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 چکیده

است و امروزه بسیاری از مردم، اخبار را از طریق  انکاررقابلیغ هاانساندر زندگی  اجتماعی یهاشبکه لیبدیبنقش 

 اجتماعی مانند توییتر یهاشبکهخبری امر خبررسانی را از طریق  یهاهرسان. در این راستا کنندیماجتماعی دنبال  یهاشبکه

خبری برای جذب مخاطب و هدایت افکار عمومی در  یهاکیتکن. به همین منظور ارزیابی انددادهو اینستاگرام توسعه 

ید و کارا برای ارزیابی دج یهاروش ارائهاست لذا  یارسانه گذاراناستیساهداف  نیترمهمیکی از  هارسانهمسیر مطلوب 

پیشنهاد شده است. در  یادومرحله. در این پژوهش روشی رسدیمی به نظر رامری ضرو هارسانهکمی و کیفی عملکرد 

جنگ روانی مورد غربال و پایش قرار گرفتند سپس با استفاده از  یهاکیتکناول با استفاده از روش دلفی فازی  ٔ  مرحله

اصل و  دهدیمنشان  شدهحاصلشدند. نتایج  یبندرتبها و زیرمعیارهای مرتبط با جنگ روانی همعیار یاشبکهروش تحلیل 
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 مقدمه

 رخ آن تعریف در تغییراتی هم دائماً و اندشده قائل محققان مختلف، برای جنگ روانی معانی متنوعی

 به تغییر در باورهای مخاطبان دانست. توجه نتوادهد. درواقع هدف اصلی جنگ روانی را میمی

سایبری از قبیل توییتر های پژوهش، شبکه نظری و مفهومی چارچوب و آمده به دست یهاداده تحلیل

توان در شرایط بهتری به انجام جنگ روانی پرداخت. هستند که در بستر آن میهایی و ... دارای ویژگی

تواند مخاطبان را از های متناسب با آن برای جنگ روانی میتکنیک و های این شبکههاشناخت ویژگی

 (1401مصون دارد.)نصری، هاپیامدهای منفی این شبکه

توان به شده و در باور عمومی شکل پیداکرده است میاز نخستین تعاریفی که برای جنگ روانی عنوان 

منظور تأثیرگذاری بر روحیه و وسیله به عاین تعریف اشاره کرد: »جنگ روانی یعنی استفاده از هر نو

 .(18:1386.)متفکر،«صرفتار یک گروه باهدف نظامی مشخ

جنگ روانی یک اصطالح با ابعاد گسترده است، اما در تمام موارد بیانگر اقدامات صورت گرفته برای 

وامل عریزی شده از تبلیغات به وسیله کاهش روحیه و آرامش ذهنی دشمن است. استفاده برنامه

آشکاری همچون رادیو، تلویزیون، مطبوعات و عوامل پنهانی مانند شایعه به منظور تحریف عقاید، 

 به این بر عالوه را روانی جنگ ماهیت .ها و کاستن اقتدار حکومت مخالف استاعتبار کردن انگیزهبی

 عملیات به محدود تواندینم روانی جنگ باور این بر لذا. دانندمی مرتبط نیز سیاسی یا اقتصادی اهداف

 رفتار و عقاید بر نفوذ و اثرگذاری برای کشور یک اقدامات مجموعه از» است عبارت بلکه باشد نظامی

 دکترین دوم جهانی جنگ از پس اول دهه دو در .«مطلوب نتایج کسب منظوربه هاملت و هادولت

 اساسی مفهوم که پذیرفتند نظران صاحب .شد تدوین تردقیق ایگونهبه آمریکا و اروپا در روانی جنگ

به  و ارتباطی رسانه چند یا یک کارگیریبه طریق از عقاید کاریدست" از است عبارت روانی جنگ

 ترینمهم از یکی فوق تعاریف به توجه . با"العملعکس و عمل برای دشمن کردن ناتوان دیگربیان
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 به محدود دیگر روانی جنگ امروزه. است رسانه شودمی گرفته کار به جنگ این در که ابزارهایی

 این لوازم رواز این . کرد تلقی روانی عملیات معادل را آن توانمی لذا شودنمی جنگی موقعیت

 روی بر دشمن هواپیمای توسط پراکنده هاینامه یا نظامی هایمارش ارتش، ارکان دیگر نیز عملیات

 اینترنت، تلویزیون، رادیو، شامل جمعی هایرسانه نای امروزه نیست پنجم ستون حتی و شهرها

 هارسانه درنهایت جنگ این گردانانصحنه و دارند عملیاتی کارکرد که هستند مطبوعات و ماهواره

 و شودمی محسوب دنیا در حیاتی و الزم امری رسانه بر مدیریت رسانه، اهمیت به توجه لذا هستند،

 هایرده در افراد تواناترین و ترینآگاه هوشمندترین، این بر علم با پیشرفته کشورهای در شکبی

  .هستند شاغل رسانه مختلف

 است. شده گذشته از تر پیچیده المللی بین نظام شدن، جهانی افزایش و سرد جنگ پایان یافتن با

 بعدی سه صفحه یک در شطرنج بازی یک همانند المللیبین نظام در قدرت است،  معتقد نای جوزف

 ایاالت نفع به قدرت ساختار و گرفته جای دولت با دولت نظامی روابط بازی راس شود. درمی قسیمت

 روابط شامل دوم سطح دیگر مقایسه در. شودمی بندیتقسیم یکپارچه شکل به عمدتاً و متحده

 اطقنم در معموالً گرچه شوندمی توزیع مساوی طور به تقریباً هاقدرت سطح این در. است اقتصادی

 سوم سطح .است دیگر موارد سایر از متمرکزتر اقتصاد ژاپن و اروپا شمالی آمریکای: مانند یافته توسعه

 مشابه. شودمی ارزیابی پراکنده تقریباً قدرت سطح این است. در غیردولتی تروریسم به مربوط شاید

 جز شده مطرح سطوح. دهستن توجه مورد حوزه این در که توسعه حال یا در و یافته توسعه کشورهای

 .دارد قرار هادولت کنترل از خارج و کرده عبور مرزها از الملل بین روابط با مرتبط هایویژگی

 دولتی غیر بازیگران اقتصادی هایفعالیت مثال عنوان به نیستند پذیر نفوذ مدلی چنین مختلف هایالیه

 حمله ترتیب همین به دارد سزایی به ثیرات دوم دسته یا و سوم دسته احتماالً بزرگ هایشرکت همچون

 با ها دولت روابط) لحاظ از اول بر سطح احتماالً سوم سطح از حساس و کلیدی هایزیرساخت به

