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 مسألهو بيان قدمه م
 حمله و هجوم و 1 سخت جنگ هایرویه ،استعمارگران شوم اهداف از هاملت شدن آگاه با

 جنگ و هداد هاملت استحاله برای خزنده و نرم هایحرکت به را خود جای کشورها به مستقیم

 مخملی، انقالب نظیر مواردی در نرم جنگ هایقالب. داد ۲نرم جنگ به را خود جای سخت

 در نرم جنگ اصطالح. شوندمی مطرح  ایرسانه جنگ و روانی عملیات های رنگی،انقالب

 قدرت " عنوان تحت آمریکایی پرداز نظریه نای جوزف مقاله انتشار. قراردارد سخت جنگ مقابل
 مخاطبان به را جدیدی دیدگاه میالدی 1۹۹۰ سال در  ۴خارجی سیاست آمریکایی نشریه در" 3نرم

 سخت قدرت چهآن کارگیری به طریق از که آن جای به متحده ایاالت آن اساس بر که نمود ارائه

 ایجاد برای را خود تالش کند، اقدام رقیب کشورهای در نظامی کودتای انجام به شودمی نامیده
 کندمی متمرکز جامعه نخبگان بر گذاریتأثیر طریق از هدف کشورهای در تغییرات

. شودمی خوانده فرانو استعمار شودحاکم می نرم جنگ طریق از که استعماری .(13۸۹تجری،)
 مورد را ملل هویت و باورها دولت، و ملک و زمین بر تسلط و چپاول جای به استعمار این در

 عبارت نرم جنگ ایران، اسالمی جمهوری برای(. 15، ص 13۹1)دمیرچی،  دهندمی قرار هدف

 تغییر چونهم اهدافی به نیل برای غیرنظامی ابزارهای بر تمرکز و استراتژیک استفاده از است
 .(۲3۹۸، ص ۲۰1۲ ،5پرایس) شود حاصل است ممکن نیز متعارف هایسالح طریق از که نظام،
 متمایز هم از ادو ر آن که دارد فردیه ب منحصر هایویژگی سخت جنگ با مقایسه در نرم جنگ

 ،نرم جنگو نامحسوس  روند تدریجی، سیاسی ساختار و جامعه ماهوی هایقالب تغییر، کندمی
 و حریف از مأیوس و خوردهشکست صویریت و ارائه جدید تصویرهای و نمادها ارائه به تمایل

 ایجاد، تحرک و جاذبهاثرات جنگ نرم، ایجاد  تداوم و پایداری،  خود از موجه و پیروز ایچهره
 چندوجهی، جامعه تفکرات و باورها در نفوذ برای مسیری عنوان به  جامعهدر  اشتیاق و هیجان

 تناقض و تضاد ایجاد ،شده شناخته هایروش و هاشیوه فنون، و علوم تمام کارگیری به با بودن
 برای جامعه باورهای و اعتقادات در شک و تردید ایجاد، جامعه باورهای در هاتفاوت ایجاد با

 های جنگ نرم استاز ویژگی روز ابزارهای و هافناوری از استفادهو  اساسی تغییرات ایجاد

                                                           
1 . Hard warfare 

2 . Soft warfare 

3  . Nye ,Joseph S.(1990) Soft power, Foreign Policy, No.8, P. 153-181 

4 . Foreign Policy 

5 . PRICE, Monroe 
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 مسیر در مانع و خلل ایجاد برای اعتقادات و باورها در تغییر ایجاد. (11، ص13۹۰)بهرامی، 

 سبک و رفتار در تغییر ها، ایجادفرقه و مذاهب بین تفرقه و اختالف ملت، ایجاد یک حرکت

 و فرهنگی، تشدید استحاله و جامعه هایارزش سیاسی، تغییر ساختار در تغییر ایجاد زندگی،

همچنین شود. از اهداف مهم جنگ نرم شمرده می  (1۴، ص13۹۰)بهرامی،  قومی واگرایی تقویت
هایی که به صورتی فرآیندی و در بستر زمان، فرهنگ حاکم بر اقتصاد را تغییر دهد، مانند فعالیت

 ارزشی نظام مستقر ترویج نمایدای مغایر با مبانی تغییر الگوهای مصرف، تولید و توزیع به گونه
 بردهایتهدید نرم و راه) در جنگ نرم مورد نظر استبا هدف تغییر در ساختارهای اقتصادی نیز 

اقشار مورد نظر بانیان جنگ نرم بستگی به هدف آنها دارد که میان مدت  .(1۴۲، ص مقابله با آن

توان گفت اما در حالت کلی می .گیرنداست یا عمومی و با توجه به هدف اقشار را تحت نظر می
 تلطیف زدن، برچسبهای مردم هستند. های هدف در جنگ نرم، رهبران، نخبگان و تودهکه گروه

