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 چكیده:

طاور كاه نظام اجتمااعی     ای شاده و هماان  شناسی به الگوهای تغییر و تحول اجتماعی توجه ويژهدر جامعه

تواند در دو وجه انحطااطی  ت اجتماعی نیز میگوناگونی به خود بگیرد، تغییرا هایتواند اَشكال و آرايشمی

 تيباا هادا   تاوان یكاه ما   یطورهبا هم دارند ب میمستق یدو وجه ارتباط نيبروز و ظهور نمايد. ا يیو اعتال

 نيا ا يیشاد كاه گاام نخسات شناساا      کيا نزد يای اعتال یاجتمااع  راتییا به تغ یانحطاط یاجتماع راتییتغ

 .دهدیم لیتشك زیهاست كه هدف پژوهش حاضر را نراهبرد

و  ختهیهای اجتماعی و امنیتی و مديريتی به روش آمنظران و خبرگان حوزهمقاله با اخذ آراء صاحب اين

نماوده كاه    ءگوناه تغییارات را احصاا   راهبردهای كنترل و كاهش آرار سوء اين SWOT کیبا استفاده از تكن

ارتقای امنیت ملای   وجببخش ساخت درونی قدرت را فراهم نموده و متحكیم دتوانیها ماز آن یریگبهره

ماردم   یو اعتقااد  یفكار  هاای انیا بن تيكه با تقو دهدینشان م قیتحق جهیجمهوری اسالمی ايران گردد. نت

 یانفعاال  توضعی از هارسانه كرديرو رییانقالب و دفاع مقد ، تغ یو دستاوردها ینيد هاینسبت به ارزش

 كارد يده از روبا اساتفا  یرخودیغ هایهاز رسان يیاعتبارزدا ،ایرسانه یفضا سازیبه همراه سالم یتهاجمبه 

سات كاه   ا يیاز راهبردهاا  یبرخ ایمخاطبان در ابعاد سواد رسانه یو توانمندساز یو جذب حداكثر یاقناع

 شد.داشته با یقدرت جمهوری اسالمی ايران را در پ یانسجام ساخت درون تواندیم
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 مقدمه:

انی شادن،  مانناد جها   يیهادهپدي به عنايت با جديد یهاگفتمانظهور  21سرعت تغییرات در قرن 

 یهاشبكه و مجازی فضای ارتباطی، نوين یهایفناوربیداری اسالمی، رشد و گسترش اطالعات و 

 و فازوده ا آن اجرايی عوامل و عناصر و اجرايی حوزه و اجتماعی تغییر دامنه و وسعت رب اجتماعی

القااء   یبارا  راتییا تغ نيا باه ا  یدهجهت طرفی از. است نموده دوچندان را آن به پرداختن اهمیت

رات و كه پرچم مقابله با تفكا  رانيا یاسالم یچون جمهور یدر كشور یانحطاط یاجتماع راتییتغ

 را در قرن حاضر برافراشته همواره مدنظر نظام سلطه بوده است. یغرب یسبک زندگ

 و اجتمااعی  حاوزه  در رقیاب  كشاورهای  ياا  دشامنان  هاای ريزیتحوالت سريع و برنامه بروز

 متوسط در حاوزه  در دوران گذار، تغییر وضعیت قشرهای طبقه دهندهگی، ظهور عوامل شتابفرهن

صار  گی و علمی، روند جهانی شدن و فنااوری اطالعاات در ع  اقتصادی و فرهنگی، ارتباطات فرهن

 ... باعاث جريانات اجتماعی غیربومی مانند جريان مسئولیت اجتماعی آمريكايی و واجارتباطات و ر

تمااعی  ساختن امنیت اجتماعی و هويتی شده است كه در نتیجه موجد ظهور نمايش تغییار اج  متأرر

تاوجهی باه شارايط، باعاث     تواند در صاورت بای  و میشده  جمهوری اسالمی ايراندر سطح ملی 

اناه و  از فرهنگ بیگ یرينفوذپذتضعیف اتحاد ملی،  تماعی،كاهش همبستگی اجتماعی و انسجام اج

 .ديتضعیف هويت ملی شده و تبعات و پیامدهای آن امنیت ملی را تهديد نما

ا با ی در ساطح كشاور   واكاوی اقدامات نظام سلطه در حاوزه القاای تغییارات انحطااط     نيبنابرا

ايان تغییارات    تيآنان به تدوين راهبردهای هادا  یيهای اجراگیری از رصد اقدامات و فعالیتبهره

كاارگیری  در راستای تحكیم ساخت درونی قدرت نظام و ارتقای امنیات ملای كماک نماوده و باه     

نی و شاكل  مابرای مواجهه با شتاب تغییرات محیطی و پیچیده شدن تصمیمات ساز امعای جبرنامه

ريت دادن به آينده به شكلی ارربخش از اهمیت مضاعفی نسبت به گذشته برخوردار شاده كاه مادي   

 نيا حال ا  ریدر مسا  یگاام  نگر و اقتضايینگر، جامعبا تكیه بر ذهنیتی پويا، آينده تواندیراهبردی م

 .ردمسئله بردا

تمااعی انحطااطی باا در نظار     ويژه تغییرات اجتغییرات اجتماعی به تيهدا یراهبرد برا تدوين

برداری مناسب، كاهش اررات شرايط ناامطلوب و تغییارات   برای بهره هافرصتبندی داشتن اولويت

شده با در نظر داشاتن  های شناختهای ارربخش به فرصتنامساعد و تخصیص زمان و منابع به شیوه

راستا  ني. در ارساندیم یاريها راهبرد نيا يیاجرا تیاست كه به قابل یكشور از الزامات هایتظرفی

تغییرات انحطاطی نظام  تيدستیابی به راهبردهای مديريتی مناسب و متناسب و قابل اجرا برای هدا
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سلطه هدف اصلی و شناخت نقاط ضعف، قوت، فرصات و تهدياد در كنتارل تغییارات اجتمااعی      

 .دهندیم لیتحقیق را تشك نياهداف فرعی ا

امعه، تحاوالت ساريع   جبدون برنامه در  یگاهريزی شده و رده برنامهگست تغییرات :مسئله بیان

اجتماعی، گساترش ناامتوازن طبقاه متوساط، مهااجرت نخبگاان، تأریرپاذيری ناامطلوب از روناد          

 رقابال یغ یهاا دگرگاونی  باعث همگی ارتباطات عصر در اطالعات هایفناوری تأریرشدن و جهانی

تغییار نظاام    هچراكا آن جمهوری اسالمی ايران خواهاد شاد؛    تبعبهو  وزينامر جوامع در بینیپیش

پاذيری آن باا اساتفاده از    سیاسی پس از انقالب اسالمی و تحركات دشمنان برای باال بردن آسایب 

 در فرهنگای  تهااجم  از برخاساته  ایجتماعی، باعث بروز نهادها و شرايط ويژها -ابزارهای فرهنگی

 در. ياد نما اساالمی  نظاام  متوجه كشور داخل در را ایعمده هایچالش واندتمی كه شده اخیر دهه

ريزی شاده ياا ناخواساته و دشاواری     تغییرات برنامه اين گرفتن ناديده مشكالت، از يكی راستا اين

 .است ملی -دينیيافته  جذب و هدايت نسل جديد در قالب هويت استقرار

 آن زا استفاده با كه است روشی كارآمدترين اجتماعی تغییرات مطلوب مديريت رسدمی به نظر

ه و باا  اتی افازايش داد عملیا  و راهباردی  بنیاادين،  سطح سه در را درونی اجتماعی ظرفیت توانمی

ه ايان  اماا الزما  ؛ تقويت همبستگی اجتماعی و تقويت اتحاد ملی، امنیت ملای كشاور را ارتقااء داد   

 و نگار يی جاامع باا نگااه كال    بردهاا انداز و ارائه راهدر نگاه راهبردی، توجه به افق چشم ريتمدي

 یرد.عی را در برگاجتما تغییر ريرپذیتأر و تأریرگذار وجوه تمامی تا است جانبههمه

هاای  ای و ظهور هويات تغییرات و تحوالت جهانی و منطقه شتاب :و ضرورت تحقیق اهمیت

هاا و  نهشده اسات. رشاد رساا    یهای جديد و متنوعهای ملی موجب بروز خواستهجديد در دولت

در زندگی فردی و اجتماعی، رشد شهرنشینی، افزايش سطح آماوزش و توساعه فرآيناد     هاآننفوذ 

هاای ناوين در   باه فنااوری   با توجاه شد و  واهدهای جديد ختفكیک اجتماعی باعث ظهور هويت

 تاأریر گردد كه بر امنیت داخلای هام   های نوين اجتماعی نیز میدستر  آنان، باعث فعالیت جنبش

رسد اين حوزه از تغییر اجتماعی نظر میدارند؛ به یدر پفی خواهند داشت و مخاطرات امنیتی را من

مناسب برای مديريت مطلاوب آن در راساتای    ردهایراهب ارائهای برخوردار بوده و از اهمیت ويژه

چاه  ضاروری اسات. چنان   ،جمهوری اسالمی ايراننیل به امنیت پايدار و تأمین اهداف و منافع ملی 

مطلوب توسط مديران میانی و عالی دريافات، هادايت، كنتارل و ماديريت      به نحومطالبات جامعه 

هاای  بودن جنابش  ناختهديگر، ناش از طرفگردد، موجب تحكیم و ارتقای امنیت ملی خواهد شد. 
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 مخال كاه فعالیات عناصار     یطاور به ،شودیبر امنیت ملی م هاآنمنفی  تأریرنوين در ايران موجب 

كاه عاواملی مانناد     ديا نمایو ولنگاری فرهنگی بروز و ظهور ما  یگریاوباشت اجتماعی مانند امنی

صاحیح و مبتنای بار     تتربیا  فقدان و بیكاری فقر، روانی، های، عقدهنفسعزت، فقدان ینیبخودكم

 آن دانست. لياز دال یبرخ توانیدين مبین اسالم را م

 نسنی در مجازی فضای خاص هایی و جذابیتاباالی انتقال اطالعات در جامعه شبكه سرعت

ملگی جبین اعضای خانواده و كاهش ارتباطات عاطفی  یجداي معاشرت، و آداب در تأریر و جوانی

ج، باعث تغییر غیرمحسو  و تدريجی سبک زندگی شده كه از آرار ملمو  آن افزايش سان ازدوا 

ات جادی  د. اين موضوع يكی از تهدياد رب نام توانمی را دينی هایزندگی مجردی، دوری از آموزه

 آن باه  جاه تو عدم و داراست را امنیتی سطح به ارتقاء قابلیت اجتماعی فضای از كه بوده اخیردهه 

شناخت مطلاوب   روناي از .شد خواهد كشور ملی امنیت نهايتاً و اجتماعی امنیت به خدشه موجب

 و ماديريت راهباردی ماثرر آن در   افزايش ضريب امنیت ملای حاائز اهمیات باوده      راين عناصر د

مناافع   وراستای ارتقای امنیت ملی ضروری است تا با ارائه راهبردهای مناسب و متناسب، اهاداف  

 محقق گردد. جمهوری اسالمی ايرانملی 

 پژوهش نهیشیپ 

نوان عدر كشور آمريكا با  2007در سال  یتوسعه كاربرد مثسسهپژوهشی كاربردی كه از سوی  در

ده، انجام ش« ريزی و نظارت و ارزيابیگانه تحول اجتماعی و مفاهیمی برای اجرا، برنامهتئوری سه»

آن  وانتا بلكه فقط می ،توان مهندسی كردكه تحول و دگرگونی را نمی شودیم یریگجهنتی گونهاين

 ائقاه ذ باا  متناساب  تنهاا ناه  آن هاای میوه كه شوند انتخاب بايد هايیدانه. داد ترويج و كرد كشت را

 و تحاول  فرآينادهای . شاود آن باشد، بلكه بايد مطابق با خاكی باشد كه در آن كاشته می خورندگان

فرآينادهای طبیعای    عناوان باه  و شوند خوانده بايد بررسی قابل يا تغییر قابل بارز، خواه دگرگونی،

ناه باه   اهراماندگار در زندگی و فرهنگ خود مردم عمل شوند. اين نوع محوريت كه با احتارام و م 

 (.Reeler, 2007) باشد داشته ماندگاری و تأریر تواندمی شود،كار برده می

اهداف و  بر اسا آينده  الگوی راهبردی مديريت تغییرات اجتماعی در دهه»با عنوان  یارساله

 میمحمادرح توسط علیرضا ترقی با هادايت و راهنماايی دكتار    « جمهوری اسالمی ايرانمنافع ملی 

دانشگاه عالی دفاع ملی انجام شده است. محقق در اين تحقیق به مادخل ورودی بارای    عیوضی در

 و هاا شااخص  بار اساا    و يافتاه  دسات  قادرتی  و زنای قانونی، ترغیبی، چاناه  ایتدوين راهبرده

ش يک چارچوب مدل مديريت راهبردی تغییرات اجتماعی تحصایل شاده   سنج مورد هایعاملیت
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 :یدسات يافات )ترقا    جمهاوری اساالمی اياران   اهداف و منافع ملی  آن به بر اسا است تا بتوان 

1392.) 

