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  چکیده
در مسیر مواجه شدن با تهاجم فرهنگی، عدم شناخت کافی از ماهیت و ابعاد تهاجم فرهنگی در 

های اساسی بوده و عدم برخورداری از بصیرت و های نظامی از چالشهای مختلف به ویژه نیرویبخش

تخاذ در ا سازمان گردد تاهای حساس و مهمی، موجب میشناخت عمیق از این مقوله در چنین سازمان

ردار برخو های مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن از رویکرد مناسبیکارهای مقابله و نیز تدوین برنامهراه

د. باشرو تدوین راهبردهای دفاع فرهنگی آجا در مقابله با تهاجم فرهنگی مینباشد. هدف مطالعه پیش

نامه فی مبانی نظری، از پرسشاینکه عالوه بر تحلیل کی جهتبه  آناست و رویکرد کاربردی نوع تحقیق 

. روش اجرای تحقیق باشدمی (کیفی-کمی)صورت آمیخته هاستفاده شده است بنیز محقق ساخته 

( GOSراهبرد )-هدف-جهت تدوین راهبردها، از روش تدوین راهبرد مقصد. باشدموردی می -ایزمینه

خبرگان حوزه فرهنگی  نفر 26 تعدادتحقیق شامل  کیفیبخش کنندگان در مشارکتاستفاده شده است. 

باشد که با استفاده از جامعه آماری در بخش کمی شامل فعاالن حوزه فرهنگ در سطح آجا می آجا و

ای و آوری اطالعات از روش کتابخانهبه منظور جمعباشند. می نفر 235 فرمول نمونه کوکران تعداد

ها تجزیه و تحلیل داده ده شده است. جهتسشنامه استفایافته و پرساختمیدانی شامل مصاحبه نیمه

 26برداری به عمل آمده است. در نهایت تعداد افزار متلب بهرهاز روش دلفی فازی با استفاده از نرم
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  مقدمه

دست آوردن سلطه و به ،های جهان، نفوذامروزه با توجه به رشد فکری وآگاهی عمومی ملت

های پذیر نیست و در صورت اجرا هزینههای نظامی به آسانی امکانکشیمستعمرات از راه لشکر

ان کند به همین سبب بیش از یک قرن است که استعمارگرمهاجمان تحمیل می زیادی را بر

، با عناوین تبلیغ مذهبی ) های فرهنگیاند و از طریق سیاستروش نفوذ در کشورها را تغییر داده

کنند به اهداف شوم خود برسند تالش می های خیریه، ترویج بهداشت و...(، انجمنفناوریرواج 

 اریشه بسیاری از مسائل و خاستگاه بسیاری از تحوالت در سطح کشورهاند که زیرا فهمیده

بهترین راه نفوذ در سایر کشورها نفوذ در فرهنگ آنان مدیریت فرهنگ حاکم بر آن کشور بوده و 

های مورد پسند خواهند ارزشآنان می (.2331)عسگری و همکاران، و استحالة درونی آن است

ها بومی و ملی ملت هایارزشهای مترقی جلوه دهند تا بتوانند آن را جایگزین خود را ارزش

. پس عمل جایگزینی شودمیها از این اقدامات به هجوم فرهنگی تعبیر در فرهنگ ملت. ندساز

فرهنگ بیگانه با فرهنگ خودی به شکلی هوشیارانه که بتواند یک ملت و جامعه را نسبت به 

اقعیت این و. شودمحسوب می« تهاجم فرهنگی»فرهنگ خود بیگانه و مطیع غرایز بیگانگان کند 

در تعریف پدیدة تهاجم فرهنگی دیدگاه رهبر معظم . غربی نیز اذعان دارند دانشمندان را

ایشان در جدیدترین بیانات خود در زمینه تهاجم فرهنگی قابل توجه است.  ظله العالی()مد انقالب

یک رکن از ارکان اقتدار مّلی عبارت است از قدرت دفاعی، یک رکن هم عبارت "می فرمایند: 

ی دی و ثبات و استحکام اقتصادی، یک رکن هم مسائل فرهنگی. در زمینهاست از مسائل اقتصا

فرض کنید بحث تهاجم فرهنگی پیش آمد، دیدیم که دشمن  مسائل فرهنگی وقتی که مثالً

من وارد شد؛ یعنی دش« ی با تهاجم فرهنگیمبارزه»دستپاچه شد و با تبلیغات خودش علیه شعار 

بیانات )."مید که تهاجم فرهنگی است و باید مقابله کرد، ترسیداز اینکه شما بیدار باشید و بفه

های افسری نیروهای آموختگی دانشجویان دانشگاهدر ارتباط تصویری با مراسم مشترک دانش

 (2333/ 11/ 12 -مسلح

ری سازی از طریق فراگیگیری گفتمان جهانیدانیم ویژگی شرایط کنونی جهان شامل شکلمی   

 هجو درصدد هستند تا با تهاجم فرهنگی بهای سلطهاست. در این دوران نظام های جمعیرسانه

  (.2335اهداف استعماری خود دست یابند) نجاتی منفرد و همکاران، 

استعمار نوین است و در این میان های رایج دشمن در اعمال هلذا تهاجم فرهنگی یکی از شیو   

نیز سرمایه های اخیر ر دههاسالمی ایران که د ه نظام مقدس جمهوریدات فرهنگی بر علیتهدی

، همواره به گونه ای نامحسوس عمل آمده استگذاری خاصی از سوی دشمنان در این زمینه به
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که  مقام معظم رهبری)مد همین جهت است به های دشمنان قرار داشته و ریزیدر مرکز برنامه

 (2332، مرادی .)علیزاده، صالحاندنمودهظله العالی( از آن به شبیخون فرهنگی یاد 

جه شدن با تهاجم فرهنگی، عدم شناخت کافی از ماهیت و ابعاد تهاجم فرهنگی در مسیر موا   

های اساسی بوده و عدم برخورداری از های نظامی از چالشهای مختلف به ویژه نیرویدر بخش

گردد تا ی، موجب میهای حساس و مهمبصیرت و شناخت عمیق از این مقوله در چنین سازمان

مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن از رویکرد کالن های در اتخاذ راه کارهای مقابله و نیز تدوین برنامه

 مناسبی برخوردار نباشد.

ن اعتماد بی کردنهای اجتماعی، کمرنگ شبکه تاثیرات سوءف مشارکت و کار گروهی، یضعت   

ساس وجود شکاف بین کارکنان و فرماندهان، غلبه احایجاد کارکنان و سلسله مراتب فرماندهی، 

ف یضعتهای خدمتی و احساس تعلق و تعهد سازمانی، های فردی به سازمانی، کاهش انگیزهدغدغه

تنها بخشی از اهداف و ها و مواردی از این قبیل، ای و خودکنترلیهای اخالق حرفهدر مولفه

ری آنها در فضای گیباشد که سعی در شکلگی میهای دشمنان در زمینه تهاجم فرهنبرنامه

 . های نظامی دارندماموریتی سازمان

رای فرایندهای مستقیم در اجهای یاد شده در صورت تحقق، بطور مستقیم یا غیرآسیب   

ها و در کاهش اثربخشی و کارایی فعالیت موجبگذار بوده و در بلند مدت سازمانی آجا تاثیر

 آجا خواهد گردید.نهایت کاهش آمادگی رزمی 

را برآن داشت تا به منظور مقابله با تهدیدهای موجود در  مواجهه با چنین شرایطی نگارندگان   

 ه ارائهای آجا را تحت تاثیر قرار دهد، به دنبال تواند انجام ماموریتزمینه تهاجم فرهنگی که می

شمن  ساس  شند.باراهبردهای دفاع فرهنگی آجا در مقابله با تهاجم فرهنگی د مطالعه بر این ا

ناگون و متنوع، پیش عاد گو هاجم فرهنگی از اب با بررستتتی مقوله ت که  بال آن استتتت  به دن رو 

بتواند با ارائه  گذررهیافته دشتتتمن در این زمینه را مطالعه نماید. تا از این های ستتتازمانحرکت

لذا با توجه به موارد اشتتتاره راهبردهای دفاع فرهنگی موثر به مقابله با تهاجم فرهنگی بپردازد. 

سب و  تدوینشده  صورت مدون، منا راهبردهای دفاع فرهنگی آجا در مقابله با تهاجم فرهنگی ب

 .مقتضی مساله اصلی این تحقیق است
 

 های پژوهشمبانی نظری و پیشینه

 تهاجم فرهنگی

)ره( پدیدار شد. دشمنان های تهاجم فرهنگی پس از ارتحال حضرت امام خمینی نخستین نشانه

پاشی اند که برای فروانقالب اسالمی با توجه به ماهیت فرهنگی انقالب اسالمی، به خوبی دریافته
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که از و اعتقادی آن وجود ندارد، همچنانهای فکری این بنیان مرصوص، راهی جز نابودی پایه

 نگ تحمیلی به ساماندهی یکتصریح بدان نیز هیچ ابایی نداشته و ندارند. از این روی پس از ج

 .حرکت تهاجمی فرهنگی، علیه نظام اسالمی پرداختند

از یک تفکر سلطه جویانه و انحصارطلبانه نشات گرفته که غرب را محور تمدن تهاجم فرهنگی    

کند. نمونه بارز آن، روند رو به گسترش تسلط یگران را جیره خواران آن تلقی میبشری و د

رضوی و )ها به ویژه فرهنگ اسالمی در یک صد سال اخیر استفرهنگ فرهنگ غرب بر سایر

 (2331همکاران،

تهاجم فرهنگی به دو نوع قابل تعریف می باشد. نوع اول مستقیم و نوع دوم غیرمستقیم. تهاجم    

