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چكیده:
در جامعهشناسی به الگوهای تغییر و تحول اجتماعی توجه ويژهای شاده و هماانطاور كاه نظام اجتمااعی
میتواند اَشكال و آرايشهای گوناگونی به خود بگیرد ،تغییرات اجتماعی نیز میتواند در دو وجه انحطااطی
و اعتاليی بروز و ظهور نمايد .اين دو وجه ارتباطی مستقیم با هم دارند بهطوری كاه مایتاوان باا هادايت
تغییرات اجتماعی انحطاطی به تغییارات اجتمااعی اعتاليای نزدياک شاد كاه گاام نخسات شناساايی ايان
راهبردهاست كه هدف پژوهش حاضر را نیز تشكیل میدهد.
اين مقاله با اخذ آراء صاحبنظران و خبرگان حوزههای اجتماعی و امنیتی و مديريتی به روش آمیخته و
با استفاده از تكنیک  SWOTراهبردهای كنترل و كاهش آرار سوء اينگوناه تغییارات را احصااء نماوده كاه
بهرهگیری از آنها میتواند تحكیمبخش ساخت درونی قدرت را فراهم نموده و موجب ارتقای امنیت ملای
جمهوری اسالمی ايران گردد .نتیجه تحقیق نشان میدهد كه با تقويت بنیاانهاای فكاری و اعتقاادی ماردم
نسبت به ارزشهای دينی و دستاوردهای انقالب و دفاع مقد  ،تغییر رويكرد رسانهها از وضعیت انفعاالی
به تهاجمی به همراه سالمسازی فضای رسانهای ،اعتبارزدايی از رسانههای غیرخودی با اساتفاده از رويكارد
اقناعی و جذب حداكثری و توانمندسازی مخاطبان در ابعاد سواد رسانهای برخی از راهبردهاايی اسات كاه
میتواند انسجام ساخت درونی قدرت جمهوری اسالمی ايران را در پی داشته باشد.
کلیدواژهها :تغییرات اجتماعی ،راهبرد ،قدرت ملی ،قدرت درونی
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مقدمه:

سرعت تغییرات در قرن  21ظهور گفتمانهای جديد با عنايت به پديدههايی مانناد جهاانی شادن،
بیداری اسالمی ،رشد و گسترش اطالعات و فناوریهای نوين ارتباطی ،فضای مجازی و شبكههای
اجتماعی بر وسعت و دامنه تغییر اجتماعی و حوزه اجرايی و عناصر و عوامل اجرايی آن افازوده و
اهمیت پرداختن به آن را دوچندان نموده است .از طرفی جهتدهی باه ايان تغییارات بارای القااء
تغییرات اجتماعی انحطاطی در كشوری چون جمهوری اسالمی ايران كه پرچم مقابله با تفكارات و
سبک زندگی غربی را در قرن حاضر برافراشته همواره مدنظر نظام سلطه بوده است.
بروز تحوالت سريع و برنامهريزیهاای دشامنان ياا كشاورهای رقیاب در حاوزه اجتمااعی و
فرهنگی ،ظهور عوامل شتابدهنده در دوران گذار ،تغییر وضعیت قشرهای طبقه متوسط در حاوزه
اقتصادی و فرهنگی ،ارتباطات فرهنگی و علمی ،روند جهانی شدن و فنااوری اطالعاات در عصار
ارتباطات و رواج جريانات اجتماعی غیربومی مانند جريان مسئولیت اجتماعی آمريكايی و ...باعاث
متأرر ساختن امنیت اجتماعی و هويتی شده است كه در نتیجه موجد ظهور نمايش تغییار اجتمااعی
در سطح ملی جمهوری اسالمی ايران شده و میتواند در صاورت بایتاوجهی باه شارايط ،باعاث
كاهش همبستگی اجتماعی و انسجام اجتماعی ،تضعیف اتحاد ملی ،نفوذپذيری از فرهنگ بیگاناه و
تضعیف هويت ملی شده و تبعات و پیامدهای آن امنیت ملی را تهديد نمايد.
بنابراين واكاوی اقدامات نظام سلطه در حاوزه القاای تغییارات انحطااطی در ساطح كشاور باا
بهرهگیری از رصد اقدامات و فعالیتهای اجرايی آنان به تدوين راهبردهای هادايت ايان تغییارات
در راستای تحكیم ساخت درونی قدرت نظام و ارتقای امنیات ملای كماک نماوده و باهكاارگیری
برنامهای جامع برای مواجهه با شتاب تغییرات محیطی و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی و شاكل
دادن به آينده به شكلی ارربخش از اهمیت مضاعفی نسبت به گذشته برخوردار شاده كاه ماديريت
راهبردی میتواند با تكیه بر ذهنیتی پويا ،آيندهنگر ،جامعنگر و اقتضايی گاامی در مسایر حال ايان
مسئله بردارد.
تدوين راهبرد برای هدايت تغییرات اجتماعی بهويژه تغییرات اجتمااعی انحطااطی باا در نظار
داشتن اولويتبندی فرصتها برای بهرهبرداری مناسب ،كاهش اررات شرايط ناامطلوب و تغییارات
نامساعد و تخصیص زمان و منابع به شیوهای ارربخش به فرصتهای شناختهشده با در نظر داشاتن
ظرفیتهای كشور از الزاماتی است كه به قابلیت اجرايی اين راهبردها ياری میرساند .در اين راستا
دستیابی به راهبردهای مديريتی مناسب و متناسب و قابل اجرا برای هدايت تغییرات انحطاطی نظام
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سلطه هدف اصلی و شناخت نقاط ضعف ،قوت ،فرصات و تهدياد در كنتارل تغییارات اجتمااعی
اهداف فرعی اين تحقیق را تشكیل میدهند.
بیان مسئله :تغییرات گسترده برنامهريزی شده و گاهی بدون برنامه در جامعه ،تحاوالت ساريع
اجتماعی ،گساترش ناامتوازن طبقاه متوساط ،مهااجرت نخبگاان ،تأریرپاذيری ناامطلوب از روناد
جهانیشدن و تأریر فناوریهای اطالعات در عصر ارتباطات همگی باعث دگرگاونیهاای غیرقابال
پیشبینی در جوامع امروزين و بهتبع آن جمهوری اسالمی ايران خواهاد شاد؛ چراكاه تغییار نظاام
سیاسی پس از انقالب اسالمی و تحركات دشمنان برای باال بردن آسایبپاذيری آن باا اساتفاده از
ابزارهای فرهنگی -اجتماعی ،باعث بروز نهادها و شرايط ويژهای برخاساته از تهااجم فرهنگای در
دهه اخیر شده كه میتواند چالشهای عمدهای را در داخل كشور متوجه نظاام اساالمی نماياد .در
اين راستا يكی از مشكالت ،ناديده گرفتن اين تغییرات برنامهريزی شاده ياا ناخواساته و دشاواری
جذب و هدايت نسل جديد در قالب هويت استقرار يافته دينی -ملی است.
به نظر میرسد مديريت مطلوب تغییرات اجتماعی كارآمدترين روشی است كه با استفاده از آن
میتوان ظرفیت اجتماعی درونی را در سه سطح بنیاادين ،راهباردی و عملیااتی افازايش داده و باا
تقويت همبستگی اجتماعی و تقويت اتحاد ملی ،امنیت ملای كشاور را ارتقااء داد؛ اماا الزماه ايان
مديريت در نگاه راهبردی ،توجه به افق چشمانداز و ارائه راهبردهاايی جاامع باا نگااه كالنگار و
همهجانبه است تا تمامی وجوه تأریرگذار و تأریرپذير تغییر اجتماعی را در برگیرد.
اهمیت و ضرورت تحقیق :شتاب تغییرات و تحوالت جهانی و منطقهای و ظهور هوياتهاای
جديد در دولتهای ملی موجب بروز خواستههای جديد و متنوعی شده اسات .رشاد رساانههاا و
نفوذ آنها در زندگی فردی و اجتماعی ،رشد شهرنشینی ،افزايش سطح آماوزش و توساعه فرآيناد
تفكیک اجتماعی باعث ظهور هويتهای جديد خواهد شد و با توجاه باه فنااوریهاای ناوين در
دستر

آنان ،باعث فعالیت جنبشهای نوين اجتماعی نیز میگردد كه بر امنیت داخلای هام تاأریر

منفی خواهند داشت و مخاطرات امنیتی را در پی دارند؛ بهنظر میرسد اين حوزه از تغییر اجتماعی
از اهمیت ويژهای برخوردار بوده و ارائه راهبردهای مناسب برای مديريت مطلاوب آن در راساتای
نیل به امنیت پايدار و تأمین اهداف و منافع ملی جمهوری اسالمی ايران ،ضاروری اسات .چنانچاه
مطالبات جامعه به نحو مطلوب توسط مديران میانی و عالی دريافات ،هادايت ،كنتارل و ماديريت
گردد ،موجب تحكیم و ارتقای امنیت ملی خواهد شد .از طرف ديگر ،ناشناخته بودن جنابشهاای
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نوين در ايران موجب تأریر منفی آنها بر امنیت ملی میشود ،بهطاوری كاه فعالیات عناصار مخال
امنیت اجتماعی مانند اوباشیگری و ولنگاری فرهنگی بروز و ظهور ماینماياد كاه عاواملی مانناد
خودكمبینی ،فقدان عزتنفس ،عقدههای روانی ،فقر ،بیكاری و فقدان تربیات صاحیح و مبتنای بار
دين مبین اسالم را میتوان برخی از داليل آن دانست.
سرعت باالی انتقال اطالعات در جامعه شبكهای و جذابیتهای خاص فضای مجازی در سنین
جوانی و تأریر در آداب و معاشرت ،جدايی بین اعضای خانواده و كاهش ارتباطات عاطفی جملگی
باعث تغییر غیرمحسو

و تدريجی سبک زندگی شده كه از آرار ملمو

آن افزايش سان ازدواج،

زندگی مجردی ،دوری از آموزههای دينی را میتوان نام برد .اين موضوع يكی از تهديادات جادی
دهه اخیر بوده كه از فضای اجتماعی قابلیت ارتقاء به سطح امنیتی را داراست و عدم توجاه باه آن
موجب خدشه به امنیت اجتماعی و نهايتاً امنیت ملی كشور خواهد شد .از اينرو شناخت مطلاوب
اين عناصر در افزايش ضريب امنیت ملای حاائز اهمیات باوده و ماديريت راهباردی ماثرر آن در
راستای ارتقای امنیت ملی ضروری است تا با ارائه راهبردهای مناسب و متناسب ،اهاداف و مناافع
ملی جمهوری اسالمی ايران محقق گردد.
پیشینه پژوهش

در پژوهشی كاربردی كه از سوی مثسسه توسعه كاربردی در سال  2007در كشور آمريكا با عنوان
«تئوری سهگانه تحول اجتماعی و مفاهیمی برای اجرا ،برنامهريزی و نظارت و ارزيابی» انجام شده،
اينگونه نتیجهگیری میشود كه تحول و دگرگونی را نمیتوان مهندسی كرد ،بلكه فقط میتاوان آن
را كشت كرد و ترويج داد .دانههايی بايد انتخاب شوند كه میوههاای آن ناهتنهاا متناساب باا ذائقاه
خورندگان آن باشد ،بلكه بايد مطابق با خاكی باشد كه در آن كاشته میشاود .فرآينادهای تحاول و
دگرگونی ،خواه بارز ،قابل تغییر يا قابل بررسی بايد خوانده شوند و باهعناوان فرآينادهای طبیعای
ماندگار در زندگی و فرهنگ خود مردم عمل شوند .اين نوع محوريت كه با احتارام و ماهراناه باه
كار برده میشود ،میتواند تأریر و ماندگاری داشته باشد (.)Reeler, 2007
رسالهای با عنوان «الگوی راهبردی مديريت تغییرات اجتماعی در دهه آينده بر اسا