 را مفید چارچوب یک رو پیش مدل هامحدودیت وجود با اکنون .گذاشت خواهد تاثیر ویژه( یکدیگر
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 در خصوص به را هیبرید جنگ محیط در ردولتییغ بازیگران توان توان،می آن در که آوردمی فراهم

های زندگی بشر، مفاهیم شدن حوزه امروزه به تبع گسترده .کرد درک درستی به هادولت با رابطه

اند؛ مفاهیمی چون قدرت، منافع، امنیت، الملل هم با ابعادی تازه مواجه شدهشناخته شده در عرصه بین

هایی اند. در همین چارچوب، »جنگ« هم با ابعاد و جنبهدهشدفاع و ... در عرصه جهانی چندوجهی 

 .تازه همراه شده است

افزاری برای به انقیاد درآوردن طرف مقابل داللت ندارد، جنگ دیگر فقط بر استفاده از ابزارهای سخت 

ای چون جنگ های تازهبلکه خود مفهوم جنگ نرم هم به واسطه توسعه دنیای ارتباطات وارد ساحت

های تعیین کننده در افکار عمومی به عنوان یکی از مولفه .ای، روانی و ...شده استاختی، رسانهنش

های نرم اند که در حوزه جنگهایی تبدیل شدهترین هدف جنگرفتار کشورها این روزها به مهم

و  شگردها ترینمهم پژوهشدر این  .شوند. جنگ نرم از ابزارهای قدرت نرم استبندی میطبقه

های برای ارسال پیام های اخیرهای فارسی زبان خارجی که در سال های عملیات روانی رسانهتکنیک

 .هدفمند علیه ایران به کار رفته، مورد بررسی قرار گرفته است

 پیشینه پژوهش

 پژوهشگران و شناسانجامعه از بسیاری هاسال برای هوشمند، هایتلفن و اجتماعی هایشبکه ظهور با

. گرفت خواهد قرار دموکراسی خدمت در هوشمند هایتلفن انقالب که بودند معتقدند سیاست ملع

 هایجنبش در رهبری به نیاز شکسته، را عمودی روابط اجتماعی، هایشبکه که بودند معتقد هاآن

 کمک دموکراتیک و طلبانهبرابری هایجنبش به افقی روابط ایجاد با و دهدمی کاهش را اجتماعی

 و شفافیت افزایش و بیان آزادی بسط به هاشبکه این که داشتند عقیده هاآن همچنین. کرد خواهد

 که داشتند عقیده محققان از بسیاری استدالالت، این به توجه با. کنندمی کمک اطالعات گردش
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 املزو تلقی این که داد نشان زمان گذر اما. هستند دموکراسی بسط خدمت در اجتماعی هایشبکه

  :است زیر شرح به اجتماعی هایشبکه مخاطرات از برخی. نیست درست

 کتاب در که شافرکریس گونههمان و هستند جعلی اخبار تولید برای مناسبی بستر اجتماعی هایشبکه

 تواندمی سادگی به که کندمی کمک اخباری انتشار به هاشبکه این داده، نشان «دموکراسی برابر در داده»

 که گویدمی «دموکراسی لیبرال بحران گسیختگی» کتاب در کاستلز همچنین.  شود مردم مراهیگ باعث

 در. شودمی دیده مثبت اخبار از بیشتر برابر ۵( جعلی و دروغ ولو) منفی اخبار اجتماعی، هایشبکه در

 نیز آن ضد به هبلک گیرند،نمی قرار بیان آزادی خدمت در تنها نه هاشبکه این مواقع، بعضی در نتیجه

 که «رسوایی سیاست» تولد. دارد نیز دیگری تاریک هایسویه اجتماعی هایشبکه اما .شوندمی تبدیل

 پیشنهاد ارتباطاتی و اطالعاتی هایفناوری تسلط دوران مورد در کمبریج دانشگاه شناسجامعه تامسون

 مردم» تا است شده باعث واییسر سیاست. است اجتماعی هایشبکه تاریک ابعاد از دیگر یکی کرده،

 با زیرا دهندمی ترجیح رقیب، فاسد کاندیدای با مقایسه در نهایت در را خودشان فاسد کاندیدای غالبا

 گرفته نادیده تواندمی هارسوایی یکدیگرند، به شبیه هاآن همه -عمومی برداشت طبق - که آن به توجه

 هاییبرنامه و اندشده آگاه کمی اجتماعی هایبکهش عوارض به نسبت پژوهشگران خوشبختانه .«شود

 نشر به واضح صورت به که هاییتوئیت کردن تعلیق بر مبنی توئیتر اخیر اقدام. دارند آن با مقابله برای

 تا دارد اینستاگرام شودمی شنیده که طرحی. است اقدامات این از یکی زندمی دامن جعلی اخبار

 پژوهشگران. است شده طراحی راستا همین در نیز ببیند صفحه بحصا فقط را هاپست هایالیک

 تا شود الذکرفوق هایآسیب ترمیم به منجر که اندیشندمی سازوکارهایی به مرتبا و اندننشسته بیکار

 هم باز باشند، فعال راستا این در پژوهشگران هم قدر هرچه اما .شود نمایان بیشتر هاشبکه این مزایای

 هاشبکه این از قدرت و ثروت صاحبان و هادولت همچنان. رساند صفر به را هاآسیب نیا تواننمی

 مخدوش را هاآن ذهن جعلی، اخبار نشر طریق از و کنندمی استفاده خود قدرت توسعه و بسط برای

 هار اما. شودمی آنان در جنبش هرگونه گیریشکل از مانع شهروندان، مداوم نظارت و کنترل با و کرده
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 ما گویند،می «سیاسی آشفتگی» کتاب نویسندگان که گونههمان. هاستشبکه خود درون همچنان حل

 جهت همین به. نیست بینیپیش قابل چیز هیچ که هستیم مواجه ایآشفته وضعیت با هاشبکه این درون

 اول گام. بزنند مقر مردم نفع به را آشفتگی این تا دارند را آن شانس هنوز مستقل نهادهای و شهروندان

 مجازی اجتماعی هایشبکه بدانیم و گذاشته کنار را هاشبکه این به بینانهخوش نگاه که است آن نیز

 سایر مثل آن؛ علیه هم و بگیرند قرار انسان خدمت در توانندمی هم که هستند چاقو یک مانند

 (7:1399رهبری)  .بشری هایتکنولوژی

های مورد استفاده توسط دولت در پژوهش خود مهمترین تکنیک ز«دولت آبادی و سیف آبادی» نی

های امریکا پس از ترور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی را مورد بررسی قرار داده است. تکنیک

نمایی، افکنی، فرافکنی، دروغ بزرگ، بزرگسازی، تفرقهزدن، اهریمنسازی، برچسبدشمن

-خبری، اسطورهچکانی، چینشصورت قطرهار اطالعات بهشسازی، انتنمایی، تحقیر و تضعیفکوچک

های به کار گرفته شده توسط دستگاه تبلیغاتی به ترتیب مهمترین تکنیک سازی و تظاهر به یکپارچگی

