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پذیرش مقاله70/00/01:

چكیده
ارکان جهتساز یکی از مؤلفههای اصلی برای تدوین راهبرد است .هدف پژوهش ،طراحی و تدوین ارکان
جهتساز پدافند غیرعامل در رسانه ملی است .بر این اساس در فرایند پژوهش ،با روش توصیفی و تحلیلیی
کتابخانهای عناصر و ابعاد ارکان جهت ساز پدافندغیرعامل رسیانهملّیی نناسیایی نید و بیه روش پییای یی
اعتباربخ ی و اولویتبندی ند .به این منظور ارزشها ،کارکردها ،اصول و اهداف راهبردی انقالب اسالمی،
رسانه و پدافند غیرعامل مورد واکاوی قرار گرفت و سپس مقوله و ابعاد ارکان جهیتسیاز پدافنید غیرعامیل
نناسایی و از طریق پرس نامه و مصاحبه موردسنجش قرار گرفت .این پژوهش از آزمیون رابهیه معنیاداری
چ مانداز ،رسالت(مأموریت) ،اصول و ارزشها و اهداف کالن با ارکان جهتساز پدافندغیرعامل رسانه ملّی
از تحلیل هیبستگی پیرسون و به منظور مقایسه مزیت و اهییت اجزا ارکان جهت ساز پدافندغیرعامل رسانه-
ملّی از آزمون تحلیل واریانس فریدمن استفادهنده است .روایی و پاییایی پرس ینامههیا نییز از طرییق تأییید
خبرگان و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ  0/11برای پرس ینامه ارکیان جهیتسیاز و  0/11بیرای اصیول و
ارزشهای اساسی پدافندغیرعامل رسانهملّی به دست آمد .بر این اساس ضین تائید آزمون هیبستگی ارکیان
جهت ساز پدافندغیرعامل رسانهملّی ،بیانیه چ مانداز ،رسالت ،ارزشهیای 4گانیه ،اصیول اساسیی 14گانیه،
اهداف کالن  11گانه ،اهداف عیلّیاتی  11گانه پدافندغیرعامل رسانه ملّی نناسایی و تدوین ند.
واژگان کلیدی :پدافند غیرعامل ،ارکان جهت ساز ،رسانه ملی

 -1دان یار علوم دفاعی راهبردی  دان گاه عالی دفاع ملی
 -1دانشآموخته دکترای مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل دان گاه عالی دفاع ملّی(.نویسنده مسئول) S-Alavi@irib.ir
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مقدمه
در جهان امروز ،تهدیدات بهعنوان اموری دائیی و پایانناپذیر محسوب مینوند .هیچ ک یوری در
نرایط مبتنی بر فقدان تهدید نییباند .هر ک ور متناسیب بیا نیرایط پئیوپلیتیکی ،سیاختار نظیام
سیاسی و سازمانی ،اهداف راهبردی ،با تهدیدات ویژهای روبرو خواهد بود .تهدیدگر بیرای اعییال
و تحقق تهدید ،بین عناصر متنوع و گستردهای از عوامل و عناصر نهیادی و سیاختاری منهقیهای و
بینالیللی رابههای ارگانیک برقرار میکند و نقش هر یک از نهادها و سیاختارها در نیکلگییری و
گسترش بحران مؤثر خواهد بود .دراینبین نقش رسانه از اهییت و کارآمیدی بی یتری در مقایسیه
سایر بازیگران برخوردار میباند(مهدی زاده .)11 :1911 ،ازاینروست که نقش و جایگیاه پدافنید
غیرعامل در حوزه رسانه بسیار حیاتی بوده و حفظ این بخیش راهبیردی بیهعنیوان یکیی از مراکیز
حیاتی بخصوص در زمان وقوع بحران یا جنگ بهمنزله حفظ هییه نیئون جامعیه اسیت .یکیی از
راهکارهای نظامسازی پدافندغیرعامل در رسانه ایجاد مبیانی تفکیری و ارزنیی یکسیان در قالیب
ارکان جهت ساز برای ایجاد درک و فهم یکسان جامعهسازمانی میبانید .مهیمتیرین بخیش مقیوم
حرکت و اصهالحِ نظام پدافندغیرعامل ،وجود مبنای فکری ،اصول و ارزشهای حرکیت در قالیب
ارکان جهت ساز آن حرکت میباند .منظور از ارکان جهت ساز عبارت است از اندی ه و بصییرتی
که محققکننده اهداف است از سوی دیگر در سپهر تنازعات راهبردی جهان ،ناهد آن هسیتیم کیه
رسانه ملی در نرایهی فعالیت میکند که بیش از دو هزار نبکه تلویزیونی ماهوارهای قابل دریافت
در فضای ایران است که بیش از صد نبکه آن فارسی بوده و هرروزه بر تعداد آنها افزوده مینود.

تغییرات مهم فناوری دسترسیهای آسانتری را فراهم کرده است .بهطوریکه سه اصهالح اتصال،1
دسترسی 2و تحرک 3جزء ادبیات جاری و رایج ارتباطیات و رسیانه نیده اسیت .ایین امیر قیدرت
مخاطب را در برابر هر رسانهای افزایش میدهد از طرفی ورود رقبا و بهویژه مهاجیان رسیانهای را
نیز به عرصه سپهر رسانه تسهیل مینیاید .در عرصه دفاع از دانتههیا و تهیاجم بیه ناخواسیتههیا،
رسانهها و افکار عیومی دارای نقش و جایگاه ویژهای مییبانیند (خجسیته .)111 :1919 ،اهیییت
این پژوهش ازآنجا است ارکان جهت ساز تأثیر مستقیم بر جهیتگییری راهبیردی پدافنیدغیرعامل
رسانه ملی ،برای کسب آمادگیهای فردی و سازمانی برای مدیریت تهدیدات و عیلکیرد پاییدار و
مصون ایین خواهد دانت و سیاستهای کالن ک ور را در این حیوزه بیه زبیان رسیانه ترجییه و
بومیسازی میکند .هیچنین ضرورت انجام این تحقیق ازاینرو است که ضیع

ییا فقیدان ارکیان

جهت راهبردهای موجب ناهیاهنگی کارکردها و درنتیجه کم اثر نیدن اقیدامات مصیونسیازی در
1 - Connectivity
2 - Accessibility
3 - Mobility
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رسانه ملی خواهد ند و جزئی نگری ،رواج تفسیر به رأی و کاهش توان تصییمگییری میدیران در
حوزه اندی ه و اقدام طرحهای پدافند غیرعامل سیازمان صداوسیییا میینیود .هیدف اصیلی ایین
پژوهش طراحی و تدوین ارکان جهتساز پدافندغیرعامل در رسانه ملّیی از طرییق پاسیه بیه سیه
سؤال اساسی میباند .در سؤال اول به دنبال چیستی چ مانداز و مأموریتهای پدافند غیرعامل در
رسانه ملّی و در سؤال دوم به دنبال تدوین اهداف کالن راهبردی پدافند غیرعامل در رسانه ملّیی و
نهایتاً به دنبال تبیین ارزشها و اصول اساسی حاکم بر پدافند غیرعامل در رسانه ملّی میباند .برای
این منظور با بررسی اسناد باالدستی حاکم بیر رسیانه ملّیی و پدافنید غیرعامیل ک یور و هیچنیین
واکاوی مبانی و اهداف انقالب و رسانه جیهوری اسالمی اییران محورهیا و مقولیههیای عییده در
تدوین ارکان جهت ساز پدافند غیرعامل را نناسایی کرده و با کیک خبرگان ایین عرصیه مبیادرت
به تبیین چ مانداز ،مأموریت ،اصول ،ارزشها و اهداف پدافند غیرعامل رسیانهملّیی میینیود .بیا
انجام این مهم فعالیتها و اقدامات این عرصه را میتوان هدفیند و هیمافیزا کیرده و درک و فهیم
م ترک و یکپارچهای را بین مدیران و کارکنان رسانهملّی برای تداوم ،پاییداری و اسیتیالی رسیانه
ملّی فراهم نیاید.
مباني نظری
الف -پیشینه شناسي :
مقاله ای تحت عنوان تدوین راهبرد ملی پدافند غیر عامل در حوزه ارتباطات توسط آقایان ؛ محیید رضیا
جاللی فراهانی و محید لونی در سال  1918نونته ند و آنچه بی تر در راهبردها و نتایج حاصله به چ یم
می خورد،هیانا توجه و تاکید ویژه بر اسیتفاده از تیوان بیاالی متخصصیان داخلی،بیومی سیازی تکنولیوپی
ارتباطات و ایینسازی زیرساخت های حیاتی آن است.در واقع می توان گفت پدافند غیرعامل در این حیوزه
چیزی نیست،مگر خودباوری،اطیینان و عتیاد به ظرفیت های داخلی و توسعه این ظرفییت هیا و در نهاییت
قهع کامل زنجیرههای وابستگی به بیگانگان .
مقاله دیگری با عنوان بررسی پدافند غیر عامل در ک ور سوئیس توسط آقاییان حسین نییرازی رومنیان و
حسین جوازی در سال  1911تهیه گردیده که یافته ها حاکی از آن است که ک وری مانند سوئیس نیاد و
سیبل توجه به پدافند غیر عامل میباند و علیرغم آنکه از مناق ات نظامی و سیاسی به دور است اما توجیه
ویژه ای به مقوله پدافند غیر عامل دارد.
هیچنین آقایان قدیر نظامی و عباس مهری در سال  1918مقاله با عنوان نقش پدافند غیر عامیل در امنییت
ک ور تدوین نیوده اند که در آن پدافند غیرعامل و عوامل و مؤلفه های امنیت ک یور میورد واکیاوی قیرار
گرفت و تأثیر متغیرهای مقاوم سازی و استحکامات،مکان یابی،استتار،فریب،ایجاد سامانه های ه دار دهنده و
تحرک و جابجایی بر امنیت ک ور به اثبات رسید و تأثیر متغیرهیای پونیش،تفرقه و پراکنیدگی بیر امنییت
ک ور معنی دار نبود و در انتها ضین دسته بندی و اولویت بندی کردن آن اهییت مؤلفه هیای ت یکیل دهنیده
پدافند غیرعامل و امنیت تبیین و پی نهادهای الزم به مسووالن ک ور ارائه گردیده است.
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ب -مفهوم شناسي

