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 چکیده

لت و مهای یک باورها و ارزشامروزه جنگ روانی به ابزاری پرکاربرد در جهت تغییر دادن فرهنگ، 

واهد کرد. ها وارد خملت خسارات جبران ناپذیری بر پیکره جامعه تبدیل شده که هر گونه غفلت از آن

د. تحقیق تهران بو روانی بر اضطراب و ناکامی جامعهبنابراین هدف از این پژوهش بررسی تأثیر جنگ 

جامعه آماری  ه از رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند.ها با استفادحاضر از نوع توصیفی، تحلیلی و داده

ی منطقه 5آزمودنی از  1000پژوهش از میان مردم عادی کالن شهر تهران بود. بدین ترتیب که تعداد 

بزارهای ها در اختیارشان گذاشته شد. اگیری در دسترس انتخاب و پرسشنامهتهران و به روش نمونه

اکامی و مقیاس احساس ناکامی گیلبرت بود که دارای دو بعد ن( BAIپژوهش، پرسشنامه اضطراب بک )

ای که جنگ رسانه محقق ساخته سی تأثیر جنگ روانی از پرسشنامهو برای برردرونی و بیرونی است 

 پردازی و تحریف واقعیت است استفاده گردید. دارای دو بعد شایع

، ناکامی خوبی برای متغیرهای اضطراب کنندهبینی پردازی پیشبعد شایعنتایج پژوهش نشان داد که 

واقعیت  که بعد تحریفدرونی و بیرونی است و دارای یک رابطه مثبت معنادار با آنها است در حالی

وبی خ ی کنندهبینبیرونی ندارد و پیش گونه ارتباط معناداری با متغیرهای اضطراب، ناکامی درونی وهیچ

د بر روی توانروانی میبراساس نتایج بدست آمده جنگ گیری:نتیجهدر رابطه با این موضوعات نیست. 

یش بیش از پ توجه گذار باشد و وجود این امر نشانهاضطراب و هر یک از ابعاد ناکامی مردم عادی تأثیر

    سیاستگذاران در این زمینه است.

 ای، تهران، جنگ رسانهاضطراب، ناکامی، جنگ روانیها: کلید واژه
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 مقدمه
ها، در طول تاریخ به طور همزمان های دفاعی همسو با جنگها و تکنیکوریفنا

های ها، ابزارها و روشیافته است. استفاده از تکنیکبا رشد تکنولوژی توسعه

انتها برای شکست دادن دشمن است؛ اما جدید، به عنوان یک هدف و تالش بی

های ها یا درگیریشده از جنگآموختههای از سوی دیگر، هر نوآوری با درس

های نسل ششم مواجهه هستیم که امروزه ما با جنگ. یابدقبلی، به بلوغ دست می

توان از جنگ الکترونیک، اطالعات، نرم، سایبری و روانی نام برد؛ جنگ می

روانی از دیرباز وجود داشته و با تعابیر مختلفی مانند جنگ سرد، جنگ 

د )حبی، آزادیپلماسی، جنگ روانی و اخیرا هم عملیات روانی خوانده می شود 

 (.1389و نوری مرزآبادی 

ل آمیز بخشی از زندگی هر انسان، در همه افراد به حدی اعتدا اضطراب به منزله

 اییجشود، اما تا وجود دارد و این حد، به عنوان پاسخی سازش یافته تلقی می

ی (. اختالالت اضطراب2001که به اضطراب مرضی تبدیل نشود)لیب و همکاران، 

ی های در ایاالت متحده و بسیاری از جمعیتاز شایعترین اختالالت روانپزشک

(. 2012اند )انجمن روانشناسی آمریکا، دیگری است که مورد مطالعه قرار گرفته

ت و اندکه این اختالالت مشکالمطالعات همواره حاکی از آن بوده افزون براین

تی های بهداششوند، مقادیر باالیی از خدمات مراقبتعوارض زیادی را سبب می

. آورندکنند واختالالت زیادی در کارکرد افراد به وجود میصرف خود میرا 

زان تواند میاند که اختالالت اضطرابی مزمن میمطالعات جدید نیز نشان داده

براین مرگ و میر مرتبط با عوارض بیماری فشار خون اولیه را افزایش دهند. بنا

و  اضطرابی را به سرعت روانپزشکان و سایر متخصصان باید بتوانند اختالالت

 (.2014دقت تشخیص داده و درمان آن را شروع کنند )کالرک و بک، 

نیازها  این و شودمی داده اهمیت شناختی روان نیازهای به که محیطی شرایط در

 شرایط در و شودمی تجربه نیازها ارضای احساس گیرند،می قرار توجهمورد
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 روان نیازهای ارضای از افراد و گیرندنمی قرار توجهمورد این نیازها که محیطی

