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چکيده
در چند دهه اخیر محققان در تالش بودهاند تا با مطالعات بینرشتهای به درک صحیحی از کاارکرد رساانه در
جنگ نرم و عملیات روانی دست یابند .جنگ نرم بدون استفاده از قدرت سخت به دنبال از پای درآوردن اندیشاه
و تفکر جامعه هدف و عملیات روانی ،تالشهای برنامهریاییشادهای بارای تأثیرگاااری بار نشارش و ررتاار و
همراهسازی تفکرات مخاطبان هدف است .امروزه رسانه با توجه باه ماهیات آگااهیبخشای و انتقاال اطالعاات،
بهعنوان اصلیترین بستر عملیات روانی شناخته میشود .پژوهش حاضر از نوع توصایفی -کااربردی باوده کاه باا
استفاده از روش دادهبنیاد 4و با استفاده از نرماریار  ،Maxqdaپس از مطالعات کتابخانهای ،اساتخرا و کدگاااری
دادهها و همچنین مصاحبه عمیق و تخصصی با خبرگان به منظور استخرا الشوی عملیات روانی رساانهای انجاام
گردیده است .جامعه آماری شامل  11نفر از کارشناسان خبره سازمانهای نظامی و رسانهای و متخصص در زمیناه
جنگ نرم و عملیات روانی و رسانه بوده است که در ررآیندهای کدگااری ،طبقهبندی مفاهیم ،شناسایی مؤلفههاا و
ابعاد و استخرا الشوی اولیه مشارکت داشتهاند .یارتههای تحقیق نشاان داد کاه ررآیناد جناگ روانای و عملیاات
روانی رسانهای شامل طیف متنوعی از مؤلفهها و ابعاد تأثیرگاار است که ازجمله میتوان به :روشها ،رساانههاای
ارتباطی ،جامعه هدف ،رویکردها ،اهداف ،زمینهها و پیامدهای آن اشاره کرد.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .1دانشجوی دکتری مدیریت رسانه ،واحد سمنان ،دانششاه آزاد اسالمی ،سمنان ،ایران.
 .2اسااتادیار گااروه ماادیریت رسااانه ،واحااد ساامنان ،دانشااشاه آزاد اسااالمی ،ساامنان ،ایااران ونویساانده مس ا ول .
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4. Grounded Theory





کليد واژهها :جنگ نرم ،عملیات روانی رسانهای ،تکنیکهای رسانهای ،دادهبنیاد.
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مقدمه
کشورها همواره در طول تاریخ از ابیارها و روشهاای متفااوتی بارای گساترش ساط
نفوذ و قدرت خویش استفاده نمودهاند .سط و دامنه کاربرد ابیارها و بهکارگیری روشهاا
در زمانهای گوناگون ،موقعیتهای مختلف و همچنین گروهی که قصد تأثیرگااری بار آن
وجود دارد ،متفاوت است وکروسبی . 21:2112 ،1یکای از ایان ابیارهاا ،جناگ نارم و عملیاات
روانی است که ریشه در مفهاوم قادرت نارم دارد .جناگ نارم و عملیاات روانای یکای از
کشور استفادهکننده از آن اجازه میدهد تا با تأثیرگااری بر ارکار عمومی همزمان با کااهش
هیینه های مالی ،انسانی ،عملیاتی و ...خاود ،شارایر را بارای کشاورهای رقیاب دشاوار و
پرهیینه سازد ونای . 1991 ،2در این چهارچوب رسانه به سبب قدرت تأثیرگااری که در میاان
شهروندان کشورهای مختلف دارد ،از پتانسیل آن برخوردار است که در مقیاسهای مکاانی
و زمانی متفااوت بارای ایجااد جناگ نارم و انجاام عملیاات روانای ماورد اساتفاده قارار
گیردواحمدیپور و رشیدی . 1391 ،باید به خاطر داشت که در کاربرد جنگ نرم ،اریایش نفوذ بار
شااهروندانی کااه در رضاااهای جیراریااایی مختلااف ،در کشااورهای متفاااوت و در مناااطق
جیراریایی گوناگون جهان زندگی میکنند ،یکی از اهاداف اصالی اسات و در ایان ررآیناد
رسانه بستر مناسبی را رراهم میکند تا یک کشور از راهبردهای جنگ نرم و عملیات روانای
بهرهبرداری نماید .با توجه به اینکه رسانه به شاکل گساتردهای در ررآیناد بازنماایی ماورد
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ابیارهای کاربردی برای تحکیم قدرت و کسب برتری بر رقباای ئئوپلیتیاک اسات کاه باه

استفاده نهاد قدرت قرار مایگیارد و باا تصویرساازی رضااهای جیراریاایی ،ررهناگهاای
مختلف ،پدیدههای متنوع ،موضوعات چالشبرانشیی و رخدادهای تااریخی باه تأثیرگاااری
بر نوع نشرش ارراد میپردازد وهماان  ،اهمیت آن در تحلیلهای مربوط به جنگ نرم ارایایش
مییابد .تاکنون مطالعات گستردهای از سوی محققان مختلف برای تبیین کاارکرد رساانه در
جنگ نرم و عملیات روانی صورت گررته است ،با این وجود همچنان جنبههای مختلفای از
این موضوع وجود دارد که شایسته بررسی و تحلیل بیشتر است .یکی از موضوعاتی کاه در
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Crosbie
2. Nye
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این زمینه برای متخصصان دانششاهی و همچنین سیاستگااران رعال در حوزه جنگ نرم و
عملیات روانی واجد اهمیت است ونای ، 2112،موضوع تعیین عواملی است که در این حاوزه
کاربرد دارند .بر این اساس مس له شناسایی و اساتخرا مؤلفاههاای مهام در جناگ نارم و
عملیات روانی از اهمیت باهسایایی برخاوردار مایشاوند و مطالعاه علمای آن را باه یاک
ضرورت تبدیل میکنند .پژوهش حاضر در نظر دارد با توجه باه اهمیات ایان موضاوع باا
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استفاده از تکنیک مطالعات مبتنی بر نظرسنجی و مصاحبه و با استفاده از طیاف لیکارت باه
دنبال شناسایی ابعاد مختلف در بررسی جنگ نرم بر بستر رسانه باشد ،زیرا آگاهی از آنهاا
برای بهطور تقریبی تمامی ارراد جامعه حائی اهمیت میباشد و با شناخت آنهاا هارکس در
جایشاه خود نسبت به مقابله با چنین عملیاتهای روانیای آماده میشاود .در ایان تحقیاق
مس له اصلی که محقق را به بررسی موضوع پیشنهادی واداشته ،این است که عملیات روانی
رسانهای چه مفاهیم و ماهیتی دارد؟ مؤلفهها و ابعاد مختلف یک عملیاات روانای بار بساتر
رسانه چیست؟ یک عملیات روانی رساانهای باا چاه هادری ،چشوناه و در چاه بساترها و
زمینههایی صورت میگیرد؟ در صورت مورقیتآمیی بودن چناین عملیااتی ،چاه پیامادها و
نتایجی ایجاد خواهد شد؟
مباني نظری و پيشينهشناسي تحقيق
پيشينه تحقيق
خیلی و ارجمندی و 1391بیان میکنند که عملیاات روانای دامناه وسایعی از اقادامات
روانشناختی ،رنون نفوذ ،راهکنشهای ارتباطی و رساانهای و حتای پویاایی گروهای را در
برگررته و هدف آن تأثیر نهادن بر نظر ،نشرش و ررتارهای مخاطبان است .جنگهای ناوین
از نظامی به نرم تیییر ماهیت داده و یکی از مؤثرترین ابیارهای جنگ ،عملیات روانی اسات
که با استفاده از رسانههای امروزی ،محدوده زمانی و مکانی نمیشناسد.
روشنی و 1391در پژوهش خود که بر اساس نتایج حاصل از مطالعاات صاورتگررتاه
دستشاه حاکمیتی .ا.ایران در مقابله با عملیات روانی دشمن که هدف نهایی آن تضاعیف و
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سپس نابودی .ا.ایران است ،میبایستی یک مجموعه منسجم و منضابر و ماؤثر باشاد .در


این راستا باید بتواند آسیبپایریهاا را کااهش داده و نسابت باه مقااومساازی و تقویات
بنیانهای هویتی آحاد جامعه در برابر اموا مسموم نظام جهانی سلطه اهتماام ویاژه داشاته
باشد تا از این طریق نقشآررینی رعاالی را در مادیریت کارآماد کشاور ایفاا نمایاد .نتاایج
حاصله حاکی از آن است که عملیات روانی در منازعات آینده در مسایر تکااملی خاود بار
چند الیام مهم تکیه خواهد داشت .ازجمله مادیریت؛ الایام دیشار بهارهگیاری از ابیارهاای
نوینی که مدیریت عملیات روانی باید در عرصه منازعات آینده بهصورت گستردهتر از آنها
پارسا و 1394در پژوهش خود به این نتیجه دست یارت که عملیاات روانای ،عملیااتی
است که برای انتقال اطالعات و نشانههای گییدهشده ،با هدف تأثیرگاااری بار هیجاانهاا،
انشییهها ،استدالل عینی مخاطبان خارجی ،ررتاار دولاتهاای بیشاناه ،ساازمان ،گاروههاا و
یکایک ارراد طرح رییی میشود .بارای مقابلاه ماؤثر باا عملیاات روانای دشامن ،ارایایش
آگاهیها از روشها و سازوکارهای دشمن در این عملیاات روانای اماری الزم و ضاروری
است.
پورهاادی و ناوری و 1394بیااان مایکننااد عملیاات روانای ،علام نباارد و نایاع باارای
تأثیرگااری بر نشرش و ارکار مردم و واپایش ررتار و اراده آنها است .یارتهها گویاای ایان
مهم است که ماهب یکی از مؤثرترین عوامل بازدارنده در برابر عملیات روانی رساانههاای
غربی است .با تکیه بر یارتهها ،مهمترین تأثیرهای عملیات روانی رسانههای غربی بار ابعااد
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بهره گیرد که در این بین رسانهها بیشترین نقش را دارند.

