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 چکیده

های ر سفاممانرویج فرهنگ پدافند غیر عامل در میان اقشار مختلف  اامهفو و  فو ویف   دت زمینه و هدف:

پف وه  اارفر  هدف گردد.  ر همین اساس امدارندگی کشور محسوب میارتقاء توان عاملی مؤثر در  نظامی
 است. .ا.ارت  ج.اشناسایی ساموکارهای نهادینو سامی فرهنگ پدافند غیر عامل در کارکنان وظیفو 
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 مقدمه
هفای دففاعی در مقا فل ؤثرترین و پایدارترین روشپدافند غیر عامل  و عنوان یکی ام م

تهدیدات، هموار  مدنظر اکتر کشورهای اهان قرار داشتو و اتی  هضفی ام کشفورها  فا 
واود  رخورداری ام توان نظامی  سیار  اال  و این موروع  و صورت وی   ای تواو داشتو

ینو سامی فرهنگ پدافند اند. یکی ام نکات اائز اهمیت در موروع پدافند غیر عامل نهاد
غیر عامل است کو نهادهای فرهنگ سام  ایستی کار اساسی را انجا  دهنفد. آمفومش و 

 و عنوان مسلح )ها و نیروهای های کشور، مجموعو رسانوپرورش، ومارت علو  و دانشگا 
ساممانی کو  یشترین ورودی و خروای اوانان را دارا می  اشد( نق  قا فل تفواهی در 

این نق  ام دو منظفر  نهادینو کردن فرهنگ پدافند غیر عامل در کشورها دارند.موروع 
قا ل تواو است: ام یک منظر تواو دادن افکار عمومی  و اهمیت این موروع و آمومش 
دادن ا هاد مختلفی کو این نوع ام پدافند ایمن سامی را  و دنبال دارد و ااساس امنیت را 

و اطفعع رسفانی پیرامفون ا هفاد  وتفرویج منظفردو  تبلیف دهد. ام در اامهو افزای  می
تواند تاثیرات روانی خود میکارهایی کو در خصوص پدافند غیرعامل صورت گرفتو است 

را در تصمیمات دشمن علیو ما عملی و  امدارندگی را مضفاع  کنفد. پدافنفد غیرعامفل 
-رندگی، کفاه  آسفیبای است کو مواب افزای   امدامجموعو اقدامات غیر مسلحانو

و تسفهیل مفدیریت  حفران در ملفی های رروری، ارتقاء پایفداری پذیری، تداو  فهالیت
 فا توافو  فو  (.1392:17اسکندری،) شود.دشمن می های نظامیو اقدا مقا ل تهدیدات 

ها و هنجارهای ااکم  ر اامهو است  و طور طبیهفی اینکو فرهنگ درواقع  اورها، ارمش
تواند عامل مؤثری در ارتقاء توان  امدارنفدگی کشفور نگ پدافند غیرعامل میترویج فره

محسوب گردد نتیجو ااصل ام مقایسو میزان تأثیر فرهنگ پدافند غیر عامفل در سفیح 
ملّی و در اامهو ایران آن است کو فرهنگ پدافند غیر عامل در اامهفو ایفران هنفوم در 

اسفت یستم  دون فرهنگ سامی افای تهمف  گیری ام این سسیح ناملی است. لذا  هر 
قانون خدمت وظیفو عمفومی  1(.  ا عنایت  و اینکو  و استناد ماد  1391:28ذوالفقاری،)

در کشور ما و در راستای دفاع ام استقعل، تمامیت ارری، نظا  امهوری اسعمی ایران، 
مکل   و انجا   و ناموس مرد ، کلیو اتباع ذکور دولت امهوری اسعمی ایراناان، مال 

 اشند و سر امان  خشی ام  دنو اصلی نیروهای مسلح نظامی و خدمت وظیفو عمومی می
انتظامی هستند کو  رای ایجاد افظ امنیت در کشور و نظم ااتماعی مدتی را در اختیفار 



های کلفی نظفا  در نیروهای مسلح قرار می گیرند همچنین منیب   ر  ند هفت سیاست
عامل فرهنگ سامی و آمومش عمومی در ممینو  و کار گیری اصفول و  اوم  پدافند غیر

 در سفیو  مواد درسفی  ینیو غیردولتی، پی دولتی  خ   روا ط پدافند غیر عامل در
(؛ 33:1392در ممینو پدافنفد غیفر عامفل )اسفکندری،تحقیقات  و توسهو مختل  آمومشی

در کشور است، در نیروهای مسلح و یکی ام رروریات گسترش فرهنگ پدافند غیرعامل 
ارت  امهوری اسعمی ایران علیرغم  رخورداری ام ظرفیت الم   فو منظفور گسفترش 
فرهنگ پدافند غیر عامل در اامهو و  ا تواو  و اینکو هرسالو پفذیرای قشفر میفادی ام 
اوانان این مرمو و  در قالب خدمت مقدس سر امی است  رنامو و ساموکار الم  در ایفن 

-ممینو طراای نشد  است و استفاد  مفید ام این فرصت ادود دوسالو در راستای آمومش

آید  ر همفین های الم   و منظور  سط و گسترش فرهنگ پدافند غیرعامل  و عمل نمی
اساس محق  در نظر دارد  ا تواو  فو اهمیفت مورفوع در ایفن پف وه   فو شناسفایی 

غیرعامل در  ین کارکنان وظیفو آاا  پردامد تا ساموکارهای نهادینو سامی فرهنگ پدافند 
ممینو الم   رای ترویج فرهنگ پدافند غیرعامل در کشفور را  فو منظفور ارتقفای تفوان 
 امدارندگی کشور فراهم نماید. نهادینو سامی فرهنگ پدافند غیر عامل در  ین کارکنفان 

عفد  ااصفاء وظیفو  فو طفور یقفین سفبب اففزای   امدارنفدگی خواهفد شفد  نفا راین 
ساموکارهای نهادینو سامی فرهنگ پدافند غیر عامل در  ین کارکنان وظیفو آاا تبهفات 

ظرفیت کارکنان وظیفو )نادید  فرض کردن نقف  میادی ام املو، عد  استفاد   هینو ام 
 رنامو ریزی مناسب در  عد  کارکنان وظیفو( در راستای اشاعو فرهنگ پدافند غیر عامل،

ی  افزا ،1404هداف ساممان پدافند غیر عامل مبتنی  ر سند چشم اندام راستای تحق  ا
ها  و خصوص در  هد تسلیحاتی و نیروی انسانی و در نتیجو تحق  نیافتن اهفداف هزینو

ساممان پدافند غیرعامل را  و همرا  خواهد داشت و در صورت نهادینفو شفدن فرهنفگ 
 و تبع آن افزای  قدرت  امدارندگی کشور  پدافند غیر عامل در  ین کارکنان وظیفو آاا و

 رداری  هینو ام فرصت خدمت مقدس سفر امی  فو منظفور   هر  دستاوردهایی ام املو،
آیفد، صفرفو افویی اامهفو  فو عمفل مفی نشر و گسترش فرهنگ پدافند غیر عامل در

 ق مح تسلیحاتی و نیروی انسانی  و عنوان یکی ام اصول پدافند غیر عامل در درام مدت.
شدن اهداف ساممان پدافند غیرعامل در ممینو گسفترش فرهنفگ پدافنفد در کشفور  فا 

 داشت. خواهد های مناسب در طول خدمت مقدس سر امی،ریزیاارای  رنامو
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 پژوهش ۀپیشین

 عامل غیر پدافند

 انفگ ام تفاد اسف ام غیفر  و ااتیاطی اقدامات و اصول کلیو ام عبارت است عامل غیر پدافند
 تجهیزات،  و مالی ساراتخ شدن وارد ام ،هاآن ام گیری هر  و  ا رعایت کو تسلیحات و افزار

 میفزان یفا و نمود  الوگیری انسانی تلفات و نظامی غیر و نظامی اساس و ایاتی تأسیسات
 در نظفا  مصفلحت تشفخی  مجمفع .دهد می کاه  ممکن اداقل  و را تلفات و خسارات
 این  و را املع غیر پدافند کشور، سالو 20اندام  چشم سند رد نظا  کلی های سیاست راستای

 امدارنفدگی،  افزای  مواب کو ایمسلحانو غیر اقدامات مجموعو» :است نمود  تهری  شر 
 مفدیریت لتسفهی و ملفی پایفداری ارتقفاء رروری، هایفهالیت تداو  پذیری، آسیب کاه 
ارو، ارگ،  فقلهفو،  فرج،  وافود«. شودمی دشمن نظامی اقدامات و تهدیدات مقا ل در  حران

گاهانفو آو تد یر  واوو تام ناامنی محیط مندگی  هاآن و نظایرکهن دژ، در ند، خندق و دروام  
 (52: 1388نباتی،) ایرانیان  و معاظات دفاعی اکایت دارد

 سربازی
ران ر اید یریسر امگگردد،  و ادود چهارصد سال پی  ام میعد مسیح  رمی سر امگیریتفکر 

 والیتفی و... قفوای مختلفی نظیر محافظ، قزلباش، قفوای محلفی، هاینا کو در طول تاریخ 
انون قفر اسفاس  فداشتو تاریخچو طوالنی دارد. اعزا   و خدمت سر امی افراد ذکور در ایران 

ن قانون ام ااباری شد. ای 1304خرداد  16نظا  وظیفو عمومی مصوب مجلس شورای ملّی ام 
ر افال اارفر دگوناگونی را پشت سر گذاشتو است،  هاینشیبفرام و  تاکنونیب ممان تصو

  اول و سال شامل چهار دور  رفرورت، ااتیفاو و ذخیفر 30 ایرانخدمت وظیفو عمومی در 
 فو  ت را کفودو  است کو در ممان صلح تنها هر فرد ذکور ایرانی  ایفد دور  دوسفالو رفرور

جد  مفا  هتوان مدت آن را تا ود مشمول ماماد میتشخی  شورای عالی دفاع در صورت وا
 (.https://www.Isna.ir،1391کند )تقلیل داد، سپری 

 فرهنگ سازمانی
های رفتاری است. مرور اد یفات و مدل  اورهای  نیادینها، ترکیبی ام ارمش یفرهنگ ساممان

