
 

 

 

چگونگی تأثير جنگ روانی حریفان بر امنيت آجا و ارایه راهکارهای 

 ای با آنمقابله
 1احمد صفری نژاد

 16/09/1400:مقاله پذیرش                                                                                                                        19/07/1400: مقاله دریافت

  چکيده

با آن  ایمقابلهمقاله حاضر با موضوع چگونگی تأثير جنگ روانی حریفان بر امنيت آجا و ارایه راهکارهای 

صلی تبيين چگونگی جنگ روانی حریفان )ذهنی، عينی( و تأثير آن بر امنيت آجا ست. متغيرهای با هدف ا ا

اند. نوع تنقيز اصللللی تأثيرر ار ار قریز آرمون دریدمن تنت نرف اد ار ای.ای.ای.ای اسلللتدرا   لللد 

شنهادهای تنقيز ب ست. اهم اي سای نتایج به دست آمد  ار تنقکاربردی و روش آن توصيفی تنليلی ا يز ر ا

انه ارتش، مدیریت رسلل های تلوی یونی هددمند به منظور نمایش اقتدار و توان دداععبارتند ار: سللا ت برنامه

 یهاآمور انسجاف اسالمی و همچنين  –ارایه واحد درسی وحدت ملی ، توسط سارمان عقيدتی سياسی ارتش

ها و مقاقع مدتلف تنصيلی، برر اری مانورهای مشترک و .ا در دور دینی با نگرش جنگ روانی د منان  .ا

های ضللد انقالو و اد ایش های سللوم منادقين و رروه مرکب با کشللورهای همسللایه، ادشللارری د اليت

 سياسی. –بصيرت امنيتی 

 ایجنگ روانی حریفان، امنيت آجا، اقدامات مقابلهان کليدی: گواژ
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 مقدمه
صار ر  ته  ی به عنوان  جنگ روانی شه در اع با ر  ت رمان تکامل  دا ته وادید  اجتماعی ری

ادید  )سللال،(، مبدل  للد  اسللت. در واقع  نیترو  طرناک نیترد يچيیادته و امرور  به یکی ار ا

روانی ادراد جام ه ار قریز ت ادل اسلللت. روانی جام ه هدف ار جنگ روانی، بر هم ردن ت ادل 

. در عصر حاضر با  وردبرهم می، رعب و وحشت یدياکاذیب، ا اعه یای و ناامادش  ای ات، 

و  لليميایی و  یابه اب ار و ادوات ايچيد ، مانند تسلللينات هسللته یابیو دسللت صللن تايشللردت 

شتری یادته سامانه س ت بي های الکترونيکی، رادیو و تلوی یون رادار و جراید؛ اب اد جنگ روانی و

ست. به رونه س ایی  ريکه عالو  بر تدریب و دریب ذهنی قوای د من، تأث یاا سه  .داردمنفی ب در 

سرکردری آمریکای جنایتکار هموار   سوی د منان آن به  سالمی ایران ار  دهه ر  ته جمهوری ا

با  آمد های به عمل مورد تهدیدهای مدتلف بود  و برابر بررسلللی این تهدیدات در قول رمان 

سترش دناوری رویکردها ست. ار جمله این  يو ی نوین و ايچيد ر توان ها میای به  ود رردته ا

ستقيم اذهان و چگونگی نگرش کارکنان آجا به مسائل د يل در امنيت  به جنگ روانی که به قور م

ملی را هدف قرار داد  اسللت ا للار  کرد. تا کنون حریفان با در ا تيار دا للتن مالکيت دناوری و 

رها توانایی الرمه در هدایت جنگ روانی را بدست آورد  که نظاميان ارتش تنميل آن به سایر کشو

سه با  ست. کارکردهای جنگ روانی در مقای ستثنی ني سالمی ایران ني  ار این تهدیدات م جمهوری ا

سایر دنون جنگ به لناظ تأثيرر اری بيشتر و ماندراری آن و همچنين مقرون به صرده بودن آن ار 

های شی رردته و در حال حاضر با تبيين اقدامات جنگ روانی حریفان در حور سایر دنون جنگی اي

کنند. )راهبردی، تاکتيکی و تنکيمی( نسللبت به اعمال اهداف ار قبل ت يين  للد  اقداف می مدتلف

ها به دليل تأثيرر اری آنی و دردی ار اهميت اقدامات آدندی در حور  تاکتيکی نسبت به سایر حور 

ترین عملکرد این حور  )تاکتيکی( هدف قرار دادن اذهان کارکنان و ردار اسللت. مهمبيشللتری بر و

های منفی برای کارکنان آجا است. امنيت نظامی آجا ار مسائلی است که هموار  مورد ایجاد نگرش

ای ني  مورد های ايچيد ها و تاکتي توجه د لللمنان  .ا.ا بود  و برابر  لللواهد موجود،  للليو 

، جنگ روانی یکی ار مسلائلی اسلت که در اعصلار ر  لته و حال امنيت دهندیمی قرار برداربهر 

سب و مقابله راهکارنظامی را مورد تهدید قرار داد  و  نا ت د من در این حور  و اتداذ  ای منا

های و موثر ار اهدادی است که باید به قور جد مورد بررسی علمی قرار ريرد. برابر بررسی به موقع

ای )حتی با حضور سال ر  ته این تهدیدات ار سوی نيروهای درامنطقه 500مل آمد  در قول به ع
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در حور  عملياتی( اعمال  د  که در سه دهه ر  ته با ا غال دو کشور ار همسایگان  .ا.ا )عراق 

ستان( و ایجاد  اایگا  نظامی متنرک و همچنين با جنگ  300اایگا  نظامی ثابت و حدود  14و ادغان

سطح بين سی در  شروع نيروهای درامنطقهروانی ایران هرا ضور نام سترش ح به  ایالمللی موجب ر

های مدتلف وجود ی آمریکا بود  و برابر  للواهد امکان تداوف این حضللور در اثر  فلتسللرکردر

کند که تنقيز علمی برای  لللنا ت اهداف،  للليو  و  لللگردهای دارد. به همين دليل ایجاو می

و  ی ايشگيریراهکارهار  جنگ روانی و تأثير آن بر امنيت آجا انجاف و نسبت ارایه حریفان در حو

سالمی ایران ار ا برای نيل به امنيت اایدار در آجط ساری مرتب نثی اقداف  ود. د منان جمهوری ا

سا تن امنيت آجا اقداف میی ها و  گردهای مدتلف يو  کنند. تهدیدهای نظامی، برای  د ه دار 

صلی که منقز در این تنقيز مورد نرف،  سئله ا ستند. م سایبری، روانی و ... ار جمله این اقدامات ه

ا آن ای بنظر دارد این است که تأثير جنگ روانی حریفان بر امنيت آجا چيست و راهکارهای مقابله

   کدامند؟

 مبانی نظری
ار جمله اقدامات  ير قابل انکار بود  و  بينی ردتارهای امنيتی آنان عليه  .ا.ا نا ت د من و ايش

منيط امنيتی ايرامون  .ا.ا و بایسلللت به قور مسلللتمر این اقداف مورد توجه قرار ريرد. هموار  می

ر آمریکا و رژیم ا غالگایاالت متند  د منان آن )به سرکردری تهدیدهای بالقو  و بالف ل ار سوی 

حور  جنگ روانی در  طر بود  و بدون توجه به در  ، به  صلللو امنيت نظامی  .ا.اعليه قدی( 

سناریوهای حریفان در حور  جنگ روانی، امکان  نا ت د من کاهش می تفکر یابد. اقدامات و 

مؤثر در مقابل ی  هجوف همه جانبه را ضللروری سللا ته ی دداعی راهکارهاارایه های در اتانسلليل

ست ست ضمن  نا ت د من در حو .ا سایی به عبارت دیگر الرف ا سبت به  نا ر  جنگ روانی ن

اقدامات الرمه به عمل آید. د منان جمهوری اسالمی ه ی موجود برای مقابله با این هجمهاتيظرد

سبت به اجرای جنگ روانی اقداف و  ه بایران هموار  با  يو  و  گردهای مدتلف، متغير و متنوع ن

صد  د ه وارد کردن به منيط امنيتی دارند. ی قور ستقيم ق ستاوردها نیترب رگکی ار م این  ید

 تنقيز  نا ت د من در حور  جنگ روانی بود  که ار اهميت بس ایی بر وردار است.