سیاسی و اجتماعی امنیت ملی کشور شامل ایجاد حس بدبینی در آحااد جامعاه نسابت باه
حاکمیت ،باال بردن سط توقعات عمومی جامعه ،ایجاد بحارانهاای سااختشی در ساطوح
داخلی و منطقهای ،ترویج ررهنگ غربی در برابر ررهنگ مطلوب حاکمیت و معررای غارب
بهعنوان یشانه منجی جهانی میباشد.
ظریفمنش و همکاران و 1392در پژوهش خود به این نتیجه دست یارتناد کاه جناگ
نرم ،واقعیتی غیرقابل انکار است ،چنانچه تدبیری برای مقابله با آن اندیشیده نشاود ،ناه باه
معنای رقدان این واقعیت بلکه به معنای غفلت است و اگر برای مقابلاه باا آن اقادام شاود،
ولی برای چنین اقدامی برنامهرییی ،هدایت و هماهنشی الزم وجود نداشته باشد ،اقدامها به
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نتیجه مطلوب منتهی نخواهد شد .یارته مقاله بیانشر آن است که مقابله با جنگ نرم ،نیازمناد
حضور همه نهادها یا سازمانهای مرتبر و کلیدی کشور در ساختاری راهبردی برای «ایجاد
سامانه رصد صحنه جنگ نرم و مادیریت راهباردی آن» و «هادایت و همااهنشی عملیاات
مقابله با جنگ نرم» است.
مطلبی جونقانی و 1392بیان مایکناد کاه جناگ نارم ،هجاوم هماهجانباه دشامن در
رصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،42بهار 1411

حوزههای مختلف ررهنشی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی است که نتیجاه آن در یاک نظاام
سیاسی استحاله و جایشیینی هویتهای جدید است .در جنگ نرم ،مهاجم با بهارهگیاری از
ابیارهای مناسب که در حال حاضر رسانهها هستند ،اراده خود را بر یک ملت تحمیال و آن
کشور را در ابعاد گوناگون و با روشهای نرماررازانه اشیال میکند .در این صورت ،مهاجم
بدون اشیال نظامی ،اندیشه و عیم و اراده یک ملت را از طریق جنگ رساانهای باه اشایال
درمیآورد و خواست خود را بدون کاربرد زور محقق میسازد؛ از این رو ،سالطه و اشایال
در جنگ نرم همهجانبه است ،چراکه بار ارکاار ،باورهاا و ررتارهاای کشاور مقصاد تاأثیر
میگاارد .در شرایر رعلی ،امکان مورقیت جنگ نرم بدون رسانه امکان ندارد.
ابراهیمی و محمدی و 1391در هدف مقاله خود به بررسی جنگ نرم در بستر ررهناگ
پرداختند .یکی از زیرمجموعهها یا ابعاد جنگ نرم ،جنگ نرم در عرصه ررهنشی مایباشاد،
هدف در این جنگ استحاله ررهنگ مورد نظر و ترویج ارزشهای ررهنگ مهاجم اسات .از
ابیارهایی که در جنگ نرم به کار گررته میشود ،میتوان به اینترنت ،رساانههاای صاوتی و
تصویری ،رایانه ،موبایل ،دستشاههاای «سایدی» و «دی .وی.دی» خاانشی و دساتشاههاای
جدید پخش رایلهای صوتی ،تصویری و  ...اشاره کرد.
حبی و حاتمی و 1322به این نتیجه رسیدند که دشمنان جمهوری اسالمی ایران پس از
ناکامی در تهدید سخت به بهرهگیری از عملیات روانی و راهبرد جنگ نرم روی آوردهاناد.
پرداختن به موضوع عملیات روانی و روشهاای مقابلاه باا آن در نیروهاای نظاامی بسایار
ضروری است .شناخت تکنیک های عملیات روانی و طارحهاای مقابلاهای در حاوزههاای
ررهنشی ،اقتصادی ،سیاسی و نظامی از اولویت برخوردار است.

191




قدرت نرم
در مورد قدرت و مفهوم آن نظریات متفاوتی بیان شده اسات .برخای آن را باه تواناایی
یک بازیشر در وادار کردن یا بازداشتن در جنبههای مثبت و هم در جنبههای منفای تعریاف
میکنند و در این حالت قدرت به معنای توانایی بازیشری میتواند بر اساس ایان ساه منبا
باشد .1 :عینیتهای مبتنی بر حقیقتهای بیرونی که قدرت سخت است؛  .2قادرت مبتنای
بر ذهنیت که نوعی اعتبار به وجود میآورد و اقدام بر اساس نوعی از اعتبارها ،اعتقاادات و
برای یک چیی غیرحقیقی است وآلوین تارلر. 21 :1312 ،
در دو دهه اخیر مفهوم قدرت نرم و کارکردهای آن در اریایش قادرت ملای و پیشیاری
اهداری که به تأمین منار ملی یاری میرساند ،باه یاک بحار پرباار ،چاالشانشیای و گااه
انتقادی در ادبیات علمی جهان تبادیل شاده اسات ،هماانگوناه کاه کاارگیاران سیاسای و
متخصصان رسانهای کشورها تالش دارند با اساتفاده از ابیارهاایی کاه در اختیاار دارناد ،از
«قدرت نرم» برای تثبیت قدرت سخت ،تأمین منار ملی و بسر امنیت ملی و کسب برتاری
بر رقبا و نفوذ بر دیشران استفاده کنند .برای جوزف نای ،قدرت یعنی تواناایی تأثیرگاااری
بر روی ررتار دیشران برای به دست آوردن نتیجه مورد نظر .در اینجا روشهاای گونااگونی
برای دستیابی وجود دارد :شما میتوانید با تهدید آنان را مجبور سازید ،میتوانید آنان را باا
پول اغوا کنید یا میتوانید آنان را برای دستیابی به خواستههای خاود ترغیاب کنیاد یاا باه
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باورها که قدرت نرم گفته میشود  .3قدرت مجازی که مبتنی بار سااخت عینیات حقیقای

همکاری وادار کنید .این قدرت نرم – ترغیب دیشران به آنچاه شاما خواهاان آن هساتید-
مردم را بهجای اجبار ،وادار به همکاری مینماید ونای. 1991،1
جنگ نرم
پیش از پرداختن به مفهوم جنگ نرم باید به این نکته که این اصطالح بیشتر یک مفهاوم
تشریحی است تا یک مفهوم هنجاری اشاره کرد وناای . 21 :2111،دولتها در تالش هستند باا
کاربرد صحی عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،ررهنشی ،امنیتی و همچناین کارکردهاای سیاسای
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سطوح باالیی از رغبت و رضایت عمومی را در داخل و خار از کشاور نسابت باه خاود
رراهم آورند و قدرت نرم خویش را اریایش دهند .این به معنای آن است که در اولین قادم
در جنگ نرم ،یک قدرت سیاسی تالش دارد بر روی تواناییها و برتاریهاای خاود تأکیاد
نماید .اهمیت تأکید بر این موارد در آن است که باعر میگردد دشمنان با محاسبه وضعیت
قدرت رقیب ،به این ادراک دست یابناد کاه آنهاا تواناایی الزم بارای مقابلاه و رقابات را
رصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،42بهار 1411

