستی می عالوه بر آنکه

کند، همچنین قادر به نقادي درونی عمیق و مداوم خویش نیز خواهد بود. ماحصل درسـت تعامـل میـان سـه     
مسـئولیت شـغلی   «در کنار » مسئولیت فرهنگی«رویکرد قبلی با رویکرد فرهنگی، نهادینه شدن حس عمومی 

فرهنـگ  هـاي   و ایدهها  این پس باعث عقیم ماندن همه طرحاست. یعنی همان چیزي که نبودآن تاکنون واز 
  ). 135: 1387ساز و به عبارتی مهندسی فرهنگی است(ذاکر،

در مهندسی فرهنگی، مهندسی به معناي ارائه هندسه و شکل و طرح کلی یـک حرکـت کـالن فرهنگـی     
و بسترهاي حرکت  و ها  هاست تا با واسطه این طرح و نقشه حرکت و چشم انداز و دورنماي روشنی از زمین

و ساختارهاي فرهنگی حاصل گردد. به عبارت دیگر مهندسی فرهنگی یعنی ها  از ظرفیت و توان زیر ساخت
مهندسی کردن، مدیریت کردن، سامان بخشیدن، جهت دادن و اندازه کردن از نـوع فرهنگـی، بـا معیارهـاي     

).آنچه در این میان مورد بحث است آن اسـت کـه مهندسـی    1385فرهنگی و در قالب فرهنگی(صادقی رشاد،
  شناخت دقیق وضعیت موجود فرهنگی جامعه است. فرهنگی نیازمند 

فرهنگی، در حوزه ي فرهنگی، هاي  به منظور شناخت وضعیت موجود فرهنگی، عالوه بر شناسایی آسیب
باعث افزایش بازدارندگی  دهد که می به عنوان یک دفاع غیرعامل بوده و  اقدامات غیر مسلحانه اي را انجام

فرهنگی و تبلیغـی کشـور، تـداوم    هاي  حیاتی و حساس بخشهاي  ساختزیرهاي  دشمن، کاهش آسیب پذیري
ضروري فرهنگی، ارتقاء و پایداري ملی، تسهیل مدیریت بحران ناشی از تهدیدات دشمن، عملیات هاي  فعالیت

).  چراکه مهمترین بعد جنـگ نـرم،   1387گردد(موحدي نیا، می فرهنگی و روانی ضد تهاجم فرهنگی دشمن
آید؛ زیرا عـامالن جنـگ نـرم در پـی آن      می ه و تهاجم فرهنگی مقدمه جنگ نرم به شماربعد فرهنگی بود
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فرهنگـی، ارزشـهاي بنیـادین جامعه(خـدامحوري، والیتمـداري،      هـاي   هستند تا با استفاده از سازوکارها روش
نـوع   پایه (نگرش به بیگانگان، نوع حکومـت، هاي  دشمن ستیزي، عدالت خواهی، خودباوري و ...)  و نگرش

روابط اجتماعی و ....) را دستخوش تغییر قرار دهند. نتیجه جنگ نرم فرهنگـی، اسـتحاله فرهنگـی و تغییـر     
  ).15: 1389هویت است(فریزاد،

و اقداماتی که نحوه ي اداره ي مردم در شرایط تهدید و جنگ، ها  بنابراین، مهندسی فرهنگی تمامی طرح
دیدات فرهنگی و دفاعی و آماده سازي مردم و کشور براي مقابله بـا  ارتقاء آستانه ي تحمل ملی در برابر  ته

  تهدیدات دشمن را شامل میشود.
  روش پژوهش 

مدارك و  ،براي این منظور اسناد. شود می در پژوهش حاضر از روش تحلیل اسنادي و تحلیل مفهومی استفاده
با توجه به اهداف و سواالت پژوهش  دسته بندي وها  کتب مختلف و مرتبط با موضوع شناسایی و طبق مولفه

گیرند تا فهم روشنتري از مفاهیم فراهم نماییم ؛ که منظور از اسناد فقط متون و نوشته  می مورد تحلیل قرار
هاي  باشد که با توجه به کلید واژه می و ...ها  هاست که شامل منابع دست اول و دوم و مقاالت و پژوهش

 مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته شده ؛ همچنین در پژوهش اسنادي سعی مورد نظربررسی به مرور ادبیات
پژوهش هاي  شود، کلیه اسناد و مدارك موجود و مرتبط با موضوع پژوهش به منظور پاسخگویی به سوال می

 ،جامعه آماري یعنی عددي ندارندها  ). این دسته از پژوهش256: 1383 ،(ساروخانی. مورد بررسی قرار گیرد
و ها  متون و نوشته ،مدارك ،آید که جامعه پژوهش حاضر کلیه اسناد می جامعه تحقیق بحث به میان پس از

 ،مقاالت ،شامل کتابها ،منابع دست اول و دوم و آثار مربوط به موضوع شامل نوشتاري و غیر نوشتاري
دفمند و با توجه به به صورت هها  باشد. از جامعه فوق نمونه ها می و غیر نوشتاري شامل سایتها  پژوهش
پژوهش انتخاب و منابع ومراجع موجود یادداشت برداري شده و در جهت هدف پژوهش مورد هاي  گزاره

ي مورد پژوهش کیفی است که مطالب براساس ها  روش مورد استفاده براي تحلیل داده. گیرد می استفاده قرار
ابتدا، با استفاده از . مدارك و کتب و منابع دست اول و دوم وآثار مرتبط با موضوع احصاء گردید ،اسناد

مستلزم آن بود که از دالتهاي مفاهیمی مانند   غیرعاملتحلیل مفهومی براي ارتباط مهندسی فرهنگی و پدافند 
اییم و به فهم معتبر از معناي : فرهنگ، مهندسی فرهنگی، پندافند غیرعامل  و... فهم روشن تري فراهم نم

عادي یک مفهوم یا مجموعه اي از مفاهیم مرتبط دست یابیم و این که مفاهیم حاصل شده از چنین 
شوند و دست یافتن به تحلیلی قابل دفاع مستلزم فهم درستی از  می اصطالحاتی چگونه به یکدیگر مربوط

ي آن، ابتدادر ها  و محدودیتها  ان شناخت قوتمعانی آنهاست و کوشش در جهت تحلیل دقیق و تا حد امک
مبناي نظري و مطالعاتی طرح در خصوص پدافند غیرعامل و ضرورت آن در حوزه  ،بخش ادبیات تحقیق
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  غیرعاملفرهنگی، در این زمینه و سپس به مطرح کردن مهندسی فرهنگی به عنوان بستري براي پدافند 
  . گرفت پرداخته شد و مورد بررسی و واکاوي قرار

  بحث و نتیجه گیري
در جهان امروز، به خاطر بی توجهی به عنصر فرهنگ، عنصر اجتماع و هویت فرهنگی و اجتماعی، باید 

مثبتی را براي برنامه ریزي فرهنگی و اجتماعی داشته باشیم تا جامعه از این بی تعادلی که به هاي  تبعیض
ین حال باید نگران این مسئله باشیم که هر نوع مداخله واسطه توسعه مادي ایجاد شده، بیرون بیاید. در ع

جدید ولو با اهداف آرمانی و ایدئولوژي اگر با جامعه و سوابق فرهنگی، تاریخی و مذهبی و ملی تناسب 
  شود.  می نداشته باشد، منجر به بی تعادلی در جامعه

نگ همواره یکی از ابزارهاي از آنجا که در شرایط بحرانی مانند جنگ، چه پیش از وقوع و چه حین ج
دشمن، تهاجم فرهنگی و نیز عملیات روانی علیه کشور هدف به منظور تغییر هنجارهـاي اجتمـاعی و تغییـر    
افکار و رفتارهاي مردم و نخبگان و مسئولین با هدف پذیرش شرایط سـلطه در پـیش از تهـاجم و در حـین     

نظـامی خـود و   هـاي   هاجم و در نتیجه کاهش هزینهتجاوز نظامی و یا کاهش قدرت مقاومت ملی در برابر ت
باشد، لذا نقـش فرهنـگ و مهندسـی فرهنگـی در صـدر توجـه مسـئولین         می سهولت دستیابی به اهداف خود

فرهنگـی کشــور قــرار گرفتــه  و بررســی همــه جانبــه و دائمــی اقــدامات ضــد فرهنگــی و روانــی دشــمن،   
اجتماعی نمی تواند بـه موفقیـت مطلـوب    هاي  نگی و نهادپدافندغیرعاملی است که بدون انتشار الگوهاي فره

خود دست یابد.  از سوي دیگر مهندسی فرهنگی نوعی سیاست گذاري در حوزه فرهنگ یا سیاسـت گـذاري   
  مبتنی بر اهدافی تعریف شده از سوي سیاستگذار است. 

ـ  ه، دلسـوزانه و بلنـد   متولیان حوزه فرهنگ باید بر ضرورت برنامه ریزي فرهنگی و سیاستگذاري مدبران
مدت در حوزه فرهنگ، تاکید ویژه اي داشته باشند و بر این اعتقاد باشند که مهندسی فرهنگـی، بهتـرین راه   
مقابله با جنگ نرم است و با این نگاه و تاکید، به دنبال تدوین و ترسیم نقشه مهندسی و راهبردهاي فرهنگی 

ع که کار زیربنایی در حوزه فرهنگ که یکی از امور مهـم  در سطوح عالی و کالن کشور باشند تا این موضو
و اساسی است، تحقق یابد. از سوي دیگر مهندسی فرهنگی اگر بتوانـد بـه تقویـت مبـانی فکـري، اعتقـادي و       
سیاسی منجر شود، قدرت و توانایی تشخیص درست را فراهم نماید، بر خودباوري فرهنگـی در یـک جامعـه    

و اراده را در مقابله با جنگ نرم دشمن افزایش دهد، بدون شک آثـار ایـن نـوع     تاکید کند و در نهایت عزم
 غیرعاملاقدامات فرهنگی، پاسداري از مرزهاي فکري، جلوگیري از نفوذ و استحاله ي فرهنگی و یک دفاع 

  مستقل فرهنگی خواهد بود. 
غیرعامـل پیشـنهادات و   بنابراین با عنایت به مباحث مطروحه در حیطه ي مهندسـی فرهنگـی و پدافنـد    

  شود:  می راهکارهایی بدین شرح ارائه



  q  1705  واکاوي مفهوم مهندسی فرهنگی به مثابه مدیریت پدافند غیرعامل   
 

  

است، ضرورت به مشارکت طلبیدن  غیرعاملنظر به آنکه عرصه ي فرهنگ و اجتماع بستر اساسی دفاع 
  ضروري است.  غیرعاملعموم مردم در فهم اصول و مفاهیم دفاع 

غیرعامل در کاهش آسیب  توسعه فرهنگ و نهادینه سازي باور عمومی نسبت به تاثیر اقدامات -
  پذیري ها.

سیاست گذاري، طرح ریزي و برنامه ریزي راهبردي براي ایجاد عزم ملی و باور عمومی در رابطه  -
  براي کاهش خسارت ها. غیرعاملبا دفاع 

  برنامه ریزي دقیق و کار و تالش در جهت تقویت فرهنگ ملی و معرفی آن به جامعه. -
فرهنگی کشور به منظور ایجاد هم افزایی و همگرایی هاي  همشارکت در مهندسی فرهنگی دستگا -

  . حداکثري
تقویت زیر ساختهاي فرهنگی و آموزشی و فراهم ساختن فضا و الگوهاي رقابت سالم سیاسی  -

  جهت جلوگیري از هرگونه اقدام منجر به تنش و هرج و مرج.
ا هدف تثبیت مبانی مرجع  بهاي  و نهادهاي فرهنگی به نخبگان و گروههاي  توجه سازمان -

 فرهنگی و اجتماعی  پدافند غیرعامل. 

  منابع
مهندسی فرهنگی، مجموعـه مقـاالت همـایش مهندسـی فرهنگـی،      هاي  ). بایسته1385ابراهیمی، سید ابراهیم(

 تهران. 
). بازخوانی مفهوم مهندسی فرهنگی و آسیب شناسـی فرهنگـی در نظـام آمـوزش     1390ابراهیمیان،سیدحسن(

  ات قدرت نرم، سال دوم، شماره پنجم. عالی، مطالع
). تاملی در مفهوم مهندسی فرهنگی، خالصه مقاالت نخستین همایش مهندسی فرهنگی، 1385ارژمند، محمود(

  . 21و  20شوراي عالی انقالب فرهنگی، شماره 
  پدافند غیرعامل، تهران، بوستان حمید.هاي  ). دانستنی1389اسکندري،حمید(
تعریفها و مفهوم فرهنگ، انتشارات مجموعه فرهنگ آسیا، مرکـز اسـناد فرهنگـی     ).1387آشوري،داریوش(
 آسیا،تهران. 

  . 1381بیانات مقام معظم رهبري در جمع اعضا شوراي عالی انقالب فرهنگی سال 
). رویکردهاي متفاوت به مقوله مهندسی فرهنگی، فصلنامه پـژوهش حقـوق،   1387ذاکر اصفهانی، علی رضا(

  ).127-150:(24شماره 
جامعه شناسی در دوران معاصـر، ترجمـه محـس ثالثـی، تهـران: انتشـارات       هاي  ). نظریه1386ریتزر،جورج(

  علمی، چاپ دوازدهم.
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). روش تحقیـق در علـوم اجتمـاعی، جلـد اول، تهـران موسسـه مطالعـات و تحقیقـات         1383ساروخانی،باقر(
  فرهنگی.

  ). 51 -66: (69گی و جهانی شدن، فصلنامه پژوهانه، شماره). مهندسی فرهن1389سیفی،پري،عبیدي،حسنیه(
). بررسی جامعه شناختی مساله تهاجم فرهنگی و راهکارهاي مقابله با آن در جامعه فعلی 1382شریفی،علی(

  ). 116-103(12ایران، فصلنامه ره آورد مدیریت نظامی، سال چهارم، شماره 
از دیدگاه مقام معظم رهبـري، خالصـه مقـاالت نخسـتین     ). مهندسی فرهنگی 1385شمسینی غیاثوند، حسن(

  همایش ملی مهندسی فرهنگی، تهران: دبیر خانه شوراي عالی انقالب فرهنگی.
). مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی، دو هفته نامه مهندسی فرهنگی، شـماره  1385صادقی رشاد،علی اکبر(

  دوم، تهران، دبیرخانه شوراي عالی انقالب فرهنگی.
). تعامل سند چشم انداز نظام با نقشه مهندسی فرهنگی، ماهنامه مهندسی فرهنگی، شـماره  1386ی،برزو(فره

 . 9و  8
  ). چیستی جنگ نرم و راهکارهاي عملیاتی مقابله با آن، تهران: نشر بصیرت قرآنی.1389فریزاد، مجید(

مهوري اسالمی ایران در مقابله بـا  ). نقش اقتدار فرهنگی ج1391علیزاده، محمد جواد، مرادي صالح، علیرضا(
  . 38تهاجم فرهنگی از منظر امام خامنه اي، فصلنامه امنیت پژوهی، سال یازدهم، شماره 

). تبیین مهندسی فرهنگی با نگرشی به فرهنگ زیر بنـاي اصـلی توسـعه پایـدار، فصـلنامه      1390ملکی،سعید(
  ). 185-209:( 32و  31فرهنگ ایالم، شماره 

  ). مفاهیم نظري و عملی پدافند غیرعامل، تهران: سپاه پاسداران. 1387ر(موحدي نیا،جعف
  . 4). چپ و فرهنگ، ترجمه میترا شعبانی، ماهنامه فروغ، شماره1383مونتابال، مونوئل واسکز(

). درآمدي بر مهندسی فرهنگی نظام توسعه امنیت پایـدار،  1391ناظمی اردکانی، رمضانی، رمضانی، حسینعلی(
 آفاق امنیت، سال پنجم، شماره پانزدهم.فصلنامه 

Mullerr,Francis(2000). Culture and meta culture. Rutledge. London. 
   



  جهانی شدنمعماي مقابله با قدرت نرم در عصر 
  2فاطمه منصوریان راوندي ،1نرگس نیکخواه قمصري

  
  چکیده

نفوذ و منجر به ، ارتباطیهاي  فناوريرشد فزاینده  ۀواسط هب، اطالعات و ارتباطات ةتحول در حوز
و سـطوح  هـا   جهان جهانی شده امروز  شده و همه ابعاد ,عرصـه در ها  نهي رساها فعالیتره گست

قرار داده که به نوبه خود عالوه بر  تأثیرموقعیت جدیدي را تحت  ،انسانزندگی فردي و اجتماعی  
پیش هاي  از جمله چالش. چالشها و نگرانی هایی را مسبب شده است، کارکردها و نقشهاي مثبت

قدرت نرم معطوف به امپریالیسم فرهنگی است که امنیت و هاي  رو در جهان کنونی توسعه مکانیزم
در جوامع مختلف را به مخاطره انداخته و نوعی بسـیج  ها  و فرهنگها  لتمها  آرامش خاطر دولت

بـه دیگـر سـخن ضـرورت مقابلـه بـا       . کند می همگانی براي مقابله با چنین شرایطی را ایجاب
جهان عالوه بر اهمیت روز افزون آن بـراي  اي  هرسانهاي  قدرتقدرت نرم از سوي هاي  مکانیزم

خاص نیازمند استراتژي هایی هاي  ض تهاجم به واسطه ویژگیعموم ذینفعان یک فرهنگ در معر
باشد و از همین رهگذر مواجهه هوشمندانه و تخصصی  می خاص و متناسب با ماهیت قدرت نرم

یک نهاد  عنوان بهاین نوشتار بر آن است تا با تمرکز به نقش دانشگاه . کند می اقشار خاصی را طلب
، هنگی پس از شناسایی ابعاد و نمودهاي متفاوت قدرت نـرم فعال در عرصه تولید و بازتولید فر

پدافنـد   عنوان بهتواند  می پاسخ مناسبی براي این پرسش بیابد که امکانات متعدد دانشگاه چگونه
از یکسو در خدمت خنثی سازي قدرت نرم اعمال شده برآید و از سـوي دیگـر خـود     غیرعامل

فرصتی براي مشارکت و سامان فرهنگی ، باطات جهانیمولد قدرت نرم در عصر توسعه ارت عنوان به
  . جهان معاصر بیابد

  پدافند غیرعامل –دانشگاه ، جهانی شدن، قدرت نرم :ها کلیدواژه
   

                                                   
  n_nikkhah_gh@kashanu.ac.irدانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان  /  استادیار گروه علوم اجتماعی، .1
  fmansoriyan@yahoo.com ارشد جامعه شناسی دانشگاه الزهرا /  کارشناس .2
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 مقدمه و طرح مساله  
ارتباطی ,ارتباطات کالسیک همچون انتقال صداي انسان، جاي خود را به هاي  بواسطه رشد فزاینده تکنولوژي

این تبادل و تکامل  ها، صوت، متن، موزیک، تصاویر ثابت و متحرك داده است. وسیعی از دادهمبادله مقادیر 
ها نیز وجود دارد. استفاده وسیع از ها و همچنین بین خود رایانهنه تنها بین انسانها بلکه مابین انسانها و رایانه

هایی از این پیشرفتها  ینترنت، نمونهپست الکترونیک و دستیابی به اطالعات از طریق وب سایتهاي متعدد در ا
جوي اطالعات واند. سهولت در دسترسی و جست اي دگرگون ساخته هستند که جامعه را به طور پیچیده

اي توأم با امکانات عملی نامحدود در مبادله و توزیع اطالعات، بدون توجه به موجود در سیستمهاي رایانه
توان از آنها به دست  آور مقدار اطالعات موجود و آگاهی که میفواصل جغرافیایی، منجر به رشد سرسام 

اي گردیده است، اما  بینی نشده آورد، شده است. اطالعات، موجب افزایش تغییرات اجتماعی و اقتصادي پیش
  پیشرفتهاي مذکور پیامدهاي منفی نیز داشته است .

ها  شده امروز و متاثر شدن همه ابعاد ,عرصهجهان جهانی در ها  نههاي رسا فعالیتره نفوذ و گست ،بنابراین
و سطوح زندگی فردي و اجتماعی  انسان , موقعیت جدیدي را سبب شده که شاید شباهتی اندکه با گذشته نه 

و   آمـوزش  هدایت و راهنمـایی، به ها  هاي رسانه زمانی کارکردها و نقش. چندان دور حیات وي داشته باشد 
تعریف هاي  حدود بود لیکن امروزه عالوه بر نقشتجاري و سرانجام سرگرمی ماطالع رسانی , تبلیغات خبری

قرار گرفته است .در پرتو چنین شرایطی ,عالوه ها  تهدید و جنگ نیز در زمره کارکردهاي رسانهشده پیشین 
پرسشـهایی  نیـز دربـاره منـابع و     ،بر ماهیت ,انواع ,سطح و گستره اثر گـذاري ایـن تهدیـد و جنـگ نوپدید    

از اینرو نوشتار حاضر بر آنست تـا بـا   . شود  می مقابله با آن در سطوح ملی و منطقه اي مطرحهاي  ستراتژيا
و تهدیدات نرمی که در دانشگاه کاشان به عنوان نمونـه اي از اجتماعـات علمـی و     ها  تمرکز بر انواع آسیب

و تهدیدات مذکور معرفی و ها  آسیب فرهنگی جوانان در ایران اسالمی ,منابع قدرت موجود را در مواجهه با
در نهایت مبتنی بر منابع بر شمرده شده راهکارهایی جهت فائق آمدن و خنثی نمودن تهدیدات مذکور ارائـه  

  . نماید
  مبانی نظري و مفهومی  

به دنبال آن نیست  تبلیغات امروز(غرب)«کند که: هربرت مارکوزه در کتاب انسان تک ساحتی، تصریح می
را از نادرست و  حقیقت را از اشتباه بازشناسد، بلکه آنچه را بخواهد به صورت حقیقت یا اشتباه که درست 

  ).1390(نقیب السادات،».دهد کند و آن را در برابر کاري انجام شده قرار می به ذهن آدمیان تحمیل می
تبلیـغ فقـط در کنتـرل     نیز در تاکید بر این مضمون گفته بود که کـار « گوبلز,وزیر تبلیغات آلمان نازي، 

امـور زنـدگی و     اي است بـراي کنتـرل تمـام    شود،بلکه تبلیغات،وسیله خدمات اطالعاتی و هنري خالصه نمی
نقاط دنیا در یک جریـان    ترین توانند جوامع گوناگون و متفاوت از هم را در دوردست می تفکرات جهانی و
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هـاي اتفـاق افتـاده داشـته      هـا و حادثـه   یمی با پدیدهکه ارتباط مستق فکري مشترکی رهنمون کنند و بدون این
). 1383ساري، .»(برسانند   ي خاصی به اجماع فکري تأثیر جریان اطالعاتی منظم در مورد مسئله  باشند،تحت
هاي سیاسی  ي این وسایل معتقد است:در بحران بینی آینده هاي ارتباطی با پیش از منتقدان تکنولوژي،آلوین تافلر

که  محور مانورهاي قدرت در  هاي اطالعاتی حرف اول را خواهند زد.او معتقد است جهان،تاکتیک در  آینده
  قدرت دستکاري«ها چیزي نیست جز تشکیل خواهند داد و این تاکتیک  هاي اطالعاتی آینده را همین تاکتیک

البتـه   .انجام خواهد شدها برسد، به رسانه  ي ان نیز حتی پیش از آنکه این اطالعات که بخش عمده»اطالعات
بـرداري در ایـن نظـام     هاي مورد بهـره  در جدید ارتباطی و تکنیکهاي  ي فناوري نقش اصلی این امر بر عهده

 ).1380(موالنا،ارتباطی جدید است
محصول انقالب صنعتی چهارم یا همـان انقـالب ارتباطـات و     1996جامعه اطالعاتی که به بیان کاستلز 

... جنگی است نوین و متفاوت با تجربه دیرین اطمینان و  شجاعت، عقیده،  فکر،یه اطالعات است ,جنگ عل
پیروزي در مقابل دشمن در گرو دژ ,برج و بارو ,تانگ ,مسلسـل  ملتها .جائیکه حتی تا اواخر قرن بیستم نیز 

جنگ عصر جدید که به جنگ نرم موسوم گشـته رسـانه جـاي همـه انـواع جنـگ افزارهـاي        بود ,در و... 
در واقع جنگ نرم به عنوان یـک  . کند می نقش آفرینیمنازعه سلیحاتی را گرفته و به تنهایی در این عرصه ت

ن تقویت جبهه ذهنی ,فکري ,شناختی ,عاطفی و رفتاري همزماهاي  استراتژي هدفمند و معطوف به همه جنبه
مه ریزي شده از ظرفیت رسانه جبهه غیرخودي را نشانه گرفته و در اقداماتی برناخودي و تضعیف و تخریب 

که در   هایی جنگ«گوید: استاد کانادایی ارتباطات می,مارشال مک لوهان). 1380شود(کاستلز، می بهره برداري
هـا بـه    بلکه این جنگ نبرد نخواهند بود،  هاي ي تسلیحات جنگی و در میدان آینده رخ خواهند داد،به وسیله

مبتنی بر آنچه گفته شـد ,از آنجـا    کنند. هاي جمعی به مردم القاء می هرسان  دلیل تصوراتی رخ خواهد داد که
را وارونه نمایش دهند،کتمان کنند،تحریف یا سانسور نماینـد و یـا بـا انعکـاس       توانند حقایق میا ه رسانهکه 

هـا و   تسلط بر رسانه, برخی اخبار واقعی و غیر واقعی به تهییج و تحریک و یا آرامش افکار عمومی بپردازند
ها قرار  ي سیاست یعنی دولت ي صحنه اي را در اختیار بازیگران عمده ها،قدرت عظیم و فوق العاده خبرگزاري
اند به تغییر باورهـا و   توانسته  هاي خبري و اطالعاتی اي که به خوبی با به کارگیري اهرم گونه به  داده است،

جو براي  هاي سلطه قدرتنرو ای از د.فراملی اقدام کنندهی به افکار عمومی ملی یا  هاي جمعی و یا شکل نگرش
اي  اي یا جنگ روانی رسانه جنگ رسانه  ریزي ها در جنگ و طرح تحقق اهداف خود،به کارکرد مؤثر رسانه

از جنگ نرم نیز مورد   تواند براي مقابله با تهدیدات ناشی طور همزمان می بهتی که قابلی؛ توجهی جدي دارند
بخشی و آموزش مقتضی با واکسینه کـردن مـردم در    با آگاهی  هاي جدید ارتباطات گیرد.فناورياستفاده قرار 

اي  هـاي مـدرن رسـانه    توانند سد استواري براي مقابله بـا جنـگ   ي جنگ روانی،می هجوم امواج بیگانه  مقابل
 ). با13(ترزیس،آورد همراهتري را به  زایی را کاهش داده و امنیت گسترده باشند و با این نوع از اقدامات،آسیب
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اولیه فراتر رفته و کارکردهاي تهدیدآمیز و   هاي اجتماعی ها در دنیاي معاصر که از نقش توجه به نقش رسانه
هـاي   تکنولـوژي   گیرندگان و رهبـران سیاسـی غـرب بـراین باورنـد کـه       تصمیم طلبانه نیز یافته است، جنگ

ایـن تفکـر بـا    د. کـاهش دهنـ  از این طریق را نیز اقتصادي سادي رکود و ک،توانند حتی می اطالعاتی و ارتباطی
این اعتقاد نیز در نزد سردمداران غرب وجـود دارد    اي که گونه گردد،به شتاب بسیار از جانب غرب دنبال می

جهـانی علیـه     محوري فرآیندهاي اطالعاتی و ارتباطی در برخـورد نظـامی بـا مقاومـت      توجه به نقش که با
. تأخیر فراوانی شـده اسـت   »نظامی-رابطه اطالعاتی«  دي فرهنگی و اقتصادي غالب،در امر بررسیترتیبات نها

گـذاري بـر روي    معطـوف بـه سـرمایه     هـاي اخیـر مراکـز نظـامی دنیـاي غـرب       همین دلیل عمده فعالیت به
. ده اسـت شـ در کشورهاي غیر غربی هاي جنگ روانی براي ایجاد بحران  اي و تکنیک ها،فعالیت رسانه رسانه

هاي به انقیاد کشیدن  اي و شیوه هاي نفوذ رسانه مکانیزمشیوه نوین عملیاتی خود مستلزم شناسایی  شناخت این
  دیگر کشورها است .