گونه است که فرهنگ غربی برای کشور خودش و طبق فرهنگ در نوع غیر مستقیم اینفرهنگی 

کند. در این حالت ای فعالیت میهای ماهوارهها، موبایل، اینترنت و شبکهانهسخودش از طریق ر

 و یا خودآگاه صورت ناخودآگاهفرهنگ غربی به و شورها با دیدن این نوع سبک زندگیدیگر ک

اجم مستقیم است. در تهنوع از تهاجم فرهنگی از نوع غیر نمایند شبیه آنها شوند که اینسعی می

قا کند دقیغرب و فرهنگ غربی سعی و تالش می باشد،که فاجعه آفرین می فرهنگی مستقیم

را مورد هجوم روی یک کشور خاص فعالیت کند و فرهنگ غربی را رواج دهد و دیگر کشورها 

 (.2331)زهیری، فرهنگی قرار دهد

 های تهاجم فرهنگیشیوه

دو بعد خارجی و داخلی مورد  توان ازمی زهای تهاجم فرهنگی غرب را نیدر یک نگاه کلی شیوه

مختلفی که در مجامع  هایدر بعد خارجی، مهاجمان با امکانات و موقعیت. توجه قرار داد

اکنی خود پرتبلیغاتی و سخن هایی بنگاههای گستردهالمللی در دست دارند، از طریق شبکهبین

 فقان و سانسور، نبودنتروریسم، وجود خ زکوشند با عناوینی چون نقض حقوق بشر، حمایت امی

های شناخته شده و باحربه…طلبی، ماجراجویی وجنگ و نویسندگان، آزادی برای زنان و مطبوعات

ناخوشایند از فرهنگ مقابل در اذهان مردم دنیا ترسیم نمایند  وتکراری، تصویری تحریف شده و

داخلی  در بعد .گزینندها را برمیترین حربهترین و شیطانیراه، زشت نو طبیعی است که در ای

 :نمایدی زیر رخ میشیوه به دو کشورهای اسالمیتهاجم فرهنگی غرب در 

 دایی و زالمی، تبلیغ افکار التقاطی، تقدسضداس های غیراسالمی و حتیترویج افکار و اندیشه

اعتقادی جوانان نسبت به برخی از اصول و  هایتوهین به مقدسات، سست نمودن پایه

 .هاآرمان
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 گرایی، تطهیر غرب و غرب در راه تالشگرایی افراطی، زدگی و عقلتجددگرایی، علم

های نوین بشری، عدم تطابق با دانش یاعتبار نشان دادن علوم و معارف اسالمی به بهانهبی

های مستهجن و خالف بدحجابی و پوشش وحجابی طرح جدایی دین از سیاست، ترویج بی

 ضد اخالقی شدیداًهای تهیه و پخش فیلم باری،بندوبیغربی و ی اسالمی، رواج مدها شئون

های مبتذل در سطح فاسد و توزیع عکس ویدئویی، نوارهای کاست مبتذل از خوانندگان

در سطح جامعه، چاپ و نشر کتب و  رگسترده، تولید و پخش مشروبات الکلی و مواد مخد

 ، مشتی…تشکیل مجالس لهو و لعب و های مبتذل،مجالت ضداخالقی، جنایی، عشقی و رمان

تنها محدود به موارد فوق نیست، بلکه ی دشمن است. ابزار تهاجم فرهنگی از خروارها توطئه

ز ابزارهای دیگر این تهاجم تصویری نیز ا وهای مکتوب، شفاهی، عمومی تمام موارد فرهنگ

 .(2333، مجلل چوبقلو و همکاران)هستند

اسالمی را مد نظر قرار داده است. مواردی  از ابزار فوق تخریب فرهنگفرهنگ غربی با استفاده    

های ضد دینی مانند آیات شیطانی، نفی کتاب راز قبیل تشکیک در حقانیت دین اسالم، انتشا

ی اجتماع از این موارد به برای حذف دین از عرصه مقدسات اسالمی و نیز تحدید دین و تالش

به هر صورت تهاجم فرهنگی به عنوان شکلی از جنگ نرم در . (2311آید )افتخاری، شمار می

 (.2331تعاملی سازنده و معنادار با جنگ فرهنگی قرار دارد)همت، فرهادی، 
 

 دفاع فرهنگی

باور و فرهنگ عمومی و سازمانی در خصوص  لی،م معزعبارت است از ارتقای دفاع فرهنگی، 

ر تمنایی ف) تهدیدات فرهنگی دشمن می باشد رعایت اصول دفاع و مدیریت بحران های ناشی از

 .(2333و چشم به راهی، 

 اصول بنیادین دفاع فرهنگی:

 اصول بنیادین دفاع فرهنگی را می توان در موارد زیر خالصه نمود:

 هوشیاری و مراقبت فرهنگی -

 سازی جامعه پذیری عملیات روانی دشمن و ایمنکاهش تاثیر -

 ون پنجم دشمننفوذناپذیری فرهنگی در برابر ست -

 سازی عملیات روانی دشمنخنثی -

 های عرصه فرهنگی جامعههای زیرساختپذیریکاهش آسیب -

 تهاجم فرهنگی از منظرقرآن و احادیث

بیان قرآن تهاجم فرهنگی ایجاد سد و مانع و بدنبال آن نفوذ در فرهنگ جامعه و در  بر اساس

رآن و کلی کلید واژه تهاجم فرهنگی در قطور بهالل و گمراهی مردم آن جامعه است. نهایت اض
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ای انفاق مال براست.  «إضالل عن سبیل اهلل»و  «صدّ عن سبیل اهلل»حدیث شامل دو عبارت زیر 

خوب -ترویج عملکرد منافقانه-اسالمیبر هم زدن تعادل اقتصادی جوامع  - «صد عن سبیل اهلل»

ترویج غفلت از یاد و ذکر -لقای شبهها -ترویج دنیا دوستی-جلوه دادن اعمال زشت و گناه آلود

تقلید متعصبانه از آباء و اجداد و بزرگان -پرستیترویج هوی -شریک قرار دادن برای خدا- خدا

رواج -پیروی چشم بسته از نظر اکثریت-زینت و زرق و برق دنیا-اشاعه غنا و فساد در جامعه-قوم

 .دینی و توجه به علوم مادیبی

 های مقابله با تهاجم فرهنگی اشاره شده است:های زیر به عنوان راهارتدر احادیث نیز بر عب   

 -(حج-منکرامر به معروف و نهی از -زکاتپرداخت -روزه-)نمازانجام واجبات-الهیرعایت تقوای 

رعایت آداب  -(ربا-خوکگوشت -زنا،بی عفتی-قمارشرب خمر و -غنا و موسیقی)ترک محرمات

آداب زینت و آرایش -پوشیدنآداب لباس -آداب سخن گفتن-نآداب نگاه کرد) معاشرت اسالمی

کسب فضائل اخالقی -برتر دانستن فرهنگ خودی-پر کردن اوقات فراغت جوانان-ازدواج-(کردن

های حاکم نمودن ارزش-تربیت نسلی انقالبی و مومن (ارتقای سطح فرهنگ جامعه -معنویو 

شخصیت قائل بودن برای -ئه های دشمنهوشیاری و بیداری در برابر توط -اسالمی در جامعه

 .نوجوانان و جوانان

ترین وظایف مسلمانان در ابتدا رجعت واقعی فرهنگی اصلی تهاجمدر راه مقابله با طور کلی به   

به قرآن کریم، انس با قرآن و فراگیری عمل به احکام و قوانین قرآن است و آنگاه کنار زدن 

هم با زبان علم و کردار و شناساندن آن به دنیای غرب آنها از اسالم ناب محمدی )ص( حجاب

توانند های هنری میدر حوزه رفتار اجتماعی برخی فعالیت. باشدکه مؤثرترین روش است می

« تولید فرهنگ و هنر قرآنی»بالقوه یا بالفعل برای ما تهدید محسوب شوند که راه مقابله با آنها 

 .(2336)رسولی، است

 )مد ظله العالی(از دیدگاه فرماندهی معظم کل قوا  تهاجم فرهنگی

وان این استنباط را ترهبری در زمینه تهاجم فرهنگی می با بررسی محتوای بیانات مقام معظم

له در فرازهای مختلف و بسته به شرایط حاکم از مفاهیم زیر در زمینه تهاجم نمود که معظم

 فرهنگی استفاده نموده است:

  قیتهاجم فکری اخال

های ما این جور مورد تهدید و تهاجم فکری و ها و نوجوانزمانی جوان در کشور ما در کمتر

اخالقی قرار داشتند. البتّه در دوران حکومت پهلوی، این تهاجم از سوی خود مسئولین کشور به 

جود آمد ]امّا[ امروز از سوی بیگانگان، از سوی دشمنان، از سوی منحرفین این تهاجم ووجود می
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ب معّلمین ما از آن طرف با آن ظرفیّت عظیم مواجهند، از این طرف با این تهاجمِ ودارد. خ

جانبه مواجهند؛ بایستی بین این دو، یک جهاد مستمّر دائمی واقعی را بر عهده بگیرند و به همه

ر ها دها نزدیک به صفر بشود و رویشمعنای واقعی، مجاهدت کنند. باید کاری کنند که ریزش

 .(21/1/2011 -تلویزیونی خطاب به ملت ایران )سخنرانیبگیردحدّاکثر قرار 

  فرهنگی هجوم

ی این ظواهری که ]شما[ دوستان اشاره کردید، بنده هم به آنها توجّه دارم و اذعان رغم همهعلی

؛ دشوی هجوم فرهنگی خیلی کار دارد میدارم، یک واقعّیتی وجود دارد؛ علیه کشور ما در زمینه

