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چکید�ه
یکی از دستاوردهای ارزشمند انقالب اسالمی، حضور پرشور مردم در صحنه های 
سیاسی و تصمیم گیری است که مهم ترین آن را می توان، مشارکت در انتخابات 
برشمرد. از همان آغاز انقالب رسانه های معاند و به خصوص رسانه های بزرگ 
دو کشور آمریکا و انگلیس یعنی صدای آمریکا و بی بی سی، جنگ روانی را 
علیه این تجلی مردم ساالری در دستور کار داشته اند. تحقیق حاضر با هدف 
بررسی تکنیک های مورد استفاده صدای آمریکا و بی بی سی فارسی در جنگ 
روانی علیه کشورمان در زمان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری انجام گرفته است. روش این تحقیق 
تحلیل محتواي کمي است و جامعه آماري آن، همه اخبار انتخاباتي دو هفته 
پنجمین  و  انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی  برگزاري  از  قبل 
دوره مجلس خبرگان رهبری که در سایت این دو رسانه منتشر شده است و 

نمونه گیری تمام شماری است. 
نتایج تحقیق نشان داد که سایت بی بی سی فارسی هم از جهت کمی و به 
لحاظ تعداد خبر منتشر شده و هم به لحاظ تنوع تکنیک ها بیشتر و حرفه ای تر 
از  از سایت صدای آمریکا عمل کرده است. سایت بی بی سی فارسی بیشتر 
تکنیک های »ایجاد تفرقه و تضاد«، »توسل به ترس« و »تظاهر به بي طرفي« 
تکنیک های  از  بیشتر  آمریکا  صدای  خبری  سایت  و  است  کرده  استفاده 

»خشونت گرایي«، »برچسب زدن« و »اهریمن سازي« استفاده کرده است. 
واژگان�کلیدی

تکنیک های جنگ روانی، پوشش خبری انتخابات، بي بي سي فارسی، صدای 
آمریکا. انتخابات مجلس و خبرگان.
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مقدمه
انتخابات یکی از تجلی گاه های مردم ساالری 
حساس  صحنه های  در  ــردم  م حضور  و 
انقالب  پیروزی  زمان  از  است.  تصمیم گیری 
برگزاری  شاهد  بارها  تاکنون  اسالمی 
در  که  بوده ایم،  باشکوهی  انتخابات های 
مردم  جدی  حضور  بوده اند.  بی نظیر  منطقه 
سیاسی  مشارکت  و  حساس  صحنه های  در 
مردم یکی از پشتوانه های مهم و اساسی این 
جمهوری نوپا، اما استوار و مردمی بوده است. 
حضور حداکثری در انتخابات های پرشکوه یکی 
از نقاط قوت نظام جمهوری اسالمی به شمار 
می روند. از این رو، کشورهای سلطه طلب و 
در رأس آن ها آمریکا و انگلیس که همواره و 
از آغاز با نظام اسالمی سر ستیز داشته اند، با 
رسانه های خود کوشیده اند بر علیه این حضور 
سیاسی  عرصه های  از  مردمی  پشتیبانی  و 
تبلیغ و شبه افکنی کنند. در همین راستا این 
صدای  آن ها  مهم ترین  جمله  از  که  رسانه ها 
آمریکا و بی بی سی فارسی هستند، کوشیده اند 
به  جنگ نرمی علیه نظام جمهوری اسالمی 
راه بیاندازند که یکی از ابعاد آن هجمه علیه 
انتخابات برای ضربه زدن به اعتماد و جلوگیری 
از حضور مردم در این تجلی مردم ساالری بوده 

است. 
دو  برگزاری  شاهد  گذشته،  اواخر  سال  در 
انتخابات دهمین دوره  بودیم.  انتخابات مهم 
دوره  پنجمین  و  اسالمی  شــورای  مجلس 
و  اهمیت  به  توجه  با  که  رهبری  خبرگان 
جایگاه اساسی این دو نهاد در ساختار نظام 
صدای  معاند  رسانه های  اسالمی،  جمهوری 
آمریکا و بی بی سی فارسی، عملیات روانی علیه 
امری  روانی  عملیات  انداختند.  راه  به  آن ها 
پیچیده است و محققان دیدگا ه های متفاوتی 
درباره آن دارند و به همین دلیل ارائه تعریفی 
مشخص برای آن کار ساده ای نیست. برخی 
معنای عملیات روانی را به فعالیت هایی که به 
طور مشخص در قلمرو و صالحیت نیروهای 

مسلح قرار دارد، محدود می کنند، بنابراین آن 
برای  تبلیغ  بر  بیشتر  را تالشی می دانند که 
مخاطبان خاص و پشتیبانی از مأموریت های 
)شاه محمدی،  است.  متمرکز  معین،  نظامی 

 )1382
»صالح نصر« از نویسندگان مصری، در تعریف 
عملیات روانی می گوید: عملیات روانی همان 
به صورت  است، خواه  عقیده  و  کلمه  جنگ 
مخفی، آشکار، شفاهی یا کتبی باشد. اساسا 
توجه  او  عقل  و  انسان  به  که  است  سالحی 
عاطفی  ارتباط  برقراری  امکان  و هرگاه  دارد 
با مخاطب را داشته باشد، می تواند به اعماق 
آمریکا در مارس 1955  ارتش  نفوذ کند.  او 
جالب  تعریف  خود،  آیین نامه  در  میالدی، 
ارائه  روانی  از عملیات  تقریبا کاملی  و  توجه 
کرده است، که با تغییرات جزئی در محافل 
این  اساس  بر  است.  شده  پذیرفته  مربوطه 
و  دقیق  استفاده  روانــی  »عملیات  تعریف 
طراحی شده از تبلیغات و دیگر اعمالی است 
عقاید،  بر  تأثیرگذاری  آن  اصلی  منظور  که 
گروه  دشمن،  رفتار  و  تمایالت  احساسات، 
به نحوی  یا گروه های دوست است  بی طرف 
که پشتیبانی برای برآوردن مقاصد و اهداف 