سيب هاحور  نا ت و مقابله با تهدیدات د منان در  سدت و ...( که موجبات آ ی د اليتی )نرف، 

مسلللح اسللت. ار تأثيرهای  نيروهای ، ار وظایف ذاتیکنندیمامنيتی عليه جمهوری اسللالمی دراهم 

توان به مسلللائلی ار قبيل ایجاد یأی و نا اميدی و القام  م جنگ روانی حریفان در منيط آجا می
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صل والیت دقيه، اد ایش  ،اندو  سائل مدتلف به  صو  ا تدریب اذهان، بدبينی، ایجاد ابهاف در م

در بين کارکنان آجا رردد. جنگ . های مدتلف امنيتی و ..نگرانی، ایجاد ا تالف و تقابل در حور 

روانی به دليل تأثيرر اری بيشلللتر، کم ه ینه بودن، آثار تدریبی ریاد، ماندراری بيشلللتر و ... مورد 

توجه حریفان بود  و ضرورت دارد ضمن  نا ت  يو  و  گردهای حریفان و تأثير آن بر امنيت 

 اف رردد.آجا نسبت به تبيين راهکارهای ايشگيری و  نثی ساری آن اقد

 ؟چيست های جنگ روانی د منان جمهوری اسالمی ایران کدامند و تأثير آن بر امنيت آجاتاکتي 

ل رسانه، های عينی مثهای ذهنی تددیر، تشجيع، تطميع، تنری ، ت ميم و همچنين تاکتي تاکتي 

امنيت  هيتبليغات، درصلللت قلبی، تغيير نگرش ار جمله اقدامات تأثيرر ار جنگ روانی حریفان عل

 است.ا آج

 پيشينه تحقيق

تدوین درآیند تم سللاری با اسللتفاد  ار موارد هماهنگی و عدف هماهنگی در عمليات روانی، ن اجا،  

 1390سرهنگ ستاد اصغر رضوانی، سال 

 تاریخچه جنگ روانی

متر کای به قدمت تاریخ انسانيت دارد. ار این حيث به اعتقاد مور ان سياسی، عمليات روانی سابقه

یادت که دارغ ار این عنصر با د. منققان  توانیای ار تاریخ حيات سياسی و نظامی بشر را مبرهه

اند. در تاریخ اسالف، رو ن های استفاد  ار جنگ روانی بود ترین نمونهریادی در ای یادتن قدیم

ین را ، نقش کردن آتش ار سوی سپاهيان اسالف در  ب دتح مکه و ایجاد تری در دل مکيان ار ا

ها دا ت و قرآن کریم را بر سر ني   کردن حيله عمروعا  و  کست مهمی در  کستن مقاومت آن

 های روانیای ار جنگهای برجسته)ع( با این وسيله، نمونه یدادن سپا  در آستانه ايروری اماف عل

ه های جالب توجنهاند. ار نمواست که به اقتضای درصت و نبوغ قراحان آن، به منصه ظهور رسيد 

به جنگ جهانی دوف ا ار  کرد. هنگامی که  توانیو رسترد  جنگ روانی در سد  بيستم ميالدی م

منققان آلمانی به منظور توجيه  کست کشور ان در جنگ جهانی اول اعالف کردند  1939 در سال

ن سال، رقيبان ار آ علل  کست،  فلت آلمان ار سال، تبليغات و استفاد  مؤثر نیترکه ار جمله مهم

بود  است، در واقع  بر ار حضور رسترد  اب ار تأثيرر اری روانی در صننه سياست و نظامی رری 

های موسوف به جنگ روانی دادند. وقوع تنوالتی چون تشکيل ورارت تبليغات در آلمان و سارمانمی

های جنگ سرد، متولی سالو تبليغات جنگی در دیگر کشورها، روا  عملی این ادعا بود. در تماف 

اصلی جنگ روانی آمریکا بر ضد  وروی، انتارون با نظارت کاخ سفيد بود که البته در این حيطه 
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اس ار جنگ دوف جهانی، هنگامی که نيروهای آمریکایی و  .دست آ ر آمریکا توانست  الب  ود

يس جمهور وقت آمریکا رئ« ترومن»ف. در کر  دررير جنگ  دند و  1950سارمان ملل متند در سال 

 «تهاجم عظيم و ارقدرت روانی»و یا « مبارر  ب رگ حقيقت»قی نطقی، استراتژی جدید موسوف به 

را اعالن کرد، استفاد  ار جنگ روانی در مباحث و مجامع عمومی سياسی ل نظامی، وارد مرحله 

تغييرات  جدیدتری  د. کاربرد اعجاو انگي  جنگ روانی در جنگ دوف جهانی، ايشردت و

در علوف نظامی برجا ر ا ت. به ننوی که به عنوان ی  اسلنه ویژ  و موثر برای  یاال اد  ارق

)ژنرال م روف آمریکا که ب دها رئيس جمهور  د(، اذعان دا ت « آی نهاور. »رشتیکشورها تلقی م

ار قریز  ت، ليکنکه جنگ منسجم روانی، قبل ار استقرار آمریکا در  مال آدریقا ايشردت آرامی دا 

های عمليات، نظير حمله به ج یر  سيسيل و یا نرماندی، ر د آرمایش و تجربيات دراوان در صننه

 ار مقامات مسئول آمریکایی که واژ « داررو»عظيم و سریع نمود و  يلی رود ادته و نيرومند رشت. 

جنگ : »داردیاظهار م هایسيجنگ روانی را به ميان عواف کشانيد، در ااسخ به چگونگی نگرش انگل

. در دیگری دارد یهاسياسی، اصطالحی بریتانيایی است. در کشورهای دیگر این رونه عمليات ناف

و آن  کلی ار عمليات اقالعاتی تجسسی است که ار ادکار و  ندیرویآمریکا به آن جنگ روانی م

ها با دیگران سروکار دارد. و با عقاید و ارتباط آن کندیاستفاد  م هااستيها برای متأثر کردن سذهن

درست بر الف جنگ مسلنانه که در آن ميل به ايروری با  شونت یا تهدید برقرف  کست 

که با وسایل  ير  شن این کار انجاف  ابدیی، جنگ روانی به ننوی سارمان م ودی ورد  تنميل م

 (12، 1374 . )کهيل،«برندی د  و به اصطال، با انبه سر م

 . ش اقالعات ادار  دوف ستاد ب رگ ارتش، سارمانی  1357با او  ريری انقالو اسالمی در آذر ما  

فی ار های مدتلتشکيل داد و جنبه ستاد ارتشنظر ادار  سوف  ریروانی ر یهارا با عنوان کميته جنگ

د  و به اجرا آورد. عم دنی و تدصصی تهيه یهاعمليات و تبليغات روانی را بر اسای اصول و روش

جلوريری ار ایجاد هر  و مر  و اعتراضات  ارتش، :با دیهای ذیل مآنان در رمينه یهاتيد ال

 ،های برنامه ری ی  د  به منظور ایجاد ا تالل در تصميمات رروهی و مردمی يوع  ای ه عمومی،

با  هاتيارماندهی و د الحمله به اسای وحدت و  ير . این س، (ر جنگ روانی عليه حضرت اماف )

های تبليغی ( و تدابير  ردمندانه ایشان و قراحی و اجرای برنامهر رهبری حضرت اماف  مينی )

نيروهای انقالبی عليه تبليغات و جنگ روانی عناصر دا لی و  ارجی، به ايروری نرسيد. اس ار 

دید. جمهوری اسالمی در رر یاجنگ روانی د من وارد اب اد رسترد  یهاايروری انقالو، قر،
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تغييرات سا تاری که به دليل  اجرای جنگ روانی با سه مشکل اساسی به  ر، ذیل مواجه بود:

 ،دقدان نيروهای کار آرمود ، به وجود آمد  بود یهاح ف و یا تغييرات بنيادی در بر ی ار سارمان

داد. تنقز این اهداف تر نشان دقدان چارچوو تئوری ؛ که در این قسمت، مشکل،  ود را جدی

مواجه بود. در  یااجرایی و با م ضالت عمد  یهابه دليل عدف ت ریف دقيز جنگ روانی، روش

ها بيشتر آ کار  د، چرا که عملکرد مجریان جنگ روانی در جمهوری جریان جنگ تنميلی ض ف

متکی  ؛ها و الگوهای درهنگی ل ملی و م هبی ا یردته  د اسالمی ایران بيشتر به استفاد  ار اررش

ود. و  وق ررمندران برردته ار  ور بود. این نوع راهبرد، ايش ار آنکه سارمان یادته با د، نشأت

هد  دار های مدتلف عهای نظامی اد ود. اس ار مدتی ستاد تبليغات جنگ با تشکيل کميتهدرررونی

جنگ روانی رردید اما مشکل سارمانی و عملياتی آن همچنان به قوت  ود باقی ماند، تا حدی که 

 ار تقویت مورد انتظار و احيای  بکه رسترد  جنگ روانی کاسته بود.