اهداف و

منافع ملی جمهوری اسالمی ايران» توسط علیرضا ترقی با هادايت و راهنماايی دكتار محمادرحیم
عیوضی در دانشگاه عالی دفاع ملی انجام شده است .محقق در اين تحقیق به مادخل ورودی بارای
تدوين راهبردهای قانونی ،ترغیبی ،چاناهزنای و قادرتی دسات يافتاه و بار اساا

شااخصهاا و

عاملیتهای مورد سنجش يک چارچوب مدل مديريت راهبردی تغییرات اجتماعی تحصایل شاده
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است تا بتوان بر اسا

آن به اهداف و منافع ملی جمهاوری اساالمی اياران دسات يافات (ترقای:

.)1392
علی رحمانی فیروزجاه در پژوهش ارائه شده با عنوان «ايدئولوژی و تغییر اجتماعی با تأكید بار
انديشه های دكتر شريعتی» در دانشگاه تهران به بررسی انديشاههاای دكتار شاريعتی در خصاوص
ايدئولوژی و تغییر اجتماعی میپردازد كه در نهايت بیانگر نقش مثرر و كلیدی ايدئولوژی در روناد
تغییر اجتماعی است و میتواند بهعنوان يكی از شاخصهای اصلی مطارح و باه كاار گرفتاه شاود
(رحمانی.)1376 :
اكبر طالبپور پژوهشی در حوزه جامعهشناسی كاربردی (پژوهشگری) دانشكده علاوم انساانی
دانشگاه شهید بهشتی با عنوان «نقش تغییرات اجتماعی صورت گرفته از سال  1368بر نظام ارزشی
جامعه» ارائه نموده است .اين پژوهش با اطالعات نسابتاً جاامع و روشهاای تحلیال داده آمااری،
ضرايب نسبتاً دقیقی از شاخصهای تغییرات اجتماعی بهدست میدهد كه باا توجاه باه گساتردگی
موضوع ،معرفهای انتخاب شده عبارتند از  )1تبلیغات رسانهای  )2نقش نهادهای دولتی  )3نقاش
مسئولین و  )4گروههای مرجع كه هر كدام به چندين زيرمجموعه تقسیم میگردد .نتیجاه پاژوهش
نشان می دهد كه با آغاز روند تغییرات ارزشی در جامعه ،میازان مصارف افازايش و میازان اقتادار
نهادهای حاكمیتی رو به تنزل نهاد در نتیجه ،هزينه نظم اجتماعی رو به افزايش نهاده اسات كاه در
نهايت خروجی سیستم را كاهش میدهد .محقق ابتدا به مرور نقش نظام ارزشی از ساال  57تاا 68
در اداره جامعه و هزينههای اجتماعی آن پرداخته ،سپس همین مثلفهها را پس از سال  68ارزياابی
و مورد مقايسه آماری قرار میدهد و نتیجه میگیرد كه شاخصهای آن باا آهنگای تقريبااً مانظم و
رابت رو به كاهش است (طالبپور.)1382 :
كوروش مكانی در دانشكده علوم انسانی دانشاگاه شاهید بهشاتی پاژوهش «نقاش گاروههاای
غیررسمی در روند تغییرات اجتماعی» را ارائه نموده است .اين پژوهش ابتدا با ياک نگااه تااريخی
جامعه ايران معاصر (از ابتدای قرن بیستم) را در برمیگیرد .انقاالب مشاروطیت ،ظهاور و ساقوط
ديكتاتوری پهلوی اول ،جنبش ملی شدن صانعت نفات ،اصاالحات ارضای ،شاكلگیاری ادبیاات
انقالبی و در نهايت انقالب شكوهمند اسالمی در هر ياک از وقاايع تااريخی رخ داده بار نقاش و
شكلگیری گروههای غیررسمی تأكید دارد .میزان اين نقش در نمونهگیری سیستماتیک طبقاهبنادی
شده مورد اندازهگیری قرار گرفته و صحت شاخصهای آماری با ضرايب آن تأيیاد ماینماياد كاه
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نقش گروههای غیررسمی بهمراتب از گروههاای رسامی قدرتمنادتر و پررناگتار اسات (مكاانی:
.)1383
پژوهشی در دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران توسط جمشید سلیمی با عنوان «گروههاای
فشار و نقش آنان در تغییرات اجتماعی در سالهای  »1376 -1384انجام شده است .پژوهشگر در
اين مجموعه به تغییرات اجتماعی صورت گرفته در دوران «اصالحات» از منظار گاروههاای فشاار
پرداخته است .در جمعبندی اين پژوهش رفتار گروههای فشار در برابار تغییارات از نگااه ماردم و
مسئولین دولتی و احزاب همگرا مورد سنجش قرار گرفته و ديدگاه و تلقی از ايان ساثال كاه «آياا
رفتار اين گروهها در جهت مقاومت در مقابل تغییرات صورت گرفته اسات؟» ماورد بررسای واقاع
شده است و در نتايج حاصله ،رابطه نسبتاً قوی بهدست آمده است .ارزيابی مردم و مسئولین مثبات
و احزاب همگرا ،منفی استنباط گرديده است اما نكته قابل توجه در اين نتیجهگیری اين است كه از
نگاه احزاب همگرا اين رفتارها در واكنش به تهديد جامعه و به خطر افتاادن میازان امنیات جامعاه
تلقی شده است (سلیمی.)1385 :
به نظر میرسد در تمام پژوهشهای انجام شده مهمترين عوامل ماثرر در تغییار شاامل نیاروی
انسانی ،محیط سازمانی و شاخصهای مديريتی مطرح شده است و هر يک از پژوهشها به بخشی
از شاخصها در اين سه حوزه اصلی پرداختهاند .حوزههای محدود هر يک از پاژوهشهاا ،باعاث
شده تا اغلب در سطح ملی به مقوله تغییر اجتماعی نپردازند و حوزه بخشای را ماورد توجاه قارار
دهند.
اما در تحقیق پیشرو يافتن راهبردهای مطلوب مديريت راهبردی تغییر اجتماعی در سطح ملی
بهصورت جامع و فراگیر مدنظر بوده تا پیادهسازی آن ،بستر تحكیم و ارتقای امنیت ملی جمهاوری
اسالمی ايران را فراهم نمايد.
تعریف مفاهیم و متغیرها:

