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چکيده
این تحقیق با هدف تعیین میزان آشنایی دانشآموزان و فرهنگیان دوره دبیرستان استان البرز با جنگ نرر و
پدافند غیرعامل در برابر آن و روشهای توانمندسازی آنها صرور گرفتر اسر .روش تحقیرق بر صرور
توصیفی از نوع پیمایشی ،جامع آماری تحقیق شامل کلی دانشآموزان و فرهنگیان مدارس متوسط استان البرز
در سال تحصیلی  9311-19بود و نمون آماری برابر  635نفر ک ب صور خوشر ای از چهرار منطقر اسرتان
البرز انتخاب شدند ابزار مورد استفاده برای گردآوری اطالعا دو پرسشنام محقرقسراخت اسر .پرسشرنام
اول میزان آشنایی با جنگ نرر و پدافنرد غیرعامرل در برابرر آن و پرسشرنام دو  ،فنرون توانمندسرازی برود
یافت های حاصل از تجزی وتحلیل دادهها حاکی از آن اس .ک دانشآمروزان رشرت هرای علرو تجربری ،علرو
انسانی ،ریاضی و فیزیک ب ترتیب بیشترین و دانشآموزان رشت های کار و دانش و فنی و حرف ای بر ترتیرب
کمترین میزان آشنایی را با جنگ نر و پدافند غیرعامل در برابر آن دارند طبق نتایج ب دس .آمرده فرهنگیران و
دانشآموزان بیشتر ،آموزش استفاده صحیح و مفید از وسایل ارتباط جمعی و فناوریهای اطالعراتی جدیرد بر
دانشآموزان ،فرهنگسازی عمومی پدافند غیرعامل ،ارتقای مسئولی.پر یری ،گسرترش حر

مریهنپرسرتی و

حساسی .در برابر ارزشها و ارتقاء و تقوی .باورهای دینی و م هبی و عمل ب مسائل دینی و ایجاد اتحراد و
همبستگی ،گسترش حساسی .در زمین استقالل کشور از جنب های مختلف را در توانمندسازی خود و دیگران
درباره پدافند غیرعامل در برابر جنگ نر مؤثر میدانند
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 9این مقال از یک طرح پژوهشی استخراج شده اس.
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کليد واژهها :جنگ نر  ،پدافند غیرعامل ،توانمندسازی

مقدمه
جوامع بشری همواره با عوامل تهدیدزایی مواج بودهاند و تهدیردا
بشری را درگیر کرده اس .در یرک تقسریمبنردی کلری تهدیردا
غیرطبیعی تقسیم می شوند
فصلنام علمی مطالعا

هس .و تغییرا

(الیاسری)94 :9331 ،

متعرددی جوامرع

بر دو دسرت طبیعری و

بالیرای طبیعری از اول خلقر .جهران بروده و

زیادی نکرده ولی بالیای غیرطبیعی امروزه شکل دیگری بر خرود گرفتر

اس .و با توج ب رشد فکری و آگاهی عمومی مل.های جهان نفوذ و سلط و بر دسر.
از راه لشگرکشیهای نظامی ب آسانی امکرانپر یر نیسر .و در صرور

آوردن مستعمرا
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اجرا هزین های زیادی بر مهاجمان تحمیرل مریکنرد بر همرین سربب بریش از یرک قررن
(ب خصوص در دو یا س ده اخیر) اس .ک سلط طلبان روش نفروذ در کشرورها را تغییرر
دادهاند و از طریق سیاسر .فرهنگری (برا عنراوینی مثرل تبلیر مر هبی ،رواج تکنولرویی،
انجمنهای خیری  ،ترویج بهداش .و ) تالش میکنند ب اهداف شو خود
شاهدین)96 :9334 ،

برسرند(جراودانی

سلط گران در این روش با استفاده از حرب هرای تبلیغراتی و تکنیرک هرای

خاص نفوذ همچون تحریف ،نراامنی ،ایجراد تعرار ،،اعتباربخشری کراذب و بر وسریل
فناوریهای اطالعاتی و ارتبراطی پیشررفت نظیرر مراهواره ،اینترنر ،.موبایرل ،تربیرونهرای
بینالمللی و

سعی در القای موارد ذکرشده میکنند تا ب اهداف خود یعنری از برین برردن

هوی .مل.ها و وابست کردن آنها برسرند

(نقیربالسرادا )93 :9333 ،

امرروزه شررای داخلری

کشورهای توسع نیافت و همچنین روابر دگرگرون شرده برینالمللری ،مقتضری روشهرای
جدیدی اس .ک ب طور عمده ب شکل تهاجم فرهنگی ظهور یافت

اس( .اسپرادلی)91 :9116 ،9

دشمن در جنگ نر  ،بنیانهای فکری و اعتقادی و ایمانی مرد را نشران رفتر و در ترالش
اس .با تضعیف و نابودی آنها ب اهداف خود دس .یابد (احمدزاده کرمرانی)5 :9333 ،؛ بنرابراین
الز اس .با ابزارها و اهداف این جنگ و راهکارهای مقابل با آن آشنا شویم امروزه شراید
پدافند غیرعامل فرهنگی رساتر باشد ،زیررا سررمای گر اری اصرلی دیگرر روی جنرگهرای
مستقیم نیس ،.بلک روی مقول فرهنگی اس ،.بحث فرهنگسازی حوزه پدافنرد غیرعامرل
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مباحث آموزش و پرورش را پوشش میدهد (ابراهیمی)99 :9331 ،؛ بنرابراین گسرترش فرهنرگ
و پرورش با برنام های کوتاه مرد  ،میران مرد

و بلندمرد

بر دانرشآمروزان امرروز کر

گردانندگان آینده این مملک .اسالمی هستند ،ارائ داد تا در آینده در هم جنب های زندگی
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی آن را ب کار برده و با تهدیدا

و خطرا

احتمرالی

ب راحتی مقابل کنند ،معلمان و کارمندان آموزش و پرورش ب عنوان قشر فرهنگی کشور ک
آموزش و تربی .دانشآموزان این قشر مهم جامعر را برر عهرده دارنرد ،اگرر برا اهرداف و
محتوای پدافند غیرعامل و همچنین ابزارهای آموزش این فرهنرگ آشرنا باشرند ،مریتواننرد
دانشآموزان با تدبیر و سیاس .را ک در شأن ایران اسالمی باشرند ،تربیر .کننرد کر بررای
پیشرف .و آینده کشور خیلی مهم اس .بر ایرن اسراس ایرن تحقیرق در پری آن اسر .برا
شناسایی میزان آشنایی دانشآموزان و فرهنگیان آموزش و پرورش استان البرز با جنگ نرر
و پدافند غیرعامل در برابر آن و روشهای توانمندسازی آنها در رابط با پدافنرد غیرعامرل
در برابر جنگ نر را ارائ دهد؟ بنابراین سؤاال

مطرح شده در این تحقیرق بر ایرن شررح

اس :.میزان آشنایی دانشآموزان و فرهنگیان استان البرز با جنگ نر چگون اسر.؟ میرزان
آشنایی دانشآموزان و فرهنگیان استان البرز با پدافند غیرعامل در برابر جنرگ نرر چگونر
اس.؟ روشهای توانمندسازی پدافند غیرعامل دانشآمروزان و فرهنگیران اسرتان البررز در
برابر جنگ نر کدامند؟
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پدافند غیرعامل نیاز ب یک برنام ریزی فرهنگی دارد ،می توان این فرهنگ را توس آموزش

اهداف پژوهش
 9تعیین میزان آشنایی دانشآموزان دوره دبیرستان استان البرز با جنگ نر
 2تعیین میزان آشنایی فرهنگیان دوره دبیرستان استان البرز با جنگ نر
 3میزان آشنایی دانشآموزان و فرهنگیان دوره دبیرستان استان البرز با پدافند غیرعامرل
در برابر جنگ نر
 4تعیین روشهرای توانمندسرازی پدافنرد غیرعامرل دانرشآمروزان و فرهنگیران دوره
دبیرستان استان البرز در برابر جنگ نر
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مباني نظری و پيشينهشناسي تحقيق
پيشينهشناسي
بررسی زمین های جنگ نر و نقشهای پیشرگیران و مقابلر ای برا آن عنروان پژوهشری
اس .ک توس حبی ،مالمیر و حبی ( )11 :9313انجا شرده اسر .در ایرن پرژوهش ضرمن
فصلنام علمی مطالعا