است.« )شیرازی، 1391(
آمریکایی  سرشناس  نویسنده  تافلر«  »الوین 
درباره نقش رسانه ها در فرایند عملیات روانی 
معتقد است، که وسایل ارتباطی عرصه نبرد 
آینده را می سازند، که به تعبیر او؛ از گلوله های 
هستند.  مرگبارتر  بسیار  جنگی  سالح های 

)شکرخواه، 1389(
این مقاله کوشیدیم تکنیک های عملیات  در 
روانی این دو رسانه معاند را در دهمین دوره 
پنجمین  و  اسالمی  انتخابات مجلس شورای 

دوره خبرگان رهبری بررسی کنیم. 
هدفها

بي بي سي . 1 سایت  استفاده  میزان  تعیین 
جنگ  تکنیک هاي  از  یک  هر  از  فارسي، 
رواني قبل و بعد از انتخابات مجلس شوراي 
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اسالمي.
بي بي سي . 2 سایت  استفاده  میزان  تعیین 

فارسي، از تکنیک هاي جنگ رواني قبل و 
بعد از انتخابات مجلس خبرگان.

تعیین میزان استفاده سایت صداي آمریکا، . 3
از هر یک از تکنیک هاي جنگ رواني قبل و 

بعد از انتخابات مجلس شوراي اسالمي.
تعیین میزان استفاده سایت صداي آمریکا، . 4

از  بعد  و  قبل  رواني  تکنیک هاي جنگ  از 
انتخابات مجلس خبرگان.

مقایسه این دو سایت از جهت استفاده از . 5
تکنیک هاي جنگ رواني در هر دو انتخابات.

سؤالها
از . 1 یک  کدام  از  فارسي،  بي بي سي  سایت 

از  بعد  و  قبل  روانــي  جنگ  تکنیک هاي 
بیشتر  اسالمي  شوراي  مجلس  انتخابات 

استفاده کرده است؟
از . 2 یک  کدام  از  فارسي،  بي بي سي  سایت 

از  بعد  و  قبل  روانــي  جنگ  تکنیک هاي 
استفاده  بیشتر  خبرگان  مجلس  انتخابات 

کرده است؟
از . 3 یک  کــدام  از  آمریکا،  صــداي  سایت 

از  بعد  و  قبل  روانــي  جنگ  تکنیک هاي 
بیشتر  اسالمي  شوراي  مجلس  انتخابات 

استفاده کرده است؟
از . 4 یک  ــدام  ک از  آمریکا،  صــداي  سایت 

از  بعد  و  قبل  روانــي  جنگ  تکنیک هاي 
استفاده  بیشتر  خبرگان  مجلس  انتخابات 

کرده است؟
 دو سایت بي بي سي فارسي و صداي آمریکا . 5

از کدام یک از تکنیک هاي جنگ رواني قبل 
و بعد از انتخابات مجلس شوراي اسالمي و 

مجلس خبرگان بیشتر استفاده کرده اند؟ 
متغیرهایتحقیق

از 14 تکنیک جنگ رواني، به عنوان 14 متغیر 
این  بر  که  است،  شده  استفاده  تحقیق  این 
اساس به بررسي اخبار ارائه شده در سایت هاي 
بي بي سي فارسي و صداي آمریکا قبل و بعد 

از انتخابات مجلس شوراي اسالمي و مجلس 
خبرگان خواهیم پرداخت.

1 تكنیكبرچسبزدن.
 در این تکنیک،  رسانه ها واژه هاي مختلف را به 
صفات مثبت و منفي تبدیل مي کنند. و آن ها 
را به آحاد یا نهادهاي مختلف نسبت مي دهند. 
مهرداد معتقد است، به کارگیري بعضي عناوین 
مثبت مانند دموکرات، آزادي خواه، نجات بخش  
تروریست،  مانند  منفي  عناوین  بعضي  یا 
متحجر، محور شرارت و ... ممکن است ما را به 
نتیجه اي متفاوت سوق دهد و نوع برداشت ما را 
نسبت به یک فرد یا مفهوم خاص متأثر سازد.

2 تكنیكتوسلبهترس.
در این تکنیک از حربه تهدید و ایجاد رعب 
منظور،  به  دشمن  نیروهاي  میان  وحشت  و 
آن ها  اراده  کردن  سست  و  روحیه  تضعیف 
متخصصان  است  معتقد  او  مي شود.  استفاده 
جنگ رواني ضمن تهدید و ترساندن مخاطبان 
به طرق مختلف به آنان چنین القا مي کنند، که 
خطر و صدمه هاي احتمالي و حتي فراواني بر 
سر راه آنان کمین کرده است و از این طریق 
آینده اي مبهم و توأم با سختي ها و مشکالت 
را براي افراد دشمن ترسیم مي کنند. شیرازی 
یادآور می شود، از تکنیک توسل به ترس گاهي 
براي بسیج جبهه در مقابل یک تهدید خارجي 

نیز استفاده مي شود. 
تكرارپیام.3

هاشمي  و  فر  سلطاني  تکنیک  این  مورد  در 
توضیح داده اند که از این تکنیک بیشتر، زماني 
استفاده مي شود که حساسیت جامعه نسبت به 
موضوعي باال باشد. در این روش با تکرار پیام 
سعي در القاي مقصودي معین و جا انداختن 

پیامي در ذهن مخاطب دارند.
4 تظاهربهبيطرفي.