 ارد. شفایندهد کو تهفاری  گونفاگونی ام فرهنفگ وافود دنشان می ،فرهنگ ساممانی ۀاوم

ها، هنجارها،  اورها و نمادهای عینی فرهنگ ساممانی را  الگویی ام مفرورات  نیادین، ارمش
د کفو درک نفدهاافام  مفی آنها  و هستند و کند کو  ین اعضای ساممان مشترکتهری  می



 دانفد:  اورهفا،سو منبع اصلی می ۀنتیجمشترکی ام مهانی داشتو  اشند. او فرهنگ ساممانی را 
اعضفای گفرو  درافین  ۀشفدآموختفو یفاتتجر  ؛ ،گذاران ساممانها و مفرورات  نیانارمش

و رهبفران  ءاعضفا ۀوسفیل وهای ادیدی کو و  اورها، مفرورات و ارمش ؛،تکامل ساممانشان
 (.2004شاین، شوند )ادید  و ساممان آورد  می
 گذارد کو قفوی  تأثیرند  ر اثر خشی اقدامات ساممان تواصورتی میفرهنگ ساممانی در

(. رفتار افراد در ساممان 1379 اشد و  ا شرایط و اهداف ساممان سامگاری داشتو  اشد )را ینز، 
فرهنگ سفاممانی  ۀوسیل وگیرد، میدستورهای مدیران ارشد شکل  ۀوسیل وکو  ی  ام آنچو 

اری ام راهبردهای ساممانی نیز در صفورت ناسفامگاری  فا فرهنفگ شود. اارای  سیتهیین می
 (.466: 2010رو خواهد شد )سوپیا و سینگ،   و روساممان  ا مشکل 

ام فرهنگ ساممانی تهاری  مختلفی ام طرف دانشمندان علو  رفتفاری مفدیریت  یفان  
و « کارهفاروش انجفا  دادن »دو افد شد  است.  و طورکلی، تهاری  فرهنگ ساممانی  فین 

همچنین فرض  ر ایفن اسفت کفو فرهنفگ  گیرد.قرار می« روش فکر کردن در مورد کارها»
طور تجر ی میالهو کرد و  فو توان آن را  وگیری است و میساممانی تا اد میادی قا ل اندام 

اولیفو و  ( سیح301-302: 1390مارعی متین، ) منظور تغییر، تحول و مدیریت آن اقدا  نمود.
کو عبارت است ام مفرورات و اعتقادات اساسی و در مبفانی فرهنگفی  فرهنگ ساممانیپایو 

ها نا  دارد و در مبفانی کو ارمش دو  سیح کنند.ام آن  و عنوان اهان  ینی یاد می کشور ما
هم  ایدئولوژی شودکشور ما ام آن  و عنوان مجموعو  ایدها و نبایدها در نظا  اعتقادی یاد می

کو مجموعو الگوهای رفتاری اسفت. در واقفع آنچفو در کشفور و یفا  سو  سیح .گیردنا  می
شود شامل شیو  مفدیریت، سفامماندهی، نفوع ارتباطفات و رهبفری در ها مشاهد  میساممان
. تهری  فرهنگ ساممانی سفیو  آن و نحفو  ارتبفاو  فین سفیو  فرهنفگ استها ساممان

 ساممانی در شکل میر آورد  شد  است.

 سی پژوهششناروش
روش تحقی   ا تواو  و اینکو   ا تواو  و هدف تحقی  کار ردی است و ام نظر تحقی  اارر

نهادینو سامی فرهنگ پدافند غیفر عامفل در  کارهایپ وه  اارر  و دنبال شناسایی سام و 
 ین کارکنان وظیفو آاا است در اییو تحقیقات اکتشافی طبقو  ندی می گردد. رویکرد ایفن 

پف وه  شفامل کنندگان در ایفن مشارکت. استیز کیفی  ا استفاد  ام تحلیل محتوا میالهو ن
استادان، صااب نظفران و متخصصفین افوم  پدافنفد غیفر عامفل )داری مفدرک تحصفیلی 
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نسفانی )دارای مفدارک تحصفیلی ارشفد و منفا ع اکارشناسی ارشد و  االتر( متخصصین اوم  
 . اند ود  (رت این تخص  در ا االتر و سا قو اارایی در 

تا اد تحصیل اشباع نظری استفاد  شفد   1هدفمند گیرینمونوروش گیری ام  رای نمونو
است. ا تدا  ا تواو  و شناخت محق  و در نظر گرفتن اهداف پ وه ، ام خبرگان منتخبی کو 

 هفاآنشایستگی پاسخ  و سؤال های میر  شد  را داشتند، مصاابو  و عمفل آمفد و سفپس 
افراد مصاابو شوند  ام  ین استادان،  ا د.یادامو گیرینمونودیگری را مهرفی کردند تا خبرگان 

دارای مفدارک تحصفیلی ) یففووظ، کارکنفان منایع انسانیصااب نظران و متخصصین اوم  
  .انتخاب شدند کارشناسی ارشد و  االتر(

 حلیفل تفمتاسفت. روش تحلیل منا ع اطععاتی در این مرالو ام تحقی  تحلیل تِم  ود  
رتبط های مستتر در اطععات کو مروشی است کو  و شناسایی، تحلیل و گزارش الگوها و تم

 پردامد و در چند سیح قا ل اعمال است.  ا سوال تحقی  هستند می
هفای ظفاهری کفو در سفو های مختلفی  رای تحلیل تم واود دارد؛  ا واود تفاوتروال

اندهی و تنظفیم و در آخفر تفسفیر و  امنمفایی الگوهفای آوری و توصفی ، سفامممرالو امع
گوناگون واود دارد، مدل ساد  ولکات شامل سفو مرالفو توصفی ، تحلیفل و تفسفیر مجفزا 

 (.  ر این مبنا فرایند تحقی  در ادامو تشریح شد  است:2009، 2اند )نیل و کمپشد 

 ینی مفتن و  فامر های گردآوری شد  در این تحقی  شفامل مفروداد  ها:توصیف داده

کفو  و کدهای اولیو  ود  اسفت است. نتیجو انجا  این گا  دستیا ی های انجا  شد  مصاابو
 دهند. یرا تشکیل مسامی فرهنگ مورد نظر ساموکارهای نهادینو

 ندی شوند.  و این ها سامماندهی، تنظیم و مقولودر این مرالو  اید داد  ها:تحلیل داده

 ندی و کدگذاری شد  است. در نویسی شد  و در انتها دستوند  شد ، ااشیوها خوامنظور داد 
وایی ی و محتفاین مرالو کدهای استخراج شد  در گا  نخست  ر اساس تشا و و ارتباو مهنای

د  تشفکیل دهنفهای رد آن مقولفوانفد و دسفتاواند ترکیفب و تلفیف  شفد کو  ا هفم داشفتو
 است. افند غیرعامل سامی پدساموکارهای فرهنگ نهادینو

های( استخراج شفد  در ها )مقولودر این مرالو  و تبیین ارتباو  ین  ین تم ها:تفسیر داده

 

1. Purposive Sampling 

2. Nill & Kemp 



شود و ممینو ارتباو  ین آنها تشریح شود. دستاورد این گا  ارائفو الگفویی گا  دو  پرداختو می
نظفر و ارتبفاو  شماتیک یا متنی روایی است کو  و تبیین ارکان تشکیل دهند  پدیفد  مفورد

 شود.میان آنها پرداختو می

 های پژوهشیافته
کنندگان تحلیل شد  فدین های انجا  شد   ا مشارکتدر اولین مرالو کدگذاری متن مصاابو

ترتیب کو عبارات مهنادار مواود در متن هر مصاابو استخراج شد و کدهای مفرتبط  فا آنهفا 
کدهای اولیفو  فود  اسفت.  فا توافو  فو اینکفو  دستیا ی  ونتیجو انجا  این گا  تدوین شد. 

پروتکل مصاابو  ر مبنای شناسایی عوامل سو گانو شناختی، ااساسی و رفتاری تدوین شفد  
نتفایج  ود  است انجا  مراال کدگذاری نیز  ر همین مبنا انجفا  شفد  و پفی  رفتفو اسفت. 

 ارائو شد  است. 1ااصل ام این تحلیل در ادول 

 سازی فرهنگ پدافند غیرعاملمرحله اول سازوکارهای شناختی مؤثر در نهادینهکدگذاری  .1جدول 

 کدباز واحد معنا سمت ردیف

1 

اا
ها

و ن
ظیف

ش و
وم

 آم
کز

مر
د  

مان
فر

 

تففوان شففد  آمففومش میریزیدقیفف  و  رنامو ففا ااففرای 
این  شناخت را در اذهان کارکنان وظیفو  و واود آورد و

 تواند ام طری :می هاآمومش
ام طریف   هفاآمومشامو ریفزی و اهفت دار کفردن  رن

 اردوهای آمومشی و تفریحی.

 های داخلی.تهیو نشریات و خبرنامو

محقف   شد ریزی رناموهای هدف دار و انجا  سخنرانی
 گردد.

های اارای دقی   رنامو
 (.1 کد) آمومش

 رنامو ریزی و اهت دار 
کردن ام طری   رگزاری 

 ومشیآماردوهای تفریحی و 
 (.2 کد)

های تهیو نشریات و خبرنامو
 (.3 کد) داخلی

های هدف دار و انجا  سخنرانی
 (.4 کد) شد ریزی رنامو
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تففوان ام طریفف  تففدوین سففاموکارهای شففناختی را مففی
، اافرای پدافنفد غیرعامفلها و منفا ع آمفومش سرفصل
هفای   و اصفولی میفا    فا سرفصفلهای دقیآمومش

آمومش، اسفتفاد  ام وسفایل کمفک آمومشفی  فو روم و 
د متناسب  ا مبااث درسی و همچنین اسفتفاد  ام اسفاتی

 ی های مختل  را طی کرد  و دارای سوا   تجرکو دور 
 تواند محق  نمود. اشند میمفید در این ممینو می

ها و منا ع تدوین سرفصل
 (.5 کد) آمومش پدافند غیر عامل

های دقی  و اارای آمومش
های سرفصل اصولی میا    ا
 (.6 کد) آمومش

وسایل کمک آمومشی  و روم و 
متناسب  ا مبااث درسی  و 
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 کدباز واحد معنا سمت ردیف
 مرتبطوی   نشریات و مجعت  رعامل.ارتقاء سیح دان  علمی در ممینو پدافند غی

 (.7 کد)

ا اساتید  ا تجر و و دور  دید   
 پدافند غیرعاملر اوم  سا قو د

 (.8 کد)

ارتقاء سیح دان  علمی در 
 (.9ممینو پدافند غیر عامل )
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 توان ام طری  اارای آمومش در سیحاین مهم را می
هفا  فو های آمومش و  هد ام آن در داخل یگانیگان

 توانترین این اقدامات را میمورد اارا گذارد کو مهم
  و شر  ذیل اعع  کرد:

 های آمومشی.تهیو و تومیع نشریات در  ین یگان

نصففب پعکاردهففا و پوسففترهای تبلیغففاتی در سففیح 
 ها.یگان

های  رنامو ریفز  شفد  در خصفوص انجا  سخنرانی
 اهمیت پدافند غیرعامل در سیح اامهو.