تغییر اجتماعی فرآيندی از جايگزينی كمی و كیفی پديدههای اجتماعی است كاه در پای تحاوالت
اجتماعی با برنامه (عمادی) و بادون برناماه (غیرعمادی) صاورت مایگیارد (واگاو.)13 :1989 ،
مديريت تغییرات اجتماعی نیز علم استفاده از شیوهها ،سازمانها و ابزارهای مطلوب بارای هادايت
جريان تغییرات و پیشبینی و پیشگیری از هزينههای غیرمتعارف ملی است (عرف.)13 :1379 ،
تغییر اجتماعی در اين تحقیق جريانهای اجتنابناپذير و جابهجا كننده هنجارهايی است كه در
جامعه روی داده و باعث تغییر رفتار عمومی جامعه میگردد .مديريت راهبردی علم و هنار ايجااد
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پیوند بین توانمندیهای داخلی و فرصاتهاای محیطای باهمنظاور تحقاق چشاماناداز ،اهاداف و
مأموريتها ،اجرا ،ارزيابی و كنترل تصمیمات ،با توكل ،ايمان ،بصیرت ،تدبیر ،هوشمندی ،انعطاف،
استحكام توأم با آيندهنگری ،جامعنگری و نگرش سیستمی همراه با خالقیت ،نوآوری ،ياادگیری و
توانمندسازی مستمر است (حسن بیگی.)109 :1390 ،
در تحقیق پیشرو منظور از راهبرد ،تدقیق و تصريح اهداف ،سیاستها ،فرصاتهاا ،تهديادها،
قوتها و ضعفها برای تدوين راهبردهای مطلوب مديريت تغییار اجتمااعی مبتنای بار اهاداف و
منافع ملی جمهوری اسالمی ايران است.
تغییر اجتماعي :دانشمندان علوم اجتماعی برحسب حوزههای تخصصی خود (جامعاهشناسای،
اقتصاد ،سیاست ،تاريخ ،جمعیتشناسی ،مردمشناسی ،روانشناسی اجتماعی و )...تعاريف مختلفای
از تغییر اجتماعی ارائه دادهاند .چنانكه در ادبیات جامعهشناسی شاهد تعااريف متعاددی در ماورد
تغییر اجتماعی هستیم و جهتگیریهای ايدئولوژيكی ،پارادايمی و نظاری و نیاز ساطوح تحلیلای
انتخابشده توسط هريک از جامعهشناسان در ارائه تعاريف متفاوت بیارر نبوده است.
ويلبرت مور تغییر اجتمااعی را تغییار در الگوهاای رفتااری و فرهناگ كاه شاامل هنجارهاا و
ارزشها میشود تعريف میكند (مور .)3 :1967 ،به نظر گیدنز ،تغییر اجتماعی تغییار در نهادهاای
اساسی جامعه طی يک دوره معین است (گیدنز .)682 :1377 ،از نظر روشه تغییر اجتماعی تغییری
قابل رؤيت در طول زمان بهصورتی است كه موقتی و كمدوام نباشاد و روی سااخت ياا وظاايف
سازمان اجتماعی يک جامعه ارر گذارد و جريان تاريخ آن را دگرگون نمايد (روشه.)26 :1368 ،
از نگاه گیروشه دگرگونی اجتماعی بیشتر تغییرات قابل مشاهده و قابل بررسی در زمان كوتااه
را شامل میشود ،چنان كه يک مشاهدهگر میتواند در طول حیات يا حتی دوره كوتاهی از زنادگی
خويش نحوه رشد آن را مالحظه كند و سیر يا فرجاام آن را ببیناد؛ اماا تطاور اجتمااعی مجموعاه
تغییراتی است كه يک جامعه در طول يک دوره طوالنی بهخاود مایبیناد؛ يعنای در دورهای كاه از
زندگی يک نسل يا حتی چند نسل فراتر میرود (توسلی.)84 :1369 ،
زتومكا عنوان میكند اگر ما به تعاريفی كه از تغییر اجتمااعی در متاون جامعاهشناسای مطارح
شدهاند توجه كنیم ،میبینیم كه نويسندگان مختلف به طرح تعاريف متعددی پرداختهاند؛ اما بیشاتر
آنها روی تغییر ساختاری و تغییر در روابط میان مثلفههاای اصالی جامعاه تأكیاد دارناد .وی باه
تعاريف برخی از نظريهپردازان اشاره دارد و مینويسد :مک ياونیس تغییار اجتمااعی را تحاول در
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سازمان جامعه و الگوهای انديشه و رفتار در طی زمان میداند .پرسل تغییر اجتماعی را اصاالح ياا
تحول در جامعه به شیوه سازمانيافته تعريف میكند .باه نظار ريتازر و همكااران تغییار اجتمااعی
داللت بر تغییر در روابط میان افراد ،گروهها ،سازمانها ،فرهنگها و جوامع در طی زمان دارد و باه
نظر فارلی تغییرات اجتماعی با تغییر در الگوهای رفتار ،روابط اجتماعی ،نهادها و ساختارها در طی
زمان مشخص میگردد (زتومكا.)6 :1993 ،
استیون واگو بر مبنای نتايج حاصل از تغییر به تعريف تغییر اجتماعی میپردازد .باه نظار او در
انضمامیترين معنا تغییر اجتماعی به اين معناست كه بخش وسیعی از افراد جامعه در فعالیاتهاا و
روابط اجتماعی درگیر شوند كه متفاوت با فعالیتها و روابطی باشند كاه والادين آنهاا درگیار آن
بودهاند (واگو.)7 :1989 ،
با اين تعريف ،تغییر اجتماعی بسیار به مفهوم تفاوت يا تمايز نسلی كه در جامعهشناسی نسالی
از آن بحث میشود نزديک میشود .واگو عالوه بر اين تعرياف باه ذكار تعااريف ديگار از تغییار
اجتماعی كه ساير متفكارين اجتمااعی باه كاار باردهاناد ،اشااره مایكناد .باه نظار او گروهای از
جامعهشناسان به تغییر در ساختار جامعه اشاره دارند؛ آنچنان كه گینسبرگ عنوان میكند :من تغییر
اجتماعی را با تغییر در ساختار اجتماعی بارای نموناه تغییار در انادازه جامعاه ،تركیاب ياا تاوازن
بخشهای يک جامعه يا نوع سازمانهای آن میفهمم .برخی معتقدناد تغییار اجتمااعی هام شاامل
تغییر در ساختار و هم تغییر در عملكرد جامعه میشود .ديويس معتقد است كه تغییر اجتمااعی در
سازمانهای اجتماعی كاركردهای جامعه اتفاق میافتد .جانسون تغییر اجتماعی را تغییر در سااختار
يک نظام اجتماعی میداند.
مهمترين تغییرات ساختاری آنهايی هستند كه برای نظام پیامادهای عملكاردی چاون نیال باه
اهداف ،افزايش كارايی و بقای نظام را دارند .گروهی از نويسندگان نیز تغییر اجتماعی را برحساب
تغییر در روابط اجتماعی تعريف میكنند .برای نمونه مکآيور و پایج تغییار اجتمااعی را تغییار در
شیوههاايی كاه موجاودات انساانی را باه يكاديگر پیوناد مایدهناد تعرياف مایكنناد .برخای از
جامعه شناسان بر تركیب تغییر در ساختار اجتماعی و روابط اجتماعی تأكید دارند .رونالاد ادری دو
عنصر ساختار و روابط را با هم تركیب میكند .به نظر او وقتی از تغییر صحبت میكنیم حاداقل دو
چیز مورد نظر است :يكی تغییر در ساخت هستیهای اجتماعی در طی زماان و ديگاری تغییار در
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روابط میان هستیهای اجتماعی با نگاهی جامعتر و وسیعتر .رابرت نیزبت تغییر اجتماعی را تاوالی
تفاوتها در طی زمان در چارچوب يک هويت پايدار تعريف میكند (همان.)8-9 :
به نظر واگو ،مشكل مشترك تعاريف ارائه شده برای تغییر اجتماعی مسئله شیءانگااری اسات؛
طراحان اين تعاريف گرايش دارند انتزاعهای مفهومی از واقعیت را با واقعیت محقق شاده و عینای
مقايسه و منطبق كنند .او رويكرد متفاوتی را پیشنهاد میكند كه بر مبنای آن تغییر اجتماعی بهعناوان
فرآيند تغییرات كمی يا كیفی با برنامه يا بدون برنامه در پديدههاای اجتمااعی تلقای مایشاود كاه
مثلفه های تحلیلی مرتبط با آن هويت ،سطح ،مدت ،جهت ،وسعت و آهنگ تغییار هساتند (واگاو،
.)15-9 :1989
انواع تغییر اجتماعي :در آرار مربوط به تغییر اجتماعی به تفكیکهايی در خصوص انواع تغییار
اجتماعی برمیخوريم كه برخی از آن عبارتند از:
 .1تغییر اجتماعی درونزا ،برونزا و تركیبی :اين تفكیک بر مبنای علتهايی كه موجاب تغییار
میشوند صورت گرفته است .اگر علت های تغییر در يک نظام اجتماعی داخلی باشند ،آن را تغییار
درونزا گويند و برعكس ،اگر علتهای تغییر خاارجی باشاند ،آن را تغییار بارونزا و در صاورت
وجود تركیبی از علتهای داخلی و خارجی آن را تغییر تركیبی مینامند.
 .2تغییر اجتماعی با برنامه و بیبرنامه :اين نوع تفكیک بر مبنای وجود ياا عادم وجاود عنصار
تعمد صورت گرفته است .تغییر اجتماعی با برنامه تغییری است كاه از طرياق ساازوكارهای معاین
مشخص و با اهداف از پیش تعیینشده صورت میگیرد؛ به عبارتی اين نوع تغییر اجتماعی حاصال
نوعی مهندسی اجتماعی است .برنامههای عمرانی و توسعهای درصدد تحقق چنین تغییری هساتند.
تغییر اجتماعی بیبرنامه تغییراتی هستند كه در تحقق و بروز آنها تعمدی در كار نبوده اسات .ايان
نوع تغییر بهعنوان بخش ناخواسته و از كاركردهای پنهان تغییرات با برنامه است.
تغییر اجتماعي روبنایي و تغییر اجتماعي زیربنایي :تغییر اجتماعی روبنايی ناوعی اصاالح در
جامعه است كه بدون ايجاد تغییر در ماهیت و بنیاد ساختار اجتماعی بخاشهاايی از جامعاه تغییار
میكنند .در تغییر زيربنايی كل ساخت اجتماعی دگرگاون مایشاود ،الگاو و صاورت اجتمااعی و
فرهنگی جديدی جايگزين الگو و صورت قبلی میشود .تغییر اجتمااعی زيربناايی هماان انقاالب
اجتماعی است.
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زمانمندی تغییر اجتماعي :زمان بهعنوان بعدی از حیات اجتماعی ،زمینهساز مهمی برای تماام
الگوها و مناسبات اجتماعی است به گونهای كه تبديل به بخش جدايیناپذير هر واقعیات انساانی-
اجتماعی شده است .رابطه بین زمان و تغییر همواره مورد نظر متفكارين اجتمااعی باوده و در ايان
رابطه ارسطو عقیده دارد« :زمان و تغییر هر دو جزء الينفک هستند از اينرو حركت همیشه وجاود
دارد و خواهد داشت زيرا زمان بدون تغییر نخواهد بود» (مظهری.)146 :1356 ،
از طرفی چون تغییر اجتماعی در اشكال مختلف خود خصلت فرآيندی دارد و در طی زمان كم
و كیف آن مشخص میگردد ،در نتیجه برای فهم ماهیت تغییر شناخت بعد زمانمنادی آن اهمیتای
اساسی دارد .زيرا مثلفههای زمان ،مكان و نفس واقعیت از عوامل اصلی تشكیلدهنده هويات ياک
واقعیت هستند .بر اين مبناست كه درك و شناخت زماان بارای فهام جرياانهاای اجتمااعی مهام
میشود .باه نظار مانهاايم بارای درك بهتار ذهنیات اجتمااعی و فهام جرياان فرهنگای و تفسایر
جهانبینیها ،شناخت زمان اهمیت اساسی دارد« .ذهنیت يک گروه اجتماعی را میشود بهخاوبی از
راه مفهومی كه آن گروه از زمان دارند بررسی كرد؛ اين مفهوم زمان شامل امیادها ،آرزوهاا و آماال
آن گروه میشود» (قیصری.)276 :1379 ،
تغییر اجتماعي و مفاهیم مشابه :تغییر اجتماعی در قیا

با تحاول اجتمااعی ،باهخصاوص از

حیث زمانی محدودتر است .چنانكه عنوان شده تحول اجتماعی را مجموعهای از تغییرات میدانند
كه در يک دوره طوالنی و طی يک يا شايد چند نسل در يک جامعه رخ مایدهاد (روشاه:1368 ،
 .)20جامعهشناسان كالسیک كه واحد تحلیل آنها جوامع بشری يا بشريت بود و كمتار باا جامعاه
خاصی سروكار داشتند و برخوردار از ديدگاهی كالننگر بودند ،بیشتر باه تحاول اجتمااعی توجاه
داشتند تا تغییر اجتماعی.
يكی ديگر از مفاهیم مشابه تغییر فرهنگی است .اگرچه مفاهیم جامعه و فرهنگ معموالً بهجاای
يكديگر مورد استفاده قرار میگیرند؛ ولیكن اين دو مفهوم نسبت به يكاديگر تفااوتهاايی دارناد.
جامعه متشكل از مجموعهای افراد است كه از يک اسلوب معین پیروی میكنند و در نتیجه ،جامعه
برخوردار از نوعی ساختار اجتماعی است ،اما فرهنگ داللت بر شیوه زندگی افراد جامعاه دارد .باه
عبارتی ،فرهنگ راه و روش زندگی است كه افراد يک جامعه همه باا هام آن را فراگرفتاهاناد و در
پیروی از آن سهیم و شريک هستند .ايان راه و روش از طرياق ارتبااط باا ابازار ،فناون ،نهادهاای
اجتماعی ،طرز تلقیها ،عقايد ،انگیزه ها و نظام ارزشی ماورد قباول ماردم حاصال گردياده اسات.

راهبردهای هدايت تغییرات اجتماعی انحطاطی در راستای ارتقاء 119 ...

مفاهیم جامعه و فرهنگ تا آن اندازه به هم بسته و مربوط است كه صحبت از يكای بادون در نظار
داشتن ديگری مقدور نیست (فاستر .)21 :1378 ،مفهوم فرهنگ به دانش و معرفتی كه اعضاء ياک
جامعه بهصورت مشترك از آن برخوردارند اشاره دارد .فرهنگ به اعضاء جامعاه احساا

هويات،

تعلق و اينكه چگونه بايد رفتار كنند و آنچه بايد انجام دهند را میدهد.
پیوستگی و ارتباط دو مفهوم جامعه و فرهنگ موجب شده كه تحقق تغییر در هرياک از آنهاا
موجب تغییر در ديگری شود تا جايی كه تفكیک تغییر اجتماعی و تغییر فرهنگ نمیتواند بهآسانی
صورت بگیرد .اصطالح تغییر فرهنگی را بنا بر ماهیتی كه دارد میتوان تغییر فرهنگ در طول زماان
تعريف كرد .در مجموع تغییراتی كه در حاوزه معرفات صاورت مایگیرناد را تغییارات فرهنگای
میگويند و تغییراتی كه در حوزه ساختارهای اجتماعی و جمعیتی صاورت مایگیرناد را تغییارات
اجتماعی مینامند.
تغییر فرهنگی را به معنی دگرگونیهای جامعه در پديدههای فرهنگی نظیار معرفات و داناش،
آراء و عقايد ،هنرها ،آيینهای دينی و اخالقای و غیاره كاه باار معناايی و خصالت نماادی دارناد
دانستهاند .با اين وجود تغییرات اجتماعی و فرهنگی در غالب موارد ارتبااط نزديكای بااهم دارناد.
تغییر فرهنگی نسبت به تغییر اجتماعی از گستردگی بیشتر و از آهنگ كندتری برخوردار است.
قدرت نرم جمهاوری اساالمي ایاران و تغییار اجتمااعي :قادرت ملای باه مجموعاهای از
توانايیهای مادی و معنوی گفته میشود كه در قلمرو يک واحد جغرافیايی و سیاسی به نام كشاور
يا دولت وجود دارد (كاظمی )2 :1373 ،و بهعنوان مفهومی ژئوپلیتیكی ،صفت جمعای افاراد ياک
ملت يا ويژگی كلی يک كشور را منعكس میكند كه برآيند توانايیها و مقدورات آن ملت يا كشور
محسوب میشود (حافظنیا و ديگران.)1382 ،
رودلف اشتاين متز ،نظريه پرداز آلمانی ،عناصر قدرت ملی را جمعیت ،وساعت زماین ،راروت،
تأسیسات سیاسی ،كیفیت فرماندهی ،وحدت ملی ،حفظ دوساتی قادرتهاای خاارجی و كیفیات
اخالقی میداند (جوانی.)24 :1394 ،
قدرت نرم جمهوری اسالمی ايران باهعناوان يكای از ابعااد قادرت ملای برگرفتاه از اساالم و
آموزه های احیاگر آن است كه با ابتنا به اصولی نظیر فطرت ،واليات ،تاولی و اصال تباری ،تماايز
بنیادين با قدرت نرم ساير كشورها دارد و با جريان دادن و تسری واليت خداوناد در روی زماین،
رشید كردن مردم (عباسی )34 :1389 ،و دعوت ايشان به حاق و خداوناد ادعاای همااوردی دارد.
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مردمساالری دينی بهعناوان يكای از ابعااد قادرت نارم جمهاوری اساالمی اياران مجرايای بارای
استحكامبخشی به قدرت درونی است (سرپرست سادات )16 :1394 ،و آنچه در ايان بعاد قادرت
نرم جمهوری اسالمی ايران بیشتر برجستگی دارد ،بعد فرهنگ و ارزشهای فرهنگی اسات كاه در
بطن تحوالت جامعاه نقاش اساسای و محاوری دارد باهطاوریكاه از نظار مقاام معظام رهباری
(مدظله العالی) «فرهنگ ،ستون فقرات حیات يک ملت و هويت يک ملات اسات» (حضارت اماام
خامنهای (مدظلهالعالی).)83/2/28 :
اما مفاهیم جامعه و فرهنگ تا آن اندازه به هم بسته و مربوط است كه صحبت از يكی بدون در
نظر داشتن ديگری مقدور نیست (فاستر .)21 :1378 ،بهعنوان يک كلیت قابال تحلیال ،فرهناگ از
شناخت مشترك يک جامعه نسبت به هنجارها ،نمادها ،فنااوریهاا ،نقاشهاا ،عقاياد ،ارزشهاا و
ساختار اجتماعی كه شامل نهادهايی چون خانواده و مذهب میشاود تشاكیل شاده اسات (واگاو،
 .)20 :1989پیوستگی و ارتباط دو مفهوم جامعه و فرهنگ موجب شده كه تحقق تغییار در هرياک
از آنها موجب تغییر در ديگری شود تا جايی كه تفكیک تغییر اجتماعی و تغییر فرهنگ نمیتواناد
بهآسانی صورت بگیرد .هرچند تغییر فرهنگی نسبت باه تغییار اجتمااعی از گساتردگی بیشاتر و از
آهنگ كندتری برخوردار است.
روش پژوهش:

اين تحقیق به روش آمیخته برای پاسخ به اين سثال كه «راهبردهاای ماديريت تغییارات انحطااطی
برای تحكیم و ارتقای امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران كدامند» از دادههای محیطی بهره گرفته و
با شناسايی ضعفها ،قوتها ،فرصتهاا و تهديادات حاوزه تغییارات اجتمااعی كاهناده انساجام
ساخت درونی با بررسی ادبیات نظری مرتبط در پی ارائه راهبردهای ماديريت تغییارات اجتمااعی
انحطاطی است .يافتههای اين پژوهش كااربردی و توساعهای اسات و مایتواناد بارای ماديران و
مسئوالن متعهد به اعتالی نظام و حاكمیات مقادّ

جمهاوری اساالمی اياران كاه در حاوزههاای

تصمیمسازی موضوعات اجتماعی نقش ايفاء میكنند ،مفید و در برنامهريزیهاای راهباردی بارای
مواجهه با مسائل پیچیده اجتماعی اررگذار باشد .اين تحقیق بر آن بوده تا با واكاوی مساائل حاوزه
تغییرات اجتماعی در عرصه حاكمیتی به ارتقاء و توسعه سطح شناخت و ابعاد آن پرداخته و كاربرد
ويژهای را برای ساير پژوهنادگان و ساازمانهاا و نهادهاای درگیار در عرصاه ماديريت راهباردی
تغییرات اجتماعی ارائه نمايد .همچنین به دلیل اينكه عمده استنادات اين تحقیق ،برگرفتاه و مناتج
از منويات و رهنمودهای راهبردی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهباری (مدظلاهالعاالی) اسات،

راهبردهای هدايت تغییرات اجتماعی انحطاطی در راستای ارتقاء 121 ...

يافتههای تحقیق به لحاظ روشی نیز هدايتگر و كاربردی خواهد بود.
محققان با مطالعه اسناد و مدارك موجاود و تادوين ادبیاات پژوهشای باه تحصایل و ارزياابی
مثلفههای محیط ،علل و عوامل ايجاد تغییرات و پیامدهای حاصله و مثرر بر اهداف و مناافع ملای
جمهوری اسالمی ايران پرداخته و سپس با استفاده از تكنیک مصاحبه عمقای و شاناخت وضاعیت
موجود ،حركت به سمت كشف عوامل محیطی مثرر مدنظر قرار گرفته و با روش مصاحبه خبرگای
احصاء شده است و در نهايت برای نیل به راهبردهای مطلوب صیانت و تحكایم و ارتقاای امنیات
ملی جمهوری اسالمی ايران و دستیابی به اهداف و منافع ملی جمهوری اساالمی اياران از تكنیاک
 SWOTاستفاده شده و راهبردهای نهايی بهدست آمده با تكنیک  AHPاولويتبندی شدهاند.
جامعه آماری :جامعه آماری پژوهش برای سنجش روايی مدل مفهومی و پرسشنامه مشتمل بار
مديران و كارشناسان عالی و خبره امنیتی ،اطالعااتی ،قضاايی و اجتمااعی دساتگاههاای حااكمیتی
مستقر در تهران (بهدلیل جامعیت و ويژگیهای فراگیر اين محیط جغرافیاايی) و اسااتید و اعضاای
هیئتعلمی دانشگاهی متخصص در اين حوزه (در تهران) هست كه دارای مدرك دكتری يا حداقل
كارشناسی ارشد بوده و بیش از پانزده سال سابقه كاری داشته و از آگاهی نظاری و تجربای الزم از
جمله دسترسی به گزارشهای اطالعاات طبقاهبنادی شاده درون حااكمیتی در موضاوع پاژوهش
برخوردار باشند ،چراكه الزم بود افراد مزبور ضمن شناخت كاافی باه ساازوكار وظاايف و حادود
اختیارات دستگاههای اجرايی و نهادهای حاكمیتی درگیر با موضاوع ماديريت راهباردی تغییارات
اجتماعی ،از باور و تعهد عملی به اهداف و مناافع ملّای جمهاوری اساالمی اياران و پیاادهساازی
منويات و انديشههای راهبردی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری (مدظلاهالعاالی) برخاوردار
باشند .بر اين اسا  ،حجم جامعه آماری نخبگان مورد نظر بالغ بر  140نفر تخمین زده شده است.
روش نمونهگیری و حجم آن :در اين پژوهش ،روش انتخااب نموناههاای ماورد بررسای در
تغییرات اجتماعی بهرهگیری از روشها و تكنیاکهاای آينادهپژوهای از جملاه پاويش محیطای و
گردآوری اطالعات الزم معطوف به مديريت تغییرات آيناده در چهاار موقعیات محیطای تغییارات
اجتماعی ،پايش و تحلیل مستمر روندهای تغییرات اجتمااعی در طاول زماان ،نظرخاواهی و اخاذ
مشاورههای تخصصی با افراد و گروههای نخبگی و كارشناسانی است كه از نزديک با اطالعاات و
مسائل حوزه اجتماعی درگیر بوده و هاماكناون باهعناوان كارشناساان خباره ،مسائوالن و ماديران
دستگاههای حاكمیتی در مديريت تغییرات اجتماعی نقش ايفاء مینمايند.
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بهواسطه محدوديتهای مختلف تحقیق ،مطالعه تمام  140نفر جامعه آماری اين حاوزه مقادور
نبود .بنابراين میبايست بخشی از جامعه بهعنوان نمونه مورد نظر كه معرف و نماينده واقعی جامعه
باشد؛ انتخاب میشد .با استفاده از فرمول كوكران تعداد  65نفار از ماديران و كارشناساان عاالی و
استادان دانشگاهی كه واجد ويژگیهای جامعه مورد نظر بودهاند بهعنوان حجم نمونه محاسبه شد.

بیانگر سطح معنیداری اندازه متغیر در توزيع طبیعی

t=z=1.64

نسبت پراكندگی (درصد افرادی كه واجاد ياا فاقاد صافت ماورد مطالعاه در جامعاه هساتند)
 * p=q=0/5سطح خطا (بیانگر تفاضل نسبت واقعی صفت در جامعه با میازان تخماین وجاود آن
صفت در جامعه)

d=%8

از آنجايی كه جامعه مورد نظر در اين پژوهش مركب بود از دساتگاههاا و نهادهاای حااكمیتی
شامل وزارت كشور (معاونت اجتماعی) ،وزارت اطالعاات (معاونات اجتمااعی و حراسات كال)،
وزارت امور خارجه و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملّی؛ دستگاه قضايی (بهطور مشخص معاونات
اجتماعی قاوه قضاائیه)؛ ارتاش ،ساپاه و ناجاا و تعادادی از اعضاای هیئاتعلمای دانشاگاههاا و
پژوهشكدههای تحقیقاتی ،با استفاده از روش هدفمند با كدينگ طبقاهای نسابی حجام نموناه هار
طبقه مشخص شد.
روایي و پایایي پرسشنامه :پس از احصاء همه شاخصهای موجود ،روی  59شاخص و گوياه
معرف عوامل راهبردی تغییرات اجتماعی بارای تادوين پرسشانامه اجمااع شاد .پاس از طراحای
پرسشنامه الزم بود تا آن را به صورت آزمايشی به مورد اجرا گاذارد .لاذا در مرحلاه پایشآزماون
پرسشنامه طراحی شده از پاسخدهندگان خواسته شد تا گويههايی را كه باهعناوان عوامال ماثرر در
تغییرات اجتماعی مهم ارزيابی میكنند و در فرم لحاظ نشده اضافه نمايند .اين مرحله كماک نماود
تا اصالحات الزم در ابزار سنجش لحاظ گردد.

راهبردهای هدايت تغییرات اجتماعی انحطاطی در راستای ارتقاء 123 ...

در پرسشنامه يادشده از پاسخگويان در مورد ارزيابی آنان از جهت ( )- / +و شادّت تاأریر هار
يک از عوامل تغییرات اجتماعی در يک دهه آينده بر اهداف و منافع ملّی جمهوری اساالمی اياران
سثال شد .مقیا

اندازهگیری شدّت تأریر بر اسا

طیف لیكرت سنجش شد.

برای تعیین اعتبار (پايايی) پرسشنامه از ضريب آلفای كرونباخ استفاده شد كه مقدار عاددی آن
بیش از  0/80محاسبه گرديد كه بیانگر اعتبار خوب ابزار سانجش و گوياههاای پرسشانامه اسات.
روشی كه برای تعیین روايی پرسشنامه پژوهش (ابزار سنجش) استفاده شاد نیاز روايای صاوری و
محتوايی است .بر اين اسا  ،محقق پرسشنامه طراحی شده را میاان تعادادی از ماديران و اسااتید
مجرّب در عرصههای تخصصای حااكمیتی توزياع نماوده و آناان باه لحااظ محتاوايی و صاوری
پرسشنامه را مورد تأيید قرار دادند .از سوی ديگر ،با عنايت به تنوع و گستردگی نسبی پاسخگوياان
در دستگاهها و حوزههای مختلف حاكمیتی ،مديريتی و آموزشی و پژوهشی سعی شد پرسشنامه از
روايی بیرونی (تعمیمپذيری) كافی برخوردار گردد ،همچنین تالش گرديده بهمنظور تاأمین روايای
دروناای پرسشاانامه تااا حااد امكااان توضاایحات الزم در مااورد موضااوع مااورد مطالعااه  -البتااه
غیرجهتدهنده -توسط محقق به پاسخگويان بهصورت حضوری و مستقیم ارائه شود.
چارچوب تدوین راهبرد :تدوين راهبردها در اين تحقیق در يک چارچوب تصمیمگیاری ساه
مرحلهای صورت پذيرفته است؛ در مرحله اول كه آن را مرحله ورودی مینامند؛ اطالعاات اصالی
مورد نیاز برای تدوين راهبرد مشخص شده است .مرحله دوم كه آن را مرحله مقايسه مینامناد باه
انواع راهبردهای امكانپذير توجه داشته و به همین منظور باین عوامال اصالی داخلای و خاارجی
نوعی توازن و تعامل برقرار میگردد .روش يا ابزارهاايی كاه در مرحلاه دوم ماورد اساتفاده قارار
میگیرد ،ماتريس تهديدات ،فرصتها ،نقاط ضعف ،نقااط قاوت اسات .در مرحلاه ساوم ،مرحلاه
تصمیمگیری ،از يک روش منحصر به فرد ،يعنی ماتريس برنامهريزی راهبردی كمّی اساتفاده شاده
است .در ماتريس مزبور از اطالعات ارائاهشاده در مرحلاه اول اساتفاده مایشاود تاا بتاوان اناواع
راهبرد های قابل اجرا كه در مرحله دوم شناسايی شدهاناد باه شایوهای عینای و بادون اعماالنظار
شخصی مورد ارزيابی و قضاوت قرار داد.
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الف) تهديدات تغییر اجتماعی
تهديدها