در  هستند؛  معتقد  هاشمي  و  فر  سلطاني 
مخالفان  دیدگاه هاي  و  سخنان  تکنیک،  این 
و  مصاحبه  گزارش،  نظیر  مختلف  اشکال  به 
اتخاذ  دلیل  به  رسانه  مي شود.  منعکس  خبر 
یک موضع بي طرف اعتبار بیشتري در میان 
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مخاطبان خود کسب مي کند. همچنین رسانه 
پیام هاي  مي تواند  بي طرفي  پوشش  حفظ  با 
خود را به آساني به مخاطب القا کند و اهداف 

مورد نظر خود را تأمین نماید.
اهريمنسازي.5

در تکنیک اهریمن سازي، مبلغ تالش مي کند 
تا تنفر و  دشمني جمعیت مخاطب را نسبت 
برانگیزد.  یا کشورهاي خاص  به عقیده گروه 
رسانه(  دیدگاه  )از  گروهي  اگر  که  نحوي  به 
سیاست خارجي را پشتیباني کند، صرف نظر 
از درست یا نادرست بودن آن، وجه منفي گروه 
حامي این سیاست را بزرگ نمایي  کند و از این 

طریق بر مواضع جمعیت مخاطب اثر  گذارد.
6 ايجادتفرقهوتضاد.

از جمله اموري که در فرایند جنگ رواني، مورد 
ویژه  به  تضعیف دشمن  قرار مي گیرد،  توجه 
به لحاظ رواني است. دشمن باید به شکست 
خوردن انس بگیرد. او یادآور می شود، آن چه در 
این زمینه مي تواند مؤثر باشد، ایجاد یا تلقین 
تضادهاي مختلف در جبهه دشمن است. رسانه 
مابین  درگیري  تلقین  یا  ایجاد  با  مي تواند 
اقلیت ها، قومیت ها، نخبگان و حاکمیت وحدت 

را بین نیروهاي دشمن متزلزل سازد.
ترورشخصیت.7

در  اســت،  پیدا  نامش  از  که  گونه  همان 
رواني،  جنگ  تبلیغاتي  عوامل  تکنیک  این 
شخصیت هاي مطرح و مؤثر دشمن را به زیر 
نقاط ضعف  بزرگ نمایي  با  و  ذره بین کشیده 
آنان را ترور شخصیت مي کند. هدف آن ترور 
شخصیت هاي سیاسي و مهم از طریق به تصویر 
کشیدن نقاط ضعف و حرکات نادرست آن ها 

است.
دروغ.8

رسانه ها فراوان از این تاکتیک قدیمي و سنتي 
در  هاشمي  و  فر  سلطاني  مي کنند.  استفاده 
کتاب پوشش خبري ابراز معتقد هستند، که 
تکنیک دروغ بیشتر براي مرعوب کردن حریف 
یا حتي براي مرعوب کردن افکار عمومي مورد 
استفاده قرار مي گیرد. در این تکنیک پیامي که 

به هیچ وجه واقعیت ندارد، بیان مي کنند.
9 شايعه.

که  هستند؛  معتقد  هاشمي  و  فر  سلطاني 
مطالب کلي شایعه مي بایست حول محورهاي 
اساسي و مهمي  باشد که مخاطب نسبت به 
رو  این  از  باشد.  داشته  باالیي  آن حساسیت 
دلیل  به  اشاره  و  کنایه  که  می گویند  آن ها 
غیر صریح بودن آن معموال تأثیر عمیقي بر 
شنونده دارد. )سلطاني فر و هاشمي، 1382( 
براي نمونه گفته مي شود که مي گویند فالني 
با تروریست ها ارتباط دارد، یا این که به نقل 
از شاهدان عیني، حقوق بشر در فالن کشور 

رعایت نمي شود.
كليگويي.10

تولیدات رسانه هاي غربي در دو حوزه سیاست 
داخلي و خارجي مملو از ارزش ها و مفاهیمي 
باز،  اقتصاد  لیبرالیسم،  شدن،  جهاني  مانند 
جهاني،  نوین  نظام  پلورالیسم،  ملي،  امنیت 
حقوق بشر، دموکراسي، تروریسم و ... است. او 
معتقد است این ها مفاهیمي هستند که بدون 
تعریف مشخص در جهت اقناع مخاطبان در 

زمینه اي مشخص به کار گرفته مي شوند.
گواهي.11

با کمک این تکنیک، تبلیغات چي با بهره گیري 
از شخص یا نهاد مورد اعتماد مخاطب، در صدد 
تأیید یا انتقاد از یک عقیده یا پدیده سیاسي 

بر مي آید.
مبالغه .12

کشور  قدرتمندي  و  توان  دادن  جلوه  بزرگ 
خودي و مبالغه در انعکاس نقاط ضعف دشمن. 

خشونتگرايي.13
هتاکي و پرده دري، تعابیر تند و غیر اخالقي، 
حرف هاي نیشدار و دوپهلو، سوء ظن نگاري، 
و  جامعه  تأیید  مورد  حریم هاي  به  حمله 
حرمت شکني از اشخاص صاحب نام و با نفوذ 
مطالب  و  اسرار  انتشار  و  افشاگري  موثق،  و 
التهاب و  ایجاد  محرمانه، تمسخر و تحقیر و 
تکنیک  نوع  این  از  تعابیر خبري  در  هیجان 

است.
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پارهحقیقتگويي.14
یا سخني مطرح مي شود  گاهي حادثه، خبر 
که از نظر منبع و محتواي پیام مجموعه اي به 
هم پیوسته و مرتب است که اگر بخشي از آن 
نقل و بخشي از آن نقل نشود، جهت و نتیجه 
پیام منحرف خواهد شد. آن ها توضیح می دهند 
است، که معموال  رایج رسانه ها  رویه  این  که 
متناسب با جایگاه و جناح سیاسي که به آن 
متمایل هستند، بخشي از خبر نقل و بخشي را 
نقل نمي کنند. )سلطاني فر و هاشمي، 1382: 