 بار  تأكیدا ايدئولوژی و تغییر اجتماعی ب»شده با عنوان  ارائهرحمانی فیروزجاه در پژوهش  علی

هاای دكتار شاريعتی در خصاوص     در دانشگاه تهران به بررسی انديشاه « های دكتر شريعتیانديشه

 دنا پردازد كه در نهايت بیانگر نقش مثرر و كلیدی ايدئولوژی در رومیايدئولوژی و تغییر اجتماعی 

 شاود  گرفتاه  رباه كاا   و مطارح  اصلی هایشاخص از يكی عنوانبه تواندتغییر اجتماعی است و می

 (.1376 :رحمانی)

شناسی كاربردی )پژوهشگری( دانشكده علاوم انساانی   در حوزه جامعه پژوهشی پورطالب اكبر

م ارزشی بر نظا 1368نقش تغییرات اجتماعی صورت گرفته از سال »بهشتی با عنوان دانشگاه شهید 

هاای تحلیال داده آمااری،    نموده است. اين پژوهش با اطالعات نسابتاً جاامع و روش   ارائه« جامعه

 دگیگساتر  باه  توجاه  باا  كه دهدمی دستتغییرات اجتماعی به هایضرايب نسبتاً دقیقی از شاخص

 نقاش ( 3 دولتی نهادهای نقش( 2 ایرسانه تبلیغات( 1 از عبارتند شده انتخاب هایمعرف موضوع،

 ژوهشپا  نتیجاه . گرددمی تقسیم زيرمجموعه چندين به كدام هر كه مرجع هایگروه( 4 و مسئولین

قتادار  ادهد كه با آغاز روند تغییرات ارزشی در جامعه، میازان مصارف افازايش و میازان     می نشان

ر اسات كاه د   رو به تنزل نهاد در نتیجه، هزينه نظم اجتماعی رو به افزايش نهادهنهادهای حاكمیتی 

 68 اتا  57 ساال  از ارزشی نظام نقش مرور به ابتدا محقق. دهدنهايت خروجی سیستم را كاهش می

 ارزياابی  68 سال از پس را هاعی آن پرداخته، سپس همین مثلفهاجتما هایهزينه و جامعه اداره در

 و مانظم  بااً تقري آهنگای  باا  آن هایشاخص كه گیردمی نتیجه و دهدمی قرار آماری يسهمقا مورد و

 (. 1382 :پورطالب) است كاهش به رو رابت

 هاای نقاش گاروه  »در دانشكده علوم انسانی دانشاگاه شاهید بهشاتی پاژوهش      یكوروش مكان

دا با ياک نگااه تااريخی    را ارائه نموده است. اين پژوهش ابت« غیررسمی در روند تغییرات اجتماعی

 ساقوط  و ظهاور  مشاروطیت،  انقاالب . گیردجامعه ايران معاصر )از ابتدای قرن بیستم( را در برمی

گیاری ادبیاات   اول، جنبش ملی شدن صانعت نفات، اصاالحات ارضای، شاكل      پهلوی ديكتاتوری

نقاش و   انقالبی و در نهايت انقالب شكوهمند اسالمی در هر ياک از وقاايع تااريخی رخ داده بار    

 بنادی طبقاه  سیستماتیک گیرینمونه در نقش اين میزان. دارد تأكید یررسمیغ هایگیری گروهشكل

 كاه  نماياد مای  تأيیاد  آن ضرايب با آماری هایگرفته و صحت شاخص رارق گیریاندازه مورد شده
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 :مكاانی ) اسات  تار پررناگ  و قدرتمنادتر  رسامی  هاای از گروه مراتببه یررسمیغ هایگروه نقش

1383.) 

 هاای گروه»در دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران توسط جمشید سلیمی با عنوان  یپژوهش

 در پژوهشگر. است شده انجام «1376 -1384 هایسال در اجتماعی تغییرات در آنان نقش و فشار

 ارفشا  هاای از منظار گاروه  « اصالحات»به تغییرات اجتماعی صورت گرفته در دوران  مجموعه اين

 و ماردم  نگااه  از تغییارات  برابار  در فشار هایبندی اين پژوهش رفتار گروهاست. در جمع ختهداپر

 آياا » كاه  ساثال  ايان  از تلقی و ديدگاه و گرفته قرار سنجش مورد همگرا احزاب و دولتی مسئولین

 قاع وا بررسای  ماورد  «اسات؟  گرفته صورت تغییرات مقابل در مقاومت جهت در هاروهگ اين رفتار

 دست آمده است. ارزيابی مردم و مسئولین مثبات و در نتايج حاصله، رابطه نسبتاً قوی به ستا شده

 از كه است اين گیرینتیجه اين در توجه قابل نكته اما است گرديده استنباط منفی ،همگراو احزاب 

 امعاه ج تامنیا  میازان  افتاادن  خطر به و جامعه تهديد به واكنش در رفتارها اين همگراحزاب ا نگاه

 (.1385 :یمیتلقی شده است )سل

 یاروی ن شاامل  تغییار  در ماثرر  عوامل ترينمهم شده انجام هایپژوهش تمام در رسدنظر می به

 یبخش به هاپژوهش از يک هر و است شده مطرح مديريتی هایشاخص و سازمانی محیط انسانی،

 اعاث ب هاا، پاژوهش  از يک ره محدود هایحوزه. اندپرداخته اصلی حوزه سه اين در هاشاخص از

 قارار  توجاه  ماورد  را بخشای در سطح ملی به مقوله تغییر اجتماعی نپردازند و حوزه  لباغ تا شده

 .دهند

طح ملی سيافتن راهبردهای مطلوب مديريت راهبردی تغییر اجتماعی در  روشیپ قیدر تحق اما

جمهاوری   یمل امنیت ارتقای و متحكی بستر آن، سازیپیاده تا بوده مدنظر فراگیر و جامع صورتبه

 .دنماي فراهم را اسالمی ايران

 :رهایو متغ میمفاه فیتعر

 التتحاو  پای  در كاه  است اجتماعی هایاجتماعی فرآيندی از جايگزينی كمی و كیفی پديده تغییر

 (.13: 1989 واگاو، ) گیارد ( صاورت مای  یرعماد یغبادون برناماه )   و( عمادی ) برنامه با اجتماعی

هادايت   بارای  مطلوب ابزارهای و اهسازمان ها،علم استفاده از شیوه زنی اجتماعی تغییرات مديريت

 (.13: 1379 عرف،) است ملی غیرمتعارف هایهزينه از پیشگیری و بینیتغییرات و پیش يانجر

 در كه است هنجارهايی جا كنندهجابه و ناپذيراجتناب هایجريان قیتحق نيدر ا یاجتماع رییتغ

راهبردی علم و هنار ايجااد    مديريت .گرددمی جامعه عمومی رفتار تغییر باعث و داده روی عهجام
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 و اهاداف  اناداز، چشام  تحقاق  منظاور باه  محیطای  هاای فرصات  و داخلی هایپیوند بین توانمندی

 انعطاف، هوشمندی، تدبیر، بصیرت، ايمان، توكل، با تصمیمات، كنترل و ارزيابی اجرا، ها،مأموريت

با خالقیت، نوآوری، ياادگیری و   اههمر سیستمی نگرش و نگریجامع نگری،آينده با توأم كاماستح

 (. 109: 1390 ،حسن بیگیتوانمندسازی مستمر است )

 ديادها، ته هاا، فرصات  ها،منظور از راهبرد، تدقیق و تصريح اهداف، سیاست روشیپ قتحقی در

 و اهاداف  بار  مبتنای  اجتمااعی  تغییار  يريتمد مطلوب راهبردهای تدوين برای هاضعف و هاقوت

 .است جمهوری اسالمی ايران ملی منافع

 ،یشناسا خود )جامعاه  یتخصص یهابرحسب حوزه یعلوم اجتماع دانشمندان :اجتماعي تغییر

 یمختلفا  في...( تعارو یاجتماع یشناسروان ،یشناسمردم ،یشناستیجمع خ،يتار است،یاقتصاد، س

در ماورد   یمتعادد  فيشاهد تعاار  یشناسجامعه اتیدر ادب كهچناناند. داده ارائه یاجتماع رییاز تغ

 یلا یلساطوح تح  زیا و ن یو نظار  یميپارادا ،یكيدئولوژيا یهایریگم و جهتیهست یاجتماع رییتغ

 نبوده است. ارریمتفاوت ب فيعارشناسان در ارائه تاز جامعه کيشده توسط هرانتخاب

 وو فرهناگ كاه شاامل هنجارهاا      یرفتاار  یدر الگوهاا  رییا تغ را یاجتمااع  رییتغ مور لبرتيو

 یدر نهادهاا  رییا تغ یاجتماع رییتغ دنز،ی(. به نظر گ3: 1967)مور،  كندیم فيتعر شودیم هاارزش

 یرییغت یاجتماع ریی(. از نظر روشه تغ682: 1377 دنز،یاست )گ نیدوره مع کي یجامعه ط یاساس

 فيوظاا  ايا سااخت   یدوام نباشاد و رو و كم یاست كه موقت یصورتدر طول زمان به تيرؤ لقاب

 (. 26: 1368)روشه،  ديآن را دگرگون نما خيتار انيجامعه ارر گذارد و جر کي یسازمان اجتماع

در زمان كوتااه   یررسبقابل مشاهده و قابل  راتییتغ شتریب یاجتماع یروشه دگرگوناز نگاه گی

 یز زنادگ ا یدوره كوتاه یحت اي اتیدر طول ح تواندیم گرمشاهده کيچنان كه  شود،یرا شامل م

وعاه  مجم یاماا تطاور اجتمااع   ؛ ناد یفرجاام آن را بب  اي رینحوه رشد آن را مالحظه كند و س شيخو

كاه از   یاهدر دور یعنا ي ناد؛ یبیخاود ما  به یدوره طوالن کيجامعه در طول  کياست كه  یراتییتغ

 (. 84: 1369 ،ی)توسل ودریچند نسل فراتر م یحت اي لنس کي یزندگ

مطارح   یشناسا در متاون جامعاه   یاجتمااع  رییكه از تغ یفياگر ما به تعار كندیعنوان م زتومكا

 شاتر یاما ب؛ اندپرداخته یمتعدد فيمختلف به طرح تعار سندگانيكه نو مینیبیم م،یاند توجه كنشده

باه   یدارناد. و  تأكیاد جامعاه   یاصال  یهاا مثلفه انیدر روابط م رییو تغ یساختار رییتغ یرو هاآن

را تحاول در   یاجتمااع  رییا تغ سیونيا : مک سدينویاشاره دارد و م پردازانهياز نظر یبرخ فيتعار
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 ايا را اصاالح   یاجتماع رییتغ . پرسلداندیزمان م یو رفتار در ط شهياند یسازمان جامعه و الگوها

 یاجتمااع  رییا و همكااران تغ  تازر ير ر. باه نظا  كندیم فيتعر افتهيزمانسا وهیتحول در جامعه به ش

زمان دارد و باه   یها و جوامع در طها، فرهنگها، سازمانافراد، گروه انیدر روابط م رییداللت بر تغ