 امر بر امری حرمت و منزلت انتقال) انتقال ،(پرفضیلت ایکلمه با چیزی ساختن مرتبط) تنویر و
-حقیقت پاره ،(حریف ذهن کردن مرعوب برای) بزرگ دروغ گویی،کلی شایعه، تصدیق، ،(دیگر

 آمیز،فاجعه هایپیشگویی سازی،اهریمن و زداییانسانیت ،(واقعیت از بخشی گفتن) گویی
 دیگر، هایتاکتیک انواع با پیام ماساژ جنسی، هایجاذبه چکانی،قطره صورت به دهیاطالعات

 بزرگ و مبالغه رعب، ایجاد و ترس به توسل پیام، تکرار شخصیت، ترور تضاد، و تفرقه ایجاد

 با جنگ نرم اهداف به رسیدن برای که اندشده ذکر نرم هایتاکتیک جمله از مغالطه و نمایی
گیرد. جنگ نرم با پشتوانه قدرت نرم انجام میشوند میسازی پیاده مختلف ابزارهای از استفاده

بنابراین تمامی ابزارهای حامل قدرت نرم را باید به عنوان ابزارهای جنگ نرم مورد توجه و 

ترین ابزار قابل کاربرد در جنگ نرم اشاره اگر بخواهیم به مهم (.13۸۹)تجری،شناسایی قرار داد. 

رادیو،  ها،اعم از مجازی و واقعی )مطبوعات و مجالت، خبرگزاری 1ها،گمان رسانهکنیم، بی
 هستندقابل استفاده در جنگ نرم  هایو ابزار هاترین شاخصتلویزیون، ماهواره و اینترنت( مهم

 شگردهای و اطالعات کاربرد از زیادی بسیار هاینمونه تاریخ در. (۸۹، ص 13۹۲ )حسینی،

 ائتالف نیروهای با مغوالن نبرد برای نمونه در. زد مثال توانمی رقبا بر پیروزی برای اطالعاتی

 به که دادند فریب را هاآن ائتالف، نیروهای جنگی نظم از اطالع با مغوالن ، پروس -لهستان

 نیروهای چنگال به را کنندگانتعقیب هادسته این نتیجه در و بپردازند کوچک هایدسته تعقیب

 اندازیراه در مجازی هایشبکه ایجاد .(1۴، ص13۸6خانی، عبداله) کردند گرفتار مغول اصلی

                                                           
1. Media. 
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 تشکیل، الکترونیکی مباحثه هایگروه یجادا نظیر متعددی هایقابلیت دارای اطالعاتی هایجنگ

 هایمشاوره جمله از الکترونیکی خدمات ارائه، اطالعاتی هایبانک و اسناد مجازی هایکتابخانه

 ارتباطات ایجاد ،المللیبین مجامع و هاکنفرانس در شرکت برای هماهنگی خدمات ارائه ،حقوقی

 ،13۹۰ السادات،نقیب) است رسانیاطالع مجازی اجتماعات تشکیل ،فردیمیان و جمعی
همچون  کنترلی و محدودکننده راهبردهای نرم، جنگ با مقابله راهبردهای اجرای در .(3۲ص

 کاهش  نامناسب، اجتماعی هایشبکه به دسترسی کردن نامناسب ، محدود  سایتهایوب فیلترینگ
الکترونیکی،  پست  هایسرویس به دسترسی کردن اینترنت، محدود به دسترسی سرعت و کیفیت

 در اختالل ای، ایجادماهواره هایسیستم در اختالل ای، ایجادشبکه امنیت هایسیاست اتخاذ

-فعالیت گسترش.( 1۰5، ص 13۹1 )هاشمی مزینانی، است شده بینیارتباطی پیش هایسیستم

 مشروع هایراه تمهید، جوانان و نوجوانان مناسب فرهنگی تولیدات افزایشو  فرهنگی های

 اقوام ویژه راهبردهای، المللیدر صحنه بین عمومی دیپلماسی از استفاده ،مردم نیازهای یارضا
 عملیات، های الزمدر مناطق محروم و دور از مرکز و اختصاص بودجه مختلف هایقومیت و

 بخشی آگاهی و انجام تبلیغات هوشمندانه، با  منطقی و هوشمندانه اقدامات انجام با متقابل روانی
 ها،سخنرانی و سمینارها برگزاری ، ارتباطی و  اطالعاتی و ایرسانه ابزارهای از استفاده با  عمومی

 (13۸۹)تجری،از راهبردهای مقابله با جنگ نرم باشد  تواندمیاندیشی  آزاد هایکرسی اندازی راه

 کتابداری حرفه کارکردهای جامعه، در جدید شرایط ایجاد و اطالعات دنیای در تحوالت ایجادبا 
 حرفه، برای جدید شرایط پیامدهای ترینمهم از. است نموده زیادی تغییرات نیز رسانیاطالع و

 برای اینترنت به جامعه بیشتر اتکای اطالعات، به جامعه واسطهبی و مستقیم دسترسی افزایش