پدافند در مفهوم کلی ،دفع ،خنثی کردن و یا کاهش تأثیرات اقدامات آفندی دنین و میانعت از
دستیابی به اهداف خودی است و به دو بخش تقسیم مینود :پدافندعامل و غیرعامل .منظور از
پدافند عامل 1رویارویی و مقابله مستقیم با دنین و بهکارگیری جنگافزارهای مناسب و موجود
بهمنظور دفع حیله و خنثی کردن اقدامات آفندی دنین است.
پدافند غیرعامل : 2به مجیوعه اقداماتی اطالق میگردد که مستلزم بهکارگیری جنگافزار نبوده و با
اجرای آن می توان از وارد ندن خسارات مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی و حساس نظامی و
غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری نیوده و یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل میکن
کاهش داد .پدافند غیرعامل مجیوعه اقدامات غیرمسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی ،کاهش
آسیبپذیری ،تداوم فعالیتهای ضروری ،ارتقای پایداری ملّی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل
تهدیدات و اقدامات نظامی دنین مینود (سیاستهای پدافندغیرعامل ،ابالغی امام خامنهای
مدظلهالعالی.)1911،
پدافند غیرعامل رسانهملّي:

به معنای اتخاذ کلیه تدابیر و انجام فعالیتهای مناسب و با کیک

واحدهای تخصصی ،مدیریتی و پ تیبانی رسانه ملّی ،موجبات ارتقای بازدارندگی ،افزایش آستانه
تحیل مردم و کارکنان ،تداوم فعالیتهای ضروری رسانه ملّی ،کاهش آسیبپذیری رسانهملّی و

تسهیل مدیریت بحران در رسانهملّی و حفظ جان کارکنان و اموال رسانهملّی از خهرات و آسیب-
های جدی را فراهم آورند .پدافند غیرعامل رسانهملّی بیانگر قدرت و توانایی هونیند رسانه ملّی
در اتخاذ اقدامات حیاتی ،حساس و مهم در رسانه ملّی در سه حوزه محتوا ،زیرساخت و مدیریت

بهمنظور تحقق کاتات 9میباند(تعری

عیلیاتی پژوه گر).

چارچوب نظری
رسانهملّي اهداف و جهتگیریها :صداوسییای جیهوری اسالمی ایران(رسانه ملّی) در حال حاضر
دارای حدود  110نبکه رادیو و تلویزیونی میباند که با  40گویش و زبان ،تولید و پخش
محتوا میکند .امام خیینی(رحیتاهلل علیه) در تبیین وظای

و کارکردهای رسانهملّی میفرماید

صداوسییا یک "یک دان گاه عیومی" است(صحیفه نور .)1 :1980،بر طبق این تعری دایره
نیول رسانه تیام کارکردهای مختل سیاسی ،اقتصادی ،اجتیاعی ،فرهنگی و غیره را در بردارد.

1 - Active Defense
2 - Passive Defense

 - 9کاتات :مخف

اول اهداف پدافند غیرعامل مبتنی بر  :کاهش آسیبپذیری ،ارتقای بازداندگی ،تیدوام فعالییتهیای

ضروری ،افزایش پایداری ملّی و تداوم فعالیتهای ضروری میباند
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هیچنین مقام معظم رهبری مدظلهالعالی صداوسییا را متولی "مدیریت افکار عیومی" میدانند.
(نهم مرداد.)1981 ،
در تعریف عملیاتي پژوهشگران این تحقیق "رسانه ملّي" :به رسانهای اطالق مینود که خود را متعلق به
عیوم مردم سرزمین ایران اسالمی بداند و آگاهانه و برنامهریزینده ،تأمین منافع ،مصالح ،امنیت
و آرمانها و ارزشهای م ترک آحاد مردم و انقالب اسالمی را مبنای تصییمگیری ،موضعگیری،
تولید و ارسال پیام خود بداند .رسانه ملّی عالوه بر اینکه امید ،آگاهی ،اخالق و احترام به کرامت
انسان را یک اصل میداند ،برای نظرات مخاطبان خود نیز ارزش قائل است و با حرمت و
انصاف ،به افراد ،گروهها ،احزاب ،نهادها ،م کالت و رویدادها نگاه میکند .رسانهملّی ،رسانهای
است که با بهرهگیری از دانش و تجارب رسانهای و توجه به اهداف و اصول اعتقادی و ملّی،
سعی در حفظ و ارتقاء مستیر اعتیاد ،اقتدار ،قدرت و امنیت ملّی دارد.
مدیریت پیام و برنامهریزی و برنامهسازی در رسانه ملی براساس اصول ،ارزشها و هنجارها با
تکیهبر مفاهییی ارزنیند و واال صورت میگیرد .که رعایت آنها ،صداوسییا را در طراز رسانه-

ای که از آن تعبیر به "رسانه پاک" مینود ،قرار میدهد .مأموریت اصلی رسانهملّی"مدیریت و
هدایت فرهنگ و افکار عیومی جامعه" است .جهتگیرى راهبردی سازمان صداوسییا باید در

راستاى تحقق سند چ مانداز  10ساله ک ور باند و در چارچوب و قالب ارزشهای کالن
رسانه ملّی حول چهار محور ارزنی"دین"" ،اخالق"" ،امید"" ،آگاهى" و"سبک زندگی ایرانی
اسالمی" باند( .مرکز طرح و برنامهریزی رسانه ملّی)1 :1911 ،

صداوسییای جیهوری اسالمی ایران ،بر اساس قانون اساسی ،تنها متولی پخش برنامههای
رادیویی و تلویزیونی در ایران است که نقش پررنگی در نکلگیرى افکار و دیدگاههای جامعه
در عرصه فرهنگی ،اجتیاعی و سیاسی و تقویت پایههاى نظام اسالمى و فرهنگ ت یع در ک ور
و جهان دارد .درمجیوع برای اساس رهنیودهای بنیانگذار جیهوری اسالمی (رحیتاهلل علیه) و
بیانات مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) ،رسانه ملّی مکل
جدول  :1وظای

به تحقق اهداف زیر است:

رسانه ملی از نگاه راهبران انقالب اسالمی (هرمزیزاده و هیکاران)9 :1911 ،

ارائه و تبیین اندی ههای دینی و تعییق معرفت ،بصیرت و
باورهای اسالمی
نناخت و تعییق فرهنگ ایرانی و اسالمی (تقویت
خودباوری و ) ...
و ایجاد بستری سالم و مناسب جهت تضارب آرا و عقاید
مختل
بررسی م کالت و نیازهای مخاطبان و ایجاد بستر مناسب
برای ارائه راهحلها
مبارزه با تهاجم فرهنگی استکبار جهانی