ار  روع جنگ تنميلی نيروهای ارتش و سپا  ااسداران،  أل جنگ روانی و ضد جنگ روانی  اس

را بيشتر احسای کردند، البته اقدامات  ود جوش توسط نيروهای نظامی و  ير نظامی انجاف  د و 

هایی به نوعی جنگ روانی و ضد جنگ روانی اردا تند، نبود ررو  هاتدریج در بر ی قسمت به

سا ت و چار  آمورش، منابع و سارماندهی، اقدامات بدون برنامه را قرین مودقيت نمی تشکيالت،

 د، در این ميان به دليل ماهيت کار جنگ روانی ها تشديص داد  میها و جایگا کار، تغيير مسئوليت

دانست. و ضد جنگ روانی که ذاتًا سياسی است، هر مرجع و نهادی  ود را مسئول آن می

های های والیت دقيه، ادارات رونارون، سارمانی درهنگی در سپا  و ارتش نمایندریهام اونت

جنگ روانی و ضدجنگ روانی بود تا اینکه  اندرکاردستعقيدتی سياسی و مراک ی ار این دست، 

های اجرایی به ددتر رئيس جمهور وقت )مقاف ه ینه قرحی که تهيه  د  بود، برای تصویب و تأمين

دستور داد  بودند تا امور مربوط به جنگ روانی و  (، درستاد   د. م ظم له در ااسخ،م ظم رهبری

عمليات روانی ریر نظر  ورای عالی دداع و تنت نظارت مرک ی به  کل متمرک ، صورت ا یرد. 

 ورای عالی دداع، این وظيفه را به ستاد تبليغات جنگ منول کرد و بدین ترتيب، تمرک  و هماهنگی 

های مربوط به جنگ روانی آ ار  د. ستاد تبليغات جنگ، برای ايشبرد امور، دو کميته برنامه

، اندرکاران امور نظامیاستراتژی  عمليات روانی و تاکتيکی عمليات روانی با  رکت تماف دست

ری ی مهر اران و برنامسئول قراحی، سياست امنيتی، انتظامی و سياسی تشکيل داد و کميته اول را



 ای با آنتأثیر جنگ روانی حریفان بر امنیت آجا و ارایه راهکارهای مقابلهچگونگی   105 

 
ت روانی و کميته دوف را موظف به انجاف جنگ روانی و ضد جنگ روانی در صننه عمليات عمليا

 (4، 1391یا چی بيگلو، سا ت. )

 جنگ روانی یاهداف اصل

ای هميشگی و ايوسته که ری ی  د  ادید جنگ روانی به عنوان عملی سارمان یادته و برنامه

اهداف جنگ روانی را در  توانیاین مسئله م ا تصا  به مقطع رمانی  اصی هم ندارد. با توجه به

ی  تقسيم بندی به اهداف سياسی و اهداف نظامی و در تقسيم بندی دیگر، آن را به اهداف و مقاصد 

ز آن درصت ها و یادتن مصادیاستراتژیکی و مقاصد تاکتيکی، تقسيم نمود که البته  ر، هر کداف ار آن

 ار  است. با توجه به این که ماهيت اصلی عمليات  قلبد و ار حوصله بنثو مجال دیگری می

ها عبارت است ار تالش برای تأثيرر اری بر ادکار، احساسات و روانی به اعتراف  ود آمریکایی

ترین اهداف جنگ تا حدودی به بر ی ار مهم توانیهای دوست، د من یا بی قرف متمایالت ررو 

 روانی ای برد:

عمومی جام ه مورد هدف، ار را  قر، جنگ نرف و با اب ار  بر  تأثيرر اری  دید بر ادکار -1

و اقالع رسانی هددمند و کنترل  د  که نظاف سلطه هموار  ار این روش برای ايشبرد 

 هایی هم در این رمينه دا ته است. اهداف  ود سود جسته است و البته مودقيت

ترساندن ار مرگ یا دقر یا قدرت  ارجی سرکوبگر و اس ار آن دعوت به تسليم ار را   -2

 ادش  ای ات و دامن ردن به آن برای ایجاد جو بی اعتمادی و ناامنی روانی. 

ور های نظامی و سياسی کشا تالف ادکنی در صفوف مردف و برانگيدتن ا تالف ميان مقاف -3

 شور. مورد نظر در راستای تج یه سياسی ک

نسل جوان به منظور بی تفاوت کردن  ژ یدر ميان مردف و به و یديا اعه ب ر یأی و نام -4

 ها نسبت به کشور  ود و تنوالت احتمالی آتی. آن

 های مرتبط با جنگ روانینظریه

 نظریه تزریقی یا تأثير نامحدود (1

قلب مداقب اثر بگ ارد در توان اياف را به ننوی تجوی  کرد که در ذهن و بر اسللای این نظریه می

 اياف مثل ماد  دا ل: رویداین نظریه می. حدی که تأثير مورد نظر درسللتند  اياف در او ایجاد  للود

ها اس رسللانه.  للودتأثير مورد نظر در او ایجاد می ،ماند که وقتی به بيمار ت ریز  للودسللرنگ می

باقی تکيه بر اياف اسللت که  وو در بين عناصللر ارت. عمومی هسللتند رسللارند  تماف و کمال ادکا
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این . مداقب منف ل اسللت و نقشللی ندارد. ر ارد للود و اثر  ود را روی مداقب میقراحی می

دت یا کاربرد  ید و  کادلين مطر، ررد مان جنگ جهانی اول و دوف ار قرف  یه در ر هيتلر و . نظر

 (26، 1390)رارعيان، . موسولينی ار قردداران این نظریه بودند

 (تأثير محدود)نظریه استحکام ( 2

توانند عقاید موجود را تقویت ها دقط میرسانه. بر اسای این نظریه قدرت اياف رسانه مندود است

تباقی به در بين عناصر ار. کنندعمومی ایجاد نمی رها تغييرات بنيادین در ادکابه عبارتی رسانه. کنند

ستمداقب توجه می سفلد در رمانی که این نظر.  ود و مداقب اویا ا سون و الرار سط برل یه تو

 (38)همان منبع،   . بيان  د ،نظریه ت ریقی حاکم بود

 نظریه استفاده و خشنودی (3

عمومی بر اسلللای این نظریه، مداقب به نيار  ود آرا  اسلللت و به دنبال  ردهی ادکادر  لللکل

مداقب اویا اسللت و بر  -الف :رود که دوسللت دارد و قالب آن اسللت بدین منظوراقالعاتی می

سای نيار  ود تالش می سانه -و .آوردکند و مطالب مطلوو را به دست میا ار ني تأمينها برای ر

با دیگر ادید  با هم و  ارر چه رمانی که مداقب حز انتداو دارد، . کنندها رقابت میمداقبان 

 -د .کندتجربه میهای مدتلف را مداقب جسللتجورر اسللت و روش -  .دريررقابت صللورت می

 .رندها دست به انتداو میها و ايافمداقب چون به نيارهای  ود آرا  است ار بين مجموعه رسانه

 (29،   1389)رارعيان، 

 نظریه مارپيچ سکوت (4

ریه دهد نظهای جم ی قدرت میهای دیگر به رسانههایی که بيش ار بسياری ار نظریهیکی ار نظریه

اسللتدالل . آن را مدون کرد  اسللت( 1973-11980)مارايچ سللکوت اسللت که الي ابت نوئل نئومان 

ا ثرهعمومی اثرهای قوی دارند اما این ا ربر ادکا حتماًهای جم ی نئومان این است که رسانه -نوئل

های اژوهش، در ر  للته کم اهميت  للمرد   للد  یا کشللف نشللد  باقی ماند  به  اقر مندودیت

ست ستدالل می -نوئل .ا سه ویژری ارتباط جم ی، ی نی تراکم، همه جایی بودن و نئومان ا کند که 

هم صدایی به تصویر هم .  وندعمومی با هم ترکيب می رهم صدایی در ایجاد اثرهای قوی بر ادکا

ضوعی که می  س ه داد ا ار  دارد و ا لب ميان رورنامهکلی ار رویداد یا مو های مدتلف توان تو

سانهمجالت،  بکه ستهای تلوی یون و ر شترک ا ست که بر . های دیگر م صدایی این ا اثر هم 

 کند تا ادراد نتوانند اياف دیگری را انتداو کنند و نشللان دهند  این رمانمواجهه ر ینشللی  لبه می

 .دارندهای جم ی آن را عرضه میکنند که رسانهای به موضوع نگا  میاست که بيشتر ادراد به رونه
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در  صو  ی  موضوع مناقشه برانگي ، .  ود مارايچ سکوت استعامل دیگری که وارد عمل می

کا بار  توریع اد ند، هایی میعمومی حدی رادراد در یا سللل ی می هاآنرن ند آ مای ند ت يين ن در کن

س ی می ت موادز عمومی در جه رکنند ت يين کنند آیا تغيير ادکااکثریت قرار دارند یا  ير و سپس 

ست هاآنبا  سای کنند در اقليت قرار دارند تمایل ايدا می. یا  ير ا ضوع ارر اح کنند که دربار  مو

صله رردتن ار  رسکوت کنند و ارر هم دکر کنند تغيير ادکا ست هاآنعمومی در جهت دا رایش ر ا

هر چه بيشللتر سللکوت کنند ادراد دیگر بيشللتر  .کنند در  صللو  موضللوع سللاکت بمانندايدا می

 .نندماهم بيشتر ساکت می هاآنعرضه نشد  است و ( متفاوت)کنند که دیدرا   اصی احسای می

 گشت تداعیجاینظریه 

 هایاژ وبه کار بردن ی  سری ، اید در نگا  ابتدایی چنين به نظر برسد که منظور ار جنگ روانی 

