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چکیده:
پس از پیروزی انقالب اسالمی در ايران بسیاری از معادالت منطقهای نظاام سالطه دچاار چاالش گردياد.
سردمداران اين نظام به منظور پیشگیری از تسری و صدور پیامهای انقالب به سااير ملال ،برانادازی نظاام
جمهوری اسالمی ايران را با بهكارگیری راهبرد جنگ سخت در كنار جنگ نیمهسخت و نرم در دستور كاار
خود قرار دادند ،ولی ناكامی در نبرد سخت ،آنان را وادار نمود تا نقطه تمركز خود را بار جناگ نارم قارار
دهند .در اين رويكرد كه مقام معظم رهبری آن را تهاجم فرهنگای دشامن نامیدناد ،دانشاگاههاا باه لحاا
ويژگیها و ظرفیتهای تأریرگذار در حفظ و تداوم انقالب و نیز وجود نقااط آسایبپاذير در آن در ابعااد
مختلف (سیاسی ،اعتقادی ،اجتماعی ،فرهنگی و علمی) در اولويت اهداف جنگ نرم دشامن قارار گرفات.
اين مقاله با هدف شناخت بعد اجتماعی از میان ساير ابعاد به عنوان يكی از كاركردهای جنگ نرم دشمن در
دانشگاهها و ارائه راهبرد مقابلهای با آن با استفاده از روش تجزيه و تحلیل  SWOTو روش اولويتبنادی
فرآيند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPبه رشته تحرير درآمده است.
برای دستیابی به هدف پژوهش ،بعد اجتماعی اين تهديد با بهرهگیری تركیبی از مبانی و رويكردهای نظری
مرتبط «اندلسی ،هانتینگتونی و جین شارپی» و با نظر خبرگان صاحبنظر در زمینه جنگ نرم به ارائاه نقااط
قوت ،ضعف ،فرصت و تهديد پرداخته شده و با استفاده از روش فرآيند تحلیل سلسله مراتبی به اولويات-
بندی هر يک از آنها پرداخته شد .نتايج نشان میدهد كه به ترتیب گروه تهديدات ،فرصتها ،ضعفهاا و
قوتها در زمینه جنگ نرم در بعد اجتماعی دارای اولويت هستند و در انتها  33راهبرد بر اساا
تحلیل به عمل آمده ارائه گرديد.
كلیدواژهها :جنگ نرم ،دشمن ،دانشگاه ،راهبرد ،اجتماعی

 - 3مقاله علمی -پژوهشی میباشد.
 -3دانشجوی دوره دكتری امنیت ملی ،دانشگاه عالی دفاع ملیEbad.1340@yahoo.com -

تجزياه و
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مقدمه:

پس از پیروزی انقالب اسالمی در ايران بسیاری از معادالت منطقاهای نظاام سالطه دچاار چاالش
گرديد .سردمداران اين نظام به منظور پیشگیری از تسری و صدور پیامهای انقالب باه سااير ملال،
براندازی نظام جمهوری اسالمی ايران با بهكارگیری راهبرد جنگ سخت در كنار جنگ نیمهساخت
و نرم را در دستور كار خود قرار دادند .ولی ناكامی در نبرد ساخت ،آناان را وادار نماود تاا نقطاه
تمركز خود را بر جنگ نرم قرار دهند (الیاسی.)3111 ،
در اين رويكرد كه مقام معظم رهبری آن را تهاجم فرهنگی دشمن نامیدند ،دانشگاهها به لحاا
ويژگی ها و ظرفیت های تأریرگذار در حفظ و تداوم انقالب و نیز به خاطر وجود نقاط آسایب پاذير
در آن در ابعاد مختلف (اجتماعی ،اعتقادی ،سیاسی ،فرهنگی و علمای) در اولويات اهاداف جناگ
نرم دشمن قرار گرفت (امیری.)3117 ،
از سوی ديگر ،آرار و تبعات جنگ نرم در جامعه ،طی دهههای اخیار در عرصاههاای مختلاف
سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و الگوهای رفتاری جامعة دانشگاهی و همچنین هشادارهاای
مكرر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در سالهای اخیر و تأكید معظمله برای مقابلة همهجانباه باا
جنگ نرم دشمن و جدی گرفتن آن توسط مردم و نخبگان و مسئوالن كشور ،بهويژه دانشاگاهیان و
همچنین فقدان پژوهش های الزم پیرامون تبیین كاركردهای جنگ نرم دشمن در دانشگاهها اهمیات
انجام اين تحقیق را ضروری ساخت.
در اين مقاله كه مستخرج از يک پژوهش علمی با عناوان «كاركردهاای جناگ نارم دشامن در
دانشگاه های كشور و ارائه راهبردهای مناسب» است ،كاركردهای بعد اجتماعی اين جريان به رشاته
تحرير درآمده است .اين تحقیق بر آن است با تأكید بر شناخت كاركردهای جناگ نارم دشامن در
دانشگاههای كشور در بعد اجتماعی و شناسايی مثلفهها ،شاخصهای جنگ نرم دشامن هماراه باا
ارائه راهبرد به چند سثال اساسی زير پاسخ دهد:
 -3كاركردهای جنگ نرم دشمن از بعد اجتماعی در دانشگاههای كشور چیست؟
 -3نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهديد جنگ نرم دشمن از منظر بعد اجتمااعی در دانشاگاه-
های كشور كدامند؟
 -1راهبردهای مقابله با جنگ نرم دشمن با توجه به بعد اجتماعی در دانشگاه كدامند؟
اهمیت و ضرورت تحقیق :آرار و تبعات جنگ نرم در جامعه طی دهههای اخیر در عرصههای
مختلف سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و الگوهاای رفتااری جامعاة دانشاگاهی و همچناین
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هشدارهای مكرر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در سالهای اخیر و تأكید معظمله بارای مقابلاة
همهجانبه با جنگ نرم دشمن و جدی گرفتن آن توسط مردم و نخبگان و مسئوالن كشور ،باهوياژه
دانشگاهیان و همچنین نبود تحقیقی جامع پیرامون تبیین كاركردهای جنگ نرم دشمن در دانشگاهها
اهمیت انجام اين تحقیق را ضروری میسازد .انجام اين تحقیق میتواناد در سیاساتگاذاریهاای
مربوط به مقابله با جنگ نرم در دانشگاهها مثرر باشد و به لحا علمی ،زمینهسااز توساعة داناش و
ادبیات مرتبط با جنگ نرم و مفاهیم و نظريهها و مدلهای مطرح در كشور شود و ابعااد و گساترده
جنگ نرم در دانشگاهها را شفافسازی و تبیین و نگاه راهبردی و امنیتی باه جناگ نارم در محایط
دانشگاهها را تقويت نمايد تا در سلسلهمراتب تصمیمگیاری و تصامیمساازی حساسایت مسائوالن
امنیتی كشور را افزايش دهد.
مبانی نظری:

پیشینه تحقیق :علی رغم اهمیت موضوع مقاله در حوزه امنیت ملی جمهاوری اساالمی اياران؛ اماا
پژوهشگران به صورت عمیق به اين موضوع نپرداختند .به غیر از انتشاار تعادادی مقالاه ،برگازاری
چند همايش دولتی و چاپ چند عنوان كتاب ،تألیفات دانشگاهی مستقل و جامعنگر در اين زمیناه
به زبان فارسی به چشم نمیخورد.
نظریات جن

نرم :پس از جنگ سرد در غرب دو نظريه عمده مطرح شد :يكای خاوشبیناناه و

ديگری هشداردهنده .نظريه نخسات پیاروزی غارب در جناگ سارد اسات كاه توساط «يوشایرو
فوكوياما» مطرح شد .وی معتقد است« :دوران پايان تاريخ» و ختم تضادهای فكری و برتری انديشه
لیبرال دموكراسی در سراسر كره زمین فرا رسایده اسات .نظرياه دوم روزهاای شاادمانی غارب را
زودگذر می بیند و درباره خطر دشمنی موهوم در قالاب روياارويی و برخاورد دو تمادن اساالم و
غرب هشدار میدهد كه آن را «ساموئل هانتینگتون» استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد مطرح و با
نظريه «جین شارپ» تكمیل و عملیاتی میشود (امیری.)17 :3117 ،
اين دو نظريه در كنار نظريه موسوم به «اندلسی» رهیافتهايی هستند كه پايههای تئوريک جنگ
نرم غرب بهويژه آمريكا بر آنها بنا نهاده شده است .اين سه نظريه به شرح زير مطرح میشود:
نظريه هانتینگتون :ساموئل هانتینگتون ،نظريهپرداز يهودی آمريكاايی و مسائول هماهناگكننادة
بنیاد طرح امنیتی شورای امنیت ملی آمريكا در سال  3333يک سال بعد از فروپاشی شوروی ،كتابی
تحت عنوان «موج سوم دموكراسی» منتشر كارد .او در ايان كتااب فرآيناد دموكراسایساازی و ياا
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استحالة سیاسی در رژيمهای غیردموكراتیک را آموزش میدهد .برخی از صاحبنظران آمريكايی و
مراكز تصمیمساز فكری از جمله هانتینگتون بر ايان باورناد كاه راه مقابلاه و فروپاشای نظاامهاای
غیرلیبرال در جهان اسالم ،پیادهسازی پروژة دموكراسی سازی است .اين راهبرد در طرح خاورمیاناة
بزرگ مورد تأكید قرار گرفته و در كنار راهبرد لشكركشی نظامی طرفدارانی در مراكاز مطالعااتی و
كانونهای تفكر غربی و بهويژه آمريكايی داشته است.
هانتینگتون در تقسیمبندی خود ،نظامهای سیاسی را به نظامهای سیاسای لیبارال دموكراتیاک و
غیرلیبرال اقتدارگرا تقسیم میكند .او الزمة تغییر شكل حكومتهای غیرلیبرال را وجود ياک گاروه
قدرتمند «هواخواه لیبرالیسم» در درون نظام برای به نتیجه رساندن پروژة دموكراسیسازی میداناد.
وی تأكید میكند كه غرب بايد به صورت هماهنگ از عرصة دموكراسی در جوامع اسالمی حمايت
كند.
«ريچارد ها » رئیس شورای روابط خارجی آمريكا نوشت ،هانتینگتون چند ساال قبال نظرياة
برخورد تمدن ها را مطرح كرده است .طبق اين نظريه ماهیت جنگها در حال تحول اسات .جناگ
فرهنگی و تمدنی جايگزين جنگ نظامی شده است .با طبقهبندی هشت فرهنگ و تمدن در جهاان،
معارضة فرهنگی – تمدنی را بین دو فرهنگ و تمدن غرب و اسالم مایداناد و باهطاور مشاخص
جمهوری اسالمی را نماد متحرک تمدن اسالمی معرفی میكند .به عقیدة او در جمهاوری اساالمی
دين و سیاست تلفیق شده است .از اين جهت غرب را با خطر توسعة اصولگرايای اساالم مواجاه
كرده است كه برخورد نظامی با چنین نظامی برای غرب مطلوبیت ندارد؛ بنابراين بايد نیروهاای باه
اصطالح دموكراتیک و هواخواه غرب برای زير ساثال باردن مشاروعیت آن وارد عمال شاوند .او
جمهوری اسالمی ايران را بهمثابة حكومتی غیرلیبرال و اقتدارگرا معرفی میكناد و دساتورالعملی را
خطاب به هواخواهان لیبرالیسم در ايران برای هدف براندازی ارائه میدهد (واعظی:3170 ،