 که،حالیدر .شودمی تجربه نیازها ارضای عدم شوند، احساسمی محروم شناختی

دهد. می رخ ناکامی تجربه شوند،نیازها تهدید می این که محیطی شرایط در

 یکپارچه، رشد کنند،می حمایت بنیادین نیازهای ارضای از که های اجتماعیمحیط

 از را افراد که هاییمحیط مقابل، در .کنندمی تقویت را شادکامی افراد و سالمت

 وارد خلل یکپارچه رشد فرایند به سازندمی شناختی محروم روان هاینیاز ارضای

 این مداوم طوربه و فعاالنه طوربه که های اجتماعیمحیط آن، از ترمهم و کنندمی

 و روانی هایآسیب و تضعیف یکپارچه را رشد یندفرا گذارند،می ناکام را نیازها

 (.2015نمایند )چن و همکاران، می ایجاد عملکردی

 .کلیات1

 .بیان مسأله:1-1

ف جنگ روانی یک جنگ بدون خشونت بوده و از آن زمان برای دستیابی به اهدا

 د فیزیکیشود. در جنگ روانی ابعاد روانشناختی به اندازه ابعانظامی استفاده می

رد بسیار مهم است و در این دوره از جنگ مدرن، عملیات روانی حتی بیشتر مو

ناختی که در مبارزه با تهدید تروریسم بعد روانش گیرد، در حالیتوجه قرار می

کند چرا که آنها از خشونت به عنوان یک سالح اهمیت زیادی پیدا می

نها اظ نیز آند و از این لحکنند تا مردم را به وحشت بیندازروانشناختی استفاده می

 (.2019کنند )سامین رشی، جنگ روانی می

ای نهای آن است، چرا که اثرات رسامهمترین مسأله در جنگ روانی اثرات رسانه

 آن در هر جنبه از زندگی روزمره ما در دو سطح خصوصی و دولتی ادغام شده

یجاد همین دلیل ا شود، بهاست و به عنوان یک منبع استراتژیک به آن نگاه می

های خبری و ارتباطی ملی، یکی از موارد ضروری و جز اهداف زیرساخت

 (.1384شود )عاصف، استراتژیک برای هر ملتی محسوب می

نوان مهمترین حوزه جنگ در بحث جنگ روانی پنتاگون فضای مجازی را به ع

وضوع اما به نظر نمی رسد که تعریف واضح و روشنی برای این م اعالم کرد،
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های نظامی ممکن است مفهوم فضا برای وجود داشته باشد چرا که در آموزه

یکسان قابل مقایسه نیستند.  ل ساز باشد، زیرا همه آنها به گونهبرخی مشک

تر از فیزیکی دارای ماهیتی و به گونه طبیعیقلمروهای متداول هوا، زمین و دریا 

فیزیکی باشد، اما تاکنون مقرر حوزه سایبری هستند و گرچه ممکن است فضا نیز 

شده است که برای تأثیرات مجازی مانند ارتباطات بسیار مفیدتر باشد )المبرت، 

2005.) 

ی ریزی و اجرا مجنگ روانی بر مبنای بسترهای موجود در جامعه مدافع، طرح

گردد. در این حوزه بیشتر ضعف های عقیدتی، نژادی و طبقاتی موجود در 

اختالفات سیاسی و فکری جامعه، ضعف های اجرایی و عدم جامعه، ضعف ها و 

از  رسیدگی به نیازهای اولیه مردم، بیکاری، مشکالت روانی مردم که برخاسته

      فشارها و استرس های گوناگون مانند عدم امنیت شغلی و... است، مدنظر

 (.1394باشد. )فیضی و همکاران، می

ریع و ی انفجاری؛ که در واقع با ارائه سهمچنین جنگ روانی به داده پردازی ها

فراوان اطالعات هدایت شده به مخاطب، فرصت تفکر و تعقل را از وی سلب 

ست شود. در این بین برخی اهداف، بیش از همه مورد توجه امی کند اطالق می

رجسته ب -4 متقاعد سازی -3تخریب  -2مخاطبان  تغییر رفتار -1توان به که می

 ر توضیحات مختصری دربارهدر زی ف اطالعات اشاره کرد کهشکا -5سازی و 

 .هر کدام از آنها ارائه می شود

ریزی جهت ایجاد و اساس این روش بر طرح تغییر رفتار مخاطبان: -1

افزایش رفتارهای مطلوب و مورد پسند مهاجم در بین مخاطبین مورد 

قرار تهاجم و کاهش و حذف رفتارهای نامطلوب مخاطب مورد استفاده 

 می گیرد. 

این شیوه با هدف حمله به باورهای گروه هدف مورد استفاده تخريب:  -2

 قرار می گیرد. 
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های این روش روی احساسات، عواطف و هیجانات گروه متقاعدسازی: -3

 مخاطب دست نهاده و به اجرای اهداف خود نائل می گردد. 

نمایی ر مبنای گرایش به بزرگاساس اتخاذ این شیوه ب برجسته سازی:-4

 رد نظر مخاطب بنا نهاده شده است امور مهم مو

تفاده از شکاف موجود و تفاوت مبنای این شیوه اس شکاف اطالعات:-5 

 (. 2002های دستیابی طبقات مختلف جامعه به اطالعات است )مک کنزی، 

اد اری از نقاط ضعف روانی افربردجنگ روانی شیوه مؤثری است برای بهره

های مورد ها، تفکرات و توانایی گروهجهت تغییر عقاید، احساسات، گرایش

ها طرف، پشتیبان( که به تغییر شخصیت و رفتار آنهدف )نیروهای خودی، بی

ان از انجامد و در نهایت آنها را به ایجاد، نگهداری، تقویت و تداوم پشتیبانی آنمی

 (. 2000)کندل،  کنندت خود  هدایت میاهداف و اقداما

یکی از مولفه های جنگ روانی، تبلیغات است. تبلیغات نقش اساسی در جنگ 

های سیاسی، کند که هدف آن استثمار فکری افراد در حوزهروانی بازی می

ا و اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی است که منجر به تغییر نگرش و باوره

زی یا شکست پیرو در موارد زیادیها می شود. فتار آندر نهایت شخصیت و ر

گردد، در ها از اجرای آن معلوم میها و سالدر جنگ روانی، پس از گذشت ماه

تواند قاطع باشد هر چند برآورد کمی آن عین حال پیروزی در این جنگ می

گونه که شکست در آن ممکن است کشنده هر چند دشوار است. همان

 ولی امکان درک و آگاهی بر این امر وجود دارد )واتکینز، غیرملموس باشد

2001 .) 