 حوزه در غیردولتی و تجاری هایبخش برجسته و گسترده حضور اطالعاتی، نیازهای رفع

 توانمی را جامعه در اطالعات نقش شدن ارزشمند و اطالعاتی منابع انواع تولید سادگی اطالعات،
 . ( ۴ص. ،13۸۲فتاحی،)  برشمرد

 ها،اندیشه و افکار و اعتقادات و باورها در تغییر شد، ذکر نرم جنگ اهداف در که گونههمان 

 متخصصان و کتابداران اینکه به توجه با. باشدمی آن اهداف مهمترین از جامعه رفتار و تفکرات
 و معنوی ، فکری زیربنای ساختن در اطالعات، به دسترسی هایواسطه عنوان به رسانیاطالع

 به تأثیر نرم جنگ اهداف با تقابل در رو این از نمایند،می ایفا را مهمی نقش جامعه رفتاری

 پذیرد،می انجام ابزارها انواع با اطالعات انتشار نرم جنگ در که آنجایی از .داشت خواهند سزایی
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 انجام و آن اثرات نمودن خنثی جهت در توانندمی نیز رسانیاطالع متخصصان و کتابداران

  جامعه، در رسانیاطالع متخصصان  و کتابداران نقش به توجه با.  نمایند تالش متقابالنه اقدامات

 به نرم جنگ هایشاخص  خصوص در  صاحبنظران و متخصصان این حوزه هایدیدگاه کسب

 اثرات تعدیل منظور به ارتباطات و اطالعات حوزه در نرم جنگ با مقابله راهبردهای ویژه
 با که استاین پژوهش این دراصلی  مسأله. باشد مفید بسیار تواندمی جامعه در آن ناخواسته

 گذاریتأثیر میزان و نرم جنگ هایشاخص خصوص در پژوهش جامعه هایدیدگاه کسب
 نقش برای پیشنهادهاییراهبردها و  نرم، جنگ با مقابله در رسانی اطالع متخصصان و کتابداران

 عمومی هایآگاهی افزایش و نرم جنگ اثرات نمودن خنثی جهت در قشر این قویتر هرچه آفرینی

 . شود ارائه

 پيشينه پژوهش

 ولیکن است نشده انجام نرم جنگ حوزه در پژوهشی شناسیعلم اطالعات و دانش حوزه در 

 شناخت هدف با تحقیقی (13۸۹)فریدپور. است اشاره قابل ذیل هایپژوهش ،هاحوزه سایر در
 جامعه بازدارندگی ضریب باالبردن منظور به اینترنت در نرم جنگ عملی و تئوریک هایشیوه

 آن اهداف به زدن ضربه و تاکتیک این کارگیری به و دشمن نرم تهدیدات نمودن خنثی ایران،

 ارتباطات گروه علمی هیأت عضو استادان از نفر 3۸ پژوهش این آماری جامعه. است داده انجام

 پژوهش این نتایج. است بوده تحقیقات و علوم و مرکزی تهران واحدهای اسالمی آزاد دانشگاه
 نوع این سازیخنثی و نرم جنگ برابر در جامعه بازدارندگی ضریب باالبردن برای که  داد نشان

 به( 13۹۰)بهرامی  بخشیم. آگاهی خود جامعه به غیرمستقیم و پنهان هایروش از باید تهدید
 راهنمایی دوره در پرورشی هایفعالیت طریق از نرم جنگ با مقابله آموزش چگونگی بررسی

 پژوهش این نتایج. است پرداخته زنجان شهر پرورشی مربیان و صاحبنظران دیدگاه از تحصیلی
 .دارد وجود نرم جنگ با مقابله و پرورشی هایفعالیت بین معناداری رابطه که است داده نشان

 نرم جنگ با مواجهه در ایران اسالمی جمهوری راهبردهای بررسی به( 13۹1) مزینانی هاشمی

 مهمترین که داد نشان پژوهش این نتایج. است پرداخته صاحبنظران دیدگاه از سایبری فضای در

 وب فیلترینگ ، سایبری فضای در نرم جنگ با مواجهه در ایران اسالمی جمهوری راهبردهای
 اتخاذ و ملی، اینترنت اندازیراه بومی، اجتماعی هایشبکه اندازی راه مختلف، سایتهای
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-شبکه هایزیرساخت ایجاد اینترنت، پهنای و سرعت افزایش مانند تشویقی و ایجابی راهبردهای

 بررسی به خود پژوهش در( ۲۰۰۹)1سالتر. است عمومی هایآگاهی افزایش و قدرتمند ای

 روسیه و ترکیه در شرقی مرزهای پایداری و امنیت بر تأثیر برای نرم قدرت از استفاده سودمندی