مال امروز هم نیست، حاال امروز هم که فضای مجازی آمده است و حجمْ چند برابر شده، لکن از 

ها، با وسایل گوناگون علیه مسائل فرهنگی در ی تلویزیونی رادیوها، به وسیلهسابق هم به وسیله

وان ی عظیم جی اینها یک مجموعهرغم همهشده. علیشده و کار میجمهوری اسالمی تالش می

پایبند به مبانی دینی، به مبانی اعتقادی و مبانی  -ی کوچک، نه یک اقلّیّتنه یک مجموعه-

ی آن است که ما در جهاد فرهنگی هم از دشمن دهندهاند؛ این نشانفرهنگی جمهوری اسالمی

 (16/1/2333 -در ارتباط تصویری با نمایندگان تشکل های دانشجویی )بیانات. تر هستیمقوی

 ذ فرهنگینفو

تیم ما مواجه هس -ی فرهنگ هستند جدّاً توجّه کننداین دوستانی که مرتبط با مسئله-در فرهنگ 

کنند؛ این ی عظیمی از لحاظ فرهنگی دارند به ما تهاجم میجانبه؛ یک جبههی همهبا یک حمله

خودشان هم دانستیم این حرف را، اّما حاال دیگر هم در خالل حرفهایشان هست، البتّه ما می

ی بر حاکمیّت اسالم، با جنگ نظامی و ی بر جمهوری اسالمی و غلبهغلبه»گویند که صریحاً می

آمیز است؛ آمیز نیست، ]بلکه[ با کار فرهنگی و نفوذ فرهنگی موّفقیّتبا تحریم اقتصادی موّفقیّت

؛ این را االن «ک کردها را باید تحریها را باید تغییر داد، روی مغزها باید کار کرد، هوسذهن

 (31/5/2336 -در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیات دولت )بیانات.گویندصریح می
 فرهنگی جنگ

 عضیب به است ممکن  "قرارگاه "تعبیر(. دادیم قرار)مرکزی قرارگاه یک عنوانبه را جایگاه این ما

 قرارگاه، قاآ بگویند و است نظامی اصطالح، است جنگی اصطالح یک قرارگاه بیاید سنگین هاگوش

 ینا قضیه واقع! کنیدنمی رها را نظامی فکر هم فرهنگی مسائل در شما، است نظامی مسائل مال

؛ یستن کمتر، نباشد ترخطرناک اگر و نباشد ترمهم اگر نظامی کارزار از فرهنگی کارزار که است

 دردیداراعضای بیانات) اینجا ستا کارزار میدان یک واقعا، شما هم دانیدمی یعنی؛ بدانید را این

 .(23/3/2331  -فرهنگی انقالب عالی شورای
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  پژوهش پیشینه
کارهای مقابله با آن در اندیشه هشی با عنوان تهاجم فرهنگی و راه( در پژو2333مرکزی مقدم)

ها و راه جم فرهنگی در سه ساحت اهداف، روشدنبال بررسی مقوله تهارهبر معظم انقالب به 

ای مقابله با تهاجم فرهنگی از دیدگاه مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( پرداخته است. کاره

های اسالمی، نظام اسالمی، مکتب تشیع و ذهن دهنده آن است که ارزشنتایج پژوهش وی نشان

های تهاجم فرهنگی باشد. همچنین روشر تهاجم فرهنگی میجوانان به عنوان اهداف دشمن د

اد در و ترویج فس سازی جامعهک در مبانی اعتقادی و دینی، غربیشامل تشکیدشمن به تفکیک 

ی و های دشمن، دفاع عقالنها و برنامهسیاستباشد. همچنین شناخت صحیح میان جوانان می

 با تهاجم فرهنگی ذکر گردیده است. کارهای مقابلهمنطقی از اسالم به عنوان راه

 هایکارهای مقابله با تهاجم فرهنگی در اندیشهراه» ندر تحقیقی با عنوا (2333وحدانی فر)

، لهضمن گردآوری نظرات معظم «ای و نمود آنها در اشعار پایداری دورة معاصر ایراناهلل خامنهآیت

به بازتاب این سخنان در اشعار شاعران انقالبی معاصر در راستای احیای آنها پرداخته است. 

 شجاع، و بصیر حکیم، مرجعِ  و امام عنوان به  ایاهلل خامنهیتمعتقد است، آ مورد اشارهپژوهش 

؛ جهاد فرهنگی و جنگ طوالنی، جمله از مهمی کارهایراه ارائه با مختلفی زوایای از است توانسته

، های فرهنگ انقالبدر قبال نبرِد فرهنگی، خودآگاهی مسئوالن، گسترش رسالتنبردِ فرهنگی

... در مقابل فرهنگ متخاصم غرب، مدیریت و مهندسی فرهنگی تعامل مشترک دولت و ملت و

کارها را در قالب شعر، بازتاب دهند هاند این رانماید و از سوی دیگر، شاعران با ذوق خود توانسته

 .تا تأثیر آن سخنان بیشتر شود

شمن از های مقابله با نفوذ فرهنگی دبا عنوان راه ( در پژوهشی2333زاده و همکاران )خلف   

نه تهاجم فرهنگی به منظر مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( ضمن مرور بیانات رهبری در زمی

های نفوذ رهبری معظم انقالب پرداخته و روشهای نفوذ فرهنگی از دیدگاه تبیین تاکتیک

ی)مد رتحقیق وی توجه ویژه به گفتمان مقام معظم رهب فرهنگی دشمنان را تشریح نموده است.

 کارهای مقابله با نفوذ فرهنگی دشمن دانسته است. العالی( را یکی از راهظله 

شناسی وضعیت فرهنگی و تدوین راهبرد آسیب( در تحقیقی با عنوان 2331پور )شعبان

-همانی بهای وضعیت فرهنگی آجا در سطوح مختلف سازشناسایی آسیببه دنبال مناسب آجا 

های ن راهبردهایی جهت مقابله با آسیبمحقق در پایاست. بوده امنظور ارائه راهکارهای مناسب 

تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی، تبلیغات و روابط  فرهنگی آجا در حوزه های مختلفی مانند،

      ، سرمایة انسانی ارائه نموده است. طرح و برنامه و بودجهعمومی، هدایت و آگاه سازی سیاسی، 
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به « تهدیدهای فرهنگی در آجا و ارائه راه کار مناسب» ( در تحقیقی با عنوان2366بوستانی)

بوده است. نتایچ رفت از آنها در آجا ی فرهنگی و ارائه راهکارهای بروندنبال احصاء تهدیدها

دست آمده آجا از نظر کارکرد فرهنگی در یک که موقعیت راهبردی بهتحقیق وی نشان داد 

 y= 35/3و  x=56/3اقعیت است چرا که نقطة تالقی ای آماری دقیقًا منطبق بر ونمودار مقایسه

(x ها و ها و قوتمجموع نمره نهایی ضعفy نموداری مجموع نمره نهایی تهدیدها و فرصت ) ها

های آجا را هاست. اگر قوتکند که تقریبا درامتداد قوتم می(ترسی 3را از مرکز مختصات) عدد 

ت ها رو به جلو حرککنیم که ارتش با تکیه به آنمییک بار مرور کنیم باور که احصاء گردیده 

برد و اگر ها نمیای از آنبینیم که چندان بهرهها را باز خوانی نماییم، میکند و اگر فرصتمی

 رسیم کههای به دست آمده را یک بار دیگر مطالعه کنیم به این نتیجه میتهدیدات و ضعف

دیگر در تحلیل این نمودار باید گفت: که آجا در حوزه غفلت از آنها یک واقعیت است. به بیان 

ایش هفرهنگ به یک تغییر رویکرد اساسی احتیاج دارد تا بتواند تهدیدات جدی را خنثی و ضعف

 را جبران نماید.

های نهزمیرغم توجه به ابعاد مختلف و نیز شینه تحقیق بیانگر آن است که علیبررسی پی

کنون پژوهش کیفی جامعی که به راهبردهای مقابله با تهاجم گیری تهاجم فرهنگی تا شکل

ورت نگرفته است. لذا در این مقاله برای اولین بار مفهوم کیفی تهاجم فرهنگی صفرهنگی بپردازد، 

افزار متلب به صورت کمی و فازی و دفاع فرهنگی با استفاده از روش اصول منطق فازی و نرم

 مورد بررسی قرار گرفته است.
 

 شناسی پژوهشروش

به دلیل اینکه کاربردی نوع تحقیق  ی عالوه بر تحلیل کیفی مباناستتتت و رویکرد این تحقیق 

ست سواالت ب شنامه با  س صورت آمیخته )نظری، از پر ستفاده می کنیم ب خواهد  (کیفی-کمیه ا

 .بود

ق یگیری و تدوین راهبرد است روش تحقمیمگیری، تصتوجه به اساس این تحقیق که نتیجهبا 

 است.در شکل زیر ارائه شده فرایند اجرای تحقیق  وراه نقشه. باشدموردی می -ایزمینه
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 ( فرایند اجرای تحقیق2شکل)

 

( GOSراهبرد)-هدف-در این تحقیق جهت تدوین راهبردها، از روش تدوین راهبرد مقصد

( همانند Strategyا)هراهبرد( و Objectives(، اهداف)Goalاستفاده شده است. در این روش مقاصد)

ی اه این معنی که مقاصد توسط مجموعهشوند بیک درخت با ساختاری سلسله مراتبی تعریف می

چارچوب کلی این روش بصورت  یابند.ها تحقق می راهبردای از از اهداف و اهداف توسط مجموعه

 زیر است.

