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 1آسوشیتدپرسهای خبرگزاری  بازنمایی برند ملی ایران در عکس

 3، حمید عابدی 2رادمهدی محسنیان                                                                  

 21/20/99، تاریخ تایید:21/21/99تاریخ دریافت:

Doi: 10.22034/jcsc.2020.136092.2221 
 چکیده

المللی از مردم،  نفعان بین ذی، در واقع، مجموع تصوراتی است که «برند ملی»مفهوم نسبتاً جدید 

شده و جهانی مربوط به  های مشهور و نامدار، برندهای شناخته مکان، زبان، تاریخ، غذا، مد، چهره

های پیش روی  شدن، به یکی از ضرورت محصوالت یک کشور دارند. این مفهوم در عصر جهانی

تکیه بر قدرت نفوذ باالیی که دارند، المللی با  های بین کشورها تبدیل شده است. در این میان، رسانه

های مثبت یا منفی در ذهن مخاطبان خود داشته و بنابراین هرگونه  نقشی کلیدی در ساخت معنی

شده از سوی آنها تأثیر مستقیمی در تقویت یا تضعیف برند ملی کشورها در سطح  بازنمایی ارائه

گونگی بازنمایی برند ملی ایران در المللی خواهد داشت. در این پژوهش، با هدف تعیین چ بین

عنوان نمونه، با  عکس مرتبط با برند ملی ایران به 29991های خبرگزاری آسوشیتدپرس، تعداد  عکس

بندی با استفاده از دستورالعمل کُدگذاری  روش تحلیل محتوای عمقی و از طریق تکنیک مقوله

ت. نتایج پژوهش، نشان دهندۀ یک برند افزار ام. آر. پی مورد مطالعه قرار گرف معکوس توسط نرم

طلب، حامی  ایران، در قالب بنیادگرایان دینیِ جنگ« حکومت»شدت سیاسی و سراسر منفی از بُعد  به

تروریسم و ناکارآمد است که به نقض گستردۀ حقوق مدنی و قضایی شهروندان از طریق سانسور و 

های سختگیرانۀ  سی و مدنی و تحمیل چارچوبکردن فعاالن سیا ها، بازداشت و زندانی توقیف رسانه

نمایند. هرچند در مقطع قبل از پیروزی انقالب اسالمی ایران، با بازنمایی کامالً  مذهبی اقدام می

المللی سازنده و  متفاوتی مبنی بر یک حکومت دیکتاتوری اشرافی مدرن و دارای تعامالت بین

 اجه هستیم.تأثیرگذار در جهت تقویت صلح و امنیت جهانی مو

برند ملی ایران، بازنمایی، عکاسی خبری، خبرگزاری آسوشیتدپرس، تحلیل محتوای  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

، باید بر سر سهم خود از  ماند که در آن هر کشور، شهر و هر منطقه جهان امروز به بازاری می

، وقایع فرهنگی و ورزشیِ گذاران، دانشجویان، کارآفرینان ها، گردشگران، سرمایه کننده مصرف

ها و مردم دیگر کشورها با  المللی، سایر دولت های بین المللی، جلب توجه و احترام رسانه بین

تنها عضویت در جوامع  (. بنابراین یک تصویر مثبت، نه2: 2392سایرین رقابت کند )آنهولت، 

دست  شور از این الحاق بهکند، بلکه بر رتبه و سودی که یک ک تر می تر و سریع جهانی را آسان

تر از  آورد نیز مؤثر است. در این میان، کشورهای دارای شهرت قوی و ممتاز، برجسته می

عنوان یک عضو  شان را به کنند و کامیابی سایرین خواهند بود و هویت ملی خود را حفظ می

قوی و  ( و لذا مفهوم برند ]ملی[، مفهومی202کنند )همان:  ممتاز از گروه، تضمین می

خوبی بیانگر این ایده است  هاست که به فرد برای ادارۀ شهرها و کشورها و سرزمین منحصربه

المللی[ نیاز  ها به درک و مدیریت هویت داخلی و شهرت خارجی خود ]در عرصۀ بین که مکان

 (. 9دارند )همان: 

ترین نمونۀ  رین و اصلیت دهندۀ هویت یک ملت از ابعاد گوناگون، و مدرن در واقع، برند ملی نشان

تواند همۀ آثار، محصوالت، خدمات و  ای که می فراگیر و گسترده است؛ مفهوم «  قدرت نرم»عینی 

های یک کشور را تحت پوشش خود گرفته و در مسیر واحدی هدایت کند؛ عاملی که باعث  فعالیت

دنبال  و کنار دنیا به شده است در چند سال اخیر، کشورها، شهرها و حتی مناطق مختلف، در گوشه

المللی خود  تر، بهبود تصویر و شهرت بین زبان ساده ای خود و یا به ارتقای برند ملی، شهری یا منطقه

کنند، خطرات شهرت تحمیلی ]دیگران بر خودشان[ را  کشورهایی که این کار را نمی 2باشند.

 (.209مان: وجه با اهداف و منافعشان مطابقت ندارد )ه هیچ پذیرند که به می

حدی است که یکی از نهادهای وابسته به  جانبۀ کشورها به نقش برندسازی در توسعۀ همه

مأموریت دارد به کشورهای در حال « های معنوی دنیا سازمان دارایی»سازمان ملل متحد به نام 

 های زیادی در زمینۀ توسعه و فقیر در برندسازی کمک کند. در انگلستان و امریکا نیز تالش

 (. 2399انجام شده است )فیض و همکاران،  1«دیپلماسی عمومی»برندسازی ملی در قالب 

                                                           
ند، اسپانیا، افریقای جنوبی، زالندنو، ایرلند از جمله کشورهایی کشورهایی مانند آلمان، کرۀ جنوبی، اسکاتل  2

ای اقدام به تعریف و برندسازی  های ویژه ها، نهادها و تشکل به این سو با تشکیل سازمان 1222هستند که از سال 

عنوان یک  به شان را اند تا عالوه بر حفظ هویت ملی، با ارائۀ تصویری مثبت از خود، کامیابی ملی برای خود نموده

 عضو ممتاز از جامعۀ جهانی تضمین کنند.

2  Public Diplomacy 
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المللی با قدرت نفوذ باالی خود، نقشی کلیدی در ساخت  های بین در این میان، رسانه

های  ویژه خبرگزاری کنند، به تصاویر مثبت یا منفی در ذهن مخاطبان گستردۀ خود ایفا می

ق شبکۀ بسیار گستردۀ خبرنگارانی که در سرتاسر دنیا دارند، روزانه هزاران المللی که از طری بین

ها، مجالت،  کنند تا خوراک خبری روزنامه خبر، عکس و ویدئو از سراسر جهان مخابره می

های خبری و تحلیلی اینترنتی و صفحات مختلف فضای مجازی و  های تلویزیونی، سایت شبکه

ند. بنابراین هرگونه سوگیری و بازنمایی هدفمند آنها در تولید، های اجتماعی را تأمین کن شبکه

انتخاب و انتشار اخبار و تصاویر مرتبط با ابعاد مختلف جوامع دیگر، تأثیر مستقیمی در بازنمایی 

المللی خواهد داشت.؛ چراکه اکثر ما چنان در میان  برند ملی کشورها در سطح بین

قدر مشغول و نگران خود و کشورمان هستیم  رویم و آن پیش می های دنیای مدرن به پیچیدگی

ماند تا برای ایجاد بینشی کامل، متعادل و صحیح در مورد نزدیک  که فرصتی برایمان باقی نمی

به هشت میلیارد انسان و حدود دویست کشور دیگر تالش کنیم، بنابراین مبنای قضاوت و 

شده  های انجام امونمان را به بازنماییها و کشورهای پیر گیری در خصوص دیگر ملت تصمیم

بنا شده است که   کنیم که معموالً بر چند کلیشۀ ساده های خبری واگذار می توسط رسانه

گونه است که همۀ ما تقریباً به یک شکل، پاریس  دهند و این زیرساخت عقاید ما را تشکیل می

ودوژانیرو را با کارناوال و فوتبال و اکثر را با مد؛ ژاپن را با فناوری؛ سوئیس را با ثروت و دقت؛ ری

 شناسیم. ملل افریقایی را با فقر، فساد، جنگ، قحطی و بیماری می

 طرح موضوع و ضرورت اجرای پژوهش

ها فراگیرترین نهاد تولید، بازتولید و توزیع معرفت و آگاهی در جهان جدیدند و محتوای  رسانه

زاده،  تمندی دربارۀ جهان اجتماعی دانست )مهدیعنوان منبع معنی قدر توان به آنها را می

گونه  رغم ادعایی که دارند، واقعیت را آن ها علی (، اما نکتۀ مهم اینجاست که رسانه22: 2311

کنند، اقدام به  دهند، بلکه در قالب گفتمانی که بر اساس آن عمل می که هست، انعکاس نمی

ای شکل گرفته و  های رسانه اساس بازنمایی کنند. در واقع، واقعیت بر بازنمایی واقعیت می

شده هستند که آگاهی و ذهنیت مردم را نسبت به  شود و همین واقعیات بازنمایی ساخته می

 دهند.  تصویر کشورهای مختلف شکل می

مطمئناً تصویری که مردم جهان از ایران و برند ملی آن در ذهن دارند نیز از این قاعده 

المللی از شرایط  های بین های رسانه دی از آن مدیون بازنماییمستثنی نیست و سهم زیا
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سیاسی، اقتصادی، تاریخ و تمدن، آثار باستانی و طبیعی، میراث مادی و معنوی، افراد و 

چندان مثبت )و بلکه  هایی که تصویری نه های سرشناس، فرهنگ، هنر و... است؛ بازنمایی چهره

توان  ن مردم جهان ثبت نموده است که نتیجۀ آن را میتا حدود زیادی منفی( از ایران در ذه

نمایۀ  1221کشور مورد بررسی در گزارش سال  203در رتبۀ صد و هجدهم ایران از میان 

های منفی نسبت به ایران در کشورهای اسالمی در پروژه  و یا تشدید دیدگاه 2«کشور خوب»

1های جهانی  نگرش
Pew  در این میان، نباید از نقش وضوح مشاهده کرد به 1220در سال .