 پایداری و امنیت برقراری برای نرم قدرت از استفاده داد نشان پژوهش این نتایج. است پرداخته
 خواهد سخت قدرت جایگزین آینده در و است رویکرد بهترین اروپا اتحادیه شرقی مرزهای

 و عدالت حزب حکومت دوره در نرم قدرت بررسی به خود پژوهش در( ۲۰1۰)۲آلپایدین .شد
 قدرت است داده نشان پژوهش این نتایج. است پرداخته ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۲ هایسال طی در توسعه

های انجام های پژوهشیافته.است زده رقم را مثبتی نتایج و یافته افزایش دوره این طی در نرم

ها رویکرد جنگ نرم و استفاده از قدرت نرم را دهد که دولتشده در حوزه جنگ نرم نشان می
گذاری جنگ تأثیردهند و به اهمیت و های کشنده  ترجیح میابزارها و سالحبه جنگ سخت با 

های غیرمستقیم، افزایش آگاهی ها استفاده از روشنرم تاکید دارند. همچنین در این پژوهش
جامعه درباره جنگ نرم و استفاده از راهبردهای کنترلی و محدودکننده فضای مجازی در کنار 

یر ایجاد فضاهای مجازی بومی  برای مقابله با جنگ نرم مورد ظیقی نراهبردهای تربیتی و تشو
تاکید قرار گرفته است. به طور کلی قدرت نرم به عنوان ابزاری برای برقراری امنیت و پایداری 

 در کشورها ذکر شده است.  

 شناسی روش
ای است که . ابزار گردآوری اطالعات، پرسشنامهاز نوع پیمایشی کاربردی است پژوهش این

 ستادانا از تن چند توسط آن روایی و شده تهیه مرتبط یهاپژوهش و منابع و متون از استفاده با

 سؤالاصلی پژوهش مطرح شده است که  سؤال 6در این پرسشنامه . است شده تأیید و بررسی
دوم درباره اهمیت  سؤالگویه،   13اول درباره میزان کارایی ابزارهای اطالعاتی جنگ شامل 

های هدف در جنگ نرم سوم درباره میزان اهمیت گروه سؤالگویه،  ۷اهداف جنگ نرم شامل 
نرم شامل  جنگ با مقابله عمومی راهبردهای گذاریتأثیر چهارم درباره میزان سؤالگویه،  ۴شامل 

 پیشبرد در رسانی اطالع متخصصان و کتابداران گذاریتأثیر پنجم درباره میزان سؤالگویه،  ۷

 و کتابداران تأثیر هفتم درباره میزان سؤالگویه و  ۷شامل  نرم جنگ با  مقابله کنترلی  راهبردهای

                                                           
1Eric Michel Salter 

2UTKU ALİ RIZA ALPAYDIN 
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گویه است.  15نرم شامل  جنگ با مقابله مشوقانه راهبردهای پیشبرد در رسانی اطالع متخصصان

محاسبه شده است  ۸3/۰ عدد اس اس پی افزاراس نرم در آلفاکرونباخ آزمون پرسشنامه با پایایی

 اعضای استادان، از نفر  65 پژوهش این جامعه.  است پرسشنامه پایایی باالی میزان دهندهنشان که

 و پژوهشی هایسازمان ها،پژوهشگاهشناسی علم اطالعات و دانش متخصصان و علمی هیأت
 تکمیل پرسشنامه ۴5 تعداد  که است بوده دسترس در هدف گروه صورت به دولتی هایدانشگاه

 شد.

 هاي پژوهش يافته

 دارند؟ كارايی ميزان چه تا نرم جنگ اطالعاتی ابزارهاي. 1 هاي مرتبط با سؤاليافته

 از نرم جنگ در ارتباطی و اطالعاتی ابزارهای از هریک کارایی میزان دهندهنشان 1 جدول 

  .است پژوهش جامعه نظر
 

 شناسیو دانش  ميزان كارايی ابزارهاي جنگ نرم از نظر متخصصان علم اطالعات.درصد 1 جدول
 خیلی کم کم ایتا اندازه زیاد خیلی زیاد ابزارها

