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  چکيده

تواند تهديدات نرم عليه کشور را کاهش داده و موجبات افزايش قدرت نرم را فراهم آورد. اين  ، ميآموزش و پرورش از طريق کارکردهاي خود :اهداف

  ريزي درسي که با توسعه قدرت نرم، کاهش تهديدات نرم عليه کشور را موجب شود، انجام شد. طراحی الگوی برنامهپژوهش با هدف 

هاي بارش ذهني نظرسنجي و  اي و تكنيك از بررسي اسنادي و کتابخانه با استفاده ١٣٩٠در سال تحليلي و اکتشافي  -اين مطالعه توصيفي ها: روش

هاي  ريزي درسي وزرات آموزش و پرورش و اساتيد متخصص حوزه علوم تربيتي در دانشگاه بحث گروهي انجام شد. جامعه آماري، كارشناسان برنامه

نامه  ها از پرسش آوري داده نفر برای انجام مطالعه انتخاب شدند. براي جمع ٨٠و ای در دو طبقه انجام شد  روش هدفمند طبقه گيري به تهران بودند. نمونه

تحليل عاملي، تجزيه و تحليل  مانندهاي آمار توصيفي و آمار استنباطي  ها با توجه به سئواالت پژوهش و با استفاده از روش ساخته استفاده شد. داده محقق

  شد.

شناختي" و  امنيتي"، "اقتصادي"، "اجتماعي"، "روان -بعد "ديني، فلسفي و ارزشي"، "سياسي ٦لگوي مورد نظر در پس از انجام تحليل عاملي، ا ها: يافته

  شاخص نمود پيدا کرد. ٧١مولفه و  ١٦ريزي درسي"،  "مديريت برنامه

ترين  شناختي از مهم جتماعي و روانامنيتي، اقتصادي، ا - هاي اسالمي، حفظ و تامين منافع و نيازهاي سياسي حفظ و گسترش ارزشگيري:  نتيجه

توان در اين زمينه انجام داد،  از جمله اقداماتي که ميآيد و  شوند كه تهديد عليه آنها، تهديد عليه امنيت ملي به حساب مي هايي قلمداد مي اهداف و ارزش

   ايش قدرت ملي و در نهايت کاهش تهديدات نرم است.دادن آنها به سمت افز ها و سوق ريزي درسي مدارس و دانشگاه ايجاد تغييراتي در برنامه

  ريزي درسي تهديد نرم، قدرت نرم، آموزش و پرورش، برنامه :هاکليدواژه
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Abstract 

Aims: The education system can reduce the soft threats against countries and provide a base for the 

improvement of soft power. The purpose of this study was to provide a basic theoretical model of lesson 

planning that can increase the soft power and reduce the soft threats against the Islamic Republic of Iran. 

Methods: This descriptive-analytical and exploratory study was performed in 2011 through document and 

library research, brain storming, census and group discussion. The study population consisted of the 

educationalists of the Ministry of education and the educational sciences professors of Tehran universities. 

Stratified purposeful sampling was done in two stratifications and 80 people were selected for the study. Data 

were collected by a researcher-made questionnaire. Data analysis was carried out according to the research 

questions by descriptive statistics and inferential statistical methods such as factor analysis.  

Results: After factor analysis, the desired pattern showed to have 6 "religious, philosophical and value", 

"political-security", "economic", "social", "psychological" and "curriculum management" dimensions, 16 

components and 71 indicators. 

Conclusion: Maintaining and promoting the Islamic values, maintaining and providing the political and security, 

economic, social and psychological needs and interests are among the most important goals and values that 

threats against them are considered as threats against national security. Among the measures that can be taken in 

this field is making changes in the curriculum of schools and universities and leading toward national power and 

ultimately reduction of soft threats.  
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  مقدمه

ها  صورت تدريجي و نامحسوس، ادراک مردم در مورد دغدغه وقتي به

شود يا هنگامي که اعضاي جامعه بسان شبکه اخالقي، از  صيانت مي

کنند، در جامعه نوعي امنيت نرم برقرار است.  بروز اختالل ممانعت مي

امنيت نياز ضروري زندگي بشري است که ايجاد آن تابعي است از 

کارگيري سرمايه اجتماعي و به حل و رفع  بهشناسايي، تقويت و 

جامعه معطوف است. هرچند امنيت خواست هاي واقعي يا ذهني  دغدغه

مردم و جامعه است، ولي کارگزار و ذينفع نهايي آن حکومت است که 

کوشد پس از اطمينان خاطر نسبت به آرامش و ايمني در جامعه، به  مي
هم، يعني ايجاد امنيت و رفع تنظيم مناسبات فراملي بپردازد. اين م

هاي خاصي است  تهديدات وارد به جامعه و افراد، دربرگيرنده ويژگي

ويژه تهديدات نرم است.  ترين آن، قدرت نرم و عدم تهديد، به که مهم

طيف وسيعي از جامعه در ابعاد  ،در تهديد نرم برخالف جنگ سخت

گيرند. لذا  ميفرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي مورد هجمه قرار 

حفظ و گسترش قدرت نرم از اهداف راهبردي  يشرايطچنين در 

جايگاه و  قدرت نرم،گيري از  بهرهبا برآنند تا کشورها کشورها است و 

آموزش ارتقا بخشند. در اين عرصه  ،الملل موقعيت خود را در نظام بين

هاي توليدکننده قدرت نرم در  عنوان يکي از سازمان بهو پرورش، 

تهديدات نرم  اتواند نقش ممتازي در مقابله ب مي ،مهوري اسالميج

  داشته باشد.  و افزايش امنيت کشوردشمنان 
هاي پاياني جنگ سرد، اولين پروژه براندازي نرم در لهستان و  در سال