گیری میزان تغییرات به صورت هستند که در اندازه یشاخص ها، متغیرهای

، ( 2015مستقیم یا غیرمستقیم به کار برده می شوند )بهزادفر و همکاران، 

می باشند و شاخص ها، متغیرهایی هستند که بیانگر و نشان دهنده شرایط موجود 

گیری تغییرات مورد استفاده قرار گیرند )روزگرن، بنابراین می توانند برای اندازه

خوب بودن ذهنی  -1شامل  WHO وم سالمت روانی نیز از نظرمفه (. 2000
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 -5کفایت و شایستگی  -4استقالل و خودمختاری -3ادراک خودکارآمدی  -2

ای بالقوه فکری و هیجانی است شکوفایی توانمندی ه -6وابستگی میان نسلی و 

 (. 2009)سادوک، سادوک و رالز، 

شارها و ایجاد ناامیدی، ناکامی و ایجاد و بروز احساسات، ف منجر بهجنگ روانی  

شم، استرس ها، انزوا طلبی و بی عالقگی به امور عمومی، اضطراب، افسردگی، خ

می   سرمایهغزها و حسادت، ترس، احساس ناکامی و غم جالی وطن و فرار م

 (.  1392گردد )روحانی، 

پیشین  نهای پژوهشگرانی و با توجه به یافتهبا توجه به اهمیت جنگ روابنابراین 

 می توان گفت هیچکدام از تحقیقات موجود، شاخصه های روانی متاثر از جنگ

می روانی را به طور کامل پوشش نداده اند. همچنین از آنجا که جمهوری اسال

گ اثیر جنگ روانی قرار دارد الزم است شاخصه های متاثر از جنایران تحت ت

 روانی مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی

 تاثیر جنگ روانی بر اضطراب و ناکامی مردم شهر تهران است.

 حقیق. اهمیت و ضرورت ت2-1

ی آگاهی از مولفه هااین تحقیق به این دلیل از اهمیت برخوردار است موجب 

جنگ روانی می شود که بر شاخص های روانی جامعه مانند اضطراب و ناکامی 

طح تاثیر دارند. اضطراب می تواند موجب مشکالت روانشناختی ایجاد کند تا س

سالمت روانی کاهش یابد و همچنین ناکامی می تواند موجب ناامیدی و بی 

مردم  ثیرات روانشناختی جنگ روانی برانگیرگی در جامعه گردد. با آگاهی از تا

ن آمی تواند به سیاست گذاران کمک کند برنامه ای در جهت خنثی کردن اثرات 

 طرح ریزی کنند.

انجام نشدن موجب ناشناخته ماندن شاخص های جنگ روانی موثر بر مشکالت 

نی ی به مشکالت رواناکامی( جامعه می شود. اگر توجهروانشناختی )اضطراب و 

 موجب سرخوردگی و ناامیدگی جامعه می گردد.  ،نشود

 . پیشینه تحقیق3-1
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در تحقیقی به بررسی شناخت  1397سرابی، جاسم زاده و سعادتی در سال 