 1/11 ۷/6 ۷/۲6 ۲/۲۲ 3/33 ارتباطی وسایل
 ۰ ۰ ۲/۲ 6/15 ۲/۸۲ ای ماهواره های شبکه

 ۴/۴ ۲/۲۲ ۸/3۷ ۴/۲۴ 1/11 هنری آثار
 ۷/6 3/13 ۹/۲۸ ۷/۲6 ۴/۲۴ موسیقی

 ۰ 6/15 ۴/۲۴ ۷/۲6 3/33 تئاتر و سینما
 ۴/۴ ۹/۲۸ ۷/۲6 ۹/۲۸ 1/11 کتب

 ۰ 1/11 ۷/۲6 ۸/3۷ ۴/۲۴ مطبوعات
 ۰ ۷/6 ۴/۴ 6/35 3/53 تلویزیونی های شبکه

 ۰ ۴/۲۴ ۲/۲۲ ۹/۲۸ ۴/۲۴ رادیویی های شبکه
 ۰ 6/۷ ۲6/۷ ۲/۲۴ ۴/۲۴ وبالگها

 ۰ ۹/۸ ۲/۴۲ 6/35 3/13 الکترونیکی پست
 ۰ ۰ ۹/۸ ۹/۲۸ ۲/6۲ اجتماعی های شبکه

 ۰ ۰ ۸/1۷ 1/31 1/51 اینترنتی گاههای وب

 شبکه %۲/6۲ نظر از اینترنتی، گاههایوب ، دهندگان پاسخ %1/51 نظر از فوق جدول مطابق

 به ایماهواره هایشبکه %۲/۸۲ نظر از و تلویزیونی، هایشبکه %3/53 نظر از اجتماعی، های

 . دارند کارایی نرم جنگ در زیاد خیلی میزان
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 دارند؟ اهميت اندازه چه تا اطالعاتی نرم جنگ اهداف. 2 هاي مرتبط با سؤاليافته

 باورهای و اعتقادات در تغییر ایجاد پژوهش جامعه %۷/66 نظر از ۲ جدول نتایج به توجه با

 تفرقه و اختالف ایجاد %3/53 نظر ازجامعه و  زندگی سبک در تغییر ایجاد %6۰ نظر از جامعه،

 .  دارند اهمیت نرم جنگ اهداف عنوان به زیادی خیلی میزان به ، ها، فرقه و مذاهب بین
 یشناس دانش و اطالعات علم متخصصان دگاهيد از نرم جنگ اهداف تياهم زانيم درصد. 2 جدول

 خیلی کم کم ایتا اندازه زیاد خیلی زیاد اهداف/ دیدگاه
 ۰ ۰ ۴/۴ ۹/۲۸ ۷/66 جامعه باورهای و اعتقادات در تغییر

 ۰ ۰ 3/13 3/33 3/53 ها فرقه و مذاهب بین تفرقه
 ۰ ۰ ۷/6 3/33 6۰ جامعه زندگی سبک در تغییر

 ۰ ۴/۴ ۹/۲۸ ۴/۴۴ ۲/۲۲ سیاسی ساختار در تغییر
 استحاله و جامعه ارزشهای تغییر

 فرهنگی
۹/۴۸ ۷/۴6 ۴/۴ ۰ ۰ 

 ۰ ۲/۲ 3/33 6/35 ۹/۲۸ قومی واگرایی تقویت و تشدید
 ۰ 3/13 1/31 6/35 ۲۰ جامعه اقتصادی ساختارهای تغییر

 ميزان چه تا جامعه در اطالعاتی نرم جنگ در هدف هاي گروه. 3سؤالهاي مرتبط با يافته

 هستند؟ توجه مورد

 هدف مورد زیاد خیلی میزان به نرم جنگ در نوجوانان و جوانان %۸/۸۴ نظر از 3 جدول مطابق 

 . هستند

 یشناس دانش و اطالعات علم متخصصان دگاهيد از نرم جنگ هدف يگروهها تياهم زانيم درصد.3جدول 

  مردم عامه نوجوانان و جوانان نخبگان رهبران هدفی گروهها
 ۰ ۰ ۰ ۷/6 کم خیلی

 ۰ ۰ ۴/۴ ۲۰ کم
 ۴/۲۴ ۲/۲ 6/15 3/33 ای اندازه تا

 1/31 3/13 1/31 ۷/۲6 زیاد
 ۴/۴۴ ۸/۸۴ ۹/۴۸ 3/13 زیاد خیلی
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 گذارتأثير اندازه چه تا نرم جنگ با مقابله عمومی راهبردهاي. 4سؤالهاي مرتبط با يافته
  هستند؟

 افزایش %۷/66 فرهنگی، هایفعالیت گسترش دهندگانپاسخ %۴/6۴ نظر از ۴ جدول مطابق
 خیلی میزان به عمومی بخشی آگاهی %۸۰ نظر از و جوانان، و نوجوانان مناسب فرهنگی تولیدات

 . هستند گذار تأثیر نرم جنگ با مقابله جهت در زیاد
گذاري راهبردهاي عمومی مقابله با جنگ نرم از ديدگاه متخصصان علم اطالعات تأثير. درصد ميزان 4جدول

 و دانش شناسی
 خيلی كم كم ايتا اندازه زياد خيلی زياد ديدگاه /راهبردهاي عمومی

 ۰ ۲/۲ ۹/۸ ۴/۲۴ ۴/6۴ فرهنگی فعالیتهای گسترش
 ۰ ۰ ۴/۴ ۹/۲۸ ۷/66 فرهنگی تولیدات افزایش

 ۰ ۲/۲ 1/11 ۸/3۷ ۹/۴۸ نیازهای مردم ارضای مشروع راههای
 ۰ ۷/6 ۸/1۷ ۴/۴۴ 1/31 عمومی دیپلماسی از استفاده