در جنبش كارگري اين كشور تحقق يافت و با  لخ والسابا رهبري 

فروپاشي شوروي و يوگسالوي و چند كشور ديگر اروپاي شرقي، 

براندازي نرم به پارادايم جديدي در حوزه قدرت و امنيت تبديل شد. در 

د كه شها، مفاهيمي در گفتمان امنيت ملي كشورها وارد  اين سال

پيشين داشت. زيرا آنچه هاي  تفاوت ماهوي و شكلي عميقي با گفتمان

كه قدرت حفاظتي يا تهديدزدايي براي امنيت ملي كشورها محسوب 

شد، بيشتر از مفهوم قدرت سخت و سازوكارهاي آن مانند، قدرت  مي

افزارهاي  نظامي، قدرت تهاجمي، قدرت تخريبي و كيفيت جنگ

د. اما تحوالت ش ناشي مي غيره افزارها، قدرت برد و نظامي، نوع جنگ

جنگ  ،ها شد رالذكر نشان داد آنچه كه موجب سرنگوني اين دولتصد

جنگ نرم و به تبع آن تهديد نرم، مجموعه . نرم است نه جنگ سخت

اقداماتي است که باعث دگرگوني هويت فرهنگي و الگوي رفتاري 

شود. "تهديد نرم" نوعي سلطه در ابعاد  مورد قبول يک نظام سياسي مي

و فرهنگ است که از طريق استحاله الگوي گانه حکومت، اقتصاد  سه

ها، ايجاد شده و نمادها و الگوهاي نظام سلطه  رفتاري در اين حوزه

شود. با اين نگرش تمامي تحوالتي که موجب شود  جايگزين آنها مي

هاي حياتي يک نظام سياسي به خطر افتاده يا باعث  تا اهداف و ارزش

کننده هويت ملي و  تعيين ايجاد تغيير و دگرگوني اساسي در عوامل

در  الياسي ].۱رود [ ديني يک کشور شود، "تهديد نرم" به شمار مي

گونه  نوشتاري تحت عنوان ماهيت و ابعاد تهديد نرم، تهديد نرم را اين

ها و  نمايد: "منظور از تهديد نرم، طيف وسيعي از کنش تعريف مي

رخوردار از اقدامات اجتماعي، سياسي و فرهنگي است که کشورهاي ب

فناوري ارتباطي برتر از آنها براي تحميل غيرمستقيم اراده خويش بر 

اي، تهديد  در تعريف با منظر برنامه فازيو ].۲کنند" [ ديگران استفاده مي

گيري از ابزارها و  شده براي بهره ريزي نرم را نوعي "تالش برنامه

اثيرنهادن بر شناختي براي ت اي سياسي و روان هاي تبليغي، رسانه روش

ها،  منظور تغيير نگرش مردم کشورهاي خارجي به ها و ها، گروه حکومت

تهديد نرم را  ژوزف ناي ].۳داند [ ها و رفتارهاي آنان" مي ارزش

"استفاده يک کشور از قدرت نرم براي دستکاري افکار عمومي کشور 

  ]. ۴داند [ ها و رفتارهاي سياسي آنان" مي آماج، تغيير ترجيحات، نگرش

تهديد نرم داراي ابعاد متفاوتي است و بسياري از محققان و مولفان به 

]. در ۵، ۴، ۲، ۱اند [ سه بعد فرهنگي، اجتماعي و سياسي آن اشاره کرده

حوزه اجتماعي عامالن تهديد در پي آن هستند تا بر وفاق و انسجام 

 اجتماعي مردم جامعه، الگوهاي رفتاري، دلبستگي ملي، هويت جمعي

ترين  و سرمايه اجتماعي خدشه وارد نمايند. در بعد فرهنگي که مهم

شدن فرهنگ، هنجارها، هويت  بعد تهديد نرم است، فقدان يا مخدوش

هاي ملي و به تبع آن شيوه  ها و ارزش ملي، آداب و رسوم، سنت

هاي تهديدات داخلي و حتي  زندگي، يکپارچگي و وحدت ملي و زمينه

هاي نظامي را فراهم آورند.  افزاري و حمله سختگيري تهديدات  شکل

گيري از سازوکارها و  عامالن تهديد در پي آن هستند تا با بهره

هاي  هاي بنيادي جامعه (ارزش هاي فرهنگي بر ارزش روش

گريزي، آزادگي،  خواهي، ستم ستيزي، عدالت خدامحوري، ايثار، دشمن

داقت، شجاعت و جز دوستي، پرهيزگاري، راستي و ص گرايي، نوع علم

هاي سياسي،  هاي پايه (نظير نگرش به بيگانگان، نگرش آن)، نگرش

نگرش به نوع حکومت، نگرش به نوع روابط اجتماعي و جز آن)، 

ترجيحات اساسي (نظير ترجيحات اخالقي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي 

و غيره)، آداب و رسوم، منش و رفتار اجتماعي، تاثير بگذارند و آن را 

ستخوش تغيير قرار دهند. سومين بعد تهديد نرم که اکثر محققان به د

اند، بعد سياسي است. هر نظام سياسي براي حفظ و  آن اشاره کرده

بقاي خود، نيازمند ثبات سياسي و انسجام ملي است. در حالي که 

زدايي،  عامالن تهديد نرم در پي آن هستند از طريق ثبات

اختن نظام سياسي، دگرگوني الگوي سازي و ناکارآمدس نامشروع

گانه شامل بحران هويت (برانگيختن  هاي پنج مشارکت و ايجاد بحران

هاي  هاي قومي، نژادي، مذهبي و نبود عوامل پيونددهنده هويت شکاف

فرو ملي، تحريف و تحقير تاريخي و افتخارات ملي در کشور)، بحران 

د حمايت مردمي و مشروعيت (ايجاد شکاف بين مردم و رهبران، نبو

هاي  گيري نافرماني مشروعيت بخشي به تصميمات رهبران و شکل

زدايي و دلسردکردن مردم براي حضور  مدني)، بحران مشارکت (انگيزه

کننده کشور) و بحران توزيع (توزيع نامناسب  هاي تعيين در عرصه

ثروت، شان اجتماعي و امنيت) موجبات ايجاد تهديدات نرم را فراهم 

]. عالوه بر سه بعد اجتماعي، فرهنگي و سياسي ٦، ٥، ٤، ٢، ١د [آورن

توان به ابعاد اقتصادي و نظامي نيز اشاره کرد.  تهديد نرم، مي

زدايي، ناکارآمدساختن نظام سياسي و ايجاد بحران درست است  ثبات
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توان به دليل ضعف  شود، ولي مي که از طرف دشمن طراحي مي