ران تاکتیک های جنگ روانی شبکه ماهواره ای العربیه علیه جمهوری اسالمی ای

لعربیه اهواره ای پرداختند، نتایج نشان داد که شبکه ما 2016در سه ماه اول سال 

بهام ا چسب زنی، تحریک،؛ دروغ بزرگ، برتاکتیک مانند  30ر بازه یاد شده از د

استناد  و شائبه، انتقال، تعمیم افراطی، تفرقه افکنی، چینش خبری، کوچک نمایی،

مجازی، دشمن سازی، انسانیت زدایی از حریف، پلیس خوب و بد، توسل به 

ه باصلی، استهزاء و تمسخر، شایعه، تظاهر  زبان تسلیحات، حذف بخشی از سند

ده یکپارچگی، ارائه اطالعات گزینش شده، نامگذاری معکوس و ... استفاده کر

ای همه تاکتیک هاصلی شبکه ماهواره ای العربیه ازاست. می توان گفت که هدف 

ورهای استفاده شده در جنگ روانی علیه ایران، تاکید بر دشمنی این کشور با کش

 (. 1397و اسالمی است )سرابی، جاسم زاده و سعادتی عربی 

نی در تحقیقی به بررسی عملیات روانی حزب اهلل: جنگ روا 2009شلفر در سال 

و  این رژیملبنان  پرداختند. جنگ بین  2006در طول جنگ  رژیم اشغالگر قدسی

رژیم ه روانشناسی داشت. مولفه های قابل توج 2006در سال  حزب اهلل

ان برای اولین بار در تاریخ نظامی خود عملیات روانی را به عنو تیصهیونیس

بخشی جدا نشدنی از عملیات نظامی خود به کار برد. عملکرد واحد عملیات 

 روانی به دلیل عوامل سازماندهی و مواجهه عمومی در جنگ کمتر رضایت بخش

ت عملیارهای مورد استفاده در طول  بود. این مقاله اهداف، مضامین و کانال

        روانی را تحلیل می کند. سعی شده است نتایج نشان داد در این کار ابتدا

کنیک تبه کارگیری  -3اهداف آشکار و ناآشکار  -2شنوندگان مورد هدف  -1

به  ی به کار گرفته شد. در پایان پژوهشگرتکنیک متقاعدساز -4روانشناختی 

 باید مزایای بالقوه کارکرد یک ارتش متعارف:یادآور می شود  صورت خالصه

هد، و دجنگ روانشناختی را بیاموزد، آن را در واحدهای خود مورد استفاده قرار 

نند هایی را که دشمنان انعطاف پذیر از آنها در برابرشان استفاده می ک روش

 (. 1995مقابله به مثل کنند )استیونسون، 
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 . هدف تحقیق4-1

 مردم شهرهای روانی )اضطراب و ناکامی(  بررسی تاثیر جنگ روانی بر شاخصه

 .تهران است

 . سوال تحقیق5-1

 د؟تهران تاثیر معناداری دار مردم شهرآیا جنگ روانی بر اضطراب و ناکامی 

 . روش تحقیق6-1

تحقیق حاضر براساس هدف کاربردی و بر مبنای شیوه گردآوری اطالعات 

آماری پژوهش از میان مردم جامعه توصیفی تحلیلی و رویکرد پژوهش کمی بود. 

 Freeبرای برآورد حجم نمونه از نرم افزار  کالن شهر تهران انتخاب شد.

Statistics Calculators  استفاده شد؛ با در نظر گرفتن اندازه اثر  4ویرژن

نفر را  942حجم نمونه  05/0و آلفای  2، متغیرهای پیش بین 98/0، توان 02/0

در نهایت  اساتید همکارپیشنهاد داد. برای جلوگیری از ریزش نمونه با مشورت 

 22ق ان مناطترتیب از می نفر در نظر گرفته شد. به این 1000م نمونه ای به حج

 1000منطقه به صورت تصادفی انتخاب گردید و از این میان،  5تهران،  شهر گانه

 ندمنطقه انتخاب شد 5گیری در دسترس از میان این نمونه مذکور به روش نمونه

ای ، احساس ناکامی گیلبرت و جنگ رسانه(BAI)های اضطراب بکو پرسشنامه

خروج در این پژوهش داشتن سن  های ورود ودر اختیار آنها قرار گرفت. مالک

های حاد و به بیماری وضعیت اقتصادی متوسط و عدم ابتالسال،  18حداقل 

مزمن جسمانی و روانی لحاظ گردید. در طول پژوهش، بر محرمانه ماندن نتایج 

کنندگان خودداری گردید. همچنین آزمون افراد تأکید شد و از درج نام شرکت

و در منابع، امانت  نام نویسنده در متن ی، ازجمله درجلمهنگام استفاده از منابع ع

 .داری رعایت گردید

ای، ماده21پرسشنامه اضطراب بک، یک مقیاس (: BAIپرسشنامه اضطراب بک )

نمره  و اضطراب در افراد است. در مجموعگیری شدت بیقراری برای اندازه

نشانه عدم اضطراب،  10 باشد. نمره کمتر ازمتغیر می 63 صفر تا ها بینآزمودنی
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، نشانه اضطراب متوسط و 21-30، نشانگر اضطراب خفیف، نمره 10-20نمره 

باشد. پایایی پرسشنامه اضطراب بک، توسط به باال بیانگر اضطراب شدید می 31

نفر زن و  1513کاویانی و موسوی در ایران هنجاریابی شده است. به این ترتیب، 

مختلف در شهر تهران، از طریق نمونه گیری جنسی  – های سنیمرد در گروه

بیمار مبتال به اضطراب  261ای،این آزمون را پر نمودند. همچنین تصادفی خوشه

ها و مراکز درمانی در مطالعه شرکت داشتند. تحلیل مراجعه کننده به درمانگاه

ها صورت آماری برای به دست آوردن ضریب هماهنگی درونی و تحلیل ماده

نفر از  112باز آزمون،  –ی به دست آوردن ضریب پایانی آزمونگرفت. برا

آزمودنی هوای قبالً آزمون شده از جمعیت بهنجار، در فاصله زمانی یک ماه از 

مرحله اوّل، مجدداً به تکمیل آزمون پرداختند. همچنین برای به دست آوردن 

به بالینی اضطراب بالینی مورد مصاح داراینفر از بیماران  151ضریب روایی، 

صفر قرار گرفتند و به طور موازی دو ارزیاب بر اساس یک درجه بندی کمی از 

میزان اضطراب افراد را ارزیابی کردند. نتایج نشان داد، آزمون مورد نظر  10تا 

( و ثبات 001/0p  > ،83/0=r( پایایی )001/0p > ،72/0=rدارای روایی )

 (.1387ی و موسوی، ( مناسبی است )کاویان92/0درونی )آلفا = 

پرسشنامه احساس ناکامی توسط گیلبرت و : 1پرسشنامه احساس ناکامي گیلبرت

بر اساس نظریه جایگاه اجتماعی ساخته شده است. تحقیقات  1998آلن در سال 

ای بـر مبنای این پرسشنامه انجـام شده و رابطه آن با ناامیدی، افسردگی، گسترده

ز سانحه به تأیید رسیده اسـت. این پرسشنامه خودکشی و اختالل استرس پـس ا

های احساس ناکامی درونی سوال بـوده و دارای دو خرده مقیاس به نام 16حاوی 

( است. در ایران ضریب پایایی به روش 90/0( و احساس ناکامی بیرونی )89/0)

محاسبه شد )ترصفی و همکاران،  93/0ها آلفای کرونباخ برای کل آزمودنی

1394.) 