ندارند .به عبارت دیشر ،نخستین گام در جنگ نرم تمرکای بار روی ظرریاتهاای عملای و
بالقوه خود است و در گام دوم است که یک کشور به سراغ رقیب خواهاد ررات .درنتیجاه
باید گفت در جنگ نرم بر اریایش نفوذ و کسب حمایت عمومی در میان متحدان و حامیاان
و ا لقای ترس و وحشت در میان رقیب و متحدان و حامیان او تأکید میگاردد .ایان امار در
عملیات روانی باعر میگردد که مس له امنیات و احسااس امنیات در میاان یاک کشاور و
رقیب او از اهمیت زیادی برخوردار باشد واندرسون. 222 :2111،1
جنگ نرم در برابر جنگ ساخت در حقیقات شاامل هرگوناه اقادام روانای و تبلییاات
رسانهای است که جامعه هدف یا گروه هدف را نشانه میگیرد و بادون درگیاری نظاامی و
گشوده شدن آتش رقیب را به انفعال یا شکست وا میدارد .جنگ روانای ،جناگ رایاناهای،
اینترنتی ،براندازی نرم ،راهاندازی شبکههای رادیویی و تلویییونی و شبکهساازی از اشاکال
جنگ نرم هستند .جنگ نرم در پی از پای درآوردن اندیشه و تفکر جامعه هادف اسات تاا
حلقههای رکری و ررهنشی آن را سست کند .به عبارت دیشر جنگ نرم ،مجموعه اقادامات
خصومتآمیی ،تعمدی و برنامهریییشده است که موجاب دگرگاونی در هویات ررهنشای،
ارزشها و نشرشهای پایه و بنیادین و القای ناکارآمدی مدل سیاسی ماورد قباول ماردم در
یک نظام سیاسی میشود وناائینی . 1321 ،در جنگ نرم ،هدف ،تیییر دولتهاای ناامطلوب یاا
رروپاشی حکومتها و کسب قدرت سیاسی اسات و باه صال طلبای و اعتقاادات مااهبی
ارتباطی ندارد و درواق جناگ نارم گییناهای باه جاای جناگ ساخت و مسالحانه بارای
رویارویی با حکومتهای مورد نظر است ورنجبران . 29:1322 ،در اصل جنگهایی کاه از ناوع
نظامی است و از وسایل و ادوات نظامی در آن استفاده مایشاود ،باهعناوان جناگ ساخت
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مشهور است .ولی اگر در این جنگ از وسایل و کاالها و ادوات رکری و ررهنشای اساتفاده
شود ،در اصطالح به آن جنگ نرم اطالق میکنند .به بیان دیشر ،در جنگ نرم بدون اساتفاده
از قدرت سخت ،منار  ،اندیشه ،باور و ایدئولوئی رقیب در معرض تهدید قارار مایگیارد.
تهدید نرم ،عبارت است از تالش عمدی و برنامهریییشده یک دولات باهمنظاور ایجااد و
بهرهگیری از نارضایتیهای داخلی و چالشهای اجتماعی کشور حریف جهت دساتیابی باه
اهداف و منار مورد رقابت وحسینی. 1391 ،

در ارتباط با مفهوم عملیات روانی ،توارق کاملی وجود ندارد :گرچه تعاریف موجود ،ماا
را بهسوی یک ررآیند بهطور تقریبی مشخص و معین ارجاع میدهد .ررآیندی که بارت متن
اصلی آن معطوف به تأثیرگااری بر ارکار و ادراک و احسااس مخاطباان وخاودی ،دشامن،
بیطرف در زمانها وصل  ،بحران و جنگ و در سطوح مختلف است.
گلن معتقد است که هدف اصلی عملیات روانی ،تیییر یا تقویت نشرشها و ررتار اراراد
در راستای اهداف و مقاصد کارگیاران عملیات روانای اسات والیاسای . 34 :1324 ،در تعریفای
دیشر عملیات روانی را اینگونه تعریاف مایکنناد :عملیاات روانای سلساله رعالیاتهاای
روانشناسانهای است که در زمان صل  ،جنگ و بحران بارای تاأثیر گااشاتن بار نشارش و
ررتار مخاطبان بیطرف ،خودی و دشمن طرحرییی شده و در دستیابی به اهداف سیاسی و
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عمليات رواني

نظامی مؤثر است .چنین عملیااتی پایش ،پاس و در حاین منازعاات ،طراحای و هماهناگ
میشوند و به اجرا درمیآیند ومرادی . 22 :1322 ،تحقق اهداف عملیات روانای هنشاامی میسار
خواهد بود که در هر دو طرف دسترسی مناسبی به رسانه وجود داشته باشد .بهصورت کلی
اهداف اصلی انجام یک عملیات روانی میتواند شامل مواردی ،به این شرح باشد .1 :از بین
بردن امید مخاطبان یا جناح مقابل؛  .2ایجاد بیاعتمادی نسبت به رهباران جنااح مقابال؛ .3
ایجاد شکاف در بین جامعه مخاطب وسوری . 14 :1322 ،یکی از تعاریف اولیه و بهطور نسابی
جام عملیات روانی که در دهه  1921م ،از سوی وزارت دراع آمریکاا ارائاه شاد .عباارت
است از« :استفاده اصولی از تبلییات و رعالیتهای ارتباطی توسر یک دولت یا مجموعاهای
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از دولتها ،بهمنظور تأثیرگااری بر نظرات ،احساسات ،موض گیریها و ررتاار گاروههاای
دوست ،دشمن یا بیطرف ،در راستای تحقق سیاستهای دولات یاا دولاتهاای میباور و
اهداف آنها» وسوری . 14:1322،در تعریف روق ،عملیاات روانای محادود باه تبلییاات شاده
است .این در حالی است که تکنیکهای زیادی در اجرای عملیاات روانای وجاود دارد کاه
یکی از آنها تبلییات است .آیینهاور در سخنرانی مشهور خود در مبارزه انتخاباتیاش در 2
رصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،42بهار 1411

اکتبر سال 1922م عملیات روانی را «نیاعی جهت دساتیابی باه ارکاار ماردم و اراده آنهاا»
تعریف نمود و سپس توضی داد« :الزم است که ما سیاسات خاارجی خاود را باهگوناهای
شکل دهیم که این استراتژی بهصورت واحد و منسجم با جنگ سرد هماهنگ باشاد ...الزم
است که در این جنگ سرد ،در ضمیر و عیم خاویش ،جویاای ررصاتی باشایم کاه بادون
خسااارتهااای جااانی ،مااا را بااه پی اروزی برساااند و در نباارد باارای حفااص صاال پی اروز
گرداند»ونصر . 91 :1322،همانطور که از لحن این گفتاه پیادا اسات ،هادف در جناگ سارد،
دستیابی به ارکار مردم و کاهش خسارات است .ویلیام داواتی« ،عملیات روانی را مجموعاه
اقداماتی میداند که کشوری بهمنظور اثرگااری و نفوذ بر عقاید و ررتاار دولاتهاا و ماردم
خارجی ،با ابیارهایی غیر از ابیار نظامی ،سیاسی و اقتصادی انجام میدهاد .طرراداران ایان
نشرش ،اغلب بر این باورند که تبلییات جیء اصلی و اساسی عملیات روانی است ناه هماه
آن» وسبیالن اردستانی . 22:1323 ،اساسیترین مشکل این تعریف این است که حوزه رعالیتهاای
عملیات روانی را تنها به مخاطب خارجی و نه داخلی واعم از خودی ،دشمن و بایطارف
محدود مینماید .عملیات روانی را رعالیتهای از پیش مشخصشده برای انتقاال اطالعاات
معین به مخاطبین با هدف تأثیرگااری بر احساسات ،انشییهها ،اهداف و نیای بار ررتارهاای
دولتها ،سازمانها ،گروهها و ارراد خارجی تعریف میکند .تعریف مابور توجه ویژهای باه
عملیات روانی در زمان صل و تهیه سناریوهایی برای مدیریت بحرانهاای احتماالی پایش
رو نیی دارد .از منظر آلفرد پدوک

و42:1929

عملیات روانی «طرحرییی باهمنظاور اساتفاده از

ابیار ارتباطی برای نفوذ بر اعمال و ررتار انسانی است» .به اعتقاد وی ابایار ارتبااطی شاامل
عوامل سیاسی ،ایدئولوئی و نظام مؤثر در انحراف ررتار گروهها ،کاهش انشیایههاا و تیییار
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ررتارهایی است که در پناه آن دستیابی به اهداف ملی آسانتر میشود.


دائرتی عملیات روانای را اساتفاده دقیاق و طراحایشاده از تبلییاات و ساایر امکاناات
به منظور تأثیرگااری بر ارکار ،احساسات و تمایالت گروههای دوست ،دشمن و بایطارف
برای دستیابی به اهداف ملی تعریاف کارده اسات وشاریفی . 13:1322،جایوه  3 -23از ساری
انتشارات ستاد مشترک ارتش آمریکا ،عملیات روانی را چنین تعریف نموده است« :عملیات
طرحریییشده برای انتقال عالئم و اخبار گیینششده به مخاطبان بهمنظاور تأثیرگاااری بار
عواطف ،انشییهها ،شیوه استدالل عینی و درنهایت ررتار دولتها ،سازمانها ،گروهها و ارراد
ملی که میتواند بارای دساتیابی باه مقاصاد ماورد اساتفاده قارار گیارد ،از ارزش ویاژهای
برخوردار است .دکترین رعلی آمریکا ،عملیات روانی را اینگونه تعریف میکناد« :عملیاات
روانی ،عملیاتی است که برای انتقال اطالعات و نشانههای گییدهشده ،با هدف تأثیرگاااری
بر هیجانها ،انشییهها ،استدالل عینی مخاطبان خارجی ،ررتار دولتهای بیشانه ،ساازمانهاا،
گروهها و یکایک ارراد ،طرحرییی میشود»

وگاری 1 :2111

نکته شایان توجه اینکاه عملیاات

روانی در دکترین مشترک کنونی ایااالتمتحاده ،در زیرمجموعاه عملیاات اطالعااتی قارار
گررته است.
باار اساااس دکتاارین عملی اات روان ای ناااتو ومااارس « 2112عملی اات روان ای ،سلسااله
رعالیتهای روانشناسانهای را شامل می شاود کاه در زماان صال  ،بحاران و جناگ ،بارای
تأثیرگااری بر نشرش و ررتار مخاطبان بیطرف ،خودی و دشمن طرحریییشده و در روند
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بیشانه» وپری . 32 :1322 ،بنا به تعریف اخیر ،عملیات روانی ،بهعنوان یکی از ابیارهای قادرت