رديف

اهمیت گويه
1-5

در شرايط موجود
1-5

عدد موزون

در شرايط آتی
1-5

عدد موزون

پیچیدگی و تنوع فعالیتهاا و تاوان اطالعااتی،
1

تكنولااوژيكی دشاامن باارای سااازماندهاای و

4.26

3.82

16.27

3.94

16.78

هدايت تغییرات اجتماعی انحطاطی
تسلط و سیطره دشمن بر رسانههاای كالسایک
و نوين ،فضای سايبر و شبكههاای اجتمااعی و
2

گستردگی و پیچیدگی رسانههای دشمن و توان

4.68

3.94

18.44

4.12

19.28

تغییاار ذهنیاات جامعااه در راسااتای تغییاارات
اجتماعی انحطاطی
بهرهبرداری دشامن از شابكههاای اجتمااعی و
3

امكااان نفااوذ در بدنااه عملیاااتی جامعااه باارای
تضعیف روحیه و اراده آنان در مقابل اقادامات

4.34

3.68

15.97

4.18

18.14

دشمن در تغییر اجتماعی انحطاطی
4

تالش دشمن در تضعیف و ناكارآماد جلاوه دادن
جمهوری اسالمی ايران در اداره امور كشور

3.68

3.36

12.36

3.48

12.81

تااالش دشاامن در ايجاااد اخااتالل و باایرباااتی
5

اقتصااادی در راسااتای زمینااهسااازی تغییاارات

3.88

3.50

13.58

3.84

14.90

اجتماعی انحطاطی
تااالش دشاامن در اسااتفاده از فرصااتهااای
6

انتخاباااتی و ناسااالم جلااوه دادن فضااا و نتااايج

3.84

3.74

14.36

3.58

13.75

انتخابات در راستای تأریرگذاری بر جامعه
7
8

تنااوع عااامالن و كااارگزاران تغییاار اجتماااعی
انحطاطی
توان تكنولوژيكی و فناوری اطالعاتی دشمن

3.54

3.26

11.54

3.34

11.82

4.70

4.32

20.30

4.40

20.68

همگرايی بازيگران فراملی اعام از دولاتهاای
9

منطقاااهای و فرامنطقاااهای و ساااازمانهاااای

4.16

3.78

15.72

4.02

16.72

بینالمللی با دشمن در تغییرات اجتماعی
تااالش دشاامن در تضااعیف باورهااای ديناای،
10

فرهنگی و ملی اقشار جامعه برای زمیناهساازی
تغییرات اجتماعی انحطاطی

3.80

3.50

13.30

3.50

13.30

راهبردهای هدايت تغییرات اجتماعی انحطاطی در راستای ارتقاء 125 ...
استفاده دشامن از اقشاار بای تفااوت و خنثای
11

جامعه در ايجاد ترديد نسبت به اهداف و منافع
ملی جمهوری اسالمی ايران باهمنظاور تساهیل

3.58

4.00

14.32

4.00

16.00

تغییرات اجتماعی
افاازايش فشااار اقتصااادی و رواناای باار جامعااه
12

توساط دشامن بااهمنظاور كااهش مشاااركت و

4.00

4.20

16.80

4.42

18.56

بسترسازی تغییرات اجتماعی انحطاطی
سرعت واكنش رسانهای حرياف و همااهنگی،
13

هاامگراياای و انسااجام رسااانههااای دشاامن و

4.20

4.56

19.15

4.26

19.43

عملكرد جبههای آنها
14

توانااايی شاابكههااای اجتماااعی مجااازی در
سازماندهی و اجرای تغییر انحطاطی

3.80

4.44

16.87

4.34

19.27

تالش دشمن برای نفوذ و عملیات اطالعاتی و
15

رواناای از طريااق ساارويسهااای اطالعاااتی و

3.82

4.14

15.81

4.26

17.64

سفارتخانهها در راستای تغییرات اجتماعی
جمع اوزان و امتیاز موزون

234.82

62.22
3.77

وضعیت موجود

4.00

وضعیت مطلوب

جدول  -1تهدیدات تغییر اجتماعي

ب) فرصتهای تغییر اجتماعی
فرصتها

رديف

اهمیت گويه
1-5

در شرايط موجود
1-5

عدد موزون

در شرايط آتی
1-5

عدد موزون

نفوذپااذيری شاابكههااای اجتماااعی در ايجاااد
1

فرصت برای مديريت فضاای ماذكور توساط

4.20

3.34

14.03

3.56

14.95

سیستمهای امنیتی
2
3
4

وجود خالء های اطالعااتی در سارويس هاای
اطالعاتی دشمن
ناتوانی دشمن در برآورد و پیشبینای رفتاار و
كنش و واكنش مردم نسبت به تحوالت كشور
ضعف اطالعاتی دشمن نسبت باه پایش بینای

4.26

3.24

13.80

3.18

13.55

3.66

3.00

10.98

3.00

10.98

4.22

3.16

13.34

3.54

14.94
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قدرت معنوی و فرهنگ دينی اقشار جامعه
5
6
7
8
9

وجود خاالءهاای اطالعااتی در سیساتمهاای
تجزيه و تحلیل و اتاقهای فكر دشمن
وجود اخاتالف و خاالء اطالعااتی در تباادل
اطالعات بین كشورهای حريف
خالء موجود بین كشورهای همسايه و منطقاه
در هماهنگی و همكاری با دشمن
خالء موجود بین سیستم قضايی ،اطالعااتی و
مديريتی دشمن
وجود تحلیل های متفاوت توسط دستگاه هاای
ديپلماسی دشمن
جمع اوزان و امتیاز موزون

4.22

3.08

13.00

3.24

13.67

4.00

3.02

12.08

3.06

12.24

4.22

3.00

12.66

3.12

13.17

3.66

2.90

10.61

3.02

11.05

3.64

2.78

10.12

2.70

9.83

36.08

111

114

3.07

وضعیت موجود

3.17

وضعیت مطلوب

جدول  -۲فرصتهای تغییر اجتماعي

) ضعفهای تغییر اجتماعی
رديف
1
2
3

ضعفها
نداشتن مدل مطلوب پایشبینای ساناريوهای
تغییر اجتماعی در كشور
نداشااتن سااازوكارهای جااامع و روزآمااد
پیشبینی در حوزه تغییر اجتماعی
نداشااتن نقشااه جااامع در حااوزه كنتاارل و
مديريت تغییر اجتماعی در كشور

اهمیت گويه

در شرايط موجود

در شرايط آتی

1-5

1-5

عدد موزون

1-5

عدد موزون

4.32

3.62

15.64

4.22

18.23

4.54

4.24

19.25

4.26

19.34

4.56

4.18

19.06

4.12

18.79

غفلت نسبت به ظرفیات رساانه هاا باهوياژه
4

رسانه ملای در ماديريت تغییار اجتمااعی و

4.50

4.28

19.26

4.22

18.99

بهرهگیری بهینه از آنها
5

عدم اشاراف مطلاوب اطالعااتی نسابت باه
جريانهای تغییر اجتماعی

4.20

3.90

16.38

3.56

14.95

راهبردهای هدايت تغییرات اجتماعی انحطاطی در راستای ارتقاء 127 ...
6
7

ناتوانی در تشخیص اهمیت و وزن تغییارات
اجتماعی وقوع يافته
وجااود تحلیاال و دياادگاههااای متنااوع در
خصوص پديدههای تغییر اجتماعی

4.04

3.74

15.11

3.46

13.98

3.86

3.58

13.82

3.46

13.36

تبديل نشدن تجربههای اطالعاتی و عملیااتی
8

در حااوزه تغییاار اجتماااعی (اعاام از فااردی،
سااازمانی ،فراسااازمانی ،بااین سااازمانی و

4.04

3.40

13.74

3.72

15.03

راهبردی) به راهبردهای مطلوب
فقدان و ضعف به كارگیری نیروهاای فكاری
9

در حوزههای پیشبینی ،پیشاگیری ،مقابلاه و

4.24

3.94

16.71

3.58

15.18

ترمیم تغییر اجتماعی
مشكل تشخیص و شناساايی ساهم و نقاش
10

تأریرگااذاری عناصاار ،افااراد ،شخصاایتهااا و

4.00

3.70

14.80

3.58

14.32

گروهها در صحنه تغییر اجتماعی
11

وجود نگاه های خوش بینانه در حاوزه تغییار
اجتماعی

3.74

2.84

10.62

3.22

12.04

ضااعف توجیااه منطقاای و عملاای و روزآمااد
12

شخصیت ها ،نخبگان و مسائولین نسابت باه

3.66

3.34

12.22

3.80

13.91

تغییر اجتماعی
13

ضااعف اطااالعرسااانی بااههنگااام نخبگااان و
خواص نسبت به تغییر اجتماعی

3.80

3.30

12.54

3.10

11.78

مشكل كشور نسبت به تبیاین و اقنااع افكاار
14

عمومی نسبت به ماهیت و اهداف باازيگران

4.42

3.18

14.06

3.22

14.23

تغییر اجتماعی انحطاطی
فقدان سازوكارهای مناسب و متناساب بارای
15

ارتباااطگیااری بااا شخصاایتهااا و نخبگااان

3.70

3.12

11.54

3.12

11.54

حوزوی و دانشگاهی
فقاادان راهبردهااای مناسااب و برنامااههااای
16

منسجم و هدفمند برای ايجاد ،حفظ و تداوم
ارتباط با شخصیت ها و نخبگاان حاوزوی و
دانشگاهی

3.82

3.18

12.15

3.16

12.07
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17
18
19
20

فقدان طرح جامع كنترل رسانههای كالسایک
و نوين
كمبود نیروهای ماهر و دانش آموختاه حاوزه
ارتباطات و رسانه
شناخت ناكافی و حرفهای از فضای رسانهای
نوين
آسیب پذيری نیروهاای امنیتای از تهاجماات
رسانهای



3.80

3.16

12.01

3.32

12.62

3.24

3.10

10.04

2.98

9.66

3.42

3.12

10.67

3.04

10.40

3.94

3.20

12.61

3.16

12.45

ضعف توجیه و ارائه فعالیتهای اقتصاادی و
21

سازندگی و بهباود وضاعیت معیشات بارای

3.78

3.08

11.64

3.54

13.38

افكار عمومی
22
23
24
25

كاااهش سااطح اعتقااادات ديناای و مااذهبی و
زمینهسازی تغییرات انحطاطی
رسوخ روحیه رفاهطلبای در ساطح جامعاه و
زمینهسازی تغییرات انحطاطی
ضااعف در قااوانین موجااود باارای كنتاارل
تغییرات اجتماعی انحطاطی
ضعف در سیر مراحل تصويب قوانین مورد نیاز

جمع اوزان و امتیاز موزون

4.36

4.02

17.53

4.14

18.05

4.24

4.04

17.13

4.08

17.30

3.86

3.28

12.66

3.30

12.74

3.68

2.96

10.89

3.10

11.41

99.76

355.74

352.08
3.53

وضعیت موجود

3.57

وضعیت مطلوب

جدول  -3ضعفهای تغییر اجتماعي

ت) قوتهای تغییر اجتماعی
رديف
1
2
3

قوتها
اشراف اطالعاتی داخلی و خارجی با بهرهگیاری
از ظرفیت قانونی و حمايتهای قوه قضائیه
بهرهگیری از ظرفیاتهاای ساازمانی ،اطالعاات
مردمی و تجربههای اجتماعی و عملیاتی
حساساایت باااالی مردماای و گسااترش همكاااری
اطالعاتی مردم و بهره منادی از سارمايه اجتمااعی