نناساندن انقالب اسالمی (تعییق و تبیین تفکرات ،اصول ،نظام
ارزنی انقالب و دستاوردهای آن و)....
رند سهح آگاهی و اطالعات مخاطبان در ابعاد گوناگون
ارائه عیلی سبک زندگی ایرانی اسالمی و الگوهای صحیح و تعییم
و اناعه ارزشهای الهی انسانی
تقویت و تحکیم وحدت ملّی و وفاق اجتیاعی و افزایش هیبستگی
جهتدهی و کیک به گذران اوقات فراغت
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موضوعات راهبردی 1و مسائل راهبردی رسانه ملي :موضوعات راهبردی موضوعاتی هستند که سازمان را
بهندت در زمان حال یا آینده تحت تأثیر قرار میدهند .منظور از موضوع راهبردی تیامی
موضوعاتی که در نظام تغییرات اساسی و بنیادین به وجود میآورند موضوعات راهبردی به نیار
میآیند و مسئله راهبردی مسئله یا م کلی که تغییرات اساسی و بنیادین در نظام ایجاد کرده و
حیات و بقای آن را به خهر میاندازد مسئله راهبردی نامیده مینود .در فضای سپهر رسانه ملی
ناهد آن هستیم که ترکیب فناوری رسانهای ،ماهواره و دیجیتال قدرت دسترسی ارزان به مخاطبان
فرامرزی را برای رقبای رسانه ملّی بسیار تسهیل کرده است .بر اینهیه تهاجم سازمانیافته رسانه-
ای به فضای ایران و مخاطب ایرانی را نیز در نظر بگیرید که "میدان مین رسانهای" برسر راه

انقالب و جامعه ایرانی است .اگر به ظرفیتهای بالقوه و بالفعل این سپهر توجه کنید ،بازهم کفه به
نفع رقبا سنگینی میکند(خجسته .)11 :1911،از سوی دیگر تغییرات تدریجی حوزه اجتیاعی و
ذائقه و نیاز مخاطبان در حال تغییر است امروزه اکثریتقریببهاتفاق جامعه از سهح تحصیالت
خوبی برخوردارند و قدرت دسترسی به انواع رسانهها رادارند .این تغییرات محیهی بهصورت
طبیعی تأثیر بر حرکت رسانه ملّی میگذارد .تأثیر بسط یافته این تغییرات محیهی در بررسی محیط
داخلی رسانهملّی بهخوبی م هود است .بهطوریکه این تأثیرات موجب تنوع و تعدد نبکهها و
برنامههای ملّی و استانی نده است .و بهتبع آن ساختار تولید و روابط میان عوامل تولید و نبکه و
هیچنین بر مدیران و نحوه مدیریت آنها نیز دستخوش تغییر و تحول نده است .این امر رسانه
ملّی را ناگزیر از بازنگری و ارتقای حرکت راهبردی خود میکند تا با بهرهمندی از "مزیت

کلیدی" در برابر رقبا و مهاجم بهره برده و با تحول در "محتوا" و "فرم" ازیکطرف به رقابت
داخلی میان نبکهای معنا و نکل دیگری بدهند و از طرف دیگر قدرت رسانه ملّی را در مقابل
رقبا و معاندین رسانهای جیهوری اسالمی افزایش دهند تا از این رهگذر ،مصالح و اهداف عالیه
سازمان بهتر و سریعتر تأمین نود(خجسته .)1 :1911 ،با توجه به استقرار نظام مردمساالری دینی
در ایران و بنا به خوی استکباری و استعیاری قدرتهای جهانی و برنتابیدن یک ک ور مستقل و
توحیدی با ناکله و پارادایمهای مترقی عدالتخواهی ،توحیدمداری ،مردمساالری دینی و نفی
نظام سلهه و استعیار ،هیواره نظام جیهوری اسالمی با تهدیدات بیوقفهی دنینان مواجه است.
رویکرد عیده تهدیدگران جهانی گسترش تولیدات رسانهای بعضاً م ابه ،رقیب و جان ین در
مقایسه با تولیدات رسانه ملّی میباند و سعی دارند با ایجاد وقفه و یا جدایی بین مردم و
حاکییت ،به القای و تحییل اراده خود به مخاطبان مبادرت ورزند .سازمان صداوسییا در سپهر
رسانهای ،درگیر سه رقابت یا موضوع راهبردی مهم و سرنونتساز است :نخست ،جذب حداکثر
1 - Strategic Issues
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مخاطب دوم :رقابت در حوزه پیام و محتوا کیفی و مؤثر و سوم :بهرهمندی از فناوری رسانه و
ارتقای کیفیت تولیدات رسانهای و پایداری فعالیت در نرایط مختل (خجسته.)198-191 :1911 ،
ارکان جهت ساز رسانه ملّي :منظور از ارکان جهت ساز مهمترین بخش مقوم هر حرکت بوده و مبنای
اصلی اصالحِ جهت حرکت میباند .ارکان جهت ساز مبنای فکری ،اصول و ارزشهای هر
حرکت و تالش نظاممندی میباند .منظور از ارکان جهت ساز ،مجیوعهی مأموریت ،اهداف،
اصول و ارزشها ی اساسی است که در زمان و مکان جاری و ساری بوده و خدنهناپذیر است.
منظور از ارکان جهت ساز عبارت است از اندی ه و بصیرتی که محقق کننده نیات و امیال موردنظر
است ،یعنی آن نظام فکری و بین ی که میخواهد بهوسیله آن بینش و تفکر ،نیات و خواستههای
موردنظر را محقق کند(حسن بیگی .)141 :1910،منظور از ارکان جهت ساز پدافند غیرعامل رسانه
ملّی در این پژوهش ،چیستی چ مانداز ،اصول و ارزشهای کالن و اهداف کالن پدافند غیرعامل
در سپهر کن ی سازمان صداوسییا میباند.
رسانه ملي و اصول و ارزشهای حاکم برر انقر ب اسر

مي :تحقیقیات فراوانیی در بیاب تجزییهوتحلییل

رهنیودهای امام در مورد اصول انقالب ،مبانی نیرعی و صیدور آن انجیامنیده اسیت دریکیی از
کاملترین پژوهشهای انجامنده توسط مرکز مهالعات اندی ه امام نتایج زیر احصاء نیده اسیت.
بر این اساس ماهیت اعتقادی و مردمی انقالب اسالمی و نظیام برخاسیته از آن باعی نیده اییران
اسالمی به کانون الهامبخش و بیداری ملتها بهویژه مسلیانهیا تبیدیلنیده و هیچنیین موجبیات
برانگیخته ندن دنینی قدرت-های حاکم جهانی نده است .امام خیینی رحیتاهلل علیه بیهعنیوان
واضع مکتب انقالب و بنیانگذار جیهوری اسالمی ایران در مواضع خیویش ضیین اعیالم قهعیی
صدور انقالب ،ابعاد آن را نیز ترسیم کرد .در اندی ه ای ان ضین اینکیه صیدور انقیالب بیه دلییل
ماهیت و ویژگیهای ایدئولوپیک انقالب اسالمی بهعنوان وظیفه و تکلیی مهیرح بیوده و مبیانی
اعتقادی انقالب نیز تبیین کرده است(فرزندی اردکانی .)14 :1911 ،نقش رسانه در تبیین انقیالب و
صدور آن بیش از هر ابزار دیگری حائز اهییت است لذا توجه به اصول اساسی انقیالب و صیدور
آن ،یکی از ارکان جهت ساز پدافندغیرعامل رسانه ملّی است.
جدول  : 1مبانی و اصول انقالب و صدور آن (فرزندی اردکانی)14 :1911 ،
نرعی

اقدام برای صدور انقالب یک وظیفه و تکلی
است
حامیان انقالب و متولیان آن نسبت به مستضعفان و
مسلیانان دارای وظیفهاند
استقالل ملتها از سلهه قدرتها ،یک هدف و وظیفه
است
با قیام مستضعفین ،ابرقدرتها رو به افول خواهند رفت

در صورت محصور بودن انقالب ،نکست انقالب قهعی
است
اگر انقالب در ک ور محصور باند ،عزم جدی دنینان
مبنی بر نکست انقالب تحقق مییابد
انقالب اسالمی نهضتی برای مسلیانان و مستضعفین جهان
با قیام مستضعفین و درک عییق آنها از انقالب اسالمی
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و این موضوع به صدور انقالب وابسته است
انقالب اسالمی ،از ناحیه قدرت الیزال الهی و ملتها و
بهویژه مسلیانها موردحیایت است
صدور انقالب با تکیهبر تبلیغ ،آگاهی رساندن و انتقال
معنویت است

نهضتی در مقابل جهان خواران نکل خواهد گرفت
صدور ارزشها و آننایی مستضعفان با آموزههای اسالم و
حکومت اسالمی
انقالب اسالمی نقهه نروع است و ادامه آن در ورای
مرزهای جغرافیایی است

