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 چکیده 

انجام  یرا برا نهیهست و زم رامونیپ طیتحول در نحوة نگرش انسان به مح یاهداف جنگ شناخت

 یو حت یرنظامیغ ،ینظام یروهایکل کشور و تمام افراد جامعه اعم از ن یخاص که به گستردگ یکار

قبل جنگ  انیاز سال یا. دشمنان فرا منطقهسازدیم ایرا مه باشدیزنان و کودکان آن جامعه م

 یدر فضا ،یو جنگ روان یبریجنگ سا ک،یجنگ الکترون لیمختلف از قب یهارا در حوزه یشناخت

داشتن ارتش روز نگهضرورت بهبهاند. با توجه شروع نموده رانیا هیشدت علبه یقیو حق یمجاز

مطرح است  یؤال اصلس نیپژوهش ا نیجنگ، در ا نینو یهاوهیبا علم و ش رانیا یاسالم یجمهور

 یآمار جامعه باشد؟ دیچگونه با رانیا یاسالم یارتش جمهور یجنگ شناخت یسازمان یعمارم

به باال قرار  18 یشغل گاهیآجا که در جا یو رؤسا رانیها، فرماندهان و مدمعاونت هیکل قیموردتحق

لحاظ است که افراد آن به جهت  نیبد یگروه از طبقات شغل نیا نشیگز یهیتوج لیدارند است. دل

 یهاوهیخود بوده و با ش تیمسئول طهیعلوم در ح نیبرداران ا)سابقه و تجربه( از بهره یشغل تیموقع

کامل دارند. به  ییآجا آشنا یمجموعه تحت امر( در ساختار کنون تیریمتنوع کنترل و نظارت )مد

 رو،نی. ازاکنندیلمس م یخوب را در مجموعه به یجنگ شناخت یسازمان یمنظور معمار نیهم

 1۴5ها را حدوداً آن تعدادخاص  بیضر کیمحرمانه بودن آن، با  لیرا به دل یپژوهشگران جامعه آمار

 لیوتحلهی. تجزشودینامه ارسال منفر پرسش ۴2اند و برابر فرمول کوکران جهت نفر در نظر گرفته

و اسناد و مدارک با استفاده از روش  نامهپرسشطریق مصاحبه،  از شدهیآورجمع یهااطالعات و داده

 وتحلیل آمیخته )کمی و کیفی( صورت پذیرفته است.تجزیه

 های کلیدی:واژه
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 مقدمه

هایی رشته ازیک جهت با که ذهن است دهیچیپ یایدنای رشتهعلمی و بین مطالعة علوم شناختی

 باهوششناسی و ازجهت دیگرشناسی، جامعه، فلسفه، زبانشناسیروانمانند علم اعصاب، 

، موضوعی به گریدعبارتبههای عصب مصنوعی و رایانه  در ارتباط است. مصنوعی، رباتیک، شبکه

ی ندهایفراها نیاز دارد تا بتوان ری و ارتباط محققان این رشتهپیچیدگی ذهن یا مغز به همکا

گیری، شناختی مانند حافظه، یادگیری، ادراک، توجه، استدالل، آگاهی، حل مسئله، تصمیم

در دهه گذاری و پنجاه پایه دهةرا مطالعه کرد. این علم در  ...خالقیت، تصویرسازی ذهنی و 

 [1گذاری شد .]نام "مغز دهه"که نود چنان پیشرفتی داشت  دههتشکیالتی شد و در  هفتاد

ی یافته است، فراوانهای اخیر توسعه های نو در سالیکی از دانش عنوانعلوم شناختی به

فناوری زیستی، فناوری  ازجملههای جدید شود با کمک سایر دانشبینی میپیش کهیطوربه

 [ 2نو تحول عمیقی در زندگی بشر ایجاد کند.]اطالعات و فناوری نا

است؛  بسیار چشمگیر بوده علوم شناختی نهیدرزمگذاری کشورهای پیشرفته در این زمینه سرمایه

ی به اسرار مغز و استفاده کاربردی از آن در میان کشورها وجود دارد. ابیشدیدی در دست و رقابت

و دفاعی و امور امنیتی نیز میدان فعالیت وسیعی در قلمر علوم شناختیی هاافتهدر این میان ی

ی پیشرفته در کنار تکیه به قدرت سخت از کشورهانیروهای مسلح  کهیطوربهکسب کرده است 

در جستجوی راهکارهای  علوم شناختیی هاافتهنرم غافل نمانده با استفاده از ی کاربرد قدرت

ی مسلح رقیب و انحراف افکارشان روهاینی بر فکر و ذهن فرماندهان و رگذاریتأثعملی برای 

رهیز از خطاهای شناختی و نیز استفاده از پ -ح هستند، همچنین کاربرد دقیق سال

در  ژهیوبهضریب دقت و صحت تصمیمات نظامی  بردن باال منظوربهی شناختی هادستورالعمل

ی به علوم دفاعی توجهقابلکمک  تواندیم علوم شناختییی است که هانهیزماز  هاتیفورهنگام 

ی بهینه و نیروی انسانی کارآمد هاسالحاستفاده از  انجامدیمانجام دهد. آنچه در جنگ به پیروزی 

 [3.]هست

توان و می. های جنگ بوده استطورکلی بشر در هر زمان و هر سرزمینی درگیر نسلی از نسلبه 

، نامید. نگ سرد، جنگ اقتصادی و...سخت، جنگ نرم، ج مهیجنگ سخت، جنگ ن ها را شاملآن

نسل پنجم  توانیمرا  توان در پنج نسل تقسیم نمود که جنگ شناختیرا می هاجنگبه عبارتی 

 [۴]. جنگ نامید
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ی گذارهیسرما اطالعات یفناورنانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و  نةیدر زمدر کشور ما ضمن اینکه

 علوم شناختی نةیدر زماست، ولی  آمدهدستبهی توجهقابلی هاشرفتیپو  گرفتهانجاممناسبی 

 [5] .هنوز اقدام متناسبی انجام نگرفته است

علوم  دةیچیپنیست و بایستی در حوزه  مستثناارتش جمهوری اسالمی ایران از این قاعده  

های گیری از قابلیتبهرهو ضمن  ورود کند جدی صورتبههای کشور همانند سایر بخش شناختی

را انجام  موقعبهاز نوع شناختی بتوانند اقدامات الزم و  های آینده، در جنگعلوم شناختیحوزه 

روشی استاندارد در شناخت وضع موجود سازمان،  نکهیمگر ابود  نخواهد ریپذامر امکاندهد. این 