یابی ساختار مقصد، اهداف، راهبردها و الزاماتارز  

تدوین راهبردهای دفاع فرهنگی آجا و الزامات 

سازی پیاده  

 تعیین مقصد نهایی و اهداف کالن دفاع فرهنگی آجا

 تعیین عوامل داخلی و خارجی حوزه فرهنگی آجا

های تهاجم فرهنگی آجاها، ابزار و حوزهشناسایی روش  

ادبیات و مبانی نظری اولیه بررسی و گردآوری  
ای و مطالعه کتابخانه

 فیش برداری

مصاحبه 

 اکتشافی

روش دلفی 

 فازی

پرسشنامه 

 آزمون خبرگی

 

 

ی
یف

 ک
ی

کم
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 GOSساختار سلسله مراتبی در مدل  (1)کلش

لیت قاب ،هاو مزیت اصلی آن نسبت به سایر روشدلفی فازی است این روش مبتنی بر روش 

های خبرگی است و مبتنی بر نشست   GOSراهبردروش تدوین  باشد.ارزیابی قبل از اجرا می

طور مستقل از هم ابتدا بهها تجربه آنهاست. ان که حاصل سالبینش خبرگعالوه بر دانش، از 

کند. دورهای بعدی دلفی با ور دوم دلفی( استفاده می)دور اول دلفی( و سپس در کنار هم )د

مورد  صورت کمیدست آمده بهشوند و در نهایت نتایج بهازی میسها و منطق فازی شبیهالگوریتم

 گیرند.ارزیابی قرار می

ترین افراد دارد که جامعه کلی از میان مجرب جامعه آماری کلی و یک جامعه خبره وجود

شوند. مجموع اعضای ه این حوزه انتخاب میگی با اشراف اطالعاتی نسبت بشاغل در حوزه فرهن

مانند نظامی بودن، آگاهی نسبت  هاییویژگیکه همگی در  باشدمینفر  235این جامعه تعداد 

به حوزه فرهنگی، مرتبط بودن شغل و سمت با حوزه فرهنگی و داشتن تجربه کافی مشترک 

گزاران  شامل هیئت رئیسه آجا و نیروها، از میان سیاست اعضای جامعه خبره هستند. همچنین

 های عقیدتی سیاسی و حفاظت و اطالعات آجا، روسای ادارات عقیدتی سیاسی وروسای سازمان

ه ب اند.شدهکه با ادبیات تدوین راهبرد هم آشنا باشند گزینش حفاظت و اطالعات نیروها و ... 

ل عمبرداری بهبهرهانه ای، پرسشنامه و مصاحبه اکتشافی ها از روش کتابخآوری دادهمنظور جمع

 آمده است.
های های تکمیل شده با استفاده از روشدست آمده از پرسشنامهههای بتحلیل دادهودر تجزیه

ازی سمنظور کمیبه بهترین اجماع نظر رسیده و به علمی، منطقی و ریاضی روی نظرات خبرگان

-ریزی راهبردی از محاسبات فازی استفاده میجی روند اجرای برنامهسننظرات خبرگان و اعتبار

 شود.

افزار متلب بر روی متغیرهای های پیچیده را با استفاده از نرمو الگوریتم محاسبات فازی

ا نهایت ها را انجام وهای مربوطه تحلیل دادهو با استفاده از الگوریتمداده کالمی خبرگان انجام 
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م پذیری راهبردها از الگوریتدر تجزیه و تحلیل پرسشنامه امکان .گرددستخراج مینتایج مربوطه ا

کنیم که الگوریتمی بسیار پیچیده و اثبات شده برای استفاده می (OAM2)لییتجمعی بهینه 

 باشد.اعتبارسنجی ساختارهای سلسله مراتبی می

گردد و بر حاسبه میاختالف بین مقدار تجمعی نظرات و نظرات انفرادی م OAMدر روش 

شود که شود. به هر حال وزن کمتر به نظری داده میگیری میاساس وزن هر نقطه نظر تصمیم

 پذیریناسب به نظرات خبرگان نمره امکاناست. پس از اعمال وزن م از میانگین پاسخ ها دورتر

 Prusty and)ودها( محاسبه می شداف و راهبردهای درخت )مقاصد، اهتک گرهگروه در مورد تک

Other, 2010: 446). 

( DLSM1های فازی زدایی حداقل مجذور مربعات )ها و تکنیکسپس با استفاده از روش

یابی به مقصد هدف متناظرش و سهم هر هدف در دستنقش یا سهم هر راهبرد در تحقق 

یا هدف  گر میزان محدودیت در آن راهبردشود که مقدار بدست آمده بیانمتناظرش تعیین می

هایی از درخت که سهم یا نقش آنها نسبت به سایر گره های هم گروه بطور قابل باشد. گرهنیز می

گردند و باید در اولویت اقدام قرار محدودترین بخش آن گروه محسوب می مالحظه بیشتر است

 گیرند.

ی خبرگان که بر اساس دانش، بینش و ادراکات ذهن GOSاما ساختار راهبردی سلسله مراتبی 

در دو دوره دلفی تشکیل شده است بدلیل ذهنیت و تمایالت خبرگان به اعتبار سنجی روابط نیاز 

ختار روابط موجود در سا "پذیریتوجیه"ساختار به دست آمده میزان دارد. در اعتبار سنجی 

اس هایش بر اسهر گره از درخت با زیرشاخهپذیری رابطه میان شود. میزان توجیهمحاسبه می

ذیری پآید. هر چه امکاندست میههایش بپذیری زیر شاخهپذیری گره با امکاننسبت میان امکان

ذیری پشود و میزان توجیهپذیرتر میتر باشد رابطه توجیههایش بهم نزدیکیک گره با زیر شاخه

رگان خب آل است. بر اساس توافقبا یک ایده پذیری برابرشود. توجیهتر میبه عدد یک نزدیک

فرض )بیشتر یا کمتر از یک( بازه مطلوب  2پذیری را با مرکزیت عدد ای از توجیهتوان بازهمی

الزم برخوردار نیستند مجددا ارزیابی، اصالح و در نهایت پذیری کرد و روابطی را که از توجیه

 بهبود بخشید.

                                                           
1. Optimal Aggregation Method 
2. Defuzzified based Least Square Method 
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شده است و فاصله دو عدد  جهت تبدیل مقادیر قطعی به مقادیر فازی از روش ذوزنقه ای استفاده

در نظر گرفته  1ثابتی برابر  Pآید. )از رابطه زیر به دست می OAMفازی )برداری( در الگوریتم 

 شده است(

 
صورت زیر به OAMرابطه محاسبه همپوشانی یا شباهت بین دو عدد فازی )برداری( در الگوریتم 

  ت(در نظر گرفته شده اس 0.5برابر با  U)مقدار  است. 

 
صورت بازگشتی جهت محاسبه وزن هر نظر با توجه به نزدیکی به میانگین پاسخ ها هروابط زیر ب

  . m = 4و    c = 1.5ثابت هایی بزرگتر از یک هستند و داریم :   mو  cشوند. که اجرا می

 

 
هبردها مقصد، هدف و راکه در واقع میزان محدودیت )گلوگاهی بودن( و نقش و سهم  Qمقدار 

( از طریق رابطه DLSMدهد بر اساس الگوریتم فازی زدایی حداقل مجذور مربعات )را نشان می

  آید:زیر بدست می

 
پذیری اهبردهای متناظر با یک هدف/امکانای از رپذیری مجموعهکه در واقع امکان Zsمقدار 

  آید:دست میهاست، از طریق رابطه زیر ب ای از اهداف متناظر با یک مقصدمجموعه

 (1)فرمول  (1)فرمول 

 (2)فرمول 

 (3)فرمول 

 (4)فرمول 

 (5)فرمول 
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( روابط علی بین راهبردها و هدف متناظر و توجیه پذیری روابط مشروط Fپذیری)محاسبه توجیه

  (Prusty and other, 2010)آید. دست میهداف و مقصد مربوطه بصورت زیر بهبین ا

 
 روایی و پایایی تحقیق

 روایی -الف

ای هپرسشنامهی تعدادی از ج تست اولیهو نتایس از تهیه و تنظیم و آزمون پرسشنامه پ

جهت سنجش،  حوزه فرهنگی آجانفر از خبرگان  1سنجی بین منظور رواییتخصصی پژوهش به

ی آورمعجی اشکاالت و انحرافات احتمالی، توزیع گردید و پس از تکمیل و ارائهیا و ارزیابی و تأیید 

 .ها مورد تصحیح و تأیید قرار گرفتو اخذ نظرات آن
 پایایی -ب

اسناد باالدستی و ...( و نیز ) کتاب ها، مقاالت، ین پژوهش، از اسناد و مدارک مشخصدر ا

 یحات فصل سوم( جهت تدوین راهبردهای دفاع فرهنگی آجامطابق با توضهای مشخص)روش

 استفاده گردید. 