نهادهاي موثر و اساسي و نبود ارتباط و  ساختاري و عدم تحقق اهداف

افزايي در تعامل با دشمن ايجاد کند  تعامل منطقي بين آنها، نوعي هم

که تقويت اين نهادهاي اساسي مانند خانواده، آموزش و پرورش، 

تواند مورد توجه  ويژه نقش راهبردي مذهب، مي اقتصاد و سياست و به

. به دليل اهميت آموزش و ]۵د [و بررسي محققانه انديشمندان قرار گير

عنوان يک عامل و  توان آن را به پرورش عمومي و آموزش عالي، مي

نهاد عظيم و درت عامل با ديگر نهادها از جمله سياست و امنيت 

مالحظه نمود. بديهي است در هر جامعه، دامنه آموزش و پرورش از 

ر آشکار يا طو رود و به چارچوب نظام تعليم و تربيت رسمي فراتر مي

کند. دين،  نهان و از راه تاثيرات متقابل، در کل نظام اجتماعي نفوذ مي

حکومت، اقتصاد، آموزش و پرورش و خانواده پيوسته با يکديگر کنش 

و واکنش متقابل دارند. آموزش و پرورش به دليل تاثر عميق و پردامنه 

دين،  آن، مورد توجه و استفاده ساير نهادهاي اجتماعي است. نهاد

هاي آموزشي  منظور القا و اشاعه باورهاي ديني به مدارس و برنامه به

شود و حکومت درصدد آن است که از طريق آموزش و  آنها متوسل مي

پرورش رسمي، به همنوايي اجتماعي و وحدت ملي يا سياسي دست 

  ]. ۷يابد [

، پذيري جامعهآموزش و پرورش از طريق کارکردهاي خود، از جمله 

يگانگي ، يپرورش و رشد شخص، گزينش و تخصيص، انتقال فرهنگ

و  پرورش سياسي، رنوآوري و تغيي، ينظارت اجتماع، اجتماعي

تواند تهديدات نرم عليه کشور را کاهش داده و  ، مي]۷ي [گذار سرمايه

موجبات افرايش قدرت نرم را فراهم آورد. از آنجا که انتقال و 

هاي مهم آموزش و پرورش است، لذا بازآفريني فرهنگي از کارکرد

تر عمل نمايد، افرادي را  هرچه آموزش و پرورش در اين زمينه موفق

ها و عقايد  پرورش خواهد داد که ضمن حفظ ميراث فرهنگي، ارزش

گمارند و به توليد محصوالت  خود به رشد و بالندگي آنها نيز همت مي

فزايش قدرت نرم نمايند و بدين ترتيب موجبات ا فرهنگي اقدام مي

اي که به فرهنگ،  آورند. از طرف ديگر جامعه کشور را فراهم مي

کند و اساطير ملي و مذهبي خود  هاي خود افتخار مي ها و ارزش سنت

شناسد، هويت فرهنگي و ديني خود را شناخته و حفظ  خوبي مي را به

 گيرد. کند کمتر تحت تاثير تهديدات نرم کشورهاي ديگر قرار مي مي

موزش و پرورش با کارکرد خود در زمينه رشد و تعالي اجتماعي، افراد آ

هاي اجتماعي مشارکت  آگاهي را پرورش خواهد داد که در فعاليت

کنند، به  دارند، به حفظ يکپارچگي و انسجام اجتماعي کمک مي

. اين کارکرد ]۷گذارند [ ها و هنجارهاي اجتماعي احترام مي ارزش

سزايي دارد، هرچه  ت نرم جامعه تاثير بهآموزش و پرورش در قدر

قدرت انسجام ملي يک جامعه يا گروه بيشتر باشد، آن جامعه و گروه از 

قدرت نرم بيشتري برخوردارند و بيشتر قادرند دشمنان خويش را تهديد 

سرمايه اجتماعي نيز يکي از عناصر اصلي  فوکويامابه زعم  ].۸کنند [

اجتماعي نوعي قرارداد غيررسمي  قدرت است. منظور او از سرمايه

سازد تا براي تحقق اهداف کالن  است که افراد جامعه را ملزم مي

 ].۹جامعه خويش با يکديگر همکاري کنند و موانع را از ميان بردارند [

نظام آموزش و پرورش يکي از کارگزاران مسئول در فرآيند همچنين 

ه فرآيندي که از کند ب پرورش سياسي است. پرورش سياسي اشاره مي

ها و احساسات مربوط به نظام سياسي و  طريق آن، افراد جامعه، نگرش

کنند. آموزش و پرورش در تربيت نظامي  نقش خود را در آن کسب مي

کند يک نيروي  نيز بيان مي نايسزايي دارد.  آموزان سهم به دانش

ار آيد، شم عنوان منبعي از جذابيت به تواند به شده مي اداره نظامي خوب

هاي آموزشي نظامي  نظامي و برنامه - هاي نظامي براي مثال همکاري

المللي را ايجاد کند که قدرت نرم کشور را  هاي بين تواند شبکه مي

  .  ]۱۰دهد [ افزايش مي

مندي از قدرت  تجربه جمهوري اسالمي ايران نشان داده که با بهره

چون جنگ  توان نسبت به دفع تهديدات بزرگي نرم است که مي

المللي بر ضد  هاي مادي و عزم بين تحميلي، در عين کمبودها و ضعف

ايران اقدام نمود. قدرت نرم محصول برآيند تصويرسازي مثبت، ارايه 

چهره موجه از خود، کسب اعتبار در افکار عمومي داخلي و خارجي و 

قدرت تاثيرگذاري غيرمستقيم توام با رضايت بر ديگران است و با نيت 

هاي طرف مقابل به وسيله  يجاد جذابيت براي خود يا تنظيم اولويتا

ها و نهادهاي اجتماعي و از  ابزارهايي مانند فرهنگ، انتقال ارزش

]. آموزش و پرورش که ۱۱شود [ طريق ديپلماسي عمومي اعمال مي

موجد پيدايش فکر، انتقال، نشر و پرورش آن در بين جوانان است، از 

نرم در هر کشوري است که به تبع ضعف و  عوامل سازنده قدرت

ريزي و  ويژه برنامه ها، مقاصد، ساختار، تکنولوژي و به سستي در آرمان

شدت تهديد نمايد و با تربيت نيروهاي  تواند منافع ملي را به طراحي مي

  ناکارآمد و غيربومي به توسعه تهديد نرم عليه ملت ياري رساند. 