.)313

نظريه جین شارپ :جین شارپ پژوهشگر و استاد علوم سیاسی دانشگاه ماساچوست ،رهیافات
مبارزه بدون خشونت را بهمثابة يک سالح سیاسی مطرح میكند .او ابتدا به ناتو و سپس به سازمان
سیا در آموزش رهبران كودتاهاای نارم  31ساال گذشاته كماک كارد .جاین شاارپ از دهاه ،19
تئوری های نافرمانی مدنی را مطالعه كارده باود .از نظار او ايان تئاوریهاا ،فرماانبری و نافرماانی
موضوعات مذهبی و اخالقی محسوب میشوند نه موضوعات سیاسی (شیرازی.)331 :3170 ،
شارپ كه از طرفداران آموزة عدم خشونت گاندی است ،در كتاب خود با عنوان «نظام روشمند
برای رهايی»  331روش را برای اقدامات دور از خشونت برمیشمارد .وی میگويد« :سالیان ساال،
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يكی از مهمترين نگرانی های من اين بوده است كه مردم چگونه میتوانند جلوی باه وجاود آمادن
ديكتاتوری را بگیرند يا ديكتاتوریهای موجود را از میان بردارند» (پورسعید.)337 :3113 ،
نظريه اندلس :الگوی اندلس يكی از الگوهاای برانادازی نارم اسات كاه از طرياق تضاعیف و
جايگزينی باورها و ارزش ها و اشاعة فساد اقتصادی ،اخالقی و رفتاری و همچنین ايجاد اختالف و
تفرقه ،موجبات تحقق پروژه ناكارآمدسازی و فروپاشی نظام سیاسی را فراهم مینماياد .طباق ايان
الگو ،جنگ نرم در سه سطح فساد اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی ،موجبات ناكارآمدی نظاام موجاود
را فراهم می سازد و به تدريج نظام موجود و حاكمان آن در باورهای ذهنی مردم بیاعتبار نماوده و
جامعه را دچار استحالة فرهنگی و رویگردانی از كاركردهای نظام مینمايد (سراج.)4 :3111 ،
الگوی اندلسی جنگ نرم بر قطعهای از تجربه تاريخی مسلمین در اروپا پايهگذاری شده اسات.
در اين مقطع تاريخی كه زمان آن به اواخر قارن اول هجاری برمایگاردد ،مسالمانان تحات تاأریر
انگیزه های دينی و شور مذهبی ،با سرعتی كم نظیر بر سراسر اندلس و حتی اعمااق فرانساه مسالط
شدند ،اما به مرور با بروز اختالفات میان گروههای مختلف مسلمان برای كسب قدرت ،دنیاازدگی،
فساد اخالقی و رفاهطلبی ،بسیاری از مسلمانان بهويژه در سران و بزرگان آنها ،زمینة آسیبپاذيری
و انحطاط فراهم شد .دشمن با بهرهگیری از ضعفهای درون جامعاه اساالمی باه تادريج قادرت
يافت و ابتدا با به راهاندازی جنگ نرم و كمک به گسترش فساد و فحشاء ،موفق به تضعیف اقتادار
و ناكارآمدسازی حاكمیت آنان شد .سپس با جنگ سخت ،قدرت و حكومت مسلمانان ،بلكه حتای
حضور آنان در اندلس را درهم پیچید (رجبیدوانی.)333 :3111 ،
مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) توجه ويژه ای به تحوالت تااريخی انادلس باهمثاباة يكای از
مصاديق جنگ نرم دارند و میفرمايند« :سیاست امروز غرب سیاست اندلسای كاردن اياران اسات»
(امام خامنهای (مدظلهالعالی).)3119/3/33 :
مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) الگوها و نظريات غربی را مورد تأكید قرار داده و میفرمايناد:
بنده بهعنوان كسی كه از اول اين انقالب تا امروز در مسائل گوناگون و در عرصههای مختلف ايان
نظام با جوانب و جريانهای گوناگون مواجه باودهام ،هام آدمهاا را مایشناسام ،هام حارفهاا را
میشناسم و هم با تبلیغات رسانهای دنیا آشنا هستم ،به يک جمعبندی رسیدهام كه بهطاور خالصاه
اين است :يک طرح همهجانبة آمريكايی برای فروپاشای نظاام جمهاوری اساالمی طراحای شاد و
جوانب آن از همه جهت سنجیده شد .اين طرح ،بازسازی شدهای است از آنچه در فروپاشی اتحااد
جماهیر شوروی اتفاق افتاد .به نظر خودشان میخواهند همان طرح را در ايران اجرا كنناد؛ دشامن
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اين را می خواهد .من اگر بخواهم قرائن و شواهد اين معنا را بگويم ،اآلن در ذهن مان هسات ،ناه
اينكه بخواهم دنبال نشانههايش بگردم .شواهد آشكاری در اظهارات خودشان وجود دارد .در طول
اين چند سال ،از اظهارات مغرورانه و قدرتمندانه و احیاناً حسابنشدة آنها صحت اين ادعا كاامالً
آشكار میشود كه آنها به خیال خودشان طرح فروپاشی شوروی سابق را منطبق باا شارايط اياران
بازسازی كردند و میخواهند در ايران پیاده كنند .البته در چند مورد هم دچار اشتباه شدند كاه ايان
هم از الطاف الهی است (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)3177/3/7 :
چارچوب نظری :از آنجايی كه اقدامات تهديدمحور دشمنان در ضربه وارد كردن باه جمهاوری
اسالمی ايران بر اسا