های بزرگ جهان در  تأثیرگذار کشورهای دیگری مانند ایاالت متحده و دیگر قدرت

پوشی نمود. این کشورها با در اختیار  کشیدن تصویر ایران در منظر جهانیان چشم چالش به

مام تالش ها و منافع خود، ت داشتن جریان اصلی ارتباطات جهانی، و در راستای پیشبرد سیاست

اند و این در  کار بسته المللی به های بین خود را برای بازنمایی تصویری نامطلوب از ایران در رسانه

های موجود در ایران  کنندۀ واقعیت شده، لزوماً منعکس حالی است که این تصاویر بازنمایی

 3ای که در تحقیقات بسیاری بدان اشاره شده است. نیست؛ نکته

المللی آسوشیتدپرس، در قبال ایران و  رویکرد و تأثیرگذاری خبرگزاری بیندر همین راستا، 

چگونگی بازنمایی تصویر این کشور در تولیدات خبری و تصویری آن، قابل تأمل است که 

تواند تأثیر بسیار زیادی در تقویت یا تضعیف جایگاه و تصویر ایران در گسترۀ جهانی داشته  می

کند که با توجه به قدمت و سابقۀ  ارزش پژوهشی بیشتری پیدا میباشد و این موضوع، زمانی 

طوالنی فعالیت این خبرگزاری، بتوانیم رویکرد آن را در بازنمایی برند ملی ایران در قالب یک 

های سیاسی مختلف یک قرن اخیر، مورد مطالعه قرار دهیم. برای  مطالعۀ روندپژوهی، طی دوره

ی خبری این خبرگزاری، یکی از بهترین منابع موجود و ها این منظور، تحلیل دقیق عکس

ها هزار عکس خبری مرتبط با ایران در آرشیو این خبرگزاری،  مستند است؛ چراکه وجود ده

 12امکان تحلیل محتوای آنها را برای واکاوی بازنمایی تصویر برند ملی ایران در طی حدود 

                                                           
1 www. goodcountry.org 

2 http://pewglobal.org/2015/06/11/global-views-of-iran-overwhelmingly-negative/ 

انتقادی گفتمان  زادۀ طالشی، سیدمحمد، بازنمایی ایران در مطبوعات غرب: تحلیل معتمدنژاد، کاظم و مهدی  3

و گیویان،  2310، 39، فصلنامۀ علوم اجتماعی، شمارۀ «ولت دی»، و «لوموند»، «گاردین»، «نیویورک تایمز»

و  2311، زمستان 1عبداهلل، بازنمایی ایران در سینمای هالیوود، فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی، دورۀ دوم، شمارۀ 

های ارتباطی، سال بیست و دوم،  های غرب، فصلنامۀ پژوهش لویزیونسازی از ایران در ت  بیچرانلو، عبداهلل، کلیشه

ای و تحلیل افکار  و ربیعی، علی و احمدزادۀ نامور، فرناز، نظریۀ بازنمایی رسانه 2391(، بهار 12)پیاپی 2شمارۀ 

 و... . 2311ها، دانش سیاسی، سال چهارم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان  ها و ایرانی عمومی متقابل امریکایی
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تنها در ایران، بلکه بر اساس  ه تا کنون نهدهد؛ پژوهشی ک سال گذشته در اختیار ما قرار می

عنوان یک  تواند به مطالعات انجام شده، نمونۀ آن در هیچ جای دیگر انجام نگرفته است و لذا می

های  ها و سیاستگزاری پژوهش بنیادین و نوآورانه، سهم و نقش مهمی در تعیین خط مشی

 ۀ تاریخی طوالنی ایفا نماید.المللی در قبال ایران در طی یک دور های بین خبرگزاری

 چارچوب نظری

المللی، موجب  های بین تبیین بازنمایی برندسازی ملی، از خالل تصاویر عکاسانۀ خبرگزاری

شناسی، ارتباطات،  های گوناگونی مانند نشانه یافتن حوزۀ تخصصی این پژوهش به رشته بسط

ی نظری وسیعی را پیش روی شود که زیربنا شناسی و حتی علوم سیاسی می مدیریت، جامعه

ای بودن موضوع پژوهش حاضر، در  رشته گشاید. به همین دلیل و با توجه به میان پژوهشگر می

اند  به خدمت گرفته شده« هویت رقابتی»و « منبع معنی»، «بازنمایی»های  بخش نظری، نظریه

 ریزی نمود.  تا بتوان چارچوب مفهومی محکم و مستدلی را برای آن طرح

 یۀ بازنمایینظر

معنای استفاده از زبان برای بیان نکته یا معرفی چیز معناداری در  را به 2استوارت هال بازنمایی

عنوان بخشی حیاتی از فرآیند تولید و انتقال  کند. او بازنمایی را به جهان به دیگران تعریف می

ها و تصاویری  ن، نشانهکند و آن را شامل استفاده از زبا معنا بین اعضای یک فرهنگ قلمداد می

 :Hall, 1997روند ) کار می های پیرامون ما به داند که برای معرفی یا نمایش اشیاء و پدیده می

نحو معنادار وجود ندارد و بازنمایی   ( و معتقد است واقعیت به2392؛ به نقل از سروی زرگر، 15

 (. 29: 2311زاده،  مهدی؛ به نقل از Hall, 2003های کلیدی تولید معناست ) یکی از شیوه

شناسی منتج از آرای سوسور و نگاه گفتمانی برگرفته از  هال با استفاده از دیدگاه نشانه

بودن  های برساختی است. برساختی دهد که بازنمایی، دارای ویژگی های فوکو، نشان می دیدگاه

در چرخۀ فرهنگ شکل  مثابه رسانۀ محوری بازنمایی برای استوارت هال از خالل نگاه به زبان به

 (.2392یابند )سروی زرگر،  وسیلۀ آن در چرخۀ فرهنگ، تولید و چرخش می گیرد که معانی، به می

نحو  کم تا حد زیادی به حقیقت چیزی است که دست»هال با اتکا به این سخن فوکو که 

چیز  هیچ»کند که  ( استدالل می31: 2319)یورگسن و لوئیز، « گفتمانی برساخته شده است

اش سنجش شکاف میان  ای وظیفه معناداری خارج از گفتمان وجود ندارد؛ و لذا مطالعات رسانه

                                                           
1 Representation 
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ها به چه نحوی از  واقعیت و بازنمایی نیست، بلکه تالش برای شناخت این نکته است که معنی

؛ به Calvert & Levis, 2002: 200« )شود های گفتمانی تولید می بندی ها و صورت طریق رویه

(. به باور او تالش برای تثبیت معنا در نتیجۀ عمل بازنمایی، 20: 2311زاده،  از مهدی نقل

های بالقوۀ متفاوتی به یک متن کشیده شود و به  شود پای معنی شود که سعی می محقق می

نامد  می 2«معنای مرجح»ها ارجحیت داده شود  و این معنای حاصل از بازنمایی را  یکی از معنی

(Hall, 1997: 228.) 

طرف،  ای، نه امری خنثی و بی بدین ترتیب، از نگاه استوارت هال، بازنمایی فرهنگی و رسانه

های مرجّح در جامعه در  که آمیخته به روابط و مناسبات قدرت، جهت تولید و اشاعۀ معنی

ت ها مشروعی های اجتماعی است. این وضعیت، به بعضی از معنی راستای تداوم و تقویت نابرابری

ها و معانی، مسلط و بقیه کنار نهاده  بخشد و به بعضی دیگر خیر. بنابراین بعضی از ایده می

(. بر همین 21و 29: 2311زاده،  ؛ به نقل از مهدیCalvert & Levis, 2002: 199شوند) می

ها به  کند و معتقد است که رسانه تعریف می« سیاست معناسازی»ها را بخشی از  اساس، رسانه

کنند و  دهند و واقعیت را تعریف می پیوندند، معنا می وقوع می هایی که در جهان بهرویداد

جای آنکه فقط معناهای موجود را منتقل کنند، از خالل گزینش و عرضه و سپس بازتولید و  به

های  آفرینند و از آنجا که هر واقعیتی معنی بندی مجدد آن رویداد، برای آنها معنا می صورت

گیرند که به هر رویدادی چه  ها با تکیه بر قدرتی که دارند، تصمیم می رد، رسانهگوناگونی دا

 (.219: 2319معنایی ببخشند )ویلیامز، 

 نظریۀ منبع معنی

شده  های انجام به اتفاق پژوهش  اگرچه وجود نظریۀ بازنمایی استوارت هال باعث شده اکثر قریب

اجتماعی، مبانی نظری خود را بر اساس این در رشتۀ علوم ارتباطات « بازنمایی»با موضوع 

راد که استوار بر عملکرد مغز  دکتر مهدی محسنیان« نظریۀ منبع معنی»نظریه استوار کنند، اما 

تواند  گیری معنی است هم می سازی اوّلیه اطالعات و پاالیش بعدی آن تا شکل در برابر ذخیره

 کند.ای نقش مهمی ایفا  های رسانه در تبیین بازنمایی

دهد که منشأ هر تولید پیام،  بندی را ارائه می راد در نظریۀ منبع معنی، این جمع محسنیان

سو، حاصل فعل و انفعاالت پیچیده درون مغز فرستنده  سو و هر ادراک نهایی پیام در آن در این

                                                           
1 Preferred Meaning 
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باشد. براساس  های درون نئوکورتکس آنان می و گیرنده است که نیروی اصلی رانش آن معنی

و متعاقباً  3«تفسیر انتخابی»، 1«ادراک انتخابی»، 2«توجه انتخابی»های  ین نظریه، چهارگانها

وقوع بپیوندد، عیناً در تولیدکنندۀ  سوای آنکه در گیرندۀ پیام ممکن است به 1«اقدام انتخابی»

 عنوان مثال، عکسی که درون دوربین یک خبرنگار عکاس اروپایی در دهد. به پیام نیز روی می

های درون  شود، محصول تجلی معنی یک کشور آسیایی )با دو فرهنگ مختلف( تولید می

ها با یکدیگر است؛ زیرا بر اساس  نئوکورتکس خبرنگار و روابط پیچیدۀ برخی از آن معنی

 سازد. ها، ارتباطات و بستر فرهنگی است که معنی را می تعریف، مجموع شناخت

توان نشان داد که محتوای هر عکس،  معنی، می  ریۀ منبعِ بر اساس مسئلۀ اوّل ارتباط در نظ

های ویژه در منبع تولید آن است؛ به این صورت که اگر معنی موجود در  ناشی از تجلی معنی

های او  گزینی و چینش نشانه و محتوا یا حاصل نشانه Mگر( را با  مغز عکاس خبری )ارتباط

ای مهم و  را دارد، مسئله Mتا چه حد نمایندگی  Cنشان دهیم، اینکه  C)عکس تولیدی( را با 

عنوان مسئلۀ اوّل هر نوع ارتباط، مطرح کرده و معتقد  راد آن را به ناشناخته است که محسنیان

 (. 329: 2390راد،  گر نهفته است )محسنیان است پاسخ آن در ارتباط

المللی،  های بین های خبری خبرگزاری ای، از جمله عکس عبارت دیگر، تولیدات رسانه به

ای است که در نگاه نخست، گویی در نئوکورتکس مغز عکاس  محصول فعل و انفعاالت پیچیده

گیری معنی در ذهن عکاس،  دهد و کشف آن بسیار دشوار است؛ چراکه شکل روی می

جمع شناخت و توانش ارتباطی اوست که در بسترهای ژنتیکی و فرهنگی خاصی که در  حاصل

المللی نیز  های بین خبرنگاران خبرگزاری شکل گرفته است. در مورد عکاسآن رشد کرده، 

، 0«هوش هیجانی»آفرین دیگری، کیفیت مسئلۀ اوّل ارتباط، وابسته به میزان  همچون هر پیام

گر است که شامل دو سطح مجزاست؛ سطح  ط ارتبا« های ارتباطی توانایی»و  9«سبک ارتباطی»

شده، ساختاری که به آنها  های گزینش طریق توجه به ظاهر نشانهاوّل قابل مشاهده است و از 

                                                           
1  selective attention 

2  selective perception 

3  selective interpretation 

4  selective attention 

شده را  قدر میزان هوش هیجانی فرد رشد بیشتری کرده باشد، مرحلۀ انطباق محتوا با معنی متجلی هر چه  0

 (.191: 2390راد،  هد داد )محسنیانتر انجام خوا موفق

، «جویانه ستیزه»، «نمایشی»، «طلبانه سلطه»سبک ارتباطی شامل:  9راد به نقل از نورتون،  محسنیان 9

را در ارتباطات انسانی معرفی نموده است « دوستانه»و « باز»، «دلسوزانه»، «راحت»، «انگیز خاطره»، «پویانمایانه»

 (.329 ـ321: 2390راد،  )محسنیان
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تر و مثالً شامل این  تر و پنهان داده شده و نحوۀ ارائۀ آنهاست، در حالی که سطح دوم، عمیق

گر است که بتواند حدس بزند این محتوا به چه مفهومی تبدیل خواهد شد  توانایی ارتباط

توان پایان  اساس، تولید عکس توسط عکاس خبری را نمی(. بر این 191: 2390راد،  )محسنیان