در پژوهش دیگری که توسط محققان تبیان انجامنده است اصول و ارزشهای انقالب را از منظر
امام خیینی رحیتاهلل علیه چنین نیردند:
جدول  :9اصول و ارزشهای انقالب اسالمی (پژوه گران تبیان ) 1911،
سیاست نه نرقی و نه غربی

جیهوری اسالمی

تکیهبر ق رهای محروم و کوخن ین

مجاهدت برای ایجاد مدینه فاضله اسالمی

حفظ نظام از طریق حراست از اصول و ارزشهای انقالب
و م ارکت مردم
دفاع از وحدت و حرکت امت بزرگ اسالمی و فایق آمدن
بر عوامل اختالف ساز

حیایت از مستضعفان و مظلومان
بکار گیری هیه عوامل و امکانات برای بازسازی ک ور

ارکان و ابعاد فرهنگ که ناکله اصلی ارزشها و اصول انقالب اسالمی است در جدول زیر تبیین
نده است:
جدول  :4ارکان و ابعاد فرهنگ ک ور (سند نق ه مهندسی فرهنگی)8-9 :1910 ،
ابعاد فرهنگ اسالمی(فهیرت ،قیرآن و عتیرت ،ایییانگیرا،
اخالق محور ،خردگرا ،جهانی ،تیدنساز ،پویا ،پاسهگیوی
مقتضیات زمانه ،بدعتستیز و خرافهزدا)

انسان دارای فهرت خدایی ،منزلت خلیفة اللهی ،کرامیت
و عبودیت بوده مکل و برخوردار از حقوق م یروع و
آزادی مبتنی بر مسئولیت در برابر خدا
فرهنگ اسالمی مبتنی بر نناخت ،ترویج و نهادینه کردن
مکارم اخالق و تزکیه است
فرهنگ اسالمی -ایرانی حاصل تعامیل فعیال و سیازنده
اسالم با تیدن تاریخی ایران
والیتفقیه
تأثیرگذار و تأثیرپذیری هر فرد در جامعه
نقش کلیدی روحانییت و حیوزههیای علیییه در حفیظ،
اصالح و ارتقای فرهنگ اسالمی

برنامهریزی و راهبری فرهنگی جامعه منهبق بیاارزشهیای
اساسی مندرج در قانون اساسی

تنوع و تفاوتهای فرهنگی اقوام ایرانی ،میراثی فرهنگیی
در چارچوب فرهنگ اسالمی -ایرانی

حفظ و صیانت از مرزهای فرهنگی و هویتی

رسالت فرهنگی رسالت اساسی جیهوری اسالمی

تعامل و تبادل فرهنگی در چارچوب فرهنیگ اسیالم نیاب
محیدی و انقالب اسالمی

تهاجم فرهنگی و جنگ نرم و مقابله با آن از مهیمتیرین
مسائل فرهنگی ک ور

خانواده مهمترین رکن در فرهنگسازی و انتقال فرهنگ
فرهنیییگ اسیییالمی ایرانیییی ،ضییید اسیییتکباری و مظهیییر
عدالتخواهی و حامی مستضعفان و مظلومان
هدایت و رهبری فرهنگی از نئون اصلی والیتفقیه
جامعه بستر تعالی و انحهاط آحاد جامعه
محور فرهنگسازی :احکام اسالم نیاب محییدی ،توحیید،
عدل ،معاد ،نبوت ،امامت ،والیت و انتظار منجی
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هیچنین نورای انقالب فرهنگی ارزشهای کالن فرهنگی انقالب اسالمی در پنج محور "تعقل"،

"اییان"" ،اخالق"" ،علم" و "عیل" بیان کرده است که در تیام نئون ک ور باید رعایت نود.
هیچنین اصول اساسی انقالب اسالمی که باید موردتوجه رسانه ملی و پدافند غیرعامل قرار گیرد
در قالب اصول اساسی انقالب اسالمی توسط نورای انقالب فرهنگی تدویننده است:
«دینمداری»« ،فرهنگ محوری»« ،عدالت»« ،هدایت و راهبری»« ،م ارکت مردمی»« ،آیندهنگری و
آیندهنگاری»« ،جامعیت»« ،انسجام و هیاهنگی»« ،تعامل مؤثر»« ،تدریج»« ،کارآمدی»« ،خالقیت و
نوآوری»« ،خهرپذیری»« ،سرمایهگذاری»(سند نق ه مهندسی فرهنگی.)19-1 :1911،
ارکان جهتساز سازمان پدافند غیرعامل کشور
ارکان جهتساز سازمان پدافند غیرعامل ک ور در راستای هویت ذاتی و عرضی این سازمان بوده
و مؤید جهتگیری راهبردی این سازمان میباند که در جدول زیر تبیین نده است:
جدول :1ارکان جهتساز سازمان پدافند غیرعامل ک ور (سند راهبردی سازمان )11-1 :1911 ،

چشمانداز

دارای عزم ملّی و باور عیومی در مسئولین و مردم نسبت به رعایت اصول پدافند غیرعامل
برخوردار از اصول پدافند غیرعامل جامع  ،توسعهیافته و نهادینهنده
توانیند در تأمین حداکثر ایینی و پایداری و به حداقل رسانیدن آسیبپذیری زیرساختهای مرتبط
قادر به ایفای نقش اساسی در حراست و حفظ استقالل ،تیامیت ارضی و سرمایههای ملّی
برخوردار از آمایش سرزمینی مناسب و متکی به ویژگیهای جغرافیایی  ،جیعیتی و فرهنگی و اصول دفاع
غیرعامل در حوزه مختل با رعایت توزیع و پراکندگی موزون سرمایه و فعالیتها
توانیند در تولید دانش فنی و برخوردار از پ توانه تحقیقاتی و پژوه ی در زمینه پدافند غیرعامل با تأثیر
بازدارندگی باال و با موفقیت میتاز در سهح منهقه
دارای پ توانه فرهنگی و حقوقی و قانونی جامع باقابلیت تأمین و اجرای الزامات و ظوابط مربوطه
برخوردار از نظام یکپارچه  ،هیاهنگ و کارآمد پدافند غیرعامل ک ور باقابلیت تعامل سازنده و پی برنده با
دولت در زمینه اعیال تدابیر دفاعی امنیتی در بخشهای مختل

اصول اساسی

پونش در هیه زمینهها ،فریب ،ابتکار عیل و تنوع در کلیه اقدامات ،استتار و نامرئی سازی موازیسازی
سیستمهای پی نهادی وابسته تولید سازههای دومنظوره (موانع) ،تعیین مقیاس بهینه استقرار جیعیت و فعالیت
در فضا ،مکانیابی استقرار عیلکردها ،کوچکسازی ،ارزانسازی و ابتکار در پدافند غیرعامل ،اختفاء با استفاده
از عوارض طبیعی ،مقاومسازی و استحکامات و ایینسازی سازههای حیاتی ،کور کردن سیستم اطالعاتی
دنین ،پراکندگی در توزیع عیلکردها متناسب با تهدیدات و جغرافیا ،حفاظت اطالعات دستگاههای حیاتی و
مهم ،انتخاب مقیاس بهینه از پراکندگی و توجیه اقتصادی طرحها ،مدیریت بحران دفاعی درصحنهها
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اهداف کالن

"ایینی سازی مراکز حیاتی ،حساس و مهم"" ،توسعه کیی و کیفی نیروی انسانی متخصص"" ،ارتقاء
قابلیت بقا و حفظ ک ور در نرایط بحران"" ،افزایش آستانه مقاومت ملّی و تقویت مؤلفههای مقاومت در
مقابل تهدیدات" " ،فرهنگسازی و ایجاد باور عیومی در مورد تأثیر پدافند غیرعامل در کاهش
آسیبپذیری" "،کسب امنیت پایدار در توسعه و پایدارسازی زیرساختهای حیاتی ک ور""،تحقیق و
پژوهش ،تولید علم و فناوری و فرهنگسازی و تبدیل آن به معارف عیومی""،تکییل چرخه دفاعی ک ور
و تعامل مثبت با دفاع عامل و پدافند غیرعامل""،نهادینه کردن رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در
طرحهای توسعه" "،کاهش مجیوعه آسیبپذیریهای ک ور و نیایان نیودن اقتدار ملّی نانی از آن بهعنوان
یکی از مؤلفههای بازدارندگی""،به حداقل رسانیدن تأثیر تهدیدات نظامی دنین بر زیرساختهای حیاتی،
حساس و مهم" "،توسعه کیی و کیفی ظرفیت و توان اجرایی پدافند غیرعامل در بدنه مهندسی ک ور
(م اوره و اجرا)"