 ،نـو  طلبان جهانی در نقاط گوناگون جهان با رویکرد استعمار فـرا  امروزه تهدیدات فزاینده از سوي قدرت
جنـگ  «  گوناگون شکل گرفته که در اصطالح جنگی مدرن با عنوانهاي  ها در قالب براي افکار عمومی ملت

مردم و همچنین  مقام معظم رهبري، جنگ نرم را به معناي ایجاد تردید در دل و ذهن. شود می خوانده »نرم
 )1388مقام معظم رهبري،آذر ماه .( دانند می هایی چون تهاجم فرهنگی و عملیات روانی پدیدهشامل 

هاي افراد، تعابیر  ها و برداشت اي از تلقی دامنهک , هاي کالسی ي جنگ تعبیر گذشته جنگ نرم در مقابل
دانشگاه ملی جنگ آمریکا،جنگ   تئوریسین»/جان کالینز«. گیرد می در برهاي گوناگون را  ها و دولت جریان

فکـري    در مختصـات شده از تبلیغات و ابزارهاي مربوط به آن براي نفوذ   ي طراحی استفاده«نرم را عبارت از
دانـد.ارتش ایـاالت    مـی »شـود  ملی مجـري مـی    هایی که موجب پیشرفت مقاصد امنیت دشمن با توسل به شیوه

شـده از    ي دقیـق و طراحـی   جنـگ نرم،اسـتفاده  «متحده نیز جنگ نرم را بدین صورت تعریف نموده اسـت: 
احساسـات،تمایالت و رفتــار  تبلیغـات و دیگـر اعمـالی اسـت کـه منظـور اصـلی آن تأثیرگـذاري بـر عقاید،         

  دوست است،به نحوي که براي برآوردن مقاصد و اهـداف ملـی پشـتیبان     هاي طرف و یا گروه دشمن،گروه بی
 ).1388به نقل از میلسن،1388احمدزاده،.»(باشد

اي کـه   نرم،روانـی و تبلیغـات رسـانه     تـوان هرگونـه اقـدام    باتوجه به نکات طرح شده،جنگ نرم را مـی 
دارد،  دف را نشانه گرفته و بدون درگیري و استفاده از زور و اجبار بـه انفعـال و شکسـت وا مـی    ي ه جامعه

اي،عملیـات روانـی، برانـدازي نـرم،انقالب نـرم،انقالب       تعریف نمود.جنگ روانی،جنگ سفید،جنگ رسـانه 
عنـوان یکـی از    اي بـه  جنگ رسانه ،ند. در این میانباش جنگ نرم می  از اشکالهمه مخملی،انقالب رنگی و...

ها بـراي تضـعیف    روزافزرون از رسانه  المللی به استفاده هاي جدید بین انواع تکامل یافته جنگ نرم و جنگ
ها،مطبوعات،ماهواره،رادیو،تلویزیون،  ها اعم از خبرگزاري رسانه  گیري از توان و ظرفیت کشور هدف و بهره
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اسـت. در ایـن جنـگ سـربازان میـدان        یـا منـافع ملـی   اینترنت و اصول تبلیغات به منظور پیشبرد اهداف و 
هــا و  هــاي مختلـف اعــم از مکتوب(روزنامـه   رسـانهن   نبرد،خبرنگاران،گزارشگران،سـردبیران و نویســندگان 
هـا)و   ماهوارهاي و خبرگـزاري   هاي المللی(شبکه اي و بین مجالت)صوتی و تصویري(رادیو و تلویزیون)ماهواره

اي  رسانه  هاي الکترونیکی انتقال پیام)هستند. اگر چه جنگ اینترنتی و روش  هاي تاینترنتی و الکترونیکی(سای
کند، اما این به آن مفهوم نیست که در سایر مواقع  هاي نظامی کاربرد بیشتري پیدا می عمدتا به هنگام جنگ

کـه حتـی     گی استاي تنها جن گیرد.جنگ رسانه نبوده و یا مورد استفاده قرار نمی  اي در جریان جنگ رسانه
داشته و هر کشوري از حداکثر توان خـود بـراي     در شرایط صلح نیز بین کشورها به صورت غیررسمی ادامه

اي ظـاهرا میـان رادیـو و     کند.جنگ رسـانه  گیري می ها،بهره خویش با استفاده از رسانه  پیشبرد اهداف سیاسی
هاي اینترنتی جریان دارد،  هاي خبري و سایت بکهها، ش ها،مفسران مطبوعاتی،خبرنگاران خبرگزاري تلویزیون

نهفته است »اي یک کشور رسانه  سیاست«اما واقعیت آن است که در پشت این جدال ژورنالیستی،چیزي به نام
و   هاي اطالعـاتی و امنیتـی   هاي سري سازمان ها یا بودجه مصوب پارلمان  هاي رسمی که مستقیما توسط بودجه

یه شده و همه آحاد جمعیتی کشورهاي غیر خودي به ویژه جوانان و نیروهاي فعال هاي جاسوسی تغذ سرویس
  ).1389دهد(خاشعی، می وموثر آنها را هدف قرار

تـدوین  «، »طراحـی «گیـري دربـاره    موجب شده تـا تصـمیم  » اي جنگ رسانه«هاي ابعاد مختلف  پیچیدگی
، »کردن اهداف و مأموریتهـاي تعریـف شـده    نحوه عملیاتی«، »تکنیکهاي کاربردي« ،»چارچوبها«، »استراتژي

اسـتفاده حـداکثر از تـوان هـر رسـانه بـا توجـه بـه امکانـات انتشـار مکتـوب، چـاپی، صـوتی، تصـویري،               «
همکاري گسـترده , هماهنـگ و نزدیـک بخشـهاي نظـامی،      » اي، اینترنتی و سرانجام انتشار آنالین چندرسانه

طلبـد. بنـابراین    غاتی و حتـی علمـی و فرهنگـی یـک کشـور را مـی      اي و تبلی امنیتی، رسانه  سیاسی، اطالعاتی،
اي نه لزوما ژنرالهـا، بلکـه احتمـاال اسـاتید دانشـگاه و دپارتمانهـاي علمـی بـه ویـژه           ,طراحان جنگ رسانه

  چون ارتباطات در دانشگاههاي معتبر هر کشور باشند .هاي  رشته
ها جریان داشته  و فکر وذهن و نگرش مردم  نها و عدسی دوربی جنگی که در رادیوها، صفحات تلویزیون

گیرد ,خود به زیرکی مانع از اطالع مردم نسبت به وجود جنگ سنگینی کـه   می را به آرامی و زیبایی نشانه
اي، اگر چه در نهایت تغییر کارکرد و  شود  چرا که هدف جنگ رسانه می بر فضاي تنفسی آنها جریان دارد،

رز ملموسی به جاي هدف قرار دادن مستقیم دولتها، ملتها را هدف بمبـاران خـود   عملکرد دولتهاست. اما به ط
بنیاد چنین تالشی بر این عقیده استوار است که اگر بتوان افکار عمومی را نسبت به موضـوع یـا   .دهد قرار می
بـه آن  اي قانع کرد یا به آن سمت و سوي خاصی بخشید، مسلما دولتها نیز تحـت فشـار افکـار عمـومی      پدیده

اي برخالف جنگهاي نظامی که عمـدتا میـان دو    ). جنگ رسانه1383سمت کشیده خواهند شد(ضیایی پرور،
تواند میان یک گروه از کشورها با گروه  یابند، می جریان می» چند کشور به عنوان ائتالف با یک کشور« یا 
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علیه جهان اسـالم و جنـگ   اي غرب  جنگ رسانه .بزرگ دیگري از کشورها با ویژگی مشخص جریان یابد
جنـگ  «توانیم آن را بـه   اي غرب علیه کشورهاي جهان سوم، دو نمونه بارز از موضوعی هستند که می رسانه

  تعبیر کنیم.» اي جهانی رسانه
ها و دستکاري افکار عمومی آنها، به منظور تغییر رفتـار و   در واقع ,در جنگی که با هدف برخورد با ملت

اي، بــا ابزارهــاي  و رســانه  هــاي فرهنگــی هــاي کشــور هــدف توسـط استراتژیســت  یـا رویکردهــاي دولــت 
هاي تبلیغـات   متخصصان تبلیغات،استراتژیست ،آید، سربازان نه تنها اي،طراحی و به مرحله اجرا در می رسانه
بـه  .ها بلکه همـه مصـرف کننـدگان محصـوالت رسـانه اي هسـتند       فرهنگی و رسانه  المللی و کارگزاران بین

ــا ــه   عبـ ــان برنامـ ــدگان و مخاطبـ ــد کننـ ــر تولیـ ــاي  رت دیگـ ــون هـ ــو، تلویزیـ ــایت رادیـ ــاي  ها،سـ هـ
ها و سایر وسائل ارتباط جمعی نـوعی رابطـه عرضـه و     المللی، ماهواره هاي بین اینترنتی،مطبوعات،خبرگزاري

ادامه  دهند که هوشیاري ,آگاهی و توان کنترلی مخاطب به شدت در می تقاضا را در تعامل با یکدیگر سامان
هاي مورد استفاده در این برخورد هدفمند و حساب شده رسانه  مهمترین تاکتیک. گذارد می این مناسبات اثیر

  سازي،برچســب زدن، تعمـیم جــذابیت انتقــال، شــهادت دادن، مــردم  ســازي، برجســته اي  عبارتنـد از:انگــاره 
 هاي یکدست و... عوام،کارت

شعاع قـرار    که به انجام اقدامات و عملیات که براي تحتاز دیگر اشکال جنگ نرم ,جنگ روانی است 
هـا و بحـران روانـی و اجتمـاعی بـا اسـتفاده از        جامعـه و ایجـاد تـنش    دادن طرز تفکرات و عقاید افراد یک

کند .دو دسته از عوامل ذهنـی شـامل شـناخت     می تبلیغی و روانی داللت  هاي ها و شیوه ها و تاکتیک تکنیک
هاي مذهبی  هاي روانی و عوامل عینی و محیطی شامل تفاوت هاي فردي و گرایش انگیزه  ذهنی افراد مخاطب,

غیـر  هـاي   هاي طبقاتی در زمینه سازي جنگ روانی توسط نیروها و رسانه نژادي  و تفاوت هاي قومی ,تفاوت
 . خودي موثر است

فرهنگی و علمی هاي  ارهاي رسانهعملیات روانی در سطوح استراتژیکی ,تاکتیکی و  تثبیتی با استفاده از ابز
متنـوع  عملیـات   هـاي   از جمله مهمتـرین از تاکتیـک  . گیرد می براي نفوذ در طبقات و اقشار مختلف صورت

توان به برچسب زدن , تلطیف و تنویر, انتقال: انتقـال اقتـدار، حرمـت و     می روانی و رسانه اي در جنگ نرم
گویی, دروغ  سط افراد معروف و مشهور , شایعه پراکنی , کلیمنزلت امري به چیزي دیگر , تصدیق امري تو

سـازي, ارائـه    زدایـی و اهـریمن   انسـانیت  ،گویی و بزرگنمایی ,انحراف جهت و نتیجه پیام در اثر پاره حقیقت
چکانی یـا ارائـه اطالعـات در یـک بـازه زمـانی        آمیزمبتنی بر آمارهاي ساختگی , قطره هاي فاجعه پیشگویی

اما به صورت نامنظم , حذف و سانسوربه منظور ایجاد ابهام , جاذبـه هـاي جنسی,ماسـاژ پیـام      نسبتا طوالنی
متناسب با شکل مورد انتظار آن ,ایجاد تفرقه و تضادمیان حامیان جبهه رقیـب ,تـرور شخصـیتهاي سیاسـی و     

نگرانـی از آینـده   فرهنگی , تکرار زمانمند , ایجاد ترس و رعبدر راستاي تضعیف روحیه مقابله و بـدبینی و  
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رسـانه اي پیرامـون   هـاي   ,مبالغه و  مغالطه  اشاره نمود که  با نگاهی گذرا به حجـم انبـوه مطالـب و پیـام    
و از طرفـی کـاربرد اخبار،اطالعـات و      هاي مطلوب غـرب در قالـب انتشـار کتاب،مجلـه و روزنامـه      انگاره
سیار در این زمینـه اهمیـت و اولویـت  ارزشـی     ي ب وابسته و صرف هزینه  هاي خبري ها از سوي پایگاه تحلیل

  ). 1391شود (نائینی، می جنگ مشخص
  و تهدیدات پیش رو ها  آسیب

افزارانه است.این  بنا بر آنچه تاکنون گفته شد ,تغییرات حاصل از تهدید نرم،ماهوي،آرام،ذهنی،تدریجی و نرم
سازي و اقناع و در  استفاده از شیوه القاء،مجابفیزیکی و با   هاي تهدید همراه با آرامش و خالی از روش

توان فهرست زیر را به مثابه  شود.در مجموع می می  بسترهاي قانونی بدون ایجاد حساسیت و برانگیختن اعمال
 تهدیدات سخت و نرم برشمرد.  نقاط افتراق

 حوزه تهدید و جنگ نرم،حوزه اجتماعی،فرهنگی و سیاسی است. -
 گیري آن مشکل است. نخبگان و اندازه  ده و محصول پردازشی ذهنیتهدید و جنگ نرم پیچی -
سازي به  شناختی در تغییر رفتار،مجاب روان  هاي گیري از مدل روش اعمال تهدید و جنگ نرم،بهره -

 است.  سازي القاء و قانع
آن،اغلب فاقد عکس العمل است،یعنی   تهدید و جنگ نرم به دلیل ماهیت غیردینی و محسوس -

حمایتی را در جامعه و -هاي سطحی غیرخشونتی دارد و بناراین حوزه  آمیز بوده و جنبه مسالمت
 انگیزد. حکومت برنمی

  و پیروزي آن،بسیار سخت است.  ارزیابی پیامدهاي تهدید و جنگ نرم و تشخیص میزان شکست -
اي بر  ماهواره  لوژيبه هر حال ,جائیکه در سالهاي اخیر , هیچ امکانی براي نادیده گرفتن نقش مؤثر تکنو

ساختار ارتباطات و اطالعات در سراسر جهان وجود ندارد, چنانچه رهبر معظم انقالب فرموده انـد ,تهـاجم   
. دهـد  مـی  فرهنگی به اشکال گوناگون اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان و حتی نخبگـان را هـدف قـرار   

هـا در ایـن جنـگ     یت ملی , دینی و اجتماعی ملتهاي بنیادین جوامع و هو بدیهی است , در این تهاجم ارزش
هدف قرار گرفته و در راستاي این هدف کلی و ریشه اي نه مستقیم کلیت سـازمان فرهنگـی جامعـه بلکـه     
فراتر از تبادل طبیعی و متداول فرهنگی و به صورتی برنامه ریزي شده عناصر فرهنگ در طیفی گسـترده از  

و از آنجا که معموال هر عنصر مادي یا . گیرد  می را در معرض استحاله قرارمادي تا  غیر مادي آن هاي  مولفه
آفریند ,تغییر و استحاله هر عنصر , تغییر و  می غیر مادي فرهنگ درون یک مجموعه , هویت معناداري را

بـه دیگـر سـخن تهدیـد علیـه      . دگرگونی تدریجی و هماهنگ دیگر عناصر را نیز به همراه خواهد داشـت  
اي بنیادین نه مستقیما در سطح کالن بلکه در سطح خرد حتی بـا کاسـتن یـا افـزودن شـئی نمـادین بـه        ارزشه

از جملـه مصـادیق تهدیـد در سـطوح خـرد کـه عمـدتا در میـان         . گیرد می مجموعه عناصر فرهنگی صورت
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  توان به شرح زیر فهرست نمود : می دانشجویان مشهود است را
  گرایی مصرفو  رواج تنوع طلبی -
  هاي کاذب عرفانمعنویت غیر اسالمی ,بدعتها و خرافات راه یافته در دین و گرایش به  -
استقبال از سبکهاي زندگی غربی از نوع پوشش و آرایش گرفته تا روابط نامتعارف با جنس  -

  مخالف 
  مبتذل و بی محتوا به جاي نوع سنتی و عرفانی اصیل آن هاي  استفاده از ادبیات,موسیقی و هنر -
  هاي فرهنگی و فرهنگ سنتی  و بیگانگی با سنتگسست  -
  استرس ,اضطراب و هیجانات غیر واقعی -افزایش  -
 شک گرایی , احساس گرایی ,نا عقل گرایی ,تکثر گرایی و خود محوري معنوي  -
  بی تفاوتی و بی عالقگی نسبت به ارزشهاي  فرهنگ اسالمی و ایرانی  -
  از مهمترین مراسم دینی بی اعتمادي وبی احترامی به روحانیت و برخی  -
  یاس و نا امیدي نسبت به آینده شغلی و شرایط زندگی آتی خود -
  بی اعتمادي نسبت به کارآمدي الگوهاي سیاسی و فرهنگی اسالمی  -
  بی اعتمادي و بدبینی نسبت به روال امور  -
  رجحان یافتن برخی ضد ارزشها به جاي ارزشها  -
  چنین نقض آنها توسط دیگران صوري و سطحی برخورد کردن با ارزشها و هم -
  فردگرایی و عدم تمایل به فعالیتهاي جمعی - -
  ).1391برجسته نمودن نقاط منفی و با دیده تردید در موفقیتها و نقاط مثبت نگریستن و...(نائینی، -

کند ,شرایط زمینـه اي تـاثیري بسـزا در تعیـین      می از آنجا که  تهدیدات نرم در بستر شرایط داخلی عمل
در واقع به همان نسبت که محدودیتهاي ساختاري , محیطـی  . و سرنوشت آن بر جاي خواهد گذاشتکیفیت 

زمینـه مســاعدي بــراي تضـعیف و تخریــب تــوان تـدافعی و مقابلــه اي  در برابــر     –مــدیریتی  –و عـاملی  
  . داشتشود , تقویت توان تهاجمی آن را نیز در پی خواهد  می گوناگون جنگ نرم محسوبهاي  استراتژي

تواند اثر تهدیـدات نـرم را    می از اینرو برخی از محدودیتهاي ساختاري و عاملی پیش روي دانشجویان که
  شود : می قوت بخشد به شرح زیر فهرست

 عدم استفاده مناسب و کافی از محتواي دروس عمومی  -
  برخوردهاي نامناسب و غیر جذاب برخی روحانیون  -
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شگاه حول تقسیم کار واحدي در زمینه تقویت مبانی اعتقادي فرهنگی دانهاي  عدم هماهنگی بخش -
  ,اجرایی و نظارتی 

 تفریحی و جذاب با محتواي مذهبی و فرهنگی هاي  عدم برگزاري برنامه -
 عدم توجه به مشکالت مالی و شغلی دانشجویان و دانش آموختگان  -
 اساتید فرهنگی به ویژه در سطح هاي  سطح نسبتا ناکافی و پایین محتواي بسته -
هاي  به جاي احساس نیاز واقعی براي بسته-سیستم امتیاز فرهنگی  –جایگزینی اجبار منزلتی  -

  ). 1389فرهنگی (عالالدینی،
  

  منابع قدرت نرم  
دیر زمانی است که توهم منحصر بودن قدرت به سالح آتشین، ابطال شده است.اگر افرادي تا اواخر قرن 

کردند،امروز  قدرت نظامی را تنها راه افزایش توان یک کشور قلمداد میگسترش   بیستم وجود داشتند که
کسی در غلط بودن این نظریه شکی ندارد. رخدادهاي چند دهه گذشته اثبات کرده که داشتن تانک مهم 

نشسته است.بسیار اهمیت دارد که   اي از ایمان،پشت تانک نیست؛ مهم این است که چه کسی و با چه درجه
اقناع به وسیله   ،واقعا دشمن است و مستحق نابودي است.این»دشمن«باشد که  تا چه اندازه قانع شدهیک سرباز،

شود که دشمن قبل از اینکه دست به اسلحه  موجب می  گیرد.از طرف دیگر،قدرت نرم قدرت نرم انجام می
صورت خالصه،قدرت ). پس به 1390دفاع را از دست بدهد و از مقاومت منصرف گردد(بیگدلو،  ببرد،قدرت

 نرم دو کارکرد اصلی دارد:
بخشی به نیروي خودي(حق با ما است)و اقناع مردم براي پشتیبانی از  کارکرد ایجابی:مشروعیت -

 صاحب قدرت؛
زدایی از نیروي دشمن(این افراد شایسته نابودي هستند)و سلب مقاومت از  کارکرد سلبی:مشروعیت -

 .آنها
سازد.در  ها را محقق می فرهنگی کار ویژه  فرهنگ است و با ابزارهاي عمده حوزه عملکرد قدرت نرم در

اي کـه بـه طـور عمـده از غـرب پخـش        به سلطه فرهنگی است. پیامهاي فرهنگـی   جنگ نرم،هدف دستیابی
کند.بنابراین ,جنگ  فرهنگی را القا می  جویی شود، بر مبناي مدل آمریکایی ساخته شده و احساسی از سلطه می

اعمـال  هاي  د مختلف فرهنگی ,سیاسی ,اقتصادي ,اجتماعی , روانی و امنیتی داشته و منابع ,ابزار و شیوهنرم ابعا
و پیشبرد این جنگ و همچنین مقاومت و تهـاجم معکـوس در برابـر آن نـرم افزارانـه و فرهنگـی اسـت و        

ختاري و مدیریتی است نرم منابع انسانی ,لجستیکی ,مالی ,سا -مقابله –مهمترین الزامات جنگ و ضد جنگ 
). منابع انسانی در دانشگاه دربرگیرنده اسـاتید و دانشـجویان و مسـئولین فرهنگـی و آموزشـی      1391(دهقانی،
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است که بسته به میزان روحیه جهادي ,تعهد دینی و ملی , اراده و عـزم شخصـی ,دانـش ,مهـارت و ایمـان و       
ه تامین منـابع مـالی و تجهیـزات توسـعه رسـانه اي      منابع لجستیکی ب . اجتماعی استهاي  مشارکت در شبکه

ارتباطی در دانشگاه معطوف است .همچنین ایجـاد  هاي  توانمندسازي منابع انسانی ,فن آوريهاي  ,تامین هزینه
و فعال سازي قرار گاههاي راهبردي و عملیاتی مقابله با جنگ نرم و مراکز رصـد آن ,تعیـین سـهم و نقـش     

در دانشگاه براي مقابله و توسـعه تحقیقـات و پژوهشـهاي مـورد نیـاز از جملـه        دستگاهها و مراکز مختلف
اجتمـاعی و فرهنگـی   هـاي   تواند به خوبی در قالـب شـبکه   می اقدامات مدیریتی  و ساختاري است که همگی

–مانند بسیج اساتید ,بسیج دانشجویی ,بسـیج کارکنـان , نهـاد رهبـري ,خانـه فرهنـگ ,معاونـت فرهنگـی         
,جامعه اسالمی ,هیات فاطمه زهرا )س (و انجمنهاي علمی حول محور مراسم و مناسـبتهاي ملـی و   دانشجویی 

هـاي   گستره این شـبکه . دینین سازمان یافته اطالعت و انرژي را به صورت شبکه اي به یکدیگر منتقل کنند
رس و موسسـات  فرهنگی به عنوان منبع قدرت نرم در خارج از دانشگاه و سطح اسـتان، کلیـه مـدا   -اجتماعی

مـذهبی هفتگـی و ماهانـه    هـاي   علمیه , جوامع قرآنی و نهج البالغـه ,برنامـه  هاي  آموزشی و فرهنگی ,حوزه
, گلزارهـاي شـهدا ,پایگاههـاي بسـیج محـالت      هـا   ,زیارتگاها  ,کانونها و هیاتهاي مذهبی ,مساجد و حسینیه

  شود  می ,جلسات روضه و ادعیه ,جلسات حلقه صالحین را نیز شامل
  پدافندغیرعامل راهکاري در مقابل جنگ نرم

نخستین اقدام جهت مواجهه فعال و سازنده با تهدید نرم ,تبیین اصول مع,قواعد و معیارهایی است که در 
اصول مقابله با جنگ نرم باید از مبانی نظري ,ارزشها . فرایند مقابله با جنگ نرم باید مورد توجه قرار گیرد

تاریخی و مطالعات و تحقیقات علمی استخراج شود و توسط نخبگان فکري جامعه در ,آرمانها و تجارب 
قالب اهداف و آرمانهاي کالن تدوین شود  چرا که اهداف مشخص کننده مسیر حرکت است .بدون هدف 
مدیریت فعالیتهاي مختلف اجتماعی بی معنا و کم تاثیر وبی جهت خواهد بود هدفها عالوه بر تعیین جهت 

و مالکهاي الزم براي تعیین میزان اثر بخشی و ها  ات ,زمینه هماهنگی فعالیتها را نیز مشخص و شاخصاقدام
سازد  می هدف سبب هماهنگی و تمرکز قوا شده و نتایج اقدامات را موثر. کنند می ارزیابی عملکرد را معین

ي مشخص شود .حرکت دهد در جنگ باید هدف راهبرد می اهداف بی شمار و متعدد توان رزم را کاهش
شود که تحت تاثیر حوادث گرفتار روزمرگی نشده و قبل از تعریف اقدامات و  می مبتنی بر اهداف سبب

روش و ابزارهاي مقابله بر هدف متمرکز شده و به چرایی اقدامات قبل از چگونگی انجام آن پاسخ و از 
 تمرکز بر اقدامات سلیقه اي و سطحی و کم تاثیر جلوگیري شود 

میزان اصالت فرهنگ ,نسبت جامعه بـا هویـت فرهنگـی ,رویکـرد مـدیریت فرهنگـی و سیاسـتگذاري        
اجتماعی ,نسبت فرهنگ و امنیت ,ارزشهاي کلیدي و استراتژیک هاي  فرهنگی ,نسبت فرهنگ با سایر حوزه

اسـتهاي  ,میزان اسیب پذیري و مدیریت ارزشهاي کلیدي ,اصول ومبانی اعتقـادي اسـالم ,اصـول ,اهـداف و سی    
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جامعه داخلی ,نتـایج تحلیـل   هاي  جمهوري اسالمی ایران ,نتایج تحلیل محیط ملی ,نقاط قوت و آسیب پذیري
محیط خارجی از جمله مواردي هستند که  بدون مالحظه آنها نمی توان به کـارآیی و اثـر بخشـی اقـدامات     

اشـراف اطالعـاتی از مبـانی نظـري      مقابله اي در جنگ نرم اطمینان داشت .به بیان دیگر عالوه بر آگاهی و
,تاریخی و فرهنگی خودي براي فرا رفتن از سطح عملیات تدافعی صرف به سوي عملیات موثر آفندي ,اطالع 
از تهدیدات و فرصتهاي پیش رو در جهان خارج , شناخت دکتـرین الگوهـا و راهبردهـاي دشـمن ,شـناخت      

احتمـالی ,شـناخت بـازیگران و ابزارهـا و روشـهاي دشـمن        هاي و آسیب پذیریها ,پیش بینی سناریوها  توانایی
جبهه خودي ,شـناخت ابزارهـاي   هاي  ,بررسی و برآورد دقیق از میزان موفقیت دشمن ,شناخت آسیب پذیري

جدید ارتباطی ,قبضه فضاهاي ارتباطی جدید با نگاهی به فرصت, براي ارتباط بیشتر و بـه روز بـا مخاطبـان    
دهاي جبهه خودي ,پیوستگی و انسجام مـدیریت ,بررسـی و بـرآورد دقیـق صـحنه      ,امکان هماهنگی بین واح

احتمالی دشمن ,قابلیت پاسخگویی مطمـئن بـه تحریکـات دشـمن ,پرهیـز از انفعـال و       هاي  ,پیش بینی سناریو
برخورداري از ابتکار عمل ,امکان تمرکز بر مسائل کلیدي ,وجود شاخص براي ارزیاببی اقـدامات پـیش روي   

م به دشمن با استفاده صحیح از کلیه امکانات موجود و شدت عمل هر چه بیشـتر بـه منظـور انهـدام     و هجو
نیروهاي دشمن ,تحمیل اراده فرهنگی خود به فضاي فرهنگی کشورش و سلب ابتکار عمل و فرصت ابتکار و 

ی اسالمی ,گـرفتن  خودي ,افزایش امید و روحیه ملهاي  دشمن و کاهش هزینههاي  اقدام دشمن ,افزایش هزینه
فرصت تجدید حیات و سازماندهی از دشمن ,استمرار نبرد بـه منظـور افـزایش بـازدارنگی ,انتخـاب زمـان و       
مکان و درگیري توسط نیروهاي خودي ,محیط خالق و پویا ,پرهیز از اقـدامات و موضـع پدافنـدي صـرف     

وري است. حـال اگـر از کلیـت    خودي ضرهاي  دشمن و توانمنديهاي  ,کشاندن جنگ به حوزه آسیب پذیري
تهدید نرم رسانه اي فاصله گرفته و به طور خاص در محیط دانشگاه مورد تامـل قـرار گیرد,شـکل متمرکـز     
اقدامات پیشگیرانه و آفندي حول محور افزایش شناخت ,باور و تعهد به ارزشها و مبانی فرهنگ اسـالمی و  

جنگ نرم سیال ,منعطف ,کامال دشوار و ناپایدار  نیازمند  در واقع از آنجا که شرایط . شود می ایرانی آشکار
تفکر خالق و بصیرت براي کسب اطالعات و تحلیل محیط به صورت واقع بینانه بوده و آمـاج آن آگـاهی ,   
اعتماد و باورهاي ذهنی نسل جوان جامعه به ویژه دانشجویان است , فعال سازي و هوشیار نمودن آنها نسـبت  

جمعی ,جلب اعتماد هاي  مورد استفاده در جنگ نرم ,جذب مشارکت آنها در برنامههاي  زمبه نیات و مکانی
آنها نسبت به کارآیی نظام و تعهـد مسـئولین ,زمینـه سـازي فرهنگـی و روانـی الزم ,تعیـین نـوع فعالیتهـاي          

لمـی و  امکانپذیر درقالب مشارکت دانشجویان و اساتید , شناسـایی ,هـدایت و کنتـرل صـحیح مشـارکتهاي ع     
فرهنگی , تشویق وحمایت از فعالیتهاي خدجوش و خالقانه وموثر ,تقسیم وظایف در جبهـه خـودي ,ایجـاد    
انسجام و هماهنگی  میان مراکـز فرهنگـی ,اسـاتید و دانشـجویان , بهـره گیـري صـحیح از همـه امکانـات          

وسـعه رهبـري و هـدایت    و,پیوستگی در اقدامات اقناع کننده و روشنگر ,رعایت اصل فرماندهی و رهبري ,ت
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سامانه اي ,وحدت تالش براي رسیدن به هدف,جلوگیري از تشتت افکـار و انجـام اقـدامات مـوازي توسـط      
تواند به عنوان راهکار هایی به هم مـرتبط و هماهنـگ توسـط     می نهادهاي فرهنگی دانشگاه و ... هدر یک

هاي پدیدار  ه امکانات جدید ارتباطی و زمینهنگاهی ب. مراکز فرهنگی , اساتید و دانشجویان بکار گرفته شود
هـاي   قابلیتحکایت از مجموعه رسانی و... هاي اطالع و پایگاهی هاي اجتماع مجازي نظیر شبکه  شده در فضاي

تواند به عنـوان   می ي در کنار سایر اقدامات در فضاي واقعی دارد که بکارگیري آنهاهاي اجتماعی مجاز شبکه
  مقابله فعال ,خالق و همه جانبه علیه هجوم جنگ نرم موثر واقع شود . راهکارهایی موثر جهت

بـا هـدف توزیـع     اینترنتـی  مباحثـه    هـاي  هاي الکترونیکی)یا ایجـاد گـروه   خبرنامه:  پست الکترونیکی-
کوتاه فرهنگی بـراي دانشـجویان و اسـاتید از    هاي  , به روز رسانی مستمر سایت دانشگاه ,ارسال پیاماطالعات

  پرتال آموزشی , طریق
داخلی که به پایگاههاي دیگـر  شبکه   هاي اطالعاتی در یک اسناد و بانک هاي مجازي، تشکیل کتابخانه-

  مراکز علمی و فرهنگی نیز متصل باشد .
  اخالقی ,اعتقادي ,احکام ,سیاسی و...هاي  اینترنتی از جمله مشاوره در زمینهي خدمات  هئارا-
علمی و فرهنگی جهانی و منطقه هاي  پرتال براي شرکت در مجامع و  هم اندیشیاطالع رسانی از طریق -
  اي .