 عنوانبهکشورها این روش را روشی است که اکثر  نیو اشود  نیتدو زیترسیم وضع مطلوب آن ن

ی اجبار قانونی و صورتهکار ب نیدر برخی از کشورها نظیر آمریکا، ا اندمعماری سازمانی پذیرفته

اینکه تاکنون ساختار سازمانی برای جنگ شناختی در ارتش  به  با توجه[ 5است.] درآمده

اری سازمانی جنگ شناختی معم بایستی در ابتدا، جهیدرنتجمهوری اسالمی ایران وجود ندارد 

-کل بخش وده است یچیپ یندیفرا ارتش جمهوری اسالمی ایران معرفی گردد. معماری سازمانی

ن افراد یمتنوع در آن نقش دارند. ا یهابا تخصص یکند و افرادیر میک سازمان را درگی یها

 یعیطب.ردیرا در برگ یاتیسازمان تا کارشناسان سطوح عمل یتیریه مدین الیتوانند از باالتریم

فکر شده  یک الگو و ساختاریاز  یرویبدون پ یگسترده و بزرگ ندیت و کنترل فرایاست که هدا

 یبرا شدهفیتعر یی، درواقع الگوهایسازمان یمعمار یهاچارچوب .و منسجم مقدور نخواهد بود

تحقیق محققین  نیند. در ایآیحساب مها بهآن یهایجخرو یبندز طبقهیو ن یم مراحل کاریتنظ

 [6جنگ شناختی ارتش جمهوری اسالمی ایران هستند.] به دنبال تبیین معماری سازمانیدر 

 

 های پژوهشمبانی نظری و پیشینه
 علوم شناختی

به مطالعه پیرامون  1898 در سالشد.  منتشر شناختی شناسیاولین کتاب روان 1890در سال 

های ارائه شد که از مشهورترین نظریه "منحنی فراموشی"حافظه انسان پرداخته شد و نظریه 

انقالب شناختی  بانامو  1950 دهه در فکری جنبش یک عنوانبه هست. علوم شناختی دشدهییتأ

 [ 7آغاز شد ]

 اما. نیست یریگاندازهقابل که دهدیم رخ سریعقدر آن "فکر" که بود این بر اعتقاد آن از قبل

 محاسبات نظریه 1950و  19۴0 یهادهه در. شد مطرح انسان در تفکر جریان یریگاندازه امکان

 اولین [.همچنین1۴(]2017یافت. )وارلیا توسعه ذهنی محاسبات برای کامپیوتر از استفاده و

 1973در سال علوم شناختی برای اولین بار  اصطالح علوم شناختی تأسیس شد. اما آزمایشگاه
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در  شناختی علمی انجمن پایه نشست طرفی از گزارشی در مورد هوش مصنوعی مطرح شد.در 

 1986سال  و در کرد المللیبین سازمان یک به تبدیل را علوم شناختی که شد برگزار 1979سال 

 [8] “ شد. سیدر جهان تأس علوم شناختی دانشکده اولین

و در تفسیر خود از  1973در سال 1واژه شناختی اولین بار توسط کریستوفر النگت هیگینز 

، مورداستفاده پرداختیگزارش الیت هیل، که به بررسی وضعیت هوش مصنوعی در آن زمان م

و انجمن علوم شناختی شکل گرفتند. [.12علوم شناختی] قرار گرفت. در همان دهه، ژورنال علمی

و در دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو برگزار و  1979جمن علوم شناختی در سال جلسه تشکیل ان

، با کمک پرفسور 1982ل سا درالمللی شد. منجر به دیده شدن علوم شناختی در مقیاس بین

در دنیا تبدیل شد که مدرک دوره کارشناسی در علوم  یااستیلینگز، کالج واسر به اولین موسسه

، اولین دپارتمان علوم شناختی در جهان 1986. در سال کردین اهدا مشناختی را به دانشجویا

 شد. سیدر دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو تأس

س استاد فرهیخته اهای اولیه برای معرفی علوم شناختی در ایران، توسط مرحوم دکتر لوکتالش

و فناوری جلب دانشگاه تهران صورت گرفت. وی توجه دانشجویان را به این زمینه جدید دانش 

پژوهشکده “ 1375تالش آن مرحوم در سال  اب .تربیت نمود یاکرد. او شاگردان برجسته

در مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات تأسیس شد. ریاست آن ” هوشمند یهاسامانه

ریاست آن را دکتر  1381تا  1377بر عهده وی بود و در فاصله سال  1377مجموعه تا سال 

 بر عهده داشت. شاهین روحانی

شناسی کمال خرازی و تنی چند از اساتید روان دیبه همت دکتر س 1377دیگر در سال  سویاز  

باهدف انجام  یرانتفاعیعنوان یک موسسه غپزشکی موسسه مطالعات علوم شناختی بهو روان

ود در بندراد بعلوم شناختی تأسیس گردید که ریاست آن با دکتر جواد عالقه ةنیزم پژوهش در

تغییر نام یافت و دکتر ” پژوهشکده علوم شناختی“هوشمند به  یهاپژوهشکده سامانه 1381سال 

و  دهدیحسین استکی ریاست آن را بر عهده گرفت که هنوز با همین نام به فعالیت خود ادامه م

 [9. ]دهدیدوره دکتری علوم اعصاب شناختی )گرایش مغز و رایانش( را ارائه م

دکتری و کارشناسی ارشد علوم  یهااین موسسه توانست مجوز برگزاری دوره 1382در سال 

به « پژوهشکده علوم شناختی»شناختی در ایران را از وزارت علوم دریافت کند و تحت عنوان 

ریاست این پژوهشکده به ترتیب پس از دکتر عالقه بند راد با دکتر تربیت دانشجو بپردازد. 