 مرزوقي]، ١٤[ آقازاده]، ١٣[ نژاد مواليیو  جمعه امام]، ١٢[ ميرآشتياني

دهند که مواردي مانند فقدان  ] گزارش می١٦[ مهرمحمدي ] و١٥[

پردازان تربيتي و اصالح آموزش و پرورش،  گيري از آراي نظريه بهره

توجه بيش از حد به اهداف شناختي در مقايسه با اهداف عاطفي و 

نبودن  هاي ديني و جذاب بودن شکل ظاهري کتاب عملکردي، نامناسب

کردن مراسم مذهبي، وجود رويکردهاي  متون ديني، اجباري و الزامي

هاي تربيت ديني، ابهام، اختالف و سردرگمي در  ستيز در برنامه علم

تلقي از دين و دينداري در تهيه و تدوين اهداف تربيتي، تاثير 

وين هاي فرهنگي مانند ازخودبيگانگي فرهنگي بر فرآيند تد آسيب

هاي تربيت ديني، فقدان توجه به اثرات تربيتي و روحي  اهداف و برنامه

هاي آموزش ديني، فقدان توجه و حساسيت نسبت به پيامدهاي  برنامه

آموزان، ابهام  سوء کاهش معنويت در زندگي فردي و خانوادگي دانش

در ارتباط ميراث فرهنگي و فلسفه تعليم و تربيت با تربيت ديني، 

اي  اجتماعي و اقتضائات فرهنگي و اجتماعي منطقهتحوالت 

هاي مناسب در جهت رشد و تقويت  آموزان، فقدان آموزه دانش

آموزان با عنايت به الگوها و  شدن دانش پذيري و اجتماعي جامعه

هاي  دستورات تربيت ديني، ايجاد تعارض ناشي از تعامل ارزش

نکردن فرصت  راهمها و مفاهيم فرهنگ ديني، ف فرهنگ غرب با ارزش



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمريم بهراميان و احمد کالهدوزی   ۴

   ۱۳۹۱ ، بهار۱، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

آموزان، عدم احساس تعلق  مناسب براي رشد اجتماعي و سياسي دانش

هاي هويت ملي،  به هويت ملي، عدم توجه متعادل به عناصر و مولفه

هاي درسي  عدم توجه به وحدت ملي، عدم هماهنگي محتواي کتاب

هاي درسي در مورد هويت  با اهداف آموزش و پرورش و اهداف کتاب

ريزي درسي  هاي موجود در نظام برنامه از جمله آسيب ملي همسو

شود و راه را براي  کشور است که منجر به توسعه تهديدات نرم مي

  سازد.  هجمه فرهنگي غرب هموار می

ريزي درسي که با توسعه  طراحی الگوی برنامهاين مقاله با هدف 

  قدرت نرم به کاهش تهديدات نرم عليه کشور منجر شود، انجام شد.
  

  ها روش

تحليلي و اکتشافي با استفاده از بررسي اسنادي  -اين مطالعه توصيفي

هاي بارش ذهني نظرسنجي و بحث گروهي  اي و تكنيكو کتابخانه

ريزي درسي وزرات آموزش  انجام شد. جامعه آماري، كارشناسان برنامه

هاي تهران و پرورش و اساتيد متخصص حوزه علوم تربيتي در دانشگاه

 ٨٠ای در دو طبقه انجام شد و  روش هدفمند طبقه گيري به. نمونهبودند

  نفر برای انجام مطالعه انتخاب شدند. 