دیگـر   هـاي  تواند اعضاء را از فعالیـت  میدر سایت دانشگاه  »ها سمینارها و کنفرانس«تأسیس یک بخش-
 مطلع شده و براي شـرکت فعـال فرصـت   هاي غیر دولتی  سازمانو حتی  دانشگاهها در ایران و سایر کشورها 

  الزم را در اختیپار داشته باشند .
سازماندهی باعث تواند  می دانشجویی و اساتید در حوزه فرهنگیتجربیات و بدترین تأسیس بخش بهترین -

 کند . می در میان سایر کاربران شود که خود به هوشیاري و آگاهی آنها کمکموفق   تجربیات و انتشار 
  یی فوق خود مسبوق به موارد زیر باشند :رسد کاربست راهکاها می از اینرو به نظر

بهره گیري فزایینده و متقابل از امکانات فضاي مجازي نسبت به مسئولین دانشگاه نوع بینش حاکم  -
  فرهنگی مطلوب جامعه  -فضاي اجتماعیدر راستاي ارزشها و هنجارهاي 

تماعی در کنار امکانات ي اج شبکه  هاي استفاده از امکانات ارتباطی مدرن از جمله موبایل و سایت -
  ارتباطی سنتی 

  در اجتماعی روابط ي  صداقت،وثوق،ارتباط بهینه در شبکه -
 تالش براي بومی کردن علوم انسانی متناسب با مبانی دینی و ملی . -

 :برخی پیشنهادهاي کاربردي
تقویت بنیه علمی و دینی اسـاتید و دانشـجویان جهـت طـرح شـبهه نسـبت بـه فرهنگهـاي مهـاجم وتـوان           -
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 پاسخگویی به شبهات طرح شده .
جوانـان بـه ویـژه    و روانـی    ناکارآمدي فرهنگ اسـالمی در تـأمین نیازهـاي روحـی    اندیشه با جدي مقابله -

  دانشجویان .
ر چهارچوب فرهنگ اسالمی و همچنین تامین نیازهاي تفریحـی  و شادمانی اجتماعی دنشاط هاي  ایجاد زمینه

  آنها.
,حجم و نحوه عملکرد آنهـا  اي  شناسی تهدیدات رسانه ریختانجام پژوهش توسط دانشجویان و اساتید درباره 

.  
مراکز فرهنگی دانشگاه در پی ایجاد زمینه اي براي بیـان  مندي و اعتماد به  افزایش جذب مخاطب و رضایت

 دها و انتقادهاي دانشجویان ,اساتید و مسئولین پیشنها

  منابع
 مطالعـات  فصـلنامه  اسالمی، انقالب از پس نرم جنگ شناسی ماهیت بر درآمدي). 1388(اهللا احمدزاده،روح

 . 43 شماره دوازدهم، سال بسیج،
 دفـاعی،  راهبـرد  فصـلنامه  ایران، اسالمی جمهوري نرم قدرت بر غیرعامل پدافند تاثیر). 1390(بیگدلو،مهدي

  . 34شماره نهم، سال
محمدي شکیبا،فصـلنامه پـژوهش و سـنجش،ش      نقش رسانه در دوران بحران،ترجمه عباس)13(ترزیس،جرج

  .،تابستان و پائیز34/24
 سـال  رسـانه،  فصـلنامه  نـرم،  جنـگ  بـا  مقابلـه  اي رسـانه هـاي   سیاسـت  بـر  درآمدي). 1389(خاشعی،وحید

 . 2بیستم،شماره
 سـال  راهبـردي،  مطالعـات  فصلنامه نرم، جنگ در قدرتهاي  ). فناوري1390سیدجالل( فیروزآبادي، دهقانی

 . 51مسلسل شماره اول، شماره چهاردهم،
 ملی. دفاع عالی ،دانشگاه»ایران اسالمی  جمهوري علیه غرب اي رسانه تهدید ). بررسی1383ساري،حسین(

 بـین  تحقیقـات  و مطالعـات  فرهنگـی  موسسه اي، رایانه جنگ ویژه نرم، جنگ). 1383(پرور،حمید ضیایی
 . تهران معاصر ابرار المللی

  . 35در رسانه ها،کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره  غیرعامل). برنامه دفاع 1389عالالدینی، مریم(
 طـرح  انتشـارات  دوم، جلد چاوشیان، حسن ترجمه هویت، و قدرت اطالعات، عصر). 1380(امانوئل کاستلز،
 . نو
 سـال  بسـیج،  مطالعـات  فصـلنامه  امنیتـی،  تعـادل  عـدم  فضـاي  در نرم جنگ مدیریت). 1388(ابراهیم متقی،

 . 43 شماره دوازدهم،
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  . ،بهار52 هشتم،شماره پژوهش،سال و  سنجش جمعی،فصلنامه هاي رسانه شدن ).جهانی1380موالنا،حمید،(
 . ساقی نشر: تهران نرم، جنگ مبانی و اصول). 1391(محمد علی نائینی،
  . 38 شماره اجتماعی، علوم ماه کتاب نرم، جنگ و ارتباطی جدیدهاي  فناوري). 1390(السادات،سیدرضا نقیب



  1392در استان مرکزي  یتحلیل وضعیت توسعه اجتماعی با رویکرد پدافند غیرعامل
 2مهدي مبارکی ،1مریم یارمحمد توسکی

  

 چکیده 
روابط اجتماعی با انگیـزه تحقـق    اجتماعی، فرایند ایجاد دگرگونی بنیادي در ساختارها و ۀتوسع

زندگی و برآوردن احتیاجات طبقات مختلف  اهداف ادغام اجتماعی، انسجام اجتماعی، بهبود کیفیت
تعریف شده است. توسعه اجتماعی از اجزاء  رگزاران و صاحبان قدرتمردم و پاسخگو کردن کا

مهم توسعه پایدار و حتی در کشورهاي در حال توسعه، مقامی تعیین کننده، میگیـرد. چـرا کـه    
تواند فرایند  مشارکت، حمایت و اعتماد شعاع یافته به گروهها و نهادهاي تخصصی در جامعه می

نموده  و نیز ضمانتی براي پایداري آن گردد. توسعه اجتماعی با تبدیل رشد را به توسعه تسهیل 
اهداف:کاهش فاصله طبقاتی، تبعیض و استثمار در جامعه، توزیع مناسب درآمد، سرمایه و قدرت، 
افزایش تسهیالت و خدمات زیربنایی، عدالت اجتماعی، برقراري حقوق شهروندي وباالخره رسیدن 

تقاء سطح سرمایۀ اجتماعی مطلوب مورد نظر است. صـاحبنظران  ترین شاخصه آن یعنی ار به مهم
توسعه معتقدند:فرهنگ توسعه  پیشرو( هریسون)، پرهیز از حاکمیت خرده فرهنگ دهقانی درفرایند 

هاي  تخصصی(گیدنز ) و ارتقاء  توسعه(راجرز )، توجه به مقوالت اعتماد بنیادین و اعتماد به نظام
عی، براي کشورهاي در حال توسعه مقوالتی بس مهم است. همه این هاي سرمایۀ اجتما جدي مؤلفه

سـازد، نهفتـه    مقوالت در رویکرد پدافند غیرعامل که سیستم دفاعی با پشتوانه مردمی را مهیا می
است. امروزه حرکت توسعه از باال دیگر محکوم به ناکامی است. چرا که قدرت اختیار و انتخاب 

توافقی، اجمـاعی،  هاي  هاي سترش یافته و نیاز به بهره مندي از شیوهانسان امروزي خواه ناخواه گ
اقناعی و غیر فیزیکی با کنشگران اجتماعی است. با این رویکرد نظري، وضعیت توسعه اجتماعی 
استان مرکزي را با حاکمیت رویکرد پدافند غیرعاملی مورد بررسی قرار گرفته است. لذا با تحلیل 

اجتماعی و شناسایی تنگناها، موانع و نیز  بهره گیري از  ۀهاي توسع صوضع موجود بر اساس شاخ
 . روش مطالعه:شود میچهارچوب نظري مناسب توسعه، راهکارهاي عقالنی و عملی ارائه و تحلیل 

هاي تحقیقاتی منطقه است. دسته بندي و تحلیل مناسبی از  اسنادي، پیمایشی و فراتحلیلی از یافته
ه از ابزار آماري(توصیفی و استنباطی) و مدل تحلیل نظري ارائه و. جامعه آماري ها با استفاد یافته

اي و  شهر استان مرکزي، با روش نمونه گیري تصادفی خوشه 12قسمت پیمایش این مطالعه مردمان 
سال است. در نهایـت وضـعیت    15نفر جعیت باالي 1109751نفر از جمعیت  1300حجم نمونه 

-مرکزي ناهماهنگ و نامتعادل با آهنگ مناسب رشد و توسعه اقتصـادي  توسعه اجتماعی استان 
انسانی استان قلمداد شده و براي برون رفت از وضعیت موجود راهکارهایی در سطوح کالن، میانی 

  و خرد ارائه شده است. 
اجتماعی( همبستگی اجتماعی، عدالت اجتماعی، امنیـت اجتمـاعی، اخـالق     ۀ: توسعها هکلید واژ

 و رفاه و کیفیت زندگی)، رویکرد پدافند غیرعامل، استان مرکزي توسعه
   

                                                   
  m-y.touski@iau-arak.ac.ir/  استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی اراك .1
  mobaraki.mhd@gmail.com / دانشگاهی استان مرکزي علمی گروه پژوهشی توسعه اجتماعی جهاد هیأتعضو  .2
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  مقدمه
جامع ترین و کامل ترین تعریفی که از توسعه پایدار شده است مربوط به کمیسیون جهانی محیط زیست و 

باشد، که عبارت است از اینکه: توسعه پایدار،توسعه اي است که  می معروف به کمیسیون برونت لند،توسعه
 Gunnبراي نسلهاي آینده برآورده سازد. (ها  و پتانسیلها  هاي حال را بدون به مخاطره انداختن قابلیتنیاز

نسبتاً مشابه طی  ،). اما فرایند توسعه در جهان چگونه بوده است،آیا این فرایند در همه کشورها115: 1994
مؤثر در شکلگیري هاي  ا که زمینهشده است؟ بنظر نمیرسد پاسخ مثبتی را بتوان براي این پرسش یافت. چر

توسعه در جوامع مختلف یکسان نبوده است. اما بسیاري از کشورها هم علیرغم بیرونی بودن امر توسعه براي 
اجتماعی طی -آنها، توانسته اند با تطابق منطقی و الگوگیریهاي سازنده این مسیر را با حداقل صدمات فرهنگی

تصمیم گیري کشورها در توسعۀ پایدار، هاي  مختلف جوامع در عرصههاي  کنند. مشارکت مردم در صحنه
اصلی است که پیوسته بر منزلت و اهمیت آن افزوده شده است. منابع انسانی بزرگترین ثروت وسرمایۀ 

اجراي توسعه پایدار "جوامع هستند وکشورها بدون مشارکت آگاهانه به بالندگی و پایداري نخواهند رسید.
 ،غیر تکنولوژیکی براي کاهش آلودگی ها، زدودن تخریب محیط زیست، کاهش منابع طبیعیمؤثرترین روش 

بکارگیري رشد مطلوب جمعیتی به منزله منابع نیروي انسانی براي توسعه آینده و عدالت محوري براي هر 
توسعه برون «، »زا توسعه درون«توسعه را به انواع گوناگونی از    ) 1378(مخدوم فرخنده، "جامعه است.

توسعه درون زا  .کنند می تقسیم «توسعه از پایین«و » توسعه از باال«،»توسعه موزون«، »توسعه ناموزون«، »زا 
شود. بر  می نوعی از توسعه است که در آن از رشدي که نتیجه عملکرد داخلی نظام اجتماعی است صحبت

ورهاي توسعه نیافته باید از همان الگوهاي عکس، توسعه برون زا، الگویی تقلیدي است که براساس آن کش
توسعه  .توسعه کشورهاي توسعه یافته استفاده کنند. این الگوي رشد جهت گیري بیرونی و خارجی دارد

هاي چهارگانه (اقتصادي، اجتماعی، سیاسی،  موزون نوعی از توسعه است که در آن هیچ کدام از بخش
ند که در نتیجه آن یکی از دیگري مهمتر جلوه کند. توسعه ناموزون آی فرهنگی) زیربنا یا روبنا به شمار نمی

رد، میانه و کالن فاقد تعادل است. همچنین در عرصه توسعه ،هم چهارگانه هاي  اي است که در سطوح خُ
داراي توسعه ناموزون و  توسعه،  ایران محققین  توسعه هماهنگی و تعادل مطلوب مشاهده نمیشود. به باور

  است.ناپایدار 
پرسـش   21نفر افراد دانشگاهی و اجرایی در کل کشور و پرسشنامه اي،  1500در یک مطالعه تجربی با 

در فرهنـگ ایـران    "جهت فهم عینی وضعیت فرهنگ سیاسی در جامعه ي فعلی ایران صورت گرفته است .
جتماعی و اقتصادي را عنصر قدرت، داراي ارزش اجتماعی فوق العاده اي است که دست یابی به سایر مزایاي ا

را بسیار اندك و محدود است. ها  و موسسهها  سازمان ،دایره اعتماد میان افراد و تبع آن نهادها. کند می تسهیل
( "تلقـی شـده اسـت.   » فرهنگ سیاسی عشایري« در این مطالعه  عامل اصلی شکل گیري این وضعیت را غلبه
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  )1386سریع القلم،
کشـور، ایـران در    180در بـین   2009انسانی در سـال  -ه توسعه اجتماعیبه گزارش سازمان ملل در حوز 

 )(United Nation Development Program 2009و با سطح متوسط ارزیـابی شـده اسـت.(     88رتبه 
مالك توسعه اجتماعی در این گزارش: آموزش، امید بـه زنـدگی،با سوادي،سـطح و کیفیـت زنـدگی و رفـاه       

در یـک مطالعـه ارتبـاط توسـعه اقتصـادي و توسـعه       1382است. همچنین سال اجتماعی در نظر گرفته شده 
% محاسبه شده و استان مرکزي که در این سال مقام چهارم توسعه اقتصـادي  734اجتماعی در ایران با ضریب 

 این شکاف بین توسعه اقتصادي و اجتماعی در "را دارا بوده، از نظر توسعه اجتماعی در مقام نهم قرار میگیرد.
بشکلی معادالت توسعه پایدار در منطقه را علیرغم وجود پتانسیلهاي مناسب اقتصادي و صنعتی  ،استان مرکزي

) مدل توسعه ژاپنی از سوي برخی متفکـرین و  4ص1391(مبارکی،"آن دچار چالشهاي عدیده اي نموده است.
  مسئولین مورد توجه قرار گرفته است.

زیـر بدسـت  آمـده      شباهتهايبررسی تطبیقی ایران و ژاپن  ،توسعه در این راستا،در تحلیل جامعه شناسی 
  است:
داراي سنتهاي فرهنگی آسیایی مهم که به تجربه مستقیم از تسلط غرب با فرآیند سریع نوسازي از بـاال،  -

  پاسخ دادند.
 صنعت و ترتیبات نهادي غرب بدون از دست دادن هویت ملی. ،تالش در تغییرات در حوزه علم-
میزانـی از   ،خود آگاهی ملی (واکنش خالق آنها به مبارزه طلبـی غـرب)   ،تن نظام سیاسی امپراطوريداش-

 تمایل براي تسلط منطقه اي ،طبقه تاجر وابسته ،جماعت دهقانی نسبتاً آرام،تحرك اجتماعی
  فرهنگی شامل: تفاوتهايهمچنین 

  گرایانه ایرانی ارزشهاي فرهنگی جمع گرایانه ژاپن در مقابل روحیه نسبتاً فرد-
هـا   و تثبیـت ها  جابجایی سلسلههاي  در مقابل دوره 19تا  17صلح و آرامش درونی نسبی ژاپن در قرنهاي -

 در ایران
ساخت نسبتاً ثابت قشربندي سلسه مراتبی و شکلگیري اخالق رشد و توسعه در ژاپن و سـاخت در هـم   -

  آمیخته اجتماعات شهري روستایی و ایالتی در ایران
دولتی مذهب توکوگاوا در باورهـاي حاکمـان و ادغـام کاسـت نظـامی       –حاکمیت آیین بوروکراتیک  -

( "(سامورایی ) در نظام فئودالی ژاپن در برابر استقالل نسبی علماي دیـن و  اسـتقالل عنصـر ایالتـی در ایـران.     
 )1376تهرانیان،
 –ر راسـتاي اعمـال مـدیریت شایسـته     و امکانات دست یابی به توسعه مـوزون در ایـران،فقط د  ها  زمینه

مردمـی و انسـانی    ،مدبرانه و هوشمند (از سطح خانواده تـا مـدیریت جامعـه) و جلـب مشـارکت اجتمـاعی      
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)توسـعه اجتمـاعی را   85ص1381هوشمند ( در سطح خانواده تا مدیریت جامعه) کارساز است.( سـیف الهـی،  
روابط اجتماعی با انگیزه تحقق اهداف ادغام اجتمـاعی،   توان فرایند ایجاد دگرگونی بنیادي در ساختارها و می

زنـدگی و بـرآوردن احتیاجـات طبقـات مختلـف مـردم و پاسـخگو کـردن          انسجام اجتماعی، بهبود کیفیـت 
تخصصـی جامعـه شناسـی    هـاي   تعریف کردجامعه شناسی توسعه یکی از شاخه کارگزاران و صاحبان قدرت

   انجامد. می افتگیاست که به شناخت عوامل و موانع توسعه ی
که در ایران بسکلی نهادي مطرح شده است،   غیرعاملسیاستی که از طی سالهاي اخیر تحت عنوان پدافند 

به مدل سازي براي شکلگیري و پایداري طرحهاي توسعه اي میتواند کمک نماید. این مفهوم ابتـدا در حـوزه   
هـاي پدافنـد غیرعامـل کاسـتن از      طـرح  هـدف از اجـراي   تدافعی کشور مطـرح شـده اسـت.    -مسائل امنیتی

پذیري نیروي انسانی و تاسیسات و تجهیزات حیاتی و حساس و مهم کشور علیرغم حمالت خصمانه و  آسیب
ها و خدمات زیربنایی و تامین نیازهاي حیاتی و تداوم اداره کشور در شرایط  مخرب دشمن و استمرار فعالیت

  .بحرانی ناشی از جنگ است
آغاز کرده است. بعد از صدور  83، فعالیت رسمی خود را از نیمه دوم سال غیرعاملی پدافند کمیته دائم "

، زمانی را صرف تشـکیل سـازماندهی و ایجـاد    8/8/82فرمان مقام معظم رهبري و فرمانده کل قوا در تاریخ 
 ) 1386/07/17 خبرگـزاري / فـارس  ( "داده شد. تشکیالت منسجم براي پیگیري فرمان رهبري اختصاص

 .بحث پدافند غیرعامل آموزش عمومی را در اولویت قرار دهیم ":رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت کشور
سـازوکار   .یکی از مسایلی که باید همه گیر شود این است که مردم در مواقع بروز بحران چگونه عمل کنند

 آن پیگیـري انجـام   نیز بایسـتی  ر سازمانها در استانهاو به تبع آن سایهستند متولی پدافند غیرعامل استانداریها 
به موارد زیـر اشـاره شـده     پدافند غیرعامل ) از ویژگیهاي 1392/12/17مهر  گزاريخبر (عبدالهیان،"شوند.
و اصـول    جمعیتی وفرهنگـی  ،برخوردار از آمایش سرزمینی مناسب و متکی به ویژگیهاي جغرافیایی "است:

در عرصه ایمـن  ها  و فعالیتها  مختلف با رعایت توزیع و پراکندگی موزون سرمایهدفاع غیر عامل در حوزه 
توسعه فرهنگی    ·،نهادینه نمودن نظام جامع و استفاده از اصول و ضوابط در طرح هاي توسعه کشور،جغرافیا

توسـعه   و و ارتقاء باور عمومی و تقویت عزم و اقتدار ملی نسبت به ایمن سازي مراکز حیاتی، حساس و مهم
کمیتـه   ا.(فرهنگ و نهادینه سازي باور عمومی نسبت به تاثیر پدافند غیرعامل در کاهش آسـیب پـذیري هـ   

وزارت دفـاع و پشـتیبانی نیروهـاي     غیرعامـل معاون مهندسی و پدافند  ". ) 1391 ،آموزش پدافند غیرعامل
 21کننـد و   مـی  توجـه  غیرعامـل دافند نیمی از این استانها به پاستان کشور کمتر از  31مسلح گفت: از میان 

پی برده  غیرعاملاستان کشور به این موضوع بی توجه هستند، در حالیکه کشورهاي جهان به اهمیت پدافند 
در اسـتان مرکـزي و در بـین     غیرعامـل اند. وي در ادامه با اشاره به اینکه اکنون شناخت درسـتی از پدافنـد   

پدافنـد  هـاي   اسـتان پیشـرو در اجـراي برنامـه     10مسئوالن استان ایجاد شده است گفت: استان مرکزي جزو 
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  )1390دي  16(باقري، "است. غیرعامل
در این راستا سیاست پدافند عاملی در ایران، رویکرد مؤثر درشکلگیري و  پایداري توسـعه اجتمـاعی در    

بـا   ،ایران بعنوان یک کشور در حال گذار به سوي نوسازي و توسعه یافتگی،ردد. با این مقدمهایران تلقی میگ
ژئوپولیتیکی مطرح اسـت. تمرکـز بـر اهـداف و      بومی و نیز موقعیت خاص-ثروت و  منابع با ارزش زیست
وري و کشور ایران را بسـوي کـارزاري مهـم در راسـتاي برقـراري تمهیـدات فـ       ،چشم اندازهاي توسعه پایدار

درازمدت در این وضعیت قرار داده است. این مطالعه در نظر دارد با بازاندیشی مفاهیم توسعه بمنظور درك 
عمیقتر از توسعه،توسعه پایدار  با تاکید بر توسعه اجتماعی به راهکارهایی مطلوب و بنیادي براي گام نهادن 

زي بعنوان یکی از استانهاي مهم صنعتی ایران مورد در مسیر توسعه پایدار ایران برسد.در این راستا استان مرک
مطالعه تجربی از نظر تحلیل وضعیت توسعه اجتماعی بعنوان یکی از شاخصـهاي مهـم توسـعه پایـدار مـورد      

  مطالعه نظري قرار گرفته است.
مفاهیم و رهیافتهاي عمده نظري در شکلگیري فرایند توسـعه اجتمـاعی و پایـداري    

  ل توسعهتوسعه در جوامع در حا
» نشـر نـوآوري هـا   «، جامعه شناس و نظریه پرداز امریکایی در کتاب خویش تحـت عنـوان  اورت راجرز

ر است که شـخص آن را نـو و    ،هدف،نوآوري را یک ایده، عمل وسیله و یا تطبیق پیدا کردن با وضعیتی متغی
  مـانع   را کـه   دهقـانی   گفرهنـ   خرده  عنصر اصلی  راجرز ده178 :1380مهرداد هرمز،»(کند می روجدید تص
نـوآوري، تقـدیرگرایی،     شخصـی، فقـدان    در روابط  اعتماد متقابل  کند: عدم می  اشاره  شرح  این  به  است  توسعه
  بـه   دادن  اهمیـت   آتـی، کـم    خاطر منافع  به  آنی  از منافع  پوشی چشم  آرزوها و تمایالت، عدم  سطح  بودن  پایین
الگـوي نوسـازي دانیـل    ) همـدلی   و فقدان  گرایی  دولت، محلی  قدرت  به  گراي، وابستگی  زمان، خانواده  عامل
و مشارکت اسـت. مفهـوم   ها  شهرنشینی،سواد آموزي،استفاده از رسانههاي  ،خطی و متکی بر رشد شاخصلرنر

تی شخصیت انتقالی توسط دانیل لرنر در جهت شناخت مکانیسم توسعه پدید آمد.شاخص خاص چنین شخصـی 
توانایی بسیار وي در همدلی است.همدلی یا توانایی هر انسان در خود را در جاي دیگـري گذاشـتن.به عقیـده    

را در هـا   لرنر همدلی از شهر،مدرسه و وسایل ارتباط جمعی،متاثر گردیـده،موجبات بسـط مشـارکت انسـان    
سب توسعه میبیند. او بـا طـرح دو   . آنتونی گیدنز جامعه اي ادغام کننده را مناسازد می حیات اجتماعی فراهم
توسعه است، به هاي  مفهوم برابرى و عدالت اجتماعی را که از پایه 2و طرد اجتماعی 1مقوله ادغام اجتماعی

شکلى مدرنتر استحکام میبخشد.او با طرح این دو مفهوم برنامه ریزان، سیاستمداران و متولیان فرهنگی را بـه  
اق اجتماعی دعوت مینماید. در سیاست نوین برابرى را به عنوان ادغام و حفظ اعضاء یک جامعه در دایره وف

                                                   
1 - Social Inclusion 
2  - Social Exclusion 



1726 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
 

  

حقوق مدنى و سیاسى افـراد و   -ها  مشارکت -ها  کند. ادغام، به فرصت نابرابرى را به عنوان طرد تعریف مى
هـاى زنـدگى شـان     باالخره تعهداتى اشاره دارد که همه اعضاى یک جامعه بایستى به عنوان یکى از واقعیـت 

هـاى   هایى است که گـروه  شود، بلکه در ارتباط با مکانیزم داشته باشند. طرد به درجات نابرابرى مربوط نمى
کنند. دو شکل طرد در جوامع مدرن، یکى طرد کسانى است که در  مردم را از جریان اصلى اجتماعى جدا مى

طرد در باال است که ارادى بوده  پایین قرار دارند و از جریان اصلى و فرصتهاي جامعه محرومند و شکل دوم
و شامل گروهى از نخبگان و صاحبان علم و فن است که نظام اجتماعی آنها را تحمـل نمیکنـد.از ایـن منظـر     
جامعه ادغام کننده الگویی مناسب براي پرهیز از طرد اجتماعی و همراهی فعال در نظـام اجتمـاعی اسـت و    

و دولت سرمایه گذار اجتماعى، را به   1رفاه مثبت -رى محدود شایسته ساال -احیاء حوزه عمومى  -برابرى 
آورد. بدیهی است دولت سرمایه گذار اجتماعی که از شاخصهاي جامعه ادغام کننده است، اعتمـاد   ارمغان مى

اتکاء یا اطمینان بـه  "بکار میگیرد.گیدنز اعتماد را  2اجتماعی را به عنوان مهمترین شاخص سرمایه اجتماعی
) او 37ص1377،(گیـدنز  "چیز یا اطمینان به حقیقت یک گفته اسـت.  -یفیت یا صفت یک شخص نوعى ک

کند. در  را معرفى مى» اعتماد فعال«داند و شکل اعتماد در جوامع مدرن را متفاوت از جوامع پیش از مدرن مى
براى ایجـاد اعتمـاد   از همین رو است که "باشد. هاى تخصصى نمى این راستا راهى جز اعتماد به اشخاص و نظام

توان آن را کلیشه وار به مردم تحمیل کرد تا  هاى مناسب وجود داشته باشد و نمى ها و زمینه بایستى مکانیسم
بلکه بایستى شـرایطى  » اوضاع همین است«توان گفت:  مناسبات اجتماعى را بر روى آن سوار کنند. دیگر نمى

بسیج کنند... ما نیازمند تعادلى جدید میان مسـئولیت جمعـى و    را فراهم آوریم که مردم بتوانند منابع شان را
) او 56ص 1378(گیدنز،"مسئولیت فردى هستیم. مسئولیت فردى مستلزم منابع طبیعى و منابع اقتصادى است.