 (14:1399 دولت ترامپ شناسایی شدند.)دولت آبادی و سیف آبادی،

غوالن به روش توصیفی ـ مکاربست جنگ روانی در فتوحات در پژوهش خود به  »دین پرست« نیز

ایجاد رعب و هراس در دل دشمنان، تخریب شدید روحیۀ نظامیان و مردمان  پرداخته است.  تحلیلی

های نژادی و زبانی و همچنین بهره گیری از اختالفات داخلی وایجاد سرزمین ها و استفاده از قرابت

ر جنگ روانی مغوالن بوده است که دهای مورد استفاده را ازجمله تکنیک تفرقه در بین رقبای خود

. )7:1401های مغوالن بوده است.) دین پرست و همکاران، زمینه ساز بخش مهمی از پیروزی

های جنگ روانی علیه ایران در سه ماه اول سال تحلیل محتوای کیفی، شیوهنیز با بررسی »سرابی«

در  هیالعرب یاشبکه ماهواره .تتکنیک های مورد استفاده توسط این شبکه را احصا نموده اس2016

 ،یافراط میتعم انتقال، شائبه، و ابهام ک،یتحر ،یزنبرچسب دروغ بزرگ، ک؛یتاکت 30بازه مذکور از 
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 ف،یازحریی زداتیانسان ،یسازدشمن ،یاستنادمجاز ،یینما کوچک ،یخبرنشیچ ،یافکنتفرقه

 تمسخر، و استهزاء ،یسنداصلزا یبخش حذف حات،یتوسل به زبان تسل بد، سیپل خوب وسیپل

معکوس و ... استفاده کرده  یگذارنام شده، نشیاطالعات گز ارائه ،یکپارچگی به تظاهر عه،یشا

های عملیات روانی و نیز در پژوهش خود به سیاست «کرمی» (.11:1398.)سرابی و همکاران، است

 و تحلیلی –روش توصیفی اده از فها با استآن پردازد.تبلیغاتی ایران و عراق در جنگ تحمیلی می

 تبلیغات تحوالت ای،کتابخانه شیوه به الزم اطالعات و هاداده گردآوردی با و اسناد محتوای تحلیل

دهد که رژیم ها نشان میداده اند.  نتایچ پژوهش آن رسی قراربر مورد مزبور جنگ طی را جنگی

جمهوری اسالمی نی و پروپاگاندا علیه اهای جنگ رووفیق بیشتری در عرصه کاربرد روشصدام ت

آویو در های تلارزیابی چالشبه  «سلیمانی« (12:1400)کرمی فر و همکاران، .است داشته ایران

ای ایران خصوصا تحت تاثیر تجربه های هستهعملیاتی کردن راهبرد جنگ روانی خود علیه فعالیت

های زمانی بر تصمیم سازان کشور در بازه با هدف تاثیرگذاری ای و امضای برجاممذاکرات هسته

 (.8:1401سلیمانی، . )پردازد و نهایتا برخی اقدامات مقتضی متقابل توصیه شده استمی مختلف

ای رسانهفرآیند جنگ روانی و عملیات روانیدهد نشان می داستفاده از روش داده بنیا »محمدی« با

های ها، رسانهتوان به: روشگذار است که از جمله میرها و ابعاد تأثیشامل طیف متنوعی از مؤلفه

)محمدی و همکاران،  .ها و پیامدهای آن اشاره کردارتباطی،جامعه هدف،رویکردها، اهداف ، زمینه

6:1401) 

 روش شناسی پژوهش

های از تکنیک مختلف آن یهاگام در است و توصیفی یهاپژوهش جزء روش، منظر از تحقیق این

شود هدف در این میشده است.  استفاده ابزارهایی نظیر پرسشنامه تاریخی و پیمایشی و ای، هنکتابخا

برای دستیابی که باشد می و شبکه های خبری فارسی زبان های جنگ روانیبندی تکنیکرتبهپژوهش 
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 ها با استفاده از روش دلفی فازی استخراج و پایش گردید سپس از روشابتدا شاخصبه این هدف 

جهت تعیین وزن و اهمیت عوامل استفاده شد. برای انجام محاسبات ( ANPای )یند تحلیل شبکهآفر

ای به ترتیب از نرم افزارهای اکسل و  سوپر روش های دلفی فازی و تحلیل شبکه

 ( استفاده شده است. (SuperDecisionدیسژن

 دلفی فازی

 و ناکامل دانشی که مواردی در که است گروهی ارتباطی ساختار بر مبتنی قوی فرآیند یک دلفی تکنیک

 در. گردد می استفاده خبرگان بین در گروهی اجماع به دستیابی هدف با باشد دسترس در نامطمئن

 خبره افراد که حالی در شده است، می بیان قطعی اعداد قالب در خبرگان نظرات کالسیک، دلفی روش

 عدم بودن احتمالی دهنده نشان این و کنند می فادهتاس نظر بیان برای خود ذهنی های شایستگی از

. دارد سازگاری فازی های مجموعه با قطعیت، عدم بودن احتمالی. است شرایط این بر حاکم قطعیت

 فازی های مجموعه از استفاده با و اخذ خبرگان از طبیعی زبان قالب در ها داده است بهتر بنابراین،

 عنوان تحت فازی تئوری با سنتی دلفی روش ادغام پیشنهاد ور،ظمن بدین. گیرند قرار تحلیل مورد

 می استفاده خبرگان نظر دادن نشان برای عضویت توابع از روش این در. ارائه گردید فازی دلفی روش

 توافق دستیابی برای آنها نمودن یکپارچه و نظرات از یک هر به توجه در فازی دلفی روش مزیت. شود

 با مرحله هر های داده تحلیل و سنتی دلفی روش از ترکیبی روش این اییراج مراحل. است گروهی

 اعداد از خبرگان نظرات سازی فازی منظور به. است فازی های مجموعه نظریه تعاریف از استفاده

 مورد در قطعیت عدم با مواجه در که هستند فازی های مجموعه فازی، اعداد. شود می استفاده فازی

 سال در هلمر و دالکی توسط بار نخستین برای .شود می تعریف عددی های داده ههمرا به پدیده یک

 اصلی خصوصیت سه و است متخصصان نظرهای بر مبتنی پیمایشی روشی تکنیک این. شد ارائه 1963

 این. آماری گروهی پاسخ درنهایت و شده کنترل بازخورد و تکرار نام، بی پاسخ: از اند عبارت که دارد



 ایهای جنگ روانی با استفاده از روش ترکیبی دلفی فازی و تحلیل شبکهشناسایی و  تکنیک                                186