راهبردهای تحقق چشمانداز

ال  -تعامل گسترده و فراگیر با سازمانها و ایجاد سازوکارهای مناسب در جهت ایینسازی و حفاظت از
تأسیسات زیربنایی ب -ساماندهی آمایش سرزمین ملّی و آمایش دفاعی از منظر پدافند غیرعامل بهمنظور
استفاده حداکثری از پهنه جغرافیایی ک ور ،پ -ایفای نقش هدایتی و نظارتی بر سازمانها و نهادهای
ک وری و ل کری در زمینه مهالعات و طراحی فنی طرحهای پدافند غیرعامل ،ت-بکارگیری و بسیج
امکانات در جهت ارزانسازی ،تنوع و ابتکار عیل در سامانهها و نیوههای پدافند غیرعامل ،ث -استفاده
حداکثرسازی از پهناوری و عیق سرزمینی و عوارض طبیعی ک ور و به کاهش مخاطرات و خسارات ،ج-
ساماندهی مناسب استفاده از فناوریهای نوین بهمنظور کاهش آسیبپذیری نانی از وابستگی و امکان
جیعآوری اطالعات توسط دنین ،خ-توسعه و تعامل مؤثر و سازنده با نهادهای سیاستگذار ،قانونگذار و
اجرایی ک ور ،ح -توسعه علیی و تولید دانش فنی و ارتقاء فناوری و برنامه جامع آموزنی ،بهینهسازی
تولید صنعتی با استفاده از تیامی ظرفیتها ،چ -نهادینه نیودن نظام جامع و استفاده از اصول و ضوابط در
طرحهای توسعه د -توسعه فرهنگی و ارتقاء باور عیومی و تقویت عزم و اقتدار ملّی نسبت به ایینسازی
مراکز حیاتی ،حساس و مهم ،ذ -توسعه فرهنگ و نهادینهسازی باور عیومی نسبت به تأثیر پدافندغیرعامل
در کاهش آسیبپذیری

تهدیدات و تهاجمات رسانهای :یکی از مهمترین ابعاد جنگ دنینان بیرونی ،بهرهگیری از رسانهها
برای تسخیر افکار عیومی میباند در این میدان نبرد سعی مینود حتیالیقدور بدون بهکارگیری
از ابزار نظامی به نتایج موفقیتآمیز یک جنگ تیامعیار در عرصه دیپلیاسی ،سیاسی فرهنگی
اجتیاعی دستیافت در این جنگ رسانهای اقداماتی از پیش تعییننده برای انتقال اطالعات و
نواهد معین به مخاطبین باهدف تأثیرگذاری بر احساسات ،انگیزهها ،اهداف و نیز تأثیر بر رفتار
دولتها ،سازمانها ،گروهها و افراد در قالب تهاجم فرهنگی ،در دستور کار میباند.
جدول :1محورهای جنگ رسانه دنین و تهاجم فرهنگی در کالم رهبر معظم انقالب (الیاسی)1 :1914،

مرعوب کردن مسئولین ،نخصیتهای سیاسی و نخبگان ک ور
تضعی اراده عیومی مردم
تغییر درک صحیح مردم از واقعیتهای موجود جامعه
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سلب اعتیاد ملت از مسئولین ک ور
ترویج نایعه تحریم و ف ار اقتصادی بر ک ور
ترویج نایعه بهکارگیری ابزار خ ونت برعلیه ملت ایران
عوض کردن جای متهم و مدعی با ابزار تبلیغاتی و رسانهای
ترساندن ملتهای منهقه از ملت ایران و انقالب اسالمی
دامن زدن به اختالفات مذهبی ،قومی ،جناحی ،سیاسی و رقابتهای صن

با بررسی رویکردها ،اصول و محورهای نبکههای ماهوارهای فارسیزبان ضد جیهوری اسالمی
ایران می توان اصول پدافند غیرعامل رسانه ملّی را بهتر نناسایی کرد .بر اساس تحلیل محتوای
برنامههای چند نبکه ماهوارهای فارسیزبان ضد نظام جیهوری اسالمی ایران در حوادث داخلی
ایران ،فراوانی اصول و محورهای حیالت رسانهای مورداستفاده آنان به ترتیب"ادعا" " ،تخدیر"،

"هیرنگی(سرایت)"" ،اغراق""،تهییج و تحریک"" ،القا"" ،تکرار"" ،تکثیر" میباند(الیاسی،
 .)118 :1911هیچنین بی ترین فروانی روش مورداستفاده در حیالت رسانهای علیه ایران و
رسانهملّی در سه محور ال  -ایجاد بدبینی نسبت به مسئوالن و نظام ،ب -افزایش دامنه
نارضایتیها ،ناکامیها و ناامیدی و ج-تحریک و تهییج مردم برای انجام کنشهای اعتراضآمیز
دستهبندینده است(الیاسی .)111 :1911 ،رویکرد اتخاذی در برنامههای نبکههای ماهواره
فارسیزبان معاند در بخشهای برنیاری مینود:
جدول :8رویکرد مورداستفاده توسط نبکههای ماهوارهای فارسیزبان ضد ایران (الیاسی)110 :1911 ،

افزایش سهح انتظارات مردم
انتساب دروغگویی به مسئوالن نظام
انتساب رفتارهای غیراخالقی به مسئوالن نظام
ادعای کیک مالی ایران به ک ورهای دیگر
تحریک کارگران و دان جویان علیه نظام
بزرگنیایی گروههای اپوزیسیون
بزرگنیایی آسیبهای اجتیاعی
حامی تروریست معرفی کردن نظام
تحریک اقوام علیه نظام

تبلیغات سیاه
ن ر نایعه علیه مسئوالن نظام
برجستهسازی اختالفات مسئوالن نظام
ایجاد یأس و ناامیدی در مردم
استناد به آمار غیرواقعی نظیر آمار بیکاری ،گرانیو...
تحریک مردم ایران به نافرمانی مدنی
بزرگنیایی اختالفات مذهبی
تحریک دان جویان علیه نظام
بزرگنیایی انکاالت رسانهای و نظام

در تحقیق دیگری در خصوص نقش رسانهها در عیلیات روانی آمریکا بر ضد جیهوری اسالمی
ایران ،اهداف راهبردی تهاجم رسانهای علیه جیهوری اسالمی ایران در  1محور قابل احصاء است.
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جدول : 1اهداف راهبردی تهاجم رسانهای آمریکا علیه ج.ا.ا (مصلحی)1-1 :1911 ،
ارائه چهره مخوف از اسالم و جیهوری اسالمی در نزد افکار عیومی
ترسیم ایران بهعنوان محور نرارت در منهقه و جهان
ناکارآمدی دین در اداره جامعه و چالش م روعیت
ارائه تصویر آرمانی از ارزشهای آمریکایی و لیبرال دموکراسی آمریکایی
تلقین به بروز اجیاع جهانی علیه ایران
مردمی نبودن نظام و حکومت
بی کفایتی مسئوالن ک ور
جنگ قدرت بین مسئوالن ک ور

هیچنین در بررسی برنامههای دو نبکه رادیو فارسی آمریکا( ،رادیو صدای آمریکا و رادیو فردا)
نتایج ن ان داد که آمریکا علیه ایران ،به لحاظ موضوع ،عوامل و روش متنوع و متکثر عیل میکند.
از جیله مهمترین موضوعات و روشها عبارتند از:
جدول  :1موضوعات و رویکرد مورداستفاده توسط نبکههای فارسیزبان ضد ایران(الیاسی)1 :1914 ،

جنگ قدرت در ک ور

پنهانکاری مسئوالن ک ور

بیکفایتی مسئوالن ک ور

تبعیض جنسی در ایران

تیامیتخواهی حکومت

آموزشوپرورش ناکارآمد

گروههای ف ار و خودمختار

نهادهای نظامی و انتصابی

مردمی نبودن حکومت

تضعی

ارزشها و هنجارهای
دینی

تقویت روحیه گروههای اپوزیسیون

ایجاد نگرش منفی در مردم نسبت
بهنظام

القای ناکارآمدی نظام اسالمی

بدی وضعیت معی تی

القای یأس و ناامیدی در مردم

تهییج اقوام علیه نظام

تهییج اقلیتها علیه نظام

ایجاد اختالف بین نظامیان

ترغیب مردم به انجام کنشهای

ت دید اختالف گروههای درون

نظام

اعتراضآمیز

نظام

ترغیب مردم به عدم م ارکت

ایجاد نگرش منفی در مردم نسبت به

ایجاد نگرش منفی در مردم نسبت

سیاسی

روحانیت

به مسئوالن نظام

تضعی

روحیه نیروهای حامی

از میان موضوعات موردتوجه دستگاه تهاجم رسانهای و عیلیات روانی آمریکا علیه ایران ،موارد
زیر بیش از بقیه مورداستفاده قرارگرفته است :ال  -مردمی نبودن حکومت ب -بیکفایتی مسئوالن
ک ور ،ج -جنگ قدرت بین مسئوالن ک ور ،د -نقض حقوق ب ر و آزادیهای مردمی ،و -نقص
قانون و ز -روند نزولی انقالب (مصلحی .)1 :1911 ،در پژوه ی که توسط نهاد حوزه و دان گاه
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انجامنده است مهمترین راهکارهای کالن برای مقابله با تهاجم فرهنگی از طریق رسانه در جدول
زیر تبیین نده است:
جدول  :10راههای مقابله با تهاجم فرهنگی (جاودانی)41 :1911 ،
تقویت بینش دینی و سیاسی مردم