پژوهشکده علوم  .پور اعتماد بوده است درضاینقوی، دکتر رضا زمانی و دکتر حم درضایحم

                                                           
1. Longuet-Higgins 
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شناسی علوم اعصاب شناختی )گرایش مغز و شناخت(، روان یهاشناختی دوره دکتری در رشته

شناختی و فلسفه ذهن و همچنین دوره کارشناسی  یشناسشناختی، زبان یسازشناختی، مدل

و ساالنه از طریق  دهدیشناسی شناختی و ذهن، مغز و تربیت را ارائه مروان یهاارشد در رشته

 .ردیپذیکنکور سراسری دانشجو م

شناختی در سطح ملی، شورای عالی انقالب  یهایمنظور توسعه علوم و فناوربه 1387در سال 

سند راهبردی توسعه این دانش و فناوری نوین  سینوشیخرازی مأموریت داد پفرهنگی به دکتر 

مختلف  یهارا تهیه نماید. این مهم در کارگروهی به ریاست او و با همکاری جمعی از اساتید رشته

علوم شناختی انجام گرفت و در شورای تخصصی تحول در نظام آموزشی به تصویب اولیه رسید 

 [11]وقت ابالغ گردید. جمهورسیمصوب و توسط رئ یعال یدر صحن شورا 1390و نهایتاً در سال 

انقالب فرهنگی با تصویب سند نقشه جامع علمی کشور  یعال یشورا 1390همچنین در سال 

از سوی  .عنوان اولویت الف علمی کشور ذکر و معرفی نمودحوزه علوم شناختی در ایران را به

 یهایبا تأسیس کمیته علوم و فناور 1390اوری در سال دیگر، وزارت علوم، تحقیقات و فن

این کمیته که ریاست  .دکتری و کارشناسی ارشد پرداخت یهادوره یهاشناختی به تدوین برنامه

مختلف علوم  یهاحال با کمک مؤسسات و اساتید حوزهتابه ،ا دکتر خرازی بر عهده داردر آن

 یشناسشناسی شناختی، زباندکتری روان یهاشناختی موفق شده است برنامه درسی دوره

شناختی، فلسفه ذهن را تدوین و به تصویب برساند و برنامه دکتری علوم  یسازشناختی، مدل

 شناسیکارشناسی ارشد روان یهاقرار دهد. همچنین برنامه دوره یاعصاب شناختی را موردبازنگر

 یزیرشناختی و دوره ذهن، مغز و تربیت نیز در همین کمیته تدوین و به تصویب شورای برنامه

بر اساس مفاد سند مزبور، ستاد راهبری توسعه علوم و  1391در سال  .وزارت رسیده است

تأسیس و دکتر سید کمال خرازی  جمهورسیشناختی در معاونت علمی و فناوری رئ یهایفناور

کار خود را آغاز و به تمهید  1391ستاد منصوب گردید. ستاد عمالً از تابستان سال  به دبیری این

 [۴ت.]مقدمات پرداخ
 یمعمار

 بودهباهنر  آمیخته مهارتی و دانش و کالن، نگرشی تسلط، تجربه، ادآوری همواره که است عبارتی 

 برشیپ سال هزاران بهو ساختمان  راه نظیر مهندسی یهارشته از برخی در معماری تجربه. است

 کهاند داشته عنوان تحت معینی مشاغل رومیان و هایونانی ،هایمصر ،هایرانیا «معمار». گرددیم

 علوم، از بسیاری از که بوده فردی معمار .اندآمدهیحساب مبه جامعه باالی اجتماعی طبقات جزو

 و داشته آگاهی ساختمان و نقاشی موسیقی، نجوم، ریاضی، نظیر خود زمان هنرهای وها مهارت

 و حکیمان از یاری. بساست بوده برخوردار نیز باالیی رهبری یهاتیقابل و شخصیت از ضمن در
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 آگاهی معماری از غیره و بهایی، شیخ ،امیعمر خ حکیم نظیر نیز ایران قدیم دانانیاضیر

 [7]اند.داشته

  پژوهش یهانهیشیپ
 شدهانجام( پیشینه تحقیقات 1جدول )

 اهداف کشور
افق 

 زمانی
 هاشناسیروش

 ایران

  شناختی کارگیری یادگیریهای بهشناسایی زمینه

 کارگیری هوش مصنوعیهای بهشناسایی زمینه

 کارگیری جنگ شناختی های بهشناسایی زمینه

 

10 

 سال

 لیتحلتجزیه 

  ختهیآم

 ایران

ها جنگ شناختی و چگونگی همسویی آن با در حوزه الزامات و ویژگی

آوری، پردازش، ادغام توان نتیجه گرفت که جمعجنگ الکترونیک می

و توزیع اطالعات در حوزه جنگ الکترونیک و جنگ شناختی مشترک 

واسطه فضای مجازی امکان هدف قرار به هست. امّا در جنگ شناختی

متفاوت  رساختیزر میسر است. لذا در بستر و تای بزرگدادن جامعه

باشند. در مطابقت جنگ بوده ولی در نوع عمل تا حدودی مشترک می

که اجرای تمام توان بیان نمود عالوه بر اینشناختی با جنگ سایبر، می

ی جنگ هارساختیزی امروزی به سایبر نیازمند است، از هاجنگ

. از شودیمبرداری ر بهرهسایبری برای انجام جنگ شناختی حداکث

رسیم که تطبیق جنگ شناختی با جنگ روانی نیز به این نتیجه می

ها یکی ی آنهردوعالوه بر همسویی بین این دو جنگ، مفهوم کلی 

گیر حجم ی، افزایش چشمفنّاوربه پیشرفت علم و  با توجهاست تنها 

ها، رکیب آناطالعات و ت قدرتمندگیری گسترده از سالح اطالعات، بهره

عنوان بعد پنجم جنگ یا به سبب ایجاد جنگی پیچیده و چندالیه به

توان به این نتیجه می تیدرنهاعبارتی جنگ شناختی گردیده است. 

رسید که جنگ شناختی با جنگ الکترونیک، جنگ سایبری و جنگ 

روانی در ارتش جمهوری اسالمی ایران مطابقت داشته و دارای 

 [10ت.]اشتراکاتی نیز هس

 

15 

 سال

 لیوتحلهیتجز

 ختهیآم

 ایران

ش برای رفع ناامنی البیانات و مطالبات رهبری ازجمله حفظ امنیت و ت 

در جامعه، پناهگاه مردم بودن و مظهر اقتدار، عزت و رحمت در جامعه، 

قاطعیت در برخورد با هنجارشکنان، مقبولیت مردمی و خدمتگزاری به 

تا  5 

10 

 سال

دلفی فناورانه و 

 لفی اجتماعید
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 اهداف کشور
افق 

 زمانی
 هاشناسیروش

و توجه به  یدارو امانت یدامنو پاک یمردم با رعایت قانون، پاک دست

مراتب و ایجاد هتوقعات مردم و اهل تفاهم با مردم بودن، رعایت سلسل

نظم مطلوب در سازمان، توجه به توقعات و مطالبات مردم توسط پلیس 

به اینکه حضرت  مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. با توجه

از آغاز تشکیل نیروی انتظامی چگونگی  یاامام خامنه یالعظماهللتیآ

یش از اند، بو خدمات این نیرو را رصد کرده و زیر نظر داشته هاتیفعال

 ی هستند؛اسالم ایران پلیس ەهر کس دیگر صالح به اظهارنظر در زمین

مطالبات رهبری و مردم در بازنگری و  شودیبنابراین پیشنهاد م

معماری ناجا موردتوجه قرار گیرد تا تحول اساسی در  یبازمهندس

 .پلیس ایجاد شود یمحوررویکرد جامعه

30 

 سال

 