الگوی جنگ نرم طراحی و به مرحله اجرا درمیآيد ،چارچوب نظاری ايان

تحقیق بر مبنای الگوی مورد اشاره مبتنی بر نظرگاهها و ديدگاههای امام خمینی (ره) و مقاام معظام
رهبری (مدظلهالعالی) از يک جهت و رهیافتهای سهگانه هانتینگتونی ،جین شارپی و اندلسای كاه
هركدام بعدی از ابعاد جنگ نرم و كاركردهای آن را در جمهوری اسالمی ايران و بهويژه در مراكاز
علمی و دانشگاههای كشور را مورد هدف قرار میدهند از جهات ديگر ،باه صاورت تركیبای و باا
تأكید بر آموزههای نظری اين ديدگاهها و رهیافتها است.
جن

نرم :برخی از كارشناسان و متخصصان حوزه جنگ نرم ،جنگ نرم را تهااجمی راهباردی،

سازمانيافته و هدفمند میدانند كه طبق ياک طارح و برناماة جاامع و بار مبناای اصاول ،مباانی و
خصلت های تكنیک اقدام نرم ،طی مجموعهای از مراحل منطقی و منسجم انجام میگیرد (ساجدی،
.)19 :3111
مقام معظم رهبری نیز در مورد جنگ نرم فرمودهاند :جنگ نرم يعنی ايجااد تردياد در دلهاا و
ذهنهای مردم ،جنگ بهوسیلة ابزارهای فرهنگی ،بهوسیلة نفوذ ،بهوسایلة دروغ ،باهوسایلة شاايعه-
پراكنی با ابزارهای پیشرفتهای كه امروز وجود دارد .ابزارهای ارتباطی كه ده سال قبل و پانزده ساال
قبل و سی سال قبل نبود ،امروز گسترش پیدا كرده است (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)11/3/4 :
كاركرد اجتماعی جن

نرم :كاركرد اجتماعی ،گستردهترين حوزه دشمن در جنگ نرم است كاه

آن را آماج تاخت و تاز خويش قرار میدهد .حوزة حضور اجتماعی انسان و فعالیتهای منتسب به
اين حوزه است؛ زيرا در اين حوزه رفتارها مفاهیم گوناگونی میيابد .به نحوی كاه بار اساا

ايان

مفاهیم میتوان با راهاندازی فرآيندهای هدفمندی كه بتواند مردم را با مشكل روبرو ساازد ،دشامن
راه نفوذ و دخالت در مسائل اجتماعی را بسیار آسانتار از حاوزههاای ديگار بااز ماینماياد .اهام
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موضوعاتی كه دشمن میتواند با استفاده از آن ،برنامههاای خاود را در جناگ نارم باه پایش ببارد
عبارتند از:
 ترديد در تأمین اجتماعی (رنجبران.)193 :3113 ، عدم مشاركت مردم (شريفی.)314 :3111 ، عدم حمايت مردم (هاشمی.)337 :3139 ، تعارض مردم و دولت (هاشمی.)333 :3139 ، تفرقه در جامعه (افتخاری.)331 :3139 ، منازعات قومی ،فرقهای و صنفی (افتخاری.)331 :3139 ،راهبرد :فن و علم توسعه و بهكارگیری قدرت سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و نظامی ملت ،هنگام
جنگ و صلح به منظور تأمین حداكثر پشتیبانی و سیاستهای ملی و افزايش احتمال دستیابی به
نتايج مطلوب برای كسب حداكثر پیروزی و حداقل شكست میباشد.
روش تحقیق:

در اين نوشتار به تناسب شرايط و زمینههاای مختلاف ،روشهاای گونااگونی در فرآيناد تحقیاق
انتخاب و اتخاذ شده است .در مرحله نخست ،به منظور كنكاش در مباحث نظاری ،از روش سانتی
مبتنی بر تحقیق در مطالعات انجام شده بهره گرفته شده است؛ در مرحله دوم برای توصیف و تبیین
محدوده مورد م طالعه ،از روش توصیفی و سپس به منظاور تجزياه و تحلیال وضاعیت موجاود از
روش ارزيابی و ابزار تجزيه و تحلیل  SWOTاستفاده شده است.
جامعه و نمونه آماری تحقیق :تعیین جامعه آماری در بیشتر ماوارد بار نكااتی همچاون اهمیات
موضوع ،قابلیت تعمیمپذيری ،عالقه محقق و موجود بودن منابع مبتنای اسات (حاافظ نیاا.)3113 ،
جامعه آماری در اين پژوهش عبارت است از كلیة خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی و سیاسای -
امنیتی كه در زمینه موضوع مورد مطالعه صاحبنظر باشند؛ بنابراين ،اين افاراد كساانی هساتند كاه
جنگ نرم و مسائل دانشگاهی را مایشناساند ،از نگارش راهباردی برخوردارناد و ياا در ساطوح
راهبردی در كشور مسئولیت دارند .اين افراد با بررسی اولیه و دريافات نقطاهنظار صااحبنظاران،
شامل گروههای زير و به تعداد حدود  319نفر میباشند.
از آنجا كه موضوع مورد بررسی كامالً تخصصی است ،نمونه مورد بررسی به صورت هدفمناد
انتخاب شده است .حجم نمونه به صورت (در حد كفايات و قابال اشاباع) انتخااب خواهاد شاد.
جهت انتخاب نمونه از روش نمونهگیری هدفمند و از رابطه ( )3استفاده خواهد شد.
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برآورد محقق از میزان  p,qبه ترتیب  %1و  %1میباشد .مقدار  dنیاز  %33تعیاین شاده اسات.
(پژوهشگر برآورد مینمايد كه میزان تفاوت باین نسابت نموناه و نسابت موجاود در جامعاه %33
اختالف دارد) و با محاسبه رابطه تعداد نمونه مورد نیاز  71نفر به دست آمده كاه ايان  71نفار باه
صورت طبقهای (هدفمند) از سه طبقه مطرح شده انتخاب میشود.
روش تجزیه و تحلیل نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید :هادف اساتفاده از  SWOTدر راهبارد
تصمیمگیری ،انتخاب يا ايجاد و بهكارگیری بهترين و مناسبترين راهبارد باا توجاه باه معیارهاای
درونی و محیطی است بهعالوه ،راهبرد منتخب همیشه بايد هامراساتا باا اهاداف جااری و آيناده
تصمیمگیاران باشاد .تجزياه و تحلیال  SWOTمساتلزم تفكارات سیساتماتیک و شناساايی جاامع
معیارهای وابسته به يک محصول يا خدمت جديد ،فناوری ،مديريت و يا برنامهريزی اسات .شاكل
( )3نشان میدهد چگونه تجزيه و تحلیل SWOTمیتواند با كاوش محیطی هماهنگ گردد.
کاوشهای محیطی

تحلیل خارجی

تهدیدات

تحلیل داخلی

فرصتها

ضعفها

قوتها

شکل ( :)۹چارچوب تجزیه و تحلیل SWOT

تجزیه و تحلیل:

با استفاده از نظر جمعی خبرگان نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهديد جنگ نرم دشمن در دانشگاه-
ها در بعد اجتماعی احصاء گرديد كه به صورت جدول ( )3است.
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جدول ( :)8نقاط ضعف ،قوت ،فرصت و تهدید
كد

ضعفها

كد

امكان به وجود آمدن اختالف در میان مقامات در
W1

خصوص نحوه مواجه با معترضان و ناآرامیهای ناشی

وجود فرهنگ دينی و ملی دشمنستیز
S1

از جنگ نرم در محیط دانشگاهیان

عوامل درونی

W2

W3

W4

W5

W6

اصول انقالب
ضعف فكری و اعتقادی اساتید دانشگاه در فهم پديده
جنگ نرم
نفوذپذيری برخی از شخصیتها و نخبگان و مسئوالن
دانشگاهی در حمايت از مخالفان و معترضان
عدم راهبردی مناسب تشكلهای دانشجويی
ضعف دستگاهها و نهادهای مسئول در جلوگیری از
تبديل مسائل صنفی دانشگاهی به سیاسی

در محیط دانشگاهها در مقابله
با جنگ نرم دشمن

S2

باور و اعتماد اكثريت دانشگاهیان به
كارآمدی نظام جمهوری اسالمی ايران
برخورداری از تجارب انقالبی دانشگاهیان

S3

در دفاع از آرمانها و ارزشهای اسالمی
برای مقابله با جنگ نرم
توانايی طیفی از مديران ،مسئوالن و

S4

استادان دانشگاهها در مقابله
با جنگ نرم دشمن

S5

S6

توانايی بسیج دانشجويی در دانشگاهها در
مقابله با جنگ نرم دشمن
توان تشكلها و كانونهای علمی
دانشگاهیان در مقابله با جنگ نرم دشمن

W7

ناتوانی در حفظ نخبگان دانشگاهی

S7

توانايی ساير تشكلهای ارزشی دانشجويی

كد

تهدیدات

كد

فرصتها

T1
T2
عوامل بیرونی

ضعف در استفاده از شبكههای اجتماعی در اشاعه

قوتها

T3

T4

T5

T6

تالش دشمن برای بیاعتماد كردن دانشگاهیان به
اصول انقالب اسالمی
استفاده دانشجويان از شبكههای اجتماعی
سمپاشی ضدانقالب بر ضد نظام
در شبكههای اجتماعی
تبلیغات بر ضد اسالم و رواج ملیگرايی افراطی
تالش دشمن برای تئوری سازی فكری و انديشهای
با مايههای فرهنگی در میان دانشگاهیان
جذب نخبگان دانشگاهی توسط سرويسهای
جاسوسی و سفارتخانهها