نناخت دقیق و کامل فرهنگ اسالمی و ملّی

گسترش امربهمعروف و نهی از منکر

خودسازی متولیان فرهنگی

از بین بردن روحیهی مصرفگرایی

تالش برای زدودن فقر اقتصادی

استفاده از فنآوری نوین در عرصه رسانه

گسترش فعالیتهای برونمرزی نهادهای فرهنگی

تقویت کانونهای فرهنگی و مساجد

نناخت کامل فرهنگ اسالمی و ملّی

م ارکت آحاد مردم بهویژه نوجوانان و جوانان در

تقویت هویت دینی و ملّی و خنثیسازی تهاجم فرهنگی

برنامههای رسانه

دنین

ایجاد محیطگرم خانوادگی-دوستانه برای جوانان

آگاه کردن مردم از اهداف فرهنگسازان غرب

نناخت هیهجانبه تهاجم فرهنگی و اهداف دنین از آن
پاسخگویی به نیازهای طبیعی مخاطبان از راههای م روع

بهرهمندی از ظرفیتهای بیبدیل زبان فارسی و فارسی
سازی اصالحات غربی
تقویت کیی و کیفی تولیدات فرهنگی توسط رسانهها

روششناسي
این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و اکت افی و ازنظر نوع روش توصیفی– پییای یی انجیامنیده اسیت.
روش پژوهش ،موردی -زمینهای است زیرا پژوهش بهصورت میوردی و در زمینیه ارکیان جهیت سیاز
پدافند غیرعامل در حوزه رسانه ملّی انجامنده اسیت .بیرای گیردآوری اطالعیات از دو روش کتابخانیه

علیی،تخصصی ،اینترنتی و مهالعه میدانی استفاده ند و ابزار گردآوری اطالعات نیز مصاحبه و پرسیش-
نامه میباند بر اساس فرایند پژوهش ابتدا بامهالعه کتابخانهای و اسنادی ،مفاهیم و موضوعات میرتبط بیا
پژوهش تبیین نده و سپس به روش پییایش ارکان جهیت سیاز پدافنید غیرعامیل رسیانه ملّیی تیدوین

گردید .از جامعه آماری انتخابی که م تیل بر  90نفر بودند  11نفیر م یارکت فعیال نیودنید ایین افیراد
نخبگان و اندی یندان مسائل راهبردی رسانه ملّی و پدافند غیرعامل میرتبط و مهلیع از حیوزه پیژوهش
میبانند .دادههای بهدستآمده از آمار توصیفی و آمار استنباطی موردبررسی و تجزیهوتحلییل قرارگرفتیه
است و مبتنی بر آمار استنباطی به بررسی و بیدین ترتییب آزمیون رابهیه معنیاداری مأموریت(رسیالت)،
چ مانداز ،اهداف کالن ،اصول و ارزشهای با ارکان جهت ساز پدافند غیرعامل رسیانه ملّیی از تحلییل
هیبستگی پیرسون و بهمنظور مقایسه مزیت و اهییت اصول و ارزشهای اساسی پدافندغیرعامل رسیانه
ملّی از آزمون تحلیل واریانس فریدمن استفاده ند .روایی و پایایی پرس ینامههیا نییز از طرییق محاسیبه
ضریب آلفای کرونباخ  0/11برای پرس نامه ارکان جهتساز و  0/11برای اهداف ،چ مانیداز ،اصیول و
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ارزش های اساسی پدافنیدغیرعامل رسیانه ملّیی بیه دسیت آمید .پرس ینامه ارکیان جهیتسیاز نیامل1
مقوله(رسییالت ،چ ییمانییداز ،اهییداف ،اصییول و ارزشهییا) و  19سییؤال و هیچنییین پرس یینامه مفییاهیم
چ مانداز( 11گزینه) ،ارزشها( 1گزینه) و اصول( 10گزینه) ،اهداف کالن ( 18گزینه) پدافنید غیرعامیل
رسانه ملّی مبتنی بر مهالعه و بررسی ادبیات و پایش و اعتباربخ ی اولیه دستهبندینیده اسیت .در ادامیه
از پاسخگویان خواسته ند تعدادی از معیارها را که مهمتر میدانند ،انتخاب نیوده و میزان اهیییت آنهیا
را در مقیاس 1تایی م خص سازند .محدود کردن تعداد انتخیابهیا بیه ایین دلییل صیورت گرفتیه کیه
پاسخگو معیارهای اساسی را انتخاب کند و بهاینترتیب از قرار گیرفتن تییام اصیول و ارزشهیا پرهییز
نود.
تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
پس از جیعآوری دادهها و پرس نامهها تجزیهوتحلیل آماری در مورد مؤلفهها و اجزاء ارکان
جهتساز پدافند غیرعامل در رسانهملی انجام ند .بر این اساس و چنانچه در جدول زیر مالحظه
مینود در سهح معناداری دو دامنهای ،سهح معناداری آزمون پیرسون محاسبهنده از حداقل سهح
معناداری که  0/01است کوچک تر است و مقدار ضریب هیبستگی پیرسون در سهح اطیینان 11
به دست آمد .نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل آماری و استنباطی ،مبتنی بر آزمون هیبستگی پیرسون
برای بررسی هیبستگی بین مؤلفههای پنجگانه تعری نده با ارکان جهتساز پدافندغیرعامل رسانه
ملّی ،ن ان دادهنده است.
جدول  :11نتایج تجزیهوتحلیل آماری برای بررسی فرضیههای هیبستگی برای جامعه  11نفره و سهح معناداری دو
دامنهای کیتر از  0/01بهدستآمده
ارکان جهت ساز پدافندغیرعامل رسانه ملّی