در طول  هاآمومشاارای 
 (.10 کد) خدمتدوران 

ع نشریات در تهیو و تومی
 (.11 کد) آمومش هاییگان

نصب پعکاردها و پوسترهای 
 (.12 کد) تبلیغاتی

- رنامو هایانجا  سخنرانی

ریزی شد  در  اب اهمیت 
 (.13 کد) موروع
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  و منظور شناخت مفاهیم و آشنا کردن این قشفر افوان

انففد وظیفففو رد نیروهففای مسففلح شففد کففو ام اامهففو وا
ها را  ا تواو  و کند کو آنهای آمومش ایجاب مییگان

 های مشخ  شد  و ام طری  اافرای آمفومشسرفصل
هفا اقفدا  کنفد کفو ایفن نسبت  و ایجاد شفناخت در آن

 هفای آمومشفی رنامفو توان ام طری  اارایاقدامات می
 هامصوب آاا و میا    ا سرفصل

 فریحی.ت -وهای آمومشی رگزاری ارد

افنفد پد رگزاری سمینارهای آمومشی و دعوت ام نخبگان اوم  
افند پدلو  و منظور آشنا ساختن کارکنان وظیفو  ا مقو غیرعامل
 .غیرعامل

 آن. فراگیریتهیین اهمیت موروع پدافند غیر عامل و 

اارای آمومش میا    ا 
های آمومش و سرفصل

 (.14 کد) آاامصوب شد  

 -آمومشی رگزاری اردوهای 
 (.15 کد) تفریحی

 رگزاری سمینارهای آمومش 
و دعوت ام نخبگان اوم  

 (.16 کد) پدافند غیرعامل

تهیین اهمیت موروع پدافند 
 کد) آن فراگیریغیر عامل و 

17) 
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 :توان ام طری  و نظر  ند  این مهم را می
-استفاد  ام ظرفیت رسانو اهت آگاهی اامهو  ا ظرفیت

 .پدافند غیرعاملهای ارت  در اهت اشاعو فرهنگ 

 هر   رداری ام ظرفیت رسانو 
اهت آگاهی اامهو ام 

های ارت  اهت ظرفیت



 کدباز واحد معنا سمت ردیف
رای در طراای و اا پدافند غیرعاملتواو وی    و اصول 

های عمرانی و اطعع رسفانی در سفیح نیروهفای پروژ 
 مسلح.

آشنایی کارکنفان وظیففو  فا ایجفاد  امدیفدهای علمفی، 
افند پدام اقدامات انجا  شد  در ممینو  آمومشی، تفریحی

 عامل محق  کرد. غیر

 

پدافند اشاعو فرهنگ 
 (.18 کد) غیرعامل

پدافند تواو وی    و اصول 
های پروژ  در غیرعامل

 (.19 کد) عمرانی

های علمی، انجا   امدید
مشی، تفریحی در ممینو آمو

 پدافند غیرعاملاقدامات 
 وظیفواهت آشنایی کارکنان 

 (.20 کد)
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 املپدافند غیرعتقویت آمومش ساد  و روان و نو پیچید  
وان ا تدا در ممان قبل ام ورود  و خدمت سر امی  فو عنف

 یع د یرستان.متال در مق

های عمومی در اوم  پدافند غیرعاملمصورسامی اصول 
های  صفری مر وطفو در افوم  آمفومش، ام طری  الو 

.. .لفت و اطعع رسانی و تبلیغات  ا استفاد  ام پوستر، پمف
 انیمیشن سامی و فیلم های مستند.

اارای آمومش و السفات سفخنرانی ام مسفتندات و  فو 
ر های مختل  ددر اوم  رعاملپدافند غیکارگیری اصول 

ممان صلح، انگ و  حران همانند اافرای دور  مهفارف 
 انگ.

 فو  پدافنفد غیرعامفلهفای آمفومش اارای دقی   رنامو
 همرا  کلیو تجهیزات آمومشی و کمک آمومشی مر وطو.

ها، مجعت و متفون آمفومش مصفور اهفت تهیو کتاب
 .پدافند غیرعاملایجاد  ین  دقی  و عمی  

مشفی های تلویزیونی، ویفدیویی آموو اارای  رنامو تهیو
 .پدافند غیرعامل

 شناخت تهدیدات و درک درست ام دفاع.
توایفو کارکنفان وظیففو ام محفیط اهفانی و تهدیففدات 

 مواود.

 شناساندن تهدیدات فرهنگی، ااتماعی و سیاسی.

 قبل ام ورود هاآمومشاارای 
 د یرستان و خدمت در مقیع 

 (.21 کد)

پدافند مصورسامی اصول 
ام طری  اطعع  غیرعامل

 ا استفاد  ام پوستر، رسانی 
سامی و  انیمیشنپمفلت، 

 (.22 کد) مستندهای فیلم

اارای السات سخنرانی و 
 هایکعستقویت و اارای 

 (.23 کد) انگمهارف 

اارای آمومش  ا استفاد  ام 
 مصوروسایل کمک آمومش 

 (.24 کد)

ها، مجعت و تهیو کتاب
 کد) مصورمتون آمومشی 
25.) 

های تلویزیونی و  رناموتهیو 
 (.26 کد) ویدئویی

شناخت تهدیدات و درک و 
 (27 کددرست ام دفاع )
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 کدباز واحد معنا سمت ردیف
یفا وم دنتصویرسامی تهدیدات مواود  ا استفاد  ام تکنولفوژی ر

 ها و فضای مجامی.مانند رسانو

 ها.استفاد  ام نشریات و خبرنامو

تقفال استفاد  ام اساتید  فا تجر فو  فو منظفور ارائفو و ان
 تجر یات.

 استفاد  ام تجر یات سایر کشورها.

توایو و آشنا کردن کارکنان 
وظیفو در را یو  ا شناخت 

 (.28 کد) تهدیدات

 شناخت تهدیدات فرهنگی،
 (.29 کد) سیاسیو  ااتماعی

 هر   رداری ام تکنولوژی 
و فضای ها روم مانند رسانو

 (.30 کد) مجامی

استفاد  ام نشریات و خبرنامو 
 (.31 کد) ها

 (.32 کد) مجرباساتید 

 (.33 )کد تجر یات سایر کشورها
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شفود ها تفدریس مفیمنا ع آمومش کو در اال اارر در یگان
 دد.ریات روم تدوین گر اید  و روم شد  و متناسب  ا ررو

هفای ها خصوصاً یگاناساتید صااب فن در این اوم  در یگان
 آمومش  و کار گرفتو شود.

آمومش ها فقط مخت   و مباافث کفعس نشفد   لکفو  فا 
ر هفا سفهی ددعوت ام نخبگان در این اوم  و انجفا  همفای 

 رد.متنوع و ایجاد اذا یت کردن این مقولو مهم صورت پذی

ی در هففا و پوسففترهای تبلیغففاتم  روشففور، کاتففالوگاسففتفاد  ا
 ها.یگان

کفردن  های تلویزیونی و انیمیشن  و منظور افذبتهیو  رنامو
 مخاطبین.

 و رومشدن و تدوین منا ع 
درسی  ا تواو  و مقتضیات و 

 (.34 کد) رومنیام 

 استفاد  ام اساتید  ا تجر و و
 (.35 کد) فنصااب 

  ها  ا استفادمتنوع نمودن آمومش
ها و  رگزاری ام سخنرانی

 ها  ا استفاد  ام نخبگانهمای 
 (.36 کد)

استفاد  ام  روشور، پمفلت و 
 (.37 کد) تبلیغاتیپوسترهای 

تهیو  رنامو های تلویزیونی و 
 مخاطبانیمیشن  رای اذب 

 (.38 کد)
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تصویرسامی و فضاسامی ذهنی  فا ایجفاد سفاموکارهای 
شفی و های آموممناسب نظیر  نر، تیزر، اینفوگرافی، فیلم

 سایر موارد تبلیغاتی مسیر ساموکار خواهد  ود.

 سترسامی الم   رای ایجاد فرهنگ مناسفب در ا تفدای 
امر صرفاً  ا تصویرسامی مناسب قا ل اصول  ود  تا  فو 

استفاد  ام ساموکارهای 
نصب  نر،  نظیرتبلیغاتی 

ساخت تیزر، اینفوگرافی و 
 (.39 کد) آمومشیفیلم های 

مداومت و استمرار 



 کدباز واحد معنا سمت ردیف
 هنگ عینی و ذهنی ایجاد گردد.صورت یک فر

 هفاشآموم اید اارای  هاآمومش و منظور نهادینو شدن 
 مستمر اارا گردد.

آمومشهای پدافند  و منظور 
 (40) شدننهادینو 
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 درک درست ام دفاع
 ارتقای سیح علمی

ن  رای کارکنا پدافند غیرعامل رگزاری السات آمومش 
 وظیفو.

پدافنفد استفاد  ام دستاوردهای علمفی اهفان در افوم  
 و تشریح آن  رای وظیفو ها. غیرعامل

ام  استفاد  ام تجر یات نخبگان و دان  آموختگان خفارج
 .پدافند غیرعاملکشور در امر تشریح فرهنگ 

 (41) دفاعدرک درست ام 

 (42) علمیارتقاء سیح 

 کد) آمومش رگزاری السات 
43.) 