های ذهنی افراد در تعیین محتوای تصویری مذکور دانست، بلکه این  زنجیرۀ دخالت معنی

ها و حذف تعدادی دیگر،  زنجیره با دخالت دبیر سرویس عکس در گزینش تعدادی از عکس

های مناسب برای  س و کلیدواژه، نوشتن تیتر و شرح عک2ها توسط ویراستار عکس ویرایش عکس

شود که  کند. بنابراین مشاهده می هر تصویر توسط یک یا چند نفر دیگر، همچنان ادامه پیدا می

( یک خبرگزاری Cگیری محتوای تصویری ) ( نیز در شکلMمعنای ذهنی هر یک از این افراد )

 نظر گرفته شود.  ، باید در های مربوط به تولید و انتقال پیام نقش دارد و در تحلیل

 2نظریۀ هویت رقابتی

داند که برای تشریح پیوند مدیریت برند با  را مفهومی می« هویت رقابتی» 3سیمون آنهولت

کار گذاری، گردشگری و ترفیع صادرات به دیپلماسی عمومی و همچنین با تجارت، سرمایه

پذیری ملی در  ترود و معتقد است که هویت رقابتی، روش جدیدی برای افزایش رقاب می

های غنی و فقیر از آن  دنیاست؛ روشی که در حال حاضر برخی کشورها، شهرها و سرزمین

(. بر همین اساس، ایجاد هویت رقابتی را نیازمند اهداف کامالً 1: 2392اند )آنهولت،  منتفع شده

 کند: داند که کشورها را موظف به رعایت اصول زیر می ای می شده واضح و توافق

 وافقنامۀ داخلی واضح دربارۀ هویت ملی و اهداف اجتماعی آنـ ت

 کار گرفته شود ـ فضایی که در آن نوآوری و تشویق به

 المللی ـ دعوت مؤثرتر برای رویدادهای بین

 گذاری ـ ارتقاء مؤثرتر سرمایه

 ـ ارتقاء مؤثرتر گردشگری و سفرهای تجاری

 و خدماتـ اثر کشور مبدأ مناسب برای صادرکنندگان کاال 

 المللی های بین ـ حضور بیشتر در رسانه

                                                           
تواند در قالب تغییر مُد رنگی به سیاه و سفید، تنظیم کنتراست و اشباع رنگی و یا حتی  ها می ویرایش عکس  2

 هایی از عکس و... انجام گیرد. بریدن و حذف بخش
2 Competitive Identity 
3 Simon Anholt 
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 ای و جهانی های منطقه ها و هیأت تر به انجمن ـ دسترسی آسان

کند که بدون هویت  ها؛ و تأکید می تر با سایر کشورها و سرزمین ـ روابط فرهنگی سازنده

 (.31ـ33رقابتی، تنها تعداد کمی از این اهداف، قابل دسترسی خواهند بود  )همان: 

های بزرگی در شهرت  دهد که کشورها زمانی به پیشرفت بر همین اساس آنهولت توضیح می

نفعان اصلی تصویر کشور، اوّالً نسبت به آن شناخت  کلی خود دست خواهند یافت که تمام ذی

پیدا کنند و ثانیاً منطبق بر راهکار عمومی ارائه شده، عمل کنند و این امر را یکی از اصول 

 (.21شمارد )همان:  جاد هویت رقابتی بر میاساسی ای

بر اساس نظریۀ هویت رقابتی، شهرت هر کشور از طریق شش دستۀ کلی ارتباطات شامل: 

های خارجی، ایجاد  گردشگری، صادرات، حکومت، فرهنگ، مردم و جذب استعدادها و سرمایه

اصلی پشتیبان  دهندۀ شش ضلعی برند ملی هستند. نظریۀ شود و این شش عامل، تشکیل می

ها ایدۀ خوب، روشن، قابل قبول و مثبتی از ماهیت  هویت رقابتی، این است که وقتی دولت

ها و  ها، سیاست گذاری واقعی، جایگاه و مقصد کشورشان دارند و هماهنگی اقدامات، سرمایه

کنند، فرصت خوبی برای ایجاد و حفظ  ارتباطات تمامی  ابعاد این شش ضلعی را مدیریت می

هویت ملی رقابتی از نظر داخلی و خارجی دارند که منافع صادرکنندگان، واردکنندگان، دولت، 

کند.  المللی را حفظ می های روابط بین بخش فرهنگ، گردشگری، مهاجرت و تقریباً همۀ جنبه

و ضلعی باید با یکدیگر کار  ها در هر نقطه از این شش ها و سازمان بنابراین، تمامی نهادها، آژانس

 (.32-31تعامل کنند و رفتارشان را با راهکار مشترک ملی تطابق دهند )همان: 

 روش پژوهش

 2«تحلیل محتوای عمقی»مبنای استخراج و تشریح نتایج پژوهش حاضر بر اساس روش 

ریزی شده است که یک روش تلفیقی است و با ترکیب رویکردهای کمّی و کیفی از  طرح

 (. 09ـ01: 2392شود )گلشنی و قائدی،  تری منجر می عمیق های اجتماعی، به شناخت پدیده

                                                           
1 Deep Content Analysis 

نامۀ راد است که برای اوّلین بار در ویژه دکتر مهدی محسنیانروش تلفیقی تحلیل محتوای عمقی، روش ابداعی 

. تابستان 1از انتشارات انجمن جامعه شناسی ایران ) شماره « مطالعات اجتماعی ایران»شناسی مجلۀ روش

کارگیری این روش از طریق  نامۀ به ( معرفی و منتشر شد. همان سال، مبسوط شیوه209-232. صفحات 2392

( 312-112از انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ) صفحات« تاب نرم افزار ام. آر. پیک»رایانه در 

های  کنندۀ آن در پروژه ، از سوی ابداع2392انتشار یافت. پیش از انتشار عام این روش و نرم افزار آن در سال 

(، 2311« )در مطبوعات ایرانوضعیت انتقاد »پژوهشی بسیاری  مورد استفاده قرار گرفته بود؛ از جمله 
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روشی است مبتنی بر سنت « تحلیل محتوای عمقی»توان گفت که  بدین ترتیب، می

مختلط پژوهش در علوم انسانی که برای انجام عملیات تحلیل بر روی متن، از هر دو شکل 

کل کلی، و هم یک توصیف گیرد و در نتیجه، هم یک گشتالت و ش روایتی و عددی بهره می

؛ ورود به «عمقی»دهد. بنابراین، مقصود از  همراه با تبیین نسبتاً کامل از جزئیات پیام ارائه می

 2«عبارات»یا « ها گزاره»مرحلۀ پس از توصیف عددی است که از طریق استخراج و کار بر روی 

 گیرد. توسط داوران انجام می

 جمعیت آماری

در « IRAN»با کیدواژۀ  1های خبری موجود وهش، شامل تمامی عکسمنابع اطالعاتی این پژ

 1تا پایان دورۀ اوّل ریاست جمهوری حسن روحانی 2از ابتدا APالمللی  آرشیو خبرگزاری بین

                                                                                                                                        
های  شناخت ریشه»(، 2313« )های دولتمردان ایران ها و هنجارها نسبت به مطبوعات در گفته گیری جهت»

هنجارها در سه کتاب مقدس » ( و 2319« )های ایرانی المثل فرهنگ ارتباط در ایران: جستجو در اشعار و ضرب

های کارشناسی ارشد و  نامه های گذشته، پایان (. در سال2319)« تورات، انجیل و قرآن )تحلیل محتوای عمقی(

توان به رسالۀ دکتری  های دکتری  متعددی با استفاده از این روش، انجام شده است که از جمله می رساله

نامۀ  (، پایان2311)دانشگاه امام صادق؛ « فرهنگ، ارتباطات و سیاست خارجی»الدّین آشنا با عنوان  حسام

)دانشگاه « المللی اخبار دستگیری ملوانان انگلیسی بازتاب بین»ارشد شهرزاد ثابت سعیدی با عنوان  کارشناسی

مطالعۀ تفاوت برداشت »نامۀ کارشناسی ارشد فاطمه محمدزمانی با عنوان  (، پایان2311عالمه طباطبائی؛ سال 

)دانشگاه تهران؛ « ی از مفهوم مذکوربا مفهوم مورد نظر نیروی انتظام "امنیت اجتماعی"مردم از مفهوم مفهوم 

پنداری در نظر سرآمدان جمهوری اسالمی  مخاطب»(، رسالۀ دکتری امیرعبدالرضا سپنجی با عنوان 2311سال 

بازنمایی زن »نامۀ کارشناسی ارشد فاطمه ترابی با عنوان  (، پایان2319)دانشگاه عالمه طباطبائی؛ سال « ایران

(، رسالۀ دکتری سیّدمحمد کاظمی 2319)دانشگاه عالمه طباطبائی؛ سال « سان غربینوی ایرانی در آثار سفرنامه

« ) ای های ماهواره سیاستگذاری جمهوری اسالمی ایران در مواجهه با دریافت خانگی شبکه»قهفرخی با عنوان 

یندهای ای و بررسی فرآ اقناع رسانه»( و رسالۀ دکتری مهدی قدیری با عنوان 2390دانشگاه امام صادق؛ 

انصراف از دریافت "های ایران، کیهان و اعتماد در موضوع متقاعدسازی؛ مقایسۀ عملکرد تلویزیون با روزنامه

 ( اشاره نمود.2391)دانشگاه عالمه طباطبائی؛ « "هایارانه

1  Statements 
ها و  یگر خبرگزاریهای د با توجه به اینکه خبرگزاری آسوشیتدپرس، در بعضی موارد، اقدام به انتشار عکس  1

های خبری موجود در سایت این  است، لذا منظور از عکس  خود نموده  های عکس معروف در سایت آژانس

هایی است که توسط عکاسان خود این خبرگزاری در مناطق مختلف جهان گرفته  ، صرفاً شامل عکس خبرگزاری

. برای دستیابی به این هدف، در هنگام جستجو تا ها منتشر شده باشند شده و صرفاً با آرم مخصوص این خبرگزاری

های  ها و حذف عکس های خود خبرگزاری ها به عکس های مربوط به منحصر کردن عکس جای ممکن گزینه

های عکس دیگر مشاهده  ها یا آژانس هایی که با آرم خبرگزاری کار گرفته شد و در مراحل بعد، عکس متفرقه، به

 گردید، حذف گردیدند.
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عکس(  12112سایت این خبرگزاری )در مجموع، تعداد  است که از طریق بخش آرشیو وب

 آوری گردید.  شناسایی و جمع

 گیری  روش نمونه

که مبنای  گیری و با تکیه بر نظریۀ هویت رقابتی آنهولت ـ با توجه به هدفمند بودن روش نمونه

آوری شده، با هدف  های جمع ـ، تمامی عکس نظری این پژوهش، بر آن استوار شده است

، «صادرات« »گذاری و مهاجرت سرمایه»، «فرهنگ»، «حکومت»بندی در شش گروه  طبقه

بندی با استفاده از دستورالعمل کُدگذاری  ازطریق تکنیک مقوله، «مردم»و « گردشگری»

کدام از این شش گروه  بندی شدند و تصاویری که در هیچ معکوس، از یکدیگر تفکیک و طبقه

عکس، در  29991بندی نبودند، کنار گذاشته شدند. پس از انجام این مرحله، تعداد  قابل طبقه

زیرشاخص کلی مربوط به ابعاد  01شاخص و  21مقوله استخراج شد که در  113قالب 

 ، نمونۀ مورد بررسی پژوهش حاضر را تشکیل دادند. 3گانۀ برند ملی ایران شش

 ها فنون مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده

در بخش تحلیل محتوای کمّی پژوهش حاضر، از جداول توزیع فراوانی و همچنین جداول 

افزار ام.  گیری از امکانات نرم دسازی ملی در هر دورۀ سیاسی با بهرههای برن ای حاوی مؤلفه مقایسه

گونه که اشاره شد، ابتدا تمام  بهره گرفته شد. در بخش تحلیل محتوای کیفی نیز همان 1آر. پی

بندی با استفاده از دستورالعمل کُدگذاری معکوس در  تصاویر نمونۀ آماری از طریق تکنیک مقوله

 ( از هم تفکیک شدند. 2بُعد برند ملی )جدول شمارۀ  0شاخص و  21مقوله،  113قالب 

                                                                                                                                        
)عکس ایستادۀ رضاخان با  2933از ایران مربوط به تاریخ اوّل ژانویۀ  APلین عکس موجود در خبرگزاری اوّ 2

 لباس نظامی( است.