                                                                                                                                               
1 Entrapment 
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 محقق ساخته است که ای یک پرسشنامهشنامه جنگ رسانهپرسای: جنگ رسانه

 (5تا خیلی زیاد=  1لیکرتی از )خیلی کم = 5سوال  و در یک طیف  10شامل 

قعیت اوپردازی و تحریف های شایعباشد. این پرسشنامه دارای دو بعد به ناممی

ای هف واقعیت )سؤالری( و تح10و  9، 8، 1پردازی )سؤال های است. بعد شایع

است  86/0ای جنگ رسانه گیرند. پایایی پرسشنامهدربر می( را 7و  6، 5، 4، 3، 2

 باشد.که بیانگر پایایی بسیار خوب این پرسشنامه می

 

 

 . ادبیات و مباني نظری تحقیق2

 . جنگ رواني1-2

 جنگ مورد در آمریکا جنگ دانشگاه ملی سابق استاد و پرداز نظریه 1کالینز جان

 و تبلیغات از شده استفاده طراحی از است عبارت روانی نویسد: جنگمی روانی

  به توسل با فکری دشمن خصوصیات در نفوذ برای آن به مربوط ابزارهای

 (.1376شود)شیرازی، می مجری ملی امنیت مقاصد پیشرفت موجب که هاییشیوه

 آن و تبلیغات است پنهان اما شده شناخته های گونه از یکی نیز روانی جنگ

 جنگ .رود می کار به خودی نیروهای حتی و دشمن علیه که است پروپاگاندایی

 هایروش با فکری هایآشنایی و ذهنی هایخالقیت به عمدتاً متکی روانی

 (.1394است)علیزاده،  دشمن ضعف نقاط و شناخت روحیه البته و تبلیغاتی

 برای تارتباطا از استفاده روانی، عملیات کارکردکه  کندمی فیلیپ کاتز استدالل

 و یاجتماع محیط در ارتباطات ماهیت از اساسی فهم رفتار است بنابراین در نفوذ

 توسعه ورمنظ ( به؟کنندبرقرار می ارتباط یکدیگر با ارتباطات) چگونه مردم فرآیند

 (.1389است)مرادی،  ضروری معنادار عملیات روانی برنامه یک

 ناکامي. 2-2
                                                                                                                                               
1 John Collins 
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ها نیاز این و شودمی داده اهمیت شناختی روان نیازهای به که محیطی شرایط در

 شرایط در و شودمی تجربه نیازها ارضای احساس گیرند،می قرار توجهمورد

 روان نیازهای ارضای از افراد و گیرندنمی قرار توجهمورد این نیازها که محیطی

 ه،کحالیدر .شودمی تجربه نیازها ارضای عدم شوند، احساسمی محروم شناختی

دهد. می رخ ناکامی تجربه شوند،نیازها تهدید می این که محیطی شرایط در

 رچه،یکپا رشد کنند،می حمایت بنیادین نیازهای ارضای از که های اجتماعیمحیط

 از ار افراد که هاییمحیط مقابل، در .کنندمی تقویت را شادکامی افراد و سالمت

 اردو خلل یکپارچه رشد فرایند به سازندمی شناختی محروم روان هاینیاز رضایا

 نیازها نای مداوم و فعاالنه طوربه که های اجتماعیمحیط آن، از ترمهم و کنندمی

 و روانی هایآسیب و تضعیف یکپارچه را رشد فرایند گذارند،می ناکام را

 اب مفهومی ازنظر نیازها ارضای عدم یا نمایند. ناخشنودیمی ایجاد عملکردی

 آن زا حاکی متعددی هایپژوهش نتایج ای کهگونهبه است؛ متفاوت نیازها ناکامی

واچی است)کا ارتباط در "کژزیستی"با  ایسابقه بی طور به نیازها ناکامی که است

 ارضای عدم( نیازهای بنیادین ارضای در پایین نمره که،حالی(. در2001و برکمن، 

ه بهزیستی، رضایت از زندگی و نشاط ذهنی همرا در تر پایین نمرات با )نیاز

 (.1394است)شیخ االسالمی و دفترچی، 

 دیجدی هایمقیاس نیازها، "ناکامی"و  "عدم ارضا"بین  نظری تفاوت با هماهنگ

     شناختی روان نیازهای از یک هر ناکامی و ارضا سنجش برای که اندتهیه شده

 (.2015اند)چن و همکاران، رفته کاره ب

 و نیازها ارضای عدم تفاوت بین بر تأکید ( ضمن2015بارتلومو و همکاران)