استفاد  ام دستاوردهای 
علمی کشورهای اهان در 

 کد) عاملاوم  پدافند غیر 
44.) 

استفاد  ام تجر یات نخبگان 
و دان  آموختگان در اوم  

 (.45 کد) عامل افند غیرپد
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در  لپدافنفد غیرعامفالممو ساموکار شناختی ایجفاد سفاختار 
 ناختی  فوشاست و تا ممانی کو ساختار ایجاد نگردد  هایگان

 واود نخواهد آمد.
  رگزاری اردو های آمومشی.

د  دار  شکارها و اقدامات  و صورت مساوی و راهبردی ا
  و  ا نصب  نر و پوسفتر، ففیلم، انیمیشفن سفامی، تبلیف

  روشور پس ام این اقدامات  امخودگیری شود.
و  ف رگزاری آممون  و منظور سیح  ندی نفرات  ا تواو 

 سیح تحصیعت کارکنان وظیفو.
 آمومش های ارائو شد  در قبل ام ورود  و خدمت.

 .د غیرعامل ر پایی نمایشگا  ها و کارگا  های پدافن
 ساخت و پخ  کلیپ های آمومشی.

 پدافند غیرعاملایجاد ساختار 
 (.46 کد) هایگاندر 

اارای آمومش و استهداد 
 (.47 کد) یا ی

نصب  نر، پوستر، انیمیشن 
سامی، پخ   روشورهای 

 (.48 کد) آمومشی

 (.49 کد) آممون رگزاری 

سیح  ندی کارکنان  ا تواو 
 کد) صیعتتح و سیح 

50.) 

آمومش های قبل ام ورود  و 
 (.51 کد) خدمت

  ر پایی نمایشگا  ها و کارگا 
 (.52) غیرعاملهای پدافند 

ساخت وپخ  کلیپ های 
 (53) آمومشی
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 آمومشی مفیدفاید  هاییگانخصوصاً در  هاآمومشچنانچو 
ر و را دچار تغیی هاآنتواند الگوی رفتاری واقع گردد می

 تواند ام طری :می تحول کند کو این اقدامات
 فهال و پویا در پدافند غیرعاملهای تشکیل کمیتو

 آمومش. هاییگان

و مینمکار تشویقی ام افرادی کو در این فهال کردن سامو
د انفهالیت  یشتر واثر  خشی  یشتری دارند و توانستو

 را  و خو ی فراگرفتو و اارا نمایند. هاآمومش

تغییر الگوی رفتاری 
کارکنان وظیفو  ا ارائو 

 کد) مناسبآمومشهای 
1.) 

های تشکیل کمیتو
در  پدافند غیرعامل

 هاییگانسیح 
 (.2 دک) آمومشی

تشوی  کارکنان فهال و 
اثر خ  در اوم  

 (.3 کد) ااراآمومش و 
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اعث    و تواند مفید واقع شد و نظر  ند  آمومش ممانی می
انگیز   یجادم اتغییر رفتار در فرد گردد کو ما در افراد  توانی

 نماییم و این ایجاد انگیز  ام طری :
 آمومش. هاییگان ندی و ایجاد فضای رقا تی کردن طبقو

و  بت تقدیر و تشکرکردن ام افرادی کو در این ممینو نس
ر وشاتو کسایرین دارای فهالیت  یشتری  ود  و در این ممین

  اشند.

و اد و تجر ام دان  و استهد گیری هر مدریت مشارکتی و 
ای هکارکنان وظیفو کارکنان وظیفو خصوصاًًٌ در پروژ  

 عمرانی.

 (.4 کد) انگیز ایجاد 

ایجاد فضای رقا تی در 
 کد) آمومشی هاییگان

5.) 

تشوی  کارکنان فهال 
پدافند در ممینو 
 (.6 کد) غیرعامل

مدیریت مشارکتی و 
ام کارکنان  گیری هر 

وظیفو در پروژ  های 
 (.7 کد) عمرانی
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د  ای خواهیم رفتاری را تغییر دهیمتی ما میمسلماً وق
 ا ماینجمخاطب خودرا ام قبل  ا موروع آشنا کنیم کو در ا

در این  دهیم وآمومش انجا  می هاییگاناینکار را در 
-اهر  تواند شامل:راستا ام طری  ا زارهای مختل  کو می

ا ی رمیهای اهای تشویقی  رای سر امان، تدوین شیو  نامو
  اشد اقدا  نمود. پدافند غیرعاملد فرهنگ در  ه

های استفاد  ام اهر 
 سر امانتشویقی  رای 

 (.8 کد)

های تدوین شیو  نامو
ارمیا ی در  هدفرهنگ 

 کد) عامل پدافند غیر
9.) 
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ن ای پس ام آشنا کردن وظیفو  ا اصول ومفاهیم نو ت  و
ول مدت های خود در طمیا    ا آموختو هاآنرسد کو می

  محق انیآمومش  تواند  را ر آن رفتار کرد  و این مهم مم
و رد ک شود کو  توان ام الگوهای در این ممینو  هر  می

 شامل:
 انجا  تمرینات مداو  خصوصاً تمرینات عملی.

را  و خو ی  هاآمومشتفاوت قائل شدن  ین افرادی کو 
 و  ستندوت هاند  ا افرادی کو  ی تفاتو و اارا نمود فراگرف

 منظور ایجاد انگیز .

ل عم مورد مقایسو قراردادن یگانهایی کو دارای ا تکار
و الگو  هایگانمهمتری در این ممینو هستند  ا سایر 

 .هاآنقراردادن 

انجا  تمرینات عملی 
 (.10 کد) مداو 

رتبو  ندی افراد  و 
 کد) نگیز امنظور ایجاد 
11.) 

فهال  هاییگانمقایسو 
و  هایگان ا سایر 

 کد) هاآنالگوقراردادن 
12.) 
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 فرد فتاررای مهموالً عمل و کردار را  ا نحو  در هرمقولو
 نیز ملپدافند غیرعادهند در  حث می مورد ارمیا ی قرار

 توان:های میلوب میس ام اارای آمومشپ
ملی  و عرا  ا انجا  آممایشات  هاآمومش امخورد این  

 را تمرین کرد. هاآننمای  درآورد و  و صورت مداو  

و  رفتوراگفشناسایی افرادی کو در این مهارتها را  و خو ی  
 ای الگوسامی نمود.امآنها  و گونو

 ایرسر هستند را  و یگانهایی کو در این اوم  فهال ت 
الگو در  را  و عنوان سرمش  و هاآنمهرفی و  هایگان

 سیح آاا قرارداد.

 امخورد گیری ام طری  
های انجا  آممای 
 کد) هاآنعملی و تداو  
13.) 

شناسایی و مهرفی 
نفرات فهال و پویا در 

 الگواین ممینو  و عنوان 
 (.14 کد)

 رتر  هاییگانمهرفی 
پدافند   در اوم
در سیح آاا  غیرعامل

 رقا تاهت ایجاد اس 
 (.15 کد)
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د پدافنساموکارهای رفتاری اهت نهادینو سامی فرهنگ 
 عبارتندام: غیرعامل

ین است پس ام نهادینو سامی فرهنگ و ایجاد  ین  نیام ا 
 د کورفتار و عادت شو رداشت ذهنی تبدیل  و یک عمل و 

ی های عمومی و تخصصاارای آن مستلز  اارای رممای 
 در چندین نو ت  اید  رنامو ریزی شود.

ام  پدافند غیرعاملارمیا ی انفرادی ام اارای اصول  
های و مهارت هاآمومشکارکنان وظیفو در کنار سایر 

 انفرادی اهت  رانگیختن اس رقا ت.

انند هم پدافند غیرعاملعملی های تداو  اارای آمومش  
 های انفرادی.سایر آمومش 

ای دار ینومورد مقایسو قرار گرفتن یگانهایی کو در این مم 
 فهالیت  یشتریی هستند.

و  آمومشی  هاییگانایجاد کمیتو هایی  ا این عنوان در  
 منظور رسمیت  خشیدن  و موروع.

های اارای رممای 
عمومی و تخصصی در 

 (.16 کد) نو تچندین 

ارمیا ی انفرادی 
کارکنان وظیفو ام نحو  
آشنایی آنان  ا اصول 

 و  پدافند غیرعامل
منظور  رانگیختن اس 

 (.17 کد) رقا ت

فهال  هاییگانمقایسو 
 (18 کد)

ایجاد کمیتو های پدافند 
 هاییگانغیر عامل در 

 (19 کد) آمومشی
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ؤثر م و منظور تحق  اهداف و  هاآمومشپس ام اارای 
م ارو  ر این گد اید متناسب  ا آن نیز رفتار  هاآنواقع شدن 

ت داماتوان  و همین منظور اقمخاطبین شکل  گیرد کو می
 میر را در این مدت انجا  داد:

 اعیفضای آمومش را اید رقا تی نمود و افراد شخ  و س
ین ایرسممینو مشخ  و  و منظور ایجاد انگیز  در  در این

 وداش تقدیر در قالب تشوی  و پا هاآنمهرفی و ام  هاآن
 تشکر گردد.

 وتشکیل  ملپدافند غیرعاهای  اید کمیتو هایگاندر داخل 
 و  اگرفتای مورد ارمیا ی قرارفهال  ود  و  و صورت دور 

 اس رقا ت  ین یگانی نیز تقویت گردد.

را ها آموختو ها  و صورت عمل اا رگزاری رممای  ا 
 گردد.

رقا تی کردن فضا  و 
 کد) انگیز منظور ایجاد 
20.) 

های استفاد  ام ا زار
 کد) پاداشیتشویقی و 

21.) 