 )25 - 59
ادبیاتتحقیق

جنگنرم
قرن  در  که  است  از جنگ  نوعی  نرم،  جنگ 
بیست و یکم و در عصر ارتباطات، مورد توجه 
قدرت های استکباری قرار گرفته است. مفهوم 
و  است  سخت  جنگ  مقابل  در  نرم،  جنگ 
تعریف واحدی که مورد پذیرش همگان باشد، 
ندارد. جنگ نرم در فرهنگ سیاسی به معنای 
فروپاشی از درون و در حقیقت شامل هر گونه 
که  است،  رسانه ای  تبلیغات  و  روانی  اقدام 
»جامعه هدف« یا گروه هدف را نشانه می گیرد 
و با هدف گرفتن فکر و اندیشه ملت ها، نقش 
و  فکری  حلقه های  کردن  سست  در  مهمی 
فرهنگی جوامع ایفا می کند و بدون درگیری 
نظامی، رقیب را به انفعال یا شکست وا می دارد. 
تا سال 1945 میالدی، اغلب جنگ ها، جنگ 
به دو قطبی  توجه  با  آن  از  بود. پس  سخت 
شدن جهان به بلوک شرق و غرب دور جدیدی 
از رقابت ها میان آمریکا و شوروی سابق آغاز 
شد که به جنگ سرد مشهور شد. جنگ سرد، 
ترکیبی از جنگ سخت و جنگ نرم بود که 
طی آن دو ابرقدرت در عین تهدیدهای سخت 
از رویارویی مستقیم با یکدیگر پرهیز می کردند. 

)ماهپیشانیان، 1386: 64(
براي تغییر در حکومت ها از شیوه هاي مختلف 
 )87  :1384 )عسگری،  مي شود.  استفاده 
اصالحات،  اجتماعي،  شورش هاي  کودتا، 
جنبش هاي اجتماعي، انقالب هاي اجتماعي، 

انقالب هاي رنگي، انقالب هاي مخملی، تهاجم 
تغییر  از شیوه هاي  غیره،  و  داخلي  یا جنگ 
حکومت ها است. امروزه جهان غرب، به ویژه 
نرم  قدرت  عنوان  با  جدیدي  قدرت  آمریکا، 
سخت  قدرت  پیشین  قدرت  دو  پیشاني  را 
به  که  داده اند.  قرار  خود  اقتصادي  قدرت  و 
کارگیری این قدرت با کمترین هزینه اهداف 
در  می کند.  تعقیب  را  مهمي  و  راهبردی 
مرتبط  مفاهیم  و  نرم  قدرت  اخیر  سال هاي 
انقالب  نرم،  تهدید  نرم،  آسیب  مانند  آن  با 
در  نرم،  براندازي  و  نرم  جنگ  )رنگي(،  نرم 
گفتمان امنیت ملي کشورهاي مذکور جایگاه 
خاصي یافته و سرمایه گذاري کالني بر روي 
وقوع  نمونه،  عنوان  به  است.  شده  انجام  آن 
از  کشورهایي  در  )رنگي(،  نرم  انقالب هاي 
قبیل گرجستان، اوکراین و قرقیزستان، نشان 
از کاربرد قدرت نرم در راستاي براندازي نرم و 
سقوط حکومت هاي این کشورها داشته است. 

)نوروزی و همکاران، 1391: 98(
»نای« معتقد است که مبنای قدرت سخت یا 
جنگ سخت بر اجبار و مبنای قدرت نرم بر 
اقناع است. او بر خالف بعضی از صاحب نظران، 
قدرت  زیرمجموعه  را  دیپلماسی  و  اقتصاد 
سخت قرار داده، تنها از رسانه به عنوان قدرت 
نرم نام می برد. صدای آمریکا، قدیمی ترین ابزار 
ایاالت متحده در عرصه نبرد نرم و دیپلماسی 

عمومی قلمداد می شود. )نای، 1387: 51(
نظريهبرجستهسازی

»تانکارد« و »سورین« معتقد هستند که نظریه 
برجسته سازي با پژوهش در مورد برجستگي 
یا اهمیتي که افراد به موضوعات خاص نسبت 
برجستگي ها  این  که چگونه  این  و  مي دهند 
با  مقایسه  قابل  بسیار  است،  آمده  دست  به 

روانشناسي شناختي است.
آن ها همچنین معتقد هستند که برجسته سازي 
براي تمام افراد به یک اندازه و به یک شیوه 
از نظر »مک کامبز« و »ویور«  رخ نمي دهد. 
افراد از جهت نیاز به راهنمایي تفاوت دارند و 
یا عدم وقوع برجسته سازي  تفاوت وقوع  این 
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را تعیین مي کند. محقق دیگر، »فانکاوزر« به 
درک  و  خبري  پوشش  میان  رابطه  شناخت 
وي  پرداخت.  موضوعات  اهمیت  از  عموم 
براي سنجش افکار عمومي از نتایج سنجش 
افکار عمومي مؤسسه گالوپ استفاده کرد که 
افراد درباره مهم ترین  از  نظرسنجي ها  در آن 
مشکالتي که در آمریکا با آن مواجه بوده اند، 
پرسش مي شد. وي سنجش محتواي رسانه ها 
به هر  تعداد مقاالتي که راجع  با شمارش  را 
موضوع در تعدادي از رسانه ها ارائه مي شد و 
نیز از طریق توجه به رابطه محتواي رسانه ها 
و واقعیت، انجام داد. نتایج این مطالعه نشان 
داد که ارتباطي قوي میان رتبه بندي عمومي 
از یک موضوع به عنوان موضوع مهم و میزان 
که  موضوعاتي  دارد.  وجود  رسانه اي  پوشش 
بودند،  داده  به آن ها  باالیي  رتبه  عموم مردم 
همان موضوعاتي بودند که رسانه هاي جمعي، 