O1

ناتوانی دشمن در ترويج فرهنگ
سطحینگری علمی در میان دانشگاهیان

O2

وجود كمالجويی در میان دانشگاهیان

O3

وجود عدالتمحوری در میان دانشگاهیان

O4

O5

O6

عالقه دانشجويان به حضور
در تشكلهای سیاسی
ناتوانی دشمن در تضعیف فرهنگ ملی
در میان دانشگاهیان
ناتوانی دشمن برای ايجاد اغتشاش
در دانشگاهها
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فرصتها و تهديدات (عوامل بیرونی) شناسايی شده در گروههای  SWOTطبقهبندی گرديدناد.
نتايج اين مرحله در جدول ( )3نشان داده شده است .همانگونه كه مشاهده مایگاردد ،گاروههاای
نقاط قوت و نقاط ضعف هركدام دارای هفت زيرمعیار و گروههای فرصتها و تهديدات هر كادام
دارای شش زيرمعیار است .پس از بهكارگیری مرحله سوم روششناسی تحقیق حاضار ،نتاايج ايان
مراحل را میتوان در جداول ( )1الی ( )7نشان داد .اعداد درون هركدام از جداول بیانگر ترجیحات
و اهمیت عامل سطر به عامل ستون است .اين مقادير از طريق محاسبه میانگین هندسی نظارات 19
نفر از خبرگان دانشگاهی به دست آمده است .همچنین مقادير پايین و بااالی قطار اصالی در ايان
جداول معكو

يكديگر هستند .جدول ( )3مقايسات زوجی هر كدام از گروههای اصلی تجزياه و

تحلیل  SWOTرا نشان میدهد .ستون اهمیت نیز بیانگر وزن و اهمیت هركدام از عوامل چهارگاناه
است.
جدول ( :)۹مقایسات زوجی گروههای SWOT

میزان اهمیت

ضعف ()W

تهديد ()T

قوت ()S

فرصت ()O

گروه (معیار اصلی)

9/333

3/947

3/793

9/193

3

فرصت ()O

9/331

3/793

1/391

3

9/340

قوت ()S

9/4

9/193

3

9/333

9/379

تهديد ()T

9/311

3

3/330

9/379

9/411

ضعف ()W

همانگونه كه در جدول ( )3مالحظه میگردد ،گروه تهديدات با دارا باودن وزن  9/4بیشاترين
اهمیت را از نظر خبرگان به خود اختصاص داده است و گروه قوتها با وزن  9/331در رتبه آخار
قرار گرفته است.
جدول ( )1مقايسات زوجی بین زيرمعیارهای گروه نقااط ضاعف را نشاان مایدهاد .در ايان
جدول زيرمعیار  W2با عنوان «ضعف در استفاده از شبكههای اجتماعی در اشاعه اصول انقالب» باا
وزن  9/31بیشترين اهمیت و زيرمعیاار  W6باا عناوان «ضاعف در قابلیاتهاای فاردی ماديران و
مسئوالن دانشگاهها در مقابله با جنگ نرم دشمن» با وزن  9/944در رتبه آخر از نظر نخبگاان قارار
داشتهاند .نرخ ناسازگاری اين ماتريس نیز برابر با  9/991بوده و كوچکتر از  9/3گرديده است كاه
نشان دهنده سازگاری و پايايی قضاوتها و مقايسات زوجی است.
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جدول ( :)9ماتریس مقایسات زوجی زیرمعیارهای گروه نقاط ضعف

میزان

W7

W6

W5

W4

W3

9/333

3/101

3/119 1/301

3/114

9/341 9/749

اهمیت

W1

W2

نقاط
ضعف

3

W1

9/319

3/374

1/417 1/997

4/331

3/370

3

3/909

W2

9/314

3/311

3/141 4/333

1/070

3

3/119

3/113

W3

9/903

9/433

9/713 3/419

3

9/310 9/373

9/140

W4

9/911

9/717

9/374

3

3/111

9/339 9/113

9/133

W5

9/944

9/319

3

9/190

.9/033

9/333 9/391

9/313

W6

9/311

3

9/133 1/173

3/117

9/190 9/137

9/719

W7

IR=1/119

جدول ( )4مقايسات زوجی بین زيرمعیارهای گروه نقاط قوت را نشان میدهد .در اين جادول
زيرمعیار  S2با عنوان باور و اعتماد اكثريت دانشگاهیان به كارآمدی نظام جمهوری اسالمی ايران باا
وزن  9/113بیشترين اهمیت و زيرمعیار  S4با عنوان توانايی طیفی از ماديران ،مسائوالن و اساتادان
دانشگاهها در مقابله با جنگ نرم دشمن با وزن  9/977دارای كمترين اهمیت در رتباه آخار از نظار
نخبگان قرار دارد.
جدول ( :)۸ماتریس مقایسات زوجی زیرمعیارهای گروه نقاط قوت