 ینهادها و ساختارها در ط ،یرفتار، روابط اجتماع یدر الگوها رییبا تغ یاجتماع راتییتغ ینظر فارل

 (.6: 1993)زتومكا،  گرددیم خصزمان مش

ر دپردازد. باه نظار او   بر مبنای نتايج حاصل از تغییر به تعريف تغییر اجتماعی می واگو ستیونا

هاا و  ترين معنا تغییر اجتماعی به اين معناست كه بخش وسیعی از افراد جامعه در فعالیات انضمامی

رگیار آن  د هاا آنها و روابطی باشند كاه والادين   روابط اجتماعی درگیر شوند كه متفاوت با فعالیت

 (.7: 1989اند )واگو، بوده

شناسی نسالی  كه در جامعه اين تعريف، تغییر اجتماعی بسیار به مفهوم تفاوت يا تمايز نسلی با

تعرياف باه ذكار تعااريف ديگار از تغییار        نيشود. واگو عالوه بر اشود نزديک میاز آن بحث می

كناد. باه نظار او گروهای از     ه مای اشاار  ،اناد اجتماعی كه ساير متفكارين اجتمااعی باه كاار بارده     

كند: من تغییر عنوان می چنان كه گینسبرگآن ؛به تغییر در ساختار جامعه اشاره دارند شناسانجامعه

ا تاوازن  يا اجتماعی را با تغییر در ساختار اجتماعی بارای نموناه تغییار در انادازه جامعاه، تركیاب       

 لبرخی معتقدناد تغییار اجتمااعی هام شاام     فهمم. های آن میهای يک جامعه يا نوع سازمانبخش

تغییر اجتمااعی در   معتقد است كه شود. ديويسجامعه می تغییر در ساختار و هم تغییر در عملكرد

غییر در سااختار  تغییر اجتماعی را ت افتد. جانسونامعه اتفاق میجهای اجتماعی كاركردهای سازمان

 داند. يک نظام اجتماعی می

پیامادهای عملكاردی چاون نیال باه       امهايی هستند كه برای نظاختاری آنتغییرات س ترينمهم

اهداف، افزايش كارايی و بقای نظام را دارند. گروهی از نويسندگان نیز تغییر اجتماعی را برحساب  

تغییار اجتمااعی را تغییار در     و پایج  آيوركنند. برای نمونه مکتعريف می تغییر در روابط اجتماعی

كنناد. برخای از   دهناد تعرياف مای   مای  ناد ودات انساانی را باه يكاديگر پیو   هاايی كاه موجا   شیوه

دو  دارند. رونالاد ادری  تأكیدشناسان بر تركیب تغییر در ساختار اجتماعی و روابط اجتماعی جامعه

كنیم حاداقل دو  نظر او وقتی از تغییر صحبت میكند. به عنصر ساختار و روابط را با هم تركیب می

در طی زماان و ديگاری تغییار در     اجتماعی هایست: يكی تغییر در ساخت هستیچیز مورد نظر ا



 117 ...ارتقاء  یراستا تغییرات اجتماعی انحطاطی در تيراهبردهای هدا                                  

تغییر اجتماعی را تاوالی   تر. رابرت نیزبتتر و وسیعهای اجتماعی با نگاهی جامعوابط میان هستیر

 (.8-9كند )همان: ها در طی زمان در چارچوب يک هويت پايدار تعريف میتفاوت

اسات؛   انگااری ريف ارائه شده برای تغییر اجتماعی مسئله شیءنظر واگو، مشكل مشترك تعا به

 های مفهومی از واقعیت را با واقعیت محقق شاده و عینای  طراحان اين تعاريف گرايش دارند انتزاع

 عناوان هبكند كه بر مبنای آن تغییر اجتماعی مقايسه و منطبق كنند. او رويكرد متفاوتی را پیشنهاد می

شاود كاه   هاای اجتمااعی تلقای مای    يا كیفی با برنامه يا بدون برنامه در پديدهفرآيند تغییرات كمی 

هساتند )واگاو،    و آهنگ تغییار  ويت، سطح، مدت، جهت، وسعتهای تحلیلی مرتبط با آن همثلفه

1989 :15-9.) 

 خصوص انواع تغییار  هايی درآرار مربوط به تغییر اجتماعی به تفكیک در :تغییر اجتماعي انواع

 خوريم كه برخی از آن عبارتند از:برمی اجتماعی

هايی كه موجاب تغییار   لتعتفكیک بر مبنای  اين: و تركیبی زازا، برون. تغییر اجتماعی درون1

های تغییر در يک نظام اجتماعی داخلی باشند، آن را تغییار  شوند صورت گرفته است. اگر علتمی

زا و در صاورت  باشاند، آن را تغییار بارون    های تغییر خاارجی زا گويند و برعكس، اگر علتدرون

 نامند.ی میتركیب غییرهای داخلی و خارجی آن را توجود تركیبی از علت

عادم وجاود عنصار     نوع تفكیک بر مبنای وجود ياا  اين: برنامهو بی . تغییر اجتماعی با برنامه2

عاین  ساازوكارهای م صورت گرفته است. تغییر اجتماعی با برنامه تغییری است كاه از طرياق    تعمد

اين نوع تغییر اجتماعی حاصال   یبه عبارتگیرد؛ شده صورت میمشخص و با اهداف از پیش تعیین

ای درصدد تحقق چنین تغییری هساتند.  توسعه وهای عمرانی نوعی مهندسی اجتماعی است. برنامه

ت. ايان  كار نبوده اسا تعمدی در  هاآنكه در تحقق و بروز  برنامه تغییراتی هستندتغییر اجتماعی بی

 عنوان بخش ناخواسته و از كاركردهای پنهان تغییرات با برنامه است.نوع تغییر به

در  صاالح اجتماعی روبنايی ناوعی ا  تغییر :اجتماعي روبنایي و تغییر اجتماعي زیربنایي تغییر

عاه تغییار   هاايی از جام جامعه است كه بدون ايجاد تغییر در ماهیت و بنیاد ساختار اجتماعی بخاش 

شاود، الگاو و صاورت اجتمااعی و     كنند. در تغییر زيربنايی كل ساخت اجتماعی دگرگاون مای  می

ی هماان انقاالب   زيربنااي  جتمااعی شود. تغییر افرهنگی جديدی جايگزين الگو و صورت قبلی می

 اجتماعی است.
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ماام  تمی برای ساز مهعنوان بعدی از حیات اجتماعی، زمینهبه زمان :تغییر اجتماعي مندیزمان

 -ناپذير هر واقعیات انساانی  ای كه تبديل به بخش جدايیالگوها و مناسبات اجتماعی است به گونه

در ايان   اجتماعی شده است. رابطه بین زمان و تغییر همواره مورد نظر متفكارين اجتمااعی باوده و   

حركت همیشه وجاود   روزمان و تغییر هر دو جزء الينفک هستند از اين»رابطه ارسطو عقیده دارد: 

 (.146: 1356)مظهری، « دارد و خواهد داشت زيرا زمان بدون تغییر نخواهد بود

م كطرفی چون تغییر اجتماعی در اشكال مختلف خود خصلت فرآيندی دارد و در طی زمان  از

منادی آن اهمیتای   گردد، در نتیجه برای فهم ماهیت تغییر شناخت بعد زمانآن مشخص می فیو ك

دهنده هويات ياک   های زمان، مكان و نفس واقعیت از عوامل اصلی تشكیلدارد. زيرا مثلفه اساسی

هاای اجتمااعی مهام    . بر اين مبناست كه درك و شناخت زماان بارای فهام جرياان    ستندواقعیت ه

فسایر  مانهاايم بارای درك بهتار ذهنیات اجتمااعی و فهام جرياان فرهنگای و ت         باه نظار  شود. می

خاوبی از  شود بهوه اجتماعی را میذهنیت يک گر»زمان اهمیت اساسی دارد.  ها، شناختبینیجهان

ال وهاا و آما  از زمان دارند بررسی كرد؛ اين مفهوم زمان شامل امیادها، آرز  هراه مفهومی كه آن گرو

 (.276: 1379)قیصری، « شودآن گروه می

خصاوص از  مااعی، باه  اجتماعی در قیا  با تحاول اجت  تغییر: مشابه میاجتماعي و مفاه تغییر

دانند ای از تغییرات میكه عنوان شده تحول اجتماعی را مجموعهحیث زمانی محدودتر است. چنان

: 1368دهاد )روشاه،   كه در يک دوره طوالنی و طی يک يا شايد چند نسل در يک جامعه رخ مای 

متار باا جامعاه    جوامع بشری يا بشريت بود و ك هاآنشناسان كالسیک كه واحد تحلیل (. جامعه20

نگر بودند، بیشتر باه تحاول اجتمااعی توجاه     خاصی سروكار داشتند و برخوردار از ديدگاهی كالن

 داشتند تا تغییر اجتماعی.

جاای  است. اگرچه مفاهیم جامعه و فرهنگ معموالً به مشابه تغییر فرهنگی میاز مفاه گريد یكي

هاايی دارناد.   تفااوت  گريكاد يبه فهوم نسبت لیكن اين دو مو ؛گیرنديكديگر مورد استفاده قرار می

 هنتیجه، جامع كنند و درای افراد است كه از يک اسلوب معین پیروی میجامعه متشكل از مجموعه

باه  اما فرهنگ داللت بر شیوه زندگی افراد جامعاه دارد.   ،برخوردار از نوعی ساختار اجتماعی است

اناد و در  هام آن را فراگرفتاه   باا  يک جامعه همه، فرهنگ راه و روش زندگی است كه افراد یعبارت

 یپیروی از آن سهیم و شريک هستند. ايان راه و روش از طرياق ارتبااط باا ابازار، فناون، نهادهاا       

ها و نظام ارزشی ماورد قباول ماردم حاصال گردياده اسات.       ها، عقايد، انگیزهاجتماعی، طرز تلقی
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ه و مربوط است كه صحبت از يكای بادون در نظار    هم بست مفاهیم جامعه و فرهنگ تا آن اندازه به

(. مفهوم فرهنگ به دانش و معرفتی كه اعضاء ياک  21: 1378داشتن ديگری مقدور نیست )فاستر، 

صورت مشترك از آن برخوردارند اشاره دارد. فرهنگ به اعضاء جامعاه احساا  هويات،    به معهجا

 دهد.ام دهند را میبايد انج آنچهتعلق و اينكه چگونه بايد رفتار كنند و 

 هاا آنو ارتباط دو مفهوم جامعه و فرهنگ موجب شده كه تحقق تغییر در هرياک از   پیوستگی

آسانی تواند بهموجب تغییر در ديگری شود تا جايی كه تفكیک تغییر اجتماعی و تغییر فرهنگ نمی

ن ر فرهنگ در طول زماا توان تغییماهیتی كه دارد می بنا برصورت بگیرد. اصطالح تغییر فرهنگی را 

گیرناد را تغییارات فرهنگای    كرد. در مجموع تغییراتی كه در حاوزه معرفات صاورت مای     تعريف

گیرناد را تغییارات   گويند و تغییراتی كه در حوزه ساختارهای اجتماعی و جمعیتی صاورت مای  می

 نامند.اجتماعی می

هنگی نظیار معرفات و داناش،    های فرهای جامعه در پديدهدگرگونی یبه معنفرهنگی را  تغییر

ايی و خصالت نماادی دارناد    كاه باار معنا    رهیا و غهای دينی و اخالقای  آراء و عقايد، هنرها، آيین

د. اند. با اين وجود تغییرات اجتماعی و فرهنگی در غالب موارد ارتبااط نزديكای بااهم دارنا    دانسته

 ست.انگ كندتری برخوردار فرهنگی نسبت به تغییر اجتماعی از گستردگی بیشتر و از آه یرتغی

ای از ملای باه مجموعاه    قادرت  :ياجتمااع  رییا نرم جمهاوری اساالمي ایاران و تغ    قدرت

شود كه در قلمرو يک واحد جغرافیايی و سیاسی به نام كشاور  های مادی و معنوی گفته میتوانايی

افاراد ياک   فت جمعای  ، صیكیتیژئوپلعنوان مفهومی ( و به2: 1373يا دولت وجود دارد )كاظمی، 