 

 

 متخصصان از گروهی آگاهانه های قضاوت هماهنگی و آوری جمع منظور به مند نظام یروش تکنیک

 نمی متخصصان قضاوت واقعی، های موقعیت از بسیاری در. است خاصی موضوعی یا سؤال درباره

 منظور به قطعی اعداد و ها داده دیگر عبارت به شود؛ تفسیر و بیان قطعی کمّی اعداد صورت به تواند

 گیرندگان تصمیم قضاوت در موجود قطعیت عدم و ابهام علت به واقعی دنیای یستم هایس کردن مدل

 نظریه»  196۵ سال در زاده لطفی وسیله به که مشکل این بر غلبه منظور به راستا این در. است ناکافی

 ندیفرآ در موجود قطعیت عدم و ابهام با مقابله برای مناسبی ابزار شد، ارائه«  فازی های مجموعه

 شاخص غربالگری و تأیید منظور به فازی دلفی روش از پژوهش این در بنابراین. است گیری تصمیم

 توسط شده ارائه های بینی پیش آنجایی که از دلفی، روش در. است شده استفاده شده شناسایی های

 افراد همچنین و .سازد می دور واقعی دنیای از را آن و گردند می بیان قطعی اعداد قالب در خبره افراد

 قطعیت عدم که دهد می نشان این و نمایند می استفاده بینی پیش برای خود ذهنی های توانایی از خبره

 با سازگاری قطعیت عدم بودن بودن امکانی. احتمالی نه و است امکانی نوع از شرایط این بر حاکم

 و گرفته قرار استفاده مورد مؤثر بینی پیش برای ابزاری عنوان به دلفی روش .دارد فازی های مجموعه

 آوری فن های بینی پیش شامل این ها. گیرد می قرار استفاده مورد ها برنامه از ای گسترده طیف در

 برنامه و بندی جمع شهری، های سیستم ریزی برنامه دانش، جذب ها، استراتژی ریزی برنامه ،(روند)

 محصول توسعه بزرگ، مقیاس در پروژه زییر برنامه بازار، تحقیقات عمومی، های سیاست ریزی

 فازی های مجموعه نظریه و دلفی روش از ترکیبی روش این .شود می …  و ها سیستم طراحی جدید،

 پیش-1: نمود استفاده توان می حالت دو در دلفی شد. روش ارائه همکاران و ایشیکاوا توسط که است

 حالت ولی شود می انجام مرحله چند رد عموما باشد بینی پیش هدف اگر غربالگری؛ -2 بینی

 می دلفی، سنتی های روش مزایای بر عالوه است. این روش  انجام قابل نیز مرحله یک در غربالگری

 .دهد ارائه را زیر مزایای تواند
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 دلفی سنتی روش مانند واضح هایی تخمین صرفاً اینکه جای به تا دهد می ما به را امکان (  این1) 

 .کنیم پردازش دهندگان پاسخ اطالعاتی محتوای و بینی پیش مورد با رابطه در را ابهام ، باشیم داشته

 می حفظ نتیجه در و روشن استفاده مورد فازی هایبینیپیش دلیل به متخصصان فردی هایویژگی (2)

 .شود

 گام های روش دلفی فازی  

 پژوهش ریظن مبانی جامع مرور از استفاده با پژوهش های شاخص . شناسایی1

شناسایی، تکنیک های جنگ  از بعد گام این در: گیرنده تصمیم متخصصان نظرهای آوری جمع -2

 به ها پرسشنامه و شده تشکیل پژوهش موضوع با مرتبط خبرگان از متشکل گیری تصمیم گروه روانی،

 آن یابر غربالگری و پژوهش اصلی موضوع با شده شناسایی های شاخص بودن مرتبط تعیین منظور

. می روند کار به شاخص هر اهمیت بیان برای ، 1 جدول زبانی متغیرهای آن در که شود می ارسال ها

 .است شده استفاده مثلثی فازی اعداد از پژوهش این در

 (:  عبارات زبانی و اعداد دلفی فازی1جدول)

 اعداد فازی مثلثی عبارت زبانی

 (0.25 ,0 ,0) خیلی کم

 (0.5 ,0.25 ,0) کم

 (0.75 ,0.5 ,0.25) متوسط

 (1 ,0.75 ,0.5) زیاد

 (1 ,1 ,0.75) خیلی زیاد
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 مقدار با شاخص هر اکتسابی ارزش مقدار مقایسه طریق از کار این: ها شاخص غربالگری و تایید

 عنوان به 0.7 مقدار اصوال که شود می محاسبه طریق چند از آستانه مقدار. پذیرد می صورت آستانه

 خبرگان نظرهای مثلثی فازی مقادیر باید ابتدا کار این برای. است شده گرفته نظر در هآستان مقدار

. شود محاسبه ها آن فازی میانگین دهنده، پاسخ n نظرات میانگین محاسبه برای سپس شده محاسبه

 از بسیاری در  .گیرد می صورت زیر روابط از استفاده با هاشاخص از یک هر برای فازی عدد محاسبه

 .شود می محاسبه نیز فازی اعداد کل میانگین از آستانه مقدار هاژوهشپ

(1) 

(2)                                                                                                                                       

  

(3 )                                                                                                                                       

 

(4)                                                                                                                                            

 

 مقدار همچنین. دارد اشاره گیری تصمیم شاخص به j اندیس و خبره فرد به i ندیسا باال روابط در

 .آید می بدست زیر رابطه از فازی عدد میانگین شده دیفازی

(5)                                                                                                                                                          
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 تصمیم یک به دهندگان پاسخ که است معنا این به اجماع از منظور: فازی دلفی اتمام و اجماع مرحله

 رخ معیارها در خاصی اتفاق آن از بعد دیگر که ای مرحله و. باشند رسیده عوامل مورد در کلی گیری

 .ندهد

 

 ه روش دلفی فازین: آستا(1)شکل

 شاخص غربالگری آن هدف که شود می انجام مرحله تک در موارد از بسیاری در فازی دلفی تکنیک

 چند فازی دلفی معموال باشد جدید عوامل شناسایی هدف که مواردی در. است پژوهش های

 تعدادی پژوهش پیشینه و ادبیات مرور از استفاده با ابتدا که صورت این به. می گیرد صورت ایمرحله

 درخواست دهندگان پاسخ ساختمند نیمه پرسشنامه یک توسط سپس و می کنیم استخراج را عوامل از

 هاشاخص اهمیت( است شده آورده 1 جدول در که تایی پنج معموال) طیف یک اساس بر که شود می

 خواسته هندگاند پاسخ از و شودمی نوشته باز سوال یک نیز پرسشنامه انتهای در نمایند مشخص را