های تشکیل کمیتو
و  پدافند غیرعامل

 (.22 کد) هاآنسنج  

 کد) ها رگزاری رممای 
23) 
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 ا ملموس نمودن مشاهدات عینی و  اورپذیری کامل 
دی ، ممینو سامی رفتاری موروع  و خوپدافند غیرعامل

 گردد.می خود فراهم
ری تظبی  رفتاری  و عنوان اولین گا  اوم   حران ام

 ا  ناسبتا وف  آن فرد خود را مت استاتمی و مورد تأکید 
 گا آن هماهنگ و هم راستا نماید. پس رفتارسامی  ا آ

 .استسامی و فرهنگ سامی قا ل اصول و وصول 

ملموس نمودن 
مشاهدات عینی و 

پدافند  اورپذیری کامل 
 (.24 کد) غیرعامل
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ند دافپنهادینو سامی فرهنگ  ساموکارهای رفتاری مؤثر در
 ام: اندعبارت غیرعامل

در  های پدافند غیرعاملارتقاء سیح کیفی دستورالهمل
 آاا. هاییگان

 آاا. هاییگاندر  پدافند غیرعاملرعایت اصول و مقررات 

در سیح  ا  پدافند غیرعاملارتقاء سیح آمومش های 
 استفاد  ام ساموکارهای مقایسو ای.

فی ارتقاء سیح کی
پدافند های دستورالهمل
در سیح  غیرعامل

 (.25 کد) آاا هاییگان

رعایت اصول و مقررات 
در  پدافند غیرعامل

 آاا هاییگانسیح 
 (.26 کد)

 ا  هاآمومشارتقاء سیح 
استفاد  ام ساموکارهای 

 (.27 کد) ایمقایسو
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 آن ما در پادگانها تناقض و تفاوت فرهنگی داریم  ین
ن و دهاچیزی کو  اید  اشد و آن چیزی کو هست. لذا فرمان

و  ند مدیران خود  اید در عمل و رفتار یگانو عمل نمای
 .گذار  اشدی کو  ر روی کارکنان وظیفو تأثیرگونو ا

ست. ی ا ی  ام آن کو رفتاری  اشد شناخت پدافند غیرعامل
  ا انجا  هایگانتوان گفت  ا الگوسامی در داخل میلذا 

 ساموکارهای مانند:
 هایرگا ها و ایجاد کاانجا  رممایشها،  رپایی نمایشگا 

 در درون آن. پدافند غیرعاملآمومشی 

 .پدافند غیرعاملالگوسامی افراد فهال در ممینو 

خصوصاً  هایگاندر داخل  پدافند غیرعاملایجاد ساختار 
 آمومشی. هاییگان

الگوقرارگرفتن 
فرماندهان در گفتار و 

 (.28 کد) عمل

 کد) رممایشهاانجا  
29.) 

الگوسامی افراد فهال در 
 پدافند غیرعاملممینو 

 (.30 کد)

پدافند ایجاد ساختار 
 هایگاندر  غیرعامل
 هاییگانخصوصاً 
 (.31 کد) آمومشی



 175/ سازوکارهای نهادینه سازی فرهنگ پدافند غیرعامل در میان کارکنان وظیفه ارتش ج.ا.ا. 
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 غیرعامل
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گ فرهن در  و نظر من موارد مؤثر در ساموکار ااساسی کو  تواند
کرد  شار در سیح کارکنان وظیفو  و آن ا پدافند غیرعاملسامی 
  یان نمود: گونواینتوان را می

 ور ماکش درک اهمیت موروع پدافند غیر عامل  ا تواو  و اینکو
 همیشو در مهرض تهدید و تهاام  ود  و هست.

 خو ی گرشمیتوان  ا شناساندن دقی  مفاهیم پدافند غیر عامل ن
 در کارکنان وظیفو ایجاد نمود.

درک اهمیت 
پدافند موروع 
 (.1 کد) غیرعامل

شناخت دقی  
مفاهیم پدافند غیر 

 (.2 کدامل )ع
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ی دارا ند و اشمی  ا تواو  و اینکو مخاطبان ما قشر اوان اامهو
دد رائو گراای  اید  و گونو هاآمومشااساسات قوی هستند لذا 

ای یز  رنروانی  را  یشتر نشانو گرفتو و ام  هد هاآنکو ااساسات 
 هامومشآن این ای کو مفید  ودد  و گونوایجاد انگیز  نمو هاآن

 ری :طتوان ام تفهیم گردد کو این کار را می هاآن رای 
 شناساندن دقی  ارمش های پدافند غیر عامل

ویقی ای تشارهایجاد ممینو ای  رای استفاد  ام سامو کار ها و ا ز
 محق  نمود.

شناسایی ارمش 
های پدافند 

 (.3 کد) غیرعامل

م استفاد  ا
تشویقی  ا زارهای

 (.4 کد)
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 ساتید  ا ا تواو  و آنکو کارکنان وظیفو در طول خدمت ام طری
خبر  و  ا تجر و در اوم  پدفندغیرعامل تحت آمومش 

اهمیت  را توایو نمود کو هاآناند  اید طوری قرارگرفتو
رح و طور وادر طول خدمت مشخ  و   هاآنموروعات  رای 

-وو گون اید   هاآمومشرا ا این مقولو آشنا ساخت لذا این  هاآن
مس لکامعً قا ل  هاآنای ارائو شود کو اساسیت موروع  رای 

  اشد و  دانند لذا  و نظر این اانب:

ایجاد ععقو مندی 
 کد) کارکناندر 

5.) 

تقویت اس وطن 
 (.8 کد) دوستی

 مندیایجاد ععقو 
 (.5 کد)



 کدباز واحد معنا سمت ردیف

 گیریفرا و منظور  هاآنایجاد ممینو ایبرای ععقو مند نمودن 
 اصول پدافند غیر عامل

ک خا هلومات دفاعی  و منظور دفاع ام آب و اال ردن سیح م
م امیهن در هرممان و مکان ام طری  خبرگان  ا استفاد  

 مهارف انگ میتواند کارسام  اشد. هایکعس

انتقال تجر و ام 
  خبرگان اوم

پدافند غیر عامل ام 
 هایکعسطری  

 کدمهارف انگ )
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یت تواند یک ذهندر طول خدمت می هاآمومشارائو صحیح 
ماید ناد ایج پدافند غیرعاملصحیح در را یو  ا اصول و مفاهیم 

و مسلماً وقتی کو شناخت صحیح ایجاد گردد و اساسیت 
تو وروع  رای این قشر مشخ  شود ااساسات آنان  رانگیخم

 توان گفت ام طری :خواهد شد لذا می
ردن کگو شناسایی دقی  مفاهیم در اوم  پدافند غیر عامل و ام

 .هاآن

 ام تجر یات سایر کشور ها گیری هر 

شناساندن دقی  
پدافند مفاهیم 
 (.11 کد) غیرعامل

شناسایی دقی  و 
مش ها  یان این ار

 (.7 کد)

ام  گیری هر 
تجر یات سایر 

 (.8 کدکشور ها )
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اون
مه

 ا

وانند تیدرصورت ارائو آمومش خوب و  ا کیفیت کارکنان وظیو م
ی انو  و عنوان سفیران خو ی  رای ارت  محسوب گردند  و گو

ین ادن ادر د نظر قراکو  ا تواو  و شغلهای آیند  در اامهو  ا م
 کشور هو وآن  و سود ام  رآیند آموم  ها در پروژ  های آیند ،

وب و خرش خواهد  ود لذا میتوتن در این ممینو  ا ایجاد یک نگ
 متبت در  ین کارکنان وظیفو در این خصوص قد  متبت و

 محکمی  رداشت.

 کار گیری اصول 
پدافند غیر عامل 

 (.15 کد)

 ایجاد نگرش خوب
 (.9 کد) متبتو 
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 کدباز واحد معنا سمت ردیف
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 ر اینن دنهادینو شدن اهمیت اصول پدافند غیرعامل در  ین آنا
 و  هد ام خدمت.

ین ن اشناخت ارمشها در اوم  پدافند غیر عامل و  امگو کرد
 ارمشها در  ین اوانان.

درک اهمیت 
اهمیت اصول 

پدافند غیرعامل در 
ن و  هد ام ای

 (.10 کد) خدمت

 امگو کردن 
 (.11)کد  ارمشها
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 ام: اندعبارتساموکارهای ااساسی در این مقولو 
 خو ی گرشمیتوان مفاهیم را  و خو ی  و اوانان تفهیم تا یک ن

 ایجاد نمود. هاآندر 

 ی آمومشهای صحیح پدافندتقویت اس وطن دوستی  ا اارا
 لوامغیر عامل و  رانگیختن عوامل انگیزشی و تقویت این ع

ایجاد نگرش 
 (.12 کد) متبت

 ر انگیختن 
عواط  و تقویت 

 (.13 کد) هاآن
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 و رد  ا نینو  و نظر من  هترین گزینو ای کو میتوان در این مم
م و سا  ر روی آن تاکید میاد نمود استفاد  دقی  و صحیح ام

 تشویقی اهت  رانگیختن انگیز   یشتر است. کارهای

 

استفاد  ام ا زار 
 (14کد ) تشویقی
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 مختل  تشویقی ا زارهایاستفاد  ام 
 هایکعسام طری   لپدافند غیرعامسخنرانیها در اوم  

 آمومشی خصوصا کعس های مهارف انگ.
 

استفاد  ام 
ا زارهای تشویقی 

 (15)کد 

تشکیل و  رگزاری 
مهارف  هایکعس
 (16کد ) انگ
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 اید ااساس در درون شناخت واود دارد لذا او درونی متبت 
 دد.گر یجاد شناخت و یادگیری منتجواود داشتو  اشد تا  و ا

 در این سامگار می توان  ا ایجاد نگرش متبت
و فهال وظیف نان اال  ردن انگیز   ا استفاد  ام ا زار تشویقی کارک

 در این خصوص اقدا  نمود.
 فهال ونو  هتر ام تجر یات کشور هایی کو در این ممی گیری هر 

 عمل کرد  اند.

ایجاد انگیزش 
 (17متبت )کد 

استفاد  ام ا زار 
 (18 کد) تشویقی

ام  گیری هر 
تجر یات کشور 
هایی کو در این 
ممینو  هتر و فهال 
عمل کرد  اند. 