معرفی زمین های جنگ نر ب روشهای توانمندسازی و مقابل ای با آن اشاره شده اس .ک
ب ترتیب اولوی .عبار اند از :شناسایی افرراد مفسردهجرو ،اراذل و اوبراش و ؛ کشرف و
شناسایی اقداما

مفسده و مجرمان  ،شناسایی و اطالعرسانی نسب .ب وجرود مراکرز فسراد
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ب مراجع ذیصالح ،ایجاد امید و توکل ب خدا؛ تعمیق اعتقادا

دینی و پیوندهای معنروی،

ایجاد باورها ،عقاید و نگرش مثب .ب خود؛ افزایش کرام .و عرز

نفر

در شرهروندان

شریفیراد ( )996 :9311ب «بررسی میزان آشنایی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریرز
با جنگ نر و راههای مقابل با آن» پرداختر و نترایج بیرانگر آن اسر .کر میرزان آشرنایی
دانشجویان با جنگ نر در حد متوس بوده ،در این بین میزان آَشنایی دانشجویان رشت های
علو انسانی با جنگ نر بیشتر از سایر دانشجویان بوده ،میزان آشنایی دانشرجویان پسرر از
دانشجویان دختر بیشتر بوده ،دانشجویان با سرن براالتر از دانشرجویان کرمسرنترر آشرنایی
بیشتری با جنگ نر داشت اند ،دانشجویان متدینتر بیشتر از سایر دانشجویان با جنگ نر و
راههای مقابل با آن آَشنایی داشت اند از راهکارهای مقابل با تهدید ،مدیری .تهدیرد اسر.؛
یعنی ح ف زمین های اثرپ یری جامع از امواج تهدیرد نرر اسر .کر در دو محرور قابرل
پیگیری اس -9 :.اصالح عوامل و زمینر هرای عینری ایجراد واگرایری شرهروندان از سیاسر .و
حکوم.؛  -2ایجاد ارزشهای انسجا بخش توس

حکوم( .حسینی )63 :9331 ،قدسری ()56 :9311

در تحقیقی ب این نتیج رسیده اس .ک  :مفهو امنی .و قدر

دچار تحول معنایی وسیعی

گشت و نقش رسان های همگانی در این میان بسریار چشرمگیر اسر .نرائینی ( )93 :9333در
پژوهشی چیستی ،ابعاد و ویژگیهای جنگ نر را تشریح کرده اس ،.ایشان بیان کررده کر
جنگ نر ب عنوان منبع و کانون اصلی تهدید در محی امنیتی جدید ب شمار میرود متقری
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( )43 :9331در مقال ای بیان میکند :جنگ نر یکی از الگوهای براندازی کمشرد

محسروب


میشود ک آمریکاییها در قالب ادبیا

دموکراتیک ب کار گرفت انرد قربانخرانی و صرالحی

مرتب با تهاجم فرهنگی اس .و درنهای .منجر ب کاهش اعتمادبر نفر

و همچنرین فررار

نخبگان از کشور میشود
مباني نظری
توسع آگاهی بخشی در کشور ب عنوان یکی از زیرسراخ .هرای توسرع  ،مهرم و حرائز
اهمی .اس.

(اسدی ،وحیدپور و عقیلی)94 :9311 ،

طی دو ده گ شت حوادث طبیعی در سراسرر

دنیا منجر ب مرگ حداقل س میلیون نفر شده و  311میلیون نفر انسان دیگر نیرز بر نحروی
آسیب دیدهاند حوادث غیرطبیعی جنگ ک بیشتر از هم رخ میدهد ،آسیبهای فراوانی ب
انسان رسانده ،طوری ک بر اساس آمار موجود ،بشری .در طول پنج هزار سال تاریخ تمدن
خود  94هزار جنگ را دیده و در این جنگها بیش از چهار میلیارد انسان جان باخت اند در
طی این چندهزار سال فق  253سرال بردون جنرگ و مناقشر بروده اسر.

(کلرمران)2112 ،9

امروزه در قرن  29شیوه سلط و کشورگشایی فرق کرده اس .و ب شیوهای کر جنرگ نرر
(تهاجم فرهنگی) نامیده میشود ،روی آوردهانرد ،چرون ایرن شریوه هزینر کمترری دارد و
محکوما
عملیا

بینالمللی هم ندارد

(امینیان)1 :9335 ،

یکی از شیوههای جنگ نرر توسرع بخرش

آفندی جنگ رسان ای و گسترش هدفمند شبک های ماهواره ای اس ،.یعنی در این

ترفند دشمن میخواهد حرف خود را در چهاردیواری خان ها بیان کند
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( )9311در پژوهشی ب بررسی موانع خلق دانش بومی پرداختنرد کر یکری از ایرن عوامرل

(ضریاییپررور)5 :9334 ،

کشور ایران در طول تاریخ ب دلیل وجود ویژگیهای جغرافیایی ،اقتصادی ،فرهنگی ،طبیعی
و سیاسی ب خصوص واقع شدن در منطقر سروق الجریش خاورمیانر همرواره در معرر،
تهدیدا

و بحرانهای طبیعی و غیرطبیعی زیادی قرار گرفت و ب دنبال آن خسارا

جانی زیادی نیز از این راه ب کشور تحمیل شرده اسر.

(الیاسری و همکراران)93 :9333 ،

مالی و
از نظرر

بالیای غیرطبیعی با پیروزی انقالب اسرالمی و ویژگری ظلرم سرتیزی آن در برابرر مسرتکبران
جهان ،سلط گران تصمیم ب از بین برردن و مقابلر برا آن پرداختنرد در دهر اول انقرالب برا
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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تدارک یک جنگ نابرابر ب سرکردگی رییم بعثی عراق با رهبری صدا از کشور عراق ،کشور
ما را مورد تجاوز و حمل نظامی قرار دادند ولی بعد از هش .سرال جنرگ کر نتوانسرتند بر
اهداف شو خود دس .یابند ،ب فکر تهراجم فرهنگری روی آوردنرد

(عبردالخرانی)6 :9336 ،

در

عرص جنگ نر  ،فرهنگ ،نوع نگرش ،هوی .افراد و  ،مورد نظر قررار مریگیررد ،در ایرن
روش دشمن نیاز ب پرتاب نارنجک ندارد ،زیرا امروزه تلفن همراه همین نقش را برر عهرده
فصلنام علمی مطالعا

میگیرد ،زخمی نمیکند ،صدا ندارد ،اما آسیب خود را میرساند؛ یعنی سبک زندگی غربری
و آمریکایی در کشورهای مختلف ترویج می شود؛ بنابراین امکان دفاع را باید تررویج کررد،
زیرا ظاهراً حمل ای نیس .ک دفاع ترویج شود

(کرمری)94 :9331 ،

در پاسخ ب این پرسش کر
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جنگ نر چیس.؟ صاحبنظران و محققان پاسخهای متفاوتی دادهاند مفهو جنگ نر کر
در برابر جنگ سخ .ب کار میرود ،دارای تعریف واحدی نیس .ک مورد پ یرش همگران
باشد ،تلقی و برداش .افراد ،جریانها و دول.های گوناگون از جنگ نر تا حدی متفراو
اس .همچنین در برخی از تعاریف مرز بین جنگ نر  ،عملیا
نر مشخص نیس .برخی از پاسخها ب این پرسش عبار

روانی ،قدر

نر و تهدید

اس .از:

 9برخی جنگ نر را تالش برنام ریرزی شرده بررای اسرتفاده از ابزارهرا و روشهرای
تبلیغی ،رسان ای ،سیاسی و روانشناختی ،برای تأثیر نهادن بر حکوم.ها ،گروههرا و
مرد کشورهای خرارجی بر منظرور تغییرر نگررشهرا ،ارزشهرا و رفتارهرای آنران
میدانند(فازیو)2111 ،9

 2بعضی ،استفاده یک کشور از قدر

نر برای دستکاری افکار عمومی کشور آماج و

تغییر ترجیحا  ،نگرشها و رفتارهای سیاسی آنان را جنگ نر میدانند
 3جنگ نر عبار

(نیا)2113 ،2

اس .از هرگون اقدا غیرخشون.آمیز ک ارزشهرا و هنجارهرای

جامع هدف را مورد هجو قرار میدهد و سررانجا منجرر بر تغییرر در الگوهرای
رفتاری موجود و خلق الگوهای جدید میشود ک برا الگوهرای رفتراری مرورد نظرر
نظا حاکم تعار ،دارد
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(کرمی)95 :9331 ،
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. Fazio
2.Nya


با توج ب این امر لزو توج ب راههای مقابل با جنگ نر دشرمنان ضرروری بر نظرر
نابرابر حفظ کند؟ و در مورد هرکدا از شررایطی کر ممکرن اسر .اتفراق بیافترد ،چگونر
پاسخگو بوده و خود را تطبیق میدهد؟ یکی از نیازهای بشر حفرظ بقرا اسر .کر راهبررد
اصلی هر جامع محسوب میشود ،بنابراین اگر ملتی نتواند بقا و هوی .خود را حفظ کنرد،
کم کم از بین میرود جوامعی ک توانست اند بقای خود را حفظ کنند ،جوامعی بودهانرد کر
توانایی پاسخگویی ب نیازها و تطابق با تغییر شرای را داشرت انرد انسرانشناسران معتقدنرد
مل.هایی در طول تاریخ باقی میمانند ک بتواننرد مکانیسرم مناسرب بقرای خرود را داشرت
باشند(فردور)92 :9331 ،

راههای حفظ بقا و مقابل با تهدیدا

اول نیازمند شناختن آنها و سپ

طبیعی و غیرطبیعری در مرحلر

داشتن راهبردهای مناسبی اس .ک بحرانهرا را مردیری.