شور مقدورات آن ملت يا ك وها انايیكند كه برآيند توملت يا ويژگی كلی يک كشور را منعكس می

 (.1382نیا و ديگران، شود )حافظمحسوب می

پرداز آلمانی، عناصر قدرت ملی را جمعیت، وساعت زماین، راروت،    اشتاين متز، نظريه رودلف

هاای خاارجی و كیفیات    حفظ دوساتی قادرت   تأسیسات سیاسی، كیفیت فرماندهی، وحدت ملی،

 (.24: 1394داند )جوانی، اخالقی می

برگرفتاه از اساالم و    یاز ابعااد قادرت ملا    یكا يعناوان  نرم جمهوری اسالمی ايران باه  قدرت

های احیاگر آن است كه با ابتنا به اصولی نظیر فطرت، واليات، تاولی و اصال تباری، تماايز      آموزه

ر كشورها دارد و با جريان دادن و تسری واليت خداوناد در روی زماین،   بنیادين با قدرت نرم ساي

ادعاای همااوردی دارد.    ( و دعوت ايشان به حاق و خداوناد  34: 1389مردم )عباسی،  كردنرشید 
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از ابعااد قادرت نارم جمهاوری اساالمی اياران مجرايای بارای          یكا يعناوان  ساالری دينی بهمردم

بعاد قادرت    نيا ( و آنچه در ا16: 1394)سرپرست سادات، بخشی به قدرت درونی است استحكام

اسات كاه در    یفرهنگ یهابعد فرهنگ و ارزش ،دارد یبرجستگ شتریب ايرانجمهوری اسالمی نرم 

 یاز نظار مقاام معظام رهبار     كاه طاوری باه بطن تحوالت جامعاه نقاش اساسای و محاوری دارد     

)حضارت اماام   « يک ملات اسات   فرهنگ، ستون فقرات حیات يک ملت و هويت»( یالعال)مدظله

 (.28/2/83 :العالی(مدظلهای )خامنه

 هم بسته و مربوط است كه صحبت از يكی بدون در مفاهیم جامعه و فرهنگ تا آن اندازه به اما

عنوان يک كلیت قابال تحلیال، فرهناگ از    (. به21: 1378نظر داشتن ديگری مقدور نیست )فاستر، 

و  هاا ارزشهاا، عقاياد،   هاا، نقاش  وریاهنجارها، نمادها، فنا  شناخت مشترك يک جامعه نسبت به

شاود تشاكیل شاده اسات )واگاو،      اجتماعی كه شامل نهادهايی چون خانواده و مذهب می ارساخت

رياک  (. پیوستگی و ارتباط دو مفهوم جامعه و فرهنگ موجب شده كه تحقق تغییار در ه 20: 1989

تواناد  گ نمیكه تفكیک تغییر اجتماعی و تغییر فرهنموجب تغییر در ديگری شود تا جايی  هاآناز 

گی بیشاتر و از  هرچند تغییر فرهنگی نسبت باه تغییار اجتمااعی از گساترد     .بگیرد رتآسانی صوبه

 آهنگ كندتری برخوردار است.

 :پژوهش روش

راهبردهاای ماديريت تغییارات انحطااطی     »كه  سثالبرای پاسخ به اين  ختهیبه روش آم قیتحق اين

های محیطی بهره گرفته و از داده« كدامند جمهوری اسالمی ايرانتحكیم و ارتقای امنیت ملی برای 

و تهديادات حاوزه تغییارات اجتمااعی كاهناده انساجام        هاا فرصتها، ها، قوتبا شناسايی ضعف

ارائه راهبردهای ماديريت تغییارات اجتمااعی     یمرتبط در پ ینظر اتیادب یساخت درونی با بررس

و  رانيماد  یبارا  تواناد یاسات و ما   ایو توساعه  یپژوهش كااربرد  نيا یهاافتهيست. انحطاطی ا

 هاای كاه در حاوزه   رانيا ا یاساالم  یمقادّ  جمهاور   تیا نظام و حاكم یمسئوالن متعهد به اعتال

 یبارا  یراهبارد  هاای یزريو در برنامه دیمف ،كنندیم ءفاينقش ا یموضوعات اجتماع سازیمیتصم

مساائل حاوزه    یبر آن بوده تا با واكاو قیتحق نيا .اررگذار باشد یاجتماع دهیچیمواجهه با مسائل پ

 كاربرد و پرداخته آن ابعاد و شناخت سطحو توسعه  ءبه ارتقا یتحاكمیدر عرصه  یاجتماع راتتغیی

 یراهبارد  تيريدر عرصاه ماد   ریا درگ نهادهاای  و هاا و ساازمان  پژوهنادگان  ريسا یرا برا ایژهوي

 مناتج برگرفتاه و   ق،یتحق نيعمده استنادات ا كهنيا لیبه دل نینچ. همديارائه نما یاجتماع راتییتغ

( اسات،  یالعاال مدظلاه ) یرهبار ( و مقام معظم رهامام )حضرت  یراهبرد یو رهنمودها اتيمنواز 
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 خواهد بود. یو كاربرد گرتيهدا زین یبه لحاظ روش قیتحق هایافتهي

ی د و تادوين ادبیاات پژوهشای باه تحصایل و ارزيااب      با مطالعه اسناد و مدارك موجاو  محققان

 ملای  افعمنا  و اهداف بر مثرر و حاصله پیامدهای و تغییرات ايجاد عوامل و علل محیط، هایمثلفه

 توضاعی  شاناخت  و عمقای  مصاحبه تكنیک از استفاده با سپس و پرداخته جمهوری اسالمی ايران

 قرار گرفته و با روش مصاحبه خبرگای  محیطی مثرر مدنظر واملع كشف سمت به حركت موجود،

نیات  برای نیل به راهبردهای مطلوب صیانت و تحكایم و ارتقاای ام   تياحصاء شده است و در نها

 کیا كناز ت جمهوری اساالمی اياران  و دستیابی به اهداف و منافع ملی  جمهوری اسالمی ايرانملی 

SWOT با تكنیک  دست آمدهبه يینها یاستفاده شده و راهبردهاAHP اند.شده بندیولويتا 

ر و پرسشنامه مشتمل با  یمدل مفهوم يیسنجش روا یپژوهش برا یآمار جامعه: آماری جامعه

 یتیمحااك  هاای دساتگاه  یو اجتمااع  يیقضاا  ،یاطالعاات  ،یتامنیو خبره  یو كارشناسان عال رانيمد

و اعضاای   دیو اساات  (يیایا جغراف طیمح نيا ریفراگ هاییژگيو و تیجامع لیدلمستقر در تهران )به

داقل ح اي یمدرك دكتر یكه دارا هستحوزه )در تهران(  نيمتخصص در ا یدانشگاه یعلمئتیه

ز الزم ا یو تجربا  ینظار  یداشته و از آگاه یاز پانزده سال سابقه كار شیارشد بوده و ب یكارشناس

پاژوهش  در موضاوع   یتیشاده درون حااكم   یبناد اطالعاات طبقاه   هایبه گزارش یجمله دسترس

ود و حاد  فيباه ساازوكار وظاا    یبود افراد مزبور ضمن شناخت كااف  مالز چراكه ،برخوردار باشند

 راتییا تغ یراهبارد  تيريبا موضاوع ماد   ریدرگ یتیحاكم یو نهادها يیاجرا هایدستگاه اراتیاخت

 یسااز ادهیا و پ جمهاوری اساالمی اياران    یبه اهداف و مناافع ملّا   یاز باور و تعهد عمل ،یاجتماع

وردار ( برخا یالعاال ظلاه مد) یرهبر( و مقام معظم رهامام )حضرت  یراهبرد هایشهيو اند اتينوم

 .است دهشزده  نینفر تخم 140نخبگان مورد نظر بالغ بر  آماریاسا ، حجم جامعه  نيباشند. بر ا

 در یماورد بررسا   هاای پژوهش، روش انتخااب نموناه   نيا در :و حجم آن گیرینمونه روش

و  یطا یمح شياز جملاه پاو   یپژوها ناده يآ هاای کتكنیا  و هااز روش یرگیبهره یماعاجت راتییتغ

 راتییا تغ یطا یمح تیا در چهاار موقع  ناده يآ راتییتغ تيرياطالعات الزم معطوف به مد یگردآور

 و اخاذ  یدر طاول زماان، نظرخاواه    یتمااع اج راتییتغ یمستمر روندها لیو تحل شيپا ،یاجتماع

عاات و  با اطال کياست كه از نزد یو كارشناسان ینخبگ هایو گروهبا افراد  یتخصص هایمشاوره

 رانيعناوان كارشناساان خباره، مسائوالن و ماد     اكناون باه  بوده و هام  ریدرگ اجتماعیمسائل حوزه 

 .ندنمايیم ءفاينقش ا یاجتماع راتییتغ تيريدر مد یتیحاكم هایدستگاه
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حاوزه مقادور    نيا آماری جامعه نفر 140 تماممطالعه  ق،یمختلف تحق هایتيمحدود واسطهبه

جامعه  یواقع ندهنماي و معرف كه نظر موردعنوان نمونه از جامعه به یبخش ستبايیم نيبنابرا .نبود

و  یعاال  انو كارشناسا  رانينفار از ماد   65. با استفاده از فرمول كوكران تعداد شدمی انتخاب ؛باشد

 .شد محاسبه نمونه حجم عنوانبه اندبوده نظر موردجامعه  هاییژگيكه واجد و یاستادان دانشگاه

 

 

 

 

 t=z=1.64                                    یعیطب عيدر توز ریاندازه متغ یداریمعنسطح  انگریب 

                                  فاقاد صافت ماورد مطالعاه در جامعاه هساتند(         ايا كه واجاد   ی)درصد افراد یپراكندگ نسبت

p=q=0/5  *وجاود آن   نیتخما  زانیا صفت در جامعه با م یتفاضل نسبت واقع انگریخطا )ب سطح

 d=%8صفت در جامعه(  

 یتیحااكم  نهادهاای  و هاا پژوهش مركب بود از دساتگاه  نيكه جامعه مورد نظر در ا يیاز آنجا

 و حراسات كال(،   ی(، وزارت اطالعاات )معاونات اجتمااع   یشامل وزارت كشور )معاونت اجتماع

طور مشخص معاونات  )به يیدستگاه قضا ؛یملّ تیامن یعال یشورا رخانهیوزارت امور خارجه و دب

 و اها دانشاگاه  یعلما ئات یه یاز اعضاا  ی(؛ ارتاش، ساپاه و ناجاا و تعاداد    هیقضاائ قاوه   یاجتماع

 هار  حجام نموناه   ینساب  ایطبقاه  نگيبا استفاده از روش هدفمند با كد ،یقاتیتحق هایپژوهشكده

 . شد صمشخ طبقه

 هيا شاخص و گو 59 یموجود، رو یهاهمه شاخص ءاز احصا پس :پرسشنامه یيایو پا یيروا

 طراحای  از پاس . شاد  اجمااع پرسشانامه   نيتادو  یبارا  یاجتماع راتییتغ یمعرف عوامل راهبرد

 آزماون شپای لاذا در مرحلاه    .به مورد اجرا گاذارد  یشآزماي صورت به را آن تا بود الزم نامهپرسش

عناوان عوامال ماثرر در    را كه باه  هايیهيشد تا گو استهدهندگان خوشده از پاسخ راحیط نامهپرسش

ماک نماود   كمرحله  ني. انديو در فرم لحاظ نشده اضافه نما كنندیم یابيمهم ارز یاجتماع راتییتغ

 تا اصالحات الزم در ابزار سنجش لحاظ گردد.
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هار   رتاأری ( و شادّت  -نان از جهت )+ / آ یابيدر مورد ارز انگوياز پاسخ ادشدهي نامهپرسش در

 رانيا ا یاساالم  یجمهور یبر اهداف و منافع ملّ ندهآيدهه  کيدر  یاجتماع راتییاز عوامل تغ کي