دستیابی به اهداف سیاسی و نظامی مؤثرند».
به نظر می رسد ،تعریف میبور یکی از جام ترین تعاریف عملیات روانی است ،باا ایان
وجود اهداف عملیات روانی را نباید رقار در دو حاوزه سیاسای و نظاامی محادود نماود.
اهداف مورد نظر با توجه به سط بهکارگیری عملیات روانی وتاکتیکی یا راهبردی و منار
مورد نظر کاربران آن ،میتواند سیاسی -دیپلماتیک ،نظاامی -امنیتای ،ررهنشای -اجتمااعی،
اقتصادی یا ترکیبی از چند مورد از این هدفها را شامل شود .تعریف پیشانهادی نویسانده
برای عملیات روانی با بهرهگیری از تعاریفی که تااکنون ارائاه شاده را مایتاوان باهعناوان
جام ترین تعریفها بهصورت زیر ارائه نمود.
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«عملیات روانی ،مجموعه رعالیت های طرح ریییشاده ،برناماهریاییشاده ،ساامانمند و
مستمر با تمرکی بر رعالیتهای تبلییی و روانشناسی است که در هر زمان وصل  ،بحاران و
جنگ و هر مکانی ،برای تأثیرگااری بر ذهان ،احسااس ،عواطاف ،نشارش ،درک ،ارزش،
عقیده ،ایمان ،باور ،هیجانات ،انشییهها ،شیوه اساتدالل و ررتاار جامعاه هادف وبایطارف،
خودی و دشمن و در زمینههای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،ررهنشی ،نظاامی ،امنیتای یاا
رصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،42بهار 1411

ترکیبی بهمنظور تیییر ،تسلیم یا همسو نمودن جامعه هدف صورت میگیرد» ونویسنده. 1399 ،
عمليات رواني رسانهاي
در آغاز قرن بیست و یکم ،رسانه از هر زمان دیشری در تاریخ مهمتر به نظر میرسد.
در عصری که جهانیشدن با پدیدار گشتن رناوری های جدیدی نظیر اینترنت شتاب یارته
است ،گیارش رسانه دیشر یک موضوع محلی نیست ،بلکه امری است که داللتی جهاانی
دارد .بنیادهای جنبشهای رسانه ای همچنین در قادرت ،نفاوذ و محادوده باا اساتفاده از
رناوری های جدید ارتباطی رشد کردهاند ودیمااجیو . 1 :2112،1امروز رسانه دیشر یک واساطه
نیست و وظیفه آن محدود به انتقال پیام نیست؛ رسانه ها بخشی از ررآیند تولید ،تحلیال و
انتشار اطالعاتی هستند که هرکدام در چهاارچوب رقاباتهاای جهاانگساتر مایتوانناد
بازنمایی نوع خاصی از نشرش نسبت به جهان هستی ،سیاست ،ررهنگ و جیراریا باشاند.
هنشامی که به مفهوم بازنمایی اشاره میکنیم ،هم زمان موضوع رقابت و با اغمااض جناگ
روانی را نیی مدنظر قرار داده ایم .به بیان دیشر ،همواره رسانه ها در رقابت ئئوپلیتیک میان
قدرت های مختلف نقش تعیینکنندهای دارند که به موجب آن هریک از طرفهای منازعه
تالش میکنن د تا به یاری تصویرسازی رسانه ای در دو بعد عینی و ذهنی به پیروزی دست
یابند .در اینجا وقتی به بعد عینی اشاره میکنیم ،منظور آن حوزههایی است که بهصاورت
ملموس و مادی قابل شناسایی است ،نظیر حوزه نظامی ،اقتصادی ،سیاسی و جیراریاایی؛
در مقابل وقتی به بعد ذهنی اشاره میکنیم ،منظور حوزههایی است که جنبه روانشناسانه،
اخالقی و ت بلییی دارند .جنگ کریمه و 1223تا  1221اولین رویداد خبری بایر
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بود که بر ضرورت و کاربرد ارتباطات در حال تیییر تأکید کرد .مشهورترین و ماؤثرترین
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خبرنشار این جنگ ،دبلیو اچ راسل 1از تایمی بود که پدر گیارششری جناگ لقاب گررتاه
است .ارشاگری های او در مورد عملکرد ا رتش بریتانیا ،باه ساقوط کابیناه حااکم وقات

2

کمک کرد و بر ایجاد یک پست محرمانه و اختصاصای در وزارت اماور خارجاه بریتانیاا
تأثیر گااشتوچپمن . 112 :1392 ،مدتها پیش از جنگ کریماه ،در طاول انقاالب ررانساه،
رسانه ها کاربرد خود را در منازعات و رقابت نشان داده بودند و درنتیجاه نشااه نهادهاای
قدرت به آن ها معطوف شده بود؛ درنتیجاه نهادهاای قادرت و باه دنباال آن کشاورها و
روانی ،بازنمایی و تبلیغ خویش و تأمین اهداف و منارعی که به دنبال آن بودند ،در دستور
کار خود قرار دادند .بهعنوان نمونه در جنگ بوئر ،نقش پوشش خبری روزنامهها بهقدری
سرنوشت ساز گشت که این جنگ را اولین جنگ رسانه ای نام نهادند .نه به دلیال پوشاش
وسی آن در مقایسه با جنگ های پیشین ،بلکه به خاطر اینکه روزنامهها به نحو وسیعی به
تهییج احساسات رزمجویانه مدد رساندند و دو طرف درگیار ،از آنهاا باهعناوان ابایاری
تبلییاتی بهرهبرداری کردند

وهمان211 :

و نشان دادند که در منازعه میاان دو کشاور ،بساتر

رسانه چشونه می تواند برای عملیات روانی مورد بهره برداری قرار گیرد .رسانهها بهعناوان
یک محیر تعاملی به طور تقریبی همه حوزه های زندگی اجتماعی انسان را اشیال کردهاند
و تأثیر عمده آن نه در دوران جنگ سخت که در زندگی روزمره و ررآیندهای مارتبر باا
قدرت نرم است .به گونه ای که بسایاری از متخصصاان و دانشامندان رساانه و ارتباطاات
به صورت ویژه ای بر روی کارکردهای هادایتی و تأثیرگااار آن تأکیاد مایکنناد .مانوئال

مقاله پژوهشی :ارائه الشوی راهبردی ابعاد ومولفههای کلیدی عملیات روانی رسانهای

قدرتهای مختلف بهرهبرداری از رسانهها را به مثابه ابیاری بارای جناگ نارم ،عملیاات

کاستلی و 1393جهان رسانهای را پیشبینی می کناد کاه باا دو گاروه مشاخص جمعیتای
اشیال شده است :تعاملکننده و تعامل شده ،به معنی آنکه چه کسانی قادر هستند مدارهای
هدایتی ارتباطات آنان را انتخاب کنند و چه کسانی با انتخاب های محادودی کاه از قبال
تعیین شده است ،تأمین میشوند؛ بنابراین اهمیت رسانه به سبب آن است که میتواند باا
توسعه گیینشی بازنمایی مردم و مکانها ،در شکلگیری نشرش عماومی نقاش مهمای را
ایفا کند ومک اولیف. 31 :2111،3
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در اینجا به نقش رسانهها در قدرت هژمون میپردازیم ،قدرت هژمون هنشامیکاه بارای
دستیابی به اهداف خویش از ررهنگ عامهپسند یاری میجوید ،میتواند باا یااری رساانه از
تاکتیکهای متفاوتی نظیر عملیات روانای ،هادایت ارکاار عماومی ،دساتکااری محتاوا و
واقعیت ،بازتولید ارزشها ،انحاراف ارکاار عماومی و ...بهاره جویاد وچاپمن . 1392 ،مفهاوم
هژمونیِ گرامشی در هر تالشی برای درک کاارکرد جامعاه نقاش مهمای را بارای ررهناگ
عامهپسند در نظر میگیرد[ .در] هر تحلیل سیاسی از کاربرد سالطه بایاد بخاش کااملی باه
رصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،42بهار 1411

نقش نهادهای ررهنگ عامهپساند در بازتولیاد هنجارهاای ررهنشای وو همچناین سیاسای
اختصاص یاباد