 (19 کد)

در دومین مرالو کدگذاری کدهای اولیو استخراج شد  در مرالو اول  ر اسفاس قرا فت 
های فرعفی و اصفلی مفرتبط را اند و مقولفواند تلفی  شد مهنایی و محتوایی کو  ا هم داشتو

 ارائو شد  است.  6تا  4اند. نتایج ااصل ام این مرالو ام کدگذاری در اداول شکل داد 

سازی فرهنگ بندی کدهای استخراج شده در ارتباط با سازوکارهای شناختی نهادینه. مقوله4جدول 

 پدافند غیرعامل

مقولفففففو 
 اصلی

 ای کدهشمار  های فرعیمقولو

 
 
 
 
 
موکارهاسا
ی 

 شناختی

 14 -10 -6 -1 .های آمومشیهای دقی  و اصولی میا    ا سرفصلاارای آمومش

 34 -5 وم.ام رروم شدن منا ع درسی  ا تواو  و مقتضیات و نیتدوین و  و

 47-20 -15 -2  رگزاری اردوهای آمومشی و تفریحی.

 31 -25 -11 -3 مل.عاهای داخلی مرتبط  ا پدافند غیر تهیو نشریات و خبرنامو

 24 -7 استفاد  ام وسایل کمک آمومشی  و روم.

 تند.مس هاینصب پعکارد،  نر، پوستر، پمفلت، انیمیشن سامی، فیلم
12- 22- 37- 39- 

48 

 38 -30 -26 -18 (.دئوییوی  هر   رداری ام ظرفیت رسانو عمومی )تلویزیون و فیلم های
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مقولفففففو 
 اصلی

 ای کدهشمار  های فرعیمقولو

  ام فادهای آمومشی و هدف دار  ا است رگزاری سمینارها و سخنرانی
 .پدافند غیرعاملاساتید و خبرگان اوم  

4- 13-16- 23- 
36- 43- 8- 32- 

35- 45 

 46 .هایگانداخل  پدافند غیرعاملایجاد ساختار 

 19 نی.مرامد نظر قرار گرفتن اصول پدافند غیر عامل در پروژ  های ع

 29 -28 وم  پدافند غیرعامل.آشنا ساختن کارکنان وظیفو تهدیدات ا

ی اارای آمومش ها قبل ام ورود  و خدمت، خصوصا در آمومش ها
 د یرستان و دانشگاهی.

21-51 

ر دیشرو ی پکشور ها) هااستفاد  و  هر   رداری ام تجر یات سایر کشور 
 عامل(. پدافند غیرممینو 

33- 44 

 49 وظیفو.  رگزاری آممون پ غ ع  و منظور سیح  ندی کارکنان

 50 ش.آموم نوعسیح  ندی کارکنان  ا تواو  و تحصیعت  و منظور ارائو مت

 40 مداومت استمرار آمومش های پدافند  و منظور نهادینو شدن.

 52 عامل. پدافند غیر رپایی نمایشگا  ها و ایجاد کارگا  های 

 17 آن. فراگیریعامل و  پدافند غیرتبیین اهمیت موروع 

ند دافپخت و پخ  کلیپ های آمومشی، فرهنگی و تبلیغی مرتبط  ا سا
 .غیرعامل

53 

 41 -27 شناخت تهدیدات و درک درست ام دفاع.

 42 -9 .پدافند غیرعاملارتقاع سیح دان  علمی در ممینو 

سازی فرهنگ نهادینه رفتاریده در ارتباط با سازوکارهای بندی کدهای استخراج ش. مقوله5جدول 

 دافند غیرعاملپ

مقولو 
 اصلی

 ای کدهشمار  های فرعیمقولو

 
 
 
 
 
 

 19-31 -22 -2 آمومشی. هاییگاندر سیح  پدافند غیرعاملهای تشکیل کمیتو

 9 .ملپدافند غیرعاهای ارمیا ی در  هد فرهنگ تدوین شیو  نامو

 18 -15 -12 -5 .پدافند غیرعاملفهال در اوم   هاییگانتشوی  

 گیختنراناستفاد  ام ساموکار تشویقی  و منظور ایجاد اس رقا ت و  
 اس رقا ت.

3- 4- 6- 8- 
11- 14- 17- 
18- 20- 21- 30 



مقولو 
 اصلی

 ای کدهشمار  های فرعیمقولو

ساموکارها
ی 

 رفتاری

 انجا  تمرینات مداو  رممای  ها.
10- 13- 16- 
19- 23- 29 

 1 تغییر الگو رفتاری کارکنان  ا ارائو مناسب آمومش.

افند ای پدهام کارکنان وظیفو در پروژ   گیری هر مدیریت مشارکتی و 
 غیر عامل.

7 

 24 .پدافند غیرعاململموس نمودن و  اورپذیری کامل 

 25 اا.در سیح آ پدافند غیرعاملهای ارتقاء سیح کیفی دستورالهمل

 26 آاا. هاییگاندر سیح  پدافند غیرعاملرعایت اصول و مقررات 

 28 گفتار و عمل.الگو گیری ام فرماندهان در 

 

سازی نهادینه احساسیبندی کدهای استخراج شده در ارتباط با سازوکارهای . مقوله6جدول 

 فرهنگ پدافند غیرعامل

مقولو 
 اصلی

 ای کدهشمار  های فرعیمقولو

 
 
 
 
 

ساموکارها
ی 

 ااساسی

 10-1 درک اهمیت موروع پدافند غیرعامل در این و  هد ام خدمت.

 11-7-3 امل.ارمشهای و  ام کردن نقض و اهمیت پدافند غیر عشناسایی دقی  

 15-14-4 تشویقی. کارهایاستفاد  ام سام و 

 17-12-9-2 نو.ن ممیر ایشناساندن دقی  مفاهیم پدافند غیر عامل و ایجاد نگرش متبت د

 18 تشوی  کارکنان فهال در اوم  ی پدافند غیر عامل.

 دافند هتر اصول پ فراگیریان  و منظور ایجاد ععقو مندی در کارکن
 غیرعامل.

5 

 19-8 مل.استفاد  ام تجر یات کشور های پیشرو در ممینو پدافند غیر عا

و ره  و مهارف انگ  و منظور شناخت نقا هایکعس رگزاری و تشکیل 
 قوت.

6-16 

 13 .یزشی رانگیختن عواط  وااساسات نسبت  و میهن  ا تقویت عوامل انگ
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 گیریبحث و نتیجه
 فل در مقا پدافند غیر عامل  و عنوان یکی ام مفؤثر تفرین و پایفدار تفرین روشفهای دففاعی

وافود  ر ها  اتهدیدات هموار  مد نظر اکتر کشور های اهان قرار داشتو واتی  هضی ام کشو
 ند.اداشتو   رخورداری ام توان نظامی  سیار  اال  و این موروع  و صورت وی   ای تواو

های  دن ثروت ا واود موقهیت خاص کشور امهوری اسعمی ایران ام نظر ژئوپلتیک، دارا  و
سفعمی عظیم نفت و گام و ورود عرصو های فناوری نوین و تهدیفدات دشفمنان امهفوری ا

 ایران،  و موروع پدافند غیر عامل تواو چندانی نشد  است.
د گ پدافنفنهادینو سفامی فرهنف یکی ام نکات اائز اهمیت در موروع پدافند غیر عامل

و  مشآمفو غیر عامل است کو نهادهای فرهنگ سفام  ایسفتی کفار اساسفی را انجفا  دهنفد،
 ق  قا فلنمسلح  نیروهایپرورش، ومارت علو  و دانشگا  های کشور، مجموعو رسانو ها و 

 تواهی در موروع نهادینو شدن فرهنگ پدافند غیر عامل در کشور ها دارند.
مدارنفدگی، است کفو موافب اففزای   ا ایمسلحانوعامل مجموعو اقدامات  پدافند غیر

یل مفدیریت رروری، ارتقفاء پایفداری ملفی و تسفه هایفهالیتکاه  آسیب پذیری، تداو  
سفترد  گگذاری   حران در مقا ل تهدیدات و اقدا  های نظامی دشمن میشود، لذا الممو تاثیر

و مهفو و  فکشور، پذیرش آن در همفو ی سفیو  اا پدافند غیر عامل در افزای   امدارندگی
 عبارت دیگر گسترش فرهنگ پدافند غیر عامل در کشور میباشد.

 ا عنایت  و اینکو توسهو فرهنگ و نهادینو سامی  اور عمومی نسبت  و تفأثیر اقفدامات 
دفاع غیر عامل در کاه  آسیب پذیری ها، ارتقاع دففاع و آسفتانو مقاومفت مفرد  در  را فر 

رود و ام آنجایی کو  و یدات ام مهم ترین راهبرد های فرهنگی دفاع غیرعامل  و شمار میتهد
قانون خدمت وظیفو عمومی در کشور ما و در راستای دفاع ام استقعل تمامیت  1استناد ماد  

ارری نظا  امهوری اسعمی ایران، اتباع ذکفور مکلف   فو انجفا  خفدمت وظیففو عمفومی 
یکی ام رروریات گسترش فرهنگ پدافند غیر عامل در کشور میباشفد،  میباشند و این دوران

تواند تأثیر  فو سفزایی  نا راین  رنامو ریزی مناسب در راستای استفاد   هینو ام این دوران می
در نهادینو سامی فرهنگ پدافند غیر عامل در  ین کارکنان وظیفو آاا داشتو  اشد.  ر همفین 

د یات تحقی ، اقدا   و مصاابو  ا صااب نظفران و متخصصفین اساس محق   هد ام میالهو ا
انجا  شد  کد گزاری گردید و شاخ  های ااصاء شد   فو  هایمصاابواوم  پ وه  نمود. 