خارجی  حیطارزیابی عوامل مکه ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه بسته قابل توجه این

ا باشد. از آنجمی %66) قوت ها و ضعف ها( میزان ها و تهدیدات( و عوامل محیط داخلی ) فرصت

 باشد.راحی شده دارای پایایی باالیی میباشد لذا پرسشنامه طمی 6/1که عدد حاصله باالتر از 

 

 هادادهتحلیل وتجزیه
 تجزیه و تحلیل توصیفی

 میزان تحصیالت

 22،22دارای تحصیالت کارشناسی ارشد، جامعه نمونه  درصد 63،1 شدهگردآوری عاتاطال هیبر پا

باشند. جدول درصد دکتری می 11،11و ساله داعا دوره یک درصد 0،0درصد دانشجوی دکتری، 

 دهد.توزیع جامعه نمونه برحسب میزان تحصیالت را نشان می 2

 (6)فرمول 

 (7)فرمول 
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 تحصیالتبرحسب میزان و خبره  توزیع جامعه نمونه ( 2)جدول

کارشناسی  میزان تحصیالت

 ارشد

دانشجوی 

 دکتری

ساله دوره یک

 داعا

 جمع دکتری

 235 16 6 25 66 فراوانی

 211 %11،10 %0،0 %22،22 %63،11 درصد فراوانی

 برحسب میزان تحصیالتبرگان توزیع جامعه خ

 81 2 7 4 5 فراوانی

 %811 %88 %93 %22 %21 درصد فراوانی

 درجه محل شغل

 10،00در مشاغل سرتیپ دومی،  جامعه نمونهدرصد  12،22 شدهیآورجمعاطالعات  هیر پاب

توزیع  1درصد نیز در مشاغل سرلشگری انتصاب دارند. جدول  6،66درصد در مشاغل سرتیپی و 

 دهد.جامعه نمونه را برحسب درجه محل شغلی نشان می
 حل شغلیبرحسب طیف درجه م و خبره توزیع جامعه نمونه( 1)جدول

 جمع 23سرلشگری/ 26سرتیپی/ 21سرتیپ دومی/ طیف درجاتی

 235 21 11 36 فراوانی

 211 %6،66 %10،00 %12،22 درصد فراوانی

 بر حسب طیف درجه شغلی خبرگانتوزیع جامعه 

 81 9 6 3 فراوانی

 811 %87 %99 %51 درصد فراوانی

 زمانیهای مرتبط با حوزه فرهنگ سامدت سابقه خدمت در بخش

سال،  3تا  1درصد بین 13،11 سال،1تا  5بین درصد  11 شدهیآورجمعاطالعات  هیبر پا

 3جدول  اند.سال خدمت نموده 22درصد بیشتر از 32،22سال  و  22تا  3بین  درصد15،26

 دهد.توزیع جامعه نمونه را برحسب میزان مدت خدمت نشان می
 های مرتبط با حوزه فرهنگیمدت سابقه خدمت در بخشبرحسب و خبره توزیع جامعه نمونه  (3)جدول

 1تا  5بین  مدت خدمت

 سال

 3تا  1بین 

 سال

 22تا  3بین 

 سال

 22بیشتر از 

 سال

 جمع

 235 01 30 31 11 فراوانی

 211 %32،22 %15،26 %13،11 %11 درصد فراوانی

 فرهنگیهای مرتبط با حوزه برحسب مدت سابقه خدمت در بخش خبرگانتوزیع جامعه 
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 81 8 2 4 88 فراوانی

 811 6 88 22 68 درصد فراوانی

ها، دارای شرایط و دهد که کلیه پاسخ دهندگان به پرسشنامههای به عمل آمده نشان میبررسی

 اند.های الزم جامعه آماری بودهویژگی

 جزیه و تحلیل استنباطیت

راهبرد  26الزام جهت اجرای  61های خبرگی، تعداد پس از مصاحبه با صاحب نظران و نشست

هدف کالن و دستیابی به مقصد نهایی دفاع فرهنگی آجا )با  1اشاره شده فوق به منظور تحقق 

 ای مورد آزمونذکر متولی/متولیان انجام آن( به شرح جدول زیر تهیه شد که از طریق پرسشنامه

تاکتیک/الزام  Tراهبرد و  Sهدف کالن،  Oمقصد نهایی،  Gخبرگی قرار گرفت. در این جدول، 

 سازی و اجرای راهبرد است.پیاده

 ساختار نهایی مقصد، هدف، راهبرد و الزامات دفاع فرهنگی آجا( 0)جدول

ی
های

د ن
ص

مق
 

Goal 
(G1) 

 رهنگیف هایپذیری آسیب کاهش با فرهنگی دفاع آمادگی و توان از مطلوبی به سطح آجا دستیابی

 آینده. ده سال افق در دشمن فرهنگی تهاجم تأثیر رساندن حداقل به و

ف
هد

 

G1O1 آجا در آنها خانواده و کارکنان برای ایرانی-اسالمی زندگی سبک شدن نهادینه 

رد
هب

را
 

G1O1S1 
 و سازمانی پژوهشی و آموزشی تربیتی، هایظرفیت از بهینه برداری بهره

 ایرانی -اسالمی زندگی سبک زمینه آجا در سازمانی برون
 یانمتولی/متول

ت
اما

الز
 

G1O1S1T1 
شناسایی ظرفیت های )سازمانی و برون سازمانی( بالقوه تربیتی، آموزشی و 

 پژوهشی موثر در بهبود سبک زندگی

 و تربیت معاونت

 مرکز و آموزش

 راهبردی مطالعات

 آجا

G1O1S1T2 
های تربیتی، آموزشی و تدوین نظام نامه به منظور بهره برداری از ظرفیت

 ایرانی-راستای سبک زندگی اسالمیپژوهشی در 

 و تربیت معاونت

 آجا آموزش

G1O1S1T3 
های تدوین شده در پشتیبانی حقوقی، مالی و قانونی از نظام ها و روش

 ایرانی-راستای سبک زندگی اسالمی

 برنامه و طرح معاونت

 آجا بودجه و
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ی
های

د ن
ص

مق
 

Goal 
(G1) 

 رهنگیف هایپذیری آسیب کاهش با فرهنگی دفاع آمادگی و توان از مطلوبی به سطح آجا دستیابی

 آینده. ده سال افق در دشمن فرهنگی تهاجم تأثیر رساندن حداقل به و

G1O1S1T4 
تی، های تربیرفیتتنظیم برنامه و فعالیت های مرتبط با بهره برداری از ظ

 ایرانی-آموزشی و پژوهشی در راستای سبک زندگی اسالمی

 نیروی معاونت

 معاونت انسانی،

 و آموزش و تربیت

 آجا س ع سازمان

G1O1S1T5 
تعامل با مراکز مطالعاتی)سازمانی و فراسازمانی( در تهیه الگوهای راهبردی 

 هاایرانی و استفاده در برنامه ریزی-سبک زندگی اسالمی

 و تربیت معاونت

 ع سازمان و آموزش

 آجا س

رد
هب

را
 

G1O1S2 
 قطری اسالمی در آجا از انقالب گفتمان و ایرانی -اسالمی فرهنگ تحکیم

 هنری های ظرفیت از گیریبهره
 متولی/متولیان

ت
اما

الز
 

G1O1S2T1 
 و ملی های مناسبت با متناسب هنری های فعالیت و برنامه و طرح ارایه

 موجود های ظرفیت به جهتو با مذهبی
 آجا س ع سازمان

G1O1S2T2 سینمایی های فیلم و تلوزیونی های سریال تولید در آجا مشارکت 
 برنامه و طرح معاونت

 آجا س ع سازمان و

G1O1S2T3 
 برون و سازمانی درون کاری روابط تعریف منظور به نامه نظام تنظیم و تهیه

 نریه های ظرفیت از استفاده در سازمانی

 برنامه و طرح معاونت

 آجا س ع سازمان و

G1O1S2T4 آجا س ع سازمان  مجازی فضای در غیره و تیزرها ها، کلیپ مانند هنری محتوای تولید 

رد
هب

را
 

G1O1S3 
 بکس با متناسب آجا، فرهنگی محصوالت و تولیدات کیفی و کمی ارتقاء

 ایرانی -اسالمی زندگی
 متولی/متولیان

ت
اما

الز
 

G1O1S3T1 
 دگیزن سبک متناسب فرهنگی محصوالت تولید جهت اعتبارات تخصیص

 ایرانی اسالمی

 برنامه و طرح معاونت

 ع سازمان و بودجه و

 آجا س

G1O1S3T2 فرهنگی محصوالت تولید متولی ساختار تقویت 

 برنامه و طرح معاونت

 ع سازمان و بودجه و

 آجا س

G1O1S3T3 فرهنگی محصوالت و محتوی کننده تولید مبادی با آجا تعامل 
آجا و  س ع سازمان

 ساحادم
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ی
های

د ن
ص

مق
 

Goal 
(G1) 

 رهنگیف هایپذیری آسیب کاهش با فرهنگی دفاع آمادگی و توان از مطلوبی به سطح آجا دستیابی

 آینده. ده سال افق در دشمن فرهنگی تهاجم تأثیر رساندن حداقل به و

G1O1S3T4 بمتناس فرهنگی محصوالت و محتوی ارایه و مخاطبان سالیق نیازسنجی 

 نیروی معاونت

 و بازرسی انسانی،

 آجا س ع سازمان

G1O1S3T5 فرهنگی محصوالت تولید جهت الزم فیزیکی های زیرساخت ایجاد 

 و آماد معاونت

 معاونت و پشتیبانی

 سازمان  و مهندسی

 آجا س ع

ف
هد

 

G1O2 رهنگیف افزایی هم و یکپارچگی انسجام، و سازمانی برون و سازمانی درون مند قانون و مفید تعامالت 

رد
هب

را
 

G1O2S1 
 بهره و آجا سازمانی برون و درون سازنده تعامل و پذیری اشتراک ارتقاء

 آن از حاصل فرهنگی های ظرفیت از برداری
 ی/متولیانمتول

ت
اما

الز
 

G1O2S1T1 
 به سازمانی برون و سازمانی درون کاری روابط نظام بروزرسانی/تدوین

 افزایی هم ارتقاء منظور

 برنامه و طرح معاونت

 ع سازمان و بودجه و

 آجا س

G1O2S1T2 
 هماهنگی منظور به  تابعه نیروهای در فرهنگی راهبردی شورای تشکیل

 فعالیت های دفاع فرهنگی
 نیروها رئیسه یئته

G1O2S1T3 
 ازندهس ارتباط برقراری برای  لشگری و کشوری مقامات و مسئولین از دعوت

 سازمانی برون فرهنگی های ظرفیت از استفاده در

آجا و  س ع سازمان

 ساحادم
رد

هب
را

 