وشاار

 . 222 :1991،1تأکیاد جاان شاار

بار روی رابطاه سالطه و نهادهاای

عامهپسند نشانگر آن است که در شکلگیری هژمونی ررآیند انتقاال مساتمر پیاام و تفسایر
معانی در بستر رسانه اهمیت باالیی دارد .قدرت هژماون کاه پایش از ایان توانساته اسات
ررهنگ عامه و نهادهای ررهنگ را تحت تأثیر قرار دهد ،بهصورت پیوسته مخاطبان را وچاه
در داخل کشور و چه در سرزمینهای کشور رقیب با نمادها ،نشانشان ،مفاهیم و باورهاای
مورد تأیید خود مواجه میسازد .در این چهارچوب عناصر و عواملی کاه در ررهناگ عاماه
بهضرورت ،واجد عناصر و ساختاری جادی و مانظم اخباار ،مصااحبههاا و گایارشهاای
سیاسی نیستند ،کارکرد ویژهای مییابند ،چراکه باعار مایشاوند قادرت نارم یاک کشاور
اریایش یابد ،زمینه برای انجام جنگ نرم رراهم گردد و درنهایت عملیات روانای در کشاور
رقیب با هیینه اندک و تأثیرگااری باالیی صورت پاایرد .رساانه در طبقاه ابیارهاایی قارار
میگیرد که نقش تأثیرگااری در اریایش قدرت نرم و اعمال نفوذ بر شهروندان را دارد.
امروزه رسانهها در بسیاری مواق همان کاری را میکنند کاه مادنظر باازیشران مختلاف
است .دولتها با استفاده از پوشاش رساانهای قادرت ساخت خاود باه انتقاال ساطحی از
اطالعات به مردم و رقبا میپردازند که توانایی ایجاد تهدید و به خطر اناداختن موجودیات
آنها را دارند؛ بنابراین باید گفت که رسانه یک ابیار مهم در قدرت نرم و جنگ نارم اسات
که با بازنمایی احساس امنیت و ناامنی ،از یکسو طررداران و حامیان یک کشور را در یاک
موقعیت اطمینان حداکثری قرار میدهد و از طرف دیشر با کمک به انجام عملیات روانی به
تأثیرگااری بر قدرت و تصمیمات دشمنان میپردازد.
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موضوع حیاتی در بازنمایی رسانه که به درعات مورد استفاده کشورها قرار میگیرد،
این است که رسانه را نمیتوان یک ابیار بیطرف و یک واسطه خنثی در انتقال پیام در
نظر گررت  .رسانه متکی به زبان و معنا است و خود این دو عنصر نیای در چهاارچوب
گفتمان همواره متکی به قدرت هستند .درنتیجه بازنماایی رخادادها توسار رساانههاا،
جدالی از مبا حر اخالقی و غیراخالقای ،دارای جهات گیاری ایادئولوئیک اسات و در
راستای تضعیف یا تثبیت قدرت و گفتمان ویژهای گام برمیدارد

وهال و ئالی 32 :2111 ،نقل

تعریف پیشنهادی نویسنده برای عملیاات روانای رساانهای :باا بهارهگیاری از تعااریف و
مطالبی که تاکنون ارائهشده ،میتوان بهصورت زیر و بهعنوان جام ترین تعریفها ارائه نمود.
«عملیات روانی رسانهای ،مجموعه رعالیاتهاای طارحریاییشاده ،برناماهریاییشاده،
سامانمند و مستمر با تمرکی بر رعالیتهای تبلییی ،روانشناسی ،ارتباطی و رساانهای اسات
که در هر زمان وصل  ،بحران و جنگ  ،بارای تأثیرگاااری بار ذهان ،احسااس ،عواطاف،
نشرش ،درک ،ارزش ،عقیده ،ایمان ،باور ،هیجانات ،انشییهها ،شیوه استدالل و ررتار جامعاه
هدف وبیطرف ،خودی و دشمن و در زمینههای سیاسی ،اجتمااعی ،اقتصاادی ،ررهنشای،
نظامی ،امنیتی یا ترکیبی بهمنظور تیییر ،تسالیم یاا همساو نماودن جامعاه هادف در بساتر
هرگونه وسایل ارتباطی وصوتی ،تصویری ،صوتی -تصویری و رسانههاای ناوین صاورت
میگیرد» ونویسنده. 1399 ،

مقاله پژوهشی :ارائه الشوی راهبردی ابعاد ومولفههای کلیدی عملیات روانی رسانهای

از ربیعی و احمدزاده نامور. 43 :1321 ،

تأثيرات عمليات رواني رسانهاي
در اصل هدف از عملیات روانی تأثیرگااری بر ابعاد روانی ارراد در جامعه هدف اسات،
بهطور مثال تأثیر بر باورها یا تأثیر بر ارکار؛ حال برای اجرای چنین عملیاتی بر بستر رساانه
الزم است رابطه میاان رساانه و ادراکاات مخاطباان و همچناین نقاش رساانه در مادیریت
ادراکات بررسی شود؛ با پی بردن به نقش رسانه بهعنوان دستیاری برای مادیریت ادراکاات
مخاطبان ،صاحبان رسانه بهراحتی میتوانند از این قابلیات اساتفاده کارده و در حاوزههاای
مختلف سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و ...از آن در جهت منار خود بهره ببرند.
212




یکی از عاملهای بسیار رایج که پیوسته ادراک توده مردم را تحت کنترل قرار مایدهاد،
رسانههای جمعی میباشد و این ادراکات که در آینده نظرات و عقاید ما را شکل مایدهاد،
بهطور دقیقی و با زیرکی تمام توسر رسانههایی ساخته شده است که صاحبان این رسانهها،
کمپانیهای تأثیرگاار ،نیروهای سیاسی  -اجتماعی ،تعصابات ررهنشای و دیشار رشاارهای
اجتماعی آنها را کنترل میکنند و این امر عالوه بر این با ساختن پیامها ،زمانبندی ،تکارار
و گیینش مطالب تقویت شده است وکریتی. 9 :2111،1
رصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،42بهار 1411

رسانه یک تأثیر عمیق بر تودههای مردم دارد .در واق رسانه نوع تصور و نشاه مردم باه
جهان را دوباره شکل میدهد ،تیییر میدهد و در آن نفوذ میکند وهمان .
ما زندگیمان را به صورت ناخودآگاه به ساختن راههایی جهت دیدن و رهم دنیاا صارف
میکنیم .زمانی که ما به رسانه اجازه میدهیم بهعناوان ورودی بارای اطالعاات ،تصااویر و
آموزش باشد ،در ازای آن محتویاتی را تحویل میگیریم که به شکلی خاصای و باا قصاد و
منظور شکلدهی شده است وهوارد. 2111،2
دکتر جر جبنر 3در طی یک نظریه به نام نظریاه بنیاانگاااری 4باه بیاان تاأثیر عمیاق
تلویییون بر روی مخاطبان خود میپاردازد ،باه ایان شارح کاه :اثار ترکیبای قارار گاررتن
طوالنیمدت در معرض شبکه گسترده برنامههای تلویییونی توسر بینندگان در طای زماان،
باعر شکلدهی ادراکات ارراد از واقعیت اجتماعی و درنتیجاه آن شاکلدهای باه ررهناگ
جمعیت مردم میشود وتوئنته. 2111،2
هنوز هم میتوان شاهد بود که همانند نظریه تأثیر تلویییون ،رسانههای اجتماعی و ریلمهاا
میتوانند واقعیات را درهم برییند یا تار کنند؛ از زمان مر

جبنر تا به امروز تحقیقااتی کاه از

نظریه بنیانگااری عقاید استفاده میکنند ،بهطور پیوسته به مسیر تأثیرات قرار گررتن به مقادار
زیاد در برابر ررم خاصی از رسانه منتقل شدهاند و این محتویاات توسار طیاف گساترهای از
رسانهها میتواند ارائه شود ،مثل رسانههای نوین

واستنلی341 :2111 ،1

.
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روششناسي تحقيق
رویکرد تحقیق حاضر از نوع کیفی است کاه باا روش دادهبنیااد انجاامشاده اسات .در
ررآیند بهره گیری از این روش بررسی موضوع از جیء آغاز مایگاردد و درنهایات باه کال
میرسد ،به عبارت دیشر این روش یک رویکارد اساتقرایی اسات واساتراوس و کاوربین. 1922،1
روش دادهبنیاد اغلب به سه شیوه اجرا میشاود :شایوه ساامانمند ،شایوه نوخاساته و شایوه
برای تجییهوتحلیل دادهها استفاده شده است .روش سامانمند خود دارای سه مرحله اصالی
کدگااری باز ،کدگااری محوری و کدگااری انتخابی است .در این پژوهش ،باا اساتفاده از
روش دادهبنیاد به دنبال آن هستیم تا با رویکرد استقرایی پس از جما آوری ،طبقاهبنادی و
تجییهوتحلیل دادهها و ارتباط بین آن ،درنهایت به یک الشوی اولیه عملیات روانی رسانهای
دست یابیم وشکل . 1
استخرا الشو

کدگذاري
انتخابي/ابعاد

کدگذاري
محوري/مولفهها

کدگذاري
باز/مفاهيم

شکل  :0مراحل اجراي تحقيق با روش دادهبنياد

مقاله پژوهشی :ارائه الشوی راهبردی ابعاد ومولفههای کلیدی عملیات روانی رسانهای

سازگارا .در این تحقیق از روش سامانمند که به استراوس و کوربین نسابت داده مایشاود،

باارای اجاارای ایاان پااژوهش پااس از تعمااق در مبااانی نظااری و تجرباای ماارتبر و
بررسی های کتابخانه ای موضوع پژوهش ،به انجام مصاحبه عمیق و باز از جامعه آماری
مورد نظر و خبرگان پرداخته شده که از مصااحبه پانجم باه بعاد ،تکارار در اطالعاات
دریارتی مشاهده گردید و از مصاحبه هفتم به بعد دادهها بهطاور کامال تکاراری و باه
اشباع نظری رسیده بود؛ اما برای اطمینان تا مصاحبه دهام اداماه یارات .مصااحبههاای
عمیق با طرح سؤاالتی در مورد «مفاهیم ،مؤلفه ها و ابعاد جنگ نارم و عملیاات روانای
رسانهای»« ،روشها ،اهداف و پیامدهای این نوع از عملیات» و درنهایت «ابعاد ،زمینه ها
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و شرایر عملیات روانی رسانهای» انجاام شاد .همچناین در هار مرحلاه کاار ،پاس از
مشورت و خرد جمعی ،مییان تأیید و درصاد تواراق خبرگاان در دادههاا و اطالعاات
استخراجی توسر محقق اخا گردید.
جامعه و نمونه آماری
رصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،42بهار 1411