نموده تا نظم جامع محفوظ باقی بماند این راهبردهرا در مقولر پدافنرد غیرعامرل قابلیر.
دنبال شدن دارند پدافند غیرعامل ب عنوان صلحآمیزترین شیوه مقابل برا تهدیردا

و بالیرا،

مقول ای فرهنگی اس .ک نیاز ب زمین سازی مقتضری در جامعر دارد آمروزش و پررورش
میتواند از ارگانهای مهم ترویج این فرهنگ باشرد بر نظرر فالسرف واقرعگرایری علمری
آموزش و پرورش باید انسان را ن تنها برای زندگی در جامع آماده سازد ،بلکر بایرد همر
تواناییهای او را ب منظور آشنایی با جهان و تسل بر آن پرورش دهد از منظر رئالیسمهای
طبیعی هدف آموزش و پرورش ،تربی .و پرورش قوای جسمانی ،روانی ،اجتماعی و آمراده
کردن افراد برای زنردگی در بسرتر اجتمراع و آمرادگی آنهرا بررای مقابلر برا تهدیردا
مشکال

ممکن اس.

(شریعتمداری)91 :9334 ،

و

پدافند غیرعامل مجموعر اقرداماتی اسر .کر

موجب کاهش آسیبپ یری و افزایش پایداری در برابرر تهدیردا
عبار

مقال پژوهشی :بررسی میزان آشنایی دانشآموزان و فرهنگیان دوره دبیرستان استان البرز با جنگ نر و پدافند غیرعامل در برابر آن و 

میرسد؛ بنابراین جامع باید پاسخ دهد ک چگون میخواهد خودش را در برابر این جنرگ

خرارجی مریشرود؛ بر

دیگر کاهش آسیبپ یری زیرساخ .های حیاتی در برابر تهدیدا

خرارجی اسر.

هدف از دفاع غیرعامرل ،اسرتمرار فعالیر.هرای زیربنرایی ،ترأمین نیازهرای حیراتی ،ترداو
خدما رسانی عمومی و تسهیل اداره کشور در شرای تهدید و بحرران تجراوز خرارجی و
حفظ بنی دفاعی ب رغم حمال

خصمان و مخرب دشمن از طریق اجرای طرحهای پدافند

غیررر عامررل و کاسررتن آسرریبپ ر یری مسررتحدثا

و تجهیررزا

حیرراتی و حسرراس کشررور
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اس(.کرمری)4 :9331 ،

در کتاب «فرهنگ وایههای نظامی» دفاع غیرعامل این گون تعریف شده

اسرر :.اسررتفاده از پوشررش ،اختفررا ،اسررتتار ،پراکنرردگی ،فریررب و واپررایش حرکررا
روشنایی(رستمی)94 :9313 ،

در

پدافند غیرعامل ب مجموع اقدا هایی اطالق میگردد ک نیازمنرد

ب کارگیری جنگ افزار نبوده و با اجرای آن میتروان از وارد شردن خسرار هرای مرالی بر
تجهیزا

و تأسیسا

فصلنام علمی مطالعا

این خسار ها و تلفا

حیاتی نظامی و غیرنظامی و تلفا
را ب حداقل ممکن کاهش داد

انسانی جلوگیری نموده یرا میرزان
(موحدینیا)95 :9336 ،

تعاریف مفاهيم
جنگ نرم :حضر

آی.ال خامن ای ( )9313جنگ نر را این گونر تعریرف کرردهانرد:

بینرشت ای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،43تابستان 9411

مجموع زنجیرهای ب هم پیوست از رسان های گوناگون ،اینترن ،.ماهواره ،تلویزیرون ،رادیرو
و ک در جه .مشخص حرک .میکنند تا سررشت تحوال
منظور از جنگ نر در این پژوهش ،سیاس.ها و تبلیغا

جامعر را برر عهرده گیرنرد

علی جمهروری اسرالمی ایرران و

همچنین زیر سؤال بردن فرهنگ ایران اسالمی از طریق رسان های جمعی اس.
پدافند غيرعامل :پدافند غیرعامل آمادهسازی ذهنی ،روحی ،روانی ،اجتماعی و فرهنگری
اس .تا آسیبزایی بالیای طبیعی و غیرطبیعی دشمن کمرنگ یا بیخطر گردد
)95 :9331

(نقیربالسرادا ،

منظور از پدافند غیرعامل در این پژوهش ،شیوههای مقابل و ب حرداقل رسراندن

آسیبهای ناشری از تهراجم فرهنگری از طریرق برنامر هرای پیشرگیران و آگراهی دادن بر
دانشآموزان و فرهنگیان اس.
تهاجم فرهنگي :ایجاد یک حال .بحرانی ،عد تعادل ،اغتشاش و اختالل در سیسرتم را
ک عناصر آن را آداب ورسو  ،اخالقیا

عرف ،سربک زنردگی ،زبران ،ادبیرا  ،جنبر هرای

شناختی ،ارزشها و هنجارها تشکیل میدهد ،تهاجم فرهنگی گویند

(لیند)56 :9131 ،9

روششناسي تحقيق
این تحقیق در زمرره روشهرای توصریفی و راهبررد پیمایشری اسر .و همچنرین از نروع
پژوهش های کاربردی ب شمار مریرود جامعر آمراری تحقیرق شرامل کلیر دانرشآمروزان و
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فرهنگیان (معلمان ،مدیران ،معاونان و مشاوران) مدارس متوسط استان البرز در سال تحصیلی
خوش ای از چهار منطق اسرتان یعنری شرهرهای کررج ،سراوج برال ،،نظرآبراد و گوهردشر.
انتخاب شدند برای گردآوری اطالعا

ب منظور بررسی و سنجش میزان آگاهی دانشآمروزان

و فرهنگیان از جنگ نر و همچنین سنجش میزان آشنایی با پدافند غیرعامرل دانرشآمروزان و
فرهنگیان در برابر جنگ نر از یک پرسشنام محققساخت استفاده شده اسر .کر برر مبنرای
مدل مفهومی پژوهش تدوین گردید (جنگ نرر  ،پدافنرد غیرعامرل در برابرر آن و روشهرای
توانمندسازی در برابر جنگ نر ) ک روایی محتوایی و روایی صروری آن توسر پرنج ترن از
متخصصین این حوزه در سازمان آموزش و پرورش استان و اساتید دانشرگاه  1/11بر دسر.
آمد پایایی این پرسشنام ب شیوه بازآزمایی با استفاده از آزمون همبستگی اسرپیرمن  1/35بر
دسرر .آمررد در حررین طراحرری سررؤاال

و گزینرر هررا متخصصرران موضرروعی در سررازمان

سفارش دهنده طرح پژوهشی مشارک .فعال داشت و ب طور کامل منطبق با نظر ایشران تردوین
شده اند (حراس .و بسیج آموزش و پرورش استان البرز) انجا این مراحرل بر منظرور ترأمین
روایی ابزار ضرور

دارد

(قربانخرانی ،صرالحی و مقرد زاده)9313 :9311 ،

بررای گرردآوری اطالعرا

جه .شیوههای توانمندسازی دانشآموزان و فرهنگیان با پدافند غیرعامل در برابر جنرگ نرر
ابتدا یک مصاحب اکتشافی با ده تن از متخصصین این حوزه در دانشگاه ،آمروزش و پررورش
استان البرز 91 ،تن از فرهنگیان و  21نفر از دانشآموزان برگزیده مسرابقا