هاى تخصصـى اشـاره    هاى نمادین و  نظام در تبیین اعتماد در جوامع امروزین به دو مکانیسم اصلى یعنی، نشانه
 دارد. 

  
  

  »جامعه ادغام کننده در برابر جامعه طرد کننده هاي  مؤلفه« 
  

                                                   
1 - Positive Welfare 
2 -Social Capital 

جامعه ادغام کننده

برابری
خواه

خواھان مشارکت با 
شھروندان

پایبند به
حقوق
مدنی

تقویت کننده رابطه 
فرد با جامعه 

احیاءگر
حوزه عمومی

مقاومت در برابر 
انواع طرد اجتماعی

دولت سرمایه گذار 
اجتماعی



  q  1727    1392 در استان مرکزي یتحلیل وضعیت توسعه اجتماعی با رویکرد پدافند غیرعامل
 

  

سرمایه اجتماعی حاصل شده توسط ارزشهاي اصلی آن همچون، اعتماد،مشارکت، امنیت و ..زمینـه  
هاى مردمى  سرمایه اجتماعى احساسات و هیجانات گروه اجتماعی توسعه را مهیا میسازد.-سازي فرهنگی

متیازات خاص است که از طریق اعتماد، تعهدات متقابل، اطالع رسـانى و تعـاون در   نیست بلکه آن دسته از ا
شود. سرمایه اجتماعى نیروى خالق و کـارآى سـرمایه مـادى هـر      هاى اجتماعى جمع شده و شکوفا مى شبکه

کند و  می فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا جامعه است.امروزه سرمایه اجتماعی، نقشی بسیار مهمتر از سرمایه
ها  میان انسانها و سازمانهاست. در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه روابط جمعی انسجام بخشهاي  شبکه

توسـعه و تکامـل فرهنگـی و     دهند و بدون سرمایه اجتماعی، پیمـودن راههـاي   می اثربخشی خود را از دست
هـا در   اى از انواع سرمایه اجتماعى جنبه ) سرمایه1383(الوانی و شیروانی، .شوند می اقتصادي ناهموار و دشوار

یک جامعه انسانى محسوب مى شود، که گروهى است وحاصـل کنشـهاى بـین انسانهاسـت. ایـن سـرمایه از       
ایجاد سرمایه اجتماعى در یک گروه اجتمـاعى وجـود    هاى اصلى شود. یکى از مؤلفه ساختار اجتماعى ناشى مى

به قدرى باشد که بتوانـد روابـط میـان افـراد را تنظـیم و       در جامعه اعتماد درونى شده است. زمانى که اعتماد
سـرمایه   1اجتماعى قابل توجـه خواهـد بود.فوکویامـا    دهى کند، در این حالت در جامعه میزان سرمایه سامان

ارتقـاى سـطح همکـارى      داند که موجب اجتماعى را مجموعه هنجارهاى موجود در سیستم هاى اجتماعى مى
نوسـعه   خواهـد شـد.   هـاى تبـادالت و ارتباطـات    عه است و موجب پایین آمدن سـطح هزینـه  اعضاى آن جام

پیونـد  ،با چگونگی و شیوه زندگی افراد یـک جامعـه تـوأم بـا سـطح مطلـوبی از سـرمایه اجتماعی        اجتماعی
توسعه اجتماعی یکی از ابعاد اصلی پروسـه توسـعه و بیـانگر سیسـتم اجتمـاعی در راسـتاي       "تنگاتنگ دارد. 

دستیابی به عدالت اجتماعی ایجاد یکپارچگی و انسجام اجتماعی افـزایش کیفیـت زنـدگی و ارتقـاء کیفیـت      
ها و تبعیض بین افـراد   باشد. بر اساس این تعریف هدف عدالت اجتماعی کاهش عدم تعادل ها می زندگی انسان

ثمار در جامعه به حداقل برسد تبعیض و است ،رود که فاصله طبقاتی است. از طریق عدالت اجتماعی انتظار می
تر انجام گیرد. منظور از کیفیت زندگی ارتقاء و افـزایش   اي مناسب و توزیع درآمد سرمایه و قدرت به گونه

 تغذیه و غیره اسـت و انتظـار   ،ارتباطات ،حمل و نقل ،بهداشت ،شامل آموزش ،تسهیالت و خدمات زیربنایی
مات با کمیت و کیفیت مناسب بپـردازد بـه طـوري کـه امکـان      رود که هر سیستم اجتماعی به ارائه خد می

اي  سرانجام این که توسعه اجتماعی در هـر جامعـه   .دسترسی همه افراد جامعه به این تسهیالت فراهم گردد
رود ایـن فرآینـد منجـر بـه      مـی  گردد و انتظار هاي جمعیتی و کیفیت آنها منعکس می بطور واضح در ویژگی
بـدیهی اسـت پایـداري توسـعه      ) 1386(بنیـاد اندیشـه اسـالمی،   "افراد جامعه گـردد.   ارتقاء کیفیت زندگی 

توسعه پایدار برنامه اي از اقدامات، مجموعـه   اجتماعی امري ضرور و قابل توجه پس از شکلگیري آن است.
و تفکري مربوط به الگوهاي فعالیت بشري است که بـا اسـتفاده از نظریـات مختلـف     هاي  اي از اصول و راه

                                                   
Francis Fukuyama  -1  
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  پردازد . می دانش ما به چگونگی ساز و کار جهانی
  هاي اصلی توسعه پایداربه شرح ذیل است: مشخصه "
 .پایـــــــــدار شــــــــــدن توســــــــــعه بــــــــــه جــــــــــاي رشــــــــــد مســــــــــتمر  -

 .اجتمـــاعی سیســـتمی بســـته اســـت و سیســـتم اقتصـــاد، یـــک سیســـتم بـــاز  –سیســـتم اکولوژیـــک  -
  هاي طبیعی با دیگر عوامل تولیدي مکمل بودن سرمایه -

  ها ها و درون نسل دالت بین نسلع -
ــمیم  - ــز تصــــــ ــدم تمرکــــــ ــري عــــــ ــاعی  گیــــــ ــاي اجتمــــــ ــک -هــــــ  اکولوژیــــــ

 اکولوژیــــــــک -افــــــــزایش ارزش محــــــــیط زیســــــــت در تصــــــــمیمات اجتمــــــــاعی -
ــمیمات اکولوژیـــــــــک    - ــري در تصـــــــ ــق فکـــــــ ــترش افـــــــ ــاعی –گســـــــ  اجتمـــــــ
  )  1391 ،( متوسلی"اکولوژیک  –رعایت اصل احتیاط در تصمیمات اجتماعی  -

دهد وبنابراین تأثیرات دفع نهایی  را مورد توجه قرار می» تمام مراحل تولید از ابتدا تا انتها«توسعه پایدار 
نماید که نوع منابع اولیه بکار گرفته شده در تولیـد محصـول.    اهمیت پیدا می یک کاال در طبیعت هم آنقدر 

ه و ضرورت انتخـاب تکنولـوژي   فرایند انتقال تکنولوژي به کشورها نیز تحت تاثیر توسعه پایدار قرار گرفت
  Luthy et.Al) ،(1992دارد. مناسب براي وضعیت خاص هر کشور را بیان می

وجود سرمایه اجتماعی مطلوب در یک جامعه،به معناي مهیا بودن یک بستر مناسب براي بهره گیري از 
دسته روشها در حـل   روشهایی که اساساٌ مردمی،خودجوش و پویا است. رویکرد پدافند غیرعاملی یکی از این

 از اسـتفاده  بـدون  بحـران،  نگـام ھ در پـذیري  آسیب شھکا معناي به غیرعامل پدافندمسائل اجتماعی است.

 پدافنـد  اقـدامات  .اسـت  مـدیریتی  و فنـی  غیرنظـامی،  ايھ فعالیت از گیري رهھب با صرفا و نظامی اقدامات
 استحکامات، بقا، قابلیت خبر، اعالم یابی، مکان فریب، جابجایی، و تفرقه پراکندگی، پوشش، شامل غیرعامل

 ا،ھ سازمان ا،ھنیرو ا،ھادھن تمام غیرعامل پدافند باشد. در می امن ايھ سازه و فریبنده ماکت اختفاء، استتار،
  کنند. ایفا نقش موثري توانند می عادي مردم حتی و صنایع
 ذیـل  موارد شامل شده ارائه نمودار اساس بر ملی سطح در غیرعامل پدافند بر تأثیرگذار کالن يهامحور"
  باشد:   می

  ارتباطات و نقل و حمل حوزه
ب غذا، دارو، حوزه   انسانی نیروي بازیابی و آّ
  انرژي حوزه
  روانی تبلیغات و اھ رسانه حوزه
  مخابرات حوزه
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  صنایع حوزه
  اقتصادي و مالی حوزه
  امنیت و دیپلماسی حوزه
  دفاع حوزه

  رویکرد:مهمترین اهداف این از 
  ایمنی سازي مراکز حیاتی، حساس و مهم  

  توسعه کمی و کیفی نیروي انسانی متخصص   
ــظ کشــــــــور در شــــــــرایط بحــــــــران       ــاء قابلیــــــــت بقــــــــا و حفــــــ  .ارتقــــــ

  .افزایش آستانه مقاومت ملی و تقویت مولفه هاي مقاومت در مقابل تهدیدات   
  .عامل در کاهش آسیب پذیري فرهنگ سازي و ایجاد باور عمومی در مورد تاثیر پدافند غیر  
ــاتی کشـــور           ــاي حیـ ــاخت هـ ــازي زیرسـ ــعه و پایـــدار سـ ــدار در توسـ ــت پایـ ــب امنیـ  .کسـ
  .تحقیق و پژوهش، تولید علم و فناوري و فرهنگ سازي و تبدیل آن به معارف عمومی  

 .تکمیـــل چرخـــه دفـــاعی کشـــور و تعامـــل مثبـــت بـــا دفـــاع عامـــل و پدافنـــد غیـــر عامـــل    
ت اصول و ضوابط پدافند غیر عامل در طرح هاي توسعه منتهی به ایجاد مراکز طبقه نهادینه کردن رعای  

  .بندي
کاهش مجموعه آسیب پذیري هاي کشور و نمایان نمودن اقتدار ملی ناشی از آن به عنوان یکی از مولفه   

  .هاي بازدارندگی
، 1391( م حسـاس و مهـ  به حداقل رسانیدن تاثیر تهدیدات نظامی دشمن بر زیرسـاخت هـاي حیـاتی،       

  ) کمیته آموزش پدافند غیرعامل کرمانشاه
جوزف ناي همپوشانی دارد که در تغییرات » 1قدرت نرم«ی از طف دیگر با مفهوم غیرعاملمفهوم پدافند 

  و اصالحات اجتماعی کاربرد پیدا میکند.
  

                                                   
1 -Soft power  
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دانست که مسـتلزم تغییـرات   معتقد است که توسعه را باید جریانی چند بعدي  1مایکل تودارو در نهایت

کـاهش نـابرابري و    ،تسریع رشـد اقتصـادي   ،ملیهاي  طرز تلقی عامه مردم و نهاد ،اساسی در ساخت اجتماعی
اوالً،توسعه را مقوله ارزشـی   ریشه کن کردن فقر مطلق است. در تعریف توسعه نکاتی را باید مدنظر داشت:

وثالثاً،به ارتبـاط و نزدیکـی آن بـه مفهـوم بهبـود       پیچیده بدانیمثانیاً آن را جریانی چند بعدي و   .تلقی کنیم
ی ثـروت در جامعـه اشـاره دارد.در       توجه داشته باشیم. رشد مفهومی یک بعدي است که تنها بـه ازدیـاد کمـ

بر ازدیاد کمی از تغییر کیفی در نظام اجتماعی،فرهنگی نیز  که عالوه،مفهومی چندبعدي است که توسعهحالی
  )123ص1384( ازکیا،ارد.حکایت د

الگوي نظري مناسب است که از طریق مبانی و چهـارچوب نظـري مربوطـه و     هر مطالعه علمی نیازمند
  را ترسیم نماید. ها  مشاهدات تجربی روابط بین پدیده

                                                   
1 - Michael Todaro 
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  »اجتماعی  شکلگیري سرمایهعوامل مؤثر بر « 
  

           

  
  

  »مدل تحلیل نظري شاخصهاي توسعه اجتماعی«
  

  وضعیت شاخصهاي توسعه اجتماعی از توسعه پایدار در استان مرکزي  
  رفاه و کیفیت زندگی) –اخالق توسعه  -امنیت اجتماعی –عدالت اجتماعی  –(همبستگی اجتماعی 

  همبستگی اجتماعی ( هویت اجتماعی،سرمایه اجتماعی،مداراي اجتماعی) -

زمینه ھای 
تولید 

سرمایه 
اجتماعی

وجود پیشینه  
اعتماد و  
اعتماد  
بنیادین

فرصتھای

برابر 

اجتماعی

وجود  
نھادھای   

کارآمد  
اجتماعی

استحکام  
ھنجارھای  

متقابل  
اجتماعی 

وجود شبکه  
ھای افقی  

ارتباطی 

نظامھای  
تخصصی  
مطمئن

امکان ابراز

آراء و بیان  

عقاید

توسعھ  
اجتماعی

رفاه و کیفیت 
زندگی

تقویت اخالق 
توسعھ

وجود سرمایھ 
اجتماعی 
مطلوب

امنیت 
اجتماعی

عدالت 
اجتماعی

انسجام 
اجتماعی



1732 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
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  عدالت اجتماعی -1
-اقتصادي، عدالت جنسیتی، عدالت اجتماعی حقوقی، عدالت- (عدالت قضایی

  فرهنگی، عدالت آموزشی و بهداشتی)

  

  
 اخالق توسعه -2

فرایند ارتقاء و اعتالي شئون گوناگون ارزشها،باورها و نهایتاً فرهنگ جامعه در راستاي اهداف و مقاصد 
 کیل دهنده آن فراهمتوسعه اجتماعی که بستر و زمینه مناسب را براي رشد و تعالی جامعه و گروههاي تش

آورد. در اراء متفکرین توسعه عوامل زیر مانع توسعه محسوب میشود و در این مطالعه مورد سنجش قرار  می
گرفته شده است: تقدیرگرایی/میل به پیشرفت/تعاون و همکاري/نوگرایی/احساس مسئولیت/اعتماد به نفس/ 

  فرهنگ یادگیري/ اخالق شهروندي.
  
  



1734 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
 

  

  
  

  امنیت اجتماعی( جانی/مالی/فکري/جمعی)  - 3
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 رفاه و کیفیت زندگی  -4

 

  
  

تحقیقات انجام شده و مطالعات آمایشی توسـعه اجتمـاعی    نتایج  حاصله از فراتحلیل
  ) 1392تا  1380استان مرکزي(
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و در سطح  ،درصد 57الی56در محدوده  1391% میانگین توسعه اجتماعی در استان مرکزي سال 95با احتمال 
  1.متوسط برآورد میشود

  

  
  
  
توسعه اجتماعی استان مرکزي به نسبت توسعه اقتصادي و صنعتی رشدي متوازن را نداشته است. " -

ناهمگونیها اجتماعی و فرهنگی در سطح استان مرکزي با سیاستها،برنامه ها،ارزشها و اصول اجتماعی فرهنگی 
توسعه اي،سند چشم انداز و..) تطابق هاي  ران( قانون اساسی،برنامهرسمی اعالم شده نظام جمهوري اسالمی ای

  ندارد.
هاي صنعتی کشور است و بخشهاي خدمات، صنعت و کشاورزي به ترتیب  استان مرکزي از جمله استان"

واحد تولیدي و صنعتی در  2700با توجه به وجود بیش از  دهند.  اهمیت اساس اقتصاد استان را تشکیل می

                                                   
بررسی و تحلیل وضعیت فرهنگی و سـرمایه   مربوط به تحقیق 1391جداول و آمارهاي آمایشی توسعه اجتماعی سال  کلیه - 1  

  جهاد دانشگاهی استان مرکزي با مدیریت علمی آقاي مهدي مبارکی است. ،"اجتماعی در استان مرکزي
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هاي واسط کلیدي در تولید کشور، سرمایه گذاري در  مرکزي، بهره مندي از صنایع مادر و حلقهاستان 
ها در جذب سرمایه  ستان همراه در رتبه ممتازترین استانبه طوري که این ا هاي صنعتی استان باال بوده، طرح

  )1391آذر23سازمان تعزیرات حکومتی استان مرکزي،  ( ".گذاري صنعتی را داراست
متولیـان توسـعه اجتمـاعی بـراي      فقدان شاخصها و استانداردهاي الزم مورد وفاق در بین صـاحبنظران و  -

  شناخت علمی وضع موجود
  فقدان تعامل بین بخشی در نظام راهبردي در سطح توسعه اجتماعی استان  -
بخصوص در عرصه توسعه اجتماعی ها  گستردگی و عریض بودن عرصه مسئولیت دولتی در تمامی حوزه  -

و کیفیـت زنـدگی و اخـالق توسـعه اجتمـاعی)       ( همبستگی اجتماعی، عدالت اجتماعی، امنیت اجتماعی، رفاه
  بعنوان مانعی جدي در  توسعه اجتماعی استان

مکانیکی نگریستن و عدم اشـراف الزم و تخصصـی بـه امـر خطیـر توسـعه       ،فقدان پویایی،ساده نگري  -
  ) 1392( مبارکی، ".اجتماعی در مدیریتها

نکاتی قابل ذکر است که زمینه سـاز مهـاجر    ،در کنار امتیاز فرهنگی انعطاف فرهنگی نسبی در استان" -
 -پذیري بیشتر از جمله در شهرهاي صنعتی آنهم با تأکید بر اراك شده است. از جمله : نبـود تعصـب قـومی   

فرهنگی مطلوب بـراي رشـد دانـش و علـوم، وجـود      هاي  وجود زمینه ،عدم وجود زبان مشخص بومی ،نژادي
قـومی   -هبی، نبـود نزاعهـا و درگیریهـاي برجسـته گروهـی     فرهنگی وبزرگـان مـذ   -مفاخر و نخبگان علمی

  )1390(یارمحمد توسکی،"جذب مهاجران و زیست آنها در کنار ساکنین بومی مهیا ساخته است.هاي  زمینه
غلبه فرهنگ روستایی : در یک پژوهش نظر دانشجویان اراکی مقیم تهران در رابطه عملکرهاي شهري  -

نزدیکی اراك با تهـران بخـش عمـده اي از نیروهـاي زبـده،فنی و توانمنـد       اراك نشانگر آن است که بدلیل 
ترجیح میدهند پس از فراغت از تحصیل روانه تهران شوند.از عوامل مهم در این گریز اثـرات عـدم توسـعه    
شهري، عدم رفاه شهري و کاستی مشهود در مدرن سازي مکانیسمهاي شهري از سوي مخاطبان عنوان گردیـده  

) خدابخشی  برخی ویژگیهاي عمده شهري براي شهر امـروز اراك را  1170ص1382و عسگري،است.(عبدي 
شـهري اسـت. در شـهر     -فرهنگ غالب اراك امروز، فرهنگ نیمه کارگري(روستایی)"اینگونه بیان میدارد:

امروز غیر از یک یا دو بنـاي معـدود،بنایی بـا ارزش و تـاریخی وجـود ندارد.مهاجرنشـینان در شـهر نقـاط         
امشخص و پراکنده اي را براي اسکان یرگزیده اند(بیشتر در کنار کانال آب در جبهه غرب) که همـین امـر   ن

-توسعه ناموزون شهر را موجب شده است. نعمت اهللا فاضلی نیز در سخنرانی خود بر وجود فرهنگ روسـتا 
  ، بهمن ماه،دانشگاه آزاد اسالمی اراك)1389شهري اراك تأکید دارد.(

وجود تعارضات فرهنگی یکی از منابع تهدید فرهنگی نسبت به توسـعه   -فرهنگی، اجتماعی تعارضات  -
نظام است. زیرا عملکرد ضروري خرده نظام فرهنگی جامعـه کـه وظیفـه آن حفـظ الگوهـاي فرهنگـی و       
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اجتماعی کردن نسل جدید است، محقق نخواهد شد. در نتیجه با برآورده نشدن ایـن کـارکرد اساسـی، خـرده     
مهاي دیگر نیز ناتوان در ایفاي کارکرد خود خواهند شد. در همین راستا براي سـنجش و ارزیـابی وجـود    نظا

تعارضات(فرهنگی، اجتماعی) در عدم پیشرفت جامعه، در بین مردم استان مرکـزي در طـرح آمـایش اسـتان     
ــه  ــزي، گوی ــرش    مرک ــعیت نگ ــناخت از وض ــت ش ــایی در جه ــاخص      ه ــن ش ــه ای ــبت ب ــراد نس ــاي اف ه

ی(مهاجرت،علت پیشرفت نکردن ما/ رابطه با اقوام و فرهنگهاي دیگر، علـت پیشـرفت نکـردن مـا و     ترکیب
) مورد ارزیابی قرار گرفت. نرخ  وجود شـاخص ترکیبـی علـت    ها  نگرش سلبی افراد در برخورد با همشهري

  )1390ارکی،% تأیید گردید.(مب7/52تعارضات(فرهنگی، اجتماعی) در عدم پیشرفت جامعه در شهر اراك با 
درتحلیلی که ازسوي وزارت کشور  -برنامه پنجم توسعه، فرصتها،محدودیتها و تهدیدها در استان مرکزي  -

جمهوري اسالمی ایران از اسناد برنامه پنجم توسعه استان مرکزي صورت گرفته است برخی فرصتهاي 
 300از اقشار اجتماعی،وجود بیش از باال بودن سهم طبقه متوسط "اجتماعی استان اینگونه بیان گردیده است،

 -علوم انسانیهاي  برخورداري از مراکز آموزشی و تحقیقاتی گسترده در رشته هاو زمینه،تشکل مردم نهاد
نهادهاي مذهبی پوشش دهنده خدمات اجتماعی،وجود شبکه استانی صدا و ،اجتماعی،پزشکی و بهداشتی

) 5-4جلد چهارم ص 1389("رتهاي زندگی در استان سیما،تهیه و تدوین سند آسیبهاي اجتماعی و مها
پوشش کمب و کیفی گروههاي آسیب "همچنین برخی نقاط ضعف و محدودیتها یی به شرح زیر آمده است:

دیده و در معرض آسیبهاي اجتماعی توسط سازمانهاي حمایتی،وجود مناطق حاشیه نشین در اطراف شهرهاي 
رایی مسئول در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی،ناکافی بودن بزرگ،وجود نگرش بخشی در دستگاههاي اج

آموزشهاي علمی و کاربردي براي ارتقاء سطح آگاهی اقشار مختلف مردم و افراد در معرض آسیب،ضعف در 
استفاده از رویکردهاي نوین در حوزه پیشگیري از بروز مسائل اجتماعی،ضعف در نیروي انسانی متخصص و 

مانی دستگاهها و نبود ساختار تشکیالتی منسجم و توانمند براي هدایت و راهبردي نامناسب بودن چارت ساز
 -) در بحث تهدیدهاي توسعه فرهنگی8- 7جلد چهارم صص 1389.( "نمودن سیاستهاي توسعه اجتماعی

اجتماعی،پایین بودن میل ماندگاري نیروهاي متخصص و  - رشد ناهماهنگ بخشهاي اقتصادي"اجتماعی،
 65ه در استان،افزایش نرخ سالمندي بدون آمادگی در تأمین جمایتهاي اجتماعی الزم(جمعیت صاحبان سرمای

 -آموزشی - است)،وجود سکونتگاههاي غیر رسمی و ضعف ارائه خدمات حمایتی 6/9سال به باالي استان 
گرفته است.( ،مورد توجه قرار "بهداشتی و رفاهی به آنها و باالخره رشد آسیبها و جرائم اجتماعی در استان

  )8جلد چهارم ص 1389
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  بحث و استنباط
میالدي با مطرح شدن توسعه  1990به بعد ابعاد توسعه از اقتصاد فراتر رفته و از دهه  1970از دهه  ".