 نیازهای عاملی تهدید شش مقیاس"سنجی  روان و ساخت به اقدام نیازها، ناکامی

 نیازها و ناکامی ارضا هایمؤلفه دارندةبردر مقیاس این .نمودند "شناختی روان

 بینی کنندهپیش نیازها، ارضای از ورزشکاران ادراک که دریافتند محققان این .بود

 ناسازگارانه عالئم نیازها، ناکامی که،حالیدر .است هاآن در مثبت عواطف و نشاط

 ایمطالعه در .کندمی بینی مانند خستگی، افسردگی و شکایات جسمی را پیش
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 شناختی روان نیازهای تهدید مقیاس شدهاصالح نسخه ( از2002دیگر، گیلز، 

 دست به مثبت رابطه منفی عواطف و بنیادین نیازهای ناکامی و بین نموده استفاده

 .آوردند

 برآورده برای شرایطی آوردن فراهم نیازها با حامی هایمحیط دیگر، سوی از

 درونی انگیزش افزایش ارتباط، موجبات و شایستگی خودپیروی، نیازهای ساختن

 رام این که سازند می فراهم است را ارادی عملکرد اصلی هایمشخصه از یکی که

 تر،باال نشاط ازجمله بردارد، در افراد را برای متعددی های مزیت خود نوبه به

 (.1991بیشتر)نولن هوکسما،  خالقیت و بهتر یادگیری

 و تیاختالالت روانشناخ درمان زمینه  در گرفتهصورت تحوالت های اخیردر سال

 توسط نوینی هایروش گردیده تا موجب دیابت، مانند مزمن هایبیماری

   واردم این از جمله  (.2006)پروکتور،   ارایه گردد و مطرح بالینی روانشناسان

 هدف .برد نام بیماری درمان در روانی اجتماعی گروهی مداخله شیوه به می توان

فرایند  دو طریق از اجتماعی حمایت .است اجتماعی مداخالت حمایت این اصلی

 طریق از اجتماعی ثر مستقیم حمایتا -1 :است مؤثر بیماری کنترل بر عمده

 حمایت کنندهتعدی راث -2سالم  رفتارهای مثل تشویق سالمت با مرتبط رفتارهای

 شافزای و همچنین سالمت بر مزمن و حاد عصبی فشار آثار تعدیل به اجتماعی که

 (.2005کند)المبرت، می کمک بیماری عصبی فشار با سازگاری

 فیزیولوژیک اجتماعی تغییرات حمایت که است داده نشان مختلف پژوهش های

 دنب ایمنی فعالیت هایشاخص در تغییرات مثبتی و کاهدمی را هااسترس از ناشی

ی سالمت حافظ رفتارهای افزایش باعث اجتماعی حمایت طورهمین .کندمی ایجاد

 و سالمتی کنندهرفتارهای تهدید و شودمی وزن کنترل و مناسب خواب جمله از

 با عمومی اجتماعی حمایت که است مشاهده شده .دهدمی کاهش را استرس نیز

 (.2002، لزدارد)گی همبستگی در بیماران مراقبتی خود رفتارهای از تبعیت

 . آثار و عواقب اجتماعي رسانه ها در جنگ رواني بر علیه ملت ها2-3
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 رد دو این و تکنولوژیک و اجتماعی دنیاهای تداخل از است عبارت اجتماعی امر

 دیگریک تکوین حال در مداوم طور به و ناپذیرند تفکیک هم از کرده، النه یکدیگر

 ها نآ تعامل دلیل به فقط اجتماعی های شبکه تکوین در ها انسان توانایی هستند.

 عوامل با تعامل سبب به بلکه نیست، دیگر های انسان یا نوع هم عوامل با

  (.1398قیاسی، هست) نیز غیرانسانی و ناهمگون

 های تحقیق و تجزيه و تحلیل آنها. يافته3

 های تحقیق. يافته1-3

ش بینی اری پیمتغیر اضطراب را به طور معناد "پردازیبعد شایع"نتایج نشان داد 

 تحریف بعد "دهد ولیمثبت معنادار را با آن نشان می کند و یک رابطهمی

ی را با معنادار برای متغیر اضطراب نیست و رابطهخوبی  بینی کنندهپیش"واقعیت

نی را ، ناکامی درونی و بیرو"پردازیبعد شایع"دهد. همچنین اضطراب نشان نمی

ارد. ولی دبا آنها کند و یک رابطه مثبت معنادار بینی میهم به طور معناداری پیش

 ندارد.  معناداری با ناکامی درونی و بیرونی رابطههیچگونه "بعد تحریف واقعیت"

 . تجزيه و تحلیل يافته های تحقیق2-3

 زن 258( و 2/74مرد ) 742آزمودنی شامل  1000پژوهش مورد نظر را  نمونه

یب به ترت( تشکیل داده بودند. میانگین سنی و انحراف معیار سن مردان 8/25)

و  46/37و میانگین سنی و انحراف معیار زنان برابر با  54/10و  66/37برابر با 

 بود.  42/10

 ارائه شده است. 1های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در جدول آماره

 های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه. آماره1جدول 

 

 متغیر
 

 ابعاد
 

 میانگین
 

 انحراف استاندارد

17/41 - اضطراب  51/4  

88/11 ناکامی درونی ناکامی  96/2  
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85/16 ناکامی بیرونی  90/3  