G1O2S2 

  فرهنگی منظر از ارتش سازمانی ساختار بهبود و بازطراحی

  صحیح اجرای و یکپارچه و فزاا هم گذاری سیاست منظور به

 آجا سازمانی فرهنگ الگوی مختلف ابعاد در فرهنگی های ماموریت

 متولی/متولیان

ت
اما

الز
 

G1O2S2T1 
 تقویت و توسعه جهت مشخص متولی و مناسب ساختار تعیین/ ایجاد

  آجا سطح در فرهنگی یکپارچه گذاری سیاست

 برنامه و طرح معاونت

 آجا بودجه و

G1O2S2T2 آجا س ع سازمان  آجا سیاسی عقیدتی ساختار اصالح و بازنگری 

G1O2S2T3 
 جذب در تسهیل منظور به آجا فرهنگی ساختارهای سازی سیال و شناور

  خبره انسانی نیروی

 برنامه و طرح معاونت

 س ع سازمان و آجا

 آجا
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ی
های

د ن
ص

مق
 

Goal 
(G1) 

 رهنگیف هایپذیری آسیب کاهش با فرهنگی دفاع آمادگی و توان از مطلوبی به سطح آجا دستیابی

 آینده. ده سال افق در دشمن فرهنگی تهاجم تأثیر رساندن حداقل به و

رد
هب

را
 

G1O2S3 
  آجا محوری غیر فرهنگی خدمات از برخی سپاری برون

 حفاظتی و امنیتی مالحظات ایترع با
 متولی/متولیان

ت
اما

الز
 

G1O2S3T1 
 خدمات سپاری برون تسهیل رویکرد با ها روش و مقررات قوانین، اصالح

 فرهنگی

 نیروی معاونت

 آجا انسانی

G1O2S3T2 غیره و ها جشنواره ها، همایش ها، نمایشگاه برپائی سپاری برون  
 و ها معاونت کلیه

 آجا س ع سازمان

ف
هد

 

G1O3 مردمی و شهرت حسن با سازمانی عنوان به ارتش 

رد
هب

را
 

G1O3S1 

 لیم رسانه از گری مطالبه طریق از مردم با ارتش ارتباطی های گره تقویت

 ظرفیت از گیری بهره ارتش، یاری مردم های فعالیت پوشش خصوص در

 یرهغ و وظیفه کارکنان دانشگاهی نیروهای روحانیون، مردمی، ارتباط دفاتر

 متولی/متولیان

ت
اما

الز
 

G1O3S1T1 
 ارکنانک طریق از پاسخگوئی برای آجا فرماندهی مردمی ارتباط دفاتر تقویت

 فرهنگی کارامد

 نیروی معاونت

 انسانی و بازرسی آجا

G1O3S1T2 
 نگیفره محصوالت تولید و استانی و ملی سیمای و صدا با ارتباط تقویت

  امنیتی مالحظات رعایت با مجازی فضای در نشر و ارتش در
 آجا س ع سازمان

G1O3S1T3 
 شهری منابر و مساجد برای دوردست مناطق در ارتش روحانیون از استفاده

 کشور مساجد امور سازمان با هماهنگی با
 آجا س ع سازمان

G1O3S1T4 
 عزاداری مراسم برای سوگواری ایام در ارتش مساجد و ها پادگان از استفاده

 مذهبی ایه هیئت و

 نیروی معاونت

 ع سازمان و انسانی

 آجا س

 

G1O3S1T5 
 رایب مربوطه صنف به توجه با محلی و بومی بازار با مفید و سازنده ارتباط

 ها پادگان اجناس و اقالم تهیه

 و آماد معاونت

 آجا پشتیبانی

رد
هب

را
 

G1O3S2 
 ایفای و ها بحران و طبیعی بالیای در یاری مردم های عرصه در فعال حضور

 کشور کالن و راهبردی گیری تصمیم های کانون در موثرتر نقش
 متولی/متولیان

ت
اما

الز
 

G1O3S2T1 طبیعی بالیای و ها بحران در مناسب و موقعبه اقدام و هنگامبه حضور 
 و عملیات معاونت

 جاآ پشتیبانی و آماد

G1O3S2T2 
 سطح در ارتش هایفداکاری و خدمات دستاوردها، مناسب رسانیاطالع

 جامعه
 آجا س ع سازمان
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ی
های

د ن
ص

مق
 

Goal 
(G1) 

 رهنگیف هایپذیری آسیب کاهش با فرهنگی دفاع آمادگی و توان از مطلوبی به سطح آجا دستیابی

 آینده. ده سال افق در دشمن فرهنگی تهاجم تأثیر رساندن حداقل به و

G1O3S2T3 
 انهرس در طبیعی بالیای و ها بحران مدیریت در آجا نقش و حضور تبیین

 جمعی های رسانه سایر و ملی

 های جنگ قرارگاه

 ع سازمان و نوپدید

 آجا س

G1O3S2T4 کشور گیری تصمیم های کانون و عالی شوراهای در ارتش نماینده حضور 
 برنامه و حطر معاونت

 آجا بودجه و

ف
هد

 G1O4 برخورداری از سامانه فرماندهی کارآمد و توانمند در مدیریت راهبردی مسائل فرهنگی آجا 

رد
هب

را
 

G1O4S1 

 یشناس دشمن و شناسی موقعیت شناختی، و نرم جنگ راهبردی مدیریت

 یپژوهش و علمی مراکز آموزش، و تربیت های ظرفیت از مطلوب استفاده با

 ساحادم و سیاسی -قیدتیع و

 متولی/متولیان

ت
اما

الز
 

G1O4S1T1 
 اتعملی شناختی، علوم زمینه در کارآمد کارکنان بکارگیری و شناسایی

 فرهنگی راهبردی مسایل و روانی

 و اطالعات معاونت

 های جنگ قرارگاه

 آجا نوپدید

G1O4S1T2 
 جنگ و وانیر عملیات تهدیدات با مقابله برای خاص های برنامه بینی پیش

 شناختی

 و اطالعات معاونت

 های جنگ قرارگاه

 آجا نوپدید

G1O4S1T3 
 یجلوگیر و عمومی افکار اقناع سریع، و صحیح رسانی اطالع به جدّی توجّه

 شایعات از

 و س ع سازمان

 های جنگ قرارگاه

 آجا نوپدید
رد

هب
را

 

G1O4S2 متولی/متولیان جاآ سطح در فرهنگی دفاع گذاری سیاست عالی کارگروه تشکیل 

ت
اما

الز
 

G1O4S2T1 
 دفاع گذاری سیاست عالی کارگروه وظایف و ماموریت اهداف، تبیین

 فرهنگی

 برنامه و طرح معاونت

 آجا بودجه و

G1O4S2T2 روهکارگ اعضای عنوان به فرهنگی زمینه در خبره افراد تعیین و شناسایی  
 نیروی معاونت

    انسانی

ف
هد

 

G1O5 
کارکنان )شاغل و بازنشسته( و خانواده هایی با نشاط و روحیه باال و آگاه در زمینه  برخورداری از

 های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فضای سایبری، معارف دفاع مقدس و ...
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ی
های

د ن
ص

مق
 

Goal 
(G1) 

 رهنگیف هایپذیری آسیب کاهش با فرهنگی دفاع آمادگی و توان از مطلوبی به سطح آجا دستیابی

 آینده. ده سال افق در دشمن فرهنگی تهاجم تأثیر رساندن حداقل به و

رد
هب

را
 

G1O5S1 متولی/متولیان معیشتی و گردشگری فرهنگی، خدمات یکپارچه و جامع سامانه ایجاد 

ت
اما

الز
 

G1O5S1T1 آجا فاوا معاونت ارتباطی شبکه زیرساخت و بستر ایجاد 

G1O5S1T2 آجا فاوا معاونت محور شبکه افزاری نرم مکانیزه سامانه تهیه 

G1O5S1T3 
 گردشگری فرهنگی، خدمات سازی یکپارچه های دستورالعمل ابالغ و تهیه

  معیشتی و

 نیروی معاونت

    آجا انسانی

G1O5S1T4 
 از ریگی بهره در تبعیض عدم و عدالت رعایت بر سیستمی نترلک و نظارت

 امکانات

 نیروی معاونت

 اآج بازرسی و انسانی

رد
هب

را
 

G1O5S2 
 جشن و اعیاد ها، مناسبت در بازنشستگان و ها خانواده حضور به اهتمام

 افزایی بصیرت و سازی آگاه های دوره و مسابقات ملی، و مذهبی های
 متولی/متولیان

لزا
ا

ت
ما

 

G1O5S2T1 
برنامه ریزی، برآورد و پیگیری تامین بودجه و اعتبارات مورد نیاز جشن ها 

 و مراسمات

 برنامه و طرح معاونت

 آجا بودجه و

G1O5S2T2 
 رد کارکنان خانواده و بازنشستگان اجتماعی منزلت و انسانی کرامت حفظ

 ها مراسم

 نیروی معاونت

 آجا انسانی

G1O5S2T3 گیفرهن تهدیدات با متناسب آجا کارکنان فرهنگی سرانه شمطالبه افزای 
 برنامه و طرح معاونت