 شناسی پژوهشروش

به  در این تحقیق، محققینکه  رایزاست با توجه به ماهیت موضوع، این پژوهش از نوع کاربردی 

جنگ شناختی در ارتش جمهوری اسالمی ایران بودند  دنبال یافتن پاسخی برای معماری سازمانی

ی مناسب در زمان کوتاه، نتایج را شنهادهایپو تالش کردند. تا مسائلی را حل نموده و با ارائه 

 نوع تحقیق کاربردی است. ازلحاظ برای کاربرد به مسئوالن ارائه نمایند؛ لذا این پژوهش

 ورد جامعه آماری(جامعه آماری )مشخصات افراد جامعه آماری، برآ

ها، فرماندهان و مدیران و رؤسای آجا که در جایگاه شغلی کلیه معاونت قیموردتحقجامعه آماری 

به باال قرار دارند،بوده است. دلیل توجیهی گزینش این گروه از طبقات شغلی بدین لحاظ  18

ن علوم در حیطه برداران ایاست که افراد آن به جهت موقعیت شغلی )سابقه و تجربه( از بهره

های متنوع کنترل و نظارت )مدیریت مجموعه تحت امر( در ساختار مسئولیت خود بوده و با شیوه

کنونی آجا آشنایی کامل دارند. به همین منظور معماری سازمانی جنگ شناختی را در مجموعه 

 با اعمالودن آن، رو، پژوهشگران، جامعه آماری را به دلیل محرمانه بکنند. ازاینخوبی لمس میبه

نامه نفر پرسش ۴2نفر در نظر گرفته و برابر فرمول کوکران جهت  1۴5یک ضریب خاص،به تعداد 

 ارسال گردید.
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 گیریحجم نمونه و روش نمونه
 حجم نمونه:

 الف: با استفاده از محاسبه:

 است. شدهگرفته در نظر%95سطح اطمینان      

 شده است.تعیین 7۴/3جامعه آماری برابر مطالعات مشابه قبلی در دانشگاه  واریانس

d  را در نظر گرفته است. 5/0دقت احتمالی تحقیق )محقق در این تحقیق ضریب 

 نفر است. ۴2به محاسبات و موارد فوق، حجم جامعه نمونه با توجه 
 گیری با ذکر دالیل:روش نمونه

ها، فرماندهان و مدیران و رؤسای ارتش شامل کلیه معاونت  چون جامعه آماری در این تحقیق

توجه به  مشخص بودن  لذا بابه باال قرار دارند  18جمهوری اسالمی ایران که در جایگاه شغلی 

( شدهمشخصهدفمند )روش  در حجم نمونه استفاده شوند  قیتحق نیا درکسانی که بایستی  

 است. شدهاستفاده
 و اطالعاتها ی دادهآورجمعروش و ابزار 

ی با استفاده از نشریات اکتابخانه درروشو   و پرسشنامهمیدانی با استفاده از مصاحبه  درروش

 است شدهیآورجمعی اینترنتی اطالعات هاو سراچهمعتبر 
 :و اطالعاتها ی دادهآورجمعیی ابزار ایو پاروایی 

 روایی ابزارها:
 الف(مصاحبه:

زمینه ازآنجاکه  نیدر اموضوع تحقیق: در خصوص و باتجربه و آگاهنظران متخصص انتخاب صاحب

نظرات خود نبودند،به روش  و ارائهیی پاسخگوتعدادی از متخصصین به دالیل گوناگون قادر به 

 نیگزیو جانظران شناسایی ،تعدادی از صاحبو مشاورهدایت اساتید راهنما  و باگلوله برفی 

 بودند. شدهیمعرفدر مرحله طرح تحقیق  شدند کهی افراداز تعدادی 
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 ب(پرسشنامه:

منابع علمی ونیز مصاحبه با  و مطالعهپرسشنامه با درنظر گرفتن مبانی نظری تحقیق  سؤاالت

از توزیع به  شیو پها تدوین شاخص و استخراجی کیفی هالیتحلنظران پس از انجام صاحب

 رسید. مشاور واساتید راهنما  دیتائو  تیرؤ
 :و مدارکپ(اسناد 

این خصوص استفاده  روز دربهعلمی تحقیق،تالش گردید از اسناد معتبر و  و منابع و مدارکانتخاب اسناد 

 رسید. و مشاوراساتید راهنما  دیتائی به برداربهرهشود و تمامی منابع پیش از 
 پایایی ابزارها
 الف(مصاحبه:

از ونیز استفاده  شوندگانمصاحبههای مختلف  با تعدادی از در زمان سؤاالتمجدد  با طرح

 رسید. و مشاورتایید اساتید راهنما  و بهها بررسی ی مختلف،پایایی مصاحبهگرهامصاحبه
 ب(پرسشنامه:

حاصل به  جینتا ی کرون باخ استفاده شد.استاندارد آلفابرای بررسی پایایی پرسشنامه از شاخص 

 شرح ذیل است.
 پایایی پرسشنامه( 2جدول )

 آلفای کرون باخ هدف

 796/0 هدف یکم

 817/0 هدف دوم

 803/0 هدف سوم

 
 :و مدارکپ(اسناد 

علمی،با سایر  و منابع و مدارکاز هرکدام از اسناد  شدهیآورجمعدر  روند تحقیق،اطالعات 

تقارب  نظر گرفتنمقایسه و با در  نظرانصاحباز سایر منابع ونیز نظرات  شدهیآورجمعاطالعات 

گیری شده است و تمامی تالش محققین بر تصمیم هاآنبرداری از ، نسبت به بهرههاآنو تباین 

-بهره است شدهاشاره هاآناین بوده که از اطالعات صحیح موثق که در منابع علمی متعدد به 

 برداری نمایند.
 :اطالعات و هاداده لیوتحلهیتجز ندیفرا

اینترنتی و نظرات خبرگان سازمانی،  ،ایاز مدارک کتابخانه شدهیگردآور هایاطالعات و داده هیکل

. در گرددیم بندیو دسته یجداساز قیاهداف تحق ایبر اساس سؤاالت و  ،آوری خواهد شدجمع

بر اساس عوامل موردنظر  ده،یگرد بندیو دسته یکه در مرحله قبل جداساز یجینتا ند،یفرا نیا