( )روز قبل از 2399مرداد  22)معادل  1221آگوست  1ـ پایان دور اوّل ریاست جمهوری حسن روحانی مورخ  1

 تنفیذ دور بعدی از سوی رهبری( در نظر گرفته شده است.

در نظریۀ هویت رقابتی آنهولت باشد، « مردم»های بُعد  در این مرحله، هیچ عکسی که منطبق با شاخص  3

دلیل عدم وجود نمونۀ عکس  برند ملی ایران در این پژوهش، به« مردم»مشاهده نگردید و بنابراین، عمالً بُعد 

 خبری مرتبط، مورد تحلیل قرار نگرفته است.

افزاری چندمنظوره برای اجرای تحقیقات کمی و  (، نرمMultidisciplinary Research Pachage) MRPافزار  نرم  1

کیفی در حوزۀ علوم اجتماعی ـ انسانی است که با تالش دکتر محسنیان راد و کارشناسان همراه ایشان و با 

رونمایی و  2392آوری در تیرماه  حمایت پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فن

 برایاستفادۀ عموم، عرضه شد.
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های خبری  ها و مقوالت استخراج شده از عکس ها، زیرشاخص : ابعاد، شاخص1جدول شمارۀ 

 مرتبط با برند ملی APخبرگزاری 

 ها و مقوالت زیرشاخص  شاخص بُعد

 حکومت

 دولتمردان

 ای / رضاشاه/ محمدرضا شاه( اهلل خامنه اهلل خمینی/ آیت ـ رهبران: )آیت

 نژاد / روحانی( ـ رؤسای جمهور: )هاشمی/ خاتمی/ احمدی

 ـ رؤسای قوۀ قضائیه: )یزدی/ شاهرودی/ الریجانی(

 ـ رؤسای قوۀ مقننه: )رفسنجانی / کروبی / ناطق نوری / حداد / الریجانی(

 ـ همسران شاه: )فوزیه / ثریا / فرح(

شتی/ منتظری/ میرحسین موسوی/ بختیار/ شاه/ صدر/ به ـ سایر دولتمردان: )بنی

 مصدق/ بازرگان(

تالش برای 

برقراری صلح و 

 امنیت

ـ  حمایت از تداوم جنگ و ترور: )حمایت از حزب اهلل / حکم قتل سلمان رشدی / 

ترور طباطبایی / جنگ ایران و عراق / ارسال سالح به فلسطین / آمیا / حمایت از 

های بلغارستان / قتل بختیار / ترور شهریار  اتوبوس توریستشورشیان عراق / انفجار 

 های یمن( شفیق / ماجرای میکونوس / حمایت از شورش

 ها ـ حمله به سفارتخانه

الملل: )مبارزه با قاچاق مواد مخدر / دستگیری ریگی / مبارزه  ـ همراهی با جامعۀ بین

 با مشروبات الکلی / مبارزه با دزدان دریایی سودان(

ای: )تالش برای دستیابی به سالح اتمی / تالش برای حل و فصل  پروندۀ هستهـ 

 بحران هسته از طریق مذاکره(

ـ تظاهرات مردمی: )حمایت از فعالیت هسته ای / همدردی با قربانیان امریکا / اعالم 

آمادگی برای عملیات استشهادی / امریکاستیزی / تظاهرات خارج از ایران / حمایت از 

بحرین / همدردی با قربانیان فرانسه / حمایت از مردم یمن / اعتراض به اعدام مردم 

 شیخ نمر / روز قدس / علیه اهانت به قرآن / علیه اهانت به پیامبر اسالم(

رعایت عدالت و 

 حقوق شهروندی

ها /  ها / زرتشتیان / کردها / مسیحیان / یهودی های دینی و قومی: )بهایی ـ اقلیت

 منداییان(

ـ محاکمۀ اتباع بیگانه: )اسرائیلی / کویت / رکسانا صابری / خبرنگار آلمانی / اتباع 

آلمان و فرانسه / کوهنوردان امریکایی / امیر حکمتی / جیسون رضاییان / غنچه 

قوامی / نازنین زاغری / ایرانی امریکایی / بلژیک / جاسوس سیا / دروتی پرواز / 

 / جاسوس امریکایی / سعید عابدینی( جاسوس موساد / خواهران برومند

ها: )دستگیری اشرار / مجازات اعدام / سکینه محمدی / ریحانه  ـ جرائم و مجازات

 / دادگاه ها / سنگسار( 11جباری / دادگاه کرباسچی / دادگاه 

ـ حقوق مدنی: )آزادی بیان / احزاب / مطبوعات و سانسور / رفراندوم / حقوق بشر / 

ر / حقوق زنان / حقوق شهروندی / حجاب اجباری / فیلترینگ / کنفرانس حقوق بش

 ها( ممنوعیت ماهواره / حقوق همجنسگراها / دوجنسی

 ـ اعتراضات سیاسی در خارج و داخل ایران
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 ها و مقوالت زیرشاخص  شاخص بُعد

 ـ آزادی شرکت در انتخابات

ـ فعاالن و زندانیان سیاسی: )احسان فتاحیان/ ابراهیم نبوی/ زندانیان سیاسی/ 

/ زهرا 11د زیدآبادی/ عمادالدین باقی/ متهمان اعتراضات ابراهیم یزدی/ احم

اهلل سحابی/ فروهر/ فریده  کاظمی/ شهروند ایرانی امریکایی/ شیرین عبادی/ عزت

غیرت/ کامیار عالیی/ کیان تاجبخش/ اکبر گنجی/ منوچهر محمدی/ ناصر زرافشان/ 

لطانی/ هویدا/ نرگس محمدی/ نسرین ستوده/ هاله اسفندیاری/ هاله سحابی/ ندا س

اهلل پیما/ حسین قاضیان/ حسین لقمانیان/ حسین یوسفی  بهروز گرانپایه/ حبیب

خانی/ سعید  پور/ خلیل رستم اشکوری/ حسینعلی منتظری/ حمیدرضا جالیی

حجاریان/ عباس عبدی/ عبداهلل نوری/ علی افشاری/ علیرضا رجایی/ فریبرز رئیس 

ظین/ محسن سازگارا/ محسن کدیور/ دانا/ لطیف صفری/ ماشااهلل شمس الواع

محسن میردامادی/ محمد مختاری/ محمدجعفر پاینده/ محمدرضا خاتمی/ محمود 

آهنگ کوثر/ هاشم آقاجری/ یداهلل  زاده/ نیک آبادی/ مسعود بهنود/ مصطفی تاج دولت

سحابی/ یوسف صانعی/ فرج سرکوهی/ جعفر پناهی/ حسین کاظمینی/ سعید 

وری/  ندا حسنی/ سیامک نمازی/ هما هودفر/ جعفر پیشهحنایی/ محمد قوچانی/ 

 عبدالکریم سروش(

تالش برای 

حفاظت از محیط 

 زیست

ـ شرکت در کنفرانس های خارجی و داخلی  و مصاحبه مطبوعاتی رئیس سازمان 

 محیط زیست

ها / بحران آب/ خشک شدن دریاچه  های زیست محیطی: )مرگ دلفین ـ  بحران

 / آنفوالنزای پرندگان/ خشک شدن دریاچۀ ارومیه(هامون / آفت زوال 

 های ولگرد / یوزپلنگ ایرانی( ـ حمایت از حقوق حیوانات: )حمایت از سگ

تالش برای کاهش 

 فقر

 المللی های بین ـ شرکت در کنفرانس

 دوستانه: )کمک به غزه / سوریه / افغان / عراقی( های انسان ـ کمک

 مهربانی( ـ فقر شهری: )فقر شهری / دیوار

 فرهنگ

میراث فرهنگی 

 غنی

سوری/ ماه رمضان/ روز  ـ اربعین/ اعتکاف/ تولد پیامبر/ تولد حضرت زهرا/ چهارشنبه

عرفه/ سیزده به در/ شهادت امام علی/ شهادت حضرت زهرا/ طب سنتی/ عاشورا/ 

زنی/ قالیشویی اردهال/ نوروز/  عروسی سنتی/ عشایر/ عید فطر/ عید قربان/ قاشق

 ه شعبان/ ورزش باستانی/ یلدا/ وفات پیامبرنیم

فرهنگ و هنر 

 معاصر

ـ ادبیات/ بازی/ حراج آثار هنری/ دختر شایسته/ رسانه/ رقص/ سینما و تئاتر/ 

کتاب/ کریسمس/ گرافیتی/ مد و لباس/ معماری/ موسیقی/ جشنواره خیابانی/ 

 نمایشگاه قرآن/ نمایشگاه مطبوعات/ ولنتاین/ هنرهای تجسمی

مهاجرت و 

سرمایه 

 گذاری

 کیفیت زندگی

ـ انفجار گاز/ اسنپ/ اسید پاشی/ آب شرب قشم/ آتش سوزی/ آلودگی هوا/ بمب 

گذاری/ تسهیالت معلولین/ تحریم/ ترافیک/ تصادفات/ تورم/ جمعیت ایران/ حادثه 

معدن کرمان/ حمله به ساختمان مجلس/ خدمات بهداشتی/ روستاهای زابل/ 

هوایی/ سرطان/ سقوط ساختمان/ سقوط ورزشگاه/ غرق دختر ریزگردها/ سانحه 
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 ها و مقوالت زیرشاخص  شاخص بُعد

مدرسه ای/ فرودگاه امام خمینی)افتتاح(/ فقر شهری/ گروگانگیری مدرسه رازی/ 

 ماشین پیکان

های   جذب سرمایه

 خارجی

ـ بازداشت تاجران با ایران/ بورس ایران/ تمایل برای سرمایه گذاری/ وضع تحریم 

با ایران/ سقوط ارزش ریال/ مرکز اعصاب دکتر سمیعی/ علیه ایران/ جریمه تجارت 

قطع روابط تجاری با ایران/ ساخت راکتور جدید/ از سرگیری پروازها/ فروش 

هواپیما به ایران/ قرارداد با شرکت شل/ قرارداد با توتال/ کی اف سی در ایران/ 

 نشست ژنو/ آمار وزیر اقتصاد

تمایل برای زندگی 

مدت  و کار طوالنی

 ر ایراند

ـ تالش برای خروج از کشور/ خروج  یهودی ها از ایران/ پناهنده شدن دختر 

 سالمی/ افغانی ها در ایران/ مهاجران کرد در ایران

دادن به  اهمیت

برابری اجتماعی 

 شهروندان

ـ انتخابات عراق در ایران/ انتخابات افغانی ها در ایران/ محاکمه اتباع خارجی/ 

 ها/ تظاهرات افغان ها در ایرانتظاهرات پاکستانی 

 صادرات

 برندهای صادراتی
ـ برنج/ پسته و خشکبار/ خاویار/ خرما/ زعفران/ فرش و گلیم/ فوالد/ مواد غذایی/ 