ساخته استفاده شد. اين  نامه محقق ها از پرسش آوري دادهبراي جمع

سئوال؛  ١١بعد اصلي "ديني، فلسفي و ارزشي" ( ٦شامل  نامه پرسش

٩٤/٠=α٩٧/٠سئوال؛  ٢٠امنيتي" ( -)، "سياسي=α) "٩)، "اقتصادي 

 ١١شناختي" ( )، "روانα=٩٤/٠سئوال؛  ٦)، "اجتماعي" (α=٩٥/٠سئوال؛ 

سئوال؛  ١٤ريزي درسي" ( ) و "مديريت برنامهα=٩٦/٠سئوال؛ 

٩٥/٠=αعد اصلی متشکل از تعدادي مولفهفرعي و شاخص  ) و هر ب

بود. پس از اجراي مقدماتي و مصاحبه با چند تن از متخصصان حوزه 

هاي تعليم و تربيت و استفاده از پيشنهادات اصالحي ايشان، گويه

 ٦نامه در قالب  ناهمبسته حذف شدند. به اين ترتيب فرم نهايي پرسش

شاخص تهيه شد و پايايي آن با  ٧١مولفه فرعي و  ٣١بعد اصلي، 

  آلفاي کرونباخ مورد تاييد قرار گرفت. روش

در طراحي  های کاهش تهديدات نرم ها و شاخص مولفهبرای تعيين 

  استفاده شد.ها داده از روش تحليل عامليريزي درسي  الگوي برنامه
 

  نتايج

؛ درصد ٥٤٣/٤شده= شناسي (درصد واريانس تبيين عامل هستي

ترين  ) که مهم٢٩٦/٤١؛ مقادير ويژه=٢٩٦/٤١واريانس تراکمی=

و   " بوداسالم  مبانياصول و   به  ايمان  تقويتشاخص آن "شناخت و 

؛ ٦١٠/٣شده= ها و باورهاي ديني (درصد واريانس تبيين عامل ارزش

ترين  ) که مهم٨٢٠/٣٢مقادير ويژه= ؛١١٦/٧٤درصد واريانس تراکمی=

شاخص آن "شناخت انواع معرفت شامل تجربي، عقلي، شهودي، 

عنوان معتبرترين نوع  وحياني و اجتهادي با تاکيد بر معرفت وحياني به

  ). ١معرفت" بود در بعد "ديني، فلسفي و ارزشي" قرار گرفتند (جدول 

؛ درصد ٧٥٨/٦٢شده= عامل کاهش تهديدات (درصد واريانس تبيين

ترين شاخص  ) که مهم٥٣١/٦؛ مقادير ويژه=٦٥٤/٣٢واريانس تراکمی=

آن "ايجاد شناخت نسبت به ماهيت، اهداف و دستاوردهاي انقالب 

اسالمي" بود، عامل افزايش قدرت نرم (درصد واريانس 

؛ مقادير ٦٣٤/٣١؛ درصد واريانس تراکمی=٦٦٣/٧٣شده= تبيين

دوستي" بود  خص آن "تقويت حس وطنترين شا ) که مهم٣٢٧/٦ويژه=

و عامل ارتقاي دانش و بينش سياسي (درصد واريانس 

؛ مقادير ٨٣٥/١٤؛ درصد واريانس تراکمی=٧٩/١٢٤شده= تبيين

  براساس  سياسي  بينش  ترين شاخص آن "ارتقاي ) که مهم٩٦٧/٢ويژه=

در   آگاهانه مشاركت   جهت  مختلف  هاي در زمينه  فقيه  واليت  اصل

امنيتي" قرار گرفتند  -سياسي کشور" بود، در بعد "سياسي  سرنوشت

  ).١(جدول 

؛ درصد ٧٥٤/٢شده= عامل اشتغال و بازار کار (درصد واريانس تبيين

ترين  ) که مهم٥٩٩/٣٠؛ مقادير ويژه=٥٩٩/٣٠واريانس تراکمی=

شاخص آن "شناخت مباني علم اقتصاد (توليد، توزيع و مصرف)" بود، 

؛ درصد ٦٨٧/٢شده= کارآفريني گروهي (درصد واريانس تبيينعامل 

ترين  ) که مهم٨٥٦/٢٩؛ مقادير ويژه=٤٥٥/٦٠واريانس تراکمی=

شاخص آن "پرورش روحيه کارآفريني" بود و عامل وجدان کاري 

؛ درصد واريانس ٣٨٣/٢شده= اسالمي (درصد واريانس تبيين

ين شاخص آن تر ) که مهم٤٧٣/٢٦؛ مقادير ويژه=٩٢٨/٧٦تراکمی=

ملي" بود، در بعد   و ثروت  عمومي  از اموال حراست   روحيه  "پرورش

  ).٢"اقتصادي" قرار گرفتند (جدول 

؛ درصد ٠٦٣/٣شده= عامل تعامل موثر اجتماعي (درصد واريانس تبيين

ترين  ) که مهم٠٤٥/٥١؛ مقادير ويژه=٠٤٥/٥١واريانس تراکمی=

و عامل رعايت   ه مردم" بودرساني ب شاخص آن "پرورش روحيه خدمت

؛ درصد واريانس ١٢٦/٢شده= تکاليف اسالمي (درصد واريانس تبيين

) که تنها شاخص آن "شناخت ٤٤١/٣٥؛ مقادير ويژه=٤٨٦/٨٦تراکمی=

تکاليف ديني در امور فردي، بين فردي و مقدسات ديني" بود در بعد 

  ).٢"اجتماعي" قرار گرفتند (جدول 

؛ درصد ٥٢٠/٣شده= ي (درصد واريانس تبيينهاي شناخت عامل مهارت

ترين  ) که مهم٠٠٠/٣٢؛ مقادير ويژه=٠٠٠/٣٢واريانس تراکمی=

هاي ديني" بود، عامل  شاخص آن "توانايي کسب دانش در مورد آموزه

؛ درصد واريانس ٤٥٠/٢شده= مهارت خودارزيابي (درصد واريانس تبيين

ترين شاخص آن  ) که مهم٢٧٥/٢٢؛ مقادير ويژه=٩٦٧/٨٤تراکمی=

رواني  -هاي اصالح رفتار" بود و عامل بهداشت جسمي "شناخت روش

؛ ٦٩٢/٦٢؛ درصد واريانس تراکمی=٣٧٦/٣شده= (درصد واريانس تبيين

  رواني  ترين شاخص آن "ايجاد بهداشت ) که مهم٦٩١/٣٠مقادير ويژه=

تند شناختي" قرار گرف شرايط مناسب" بود، در بعد "روان  ساختن با فراهم

  ).٢(جدول 

؛ درصد واريانس ٣٧٥/٣شده= عامل ورودي (درصد واريانس تبيين

ترين شاخص آن  ) که مهم١١٠/٢٤؛ مقادير ويژه=٨٦٢/٦٢تراکمی=

"نيازسنجي و انجام مطالعات تطبيقي" بود، عامل فرآيند (درصد 

؛ مقادير ٧٥٢/٣٨؛ درصد واريانس تراکمی=٤٢٥/٥شده= واريانس تبيين

ترين شاخص آن "نظارت و مراقبت از برنامه  مهم ) که٧٥٢/٣٨ويژه=
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؛ درصد ٠٢٤/٢شده= درسي" بود و عامل نتايج (درصد واريانس تبيين

ترين  ) که مهم٤٥٩/١٤؛ مقادير ويژه=٣٢١/٧٧واريانس تراکمی=

آموزان" بود، در بعد  شاخص آن "ارزشيابي از پيشرفت تحصيلي دانش

  ).٢(جدول  ريزي درسي" قرار گرفتند "مديريت برنامه
  

 امنيتي"  -عوامل مربوط به ابعاد "دينی، فلسفی و ارزشی" و "سياسي )١جدول 

 بار عاملي  شاخص عامل بعد

ديني، 

فلسفي و 

 ارزشي

 شناسي هستي

 ٨٣٤/٠  و انسان  خداوند بر جهان  مطلق  حاكميت  پذيرش  روحيه  پرورش

 ٨٤٤/٠  اسالم  اصول و مباني  به  ايمان  شناخت و تقويت

 ٦٢٨/٠ طلبي روحيه حقيقتپرورش 

 ۷۷۸/۰ کرامت ذاتي انسان

 ۴۹۷/۰ بودن انسان (بعد مادي و بعد معنوي) دوبعدي

ها و  ارزش

باورهاي 

 ديني

 ۹۱۶/۰ عنوان معتبرترين نوع شناخت انواع معرفت (تجربي، عقلي، شهودي، وحياني و اجتهادي) با تاکيد بر معرفت وحياني به