قرآنری و درسری

مقال پژوهشی :بررسی میزان آشنایی دانشآموزان و فرهنگیان دوره دبیرستان استان البرز با جنگ نر و پدافند غیرعامل در برابر آن و 

 9311-19بود و نمون آماری برابر  635نفر ( 962فرهنگی و  334دانش آموز) ک بر صرور

در مدارس انجا شد روایی ابزار نیز ب صور محتوایی با توج ب مبانی نظری و توس پرنج
تن از متخصصین این حوزه در سازمان آموزش و پرورش استان و دانشرگاه  1/13بر دسر.
آمد انجا این اقدا برای اطمینان از صح .اندازهگیری ضرور

دارد (قربانخانی و صرالحی،

 )9316پایایی این پرسشنام ب شیوه بازآزمایی  1/31ب دس .آمد همچنین ب منظور مقایسر
میانگین دو گروه از آزمون  Tگروههای مستقل و بررای مقایسر بریش از دو گرروه از آزمرون
کروسکال والی

و ب منظور رتب بندی عوامل از نظرر متخصصران از آزمرون فریردمن اسرتفاده

شده اس .پرسشنام استفادهشده در این تحقیق ب شکل مقیاس گاتمن طراحی شده اس ،.ب
این صور ک در این مقیاس هم سؤاال

با بار مثب .بوده -ک نشران دهنرده آشرنایی بیشرتر
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پاسخگو با جنگ نر و همچنین پدافند غیرعامل در برابر آن بوده اس -.و هم سؤاال

با برار

منفی ک نشان دهنده آشنایی کمتر فرد با جنگ نر و همچنین پدافند غیرعامل ضعیف در برابر
آن بوده اس.
یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
فصلنام علمی مطالعا

 .0ميزان آشنايي دانشآموزان دوره دبيرستان استان البرز با جنگ نرم چگونه است؟
با توج ب تجزی وتحلیل دادهها از بین  334دانش آموز مرورد بررسری در گرروه نمونر ،
میزان آشنایی با جنگ نر  256نفر ( 51درصد) کم 912 ،نفر ( 25/5درصرد) متوسر و 91
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نفر ( 4/4درصد) زیاد بوده اس( .جدول )9
جدول  :0توزيع فراواني ،توصيفي ميزان آشنايي دانشآموزان با جنگ نرم
ميزان آشنایي
با جنگ نرم

فراواني

فراواني
درصد

کم

256

5191

متوس

912

2595

زیاد

91

494

کل

334

91191

ميانگين

91/32

انحراف
معيار

99/33

دامنه
نمرات

2-55

 .2ميزان آشنايي دانشآموزان دوره دبيرستان استان البرز با پدافند غيرعامل در برابرر
جنگ نرم چگونه است؟
با توج ب تحلیل دادهها از بین  334دانش آموز مرورد بررسری در گرروه نمونر  ،میرزان
آشنایی با پدافند غیرعامل در برابر جنگ نر  241نفر ( 54/3درصرد) کرم 992 ،نفرر (21/2
درصد) متوس و  23نفر (شش درصد) زیاد بوده اس.
جدول  :2توزيع فراواني ،توصيفي ميزان آشنايي دانشآموزان با پدافند غيرعامل در برابر جنگ نرم
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ميزان آشنایي با پدافند
غيرعامل

فراواني

فراواني
درصد

کم

241

5493

متوس

992

2192

زیاد

23

591

کل

334

91191

ميانگين

93/63

انحراف
معيار

99/46

دامنه
نمرات

1-56


 .4ميزان آشنايي فرهنگيان دوره دبيرستان استان البرز با جنگ نرم چگونه است؟
با جنگ نر  11نفر ( 61/2درصد) کرم 31 ،نفرر ( 26/1درصرد) متوسر و  23نفرر (96/9
درصد) زیاد بوده اس.
جدول  :4توزيع فراواني ،توصيفي ميزان آشنايي فرهنگيان با جنگ نرم
ميزان آشنایي با
جنگ نرم

فراواني

فراواني
درصد

کم

11

6192

متوس

31

2691

زیاد

23

9699

کل

962

91191

ميانگين

23/12

انحراف
معيار

92/3

دامنه
نمرات

6-61

 .3ميزان آشنايي فرهنگيان دوره دبيرستان استان البرز با پدافنرد غيرعامرل در برابرر
جنگ نرم چگونه است؟
با توج ب تحلیل دادهها از بین  962فرهنگری مرورد بررسری در گرروه نمونر  ،میرزان
آشنایی با پدافند غیرعامل در برابر جنرگ نرر  13نفرر ( 59/2درصرد) کرم 31 ،نفرر (91/1
درصد) متوس و  21نفر ( 91/9درصد) زیاد بوده اس.
جدول  :3توزيع فراواني ،توصيفي ميزان آشنايي فرهنگيان با پدافند غيرعامل در برابر جنگ نرم
ميزان آشنایي با
پدافند غيرعامل

فراواني

فراواني
درصد

کم

13

5992

متوس

31

9191

زیاد

21

9199

کل

334

91191

ميانگين

29/11

انحراف

دامنه

معيار

نمرات

99/13

مقال پژوهشی :بررسی میزان آشنایی دانشآموزان و فرهنگیان دوره دبیرستان استان البرز با جنگ نر و پدافند غیرعامل در برابر آن و 

با توج تحلیل دادهها از بین  962فرهنگی مورد بررسی در گروه نمون  ،میزان آشرنایی

4-61

 .0آيا ميزان آشنايي دانشآموزان دوره دبيرستان استان البرز با جنگ نرم با توجه بره
جنسيت آنها تفاوت دارد؟
مقایس میانگین میزان آشنایی دانشآموزان دوره دبیرستان استان البرز برا جنرگ نرر برا
توج ب جنسی .آنها نشان میدهد ک در سطح توصیفی آشنایی با جنگ نر دانشآمروزان
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دختر کمی بیشتر ( )M=19.51, SD=11.73از میانگین آشنایی با جنگ نر دانشآمروزان پسرر
 )M=19.13,بوده اس ،.با توج ب مقدار  pمحاسب شرده کر برابرر  1/513و از

(SD=11.96

سطح معنیداری   =1/16بزرگ تر اس ،.از نظر آماری تفراو

معنراداری برین دو گرروه

وجود ندارد
جدول  :0آزمون  Tبراي مقايسه ميانگين ميزان آشنايي با جنگ نرم دانشآموزان دختر و پسر
فصلنام علمی مطالعا

جنسيت

N

M

SD

دختر

914

91/93

99/13

پسر

911

91/69

99/15

t

df

p

1/414

332

1/513
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 .6آيا ميزان آشنايي دانشآموزان دوره دبيرستان استان البرز با پدافنرد غيرعامرل در
برابر جنگ نرم با توجه به جنسيت آنها تفاوت دارد؟
مقایس میانگین میزان آشنایی دانشآموزان دوره دبیرستان استان البرز با پدافند غیرعامرل
در برابر جنگ نر نشان میدهد ک در سطح توصیفی آشنایی برا جنرگ نرر دانرشآمروزان
دختر کمی بیشتر
(SD=11.9

(SD=11.99

 )M=18.81,از میانگین آشنایی با جنگ نر دانشآموزان پسرر

 )M=18.34,بوده اس ،.با توج ب مقدار  pمحاسب شرده از نظرر آمراری تفراو

معناداری بین دو گروه وجود ندارد
جدول  :6آزمون  Tبراي مقايسه ميانگين ميزان آشنايي با پدافند غيرعامل در برابر جنگ نرم دانشآموزان
جنسيت

N

M

SD

دختر

914

93/39

99/11

پسر

911

93/34

91/1

t

df

p

1/399

332

1/165

 .9آيا ميزان آشنايي فرهنگيان دوره دبيرستان استان البرز با جنگ نررم برا توجره بره
جنسيت آنها تفاوت دارد؟
مقایس میانگین میزان آشنایی فرهنگیان دوره دبیرستان استان البرز با جنگ نر با توجر
955

ب جنسی .آنها نشان میدهد ک در سطح توصیفی آشنایی برا جنرگ نرر فرهنگیران مررد
بیشتر از میانگین آشنایی با جنرگ نرر فرهنگیران زن بروده اسر ،.برا توجر بر مقردار p