 معادن/ نفت و گاز

های علمی  نوآوری

 و فناورانه
 ای/ هواـفضا ـ تراکتورسازی/ خودروسازی/ خورشیدی/ رویان/ نظامی/ هسته

ی بر تولیدات مبتن

های پیشرفته  ایده

 و خالقانه

 ها/ انرژی خورشیدی/ رباتیک ـ استارتاپ

 گردشگری

 ـ دریا و ساحل/ کویر/ جنگل و درخت/ رود/ کوه/ آبگرم/ یوزپلنگ/ دریاچه ارومیه های طبیعی جاذبه

 های شهری جاذبه

 ـ اراک: )زادگاه امام خمینی(

 ـ اصفهان: )بازار / صنایع دستی/ مرکز خرید(

 تبریز: )بازار موزه/ زندگی شهری( ـ

ـ تهران: )بازار زندگی شهری/ برج میالد/ اسکی آبعلی/ اسکی دربندسر/ پارک 

پرندگان/ پارک ژوراسیک/ باغ وحش/ خانه امام/ رستوران ژاپنی/ درخت قدیمی/ 

شهرآرایی/ موزه/ میدان آزادی/ نمایش خیابانی/ نمایشگاه ماشین/ هتل بین المللی/ 

 ام/ نمایشگاه عکس(مرقد ام

 شیراز: )بازار / زندگی شهری/ سفره خانه سنتی/ رستوران نمکی(

 ـ قشم: )کشتی مسافرتی/ پرورش کروکودیل/ لنج سازی(

 ـ قم: مسجد جمکران(

ها/ باغ پرندگان/ امکان تفریخی و خرید/ نمایشگاه هوایی/  ـ کیش: )پارک دلفین

 شهرآرایی(

 شهری ( ـ کاشان: )گالبگیری قمصر/ زندگی
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 ها و مقوالت زیرشاخص  شاخص بُعد

 ـ مشهد: زندگی شهری(

 ـ یزد: )بازار / حمام عمومی(

 ـ بندر ترکمن: )زندگی شهری(

 ـ کرج: )باغ گیاهشناسی(

 های تاریخی جاذبه

 ـ ماسوله

 ـ مشهد: )حرم امام رضا)ع(/ آرامگاه فردوسی(

 ـ قم: )حرم حضرت معصومه(

 ـ شوش: )چغازنبیل(

 ـ چالدران: )قره کلیسا(

مشید/ مسجد امام/ شاهچراغ/ ارگ کریم خان/ باغ ارم/ آرامگاه ـ شیراز: )تخت ج

کوروش/ مسجد جامع / مدرسه خان/ دروازه قرآن/ حافظیه/ سعدیه/ بازار سنتی / 

 علی بن حمزه(

ـ اصفهان: )میدان امام/ ابیانه/ کاخ چهلستون/ هتل عباسی/ بازار سنتی / سی و سه 

تاریخی کاشان/ منارجنبان/ منار  پل/ مسجد جامع/ مسجد آقابزرگ کاشان/ بافت

 تاریخی(

 ـ تهران: )کاخ گلستان/ کاخ شاه/ سردر باغ ملی(

 ـ یزد: )امیرچخماق/ مسجد جامع/ دخمه زرتشتیان/ بافت تاریخی(

 ـ کرمان: )ارگ بم/ بازار سنتی(

 ها( ـ اراک: )سنگ نگاره

 ـ تبریز: )مسجد شاه(

 ـ بهشهر: )قبرستان تاریخی(

 رج قابوس(ـ بندرترکمن: )ب

دورۀ سیاسی )پهلوی اوّل،  1در مرحلۀ بعد تمام تصاویر مربوط به نمونۀ آماری، بر اساس 

ای، هاشمی رفسنجانی، خاتمی،  اهلل خامنه های آیت جمهوری  پهلوی دوم، انقالب، ریاست

ها،  نژاد و روحانی( از یکدیگر تفکیک شدند. سپس در مرحلۀ تجزیه و تحلیل داده احمدی

گیری از روش تحلیل  مربوط به هر شاخص )به تفکیک هر دورۀ سیاسی( با بهره مقوالت

محتوای عمقی، مورد تحلیل قرار گرفت و با در نظر گرفتن میزان بازنمایی کمّی و کیفی 

شده در خصوص هر مقوله، در نهایت بازنمایی غالب مربوط به هر شاخص در جداول  ارائه

های مربوط به هر  های غالب شاخص این مرحله، بازنمایی مربوطه تعیین گردید. پس از اتمام

بُعد، تجمیع شده و بازنمایی غالب مربوط به بُعد مربوطه ارائه شد که در نهایت با تجمیع آنها 

 دست آمد. گانۀ فوق به های هشت بازنمایی برند ملی در دوره
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 پایایی و روایی پژوهش

دگذاری توسط یک نفر انجام گرفت، برای آزمون با توجه به اینکه در پژوهش حاضر، عملیات کُ

گانۀ برند ملی ایران استفاده شد و با توجه  برای هر یک از ابعاد پنج« آزمون اسکات»پایایی از 

درصد بود، پایایی پژوهش مورد  12دست آمده برای هر بُعد، باالتر از  به اینکه ضرایب پایایی به

 قبول قرار گرفت.

روایی »فزایش درصد روایی، قبل از هر چیز تالش شد بر اساس در این پژوهش، برای ا

های برند ملی، دقیقاً بر اساس آنچه مدّنظر  های مربوط به ابعاد و شاخص بندی دسته« صوری

بوده است، انجام گیرد. همچنین برای اطمینان از چینش دقیق « هویت رقابتی»آنهولت در نظریۀ 

شده، در اختیار پنج  مقوله استخراج 113ی مذکور، تعداد ها شده در ذیل شاخص مقوالت استخراج

و با ارائۀ توضیحات کافی، از آنها خواسته  2نفر از متخصصین حوزۀ مدیریت و ارتباطات قرار گرفت

 بندی کنند. شده برای برند ملی، طبقه شاخص ارائه 21شد مقوالت مذکور را در ذیل 

 های پژوهش یافته

های  بندی آنها در قالب دوره یر خبرگزاری آسوشیتدپرس، دستهاوّلین گام در تحلیل تصاو

 ارائه گردیده است. 1گانۀ درنظر گرفته شده بود که نتایج آن در جدول شمارۀ  سیاسی هشت

 APهای سیاسی در  های مرتبط با برند ملی ایران به تفکیک دوره : تعداد عکس2جدول شمارۀ 

 درصد تعداد عکس دورۀ سیاسی

 2/2 1 پهلوی اوّل

 9/3 913 پهلوی دوم

 1/3 911 پیروزی انقالب

 3/1 311 ای اهلل خامنه جمهوری آیت ریاست

 1/2 239 جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست

 3/22 2101 جمهوری سیّدمحمد خاتمی ریاست

 9/00 9111 نژاد جمهوری محمود احمدی ریاست

 1/13 3902 جمهوری حسن روحانی ریاست

 29991 222 

شده از ابعاد برند ملی ایران در تصاویر این خبرگزاری به تفکیک هر  در ادامه، بازنمایی ارائه

 گردد. های فوق ارائه می یک از دوره

                                                           
دانم از همکاری صمیمانۀ آقایان امیر یزدیان، سیّدمهدی دبستانی، محمدمهدی  در اینجا بر خود الزم می  2

موالیی، حامد طالبیان و سرکار خانم وحیده مظفری که زحمت اجرای این کار به آنها واگذار گردید، کمال تشکر و 
 باشم. قدردانی را داشته
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 بازنمایی برند ملی ایران در دورۀ پهلوی اوّل

ه بود« حکومت»تصویر مرتبط با برند ملی ایران در دورۀ پهلوی اوّل، صرفاً مربوط به بُعد  1تمام 

توان  و هیچ تصویر مرتبط با ابعاد دیگر برند ملی ایران در این دوره مشاهده نگردید. بنابراین می

بُعدی و صرفاً معطوف به تصاویر شخصی  گفت که برند ملی ایران در دورۀ پهلوی اوّل، تک

 ای جدی نمایش داده شده است و شرح باشد که در تمام آنها با لباس نظامی و چهره رضاشاه می

 کند.  های دیپلماتیک بازنمایی می ها نیز حساسیت و پایبندی بسیار باالی او را به عُرف عکس

 AP: بازنمایی کمّی و کیفی ابعاد برند ملی ایران در دورۀ پهلوی اوّل در 3جدول شمارۀ 

 بازنمایی غالب دوره بازنمایی غالب بُعد درصد ابعاد ششگانه

 عد دیپلماتیکمقتدر و پایبند به قوا 222 حکومت

حکومتی مقتدر و در عین حال 
 حساس و پایبند به قواعد دیپلماتیک

 ـــ 2 فرهنگ

مهاجرت و 
 گذاری سرمایه

 ـــ 2

 ـــ 2 صادرات

 ـــ 2 گردشگری

شده از برند ملی ایران در دورۀ حکومت پهلوی اوّل،  توان گفت بازنمایی ارائه در مجموع می

عطوف به بّعد حکومت است که ایران را کشوری دارای حکومت بُعدی و م یک بازنمایی تک

 تصویر کشیده است. مقتدر و در عین حال حساس و پایبند به قواعد دیپلماتیک به

 
برند ملی ایران در دورۀ پهلوی « حکومت»ای از تصاویر مربوط به بّعد  : نمونه1عکس شمارۀ 

1اوّل
 

                                                           
که روابط دیپلماتیک خود  2931دسامبر  32تصویر شاه ایران در »در زیرنویس عکس، توضیح داده شده است:  2

در  "گربه"و  "شاه"های  مشابهت تلفظ واژه  که به را با فرانسه به دلیل خشم از یک رویداد مطبوعاتی در پاریس ـ

برای تیتر عکس یک  "شاه"کند با آوردن واژۀ  ه احساس میدسامبر قطع کرد. شا 32گرددـ، در  زبان فرانسه بر می

)منبع: « "اعلیحضرت گربه، در اتاق پذیرایی حضور دارد"گربه، به او اهانت شده است. ترجمۀ تیتر چنین است: 

 (.119911312109خبرگزاری آسوشیتدپرس، عکس شمارۀ 
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 مبازنمایی برند ملی ایران در دورۀ پهلوی دو

تصویر مرتبط با برند ملی ایران در خبرگزاری آسوشیتدپرس که از نظر تاریخی با دورۀ  913از 

عکس  22، «حکومت»عکس مربوط به بُعد  031حکومت پهلوی دوم مطابقت دارند، تعداد 

عکس مربوط  32، «گذاری مهاجرت و سرمایه»عکس مربوط به بُعد  9، «فرهنگ»مربوط به بُعد 

 است.« گردشگری»عکس مربوط به بُعد  91و « تصادرا»به بُعد 

 1/21)با « گردشگری»درصد( و  9/11)با « حکومت»از آنجا که تصاویر مرتبط با ابعاد 

درصد( از بازنمایی کمّی مرتبط با برند  3/93درصد( در دورۀ پهلوی دوم، بیشترین سهم )جمعاً 

محتوای آنها سهم بسزایی در بازنمایی  اند، لذا ملی ایران در این دوره را به خود اختصاص داده

سازی نظام سلطنتی در قالب یک  کند. برجسته کیفی برند ملی ایران در این دوره ایفا می

المللی سازنده و تأثیرگذار در تقویت صلح و  حکومت دیکتاتوری اشرافی و دارای تعامالت بین