اهمیت گويه

در شرايط موجود

در شرايط آتی

1-5

1-5

عدد موزون

1-5

عدد موزون

4.46

3.92

17.48

4.30

19.18

3.94

3.44

13.55

3.84

15.13

4.52

3.12

14.10

2.84

12.84

راهبردهای هدايت تغییرات اجتماعی انحطاطی در راستای ارتقاء 129 ...
مطلوب

4
5
6

فهم ،درك ،آگاهی و شناخت باالی مردم نسابت
به فعالیتهای دشمن
وجود توان سايبری كشاوری و لشاكری (ناجاا،
واجا ،پدافند سايبری و )...
پشااتیبانی و حماياات رسااانهای ،مطبوعااااتی،
خبرگزاریها و گروههای وبالگ نويس

3.90

3.12

12.17

3.44

13.42

4.24

3.48

14.76

4.14

17.55

3.62

2.80

10.14

3.20

11.58

وجود فرهنگ ساازمانی پوياا و انقالبای نشاأت

7

گرفتااه از ارزشهااای دوران دفاااع مقااد

و

فرهنگ عمیق و ريشاهدار دينای و عاشاورايی و

3.82

3.06

11.69

3.24

12.38

قدرت بازدارندگی

8
9
10

وجود ظرفیت شبكه گسترده بسیج در حاوزههاای
مختلف شامل اساتید ،معلمان ،كارمندان ،اصناف و

قابلیت فرهنگسازی ،آموزش و آگاهسازی مردم
و دستگاههای دولتی با استفاده از رسانه ملی
وجود سرمايه انسانی مثمن ،متعهد و شاجاع در
سازمانهای دولتی و نهادهای انقالبی

جمع اوزان و امتیاز موزون

3.68

2.88

10.60

3.26

12.00

4.14

2.98

12.34

3.00

12.42

4.48

2.94

13.17

2.96

13.26

40.80

129.99
3.19

وضعیت موجود

3.43

وضعیت مطلوب

جدول  -4نقاط قوت تغییر اجتماعی
معادله ارزيابی اقدام برای تعیین وضعیت موجود و آتی
وضعیت موجود

فرصت – ضعف

اعداد

-3/40

وضعیت موجود

تهديد – قوت

اعداد

-3/04

وضعیت آتی

فرصت – ضعف

اعداد

-3/26

وضعیت آتی

تهديد – قوت

اعداد

-2/57

139.75

جدول  -۵معادله ارزیابي اقدام برای تعیین وضعیت موجود و آتي
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از آنجايی كه دادههای معادله ارزيابی اقدام در شرايط فعلی و شارايط آتای كشاور (جادول )5
همگی در موقعیت منفی قرار دارند در صورت اجرای راهبردهای فرصات-قاوت ،تهدياد -قاوت،
ضعف-فرصت و ضعف-تهديد از منظر انديشمندان حوزه مديريت راهبردی (مااتريس شاماره )1
وضعیت از حالت تدافعی (انفعالی) قدری ارتقاء خواهد يافت ،هرچند تا قرار گارفتن در وضاعیت
مطلوب (تهاجمی فعال) فاصله بسیار است.
تجزیه و تحلیل

با استفاده از ماتريس روش  SWOTاطالعات بهدست آمده در خصوص گويههاا مقايساه و چهاار
راهبرد  ST ،WO ،SOو  WTاستخراج شده است به اين صورت كه در هر مرحله دو عامل با هام
مقايسه و راهبردهای قابل اجرا تعیین شده است.
 )1راهبردهای فرصت -قوت ()SO
راهبردهای SO

ردیف

ارتقاء اشراف اطالعاتی و بهرهگیری از ظرفیتهای سازمانی در جهت استفاده بیشتر از نفوذپذيری شابكههاای
1

اجتماعی و خالءهای اطالعاتی سرويسهای اطالعاتی دشمن و ضعف دشامن در پایشبینای قادرت معناوی
()S1.2 O1.2.4

2

استفاده بهتر از حساسیت باالی مردمی و ساماندهی سرمايه اجتماعی و بهرهگیری بیشاتر از حماياتهاای قاوه
قضائیه در راستای استفاده از نفوذپذيری شبكههای اجتماعی ()S1.3 O1

راهبردهای هدايت تغییرات اجتماعی انحطاطی در راستای ارتقاء 131 ...
تقويت و بهرهگیری از توان سايبری و پشتیبانی و حمايات رساانهای و گاروههاای وباالگناويس در راساتای
3

استفاده بیشتر از ناتوانی دشمن در برآورد و پیشبینیها و خاالء باین سیساتم قضاايی ،اطالعااتی و ماديريتی
دشمن ()S5.6 O3.8

بهرهگیری از شناخت باالی مردمی و ارزش های دفاع مقد
4

در راستای استفاده بیشتر از خالء همااهنگی باین

كشورهای همسايه و منطقه و دشمن و خالء اطالعاتی سیستمهای تجزيه و تحلیال و اتااقهاای فكار دشامن
()S4.7 O5.7

5
6

بهرهگیری بیشتر از قابلیت فرهنگسازی ،آموزش و آگاهسازی ماردم در راساتای بهارهگیاری بیشاتر از وجاود
خالءهای اطالعاتی در سیستمهای تجزيه و تحلیل و اختالف و خالء اطالعاتی در تبادل اطالعات ()S9O5.6

استفاده بهتر از سرمايه انسانی مثمن ،متعهد و شجاع در سازمانهای دولتی در راساتای اساتفاده از نفوذپاذيری
شبكههای اجتماعی ()S10 O1

 )2راهبردهای تهديد -قوت ()ST
راهبردهای ST

رديف

ارتقاء اشراف اطالعاتی با بهرهگیری از حساسیت باالی مردمی و همكاری اطالعاتی آنان در راساتای مقابلاه
1

با بهرهبرداری دشمن از شبكه های اجتماعی و نفوذ در بدنه عملیاتی جامعه و پیچیدگی و تنوع فعالیاتهاای
اطالعاتی دشمن ()S1.3 T1.3

استفاده بهینه از فهم و درك و شناخت باالی مردمی در راستای خنثیسازی تالش دشمن در ناكارآمد جلاوه
2

دادن نظام جمهوری اسالمی ايران و ايجاد اختالل و بیرباتی اقتصادی و تضعیف باورهای دينی و فرهنگی و
ملی ()S4 T4.5.10

استفاده از ظرفیتهای سازمانی ،اطالعات مردمی و تجربههاای اجتمااعی و عملیااتی در راساتای مقابلاه باا
3

دشمن در استفاده از فرصتهای انتخاباتی و پیچیدگی و تنوع فعالیتهای او و استفاده او از اقشار بیتفااوت
و خنثی ()S2 T1.6.11

4

بهره گیری بیشتر از حساسیت مردمی و سرمايه اجتماعی در راستای كاهش شبكههای اجتماعی و تكنولاوژی
دشمن ()S3 T1.8.14

استفاده بیشتر از ارزشهای دوران دفاع مقد
5

و ظرفیت گسترده بسیج در راساتای مقابلاه باا بهارهبارداری

دشمن از شبكه اجتماعی و نفوذ در بدنه عملیاتی جامعه و ايجاد اخاتالل و بایربااتی اقتصاادی و تضاعیف
باورهای دينی و نفوذ و عملیات اطالعاتی و روانی ()S7.8 T3.5.10.15

6
7

استفاده بهینه از قابلیتهای فرهنگسازی آموزش و آگاهسازی در راستای خنثایساازی پیچیادگی رساانهای
دشمن و مقابله با فشارهای اقتصادی و روانی و شبكههای اجتماعی ()S9 T1.12.14

توانمندسازی و هدايت سرمايه انسانی مثمن و متعهد و بهارهگیاری بهیناه از سارمايه اجتمااعی در راساتای
محدودسازی توانايی دشمن در فضای مجازی و سايبری و شبكههای اجتمااعی و مقابلاه باا نفاوذ در بدناه
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عملیاتی جامعه ()S3.10 T2.3.14

استفاده بهینه از آموزش و آگاهسازی در كاهش تأریر سرعت واكنش رسانهای حريف و مقابله با همگرايای و
8

انسجام رسانه های دشمن و توان تكنولوژی دشمن و تنوع عامالن تغییرات اجتماعی و مقابلاه باا همگرايای
بازيگران فراملی ()S9 T7.8.9.13.15

9
10

استفاده بهینه از قدرت سايبری كشوری در راساتای كااهش تاأریر تكنولاوژی دشامن و فضاای ساايبری و
شبكههای اجتماعی ()S5 T1.2

بهرهگیری بیشتر از حمايت رسانهای و گروههای وبالگ نويس در راستای ايجاد اختالل در تاوان تكنولاوژی
دشمن و سرعت واكنش رسانهای حريف ()S6 T8.13

 )3راهبردهای ضعف -فرصت ()WO
راهبردهای WO

رديف

استفاده بهینه از ظرفیت رسانهها و شناخت حرفهای فضای رسانهای نوين و ارتقااء شناساايی نیروهاای امنیتای
1

نسبت باه تهاجماات رساانهای در راساتای بهارهگیاری از نفوذپاذيری شابكههاای اجتمااعی و ماديريت آن
()W4.19.20 O1

ارتقاء اشراف اطالعاتی نسبت به جريانات تغییار اجتمااعی و تهیاه نقشاه و طارح جاامع در حاوزه كنتارل و
2

مديريت تغییرات اجتماعی و تهیه سازوكار و مدل مطلوب پیشبینی و سناريوی تغییرات اجتماعی در راساتای
اسااتفاده بیشااتر از خالءهااای اطالعاااتی در سیسااتمهااای تجزيااه و تحلیاال و اتاااقهااای فكاار دشاامن
()W1.2.3.5.17O5

ارتقاء اشراف اطالعاتی نسبت به جرياناات تغییارات اجتمااعی و تشاخیص درسات اهمیات و وزن تغییارات
3

اجتماعی و انجام تحلیلهای متناسب با اطالعات متقن بهدست آمده در راستای استفاده بهینه از وجود اخاتالف
و خالء اطالعاتی در تبادل اطالعات بین كشورهای حريف ()W5.6.7O6

باال بردن اشراف اطالعاتی نسبت به جريانات تغییرات اجتماعی و تبديل تجربیات اطالعاتی و عملیاتی در ايان
4

حوزه به راهبردهای مطلوب در راستای استفاده از ضعف دشمن در پیشبینی قدرت معناوی و فرهناگ دينای
اقشار جامعه ()W5.8.16 O4

استفاده بیشتر از نیروهای فكری و ارتقاء سطح آنها و استفاده از كارشناساان علاوم ارتباطاات در حاوزههاای
5

پیشبینی و پیش گیری و مقابله و ترمیم تغییرات اجتماعی و تشاخیص و شناساايی كارشناساانه ساهم و نقاش
تأریرگذاری هر يک از عناصر و افراد در راستای استفاده از ناتوانی دشمن در برآورد و پیشبینی رفتار و كانش
و واكنش مردم نسبت به تحوالت كشور ()W9.10.18 O3

ايجاد نگاه واقعبینانه به تغییرات اجتماعی و اطالع رسانی به هنگام به نخبگان و خواص و ايجاد ديدگاه منطقای
6

و به روز در شخصیت ها ،نخبگان و مسئولین نسبت به تغییرات اجتماعی در راستای استفاده از وجود خالءهای
اطالعاتی در سرويسهای اطالعاتی دشمن ()W11.12.13 O2

7

تهیه سازوكار ارتباطگیری با شخصیتها و نخبگان برای استفاده از آن در تبیین و اقناع افكار عمومی نسبت باه

راهبردهای هدايت تغییرات اجتماعی انحطاطی در راستای ارتقاء 133 ...
ماهیت و اهداف بازيگران تغییرات اجتماعی انحطاطی در راستای استفاده از وجود تحلیلهای متفااوت توساط
دستگاههای ديپلماسی دشمن ()W14.15 O9