 سنجش شد. كرتیل فیبر اسا  ط تأریرشدّت  یریگاندازه ا یشد. مق سثال

آن  یعادد  ه مقدارشد ك استفاده كرونباخ یآلفا بضري از نامه( پرسشيیايپااعتبار ) نییتع یبرا

. تاسا  نامهپرسشا  هاای هيا اعتبار خوب ابزار سانجش و گو  انگریكه ب ديمحاسبه گرد 80/0از  شیب

 و یصاور  يای روا زنیا  شاد  استفاده( سنجش ابزار) پژوهش نامهپرسش يیروا نییتع یكه برا روشی

 دیاتاسا و  رانياز ماد  یتعاداد  انیا شده را م طراحی نامهاسا ، محقق پرسش نياست. بر ا يیحتوام

 یو صاور  يینماوده و آناان باه لحااظ محتاوا      عيا توز یتیحااكم  یتخصصا  هایمجرّب در عرصه

 گوياان پاسخ ینسب یبه تنوع و گستردگ تيبا عنا گر،يد یقرار دادند. از سو ديیپرسشنامه را مورد تأ

 از نامهششد پرس یسع یو پژوهش یو آموزش یتيريمد ،یتیمختلف حاكم یهاحوزهو  هادستگاهدر 

 يای روا تاأمین  منظوربه دهيتالش گرد نیبرخوردار گردد، همچن ی( كافیرپذيمی)تعم یرونیب روايی

لبتااه ا -الزم در مااورد موضااوع مااورد مطالعااه   حاتتوضاای امكااان حااد تااا پرسشاانامه یدروناا

 ارائه شود. میقو مست یصورت حضوربه گويانپاسخمحقق به  وسطت -دهندهرجهتیغ

گیاری ساه   راهبردها در اين تحقیق در يک چارچوب تصمیم وينتد: تدوین راهبرد چارچوب

اطالعاات اصالی    ؛نامندمی است؛ در مرحله اول كه آن را مرحله ورودی رفتهيای صورت پذمرحله

نامناد باه   می مورد نیاز برای تدوين راهبرد مشخص شده است. مرحله دوم كه آن را مرحله مقايسه

داخلای و خاارجی    داشته و به همین منظور باین عوامال اصالی    جهپذير توامكان یهاانواع راهبرد

يا ابزارهاايی كاه در مرحلاه دوم ماورد اساتفاده قارار        گردد. روشنوعی توازن و تعامل برقرار می

ت. در مرحلاه ساوم، مرحلاه    اسا  ، نقاط ضعف، نقااط قاوت  هافرصتگیرد، ماتريس تهديدات، می

فاده شاده  اسات  كمّی یريزی راهبردامهماتريس برن يعنی ،گیری، از يک روش منحصر به فردتصمیم

شاود تاا بتاوان اناواع     شاده در مرحلاه اول اساتفاده مای    است. در ماتريس مزبور از اطالعات ارائاه 

 نظار اعماال ای عینای و بادون   اناد باه شایوه   های قابل اجرا كه در مرحله دوم شناسايی شدهراهبرد

 .دشخصی مورد ارزيابی و قضاوت قرار دا
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 یاجتماع رییلف( تهديدات تغا

 تهديدها رديف
 در شرايط آتی در شرايط موجود اهمیت گويه

 عدد موزون 1-5 عدد موزون 5-1 5-1

1 

هاا و تاوان اطالعااتی،    پیچیدگی و تنوع فعالیت

و  دهاایسااازمانتكنولااوژيكی دشاامن باارای  

 هدايت تغییرات اجتماعی انحطاطی

4.26 3.82 16.27 3.94 16.78 

2 

هاای كالسایک   و سیطره دشمن بر رسانه تسلط

هاای اجتمااعی و   و نوين، فضای سايبر و شبكه

های دشمن و توان گستردگی و پیچیدگی رسانه

تغییاار ذهنیاات جامعااه در راسااتای تغییاارات   

 اجتماعی انحطاطی

4.68 3.94 18.44 4.12 19.28 

3 

هاای اجتمااعی و   برداری دشامن از شابكه  بهره

لیاااتی جامعااه باارای امكااان نفااوذ در بدنااه عم

تضعیف روحیه و اراده آنان در مقابل اقادامات  

 دشمن در تغییر اجتماعی انحطاطی

4.34 3.68 15.97 4.18 18.14 

4 
تالش دشمن در تضعیف و ناكارآماد جلاوه دادن   

 در اداره امور كشور جمهوری اسالمی ايران
3.68 3.36 12.36 3.48 12.81 

5 

رباااتی باایتااالش دشاامن در ايجاااد اخااتالل و 

سااازی تغییاارات اقتصااادی در راسااتای زمینااه 

 اجتماعی انحطاطی

3.88 3.50 13.58 3.84 14.90 

6 

هااای تااالش دشاامن در اسااتفاده از فرصاات  

انتخاباااتی و ناسااالم جلااوه دادن فضااا و نتااايج 

 بر جامعه تأریرگذاریانتخابات در راستای 

3.84 3.74 14.36 3.58 13.75 

7 
ان تغییاار اجتماااعی تنااوع عااامالن و كااارگزار 

 انحطاطی
3.54 3.26 11.54 3.34 11.82 

 20.68 4.40 20.30 4.32 4.70 توان تكنولوژيكی و فناوری اطالعاتی دشمن 8

9 

هاای  همگرايی بازيگران فراملی اعام از دولات  

هاااای ای و ساااازمانای و فرامنطقاااهمنطقاااه

 المللی با دشمن در تغییرات اجتماعیبین

4.16 3.78 15.72 4.02 16.72 

10 

تااالش دشاامن در تضااعیف باورهااای ديناای،  

ساازی  فرهنگی و ملی اقشار جامعه برای زمیناه 

 تغییرات اجتماعی انحطاطی

3.80 3.50 13.30 3.50 13.30 



 125 ...ارتقاء  یراستا تغییرات اجتماعی انحطاطی در تيراهبردهای هدا                                  

11 

تفااوت و خنثای   استفاده دشامن از اقشاار بای   

جامعه در ايجاد ترديد نسبت به اهداف و منافع 

تساهیل  منظاور  باه  جمهوری اسالمی ايرانملی 

 تغییرات اجتماعی

4.00 3.58 14.32 4.00 16.00 

12 

افاازايش فشااار اقتصااادی و رواناای باار جامعااه 

منظاور كااهش مشاااركت و   توساط دشامن بااه  

 بسترسازی تغییرات اجتماعی انحطاطی

4.20 4.00 16.80 4.42 18.56 

13 

ای حرياف و همااهنگی،   سرعت واكنش رسانه

و هااای دشاامن گراياای و انسااجام رسااانههاام

 هاآنای عملكرد جبهه

4.56 4.20 19.15 4.26 19.43 

14 
هااای اجتماااعی مجااازی در   توانااايی شاابكه 

 و اجرای تغییر انحطاطی دهیسازمان
4.44 3.80 16.87 4.34 19.27 

15 

تالش دشمن برای نفوذ و عملیات اطالعاتی و 

هااای اطالعاااتی و رواناای از طريااق ساارويس 

 ت اجتماعیغییراها در راستای تسفارتخانه

4.14 3.82 15.81 4.26 17.64 

  234.82  62.22  جمع اوزان و امتیاز موزون

 وضعیت موجود 3.77

 وضعیت مطلوب 4.00

 ياجتماع رییتغ داتیتهد -1جدول 

 های تغییر اجتماعیب( فرصت
 

 هافرصت رديف
 در شرايط آتی در شرايط موجود اهمیت گويه

 زونعدد مو 1-5 عدد موزون 5-1 5-1

1 

هااای اجتماااعی در ايجاااد نفوذپااذيری شاابكه

فرصت برای مديريت فضاای ماذكور توساط    

 های امنیتیسیستم

4.20 3.34 14.03 3.56 14.95 

2 
هاای  های اطالعااتی در سارويس  وجود خالء

 اطالعاتی دشمن
4.26 3.24 13.80 3.18 13.55 

3 
بینای رفتاار و   ناتوانی دشمن در برآورد و پیش

 مردم نسبت به تحوالت كشور كنش و واكنش
3.66 3.00 10.98 3.00 10.98 

 14.94 3.54 13.34 3.16 4.22بینای  ضعف اطالعاتی دشمن نسبت باه پایش   4
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 قدرت معنوی و فرهنگ دينی اقشار جامعه

5 
هاای  هاای اطالعااتی در سیساتم   وجود خاالء 

 های فكر دشمنتجزيه و تحلیل و اتاق
4.22 3.08 13.00 3.24 13.67 

6 
وجود اخاتالف و خاالء اطالعااتی در تباادل     

 اطالعات بین كشورهای حريف
4.00 3.02 12.08 3.06 12.24 

7 
خالء موجود بین كشورهای همسايه و منطقاه  

 در هماهنگی و همكاری با دشمن
4.22 3.00 12.66 3.12 13.17 

8 
خالء موجود بین سیستم قضايی، اطالعااتی و  

 مديريتی دشمن
3.66 2.90 10.61 3.02 11.05 

9 
هاای  های متفاوت توسط دستگاهوجود تحلیل

 ديپلماسی دشمن
3.64 2.78 10.12 2.70 9.83 

 114  111  36.08 جمع اوزان و امتیاز موزون

 وضعیت موجود 3.07

 وضعیت مطلوب 3.17

 های تغییر اجتماعيفرصت -۲جدول 

 

 های تغییر اجتماعی ( ضعف
 

 هاضعف رديف
 در شرايط آتی شرايط موجوددر  اهمیت گويه

 عدد موزون 1-5 عدد موزون 5-1 5-1

1 
بینای ساناريوهای   نداشتن مدل مطلوب پایش 

 تغییر اجتماعی در كشور
4.32 3.62 15.64 4.22 18.23 

2 
نداشااتن سااازوكارهای جااامع و روزآمااد    

 تغییر اجتماعی بینی در حوزهپیش
4.54 4.24 19.25 4.26 19.34 

3 
جااامع در حااوزه كنتاارل و  نداشااتن نقشااه  

 مديريت تغییر اجتماعی در كشور
4.56 4.18 19.06 4.12 18.79 

4 

وياژه  هاا باه  غفلت نسبت به ظرفیات رساانه  

رسانه ملای در ماديريت تغییار اجتمااعی و     

 هاآنگیری بهینه از بهره

4.50 4.28 19.26 4.22 18.99 

5 
عدم اشاراف مطلاوب اطالعااتی نسابت باه      

 اجتماعیهای تغییر جريان
4.20 3.90 16.38 3.56 14.95 
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6 
ناتوانی در تشخیص اهمیت و وزن تغییارات  

 اجتماعی وقوع يافته
4.04 3.74 15.11 3.46 13.98 

7 
در هااای متنااوع  وجااود تحلیاال و دياادگاه  

 اعیهای تغییر اجتمپديده خصوص
3.86 3.58 13.82 3.46 13.36 

8 

های اطالعاتی و عملیااتی  تبديل نشدن تجربه

در حااوزه تغییاار اجتماااعی )اعاام از فااردی، 

سااازمانی، فراسااازمانی، بااین سااازمانی و    

 راهبردی( به راهبردهای مطلوب

4.04 3.40 13.74 3.72 15.03 

9 

كارگیری نیروهاای فكاری   فقدان و ضعف به

بینی، پیشاگیری، مقابلاه و   های پیشدر حوزه

 ترمیم تغییر اجتماعی

4.24 3.94 16.71 3.58 15.18 

10 

مشكل تشخیص و شناساايی ساهم و نقاش    

هااا و تأریرگااذاری عناصاار، افااراد، شخصاایت

 ییر اجتماعیها در صحنه تغگروه

4.00 3.70 14.80 3.58 14.32 

11 
بینانه در حاوزه تغییار   های خوشوجود نگاه

 اجتماعی
3.74 2.84 10.62 3.22 12.04 

12 

ضااعف توجیااه منطقاای و عملاای و روزآمااد 

ت باه  مسائولین نساب   ها، نخبگان وشخصیت

 تغییر اجتماعی

3.66 3.34 12.22 3.80 13.91 

13 
هنگااام نخبگااان و رسااانی بااهضااعف اطااالع

 خواص نسبت به تغییر اجتماعی
3.80 3.30 12.54 3.10 11.78 

14 

به تبیاین و اقنااع افكاار    مشكل كشور نسبت 

به ماهیت و اهداف باازيگران  عمومی نسبت 

 انحطاطیتغییر اجتماعی 

4.42 3.18 14.06 3.22 14.23 

15 

فقدان سازوكارهای مناسب و متناساب بارای   

هااا و نخبگااان گیااری بااا شخصاایت ارتباااط

 حوزوی و دانشگاهی

3.70 3.12 11.54 3.12 11.54 

16 

هااای فقاادان راهبردهااای مناسااب و برنامااه 

منسجم و هدفمند برای ايجاد، حفظ و تداوم 

 ها و نخبگاان حاوزوی و  ارتباط با شخصیت

 دانشگاهی

3.82 3.18 12.15 3.16 12.07 
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17 
های كالسایک  فقدان طرح جامع كنترل رسانه