میالدي، از سوي سازمان ملل  2000انسانی، در ادبیات جهانی مفهومی جدید پیدا کرده است. در سپامتر سال 
آخرین مهلت براي دستیابی به اهداف  2015ادبیات توسعه مطرح و اعالم شد که سال یک راهبرد جدید در 

 هشت گانه توسعه هزاره تعیین گردیده است.نتیجه تکامل مفهومی توسعه رسیدن به مفهوم جدیدي به نام
ان در سطح جهان بود که این مفهوم در قالب اهداف هشت گانه توسعه هزاره نیز به خوبی بیتوسعه پایدار 
 ) 76: 1390( هینتز، .گردیده است

  اهداف هشت گانه توسعه هزاره عبارتند از : 
          )ریشه کنی فقر و گرسنگی همگانی  1
  ) دست یابی به آموزش ابتدایی همگانی2 
     ) ارتقاي برابري جنسیتی و توانمند کردن زنان3
   ) کاهش مرگ و میر کودکان4
    )بهبود بهداشت مادران         5
    )مبارزه با ایدز، ماالریا و سایر بیماریها6 
                      )ایجاد محیط زیست پایدار7
  . ) گسترش مشارکت جهانی براي توسعه8 
گی و تفاوت در تعاریف از توسعه اجتماعی، به طور کلی دو دسته شاخص کمی و کیفـی   با وجود پیچیده 

 هاي کمی توسعه اجتماعیشاخصترین  عمده"توان مطرح کرد.یبراي سنجش سطح توسعه اجتماعی  جوامع م
  عبارتند از:

  درآمد سرانه، اشتغال کامل (میزان اشتغال متناسب با تخصص افراد) -
  مندي از غذا،مسکن، پوشاك، بهداشت،آموزش،فراغت )سطح زندگی (سطح یهره -
برخورداري بیشتر درآمد حاصل  شاخصهاي جمعیتی :نرخ رشد جمعیت (نرخ رشد پایین جمعیت امکان -

  دهد)، نرخ بار تکفل، امید به زندگی در بدو تولد، نرخ باسوادي، نرخ مرگ و میر کودکان می از رشد افزایش
 ،نرخ پوشش افراد تحـت انـواع بیمـه    ،هاي اجتماعی و سیاسیتوزیع عادالنه درآمد، مشارکت در فعالیت -

خ به اینکه منافع تولید کاالها یا خدمات بیشتر اجتمـاعی اسـت یـا    منافع اجتماعی تولید کاال یا خدمت ( پاس
  شخصی)

  نوع آوري و خالقیت -
اجتماعی و سیاسـی شـرکت   ،هاي اقتصاديتوانند فعاالنه در فعالیتشاخص تقویت جنسیت ( آیا زنان می -
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  کنند؟)
  جوامع عبارتند از:  کیفی توسعه اجتماعیهاي  شاخصترین  عمده

مختلفـی در  هـاي   براي افراد جامعه ( جامعه اي که بـراي بـرآرودن خواسـته هـایش راه     آزادي انتخاب -
  از آزادي انتخاب برخودار است ) ،اختیار دارد

اجتماعی الزم است مانند منطقـی بـودن،    -هاي که براي رشد پایدار اقتصادينوسازي ( آرمانهاي  آرمان -
  اقتصادي اجتماعی و.. )هاي  برنامه ریزي

و هـا   هدفدار و مستقل، نتیجه گیري ه سیاسی (منظور از اراده سیاسی، تصمیم هاي قاطعانه، آگاهانه، اراد -
انتخابهاي مشخص مقامهاي سیاسی مملکت در زمینه هایی نظیر از بین بردن نابرابري، فقر و بیکاري از طریق 

  اقتصادي و نهادي است ) اصالحات مختلف در ساختهاي اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادیش در جهت افـزایش احتـرام،    جامعه ( کوشش نظامها و نهادهاي اجتماعی، عزت نفس  -

  ارتقاي شأن، کمال انسان در جامعه )  
  ثبات و امنیت در جامعه -
مشـارکت   ،به طور کلی سنگ بناي مبحث توسعه اجتماعی شـامل حقـوق شـهروندي، عـدالت اجتمـاعی      

  )1390.(مریدي،"عی استاجتماعی، رفاه اجتماعی و سرمایه اجتما
همانطور که در شاخصهاي اصلی توسعه پایدار و توسعه اجتماعی مالحظه میشود، توسعه اجتمـاعی بـا در   
بـر گــرفتن اهــداف وچشــم انــدازهاي مشــترك همپوشـانی بــاالي دارنــد و توســعه اجتمــاعی مهمتــرین    

  پایداري توسعه در جامعه است.،شاخص
شواهد وضع موجود،میانگین وضعیت توسعه اجتماعی در اسـتان مرکـزي    بر اساس مطالعات انجام شده و 

درصد است.این در حالی است که شاخصهاي زیر وضعیتی دیگر را براي رشد صنعتی / اقتصادي  50حدود 
  استان مرکزي رقم میزند:

 شهرك و ناحیه صنعتی) 35هاي صنعتی ( رتبه دوم کشوراز نظر تعداد شهرك"
 نظر توسعه یافتگی صنعتیرتبه چهارم کشور از 

 رتبه سوم کشور به لحاظ سرمایه گذاري در قالب کارخانجات
 رتبه سوم صنایع کشور به لحاظ سرمایه گذاري در صنایع و برق

 رتبه پنجم کشور در صنایع کانی غیرفلزي
 رتبه سوم در صنایع شیمیایی و سلولزي
  ،شعبانی فرد)1392("رتبه ششم در صنایع نساجی و پوشاك

ن عدم تناسب وضعیت صنعتی/اقتصادي با شاخصهاي توسعه اجتماعی استان مرکزي، نشانگر آن است که ای
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علیرغم توانایی کسب امتیازات قابل توجه  اقتصادي،استان مرکزي نه وضعیت مطلـوبی در  توسـعه اقتصـادي    
شـد و توسـعه، در بعـد    است ونه بطریق اولی در توسعه اجتماعی. از مهمترین ویژگیها و تمایزات دو مفهوم ر

قابـل قبـول اسـت    » رشـد « عدالت اجتماعی،فقرزدایی است. این گونه تغییرات صنعتی/اقتصادي در حد مفهوم 
هنوز نتوانسـته در مسـیر توسـعه، آنهـم توسـعه       ،واستان مرکري علیرغم پتانسیلهاي موجود انسانی و اقتصادي

  پایدار قرار گیرد.
حکوم به ناکامی است. چـرا کـه قـدرت اختیـار و انتخـاب انسـان       امروزه حرکت توسعه از باال دیگر م

اقنـاعی و غیـر    ،هـاي تـوافقی، اجمـاعی   هاي  امروزي خواه ناخواه گسترش یافته و نیاز به بهره مندي از شیوه
رویکرد پدافند عاملی همانگونه که در حوزه تدافعی براي یـک جامعـه    فیزیکی با کنشگران اجتماعی است.

فرهنگـی کـه سـنگ بنـاي هـر      -ارد در زمینه مسائل اجتماعی از جمله،توسـعه اجتمـاعی  کارکرد مطلوب د
حرکت توسعه اي است، بسیار کاربرد دارد. بهره گیري از راههاي ارتقا، سـرمایه اجتمـاعی بـا هـدف کـالن      

  ی تعریف شده در ایران، همخوانی و قابلیت اجرا دارد.غیرعاملسیاست پدافند 

بـا رویکـرد    در استان مرکزي و پایداري توسعه اجتماعی راهکارهاي آمایشی توسعه
  پدافند عاملی

  
  راهکارهاي کالن: -

دسته بندي نهادهاي مرتبط با توسعه "مشخص نمودن نهادهاي متولی توسعه اجتماعی استان وظایف آنها. -
) دسـتگاهها و نهادهـاي مـأمور و مسـتقیم بـا      1اجتماعی استان بدون حذف با توجیه موازي کاري در قالـب:  

) دستگاههایی با هدف اصلی توسعه اجتماعی استان بطور غیر مسـتقیم  کـه بـا قشـر     2توسعه اجتماعی استان 
  نرم افزاري) در ارتباطند.–ي سخت افزار-کیفی-وسیعی درابعاد مختلف(کمی

با بهره گیري از صـاحبنظران تحصصـی و   » راهنماي جامعوي توسعه استان مرکزي« تدوین نظام جامع  -
  حرفه اي در حوزه علوم اجتماعی

  در توسعه اجتماعی استان با هدف سازماندهی و تأثیرگذاري ساختاري» نیاز محوري« تمرکز بر  -
هاي  تخصصین بومی( ساکن و غیر ساکن) در فرایند برنامه ریزي و اجرا مؤلفهبهره گیري از گروهها و م -

  ) 1391(مبارکی  "توسعه اجتماعی استان
  

  راهکارهاي میانی و خرد -
ارتقاء سطح اعتماد اجتماعی از طریق: آگاهی رسانی شفاف به مردم نسبت به ساز و کارها، عملکرهـا و   -

جرایی /  فعال سازي دفاتر رسیدگی به عملکرد و شکایات و انعکـاس  ارزیابی در سطوح مختلف دستگاههاي ا
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جمعی در راستاي تقویت فرهنگ پرسشگري /  ارتقاء فرهنگ پاسـخگویی   هاي  آن به مردم از طریق رسانه
از سوي هر فرد حقیقی یا حقوقی نسبت به وظایف محوله /  ارتقاء سطح اعتمـاد بـه سیسـتمهاي بازرسـی از     

ش و پاسخ مردمی /  ارتقاء سطح اعتماد بـه صـنوف مختلـف از طریـق ارائـه گزارشـهاي       طریق جلسات پرس
رسیدگی به تخلفات آنان و آسان سازي انتقال شکایات مردم به مراجع ذیصالح /  تشویق و تقویت تشـکلهاي  

  مردمی در جهت ارتقاء سطح اعتماد اجتماعی در سطح استان
جلب و حفظ نخبگـان و دانـش آموختگـان بـومی از طـرق       ارتقاء سطح مشارکت اجتماعی از طریق،  -

هاي  غیر رسمی در مسائل توسعه اجتماعی: /  تشویق و گسترش تشکلهاي مردم نهاد در حوزه -مختلف رسمی
محیطـی در سـطوح مختلـف /      -اجتماعی /  تشویق و گسترش تشکلهاي مردمـی زیسـت   -گوناگون فرهنگی

ر حفظ و احیاء بناها و آثار تـاریخی اسـتان /  تشـویق و گسـترش     تشویق و گسترش تشکلهاي مردمی دوستدا
مختلـف  هاي  احیاء و تجلیل از شخصیتها و چهره اي ماندگار شهر در عرصه،تشکلهاي مردمی  دوستدار حفظ

هنري،مذهبی،تاریخی،... /  تشویق و گسترش تشـکلهاي زنـان بـا ایـن پـیش فـرض کـه         ،آموزشی،تربیتی،علمی
  آن حضوري پویا و سازنده دارند،در مسیر توسعه قرار دارد .جامعه اي که زنان 

برنامه ریزیها و اجرا در سطح استان (عناصر  مـانع در   ،پرهیز از نفوذ منش روستایی در تصمیم گیریها  -
خرده فرهنگ منش روستایی در توسعه اجتماعی :عدم اعتماد متقابل در روابـط شخصـی / فقـدان نـوآوري /     

ایین بودن سطح آرزوها و تمایالت / عدم توانایی چشم پوشی از منافع آنی بخاطر منافع آتی / تقدیر گرایی / پ
عدم توجه به عنصر و اهمیت زمان / خانواده گرایی / وابستگی به قـدرت دولـت / محلـی گرایـی و فقـدان      

یـر رسـمی) /    همدلی).  پرهیز از لجاجت و انتقام در کنشهاي اجتماعی (در حین ایفـاي نقشـهاي رسـمی یـا غ    
پرهیز از روحیه حذف و معدوم ساختن حریف و رقیب در هر حوزه عمل اجتماعی(در حین ایفـاي نقشـهاي   
رسمی یا غیر رسمی) /  پرهیز از روحیه قهر و کینه در هر حوزه عمل اجتماعی(در حین ایفاي نقشهاي رسمی 

ننـدگی، تجـارت، فعالیتهـاي علمـی،     یا غیر رسمی) /  پرهیز از تنگ نظري و ارتقاء حس تحمل دیگري دررا
عقیده و اندیشه، ../ توجه به عنصر و اهمیت زمان / دوري از محلی گرایی و فقدان همدلی /  تقویت  ،سیاست

توانایی چشم پوشی از منافع آنی بخاطر منافع آتی در هر حوزه عمل اجتماعی(در حین ایفاي نقشهاي رسمی یـا  
% اراکیهـا بـه خـانواده    96اعی از دایـره وابسـتگی خـانوادگی( اعتمـاد     غیر رسمی) /  گسترش ارتباطات اجتم

%....) 78تادوستان،خویشان، همشهریها و.../ تمایل اراکیها به مشارکتهاي اقتصادي در حـد خـانواده بـه میـزان     
/پرهیز از بی تفاوتی به دیگري و غیر خودي در هر حوزه عمل اجتماعی(در حین ایفاي نقشهاي رسمی یا غیر 

  سمی)ر
ارتقاء فرهنگ احترام به قانون در همه سطوح : آموزش احترام به قانون و موهبات اجتماعی حاصل از  -

آن در سطوح مختلف اجتماعی /  تبلیـغ و تشـویق قانونمـداري در گسـتره عمـومی شـهر اراك /  نظـارت و        
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جمعـی /   ایجـاد و ارتقـاء     هـاي  و انعکاس به مردم از طریق رسانهها  بازرسی مستمر و کارآ در قانون شکنی
  فرهنگ نظم اجتماعی در دو سطح فردي و اجتماعی جهت حفظ و تکریم بر قانونمداري

مبارزه کارساز با فساد اداري در شکل غالـب رابطـه     -تالش ملموس در حفظ و ارتقاء سالمت اداري  -
بـا   ،جبرانی،ي، پایاپـاي مداري و خود محوري /  مبازره کارساز با رشوه گیـري در اشـکال  مختلـف حضـور    

جمعی /  هاي  واسطه و... /  انعکاس فعالیتهاي مرتبط با ارتقاء سالمت اداري و مبارزه با فساد اداري در رسانه
  تشویق و تقویت تشکلهاي مردمی در جهت حفظ و ارتقاء سالمت اداري

ارتقـاء همبسـتگی و   ارتقاء و تکریم نسبت به حضور اجتماعی زنـان و حفـظ امنیـت زنـان در جهـت       -
  مشارکتهاي اجتماعی در سطح استان

% جامعه ایران شهري است نیاز به 70ترویج آموزشهاي مدنی و زندگی شهري: با توجه به اینکه حداقل  -
رعایت آداب زندگی شهري از ملزوکات توسعه اجتماعی است. از جمله: تقویت فرهنگ آپارتمان نشـینی از  

همگانی در جهت تقویت همبستگی اجتماعی و رعایت حقوق همسایه /  اقـدام  طریق آموزش و ارتقاء دانش 
به آموزش گسترده اخالق مدنی(شهري) در همه اجتماعات و فعالیتهاي مـذهبی، اجتماعی،سیاسـی، اقتصـادي (    
در قالب نقشهاي رسمی یا غیر رسمی)/ ارتقاء فرهنگ شهري از طریق آگاهی رسانی جمعی ( رعایت حقـوق  

فاع قانونی از حقوق خود/ پرسشگري و پاسخگویی در برابر دیگري حقـوقی یـا حقیقـی / رعایـت     دیگري/ د
اصول رانندگی در شهر / احترام به زنـان در خانـه یـا محـل کـار / رعایـت بهداشـت فـردي و همگـانی در          

و  وسایط حمل و نقل عمـومی، حفـظ امـوال عمـومی /جلـوگیري از رفتـار اوباشـیگري       ،اماکن،معابر،خیابانها
وندالیستی/ عدم استعمال دخانیات در هر مکان بسـته و احتـرام بـه دیگـران/ عـدم ایجـاد مزاحمـت بـراي         
شهروندان /  آموزش احترام به گردشگران غیر بومی داخلی یا خارجی / آموزش حفـظ پوشـش مناسـب بـا     

ه جمع گرایی در آموزش بکارگیري الفاظ آمیخته با ادب در مناسبات اجتماعی/ تقویت روحی ،حضور مکانی
پاسخگویی و تضمیتهاي مناسب براي  –تمامی مراحل اجتماعی شدن /  تقویت و آموزش فرهنگ پرسشگري 

  عملی شدن این ارزش اخالق شهروندي
در هرگونه عمل اجتماعی(رسمی ها  نهادینه نمودن تفکر جمعی :  پرهیز از خودرأییها و خودمحور بینی  -

در عمل » من بودن« در برابر » ما بودن«همبستگی اجتماعی /  تقویت فرهنگ یا غیر رسمی) براي رسیدن به 
اجتماعی و انگاشتن هر گونه من محوري به عنوان یک تابوي اجتماعی /   تقویت و ارتقاء آزاد اندیشی براي 
ظهور تفکر اجتماع محور، براي رسیدن به همبستگی اجتماعی /  پرهیز از حـذف اندیشـی و تحجـر فکـري     

ي درك واقعیت اجتماعی که ماهیتی خارجی دارد براي رسیدن به همبستگی اجتمـاعی /  تفکیـک قائـل    برا
با ماهیت اجتماعی بـراي رسـیدن بـه    هاي  شدن بین ارزشها و واقعیتها براي رسیدن به شناخت واقعی در پدیده

ویژگی جامعه در حال همبستگی اجتماعی /  تقویت و ارتقاء تفکر و عمل جمعی در راستاي تولید تمدن که 



1744 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
 

  

توسعه است. تمدن سازي در گرو تفکر جمعی و باور به عمل جمعی است/  ارتقاء و تقویت تحمـل دیگـران   
  براي به واقعیت رسیدن تفکر اجتماعی نهادینه شده

شهروندي در راستاي تقویت روحیه جمعی در سطح اسـتان:  تقویـت و برپـایی     -افزایش نشاط اجتماعی -
بومی براي جلب مشارکت هر چه بیشـتر و رسـیدن بـه همبسـتگی اجتمـاعی /       –محلی اي ه مراسم و جشن

فرهنگی،هنري و آیینی در سطح منطقه اي و بومی /  تقویت اعیاد و جشنهاي هاي  اجراي مسابقات و جشنواره
  مذهبی براي افزایش نشاط اجتماعی 

اي اجتمـاعی درجهـت شناسـایی انـواع  و     تدوین اطلس آسیبه   -ارتقاء امنیت اجتماعی در سطح  استان  -
کنترل  و کاهش جرائم و مزاحمتهاي گروههاي خطر آفـرین /  ارتقـاء سـطح سـالمت شـهروندان از       ،شدت
هـا   محیطی( آلودگی آب،خاك و هوا) /  ایجاد و ارتقـاء مـدیریت مخـاطرات محیطـی در شـهر     هاي  آالینده

مت و بهداشت /  گسترش معنویت و اخالق و امنیـت  ) /  حفظ امنیت شهري در حوزه سالغیرعامل(پدافند 
  شهري از دو سوي کنشگر فردي و کنشگر سازمانی در سطح شهر در هر حوزه و نقش اجتماعی

هـاي   یکـی از خصوصـیتهاي خشـونت شـهري،حذف شـبکه     "کاهش خشونتهاي بـین فـردي و اجتمـاعی:    -
نسـبت بـه روسـتاها است...خشـونت     خویشی،دوستان و همسایگان در تداخل و پیشگیري از وقـوع خشـونت   

بزهکـار خیابـانی یـا    هـاي   نیز از اشکال شایع خشونت در شهرها اسـت کـه معمـوالً توسـط دسـته      1خیابانی
ها صـورت مبپـذیرد. و شـامل اعمـالی همچون،دزدي،تخریـب امـوال عمومی،شـعار نویسی،سـرقتهاي         »گنگ«

ري شــامل: محیطهـــاي  ك.چــک،آزار رســـاندن بــه مـــردم و...وجــود دارد.محیطهـــاي خشــونت شـــه    
خانوداگی،محیطهاي تحصیلی،محیطهاي کاري،محیطهاي نظامی،محیطهاي تنبیهی و محیطهـاي خیابـانی اسـت.    
عمده ترین دالیل خشونتهاي بین فردي و اجتماعی شامل این موارد است:فقر،بیکاري و نبود امکانات براي پـر  

دن از جملـه خـانواده /فشـارها و سـوء     کردن اوقات فراغـت / کمبـود آمـوزش در فراینـدهاي اجتمـاعی شـ      
جنسـی / انباشـتهاي جمعیتی،کمبـود فضـاهاي زیسـتی،همجواریهاي نـامطلوب و در هـم ریخـتن         هـاي   استفاده

ــومی       ــاري ب ــحیح معم ــاعی/طراحی ناص ــات اجتم ــاهش تعلق ــاتی /ک ــات طبق ــهاي اجتماعی/تعارض -ارزش
 -اده از قـدرت در نهادهـا قـانونی   شهري،مسکنهاي نامناسب،آلودگیهاي صـوتی و زیسـت بـومی / سـوء اسـتف     

  ) 276ص1384(فکوهی، "دادگاهها و پلیس.
هـاي   گروهی با هدف ارتقاء دانـش همگـانی و گسـترش و آمـوزش مؤلفـه     هاي  بسط و گسترش رسانه -

مهم از جهات مختلف فرهنگی، سیاسـی و اجتمـاعی در   هاي  توسعه اجتماعی: مطبوعات بعنوان یکی از رسانه
هرگونـه   "و ارتقـاء سـطح دانـش همگـانی و بـاالخره توسـعه اجتمـاعی اهمیـت دارد.         ایجاد شفاف سـازي  

در  -سیاستگزاري براي مطبوعات براساس اطالعاتی یا خاستگاه پژوهشی صورت گیرد و تنها خبرگان علمـی 
                                                   

1 -Street violence 
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) 378ص1382عرصه سیاستگزاري و برنامه ریزي و اداره این عرصه بسیار مهم حضور یابند.(اصالنی مالیري،
خواسـتها   -ویت  روحیه پژوهش خواهی در برنامه هاي تلویزیونی و رادیویی جهت انعکاس بهتر تمایالتتق

و انگیزه هاي مخاطبین و به تبع آن جلب مشارکت بیشتر ./ تقویت برنامه هاي نقد تلویزیونی / به کارگیري 
ایش حـس مشـارکت /تقویـت    کارکنان بومی در شبکه هاي پخش رادیویی و تلویزیونی با تکیه بر رادیو افـز 

  حس خوش بینی نسبت به آینده و کاهش برنامه هایی که احساس خشونت و ناامیدي را زمینه ساز میشود.
ایجاد و ارتقاء حقوق شهروندي و  تامین اجتماعی: حقـوق شـهروندي بایسـتی توسـط مسـئواین دولتـی         -

هم در حوزه عمومی دخالت دارد.حق تضمین و توسط مردم عملی گردد.  شهروندي هم در عرصه خصوصی و 
 ،گـروه  ،خانواده ،شهروندي یک موقعیت فعاالنه است که با سلطه ناسازگار است. خواه منشاء سلطه دوست

در زمینه  " .قوم یا هر نیروي دیگري که وي را به عنوان فرد مستقل و توانا به اراده خود به رسمیت نشناسد
ع /دسترسی شهروندان بـه اطالعـات غیرطبقـه بنـدي شـده دولتـی /       حقوق سیاسی،اطالع رسانی شفاف و بموق

استفاده از روشهاي دقیق وجدید که دخات انسانی را کم مینماید/ نصب افراد غیر جناحی در پاي صـندوقهاي  
رأي /مشارکت آزادنه افراد از دیدگاههاي مختلف در انتخابات/ افزایش مشارکت عمـومی در تعیـین احـراز    

مینه حقوق اجتماعی، ایجاد زمینـه بـراي مشـارکت اجتماعـات طبیعـی و گروههـاي مـدنی/        در ز. صالحیتها
برابرسازي فرصتها براي مشارکتهاي مردمی/ تأمین امکانات الزم براي اجتماعـات افـراد/ نظـارت و بازرسـی     

ونهـا و  بمنظور مقابله با رانتهاي مدنی/شفاف سازي مرز گروههاي محارب،مخالف،معاند و موافق/ تشکیل کان
گروههاي اجتماعی فعال براي دعاوي علیه مجرمان /حذف نکردن اقشاري از جامعه از دایره مخالفان/پرهیز 
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  هاي تربیتی عالمه طباطبایی پدافند غیرعامل و جایگاه آن در اندیشه
  اعظم رحیمی قزان، محبوبه زارع،  1علی یزدخواستی

 چکیده
-تعلیم و تربیت شاخص، رود و به تبع آنبه شمار می عرصه ترین مهمفرهنگ ، غیرعاملدر پدافند 

ي آموزان را از هجمـه دانش، تواندگردد که توجه به این امر میترین ساحت فرهنگ محسوب می
از ، سـازان ایـن سـرزمین   آینده عنوان ، بهزیرا آنان، مصون سازد، هاي ضد فرهنگی دشمنانآموزه

توجه ، تدوین مبانی تعلیم و تربیت بر اساس اصول اسالمی. راگیري باالیی برخوردارندپتانسیل ف
ایشان . باشدها میي آناندیشمندان مسلمان را به خود جلب کرده است که عالمه طباطبایی از جمله

دانند که هدف غایی تعلیم و تربیت را داراي یک هدف غایی و چند هدف میانی می، در آثار خود
. گردداخالقی و اعتقادي می، اجتماعی، ن رسیدن به ایمان و اهداف میانی شامل اهداف فرهنگیهما

سازي براي زمینه، عالمه تحقق این اهداف را در گرو توجه معلم به مسائلی همچون؛ هدفمند بودن
 ،مطابق با واقـع ، استداللی، هاي عملیهمچنین کاربست شیوه ،...آموزان وشناخت دانش، آموزش
- هاي عالمه و عملی ساختن آن در امر آموزش میتوجه به اندیشه. دانندمی... عقالنی و، ايمباحثه
  . سدي مستحکم در برابر اقدامات فرهنگی دشمن باشد، تواند
  . هاي تربیتیاندیشه، عالمه طباطبایی، : پدافند غیرعاملها هکلیدواژ

   

                                                   
 دانشگاه کاشان استادیار علوم تربیتی، .1
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  مقدمه -1

هاي دیداري و شنیداري پخش شده است و به هاي اخیر به کرات از رسانهي پدافند غیرعامل در طی سالکلمه
رسد حداقل براي اقشار دانشگاهی عبارتی آشنا و مفهوم باشد. در واقع، در پدافند غیرعامل عالوه بر نظر می

چنین نظامیان، تمام اقشار جامعه باید آمادگی مقابله با تهاجمات دشمن را داشته باشند، زیرا نوع تهاجم، 
. بود باورها و هانگرش ارزشها، يدهنده انتقال و نگهدارنده نقش شفاهی زبان کند. زمانیامري را ایجاب می

. داد نوشتاري زبان به را خود جاي رفتهرفته نداشت، مناسبی پایداري سطح ارتباطی شیوه این که آنجا از اما
 و افکار آن يوسیله به توانست انسان که تصویري بود خطی بلکه نبود امروزي شکل به نوشتاري زبان این

 انقالبی شانزدهم، قرن در چاپ اختراع با سرانجام و الفبا پیدایش با رفته رفته. کند ثبت را خود نیازهاي
 خود به ايتازه شکل ارتباط که طوري به. پیوست وقوع به اطالعات و ارتباطات توسعه روند در عظیم
 ارتباطی، عظیمِ انقالب این .درآمد ايو توده همگانی صورت به بود، اشراف انحصار در که آموزش، و گرفت

  آورد. پدید سیاست و اجتماع اقتصاد، در عظیمی تحوالت بلکه کرد همگانی را آموزش تنها نه
و » زیـون یسینما و تلو فیلمسازي،«، »ايهاي رایانهفناوري«امروزه از ترکیب سه تکنولوژي متفاوت یعنی  

تواند اطالعات گوناگون صوتی و تصویري را از میشود که ارتباطی یاد میراه شاه به عنوان» صنایع مخابراتی«
هاي ارتباطی باعـث  پیشرفت شتابان در مسیر فناوري .هاي فیبرنوري به مصرف کننده منتقل سازدطریق کابل

شـرایطی مصـرف کننـدگان نقشـی     ي فرهنگ شده است که در چنـین  تولید، توزیع و مصرف انبوه در حوزه
هاي خود ها، باورها و سیاستاند تا دیدگاهمنفعل دارند. این ابزارها، آلت دستی براي کشورهاي قدرتمند شده

را بر دیگران تحمیل کنند و به اهداف مورد نظر خود دست یابند. با این اوصاف، مسلماً ساحت فرهنـگ در  
» تهـاجم فرهنگـی  «آنقدر مهم و خطرناك است که مبحـث از   خط مقدم حمالت دشمن قرار دارد و مسئله

  تبدیل شده است.» تربیت فرهنگی«عدول کرده و به نوعی 
هاي مختلف جهـان  هاي متعددي است که گریبانگیر ملتدنیاي معاصر، در چنین وضعیتی، گرفتار بحران 

کنـد. مقابلـه خـود نیازمنـد     میهاي آن کمک شده و تالش براي مقابله با آن، به حفظ بقاي جامعه و ارزش
گردد. اگر فرهنگ و راهبردهاي دفاعی فرهنگی را ي فرهنگ بازمیتدابیري است که مهمترین آن به عرصه

ایم. در حقیقت یک فرهنگ دفاعی مطـرح  هاي پدافند غیرعامل در نظر بگیریم، اغراق نکردهمحور فعالیت
فرهنگی مطرح است و هدف از آن جلوگیري از اتـالف  است و یک دفاع فرهنگی. در پدافند غیرعامل دفاع 

  باشد.ي انسانی میسرمایه
موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی و اقلیمی و ساختار حکومت، و تالش کشورهاي قدرتمنـد بـراي کسـب    

اع ها قد علم کرده و از حیثیت و سرزمین خود دفسازد تا در برابر آنمنفعت از این امکانات، ما را ناگزیر می
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هاي ناکارآمـد بـوده و   ي نظامی از گزینهمشخص شود؛ گزینهگردد که کنیم و مسئله زمانی حائز اهمیت می
ي فرهنگ شود. هشت سال جنگ تحمیلی دشـمن را بـه ایـن بـاور رسـاند کـه       معطوف به حوزه تمام توجه

را انتخاب کـرد تـا از ایـن     ي فرهنگیي نظامی براي کشوري مانند ایران کاربرد ندارد، بنابراین گزینهگزینه
طریق به اهداف خود دست یابد. موضوع فرهنگ در پدافند غیرعامل موضوعی بسـیار گسـترده اسـت، زیـرا     

گیرد، بنـابراین هـدف بایـد    تمام اقشار و طبقات جامعه، در تمام سطوح علمی، اجتماعی و اقتصادي را دربرمی
ي مورد نظر است. مهمترین عرصه فرهنگ، نظام تعلیم امشخص باشد که در هر فعالیتی چه گروه و یا طبقه

 بایـد  بلکه کرد، ایجاد شود نمی را و تربیت است و میان این دو ارتباطی ناگسستنی وجود دارد، زیرا فرهنگ
 تربیـت  و فرهنـگ  يکـرد، رابطـه   جدا همدیگر از تواننمی را تربیت و تعلیم و فرهنگ. داد آموزش را آن

 طور این باید و است تعاملی رابطه تربیت و فرهنگ رابطه. باشد فرهنگ با غلبه که نیست یکسویه يرابطه
  .کند می تغییر دچار را فرهنگ هم تربیت کند، می ممکن را تربیت فرهنگ که همانطور باشد،

  و فرهنگ غیرعاملپدافند  -2
گرفتن در مراحل یادگیري و آموزان، به دلیل قرار ي فرهنگ قرار دارد و دانشتعلیم و تربیت زیر مجموعه

شناس فرهنگی ) یک انسانcohenباشند. کوهن (آموختن، داراي باالترین پتانسیل براي فراگیري فرهنگ می
اند. در مدارس تأکید است، اعتقاد دارد که در عصر جدید، مدارس با طرح مفهوم دولت ملی در هم آمیخته