. رددگیحاصل م شده،لیاز منابع تحل یکل یجیو نتا شدهبیباهم ترک ق،یتحق فدر سؤاالت و اهدا
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صورت به یموردبررس هایآمده از مراحل قبل بر اساس اهداف و شاخصدستبه یکل جیسپس نتا

 سریم قیتا اهداف تحق شودی( انجام میاسی)استدالل ق اتیکل قیو از طر اتیبه جزئ دنیرس

جنگ شناختی ارتش  . پس از احصاء نتایج حاصله، الگوی پیشنهادی معماری سازمانیگردد

 جامعه آماری قرار خواهد گرفت. اریدر اختجمهوری اسالمی ایران تبیین شده، برای بررسی آن، 

 هاداده لیوتحلهیتجز

های جنگ شناختی های مرتبط باهدف یکم: تبیین موجودیتکیفی داده لیوتحلهیتجز -

 ارتش جمهوری اسالمی ایران

ی انبوه و توجه به گردش هادادهتوان گفت: جنگ شناختی با استفاده از ی میبندجمعدر یک 

و رفتار تأثیر  بسترهای متنوع سایبری، اطالعات، الکترومغناطیس و...، بر افکار برهیتکاطالعات، با 

 های جنگ شناختی خواهند بود و این بسترهامدنظر را خواهد گذاشت و این موارد از موجودیت

های جنگ باشند. موجودیتدسترسی عمومی باالی جنگ شناختی می سازنهیزمو اطالعات، 

نیروی  و حوزهجنگ شناختی  رساختیز حوزهشوند؛ تقسیم می شناختی به دو قسمت عمده

شده است گرفته در نظرعنوان زیربنای اقدامات جنگ شناختی جنگ شناختی. آنچه به انسانی

کند و شامل ابزارها و تجهیزات زیرساخت است که بستر الزم برای جنگ شناختی را فراهم می

. استی انبوه( ها( و اطالعات )دادههای اجتماعیرسانه-سایبر-جنگ شناختی )الکترومغناطیس

 و کنترلفرماندهی  از سامانه توانیم. در این میان است و رفتارل مغز، ذهن نیروی انسانی شام

 [17نظران نیز بوده است.]مورد تأکید صاحب برد کهعنوان رابط زیرساخت و نیروی انسانی نام به

ی جنگ شناختی ارتش ندهایفرآ نییتبهای مرتبط باهدف دوم: کیفی داده لیوتحلهیجزت

 ایرانی اسالم یجمهور

در از مطالعه منابع، اسناد و مدارک  آمدهدستبهو نیز اطالعات  نظرانصاحببررسی نظرات 

 - جنگ شناختی در دو حوزه تاکتیکی ندیفراهدف دوم پژوهش حاکی از این است که  خصوص

ی تمامی ریکارگبهملیاتی شامل ع -در حوزه تاکتیکی  گردند وی میبنددستهملیاتی و راهبردی ع

ی، معنا سازکارکردهایی مانند ادراک حسی،  ی بررگذاریتأثبرای  ی جنگ شناختیهاتیودموج

 گیری و در حوزه راهبردی شامل متقاعدسازی، اقناع مخاطبانهای بدیل و تصمیمارزیابی گزینه

 .است عمومی ادارهو تغییر 
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جنگ شناختی ارتش جمهوری  هاویژگی نییتبهای مرتبط باهدف دوم: کیفی داده لیوتحلهیتجز

 اسالمی ایران 

در از مطالعه منابع، اسناد و مدارک  آمدهدستبهنظران و نیز اطالعات بررسی نظرات صاحب

 محور بودن؛ تأثیرجنگ شناختی ها ویژگیهدف سوم پژوهش حاکی از این است که  خصوص

 شدهاشاره هاویژگی. است نسازی و جمعیت محور بودثباتبی ی بودن؛و نامرئابهام در سناریو 

 گردد.از نیز شامل می هایژگیوشاخص جنگ شناختی احصاء شده است و سایر  هاویژگیعنوان به
 وتحلیل کمی اهداف تحقیق:جزیهت

زیرساخت شامل ابزارها و تجهیزات جنگ شناختی  حوزهی جنگ شناختی در هاتیموجود

 است.ی اجتماعی( هارسانه)الکترومغناطیس، سایبر، 

ی جنگ شناختی در هاتیموجودپاسخگویان موافق این هستند که  درصد 75به اینکه. با توجه

ی هارسانهزیرساخت شامل ابزارها و تجهیزات جنگ شناختی )الکترومغناطیس، سایبر،  حوزه

 میزان صحت آن را موافق ارزیابی نمود. توانیماجتماعی( است پس 
 اهداف پژوهشآمیخته تجزیه و تحلیل ( 3جدول )

 وتحلیل آمیختهتجزیه وتحلیل کمیتجزیه وتحلیل کیفیتجزیه هدف

تبیین 

های موجودیت

جنگ شناختی 

ارتش جمهوری 

 اسالمی ایران

جنگ شناختی با  (1

ی هادادهاستفاده از 

انبوه و توجه به گردش 

 برهیتکاطالعات، با 

بسترهای متنوع 

سایبری، اطالعات، 

الکترومغناطیس و...، بر 

افکار و رفتار تأثیر 

مدنظر را خواهد 

 گذاشت.

و اطالعات،  این بسترها (2

دسترسی  سازنهیزم

عمومی باالی جنگ 

 باشند.شناختی می

های جنگ موجودیت (3

شناختی به دو قسمت 

شوند؛ تقسیم می عمده

جنگ  رساختیز حوزه

با سطح اطمینان 

اذعان  توانیم 95%

ی هاتیموجودداشت 

جنگ شناختی در 

 زیرساخت حوزه

شامل ابزارها و 

تجهیزات جنگ 

ی شناخت

)الکترومغناطیس، 

ی هارسانهسایبر، 

 اجتماعی( است.

با سطح اطمینان 

اذعان  توانیم 95%

داشت که 

جنگ  یهاتیموجود

در حوزه  یشناخت

شامل  رساختیز

 لیوتحلهیتجزبر اساس 

 شدهانجامکیفی وکمی 

فضای سایبری، محیط 

اطالعاتی و طیف 

الکترومغناطیس، 

 نیترجیراو  نیترمهم

بسترهای جنگ شناختی 

 هستند.