 ٧١٥/٠ خواهي عدالتپرورش روحيه 

 ۶۱۲/۰  شناسي و زيبايي  هنري  مختلف  و استعدادهاي  ذوق  و هدايت  ، پرورش شناخت

 ٨٩٥/٠ رشد فضايل اخالقي براساس احکام اسالمي

 ٧٨٥/٠ تقويت اعتقاد نسبت به رعايت حجاب و ظواهر اسالمي

 ٧٢٤/٠ هاي معنوي باالتر از بقيه هستند) اند؛ ارزش مراتبي و عينيبودن آنها (مطلق سلسله  ها با ديدگاه ثابت شناخت ارزش

 -سياسي

 امنيتي

کاهش 

 تهديدات

 ٦٨٩/٠ الخطاب قراردادن تدابير و مواضع ولي فقيه پرورش اعتقاد نسبت به فصل

 ٥٦٤/٠ ايجاد شناخت نسبت به اصول و مباني واليت فقيه

 ٨٦٢/٠ پرورش روحيه اتحاد اسالمي بين مسلمانان

 ۷۸۲/۰ ايجاد روحيه اعتماد نسبت به رهبران

 ٧٨٠/٠ هاي مقابله با آنها هاي تهديد نرم و راه ايجاد آشنايي با روش

 ٩٠٨/٠ ايجاد شناخت نسبت به ماهيت، اهداف و دستاوردهاي انقالب اسالمي

 ٨٠٧/٠ جانبه کشور پرورش روحيه پاسداري از استقالل همه

 ٨٧٧/٠ جهادي در بين افراد جامعهپرورش روحيه 

 ٦٦٧/٠ شناسي توجه به مقوله دشمن

 ٧٩٧/٠ هاي مکتوب) پرورش توانايي استفاده و برخورد درست با منابع اطالعاتي (اينترنت، ماهواره و رسانه

افزايش 

 قدرت نرم

 ۶۲۲/۰ جلب احترام و دوستي با ساير ملل

 ٧٤٥/٠ هوا و فضا، نانوتکنولوژي، بيوتکنولوژي، بيوشيمي، الکترونيک و غيره)هاي پيشرفته (علوم  تقويت فناوري

 ٧٨١/٠ پرورش روحيه حفظ ميراث فرهنگي، هنري و تاريخي کشور

 ٨٠٥/٠ افزايش حس افتخار به گذشته تاريخي و فرهنگي خويش

 ٨٥٢/٠ دوستي تقويت حس وطن

 ۶۵۷/۰ دادن به اوضاع کشور سازنده براي سامانمنظور تالش  ايجاد روحيه اميد به آينده به

 ۷۹۴/۰ دادن فکر و کاالي کشور خود به ديگر کشورها ارجحيت

ارتقاي دانش 

و بينش 

 سياسي

 ٧٢٠/٠ كشور  سياسي  در سرنوشت  آگاهانه مشاركت   جهت  مختلف  هاي در زمينه  فقيه  واليت  اصل  براساس  سياسي  بينش  ارتقاي

 ٦٠٣/٠ خصوص ملل اسالمي و کشورهاي محروم بينش سياسي نسبت به مسايل ايران و جهان، بهتقويت 

 ۶۱۹/۰ پرورش روحيه انتقادي

  

  بحث

ريزي درسي با رويکرد  منظور طراحي الگوی برنامه در اين مطالعه به

ريزي درسي  مباني برنامهاي در باب کاهش تهديدات نرم، ابتدا مطالعه

هايي در ابعاد  ها و شاخص صورت گرفت تا مشخص شود چه مولفه

مختلف فلسفي، ديني و ارزشي، سياسي و امنيتي، اقتصادي، اجتماعي، 

ريزي  تواند نظام برنامهريزي درسي مي شناختي و مديريت برنامه روان

م درسي کشور را در جهت کاهش تهديدات نرم و افزايش قدرت نر

ها به  ها و شاخص هدايت کند، چراکه قطعاً شناسايي اين ابعاد، مولفه

منزله نقطه عطفي براي توصيف خردمندانه ابعاد مختلف الگوي مورد 

نظر است. براساس نتايج حاصل از تحليل عاملي، الگوي مورد نظر در 

شاخص، بعد  ١١مولفه و  ٢بعد ديني، فلسفي و ارزشي، شامل  ٦

 ٣شاخص، بعد اقتصادي، شامل  ٢٠مولفه و  ٣ي، شامل امنيت -سياسي

شاخص، بعد  ٦مولفه و  ٢شاخص، بعد اجتماعي، شامل  ٩مولفه و 

ريزي  شاخص و بعد مديريت برنامه ١١مولفه و  ٣شناختي، شامل  روان

  ).١بندي شد (شکل  شاخص، طبقه ١٤مولفه و  ٣درسي، شامل 

ريزان درصدد ايجاد قدرت نرم  امهدر بعد ديني، فلسفي و ارزشي، اگر برن

از طريق آموزش و پرورش و کاهش تهديدات نرم عليه کشورمان 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمريم بهراميان و احمد کالهدوزی   ۶

   ۱۳۹۱ ، بهار۱، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

تر، محتواي بيشتري از تجارب درسي و  هستند، بايد با مطالعه عميق

ويژه بخش قرآن و  محتواي آموزشي را از فرهنگ غني اسالمي، به

تصاص امامان معصوم را به آموزش اخسنت و در مکتب شيعه، معرفت 

  دهند. 