جامعه آماری این پژوهش متشکل از ارراد متخصص و خبره در جنگ نرم و عملیاات
روانی و رسانه است .روش نمونه گیری از نوع نموناه گیاری تحقیقاات کیفای اسات کاه
به صورت نمونه گیری هدرمند -معیار ونوعی نمونه گیری که بر اساس یک ساری معیاار و
استاندارد باشد انجام گردید .در این پژوهش معیار این بود که ارراد مورد پژوهش تجربه
و تخصص الزم در زمینه جنگ نرم ،عملیات روانی و رسانه را داشته باشاند کاه باه ایان
منظور پس از بررسی و تحقیق کامل ،تعداد  11نفر از ارراد متخصاص و خباره در زمیناه
عملیات روان ی و رسانه که شاغل در سطوح راهباردی ساازمانهاای نظاامی و رساانهای
بودهاند ،به عنوان نمونه آماری پژوهش در مصاحبه و ررآینادهای کدگاااری ،طبقاهبنادی
مفاهیم ،شناسایی مؤلفه ها و استخرا ابعااد و الشاوی نهاایی مشاارکت داشاتند ،چراکاه
امروزه در سازمان های نظامی بخشی مربوط به عملیات روانی و جنگهای نوپدید وجاود
دارد و شاغالن در آن بخش نسبت به مباحر مربوط به رسانه و عملیاات روانای آگااهی
دارند.
یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
الف .يافتههاي تحقيق
بر اساس نظریه دادهبنیاد ،مراحل کدگااری این پژوهش شامل سهگام زیر میگردد :گاام
اول :کدگااری باز؛ گام دوم :کدگااری محوری و گاام ساوم :کدگاااری انتخاابی .در گاام
نخست و در مرحله کدگااری باز محقق با استفاده از روش نظریاه دادهبنیااد در دو بخاش
ومصاحبه و بررسی اسناد کتابخانهای پس از هر مصاحبه و همچنین با مشاهده هار مطلاب
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مستند از اسناد و مدارک و مرتبر کتابخانهای شروع به پیدا کاردن مفااهیم اولیاه و انتخااب


برچسبهای مناسب و کدگااری برای آنها نموده و در گام بعدی با ترکیب مفااهیم اولیاه
مرتبر نسبت به استخرا مفاهیم اصلی و مؤلفهها و کدگااری محاوری اقادام گردیاد و در
گام سوم با کدگااری انتخابی و تلفیق مؤلفهها ابعاد عملیاات روانای رساانهای اساتخرا و
درنهایت با نظر و تعامل خبرگان نتیجه تحقیق در یک رلوچارت والشوی اولیه ارائه گردید.
ب .تجزيهوتحليل يافتهها
زیر صورت گررته است:
 .1جم آوری دادههاا .2 ،کدگاااری بااز واساناد کتابخاناهای و مصااحبه  .3 ،توصایف
طبقههاا و مفااهیم .4 ،کدگاااری محاوری .2 ،کدگاااری انتخاابی .1 ،اساتخرا ابعااد.1 ،
استخرا الشوی اولیه.
درنهایت نتایج یارتههای تحقیق در پنج بخش به شرح زیر تنظیم و ارائه گردیاده اسات:
جدول کدگااری باز با کدهای اولیه استخراجی از اسناد و مدارک کتابخانهای وجادول  1و
مصاحبهها وجدول  2و جدول کدگااری محوری با طبقاههاای اساتخرا شاده از کادها و
مفاهیم اولیه به همراه استخرا مفاهیم و مؤلفهها وجدول  3و جادول کدگاااری انتخاابی
با تلفیق مفاهیم و مؤلفه هاا و اساتخرا ابعااد مهام آن و در بخاش آخار باا نشساتهاای
تخصصی با خبرگان رلوچارت والشوی اولیاه عملیاات روانای رساانهای در یاک تصاویر

مقاله پژوهشی :ارائه الشوی راهبردی ابعاد ومولفههای کلیدی عملیات روانی رسانهای

در این تحقیق ررایند جم آوری ،کدگااری و تجییهوتحلیل اطالعات و یارتهها به شرح

وشکل  2ارائه گردید .الزم به ذکر است به علت حجم باالی مطالب و کدگااریهاای بااز،
بخشی از آن بهصورت نمونه وجدول  1و  2در این تحقیق ارائه گردید و نتیجه و خالصاه
آن در کدگااری محوری و انتخابی در گردیده است.

جدول  :0نمونهاي از کدگذاري باز (اوليه) کتابخانهاي
شناسه

یک نمونه متن استخراجشده از اسناد و مدارک
کتابخانهای (داده)

منبع

کد اوليه/مفهوم
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در جنگ نرم بر اریایش نفوذ و کسب حمایات عماومی در
A1

میان متحدان و حامیان و القاای تارس و وحشات در میاان

1

اندرسون 2111,

رقیب و متحدان و حامیان او تأکید میگردد.
در جنگ نرم بدون استفاده از قدرت سخت ،منار  ،اندیشاه،

A2

یک دولت به منظور ایجااد و بهارهگیاری از نارضاایتیهاای

باور +ایدئولوئی
کریتی2111،2

رصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،42بهار 1411

اجتماعی

به اهداف و منار مورد رقابت.
A3

A4

A5

باور و ایدئولوئی رقیب در معرض تهدید قرار میگیرد.

زمینااههااا :نارضااایتی
جامعه  +چاالش هاای

داخلی و چالشهای اجتماعی کشور حریف جهت دستیابی
در جنگ نرم بدون استفاده از قدرت سخت ،منار  ،اندیشاه،

متحد+ترس رقیب
روش :تأثیر اندیشاه +

باور و ایدئولوئی رقیب در معرض تهدیاد قارار مایگیارد.
تهدید نرم ،عبارت است از تالش عمدی و برنامهریییشاده

پیامد :کسب حمایات

حسینی1391 ،

اهاااداف :تاااأثیر بااار
باورها +اندیشه

در جنگ نرم بر اریایش نفوذ و کسب حمایات عماومی در

پیامدها و نتایج :کسب

میان متحدان و حامیان و القاای تارس و وحشات در میاان

حمایااات عماااومی +

رقیب و متحدان و حامیان او تأکید مایگاردد .ایان امار در

اندرسون2111,3

اریایش نفوذ در کشور

عملیات روانی باعر اهمیات امنیات و احسااس امنیات در

خودی +القاای تارس

میان یک کشور و رقیب او میگردد.

در میان رقیب

جنگ نرم در پی از پاای درآوردن اندیشاه و تفکار جامعاه
هدف است تا حلقههای رکری و ررهنشی آن را سست کند.

نائینی1321 ،

اهااااداف :نااااابودی
اندیشه

پس از استخرا کدهای اولیه که با روش مطالعات کتابخانهای رراهم شده باود ،ررآیناد
مصاحبه و همکاری با مشارکتکنندگان در تحقیق که در زمره کارشناسان امنیتی ،سیاسای و
نظامی رعال در نیروهای مسل جمهاوری اساالمی ایاران بودناد ،آغااز شاد .در طای ایان
مصاحبهها ،مصاحبهشوندگان به پرسشهایی نیمهساختاریارته که از سوی محقق طرح شاده
بود ،پاسخ دادند و درنهایت با استفاده از روش گرانادد ت اوری باه کدگاااری اولیاه نتاایج
بهدستآمده از نتایج مصاحبه این محققان پرداخته شد .در طی این مرحله مشاخص گردیاد
که در ررآیند جنگ نرم و عملیات روانی ،دشمن قابلیت و امکانات آن را دارد تا با اساتفاده
از زمینهها و ررصتهایی که بهوسیله رسانهها بهخصوص رسانههای جمعای و شابکههاای
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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1. Anderson
2. kriti
3. Anderson


اجتماعی رراهم شده است ،برای تأثیرگااری بر جامعه هادف در جمهاوری اساالمی ایاران
تالش کند .در این ررآیند بهصورت نمونه ،دشمن از مواردی نظیار جنابشهاای اجتمااعی،
نفوذ شخصیتهای ررهنشی و هنری شناختهشده ،تولید و انتشار شایعه ،انتشار اخبار جعلی،
تحریف واقعیت و محتوای سرگرمکننده در رسانهها بهرهبرداری مینماید وجدول . 2
جدول  :4کدگذاري باز (اوليه) در فرآيند مصاحبه با خبرگان

B1

B2

جنگ نرم ،از تایییر در بااورها آغااز و باه تیییار در ارکاار،

هاادف :تااایییر در بااااورها  +تیییاار در

ررتار و سااختار مایانجامد.؛ بانابراین هادف اصالی جناگ

ارکار ،ررتار و سااختار

نرم ،رروپاشی جامعه هدف و مخاطبان از درون است.