بر اساس تجزیه تحلیل 

کیفی وکمی عالوه بر 

ی هارساختیزاینکه 

جنگ شناختی شامل 

 زاتیتجهابزار و 

، بریسا الکترومغناطیس،)

ی اجتماعی( و هارسانه

ی انبوه است؛ ذهن هاداده

و مغز نیروی انسانی به 

دلیل اینکه صحنه نبرد 
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نیروی  و حوزهشناختی 

 انسانی جنگ شناختی.

عنوان زیربنای آنچه به (۴

اقدامات جنگ شناختی 

شده است گرفته در نظر

زیرساخت است که 

بستر الزم برای جنگ 

شناختی را فراهم 

کند و شامل ابزارها می

و تجهیزات جنگ 

شناختی 

-)الکترومغناطیس

های رسانه-سایبر

( و اطالعات اجتماعی

. استی انبوه( ها)داده

نیروی انسانی شامل 

 .است و رفتارمغز، ذهن 

از  توانیمدر این میان  (5

و فرماندهی  سامانه

عنوان رابط به کنترل

زیرساخت و نیروی 

 انسانی نام برد.

 یهااطالعات )داده

 انبوه( است.

با سطح اطمینان  

اذعان  توانیم 95%

داشت که 

جنگ  یهاتیموجود

در حوزه  یشناخت

شامل  یانسان یروین

مغز، ذهن و رفتار 

 است.

با سطح اطمینان 

اذعان  توانیم 95%

سامانه داشت که 

و کنترل  یفرمانده

 تیعنوان موجودبه

و در  یجنگ شناخت

کننده نقش هماهنگ

 یرویو ن رساختیز

 فاینقش ا یانسان

 کندیم

 نانیبا سطح اطم

اذعان  توانیم 95%

داشت که 

جنگ  یهاتیموجود

 یهادر حوزه یشناخت

 یرویو ن رساختیز

 یبا معمار ،یانسان

مطابقت  یسازمان

 .دارد

 عنوانبه شناختی است،

جنگ شناختی  تیموجود

و  است. و خروجی ذهن

مغر که در رفتار پدیدار 

ف جزء  گرددیم

ی جنگ هاتیموجود

شناختی در نظر گرفته 

 .شودیم

وتحلیل بر اساس تجزیه

کیفی وکمی آنچه 

رابط  حلقهعنوان به

ی اصلی هاتیموجود

جنگ شناختی یعنی 

زیرساخت و نیروی انسانی 

و خود  دینمایمنقش ایفا 

نیز جزء سوم موجودیت 

جنگ شناختی است، 

رماندهی و کنترل در ف

 .شودیمنظر گرفته 

تبیین فرایندهای 

جنگ شناختی 

ارتش جمهوری 

 اسالمی ایران

در  یفرایند جنگ شناخت (1

-یکیدو حوزه تاکت

 یو راهبرد یاتیعمل

 .گردندیبندی مدسته

 نانی( با سطح اطم1

اذعان  توانیم 95%

داشت که دو سطح 

و  یاتیعمل ،یکیتاکت

بر اساس نتایج 

و وتحلیل کیفی تجزیه

فرایند جنگ ی کم

در دو حوزه  یشناخت
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در فرایند جنگ شناختی  (2

 یاتیعمل- یکیحوزه تاکت

 یکارگیری تمامشامل به

 نگج یهاتیموجود

 یرگذاریتأث یبرا یشناخت

مانند  ییبر کارکردها

 ،معنا سازی ،یادراک حس

و  لیبد یهانهیگز یابیارز

بندی ی دستهریگمیتصم

 .گرددیم

در  فرایند جنگ شناختی (3

شامل  یحوزه راهبرد

اقناع  ،یمتقاعدساز

ادارک  رییمخاطبان و تغ

 است. یعموم

 

 کنندهانیب یراهبرد

فرایندهای جنگ 

 هستند. یشناخت

 نانی( با سطح اطم2

اذعان  توانیم 95%

 ندیداشت که فرا

در  یجنگ شناخت

 ،یکیسطح تاکت

بر ادراک  یاتیعمل

 یادیتأثیر ز یحس

 دارد.

 نانی( با سطح اطم3

اذعان  توانیم 95%

جنگ  ندیداشت فرا

در سطح  یشناخت

بر  یاتیعمل ،یکیتاکت

 یابیارز ،معنا سازی

و  لیبد یهانهیگز

تأثیر  یریگمیتصم

 دارد. یادیز

 نانی( با سطح اطم۴

اذعان  توانیم 95%

 ندیداشت که فرا

در  یجنگ شناخت

بر  یسطح راهبرد

جامعه  یمتقاعدساز

 یادیهدف تأثیر ز

 دارد.

 نانی( با سطح اطم5

اذعان  توانیم 95%

جنگ  ندیداشت فرا

در سطح  یشناخت

بر اقناع  یراهبرد

و  یاتیعمل-یکیتاکت

بندی دسته یراهبرد

 .گردندیم

بر اساس تجزیه تحلیل 

ی فرایند و کمکیفی 

جنگ شناختی در حوزه 

کتیکی و عملیاتی تا

نزدیک به هم بوده و بر 

این اساس فرایند جنگ 

شناختی در سطح 

تاکتیکی –عملیاتی 

. گرددیمبندی دسته

فرایند جنگ  توانیم

سطح یا  نیدر اشناختی 

حوزه را عملیاتی در نظر 

 گرفت.

بر اساس   (1

وتحلیل کیفی تجزیه

و کمی با سطح 

درصد  95اطمینان 

فرایندهای جنگ 

در حوزه شناختی 

 یاتیعمل- یکیتاکت

کارگیری شامل به

 یتمام

جنگ  یهاتیموجود

 یبرا یشناخت

بر  یرگذاریتأث

مانند  ییکارکردها

معنا  ،یادراک حس

 یابیارز ،سازی

و  لیبد یهانهیگز

و در  یریگمیتصم

شامل  یدهبرحوزه را
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 یادیمخاطبان تأثیر ز

 دارد.

 نانی( با سطح اطم6

اذعان  توانیم 95%

جنگ  ندیداشت فرا

در سطح  یشناخت

 رییبر تغ یراهبرد

تأثیر  یادارک عموم

 دارد. یادیز

اقناع  ،یمتقاعدساز

 رییمخاطبان و تغ

  است. یادارک عموم

 

 

 بندیگیری و جمعنتیجه

نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل اطالعات جمع آوری شده از جامعه مورد مطالعه حاکی از  -الف

انسانی که در این بین از  های جنگ شناختی شامل زیر ساخت ونیرویاین است که موجودیت

 سامانه فرماندهی وکنترل می توان به عنوان حلقه رابط بین این دو نام برد.