 ارتباط در تحقیق هدف با که دارند نظر در دیگری معیار اگر مذکور هایشاخص بر عالوه که شودمی

 همان با دوباره نیز دوم پرسشنامه تحلیل، و تجزیه و ها داده آوری جمع از بعد. کنند بیان است

 تا فرایند این شود می تعیین هاشاخص اهمیت قبل همانند و گیردمی قرار خبرگان اختیار در هاشاخص

 غربالگری عملیات گرفت صورت اجماع که آخر مرحله در معموال و یابد می ادامه نظرات اجماع زمان

 گیرد.می صورت اهمیتکم هایشاخص حذف و
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 پایایی و روایی روش دلفی فازی 

ی تی اگر در فاصلهری آن تکرارپذیری است؛ به عباپایایی)قابلیت اطمینان( دو جنبه دارد. یک جنبه

کوتاهی پس از مطالعه، اطالعات یا سواالت مشابه به همان خبرگان مرحله ی اول داده شود، نتایج 

مشابهی دریافت شود که برای روش دلفی دست یابی به نتایج یکسان حتمی نیست و روش دلفی از 

جواب های شرکت  یاین بابت دارای ضعف می باشد. بعد مهم دیگر پایایی عدم تناقض و سازگار

کنندگان است. از این جهت فرآیند دلفی تا موقعی ادامه پیدا می کند که اختالف میانگین اعداد فازی 

در دو مرحله ی متوالی برای تمام سواالت یا مولفه های پرسشنامه، کمتر از حد آستانه ی ))خیلی 

به اندازه ی کافی با ثبات می  کم(( شود. در این حالت پاسخ های شرکت کنندگان پس از چند مرحله،

(. در این پژوهش نیز 2002شود و این نشان دهنده ی پایایی نتایج دلفی می باشد.) لینستون و تورو، 

میزان اختالف نظر نخبگان در مرجله های دوم و سوم برای تمام مولفه های موفقیت کمتر از حد 

له سوم متوقف شد. به عبارت دیگر ح( شد. به همین علت نظرسنجی در مر0.1آستانه ی خیلی کم)

پس از سه مرحله جواب خبرگان به ثبات رسید مناسب وکافی رسید. بنابراین می توان گفت نتایج به 

دست آمده از پایایی برخوردار است.  یک مطالعه ی دلفی به ترکیبی از خبرگان که گروه را تشکیل می 

. 2. اندازه گروه نخبگان 1بل طرح می باشد.: دهند بستگی دارد. دو نکته ی مهم در این رابطه قا

 شایستگی ها و توانمندی های نخبگان.

البته شواهد تجربی کمی درباره تاثیرات تعداد شرکت کنندگان بر روایی نتیجه دلفی وجود دارد. در این 

 راستا روایی و پایایی روش دلفی فازی بیشتر به خبرگی نفرات شرکت کننده بر می گردد تا تعداد

شرکت کنندگان آن. بنابراین اگر اعضای شرکت کننده در مطالعه نماینده گروه یا دانش مورد نظر 

باشند) در اینجا متخصصین علم ارتباطات، نویسندگان روزنامه ها و سردبیران رسانه ها( اعتبار روش 
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مشابه روش دلفی تایید می شود. الزم به ذکر است که بررسی پایایی و روایی روش دلفی فازی نیز 

 دلفی می باشد.

 ایفرآیند تحلیل شبکه 

 نام با چندگانه معیارهای با تصمیم گیری پرکاربرد ابزارهای از یکی یافتۀ فرآیند تحلیل شبکه ای تعمیم

. است شده جایگزین شبکه با مراتبی سلسله ساختار درآن که باشد سلسله مراتبی می تحلیل فرآیند

 یک عناصر که معنا بدین. باشد می رده ای صورت به سلسله مراتبی لتحلی فرآیند در مسئله ساختار

 وجود ای وابستگی هیچگونه یک سطح عناصر بین و بوده وابسته خود باالتر سطح عناصر به تنها سطح

 نوع این واقعی، دنیای های سیستم و مسائل اغلب در اما )12:2012)نصری و همکاران، .ندارد

روش . شوند می پدیدار شبکه یا بازخور با های سیستم ها به واسطه آن و داشته وجود ها وابستگی

 گیریِ تصمیم های مدل سازی محیط و مسائل گونه این در وابستگی با مواجهه برای متعددی های

ای یکی از  شبکه تحلیل فرآیند که گیرند می قرار استفاده مورد و شده طراحی حاصله پیچیدة

 و برآورد برای ANP ( از روش7:1400باشد)نصری و همکاران،  ها میپرکاربردترین این روش

  :است زیر شرح به شده معرفی ANP ای به کار می رود. مدل گسترده صورت به گیری تصمیم مسائل

 مشخص ها خوشه میان روابط مرحله این در: آن اجزای میان روابط تشخیص و ANP مدل ترسیم -1

 .کرد استفاده  DEMATELوISM   های روش از توان می مرحله این برای شود. می

باشیم  داشته اگر گفتیم که همان طوری: مربوط مقایسات و انجام جفتی مقایسات ماتریس تشکیل -2

y→ x یعنیY به X عناصر مرحله دراین .است وابسته Yبه نسبت را X کنیم. می مقایسه با هم 

به  جفتی مقایسات از آمده بدست اوزان از ماتریس این :نشده داده وزن ماتریس سوپر تشکیل -3

 در شبکه هر در موجود جفتی مقایسات طریق از به دست وزنی و بردارهای نتایج کلیه آید می دست
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 خوشه از یک هر اجزای اهمیت وزن مجموع ماتریس سوپر این در .شود می وارد ماتریس سوپر یک

 است. یک برابر ها

 ندارد قرار خوشه یک در که عناصری اهمیت وزن مقایسه برای :شده وزین ماتریس سوپر تشکیل -4

 ابتدا ماتریس این آوردن بدست برای. شود می تبدیل شده وزین به نشده وزین ماتریس سوپر باید

 بلوک در را مقایسه این از آمده بدست اوزان سپس کنیم می زوجی ی مقایسه با یکدیگر را ها خوشه

 یک برابر سطر یک در موجود عناصر مجموع ماتریس این در .شود می ضرب ها خوشه در مربوط

 .است

 که جایی تا شده وزین ماتریس سوپر رساندن توان به از حدی ماتریس سوپر :حدی ماتریس سوپر -۵

 اجزای اثرات کلیه گرفتن نظر در کار این از هدف .شود یکی آن سطر هر در موجود عناصر کلیه

 .است شبکه اجزای بروی شبکه در موجود

 که حدی ماتریس خروجی .شود می ترکیب ماتریس به مربوط نتایج مرحله این در :نتایج ترکیب-6