محاسب شده ،از نظر آماری تفاو

معناداری بین دو گروه وجود دارد و برر اسراس مقایسر

جدول  :9آزمون  Tبراي مقايسه ميانگين ميزان آشنايي با جنگ نرم فرهنگيان زن و مرد
جنسيت

N

M

SD

زن

13

91/94

1/19

مرد

14

21/99

93/14

t

df

p

4/2

332

1/119

 .9آيا ميزان آشنايي فرهنگيان دوره دبيرستان استان البرز با پدافند غيرعامل در برابرر
جنگ نرم با توجه به جنسيت آنها تفاوت دارد؟
مقایس میانگین میزان آشنایی فرهنگیان دوره دبیرستان استان البرز با پدافند غیرعامرل در
برابر جنگ نر با توج ب جنسی .آنها نشان میدهرد کر در سرطح توصریفی آشرنایی برا
جنگ نر فرهنگیان مرد بیشتر

(SD=13.27

 )M=25.32,از میانگین آشنایی با پدافند غیرعامل

در برابر جنرگ نرر فرهنگیران زن ( )M=18.83, SD=13.20بروده اسر .بر منظرور مقایسر
میانگینها و با توج ب برابری واریان ها از آزمون  tمستقل ب روش واریان

ادغرا شرده

استفاده شد ،با توج ب  -pمقدار محاسب شده ک از سطح معنیداری   =1/16کوچک ترر
معنراداری برین دو گرروه وجرود دارد و برر اسراس مقایسر

اس ،.از نظرر آمراری تفراو

میانگینها میتوان گف .ک آشنایی با پدافند غیرعامل در برابرر جنرگ نرر فرهنگیران مررد

مقال پژوهشی :بررسی میزان آشنایی دانشآموزان و فرهنگیان دوره دبیرستان استان البرز با جنگ نر و پدافند غیرعامل در برابر آن و 

میانگینها میتوان گف .ک آشنایی با جنگ نر فرهنگیان مرد بیشتر از فرهنگیان زن اس.

بیشتر از فرهنگیان زن اس.
جدول  :3آزمون  Tبرای مقایس میانگین میزان آشنایی با پدافند غیرعامل در برابر جنگ نر فرهنگیان زن و
مرد
جنسيت

N

M

SD

زن

13

93/33

1/21

مرد

14

26/32

93/21

t

df

p

3/6

332

1/119
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 .9آيا ميزان آشنايي فرهنگيان دوره دبيرستان استان البرز با جنگ نررم برا توجره بره
ميزان تحصيالت آنها تفاوت دارد؟
مقایس میزان آشنایی فرهنگیان با جنگ نر با توج ب میزان تحصیال
محاسبا

آنها بر اسراس

بر دسر .آمرده و چرون مقردار p

از طریق آزمون ناپارامتریک کروسکال والی

کوچک تر از سطح معنیداری  α=1/16اس ،.میتوان گف .میزان آشنایی فرهنگیان با جنگ
فصلنام علمی مطالعا

نر با توج ب میزان تحصیال

آنها یکسان نیس .و تفاو

فرهنگیان با جنگ نر با توج ب میزان تحصیال
و باالتر و سپ

می دهد ک فرهنگیان فوق لیسان

معنی داری بین میزان آشرنایی

آنها وجود دارد مقایس رتبر هرا نشران
فرهنگیان لیسان

بر ترتیرب بیشرترین
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میزان آشنایی را با جنگ نر دارند و فرهنگیان دیپلم و فوق دیپلم ب ترتیب کمتررین میرزان
آشنایی را با جنگ نر دارند
جدول  :9آمارههاي آزمون کروسکال واليس براي مقايسه آشنايي ميزان فرهنگيان با جنگ نرم
ميزان آشنایي با جنگ نرم

میزان
تحصیال

تعداد

ميانگين

آماره

درجه

رتبه

کایدو

آزادی

دیپلم

3

44/65

فوق دیپلم

23

46/13

13

33/42

23

33/36

لیسان
فوق لیسان

و باالتر

91/19

3

معنيداری

1/111

 .01آيا ميزان آشنايي فرهنگيان دوره دبيرستان استان البررز برا پدافنرد غيرعامرل در
برابر جنگ نرم با توجه به ميزان تحصيالت آنها تفاوت دارد؟
مقایس میزان آشنایی فرهنگیان با پدافند غیرعامل در برابر جنگ نر بر اساس محاسبا
از طریق آزمون ناپارامتریک کروسکال والی

ب دس .آمده و چون مقدار  pکوچرک ترر از

سطح معنیداری  α=1/16اس ،.فر ،صفر رد می شرود درنتیجر مریتروان گفر .میرزان
آشنایی فرهنگیان با پدافند غیرعامل در برابر جنگ نر با توج ب میرزان تحصریال
953



یکسان نیس .مقایس رتب ها نشان میدهد ک فرهنگیان لیسان
لیسان

و سپ

آنهرا

فرهنگیران فروق -

و باالتر ب ترتیب بیشترین میزان آشنایی را با پدافند غیرعامل در برابرر جنرگ نرر


دارند و فرهنگیان فوق دیپلم و دیپلم ب ترتیب کمترین میزان آشنایی را با پدافنرد غیرعامرل
جدول  :01آمارههاي آزمون براي مقايسه ميزان آشنايي فرهنگيان با پدافند غيرعامل در برابر جنگ نرم
ميزان آشنایي با پدافند غيرعامل

میزان
تحصیال

تعداد

ميانگين

آماره

درجه

رتبه

کایدو

آزادی

دیپلم

3

69/16

فوق دیپلم

23

44/25

13

36/12

23

11/21

لیسان
فوق لیسان

و باالتر

91/14

3

معنيداری

1/111

.00آيا ميزان آشنايي دانش آموزان دوره دبيرستان استان البرز با جنگ نرم با توجه به
رشته تحصيلي آنها تفاوت دارد؟
مقایس میزان آشنایی دانش آموزان با جنگ نر برر اسراس محاسربا
ناپارامتریک کروسکالوالی

از طریرق آزمرون

ب دس .آمده و چون مقدار  pکوچک تر از سرطح معنریداری

 α=1/16اس ،.فر ،صفر رد می شود درنتیج میتوان گف .میزان آشنایی دانشآموزان برا
جنگ نر با توج ب رشت تحصیلی آنها یکسان نیس .مقایس رتب ها نشان مری دهرد کر
دانشآموزان رشت های علو تجربی ،علو انسانی ،ریاضری و فیزیرک بر ترتیرب بیشرترین
میزان آشنایی را با جنگ نر دارند و دانشآموزان رشت های کار و دانش و فنری و حرفر ای

مقال پژوهشی :بررسی میزان آشنایی دانشآموزان و فرهنگیان دوره دبیرستان استان البرز با جنگ نر و پدافند غیرعامل در برابر آن و 

در برابر جنگ نر دارند

ب ترتیب کمترین میزان آشنایی را با جنگ نر دارند
جدول  :00آمارههاي آزمون کروسکال واليس براي مقايسه ميزان آشنايي دانشآموزان با جنگ نرم
آشنایي با جنگ نرم

رشت تحصیلی

تعداد

ميانگين

آماره

درجه

رتبه

کایدو

آزادی

علو انسانی

913

213/33

علو تجربی

13

291/19

ریاضی و فیزیک

919

215/42

فنی و حرف ای

61

951/23

کار و دانش

62

931/11

22/53

4

معنيداری

1/119

951




 .02آيا ميزان آشنايي دانشآموزان دوره دبيرستان استان البرز با پدافند غيرعامرل در
برابر جنگ نرم با توجه به رشته تحصيلي آنها تفاوت دارد؟
مقایس میزان آشنایی دانشآموزان با پدافند غیرعامل در برابر جنگ نر بر اسراس محاسربا
ب دس .آمده و چون مقدار  pکوچک تر از سرطح

از طریق آزمون ناپارامتریک کروسکال والی

معنیداری  α=1/16اس ،.فر ،صرفر رد مری شرود درنتیجر مریتروان گفر .میرزان آشرنایی
فصلنام علمی مطالعا

دانشآموزان با پدافند غیرعامل در برابر جنگ نر با توج ب رشت تحصیلی آنها یکسان نیسر.
و تفاو معنی داری بین میزان آشنایی دانشآموزان با پدافنرد غیرعامرل در برابرر جنرگ نرر برا
توج ب رشت تحصیلی آنها وجود دارد مقایس رتب ها نشان می دهد ک دانشآموزان رشت هرای