پیامد :رروپاشی درونی نظام

در کشور ما علمای دینی ،اساتید دانششاهها ،معلمین ،مربیاان

علمای دینی ،اساتید دانششاهها ،معلماین،

و اولیاء به همراه متون آموزشی متناسب و هماریا مایتوانناد

مربیان و اولیاء به هماراه متاون آموزشای

نقش مؤثری در مقابله با عملیات روانی دشمن ایفاء کنند.

متناسب

عملیات روانی رساانهای باا ترکیاب هوشامند تکنیاکهاای
B3

تبلییات و اقناع با تاکتیکهای نظامی خاص ،در حال رشد و

روشها :تکنیکهای تبلییات و اقناع

توسعه است.
در عملیات روانای رساانهای ،ابایار و رساانههاای ارتبااطی
ازجمله رادیو ،تلویییون ،روزنامه ها ،رساانههاای اجتمااعی،
B4

مجلههاا ،رایلمهاا و  ،...ذهان ماردم را در اختیاار گررتاه و
درنتیجه نظرات و عقاید ،ادراکات و تصامیمگیاری آنهاا را
تحت تأثیر قرار میدهند.

ابیارهااا :ارتباااطی و رسااانهای شااامل
صوتی+تصویری+چاپی+نوین
هدف :تأثیر بر نظرات  +عقاید+ادراکاات
و تصمیمگیری

مقاله پژوهشی :ارائه الشوی راهبردی ابعاد ومولفههای کلیدی عملیات روانی رسانهای

شناسه

نمونه متن استخراجشده از مصاحبهها

کد اوليه

غرب با عملیات نرم تالش میکند و در رضاای رساانهای و
B5

ارتباطی ارکار و ادراک عمومی ،جهانیان را به ساامت ماورد

هدف :هدایت و مدیریت ارکار +ادراک

نظر خود هدایت و مدیریت میکند.

تعدد کدهای اولیهای که در روش گراندد ت وری در زمینه جنگ نارم و عملیاات روانای
رسانهای یارت شد ،بیش ازپایش ضارورت کدگاااری محاوری را راراهم کارد .کدگاااری
محوری بهعنوان تکنیکی برای طبقهبندی کدهای مشابه در این تحقیاق ماورد اساتفاده قارار
گررت تا یک طبقهبندی منسجم از مفاهیم در قالب مؤلفههاای تأثیرگااار بار جناگ نارم و
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عملیات روانی در بستر رسانه رراهم گردد .در این بخاش از پاژوهش ،یارتاههاا و کادهای
بهدستآمده از اسناد و مدارک کتابخانهای و کدهای بهدستآمده از مصاحبه باا کارشناساان
مشارکتکننده در این تحقیق مورد تجییهوتحلیل قرار گررتند و کدهایی که دارای مشاابهت
بودهاند ،در قالب یک کد مفهومی خاص طبقهبندی گردید و از تلفیق و دستهبنادی مفااهیم
مرتبر ،مؤلفههای موضوع استخرا گردیدهاند که نتایج آن در جادول شاماره  3قیاد شاده
رصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،42بهار 1411

است.
نتایج این بخش از پژوهش نشاندهنده آن است که در بخش نیروی انسانی ،عماوم ماردم و
بهخصوص جوانان در زمره جامعه هدف اصلی جنگ نرم و عملیات روانی رسانهای قرار دارناد.
همزمان بیشترین هدف در عملیات روانی بر روی تأثیر و تیییر ررتار و هنجارهای جامعه هادف
تمرکی دارد و بیشترین مسیر انتقال اطالعات به جامعه هدف از طریق رساانههاای الکترونیکای و
رناوریهای نوین است .همچنین کشور در زمینههای سیاسی ،اقتصادی و اجتمااعی باهصاورت
مکرر و مستمر در معرض عملیات روانی رسانهای دشمن قرار دارد.
جدول  :3کدگذاري محوري (استخراج مؤلفهها از مفاهيم)
مؤلفه

مفاهيم

وضعیت امنیتی

وضعیت امنیت حاکم در کشور  +احسااس امنیات در یاک کشاور +

جامعه
وضعیت اقتصادی
جامعه
وضعیت سیاسی
جامعه
وضعیت اجتماعی
جامعه

اقتدار و امنیت ملی
تحرکات اقتصادی ،تورم ،رکود اقتصادی ،تحریم اقتصادی ،بیعادالتی
اقتصادی  +وضعیت معیشتی مردم
بحران سیاسی  +بیعدالتی  +دموکراسای  +اساتبداد+ثبات سیاسای +
اقتدار سیاسی
چالشهای اجتماعی  +بارت ررهنشی  +بارت اجتماعی  +ناهنجااریهاای
اجتماعی  +حقوق شهروندی  +اختالرات قومی و ماهبی

فراواني

درصد
خبرگان

21

91

22

92

19

92

21

92

انسجام ملی  +کساب حمایات عماومی  +ارایایش نفاوذ در کشاور
تحکیم حکومت

خودی  +اریایش رضایت عمومی  +بسر امنیت ملی  +تاأمین مناار

42

91

ملی  +بازنمایی و تثبیت قدرت  +تحکیم قدرت ملی
تضعیف کشور رقیب  +همسو نمودن هدف  +سالطه بار حریاف +
212

کنترل حکومت

تحقق سیاستها  +ایجاد تفرقه و شکاف  +تخریب اعتماد به رهباران
 +تشویش اذهان  +تصرف مقبولیت و محبت



41

92


مؤلفه
تسلیم حکومت

مفاهيم

12

91

22

111

22

91

24

92

دیداری

تصاویر  +ساختمانها و بناها  +موزهها  +هنرهای تجسمی

22

22

شنیداری

رادیو با مو های کوتاه ،بلند  +موسیقی  +آهنگ

31

22

ارتباطی

تلفن  +بیسیم  +دورنشار  +تلکس  +تلشراف و ...

الکترونیکی و نوین
نوشتاری
دیداری و شنیداری

تأثیر بر ساختار

تیییر رویه دشمن  +براندازی نرم  +القای ناکارآمادی دولات +رشاار
بینالمللی  +تهدید هوشمند  +کودتای نرم
اینترنت  +شبکههای اجتماعی  +کامپیوترها  +تلفن همراه و...
شب نامه  +اوراق تبلییی  +نشریات  +کتاب  +مجالت  +روزناماه +
اعالمیه  +نمودارها ،نقشهها ،پوسترها ،کاریکاتورها
ماهوارهها  +ساینما  +تلویییاون  +هنارهاای نمایشای و تجسامی +
خبرگیاریها  +بازیهای رایانهای  +ررستندههای پرتابل

91

تأثیر بر ساختارهای سیاسی  +ارزشی  +اقتصادی  +ررهنشی  +اجتماعی

21

22

تأثیر بر ررتار

تأثیر بر ررتارهای مردم  +هنجار  +آدابورسوم  +ررهنگ

22

111

تأثیر بر ارکار

تأثیر بر رکر +اندیشه  +ایده  +نظر

34

92

تأثیر شهودی

تأثیر بر انشییه  +موض گیری  +احساس  +هیجان  +عاطفه

41

92

تأثیر عقالیی

تأثیر بر استدالل  +اعتقاد  +باور  +ررهنگ  +دانش  +نشرش  +اراده

32

91

تأثیرگااری

بحرانسازی  +از بین بردن احساس امنیت و انسجام ملی  +براندازی

23

92

بحرانزدایی  +تأکید بر قدرت خودی  +انسجام ملی  +اقتدار ملی

12

21

دشمن

کشور دشمن  +جامعه دشمن  +نیروهای دشمن

24

92

رقیب

کشور رقیب  +جامعه رقیب  +نیروهای رقیب

19

22

بیطرف

کشور بیطرف  +جامعه بیطرف  +نیروهای بیطرف

12

91

دوست

کشور دوست  +جامعه دوست  +نیروهای دوست

12

22

خودی

کشور خودی  +جامعه خودی  +نیروهای خودی

19

91

21

91

مس والن دولتی  +ررماندهان عالیرتبه  +رهبران احیاب

12

91

شهروندان  +مردم غیرنظامی  +عموم مخاطبان

32

111

19

91

عدم تأثیرپایری

خواص
رهبران
مردم
گروهها

نخبشاااان  +نظامیاااان  +سیاساااتمداران  +دولتماااردان  +احااایاب +
سلبریتیها  +اسطورهها  +مراج دینی و ماهبی

احیاب  +گاروههاای ساازمانیارتاه  +شابهنظامیاان  +دانشاجویان +
NGO

مقاله پژوهشی :ارائه الشوی راهبردی ابعاد ومولفههای کلیدی عملیات روانی رسانهای

21

91

تیییر حکومت

تسلیم دشمن  +نابودی امید  +ایجاد انیوا  +تهدید هوشمند

فراواني

درصد
خبرگان
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مؤلفه
اغوا یا تحمیل کردن
اغنا یا