S5

S4

S3

S2

S1

نقاط قوت

میزان اهمیت
9/394

3/713 3/301

3/307

3/413

3/493

9/043

3

S1

9/113

1/177 1/333

1/070

4/331

4/313

3

3/117

S2

9/913

3/304 9/109

9/113

3/913

3

9/311

9/430

S3

9/977

9/193 9/013

9/193

3

9/314

9/343

9/490

S4

9/930

3/303 9/193

3

3/340

3/393

9/303

9/443

S5

9/910

9/143

3

9/731

3/340

9/113

9/191

9/111

S6

9/333

3

3/133

3/340

3/137

3/711

9/133

9/403

S7

S7

S6

IR=1/11۵
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مقايسات زوجی بین زيرمعیارهای گروه تهديدات در جدول ( )1نشان داده شده است .در ايان
جدول زيرمعیار  T2با عنوان «استفاده دانشجويان از شبكههای اجتمااعی» باا وزن  9/313بیشاترين
اهمیت و زيرمعیار  T6با عناوان «جاذب نخبگاان دانشاگاهی توساط سارويسهاای جاسوسای و
سفارتخانهها» در رتبه آخر از نظر نخبگان قرار داشتهاند .نرخ ناسازگاری اين ماتريس نیاز برابار باا
 9/994بوده و كوچکتر از  9/3گرديده است كه نشاندهنده سازگاری و پاياايی مقايساات زوجای
است.
جدول ( :)۶ماتریس مقایسات زوجی زیرمعیارهای گروه تهدیدات

میزان اهمیت

T6

T5

T4

T3

T2

T1

تهديدات

0/248
0/259
0/157
0/075
0/069
0/189

1/430
1/643
0/698
0/406
0/329
1

3/898
3/063
2/701
0/964
1
3/039

2/861
3/437
2/064
1
1/037
2/463
IR=1/11۸

1/643
1/584
1
0/484
0/370
1/432

0/910
1
0/631
0/290
0/326
0/608

1
1/098
0/608
0/349
0/256
0/699

T1
T2
T3
T4
T5
T6

مقايسات زوجی بین زيرمعیارهای گروه فرصتها در جدول ( )0نشان داده شده است .در ايان
جدول زيرمعیار  O6با عنوان «ناتوانی دشمن برای ايجاد اغتشاش در دانشگاههاا» باا وزن  9/117و
 O4با عنوان «عالقه دانشجويان به حضور در تشكلهای سیاسای» باا وزن  9/334در رتباهی آخار
قرار دارد .نرخ ناسازگاری اين ماتريس نیز برابر با  9/990بوده و كوچکتر از  9/3گرديده است كه
نشاندهنده سازگاری و پايايی مقايسات زوجی است.
جدول ( :)۵ماتریس مقایسات زوجی زیرمعیارهای گروه فرصتها

میزان اهمیت

O6

O5

O4

O3

O2

O1

تهديدات

0/136
0/159
0/120
0/114
0/131
0/337

0/421
0/560
0/304
0/346
0/362
1

0/757
1/245
0/999
0/999
1
2/762

1/245
1/420
1/148
1
1/001
2/890
IR= 61/11

1/107
1/319
1
0/871
1/001
3/289

1/057
1
0/758
0/699
0/803
1/785

1
0.946
0/903
0/803
1/321
2/375

O1
O2
O3
O4
O5
O6
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در نهايت بر اسا

محاسبات به عمل آمده وزن نهايی هر كدام از زيرمعیارهاا را باا توجاه باه

وزن معیار اصلی خود (گروه  )SWOTمحاسبه نمود .نتايج اين محاسبات در جدول ( )7نشاان داده
شده است .همانطور كه مشاهده میگردد ،ضاعف در اساتفاده از شابكههاای اجتمااعی در اشااعه
اصول انقالب ( )W2با وزن نهايی  9/3مهمترين زيرمعیار در بین همه زيرمعیارهای مورد نظر باوده
است .اين زيرمعیار در گروه نقاط ضعف كه با وزن  9/4مهمترين گروه به شمار میرود قرار دارد.
جدول ( :)۰وزن نهایی زیرمعیارها
وزنهايی هر زيرمعیار

وزن زيرمعیار در گروه

زيرمعیارهای SWOT

9/913

9/394

S1

9/910

9/113

S2

9/933

9/913

S3

9/933

9/977

S4

9/934

9/930

S5

9/931

9/910

S6

9/913

9/333

S7

9/970

9/333

W1

9/399

9/319

W2

9/931

9/314

W3

9/934

9/903

W4

9/911

9/911

W5

9/937

9/944

W6

9/911

9/311

W7

9/937

9/310

O1

9/933

9/313

O2

9/931

9/339

O3

9/934

9/334

O4

9/930

9/313

O5

9/943

9/117

O6

9/919

9/341

T1

9/911

9/313

T2

9/919

9/317

T3

وزن گروه

9/4

9/311

9/333

9/331

گروه SWOT

قوتها

ضعفها

فرصتها

تهديدات
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وزنهايی هر زيرمعیار

وزن زيرمعیار در گروه

زيرمعیارهای SWOT

9/934

9/971

T4

9/933

9/903

T5

9/909

9/313

T6


وزن گروه

گروه SWOT

ارائه راهبرد :با توجه به نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهديد ارائه شده در بخشهاای قبال ،در
اين بخش به ارائه راهبردهای مستخرج از جدول  SWOTپرداخته مایشاود .باه هماین منظاور در
جدول ( )1نحوه استخراج راهبردها از نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهديد نشان داده شده است:
جدول ( :)1راهبردهای مقابله با جن