باشد، دولت وفاداري افراد را طلب نموده، به نوعی در میهاي همگانی و عمومی مورد پذیرش دولت بر ارزش
ها، گرایانه است. در مدارس از پرچمجستجوي این وفاداري از طریق تعهد نسبت به ایدئولوژي ملی

شود. حال ارتباط این تصویرهاي رهبران ملی و خواندن سرودهاي ملی براي تقویت این وفاداري استفاده می
-اي خوشایند براي اغلب دانشادگیري در این است که، از آنجا که یادگیري تجربهاقدامات با مدرسه و ی
آموزد با آموز میان تمام آنچه میاند، دانششناسان رفتارگرا هم مکرر اثبات نمودهآموزان است و روان

ط مکانی کند. مدرسه فقنمادهاي دولت که در حین یادگیري پیش روي او قرار گرفته است، پیوند برقرار می
). حال 86: 1392پرستی (میلر، براي یادگیري حساب کردن نیست بلکه مکانی است براي یادگرفتن میهن

هاي هاي دینی در برنامهها و گنجاندن ارزشکشور ایران به عنوان یک کشور مسلمان با استفاده از این روش
دینه کرده و از این طریق از تأثیر هجوم آموزان نهاها را در وجود دانشتواند این ارزش می فرهنگی مدارس

-هاي بیگانه کم نماید. بنابراین، مهمترین و بهترین راه براي نهادینه ساختن فرهنگ در درون دانشفرهنگ
توان اهداف ریزي درست، علمی، دقیق و هدفمند میباشد که با برنامهآموزان، نظام تعلیم و تربیت می
تواند با مبانی فکري و اعتقادي ساخت. در پدافند غیرعامل، فرهنگ می فرهنگی پدافند غیرعامل را محقق

آموزان، را در برابر هجمات دشمن، مصون درست و راسخ و محکم، اقشار مختلف جامعه، از جمله دانش
 اي بیندیشیم ورو، ما براي بقاي نظامی که بدان تعلق خاطر داریم، ناگزیریم تا در این راه چارهسازد. از این
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ي ایرانی، مبانی تعلیم و فرهنگ خود را که نشأت گرفته از اصول اسالمی است، استحکام بخشیم. در جامعه
باشد و همین امر توجه بسیاري ي فرهنگ، بر اساس اصول اسالمی میترین زیر مجموعهتربیت، به عنوان مهم

ي این طبایی (ره) از جملهاز دانشمندان مسلمان را به خود جلب نموده است. عالمه محمد حسین طبا
اند. البته آنچه در باشد که در آثار خود، هر چند به صورت پراکنده، به این مسئله اشاره داشتهاندیشمندان می
-هاي این عالم بزرگوار است، و صفحات معدود این مقاله نمیاي از دریاي اندیشهآید، خالصهاین مقاله می

  ي تعلیم و تربیت اشاره داشته باشد.مینهتواند جز به اندك موارد مهم در ز
  تعلیم و تربیت از دیدگاه عالمه طباطبایی -3

ي انسان از سایر موجودات است، عالمه طباطبایی ابتدا هاي ممیزهاز آنجایی که تعلیم و تربیت از ویژگی
ي درك و داراي قوهدهند؛ در نظر عالمه، انسان موجودي مرکب از تن و روان و تعریفی از انسان ارائه می

تعقل به منظور آگاهی بر جهان است که به دنبال ایجاد باید و نبایدهایی از جنس فکر است تا طبیعت را به 
جو بوده و گر و منفعتتسخیر خود در آورد و از این طریق به کمال برسد. در نگاه ایشان، انسان استخدام

، همچنین موجودي مدنی و اجتماعی است که باید تمام اعمال و حرکاتش در جهت منافع و مصالحش است
که  )؛ و از همه مهمتر این166-150، 3: ج1363لزوم اجتماع مدنی و عدالت اجتماعی را بپذیرد (طباطبایی، 

کند و مسیر و هدف خاصی باشد که او را به سوي تکمیل نواقص و رفع نیازهایش هدایت میداراي فطرت می
  ست.را براي او مشخص نموده ا

پردازند. در نگاه ایشان ماهیت تعلیم و تربیت معطوف سپس عالمه طباطبایی به ماهیت تعلیم و تربیت می
ي اخالق، تزکیه و هدایت است. نظام تعلیم و تربیت از نظر عالمه، بایـد داراي روش و نظـامی   به سه مسئله

ا اخـالق وقتـی در درون انسـان جـایگیر     آموزان نهادینه ساخته، زیـر باشد که بتواند اخالق را در درون دانش
). با رشـد  110-109: 1371دارد (طباطبایی، ي عملی وامیکند و او را به ارادهشود، در موقع مناسب جلوه می

) و به دنبال آن، اخالق و 418، 3:  ج1363شود (طباطبایی، آموخته، منبع خیر و برکات میدادن تزکیه، دانش
  باشند. آموز به هدف مورد نظر میاندن دانشتزکیه هر دو در راستاي رس

کند که و تعلیم را به مفهومی اطالق می داندعالمه طباطبایی تربیت را مترادف تزکیه و مشابه هدایت می
داند؛ از (ص) می اي و دستگاه آموزش و پرورش است و آن را یکی از شئون پیامبر اسالمشامل فعالیت مدرسه

-است و آن را چنین تعریف مـی  educationمنظور ایشان از تعلیم مفهوم و معنی توان گفت این جهت می
ي معلمی آگاه است تا مطالبی را که فراگیـري آنهـا بـراي    نماید: تعلیم، هدایت و ارشاد ذهن فراگیر به وسیله

ایجـاد   دانش آموز دشوار است، بیاموزد؛ بنابراین، تعلیم، آسان کردن راه و نزدیک کـردن مقصـد اسـت ؛ نـه    
  کردن آنها.

کنـد تـا از بهتـرین و مـؤثرترین راه بـراي      از دیدگاه عالمه، معلم با لحاظ کردن هدف تعلیم، تـالش مـی  
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آموز بهره بگیرد تا بتواند او را به هدف مطلوب برساند. این هدف، خـاص یـک گـروه یـا     آموختن به دانش
-به این هدف خود باید به فراز و نشـیب  جامعه نیست بلکه هدف انسانیت و بشریت است و معلم براي نیل

آموز را تا رسیدن به سرمنزل مقصود راهنمایی کند نه اینکه بـه انتقـال اطالعـات    هاي آن آگاه باشد و دانش
تواند دلیل بر این مدعا اند، و میي خاصی یاد نکردهاکتفا نماید. ایشان از یک علم خاص و یا آموزش به طبقه

پردازند و عنـوان  تربیت عمومیت دارد. همچنین ایشان وقتی به بیان ویژگی معلم می باشد که موضوع تعلیم و
کنند؛ معلم باید مطالب دشوار را آموزش دهد تا دانش آموز را به هدف نزدیک کنـد، در واقـع، بـه ایـن     می

اراي هدف مشخصی نکته اشاره دارند که آموزش باید اوالً متناسب با جنس و سطح استعداد و ... بوده و ثانیاً د
  باشد.

  اهداف تعلیم وتربیت از دیدگاه عالمه طباطبایی -4
گذاري، امکان حرکت صحیح نظام را بخشی به اهداف آن است؛ لذا هدفدلیل وجود هر نظام آموزشی تحقق

 هايکند. عالوه بر این، اهداف، مبنایی معتبر براي طراحی و انتخاب مواد و وسایل، محتوا و روشفراهم می
توان به دو ). اهداف تعلیم و تربیت از منظر عالمه طباطبایی می137- 138: 1384آموزشی هستند (شعبانی، 

   دسته طبقه بندي کرد: الف) هدف غایی ب) اهداف میانی.
ي اعتقاد الف. هدف غایی: عالمه طباطبایی هدف غایی تعلیم و تربیت را رسیدن انسان به توحید در مرحله

کمال انسانیت و هدف نهایی زندگی انسان، از دیدگاه عالمه در این است که انسان بـه وجـود    داند.و عمل می
هاي عالم اعتقاد داشته باشد؛ آنگاه در مرحله عمل، خلوص در عبـودیتش  آفرینندة آسمانها، زمین و کل پدیده

بـه خداونـد تبـارك و    دهد حاکی از بنـدگی او  گردد و هر عملی که انجام میدر گفتار و کردارش ظاهر می
  ).407، 3: ج1363تعالی است (طباطبایی، 

توان در چنـد هـدف مطـرح کـرد: اهـداف      این هدف را از دیدگاه عالمه طباطبایی می ب. اهداف میانی:
تـرین اهـداف نظـام    اعتقادي و اخالقی، فرهنگی و اجتماعی. اهداف اعتقادي و اخالقی، از مهمتـرین و اساسـی  

گردند. اهـداف فرهنگـی از   ي تحقق شرایط آموزشی و تربیتی مطلوب، محقق میسایهآموزشی هستند که در 
هـاي آینـده   هاي تعلیم و تربیت در جامعه بوده که حفظ آثار ارزشمند فرهنگی و انتقال آن به نسلمسئولیت

: 1363را بر عهده دارد؛ شناخت و پذیرش فرهنگ اسالمی و تالش براي حفـظ و گسـترش آن (طباطبـایی،    
)، پـرورش  257، 3: ج1363مندي از آداب و رسوم منطبق با فطرت الهی انسـان (طباطبـایی،   )، بهره407، 3ج

ي این اهداف به شـمار  ) از جمله3،130: ج1363قدرت تفکر و استنباط و نیروي ابتکار در افراد (طباطبایی، 
ی است که یـک سـعادت واقعـی و    بدیه«کنند؛ رود. همچنین عالمه با توجه به اهداف اجتماعی عنوان میمی

کامل جز در پرتو همکاري اجتماعی میسر نیست؛ چه در غیر این صورت، اگر هم سـعادتی بـه دسـت آیـد،     
). بنابراین نظام تعلیم و تربیت، بـا اقـداماتی از   144، 3: ج1363(طباطبایی، » کامل و همه جانبه نخواهد بود
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سـازد.  مسائل اجتماعی اهداف اجتمـاعی را بـرآورده مـی   ي مشورت و همکاري در حل قبیل تقویت و روحیه
هم به دست آمده است.  غیرعاملاگر اهداف میانی بیان شده محقق گردد به نحوي اهداف مد نظر در پدافند 

از جمله اهداف پدافند غیرعامل با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبري،  آمادگی هاي الزم جهت مقابلـه  
یدات نامتقارن، افزایش آستانه مقاومت مردمی در برابر تهدیـدات و بـاال بـردن تـوان     با دشمن در شرایط تهد

دفاع غیرعامل موجب حفظ نیروها براي ضربه زدن در زمان و مکان مناسـب  باشد. همچنین دفاعی کشور می
کـارگیري اقـدامات پدافنـد    گـردد. ب  به دشمن و سلب آزادي و ابتکـار عمـل از دشـمن و نیـروي مهـاجم مـی      

تـرین سـرمایه یـک     گردد که بـا ارزش  یرعامل، موجب زنده ماندن و ادامه حیات و بقاي نیروي انسانی میغ
 باشد. سازمان و قدرت ملی کشور می

  هاي تعلیم و تربیت اسالمی از نظر عالمه طباطباییروش -5
واري است که  هرنوع فعالیت انسان براي رسیدن به اهداف مطلوبش، ناچار به انتخاب روش مناسب و نظام

شود. بر خداوند الزم و واجب است سبیل قاصد با توجه به عوامل و شرایط حاکم بر آن فعالیت انتخاب می
، 3: ج1363و مستقیم را براي بندگانش معین کند تا آن راه، ایشان را به سعادت و فالح بکشاند (طباطبایی، 

ي آسمانی برانگیخت؛ زیرا تنها با وجود راه و روش ). براي این منظور، خداوند پیامبرانش را با کتابها309
وا «مناسب در زندگی، دستیابی به هدف آفرینش ممکن است؛ چنان که خداوند متعال فرمود:  تُ رُّ بِأَنْ تَأْ بِ لَیس الْ

قى ورِها و لکنَّ الْبِرَّ منِ اتَّ نْ ظُهم وت ی ب وابِها  الْ نْ أَبم وت ی وا الْب تُ ها  )؛ وارد شدن از پشت بام خانه189،ه(بقر» و أْ
کار شایسته اي نیست؛ ولکن کار شایسته پارسایی و انجام کار از راه مناسب آن است. امام باقر (ص) در 

). در نگاه عالمه، 84، 3: ج1363(طباطبایی، » یعنی هر کاري را از راهش وارد شوید«تفسیر این آیه فرمود: 
  گردد:ها اشاره میبدان هایی وجود دارد که به طور خالصهبراي محقق ساختن این امر روش

آید که علم حسی به عنوان یکی از انـواع  جا به دست میاین هدف از آن پرورش حواس پنجگانه: -الف
آیـد. بنـابراین از طریـق    علوم در ارتباط مستقیم با خارج و از طریق کاربرد حواس پنجگانه، بـه وجـود مـی   

ي توان حواس پنجگانه را پرورش داد زیرا پس از رفـع رابطـه  بیعت و محیط اطراف میبرخورد مستقیم با ط
جـا موجـود نیسـت،    ماند و تصور آنچه را که اکنون و در اینحسی ذهن با خارج، اثري در حافظه به جا می

ملـی و  ). بنابراین همانطور که قبالً نیز ذکر شـد، بـا پخـش سـرودهاي     92: 1385سازد (طباطبایی، ممکن می
هاي درس و الگو قرار دادن معلمان بـراي  مذهبی در مدارس، گذاشتن تصاویر رهبران ملی و مذهبی در کالس

آمـوزان نهادینـه   هاي دینی و فرهنگی خود را از طریق این حواس در درون دانـش توان ارزشآموزان، میدانش
  ساخت.   

نایی کلـی کـه ذهـن پـس از اداراك چنـد      علم عقلی، که عبارتست از مع رشد عقالنیت و استدالل: -ب
ي ). عقالنیت فراهم آورنده93: 1385سازد (طباطبایی، ها میصورت ذهنی و با استفاده از صفات مشترك آن
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باشـد. در ایـن راسـتا،    باالترین ادراك در آدمی است و لذا رشد عقالنیت به عنوان یک هدف مورد توجه می
هاي عقالنیـت مـدنظر اسـت. در ایـن روش     ترین جنبهوان یکی از مهمهمچنین پرورش نیروي استدالل، به عن

هاي ذهنی آنان را در جهت یـافتن راه حـل   انگیزد و فعالیتآموزان را به فعالیت بر میمعلم قواي ذهنی دانش
-کند. این روش به دو شکل استقرائی و قیاسی انجام میمناسب مسائل و کشف مجهوالت تنظیم و هدایت می

  در علوم طبیعی بیشتر سبک استقرائی و در ریاضی سبک قیاسی معمول است.گیرد. 
در روش قیاسی ابتدا مشاهد قرار دارد. قرآن در تعلیم معارف دینی و علوم سـودمند بـه مـردم، در تعلـیم     

... را و » آیا دیدید؟» «بینند؟آیا نمی«، »آیا ندیدي؟«جزئیات پاي حواس را به میان کشیده است؛ عباراتی مانند 
ي صرف و استدالل عقلی صرف ). قرآن مشاهده509، 3: ج1363در آیات متعدد به کاربرده است (طباطبایی، 

پذیرد، بلکه روش قرآن در نیل به مقصود و کسب معرفت باید از طریق حواس و عقل و همراه با تقوا را نمی
ز مشاهده، باید به تفکر و تجزیه تحلیل ). پس ا3،444: ج1363هاي نفسانی باشد (طباطبایی، و کنترل خواهش

ي کلمـه » سـمع و بصـر  «ي نحـل، پـس از بیـان    سوره 78ي که در آیههاي مشاهده شده پرداخت؛ چنانپدیده
کند و با این نیـرو  ي آن انسان تعقل میمراد از افئده، مبدأ و نیرویی است که به وسیله«آمده است و » أفئده«

). پس از تفکـر،  3،76: ج1363(طباطبایی، » رسدرك قوانین کلی و کلیات میاز محسوسات عبور کرده، به د
گیرد، سپس براي بیـان ایـن قـوانین و مفـاهیم،     قوانین و مفاهیم کلی استنباط شده و تعمیم پذیري صورت می

شود. در روش قیاسی حرکت از کلی به جزئی است. معلم در ایـن روش ابتـدا، بـه تعریـف و     سازي میمفهوم
هـایی  کند و سپس شواهد و مثالپردازد و مفاهیم به کار رفته در آن را تبیین مییل یک قانون عمومی میتحل
  سازد.آورد و موارد جزئی را روشن میمی

کـه  علـوم از تنـوع و گسـتردگی زیـادي برخوردارنـد و چنـان        دستیابی به انواع علوم مطابق با واقع: -ج
ي وسیعی مربوط است. برخی از این علوم از خارج و هر کدام به گستره مالحظه شد، انواع مختلفی دارند که

). مـابقی نیـز   38، 3: ج1363هستی حکایت کرده، داراي مصداق در آن هسـتند (علـوم حقیقـی) (طباطبـایی،     
اند (علوم اعتبـاري)  اگرچه تابع احساسات درونی هستند، برحسب مفاهیم حقیقی حسی یا انتزعی ساخته شده

  ). 167-166: 1379ی، (طباطبای
دهـد و سـپس    می در این روش نخست معلم با بیانی کوتاه و رسا، قواعد و اصول کلی انجام عمل را توضیح

هـاي الزم را بـراي مشـکالت    کند و در حین عمل، توضـیح دانش آموزان را به طور عملی با مسئله درگیر می
ورود به میدان کـار و کوشـش و تصـرف و تسـخیر     کند. انسان برخی از علوم را با هدف پیش آمده بیان می

شـود  ها با عنوان علوم عملی نام برده مـی جهان و جلب کماالت به سوي خود به وجود آورده است که از آن
). به این ترتیب، دستیابی به علوم مطابق واقع، نیل به خودآموزي و تولید و 161-158: 2، ج1386(طباطبایی، 

آموزان منجر شوند؛ لذا پـرورش  صورتی ارزشمندند که به حل مسایل زندگی دانشپرورش اجتماعی، تنها در 
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ها باید به طریقی باشد که عامل به علوم خویش بوده، بتوانند بـا اسـتفاده از آن، مسـایل زنـدگی فـردي و      آن
کـه   روشـی "گویـد:  اجتماعیشان را حل کنند. عالمه در تأیید به کارگیري روش عملی در تعلیم و تربیت می

سال، بـراي آمـوزش مـردم آنـان را بـه       23قرآن در تعلیم و تربیت به کار گرفته، عملی است. قرآن در طول 
انجام اعمال وادار کرد و پس از انجام اعمال، آنها را تجزیه و تحلیل کرده، صالح، فساد و اشتباهاتی را که در 

و تحلیل آغاز کرد؛ بدین ترتیب نواقص و موارد اش را با همین تجزیه عمل داشتند، بیان کرد و تعلیمات بعدي
. عالمـه همچنـین در بیـانی دیگـر روش عملـی را      "انحراف را مذمت و نقاط قوت را مـدح و تحسـین کـرد   

ها در آموزش و تعلیم و تربیت معرفی کرده است. بنـابراین روش عملـی در تعلـیم و تربیـت     موثرترین روش
ترین امور است؛ زیرا خداوند متعال در تعلیم امـور تنهـا، بـه    از بدیهی اسالمی، به ویژه در تعلیم مسائل دینی

بیان کلیات عقلی و قوانین عمومی بسنده نکرده است؛ بلکـه مسـلمانان را از آغـاز پـذیرفتن اسـالم بـه عمـل        
-واداشته است؛ از این جهت، هر مسلمانی که در فراگرفتن معارف دینی موفق بوده، قهرمان عمل به آنهـا مـی  

  ).409: 3، ج1363ردد (طباطبایی،گ
اي یکی از روشهاي تعلیم و تربیت است. آیه اي در این زمینه: در تربیت اسالمی روش مباحثه اي:روش مباحثه -د

لىاُ") 125(نحل  ع إِ تی  د م بِالَّ لْه جاد ۀِ و نَ سۀِ الْح ظَ ع و الْم ۀِ و کْمبِالْح ک ببیلِ ر نُ إِنَّ  س سأَح یه     لَـمع و أَ هـ ک بـر
تَدینَ هبِالْم م علَ و أَ ه و ه بیل نْ س لَّ ع نْ ضَ مردم را با حکمت و استدالل و اندرز شایسـته و نیـز بـا بهتـرین روش      " "بِم
گوید: ترتیب حکمـت، موعظـه و   .  عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه می"مباحثه و مناظره به راه پروردگار فراخوان

ي اقسام حکمت پسندیده است، در اول ذکر شده است و سپس موعظـه  ره از حیث افراد است؛ به این معنا که همهمناظ
ي پسندیده را سـفارش کـرده اسـت ـ در پایـان،      ي شریفه موعظهکه دو نوع پسندیده و ناپسند دارد، ذکر شده ـ که آیه 

تر. خداوند متعـال تنهـا قسـم سـوم آن را     ده، و پسندیدهمناظره و مباحثه ذکر گردیده که سه قسم است: ناپسند، پسندی
  توصیه کرده است.

معلم باید با یادآوري این نکته که هدف از مباحثه و گفت و گو تنها یادگیري و کشـف حقیقـت اسـت،    
این پرتگاه بر حذر دارد و مراقب باشد که مباحثه دوسـتان بـه جـدال و نـزاع     هاي  دانش آموزان را از خطر

باشـد کـه در آن،   ود که در اسالم نکوهش شده است. یادگیري مشارکتی یکی از انواع یادگیري مـی تبدیل نش
آموزان براي انجام انـواع  از اهمیت زیادي برخوردار است. در این روش، گروهی از دانش» مباحثه در کالس«

یژگی مهم روش مـورد نظـر   شوند. وهاي تحقیقی، با هم متحد میفعالیتها و تکلیفهاي یادگیري و انجام پروژه
کنند تا به هدف مشترکی برسند. معلم در یادگیري مشارکتی، ي اعضاي گروه با هم کار میاین است که همه

کند تا از هدف مـورد نظـر دور نشـوند.    به عنوان هدایت کننده و منبع اطالعات است و به گروه کمک می
ین روش یادگیري باعث صمیمیت بین افراد گروه، تحمل در این است که، ا غیرعاملتأثیر این روش در پدافند 

شود. وقتی ي دوستانه و اعتماد به نفس میي دیگر اعضا و معلم، رابطهاختالف نظرها، احساس پذیرش اندیشه
-آموزان قرار گیرد باعث پذیرش ارزشچنین جوي در کالس حاکم باشد و معلم خود به عنوان الگوي دانش
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  شود که خود سدي در برابر فرهنگ بیگانه است. آموزان میشهاي معلم از سوي دان
  

  نقش معلم در امر تربیت -6
هاي آن براي نیل به هدف مورد نظر، جز از لحاظ کردن اهداف تعلیم و تربیت اسالمی، و توجه به روش

بنابر آنچه تاکنون  گردد.آموزان را تربیت کند، محقق نمیطریق معلمی که بتواند با استفاده از این اصول دانش
هاي تعلیم و تربیت آشنا باشد تا بتواند با به بدان پرداختیم، معلم باید با ماهیت، ارزش، اهداف و روش

سازد. به اعتقاد هاي ثمربخش، اهداف تعلیم و تربیت را محقق هاي مناسب و فنون و تکنیککارگیري روش
را تقویت نمایند. نخست اینکه در زمینۀ موضوعی که جورج گازدا معلمان اثر بخش باید در سه زمینه خود 

هاي یادگیري اطالعات کافی داشته باشد. کند آمادگی داشته باشد. دوم اینکه باید دربارة نظریهتدریس می
فردي در کالس درس تواند موجب تقویت روابط میاناي از مهارتها که میدرآخر اینکه باید به مجموعه

است؛ » تزکیه«در اندیشه عالمه، اولین و مهمترین نکته در این زمینه،  .)217: 1392، (میلر شود، مسلح باشد
(طباطبایی، » اي که خیرات و برکات از آن بروز کندتزکیه رشد دادن و ترقی دادن چیزي است؛ به گونه«

ند نباشد و به کآموزان بیان می). در نگاه ایشان، اگر معلم متصف به اوصافی که براي دانش595، 3: ج1363
: 1363هاي تربیتی او اثري نخواهد داشت (طباطبایی، کند، عمل ننماید، تالشآنچه به انجام آن سفارش می

هاي تعلیم و تربیت، خود به عنوان یک الگو ). بنابراین معلم عالوه بر آشنایی با اهداف و روش409، 3ج
  ها در نگاه عالمه، عبارتند از؛ نماید. سایر ویژگی مطرح باشد تا بتواند فراگیران را به بهترین نحو تربیت

هاي فردي و اجتماعی خود، از داشتن هدف گریزي ندارد و انسان در فعالیت«توجه به هدف درس؛  -الف
» نیـاز نیسـت  ي کار اسـت، هرگـز بـی   از تعقیب هدف خود از راه مناسب و به کار بستن مقرراتی که برنامه

ي کار خود قرار دهد و رو، معلم باید همواره هدف از تعلیم و تربیت را سرلوحه). از این8: 1361 ،(طباطبایی
  به تناسب مقرراتی که وضع شده، تالش نماید تا به هدف مورد نظر برسد. 