 شوند. می نرمالیزه هاست گزینه برای اوزان
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 (: نتایج محاسبات2جدول )

w 1 
N1

1n

ii=1

W
= W

W 

w 2 
N2

2n

ii=1

W
= W

W 

  

nw
 

Nn

nn

ii=1

W
= W

W 

N می باشد. تعداد آلترناتیوها 

 آرمان به توجه با اصلی معیارهای وزن بردار ایجاد ماتریس بزرگ است. اگر ANPاساس کار روش 

 به 3W  ،4Wزیرمعیارها  از یک هر بر اصلی معیارهای اثر دهنده نشان سماتری 2Wگیری،  تصمیم

 صورت به مساله این بزرگ ماتریس آنگاه باشد، زیرمعیارها و معیارها بین وابستگی ماتریس ترتیب

 .می باشد زیر رابطه

(6) 
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 دهد. می نشان را ای شبکه گیری تصمیم مساله یک ساختار( 2) شکل

 

 

 

 

 

 ساختار مساله تصمیم گیری(: 2شکل)

 تهیه هایی پرسشنامه الذکر، فوق های ماتریس از یک هر در نسبی اهمیت تعیین منظور به روش این در

 :شود می انجام زیر الگوریتم گرفت.  حال قرار گیری تصمیم تیم خُبرگان از یک هر اختیار در و شده

 ماتریس. ندارد وجود معیارها بین وابستگی چهی اینکه فرض با معیارها از کدام هر وزن تعیین: 1 گام

 نام دارد.  1Wحاصل 

 معیارها بین وابستگی هیچ اینکه فرض با معیارها از کدام هر به نسبت زیرمعیارها وزن تعیین: 2 گام

 نام دارد. 2Wحاصل  ماتریس. ندارد وجود

نام  3Wحاصل  ماتریس ا،معیاره از کدام هر به نسبت معیارها داخلی وابستگی ماتریس تعیین: 3 گام

 دارد.

حاصل  ماتریس زیرمعیارها، از کدام هر به نسبت زیرمعیارها داخلی وابستگی ماتریس تعیین: 4 گام

4W .نام دارد 
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ضرب   1Wرا در  3Wماتریس  منظور، اصلی: بدین معیارهای هم به وابسته های اولویت تعیین: ۵ گام

 یم.می نام  AWرا  آمده دست به ماتریس کرده و

(7) 

 کرده ضرب  4W در را 2W ماتریس منظور، زیرمعیارها: بدین هم به وابسته های اولویت تعیین: 6 گام

 .نامیم می  BW را آمده دست به ماتریس و

(8 )                                                                                                          B 2 4W = W W 

 ضرب  AW در را BWماتریس  منظور، بدین: زیرمعیارها کلی( های وزن)  های اولویت تعیین: 7 گام

 می نامیم.  TWرا  آمده دست به ماتریس کرده و

(9     )                                                                                                    T A BW = W W 

 پایایی و روایی روش تحلیل شبکه ای 

( جهت بررسی سازگاری CR( و نرخ سازگاری)CIبا  شاخص سازگاری ) ANPپایایی نتایج روش 

شود، با توجه به  0.1مقایسه های زوجی پاسخ دهندگان به کار می رود. اگر مقدار این دو بیشتر از 

وسط ساعتی باید از پاسخ دهندگان درخواست شود که پاسخ هایشان) آستانه سازگاری تعریف شده ت

 1999شود. )ساعتی  0.1هر دو کمتر از  CRو  CIقضاوت هایشان( را تکرار کنند. تا زمانی که مقدار 

برای همه ی ماتریس های مقایسه  CRو  CI ( در این مطالعه مقادیر2008و کارلوچی و همکاران 

وید پایایی نتایج است. روایی نتایج روش تحلیل شبکه ای، مانند روش شدکه م 0.1زوجی کمتر از 

دلفی به میزان نخبگی و شایستگی گروه شرکت کننده و پاسخ دهنده درمطالعه بستگی دارد.)کارلوچی 

( افراد مشارکت کننده در این مرحله همان افراد حاضر در مرحله دلفی فازی می 2008و همکاران. 

A 1 3W = W W
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تجربه الزم در این زمینه برخوردار بودند. همچنین پرسشنامه های این بخش توسط باشد که از دانش و 

خبرگان رسانه ای مورد تایید قرار گرفت. باید به این نکته توجه  داشت که در یک پژوهش نمی توان 

به روایی و پایایی قاطع دست پیدا کرد ولی اگر روش ها و ابزارهای تحقیق تا حد امکان روایی و 

 (2002ی داشته باشند، نتایج پژوهش بسیار دقیق تر خواهد بود.)لینستون و همکاران، پایای

 معرفی تکنیک های جنگ روانی 

( 2ل)وابتدا تکنیک های جنگ روانی با استفاده از روش دلفی فازی مورد غربال گری قرار گرفت. جد

و  ییعد شناساب 4شاخص در  26پژوهش  یشینهو پ یاتبخش بر اساس مرور ادب یندر اسپس 

 .آورده شده است (2)استخراج شد که در جدول 

 

 

 

 فازی دلفی روش با گری غربال نتیجه و تکنیک های جنک روانی (: شناسایی2جدول)

 تایید یا

 رد

 اختالف میانگین

 پرسشنامه هاي

 سوم و دوم

میانگین غیرفازي 

 شده

نظرات مرحله سوم 

 خبرگان

 شاخص زیرشاخص منبع

 95ابیانه، 9.28 0.08 تایید

 تبلیغات

 مخاطب به نتیجه واگذاری

 شونده هدایت نشت 84سلطانی فر و هاشمی  8.63 0.092 تایید

 عاطفی بار 95ابیانه، 8.54 0.13 تایید

پست در  یک تحسین نرخ بردن باال 96خلیلی  9.32 0.07 تایید
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 الیک()شبکه های اجتماعی

 مکالمه نرخ بردن باال 96 خلیلی 8.91 0.10 تایید

 تکرار 97نصراللهی  8.03 0.09 تایید

 چینش خبری 89جنیدی  8.16 0.11 تایید

 تواتر 84 هاشمی و فر سلطانی 9.22 0.04 تایید

 ترویج نمره بردن باال 96 خلیلی 9.32 0.06 تایید

 چالش مثبت 95ابیانه، 4.75 0.12 رد

 نظرسنجی اینترنتی 95ابیانه، 5.44 0.07 رد

 ترور تصویری 84 هاشمی و فر سلطانی 5.16 0.10 رد

 84 هاشمی و فر سلطانی 8.97 0.07 تایید

 شایعه

 پشت در موثق غیر منبع یک اختفا

 موثق منبع

 ای زنجیره واکنش 84 هاشمی و فر سلطانی 9.07 0.08 تایید

 جلو به گام دو عقب به گام یک 95ابیانه، 8.83 0.06 تایید

 انگاری مفروض 95بیانه،ا 8.91 0.07 تایید

 تبخیر 84 هاشمی و فر سلطانی 9.36 0.03 تایید

 زدن محک 84 هاشمی و فر سلطانی 9.23 0.02 تایید

 تحریف 95ابیانه، 9.04 0.05 تایید

 واقعیات

 حصر ثنوی

 سازی نخبه 84 هاشمی و فر سلطانی 9.56 0.02 تایید
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  95ابیانه، 8.56 0.08 تایید