های موجودیت های جنگ شناختی در حوزه زیر ساخت شامل ابزار وتجهیزات واطالعات)داده

های جنگ شناختی انبوه( ودر حوزه نیروی انسانیشامل مغز،ذهن،رفتار است در نهایت موجودیت

 در سه مولفه زیرساخت،نیروی انسانی وسامانه فرماندهی وکنترل تقسیم بندی می شود.

 در خصوص موردمطالعهاز جامعه  شدهیآورجمعوتحلیل اطالعات حاصل از تجزیه جینتا-ب

و  یاتیعمل-یکیدر دو حوزه تاکتها، حاکی از این است که فرایندهای جنگ شناختی فرایند

 یکارگیری تمامشامل به یاتیعمل- یکیو در حوزه تاکت ردندگیبندی مدسته یراهبرد

 ،معنا سازی ،یمانند ادراک حس ییبر کارکردها یرگذاریتأث یبرا یشناخت نگج یهاتیموجود

 یسازاقناع ،یشامل متقاعدساز یو در حوزه راهبرد یریگمیو تصم لیبد یهانهیگز یابیارز

 است یادارک عموم رییمخاطبان و تغ

 در خصوص موردمطالعهاز جامعه  شدهیآورجمعوتحلیل اطالعات حاصل از تجزیه جینتا-پ

تأثیر محور بودن؛  یها جنگ شناختویژگیهای جنگ شناختی، حاکی از این است که ویژگی

اصلی  یهایژگیوتوان را می محور بودن تیسازی و جمعثباتبودن؛ بی یو نامرئ ویابهام در سنار

 جنگ شناختی نامید.

هدف  در خصوص موردمطالعهاز جامعه  شدهیآورجمعوتحلیل اطالعات حاصل از تجزیه جاینت

ی جنگ شناختی، در دو حوزه زیرساخت و نیروی هاتیموجودیکم تحقیق، حاکی از این است که 
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روی انسانی، مطرح و نی رساختیزعنوان رابط بین ، بهو کنترلانسانی و همچنین سامانه فرماندهی 

 است.

و  زاتیو تجهی جنگ شناختی شامل ابزار هارساختیزی جنگ شناختی در حوزه هاتیموجود

. سامانه فرماندهی است رفتار ،ذهن ی انبوه( و در حوزه نیروی انسانی شامل مغز،هااطالعات )داده

ی جنگ هاتیموجود تیدرنها .استو نیروی انسانی  رساختیزبین حلقه رابط عنوان به و کنترل

 .گرددیمبندی دسته و کنترلی انسانی و سامانه فرماندهی روین شناختی در سه مؤلفه زیرساخت،

 دوم: تبیین فرایندهای جنگ شناختی در ارتش جمهوری اسالمی ایران هدف -ب

هدف  در خصوص وردمطالعهماز جامعه  شدهیآورجمعوتحلیل اطالعات حاصل از تجزیه جینتا

و  یاتیعمل-یکیدر دو حوزه تاکتدوم تحقیق، حاکی از این است که فرایندهای جنگ شناختی 

 یکارگیری تمامشامل به یاتیعمل- یکیو در حوزه تاکت گردندیبندی مدسته یراهبرد

 ،معنا سازی ،یمانند ادراک حس ییبر کارکردها یرگذاریتأث یبرا یشناخت نگج یهاتیموجود

 یسازاقناع ،یشامل متقاعدساز یو در حوزه راهبرد یریگمیو تصم لیبد یهانهیگز یابیارز

 است. یادارک عموم رییمخاطبان و تغ

 جنگ شناختی ارتش جمهوری اسالمی ایران هاویژگی نییسوم: تب هدف -پ

هدف  در خصوص موردمطالعهز جامعه ا شدهیآورجمعوتحلیل اطالعات حاصل از تجزیه جینتا

و  ویتأثیر محور بودن؛ ابهام در سنار یها جنگ شناختویژگیسوم تحقیق، حاکی از این است که 

ی اصلی جنگ شناختی هایژگیوتوان را می محور بودن تیسازی و جمعثباتبودن؛ بی ینامرئ

 نامید.

 یبامطالعه الگوها نی. محققمیالگو )چارچوب( دار کیبه  ازین یسازمان یمعمار یجهت اجرا

اف ، چارچوب 1سی فور ای اس ارازجمله چارچوب زکمن، چارچوب  یسازمان یمختلف معمار

 یکه برا دندیرس جهینت نی، به ا۴دی او دی ای افو چارچوب 3تی ای اف ، چارچوب 2ای ای اف

از چارچوب  رانیا یاسالم یهورجمدر ارتش  یجنگ شناخت یسازمان یمعمار یو معرف یابیدست

است که  دگاهیشش مؤلفه و چهار د یدارا یچارچوب معمار نیا[. 6]. ندیزکمن استفاده نما

آن را برابر  یهامؤلفه نیراستا، محقق نی. در ادینمایم نییرا تب یسازمان یآن معمار یخروج

(، داتیتهد وح)سط ندهای(، فراداتی)سطوح تهد هاتیمدنظر جدول زکمن شامل موجود فیرد

سازنده )ارتش  دگاهیها را در قالب ستون دمؤلفه نیاند و تأثیر ا(،  در نظر گرفتههایژگی)و زهیانگ

                                                           
1 C4ISR 
2 FEAF 

3 TEAF 
4 DODAF  
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داشته و  یمعنو تیپژوهش جنبه مالک نیدر ا رانیا یاسالم یالبته کاربرد عنوان ارتش جمهور

اگر  طهیح قلمرو ها،یژگیو دات،یسطوح تهد ها،تیبه موجود با توجه یاساساً جنگ شناخت

کشور را با چالش مواجه خواهد کرد( جدول مدل  کیقلمداد شود کل قلمرو  دیعنوان تهدبه

و داده شدو از طرفی معماری سازمانی زکمن از ساده ترین قرار  یو بررس قیزکمن موردتحق

 [15.]باشدیمدر جهان  مورداستفادهمعماری سازمانی  نیتریعموم

شامل زیرساخت، نیروی انسانی و سامانه  ی قرار گرفت کهموردبررسی جنگ شناختی هاتیموجود

شامل ابزارها و تجهیزات جنگ شناختی )الکترومغناطیس،  . زیرساختشودیمفرماندهی و کنترل 

ی نوین بستری هارساختیزی اجتماعی( است و این نشانگر این است که تمامی هارسانهسایبر، 

عنوان یکی از اجزای های انبوه(، بهدادهاطالعات )[ 16اجرای جنگ شناختی خواهند بود.]برای 