 ۰ ۴/۴ 3/13 ۲/۴۲ ۴۰ اقوام ویژه راهبردهای
 ۰ ۴/۴ ۴/۲۴ 1/31 ۴۰ متقابل روانی عملیات
 ۲/۲ ۰ ۷/6 1/11 ۸۰ عمومی بخشی آگاهی

 كنترلی راهبردهاي پيشبرد در رسانیاطالع متخصصان و كتابداران: 5 سؤالهاي مرتبط با يافته
 تأثير اندازه چه تا ارتباطات و اطالعات حوزه رد نرم جنگ با مقابله محدودكننده و

  گذارهستند؟

 خیلی میزان به  ایشبکه امنیت ایهسیاست اتخاذدهندگان پاسخ  %6/15 نظر از 5جدول  مطابق

  است.  گذار تأثیر زیاد
كتابداران و متخصصان اطالع رسانی در راهبردهاي عمومی از نظر متخصصان علم  تأثيرميزان  .5جدول

 شناسیاطالعات و دانش
 خیلی کم کم ایتا اندازه زیاد خیلی زیاد راهبردهای کنترلی/ دیدگاه

 ۸/1۷ ۲/۲۲ ۴۰ 1/11 ۹/۸ معاند سایتهای وب فیلترینگ
 های شبکه به دسترسی کردن محدود

 اجتماعی
۲/۲ 3/13 ۸/3۷ ۹/۲۸ ۸/1۷ 

 ۹/۴۸ ۴/۲۴ ۲۰ ۲/۲ ۴/۴ اینترنت به دسترسی سرعت و کیفیت کاهش
 ۹/۴۸ ۷/۲6 ۲۰ ۲/۲ ۲/۲ الکترونیکی پست کردن محدود

 ۷/6 1/11 3/33 3/33 6/15 ای شبکه امنیت سیاستهای اتخاذ
 ۸/3۷ 1/31 ۲۰ ۹/۸ ۲/۲ ایماهواره سیستمهای در اختالل

 ۸/3۷ 1/31 ۸/1۷ ۹/۸ ۴/۴ ارتباطی سیستمهای در اختالل
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 راهبردهاي پيشبرد در رسانی اطالع متخصصان و كتابداران. 6 سؤالهاي مرتبط با يافته

  گذارهستند؟ تأثير اندازه چه تا ارتباطات و اطالعات حوزه در  نرم جنگ با مقابله مشوقانه

 وب اندازی راهدر   %۲/6۲  نظر از کتابداران .و متخصصان اطالع رسانی 6 جدول مطابق

 از ، ایرسانه تبلیغات تقویت و نشریات و کتب نشر در %1/51 نظر از مناسب، و مفید سایتهای

 . هستند گذارتأثیر زیاد خیلی میزان به جاری، رسانی آگاهی هایسرویس ایجاد در %۴/6۴ نظر

نرم از نظر متخصصان علم  جنگ با مقابله مشوقانه راهبردهاي پيشبرد در تأثير درصد ميزان. 6 جدول
 اطالعات و دانش شناسی

 خیلی کم کم ایتا اندازه زیاد خیلی زیاد مشوقانهی راهبردها
 ۷/6 ۲/۲ ۷/۲6 3/33 1/31 اجتماعی بومی هایشبکه اندازی راه

 3/13 6/15 6/35 3/13 ۲/۲۲ ملی اینترنت اندازی راه
 ۲/۲ ۰ ۸/1۷ ۸/1۷ ۲/6۲ مفید سایتهای وب اندازی راه

 ۰ ۲/۲ ۲۰ ۷/۲6 1/51 نشریات و کتب نشر
 ۲/۲ ۴/۴ 1/11 3/33 ۸/۴۸ تلویزیونی و رادیو هایبرنامه

 ۲/۲ ۲/1 1/11 ۲۰ ۴/6۴ رسانیآگاهی هایسرویس
 ۲/۲ ۴/۴ 3/13 ۹/۲۸ 1/51 ایرسانه تبلیغات تقویت
 ۴/۴ ۴/۴ 1/11 ۸/3۷ ۲/۴۲  الکترونیک پست هایسرویس

 ۰ ۴/۴ 6/35 3/33 ۷/۲6 روشنگرانه برگزاری سمینارهای
 ۲/۲ ۲/۲ 3/13 ۲/۴۲ ۴۰ مناسب اطالعاتی هایبانک ایجاد

 ۲/۲ ۷/6 ۹/۲۸ 6/35 ۷/۲6  آموزشی هایکارگاه برگزاری
 ۲/۲ ۹/۸ ۴/۲۴ 6/35 ۹/۲۸ جزوات و بروشورها تهیه

 ۰ 1/11 6/15 ۷/۲6 ۷/۴6 پاسخگویی آنالین خدمات ایجاد
 ۴/۴ ۲۰ 1/31 ۴/۲۴ ۲۰ کتابخوانی مسابقات برگزاری
 ۰ 1/11 ۸/3۷ 1/31 ۲۰ کتاب هاینمایشگاه برگزاری

 اهمیت  میزان و نرم جنگ اهداف اهمیت میزان بین در این پژوهش وجود رابطه معنادار

به عناوان فرضیه مورد آزمون قرار  پژوهش جامعه نظر ازنرم  جنگ با مقابله عمومی راهبردهای

 اسپیرمن همبستگی آزمون از آنها همبستگی ضریب تعیینآزمون این رابطه و  برای گرفته است.