اما  ؛توهين آمي  و  الف واقع با للد تا بدین وسلليله بتوان قرف مقابل را تضلل يف و تنقير کرد

 ا ته بنا ر روانشناسی   دروانی بر اسای اصول و قوانين  نا ته  هایجنگواق يت این است که 

عمليات  ود را قر، ری ی ، انينبا استفاد  ار این اصول و قوها، جنگه روناین د  و متدصصان 

 .کنندمی

ت جای رش»است به ناف  اینظریه ود، میروانی به کار رردته  هایجنگکه در  هایینظریهیکی ار 

سان م روف به ناف « تداعی شنا سوی یکی ار روان سای »مطر،  د:  1ثرندای ادوارد لی که ار  بر ا

یابد، موق يت و ااسلللخ م ين دیگری انتقال می، تداعی بين موق يت و ااسلللدی م ين به نظریهاین 

 للدصللی  چهر در قرف مقابل رمانی که تصللميم رردته  للود  «ادتد.ی نی نوعی یادريری اتفاق می

تاریدی که مورد احتراف و اعتقاد مردف  هایچهر ار  یآن  للدص را با یک، موجه جلو  داد   للود

سه ني  آنقدر تکرکنند؛ میمقایسه  با دمی ه که همان احسای مثبت که نسبت ب  ودمیار این مقای

 ( 34،   1993، هررنهان). آید به وجودنسبت به درد مورد نظر ني  ، تاریدی وجود دارد چهر آن 

 تحقيق نظری چارچوب

سانیدر علوم  و ... جنگ روانی، عملیات روانیچون  هاییواژه ست و ان  قتحقی دارای معانی و تعابیر مختلفی ا

. محقق در محیط آفندی از تلفیق توجه دارد ای و آفندیجنگ روانی در دو محیط مقابلهحاضررر بیرررتر به 

 ای از نظریه استحکام استفاده کرده است.سازی و مارپیچ سکوت و در محیط مقابلههای برجستهنظریه

 

                                                           
1 Edward Lee Thorndike 
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 جنگ روانی در محیط آفندی های: نظریه1نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ایهای جنگ روانی در محیط مقابله: نظریه2نمودار 

 جنگ روانی حریفان

ی ار امجموعهی ارتباقی توسللط ی  دولت یا هاتيد الاسللتفاد  برنامه ری ی  للد  ار تبليغات و 

ی هاررو و ردتار  هایريراسللت که به منظور تأثيرر اری بر نظرها، احسللاسللات، موضللع  هادولت

ی دولت یا هااسللتيسللی که در تنقز ابه رونه، رديریمد للمن یا بی قرف صللورت  ،دوسللت

 جنگ روانی در محیط آفندی

 نظریه مارپیچ سکوت نظریه برجسته سازی

تراکم در ایجاد اثرهای قوی بر 

 افکار عمومی

در ایجاد اثرهای قوی  جا بودنهمه 

 بر افکار عمومی

ر تصدایی در ایجاد اثرهای قویهم

 افکار عمومی

 اولویت بخری معکوس

 تیترسازی و برجسته سازی

 هدایت و تغییر رفتار مخاطب

ایمقابلهجنگ روانی در محیط   

 نظریه استحکام )ایجاد مخاطب فعال(

گرگزینش گرافایده   مقاوم متفکر هدفمند 
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سرباران د من در ميدان جنگ روانی تاک. کندیمکم   هاآنی م بور و اهداف هادولت تيکی عليه 

روانی در این حالت منلی بود  و  جنگريرد. نبرد و هم چنين عليه اتباع دولت م بور صللورت می

هدف آن، ضللل يف کردن مقاومت نيروهای د لللمن و یا درا  واندن مردف به همکاری با قوای در 

سللت. هدف اصلللی جنگ های جنگی د للمن احال ايشللردت و هم چنين ایجاد مانع در را  تالش

شتيبانی کنند   صر ا ستن نيروهای نظامی  رکت کنند  در جنگ و عنا روانی تاکتيکی، در هم  ک

جاد  (تاکتيکی)ترین عملکرد این حور  مهم. هاسللللتآن نان و ای کارک هان  هدف قرار دادن اذ

به صلللورت ذهنی و یا عينی صلللورت  هابود  که این تاکتي  های منفی برای کارکنان آجانگرش

  ود:ريرد که به  ر، ریر توضيح داد  میمی

 های ذهنی جنگ روانی حریفانتاکتيک

شتر به نوع تأثيراتی که جنگ جنگ روانی  ارند رمداقب می های روانی بر ذهن دردی هرذهنی، بي

شتر کندبکو د تا نظر دارد و می صول ح عوامل. تواند این تأثيرات را بهتر و بي درما کممنيطی، بر ا

س ی می ست و  وجود دارد برای بهر   جام ههای کند ار نقاط کوری که در دیدرا بر جام ه ناظر ا

متدصصان عمليات روانی با بکارريری به  .ها نپرداردها  ود استفاد  کند و یا مغرضانه به آنبرداری

سب یکی ار این روش سای حاالت ذهنی و روانی مداقبان  هانیها و یا ترکيبی ار اموقع و منا بر ا

 قرار داد  و ريقادر  واهند بود عواقف، احسللاسللات، تمایالت، عقاید و ردتار مداقبان را تنت تأث

صورات آن ستها ار حالت عاقفی اضمن درررون کردن ت یابی به اهداف مورد یجاد  د  برای د

ست: )متفکر،  .برداری کنندنظر بهر  ،   1381اقدامات عمد  حریفان در این حور  به  ر، ریر ا

81) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87


 
 1400اایي ، مهد،  مار  سوفسال  – جنگدصلنامه مطال ات   110

 . اقدامات عمده حریفان1جدول 

القای 

غم و 

 اندوه

القای 

یأس و 

نا 

 امیدی

القای 

غیر 

 مستقیم

مقابله 

غیر 

 مستقیم

تخریب 

 اذهان

ایجاد 

بد 

 بینی

افزایش 

 نگرانی

ایجاد 

اختالف 

 و تقابل

وحدت 

 شکنی

شستروی 

 مغزی

ایجاد 

 ابهام
 تحریف

 تحریک تطمیع ترجیع تخدیر
حذف و 

 انکار

پیش 

فرض 

 سازی

لقب 

 سازی

محتوی 

 زدایی

جهت 

دار 

 کردن

هم رنگ 

 سازی

زشت 

 سازی

تعمیم 

 افراطی

انگرت 

نما 

 کردن

عرفی 

 سازی

نکوهش 

 اجتماعی

دشمن 

 سازی
 ادعا

فوریت 

 بخری

پیچیده 

 سازی

ایجاد 

رعب و 

 وحرت

مارپیچ 

 سکوت
 مزاح

تظاهر 

به 

 دوستی 

تظاهر 

به 

 دلسوزی

نام 

 گذاری

ایجاد 

 تفرقه

افزایش 

 نگرانی

ایجاد 

فضای 

 نا سالم

ترور 

 شخصیت
 ابهام

عمومیت 

 بخری
 فرافکنی

اغراق 

و 

 مبالغه

 فریب تفرقه
ایجاد 

 بحران

 

 عينی حریفانجنگ روانی 

یماقداماتی که به منظور در هم  کستن مقاومت روانی ادراد ی  جام ه ار سوی د منان صورت 

سان که هدف نهایی هر جام ه. ردير شکيل  د  و ان صل به هم ت صر و اج ام ايچيد  مت ای ار عنا

ستر منيط روان و  دصيت ،با دجنگ روانی می ها و بنابراین اررش ؛ريرد کل می مربوقه در ب

صيت درد در آن ارورش یادته و او را در مقابل  ست که  د اعتقادات و  رایط عينی دژ منکمی ا

ستن تهاجمات درهنگی بيگانه و تبليغات و جنگ روانی مقاوف می سارد ار این رو برای در هم  ک

ستفاد  ار این عوام و  لمقاومت روانی ادراد ی  جام ه ابتدا باید عوامل عينی آنان را  نا ت و با ا

  .جهت دادن به آن به ايشردت و مودقيت در جنگ روانی نایل آمد

 اقدامات سلبی

 های دینی( بهره گيری از آموزه1

 وحی الهی و پيامبری 

های ، اب ارها و روشیريجنگ روانی جنگ و کشمکش رسترد  و دراريری است که با بکارر

تقادی و صلللد اعدرهنگی، ادبی، هنری، تبليغی، ربانی و ارتباقی رونارون و به منظور تأمين مقا

گ هدف جن. ريردایدئولوژی ، سياسی و اجتماعی، درهنگی، اقتصادی و نظایر آن صورت می
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سدير روان، عقل  ری ی ونروانی به رانو درآوردن د من بدون جنگ و  و ار قریز نفوذ و ت