تومیفع گردیفد،  آماریدر قالب پرسشنامو  ین اعضای اامهو  هاآنمنظور ااصاء اولویت های 



  ام اممون فریفدمن  یفانگر آن اسفت کفو امع آوری شد   ا استفاد هایداد تجزیو و تحلیل 
در  فین کارکنفان  پدافند غیرعاملمهم ترین ساموکارهای شناختی مؤثر در گسترش فرهنگ 

 ام: اندعبارتوظیفو  و ترتیب اولویت 
 های آمومشی و تفریحی رگزاری اردو 

 ،سامی و فیلم مستند انیمیشن ،پمفلت ،پوستر ، نر نصب پعکارد 

 و ایجاد کارگا  های پدافند غیرعامل  رپایی نمایشگا  ها 

 اارای آمومش ها میا   سرفصل های آمومشی 

 ساخت و پخ  کلیپ های آمومشی، فرهنگی و تبلیغی مرتبط  ا پدافند غیرعامل 

 تهیو نشریات و خبرنامو های داخلی 

 استفاد  ام وسایل کمک آمومشی  و روم 

 :رگزاری اردو های آمومشی و تفریحی  
وثر کو  اعث نهادینو شدن فرهنگ پدافند غیر عامل در کارکنان وظیفو یکی ام عوامل م

آاا میگردد،  رگزاری اردو های آمومشی و تفریحی است لذا  رگزاری هر یک ام ایفن اردوهفا 
را نسبت  و مقولو فرهنگ پدافند  هاآنمیتواند  اعث نقیو عیفی در ذهن آنان شد  و نگرش 

 غیر عامل پی ریزی نماید.

 کارد،  نر، پوستر، پمفلت، انیمیشن سامی و فیلم مستند:نصب پع 

یکی ام عواملی کو میتواند در فرهنگ سفامی مفوثر  اشفد اطفعع رسفانی چفو ام نظفر 
شنیداری و چو ام نظر  صری می  اشد. لذا تهیو و نصب  نفر و پعکفارد در امفاکن و تهیفو و 

و کارکنان وظیفو هسفتند تفاثیر پخ  فیلم های مرتبط  ا موروع کو  تواند در مخاطب ما ک
گذار  اشد یقینا میتواند یکی ام عوامل  سیار مهم در این ممینو  اشد و  اید در ایفن خصفوص 

 سرمایو گذاری نمود.

 :رپایی نمایشگا  ها و ایجاد کارگا  های پدافند غیرعامل  
غیفر  و منظور آشنا کردن کارکنان وظیفو  ا محصوالت مورد استفاد  در  حفث پدافنفد 

عامل و نحو  استفاد  ام این محصوالت و ایجاد انگیز   یشفتر در آنفان  رپفایی و را  انفدامی 
نمایشگا  ها و ایجاد کارگا  های پدافند غیر عامل در طول دوران خدمت مقدس سر امی می 
تواند  و عنوان عامل مهمی در فراهم آوردن  هتر فرهنفگ سفامی در ایفن ممینفو محسفوب 

 گردد.
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 مومش ها میا   سرفصل های آمومشی:اارای آ 
نظم مفی شناخت در هر موروع اافرای آمومشفهای اصفولی،  فو روم ، دقیف  و الممو 

داشتو  اشفد.  هاآمومش و نهایتا استفاد  ام این فراگیریمیباشد تا  تواند تاثیر گذاری خو ی در 
ورفوع م ایفد لذا  و منظور  سط و گسترش فرهنگ پدافند غیفر عامفل در کارکنفان وظیففو 
 دد.آمومش  و عنوان یک عامل اساسی و مهم مد نظر قرار گرفتو و دقیقا اارا گر

 ل:ساخت و پخ  کلیپ های آمومشی، فرهنگی و تبلیغی مرتبط  ا پدافند غیرعام 
 اشفد. لفذا   و روم ا زارهایآمومشهای تئوری ممانی موثر واقع میگردد کو همرا   ا استفاد  ام 

ا همکاری ست کو  اتن دقی  کارکنان وظیفو  ا مقولو پدافند غیرعامل نیام  و منظور آشنا ساخ
 یفزی دقیف  وری فرهنگ سام در این خصوص سرمایو گذاری و  رنامفو  هاآنساممانها و ارگ

ایجفاد  هانآمدون داشت تا  ا ساخت و پخ  کلیپ های آمومشی و تبلیغی  توان ذهنیتی در 
 عامل گامی موثر  رداشت. سامی پدافند غیرونسبت  و فرهنگ

 :تهیو نشریات و خبرنامو های داخلی 
هیو . لذا تمیالهو متون  اعث افزای  سیح آگاهی و  و طبع آن تغییر نگرش خواهد شد

ن وظیففو اهی کارکنا و منظور آگ هاآننشریات و خبر نامو های داخلی و در اختیار قرار دادن 
میتوانفد  اعفث  هایگان  پدافند غیرعامل توسط سایر و اقدامات مهم در اوم اتفاقات ام وقایع،

 افزای  سیح مهلومات در این اوم  مفید واقع گردد.

 :استفاد  ام وسایل کمک آمومشی  و روم 
گان مفومش گیرنفدممانی میتواند موثر واقع گردد کو ععو   ر مسائل تئوری آ هاآمومش

کننفد   و تکمیفل تر ام ا زاری کو مکمل)کارکنان وظیفو(  توانند  و منظور درک  هتر و قوی 
ت روم مقتضفیا آن میباشد استفاد   رد  لذا  هر   رداری ام وسایل کمک آمومشی متناسفب  فا
 .میتواند در اوم  شناخت مقولو پدافند غیرعامل و فرهنگ سامی آن موثر  اشد

 ل در  فینرفتاری مفوثر در گسفترش فرهنفگ پدافنفد غیفر عامف کارهایسام و ترینمهم 
 ام: اندعبارتکارکنان وظیفو  و ترتیب اولویت 

 د غیرعاملهای فهال در اوم  پدافنتشوی  یگان -

 های آمومشیتشکیل کمیتو های پدافند غیر عامل در سیح یگان -

 انجا  تمرینات مداو  و رممای  ها -

 استفاد  ام ساموکار تشویقی  و منظور  رانگیختن اس رقا ت -



 هاات پدافند غیر عامل در سیح یگانرعایت اصول و مقرر -

   فهال در اوم  پدافند غیرعامل: هاییگانتشوی 
فهالیت در اوم  پدافند غیر عامل  ا تواو  فو،  فو روم  فودن آن  فو نفوعی سفرمایو گفذاری 

کو در موقع  حران آن یگان و مجموعو را ایمن خواهد نمفود. لفذا تشفوی   محسوب میگردد
افند غیرعامل فهالیت  هتر و میلوب تری دارند و اعع  آن  و سفایر یگانهایی کو در اوم  پد

آمومشی میتواند  و عنوان یک عامل در اهت اشاعو و گسفترش  هاییگان، خصوصاً هایگان
 و در  ین کارکنان وظیفو محسوب گردد. هایگانفرهنگ پدافند غیر عامل در سیح 

  آمومشی: هاییگانتشکیل کمیتو های پدافند غیر عامل در سیح 
آمومشی واود یک مکان  و منظفور  رنامفو ریفزی، اافرا و کنتفرل  هاییگاندر داخل 

اقدامات پدافند غیرعامل رروری  و نظر میرسد. لذا تشکیل کمیتفو هفای پدافنفد غیرعامفل 
میتواند هم ام نظر  صری و هم ام نظر عملکرد  و عنوان متولی کفار یفک ذهنیفت متبتفی در 

 تداعی میگردد. هاآنیجاد کند و اهمیت این موروع  رای کارکنان وظیفو ا

 :انجا  تمرینات مداو  و رممای  ها 
گفذاری  یشفتر  فو ها  اید  و منظفور تأثیرآمومشهای تئوری این پس ام اارای آمومش

 لفذا صورت عملی نیز اارا گردد کو  تواند تاثیر متبت در رفتار کارکنان وظیففو ایجفاد نمایفد.
ات مداو  و اارای رممای  ها میتواند  و عنوان یک عامل مهفم در تغییفر رفتفار انجا  تمرین

واارای عملی آمومشهای پدافند غیر عامل کو تداعی کنند  یک صحنو رم  محسوب میگردد 
 را  نماید.

 :استفاد  ام ساموکار تشویقی  و منظور  رانگیختن اس رقا ت 
ام و کاری را فراهم نمود کو  ین آمفومش  اید س هاآمومش و منظور تاثیر گذاری  یشتر 

تشفویقی  فو منظفور  کارهایگیرندگان یک فضای رقا تی ایجاد گردد، لفذا اسفتفاد  ام سفامو
 رانگیختن اس رقا ت در کارکنان وظیففو ای کفو آمومشفهای پدافنفد غیفر عامفل را  هتفر 

تفاثیر گفذار در سفواد فراگرفتو و در عمل  هتر  و کار می  ندد، میتواند یکی ام عوامل مهم و 
 گسترش فرهنگ پدافند غیر عامل محسوب گردد.

  هایگانرعایت اصول و مقررات پدافند غیر عامل در سیح: 
توسط عوامل اارایی و میرمجموعو ها  هاآنرمانت اارایی هر مقولو ای، اارای دقی  

کفار گرفتفو  می  اشد. لذا چنانچو اصولی توسط متخصصین ورع میگردد قیها  اید اارا و  و



 185/ سازوکارهای نهادینه سازی فرهنگ پدافند غیرعامل در میان کارکنان وظیفه ارتش ج.ا.ا. 

میتوانفد یفک الگفو  هفایگانشود. علیهذا رعایت اصول ومقررات پدافند غیر عامل در سفیح 
مناسب رفتاری اهت کارکنان وظیفو  ود  کو  ا الگو گیری ام ایفن اصفول در مشفاغل آتفی 

 فرهنگ سامی گردد. هاآن هر   رد  و  و نوعی  رای  هاآن توانند ام 

 ل در  فین اسی موثر در گسفترش فرهنفگ پدافنفد غیرعامفااس کارهایسام و  ترینمهم
 ام: اندعبارتکارکنان وظیفو  و ترتیب اولویت 

 استفاد  ام سام و کارهای تشویقی -

 تشوی  کارکنان فهال در اوم  پدافند غیرعامل -

 شناسایی دقی  ارمشها و  امگو کردن نق  و اهمیت پدافند غیرعامل -

 ای پیشرو در ممینو پدافند غیرعاملاستفاد  ام تجر یات کشور ه -

 های مهارف انگ  و منظور شناخت نقاو ره  و قوت رگزاری و تشکیل کعس -

 :استفاد  ام سام و کارهای تشویقی 
در  دیریتیمف ا زارهایتشوی   اعث فهال شدن و پویا شدن افراد شد  و و عنوان یکی ام

نگ سترش فرهگتشویقی اهت  کارهایمو همو ی ممینو ها استفاد  میشود، لذا استفاد  ام سا
 مار آید.ار  و شپدافند غیرعامل  اعث پویایی افراد شد  و میتواند یکی ام عوامل تاثیر گذ

 :تشوی  کارکنان فهال در اوم  پدافند غیرعامل 
نانچفو گفردد. چفهالیت  یشتر  اعث افزای   امدهی و  و طبع آن ایجاد انگیز   یشتر می

عفث دد مسفلما  اتقفدیر و تشفکر گفر هاآنلیت  یشتر هستند  و موقع ام افرادی کو داری فها
ی آمومشفی کارکنفان هاییگانخصوصا  هایگانافزای   امدهی خواهد شد. علیهذا چنانچو در 

ردد، ایرین گفسفکو در اوم  پدافند غیر عامل فهالیت  یشتری داشتو و  اعث الگو شدن  رای 
 ل محسفوبگزار در گسترش فرهنفگ پدافنفد غیفر عامف میتواند  و عنوان عامل مهم و تاثیر

 گردد.