معرفت و دانش مربوط به آموزش و پرورش، شامل فلسفه، مباني، 

هاي آموزش و تربيت است. اگرچه غفلت از خزانه معرفت تجربي  شيوه

شود، ولي رشد علمي  جامعه جهاني خود يک تهديد نرم محسوب مي

  قدرت نرم را به همراه دارد.

  
 "ريزي درسي شناختي" و "مديريت برنامه "روان، عوامل مربوط به ابعاد "اقتصادي" و "اجتماعي" )٢ جدول

 بار عاملي  شاخص عامل بعد

 اقتصادي

 اشتغال و بازارکار

 ٧٤١/٠  مورد نياز فرد و جامعه  هاي و مهارت  و فنون  علوم  توسعه

 ٨٥٠/٠ شناخت مباني علم اقتصاد (توليد، توزيع و مصرف)

 ٦٧٨/٠ شناخت حرف و مشاغل مولد

 ٦٨٤/٠ ها و استعدادهاي افراد شناخت توانمندي

 کارآفريني گروهي
 ٧٨٨/٠ پرورش روحيه کارآفريني

 ٧٦٣/٠ پرورش توانايي کار گروهي

 وجدان کاري اسالمي

 ۵۸۶/۰ از آنها  استفاده  صحيح  هاي كشور و شيوه  اقتصادي  منابع  شناخت

 ۸۱۰/۰  ملي  و ثروت  عمومي  از اموال حراست   روحيه  پرورش

 ٧٤٨/٠  اسالم  اقتصادي  احكام  به  عمل  روحيه  تقويت

 اجتماعي
 تعامل موثر اجتماعي

 ٧٧٢/٠ پرورش توانايي پذيرش مسئوليت

 ٧٠٠/٠ جويي پرورش روحيه مشارکت

 ٨٢٠/٠ پرورش روحيه احترام به ديگران و رعايت حريم انها

 ۹۱۹/۰ رساني به مردم پرورش روحيه خدمت

 ٨٤٤/٠ هاي ارتباطي و جمعي پرورش مهارت

 ۸۸۹/۰ شناخت تکاليف ديني در امور فردي، بين فردي و مقدسات ديني رعايت تکاليف اسالمي اجتماعي

 شناختی روان

  هاي شناختي  مهارت

 (ذهني و فکري)

 ٦٥٢/٠ ورزي پرورش توانايي انديشه

 ٨٦٤/٠ هاي ديني پرورش توانايي کسب دانش در مورد آموزه

 ٧٧٨/٠ آوردن اطالعات  دست افزايش شناخت از نحوه به

 ٧٩٨/٠ پرورش روحيه جستجوگري و اصرار در دستيابي به حقيقت

 ٧٨٥/٠ پرورش توانايي پردازش اطالعات و استدالل

 ٥٢٥/٠ پرورش روحيه مطالعه

 خودارزيابيمهارت 
 ٧٤٦/٠ هاي نظارت بر اعمال ايجاد شناخت نسبت به روش

 ٨٨٠/٠ هاي اصالح رفتار شناخت روش

 رواني-بهداشت جسمي

 ٥٧٣/٠  انسان  رشد معنوي  براي  اي زمينه  عنوان به  بدني  تربيت  به  توجه  روحيه  پرورش

 ٦٣٣/٠ هاي ابراز عواطف ايجاد شناخت نسبت به شيوه

 ٧٢٧/٠  شرايط مناسب  ساختن  با فراهم  رواني  ايجاد بهداشت

مديريت 

برنامه 

 درسی

 ورودي

 ٨٨٥/٠ نيازسنجي و انجام مطالعات تطبيقي

 ٨٠٢/٠ ها تعيين اولويت

 ٦٢٠/٠ ها تعيين هدف

 فرآيند

 ٥٢٦/٠ تعيين فرصتهاي يادگيري

 ۵۷۸/۰ سازماندهي محتوا

 ۸۱۴/۰ يادگيري -تعيين راهبردهاي ياددهي

 ۷۰۹ بيني فضاي آموزشي تعيين مواد، منابع و پيش

 ۸۶۰/۰ تعيين زمان مناسب براي آموزش

 ۷۰۸/۰ تربيت معلم و کارکنان آموزشي

 ۹۰۴/۰ نظارت و مراقبت از برنامه درسي

 نتايج

 ۷۳۸/۰ گانه برنامه درسي ارزشيابي از عناصر نه

 ۸۲۰/۰ آموزان دانش ارزشيابي از پيشرفت تحصيلي

 ٦٤٩/٠ ارزشيابي منابع و کارکنان

 ٦٢٨/٠ ارزشيابي از ميزان تحقق اهداف تحصيلي و غايي

  



 ۷   رويکرد کاهش تهديدات نرمريزی درسی با  طراحی الگوی برنامهــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Ir Q Education Strategies  Vol. 5, No. 1, Spring 2012 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ريزي درسي با نگاه کاهش تهديدات نرم پس از انجام تحليل عاملی الگوي پيشنهادي برنامه )۱ شکل

  

تواند با طراحي يک  امنيتي، آموزش و پرورش مي -در بعد سياسي

دوستي، تقويت  تقويت حس وطنريزي درسي صحيح، به  الگوي برنامه

ها و  آموزان با جذابيت حس تعلق به زادگاه و محل خود، آشنايي دانش

ها و تهديدهاي منطقه، آشنايي با آداب و  امکانات محلي و فرصت

اقدام نمايد و حس  هاي علمي فرهنگي و قابليترسوم پيشينه تاريخي 

اعتماد به خود و موطن خود را در آنها تقويت کرده، از اين طريق 

و تهديداتي که ممکن است ناشي از  قدرت نرم کشور را توسعه بخشد

  . خأل اين مهم از طرف دشمنان گشود را کنترل و از بين برد

ريزان آموزشي و  برنامه ايفترين وظ ضروريدر بعد اقتصادي، يکي از 

برخورداري از و  اجتماع سالم درسي اين است که براي داشتن

حفاظت و ، هرآنچه که سبب پرورش روحيه اقتصادي سالم و پررونق

شود را در برنامه  مي هاي ملي مراقبت جدي از اموال عمومي و سرمايه

ن هاي اصلي يك ملت و ضام اينها در حقيقت سرمايهدرسي بگنجانند. 