کلیدی زیرساخت موجودیت جنگ شناختی است و همگام با پیشرفت فناوری نقش پراهمیت 

و مغز؛ ذهن و رفتار( ) یانسانخواهد گردید. بایستی به نیروی  آشکارتری انبوه( هااطالعات )داده

 کنندهکاملتوجه ویژه گردد و این دو مؤلفه در کنار زیرساخت  و کنترلسامانه فرماندهی  نیهمچن

چه چیز؟( در ها )دادهعنوان بهشده اشارهی هاتیموجودموجودیت جنگ شناختی هستند. که 

 ستون اول مدل() قلمداد گردد. تواندیمچهارچوب معماری زکمن 

دارای فرایندهایی  ی قرار گرفت و جنگ شناختیرسموردبرکالن  در سطحفرایند جنگ شناختی 

 ندیفرآ. ادراک حسی در گردندیمی بنددستهتاکتیکی و راهبردی  -عملیاتی دو سطحاست که در 

گیری در فرایند تصمیم و بدیل هایگزینه ارزیابی معنا سازی، یهاشاخصعملیاتی و –ی کیتاکت

تحقیق  جهیدرنت آنچه بنا بر نگ شناختیراهبردی مورد تأکید جنگ شناختی است. فرایند ج

 تواندیمچطور؟( در ستون دوم است، کارکرد ) کنندهانیب کهنیااست ضمن  آمدهدستبه

 نیز باشد. شدهاشارهچه وقت( در ستون پنجم چهارچوب معماری زمان ) کنندهانیب

 ،ویابهام در سناراین جنگ شامل  هاویژگی است، آمدهدستبهکه از نتایج تحقیق  طورهمان

 هایژگیوبندی گردید. که این دسته سازیثباتتأثیر محور، بی اتیعمل ،محور بودن تیجمع

است  ذکرانیشا ششم چهارچوب معماری زکمن است. درستانچرا؟( ) زهیانگاهداف و  کنندهانیب

جنگ  تیمأمورجرای مرتبط با ا که تحت امر ارتش جمهوری اسالمی ایران یهابخشتمامی 

و به عبارتی جزء متولیان جنگ شناختی در ارتش جمهوری اسالمی ایران  باشندیمشناختی 

 نظر گرفتهچهارم چهارچوب معماری زکمن در  ( ستونچه کسی؟افراد )عنوان به گردندیمقلمداد 

معماری مناسب )از تحقیق، برای ترسیم ساختار  آمدهدستبه. لذا از منطبق بر نتایج شوندیم
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مناسب( جنگ شناختی در ارتش جمهوری اسالمی ایران، چهارچوب معماری سازمانی زکمن 

 .گرددیم شنهادیپ

 پیشنهادها -

ی نوپدید در سطح آجا هاجنگدر حال حاضر قرارگاه  کهنیای این تحقیق و هاافتهبه ی توجه اب

 :گرددیمتشکیل گردیده پیشنهاد 

 قیتحقی جنگ شناختی احصاء شده در هاتیموجودارتش جمهوری اسالمی ایران با تمرکز بر  -1

ی بلندمدت جنگ هابرنامهی انسانی و سامانه فرماندهی و کنترل( اهداف و روین زیرساخت؛)

ی گذارلیر در خصوصی کاری؛ هااستیسضمن ترسیم سازوکار و  و خود را تعیین شناختی

 اقدامات شناختی آجا منطبق بر ساختار سازمانی جنگ شناختی اقدام نماید. اصولی

ابزارها  شناختی یعنی جنگ رساختیز ی ازمندبهرهارتش جمهوری اسالمی ایران در خصوص -2

های دادهاطالعات )ی اجتماعی( و هارسانهو تجهیزات جنگ شناختی )الکترومغناطیس، سایبر، 

ی نوپدید سند جامع جنگ شناختی را تدوین و به مبادی مرتبط هانگجانبوه( با محوریت قرارگاه 

 ابالغ نماید.

 ؛ الزم است ارتش جمهوری اسالمی ایرانخواهد بودنبرد آینده  منطقه با توجه به اینکه ذهن، -3

ی نماید تا مطالعات اندازراه مرکز مطالعات مغر و ذهن با محوریت دانشگاه علوم پزشکی ارتش

این حوزه منسجم گردد و در شناخت علمی موجودیت نیروی انسانی  اربرد نظامیعلمی و با ک

 جنگ شناختی گام اساسی بردارد.

 ی واقعی جنگ شناختی خود،هاتیموجودارتش جمهوری اسالمی ایران منطبق بر شناسایی -۴

وظایف همه متولیان و مشموالن  چه کسی؟( جنگ شناختی،-افراد) انیمتولشناسایی  ضمن

سازمانی جنگ شناختی را در سطوح عملیاتی  فرایندهایجنگ شناختی را شناسایی و  تیرمأمو

 و راهبردی را تدوین و اجرایی نماید.

 ،وی)ابهام در سنار یشناختجنگ  هاویژگیاز تحقیق در خصوص  آمدهدستبهبنا به نتایج -5

ی هادستورالعملو  هانامهنییآ، ندهایفرآ( سازیثباتتأثیر محور، بی اتیعمل ،محور بودن تیجمع

 مرتبط را تدوین و به متولیان جنگ شناختی ابالغ نماید.

 سطوح ی جنگ شناختی؛هاتیموجودگستردگی ) قیتحقبه نتایج احصاء شده از  با توجه -6

جنگ شناختی(، ارتش جمهوری اسالمی ایران برای انسجام و  هاویژگی عملیاتی و راهبردی؛

شناختی خود، متولی اصلی تعیین نماید و پیگیری امور جنگ شناختی از یکپارچگی اقدامات 

در معاونت  گرددیم شنهادیپ قبیل ساختار سازمانی و ... توسط قسمت جدید پیگیری گردد.

 عملیات آجا اداره عملیات شناختی به همین منظور تشکیل گردد.
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عنوان ساختار سازمانی مناسب، در قرارگاه تهدیدات نوپدید آجا قسمتی به برای دستیابی به-7

ی نوین جنگ شناختی، هایفناورشده تا بتوان با رصد ی نوین شناختی تشکیلهایفناوررصد 

این قسمت ترجیحاً در درون ) ی نماید.ریگبهرهجنگ شناختی  در راستای ترسیم ساختار مناسب

 تشکیل گردد.( هانهادشیپ 6دربند  شدهاشارهبخش 
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