مؤلفههای پنجگانه

**0/111

هیبستگی پیرسون

0/00
**0/114

معناداری دو دامنهای
هیبستگی پیرسون

0/00
**0/811

معناداری دو دامنهای
هیبستگی پیرسون

0/00
**0/188

معناداری دو دامنهای
هیبستگی پیرسون

0/00
**0/101

معناداری دو دامنهای
هیبستگی پیرسون

0/00

رسالت
چ مانداز
اهداف کالن
ارزشها
اصول اساسی

معناداری دو دامنهای
**. Correlation is significant at the 0. 01 level (2-tailed).
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نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس فریدمن برای گزینههای ارکان جهتساز به نرح نهایی نید
و بدیت ترتیب گزارههای مرتبط با هر یک از مؤلفههای  1گانه ارکیان جهیتسیاز پدافنیدغیرعامل
انتخاب و اولویتبندی ند که در ادامه نتایج ت ریح مینود:
پاسخ به سؤال اول :رسالت پدافندغیرعامل رسانهملّی چیست؟
 مصونسازی و حفظ تداوم کارکردی زیرساختهای رسانه ملّی ،ارتقاء ضریب اعتییاد میردم وبصیرت و آگاهی ملّی ،مدیریت و هدایت افکار عیومی درصحنههای تهاجیات هونییند(نرم،
سخت و نییه سخت) دنین مفروض.
 میدیریت و پاسییه بییه تهدیییدات دنییین مفییروض ،مصییونسییازی و حفییظ تییداوم کییارکردیسرمایه هیای م یهود و نام یهود رسیانه ملّیی مبتنیی بیر میدیریت جهیادی سیرآمد و پی یرو
پدافندغیرعامل رسانهای
پاسخ به سؤال دوم :چشمانداز پدافندغیرعامل رسانهملّی چیست؟
چشمانداز حوزه پدافند غیرعامل رسانه ملّی :سازمانی جهادی نیبکه محیور هونییند و سیرآمد
باقدرت ت خیص بهموقع تهدیدات ،مصون ،پایدار ،تاب آور باقدرت بازدارندگی در سپهر رسانهای
جهانی(در حوزه زیرساخت با ویژگی اتصال مستیر ،دسترسی فراگییر ،تحیرک پیذیری -در حیوزه
محتوا با ویژگی هیگرایی ،هیبسیتگی و یکپیارچگی نهادهیای رسیانه -در حیوزه مخاطیب دارای
مخاطبان و ذینفعان متنوع ،متیایز ،مرجح در سپهر رسانهای و جغرافیایی)
بیانیه چشمانداز حوزه پدافند غیرعامل رسانه ملّی " :با استعانت از قادر متعال جیهوری
اسالمی ایران در افق  1404با عزم ملّی و روحیه و مدیریت جهادی و باقدرت بازدارندگی
مؤثر در برابر تهدیدات دنین دارای جایگاه نخست در جهان با ویژگیهای زیر میباند:
دارای نظام جامع پدافندغیرعامل رسانه هونیند ،چابک ،منعه  ،الیه الیهای و نبکه محور
بهرهمند از نظام فرماندهی و کنترل جامع ،مقتدر و کارآمد رسانهای
برخوردار از نیروهای انسانی خبره ،متعهد ،مخلص با تفکر بسیجی و جهادی رسانهای
دارای نظام دفاع حقوقی و رگوالتوری جامع و فراگیر در کلیه عرصههای رسانههای خهی و
غیرخهی (فراگیر ،تعاملی ،ثابت و متحرک ،برودکست و پهن باند)
برخوردار از زیرساختهای رسانهای مصون ،پایدار و تاب آور در برابر انواع تهدیدات
برخوردار از نظام رسانه دانشمحور و فناورانه بومی ،مقتدر ،درونزا و برونگرا
دارای واحدهای راهبردی و عیلیاتی پاسه و مدیریت تهدیدات و بحران چابک ،کارامد،
همافزای همراستا در حوزه رسانه
توانیند در بهرهمندی از منابع و ذخایر بیپایان اسالم ناب محیدی(صلیا...علیهوآلهوسلم) و
ثقلین پیامبر اکرم(صلیا...وعلیهوآلهوسلم) و تأثیرگذاری حداکثری بر مخاطبان
برخوردار از راهبردهای هونیند کارامد ،همافزا در هیه عرصههای کارکردی رسانه ملّی
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توانیند در هدایت و مدیریت افکار عیومی برای مصونسازی و بسیج کنندگی جامعه در دفاع
هیهجانبه برای مقابله با انواع تهدیدات
توانیند در رصد ،پایش ،پویش ،درک تهدیدات رسانهای و تبیین ابعاد و مؤلفههای آن
دارای عزم ملّی ،روحیه و مدیریت جهادی در تیام ارکان رسانه ملّی و متعهد به مبانی راهبردی
پدافندغیرعامل و دارای نیروهایی آماده و خالق در برابر انواع تهدیدات
توانیند در تأمین حداکثر ایینی و پایداری و به حداقل رساندن آسیبپذیریهای رسانه ملّی در
مقابل انواع تهدیدات دنین.
برخوردار از آرایش و آمایش سرزمینی مناسب و متکی به ویژگیهای پئوپلیتیک و پدافند
غیرعامل در حوزههای مختل با رعایت توزیع و پراکندگی موزون سرمایهها ،داراییها و
فعالیتهای در عرض و طول جغرافیایی
دارای قابلیت بهره متدی از تواناییها و ظرفیتهای نیروهای داوطلب مردمی و بسیج برای
پی برد اهداف پدافند غیرعامل و مدیریت بحران نانی از جنگ و دفاع غیرنظامی
پاسه به سؤال سوم :اهداف کالن و عیلیاتی پدافندغیرعامل رسانهملّی چیست؟
براساس نتایج بهدستآمده از آزمون فریدمن  19هدف کالن و  18هدف عیلیاتی در افق
چ مانداز پدافند غیرعامل رسانه ملّی نناسایینده است که در جدول زیر ت ریح نده است:
جدول  :11اهداف کالن  19گانه در افق چ مانداز پدافند غیرعامل رسانه ملّی و نتیجه آزمون فریدمن

اهداف
کالن در
افق
چ مانداز
پدافند
غیرعامل
رسانه
ملّی

برخوردار از کارکنان و مدیران متعهد ،وفادار ،عالم ،عامل و عانق خدمت به مردم

4/16

توانیند در دستیابی به قابلیت بقاء و حفظ تعادل در زمان بحران و مخاطرات

4/99

متکی به فناوری بومی و صنایع داخلی برای ارتقاء عیلکرد

9/37

مراقبت و کنترل از دستاوردهای سرمایه های م هود و نام هود رسانه ملّی وج.ا.ا.

4/69

قابلیت تأمین نیازهای اطالعاتی و آگاهی مردم در نرایط بحرانی

9/13

مصون ،ایین و پایدار و مقاوم در برابر تهدیدات دنین

4/11

تسهیلکننده مدیریت بحران

4/83

قابلیت ایجاد آمادگی و پی گیری از همافزایی بحران و تهدیدات دنین

4/98

توانیند و مقتدر در جلب اعتیاد مردم در نرایط تهدید و بحرانهای متنوع

9/76

توانیند در بصیرت افزایی و واکسینه کردن مردم در برابر تهاجیات دنین

9/83

کارا و توانیند در برابر عیلیات روانی دنین

4/63

برخوردار از نبکه فراگیر یکپارچه ،هیاهنگ و کارامد رسانهای

4/18

توانیند در تعامل با خبرگان و تأثیرگذاران حقوقی و حقیقی در عرصههای فرهنگی ،اجتیاعی،
اقتصادی ،سیاسی-حقوقی ،دفاعی-امنیتی و فناوری و ....

4/88

طراحی و تدوین ارکان جهتساز پدافند غیرعامل در رسانه ملّی
طراحی ،پیادهسازی و اجرای نظام پدافند غیرعامل رسانه ملّی (هونیندانه ،ابتکاری ،چندالیه،
بومی ،پی گیرانه ،نبکهای ،چابک و منعه )
ارتقای آمادگی دفاعی و بازدارندگی رسانه ملّی در مقابل تهدیدات و حیالت
طراحی ،پیادهسازی و اجرای سامانه جامع رصد  ،پایش ،مراقبت ،کنترل و ت خیص و ه دار
تهدیدات
طراحی ،پیاده سازی و اجرای نظام جامع فرماندهی و کنترل یکپارچه و هونیند پدافند
غیرعامل رسانه ملّی
ارتقاء توانیندی فرماندهی و کنترل و مدیریت بحران در راستای تضیین تداوم اطالعرسانی و
خبررسانی به مردم و دستگاههای حیاتی و بازیابی وضعیت عادی
آموزش ،تربیت و توانیندسازی سرمایههای انسانی کارآمد متناسب با اقتضائات حال و آینده
اهداف

پدافند غیرعامل رسانه ملّی

عیلیاتی

ارتقاء فرهنگ پدافند غیرعامل ملّی (نیازسنجی ،طراحی ،تدوین محتوا ،اجرا ،نظارت و

در افق

راهبری ،آگاهی و تغییر رفتار)

چ مانداز
پدافند

سازمان دهی ،آموزش ،هدایت ،کنترل و ارزیابی مداوم اجزای مدیریتی ،زیرساختی و محتوایی
رسانه ملّی ،در راستای ارتقای بهرهوری و نیل به بازدارندگی
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4/78
4/66
4/41
4/68
4/83
9/83
4/96
9/31

آرامش بخ ی و هدایت افکار عیومی در برابر تهدیدات هونیند دنین

4/16

رسانه

تعامل بینالیللی در حوزه پدافند غیرعامل رسانه ملّی

9/16

ملّی

ایجاد ،حیایت و ارتقاء ظرفیتهای خوداتکا و توسعهیافته صنعت بومی پدافند غیرعامل

غیرعامل

رسانه ملّی در تولید سامانههای پدافند غیرعامل رسانه ملّی
طراحی ،پیادهسازی و راهبری نظام پدافند غیرعامل رسانه ملّی با ویژگی بومیسازی
استانداردها ،رویهها و روالهای پدافند غیرعامل رسانه ملّی ک ور
فرهنگ سازی ،آموزش عیومی ،سازماندهی ،تیرین و رزمایش و تولید آمادگی پدافند
غیرعامل رسانه ملّی در معاونتها ص  ،ستاد و پ تیبان ملّی و استانی
طراحی ،پیادهسازی و اجرای سامانه امن ،پایدار و مستحکم خدمات رسانهای
طبقهبندی و سهحبندی زیرساختها و سرمایههای رسانه ملّی ،آسیبنناسی در برابر
تهدیدات ،ایینسازی ،پایدارسازی و مصونیت بخ ی
نهادینه سازی اصول ،الزامات و مالحظات پدافند غیرعامل و پدافند غیرعامل رسانه ملّی در
ذاتِ طرحهای توسعهای بخشِ رسانه ملّی