پوشش زیادي به آن ها داده بودند.
این نتایج توافق زیادي با فرضیه برجسته سازي 
پوشش  میان  رابطه  همچنین  فانکاوزر،  دارد. 
این  به  و  کرد  بررسي  را  واقعیت  و  رسانه اي 
نتیجه رسید که پوشش رسانه ها ارتباط زیادي 
با حقایق امور ندارند. )تانکارد و سورین، 1381: 

)44 - 48
نظريهاقناع

دادگران در مورد این نظریه معتقد است که 
تغییر  جالب  وجوه  از  متقاعدسازي  یا  اقناع 
نگرش است، که در حوزه روانشناسي اجتماعي 
مطرح است. او توضیح می دهد که در فرایند 
تبلیغات، هدف از متقاعدسازي، ایجاد یا تغییر 
عواطف و احساساتي است که امکان تأثیرگذاري 
بر رفتار دیني، سیاسي، اقتصادي و ... افراد دارد. 
و به صورت تالش هدفمند و آگاهانه به منظور 
تأثیرگذاري بر نگرش دیگران از طریق ارتباط 

انجام مي پذیرد. )دادگران،1380: 69(
این نظریه از جهت تاریخي، قدمتي قابل توجه 
کتاب  در  پراتکانیس  آن چه  اساس  بر  دارد. 
مطالعه  تاریخچه  مي گوید  تبلیغات«  »عصر 
پیرامون ارتباطات متقاعدگرانه به بیش از دو 

هزار سال قبل بر مي گردد که اغلب بر ارتباطات 
کالمي تأکید دارد.

جامعي  تئوري  که  بود  کسي  اولین  ارسطو، 
براي فرایند اقناع وضع کرد. ارسطو در تئوري 
منبع،  کرد.  وضع  اقناع  براي  جنبه  خود سه 
پیام و احساس مخاطبان. پراتکانیس به نقل 
از ارسطو تصریح کرده است، که خطیب باید 
و  دهد  نشان  اعتماد  قابل  شخصي  را  خود 
باید در تدوین پیام  همچنین خطابه نویسان، 
اقناع کننده، ادله اي به کار ببرند که حاکي از 
منطق و استدالل باشد و براي بیان نکات، از 
مثال هاي زنده تاریخي و فرضي استفاده کنند. 
گذشته  اعتقادات  به  باید  خطیب  همچنین 
مخاطبان و احساسات آن ها توجه داشته باشد. 
است  داده  توضیح  در کتاب خود  پراتکانیس 
که سیسرو، حقوقدان رومي که با بسیاري از 
گفته هاي ارسطو موافق بود و به خاطر دفاع 
روم،  مشهور  اشرار  و  جانیان  برخي  از  موفق 
معروف شد، همه آن چه خود وظیفه خطیب 
مي دانست، مدون کرد. پراتکانیس در این مورد 
می نویسد: »این دستورالعمل شامل سه جنبه 
اعتبار خطیب(،  انداختن  مجذوب کردن )جا 
و  درست(،  استدالل  با  پیام  )عرضه  آموختن 
منقلب کردن )مخاطبان را از دست انباشتن( 

مي شد.« )پراتکانیس، 1379: 30(
واقعیت این است که مباني اقناع »بر اساس 
که  است  قرن  یک  حدود  یادگیري  تئوري 
و  مبلغان  حرفه اي،  اقناع کنندگان  توسط 
بر  مــي رود.  کار  به  سیاسي  مبلغان  ویژه  به 
اساس تئوري یادگیري، پیام اقناعي هنگامي 
اقناع کننده است که توسط گیرنده، آموخته و 
پذیرفته شود. تبلیغ باید در معرض دید قرار 
گیرد، درک شود، آموخته شود، به یاد بماند و 
سرانجام عملي شود.« )پراتکانیس، 1379: 33(

انگارهسازيرسانهای
یکي از کارکردهاي مؤثر جنگ رواني براي این 
که از لحاظ به کارگیري واژگان و منطقي که 
در زبان به کار برده مي شود تا از رقیب پیشي 
یعني  است.  مفهوم سازي  یا  انگاره  بگیرد، 
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ترویج ادبیات خاص و مفاهیم مثبت و منفي 
در تبلیغات براي انتقال بار ارزشي مورد نظر 
آزاد،  )خورشیدي  مخاطب.  به  پیام دهندگان 

 )84 :1384
در مورد انگاره سازي دیدگاه ها تعاریف و تعابیر 
مختلفي مطرح شده است. برای مثال موالنا 
معتقد است انگاره، مجموعه تصاویري است که 
ما در مغز و ذهنمان از حقایق و ابعاد مختلف 
آن داریم. انگاره، تمامي شاخص هایي است که 
فرد درباره یک شي یا یک پدیده تصور مي کند. 
ما انگاره هایي مختلفي در مغز داریم که همه 
تأثیر  هم  بر  و  دارند  ارتباط  یکدیگر  با  آن ها 
مي گذارند. تغییر یک انگاره در مغز ما گاه منجر 
به تغییر تصورات ما از اشیا، افراد و پدیده هاي 
دیگر مي شود و یک حالت تعادلي یا غیر تعادلي 
انگاره  ایجاد مي کند. وي توضیح می دهد که 
از سه قسمت تشکیل شده است: احساسات، 