بر این اسای، نبرد روانی با توجه به موضوع، جهت و قرا، آن، تنقز و به . و احسای است

 (42،   1389)کنيل، .  ودو یا ضداررش تبدیل میاررش 

ريری و کند، قرا،، مجری، جهتآنچه ارتباط جنگ روانی را با حز و حقيقت رو لللن می

 . هلللللللللللللللللللدف آن اسللللللللللللللللللللللت

اَلَّ ینَ » :کنند، بيانی بس نيکو داردها ت يين میها و نيتها را، نگرشريریقرآن در اینکه جهت

َسبيلِ  َسبيلِ الطّا وُتِآمَنُوا یقاتِلوُنَ دِی  سور  قرآن م) «… اهللِ وَ الَّ ینَ کَفَرُوا یقاتِلوُنَ دِی  جيد، 

یه  نان»: ی نی( 76نسلللام، آ تا می مؤم قا وت نبرد در را   دای یک کادران در را   جنگند و 

 «.کنندمی

 ( شناخت دشمن2

  للوند. دسللته اول تهدیدهایار نظررا  تاریدی، تهدیدات در تفکر امنيتی به دو دسللته تقسلليم می

. دوف، تهدیدهای ريرددا لی نا للی ار اقداماتی نظير دسللاد سللياسللی و ردتار جنایی را در بر می

در جنگ روانی این تهدیدات . تجاورکارانه دیگر کشللورها متمرک  اسللت  ارجی که بر ردتارهای

نمود عينی دارند. آسلليب به مفهوف ضللرر، ریان، ضللربه و  د لله اسللت. در ادبيات علوف انسللانی، 

ات حي کند و بقا وکارکرد، کارآمدی و توانایی ی  ادید  ضلللربه وارد می وضللل يتی اسلللت که بر

 سارد. سا تاری آن را با مشکل جدی مواجه می

ا یر تنت عنوان ا یر  واهد  للد، که  للنا ت بسللترهای آسلليباعتالی سللارمانی، رمانی امکان

سيب صيل  واهد  د که آ سی در حور  جنگ روانی حریفان دراهم آید و این مهم رمانی تن  نا

های مدتلف مدیریتی اعم ار مدیران در الیه ها و عوامل مترتب بر آن نا ت الرف و کادی ار آسيب

 (440،   1376)رديع اور،  عالی، ميانی و عملياتی وجود دا ته با د.

o هابندی بخشحيطه 

سارمانی در قالببدش سای و عادی قابل حيطههای مدتلف  سای، ح سيار ح بندی هایی چون ب

ستند. تفکي  بدش سایه سای ار  يرح سری و به  های ح سی به اقالعات  ستر  ود به  ود د

 کند. کلی سری را  يرممکن سا ته و بدین قریز ار ادشای اقالعات ايشگيری می
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o تعيين اطالعات حساس 

هایی هستند که به قور مستقيم بقام و یا کارآمدی اصل سارمان را تنت   اع اقالعات حسای آن

سارمانی قرار می سياری ار اقالعات  سيار باالیی بر وردارند و برای د من دهند. ب سيت ب ار حسا

ها حاضرند برای تنصيل آن انرژی و ه ینه ریادی صرف  وند و آنکاالی راهبردی منسوو می

شورهای ارحادثه سالمی ایران به  وبی رعایت نمایند. البته چنين مواردی در ک ای مانند جمهوری ا

  وند. می

o ط ضعف سازمانهای منظم درباره نقاارایه تحليل 

های سارمان، ا تاللی در درآیند کلی ها و حتی کل کارکنان ار ض فاقالع یادتن سرارستان بدش

توان ادعا کرد که دسلللتاورد مثبت آن ار ايامدهای کند. حداقل میمأموریتی، ایجاد نمی –اداری

نگناهای ی، تهای کارکناناش بيشلللتر اسلللت. تبيين موق يت جغراديایی، حور  کاری، کاسلللتیمنفی

سبب میهای مالی و بر ی دیگر ار د واریمدیریتی، مندودیت ضمن تالش ها   ود تا کارکنان 

ها، آرا  با ند که احتمال صدور  طر ار آن نقاط بيشتر ارداری در آن رمينهبرای ردع نواقص و اید 

ت ری کارکنان سارمان اسار بقيه موارد است. نکته بسيار مهم در این رمينه استفاد  ار تجربه و همکا

ا یری واحدهای  ود را به واحد امور امنيتی ای نقاط ض ف و آسيبکه هر کداف به صورت دور 

 های ايشگيری را ارایه نمایند. سارمان من کس و را 

o احيای اخالق و بارورسازی نيروی ایمان در کارکنان 

روی ترین و مؤثرترین نينان بنيادیضللمن تأیيد نقش اب ارها و درایندهای نوین در ايشللگيری، همچ

 دارد.  هدایت آدمی در ضمير او قرار

ضای وجدان،  شار نيار، تری و قمع برر یند اما در نهایت اقت سيری را تنت د ست م آدمی ممکن ا

سير حز و عمل بر ست که دطرت و ا الق اعتقادی حرکت در م . کنداش تمنا میمبنای آن چي ی ا

ت داد  للگردی اسللت که دقط با ممارسللت و من  ردن رنگارهای دل با نيروی ایمان را هنر و اسلل

 لللود.  لللاید در نگا  ندسلللت این قبيل جمالت و م انی با اسللللوو م ارف الهی، آ لللکار می

مان بينيم که ایبوروکراتي  یا موارین عملياتی ناسلللاررار به نظر آید اما هنگامی که به کرات می

ابيم ی ر و حرمان، در می کفر منشأااک ریستن، و تردید و سرچشمه بالندری است و ا الق بنياد 

که برای ايشللگيری ار حدوگ رنا  و اشللتيبانی ار توليد عمل صللالح و دداع ار حز، الرف اسللت ار 

سللارد و ضللمن م نا بدشللی به مند مینيروی م نوی کم  رردت. نيروی م نوی، عمل را انگي  

بدشللد. آدف م نوی هموار  در صللدد تصللفيه اد  ارتقا میال مأموریت، روحيه عملياتی عامل را دوق
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تسویه دنياست و ضمن رهاساری نفس ار ت لقات دست و اارير دنيوی، در ای م نای امور  درون و

رندری ابدی اسللت. او کار را نوعی بندری  دا، مسللئوليت را امری حقيقی و رور رسللتا ي  را هم 

کند تا اوالً ی  ی مکتبی چنين انسلللانی او را وادار میهاداند و هم رودری. بنابراین علقهحز می

ها و  ثاً تن ثال که  دمت او نوعی تکليف الهی اسلللت و  ند  بدا ياً  ثان گا  نکند؛  ندری ن به ر ب دی 

ساسی ست که دقط بر منور حز داوری میا کند و هيچ  الف و صوابی ترین مددرسان،  داوند ا

 ار بصيرت او دور نيست. 

o اعتماد سازی 

 15رردد. در یکی ار تنقيقات اوليه که های اجتماعی منسوو میترین سرمایهاعتماد یکی ار ب رگ

رای دریادتند که بهترین ايشگویی کنند  ب «درانسيس جفرر»و  «اداوارد االمور»سال به قول انجاميد، 

ست. در قول مدت م کور این نتيجه صل  قول عمر کارکنان، اعتماد به  غل و مدیریت بود  ا حا

شتری دا تند. یادته ضی ار موق يت  غلی، قول عمر بي شآمد که کارکنان را سان ن شنا ان های روان

دهد که نقش رضایت  غلی و اعتماد قلبی به سالیز کارکنان و مقررات متداول سارمانی بيش ار می

سی. »ته ای چون استفاد  ار د انيات، در قول عمر کارکنان مؤثر است. به رفعوارض  نا ته  د 

ند. اادراد مبتال به بيماری قلبی به مي ان چشمگيری ار وض يت  غلی  ود ناراضی بود  «دی. جنکي 

سی بين بی اعتمادی به موق يت  غلی و  رایط جسمانی و روانی منفی وجود دارد. اما رابطه ملمو

ه مشارکت دا ت دهند که مدیران و مهندسان مرک  ناسا که درصتمطال ات درنچ و کااالن نشان می

اند تا همکارانشلللان که مورد اعتماد اند، وضللل يت روانی بهتری دا لللتهو هموار  مورد اعتماد بود 

شارکت داد  نمی شارکت مینبودند و یا در امور مدتلف  رکت م سبب م  ود و  دند. اعتماد 

ل به احتما حتماً و یاوررند کند، برعکس کسللانی که مشللارکت نمیمشللارکت اعتماد را تقویت می

ساروکار موجود بی سبت به  سيار قوی ن ساهل ب ستند. اعتماد نا ی ار ت اعتماد و حتی م ترض ه

مدیریت اسلللت. این  لللکاف ار جمله م ضلللالتی اسلللت که م موالً موجب رری  سلللا تارها و 

 للود. ها میاعتماد نظاميان اقالعاتی به  يرنظامیهای مدنی ار نظامی  للد  و سللبب بی للدصلليت

(Luhman ،2005 ،18) 

o  ساختاری خألرفع 

یا تدا ل وظایف مدیریتی، اجرایی، کنترلی و باررسی ار جمله مواردی است که تنصيل هدف   أل