باال بردن اعتقادات دينی و ايمان قلبی اقشار جامعه برای درك بهتر وضاعیت اقتصاادی و كااهش تألماات باد
8

اقتصادی در راستای استفاده از خالء موجود بین سیستمهای قضايی ،اطالعاتی و ماديريتی دشامن ( W21.22
)O8

9

باال بردن اعتقادات دينی و كاهش روحیه رفاه طلبی اقشار مختلف جامعه در راستای اساتفاده از خاالء موجاود
بین كشورهای همسايه و منطقه در هماهنگی و همكاری با دشمن ()W22.23 O7

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

مجلس شورای اسالمی در راستای استفاده از خالء موجاود باین سیساتمهاای قضاايی ،اطالعااتی و ماديريتی
دشمن ()W24.25 O8

 )4راهبردهای ضعف -تهديد ()WT
راهبردهای WT

رديف

استفاده بهینه از ظرفیت رسانهها و شناخت حرفهای فضای رسانهای نوين و ارتقااء شناساايی نیروهاای امنیتای
1

نسبت به تهاجمات رسانهای در راستای مقابله با تسلط دشمن بر فضای رسانهای و پیچیدگی رسانههای دشامن
و سرعت واكنش رسانهای حريف و توان تكنولوژی دشمن ()W4.19.20T2.8.13

ارتقاء اشراف اطالعاتی نسبت به جريانات تغییر اجتماعی و تهیه نقشه و طرح جامع در حوزه كنترل و مديريت
2

تغییرات اجتماعی و تهیه سازوكار و مدل مطلوب پیشبینی و سناريوی تغییرات اجتماعی در راستای مقابلاه باا
فعالیتهای دشمن بارای ساازماندهای و هادايت تغییارات اجتمااعی و بهارهگیاری از شابكههاای اجتمااعی
()W1.2.3.5.17T1.3

ارتقاء اشراف اطالعاتی نسبت به جرياناات تغییارات اجتمااعی و تشاخیص درسات اهمیات و وزن تغییارات
3

اجتماعی و انجام تحلیلهای متناسب با اطالعات ماتقن باه دسات آماده در راساتای مقابلاه باا تناوع عوامال و
بازيگران تغییرات اجتماعی و برهم زدن همگرايی بازيگران فراملی ()W5.6.7T7.9

باال بردن اشراف اطالعاتی نسبت به جريانات تغییرات اجتماعی و تبديل تجربیات اطالعاتی و عملیاتی در ايان
4

حوزه به راهبردهای مطلوب در راستای مقابله با تالش دشمن برای نفوذ و عملیات اطالعاتی و روانی از طريق
سرويسهای اطالعاتی و سفارتخانهها ()W5.8.16 T15

استفاده بیشتر از نیروهای فكری و ارتقاء سطح آنها و اساتفاده از كارشناساان علاوم ارتباطاات در حاوزههاای
پیشبینی و پیش گیری و مقابله و ترمیم تغییرات اجتماعی و تشاخیص و شناساايی كارشناساانه ساهم و نقاش
5

تأریرگذاری هر يک از عناصر و افراد در راستای مقابله باا تاالش دشامن در تضاعیف و ناكارآماد جلاوه دادن
جمهااوری اسااالمی ايااران در اداره امااور و تااالش دشاامن در تضااعیف باورهااای ديناای ،فرهنگاای و ملاای
()W9.10.18T4.10

6

ايجاد نگاه واقعبینانه به تغییرات اجتماعی و اطالعرسانی بههنگام به نخبگان و خواص و ايجاد ديدگاه منطقی و
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بهروز در شخصیت ها ،نخبگان و مسئولین نسبت باه تغییارات اجتمااعی در راساتای مقابلاه باا افازايش فشاار
اقتصادی و روانی بر جامعه و مقابله با شبكههای اجتماعی در سازماندهای تغییارات اجتمااعی ( W11.12.13
)T12.14

تهیه سازوكار ارتباطگیری با شخصیتها و نخبگان برای استفاده از آن در تبیین و اقناع افكار عمومی نسبت باه
7

ماهیت و اهداف بازيگران تغییرات اجتماعی انحطاطی در راستای مقابله با استفاده دشمن از اقشار بیتفااوت و
خنثی جامعه و افزايش فشار اقتصادی بر جامعه ()W14.15 T11.12

8
9
10

باال بردن اعتقادات دينی و ايمان قلبی اقشار جامعه برای درك بهتار وضاعیت اقتصاادی و كااهش تألماات باد
اقتصادی برای مقابله با فشارهای اقتصادی دشمن و تضعیف باورهای دينی ()W21.22 T10.12

باال بردن اعتقادات دينی و كاهش روحیه رفاه طلبی اقشار مختلف جامعه در راستای مقابله با تاالش دشامن در
ايجاد اختالل و بیرباتی اقتصادی ()W22.23 T5

احصاء ضعف های قانونی در كنترل تغییرات اجتماعی و اصالح وضعیت سیر مراحل تصويب قاوانین از طرياق
مجلس شورای اسالمی در راستای مقابله با تالش دشمن در استفاده از فرصتهای انتخاباتی ()W24.25 T6

 )5راهبردهای تركیبی
رديف
1
2
3
4

عنوان راهبرد تركیبی
تقويت بنیانهای فكری و اعتقادی مردم نسبت به ارزشها و دستاوردهای انقالب و دفاع مقد
()SO.4.5.6.ST.2.5.6.7.WO.4.6.7.8.9.WT.5.7.8.9

تقويت و استحكامبخشی باورها و اعتقادات دينی و ارزشهای اخالقی جامعه
()SO.5.6.ST.2.5.WO.6.8.9.WT.7.8

ساماندهی فعالیتهای رسانهای و تغییر رويكرد رسانههاای همساو باا نظاام اساالمی از وضاعیت انفعاالی باه
تهاجمی ()SO.1.3.6.ST.3.6.8.9.10.WO.1.10.WT.1.3.5

تقويت ظرفیت رسانههای همسو (آموزش ،تربیت و كادرسازی نیروهای انقالبی متعهد) و ساالمساازی فضاای
رسانهای كشور ()SO.1.3.6. ST.6.7.8.10.WO.1.5.9.10.WT.3.5

مقابله مناسب و به موقع با ترفندهای رسانهای حريف با شناخت درست آن و بسیج امكانات ،سارمايه انساانی،
5

فرهنگی ،هنری ،رسانهای و نخبگان انقالبی و معتقد به نظام
()O.1.3.ST.1.2.3.5.6.7.8.10.WO.1.5.6.7.10.WT.1.5.6

6
7
8
9

تقويت و توسعه اعتماد عمومی به رسانههاای خاودی و اعتباارزدايی از رساانههاای غیرخاودی باا اساتفاده از
رويكرد اقناعی و جذب حداكثری ()SO.4.5.ST. 2.7.10.WO.9.10.WT.1
توسعه رهبری و هدايت در سطوح مختلف شبكههای اجتماعی ()SO.1.6.ST.1.7.WO.1.5.WT.5

ارتقاء سطح اشراف اطالعاتی بر عوامل حريف در صحنههاای رساانهای و ساايبری و شابكههاای اجتمااعی و
برآورد اطالعاتی دقیق و بهموقع ()SO.1.ST.1.5.7.10.WO.2.3.4.WT.2.3.4

انجام اقدام انقالبی در سازماندهی نیروهای مستعد برای شبكهسازی و توانمندسازی آنان بهصاورت حقیقای و

راهبردهای هدايت تغییرات اجتماعی انحطاطی در راستای ارتقاء 135 ...
مجازی ()SO.6.ST.5.7.WO.5.6.10.WT.5

10

توانمندسازی مخاطبان در ابعاد سواد رسانهای و قدرت تحلیل محتوای پیامهای دريافتی
()SO.4.5.ST.3.5.6.8.WO.105.6.8.9.10.WT.1.5.7

در اين بخش بر اسا

يافته هاای حاصاله از پیماايش محیطای و محقاق شادن هادف اصالی

پژوهش ،ابتدا راهكارهای مديريت تغییرات اجتماعی در راستای نیال باه امنیات ملای و ارتقااء آن
استخراج و با روش طوفان مغزی ،راهبردهای نهاايی اساتخراج شاد و باا نظرخاواهی نخبگای ،ده
راهبرد نهايی اولويتبندی شد كه به ترتیب اولويت عبارتند از:
 .1تقويت بنیانهای فكری و اعتقادی مردم نسبت به ارزشها و دستاوردهای انقاالب و دفااع
مقد
 .2تقويت و استحكامبخشی باورها و اعتقادات دينی و ارزشهای اخالقی جامعه
 .3ساماندهی فعالیتهای رسانهای و تغییار رويكارد رساانههاای همساو باا نظاام اساالمی از
وضعیت انفعالی به تهاجمی
 .4تقويت ظرفیت رسانههای همسو (آموزش ،تربیت و كادرسازی نیروهای انقالبای متعهاد) و
سالمسازی فضای رسانهای كشور
 .5مقابله مناسب و بهموقع باا ترفنادهای رساانهای حرياف باا شاناخت درسات آن و بسایج
امكانات ،سرمايه انسانی ،فرهنگی ،هنری ،رسانهای و نخبگان انقالبی و معتقد به نظام
 .6تقويت و توسعه اعتماد عمومی به رسانههای خودی و اعتبارزدايی از رسانههای غیرخاودی
با استفاده از رويكرد اقناعی و جذب حداكثری
 .7توسعه رهبری و هدايت در سطوح مختلف شبكههای اجتماعی
 .8ارتقاء سطح اشراف اطالعاتی بر عوامل حريف در صحنههای رسانهای و سايبری و شابكه-
های اجتماعی و برآورد اطالعاتی دقیق و به موقع
 .9انجام اقدام انقالبی در سازماندهی نیروهای مستعد برای شبكهسازی و توانمندساازی آناان
بهصورت حقیقی و مجازی
 .10توانمندسازی مخاطبان در ابعاد سواد رسانهای و قدرت تحلیل محتوای پیامهای دريافتی
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اما برای انجام اين راهبردهای اصلی برخی اقدامات اجرايی ضروری به نظر میرسد كه برخای
از آنها را میتوان اينگونه برشمرد:
 ارتقاء اشراف اطالعاتی و بهرهگیری از ظرفیتهای سازمانی برای استفاده بیشتر از نفوذپذيری
شبكههای اجتماعی و خالءهای اطالعاتی سرويسهای اطالعاتی دشمن و ضاعف دشامن در
پیشبینی قدرت معنوی
 استفاده بهتر از حساسیت باالی مردمی و ساماندهی سرمايه اجتمااعی و بهارهگیاری بیشاتر از
حمايتهای قوه قضائیه در راستای استفاده از نفوذپذيری شبكههای اجتماعی
 تقويت و بهرهگیری از توان سايبری و پشتیبانی و حمايت رسانهای و گروههای وباالگناويس
در استفاده بیشتر از ناتوانی دشمن در برآورد و پایشبینایهاا و خاالء باین سیساتم قضاايی،
اطالعاتی و مديريتی دشمن
 بهرهگیری از شناخت باالی مردمای و ارزشهاای دفااع مقاد