حيات اقتصادي  ثير مستقيمي كه براآيند و با ت بقاي آن به حساب مي

جامعه دارند، حفاظت و استفاده صحيح از آن، اجتماع را به سوي رفاه و 

  .برد غناي مادي پيش مي

 آشنايي درسي كتاب كند كه احساس بايد آموز در بعد اجتماعي، دانش

 مسايل با برخورد در و شوند طرح مي او زندگي مسايل آن در كه است
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمريم بهراميان و احمد کالهدوزی   ۸

   ۱۳۹۱ ، بهار۱، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

كرد. در چنين فضا و  تكيه آن توان به مي و دارد را الزم كاربرد نيز

ساحتي است که کشور با ارتقاي قدرت نرم و فرهنگي خود به مقابله با 

تهديدات نرم خواهد رفت و سربلند و پيروز ميدان نبرد در مقابله با 

ها و آداب و  شويژه ارز تهديدات فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي، به

 رفتار اسالمي خواهد بود.

دهنده  اند كه مدرسه شكل شناختي، تحقيقات نشان داده در بعد روان

آموزان است. مدرسه محيطي  ساختارهاي شخصيتي و رواني دانش

شايستگي، شكست، موفقيت، محبوبيت،  آموز در آنجا است كه دانش

ريزان آموزشي و  رنامهكند. بنابراين ب انزوا، طرد و غيره را تجربه مي

هاي الزم در برنامه درسي  توانند از طريق گنجاندن آموزش درسي مي

گونه  تا حدودي از بروز اين و با کمک كارگزاران تعليم و تربيت

ها جلوگيري کنند تا تهديد ناشي از شخصيت و فرهنگ در  اختالل

  سطح ملي پديد نيايد.

اساسي آموزش و پرورش  ريزي درسي، وظيفه در بعد مديريت برنامه

شدن با آينده ناشناخته با هوشياري و  کردن جوانان براي مواجه آماده

ريزان درسي مسئوليت دارند با انجام  اعتماد کامل است. بنابراين برنامه

نيازسنجي و مطالعات تطبيقي، محتواي برنامه درسي را با توجه به 

توان جوانان را براي شرايط کنوني کشور مورد بازنگري قرار دهند تا ب

  رويارويي با تهديدات دشمنان، بيشتر از گذشته، آماده کرد.

را براي  اي توان اقدامات پيشگيرانه با نگاهي به آنچه گفته شد مي

رويارويي با تهديدات نرم دشمنان و نيز افزايش قدرت نرم کشور انجام 

ويژه نظام  داد از جمله طراحي و اجراي نظام تعليم و تربيت اسالمي به

آموزش عمومي و متوسطه مبتني بر تفکر استراتژيک و براساس دانش 

ريزي آموزشي و  و مالحظات بومي، تدوين و اجراي الگوي برنامه

هاي تخصصي فرهنگي ويژه  سطح آموزش يارتقا سي کارآمد،در

اي کشور با رويکرد  بازنگري در نظام رسانه ،نخبگان و راهبران جامعه

ايجاد بستر مناسب نقد و انتقادهاي سازنده و ارايه ، فرهنگي و اجتماعي

تغيير  ،جامعه نظام تعليم و تربيت رسمي و هاي نقادي در سطح آموزش

مولدبودن به جاي مقلدبودن در حوزه فرهنگي و  استراتژيک نگاه

ارايه اطالعات درست و صحيح و نشر متناسب و اقتصادي،  اجتماعي

تکيه بر ، هاي مستقل هاي جامعه از طريق رسانه ها و قابليت با ظرفيت

گيري حريف از  ساز ملي و مذهبي و جلوگيري از بهره ل هويتماعو

تقويت باورهاي اخالقي با ، فرهنگيعلمي و خالي  تاکتيک صندلي

نظام گيري از  اسالمي با بهره هاي اصيل ايراني و تکيه بر ارزش

هاي  افزايش راه ،وري اطالعاتافنيادگيري اثربخش و  -ياددهي

تقويت ، هاي غيردولتي ارتباطي مردم با حاکميت از طريق تشکل

، روحيه انسجام و همسويي و هماهنگي در امور فرهنگي، اجتماعي

نشر ، سازان جامعه عنوان آينده ويژه به نقش جوانان و نوجوانان به توجه

ها و  و گسترش فرهنگ و معارف اصيل اسالمي با اتخاذ شيوه

تربيت و اصالح ساختار نظام ، هاي متنوع و متناسب با نياز اقشار برنامه

آشناکردن ، کشور، گزينش نيروهاي متعهد و متخصص جوان آموزشي

ريزي درسي  براساس برنامه تعاليم ارزشمند آن م وجوانان با دين اسال

 ،ات رفاهي، ورزشينامکا نکرد فراهمرسمي و آموزش بزرگساالن، 

و  مذهبي -هنري براي اوقات فراغت جوانان با رويکرد ملي فرهنگي و

گيري از  حمايت از توليدات هنري و ادبيات ملي و مذهبي با بهره

نهايت راه معرفت، شناخت و علم،  . درهاي قدرت نرم ملي تمامي مولفه

راه سهل پيشگيرانه ديربازده، اما پايدار و مطمئن است. کشور را با 

آمايش و آباداني و ساختن نظام تعليم و تربيت قدرتمند و عاري از 

  توان به رشد و تعالي سرافراز کرد. تهديدات نرم مي

 

  گيري نتيجه

منافع و نيازهاي هاي اسالمي، حفظ و تامين  حفظ و گسترش ارزش

ترين  شناختي، جزء مهم سياسي، اقتصادي، اجتماعي و روان -امنيتي

شوند كه تهديد عليه آنها تهديد عليه  هايي قلمداد مي اهداف و ارزش

توان در اين  از جمله اقداماتي که ميآيد و  امنيت ملي به حساب مي

رس و ريزي درسي مدا زمينه انجام داد، ايجاد تغييراتي در برنامه

دادن آن به سمت افزايش قدرت ملي و در نهايت  ها و سوق دانشگاه

  کاهش تهديدات نرم است.
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