ادراک و آگاهي، عملکرد. 
در بعد احساسي یا ارزشي دوست داشتن یا 
مورد  شي  یا  موضوع  یک  نداشتن  دوست 
با موافقت یا عدم موافقت  نظر است و اغلب 
ادراکي سروکار دارد. بعد ادراکي یا آگاهي یک 
انگاره، دانش ما از طبیعت همیشگي یا موروثي 
یا پدیده مورد نظر است و خصایص  موضوع 
مستقل آن را بیان مي کند. اما بعد عملکردي 
یک انگاره با جنبه هاي رفتاري فرد، چگونگي 
برخورد با موضوع مورد نظر و کلیه ترکیبات و 
مشخصات آن سروکار دارد. در سطح بین المللي 
براي مثال، بعد احساساتي یک فرد یا یک گروه 
و  آن شخص  نفرت  یا  داشتن  دوست  بیانگر 
سازمان هاي  و  فرهنگ ها  کشورها،  به  گروه 
مختلف است، در حالي که بعد قدرت یا ضعف 
این کشورها، فرهنگ ها و سازمان ها را از نظر 
انگاره ای  خبر،  مي کند.  بیان  گروه ها  و  افراد 
ساخت  در  تغییر  برای  که  است  واقعیت  از 
واقعیت ساخته و پرداخته می شود. به عبارت 
واقعی«  »جهان  با  رسانه ای«  »جهان  دیگر 
تفاوت آشکار دارد. صاحبان صنایع خبری و 
به کارگیری  با  بزرگ  عامالن خبرگزاری های 

گزینش گری،  همچون  خبر  مهندسی  فنون 
انگاره سازی و برجسته سازی تصویر، تفسیری 
از واقعیت ارائه می دهند، که منافع اقتصادی 
)موالنا،  می نمایند.  تأمین  را  خود  سیاسی  و 

)78 :1380
روشتحقیق

و  است  محتوا  تحلیل  نوع  از  حاضر  تحقیق 
واحد تحلیل خبر است. در این تحقیق همه 
اخبار انتخاباتی دو وبسایت بی بی سی فارسی و 
صدای آمریکا دو هفته قبل از انتخابات، یعنی 
تا  خبرگان  مجلس  تبلیغات  آغاز  بهمن   22
پایان اعالم نتایج بررسی شده است. در واقع 
روش نمونه گیری تمام شماری است. داده ها 
این  در  شده اند.  تحلیل   spss افزار  نرم  در 
پژوهش برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد 
است  شده  استفاده  اسکات  ویلیام  فرمول  از 
با توجه به این روش 20 درصد از آزمودني را 
مجددا انتخاب و متغیرهایي که در آن احتمال 
قرار  دیگری  کدگذار  اختیار  در  هست  خطا 
گرفت؛ بر اساس مقایسه نتایج دو آزمون 87 
بنابراین  مشاهده شد.  نتایج  مشابهت  درصد 
ضریب قابلیت اعتماد و پایایي این تحقیق 87 

درصد است. 
نتايجتحقیق

يافتههایتوصیفی

جدول1.توزيعفراوانیتكنیكهایمربوطبه
سايتبيبيسيفارسيبامحوريتانتخابات

مجلسشوراياسالميومجلسخبرگانرهبری
برحسبزمان

عنوانرديف
مجلس
شوراي
اسالمي

مجلس
درصدفراوانیخبرگان

قبل از 
43357866انتخابات

بعد از 2
25154034انتخابات

6850118100جمع3
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جدول2.توزيعفراوانیتكنیكهایمربوطبه
سايتصدايآمريكابامحوريتانتخاباتمجلس
شوراياسالميومجلسخبرگانرهبریبر

حسبزمان

عنوانرديف
مجلس
شوراي
اسالمي

مجلس
درصدفراوانیخبرگان

قبل از 1
34235768انتخابات

بعد از 3
17102732انتخابات

513384100جمع4

سایت  که  می دهند  نشان  فوق  جدول  دو 
بی بی سی فارسی در مجموع در انتخابات 118 
خبر منتشر کرده و سایت صدای آمریکا 84 
خبر که به روشنی نشان می دهد، سایت بی بی 
سی فارسی بیشتر از صدای آمریکا خبر تولید 
کرده است. هر دو سایت بی بی سی فارسی و 
صدای آمریکا بیشتر در مورد انتخابات مجلس 
شورای اسالمی کار کرده اند تا مجلس خبرگان 
رهبری و همچنین به منظور تأثیرگذاری بر 
روند انتخابات قبل از انتخابات تقریبا دو برابر 

زمان بعد از انتخابات خبر تولید کرده اند.
از  یک  کدام  از  فارسي،  بي بي سي  سایت   
تکنیک هاي جنگ رواني در انتخابات مجلس 

شوراي اسالمي بیشتر استفاده کرده است؟
براي پاسخ گویي به این سؤال از آمار توصیفی 
براي بررسی تکنیک های عملیات جنگ رواني 
انتخابات  براي  فارسي،  بي بي سي  سایت  در 

مجلس شوراي اسالمي بهره خواهیم برد.

جدول3.نتايجتكنیكهايجنگروانيمورد
استفادهانتخاباتمجلسشوراياسالميدرسايت

بيبيسيفارسي.