 

 مفقوده حلقه

 حرکت از حاشیه ی تاریک 95ابیانه، 4.74 0.05 رد

 شروع از پله ی دوم 95ابیانه، 5.07 0.13 رد

 افراطی تعمیم 84محمدی نجم  5.18 0.11 رد

 برچسب زنی 95ابیانه، 9.13 0.05 تایید

 روایت در استثنا و اصل 97 نصراللهی 8.76 0.04 تایید

 ارائه نظر به عنوان یک واقعیت 84 هاشمی و فر سلطانی 8.18 0.06 تایید

 84 هاشمی و فر سلطانی 8.63 0.07 تایید

 فریبکاری

 مبالغه و دستکاری آماری

 طرفی بی به تظاهر 97سرابی و همکاران  9.21 0.01 تایید

 استتار 97 همکاران و سرابی 9.05 0.03 تایید

 ثبیان از زبان ثال 84 هاشمی و فر سلطانی 8.19 0.04 تایید

 84 هاشمی و فر سلطانی 8.13 0.07 تایید
 کشف عدم برای خبر کردن پیچیده

 حقیقت

 مجازی معنای یا معنا تغییر 84 هاشمی و فر سلطانی 9.23 0.08 تایید

 انتقال 89جنیدی  5.36 0.10 رد

 تظاهر به یگپارچگی 80الزار  4.54 0.11 رد

 ای اثباتنفی بر 84 هاشمی و فر سلطانی 5.79 0.13 رد

 قاطعیت در ارائه اخبار  84 هاشمی و فر سلطانی 6.55 0.11 رد
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 تعیین روابط درونی بین عوامل 

تعیین روابط درونی بین عوامل است. این روابط درونی توسط تیم  ANPهای اولیه روش از گام

 ه شده است. ( آورد2خبرگان مشخص گردید که روابط درونی بین معیارها و بین زیرمعیارها در شکل)

 
 (: نمودار شبکه ای تکنیک های جنگ روانی 3شکل)

 ANPنتایج روش  

ها از ، جهت تعیین اهمیت و وزن آنهاو تعیین روابط درونی بین آن بعد از شناسایی و تایید عوامل

شود. در این پژوهش ابتدا مقایسات زوجی عوامل و استفاده می ANP ایفرآیند شبکهتحلیل  روش
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باشد. بعد نفر می 10ا ایجاد شد و در اختیار خبرگان قرار گرفت تعداد خبرگان در این پژوهش همولفه

 0.1های مقایسات زوجی، نرخ ناسازگاری هر کدام محاسبه شد که همگی کمتر از از تکمیل ماتریس

ها هست. سپس مقایسات زوجی خبرگان، توسط روش بود که نشان از ثبات و سازگار بودن ماتریس

سوپر یانگین هندسی ادغام شدند و سپس جهت تعیین وزن، وارد نرم افزار م

شد. در ادامه نتایج مقایسات زوجی و اوزان آورده شده است. در شکل  SuperDecision)دسیژن)

 آورده شده است. SuperDecisionسازی مدل پژوهش در نرم افزار نیز نمایی از پیاده 4-6

 

 معیارهامقایسه زوجی  

این مقایسات زوجی تشکیل شده و سپس توسط  آورده شده است. معیارهابخش مقایسه زوجی  در این

ساعتی توسط خبرگان تکمیل شده است سپس با روش میانگین هندسی ادغام شده است که  9تا  1طیف 

 .در ادامه آورده شده است

 معیارهامقایسه زوجی  (:3)جدول 

 C1 C2 C3 C4 

C1 1 0.224 0.204 0.236 

C2 4.464 1 0.354 0.25 

C3 4.902 2.825 1 0.808 

C4 4.237 4 1.237 1 
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 1جهت محاسبه اوزان وارد نرم افزار سوپر دسیژن شدند نرخ ناسازگاری 6-4جدول مقایسات زوجی 

کمتر است نشان از سازگاری قابل قبول این  0.1و چون از  باشدمی 0.07۵برابر با  زوجیاین مقایسات 

 ( نشان داده شده است. 3ارد که در شکل)مقایسه زوجی د

 

 
 معیارهای اصلیاوزان نسبی  (:4) جدول

دهد. های موثر در جنگ روانی را نشان می( نتایج نهایی رتبه یندی تکنیک5جدول)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Inconsistency 
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 (: وزن و رتبه نهایی زیرمعیارها5جدول )

0.0013

0.0032

0.0036

0.0038

0.0048

0.0075

0.0076

0.0102

0.0112

0.0113

0.0125

0.0133

0.0145

0.0156

0.0176

0.0178

0.0183

0.0185

0.0214

0.0254

0.0433

0.0447

0.0496

0.1026

0.1068

0.1362

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

واگذاری نتیجه به مخاطب

بار عاطفی

مبالغه و دستکاری آماری

نشت هدایت شونده

((الیک)باال بردن نرخ تحسین یک پست

حصر ثنوی

تغییر معنا یا معنای مجازی

((نسبت کامنت ها به کل مخاطبان)باال بردن نرخ مکالمه

چینش خبری

تظاهر به بی طرفی

تواتر

پیچیده کردن خبر برای عدم کشف حقیقت

یک گام به عقب دو گام به جلو

(می ان اشترا  گذاری یک پست و خبر)تکرار

بیان از زبان ثالث

حلقه مفقوده

محک زدن

(وفاداری مخاطبان در بازنشر پست ها)باال بردن نمره ترویج

مفروض انگاری

نخبه سازی

تبخیر

برچسب زنی

استتار

واکنش زنجیره ای

اختفا یک منبع غیر موثق در پشت منبع موثق

اصل و استثنا در روایت
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تحلیل نتایج    

پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل و تکنیک های موثر در جنگ روانی یکی از اهداف این 

اصل و استثنا در روایت رتبه اول را  خبرگزاری ها با رویکرد تمرکز بر شبکه های اجتماعی می باشد.

زیرمعیار کسب کرده است. اختفا یک منبع غیر موثق در پشت منبع موثق رتبه دوم و واکنش  27در بین 

های چهارم و پنجم را طبق نظر خبرگان به دست ه سوم، استتا و  برچسب زنی نیز رتبهزنجیره ای رتب

ترین معیاراصلی انتخاب شد. نکته در بین معیارهای اصلی نیز تحریف واقعیت به عنوان مهم آوردند. 