صردی را د وار می سب با انرژی م شکل ميان رد . ساردمنا های رونارون یا اج ای مدتلف حل م

سایل کليدی در  ستسارمان و به قور کلی مدیریت ت ارض، ار جمله م سارمان مربوقه ا شبرد   .اي
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ها، قادر به همکاری در حل ها و م اونتای عمل کند که تماف ررو مدیر سلللارمان باید به رونه

ارر  . ود، با ندهایی که در  الل عمليات، رور به رور ظاهر میمشکالت مشترک و کنترل تفاوت

ا اقالعات و ضلللداقالعات، به چنانچه، رابطه ميان دو ررو  یا دو بدش مانند آمورش و اژوهش ی

شند،  دليل ی  ت ارض الیننل  راو  ود یا ارر دو ررو  بدواهند ی  رابطه موجود را ارتقام بد

سيار ثمربدش  واهد بود ض يت جاری یا مدیریت ت ارض، ب ،   1382القلم، سریع. )مدیریت و

4) 

 ها(مشیها )راهبردها و خط( شناخت ظرفيت3-2

شی طاهم این راهبردها و  ستند ار: م سانهها عبارت ه ضای ر س ه د سانی دقيز و تو ای و  برر

تبيين مردف سلللاالری دینی و ارتباط آن با ، ارتقام و تقویت  يرت ملّی و دینی، سلللریع و  لللفاف

سانی و مهرورری، کارآمدی نظاف ضت  دمت ر شکالت ، نهادینه نمودن نه تنقز عدالت و ردع م

ژوهی با ااميد و اعتماد و آیند ه تقویت روحي، تقویت اتناد و همبسللتگی ملی، صللنفی و م يشللتی

سند چشم سيب، اندارتبيين اب اد  ، دنشام کاریهای اجتماعی )قالق، اعتياد، بيکاری، ب  مبارر  با آ

مقاومت مؤثر ار قریز ، المللیبينای و قدرت ساری سارند  ار قریز همکاری ررایی منطقه، و ... (

المللی در راسللتای موارنه ررایی بينو مشللارکتای سللاری منطقهائتالف، حداکثرسللاری باردارندری

 .قدرت

 و آگاهسازی ( پيشگيری3

ايشگيری  ،ايشگيری ار اقناع،  ناساییاهم مواردی که باید ايشگيری انجاف ريرد عبارت هستند ار: 

اساسی  ای مسلح نقشتوجيه روانی در نيروه. دریب و ايشگيری دنیو  ايشگيری ار وعد ، ار اجبار

ی نوین عالو  بر روابط عمومی، واحدهایی هاارتش. در کليه کندیمدر جنگ روانی دداعی باری 

برای رو للنگری، ردا ، سللرررمی و ... وجود دارد که مسللئوليت تأمين وسللایل ردا  و سللرررمی، 

 (243،   1387عهد  دارند. )نصر، ر آمورش درهنگی و رو نگری سياسی و اجتماعی را ب

 امنيت آجا

 امنيت سازمانی آجا 

سيب امنيت آجا در برابر جنگ روانی د منان  .ا.ا ست که میار آ توان به  ر، هایی بر وردار ا

سيم سيبریر تق سا تاری. این آ سا تاری و درا سهها، دیبندی کرد: ردتاری، کارکردی،  د اليت  نف

ستر  ا  با اعمال جنگ روانی د منان  .ا.ا امکان برور ايدا  ندارد و در  رایط رمانی، مکانی و ب
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، مرک  اقالعات و مدارک علمی ایران لللر، ریر بيان کرد: )توان به ها را میکنند. این آسللليبمی

1375 ،301) 

 های امنيتی رفتاری آجا( آسيب1

ار، ظاهر ساری،  يبت، درها عبارت هستند ار: کج روی، بی ثباتی، احسای  ستگی، اهم این آسيب

ضور بی م نی، شونت،  يانت، ت ح ضایتی، بی اعتمادی،   فکر  رابکاری، تمرد، بهانه ترا ی، نار

، تغيير نگرش، تنریف، ذهن ررایی، ادراط و تفریط، ردتارهای جناحی، ندا تن انگي   و جاسوسی

 ردایی،  ودرنی، دیگررنی و بی تفاوتیا  يرقابل ان طاف، ردتارهای دریب، بی عدالتی، تقو

 های امنيتی کارکردی آجا( آسيب2

سيب ستند ار: اهم این آ ساری، ار بين ناهماهنگی دها عبارت ه ر نظارت، ناتوانی در کنترل، ناتوان 

 رو  اقالعات،  ،بردن قداسلللتردتن حيطه بندی و قوانين دسلللترسلللی، الئي  ررایی، ار بين 

  دصيت ردایی، تهاجم درهنگی و سا تار  کنی.

 های امنيتی ساختاری آجا( آسيب3

سيب ستند ار: اهم این آ ی، ایجاد ا تالل وربهر کاهش کارایی و اثربدشی و در نهایت ها عبارت ه

جهت ريری  ير منطقی، اننراف ار اهداف، ...(، ا القی و  -مالی)در برنامه ری ی، اد ایش دسلللاد 

ایجاد ابهاف، ایجاد هر  و مر ، بی اعتمادی، کاهش نفوذ درماندهان، انتصلللاو مدیران ناکارآمد، 

سود ، توقف  سررنش، حاکميت ادراد در نيروهای کارامد در ی  دور باقل، مقاومت در برابر تغيير، 

 ترک  دمت مدیران و کارکنان الیز، ار دست دادن منابع و کاهش اعتبار.

 های امنيتی فراساختاری آجا( آسيب4

ایجاد ا تالل در درآیند کلی و مأموریتی سارمان، تدریب روحيه، ها عبارت هستند ار: اهم این آسيب

(، درکود عملکر)باورهای دینی، اتالف وقت و عمر، تض يف روحيه، کاهش کارکرد سارمانی  تدریب

، ایجاد ا تالل در درآیند تصميم ريری، کاهش مشارکت کارکنان و اد ایش هاتي القمندود  دن 

 تضاد.

 تجزیه و تحليل

 جامعه آماری مورد تحقيق

. جام ه آماری تنقيز، کار ناسان و اساتيد  ودامنيتی اجرا می -تنقيز حاضر در حور  اقالعاتی 

آجا، کار ناسان ساحفاجا، کار ناسان  يرنظامی در حور  عمليات روانی و کار ناسان ستاد کل 
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نفر به  ر، جدول  215به قور تقریبی  هاآنت داد  که با ندیم)م اونت تبليغات(  نيروهای مسلح

 ریر است:

کارشناسان غیرنظامی  

 روانیدر حوزه عملیات 

کارشناسان ستاد  کارشناسان آجا

 کل نیروهای مسلح

اساتید 

 آجا

کارشناسان 

 ساحفاجا

جمع 

 کل

جامعه 

 آماری
20 85 15 15 80 215 

 جامعه نمونه آماری

برای  بنابراین با ندیمای بود  و ميانگين ا یر های این تنقيز دارای مقيای داصلهار آنجایی که داد 

 ( 67-1382،66 ود. )عادل آذر، ای ميانگين استفاد  میت يين اندار  نمونه ار تدمين داصله

80
7.3)96.1()1215(2.0

7.3)96.1(215

)2/()1(

)2/(
22

2

222

22
















a

a

ZND

ZN
n 

aZ  ار قریز جدول مربوقه مناسبه  د  است.  %98با ضریب اقمينان 

D جهت انتداو جام ه نمونه آماری مناسب در  5/0تا  2/0 تواند بينضریبی است که منقز می

 ت(را در نظر رردته اس 335/0)در این تنقيز منقز ضریب . نظر بگيرد

 روش نمونه گيری

 :ها ار قریز مناسبه به  ر، ریر استروش نمونه ريری به صورت تصاددی قبقاتی و ت داد نمونه 
کار ناسان  يرنظامی در  

 حور  عمليات روانی

کار ناسان ستاد کل  کار ناسان آجا

 نيروهای مسلح

 اساتيد

 آجا

کار ناسان 

 ساحفاجا

جمع 

 کل

 215 80 15 15 85 20 جام ه آماری

 80 30 6 6 31 7 جام ه نمونه
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 مدل تحليلی تحقيق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جنگ روانی آفندی

 جنگ روانی ذهنی آفندی جنگ روانی عینی آفندی

های امنیتی جنگ آسیب

 فرهنگی سیاسی نظامی اقتصادی اجتماعی

ایمقابلهجنگ روانی   

های آموزه آموزش نوآوریشناخت  پیشگیری  آگاهسازی

تضعیف امنیت 

افزایش  تقویت روحیه ایجاد بصیرت ماندگاری 

بیشتر

-رفتار دینی

ملی

تغییر 

 نگرش

تضعیف 

 روحیه

کاهش 

کارایی

 تغییر رفتار -فرار 

 تقویت امنیت آجا
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 نتایج حاصل از جامعه آماری