 و نوين
3.80 3.16 12.01 3.32 12.62 

18 
آموختاه حاوزه   كمبود نیروهای ماهر و دانش

 ارتباطات و رسانه
3.24 3.10 10.04 2.98 9.66 

19 
ای ای از فضای رسانهشناخت ناكافی و حرفه

 نوين
3.42 3.12 10.67 3.04 10.40 

20 
پذيری نیروهاای امنیتای از تهاجماات    آسیب

 ایرسانه
3.94 3.20 12.61 3.16 12.45 

21 

های اقتصاادی و  ضعف توجیه و ارائه فعالیت

سازندگی و بهباود وضاعیت معیشات بارای     

 افكار عمومی

3.78 3.08 11.64 3.54 13.38 

22 
كاااهش سااطح اعتقااادات ديناای و مااذهبی و 

 ی تغییرات انحطاطیساززمینه
4.36 4.02 17.53 4.14 18.05 

23 
طلبای در ساطح جامعاه و    رسوخ روحیه رفاه

 طاطیسازی تغییرات انحزمینه
4.24 4.04 17.13 4.08 17.30 

24 
ضااعف در قااوانین موجااود باارای كنتاارل    

 تغییرات اجتماعی انحطاطی
3.86 3.28 12.66 3.30 12.74 

 11.41 3.10 10.89 2.96 3.68 ین مورد نیازضعف در سیر مراحل تصويب قوان 25

 355.74  352.08  99.76 جمع اوزان و امتیاز موزون

 وضعیت موجود 3.53

 وضعیت مطلوب 3.57

 های تغییر اجتماعيضعف -3جدول 

 های تغییر اجتماعیت( قوت
 

 هاقوت رديف
 در شرايط آتی در شرايط موجود اهمیت گويه

 عدد موزون 1-5 عدد موزون 5-1 5-1

1 
گیاری  اشراف اطالعاتی داخلی و خارجی با بهره

 های قوه قضائیهاز ظرفیت قانونی و حمايت
4.46 3.92 17.48 4.30 19.18 

2 
هاای ساازمانی، اطالعاات    گیری از ظرفیات بهره

 های اجتماعی و عملیاتیمردمی و تجربه
3.94 3.44 13.55 3.84 15.13 

3 
ش همكاااری حساساایت باااالی مردماای و گسااتر 

منادی از سارمايه اجتمااعی    اطالعاتی مردم و بهره
4.52 3.12 14.10 2.84 12.84 
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 مطلوب

4 
فهم، درك، آگاهی و شناخت باالی مردم نسابت  

 های دشمنبه فعالیت
3.90 3.12 12.17 3.44 13.42 

5 
وجود توان سايبری كشاوری و لشاكری )ناجاا،    

 واجا، پدافند سايبری و ...(
4.24 3.48 14.76 4.14 17.55 

6 
ای، مطبوعااااتی، پشااتیبانی و حماياات رسااانه   

 های وبالگ نويسها و گروهخبرگزاری
3.62 2.80 10.14 3.20 11.58 

7 

 نشاأت وجود فرهنگ ساازمانی پوياا و انقالبای    

 هااای دوران دفاااع مقااد  و  گرفتااه از ارزش

دار دينای و عاشاورايی و   فرهنگ عمیق و ريشاه 

 قدرت بازدارندگی

3.82 3.06 11.69 3.24 12.38 

8 
هاای  وجود ظرفیت شبكه گسترده بسیج در حاوزه 

 د، معلمان، كارمندان، اصناف و مختلف شامل اساتی
3.68 2.88 10.60 3.26 12.00 

9 
سازی مردم سازی، آموزش و آگاهقابلیت فرهنگ

 های دولتی با استفاده از رسانه ملیو دستگاه
4.14 2.98 12.34 3.00 12.42 

10 
جود سرمايه انسانی مثمن، متعهد و شاجاع در  و

 های دولتی و نهادهای انقالبیسازمان
4.48 2.94 13.17 2.96 13.26 

 139.75  129.99  40.80 جمع اوزان و امتیاز موزون

 وضعیت موجود 3.19

 وضعیت مطلوب 3.43

 نقاط قوت تغییر اجتماعی -4جدول 
 

 موجود و آتی معادله ارزيابی اقدام برای تعیین وضعیت

 ضعف –فرصت  وضعیت موجود

 -40/3 اعداد

 قوت –تهديد  وضعیت موجود

 -04/3 اعداد

 ضعف –فرصت  وضعیت آتی

 -26/3 اعداد

 قوت –تهديد  وضعیت آتی

 -57/2 اعداد

ین وضعیت موجود و آتيمعادله ارزیابي اقدام برای تعی -۵جدول   
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( 5جادول  ) معادله ارزيابی اقدام در شرايط فعلی و شارايط آتای كشاور    هایاز آنجايی كه داده

قاوت،   -قاوت، تهدياد  -همگی در موقعیت منفی قرار دارند در صورت اجرای راهبردهای فرصات 

( 1شاماره  هديد از منظر انديشمندان حوزه مديريت راهبردی )مااتريس  ت-رصت و ضعفف-ضعف

ضاعیت  واء خواهد يافت، هرچند تا قرار گارفتن در  وضعیت از حالت تدافعی )انفعالی( قدری ارتق

 مطلوب )تهاجمی فعال( فاصله بسیار است.

 تجزیه و تحلیل

هاا مقايساه و چهاار    دست آمده در خصوص گويهاطالعات به SWOTبا استفاده از ماتريس روش 

 استخراج شده است به اين صورت كه در هر مرحله دو عامل با هام  WTو  SO ،WO ،STراهبرد 

 های قابل اجرا تعیین شده است.قايسه و راهبردم

 (SOقوت ) -( راهبردهای فرصت1

 SOراهبردهای  ردیف

1 

هاای  های سازمانی در جهت استفاده بیشتر از نفوذپذيری شابكه گیری از ظرفیتارتقاء اشراف اطالعاتی و بهره

بینای قادرت معناوی    پایش عف دشامن در  های اطالعاتی دشمن و ضاجتماعی و خالءهای اطالعاتی سرويس
(S1.2 O1.2.4) 

2 
هاای قاوه   گیری بیشاتر از حمايات  استفاده بهتر از حساسیت باالی مردمی و ساماندهی سرمايه اجتماعی و بهره

 (S1.3 O1)های اجتماعی قضائیه در راستای استفاده از نفوذپذيری شبكه
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3 

ناويس در راساتای   هاای وباالگ  ای و گاروه نهحمايات رساا   وگیری از توان سايبری و پشتیبانی تقويت و بهره

ها و خاالء باین سیساتم قضاايی، اطالعااتی و ماديريتی       بینیاستفاده بیشتر از ناتوانی دشمن در برآورد و پیش

 (S5.6 O3.8)دشمن 

4 

های دفاع مقد  در راستای استفاده بیشتر از خالء همااهنگی باین   از شناخت باالی مردمی و ارزش یریگبهره

فكار دشامن    یهاا اتااق لیال و  های تجزيه و تحای همسايه و منطقه و دشمن و خالء اطالعاتی سیستمكشوره
(S4.7 O5.7) 

5 
گیاری بیشاتر از وجاود    سازی ماردم در راساتای بهاره   سازی، آموزش و آگاهبیشتر از قابلیت فرهنگ یریگبهره

 (S9O5.6)طالعاتی در تبادل اطالعات ف و خالء اهای تجزيه و تحلیل و اختالخالءهای اطالعاتی در سیستم

6 
يری های دولتی در راساتای اساتفاده از نفوذپاذ   ، متعهد و شجاع در سازمانمثمناستفاده بهتر از سرمايه انسانی 

 (S10 O1) های اجتماعیشبكه

 

 (STقوت ) -( راهبردهای تهديد2
 STراهبردهای  رديف

1 

بلاه  ی آنان در راساتای مقا سیت باالی مردمی و همكاری اطالعاتگیری از حساارتقاء اشراف اطالعاتی با بهره

هاای  های اجتماعی و نفوذ در بدنه عملیاتی جامعه و پیچیدگی و تنوع فعالیات برداری دشمن از شبكهبا بهره

 (S1.3 T1.3)اطالعاتی دشمن 

2 

جلاوه  من در ناكارآمد سازی تالش دشاستفاده بهینه از فهم و درك و شناخت باالی مردمی در راستای خنثی

 ورباتی اقتصادی و تضعیف باورهای دينی و فرهنگی و ايجاد اختالل و بی جمهوری اسالمی ايراننظام  دادن

 (S4 T4.5.10)ملی 

3 

هاای اجتمااعی و عملیااتی در راساتای مقابلاه باا       های سازمانی، اطالعات مردمی و تجربهاستفاده از ظرفیت

تفااوت  های او و استفاده او از اقشار بیی انتخاباتی و پیچیدگی و تنوع فعالیتهادشمن در استفاده از فرصت

 (S2 T1.6.11)و خنثی 

4 
های اجتماعی و تكنولاوژی  گیری بیشتر از حساسیت مردمی و سرمايه اجتماعی در راستای كاهش شبكهبهره

 (S3 T1.8.14)دشمن 

5 

بارداری  ج در راساتای مقابلاه باا بهاره    فیت گسترده بسیهای دوران دفاع مقد  و ظراستفاده بیشتر از ارزش

ربااتی اقتصاادی و تضاعیف    دشمن از شبكه اجتماعی و نفوذ در بدنه عملیاتی جامعه و ايجاد اخاتالل و بای  

 (S7.8 T3.5.10.15)باورهای دينی و نفوذ و عملیات اطالعاتی و روانی 

6 
ای ساازی پیچیادگی رساانه   سازی در راستای خنثای اهسازی آموزش و آگهای فرهنگاستفاده بهینه از قابلیت

 (S9 T1.12.14)های اجتماعی دشمن و مقابله با فشارهای اقتصادی و روانی و شبكه

7 
گیاری بهیناه از سارمايه اجتمااعی در راساتای      و متعهد و بهاره  مثمنتوانمندسازی و هدايت سرمايه انسانی 

های اجتمااعی و مقابلاه باا نفاوذ در بدناه      يبری و شبكهمحدودسازی توانايی دشمن در فضای مجازی و سا
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 (S3.10 T2.3.14)عملیاتی جامعه 

8 

 ای حريف و مقابله با همگرايای و سرعت واكنش رسانه تأریرسازی در كاهش استفاده بهینه از آموزش و آگاه

بلاه باا همگرايای    های دشمن و توان تكنولوژی دشمن و تنوع عامالن تغییرات اجتماعی و مقاانسجام رسانه

 (S9 T7.8.9.13.15)بازيگران فراملی 

9 
 وتكنولاوژی دشامن و فضاای ساايبری      تاأریر استفاده بهینه از قدرت سايبری كشوری در راساتای كااهش   

 (S5 T1.2) های اجتماعیشبكه

10 
تكنولاوژی  نويس در راستای ايجاد اختالل در تاوان  های وبالگای و گروهگیری بیشتر از حمايت رسانهبهره

 (S6 T8.13)ای حريف دشمن و سرعت واكنش رسانه

 

 (WOفرصت ) -( راهبردهای ضعف3
 WOراهبردهای  رديف

1 

ای نوين و ارتقااء شناساايی نیروهاای امنیتای     ای فضای رسانهها و شناخت حرفهاستفاده بهینه از ظرفیت رسانه