قابل توجه در این پژوهش بررسی پدیده های جدید حاصل از ایجاد شبکه های اجتماعی مانند باال 

ردن نرخ تحسین یک پست)الیک((، باال بردن نرخ مکالمه)نسبت کامنت ها به کل مخاطبان((، ب

تکرار)میزان اشتراک گذاری یک پست و خبر( و باال بردن نمره ترویج)وفاداری مخاطبان در بازنشر 

 پست ها( و ارزیابی آن ها در کنار دیگر عوامل بود که مشخص گردید این فاکتور ارجحیت معناداری

نسبت به دیگر عوامل که در مرور ادبیات به آن ها اشاره گردید ندارند و بهتر است به جای ایجاد 

دستکاری یا سازماندهی گروهی در شبکه های اجتماعی به عوامل مفهومی در انتشار اخبار پرداخته 

د به شود. با توجه به فراگیری شبکه های اجتماعی و دسترسی و استفاده مردم از بسترهای جدی

خصوص پس از شیوع کرونا پیشنهاد می گردد در مدارس درسی با عنوان سواد رسانه ای برای همه 

های موجود در شبکه های مقاطع تحصیلی ایجاد شود تا به سادگی تحت تاثیر اخبار و آموزش

گاه می اجتماعی بپردازند. تدوین برنامه ی جامع رسانه ای برای نوجوانان و جوانان قبل از دوره دانش

تواند آن ها را در مقابل اثرات جنگ روانی مصون نگه دارد. پس از شیوع بیماری کرونا سن استفاده از 

تلفن همراه و استفاده از شبکه های اجتماعی کاهش قابل توجهی پیدا کرد که این مساله بایستی مورد 

 توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
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های خبری فارسی زبان از جانب کشورهای متخاصم، انهمتاسفانه در سال های اخیر با افزایش رس

شاهد پیگیری یکسویه ی این رسانه ها از طریق برخی اقشار هستیم که الزم است به طور حداقلی 

فرهنگ سازی گردد که پس از پیگیری اخبار از منابع خارجی از منابع متضاد نیز برای جویا شدن از 

لی به تعارضات و اختالالت ناشی از برنامه های خارجی یکی از واقعیات استفاده گردد. توجه رسانۀ م

محوری ترین مسائل می باشد. طراحی مدل های ارزیابی عملکرد دستگاه های فرهنگی جهت کارآمد 

 سازی آن ها در ارتقا فرهنگ جامعه یکی دیگر از پیشنهادات این پژوهش می باشد.

اخت هویت منبع، توجه به سابقه ی یک منبع، شناخت ترفندها و تکنیک های عملیات روانی، شن

سندیت شناسی، مطابقت سند با مستند، عدم اکتفا به تیتر اخبار، رجوع به منابع مقابل، توجه به پیامد 

های مثبت و منفی اقدامات جایگزین در بررسی تحلیل ها، بررسی موردی، اصل برائت و مسئله ی بار 

بقت پاسخ با موضوع، توجه به ملزومات خبر، تفکیک خبر به اثبات، زدودن شبهات با یقینیات، مطا

اقرار و ادعا، توجه به منفعت واقعه. از مهمترین راه های مصونیت در مقابل تهاجمات رسانه ای می 

 باشد

 نتیجه گیری

ها برای تحت تأثیر قرار دادن طرف مقابل به جنگ روانی پیشینه ای بسیار طوالنی دارد؛ چرا که انسان

شدند و این فعالیت از ارتباط چهره به چهره دو فرد گرفته تا ها و ترفندهایی متوسل میشیوه

های خاص همچون ها و اقدامات در زمانتر بوده است. همین نوع فعالیتاجتماعات کوچک و بزرگ

های محلی به صورت مختلف و گوناگونی اتفاق افتاده است. دستکاری ها، نزاعها، جنگبحران

ها، عنصری تعیین ها، در شکل گیری و سقوط حکومتها و نزاعت افراد، همواره در جنگاحساسا

. در حقیقت از جنگ روانی همواره به عنوان مکمل جنگ های سیاسی، آمده استکننده به شمار می

نظامی و اقتصادی میان کشورها برای افزایش تاثیرگذاری استفاده می شده است. اما این اصطالح با 
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ی این هاشناخت ویژگیش روزافزون رسانه های جمعی اهمیتی مضاعف پیدا کرده است. گستر

تواند مخاطبان را از پیامدهای منفی این های متناسب با آن برای جنگ روانی میو تکنیک هاشبکه

مصون دارد و به تدوین و سیاستگذاری موثرتر جهت مقابله با این پدیده کمک کند. این  هاشبکه

ی هاخبری فارسی زبان که ترکیبی از روشهای ش، روشی جدید برای ارزیابی عملکرد شبکهپژوه

دهد. این روش همزمان معیارهای کمی و کیفی را مورد ای ارائه میدلفی فازی و روش تحلیل شبکه

ارائه  ایتواند چارچوب مفیدی برای پایش، ارزیابی، اولویت بندی و مقابله رسانهبررسی قرار داده، می

گری جنگ روانی با استفاده از روش دلفی فازی مورد غربالهای دهد. در این پژوهش، ابتدا تکنیک

ای رتبه بندی شدند. و قرار گرفت و سپس فاکتورهای نهایی با استفاده از روش تحلیل شبکه

ای کنش زنجیرهاصل و استثنا در روایت،  اختفا یک منبع غیر موثق در پشت منبع موثق، واهای تکنیک

به ترتیب به عنوان سه تکنیک برتر در جنگ روانی انتخاب شدند. . نتایج حاصل از مدل ارائه شده 

 کند.تری نمایان میهای خبری را به شکل واضحدهد که مدل پیشنهادی تمایزات میان رسانهنشان می

و مستندات در ارایه اخبار  گری منبعسازی نسبتا مناسبی در حوزه مطالبههای اخیر، فرهنگدر سال

ترین تهدید در حوزه اصل و دهد که مهمهای پژوهش حاضر، نشان میصورت گرفته است، اما یافته

ی خبری است و الزم است به مردم، باالخص اقشار جوان جامعه آموزش داد که در هااستثنا در روایت

بلکه برای درک مطلب، الزم است کل متن ی اخبار، نباید به تیتر اکتفا کرد و از آن گذشت، مطالعه

با مراجعه به حداقل یک منبعِ  هاخوانده شود. برای روشن شدن یک موضوع، الزم است اخبار یا تحلیل

ی یقین قرار دارد غیر همسو بررسی شود. در مقام مواجهه با شبهات نیز، رجوع به آنچه در حیطه

 کارگشا است.
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