72/28 کل  82/4  

ایجنگ رسانه  

پردازیشایع  76/9  36/3  

07/13 تحریف واقعیت  47/5  

83/22 کل  08/8  

ان های پرت کنار گذاشته شدند. سپس میزپیش از اجرای تحلیل رگرسیون، داده

وف های تحلیل رگرسیون چند متغیره به وسیله آزمون کولموگربرقراری مفروضه

اسمیرنوف و آزمون لون بررسی شدند. اطالعات به دست آمده نشان دادکه  –

ن ها، بینرمال بودند و فرض برابری واریانس، توزیع آماری متغیرهای مالک 

ا با ها ابتدها، دادهتوزیع متغیرهای مالک برقرار بود. پس از بررسی مفروضه

ز استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند تا مشخص شود که هر یک ا

 واضطراب  بینی کنندهتوانند پیشمیزان میای تا چه متغیرهای جنگ رسانه

رائه ا 2تهران باشند. اطالعات به دست آمده در جدول  شهراحساس ناکامی مردم 

 شده است. 
ق متغیری برای پیش بیني اضطراب و احساس ناکامي از طرينتايج تحلیل رگرسیون چند . 2جدول 

 جنگ رواني

متغیرهای 

 پیش بین

 B SE Beta T P متغیرهای مالک

 

 شایع پردازی

 

 003/0 93/2 12/0 05/0 16/0 اضطراب بک

 007/0 70/2 11/0 03/0 09/0 ناکامی درونی

 04/0 06/2 08/0 04/0 10/0 ناکامی بیرونی

 

تحریف 

 واقعیت

 

 11/0 -57/1 -06/0 03/0 -05/0 اضطراب بک

 15/0 42/1 05/0 02/0 03/0 ناکامی درونی

 23/0 19/1 05/0 11/0 03/0 ناکامی بیرونی
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ا به رپردازی متغیر اضطراب یعشود، بعد شامشاهده می 2همانگونه که در جدول 

دهد ان میمثبت معنادار را با آن نش کند و یک رابطهاری پیش بینی میمعناد گونه

و  برای متغیر اضطراب نیستخوبی  بینی کنندهپیش "بعد تحریف واقعیت"ولی 

ایش در دهد. بر این اساس یک واحد افزمعناداری را با اضطراب نشان نمی رابطه

دار پردازی )بر حسب انحراف استاندارد( میزان اضطراب را به مقی شایعنمره

امی ، ناک"پردازیبعد شایع"دهد. در ادامه نتایج جدول فوق، یش میافزا 12/0

بت ه مثکند و یک رابطبینی میمعناداری پیش ی را هم به گونهدرونی و بیرون

بر حسب )این بعد  معنادار با آنها دارد. به این ترتیب یک واحد افزایش در نمره

 11/0 به ترتیب به مقدارانحراف استاندارد( میزان ناکامی درونی و بیرونی را 

 معناداری با دهد ولی بعد تحریف واقعیت هیچگونه رابطهافزایش می 08/0و

 ناکامی درونی و بیرونی ندارد. 

 

 گیری.  نتیجه4

 . جمع بندی4-1

ین اتهران، هدف اصلی  مردم شهرروانی بر اضطراب و ناکامی بررسی تأثیر جنگ

ه کپژوهش بود. نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد 

لی کند وبینی میمتغیر اضطراب را به طور معناداری پیش "پردازیبعد شایع"

 بینی کنندهپیش "بعد تحریف واقعیت"ای یعنی دیگر بعد آزمون جنگ رسانه

رونی ی پیش بینی ناکامی درونی و بیدر زمینه خوبی برای متغیر اضطراب نیست.

کامی درونی خوبی برای نا بینی کننده، پیش"پردازیبعد شایع"نتایج نشان داد که 

 ورابطه معناداری با ناکامی درونی  "تحریف واقعیتبعد "و بیرونی است ولی

 شود.خوبی در این زمینه محسوب نمی بینی کنندهبیرونی ندارد و پیش

در  دهد، جنگ روانی دشمن و به دنبال ومی ل متعددی وجود دارد که نشاندالی

شود جنگ روانی محسوب می ای که یک ابزار مهم دررأس آن تبلیغات رسانه
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های روانشناختی یک جامعه خواهند داشت از ای در حوزهقابل مالحظهتأثیرهای 

 :آن جمله این که

-از قدرت زور استفاده میهای دیگر که در جنگ روانی برخالف جنگ -1

ی برای تحت تأثیر قرار دادن ایند از قدرت شرطی کننده یا نامرینم

کند. به عبارت دیگر در این جنگ ابزارهای مخاطبان خود استفاده می

نظامی بیشتر جنبه ظاهری و صوری را در تکمیل جنگ روانی دارند و 

 (. 1390های تبلیغاتی نهفته است )اسکندری، قدرت اصلی در فعالیت

عملیات روانی  در جنگ روانی شاهد نوعی عملیات روانی بوده چرا که -2

ریزی شده برای انتقال عالیم و اخبار گزینش شده به عملیات طرح

ینی و ع ها، شیوه استداللمخاطبان به منظور تأثیرگذاری بر عواطف، انگیزه

یرازی، ها و افراد بیگانه است)شها، گروهمانسازها،در نهایت رفتار دولت

1376 .) 