بینرشت ای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،43تابستان 9411

ریاضی و فیزیک ،علو انسانی و علو تجربی ب ترتیرب بیشرترین میرزان آشرنایی را برا پدافنرد
غیرعامل در برابر جنگ نر دارند و دانشآموزان رشت های کرار و دانرش و فنری و حرفر ای بر
ترتیب کمترین میزان آشنایی را با پدافند غیرعامل در برابر جنگ نر دارند
جدول  :02آمارههاي آزمون کروسکالواليس مقايسه ميزان آشنايي دانشآموزان با پدافند غيرعامل در
برابر جنگ نرم
ميزان آشنایي با پدافند
غيرعامل

رشت
تحصیلی

تعداد

ميانگين

آماره

درجه

رتبه

کایدو

آزادی

علو انسانی

913

216/55

علو تجربی

13

911/36

ریاضی و فیزیک

919

236/52

فنی و حرف ای

61

961/31

کار و دانش

62

913/14

22/53

4

معنيداری

1/111

 -04روشهاي توانمندسرازي پدافنرد غيرعامرل دانرشآمروزان و فرهنگيران دوره
دبيرستان استان البرز در برابر جنگ نرم از نظر آنها چگونه است؟
تجزی وتحلیل دادهها از طریق آزمون ناپارمتریک فریردمن نشران داد کر اولویر .مرؤثر
بودن  59مورد از روشهای توانمندسازی و آگراهی دانرشآمروزان و دیگرر شرهروندان برا
911



پدافند غیرعامل در برابر جنگ نر ب شرح جدول  93اس.


جدول  :04ترتيب روشهاي مؤثر در توانمندسازي و پدافند غيرعامل در برابر جنگ نرم
ميانگين

آموزش استفاده صحیح و مفید از اینترن ،.ماهواره و موبایرل در جلسرا

9

31933

2

35959

گسترش مفاهیم پدافند غیرعامل در فرهنگ عمومی

3

36932

تقوی .مسئولی.پ یری شهروندان نسب .ب سرنوش .کشور

4

34953

گسترش عواطف عمیق میهندوستی در میان شهروندان

6

34969

5

34941

1

34933

آموزش اصل فریب دشمن در پدافند غیر عامل در برابر جنگ نر

3

34922

عالئم و نشان های حمل فرهنگی برای مرد توضیح داده شود

1

34993

شناخ .فتن ها و ترفندهای دشمن و مقابل صحیح با آن

91

34913

آموزش اصل مقاو سازی در پدافند غیر عامل در برابر جنگ نر

99

34912

92

33913

93

33936

94

33912

96

33953

95

33959

91

33941

93

33931

ترویج فرهنگ ایثار و شهاد

91

33931

آموزش اصل اختفاء در پدافند غیر عامل در برابر جنگ نر

21

33991

آموزش اصل پراکندگی در پدافند غیر عامل در برابر جنگ نر

29

33991

اطالعرسانی ب موقع برای ایجاد آمادگی دائمی در مرد

پرورشری و گفرتن

مزایا و معایب این وسایل ارتباطی در مدارس

ترویج فرضی نجا بخش نماز در خانواده ،مدرس و سطح جامع و اقام آن بر منظرور قطرع
ریش فحشاء و منکرا
ایجاد و گسترش اماکن فرهنگی ،مطالعاتی ،علمی ،باشرگاه هرا و سرالن هرای ورزشری ،کرانون هرای
پرورشی ،فرهنگسراها ،کتابخان ها ،فضاهای تفریحی سالم ،فضای سبز و پارکها در سطح جامع

تقوی .اعتمادب نف

مرد ب داشت های فرهنگی و ملی خود

توزیع  CDیا  DVDآموزشی درباره جنگ نر و پدافند غیر عامرل در برابرر آن بر صرور
رایگان در بین دانشآموزان
آشنایی و ایجاد شناخ .و معرف .نسب .ب اما عصر (عج) و فرهنگ مهدوی.
ساخ .و تولید فیلم های ج اب با رعای .شئونا

اخالقری و مبتنری برر پیشرین تراریخی برا

هدف تقوی .هوی .ملی و م هبی

مقال پژوهشی :بررسی میزان آشنایی دانشآموزان و فرهنگیان دوره دبیرستان استان البرز با جنگ نر و پدافند غیرعامل در برابر آن و 

ردیف

رتبه

روشهای توانمندسازی پدافند غيرعامل در برابر جنگ نرم

ترغیب نوجوانان و جوانان ب حفظ امنی .ملی
مسئولین سیاسی و اجرایی کشور سعی کنند با مرد رو راس .باشند ،اگر در جرایی عمرل یرا
تصمیم اشتباهی انجا گرفت اس ،.جرأ

اقرار ب آن را داشت باشند

استفاده از فناوری و تکنولویی در توسع و ترویج اخالق ،تفکرر دینری ،مناسربا

اجتمراعی،

شناخ .ترفندهای دشمن ،ایجاد معرف .در همنوعان نسب .ب فضرایل انسرانی ،پیشرگیری از
آسیبها اجتماعی ،اعتقادی و
در بین نوجوانان و جوانان
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ردیف

فصلنام علمی مطالعا
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رتبه

روشهای توانمندسازی پدافند غيرعامل در برابر جنگ نرم

ميانگين

22

33994

جلب اعتماد عمومی ب منابع اطالعرسانی داخلی

23

33914

ساخ .فیلمها و نمایشنام های ج اب با هدف ایجاد اتحاد و همبستگی ملی

24

32911

26

32915

25

32913

21

32919

23

32913

شناسایی اهداف جنگ نر دشمن برای معلمان و دانشآموزان

21

32955

ترغیب نوجوانان و جوانان ب حفظ تمامی .ارضی کشور

31

32956

39

32959

32

32931

آموزش اصل استتار در پدافند غیر عامل در برابر جنگ نر

33

32933

ویژگیهای عوامل داخلی دشمن برای شهروندان تبیین شود
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32995
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35
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39911
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39962
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39999
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ترغیب نوجوانان و جوانان ب حفظ استقالل کشور
مقاو سازی فکری مرد برای کاهش خسارا
روشن کردن افکار عمومی از خطرا

جنگ نر

استفاده ناسنجیده و غیراخالقی از رسان هرای ارتبراطی

جدید مثل ماهواره ،اینترن .و موبایل و

والی .پ یری و توج جدی ب دستورا

و رهنمودهرای ولری فقیر در عرصر هرای مختلرف

سیاسی ،اجتماعی ،اخالقی و اجرای فرامین والی .ب منظرور مصرون مانردن از انحرافرا

و

پیشگیری از تفرق و اختالف
کم رنگ نمودن جاذب های فرهنگی غرب ب صور های مختلف ازجمل زدودن خرافا و زنرده
نگ داشتن سن.های اصیل م هبی و رواج و نشر جاذب های فرهنگهای اسالمی و ملی

از بین بردن احساس حقار در مورد فرهنگ خودی از طریق معرفی فرهنگ غنی و مترقری اسرال
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ارتقای ح

حفظ هوی .م هبی برای شهروندان از طریق آموزش و پرورش و صداوسیما

توج دادن نشری های فعال جامع ب ارزشهرای انسرانی نظیرر خودشناسری و پری برردن بر
کرام .و شراف .انسانی خود
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ارتقای سطح فرهنگی جامع با چاپ و تولید کتب و نشریا  ،رمان های مختصر برای مقابلبا تهاجما