تكنیكهای
میانگیناستفادهفراوانیعملیاتروانی

ازتكنیك

626/0برچسب زدن

730/0توسل به ترس

626/0تکرار پیام

730/0تظاهر به بي طرفي

209/0اهریمن سازي

835/0ایجاد تفرقه و تضاد

209/0ترور شخصیت

417/0دروغ

626/0شایعه

626/0کلي گویي

209/0گواهي

313/0مبالغه

313/0خشونت گرایي

626/0پاره حقیقت گویي

68جمع

میانگین  و  فوق،  جدول  نتایج  به  توجه  با 
استفاده از تکنیک ها می توان استنباط نمود که 
تکنیک های چون ایجاد تفرقه و تضاد، توسل به 
ترس، تظاهر به بي طرفي، پاره حقیقت گویي، 
شایعه و کلي گویي بیشتر مورد استفاده قرار 
گرفته است. این به این معنی است که سایت 
براي  فوق،  تکنیک هاي  از  فارسي  بي بي سي 
ایجاد عملیات جنگ رواني در انتخابات مجلس 
شوراي اسالمي بیشتر بهره برده است. علي رغم 
تکنیک هاي  دیگر  از  سایت  این  بهره مندي 
به دست  فراوانی  به  با توجه  اما  جنگ روانی 
آمده، میزان بهره مندي از این تکنیک ها کمتر 

بوده است. 
از  یک  کــدام  از  فارسي،  بي بي سي  سایت 
تکنیک هاي جنگ رواني در انتخابات مجلس 

خبرگان رهبری بیشتر استفاده کرده است؟
براي پاسخ گویي به این سؤال از آمار توصیفی 
براي بررسی تکنیک های عملیات جنگ رواني 
انتخابات  براي  فارسي،  بي بي سي  سایت  در 

مجلس خبرگان بهره خواهیم برد.
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جدول4.نتايجتكنیكهايجنگروانيمورد
استفادهدرانتخاباتمجلسخبرگانرهبریدر

سايتبيبيسيفارسي

تكنیكهای
میانگیناستفادهازفراوانیعملیاتروانی

تكنیك

425/0برچسب زدن

531/0توسل به ترس
319/0تکرار پیام

531/0تظاهر به بي طرفي
213/0اهریمن سازي

744/0ایجاد تفرقه و تضاد
213/0ترور شخصیت

319/0دروغ
531/0شایعه

425/0کلي گویي
213/0گواهي
213/0مبالغه

209/0خشونت گرایي
425/0پاره حقیقت گویي

50جمع

میانگین  فــوق،  جــدول  نتایج  به  توجه  با 
رواني  براي جنگ  استفاده  تکنیک هاي مورد 
مي دهد  نشان  خبرگان  مجلس  انتخابات  در 
تضاد،  و  تفرقه  ایجاد  چون  تکنیک های  که 
توسل به ترس، تظاهر به بي طرفي، و شایعه 
بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. این به 
این معنی است که سایت بي بي سي فارسي، 
از تکنیک هاي فوق براي ایجاد عملیات جنگ 
رواني در انتخابات مجلس خبرگان بیشتر بهره 
برده است. علي رغم بهره مندي این سایت، از 
توجه  با  اما  روانی،  جنگ  تکنیک هاي  دیگر 
بهره مندي  میزان  آمده  دست  به  فراوانی  به 
از این تکنیک ها کمتر بوده است. در مجموع 
سایت بي بي سي فارسي از تکنیک هایي چون 
تظاهر  ترس،  به  توسل  تضاد،  و  تفرقه  ایجاد 
به بي طرفي، پاره حقیقت گویي، شایعه و کلي 

بر  تأثیرگذاری  و  روانی  عملیات  براي  گویي 
مجلس  و  اسالمي  شوراي  مجلس  انتخابات 

خبرگان بیشتر استفاده کرده اند.
از  یک  ــدام  ک از  آمریکا،  ــداي  ص سایت   
تکنیک هاي جنگ رواني در انتخابات مجلس 

شوراي اسالمي بیشتر استفاده کرده است؟
براي پاسخ گویي به این سؤال از آمار توصیفی 
براي بررسی تکنیک های عملیات جنگ رواني 
در سایت صداي آمریکا، براي انتخابات مجلس 

شوراي اسالمي بهره خواهیم برد.

جدول5.نتايجتكنیكهايجنگروانيمورد
استفادهدرانتخاباتمجلسشوراياسالميدر

سايتصدايآمريكا.

تكنیكهای
میانگیناستفادهازفراوانیعملیاتروانی

تكنیك

626/0برچسب زدن

209/0توسل به ترس
417/0تکرار پیام

209/0تظاهر به بي طرفي
730/0اهریمن سازي

626/0ایجاد تفرقه و تضاد
313/0ترور شخصیت

313/0دروغ
313/0شایعه

104/0کلي گویي
213/0گواهي
309/0مبالغه

330/0خشونت گرایي
604/0پاره حقیقت گویي

51جمع

با توجه به نتایج جدول فوق و میانگین تکنیک ها 
می توان استنباط نمود که تکنیک های چون 
اهریمن سازي  زدن،  برچسب  خشونت گرایي، 
استفاده  مورد  بیشتر  تضاد  و  تفرقه  ایجاد  و 
قرار گرفته است. این به این معنی است که 
سایت صدای آمریکا از تکنیک هاي فوق براي 
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ایجاد عملیات جنگ رواني در انتخابات مجلس 
شوراي اسالمي بیشتر بهره برده است. 

سایت صداي آمریکا، از کدام یک از تکنیک هاي 
جنگ رواني در انتخابات مجلس خبرگان بیشتر 

استفاده کرده است؟
براي پاسخ گویي به این سؤال از آمارتوصیفی 
براي بررسی تکنیک های عملیات جنگ روانی 
در سایت صداي آمریکا براي انتخابات مجلس 

خبرگان بهره خواهیم برد.

جدول6.نتايجتكنیكهايجنگروانيمورد
استفادهقبلوبعدازانتخاباتمجلسخبرگان

رهبریدرسايتصدايآمريكا.