 هدف از ایجاد جنگ روانی تغییر یا اصالح رفتار و اندیشه طرف مقابل -3

ر برای رسیدن به اهداف مورد نظر است. استفاده از این ابزار، در کنا

-تواند موجب تسریع در حصول نتیجه و کاهش هزینهابزارهای دیگر، می

 (.1384)عاصف،  های عملیاتی گردد

 ی بر افکار و احساسات مردم به گونهدر جنگ روانی به جهت تأثیرگذار -4

لیل برد دشود. این ابزارها به ای استفاده میای از ابزارهای رسانهگسترده

جتماعی ها، اخبار سیاسی و ازیاد و فراگیر بودن، در تلقین و القای تحلیل

رند کر و اراده مخاطبانشان داهدفمند، بیشترین تأثیرگذاری را بر طرز ف

 (.1390)اسکندری، 

شود که در جنگ روانی از نوعی فریبکاری یا استراتژی دروغ استفاده می -5 

شود تا مخاطب به سمت فضای روانی متفاوت با واقعیات در آن کوشش می

ای ساخته و سوق داده شود. این فضای روانی برای گروه مخاطب باید به گونه
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د که بدون ابزار مقاومت در آن فضا قرار بگیرد و مفاهیم و عالئم پرداخته شو

 (. 1390انتقالی مورد پذیرش او قرار گیرد )اسکندری، 

در علم ارتباطات و همچنین علم سنجش  های فناوریز سوی دیگر پیشرفتا

د با افکار و تحلیل اطالعات این امکان را فراهم کرده است تا جنگ روانی جدی

ینی برو، پیشگذارده شود، از این بینی و کنترل بیشتری به اجراپیشقابلیت 

م های آینده در زمینه نرم افزاری و سخت افزاری، سرعت تبادل و حجپیشرفت

یر در نزدیک شاهد تحولی با محوریت تغی ، بیانگر آن است که در آیندهاطالعات

 رو بایداین آگاهی و پردازش اطالعات در عرصه جنگ روانی خواهیم بود. از

 (.1383گرد، جنگ روانی را بیش از گذشته مورد توجه قرار داد )بیابان

ف ایجاد تنها و تنها با هداین دالیل به همراه دالیل متعدد دیگر در جنگ روانی 

تا در  شودافراد یا جامعه مورد نظر به اجرا گذاشته میروانی بر روی  تأثیرهای

 در ورای این جنگ تأمین گردد.آن اهداف نهفته و آشکار  نتیجه

ر جنگ این تحقیق برای اولین بار به عنوان تحقیق جدید و مستقل به بررسی تأثی

ابه روانی بر اضطراب و ناکامی شهروندان عادی پرداخته و بنابراین نمونه مش

 شود.ها محسوب میاولین حتی خارجی ندارد و در نوع خود جزداخلی و 

 . پیشنهادها2-4

رت پذیرفته، تهران صو که پژوهش، فقط بر روی مردم شهر جاییاز آن -1

ت نی نیسجوامع ایرا شهرهاو سایر مردم بنابراین نتایج حاصل از آن قابل تعمیم به

ژوهشی، از نظر پو باید در این زمینه جانب احتیاط را رعایت کرد. به همین دلیل 

ت ایرانی نیز صورجوامع  شهرهاوشود که این پژوهش بر روی سایرپیشنهاد می

 پذیرد.

 جنگ انشناختی بیشتری در حوزهرهای رومتغی در حد امکانشود پیشنهاد می -2

 گیرد.روانی مورد تحقیق و بررسی قرار 
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کاغذی صورت -مداد گیری در دسترس و به شیوهش نمونهاین تحقیق به رو -3

نه از های بعدی در این زمیشود که پژوهشپذیرفت، بنابراین پیشنهاد می

 های روانشناختی نیز استفاده کنند.مصاحبه

 روان پیشنهاد های سالمتا توجه به اهمیت جنگ روانی بر روی شاخصهب -4

-همی شود که سیاستگذاران و مسئولین امر، توجه خود را بیش از پیش به حوز

کنند و نتایج پژوهش معطوف شود انجام می های تحقیقاتی که در این خصوص

 .گیری مهم کشور اعمال نمایندر تصمیمحاضر را د

ی می توان این مولفه را به ا ساخت پرسشنامه جنگ رسانه در تحقیقات آتب -5

 جدیدی برای تحقیقات گشوده می شود. اندازه گیری کرد و مسیری کمّصورت 
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Abstract 

 
Abstract 
Today, psychological warfare has become a widely used tool to change the culture, beliefs and values of a 

nation and society, and any neglect of it will cause irreparable damage to the bodies of nations. Therefore, the 

purpose of this research was to investigate the effect of psychological warfare on the anxiety and frustration of 
Tehran society. The current research is descriptive and analytical and the data were analyzed using 

multivariate regression. The statistical population of the research was among the ordinary people of Tehran. In 

this way, 1000 subjects were selected from 5 regions of Tehran and the questionnaires were given to them. 
The research tools were Beck's anxiety questionnaire (BAI) and Gilbert's feeling of failure scale, which has 

two dimensions of internal and external failure, and to investigate the effect of psychological warfare, the 

researcher made a media warfare questionnaire that has two dimensions of rumor mongering and reality 
distortion. is used 

The results of the research showed that the rumination dimension is a good predictor for the variables of 

anxiety, internal and external failure and has a significant positive relationship with them, while the dimension 
of reality distortion has no significant relationship with the variables of anxiety and failure. It has no internal 

or external and is not a good predictor in relation to these issues. Conclusion: Based on the obtained results, 

war mentality can have an effect on anxiety and every dimension of failure of ordinary people, and the 

existence of this is a sign of more attention of policy makers in this field. 
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