گرفته  های صورت و پیشرفتسالۀ ایران  1022امنیت جهانی و تأکید بر شکوه و قدمت تمدن 

های مثبت دیگری  باشد. این تصاویر مثبت، وقتی در کنار بازنمایی سازی ایران می در مدرن

درصد( و تمایل  1/1چون؛ ظرفیت باالی صادرات نفت و گاز ایران )مربوط به بُعد صادرات با 

هاجرت و مدت در ایران )مربوط به بُعد م شهروندان غربی برای زندگی و کار طوالنی

گیرد، زیربنای ایجاد یک برند ملی قوی را در این دوره  درصد( قرار می 9/2گذاری با  سرمایه

 کند. فراهم می

های سنتی در صنعت فرش  ای که در خصوص تأکید بر استفاده از شیوه جز بازنمایی منفی به

دوم، بازنمایی  ایران ارائه شده است، در هیچ کدام از ابعاد دیگر برند ملی در دورۀ پهلوی

توان  را می« روز نبودن صنعت صادرات فرش ایران به»شود. بنابراین  ای مشاهده نمی منفی

ترین مؤلفه در تضعیف برند ملی ایران در دورۀ پهلوی دوم قلمداد کرد. از آنجا  عنوان برجسته به

ست که در عین ا« حکومت»شده در این دوره، مربوط به بُعد  که بیشترین بازنمایی کمّی ارائه

توان بازنمایی مثبت از  ترین بازنمایی را نیز ارائه نموده است و لذا می حال، از نظر کیفی، مثبت

ترین مؤلفه در  عنوان برجسته را به« سالۀ ایران 1022سلطنت اشرافی با شکوه و با قدمت »

 آید. حساب می تقویت برند ملی ایران در دورۀ حکومت محمدرضا شاه به
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 AP: بازنمایی کمّی و کیفی ابعاد برند ملی ایران در دورۀ پهلوی دوم در 4شمارۀ جدول 

 بازنمایی غالب بُعد درصد ابعاد ششگانه

شده  تصویر غالب بازنمایی

از برند ملی ایران در دورۀ 

 سیاسی

 9/11 حکومت

سلطنت اشرافی دیکتاتوری مدرن و  آگاه 

الملل و مورد  به روابط دیپلماتیک بین

 ت غربحمای

کشوری با نظام سلطنتی 

اشرافی دیکتاتوری و دارای 

المللی سازنده و  تعامالت بین

تأثیرگذار در تقویت صلح و 

امنیت جهانی است که عالوه 

های تاریخی با شکوه  بر جاذبه

مربوط به فرهنگ و تمدن 

سالۀ خود، با درآمد  1022

حاصل از صادرات ذخایر 

عظیم نفت و گاز خود، 

شدن گام  سمت مدرن به

برداشته و به  مکانی مناسب 

برای کار و زندگی شهروندان 

امریکایی و اروپایی تبدیل 

 شده است

 بازنمایی خاصی ارائه نشده است. 2/2 فرهنگ

مهاجرت و 

 گذاری سرمایه
9/2 

تمایل شهروندان غربی برای زندگی و کار 

 مدت در ایران طوالنی

 1/1 صادرات
و گاز و  تضعیف ظرفیت باالی صادرات نفت 

 بافی ایران صنعت قالی

 1/21 گردشگری

تأکید بر تنوع اقلیمی و شکوه و قدمت تمدن 

های  سالۀ ایران و پیشرفت 1022

 سازی ایران گرفته در مدرن صورت

درصد( در  1/21درصد( و گردشگری ) 9/11« )حکومت»با توجه به سهم باالی دو بُعد 

توان گفت بازنمایی غالب  در دورۀ پهلوی دوم، در مجموع میتبیین بازنمایی برند ملی ایران 

برند ملی ایران در این دوره، معطوف به معرفی ایران در قالب کشوری با حکومتی اشرافی و 

المللی سازنده و تأثیرگذار در تقویت صلح و امنیت جهانی است  دیکتاتوری و دارای تعامالت بین

سالۀ خود، با  1022ریخی با شکوه مربوط به فرهنگ و تمدن های اقلیمی و تا که عالوه بر جاذبه

شدن گام برداشته و به   سمت مدرن درآمد حاصل از صادرات ذخایر عظیم نفت و گاز خود، به

 مکانی مناسب برای کار و زندگی شهروندان امریکایی و اروپایی تبدیل شده است.
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برند ملی ایران در دورۀ پهلوی « کومتح»ای از تصاویر مربوط به بّعد  : نمونه2عکس شمارۀ 

1دوم
 

 بازنمایی برند ملی ایران در دورۀ پیروزی انقالب اسالمی

پوشش تصویری خبرگزاری آسوشیتدپرس از برند ملی ایران در دورۀ پیروزی انقالب اسالمی 

مهاجرت »مربوط به بُعد  22، «حکومت»عکس مربوط به بُعد  911عکس است که  911شامل 

« گردشگری»عکس مربوط به بُعد  1و « صادرات»عکس مربوط به بُعد  1، «گذاری و سرمایه

 ایران مشاهده نگردید.« فرهنگ»است. در این دوره، هیچ تصویر مرتبطی با بُعد 

« حکومت»بیشترین سهم بازنمایی کمّی برند ملی ایران در دورۀ انقالب، مربوط به بُعد 

ه را به خود اختصاص داده است و بعد از آن، ابعاد درصد تصاویر این دور 9/99باشد که  می

درصد و  2/2درصد،  1/2هر کدام با « صادرات»و « گردشگری»، «گذاری مهاجرت و سرمایه»

 گیرند. های بعدی قرار می درصد با اختالف بسیار زیاد، در رتبه 9/2

ۀ انقالب، در بازنمایی کمّی برند ملی دور« حکومت»باتوجه به سهم بسیار باالی بُعد 

توان نتیجه گرفت که بازنمایی کیفی این بُعد، مبنی بر معرفی حکومت ایران در قالب یک  می

، عالوه بر اینکه بازنمایی غالب برند «ستیز و حامی تروریسم بنیادگرای مذهبیِ غرب»حکومت 

رند ملی ترین مؤلفه در تضعیف ب عنوان برجسته کند، به ملی ایران را در دورۀ انقالب ارائه می

مهاجرت و »هایی منفی ابعاد  آید که در کنار بازنمایی شمار می ایران در این دوره نیز به

                                                           
ی )دومین نفر از سمت راست(، ولیعهد شاه ایران محمدرضا پهلو»در شرح عکس توضیح داده شده است که:  2

هایی که به افتخار دو هزار و پانصدمین  رضا )سمت راست( و ملکه فرح )سومین نفر از سمت راست( در جشن

)منبع: « سالگرد تأسیس امپراتوری پارس برگزار شده است، در حال تماشای مراسم تاجگذاری در پاسارگاد هستند

 (.1222212391ۀ خبرگزاری آسوشیتدپرس، عکس شمار
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های خارجی از ایران به دلیل  مبنی بر خروج شهروندان و شرکت« صادرات»و « گذاری سرمایه

های اقتصادی و مشکل صادارت نفت ایران، تصویر کلی برند ملی  نبود امنیت جانی و تحریم

شده از ابعاد مختلف برند ملی  های ارائه دهند. هرچند تقریباً تمام بازنمایی ن را تشکیل میایرا

اهلل خمینی  زیستی آیت ایران در دورۀ انقالب منفی هستند، اما شاید بتوان محبوبیت و ساده

ترین مؤلفه در تقویت برند  عنوان رهبر مذهبی و مقتدر جمهوری اسالمی ایران را برجسته به

ستیزی و بنیادگرایی مذهبی  ایران معرفی نمود، هرچند در کنار این بازنمایی مثبت، غرب ملی

 ایشان نیز برجسته شده است.

 AP: بازنمایی کمّی و کیفی ابعاد برند ملی ایران در دورۀ انقالب در 5جدول شمارۀ 

ابعاد 

 ششگانه
 بازنمایی غالب بُعد درصد

 شده از برند ملی تصویر غالب بازنمایی

 ایران در دورۀ سیاسی

 9969 حکومت
ستیز و  بنیادگرای مذهبیِ غرب

 حامی تروریسم
دلیل حکومت بنیادگرایان مذهبی  کشوری که به

های شدید  حامی تروریسم در آن، با تحریم

های  گذاری اقتصادی امریکا در بخش سرمایه

خارجی و صادرات منابع عظیم نفتی خود مواجه 

ستیزی رهبران و  سبب روحیۀ غرب شده و به

مردم آن، به محیطی ناامن برای کار و زندگی 

شهروندان امریکایی و اروپایی تبدیل گردیده 

 است.

 ـــ 262 فرهنگ

مهاجرت و 

 گذاری سرمایه
261 

های  خروج شهروندان و شرکت

خارجی از ایران به دلیل نبود 

های  امنیت جانی و تحریم

 اقتصادی

 ت ایرانمشکل صادارت نف 269 صادرات

 بازنمایی خاصی ارائه نشده است 262 گردشگری

« گردشگری»در این دوره و اینکه بعد « فرهنگ»با توجه به عدم وجود تصویر مرتبط با بُعد 

شده از برند  توان تصویر کلی ارائه کند، بنابراین می بازنمایی خاصی را در دورۀ انقالب ارائه نمی

و « گذاری مهاجرت و سرمایه»، «حکومت»گانۀ  ابعاد سه  ماییملی ایران را حاصل برآیند بازن

دلیل  کنند که از یک طرف به عنوان کشوری بازنمایی می دانست که ایران را به« صادارت»

های شدید اقتصادی امریکا در  حکومت بنیادگرایان مذهبی حامی تروریسم در آن، با تحریم

عظیم نفتی خود مواجه شده است و از طرف  های خارجی و صادرات منابع گذاری بخش سرمایه

ستیزی رهبران و مردم آن، به محیطی ناامن برای کار و زندگی  سبب روحیۀ غرب دیگر، به

 شهروندان امریکایی و اروپایی تبدیل گردیده است.
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1برند ملی ایران در دورۀ انقالب« حکومت»ای از تصاویر مربوط به بّعد  : نمونه3عکس شمارۀ 

 

 ای اهلل خامنه جمهوری آیت یی برند ملی ایران در دورۀ ریاستبازنما

ای، در بُعد  اهلل خامنه جمهوری آیت عکس مرتبط با برند ملی ایران در دورۀ ریاست 911تمام 

مهاجرت و »، «فرهنگ»شوند و هیچ تصویر دیگری که به ابعاد  بندی می دسته« حکومت»

وط باشد، در این دورۀ سیاسی در خبرگزاری مرب« گردشگری»و « صادرات»، «گذاری سرمایه

ای با یک برند  اهلل خامنه جمهوری آیت آسوشیتدپرس مالحظه نگردید. بنابراین در دورۀ ریاست

نقش مخرب ایران در تهدید »ایم که در آن  مواجه« حکومت»بُعدی معطوف به بُعد  ملی تک

های  وریسم دولتی، نقض آزادیالمللی در خلیج فارس و حمایت از تر های بین نظامی نفتکش

توان آن را  صورت منفی بازنمایی شده است که می به« سیاسی و سرکوب منتقدان سیاسی

شمار آورد. در کنار این بازنمایی،  ترین مؤلفه در تضعیف برند ملی ایران به عنوان برجسته به

لب یک مرجع بنیادگرای عنوان رهبر عالی سیاسی ایران در قا ای به اهلل خامنه کردن آیت برجسته

های منفی ارائه شده از دو شاخص باال را به یک حکومت اسالمی به  مسلمان، تمام بازنمایی