 های جنگ روانی د منان جمهوری اسالمی ایران کدامند و تأثير آن بر امنيت آجاتاکتي  :سؤال

 چيست؟

تنکيمی و تاکتيکی بر اسای نمودار ریر اعمال جنگ روانی د منان  .ا.ا در سه سطح راهبردی، 

 :ررددیم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورت  صورت عينی و ذهنی  سطح تاکتيکی اقدامات به  توان به . اقدامات عينی را میرديریمدر 

ای به ت داد اول ارسشنامه سؤالبه منظور ااسخ به  تقسيم بندی کرد. یارسانهدو بدش تبليغاتی و 

)به ايوست و به  ر، دصل چهارف( در بين جام ه آماری توریع که نتيجه حاصله به  ر،  سؤال 97

 ریر است:

 جمع کم کمی ریاد ریاد نسبتاً ریاد  يلی ریاد قيف

 فراوانی
5450 1592 363 228 127 7760 

 100 1.64 2.94 4.68 20.52 70.23 درصد

  جنگ روانی دشمنان ج.ا.ااقدامات 

ایرسانه  تبلیغاتی 

 ذهنی عینی
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متغیر  اولویت

تأثیرگذار 

 اصلی

تأثیر بر امنیت  تشریح متغیر

 آجا

ایجاد  1

ا تالف و 

 تقابل

ضادآن چه در این رمينه می لف های مدتتواند مؤثر با د، ایجاد و یا تلقين ت

الف و ا ت تواند با ایجاد و یا تلقين درريریدر جبهه د من است. رسانه می

بل  قا يتو ت يان اقل يتم حدت را بين ها، قوم يت، و حاکم گان و  ها، ندب

 نيروهای د من مت ل ل سارد.

روا  بلللللی 

ضباقی، وحدت  ان

 للکنی، ضلل ف 

سللا تاری، ار بين 

بللردن روحلليلله 

  القيت و  ...

ایجاد بد  2

 بينی

ل کنند و مداف بر قبايامی را که به هيچ وجه واق يت ندارد، بيان مید منان 

 و بد بينی ایجاد کنند.کوبند تا ذهن مداقب را ج و تکرار می

بد بينی و  جاد  ای

 نارضایتی و ...

کو ند برای آنان ااداش های روانی با  نا ت و آراهی میمتدصصان جنگ تطميع 3

در نظر بگيرند. آر و قمع منرکی نيرومند اسلللت و بسلللياری مواقع ااداش 

شویز و می شان ت صد و راهکارهای تواند مداقبان را به درررونی عالیز، مقا

ند. اعالف وعد  نان را تطميع ک نارون آ باران و مادی های رو مردف به سلللر

 .کشورهای دررير ار این مقوله است

ی و ر ارنشلللان

جاسللوی اروری 

ار قریز تطميع و 

... 

 ای ه  4

 ساری

یابند که حوادگ مربوط به آن در رندری ادراد ار  لللای ات رمانی روا  می

شود و یا اهميتی بر وردار با ند یا در مورد آن صریح ادش ن ها  برهای 

د آیمبهم با للند. این ابهاف رمانی به وجود میها اینکه  برهای مربوط به آن

ضادی  صورت تنریف  د  دریادت  ود، یا به درد  برهای مت که  بر به 

سد یا درد ار دهم این رونه  برها عاج  با د به ه شه ر بر حال  ای ه همي

ستان بد واهانه  ود. ممکن است ای را  امل نمیدروغ نيست و هميشه دا

سبب درر کردن اقالعات رردد، به ویژ  در رمان جنگ، ی نی رمانی   ای ه 

 که کنترل اقالعات نظامی ار جهت امنيت ملی کشور، ضروری است. 

درر اقللالعللات 

می،  للار   نظللا

ی هاسا تن کنترل

جاد  ظامی، ای بی ن

تفللاوتی در برابر 

رویدادها، به هدر 

های ردتن سللرمایه

نی بلله  سللللارمللا

صو  وقت و   

 انرژی و ...

توسل به  5

 تری

يان نيروهای  هدید و ایجاد رعب و وحشلللت م در این تکني ، ار حربه ت

 .ود ها استفاد  مید من، به منظور تض يف روحيه و سست کردن اراد  آن

ایللجللاد رعللب و 

وحشللت،  د لله 

روحللليللله بللله 

  ودباوری و ...
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 ستشوی  6

 مغ ی

 ن که عليه مردف یا دولتیبه ا یرش حقيقتی، مثل ا رنا یوادار کردن دردی ب

سی درد تا  سيا ست و دوف تغيير اجباری دیدرا   مرتکب جرمی جدی  د  ا

 .آن حد که عقاید قبلی  ود را رها کند و قرددار ایدئولوژی  اصی  ود

ير دیللدرللا   ي غ ت

دینی سللياسللی و 

ي  ررایی( و  )الئ

... 

 شونت  7

 ررایی

های نيش دار و دو اهلو، هتاکی و ارد  دری، ت ابير تند و  يرا القی، حرف

های مورد تأیيد جام ه و حرمت  کنی ار سوم ظن نگاری، حمله به حریم

سرار و مطالب  شار ا شارری و انت صاحب ناف و با نفوذ و موثز، اد ا دا  

ير و ایجاد التهاو و هيجان در ت ابير  بری ار این منرمانه، تمسللدر و تنق

 . ستا هانوع  شونت

ی  ار والیللت  رر

ملللللللللللداری، 

گ ت ی،  ودبللا 

ایجاد سللومظن به 

دللرمللانللدهللان و 

 مدیران آجا و ... 

ایجاد  8

رعب و 

 وحشت

های موثر و کارآمد در بين نفرات د لللمن که ار دیربار مورد یکی ار روش

ستفاد  قرف ستفاد  ار حربه تهدید و  هایا ست، ا صم بود  ا دررير و متدا

ایجاد رعب و وحشلللت ميان نيروهای دررير به منظور تضللل يف روحيه و 

سللسللت سللا تن اراد  آنان اسللت. در این روش متدصللصللان و مجریان 

 هایها و دسيسهمداقبان با بهانه دنيهای روانی ضمن تهدید و نرسانجنگ

کنند که  طرات و صدمات احتمالی و حتی می رونارون به آنان چنين القای

قط ی دراوانی بر سر را  آنان کمين کرد  است و آنچه که برای ایشان مهم و 

 ارر مند است در م رض  طر نابودی و ویرانی قرار دارد. 

ض يف روحيه و  ت

سللسللت سللا تن 

آن، تضلل يف اميد 

درار،  ینللد ،  بلله آ

نهسللت، تمارض، 

ست فا، انفکاک و  ا

... 

ترور  9

  دصيت

های جدید، ترور دي یکی جای  ود را به ترور  للدصلليت داد  در  لليو 

هایی که نتوان دردی را ترور دي یکی کرد و یا نباید ادراد مورد است. در رمان

 کنند ار قریز عوامل تبليغاتی جنگ روانیترور دي یکی قرار ريرند، س ی می

ستفاد  ار وسایل ارتبا های مطر، و مؤثر در جنا،  دصيتجم ی، ط و با ا

نمایی نقاط ضللل ف آنان را ترور ب رگا بين کشللليد  و بمقابل را به ریر ذر 

  دصيت نماید. 

گا   جای یب  تدر

جام ه،  ارتش در 

سللللب اعتماد به 

دللرمللانللدهللان و 

مدیران آجا، ایجاد 

بللد بينی در بين 

لف  ت د م آحللاد 

 کارکنان آجا و ...

ایجاد  10

 تفرقه

غاتی سللل ی می مل تبلي ندی و عا با مررب بان  ود  داق جام ه م ند بين  ک

با لللد، مطالبی را ادش هایی که در اکثریت موارد کاذو هم میبندیجنا،

 ها را کاهش دهد. مانند ا تالف بين  ي ه و سنیها و توان آنکند تا اتانسيل

قه ادکنی و ار  تفر

سيل  بين بردن اتان

نان،  کارک و توان 

شویش ادک ه ار، بت
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هدر دادن وقت و 

... 

ماهرانه و حساو  د ، مفهوف مورد نظر  بدشی عموميترویی و ار را  کلی ابهاف 11

کند، به قوری که هرکس بردا للت را در ذهن مداقب مبهم و چنداهلو می

تنری  مداقبان با اسلللتفاد  ار عبارات . مننصلللر به دردی ار آن اياف دارد

شدص صلی این تکني  ه ؛هابدون تنليل اعتبار و موجه بودن آن ؛نام دف ا

 .است

بهللاف در  یجللاد ا ا

تصلللميم ريری، 

فی  ن م نریلل   ت

 کارکنان آجا و ...