زَکى«ي آماده کردن زمینه؛ عالمه طباطبایی در تفسیر آیه -ب ی ه نَّ اللَّ ـ    لَک ن یشَاء  و اللَّ م  یم لـع یع سـم ه «
گیرد که آمادگی آن را داشـته، بـه زبـان    ي کسی تعلق میي تزکیهمشیت او تنها درباره«گویند: ) می21(نور/

اشاره دارد به درخواست به زبان آمادگی و اینکه » اهللا سمیع علیم«ي آمادگی آن را درخواست کند که جمله
ي القاي یک نظریه«گویند: ). ایشان در بیان دیگري می135، 3ج: 1363(طباطبایی، » او بر این آمادگی داناست

-خواهد آن را بیاموزد، بهتر ثبـت مـی  علمی، در هنگام احتیاج و رسیدن هنگام عمل، در دل شاگردي که می
پـیش از  ). بنابراین معلم بایـد  3،211: ج1363(طباطبایی، » شودنشیند و زود فراموش نمیگردد و در قلب می

ي مناسب هاي خاص تربیتی و آموزشی، ابتدا زمینهبهتر است با استفاده از تکنیک ،ن مطالب علمیمطرح کرد
-را مطرح مـی » هادهندهپیش سازمان«دار، مفهوم را فراهم نماید. آزوبل در نظریۀ خود به نام یادگیري معنی
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ش از آموزش جزئیات تفصیلی اي از مفاهیم مربوط به یادگیري است که پیمجموعه دهندهکند. پیش سازمان
ها این است که توجه یادگیرنده را دهندهشود. نقش پیش سازمانآن مطلب در اختیار یادگیرندگان گذاشته می

سـازند، و مطالـب   کنند، روابط میان مطالب را برجسته میي مطلب مورد یادگیري جلب میبه مفاهیم عمده
). و بنا به گفتۀ عالمه بیان پیش 163: 1388دهند (سیف، می د ربطدانجدید را به آنچه یادگیرنده از قبل می

  باشد.ها به نوعی آماده کردن زمینه براي یادگیري بهتر میسازماندهنده
ي کنـد و آن را شـیوه  ي دستوري ندادن به تدریس؛ عالمه بر ماهیت استداللی تدریس تأکید مـی جنبه -ج

هاي عقلی و منطقی را دارند، که فکر سالم داشته، استعداد درك نظریه اسالم کسانی را«داند: تربیتی اسالم می
کند، نه اینکه نخست مواد اعتقادي خود را به آنان تحمیـل کنـد، سـپس بـراي     از راه استدالل آزاد تربیت می

  ).31: 1371 ،(طباطبایی» ها دلیل و حجت بتراشنددفاع از آن
پیامبران الهی پیوسته، خود را یکی از افراد مردم به «گویند: یشناخت فراگیران؛ عالمه در این رابطه م -د

وگوهـایی  کردند؛ این حقیقت از گفتاي، به میزان استعداد و فهمشان رفتار میآورند و با هر طبقهحساب می
مراتب سـن  ) «477، 3: ج1363(طباطبایی، » شوداند، به خوبی استفاده میکه به حکایت قرآن، با مردم داشته

تـوانیم یکـی از   هاي قوا و اوضاع خلقتش، هریک منشأ احکام و آثار مخصوصی است که نمیدمی و ویژگیآ
  )178، 3: ج1363(طباطبایی، » آن آثار را در غیر آن سن و سال، از کسی توقع داشته باشیم

  

  هاي محتواي مواد آموزشیویژگی -7
-محقق ساختن اهداف آموزش مناسب باشد، ویژگیي تعلیم و تربیت نیز باید براي هاي عرصهمحتواي کتاب

  کند، عبارتند از؛هایی که عالمه ذکر می
آموزان: ادراکات حسـی، خیـالی و تعقلـی داراي    ها و نیازهاي دانشرعایت تعادل متناسب با ویژگی -الف 
(طباطبایی، اي حقیقی با یکدیگر هستند. به این ترتیب که حس مبناي تخیل و تخیل مبناي تعقل است رابطه
ي ي ابتدایی، مرحله). این رابطه، به نوعی یادآور دیدگاه روانی ژان پیاژه است که مطابق آن دوره180: 1385

ي راهنمایی، بـر  گیرد. سپس از دورهعملیات حسی است؛ یعنی تفکر که در رابطه با اشیاء محسوس انجام می
). از 75و73: 1374آید (منصـور،  (تعقل) به وجود میاستنتاجی  -مبناي عملیات عینی، تدریجا استدالل فرضی

)، به 167: 1379اند (طباطبایی، جایی که تمام علوم اعتباري و عملی، بر حسب مفاهیم حقیقی ساخته شدهآن
آموزان و برخورداري از بعد عملی در محتـوا، الزم اسـت ابتـدا بـه علـوم      منظور پاسخگویی به نیازهاي دانش

واقعیت دست یافت و سپس بر اساس آن، اقدامات مناسـب بـراي حـل مسـایل زنـدگی را      حقیقی و مبتنی بر 
توان نتیجه گرفت که محتواي هر دوره باید متناسب با کشف کرد. با در کنار هم قرار دادن این دو نظریه می

  .آموزان باشد و بتواند  نیازهاي روز آنان را پاسخ بگویدهاي ذهنی دانشمیزان آمادگی و ویژگی
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آموزان تدوین شده باشد، ناگزیر از ارزش عملـی  عملی بودن: محتوایی که در جهت رفع نیازهاي دانش -ب
آموزان را براي فراگیري افزایش ي دانشباشد؛ لذا انگیزهدر متن زندگی میباالیی برخوردار بوده، قابل استفاده 

) 161-158: 2، ج1386طباطبایی، لی هستند (گونه که علوم مشتمل بر انواع عملی و غیر عمدهد. پس همانمی
هـا بهـره   ي مسائلی باشد که بتـوان در زنـدگی عـادي از آن   محتوا نیز باید در کنار مسائل نظري، دربرگیرنده

  جست. 
)، علوم کلی 91: 1385اي بودن: ادراکات داراي مراتب حسی، خیالی و عقلی هستند (طباطبایی، مرحله -ج

ي علـم تصـوري بـود (طباطبـایی،     ). علم تصدیقی بر پایـه 1280: 1385(طباطبایی، متعاقب علوم جزئی است 
) این نکات 167-166: 1385اند (طباطبایی، شده) و علوم اعتباري بر حسب مفاهیم حقیقی ساخته179: 1385

  شد.اي، متوالی و تدریجی باي آموزش باید مرحلهدهد که محتوا و شیوهمطرح شده از سوي عالمه نشان می
مطابق بـا واقـع: ادراکـات حقیقـی، از خـارج و هسـتی حکایـت کـرده داراي مصـداق در آن هسـتند            -د

) لذا ارائه محتوایی که نمایانگر خارج باشد حائز اهمیت است. از یک سو، علـوم بـر   38: 1385(طباطبایی، 
ي ادراکـات  ر مرحلـه ) لذا باید مراقب بـود دانـش آمـوزان د   41: 1379آیند (همو، پایاي حواس به دست می

اي نادرسـت  حسی در امان بمانند و به محتواي مطابق واقع دست یابند، وگرنه سایر معلوماتشان نیـز بـر پایـه   
هـا را  اي از تصورات و تصدیقات است که کـودك بایـد آن  شود. از سوي دیگر، هر علم مجموعهتشکیل می

  ، محکوم به خطا هستند.فراگیرد که باید مطابق با واقع باشند در غیر این صورت
  هاي تربیتی عالمه و پدافند غیرعاملاندیشه -8

جهانی «یکی از مباحث مهمی که امروزه مطرح شده و توجه بسیاري را به خود جلب نموده است، مبحث 
را به وجود آورده است. در این میان » ي جهانیدهکده«باشد که ها میفرهنگو تقابل و امتزاج خرده» شدن

رود. زیرا در بسیاري از جوامع، به ویژه کمتر توسعه یافته و ها به شمار میمهمترین این عرصه» فرهنگ«
ها و عقاید آنان در آمیخته است. در چنین شرایطی، از یک توسعه نیافته، بسیاري از مباحث فرهنگ با سنت

رف دیگر به دلیل تضاد برخی طرف گریزي از ادغام و تأثیرپذیري از فرهنگ جهانی وجود ندارد و از ط
آید. این تضاد و تقابل به ها، نوعی تضاد و تقابل به وجود میفرهنگمباحث فرهنگ جهانی با خرده

  کند.بارزترین شکل در ساحت فرهنگ نمود پیدا می
هـا را  باشد و شرایط امروز، تعامـل بـا دیگـر فرهنـگ    هاي اساسی فرهنگ ما متأثر از دین اسالم میپایه

هـا بایـد   ي اجباري نموده است. بنابراین، براي حفظ فرهنگ خودي، عالوه بر تعامـل بـا سـایر فرهنـگ    امر
تـوانیم در کنـار تعامـل بـا     اي است که میفرهنگ خود را تقویت نمود. نظام تعلیم و تربیت مهمترین عرصه

اي اندیشـید.  باید چـاره  ها از فرهنگ خود صیانت کنیم. بنابراین براي برون رفت از این مسئلهسایر فرهنگ
ي مقابلـه بـا بـا    ي پدافند غیرعامل قرار دارد و در واقع، هـر کشـوري را آمـاده   این تعامل و صیانت در حیطه
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  سازد.هجمات فرهنگی دشمن می
هـا  ي تعلیم و تربیت اسالمی پرداخته شـد، ایـن اندیشـه   هاي عالمه در زمینههاي قبل به اندیشهدر بخش 

رسد در این نکته اجماع وجـود دارد کـه؛   گردد. زیرا به نظر میافند غیرعامل محسوب میراهکاري براي پد
باشد. ي فرهنگ، نظام تعلیم و تربیت میبوده و مهمترین مسئله» فرهنگ«ترین مبحث پدافند غیرعامل اصلی

کارهـاي  شد یکی از راه هاي تربیتی عالمه طباطبایی    بدان پرداختهبنابراین، آنچه در اینجا به عنوان اندیشه
آید. از طرف دیگر، جایگاه تعلیم و تربیت در پدافند غیرعامل به قـدري روشـن   پدافند غیرعامل به شمار می

ي ایـن  است که نیازي به تکرار عبارت پدافند غیرعامل در جریان اشاره به آراي عالمه وجود ندارد و ارائـه 
  عامل اشاره دارد.ي پدافند غیرنظریات، در وراي خود به مسئله

دهنـد کـه هـر اقـدامی در ایـن عرصـه بایـد در        عالمه طباطبایی با تبیین غایت تعلیم و تربیت، نشان مـی 
تواند به نوعی راه و چهارچوب مشخصی باشد تا هدف مورد نظر محقق گردد. زیرا تعیین و تحدید هدف می

یمان و توحید است، اما از اهـداف اخالقـی،   روش را نیز مشخص سازد. در نگاه ایشان، غایت تعلیم و تریت، ا
دهنـد. در  هایی را ارائـه مـی  ها، روشاند و براي محقق ساختن آناعتقادي، فرهنگی و اجتماعی نیز غافل نشده

-می کسب حواس طریق از اساساً محیط، يدرباره دانشنگاه ایشان باید حواس پنجگانه را پرورش داد، زیرا 
گانه، سپس پرورش استدالل و عقالنیت و دستیابی به علوم پنج حواس از یک هر ربیتت به باید بنابراین. شود

  مطابق با واقع پرداخت.
یابد، شخصیت معلـم از  ها، تنها با وجود یک معلم حاذق و متعهد تحقق میمسلماً به کار بستن این روش 

را در ثمر بخشی اقـدامات در جهـت   تواند در نظام تعلیم و تربیت بیشترین سهم مهمترین ارکانی است که می
روي آنان را مطرح آموزان مسائل پیشتواند با توجه به سطح دانشپدافند غیرعامل داشته باشد. زیرا معلم می

ي تأمل و استدالل کند، تـا هـم از پـذیرش صـرف     آموزان، آنان را وارد عرصهسازد و با چالش کشاندن دانش
پذیرند استدالل عقلی داشته باشند. همچنین ایجاد فضاي باز چه میاي آنعقاید و نظریات دوري کنند و هم بر

آید و زمینه را براي رشد بالندگی ي معلم برمیبراي مباحثه و طرح نظریات، مهمترین کاري است که از عهده
  آموزان فراهم نموده و آنان را از حالت منفعل به حالت فعال درآورد.دانش

ي آن احساس کنـد کـه   آموز با مطالعهاي باشد که دانشآموزشی باید به گونه هاي درسی ومحتواي کتاب
ي آن و راهنمـایی گـرفتن از معلـم    تواند با مطالعهروي او در کتاب مطرح شده است و او میهاي پیشدغدغه

ان باشـد و  آموزروي خود را حل نماید. بنابراین، محتوا باید بتواند پاسخگوي نیاز روز دانشخود، مسائل پیش
ها باید همسطح بـا اسـتعداد و تـوان    آموزند، در زندگی خود به کار گیرند. کتابچه را میها بتوانند هرآنآن

آموزان عالوه بر آشنایی بـا  آموزان ارائه دهد تا دانشهاي عصر حاضر را به دانشآموزان بوده و واقعیتدانش
  ها از توانایی الزم برخوردار باشند.قابله با آني خود، براي مروي جامعههاي پیشمشکالت و چالش
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تواند قدرتمندترین ابزار براي پدافند هاي خاص خود باشد، میبنابراین اگر نظام تعلیم تربیت داراي ویژگی
کشور تطابق داشته باشد.   و سیاسی  و اجتماعی  اقتصادي  باید با نیازمندیهاي  و تربیت  تعلیم  غیرعامل باشد؛ نظام

را   باید عـالوه بـر اینکـه ذهـن و حافظـه       درسی  هاي بسیار باشد و برنامه  جدائی  و زندگی  مدرسه  باید میانن
  سـندیت   اصـل   هنوز نبایـد بـر    و تربیت  تعلیم  اندازد. همچنین روش کار   ها را نیز به دهد، دستمی  پرورش

(Autority) و تفکر   را نداشته باشد و تحقیق  معلم  سخن  باب در  و چرا گفتن  چون  و شاگرد حق  باشد  متکی
  داد و در آنـان   پـرورش   را در فراگیـران   و اجتماعی  رشد سیاسی  الزم  نباشد، بلکه باید صفات  در میان  شخصی
، سـینما و   رادیـو، تلویزیـون    کـه   هـائی  آورد. از سـوي دیگـر، پیـام    پدید   اجتماعی  و تکالیف  حقوق  به  آگاهی

شـود   مـی   فـرا گرفتـه    در مدارس  که  باشد  تر از معلوماتی دهد، نباید تازه می  و بزرگساالن  جوانان  به  زنامهرو
عصـر مـا بشـمار      مشـکالت   ، از جمله آن  فرهنگی  و مظاهر مختلف  اجتماع  به  نسبت  تأخر مدارس  زیرا این

  رود. می
ابزارهـا و    گـرفتن   خدمت  به  براي  بسیار وسیع  امکانی  ؛آموزشی نیز باید شرایط مناسبی داشته باشد  محیط

بهتـر و    ملمـوس فـراهم گـردد، زیـرا      و تجربـه   عینـی   سازد. شرایط مشاهده  را فراهم  آموزشی  تکنولوژیهاي
  و بـه   شده  تلقی  جمعی  باید امري  گردد. همچنین، آموزش  در مدرسه می  درك  و شنیدن  تر از توصیف ماندنی

  به  مسأله  یک  تحلیل  و روش  کنکاش  يگیرد. در محیط آموزشی مناسب، نحوه   صورت  مساعی  دد تشریکم
-آموزان را از حالت انفعال خارج میشود و  دانش می  مؤثر شناخته  کودك  در رشد ذهنی  خود پاسخ  ياندازه

و   فعـل   بـراي   و مدرسـه   کالس  همچنین، فضايکند. با یکدیگر فراهم می  شاگردان  ارتباط  کند و فضایی براي
 آنها طراحی گردد.  بین  سازنده  ارتباطات  و ایجاد فرصت  آموزان دانش  گروهی  انفعاالت

  گیرينتیجه
ي ما دستخوش رویارویی با ي مهم است که امروزه جامعهآید توجه به این نکتهآنچه از این مقاله برمی

طلبد. در این راه نه تنها با ي مسئولین تعلیم و تربیت را میت و توجه فزایندههاي تربیتی بسیاري اسچالش
کمبود مواجه نیستم بلکه توجه شایسته و بایسته به مبانی ذکر شده در منابع اسالمی، به ویژه قرآن و سنت 

روي نظام ل پیشتواند راهگشاي بسیاري از مسائي اطهار و تفاسیر ارائه شده از سوي بزرگان مینبوي و ائمه
رساند که؛ با بررسی تعلیم و تربیت باشد، زیرا اهتمام به مسائل تربیتی در منابع مذکور، ما را به این نکته می

توانیم عالوه بر مقابله با تهاجمات فرهنگی دشمن، فرهنگ خود را آنچه در منابع اسالمی ذکر شده است، می
ي صیانت کنیم. عالمه به عنوان یکی از اندیشمندان برجسته غنا بخشیده و از آن در برابر فرهنگ بیگانه

آموز و نظام تعلیم معاصر به هنگام پرداختن به امر مهم تعلیم و تربیت، سه رأس مثلث را یعنی؛ معلم، دانش
-هایی که ایشان در هر بخش اشاره میدهد. ویژگیو تربیت (که در محتوا نمود دارد) مورد توجه قرار می

تواند ما را به سر منزل مقصود برساند. بق با نیازهاي روز جامعه بوده و به کارگیري صحیح آن میکنند مطا
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تواند چراغ ي دیگر نیز اشاره دارد، اینکه؛ توجه به منابع اسالمی و آراء اندیشمندان میو این خود به نکته
  در برابر تجاوزات غیر نظامی دشمن باشد. غیرعاملراه ما و دفاعی 

  عمناب
  .ي محمود مهر محمدي، تهران: سمتهاي برنامه درسی، ترجمهنظریه ،)1392جی. پی. میلر (

  .تهران : نشر دوران ،روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیري و آموزش ،)1388علی اکبر ( ،سیف
  .سمت اتانتشار: تهران ،)تدریس فنون و هاروش( پرورشی و آموزشی هايمهارت ،)1384( حسن شعبانی،

  ، تهران: صدرا.2)، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج1379طباطبایی،  محمد حسین (
  الزهراء. دانشگاه: تهران الریجانی، صادق يترجمه انجام، تا آغاز ، از)1371(  ـــــــــــــــــــــــ
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  نقش مشارکت زنان در توانمندسازي آنان در مسایل سیاسی جامعه
  نرجس رضاکریم،  فاطمه قربانعلی زاده،  1علی یزدخواستی

  
  چکیده

. موضوع این مقاله بررسی نقش مشارکت زنان در توانمند سازي آنان در مسائل سیاسی جامعه است
با ایـن  . از مفاهیم مشارکت سیاسی و توانمند سازي زنان پرداخته شده است در ابتدا به تعاریفی

در تبیین مشارکت ها  رویکرد، این مقاله مروري اجمالی بر سطوح مختلف مشارکت سیاسی، نگاه
روش این ، با توجه به فراوانی منابع تالیف و ترجمه شده در باب موضوع مورد بحث. سیاسی دارد

 شود می که از این مقاله حاصلاي  هنتیج، در پایان. باشد می ررسی اسناديپژوهش کیفی از نوع ب
حاکی از آن است که پسران به طور کلی به دلیل آن که بیش از دختران در محیط خارج از خانه 

سیاسـت را  ة پس مشارکت سیاسی شان بیش تر است و دختران به طور کلی حوز، حضور دارند
  . می دانند"شرکت در انتخابات"حد اکثر مشارکت خود را  دانند ولذا نمی متعلق به خود

  انمشارکت سیاسی زن، مشارکت سیاسی، سازي زنانتوانمند :ها کلیدواژه
   

                                                   
 استادیار علوم تربیتی،دانشگاه کاشان .1
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 مقدمه

 تعریف مفهوم مشارکت سیاسی:
منظور از این مشارکت،مشارکت مسالمت آمیز است،منجمله مشارکت در انتخاب کردن و انتخاب شدن در 

سیاسی،تشکیل حزب و گروه سیاسی به منظور هاي  ملی،فعالیت در احزاب و گروهمه سطوح ملی و فرا 
خرد و کالن سیاسی است که با سرنوشت جامعه ارتباط دارد(موانع هاي  دخالت و مشارکت در تصمیم گیري

  ).29: 1382اقتصادي ایران پس از انقالب،-مشارکت زنان در فعالیت سیاسی
  توانمند سازي زنان:

زنان فرآیندي اقتصادي،اجتماعی،فرهنگی و سیاسی است که قدرت بیان نیازها و نگرانی هارا  توانمند سازي
را قادر میسازد که توان مداخله فعال و متکبرانه ها  در زنان (به صورت فردي یا گروهی)ایجاد میکند و آن

خود را به اجرا هاي  مقتضی براي رفع هر یک از نیازهاي  در تصمیم گیري را به دست آورده و فعالیت
  ).69: 1379گذارد(مجموعه مقاالت همایش توانمند سازي زنان،

مشارکت سیاسی اجتماعی زنان در کشورهاي در حال توسـعه و بسـیج آنهـا در قالـب مشـارکت مـوثر و       
ند توسعه ي پایدار جایگاه ویژه اي دارد.بر اساس آمارهاي رسمی کشور بیش از نیمـی از  یسازمان یافته در فرا

دهند.مشارکت زنان در جامعه از بدان جهـت از ارزش واعتبـار برخـوردار     می عیت ایران را زنان تشکیلجم
  ).1957:460(اسکف،است که زمینه  را براي ایجاد توسعه ي پایدار مهیا سازد

طی چند دهه ي گذشته جامعه ي زنان تحوالتی را از سـر گذرانـده اسـت.با افـزایش آگـاهی و گسـترش       
اجتماعی نگه داشت.اکنون آنهـا خواهـان پایگـاه هـایی      -نان را در حاشیه ي مناسبات سیاسی آموزش عالی،آ

  ددست یابنبهتري هاي  هستند تا به موقعیت
شرط الزم براي دستیابی به توسعه ي واقعی و پایدار بهره گیري از تمامی  امکانات انسانی است،از این رو 

زان بهره گیري از نیروهاي بالفعل و بالقوه ي  انسانی آن کشـور  مستقیمی با میي توسعه  در هر کشور،رابطه 
نیمی از شهروندان جامعه براي نیل به توسعه واقعی و  عنواندارد.بر این اساس لزوم مشارکت سیاسی زنان به 

پایدار امري ضروري است و این میسر نیست مگـر بـا بـه رسـمیت شـناختن حـق بـاربر زنـان و مـردان در          
بالقوه ي فراوانـی دارنـد کـه بـا حضـور در      هاي  نبه.عالوه بر این زنان توانمندیها و استعدادمشارکت همه جا
شودو براي توسعه ي پایدار ضروري است.و بدون بهره گیري از تـوان آنهـا توسـعه     می فعالجامعه و سیاست 

  رخ نخواهد داد.
  سطوح مختلف مشارکت سیاسی:

اما اطالق چنین عنوانی هرگـز بـه   ،عه ي جهانی پیدا کردهاخیر توسهاي  اگر چه مشارکت سیاسی در دهه
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 جهـان بنـا بـر لـوازم و الزامـات     هـاي   نیسـت.ملت هـا   معناي تعمیم گونه اي خا صاز مشارکت در تمام ملت
دینی،محیطی و تجربه ي زیستی کـه دارنـد،هر کـدام راه ویـژه اي از مشـارکت سیاسـی را       تاریخی،فرهنگی، 

هاي  کنند.پس بدین ترتیب مرزها و حدود مشارکت،راهها و شیوه می را تجربهانتخاب کرده و الگوي خاصی 
ــده در     ــرکت کننــ ــر شــ ــراد و عناصــ ــارکت افــ ــام مشــ ــر شــــرایط     نظــ ــی بــ ــی مبتنــ سیاســ

 .فرهنگی،اعتقادي،ارزشی،محیطی،تجربه زیستی و هنجارهاي اجتماعی مردم آن نظام سیاسی است
ان تحقق مشارکت سیاسی را در جامعـه اي مشـخص   اگر بخواهیم به صورت پدیدارشناسانه کیفیت و میز
عینی مشارکت سیاسی نام ببریم که در ترتیب و هاي  کنیم،به ناچار باید مواردي را به عنوان مصادیق و نمونه

تواننـد   مـی  تنظیم خاصی،سطوح مشارکت سیاسی عالوه بر معین کردن میزان شدت و ضعف مشارکت سیاسی
ي قابل قبولی مباحث انتزاعی حوزه ي علوم اجتماعی و سیاسـی را بـه صـورت    آماري تا اندازه هاي  در بررسی

 ).1378:38د(فیرحی،کاربردي تبدیل کنن
از جمله نویسندگان و محققانی که در مورد سطوح مشارکت سیاسی سخن گفته اند مکالوسکی است که 

ا بر شمرده اند که عبارت انـد  در دایره المعارف علوم اجتماعی و در ذیل واژه مشارکت سیاسی یازده مورد ر
  از:

  )راي دادن1
  )کسب اطالعات سیاسی2
  )بحث در مورد موضوعات و مسایل سیاسی3
  )شرکت در جلسلت و محافل سیاسی4
  سیاسیهاي  )کمک مالی به فعالیت5
  )گفتگو و مذاکره با نمایندگان6
  )عضویت در احزاب سیاسی7
  سیاسی)شرکت در ثبت نام افراد و تبلیغ براي احزاب 8
  سیاسیهاي  )نگاشتن مقاله و ارایه سخنرانی9

  ).196:1388(تقوي،سیاسی حزبیهاي  )شرکت در رقابت به منظور انتخاب شدن براي پست10
 که هر کدام از این موارد میتواند در توانمندسازي زنان نقش به سزایی را داشته باشد.

 خـاص خـود مـواردي را ذکـر    هـاي   ه بنـدي البته محققان و عالمان دیگر علوم سیاسی هـر کـدام در رتبـ   
کننـد  کـه از    می خاص خود مواردي را ذکرهاي  کننداز این جمله وربا و راش که هر کدام در رتبه بندي می

شود و تـا دخالـت جـدي در     می پایین ترین سطوح مثل راي دادن و عالقه مندي نسبت به مسائل سیاسی آغاز
یابـد کـه بـه علـت مشـابهت زیـاد        مـی  ین در ساختار حاکمیت ادامهسیاسی و احیانا تغییرات بنیادهاي  پست
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  مفهومی این سطوح با مواردي که از مک کالوسکی ذکر آنها الزم نیست.
در یک جمع بندي اگر بخواهیم مهم ترین موارد سطوح مشارکت سیاسی را برشمریم،به ترتیـب اهمیـت   

  عبارت اند از 
  .سوالن سیاسی و اجتماعی)راي دادن و شرکت در گزینش و انتخاب م1
و ارزیـابی عملکـرد نهـاد ها،مسـوالن و سـاختار       نقـد فعال سیاسی وهاي  )آزادي بیان و شرکت در تشکل2

  .حکومتی
  .و فعالیت آزاد انتخاباتی سیسیاهاي  و کرسیها  )نامزدي پست3
  .)دخالت و مشارکت در تغییرات و اصالحات درون ساختاري4
  نظام حکومتی.هاي  و ساختارها  بنیادین نهاد )اقدام و عمل براي تغییرات5

 می توان گفت هـر چـه میـزان فعالیـت سیاسـی بـاال رفتـه و شـدت پـذیرد،از میـزان مشـارکت کاسـته            
شــود؛یعنی میــان ســطح فعالیـت سیاســی و شــدت آن بــا میـزان مشــارکت سیاســی رایطــه اي معکــوس     مـی 

 .)1384:22(خداوردي،برقراراست

 چارچوب نظري
کنند؛ در  می شود این است که چه کسانی و چرا مشارکت می ن مشارکت سیاسی بدان پرداختهآنچه در تبیی

پاسخ به این سواالت اندیشمندان زیادي به ارایه نظرات خود پرداخته اند و هرکدام به عوامل خاصی نظر 
  است: خاصی در تبیین مشارکت سیاسی شدههاي  داشته اند که این امر در نهایت موجب تولید رویکرد
  رویکرد اجتماعی در تبیین مشارکت سیاسی

آید.از  می تبیین مشارکت سیاسی به شمار رعمده دهاي  رویکرد اجتماعی یا تبیین جامعه شناختی،از رویکرد
توان به لیپسیت اشاره کرد.او در آثار مختلفی به بررسی عوامل تاثیر  می مهم ترین نظریه پردازان این رویکرد

رداخته است.لیپسیت معتقد است الگوهاي شرکت در انتخابات در کشورهاي مختلفی گذار بر مشارکت پ
 نظیر آلمان،سودان،آمریکا،نروژ،فنالند و برخی کشورهاي دیگر مشابه هستند.

افـزایش آگـاهی    رهانتینگتون،لیپسیت،آلموند و وربا و جورج هربرت مید به نقش وسایل ارتباط جمعی د
ارکت سیاسی اشاره کرده اند.به نظر آنان،توسعه اقتصادي و اجتماعی که الزمـه  سیاسی و در نتیجه افزایش مش

صنعتی شدن و توسعه ي وسـایل ارتبـاط جمعـی اسـت،پیش شـرط      ،اش افزایش شهرنشینی،سطح سواد،آموزش
 برقراري دموکراسی و افزایش مشارکت سیاسی است

 .داوطلبانه توجه کرده اندهاي  ر انجمنهانتینگتون،لیپسیت،آلموند و وربا و میلبراث به عضویت افراد د
از نظر هانتینگتون مجاري سازمانی یعنی عضویت فـرد در انـواع گروهـا و سـازمانهاي اجتمـاعی احتمـال       

کند.آلمون و مربا معتقدند شبکه عضو گیري(عضویت در  می مشارکت در فعالیت اجتماعی و سیاسی را بیشتر
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 ).47-1378:39(آلمون پاول،کند. می تسهیلسازمانهاي داوطلبانه )فعالیت اساسی را 
سیاسی از جمله عضویت در سـازمانهاي  هاي  میلبراث نیز معتقد است هر چه فرد بیشتر در معرض انگیزه

 ).1370:51(هانگتینگتون،سیاسی باشد،احتمال مشارکت سیاسی او نیز بیشتر است.