تكنیكهای
میانگیناستفادهازفراوانیعملیاتروانی

تكنیك

425/0برچسب زدن

106/0توسل به ترس
425/0تکرار پیام

106/0تظاهر به بي طرفي
425/0اهریمن سازي

425/0ایجاد تفرقه و تضاد
106/0ترور شخصیت

106/0دروغ
106/0شایعه

106/0کلي گویي
106/0گواهي
106/0مبالغه

638/0خشونت گرایي
306/0پاره حقیقت گویي

33جمع

میانگین  و  فوق  جدول  نتایج  به  توجه  با 
رواني  براي جنگ  استفاده  تکنیک هاي مورد 
در انتخابات مجلس خبرگان می توان استنباط 
خشونت گرایي،  چون  تکنیک هایی  که  نمود 
ایجاد  و  تکرار  اهریمن سازي،  زدن،  برچسب 
تفرقه و تضاد مورد استفاده قرار گرفته است. 
این به این معنی است که سایت صدای آمریکا، 

از تکنیک هاي فوق براي ایجاد عملیات جنگ 
رواني در انتخابات مجلس خبرگان بیشتر بهره 
از  این سایت  بهره مندي  برده است. علي رغم 
دیگر تکنیک هاي جنگ روانی اما با توجه به 
از  بهره مندي  میزان  آمده،  دست  به  فراوانی 
مجموع  در  است.  بوده  کمتر  تکنیک ها  این 
چون  تکنیک هایي  از  آمریکا  صداي  سایت 
اهریمن سازي،  زدن،  برچسب  خشونت گرایي، 
عملیات  براي  تضاد  و  تفرقه  ایجاد  و  تکرار 
روانی و تأثیرگذاری بر انتخابات مجلس شوراي 
استفاده  بیشتر  خبرگان  مجلس  و  اسالمي 

کرده اند.
آمریکا  صداي  و  فارسي  بي بي سي  سایت  دو 
در  رواني  جنگ  تکنیک هاي  از  یک  کدام  از 
مجلس  و  اسالمي  شوراي  مجلس  انتخابات 

خبرگان رهبری بیشتر استفاده کرده اند؟
فریدمن  آزمون  از  موضوع  این  بررسی  برای 
بیشترین  ترتیب  بررسی معناداری  به منظور 
تکنیک های مورد استفاده به تفکیک دو سایت 
برای انتخابات مجلس و خبرگان بهره خواهیم 
برد. الزم به توضیح است که به منظور بررسی 
معناداری ترتیب بیشترین کاربرد تکنیک ها، 
باالتری  فراوانی  از  که  تکنیک هایی  صرفا 
برخوردار بوده اند، در این بخش مورد بررسی 

قرار خواهند گرفت.

جدول7.نتايجاولويتبندیتكنیكهايجنگ
روانيمورداستفادهانتخاباتمجلسشوراي

اسالميدرسايتبيبيسيفارسي.

تكنیكهای
عملیاتروانی

میانگین
استفادهاز
تكنیك

رتبه
رتبهدرصدی

0/35251ایجاد تفرقه و تضاد
0/30211توسل به ترس

0/30211بی طرفی
0/26182شایعه

0/26182کلی گویی
0/26182برچسب زدن

0/26182پاره حقیقت گویی
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سایت بی بی سی فارسی از تکنیک های ایجاد 
تفرقه، بی طرفی و توسل به ترس به ترتیب با 
25 و 21 درصد و سپس از سایر تکنیک ها به 
منظور عملیات روانی و تأثیرگذاری بر انتخابات 

مجلس شورای اسالمی استفاده کرده است.

جدول8.نتايجاولويتبندیتكنیكهايجنگ
روانيمورداستفادهدرانتخاباتمجلسخبرگان

درسايتبيبيسيفارسي.

تكنیكهای
عملیاتروانی

میانگین
استفادهاز
تكنیك

رتبه
رتبهدرصدی

0/440/321ایجاد تفرقه و تضاد
0/310/232تظاهر به بي طرفي

0/310/232شایعه
0/310/232توسل به ترس

تکنیک های  از  فارسی  بی بی سی  سایت 
سپس  و  درصد   32 با  تضاد  و  تفرقه  ایجاد 
روانی  عملیات  منظور  به  تکنیک ها  سایر  از 
رهبری  خبرگان  انتخابات  بر  تأثیرگذاری  و 

استفاده کرده است.

جدول9.نتايجاولويتبندیتكنیكهايجنگ
روانيمورداستفادهدرانتخاباتمجلسشورای

اسالمیدرسايتصدایآمريكا.

تكنیكهای
عملیاتروانی

میانگیناستفاده
ازتكنیك

رتبه
رتبهدرصدی

0/300/321خشونت گرایي
0/300/321اهریمن سازي
0/260/272برچسب زدن

ایجاد تفرقه و 
0/260/212تضاد

سایت صدای آمریکا از تکنیک خشونت گرایي 
آن  از  پس  و  درصد   32 با  اهریمن سازي  و 
و  تفرقه  ایجاد  و  زدن  برچسب  تکنیک های 
تضاد به منظور عملیات روانی و تأثیرگذاری بر 
انتخابات مجلس شورای اسالمی استفاده کرده 

است.

جدول10.نتايجاولويتبندیتكنیكهايجنگ
روانيمورداستفادهدرانتخاباتمجلسخبرگان

رهبریدرسايتصدايآمريكا.

تكنیكهای
عملیاتروانی

میانگیناستفاده
ازتكنیك

رتبه
رتبهدرصدی

0/300/251خشونت گرایي
0/260/192برچسب زدن

0/260/192تکرار
0/260/192اهریمن سازي
ایجاد تفرقه و 

0/250/183تضاد

سایت صدای آمریکا از تکنیک خشونت گرایي با 
25 درصد و سپس از سایر تکنیک ها به منظور 
عملیات روانی و تأثیرگذاری بر انتخابات مجلس 

خبرگان استفاده کرده است.
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