اهلل  کند. همچنین بازنمایی مثبت ارائه شده از آیت گرا منتسب می رهبری مرجع دینی افراط

و مقتدر  دوست و کتابخوان در جایگاه مرجعیت عالی شخصیتی فرهنگ»عنوان  ای؛ به خامنه

ترین مؤلفه در تقویت برند ملی ایران در این  عنوان برجسته توان به را می« دینی و سیاسی ایران

 شمار آورد. دوره به

                                                           
است، آیت اهلل خمینی  2919فوریۀ  21در این تصویر که مربوط به »در شرح عکس توضیح داده شده است که:  2

در حال خندیدن با یاسر عرفات در تهران هستند. پسر آیت اهلل دستش را روی شانۀ عرفات قرار داده. شورش 

های تندروی  برای غرب و عامل توازن قدرت در مقابل رژیمعنوان یک متحد قابل اعتماد  که به مردمی علیه شاه ـ

های خطر را در غرب به صدا درآورد. خمینی ـ که نماد  آمدـ، زنگ  شمار می های فلسطینی به عربی و رادیکال

را های غرب  تنها منافع غرب، بلکه ارزش انقالب بودـ، با مواضع شدیداً ضد امریکایی و قرائت سختگیرانه از اسالم، نه

 (.1921212191)منبع: خبرگزاری آسوشیتدپرس، عکس شمارۀ « هم به چالش کشید
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 APای در  اهلل  خامنه : بازنمایی کمّی و کیفی ابعاد برند ملی ایران در دورۀ آیت6جدول شمارۀ 

 دوره بازنمایی غالب بازنمایی غالب بُعد درصد ابعاد ششگانه

 222 حکومت

حکومت دینی با حاکمان مقتدر و 

طلب، مخالف  گرای مذهبی جنگ افراط

کشوری با حکومت دینی با حاکمان  های سیاسی و حامی تروریسم آزادی

طلب،  گرای مذهبی جنگ مقتدر و افراط

های سیاسی و حامی  مخالف آزادی

 تروریسم

 ـــ 2 فرهنگ

مهاجرت و 

 گذاری سرمایه
 ـــ 2

 ـــ 2 ادراتص

 ـــ 2 گردشگری

جمهوری  شده از برند ملی ایران در دورۀ ریاست توان گفت بازنمایی ارائه در مجموع، می

بُعدی و معطوف به بّعد حکومت است که ایران را کشوری با  ای، یک بازنمایی تک اهلل خامنه آیت

 ویر کشیده است.تص های سیاسی به طلب، حامی تروریسم و مخالفت آزادی حکومتی جنگ

 
برند ملی ایران در دورۀ « حکومت»ای از تصاویر مربوط به بّعد  : نمونه4عکس شمارۀ 

1ای اهلل خامنه جمهوری آیت ریاست
 

 رفسنجانی جمهوری اکبر هاشمی بازنمایی برند ملی ایران در دورۀ ریاست

رفسنجانی  ر هاشمیجمهوری اکب عکس مرتبط با برند ملی ایران در دورۀ ریاست 239از مجموع 

عکس مربوط به  23، «حکومت»عکس، مربوط به بُعد  211در خبرگزاری آسوشیتدپرس، تعداد 

است و در خصوص دو « گردشگری»عکس مربوط به بُعد  2و « گذاری مهاجرت و سرمایه»بُعد 

 هیچ عکسی در این دوره مشاهده نگردید. « صادرات»و « فرهنگ»بُعد 

                                                           
در این عکس  "آیات شیطانی"رمان جنجالی سلمان رشدی با عنوان »در شرح عکس توضیح داده شده است که:  2

د شده اهلل خمینی به مرگ تهدی بدون تاریخ، نشان داده شده است. رشدی از سوی رهبر بنیادگرای ایران؛ آیت
 (.1922222131)منبع: خبرگزاری آسوشیتدپرس، عکس شمارۀ « است
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کند،  بازنمایی کیفی خاصی را ارائه نمی« گردشگری»مربوط به بُعد  با توجه به اینکه تصویر

و « حکومت»بنابراین بار اصلی بازنمایی برند ملی ایران در این دوره، معطوف به دو بُعد 

درصد  1/19است و با توجه به اینکه بیشترین بازنمایی کمّی با « گذاری مهاجرت و سرمایه»

کنندۀ  طور طبیعی کیفیت بازنمایی این بُعد، مشخص به باشد، می« حکومت»مربوط به بُعد 

 بازنمایی غالب برند ملی ایران در دورۀ مذکور خواهد بود.

عنوان سیاستمداری برجسته، باتجربه و  رفسنجانی به هاشمی»سو  در تصاویر موجود، از یک

های  دودیتگرایی بوده و در راستای تعدیل مح تأثیرگذار در تحوالت ایران که مخالف افراط

های دینی در ایران تالش  شناختن حقوق اقلیت رسمیت افراطی علیه حجاب اجباری زنان و به

ترین مؤلفه در تقویت برند ملی ایران بازنمایی شده است و از سوی  ، در قالب برجسته«کند می

طلبی و  نقش مخرب ایران در تقویت و حمایت از تروریسم دولتی، خشونت»دیگر، 

ترین مؤلفه در تضعیف برند ملی ایران مورد تأکید واقع شده  عنوان برجسته به« افروزی جنگ

در این دوره، « حکومت»شده از بُعد  است. از آنجا که از نظر کمّی، سهم بازنمایی منفی ارائه

درصد از تصاویر بّعد حکومت( و از سوی دیگر تصاویر مربوط به بُعد  1/91باشد ) بیشتر می

ای مبنی بر ممنوعیت  درصد( نیز بازنمایی منفی 9/9)با فراوانی « گذاری همهاجرت و سرمای»

شدن ایران به  های امریکا و تبدیل های خارجی در ایران در اثر تحریم گذاری شرکت سرمایه

توان از برآیند این  اند، بنابراین نمی زدگان عراقی را ارائه نموده مکانی مناسب برای اقامت جنگ

 تظار یک برند قوی برای ایران داشت.ها، ان بازنمایی

 AP: بازنمایی کمّی و کیفی ابعاد برند ملی ایران در دورۀ هاشمی در 7جدول شمارۀ 

 بازنمایی غالب دوره بازنمایی غالب بُعد درصد ابعاد ششگانه

 1961 حکومت

گرایانه در  های افراط تعدیل سیاست
های  داخل کشور و تداوم سیاست

ت از تروریسم در طلبانه و حمای جنگ
 خارج از کشور

های  دلیل تدوام سیاست کشوری که به
طلبانۀ خود و حمایت حاکمان آن از  جنگ

های اقتصادی  تروریسم دولتی با تحریم
همین  امریکا و اروپا مواجه گردیده و به

دلیل به محلی نامناسب برای کار و زندگی 
شهروندان خارجی و کشوری پرریسک برای 

های خارجی تبدیل  شرکت گذاری سرمایه
شده است. هرچند دولت کنونی در حال 

گرایانۀ  های افراط تعدیل بخشی از سیاست
 باشد. حکومت این کشور می

 ـــ 262 فرهنگ

مهاجرت و 
 گذاری سرمایه

969 

های  گذاری شرکت ممنوعیت سرمایه
های امریکا،  خارجی در اثر تحریم

ایران را صرفاً به مکانی مناسب برای 
زدگان عراقی تبدیل  اقامت جنگ

 کرده است

 ـــ 262 صادرات

 بازنمایی خاصی ارائه نشده است 261 گردشگری
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در دورۀ « گذاری مهاجرت و سرمایه»و « حکومت»های مربوط به دو بُعد  مجموع بازنمایی

که دهند  جمهوری هاشمی رفسنجانی، تصویر برند ملی ایران را در این دوره تشکیل می ریاست

طلبانۀ خود و  های جنگ دلیل تدوام سیاست عنوان کشوری است که به مبتنی بر معرفی ایران به

های اقتصادی امریکا و اروپا مواجه گردیده و  حمایت حاکمان آن از تروریسم دولتی، با تحریم

همین دلیل، به محلی نامناسب برای کار و زندگی شهروندان خارجی و کشوری پرریسک  به

های خارجی تبدیل شده است. هرچند دولت کنونی در حال تعدیل  گذاری شرکت مایهبرای سر

 باشد. گرایانۀ حکومت این کشور می های افراط بخشی از سیاست

 

 
برند ملی ایران در دورۀ « حکومت»ای از تصاویر مربوط به بّعد  : نمونه5عکس شمارۀ 

 1جمهوری هاشمی رفسنجانی ریاست

 جمهوری سیّدمحمد خاتمی ران در دورۀ ریاستبازنمایی برند ملی ای

جمهوری سیّدمحمد خاتمی  عکس مرتبط با برند ملی ایران در دورۀ ریاست 2119در مجموع، 

 222، «حکومت»عکس مربوط به بُعد  2311آوری شد که  در خبرگزاری آسوشیتدپرس جمع

 222، «گذاری یهمهاجرت و سرما»عکس مربوط به بُعد  211، «فرهنگ»عکس مربوط به بُعد 

 باشد. ایران می« گردشگری»عکس نیز مربوط به بُعد  29و « صادرات»عکس مربوط به بُعد 

جمهوری خاتمی،  بیشترین بازنمایی کمّی تصاویر خبرگزاری آسوشیتدپرس در دورۀ ریاست

طلب خاتمی برای  درصد، تالش دولت اصالح 1/19است که با « حکومت»مربوط به بُعد 

                                                           
جمهور ایران در خالل یک نشست خبری  هاشمی رفسنجانی رئیس»در شرح عکس توضیح داده شده است که:  2

دنبال جلب حمایت مجلس  زند. رفسنجانی به در تهران برگزار شده است، لبخند می 2999مارس  22که در تاریخ 

)منبع: خبرگزاری « های موجود بر سر راه اصالحات اجتماعی و اقتصادی در ایران است ع محدودیتبرای رف

 (.9921212312آسوشیتدپرس، عکس شمارۀ 
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رغم مخالفت نیروهای تندروی حاکم  باز سیاسی در داخل و خارج از کشور، علیگسترش فضای 

خود  ای از برند ملی ایران را به تصویر کشیده است. این بازنمایی که سهم عمده بر ایران را به

سو حاکمان جمهوری اسالمی ایران  اختصاص داده است، یک بازنمایی دو وجهی است که از یک

های منتقد و  کردن فعاالن سیاسی، توقیف رسانه کند که با زندانی رفی میگرایانی مع را افراط

های فرمایشی و...، فضای سرکوب و  محاکمۀ نیروهای شاخصِ جریان اصالحات در قالب دادگاه

اند و از سوی دیگر، سیّدمحمد خاتمی و  خفقان سیاسی شدیدی را در ایران ایجاد کرده

اند که تمام تالش خود را  تقد به وضع موجود بازنمایی شدهعنوان نیروهای من طرفداران او به

اند و  المللی ایران صرف کرده ای و بین برای ایجاد فضای باز سیاسی و گسترش تعامالت منطقه

بدین ترتیب، وجود دودستگی و تقابل در حاکمیت جمهوری اسالمی، با دو بازنمایی منفی و 

 مثبت برجسته شده است.