 رابطه معنادار آزمون عدد صفر محاسبه شده و داریمعنی سطح، ۷طبق جدول . است شده استفاده

 جامعه نظر ازنرم  جنگ با مقابله عمومی راهبردهای اهمیت و نرم جنگ اهداف میزان اهمیت بین
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 دهنده نشان که است آمده دست به 55/۰ آزمون این در همبستگی ضریب. شودمی تأیید پژوهش

 . باشد می متغیر دو این متوسط همبستگی

 اهميت راهبردهاي جنگ نرم و هداف اهميت بين رابطه سنجش براي اسپيرمن همبستگی آزمون. 7جدول

 پژوهش جامعه نظر از نرم جنگ با مقابله عمومی

 ضریب همبستگی  داریسطح معنی هامتغیرها / شاخص

 میزان اهمیت اهداف جنگ
۰۰/۰ 55/۰ 

 میزان اهمیت راهبردهای عمومی 
 

 و پيشنهادها گيرينتيجه
علم اطالعات و  متخصصان و صاحبنظران دیدگاه از پژوهش یک سؤال نتایج به توجه با

 ستا این امر این دلیل. دارند نرم جنگ در را کارایی بیشترین ایماهواره هایشبکه ،شناسیدانش

 هایشبکه. است پسندترعامه و افتهی بیشتری عمومیت جامعه میان در ماهواره از استفادهکه 

 بویژه جامعه مختلف افشار میان در خود تعاملی و اجتماعی ماهیت دلیل به مجازی اجتماعی

 تفکرات گسترش و خودجوش هایحرکت اندازیراه در بالقوه هایظرفیت دلیل به و جوانان

 ویژه به مجازی فضای بر مبتنی ابزارهایهمچنین .  است یافته بسیار کارایی و رواج مختلف،

مورد  نیز( 13۸۹) فریدپور پژوهش در مسأله این دارند نرم جنگ در را بسیاری کارایی اینترنت

است.  پیشنهاد شدههای مختلفی برای خنثی نمودن حمالت در این حوزه گرفته و راه اربحث قر

تغییر در اعتقادات و باورهای جامعه و ایجاد تغییر در رفتار  ،پژوهش دوم سؤالدر تحلیل نتایج 

ای و مذهبی از مهمترین اهداف و سبک زندگی و سپس ایجاد و دامن زدن به اختالفات فرقه

هدف اصلی راه اندازی جنگ نیز  مشابههای نتایج پژوهش . در  جنگ نرم برشمرده شده است

است. با  ذکر شده نرم استیال بر تفکر و تغییر تفکرات جوامع برای همسوشدن با استعمارگران

پژوهش، بیشترین هدف جنگ نرم جوانان و نوجوانان هر سوم  سؤالتوجه به نتایج پاسخ به 

باشد که ذهن و تفکر جوانان آمادگی پذیرش افکار و  آن تواند به دلیلاست، این امر می جامعه

باورهای جدید را داشته و در عین حال این قشر بیشترین سروکار را با ابزارهای جنگ نرم دارند 

. از طرف دیگر این قشر آینده سازان هر ملتی هستند و همسویی باورهای ایشان با استعمارگران 
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 ( 13۹۰) نماید. همانگونه که بهرامیهای مدید تضمین میمدتبرای را های آنها برنامه ی، اجرا

در پژوهش خود قشر نوجوان را مورد بررسی قرار داده و به بررسی و پیشنهاد راهکارهای هم 

مطابق نتایج این پژوهش و در  .پرورشی برای این قشر در مقابله با جنگ نرم اشاره نموده است

بخشی عمومی است. با توجه گذاری آگاهیتأثیرمیزان  پژوهش، بیشترینچهارم  سؤالپاسخ به 

و کارایی را در  تأثیربه رسالت کتابداران و متخصصان اطالع رسانی، این راهبرد نیز بیشترین 

های گسترش فعالیت .داردمقابله با جنگ نرم و احیای باورها و اعتقادات ملی و مذهبی را 

گذاری تأثیردگاه جامعه این پژوهش بیشترین میزان فرهنگی و افزایش تولیدات فرهنگی نیز از دی