فرهنگی از این طریق


ردیف
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45

31954

تشریح جنگ نر و پدافند غیر عمل در برابر آن در جلسا

41

31933

اختصاص چند واحد درسی با عنوان پدافند غیرعامل ب دروس هم رشت ها در مدارس

43

23991

41

25936

61

26923

69

26929

62

24916

63

24915

64

23961

66

23941

65

23943

61

23939

توج سیاس.گ اران فرهنگی ب امر دفاع غیر عامل

63

23922

ب کارگیری تواناییهای نخبگان در تثبی .مبانی فرهنگی و اجتماعی دفاع غیر عامل

61

23991

وارد کردن بحث پدافند غیرعامل ب متون آموزشی مقطع ابتدایی تا دانشگاه

51

22915

59

29965

کنترل و نظار

حفظ هوی .ملی برای شهروندان از طریق آموزش و پرورش و صداوسیما

انجمن اولیاء و مربیان مدارس

دانش آموزان برای جلوگیری از رد و بدل کردن عک ها ،نوارهرا و و ارائر

آموزشهای مناسب ب نوجوانان

پیرامون اثرا

پرمحتوا کردن کالسهای قرآن و تعلیما

نامطلوب این ابزارها

دینی با استفاده از راهبردهرای جدیرد آموزشری و

رعای .مراحل یادگیری برای درونی کردن باورهای دینی
باال بردن سطح آگاهی جوانان در مورد تهاجم فرهنگی دشمن و خطراتی ک در سر راه اسر.
از طریق سخنرانی ها و تشکیل سمینارها و سایر شیوه های فرهنگی برا اسرتفاده از قالرب هرای
هنری مؤثر
تمرکززدایی و توزیع مراکز اطالعرسانی برای ارائ کمکهای اولی جنگ نر
پناهگاه های جنگ نر مانند خواص ،روحانیون ،مساجد ،دانشگاه ،مدرس  ،بسیج ،روزنامر هرا،
سای .های اینترنتی ،صداوسیما و حتی خانواده نیز حال .جنگی گرفت تا در صور

لزو بر

یاری افراد آسیبدیده بشتابند
مطالب جالب و زیادی در رابط با پدافند غیر عامل در سرای.هرای اینترنتری بررای مخاطبران
ارائ گردد
ب تصویر کشیدن ارزش های عالی اسالمی ب صور

فیلم ها و سرریال هرای مناسرب بر ویرژه

مقال پژوهشی :بررسی میزان آشنایی دانشآموزان و فرهنگیان دوره دبیرستان استان البرز با جنگ نر و پدافند غیرعامل در برابر آن و 

ميانگين

صحن های زیبا و سازنده و ایثارگریهای جوانان در هش .سال دفاع مقدس
ایجاد سوءظن دائمی شهروندان نسب .ب دشمن
اشاع برنام هایی ک بتواند تهاجم فرهنگی را ب عنوان یک خطر عظیم در اذهان زنرده و تنرور
آن را گر نگ دارد

تولید فیلم های م هبی ،بامحتوا و آموزنده و با رعای .مسرائل دینری و مر هبی در فریلم هرا و
سریالهایی ک تولید میشود برای تقوی .هوی .م هبی و دینی شهروندان
تولید فیلمهایی مستند درباره آثار استفاده ناسنجیده از رسان های ارتباطی جدید
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نتيجهگيری و پيشنهاد
الف :نتيجهگيري
با توج ب نتایج ب دس.آمرده از تحقیرق در سرؤاال

اول و سرو مریتروان گفر .کر

دانشآموزان و فرهنگیان استان البرز آشنایی کاملی با جنگ نر ندارند و آنها بر خصروص
دانشآموزان اهداف دشمنان را از تولید برنام های ماهوارهای ،سایبری ،رادیویی و
فصلنام علمی مطالعا

وسایل فناوری اطالعا

دیگرر

ک میشود از طریق آنها راح .تر افکار مردمان جوامرع را تحر.

تأثیر قرار داد ،آگاهی ندارند و بیشتر افراد مورد آزمون همان عملی را انجرا مریدهنرد کر
دشمنان و استعمارگران میخواهند و بعضی از افراد جامع مرا در برابرر جنرگ رسران ای و
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فرهنگی استعمارگران نومنفعالن عمل میکنند و با توج ب اینک دشمنان جه .ضرب زدن
هرچ بیشتر ب مسلمانان ب خصوص در کشور ما باورهای م هبی و اعتقادا

آنها را مورد

هدف قرار دادهاند و امروزه از طریق انجمنهرای فراماسرونری سرعی در بر وجرود آوردن
فرق های م هبی ساختگی و نوظهور و ب خصوص شیطانپرستی دارنرد و بر شرد

جهر.

موفقی .خود در این زمین سرمای گ اری و تبلی میکنند و متأسفان بعضی از دانشآمروزان
تح .تأثیر آنها قرار گرفت و ارتبراط مسرتقیم یرا غیرمسرتقیم برا آنهرا دارنرد و ایرن اوج
مغلوبی .در برابر جنگ نر دشمن اس .ک باید چارهاندیشی شود نتایج بر دسر .آمرده از
این تحقیق با یافت های عزیزی ( )9333و شکوهی مقد و همکاران ( )9319ک نشان دادنرد
میزان آشنایی با جنگ نر  33/6درصد دانشجویان کم 52/3 ،درصد متوسر و  4/2درصرد
زیاد بوده اس ،.همسویی دارد
طبق نتایج ب دس .آمده از سؤاال
وزار

 2و 4؛ میتروان گفر .کر جامعر مرا بر خصروص

آموزش و پرورش در زمین روشهای مقابل و پیشگیری با جنرگ نرر برر اسراس

فرهنگسازی زیاد موفق عمل نکرده اس .و بیشتر این قشر از جامع ما در مقابل جنگ نر
منفعالن عمل میکنند و در زمین آمادهسازی ذهنی ،روحری ،روانری ،اجتمراعی و فرهنگری
دانشآموزان و معلمان در برابر جنگ نر وزارتخان برنام های جامع ،هدفمنرد و مردونی را
نتوانست اس .اجرا کند این نتایج با یافت های زیوری رحمان ( )9331در استان کرمان نشان
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داد میزان آشنایی آنان با پدافند غیرعامل در برابر این عوامل (ب این نتیج رسرید کر میرزان


آشنایی  43درصد دانش آموزان با پدافند غیرعامل باال و  61درصد پرایین و میرزان آشرنایی
اولیاء با پدافند غیرعامل پایین و  33درصد باال بوده اس ).همخوانی دارد بر اسراس نترایج
ب دس .آمده از سؤال  6تا  3میتوان گف .ک میزان آشنایی دانرشآمروزان برا جنرگ نرر و
پدافند غیرعامل در برابر آن در بین دختران و پسران تفاو

ندارد و هر دو بر طرور تقریبری

در یک سطح هستند ،این نتایج با یافت های زیوری رحمان ( )9319همخوانی دارد؛ بنابراین
برنام ریزان و مسئولین باید برای هر دو نوع مدرس برنام های همسان داشرت باشرند؛ ولری
فرهنگیان مرد بیشتر از فرهنگیان زن با جنگ نرر و پدافنرد غیرعامرل در برابرر آن آشرنایی
دارند طبق یافت های سؤاال

 1و  91تحقیرق فرهنگیران فروق لیسران

و براالتر و سرپ

فرهنگیان لیسان  ،فوق دیپلم و دیپلم ب ترتیب بیشرترین میرزان آشرنایی برا جنرگ نرر و
پدافند غیرعامل در برابر آن را دارنرد ،بنرابراین مریتروان گفر .کر هرچقردر تحصریال
فرهنگیان بیشتر شود ،آنها بهتر میتوانند اهداف دشمن را تشخیص دهند و راههای مقابلر
با جنگ نر دشمن و چگون خنثی کردن حمال

نر دشمن را بهتر میدانند و ب دنبال آن

فرهنگیان با سواد باالتر آسیبپ یری کمتری نسب .ب فرهنگیان کرمسروادتر از سرلط گرران
خواهند داش .یافت های سؤاال

 99و  92نشران داد کر دانرشآمروزان رشرت هرای علرو

تجربی ،علو انسانی ،ریاضی و فیزیک ب ترتیب بیشترین میرزان آشرنایی برا جنرگ نرر و
پدافند غیرعامل در برابر آن را دارند و دانشآموزان رشت های کار و دانش و فنی و حرف ای

مقال پژوهشی :بررسی میزان آشنایی دانشآموزان و فرهنگیان دوره دبیرستان استان البرز با جنگ نر و پدافند غیرعامل در برابر آن و 

 65درصد کارمندان با پدافند غیرعامل باال و  44درصد پرایین و میرزان آشرنایی  52درصرد

ب ترتیب کمترین میزان آشنایی با جنگ نر و پدافند غیرعامل در برابر آن را دارند؛ شاید ب
این دلیل باشد ک در مدارس کار و دانش و فنی و حرف ای بیشتر تقوی .مهرار

فنری مرد

نظر قرار میگیرد تا تربی .دینی و م هبی ،فرهنگی و اعتقادی آنها ولی در رشت های دیگر
عالوه بر آموزش علمی افراد تربی .دینی و م هبی ،فرهنگی و اعتقرادی آنهرا هرم خیلری
مورد توج قرار میگیرد نتایج سؤال  93حاکی از آن اس .کر فرهنگیران و دانرشآمروزان
بیشتر ،آموزش استفاده صحیح و مفید از وسرایل ارتبراط جمعری و فنراوریهرای اطالعراتی
جدید ب دانشآموزان ،فرهنگسازی عمومی پدافند غیرعامل ،گسترش ح