القای  م و  12

 اندو 

یا جام ه با   م ی  حالت روانی اسلللت که بر اثر عدف تطابز انتظار درد 

س ی موق يت و  رایط به وجود می صویری میآید. برای القای  م   ود ت

ه ط ارائینامطلوو و نامتوارن نسللبت به انتظارات موجود ار موق يت و  للرا

های درد یا جام ه دور ار دستری قلمداد  ود.  د  و متقابالً آرروها و اید 

نقاط قوت در کنار  یینمانمایی نقاط ضللل ف و کوچ در این رمينه ب رگ

نشلللان دادن امکانات و  ها و کوچ ب رگ جلو  دادن آرروها و  واسلللت

 .با دهای القای  م و یأی میدستاوردها ار روش

القای  م، یأی و 

م نلااميلدی، ارتقلا

تظللار  ن طح ا سللل

کللارکنللان و برور 

نارضللایتی، ایجاد 

روحيه بی تفاوتی، 

ادلللللل ایللللللش 

هللای بلليللمللاری

روحی و روانی و 

... 

روانی برای کند و متوقف کردن ردتار  هایدر این روش متدصللصللان جنگ تددیر 13

سی شتوانه احسا شانه می -مداقبان ا روند و  ور احسای عاقفی آنان را ن

دانند کنند ریرا  وو میرنگ و رایل میحاکم بر ردتار ایشان را به تدریج کم

 که با کاهش  ور و هيجان  ود ردتار ني  تض يف و متوقف  واهد  د. 

ار دسللللت دادن 

 تغييرتوان ررمی، 

ردللتللار، عللقللب 

نشللللليللنللی ار 

های ترقی صللننه

 و ايروری

ايچيد   14

 ساری

آن نيست ریرا که ذات  دا تننگهامرور   يو  انهان کردن حقيقت، منرمانه 

ست و به منض یادتن مجرایی، به دا ل جام ه نفوذ ايدا می کند.  بر درار ا

اعتقاد بر اینسللت که رمانی که ی  رسللانه قصللد دارد ی   بر را انهان کند 

ی ابه رونهریاد، حقيقت و موضللوع را و الرمسللت با دادن اقالعات متنوع 

 نظر کند. کند که مداقب ار ايگيری آن  بر صرف  ايچيد

ار بين بردن  ور، 

احسلللللللللای، 

 لللللجللاعللت، 

 لللهامت، ایثار و 

دلللداکلللاری و 

همچنين روحيلله 
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سبت  يلی ریاد،  %70.23 نتیجه: سبتاً ریاد،  %20.52ار جام ه آماری به ن کمی  %2.94ریاد،  %4.68ن

های عينی و ذهنی حریفان را عليه امنيت ( به نسلللبت کم تاکتي %1.64ریاد و بقيه جام ه آماری )

دانند. به عبارت دیگر بر اسلللای  لللر، ادبيات تنقيز قریب به یقين جام ه آماری آجا موثر می

دانند. به منظور يرهای ذکر  د  در حور  جنگ روانی د منان  .ا.ا عليه امنيت آجا را موثر میمتغ

بندی متغيرهای ذکر  للد  ار آرمون دریدمن اسللتفاد  که نتيجه حاصللله به  للر، ریر اسللت اولویت

به اول ا 15)ت داد  يان ر رت به  لللر، ریر ار قریز این آرمون  97م به درضللليه اول  متغير مربوط 

 :تدرا   د  است(اس

 آجاتأثير جنگ روانی دشمنان بر امنيت 

روا  بی انضللباقی، وحدت  للکنی، ضلل ف سللا تاری، ار بين بردن روحيه  القيت و  .1

 نوآوری و ...

 ایجاد بد بينی و نارضایتی و ... .2

 ی و جاسوی اروری ار قریز تطميع و ...ر ارنشان .3

ایجاد بی تفاوتی در برابر رویدادها، های نظامی، درر اقالعات نظامی،  ار  سا تن کنترل .4

 های سارمانی به  صو  وقت و انرژی و ...به هدر ردتن سرمایه

 ایجاد رعب و وحشت،  د ه به روحيه  ودباوری و ... .5

 ابزارهای اصلی جنگ روانی دشمنان ج.ا.ا

 ایی ماهوار هابرنامهی اجتماعی به  صو  هارسانهرادیو، تلوی یون و  -1

 ار دضای مجاری استفاد  رسترد  -2

 لللهادت قلبی و 

... 

القای  ير  15

 مستقيم

 لللود که مداقبان نسلللبت به این روش م موالً هنگامی به کار رردته می

دهند. در این نشلللان میدریادت مسلللتقيم اياف و اقالعات ار  ود مقاومت 

ريری آ کار منظور  ود را های روانی بدون موضع يو  متدصصان جنگ

 .کنندبه مداقبان القای می

ایجاد سللردررمی 

و ريجی، تمرد ار 

دسللتورات، جدی 

یدات  هد نگردتن ت

های  و هشللللدار

 امنيتی و ...
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 ی اجتماعی در دضای مجاریها بکه -3

 دا تن روحيه ا غالگری و حضور دي یکی در کشورهای همسایه  .ا.ا -4

 بکارريری موثر دناوری اقالعات و ارتباقات با دا تن مالکيت آن -5

 ایسازی جنگ روانی در حوزه مقابلهراهکارهای پيشگيری و خنثی

ه منظور نمایش اقتدار و توان دداع ارتش و ادش های تلوی یونی هددمند بسا ت برنامه .1

 ای و صدا و سيمای جمهوری اسالمی ایران.های ماهوار ار قریز  بکه

ستان و جنگ  .2 ض ف و جنایات آمریکا در جنگ با عراق و ادغان سایی تلفات، نقاط   نا

اهلل لبنان و دولت قانونی دلسللطين و اقالع رسللانی تبليغات رژیم صللهيونيسللتی با ح و

سانه سب در این رمينه ار قریز ر سالمی منا سيمای جمهوری ا صدا و  های  ارجی و 

يا ار آن ها و اد ایش روحيه و اعتماد به نفس ایران جهت اد ایش نفرت عمومی مردف دن

 مسلمانان جهان

ایجاد وحدت و یکپارچگی در سطح کليه مناقز بين اقواف و م اهب مدتلف با تمس  به  .3

م هبی و رهنمودهای مقاف م ظم رهبری به وسللليله اجرای عمليات  های قوی ملیانگي  

 های تاب ه ارتش در مناقز مدتلف کشور.روانی ار قریز یگان

ها و روحيه  للهادت قلبی نيروهای ارتش در اقالع رسللانی در  صللو  ایثار، دداکاری .4

های های و سا ت برنامهای چند رسانهقی هشت سال دداع مقدی ار قریز ایجاد سامانه

 ویژ  تلوی یونی و سينمایی به منظور تض يف بيش ار ايش روحيه نيروهای د من.

 های آن.حضور موثر در دضای مجاری به منظور استفاد  حداکثری ار درصت .5

 تهدیدهای جنگ روانی حریفان

ای و تجهي ات ايشللردته و های ماهوار سللامانه دسللترسللی حریفان به امکانات ارتباقی، .1

 آمورش بر ورداری ار

ایجاد ا تالف و تقویت آن در بدنه حاکميت نظاف جمهوری اسالمی ایران و ب رگ نمایی  .2

 های دا ل کشور ا تالف جنا،

 دریای مارندران و همسایگان ایران  نفوذ حریفان در کشورهای حور   ليج داری، .3

 های مدتلف در جهانار درريری فانیحرکسب تجربه کادی  .4
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 پيشنهادهای اجرایی

سا ت برنامه .1 سبت به  سی آجا ن سيا های تلوی یونی هددمند به منظور سارمان عقيدتی 

ارتش، مقابله با تهاجم درهنگی د منان و همچنين ارتقام سطح  نمایش اقتدار و توان دداع

های ها و روحيه  لللهادت قلبی کارکنان آجا و ادش ار قریز  لللبکهدداکاری ایثار،

 ری اسالمی ایران اقداف کند. ای و صدا و سيمای جمهوماهوار 

 م اونت قر،، برنامه و بودجه سلللتاد آجا اقداف موثر و جدی برای حمایت ار ابتکارات، .2

های تنقيقاتی به منظور ایجاد  ودکفایی در تجهي ات نظامی ها و رسالها تراعات و قر،

 انجاف دهد. 

تاب  .3 با همکاری واحدهای مرتبط نيروهای  يات سلللتاد آجا  به م اونت عمل ه نسلللبت 

سللارماندهی مجدد واحدها در  صللو  عمليات روانی ار قریز  للناسللایی درآیندهای 

صلی، ساری در  صو  مأموریت ها،مشدص کردن متوالی د اليت ا ها و  ر،  فاف 

در حور  جنگ روانی و در   للنا ت د للمن و تبيين سللناریوهای احتمالی آنان وظایف؛

 نثی ساری جنگ روانی د منان  .ا.ا مناسب نهایت قراحی سا تار سارمانی به منظور 

 اقداف کند. 

 دانشگاهی در ارتش م اونت نيروی انسانی ستاد آجا نسبت به ج و و استدداف ندبگان .4

 دمات رداهی و  ير  اقداف  های انگي  ی نظير حقوق و دستم د مناسب،با ارائه منرک

 کند. 
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