 :شناسایی دقی  ارمشها و  امگو کردن نق  و اهمیت پدافند غیرعامل 
ی او گونفو  و اهت اینکو  توان ااساسات کارکنان وظیفو را  رانگیخت  ایفد  تفوان  ف

ایجفاد  هانآو اارای  فراگیریصحیح ارمشهای کسب شد  در این مقولو و میزان اهمیتی کو 
افنفد غیفر همیت پدمی نماید را  امگو نمود. لذا شناسایی دقی  ارمشها و  امگو کردن نق  و ا

ن خصفوص عامل اهت کارکنان وظیفو ام اهمیت  فاالیی  رخفوردار  فود  و اقفدامات در ایف
 میتواند  و گسترش فرهنگ پدافند غیر عامل کمک شایانی انجا  دهد.



 پیشرو در ممینو پدافند غیرعامل: استفاد  ام تجر یات کشور های 
الممو هرکاری استفاد  ام تجر یات متفاوت می  اشد میفرا اقفدا  در ایفن ممینفو  اعفث 
صرفو اویی در ممان و هزینو شد  و  اعث نتیجو گیفری و رسفیدن  فو اهفداف  فو صفورت 

گسترش  میلوب تر خواهد شد. لذا استفاد  و  هر  مندی ام تجر یات کشور هایی کو در ممینو
فرهنگ پدافند غیر عامل گامی موثر  رداشتو اند میتواند  و عنوان یکی ام عوامل مهم در این 

 .رود و شمار میممینو 

  مهارف انگ  و منظور شناخت نقاو ره  و قوت: هایکعس رگزاری و تشکیل 
سال دفاع مقدس میتواند در شناخت نقاو ره  و قوت خصوصفاً  8استفاد  ام تجر یات 

مهارف انگ میتوتند  و عنوان یکی  هایکعسای اوانان مفید فاید  واقع گردد.  رگزاری  ر
موثر در  سط و گسترش فرهنگ پدافند غیر عامل در  ین کارکنان وظیفو  فو  کارهایام سامو

اهت آشنا نمودن آنان  ا اقداماتی کو در طول دفاع مقدس انجا  شد  محسفوب گفردد و  فا 
ما همیشو مورد طمع استکبار اهانی  ود  و هست  توان  و اهت تقلیل  تواو  و اینکو کشور

 مخاطرات و هزینو ها ام آن  هر   رد.

 پیشنهاد های اجرایی پژوهش:

 پدافنفد یشنهاد های مرتبط  ا سفاموکارهای شفناختی مفؤثر در نهادینفو شفدن فرهنفگ پ
 در  ین کارکنان وظیفو آاا: غیرعامل

تفریحی مرتبط  ا پدافنفد غیفر عامفل در طفول مفدت دوران  گنجاندن اردوهای آمومشی و -
 آمومشی کارکنان وظیفو.

آمومشی و اتی  هفد  هاییگان رپایی نمایشگا  ها و ایجاد کارگا  های پدافند غیرعامل در  -
 .هایگانام آن در 

 تهیو نشریات و خبرنامو های داخلی. -

 پدافنفد هادینفو شفدن فرهنفگ مرتبط  فا سفاموکارهای رفتفاری مفؤثر در ن پیشنهادهای
 در  ین کارکنان وظیفو آاا: غیرعامل

 تشوی  یگانهایی کو در اوم  پدافند غیر عامل فهالیت  یشتر و عملکرد میلوب تری دارند. -

 ها.انجا  تمرینات مداو  و رممای  ها در طول مدت آمومشی و پس ام آن در داخل یگان -

 آمومشی. هاییگانر سیح عامل د پدافند غیرتشکیل کمیتو های  -
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  افنفد پدپیشنهاد های مرتبط  ا ساموکارهای ااساسفی مفؤثر در نهادینفو شفدن فرهنفگ
 در  ین کارکنان وظیفو آاا: غیرعامل

ند ول پدافگنجاندن مصادی  موفقیت ها و کاه  تلفات انگ تحمیلی مبتنی  ر رعایت اص -
 غیرعامل در دور  های مهارف انگ.

 ال در اوم  پدافند غیرعامل.تشوی  کارکنان فه -

 ها و  امگو کردن نق  و اهمیت پدافند غیر عامل.شناسایی ارمش -

 منابع

رهنگفی و سفاموکار  ررسی و تبیین عوامل رفتاری و ف(، 1387اامدی، علی اکبر، شهبان الهی، صالحی، علی،)

 .29 وهشی دانشور، سال پانزدهم، شمار  پ -، دوماهنامو علمیثبت تجارب مدیران

 ، چاپ اول، تهران  وستان امید.پدافند غیرعاملدانستنی های (، 1392اسکندری، امید،)

 (.1369) نامو انضباطی نیروهای مسلح،آئین

 ، انتشارات آگو.، تهرانروش های تحقی  در علو  رفتاری(، 1384 امرگان، عباس، هجامی، الهو، سرمد، مهر ، )

دهان و مدیران در  ین فرمان پدافند غیرعاملنگی فرهنگ سامی چگو(، 1389 اقری، اسین، مویزی محسن، )

  .745، مجلو سیاست دفاعی سال نومدهم شمار  ساممان  سیج مستضهفین

حمد عزیز  ختیفاری، ، ترامهو محمد فوالدی و ممفاهیم و کار ردهای اامهو شناسی(، 1378اانان، اچ، ترنر،)

 تهران، مؤسسو اما  خمینی)ر (.

مفدیریت در اامهفو  هفایفهالیتیک  حث  نیادین در ریشو های انگیزش  رای (، 1375قی،)اهفری، محمد ت

ز آمفومش ، چهفارمین سفمینار مفدیریت اسفعمی، مرکفاسعمی و نقد نظریو انگیزش در دوران مهاصر

 مدیریت دولتی.

 .4  مارش، 8، تام  های رویکرد شناختی، سال یادگیری در رویکرد شناختی(، 1385خرامی، کمال، )

 ، تهران، انتشارات سخن.مدیریت هیجان(، 1398دانایی، نسرین،)

 و فنون نظامی، سال ، فصلنامو علو در امنیت کشور پدافند غیرعاملتوسهو فرهنگ (، 1391ذوالفقاری، علی، )

 . 20هشتم شمار 

 ، انتشارات سمت،چاپ اول.مدیریت رفتار ساممانی(1379). ررائیان، علی

 ، چاپ دو ، نشر آگو.مدیریت رفتار ساممانی پیشرفتو(، 1390مارعی متین، اسن، )

 هشگا  علو .ران، پ و،الد اول، چاپ سو ، تههای تحقی  در علو  ااتماعیروش(،1387ساروخانی،اسین،)

 ، تهران، نشرکویر.نگاهی  و اامهو شناسی  ا تأکید  ر فرهنگ(، 1377سامگار، پروین، )

 (1404سند چشم اندام  یست سالو امهوری اسعمی ایران دراف  )



 .35، کتاب ما  علو  ااتماعی، شمار در  خ  فرهنگی پدافند غیرعامل(،  رنامو ریزی 1389صادقی، سهید)

 ، تهران، انتشارات دانشکد  علو  وفنون فارا ی.پدافند غیرعاملاصول و مبانی (، 1390محمد اسن، )صبوری، 

 ، مرکز آمومش مدیریت دولتی، چاپ اول.فرهنگ ساممانی(، 1372طوسی، محمدعلی، )

مدیریت ااساسات گفامی در راسفتای توسفهو (، 1393عباس ماد ، محمد، طالب پور، اکبر، پنا  شاهی، مهسا، )

 ، مظالهات ااتماعی، سال ششم، شمار   یست و چهار .اامهو شناسی ااساسات

مقدمو ای  ر اصول و مبانی اساسفی پدافنفدغیرعامل  انتشفارات قرارگفا  پدافنفد (، 1386پور، امشید، )عباس

 ، تهران، مرکز فناوری آمومش نزسا،  هار.هوایی خاتم النبیاء )ص(ف چاپ دو 

، انتشفارات پدافند غیرعامفلطر  ریزی (، 1387بدالحسبن و علی اکبری، ااسان، )قنوات، مسهود، فرج پور، ع

 دانشکد  فرماندهی و ستاد.

 کیفی و آمیختو،تهران، انتشارات دیدار.

 .1، نشریو فرهنگ، شمار الگوهای فرهنگی(، 1370محمدی، سید  یوک،)

 (.1386، اسفند )8ماهنامو پیا  انقعب، شمار  مصاابو  ا سردارغعمررا اعلی رئیس ساممان پدافند غیرعامل کشور، 

، چهفارمین سفمینار مفدیریت اسفعمی، مرکفز آمفومش تببین مفهو  مدیریت اسعمی(، 1375مصبا  یزدی، )

 مدیریت دولتی.

،  کتفاب مفا  علفو  در فرهنگ عمفومی پدافند غیرعاملگسترش مفاهیم (، 1389مصیفوی، سید محمدررا)

 .35ااتماعی شمار 

 ها، چاپ اول، انتشارات مروارید.، ریشو ها، الگوها و انگیز های مدیریت اسعمیوی گی(، 1375یرامی، )مکار  ش

 ، تهران، دانشکد  صنهتی مالک الشتر.عامل پدافند غیراصول و مبانی (، 1386موادی نیا، اهفر، )
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