میهنپرسرتی و

حساسی .در برابر ارزشها و ارتقاء و تقوی .باورهای دینی و مر هبی و عمرل بر مسرائل
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دینی و ایجاد اتحاد و همبستگی ،گسترش حساسی .در زمین استقالل کشور از جنبر هرای
مختلف را در توانمندسازی خود و دیگران مؤثر میدانند ک بر ایرن اسراس بایسرتی بر آن
توج ویژهای نمود و برنام هایی متناسب با آن طراحی و در جه .توانمندسازی اجرا کرد
ب :پيشنهادهاي برگرفته از نتايج
فصلنام علمی مطالعا

 با توج ب اینک نتایج تحقیق نشان داد میزان آشنایی دانشآمروزان برا جنرگ نرر و
پدافند غیرعامل در برابر آن در بین دختران و پسران تفاو

ندارد ،بنرابراین برنامر -

ریزان و مسئولین باید برای هر دو نوع مدرس برنام هرای همسران ولری برا در نظرر
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گرفتن تفاو های جنسیتی با شناخ .اینک هر جنسی .از کدا طریق بیشتر آسریب
میبینند ،داشت باشند
 با توج ب اینک نتایج تحقیرق نشران داده دانرشآمروزانی کر والردین آنهرا دارای
تحصیال

دانشگاهی ب خصوص فوق لیسان

و براالتر دارنرد ،آشرنایی کمترری برا

جنگ نر و پدافند غیرعامل در برابر آن دارند؛ بنابراین پیشنهاد میشرود دانشرگاههرا
سعی کنند در سطح تحصریال

تکمیلری دروسری برا عنروان جنرگ نرر و پدافنرد

غیرعامل در برابر آن ارائ دهند
 باید مسئولین تربیتی و آموزشی کشور با دالیل مستند و عقلپسند اهداف دشمنان از
جنگ نر و تولید بعضی برنام ها و ارائ مطالب از طریق رسان های جمعی را بررای
شهروندان ب خصوص دانشآموزان مشخص کنند و سرپ

پدافنرد غیرعامرل یعنری

شیوه برخورد با این عوامل و چگونگی پیشگیری از در امان ماندن این آسریبهرا را
ب آنها آموزش دهند و در این زمین همایش برگزار کرده و فراخوان مقال با جروایز
ویژه انجا گیرد
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خامن ای ،سید علی ( ،)9313فرهنگ و تهاجم فرهنگي ،تهران :وزار

فرهنگ و ارشاد اسالمی 

رستمی ،محمود ( ،)9313فرهنگ واژههاي نظامي ،تهران :ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی ایران

زیوریرحمان ،محمرود ( ،)9319ميزان آشنايي دانشآموزان و معلمان دوره متوسطه اسرتان

مقال پژوهشی :بررسی میزان آشنایی دانشآموزان و فرهنگیان دوره دبیرستان استان البرز با جنگ نر و پدافند غیرعامل در برابر آن و 

الف .منابع فارسي

همدان با جنگ نرم و ارائه راهکارهاي عملي جهت مقابلره برا آن برا تأکيرد برر تقويرت
باورهاي ديني در سال تحصيلي  ،0491 -90طرح تحقیقراتی ،پژوهشرکده تعلریم و تربیر.
استان همدان 




شریعتمداری ،علی ( ،)9334روانشناسي تربيتي ،تهران :امیرکبیر 

شریفیراد ،مریم ( ،)9311بررسي ميزان آشنايي دانشجويان دانشرگاه آزاد اسرالمي واحرد
تبريز با جنگ نرم و راههاي مقابله با آن ،پایاننام کارشناسی ارشد ،دانشگاه تبریز 
شکوهی مقد  ،سولماز؛ قنبری ،سیروس و زیوری رحمان ،محمود ( ،)9319تأثیر درس انقالب
اسالمی بر ارتقای آشنایی دانشجویان با جنگ نرر  ،پژوهشنامه انقالب اسالمي ،)6(2 ،صرص
 41-55
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ضیاییپرور ،حمید ( ،)9334جنگ نرم ويژه جنگ رسانهاي ،تهران :مؤسس فرهنگی مطالعا
و تحقیقا



ابرار معاصر تهران 

عبدالخانی ،علی ( ،)9336رويکردها و طرح هاي آمريکايي درباره ايرران ،تهرران :مؤسسر
فرهنگی مطالعا



و تحقیقا

بینالمللی ابرار معاصر تهران 

عزیزی ،مرتضی ( ،)9333سايبر تروريسم يا تروريسم اينترنتي ،تهران :معاون .سیاسری نهراد
نمایندگی مقا معظم رهبری در دانشگاه 

فصلنام علمی مطالعا




بینرشت ای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،43تابستان 9411



فردرو ،علی ( ،)9331الزامات فرهنگي پدافند غيرعامل (دفاع غيرعامل) ميزگرد اساتيد دانشگاههراي
کشور و مسئوالن سازمان پدافند غيرعامل ،تهران :دی 

قدسی ،امیر ( ،)9311نقش رسان ملی در ایجاد قدر

نر و مقابل با جنگ نر (با تأکیرد برر

بازتولید سرمای اجتماعی) ،مطالعات قدرت نرم ،)2(9 ،صص  16-914
قربانخانی ،مهدی و صالحی ،کیوان ( ،)9316بازنمایی چالشهای آموزش مجازی در نظا آموزش عالی
ایران :مطالع ای با روش پدیدارشناسی ،فصلنامه فناوري اطالعات و ارتباطات در علوم تربيتي،)2(1 ،
صص  923-943



قربانخانی ،مهدی و صالحی ،کیوان ( ،)9311رهیافتی پدیدارشناسان در واکراوی موانرع خلرق

دانش در علو انسانی بر پای ادراک و تجرب زیست نخبگان و فرهیختگان دانشگاهی ،فصلنامه


علمي پژوهشي راهبرد فرهنگ ،)62(93 ،صص  43-11
قربانخانی ،مهردی؛ صرالحی ،کیروان و مقرد زاده ،علری ( ،)9313شناسرایی عوامرل مرؤثر در

شکل گیری فرهنگ ارزشیابی کاذب در مدارس ابتدایی ،مطالعات انردازهگيرري و ارزشريابي



آموزشي )25(1 ،صص  21-51
قربانخانی ،مهدی؛ صالحی ،کیوان و مقد زاده ،علی ( ،)9311ساخ .پرسشنام میزانشده برای
تشخیص ارزشیابی کاذب در مدارس ابتدایی ،علوم تربيتي ،)2(21 ،صص  19-995
کرمی ،علی ( ،)9331پدافند غيرعامل در جنگ نوين ،نقش فناوريهاي نوين ،پرسرتار و پزشر

در

رزم )22(29 ،صص  31-42
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متقی ،ابراهیم ( ،)9333مدیری .جنگ نر در فضای عد تعادل امنیتری ،فصرلنامه مطالعرات
بسيج ،)43(92 ،صص  66-11
موحدینیا ،جعفر ( ،)9336مفاهيم نظري و عملي دفاع غير عامل ،تهرران :معاونر .آمروزش و نیرروی
انسانی ستاد مشترک سپاه
نائینی ،علیمحمد ( ،)9333بررسی ماهی ،.ابعاد و حوزههای تأثیر تهدیدهای نر غرب علی جمهروری
اسالمی ایران ،فصلنامه راهبرد دفاعي )26(1 ،



  بررسی میزان آشنایی دانشآموزان و فرهنگیان دوره دبیرستان استان البرز با جنگ نر و پدافند غیرعامل در برابر آن و:مقال پژوهشی

 ويژه نامه جشنواره فرهنگي هنرري، پدافند غیرعامل مقول ای فرهنگی،)9331(  سید رضا، نقیبالسادا
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 9-4 ) صص9(9 ،پايداري ملي

 )6(2 ، فصلنامه نگاه،  و ابعاد تهدید نر. مقدم ای بر ماهی،)9331(  محمدحسین،الیاسی

 پروژه تحقيقاتي بررسي تهديدات نرم آمريکا،)9333(  محمد، محمدحسین و یوسفی،الیاسی




  فرهنگی اجتماعی بسیج. معاون: تهران،عليه جمهوري اسالمي
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