  رویکرد روانشناختی
و گرایش ها  احساسات،تمایالت،نگرش دو روانی افراد همانن شخصیتیهاي  این رویکرد بیشتر متوجه ویژگی

هاي  روانشناسانه این است که چرا همه ي افرادي که تحت تاثیر محركهاي  هاست.سوال اصلی در تبیین
دهند.در مورد مشارکت سیاسی  می تی از خود نشانومتفاهاي  گیرند رفتار می محیطی یکسانی قرار

دهند.بدین ترتیب منشا مشارکت سیاسی در نیازهاي  می فاوتی از خود بروزسیاسی مت رفتار یکسان،افراد
قدرت طلب تمایل زیادي به مشارکت سیاسی هاي  روانشناختی افراد نهفته است.از جمله اینکه شخصیت

 کند و سبب افزایش عمل سیاسی می دارند.نفع طلبی یا انتظار پاداش به عنوان یک محرك مثبت عمل
 آماري نیرومندي میان مشارکت سیاسی و اثر بخشی سیاسی یعنی این احساس که فردشود.همبستگی  می
 ).35- 1375:27(مصفا،تاثیر گذار وجود دارد.ها  و خط مشیها  تواند در سیاست می

توانند به عنـوان عوامـل اثـر     می عالوه بر این،(بی تفاوتی سیاسی )،(بیگانگی سیاسی)و (اعتماد اجتماعی )هم
  ت سیاسی مورد توجه قرار گیرند.گذار بر مشارک
  کمبود مشارکت سیاسی زنانهاي  نظریه

سوال اساسی در پایین بودن فعالیت سیاسی زنان این است که چرا زنان در صحنه ي سیاسی جامعه حضور 
متفاوتی به این سوال داده هاي  ؟دانشمندان جامعه شناسی و علوم سیاسی پاسخدکمتر و مشارکت کمتري دارن

توان از آنها تحت عنوان نظریات مربوط به مشارکت سیاسی زنان نام برد.مهمترین آنها عبارت  می اند که
  استاز:

  نظریه اختالف فیزیولوژیکی
گردد.یکی از این جهت که مردان  می علت مشارکت سیاسی کم زنان به اختالف وضعیت جسمانی آنان بر

زنان از این فعالیت معاف بوده اند.در نتیجه در شرکت کرده و ها  قدرت جسمانی برتري داشته و در جنگ
تصمیمات جنگ و صلح نقشی نداشتند..نقش مردان در شکار حیوانات و اختصاص این فعالیت به مردان نیز 
این به حاشیه راندن زنان از قدرت را تشدید کرده است.یا مطالعات زیست شناختی مبنی بر اینکه الگوهاي 

نان را نسبت به به بعضی از فعالیتها و روابط حساس تر و به بعضی روابط کم متفاوت رشد هورمونی زنان آ
  ).471:1374(ریتزر،کند می حساسیت
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  نظریه ي اجتماعی شدن متفاوت
اختالف فیزیولوژیکی را در پایین بودن مشارکت سیاسی زنان کم اهمیت تلقی کرده و اختالف در شیوه ي 

کند.بر مبناي این نظریه اساسا تجربه ي  می اصلی این موضوع معرفیاجتماعی کردن دختران و پسران را عامل 
  ).همانزندگی زنان با مردان تفاوتی بنیادین دارد(

در واقع اجتماعی شدن متفاوت از کودکی در خانواده آغاز و تا پایان زندگی ادامه دارد.و تفکیک جنسیتی 
تفاوت،یادگیري نقشهاي متفاوت سیاسی است کـه  یابد.بخشی از این اجتماعی شدن م می با شدت بیشتري تداوم

از طریق اجتماعی شدن متفاوت یادگیري نقشهاي متفاوت سیاسی است که از طریق اجتماعی شـدن سیاسـی از   
گردد.بر اساس نقش غیر سیاسی که بـه   می سنین پایین به زن و مرد القا شده و رفته رفته جزیی از نگرش وي

قرار گرفته اند؛در نتیجه دانش و  اسیدر معرض مسایل سیاسی و اطالعات سیزنان محول شده است آنان کمتر 
ــه تغییــر     ــه است.روشــن اســت ک ــرار گرفت ــایین ق ــان در حــد پ ــینمهــارت سیاســی آن ــار رآف چن ینــدي ک

  ).1383:223کاظمی،آسانینیست(
  نظریه ي روانشناسانه:

.نظریه ي محافظه کاري زنان ددهنعوامل روانی زنان نسبت می هاین نظریات مشارکت سیاسی کم زنان را ب
دهد زنان بیشتر از مردان محافظه کار هستند و بیشتر از احزاب  می یکی از اینها است.مطالعاتی که نشان

گیرند.یکی از این دالیل کمبود انگیزه ي پیشرفت در زنان است به عالوه نوع انگیزه  می محافظه کار کمک
در حالی که انگیزه ي پیشرفت در مردان به تحقق هدف اصلی ت است وي پیشرفت در زنان و مردان متفا

  آنها وابسته است در زنان وسیله اي براي جلب توجه دیگران است.
عامل روانی دیگر پدیده ي ترس از موفقیت میباشد.این انگیزه در زنان نسبت به مردان بسیار کمتر اسـت  

  .)1381:121دیگران باشد.(چابکی، خاصه زمانی که موضوع موفقیت مربوط به رقابت و تسلط بر
نظریه ي دیگر مربوط به محاظه کاري زنان،سنت گرایی آنان اسـت.زنان بـیش از مـردان بـه ارزشـها  و      

دهنـد و بـیس از مـردان بـه      مـی  یبند هستند.زنان بیش از مردان به احزاب محافظه کار راياباورهاي سنتی پ
  .احزاب خود وفادار هستند
ریه پردازان عامل روانی دیگر که سبب مشارکت سیاسی کمتـر زنـان نسـبت بـه     علت بعضی دیگر از نظ

شود پرخاشگر بودن کمتر زنان نسبت به مردان است.حوزه ي سیاست بـا خشـونت و پرخاشـگري     می مردان
  .)300:1369دارد(دورژه، یکیدارتباط نز

میدهد که زنـان اساسـا    ت نمود پیدا کرده است و نشانومجموعه عوامل فوق است که در تحقیقات متفا
موجوداتی سیاسی نیستند و بیشتر به عرصه ي خصوصی و فرهنگی عالقمندندو سیاست بیشـتر امـري مردانـه    

سیاسی شرك میکنند را دال بر بی تـوجهی و بـی عالقگـی    هاي  است واین که زنان کمتر از مردان در فعالیت
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  کنند.  مییزنان معرف
  نظریه ي مردساالري

طرفدار این نظریه هستند.بر اساس این نظریه جوامع فعلی جوامع مرد ساالر هستند.کنترل  فمنیستها بیشتر
سیاسی  در این جوامع،توام با کنترل اجتماعی و اقتصادي  و علمی، در دست مردان است،و نتیجتا مردان از 

ایدولوژي ،انفوق برخوردارند.براي حفظ و توجیه موقعیت برتر مردهاي  موقعیت برتري در همه ي زمینه
مردساالري و برتري مردان بر زنان به طور منظم در جامعه تبلیغو از طریق اجتماعی شدن درونی و به کمک  

نهادهاي اجتماعی و فرهنگی جوامع موجود بر اساس مردساالري ،یابد.درنتیجه می نیتیاجتماعی عهاي  نهاد
  ما باز تولید شده است.ئساخته شده و دا

  این ایدولوژي را پذیرفته اند برتري مردان را پذیرفته اند و آنرا به چالش نمی کشند.بسیاري از زنان 
 ).1386:59پس تا زمانی که مردساالري باشد نابرابر ي مردان و زنان ادمه خواهد یافت.(پناهی،

  نظریه مارکسیستی
یخی شکل گیري استثمار و به طور کلی موقعیت فروتر زنان را در جوامع فعلی را به فرایند تارها  مارکسیست

دهند.مخصوصا شکل گیري خانواده تک همسري و مالکیت خصوصی را علت  می روابط استثماري نسبت
اصلی پیدایش مردساالري و استثمار زنان در خانواده به وسیله ي مردان دانسته و اساس سایر نابرابریهاي 

علت ،مالکیت خصوصی،نه بیولوژيها  مارکسیستکنند.به نظر  می اجتماعی و سیاسی بین مردان و زنان معرفی
  اصلی ظلم بر زنان است.

  نتیجه گیري
حاکی از آن است که پسران به دالیل گونگون بیش از دختران د محیط خار ج از خانه حضور دارند ها  یافته

م بر حاکهاي  و از امکانات بیشتري براي اطالعات سیاسی برخوردار هستند و از سوي دیگر به لحاظ ارزش
شود و پسران آنرا موضوعی متعلق به خود میدانند از این رو هم  می جامعه سیاست مشغله اي مردانه تلقی

شود.در حالی که جامعه پذیري هم از طریق  می امکانات و هم انگیزه ي حضور زنان در عرصه ي سیاسی کم
ی که در اختیار دارند،بیشتر  در و آموزش و پروش شرایط و امکانات اجتماعها  خانواده هم از طریق رسانه

سیاسی آنها هاي  از این رو مطالعا تجهانی نشان میدهد که زنان و فعالیت. چار چوب خانه و خانواده است
  تحت تاثیر همسرانشان قراردارد.

به عبارت دیگر دختران تحت تاثیر باورها و ارزش هایی که طی قرون و اعصار مختلـف نسـل بـه نسـل     
ي رسمی و غیر رسمی ؛حوزه ي سیاست را متعلق به خود نمی دانند و لذا ها  از طریق آموزشمنتقل شده است 

  حداکثر مشارکت خودرا شرکت در انتخابات میدانند.
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  د:وپس الزم است در سه سطح شرلیط الزم براي مشارکت فعاالنه سیاسی زنان اقدام ش
ک کننـد آنهـا بایـد ابتـدا خـود را و      تواننـد بـه خـود کمـ     می در سطح فردیزنان بیش از هر کس دیگري

از امکانات موجود در جامعـه بـه نحـو مطلـوب     ،خود را باور کنند و با تقویت اعتماد به نفسهاي  توانمندي
  استفاده کنند بر اي حضور در عرصه ي سیاسی .

یل و در سطح خانوادگینقش والدین در توزیع عادالنه امکانات خانواده بین دختران و پسران از نظر تحصـ 
می تواند عامل اساسی در ایجاد زمینه ي جامعـه پـذیري سیاسـی بـه از     ،نیز تربیت اجتماعی و آموزش سیاسی

  تبعیض بین فرزندان باشد.
در سطح جامعهاز آنجا که قانون به تنهایی براي تحقق شرایط عادالنه شرکت سیاسـی زنـان کفایـت نمـی     

رهـاي غلـط از اذهـان صـورت گیـرد.این      افکانگارفرهنگـی بـه منظـور زدودن ز   هاي  کند الزم است کوشش
  فرهنگی و آموزشی دارد.هاي  حرکت نیاز به یک برنامه ریزي کالن و همکاري سازمان

 منابع و مراجع
)مترجم ؛علیرضـا طیب.مجلـه اطالعـات سیاسـی      جامعه پذیري و فرهنگ سیاسی((1375).آلموند، پاول-1

  .6شماره ،اقتصادي
 .سیاسی و توسعه)فرهنگ توسعههاي  (نهاد)1371بشریه،حسین(-2
  ،انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی.جامعه شناسی مشارکت سیاسی زنان). 1386پناهی،حسین.(-3
،تهران:ریاسـت  مجموعـه مقـاالت همـایش توانمنـد سـازي زنـان      .)1379(.م.ورفیعی فرد،ش پور اسالمی،-4

  جمهوري،مرکز امور مشارکت زنان،پروژه توانمندي.
  فصل نامه حکومت اسالمی.،تاثیر انواع مشروعیت در مشارکت سیاسی.)1380(.ید محمد ناصرس تقوي،-5
،فصل نقش عوامل روانشناختی در مشارکت زنان ایرانی در تصمیم گیري ها.) 1381(.ام البنین  چابکی،-6

  .19شماره ،دانشگاه عالمه طباطبایی،نامه علوم اجتماعی
سیاسـی  -،تهران:انتشـارات سـازمان عقیـدتی   وهمبسـتگی ملـی   مشارکت عمـومی .)1384(.علی خداوردي،-7

  نیروي انتظامی معاونت سیاسی.
  .1سال اول شماره ،یاسی)فصلنامه علوم سیاسی(مفهوم مشارکت س.)1378(.داوود ،یرحیف-8
 محسـن ثالثـی،   متـرجم:  ،سامان سیاسی در جوامع دسـتخوش دگرگـونی  .)1370(.ساموئل ،هانگتینگتن -9

  تهران: نشر علم.
  .تهران ؛وزرات امور خارجه ،یرانزنان در ا یاسیمشارکت س.)1387(.نسرین ،مصفا -10
 ،اقتصادي ایران پـس از انقـالب  -موانع مشارکت زنان در فعالیت سیاسی.)1382(.ناجی راد،محمد علی -11

  انتشارات کویر تهران:
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  حقوق بین المللی کیفري و پدافند غیرعامل
  1جعفر یزدیان جعفري

  
  چکیده

حقوق بین المللی کیفري در جهان کنونی با جرم شناختن و مجازات جنایـات بـین المللـی در    
در اساسـنامه دیـوان   . جنایات باشداي براي پیشگیري از این تواند وسیله می اي فوق ملیمحکمه

از . ) تمهیدات متعددي براي این مکانیزم پیش بینی گردیـد 1998المللی(اساسنامه رم  کیفري بین
اما حصول بازدارندگی در این زمینه با . ها و مصونیتمعافیت، جمله حذف بسیاري از عوامل موجه

در اجراي عدالت در صحنه بـین   تبعیض، موانع جدي روبروست؛ عدم اطالع رسانی به مخاطبین
 با حذف این موانـع . تواند از جمله این موانع باشد می المللی و عدم امکان اعمال مجازات اعدام

جنگ و تجاوز از طرق مسالمت آمیز به ، توان انتظار داشت جامعه جهانی به جاي توسل به زور می
در مقیاس بیم  پدافند غیرعامله نوعی حل اختالفات خود پرداخته و حقوق بین الملل کیفري به مثاب

  . المللی عمل کند
  دیوان، اساسنامه رم، جنایات، حقوق بین الملل کیفري: ها کلیدواژه

   

                                                   
  . استادیار گروه حقوق دانشگاه کاشان1
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  مقدمه
حقوق بین المللی کیفري تنها شاخه ي بین المللی حقوق کیفري است که به بررسی جنایات بین المللی، شیوه 

پردازد. این شاخه حقوق کیفري شاخه نسبتاً نوپایی است که رشد  می رسیدگی به آنها و نحوه واکنش به آنها
اصلی خود را پس از جنگ جهانی دوم و بویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوري و پایان جنگ سرد 

دیوان بین المللی کیفري در الهه هلند براي 1998داشته است. در حال حاضر به موجب اساسنامه رم 
جنایات بین المللی ایجاد شده و رویاي ایجاد یک مرجع فراملی براي رسیدگی به رسیدگی به مهمترین 

شدیدترین جرایم بین المللی به  واقعیت پیوسته است. اگرچه هنوز تا نقطه ایده آل فاصله وجود داشته و 
حاکمیت کشورها بزرگ ترین مانع براي پاسخ دهی توسط این مرجع بین المللی به  جنایت کاران است. 

کشور از کشورهاي عضو اساسنامه الزم  60با تصویب  2002اساسنامه که از اول اوت  5مطابق با ماده 
االجرا گردیده است دیوان کیفري بین المللی صالحیت رسیدگی به جنایت نسل زدائی( ژنوسید)، جنایات 

ر خصوص مورد علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز را خواهد داشت که البته صالحیت دیوان  د
اتفاق افتاد این اتفاق آنقدر  مهم بود که برخی  2010اخیر ( جنایت تجاوز) با اصالحیه  اساسنامه در سال 

آنرا با اصل ایجاد دیوان کیفري بین المللی مقایسه نموده اند این بدان معناست که از این پس اگر کشوري به 
یري در آن کشور در پیشگاه این دادگاه مسئولیت کشور دیگر تجاوز نماید مقامات و مسئولین تصمیم گ

خانمان هاي  کیفري خواهند داشت از آنجا که جنایت تجاوز در  سطح بین المللی سرآغاز بسیاري از جنگ
برانداز و منشأ انجام بسیاري از جنایات جنگی در طول جنگ و چه بسا جنایات علیه بشریت و حتی 

طح وسیع براي شهروندان بخصوص افراد تصمیم گیر و مسئولین رده ي ژنوسید خواهد بود اطالع رسانی در س
تواند هم به لحاظ آموزشی و تعلیمی و هم به لحاظ  می باالي کشورها و نیز نظامیان بویژه فرماندهان آنها

کشورها به طرق مسالمت آمیز دیگري غیر از  تجاوز  ،بازدارندگی و تحذیري مانع اینگونه جنایات گردیده
صمه مسلحانه و تجاوز به اهداف خود در صحنه بین المللی دست یابند این امر در سطح بین المللی و مخا

ضعیف تر و مآالً کمک به امنیت بین المللی و حفظ هاي  موجب دفاع و حمایت از صیانت  و کیان  ملت
کیفر در سطح بین  کرامت و شأن انسانی خواهد شد. در این مقال برآنیم با بررسی اجمالی مکانیزم ارعابی

  مورد تحلیل قرار دهیم.  غیرعاملالمللی اهمیت آن را به عنوان نمونه اي از پدافند 
ارعاب بواسطه کیفر هم ناظر به مجرمین بالقوه یعنی کسانی است که استعداد بزهکاري دارند و با وجود 

مرتکب جرم شده اند اما  شوند و هم راجع به مجرمین بالفعل است که می مجازات از ارتکاب جرم منصرف
گردد. در هر حال بازدارندگی مستلزم فرایندي است که  می مجازات کردن آنها مانع تکرار جرمشان در آینده

خاص خود را دارد. اول اینکه وجود قانون کیفري به اطالع بزهکاران برسد( آگاهی از وجود هاي  پیش شرط
تواند این آگاهی را در رفتار خود وارد نماید و باالخره سوم اینکه قانون) دوم اینکه مجرم ( بالقوه یا بالفعل) ب
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  در موازنه نهایی توسط مجرم زیان حاصل از مجازات پیش از سود حاصل از جرم ارزیابی شود.
چقدر در مطلع کـردن افـراد مـرتبط  یعنـی تصـمیم گیـران،       ها  در خصوص شرط اول باید دید حکومت

حتی سربازان اهتمام دارند. مطلع کردن هم راجع به اعمال ممنوعـه و مصـادیق   مشاورین فرماندهان نظامی و 
موجود در اساسـنامه. در خصـوص   هاي  متنوع هر یک از این جنایات است و هم راجع به مجازاتها و واکنش

اعمال ممنوعه و مصادیق آنها همین بس که گفته شود اساسنامه دیوان فهرست نسـبتاً جـامعی از اعمـال غیـر     
نونی را تهیه کرده که ممکن است افراد فاقد اطالع از محتواي آنها تصور ممنوعیت آنها را نکنند به عنـوان  قا

مثال در جنایت  تجاوز نه تنها تجاوز ارضی و فیزیکی به خاك کشوري دیگر جرم است بلکه اعـزام دسـته   
یک دولت که علیه دولت دیگر  نیروهاي نامنظم یا مزدوران مسلح از سوي یک دولت یا به نام ،ها، گروهها

کنـد نیـز مصـداق دیگـري از تجـاوز تلقـی        می دهند یا کمک اساسی به این اعمال می اعمال شبه نظامی انجام
   1خواهد شد.

بنابراین براي متجاوز شناخته شدن ضرورتی به اشغال نظامی خاك کشور دیگر نخواهد بود. همچنـین در  
هـاي   اسراء یا استفاده از سالح ،اخته شده آن مثل کشتن غیر نظامیانجنایت جنگی به جز مصادیق بارز و  شن

پزشکی و علمـی روي  افـرادي کـه    هاي  انجام آزمایش ،ممنوعه اعمالی چون خائنانه کشتن یک نظامی دشمن
تخریب اماکن مذهبی، آموزشی و هنري یا حتی اعالن این مطلـب  کـه بـه     ،تحت سلطه طرف مقابل هستند

  2د شد مصادیق جنایات جنگی تلقی شده است.احدي رحم نخواه
حال سوال اینجاست که نظامیان ما تا چه حد با ممنوعیت این اعمال آشنایی دارنـد چـه میـزان مقامـات     

خواهند آشنا شوند؟ الزم به ذکر است کـه مطـابق اساسـنامه     می تصمیم گیر با این قضیه آشنایی دارند یا حتی
ی تواند توجیه کننده این جنایات تلقی شـود و بـراي مقامـات نیـز وجـود      دیوان دستور آمر و حکم قانون نم

اساسنامه مقـررات آن بـدون در نظـر گرفتـه      27مصونیت در قوانین بی معنا است. توضیح اینکه مطابق ماده 
 ،سمت رسمی افراد اجرا خواهد شد و به طور مشخص سمت رسمی رییس دولت، یک عضو دولت یا مجلـس 

یا نماینده یک دولت به هیچ وجه وي را از مسئولیت کیفري معاف نمی سازد و حتی موجب نماینده انتخابی 
دارد این مسأله که ارتکاب یکی از جـرایم    می اساسنامه نیز مقرر 33تخفیف مجازات نیز نخواهد بود. ماده 

ئولیت در صالحیت  دیوان در اجراي دستور یک دولت یا یک مقام مـافوق انجـام گرفتـه شـخص را از مسـ     
  کیفري معاف نمی سازد. 

حتی اساسنامه دیوان راجع به ادعاي جهل به غیر قانونی بودن عمل در قالب دستور مـافوق سـخت گیـري    
داند که دستور صادره آشکارا غیر قـانونی نبـوده باشـد و     می الزم را مبذول داشته در صورتی جهل را مسموع

                                                   
  .  2010مکرر اساسنامه دیوان کیفري بین المللی اصالحیه  8ماده  2. شق ح بند  1
  اساسنامه دیوان کیفري بین المللی .  8.ر.ك :  ماده  2
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شـوند   مـی  و جنایات علیه بشریت آشکارا غیر قـانونی تلقـی  سازد که دستور به نسل کشی   می بالفاصله مقرر
راجع به سایر جنایات بویژه جنایات جنگی نیز حقوق دانان معتقدند کـه مطـابق حقـوق عرفـی بـین المللـی       

  گردند. می بسیاري از جنایات جنگی نیز آشکارا غیر قانونی محسوب
هـاي   یک سند  معتبر بـین المللـی در پایگـاه   رسد با آموزش محتواي اساسنامه دیوان به عنوان  می به نظر

توان در فرایند تصمیم سازي آنها تأثیر گذاشت زیرا هـیچ کـس نمـی     می نظامی و حتی براي مقامات کشوري
تواند با قاطعیت خود را مصون از محاکمات بین المللی بداند وجود احتمال منطقی مجـازات توسـط مراجـع    

شد کـه نمـی تـوان از     می زمانی گفته. رنده نسبت به فجایع بین المللی باشدتواند عاملی بازدا می خود ،فوق ملی
یک ناوجنگی انتظار داشت یک کتابخانه از کتب حقوق بین اللمل را حمل کند اما امروزه با پیشرفت سریع 

قضـایی محاکمـات بـین المللـی اطـالع      هـاي   توان از آخرین قوانین و رویـه  می تکنولوژي ارتباطات به سادگی
  اصل کرد.ح

راجع به شرط دوم یعنی دخالت دادن آگاهی به تصمیم گیري الزم است مخاطبان قـانون توانـایی الزم در   
این زمینه را داشته باشند ممکن است افراد از ممنوعیت اعمال اطالع داشته باشند اما موقع تصـمیم گیـري بـا    

میم صحیح خواهد بود. در این زمینه مشکل مواجه شوند شرایط حاد و اضطراري زمان جنگ مانع اتخاذ تص
نیز گزینش نیروهاي نظامی باالخص افرادي که به لحاظ روانی، کنترل الزم بـر رفتارهـاي خـود را دارنـد و     

پیش از استخدام در خصوص نداشتن بیماریهـاي روانـی بـویژه انـواع اضـطراب و افسـردگی       هاي  انجام آزمون
رفتارهاي تکانـه اي و تنشـی هسـتند واضـح اسـت کـه در شـرایط        عاملی موثر خواهد بود. افرادي که داراي 

  بحرانی عاجز از اتخاذ تصمیم مناسب خواهند بود.
باالخره راجع به شرط سوم باید مخاطبان بدانند واکنش و مجازات این جنایات چه میزان است تا بتوانند 

زمینه اساسنامه دیوان بر خالف حقوق نفع و زیان حاصل از جرم و مجازات را تقویم نمایند. متأسفانه در این 
اساسنامه  77توضیح اینکه در ماده . داخلی میزان معینی از مجازات را براي هر جنایت در نظر نگرفته است

تنها به مجازاتهاي قابل اعمال براي کلیه جنایات اشاره شده است بدون اینکه هر مجازات، مقابل جرم خاصی 
زاتهاي قابل اعمال عمدتاً حبس( موقت یا دائـم) و در مـواردي بـه صـالحدید     قرار گیرد. مطابق این ماده مجا

دادگاه توأم با جزاي نقدي و مصادره اموال خواهد بود. همانگونه که پیداست بر خالف محاکمات بین المللی 
عتقـاد  سابق ( دادگاه نورنبرگ و توکیو) مجازات اعدام در فهرست مجازاتهاي اساسنامه وجود ندارد و بنابر ا

عده اي این ممکن است موجب تجري جنایتکاران بین المللی گردد. به عالوه اعمال این مجازاتها علـی فـرض   
دستگیري، محاکمه و محکومیت در این مراجع است و معموالً مجرمان خود را در این مقام تصور نمی کنند 

شـود.   می از آنها با واکنش دیوان روبه روبویژه وقتی در گوشه و کنار دنیا این جنایات واقع شده و تنها برخی 
مطابق اصل حتمیت که مورد تأکید طرفداران اثر بازدارنده مجازات است هـر چـه مجـازات بـا قطعیـت و      
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در تعقیب جنایـت بـین   ها  حتمیت بیشتري همراه باشد آثار ارعابی بیشتري خواهد داشت. اعمال سلیقه قدرت
. البته طراحان اساسنامه دیوان خود بدین مسـأله واقـف بـوده و سـعی     المللی مانعی بزرگ در این مسیر است

کرده اند راههاي فرار از مجازات را در مقایسه با حقوق داخلی بسیار کمرنگ تر کننـد برخـی از آنهـا کـه     
قبال به آنها اشاره شد شامل عدم مصونیت و عدم پذیرش امر آمر در این جنایات به عنوان دفاع است. عالوه 

اساسنامه) و نیز عدم امکان اعمال  29توان به عدم پذیرش مرور زمان در جنایات بین المللی ( ماده  می ینبر ا
اساسـنامه بـه شـرط     110تأسیسات ارفاقی مجازات مثل عفو یا تعلیق مجازات اشاره کرد. تنها مطـابق مـاده   
در حبس ابد پس از اجراي  وجود قرائن اصالحی در محکوم آن هم پس از اجراي دو سوم دوره محکومیت و

  توان آزادي محکوم را مورد بررسی قرار داد. می سال از حبس 25
همچنین در رویه قضایی بین المللی در محاکمات رواندا و یوگسالوي سـابق دفاعیـاتی مثـل اقـدام متقابـل      

یز مشابه جنایات ) یا تبعیض در اجراي عدالت( اینکه در سایر نقاط دنیا ن "تو نیز هم"طرف درگیري ( دفاع 
  متهم واقع شده و مراجع بین المللی عاجز از رسیدگی به آنها هستند) هیچکدام پذیرفته نشد. 

توان از آن به عنوان وسیله اي براي بازدارندگی در اساسنامه یاد کرد سهل گیـري   می مکانیزم دیگري که
وقوع یک جنایت بین المللـی بـراي   وجود علم نسبت به  30در تحقق عنصر معنوي جرائم است. مطابق ماده 

این ماده آگـاهی   2توجه اتهام به متهم کافی است و ضرورتی به وجود قصد مجرمانه نیست وفق شق  ب بند 
از اینکه در مسیر طبیعی حوادث نتیجه اي پیش خواهد آمد معادل قصد ارتکاب آن نتیجه تلقی خواهد شـد.  

به جرایم زیر دستان نه تنها مافوقی کـه آگـاه از وقـوع جـرم     همچنین راجع به مسئولیت افراد مافوق نسبت 
است نسبت به آن جرائم مسئولیت خواهد داشت بلکه در خصوص مافوق نظامی نوعی خطاي جزایی را نیـز  

فرمانده نظامی که با توجه به اوضـاع   28براي مسئولیت وي کافی دانسته است مطابق شق یک بند الف ماده 
انـد  کـه نیروهـاي تحـت امـر او جـرم مـذکور را مرتکـب شـده         دانسته می بایدته یا دانس می و احوال قضیه

مسئولیت بخاطر آن جرایم خواهد داشت. باالخره اینکه در خصوص مستی به عنوان دفاع نسبت به جنایـات  
بین المللی بی پروایی و بی توجهی مرتکب نسبت به اینکه به دلیل مست بودن در معـرض ارتکـاب یکـی از    

م مربوط به صالحیت دیوان قرار خواهد گرفت نیز مانند حالتی تلقی شده است که عمداً خود را مست جرائ
خواهند به افـراد   می اساسنامه) با این همه سختگیري واضعین اساسنامه 31کرده است.( شق ب بند یک ماده 

نایات آنقدر شدید هست که بفهمانند که در رفتارهاي خود محتاط تر بوده و مراقب باشند زیرا نتیجه این ج
  کمبود مجرمیت در عنصر معنوي آنها را جبران کند.

  نتیجه
اگر چه در دیباچه اساسنامه دیوان کیفري بین المللی پیش بینی شده است که کشورهاي عضو آن مصمم 

این هستند با مجازات کردن مرتکبان جنایات بین المللی در پیشگیري از چنین جرائمی مشارکت نمایند اما 
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هدف با موانع جدي روبرو است اوالً افرادي که احتماالً در حکومتها درگیر چنین جنایاتی خواهند شد 
معلوم نیست تا چه حد از فهرست اعمال ممنوعه مطلع باشند در ثانی اطالع الزم از فقدان بسیاري از 

ندارند ثالثاً با وجود اطالع دفاعیات آنگونه که در حقوق داخلی مرسوم است نسبت به جنایات بین اللمللی 
نیز احتمال دستگیري و مجازات آنها در عمل آنقدر شایع نیست که موجب ارعاب کافی آنها شود و باالخره 
اینکه با وجود دستگیري و مجازات نیز سقف مجازات در دیوان حبس ابد است آنهم به شرطی که اهمیت 

  ند. جرم ارتکاب و اوضاع و احوال محکوم آنرا توجیه ک
توان امیدوار بود در آینده با افزایش موارد محکومیت در دیـوان، بـدون تبعـیض در     می با تمام این تفاسیر

مجازات مجرمین بین المللی به عنوان عاملی مهم جهت پیشـگیري از   ،اجراي عدالت براي گوشه و کنار دنیا
کار عمـومی در ایـن زمینـه برداشـته     این جنایات باشد. امید است این مقاله گامی کوچک در جهت تنویر اف

  باشد تا شاهد جهانی با خشونت کمتر در آینده باشیم. 
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