مفاهيم
سانسور  +تارور و اعماال تروریساتی  +ارعااب مخاالفین  +تیریاق
اطالعات  +تهدید  +اقناع رریبکارانه  +نفوذ نامشروع  +تبلییات
آموزش  +تولید محتوا و پیام  +ارشاگری  +گایینش اخباار واقعای +

متقاعدسازی

ترغیب  +شفافسازی  +ارتباط متقاعدگرایانه  +مستندسازی

ارضا یا اغفال

هدایت ارکار  +تبلییات  +ضد تبلییات  +سابقهنویسی

فراواني

درصد
خبرگان

21

91

32

92

31

91
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برجستهسازی  +بمباران خبری و اطالعاتی  +تصویرسازی  +تحریف
تکنیکهای

 +دستکاری اطالعات  +جعل خبری  +شایعهسازی  +شایعهپراکنای

رسانهای

 +شوکهای خبری  +ررارکنی  +تحریک  +تفرقهارکنای  +تخادیر +

22

92

شرطیسازی  +القاء
تاکتیکهای
رسانهای

هدایت و مادیریت ارکاار عماومی  +مادیریت محتاوی  +مادیریت
ارزشها  +عملیات روانی  +دروازهبانی  +پروپاگاندا

22

92

گسترش و تنوع موجود در بخش طبقهبندی ابتدایی مصاحبههای تحقیق در مرحله بعاد
با کمک خبرگان مورد تحلیلهای بیشتری قرار گررت و به ایان ترتیاب ررصات آن راراهم
گردید تا از مؤلفههای استخرا شده در قالب یک طبقهبندی اصلی برای تشکیل ابعاد اصالی
موضوع تحقیق استفاده شود .یارتههای این بخش از تحقیاق نشاان دهناده آن اسات کاه در
ررآیند جنگ روانی و عملیات نرم در بستر رسانه وباهخصاوص عملیاات روانای رساانهای
دشمن علیه جمهوری اسالمی ایران مؤلفههای اصلی شاامل جامعاه هادف ،ابایار و بساتر
ارتباطی ،روشها ،رویکردها ،زمینههای اجرا ،اهاداف و درنهایات پیامادها و نتاایج نهاایی
میگردند .ابعاد اصلی که بر اساس روش گراندد ت وری تنظیم شدهاند ،در جدول شاماره 4
قید شده است.
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جدول  :2کدگذاري انتخابي (استخراج ابعاد از مؤلفهها)


موضوع

توافق

ابعاد

مؤلفهها

راه و روشهااااااااااای

ارضا یا اغفال  +اقناع یا متقاعدسازی  +اغوا یا تحمیال کاردن

تأثیرگااری

 +تکنیکهای رسانهای  +تاکتیکهای رسانهای

ماهیت جامعه هدف

دوست  +دشمن  +خودی  +بیطرف  +رقیب

92

جامعه هدف

مردم  +گروهها  +رهبران  +خواص

91

رویکردها

تأثیرگااری یا آرندی  +عدم تأثیرپایری یا پدارندی

92

اصلي

خبرگان
92

راهبردها و اهداف

و هیجانات  +تأثیرگااری بر ارکار و نشرشها  +تأثیرگاااری

92

بر ررتارها و هنجارها  +تأثیرگااری بر ساختارهای ارزشی
پیامدها و نتایج
ابیار و بسترهای ارتباطی
زمینههای اجرا

تیییر حکومتها  +تسلیم حکومتها  +تسلر بر حکومتهاا
 +تحکیم قدرت ملی
ابیار ارتباطی و رسانههای سنتی و مدرن ورسانههای شنیداری
 +دیداری -شنیداری  +دیداری  +چاپی  +رناوریهای نوین
اجتماعی  +سیاسی  +امنیتی  +اقتصادی  +ررهنشی

92
111
91

درنهایت ،ابعاد و مؤلفههای اصلی در عملیات روانی رسانهای که در ایان تحقیاق ماورد
شناسایی قرار گررتند ،برای ترسیم یک تصویر و الشوی اولیه و قابل رهم مورد بهرهبارداری
قرار گررتند .در این بخش با کمک خبرگان نسبت باه شناساایی ارتبااط منطقای باین ایان
مؤلفهها و ابعاد پرداخته شد و تالش گردید که کاربرد و کاارکرد آنهاا در عملیاات روانای
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تأثیرگااری بر باورها و اعتقادات  +تأثیرگااری بر احساساات

رسانه ای مشخص گردد .نتایج بخش نهایی این پژوهش در قالب شکل شماره  2به نماایش
درآمده است.

جامعه هدف
.I
.II

.III

ابیار و بستر ارتباطی

عموم مردم 
رهبران 
خواص



.I
.II

صوتی 
صوتی و تصویری

.V

رناوریهای نوین

.III
.IV

دیداری
چاپی

زمینههای اجرا
 .Iاجتماعی

.II
.III
.IV
.V

ررهنشی 
سیاسی 

امنیتی 
اقتصادی

212




رصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،42بهار 1411

شکل شماره  :4ابعاد و مؤلفههاي عمليات رواني رسانهاي

نتيجهگيری
یارتههای این تحقیق که درنتیجه بررسی گسترده اسناد و مدارک کتابخاناهای و مصااحبه
عمیق با خبرگان رراهم شده است و نشاندهنده آن است که امروز عملیات روانای یکای از
شیوههای نوین جنگ نرم است که بسیاری از کشورها برای دستیابی به اهاداف خاود از آن
استفاده میکنند ،چراکه این شیوه در عین اثرگااری باال و گسترده ،کامهییناهتارین ابایاری
است که با تأثیرگااری بر رکر و اندیشه مخاطب به تیییر ررتار آنها منجر میشود.
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با رشد و گسترش ابیارهای ارتباطجمعی و تسهیل دسترسای باه ایان وساایل ،کااربرد
عملیات روانی در بستر رسانههای ارتباطی بیشتر شده است و از آنجاا کاه ابایار ارتباطاات
جمعی امروزه در اختیار تقریباً تمامی اقشار جامعه و تمامی گروههای سنی میباشد ،ساط
اجرای عملیات روانی بسیار گسترده شده است و اجرای یک عملیات روانی رسانهای بارای
دولتها و گروههای مختلف بسیار آسان شده است و بسترهای وسی رسانهها جهات یاک
جنگ روانی همهجانبه رراهم است ،بهطوری که هر ررد ،خواسته یا ناخواسته ممکان اسات
در عملیات روانی رسانهای دشمن در تالش است تا با استفاده از مجموعه منساجمی از
تاکتیک هاایی نظیار هادایت و مادیریت ارکاار عماومی ،دساتکااری محتاوا و واقعیات،
تصویرسازی ،تحریف ،دستکاری اطالعات ،جعال خباری ،شاایعهساازی ،شاایعهپراکنای،
تبلییات ،اغراق و مبالیه ،تحریک ،تفرقهارکنای ،القااء باا هادف تأثیرگاااری بار باورهاا و
اعتقادات ،احساسات و هیجانات ،ارکاار و نشارشهاا ،ررتارهاا و هنجارهاا و سااختارهای
ارزشی و درنهایت به دنبال تیییر حکومتها یا تسلیم حکومتها یا تسلر بر حکومتهاای
دشمن و رقیب یا تحکیم قدرت ملی و انسجام کشور خود یا باه دنباال جناگاراروزی یاا
توجیه جنگ هستند .همچنین اگر کشور بهکارگیرنده جنگ نرم رسانهای بتواناد باهصاورت
مؤثر و هماریایی از مؤلفههای جنگ نرم ،عملیات روانی و رسانههای ارتباطی استفاده کناد،
توانایی آن را خواهد داشت که بخش مهمی از اهداف مورد نظر خود را در زمان مناسبتار
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بهعنوان یک مهره در زمین دشمن بازی کند.

و هیینه کمتر و گستردگی و اثربخشای بهتار باا کمتارین خساارات تاأمین کناد .همچناین
یارتههای این تحقیق نشان مای دهاد تناوع و گساتردگی در تکنیاکهاای عملیاات روانای
رسانهای باعر اریایش روزاریون گسترده جنگ روانی در سطوح ملای و باینالمللای شاده
است.
عالوه بر این دشمن پس از اجرای عملیات روانی رسانهای که منجر به تأثیرگاااری بار
عقاید و ارکار و عادتهای جامعه هدف میشود ،همزمان با نیل به اهداف راهباردی خاود،
تأثیرات مخربی بر ررهنگ و اعتقادات جامعه هدف میگاارد که جبران آنها نیازمناد زماان
و هیینه زیادی میباشد.
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پيشنهاد
پیشنهاد می شود که در کنار مطالعات و تحقیقات در راستای شناخت اهداف دشمنان از
اجرای عملیات روانای رساانهای ،در زمیناه روش هاای ناوین تأثیرگاااری بار احساساات
مخاطبان و القای اطالعات دلخواه به ذهن مخاطبان نیای تحقیاق شاود و همچناین راههاای
مقابله با این روشها در موقعیتهای مختلف بررسی و به عموم مردم آموزش داده شود تاا
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ضمن ایجاد بازدارندگی از خسارات و آسیبهای احتمالی ،پیششیری شود.
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