نرم دشمن از منظر بعد اجتماعی

راهبردها

طراحی نقشه جامع مقابله با جنگ نرم دشمن در دانشگاهها با هدفگذاری راهبردی و بلندمدت از
طريق بهكارگیری و هماهنگی و نقشدهی نهادهای مرتبط و تأریرگذار
ارتقای خودباوری و عزتنفس در روحیه دانشگاهیان به منظور مقابله با هويتزدايی جنگ نرم دشمن
در دانشگاهها از طريق بهرهگیری از مثلفههای هويتبخش فرهنگ اسالمی -ايرانی
تقويت و بسط نگرش و روحیه دشمنستیزی در بین دانشگاهیان با تعمیم فرهنگ و تفكر بسیجی به
منظور مقابله با كنشهای بحرانزا
تضعیف مبانی فكری سكوالريسم و فمینیسم در محیط دانشگاهها با به چالش كشیدن مبانی فلسفی و
ارزشی سكوالريسم از طريق ارتقاء فرهنگ و ارزشهای اسالمی
تقويت و تعمیق گفتمان انقالب اسالمی و دستاوردهای نظام مردمساالری دينی از طريق فضاسازیها و
جريانسازیهای فرهنگی در محیط دانشگاهها به منظور مقابله با ازخودبیگانگی فرهنگی
ارتقاء قابلیتهای مديريتی و هدايت مقابله با جنگ نرم از طريق رصد و پايش مستمر در سطوح
مختلف برای پیشبینی ،پیشگیری و مقابله با جنگ نرم
توسعه و فراگیرسازی نهضت تولید علم به عنوان گفتمان اصلی در میان دانشگاهیان از طريق ايجاد
فضای مساعد برای شكوفايی تولید علم و فناوری به منظور مقابله با علمزدايی غرب
تقويت سازوكارهای انگیزشی ،معنوی ،اعتقادی ،اخالقی و بینشی در جهت توانمندسازی دانشگاهیان
به منظور مقابله با دينزدايی و ازخودبیگانگی
ارتقاء توانمندی و كارآمدسازی (ارربخشی و كارايی) تشكلهای دانشگاهی (استاد و دانشجو) در راستای
مقابله با از خودبیگانی و كنشهای بحرانزا از طريق تقويت و تعمیق حمايت ،هدايت و هماهنگی الزم

تقويت سازوكارهای انگیزشی بهمنظور توسعهی رقابت مثرر و كارآمدتر علمی در میان دانشگاهیان
جهت مقابله با علمزدايی دشمن

S/W/O/T
S1T1

S4S6T6

W3O1

W5O2

W4T1

W3O2

S3T2

W4T1

S2T5

W7T6
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راهبردها

توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه (اساتید ،مديريت) در حوزههای نظری و عملی در راستای ايجاد
قابلیتهای تئوری پردازی در دانشگاهها از طريق افزايش دانش ،بینش و مهارت الزم
افزايش تولید قدرت نرم (روحیه ملی ،عزتنفس ،غرور ملی) در دانشگاهها به منظور مقابله با جنگ
نرم دشمن از طريق سازماندهی راهبردی شبكههای اجتماعی دانشگاهی

S/W/O/T
W2T5

W2T6

نتیجهگیری:

در اين مقاله ابتدا عوامل درونی و بیرونی در زمینه جنگ نرم دشامن در بعاد اجتمااعی باه وسایله
رويكرد  SWOTشناسايی و در چهار گروه نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصتهاا و تهديادات طبقاه-
بندی گرديد .پس از آن با استفاده از روش فرآيند تحلیل سلساله مراتبای اقادام باه اولوياتبنادی
هركدام از گروهها و زيرمعیارهای آن گرديد .يافتهها نشان داد كه گاروه تهديادات باا داشاتن وزن
 ،9/4گروه فرصتها با دارا بودن وزن  ،9/333گروه ضاعفهاا باا دارا باودن وزن  9/311و گاروه
قوتها با دارا بودن وزن  9/331به ترتیب رتبههای اول الی چهارم را به خود اختصاص دادهاند .باا
توجه به نتايج فوق میتوان اذعان داشت كه تحلیل محیط بیرونی دانشاگاههاا جهات تباديل نقااط
ضعف به نقاط قوت ،برای تصمیمگیران و برنامهريزان از اولويت و اهمیت باالتری نسبت به تحلیل
محیط درونی سازمان برخوردار خواهد بود.
همچنین در مرحله بعد تالش برنامهريزان در عرصه دانشگاهی كشاور مایبايساتی در راساتای
تبديل تهديدات به فرصتها باشد .بر اسا

چارچوب ارائه شده باا اساتفاده از رويكارد  SWOTو

 AHPمهمترين زيرمعیار شناخته شده ،ضعف در استفاده از شبكههاای اجتمااعی در اشااعه اصاول
انقالب ( )W2با وزن نهايی  9/3بوده و بايد مورد توجه قرار گیرد .از ديگر زيرمعیارهای قابل توجه
بر اسا

اولويت شامل :نفوذپذيری برخای از شخصایتهاا و نخبگاان و مسائوالن دانشاگاهی در

حمايت از مخالفان و معترضان ،امكاان بهارهگیاری دشامن از گارايشهاای فمینیساتی در محایط
دانشگاهی و هدايت آنان به رفتارهای اعتراضآمیز ،نااتوانی در حفاظ نخبگاان دانشاگاهی ،تاالش
دشمن برای بیاعتماد كردن دانشگاهیان به اصول انقالب اسالمی ،تالش دشامن در تضاعیف ولای
فقیه در میان دانشگاهیان و ...است .محققان آينده میتوانند با بررسی تفصیلیتر نسابت باه بررسای
جنگ نرم دشمن در ساير ابعاد مانند فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و ...در محایط دانشاگاهی و سااير
سازمانها ،تحقیقاتی را به انجام برسانند.
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