در اساتفاده بیشاتر از خاالء

هماهنگی بین كشورهای همسايه و منطقه و دشمن و خالء اطالعااتی سیساتمهاای تجزياه و
تحلیل و اتاقهای فكر دشمن
 بهرهگیری بیشتر از قابلیت فرهنگسازی ،آموزش و آگاهساازی ماردم در راساتای بهارهگیاری
بیشتر از وجاود خالءهاای اطالعااتی در سیساتمهاای تجزياه و تحلیال و اخاتالف و خاالء
اطالعاتی در تبادل اطالعات
 ارتقاء اشراف اطالعاتی با بهرهگیری از حساسیت باالی مردمی و همكاری اطالعااتی آناان در
جهت مقابله با بهرهبرداری دشمن از شبكههای اجتماعی و نفاوذ در بدناه عملیااتی جامعاه و
پیچیدگی و تنوع فعالیتهای اطالعاتی دشمن
 استفاده بهینه از قابلیتهای فرهناگساازی آماوزش و آگااهساازی در راساتای خنثایساازی
پیچیدگی رسانهای دشمن و مقابله با فشارهای اقتصادی و روانی و شبكههای اجتماعی
 توانمندسازی و هدايت سرمايه انسانی مثمن و متعهد و بهرهگیری بهیناه از سارمايه اجتمااعی
در جهت محدودسازی توانايی دشمن در فضای مجازی و سايبری و شابكههاای اجتمااعی و
مقابله با نفوذ در بدنه عملیاتی جامعه
 بهرهگیری بیشتر از حمايت رسانهای و گروههای وبالگنويس در جهت ايجاد اختالل در توان
تكنولوژی دشمن و سرعت واكنش رسانهای حريف
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 استفاده بهینه از ظرفیت رسانهای و شناخت حرفهای فضای رسانهای نوين و ارتقااء شناساايی
نیروهای امنیتی نسبت به تهاجمات رسانهای در جهت بهارهگیاری از نفوذپاذيری شابكههاای
اجتماعی و مديريت آن
 ارتقاء اشراف اطالعاتی نسبت به جريانات تغییرات اجتمااعی و تشاخیص درسات اهمیات و
وزن تغییرات اجتماعی و انجام تحلیلهای متناسب با اطالعات متقن به دست آمده در جهات
استفاده بهینه از وجود اختالف و خالء اطالعاتی در تبادل اطالعات بین كشورهای حريف
 استفاده بیشتر از نیروهای فكری و ارتقاء سطح آنها و استفاده از كارشناسان علاوم ارتباطاات
در حوزههای پیشبینی و پیشگیری و مقابله و ترمیم تغییرات اجتماعی و تشخیص و شناسايی
كارشناسانه سهم و نقش تأریرگذاری هر يک از عناصر و افاراد در جهات اساتفاده از نااتوانی
دشمن در برآورد و پیشبینی رفتار و كنش و واكنش مردم نسبت به تحوالت كشور
 ايجاد نگاه واقعبینانه به تغییرات اجتماعی و اطالعرسانی باه هنگاام باه نخبگاان و خاواص و
ايجاد ديدگاه منطقی و به روز در شخصیتها ،نخبگان و مسئولین نسبت به تغییرات اجتماعی
در جهت استفاده از وجود خالءهای اطالعاتی در سرويسهای اطالعاتی دشمن
 تهیه سازوكار ارتباطگیری با شخصیتها و نخبگان برای استفاده از آن در تبیین و اقناع افكاار
عمومی نسبت به ماهیت و اهداف بازيگران تغییرات اجتماعی انحطاطی در جهات اساتفاده از
وجود تحلیلهای متفاوت توسط دستگاههای ديپلماسی دشمن
نتیجهگیری

تغییرات اجتماعی متأرر از پديدههای مختلف محیط درونای و بیرونای جواماع انساانی هماواره در
طول تاريخ قابل مشاهده است و هرچند برخی حكمرانان تالش داشتهاناد ايان تغییارات را كنتارل
كنند ،اما ناتوانی در كنترل اينگونه تغییرات جامعه انسانی ،دولتمردان را بر آن داشت تاا باه جاای
كنترل اين تغییرات به هدايت و تأریرگذاری بر اين تغییارات بپردازناد .ايان تغییارات اجتمااعی در
جمهوری اسالمی ايران دو دسته آرار اعتاليی و انحطاطی در پی داشته است؛ يک دسته آرااری كاه
باعث افزايش ظرفیت جامعه انسانی برای حركت در مسیر مردمساالری و افازايش ارتبااط ساطوح
مختلف قدرت در كشور و در نتیجه افزايش مشروعیت و استحكام سااخت درونای نظاام شاده و
دسته ديگر آراری كه باعث چنددستگی اجتماعی و افزايش شكافهای اجتماعی شاده و باا ايجااد
تفرقه در بین آحاد مردم زمینه تضعیف قدرت ملی را فراهم میآورد.
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از اينرو برای تحكیم و ربات و حفظ نظام اسالمی بر مبنای ماردمسااالری دينای و مقابلاه باا
تغییرات ساختارشكن ايجادكننده تزلزل در پايههای نظام اسالمی و مهمترين پايه آنكه مردم بهمثابه
سرمايه اجتماعی هستند ،مديريت راهبردی مطلوب تغییر اجتماعی و ارائاه راهبردهاای مناساب از
اهمیت ويژهای برخوردار است تا مشاركت مهمترين نهادهاا را در ساطح ملای بارای روناق تغییار
سازنده و جلوگیری از تغییار كاهناده رباات و امنیات در ساطح ملای تاأمین نماوده و باا اجارای
راهبردهای ارائه شده به اهداف و منافع ملی جمهوری اسالمی ايران دست يافت.
در اين راستا وظیفه اصلی سطوح عالی مديريتی در كشور ،رصد تغییرات در هر دو بعد مثبات
و منفی (پیشرانها و پسرانها) در سطح ملی است تا بتوانند با توجه به حضور و فعالیت شاورای
عالی امنیت ملی ،شورای امنیت كشور ،نهادهای اطالعااتی ،ساازمانهاای نظاامی و انتظاامی ،قاوه
قضائیه و نهادهای فرهنگی مانند شورای عالی انقالب فرهنگی ،وزارتخاناههاای فرهناگ و ارشااد
اسالمی ،آموزش و پرورش ،علوم ،تحقیقات و فناوری در حاوزههاای سیاساتگاذاری و اجرايای
بتوانند نقش مثرر و سازنده خود را در اين خصوص ايفاء نموده و وظايف خود را در تأریرگاذاری
مطلوب بر تغییر اجتماعی برای تحكیم و ارتقای امنیت پايدار ايفاء نمايند.
اين تحقیق با احصاء مثلفههای تغییر اجتماعی در چهار بستر تهديد ،فرصت ،ضعف و قادرت،
راهبردهاای فرصات -قااوت ( ،)SOتهدياد -قاوت ( ،)STضااعف -فرصات ( )WOو راهبردهااای
ضعف -تهديد ( )WTمقابله با تغییرات اجتماعی انحطااطی را احصااء نماوده اسات .هرچناد ايان
راهبردهای دووجهی میتواند بخشی از تغییرات اجتماعی را متأرر سازد ،اما از آنجايی كه اين چهار
وجه دارای ارتباطی ارگانیک با يكديگر هستند؛ احصاء راهبردهاايی كاه هار چهاار وجاه تهدياد،
فرصت ،ضعف و قدرت را با هم مورد توجه قرار دهد ،طبیعتاً از قابلیت باالتری برخوردار خواهاد
بود .راهبردهايی چون تقويت بنیانهای فكری و اعتقادی مردم نسبت به ارزشهای اخالقی جامعاه
اسالمی ،انقالب و دفاع مقد ؛ تغییر رويكرد رسانهای از وضعیت انفعال به تهاجمی و سالمساازی
فضای رسانهای؛ تقويات و توساعه اعتمااد باه رساانههاای خاودی و اعتباارزدايی از رساانههاای
غیرخودی با استفاده از رويكرد اقناعی و جذب حداكثری؛ ارتقاء سطح اشراف اطالعاتی بر عوامال
حريف در صحنههای رسانهای و سايبری ،توانمندسازی مخاطبان در ابعاد سواد رسانهای و قادرت
تحلیل محتوای پیامهای دريافتی میتواند تا حدودی باعث افزايش انسجام ساخت درونای قادرت
در جمهوری اسالمی ايران با تأكید بر ظرفیتهای رسانهای باشد.

راهبردهای هدايت تغییرات اجتماعی انحطاطی در راستای ارتقاء 139 ...

منابع:


امام خمینی (ره) ،صحیفه نور.



امام خامنهای (مدظلهالعالی) .مجموعه بیانات و فرمایشات.



ترقی ،علیرضاا ،)1392( ،الگوی راهبردی مدیریت تغییرات اجتماعي در یک دهاه آیناده بار
اساس اهداف و منافع ملي ،رساله دكتری مطالعات امنیت ملی ،دانشگاه عالی دفاع ملی.



توسلی ،غالمعبا  ،)1369( ،نظریههای جامعهشناسي ،تهران :انتشارات سمت.



جوانی ،يداهلل ،)1394( ،دفاع ملي؛ دفاع همهجانبه ،مجموعه مقاالت دفاع ملی ،دفاع همهجانباه،
تهران :دانشگاه عالی دفاع ملی.



حافظنیا ،محمدرضا و ديگران ،)1382( ،تحلیل مباني جغرافیایي قدرت ملي جمهوری اسالمي
ایران ،تهران :نشريه علوم جغرافیايی دانشگاه تربیت معلم.



حسنبیگی ،ابراهیم ،)1390( ،مدیریت راهبردی ،تهران :انتشارات سمت.



رحمانی فیروزجاه ،علی ،)1376( ،ایدئولوژی و تغییر اجتماعي با تأکید بر اندیشههاای دکتار
شریعتي ،تهران :دانشگاه تهران.



روشه ،گی ،)1368( ،تغییرات اجتماعي ،ترجمه منصور وروقی ،چا

نوزدهم ،تهران :انتشاارات

نی.


كاظمی ،علیاصغر ،)1373( ،روابط بینالملل در تئوری و عمل .تهران :نشر قومس ،چا



گیدنز ،آنتونی ،)1377( ،پیامدهای مدرنیته ،ترجمه محسن رالری ،تهران :نشر مركز.



سرپرست سادات ،ابراهیم ،)1394( ،مردمساالری دیني و نظریه استحكام ساخت دروني قدرت

دوم.

ملي جمهوری اسالمي ایران ،كنفرانس الگوی اسالمی ايرانی پیشرفت.


سلیمی ،جمشید ،)1385( ،گروههای فشار و نقش آنان در تغییرات اجتمااعي در ساالهاای
 ،137۶ -13۸۴دانشگاه تهران.



طالب پور ،اكبر ،)1382( ،نقش تغییرات اجتماعي صاورت گرفتاه از ساال  13۶۸بار نظاام
ارزشي جامعه ،تهران :دانشكده علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی.



عباسی ،حسن ،)1389( ،راهبردها و راهكارهای جنگ نرم در رسانه ،تک شاماره جناگ نارم،
نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری دانشگاه عالمه طباطبايی.



عرف ،جمال ،)1379( ،مدیریت تغییر و تحوالت فرهنگي و اجتماعي ،مقاالت همايش تغییر و
تحوالت فرهنگی -اجتماعی و امنیت ملی ،مركز بررسیهای استراتژيک ،چا

اول.

  140فصلنامه امنیت ملی ،سال هشتم ،شماره بیست و نهم ،پايیز 1397




فاستر ،جورج ،)1378( ،جوامع سنتي و تغییرات فني ،ترجمه سیدمهدی رريا ،تهران :نشر كتااب
فردا.



قیصری ،علای ،)1379( ،مفهوم زمان در جامعهشناسي فرهناگ ،مجموعاه مقااالت گفتماان و
تحلیل گفتمان ،تهران :انتشارات فرهنگ گفتمان.



مكانی ،كوروش ،)1383( ،نقش گروههای غیررسامي در روناد تغییارات اجتمااعي ،تهاران:
دانشكده علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی.



مظهری ،جهانگیر ،)1356( ،پیمایش پویشها ،يادی از استاد گورويچ و در

زمانهای اجتماعی

او ،نامه علوم اجتماعی ،تهران :دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
Sztompka, Pieter. (1993). sociology of social change. Oxford blakwell.
Vago, steven. (1989). social change, London: prentice hall.
Moore, Wilbert (1967). Social change, London: Englewood chiffes
Reeler, Doug (2007), A Three-fold Theory of Social Change and Implications
for Practice, Planning, Monitoring and Evaluation, Centre for developmental
practice.