4/18
4/ 8
9/94
9/37
4/43
4/79

پاسه به سؤال چهارم و پنجم :ارزشها و اصول اساسی پدافندغیرعامل رسانهملّی چیست؟
هیچنین بر اساس نتایج بهدستآمده از تجزیهوتحلیل نظرات خبرگان پژوهش بر اساس آزمون
تحلیل فریدمن ارزشهای محوری م تیل بر "دینمحوری"" ،اخالقمداری"" ،امید افزایی" و

آگاهی و بصیرت بخ ی" بوده و اصول اساسی حاکم بر پدافندغیرعامل رسانه ملّی به نرح زیر
جیعبندی نده است.
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جدول  :11نتیجه آزمون فرییدن برای اصول اساسی حاکم بر حوزه پدافند غیرعامل رسانه ملّی
اصل مصونسازی و کاهش آسیبپذیری

4/01

اصل تداوم کارکرد ،پایداری و تابآوری

4/41

اصل اقتدار درونزا و برونگرا (درونسازی و جهانیسازی مؤلفههای قدرت)

9/11

اصل یکپارچکی و وحدت فرماندهی

4/11

اصل دفاع بومی هیهجانبه نبکه محور در سپهر رسانهای

4/41

اصل هونیندی (بهرهوری و همافزایی)

4/91

اصل روزآمدی و آیندهنگری

4/11

اصل نفوذناپذیری و فناناپذیری

9/11

اصل چابکی و آمادگی

9/11

اصل واکنش مؤثر ،بهموقع و متوازن به تهدیدات

4/11

اصل آرامش بخ ی و ارتقای اعتیاد ،وحدت و انسجام جامعه

4/01

اصل نفی تسلط دنینان و دنینستیزی و ترویج تسلط صالحان برجهان

4/18

اصل برقراری ارتباط پایدار و بالدرنگ فراگیر بین سیستم رهبری و جامعه

4/81

اصل تفکر بسیجی ،روحیه جهادی و باورهای اسالمی و دینی

4/81

نتیجهگیری و پیشنهاد:
الف-نتیجه گیری

در بخش قبل و مهابق روش پژوهش و تجزیهوتحلیل اطالعات ،بهتیامی سؤاالت پژوهش پاسه داده ند
و ارکان جهتساز پدافند غیرعامل رسانه ملّی نناسایی و اولویتگذاری ند .بر این اساس ارکان جهت
ساز م تیل بر مأموریت ،چ مانداز ،اهداف کالن ،ارزشها و اصول اساسی پدافند غیرعامل در رسانه
ملّی تبیین ند .بر این اساس بهتیامی سؤاالت پژوهش پاسه داده ند و ضین اثبات هیبستگی معنادار
مؤلفههای  1گانه احصائی با ارکان جهت ساز پدافند غیرعامل رسانه ملّی ،مؤلفههای ارکان جهت ساز
نناسایی ند در ادامه و در پاسه به سؤال اول مأموریت دو قالب دو مقوله تدوین ند و در پاسه به
سؤال دوم بیانیه چ مانداز تحریر ند و زیر مقولههای آن نیز م خص گردید .در پاسه به سؤال سوم 19
هدف کالن و  18هدف عیلیاتی نناسایی ند و نهایتاً در پاسه به سؤاالت چهارم و پنجم نیز ارزشهای
کالن  4گانه و اصول اساسی  14گانه پدافند غیرعامل رسانه ملّی نناسایی ند و بر این اساس چارچوب
کلی ارکان جهت ساز پدافند غیرعامل در رسانه ملّی واکاوی و تدوین گردید.

ب -پیشنهادها :با توجه به نتایج بهدستآمده و تجارب کسبنده در طیول پیژوهش پی ینهادهای
زیر برای ادامه و غنای هر چه بی تر فعالیتها و موضوعات پدافند غیرعامل در رسانه ملّی و تعالی
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جهتگیریهای کالن آن در حوزه رسانه به نرح زیر استخراجنده است:
پیشنهادهای راهبردی:

بازنگری و بهروزرسانی ارکان جهت ساز رسانه ملّی و خصوصاً راهبردهای رسانه ملّی و میزوج
کردن آن با مفاهیم و مبانی متعالی پدافند غیرعامل و مصونسازی رسانه ملّی برای مقابله با
تهدیدات مبتنی بر نتایج این پژوهش و ارکان جهتساز پدافند غیرعامل رسانه ملّی
 -1توسعه ،یکپارچهسازی و همراستاسازی ارکان جهتساز پدافند غیرعامل حوزهها و نهادهای
رسانه ای و فرهنگی ک ور مبتنی بر روش و دستاوردهای حاصل از این پژوهش برای حصول
همافزایی حداکثری برای حصول قدرت بازدارندگی رسانهای ک ور در مقابل دنینان

 -1طراحی و تدوین یک مدل جامع عیومی و فراگیر برای چگونگی طراحی و تدوین ارکان جهت-
ساز در حوزه پدافند غیرعامل
 -9طراحی و تدوین ارکان جهتساز پدافندغیرعامل بدون تدوین راهبردها و برنامههای جاریسازی
و استقرار آنها ،بهتنهایی اثربخش و کارآمد نخواهد بود لذا در گام بعدی پژوهش حول طراح و
تدوین راهبردها و برنامههای اجرایی و چرخه مدیریت پدافندغیرعامل جزو ملزومات اصلی
تحقق و جاریسازی ارکان جهت ساز پدافندغیرعامل رسانه ملّی میباند.
پیشنهادهای عملیاتي:

 -1ازآنجاکه مرحله بعد از طراحی و تدوین ارکان جهت ساز هر سازمان ،انت ار و اطالعرسانی آن
برای کسب بازخوردهای کیی و کیفی برای بهبود و ارتقای نتایج است ،لذا الزم است نتایج
بهدست آمده به اطالع مدیران و خبرگان رسانه ملّی رسانده نود و ضین کسب نظرات ،التزام و
تسرعی آن به حوزههای کارکردی را دنبال کرد.
 -1با توجه به جنبه نوآوری نتایج این پژوهش در حوزه دانش راهبردی ،پی نهاد مینود مدل و
قالب مورداستفاده در این پژوهش و حصول اهداف و نتایج آن ،بهعنوان یک موردمهالعهای در
حوزه پدافند غیرعامل ،در سرفصلهای دورههای ضین خدمت کارکنان رسانه ملّی قرار گیرد.
 -9نظر به وجوه م ترک پدافند غیرعامل و مدیریت بحران خصوصاً در دستگاههای اجرایی و
فرهنگی ک ور به لحاظ ساختاری و کارکردی ،الزم است ارکان جهتساز پدافندغیرعامل و
مدیریت بحران در این حوزه بازخوانی ،یکپارچهسازی و هیسوسازی نود.
یکی از روشهای نهادینهسازی ارکان جهتساز هر سازمان ،مجیلسیازی و تصویرسیازی مفیاهیم و
ادبیات آن است تا درک و فهم سرمایههای انسانی تسهیل و تعییق یابد ،لیذا الزم اسیت در گیام
بعدی مبادرت به سادهسازی و ف ردهسازی مهالب در قالب کلیات بامسیا و هندسی نود.
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 خجسته ،حسن" ،)1919( ،مدیریت رسانه" ،تهران :انت ارات دفتر مهالعات و برنامهریزی رسانه
 حسن بیگی،ابراهیم" ،)1910(،مدیریت راهبردی" ،تهران:سیت

 حسن بیگی ،ابراهیم ،)1911( ،نقش برنامههای رسانه ملّی در گسترش وحدت ملّی در ک ور" ،مهالعات
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 الریجانی ،محیدجواد" )1911( ،مقوالتی در استراتژی ملّی" ،تهران.انت ارات انقالب اسالمی.

 لیتلجان ،استیفن" ،)1914( ،نظریههای ارتباطات" ،ترجیه :نوربخش ،سیدمرتضی ،میرحسینی ،سید اکبر،
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 مرکز طرح و برنامهریزی -مهالعات و برنامهریزی راهبردى("،)1911ضوابط و رویههای اجرایی تولید،
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 مککوایل ،دنیس" ،)1911( ،درآمدی بر نظریهی ارتباطات جیعی" ،ترجیه :اجاللی ،پرویز ،تهران :دفتر
مهالعات و توسعه رسانهها .ص 111 ،181 ،198 ،194 ،191
 مک لوهان ،مارنال" ،)1988( ،برای درک رسانهها" ،ترجیه :سعید آذری ،تهران :مرکز تحقیقات صداوسییا

 مصلحی ،محید" ،)1911(،نقش رسانهها در عیلیات روانی آمریکا بر ضد جیهوری اسالمی ایران"،
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