این خود به  یها( نیز در پژوهش13۸۹( و فریدپور )13۹۰) (، بهرامی13۹1) را دارند. هاشمی

اند. از دیدگاه جامعه این پژوهش راهبردهای کنترلی و محدودکننده  کمترین اذعان نمودهامر 

د و نهادهای کالن کشور در تدوین و اجرای نرا دارارتباط را با حوزه کتابداری و اطالع رسانی 

که این رویکرد باید تغییر یافته و این قشر که جزو فرهیختگان  بهتر باشد شاید، آن دخیل هستند

تری ایفا نمایند. بایست در این خصوص نقش پررنگو دست اندرکاران فرهنگی کشور هستند می

راهبردهای کنترلی و ( نیز 13۸۹و فریدپور ) (13۹۰) (، بهرامی13۹1) های هاشمیدر پژوهش

راهبردهای فرهنگی و مشوقانه و غیرمستقیم در بر کمتر مورد بررسی قرار گرفته و محدودکننده 

کتابداران و متخصصان   ،شده است. طبق نظر جامعه این پژوهش تاکیدها نتایج این پژوهش

ه اندازی وب سایتهای مفید و مناسب، در را دهای تشویقیردر راستای اجرای راهب اطالع رسانی

رسانی و اشاعه اطالعات و ایجاد خدمات های آگاهینشرکتب و نشریات مناسب، ایجاد سرویس

را دارند. با توجه به نقش کتابداران و  تأثیرت فرهنگی افراد بیشترین سؤاالآنالین پاسخگویی به 

رسد چون این راهبردها در بسیاری می رسانی در جامعه این نتایج بدیهی به نظرمتخصصان اطالع

برای نیل به اهداف این موسسات مورد توجه قرار گرفته  هااز مراکز اطالع رسانی و کتابخانه

 است که در جهت مقابله با جنگ نرم نیز کارایی به سزایی خواهند داشت. در پژوهش فریدپور

تر ذکر شده است رتر و نتیجه بخشتفاده از راهبردهای مشوقانه و غیرمستقیم مثمرثماس( 13۸۹)

های پرورشی و فرهنگی برای دانش آموزان در مقابله با جنگ ( برنامه13۹۰و در پژوهش بهرامی)

های مشابه، جنگ نرم با هدف استحاله باورها اند. با توجه به این پژوهش و پژوهشنرم ارائه شده

و ارتباطی در مقابله شدید با ملت ما قرار و اعتقادات جامعه و با استفاده از ابزارهای اطالعاتی 

راهبردهای  رسانی در اجرایکتابداران و متخصصان اطالع دارد و طبق نظر جامعه این پژوهش
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کتابداران و متخصصان توسط  فرهنگی در حوزه اطالعات و ارتباطاتی هابرنامه و آگاهی بخش

و با توجه به نتایج مطلب با توجه به این . و نقش به سزایی خواهند داشت  تأثیررسانی اطالع

شود نقش کتابداران و متخصصان اطالع رسانی در تقویت راهبردهای این پژوهش مشخص می

در تعدیل . در عین حال این گروه باید در تدوین و استدهنده بسیار مهم مشوقانه و آگاهی

ات منفی شود تأثیره مقاومت و تواند منجربهای کنترلی و محدود کننده که گاه میسیاستاجرای 

شود نهادهای کتابداری نقش موثری را ایفا نمایند. دراین خصوص پیشنهاد میو شوند عمل ، وارد 

و اطالع رسانی به ویژه انجمن کتابداری و اطالع رسانی با ایجاد ارتباط با متولیان مقابله با جنگ 

طات و فناوری اطالعات و مرکز ملی نرم مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت ارتبا

های های کالن مقابله با جنگ نرم همسو با رسالتریزی و تدوین سیاستفضای مجازی در برنامه

شود که مراکز اطالع رسانی و گذار باشند. همچنین پیشنهاد میتأثیررسانی ، کتابداری و اطالع

های خود و سایر نهادهای مرتبط با هدف تای را با استفاده از ظرفیهای ویژهها برنامهکتابخانه

ن به اجرا در آورند. در این آتقویت و رشد آگاهی عمومی از اهداف جنگ نرم و مقابله با 

های دانشگاهی و آموزشی به دلیل ویژگی خاص جامعه های عمومی و کتابخانهخصوص کتابخانه

بیشترین مسوولیت را دارند. به های هدف جنگ نرم هستند استفاده کنندگانشان که جزو گروه

شود رسانی در حوزه جنگ نرم پیشنهاد میمنظور آگاهی بخشی کتابداران و متخصصان اطالع

های عمومی، دانشگاهی و آموزشی انجام پذیرد تا به طور های مشابهی در حوزه کتابخانهپژوهش

قرار  زه مورد بحث و بررسیویژه نظرات کتابداران این مراکز برای مقابله با جنگ نرم در هر حو

  مناسب به عمل آید. گیرینتیجه از آن و گرفته
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