 آجا بودجه و

رد
هب

را
 

G1O5S3 متولی/متولیان آجا کارکنان زندگی و کار بین تعادل و خانواده نهاد تحکیم 

ت
اما

الز
 

G1O5S3T1 کارکنان خانواده تکریم های دستورالعمل و طرح ابالغ و تهیه  
 نیروی معاونت

       آجا انسانی

G1O5S3T2 کم درآمد با کارکنان خانوار ویژه معیشتی اقالم سبد اهداء 

 نیروی معاونت

 ونتعا بنیاد و انسانی

 آجا
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ی
های

د ن
ص

مق
 

Goal 
(G1) 

 رهنگیف هایپذیری آسیب کاهش با فرهنگی دفاع آمادگی و توان از مطلوبی به سطح آجا دستیابی

 آینده. ده سال افق در دشمن فرهنگی تهاجم تأثیر رساندن حداقل به و

G1O5S3T3 
 افراد فمختل سنین با متناسب روانشناسی آموزشی کالس و کارگاه برگزاری

 خانواده

 و تربیت معاونت

 آجا آموزش

G1O5S3T4 
 میان فرهنگی و آموزشی پیام انتقال در جدید های وریفنا از استفاده

 آنان خانوادة و کارکنان
 آجا س ع سازمان

رد
هب

را
 

G1O5S4 

 برگزاری طریق از ارتش بنام شهدای والدت سالروز بزرگداشت و نمادسازی

 اجرای و حماسی های موسیقی ساخت و فرهنگی محتوی تولید و ها جشن

 هنری های برنامه

 متولی/متولیان

ت
اما

الز
 

G1O5S4T1 
ژه جوایز بوی اهداء و ارتش بنام شهدای موضوع یا عنوان با مسابقات برگزاری

 در شهرها و استان های محل زندگی شهدا

 نیروی معاونت

 ع سازمان و انسانی

 آجا ساحادم و س

G1O5S4T2 ارتش بنام شهدای زندگینامه و کتاب تهیه 
 و س ع سازمان

 آجا ساحادم

G1O5S4T3 

 میادین، در آن نصب و ارتش معروف شهدای تندیس یا سردیس اختس

فرهنگی بویژه در شهرها و استان های محل زندگی  مراکز و شهرها ورودی

 شهدا

 و س ع سازمان

 آجا ساحادم

ف
هد

 

G1O6 فرهنگی دفاع حوزه در مستمر و اثربخش ارزیابی قابلیت داشتن 

رد
هب

را
 

G1O6S1 
 حوزه مستمر رصد و آجا فرهنگی کارآمد بیارزیا نظام استقرار و طراحی

 فرهنگی
 متولی/متولیان

ت
اما

الز
 

G1O6S1T1 آجا فرهنگی ارزیابی نامه نظام تدوین پروژه اجرای و تعریف 
 مطالعات مرکز

   آجا راهبردی

G1O6S1T2 آجا فرهنگی ارزیابی متولی عنوان به مشخص ساختاری تعیین- 
 برنامه و طرح معاونت

 آجا بودجه و

G1O6S1T3 فرهنگی دفاع راهبردهای و ها سیاست ارزشیابی مناسب الگوی تهیه 
 مطالعات مرکز

 آجا راهبردی
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ی
های

د ن
ص

مق
 

Goal 
(G1) 

 رهنگیف هایپذیری آسیب کاهش با فرهنگی دفاع آمادگی و توان از مطلوبی به سطح آجا دستیابی

 آینده. ده سال افق در دشمن فرهنگی تهاجم تأثیر رساندن حداقل به و

 

G1O6S1T4 یفرهنگ راهبردهای و ها سیاست تولید نظام مستمر و مداوم شناسی آسیب 
 مطالعات مرکز

 آجا راهبردی

 

G1O6S1T5 
 و ها سیاست ردنک اجرایی راستای در ها فعّالیّت و ها برنامه دهی جهت

 فرهنگی راهبردهای

 برنامه و طرح معاونت

 آجا بودجه و

ف
هد

 

G1O7 بومی و نوین ای رسانه های فناوری از برخورداری 

رد
هب

را
 

G1O7S1 
 رد سایبری فضای های ظرفیت بهینه بکارگیری و یکپارچگی افزایش

 آجا فرهنگی امور از پشتیبانی
 متولی/متولیان

ت
اما

الز
 

G1O7S1T1 
 های ظرفیت سازی یکپارچه مقررات و قوانین ها، سیاست اصول، نتعیی

 فرهنگی سایبری

 های جنگ قرارگاه

 آجا نوپدید

G1O7S1T2 فرهنگی سایبری های ظرفیت اطالعات جامع سامانه استقرار و طراحی 
 های جنگ قرارگاه

 آجا نوپدید

G1O7S1T3 
 های ماموریت و ها فعالیت با درگیر های بخش و فرهنگی مراکز تجهیز

 اطالعاتی و ارتباطی پیشرفته های فناوری به آجا فرهنگی

 برنامه و طرح معاونت

 آجا فاوا بودجه و

G1O7S1T4 یسایبر مختلف هایظرفیت به آجا فرهنگی دفاع حوزه نیازهای شناسایی 

 و س ع سازمان

 قرارگاه و ساحادم

 نوپدید های جنگ

 آجا

G1O7S1T5 گیفرهن دفاع در سایبری های ظرفیت کارگیریب متولی ساختار تعیین 

 برنامه و طرح معاونت

 قرارگاه و بودجه و

 نوپدید های جنگ

 آجا

G1O7S1T6 
 ایه شبکه به آن ارتباط و آجا سطح در فرهنگی های فعالیت سازی شبکه

 مجازی فضای بستر در اجا از خارج فرهنگی فعال
 آجا فاوا معاونت
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ی
های

د ن
ص

مق
 

Goal 
(G1) 

 رهنگیف هایپذیری آسیب کاهش با فرهنگی دفاع آمادگی و توان از مطلوبی به سطح آجا دستیابی

 آینده. ده سال افق در دشمن فرهنگی تهاجم تأثیر رساندن حداقل به و

G1O7S1T7 
 های شبکه از مؤثر استفاده منظور به فرهنگی ایبریس های تیم تشکیل

  اجتماعی

 های جنگ قرارگاه

 ع سازمان و نوپدید

 آجا س
 

هداف، )مقصد، اجام شده روی ساختار سلسله مراتبینتایج محاسبات ارزیابی و اعتبارسنجی ان

دست آمد که به فازی در محیط نرم افزاری متلبهای راهبردها و الزامات( با استفاده از الگوریتم

 به شرح جدول زیر ارایه گردیده است.  
 سنجی هر یک از راهبردهای دفاع فرهنگیتوجیه پذیری و اعتبار( 5)جدول

 (Fتوجیه پذیری ) (Qسهم و نقش ) (Pامکان پذیری ) کد ردیف

2 G1 3.1151 - 1.3556 

1 G1O1 3.0610 1.2063 1.3666 

3 G1O2 3.6125 1.2010 1.3303 

0 G1O3 0.3510 1.2261 1.3050 

5 G1O4 3.1133 1.2313 2.2105 

6 G1O5 3.1133 1.2550 2.1560 

1 G1O6 3.5666 1.2015 2.1611 

6 G1O7 3.2652 1.2611 2.2305 

3 G1O1S1 3.0616 1.3132 2.2131 

21 G1O1S2 3.0621 1.3131 2.1133 

22 G1O1S3 3.3006 1.3021 2.1311 

21 G1O2S1 3.5003 1.3361 2.2310 

23 G1O2S2 3.0601 1.3005 2.2130 

20 G1O2S3 3.1660 1.3266 1.3620 

25 G1O3S1 3.3233 1.5155 1.3606 

26 G1O3S2 0.3010 1.0105 1.3510 

21 G1O4S1 3.6123 1.5351 2.1112 
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 (Fتوجیه پذیری ) (Qسهم و نقش ) (Pامکان پذیری ) کد ردیف

26 G1O4S2 0.0113 1.0606 1.6313 

23 G1O5S1 0.2611 1.1056 1.3201 

11 G1O5S2 0.2630 1.1063 1.6663 

12 G1O5S3 0.1533 1.1536 1.3066 

11 G1O5S4 0.1533 1.1536 1.3512 

13 G1O6S1 3.1611 2.1111 2.1213 

10 G1O7S1 3.5313 2.1111 2.1333 

15 G1O1S1T1 3.3603 1.2301 - 

16 G1O1S1T2 3.3211 1.2360 - 

11 G1O1S1T3 3.5515 1.1261 - 

16 G1O1S1T4 3.1652 1.1131 - 

13 G1O1S1T5 0.1533 1.2636 - 

31 G1O1S2T1 3.3362 1.1310 - 

32 G1O1S2T2 3.0113 1.1131 - 

31 G1O1S2T3 3.6111 1.1535 - 

33 G1O1S2T4 0.1621 1.1311 - 

30 G1O1S3T1 3.6361 1.1126 - 

35 G1O1S3T2 3.0062 1.1216 - 

36 G1O1S3T3 0.1602 1.2131 - 

31 G1O1S3T4 3.1333 1.2330 - 

36 G1O1S3T5 3.0566 1.1213 - 

33 G1O2S1T1 3.6103 1.3031 - 

01 G1O2S1T2 0.2213 1.3101 - 

02 G1O2S1T3 0.1301 1.3162 - 

01 G1O2S2T1 0.1311 1.3211 - 

03 G1O2S2T2 3.1536 1.3016 - 

00 G1O2S2T3 3.1516 1.3020 - 

05 G1O2S3T1 3.6316 1.0616 - 

06 G1O2S3T2 3.0126 1.5311 - 
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 (Fتوجیه پذیری ) (Qسهم و نقش ) (Pامکان پذیری ) کد ردیف