هاای اجتمااعی و ماديريت آن    يری شابكه گیاری از نفوذپاذ  ای در راساتای بهاره  نسبت باه تهاجماات رساانه   
(W4.19.20 O1)                

2 

رل و ارتقاء اشراف اطالعاتی نسبت به جريانات تغییار اجتمااعی و تهیاه نقشاه و طارح جاامع در حاوزه كنتا        

بینی و سناريوی تغییرات اجتماعی در راساتای  مديريت تغییرات اجتماعی و تهیه سازوكار و مدل مطلوب پیش

هااای فكاار دشاامن   هااای تجزيااه و تحلیاال و اتاااق  ده بیشااتر از خالءهااای اطالعاااتی در سیسااتم  اسااتفا
(W1.2.3.5.17O5)  

3 

 ارتقاء اشراف اطالعاتی نسبت به جرياناات تغییارات اجتمااعی و تشاخیص درسات اهمیات و وزن تغییارات       

اده بهینه از وجود اخاتالف  تفدست آمده در راستای اساطالعات متقن به های متناسب بااجتماعی و انجام تحلیل

        ( W5.6.7O6)و خالء اطالعاتی در تبادل اطالعات بین كشورهای حريف 

4 

يان  الیاتی در باال بردن اشراف اطالعاتی نسبت به جريانات تغییرات اجتماعی و تبديل تجربیات اطالعاتی و عم

بینی قدرت معناوی و فرهناگ دينای    یشحوزه به راهبردهای مطلوب در راستای استفاده از ضعف دشمن در پ

            (W5.8.16 O4)اقشار جامعه 

5 

هاای  ت در حاوزه و استفاده از كارشناساان علاوم ارتباطاا    هاآناستفاده بیشتر از نیروهای فكری و ارتقاء سطح 

نقاش   گیری و مقابله و ترمیم تغییرات اجتماعی و تشاخیص و شناساايی كارشناساانه ساهم و    بینی و پیشپیش

كانش   بینی رفتار واز عناصر و افراد در راستای استفاده از ناتوانی دشمن در برآورد و پیش هر يک تأریرگذاری

 (W9.10.18 O3) و واكنش مردم نسبت به تحوالت كشور

6 

قای  رسانی به هنگام به نخبگان و خواص و ايجاد ديدگاه منطبینانه به تغییرات اجتماعی و اطالعايجاد نگاه واقع

ها، نخبگان و مسئولین نسبت به تغییرات اجتماعی در راستای استفاده از وجود خالءهای روز در شخصیتو به

 (W11.12.13 O2)های اطالعاتی دشمن اطالعاتی در سرويس

ها و نخبگان برای استفاده از آن در تبیین و اقناع افكار عمومی نسبت باه  گیری با شخصیتتهیه سازوكار ارتباط 7
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های متفااوت توساط   ماهیت و اهداف بازيگران تغییرات اجتماعی انحطاطی در راستای استفاده از وجود تحلیل

 (W14.15 O9) های ديپلماسی دشمندستگاه

8 

باد   تألماات باال بردن اعتقادات دينی و ايمان قلبی اقشار جامعه برای درك بهتر وضاعیت اقتصاادی و كااهش    

 W21.22)های قضايی، اطالعاتی و ماديريتی دشامن   ز خالء موجود بین سیستماقتصادی در راستای استفاده ا

O8) 

9 
 موجاود  ءطلبی اقشار مختلف جامعه در راستای اساتفاده از خاال  باال بردن اعتقادات دينی و كاهش روحیه رفاه

 (W22.23 O7)بین كشورهای همسايه و منطقه در هماهنگی و همكاری با دشمن 

10 

ن از طرياق  انونی در كنترل تغییرات اجتماعی و اصالح وضعیت سیر مراحل تصويب قاوانی های قاحصاء ضعف

هاای قضاايی، اطالعااتی و ماديريتی     مجلس شورای اسالمی در راستای استفاده از خالء موجاود باین سیساتم   

 (W24.25 O8)دشمن 

 

 (WTتهديد ) -( راهبردهای ضعف4
 WTراهبردهای  رديف

1 

ای نوين و ارتقااء شناساايی نیروهاای امنیتای     ای فضای رسانهها و شناخت حرفهت رسانهاستفاده بهینه از ظرفی

های دشامن  ای و پیچیدگی رسانهای در راستای مقابله با تسلط دشمن بر فضای رسانهنسبت به تهاجمات رسانه

 (W4.19.20T2.8.13)ای حريف و توان تكنولوژی دشمن و سرعت واكنش رسانه

2 

يت رل و مديراطالعاتی نسبت به جريانات تغییر اجتماعی و تهیه نقشه و طرح جامع در حوزه كنت ارتقاء اشراف

ا با بینی و سناريوی تغییرات اجتماعی در راستای مقابلاه  تغییرات اجتماعی و تهیه سازوكار و مدل مطلوب پیش

هاای اجتمااعی   بكهگیاری از شا  و هادايت تغییارات اجتمااعی و بهاره     دهای ساازمان های دشمن بارای  فعالیت
(W1.2.3.5.17T1.3) 

3 

 ارتقاء اشراف اطالعاتی نسبت به جرياناات تغییارات اجتمااعی و تشاخیص درسات اهمیات و وزن تغییارات       

دسات آماده در راساتای مقابلاه باا تناوع عوامال و        های متناسب با اطالعات ماتقن باه  اجتماعی و انجام تحلیل

 (W5.6.7T7.9)گرايی بازيگران فراملی بازيگران تغییرات اجتماعی و برهم زدن هم

4 

يان  الیاتی در باال بردن اشراف اطالعاتی نسبت به جريانات تغییرات اجتماعی و تبديل تجربیات اطالعاتی و عم

يق انی از طرحوزه به راهبردهای مطلوب در راستای مقابله با تالش دشمن برای نفوذ و عملیات اطالعاتی و رو

 (W5.8.16 T15)ها سفارتخانههای اطالعاتی و سرويس

5 

هاای  ت در حاوزه و اساتفاده از كارشناساان علاوم ارتباطاا     هاآناستفاده بیشتر از نیروهای فكری و ارتقاء سطح 

گیری و مقابله و ترمیم تغییرات اجتماعی و تشاخیص و شناساايی كارشناساانه ساهم و نقاش      بینی و پیشپیش

وه دادن راستای مقابله باا تاالش دشامن در تضاعیف و ناكارآماد جلا       از عناصر و افراد در هر يک تأریرگذاری

در اداره امااور و تااالش دشاامن در تضااعیف باورهااای ديناای، فرهنگاای و ملاای    جمهااوری اسااالمی ايااران 
(W9.10.18T4.10) 

منطقی و هنگام به نخبگان و خواص و ايجاد ديدگاه رسانی بهبینانه به تغییرات اجتماعی و اطالعايجاد نگاه واقع 6
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ها، نخبگان و مسئولین نسبت باه تغییارات اجتمااعی در راساتای مقابلاه باا افازايش فشاار         روز در شخصیتبه

 W11.12.13)تغییارات اجتمااعی    دهای سازمانهای اجتماعی در اقتصادی و روانی بر جامعه و مقابله با شبكه

T12.14) 

7 

ت باه  یین و اقناع افكار عمومی نسبی استفاده از آن در تبها و نخبگان برابا شخصیت یریگارتباطتهیه سازوكار 

تفااوت و  ار بیماهیت و اهداف بازيگران تغییرات اجتماعی انحطاطی در راستای مقابله با استفاده دشمن از اقش

 (W14.15 T11.12)خنثی جامعه و افزايش فشار اقتصادی بر جامعه 

8 
باد   ماات تألجامعه برای درك بهتار وضاعیت اقتصاادی و كااهش      باال بردن اعتقادات دينی و ايمان قلبی اقشار

 (W21.22 T10.12)اقتصادی برای مقابله با فشارهای اقتصادی دشمن و تضعیف باورهای دينی 

9 
ر دطلبی اقشار مختلف جامعه در راستای مقابله با تاالش دشامن   باال بردن اعتقادات دينی و كاهش روحیه رفاه

 (W22.23 T5)ی اقتصادی رباتايجاد اختالل و بی

10 
های قانونی در كنترل تغییرات اجتماعی و اصالح وضعیت سیر مراحل تصويب قاوانین از طرياق   احصاء ضعف

 (W24.25 T6)های انتخاباتی مجلس شورای اسالمی در راستای مقابله با تالش دشمن در استفاده از فرصت

 

 ( راهبردهای تركیبی5
 یعنوان راهبرد تركیب رديف

1 
 و دستاوردهای انقالب و دفاع مقد  هاارزشهای فكری و اعتقادی مردم نسبت به تقويت بنیان

 (SO.4.5.6.ST.2.5.6.7.WO.4.6.7.8.9.WT.5.7.8.9) 

2 
 های اخالقی جامعه  باورها و اعتقادات دينی و ارزش یبخشاستحكامتقويت و 

(SO.5.6.ST.2.5.WO.6.8.9.WT.7.8 ) 

3 
عاالی باه   هاای همساو باا نظاام اساالمی از وضاعیت انف      ای و تغییر رويكرد رسانههای رسانهلیتساماندهی فعا

 (SO.1.3.6.ST.3.6.8.9.10.WO.1.10.WT.1.3.5)تهاجمی 

4 
ضاای  فساازی  های همسو )آموزش، تربیت و كادرسازی نیروهای انقالبی متعهد( و ساالم تقويت ظرفیت رسانه

 (SO.1.3.6. ST.6.7.8.10.WO.1.5.9.10.WT.3.5)ای كشور رسانه

5 

يه انساانی،  ای حريف با شناخت درست آن و بسیج امكانات، سارما مقابله مناسب و به موقع با ترفندهای رسانه

 ای و نخبگان انقالبی و معتقد به نظامفرهنگی، هنری، رسانه
 (O.1.3.ST.1.2.3.5.6.7.8.10.WO.1.5.6.7.10.WT.1.5.6)   

6 
هاای غیرخاودی باا اساتفاده از     ی از رساانه خاودی و اعتباارزداي   هاای تماد عمومی به رسانهتقويت و توسعه اع

 (SO.4.5.ST. 2.7.10.WO.9.10.WT.1)رويكرد اقناعی و جذب حداكثری 

    (SO.1.6.ST.1.7.WO.1.5.WT.5)های اجتماعی توسعه رهبری و هدايت در سطوح مختلف شبكه 7

8 
ی و هاای اجتمااع  ای و ساايبری و شابكه  هاای رساانه  عوامل حريف در صحنه ارتقاء سطح اشراف اطالعاتی بر

 (SO.1.ST.1.5.7.10.WO.2.3.4.WT.2.3.4)موقع برآورد اطالعاتی دقیق و به

صاورت حقیقای و   سازی و توانمندسازی آنان بهنیروهای مستعد برای شبكه یدهسازمانانجام اقدام انقالبی در  9
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 (SO.6.ST.5.7.WO.5.6.10.WT.5)مجازی 

10 
 های دريافتیای و قدرت تحلیل محتوای پیامتوانمندسازی مخاطبان در ابعاد سواد رسانه

 (SO.4.5.ST.3.5.6.8.WO.105.6.8.9.10.WT.1.5.7) 
 

هاای حاصاله از پیماايش محیطای و محقاق شادن هادف اصالی         يافته بر اسا در اين بخش 

قااء آن  اعی در راستای نیال باه امنیات ملای و ارت    پژوهش، ابتدا راهكارهای مديريت تغییرات اجتم

ه اساتخراج شاد و باا نظرخاواهی نخبگای، د      یياستخراج و با روش طوفان مغزی، راهبردهای نهاا 

 عبارتند از: تياولو بیشد كه به ترت بندیاولويت یيراهبرد نها

فااع  دانقاالب و   دستاوردهای و هامردم نسبت به ارزش یو اعتقاد یفكر هایانیبن تيتقو .1

 مقد 

 جامعه یاخالق هایو ارزش ینيباورها و اعتقادات د یبخشو استحكام تيتقو .2

ز ا یهمساو باا نظاام اساالم     هاای رساانه  كارد يرو رییا و تغ ایرسانه هایتیفعال یسامانده .3

 یبه تهاجم یانفعال تیوضع

و  متعهاد(  یانقالبا  یروهاین یو كادرساز تیهمسو )آموزش، ترب هایرسانه تیظرف تيتقو .4

 كشور ایرسانه یفضا سازیسالم

رسات آن و بسایج   باا شاناخت د   فيا حر ایرساانه  یموقع باا ترفنادها  مقابله مناسب و به .5

 نظام و معتقد به انقالبی نخبگان و ایانسانی، فرهنگی، هنری، رسانه هيامكانات، سرما

 یرخاود یغ هایاز رسانه يیو اعتبارزدا یخود هایرسانهبه  یو توسعه اعتماد عموم تيتقو .6

 یو جذب حداكثر یاقناع كرديبا استفاده از رو

 یاجتماع هایتوسعه رهبری و هدايت در سطوح مختلف شبكه .7

-كهو شاب  یبريو سا ایرسانه هایدر صحنه فيبر عوامل حر یارتقاء سطح اشراف اطالعات .8

 و به موقع قیو برآورد اطالعاتی دق یاجتماع های

ی آناان  دسااز توانمن و سازیشبكه یمستعد برا یروهاین دهیسازماندر  ینجام اقدام انقالبا .9

 یو مجاز یقیصورت حقبه

                                    یافتيدر هایامیپ یمحتوا لیو قدرت تحل ایمخاطبان در ابعاد سواد رسانه یتوانمندساز .10
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 یكه برخا  درسیبه نظر م یضرور يیاقدامات اجرا یبرخ یاصل یراهبردها نيانجام ا یبرا اما

 برشمرد: گونهنيا توانیرا م هاآناز 

 یرياز نفوذپذ شتریاستفاده ب یبرا یسازمان یهاتیاز ظرف یریگو بهره یارتقاء اشراف اطالعات 

من در دشمن و ضاعف دشا   یاطالعات یهاسيسرو یاطالعات یهاو خالء یاجتماع یهاشبكه

 یقدرت معنو ینیبشیپ

 از  شاتر یب یریا گو بهاره  یاجتمااع  هيسرما یو سامانده یمردم یباال تیاستفاده بهتر از حساس

 یاجتماع یهاشبكه یرياستفاده از نفوذپذ یدر راستا هیقوه قضائ یهاتيحما

 سيناو وباالگ  یهاو گروه یارسانه تيو حما یبانیو پشت یبرياز توان سا یریگو بهره تيتقو 

 ،يیاقضا  ساتم یس نیو خاالء با   هاا ینا یبشیدشمن در برآورد و پا  یاز ناتوان شتریدر استفاده ب

 دشمن           یتيريو مد یاطالعات

 الء از خا  شاتر یدفااع مقاد  در اساتفاده ب    یهاا و ارزش یمردما  یاز شناخت باال یریگبهره

و  هيا تجز یهاا ساتم یس یو منطقه و دشمن و خالء اطالعاات  هيهمسا یكشورها نیب یهماهنگ

 فكر دشمن یهاو اتاق لیتحل

 یریا گبهاره  یاماردم در راسات   یسااز آموزش و آگاه ،یسازفرهنگ تیاز قابل شتریب یریگبهره 

 و اخاتالف و خاالء   لیا و تحل هيا تجز یهاا ساتم یدر س یاطالعاات  یاز وجاود خالءهاا   شتریب

 در تبادل اطالعات یاطالعات

 ناان در  آ یاطالعاات  یو همكار یمردم یباال تیاز حساس یریگبا بهره یارتقاء اشراف اطالعات

جامعاه و   یاتیا لو نفاوذ در بدناه عم   یاجتماع یهادشمن از شبكه یبردارمقابله با بهره جهت

 دشمن یاطالعات یهاتیو تنوع فعال یدگیچیپ

 یسااز ینثا خ یدر راساتا  یسااز آماوزش و آگااه   یسااز فرهناگ  یهاتیاز قابل نهیاستفاده به 

      یاجتماع یهاشبكهو  یو روان یاقتصاد یدشمن و مقابله با فشارها یارسانه یدگیچیپ

 یجتمااع ا هياز سارما  ناه یبه یریگو متعهد و بهره مثمن یانسان هيسرما تيو هدا یتوانمندساز 

و  یاجتمااع  یهاا و شابكه  یبريو سا یمجاز یدشمن در فضا يیدر جهت محدودسازی توانا

 جامعه              یاتیمقابله با نفوذ در بدنه عمل

 ختالل در توان ا جاديدر جهت ا سينووبالگ یهاو گروه یاهرسان تياز حما شتریب یریگبهره

 فيحر یادشمن و سرعت واكنش رسانه یتكنولوژ
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 يیاء شناساا و ارتقا  نينو یارسانه یفضا یاو شناخت حرفه یارسانه تیاز ظرف نهیاستفاده به 

 یاها شابكه  یرياز نفوذپاذ  یریا گدر جهت بهاره  یانسبت به تهاجمات رسانه یتیامن یروهاین

 آن                 تيريو مد یاجتماع

 و  تیا درسات اهم  صیو تشاخ  یاجتمااع  راتییتغ اناتينسبت به جر یارتقاء اشراف اطالعات

ر جهات  آمده د به دستمتناسب با اطالعات متقن  یهالیو انجام تحل یاجتماع راتییوزن تغ

 فيحر یكشورها نیبدر تبادل اطالعات  یاز وجود اختالف و خالء اطالعات نهیاستفاده به

 لاوم ارتباطاات  و استفاده از كارشناسان ع هاآنو ارتقاء سطح  یفكر یروهایاز ن شتریاستفاده ب 

 يیشناسا و صیو تشخ یاجتماع راتییتغ میو مقابله و ترم یریشگیو پ ینیبشیپ یهادر حوزه

 یوانز ناات از عناصر و افاراد در جهات اساتفاده ا    کيهر  تأریرگذاریكارشناسانه سهم و نقش 

 رفتار و كنش و واكنش مردم نسبت به تحوالت كشور ینیبشیبرآورد و پ دردشمن 

 هنگاام باه نخبگاان و خاواص و     باه  یرسانو اطالع یاجتماع راتییبه تغ نانهیبنگاه واقع جاديا

 یاجتماع راتیینسبت به تغ نینخبگان و مسئول ها،تیو به روز در شخص یمنطق دگاهيد جاديا

 دشمن یاطالعات یهاسيدر سرو یاطالعات یتفاده از وجود خالءهادر جهت اس

 ار و اقناع افكا  نییاستفاده از آن در تب یو نخبگان برا هاتیبا شخص یریگارتباطسازوكار  هیته

از  در جهات اساتفاده   یانحطاط یاجتماع راتییتغ گرانيو اهداف باز تینسبت به ماه یعموم

 دشمن یپلماسيد یهااهمتفاوت توسط دستگ یهالیوجود تحل
 

 گیرینتیجه

اره در هماو  یجواماع انساان   یرونا یو ب یدرونا  طیمختلف مح یهادهياز پد متأرر یاجتماع راتییتغ

را كنتارل   راتییا تغ نيا اناد ا حكمرانان تالش داشته یقابل مشاهده است و هرچند برخ خيطول تار

 یاجا اشت تاا باه   دولتمردان را بر آن د ،یجامعه انسان راتییتغگونه نيدر كنترل ا یاما ناتوان ،كنند

 در یتمااع اج راتییا تغ نيا بپردازناد. ا  راتییا تغ نيبر ا تأریرگذاریو  تيبه هدا راتییتغ نيكنترل ا

كاه   یردسته آراا  کيداشته است؛  یدر پ یو انحطاط يیدو دسته آرار اعتال ايرانجمهوری اسالمی 

اط ساطوح  ارتبا  شيو افازا  یساالرمردم ریحركت در مس یبرا یجامعه انسان تیظرف شيباعث افزا

نظاام شاده و    یدرونا سااخت  و استحكام  تیمشروع شيافزا جهیمختلف قدرت در كشور و در نت

 جااد يشاده و باا ا   یاجتماع یهاشكاف شيو افزا یاجتماع یكه باعث چنددستگ یآرار گريدسته د

 .آوردیرا فراهم م یقدرت مل فیتضع نهیمردم زم آحاد نیتفرقه در ب
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سااالری دينای و مقابلاه باا     برای تحكیم و ربات و حفظ نظام اسالمی بر مبنای ماردم  رونيا از

 مثابهبه مردم كهآنپايه  ترينمهم های نظام اسالمی وتغییرات ساختارشكن ايجادكننده تزلزل در پايه

از  باسا نراهبردهاای م  ارائاه اهبردی مطلوب تغییر اجتماعی و ر مديريت هستند، اجتماعی سرمايه

وناق تغییار   نهادهاا را در ساطح ملای بارای ر     ترينمهمبرخوردار است تا مشاركت  یاژهيو تیاهم

ی نماوده و باا اجارا    تاأمین سازنده و جلوگیری از تغییار كاهناده رباات و امنیات در ساطح ملای       

 دست يافت. جمهوری اسالمی ايرانشده به اهداف و منافع ملی  ارائهراهبردهای 

 ثبات م بعد دو هر در تغییرات رصد كشور، در مديريتی عالی سطوح اصلیظیفه راستا و نيا در

 شاورای  فعالیت و حضور به جهتو با بتوانند تا است ملی سطح در( هارانپس و هارانپیش) منفی و

می، قاوه  نظاامی و انتظاا   یهاا ملی، شورای امنیت كشور، نهادهای اطالعااتی، ساازمان   امنیت عالی

 رشااد ا و فرهناگ  هاای فرهنگی مانند شورای عالی انقالب فرهنگی، وزارتخاناه  و نهادهای قضائیه

 اجرايای  و یگاذار اسات یس هاای حاوزه  در فناوری و تحقیقات علوم، پرورش، و آموزش اسالمی،

 رگاذاری تأری در را خود وظايف و نموده ايفاء خصوص اين در را خودسازنده  و مثرر نقش بتوانند

 .برای تحكیم و ارتقای امنیت پايدار ايفاء نمايندتغییر اجتماعی  رمطلوب ب

قادرت،   فرصت، ضعف و د،يدر چهار بستر تهد یاجتماع رییتغ هایمثلفهبا احصاء  قیتحق نيا

اهبردهااای ر( و WOفرصات )  -(، ضااعفSTقاوت )  -ديا (، تهدSOقااوت ) -فرصات  یراهبردهاا 

 نيا ه اسات. هرچناد ا  نماود  ءرا احصاا  یانحطااط  یاجتماع راتیی( مقابله با تغWT) ديتهد -ضعف

 چهار نيه اك يیاما از آنجا ،سازد متأرررا  یاجتماع راتییاز تغ یبخش تواندیم یدووجه یراهبردها

 د،يا كاه هار چهاار وجاه تهد     يیاحصاء راهبردهاا  ؛هستند گريكديبا  کیارگان یارتباط یوجه دارا

 ر خواهاد برخوردا یباالتر تیاز قابل عتاًیطب ،فرصت، ضعف و قدرت را با هم مورد توجه قرار دهد

جامعاه   یاخالق یهامردم نسبت به ارزش یو اعتقاد یفكر یهاانیبن تيچون تقو يیراهبردها .بود

 یسااز المسو  یانفعال به تهاجم تیاز وضع یارسانه كرديرو رییانقالب و دفاع مقد ؛ تغ ،یاسالم

 یهاا از رساانه  يیاعتباارزدا و  یخاود  یهاا و توساعه اعتمااد باه رساانه     تيا تقو ؛یارسانه یفضا

عوامال   بر یارتقاء سطح اشراف اطالعات ؛یو جذب حداكثر یكرد اقناعيبا استفاده از رو یرخودیغ

و قادرت   یامخاطبان در ابعاد سواد رسانه یتوانمندساز ،یبريو سا یارسانه یهادر صحنه فيحر

قادرت   یانسجام ساخت درونا  شيباعث افزا یتا حدود تواندیم یافتيدر یهاامیپ یمحتوا لیتحل

 باشد. یارسانه یهاتیفبر ظر تأكیدبا  ايرانجمهوری اسالمی در 
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