01 G1O3S1T1 0.1533 1.2665 - 

06 G1O3S1T2 3.0113 1.1121 - 

03 G1O3S1T3 3.6315 1.2303 - 

51 G1O3S1T4 0.2523 1.2612 - 

52 G1O3S1T5 3.5115 1.1261 - 

51 G1O3S2T1 0.3510 1.1311 - 

53 G1O3S2T2 0.1263 1.1051 - 

50 G1O3S2T3 0.1216 1.1051 - 

55 G1O3S2T4 3.1660 1.1116 - 

56 G1O4S1T1 0.1301 1.3261 - 

51 G1O4S1T2 3.6313 1.3300 - 

56 G1O4S1T3 3.1053 1.3016 - 

53 G1O4S2T1 3.3651 1.0320 - 

61 G1O4S2T2 3.6523 1.5166 - 

62 G1O5S1T1 3.1531 1.1500 - 

61 G1O5S1T2 3.0162 1.1152 - 

63 G1O5S1T3 0.2616 1.1135 - 

60 G1O5S1T4 3.3666 1.1021 - 

65 G1O5S2T1 3.6366 1.3323 - 

66 G1O5S2T2 3.6666 1.3226 - 

61 G1O5S2T3 3.3106 1.3511 - 

66 G1O5S3T1 0.1320 1.1161 - 

63 G1O5S3T2 3.3362 1.1031 - 

11 G1O5S3T3 3.6216 1.1651 - 

12 G1O5S3T4 3.6361 1.1636 - 

11 G1O5S4T1 3.6530 1.3331 - 

13 G1O5S4T2 3.3261 1.3116 - 

10 G1O5S4T3 3.1652 1.3331 - 
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 (Fتوجیه پذیری ) (Qسهم و نقش ) (Pامکان پذیری ) کد ردیف

15 G1O6S1T1 3.6530 1.2363 - 

16 G1O6S1T2 3.5356 1.1232 - 

11 G1O6S1T3 3.6530 1.2363 - 

16 G1O6S1T4 3.6316 1.2363 - 

13 G1O6S1T5 3.3651 1.2313 - 

61 G1O7S1T1 3.3623 1.2336 - 

62 G1O7S1T2 3.6215 1.2366 - 

61 G1O7S1T3 3.1516 1.2021 - 

63 G1O7S1T4 3.6611 1.2036 - 

60 G1O7S1T5 3.6616 1.2313 - 

65 G1O7S1T6 3.0110 1.2556 - 

66 G1O7S1T7 3.5515 1.2033 - 

 

الزامات هستند که -راهبردها-اهداف-های درخت مقصدگرهگر در جدول فوق، کدها بیان

پذیری در تحقق سرشاخه مربوطه و در نهایت توجیه ها( آنQ(، سهم و نقش )Pپذیری)امکان

(Fآن ) ها محاسبه شده است. هرچه امتیاز ستونF تر باشد،)توجیه پذیری( به عدد یک نزدیک 

 1.6ن بی Fآن بخش از ساختار سلسله مراتبی توجیه پذیرتر است. محدوده توجیه پذیری برای 

دست آمده به هشود کلیه اجزاء در ساختار بطور که در جدول فوق مشاهده میاست. همان 2.6و 

پذیری الزم را توجیه(، امتیاز 2.6تا  1.6عدد یک )قرار گرفتن در بازه به Fدلیل نزدیکی امتیاز 

دارند و ساختار از اعتبار الزم برخوردار است. سهم هر یک از الزامات در اجرای راهبرد متناظر، در 

. شودها برای هر راهبرد عدد یک میاست که مجموع سهم( تعیین گردیده Qستون نقش و سهم )

( بدست 1.5( تمامی موارد بیشتر از حد متوسط )Pپذیری)همچنین در جدول باال امتیاز امکان 

 .((Prusty & other, 2010آمده است

 

 و پیشنهادها گیرینتیجه

تظارات ان به توجه با آجا نگیمقصد نهایی دفاع فره به رسیدن برای سیستمی، تفکر اساس بر

 یهمگ خبرگان نظر بر مبتنی. یافت دست شده تعیین که اهداف کالنی همه به باید موجود،

 اطالعات نبود جهت به با این حال باشندمی آجا دفاع فرهنگی در باالیی اهمیت دارای اهداف
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 ایهتحریم یا و عتباراتا کمبود، نیاز مورد هایزیرساخت و بستر نبودن آماده توجهی،کم کافی،

 و گلوگاه نوعیبه و است بوده کم یا نداشته وجود هاحوزه برخی در فعالیت امکان استکباری

 .باشندمی سامانه کل خروجی و راندمان کنندهتعیین و روندمی شماربه حوزه آن هایمحدودیت

 مقدار لذا اند،شده گیریهانداز Q متغیر قالب در آجا حوزه فرهنگی هایمحدودیت تحقیق، این در

Q اینجا در .است نهایی مقصد به رسیدن در ارتقاء و رشد پتانسیل و نقش سهم، نندهکتعیین 

 پیش از مقصود یا هدف با ارتباط در را سیستم کارایی که عاملی هر از است عبارت محدودیت

 بعمن شود،می شناخته گلوگاه آشنای نام با محدودیت هاسازمان در کند،می محدود شده تعیین

 .باشد آن برای انتظار مورد تقاضای مساوی یا کمتر ظرفیتش که است منبعی گلوگاهی

های فرهنگی درون سازمانی و ین شده استفاده حداکثری از ظرفیتبر اساس راهبردهای تدو   

قیق های تحهبرخوردار است. این امر با یافت برون سازمانی در مقابله با تهدیدات از اهمیت باالیی

ای نظام فرهنگی ها و ذخایر اندیشه( مبنی بر استفاده از زیرساخت2332علیزاده و صالح مرادی)

 مطابقت دارد.

 ساسبر امبتنی بر راهبردهای احصاء شده ارتقای کمی و کیفی تولیدات و محصوالت فرهنگی    

 شخواهد بود. نتایج این بخایرانی پیشرفت در مقابله با تهدیدات فرهنگی موثر  -الگوی اسالمی

 ( مطابقت دارد. 2332های تحقیق موسوی و حیدری)با یافته

باشد که باید مورد ولویت دار دفاع فرهنگی در آجا میتحکیم نهاد خانواده از دیگر راهبردهای ا   

 رادیهای تحقیقاتی چون میرد. نتایج این بخش نیز با یافتهتاکید مسئوالن و فرماندهان قرار بگ

 باشد. ی( در تطابق م2330و همکاران)

 ی احصاء شده می باشد کههای فضای سایبری یکی دیکر از راهبردهااستفاده بهینه از ظرفیت   

 ( به آن اشاره شده است. 2330های مختلف )مانند گرامی فرد، های پژوهشدر یافته

حوزه  در گفت توانمی شده انجام شناسی محیط و آمده دستهب راهبردی ساختار به توجه با   

 وجود آنها همه حل برای حلی راه تک هیچ که دارد وجود مشکالتی و آسیب آجا دفاع فرهنگی

 نظر در ار جوانب تمامی باید انتظارات، شدن برآورده تا زمینه این در موفقیت برای بنابراین. ندارد

 شده تعیین راهبردهای ساختار، این در .داشت اجتماعی -تکنیکی و سیستمی نگرشی و گرفت

 نقش دارای برخی ولی شود کار آنها همه روی اهداف تحقق برای باید و مکمل همدیگر هستند

 .شود کار ویژه طورهب آنها روی باید که هستند بیشتری تاثیر و
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 راهبردهای دفاع فرهنگی آجا( 3)شکل 

 شود:میهای زیر ارائه  کاربردی شدن نتایج تحقیق پیشنهاددر راستای 

 ح با حمایت و نظارت باالترین سطبا عضویت باالترین فرماندهان و  شورای عالی دفاع فرهنگی

 قیقتح ی نتایججهت راهبر کارگروه این مطالعهمرتبط با موضوع  خبرگانسازمان و با حضور 

 تشکیل گردد.

 آجا، برنامه اجرایی تهیه و های موجود در ها و ظرفیتمتناسب با شرایط، بودجه، توانمندی

 به مبادی ذیربط ابالغ و انجام آن تا حصول نتیجه پیگیری شود.
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این پژوهش نیز همانند دیگر موارد پژوهشتتی، با موانعی مانند محدودیت در بررستتی برخی از    

گستردگی زیاد موضوع که تیم تحقیقاتی  آمارها و اسناد مربوط به آثار و تبعات تهاجم فرهنگی،

داشتتتت و نیز نبود های تخصتتتصتتتی دفاع فرهنگی باز میاز پرداختن خیلی دقیق به حوزه را

سازمانپژوهش سایر  شابه در  شور و کمبود ادبیات در زمینه دفاع های م سطح ک ها نظامی در 

ست.  ستای ارائه فرهنگی مواجه بوده ا صه دفاع همچنین در را شگران عر سایر پژوه رهنمود به 

 گردد:یر ارائه میفرهنگی پیشنهادهای ز

 های فرماندهی معظم تدوین نظریه دفاع فرهنگی جمهوری استتتالمی ایران مبتنی بر دیدگاه

 کل قوا)مد ظله العالی(.

  نه دفاع عالی( در زمی مد ظله ال کل قوا) ندهی معظم  ندیشتتته دفاعی فرما تببین منظومه ا

 فرهنگی.

 رهنگی در آجا.سازی راهبردهای دفاع  فهای کارآمد در پیادهتحلیل شیوه 

 سازمان سی بازتعریف ماموریت های  های متولی امور فرهنگی با رویکرد دفاع فرهنگی در برر

 سطح آجا.
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