ای از  های خارجی در ایران نیز تصویر دوگانه ده برای حضور افراد و شرکتش شرایط بازنمایی

طوری که  کند؛ به جمهوری خاتمی ارائه می در دورۀ ریاست« گذاری مهاجرت و سرمایه»بُعد 

های  دلیل عدم وجود امنیت جانی شهروندان، وجود آالینده کیفیت بسیار پایین زندگی؛ به

های اقتصادی  دلیل تحریم گذاری در ایران به مربوط به سرمایهمحیطی و بیم و امیدهای  زیست

کشد و در کنار آن،  چالش می گذاری در ایران را به المللی، شرایط زندگی و سرمایه بین

دادن دولت به برابری اجتماعی اتباع خارجی، تصویر مثبتی از این بُعد ارائه نموده است  اهمیت

 باشد.  های مثبت آن می منفی این بُعد، بیشتر از جنبههای  که البته بازنمایی کمّی جنبه

رغم اینکه به افزایش ظرفیت صادرات محصوالت بسیار باکیفیت  در بُعد صادرات نیز علی

ها در دورۀ خاتمی اشاره شده، اما در کنار آن با فراوانی کمّی بیشتری  ایرانی به دلیل لغو تحریم

ای پرداخته شده است. این  های ایران در صنعت  هسته المللی از پیشرفت به نگرانی جامعۀ بین

سو ایران،  کار گرفته شده است که از یک هم به« فرهنگ»بازنمایی دوگانه، در خصوص بُعد 

های باالی هنری بازنمایی شده و از سوی  سرزمینی با پیشینۀ بسیار غنی فرهنگی و ظرفیت

ختگیرانۀ اسالمی از سوی حاکمان ها و قوانین س دیگر، تأکید شده است که وضع سیاست

های فرهنگی و هنری در کشور شده؛  کار آن باعث ایجاد محدودیت مذهبی تندرو و محافظه

قرمزهای پیش  ها و خط شدن این محدودیت رنگ های دولت اصالحات، باعث کم هرچند سیاست

 روی هنرمندان ایرانی گردیده است.
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سو مربوط به بُعد  ران در دورۀ خاتمی، از یکترین مؤلفه در تقویت برند ملی ای برجسته

است که در آن اعتباربخشیدن به بناهای تاریخی ایران در سطح جهانی و احیای « گردشگری»

 2های شهری برجسته شده است، هرچند این بازنمایی مثبت، از نظر کمّی، کمتر از  جاذبه

دیگر، مربوط به رویکرد دولت  درصد تصاویر این دوره را به خود اختصاص داده است و از سوی

المللی، ایجاد فضای باز  طلب خاتمی در خصوص تعامل و گفتگو با افراد و فضاهای بین اصالح

ای  سیاسی و تالش برای گسترش گفتگوهای دینی و سیاسی در سطوح جهانی و منطقه

طلبی و  شونتهای سیاسی و امنیتی و نیز اصالح رویکرد حمایتی ایران از خ منظور رفع بحران به

ترین مؤلفه در تضعیف برند ملی ایران در این دوره، به رویکرد  تروریسم است. در مقابل برجسته

های  های مذهبی و محدود کردن آزادی نیروهای تندرو حاکم بر جمهوری اسالمی در سختگیری

 هاست. سیاسی و سرکوب فعاالن مدنی و سانسور رسانه

 APکیفی ابعاد برند ملی ایران در دورۀ خاتمی در : بازنمایی کمّی و 8جدول شمارۀ 

 بازنمایی غالب دوره بازنمایی غالب بُعد درصد ابعاد ششگانه

 1961 حکومت

طلب خاتمی برای  تالش دولت اصالح
گسترش فضای باز سیاسی در داخل و خارج 

رغم مخالفت نیروهای تندروی  از کشور، علی
 حاکم بر ایران

دن کشوری که با روی کار آم
طلب در آن در حال  دولت اصالح

ها و مواضع  تعدیل سیاست
های سیاست  گرایانه در حوزه افراط

خارجی و رویکردهای فرهنگی و 
اجتماعی داخلی خود است و 

همین مسئله باعث ایجاد تقابل 
گرایان  شدید میان دولت و افراط

مسلمان حاکم بر آن شده است. 
رغم رشد  در عین حال، علی

والت با کیفیت و صادرات محص
های گردشگری  احیای جاذبه

دلیل شرایط پایین  ایران، به
های  کیفیت زندگی و تحریم

المللی، بیم و  اقتصادی بین
امیدهای زیادی برای زندگی و 

های  گذاری افراد و شرکت سرمایه
خارجی در آن وجود دارد، ضمن 

های علمی ایران در  اینکه پیشرفت
زمینۀ تولیدات تهدیدآمیز 

ای نیز باعث نگرانی جامعۀ  هسته
 الملل شده است. بین

 963 فرهنگ

ایران سرزمینی با پیشینۀ بسیار غنی 
های باالی هنری است که  فرهنگی و ظرفیت

ها و قوانین  در مواردی با وضع سیاست
سختگیرانۀ اسالمی از سوی حاکمان مذهبی 

های  کار آن دچار محدودیت تندرو و محافظه
های دولت  شده و سیاستفرهنگی و هنری 

شدن این  رنگ اصالحات باعث کم
قرمزهای پیش روی  ها و خط محدودیت

 هنرمندان ایرانی شده است.

مهاجرت و 
 گذاری سرمایه

163 

کیفیت زندگی بسیار پایین مبنی بر عدم 
های  امنیت جانی شهروندان، وجود آالینده

دادن ایران به  محیطی در کنار اهمیت زیست
تماعی اتباع خارجی و بیم و برابری اج

دلیل  گذاری در ایران به امیدهای سرمایه
 المللی های اقتصادی بین تحریم

 961 صادرات

رشد صادرات محصوالت باکیفیت ایرانی / 
پیشرفت ایران در زمینۀ تولیدات علمی 

 ای تهدیدآمیز هسته

 269 گردشگری
اعتباربخشیدن به بناهای تاریخی ایران در 

 های شهری ی و احیای جاذبهسطح جهان
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شده از ابعاد مختلف برند ملی ایران در دورۀ  های ارائه در مجموع و با توجه به برآیند بازنمایی

های مربوط به وضعیت  توان برند ملی ایران در این دوره را ترکیبی از بیم ، می جمهوری خاتمی ریاست

  ود دانست که در آن، ایران کشوری بازنماییوخیم و امیدهای مربوط به بهبود و اصالح وضعیت موج

گرایانه  ها و مواضع افراط طلب، در حال تعدیل سیاست شده است که با روی کار آمدن دولت اصالح

های سیاست خارجی و رویکردهای فرهنگی و اجتماعی داخلی خود است و همین مسئله،  در حوزه

گرایان حاکم بر آن شده است. در عین حال،  اططلب و افر باعث ایجاد تقابل شدید میان دولت اصالح

دلیل شرایط  های گردشگری ایران، به رغم رشد صادرات محصوالت باکیفیت و احیای جاذبه علی

المللی، بیم و امیدهای زیادی برای زندگی و  های اقتصادی بین پایین کیفیت زندگی و تحریم

های علمی ایران در  رد، ضمن اینکه پیشرفتهای خارجی در آن وجود دا گذاری افراد و شرکت سرمایه

 الملل شده است. ای نیز باعث نگرانی جامعۀ بین زمینۀ تولیدات تهدیدآمیز هسته

 
برند ملی ایران در دورۀ « حکومت»ای از تصاویر مربوط به بّعد  : نمونه6عکس شمارۀ 

1جمهوری سیّدمحمد خاتمی ریاست
 

 نژاد جمهوری محمود احمدی تبازنمایی برند ملی ایران در دورۀ ریاس

نژاد از تصاویر مرتبط با برند ملی ایران در خبرگزاری  جمهوری محمود احمدی سهم دورۀ ریاست

، «حکومت»عکس مربوط به بُعد  1121عکس است که از این تعداد،  9111آسوشیتدپرس، 

، «گذاری مهاجرت و سرمایه»عکس مربوط به بُعد  312، «فرهنگ»عکس مربوط به بُعد  2219

 باشد. ایران می« گردشگری»عکس نیز مربوط به بُعد  191و « صادرات»عکس مربوط به بُعد  199

                                                           
، آخرین نسخۀ روزنامه  1222آوریل  11یک عابر پیاده روز جمعه ، »در شرح عکس توضیح داده شده است که:  2

خواند.  شود، می جمهور ایران محمد خاتمی منتشر می ادر رئیسرا که توسط بر "مشارکت"طلب  فارسی اصالح

ای که امیدوار  های تندروانه های اخیر با سرکوب طلب دیگر، طی هفته روزنامۀ اصالح 20همراه  روزنامۀ مشارکت، به

)منبع: خبرگزاری « جمهور خاتمی را خفه کند، تعطیل شده است خواهانۀ رئیس  است اصالحات دموکراسی

 (.22211122192تدپرس، عکس شمارۀ آسوشی
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درصد تصاویر مرتبط با برند ملی ایران به  0/11شود، در این دوره،  طور که مشاهده می همان

ملی اختصاص یافته است که سهم باالی بازنمایی کمّی این بُعد در تبیین برند « حکومت»بُعد 

درصد از تصاویر  02دهند که در حدود  های کیفی و کمّی نشان می دهد. تحلیل ایران را نشان می

انقالبی، تندرو، »عنوان فردی  نژاد به ای از شخص احمدی ، بازنمایی منفی«حکومت»مربوط به بُعد 

عدم »سمت  ارائه شده است که ایران را به« طلب و ضدصلح با رفتار ناموقّر و غیردیپلماتیک جنگ

ای معطوف به ساخت  های هسته المللی مبنی بر گسترش فعالیت پایبندی به قوانین و مقررات بین

اهلل و حماس، تهدیدی  نظامی تندرو مانند حزب های شبه بمب اتمی و نیز حمایت و تقویت گروه

سوق داده و « ویژه در مقابله با اسرائیل( و جهان ثباتی در منطقه )به برای گسترش ناامنی و بی

المللی از نقض شدید حقوق شهروندان و اتباع بیگانه و نیز  نگرانی مجامع حقوقی بین»باعث 

های دینی  های منتقد و اقلیت خفقان و سرکوب شدید اعتراضات مدنی، فعاالن سیاسی، رسانه

 شده است. « نژاد( ویژه شخص احمدی یهودیان از سوی حاکمان بنیادگرای مذهبی ایران )به

ا توجه به درصد باالی بازنمایی کمّی و نیز شدت کیفی بازنمایی منفی این شاخص، ب

جمهوری  ترین مؤلفه در تضعیف برند ملی ایران در دورۀ ریاست عنوان برجسته توان آن را به می

محیطی  زیست  های منفی مربوط به شیوع بحران نژاد برشمرد که در کنار بازنمایی احمدی

های اشتباه دولت و گسترش فقر در میان شهروندان  ومیه در اثر سیاستشدن دریاچۀ ار خشک

مبنی بر تقویت بنیادگرایی مذهبی، « حکومت»ای از بُعد  ایرانی، در مجموع بازنمایی منفی

 های سیاسی در کنار ناکارآمدی اجرایی دولت ارائه شده است. طلبی و تشدید محدودیت جنگ

د تصاویر، در رتبۀ دوم بازنمایی کمّی برند ملی در درص 9/22با اختصاص « فرهنگ»بُعد 

نژاد قرار دارد. بازنمایی غالب این بُعد، گذشته از اینکه ایران را سرزمینی با پیشینۀ  دورۀ احمدی

های باالی هنری معرفی کرده است، بیشتر معطوف به رویکرد  بسیار غنی فرهنگی و ظرفیت

ها و قوانین سختگیرانۀ اسالمی، با هدف  سیاست حاکمان مذهبی تندروی ایران مبنی بر وضع

هایی باستانی ایرانیان و نیز  تقویت و ترویج فرهنگ شیعی است که باعث شده در اجرای آیین

 های شدیدی اِعمال شود. فعالیت آزادانۀ هنرمندان منتقد حکومت، محدودیت

)با « صادرات»درصد(،  9/3)با « گذاری مهاجرت و سرمایه»شده از ابعاد  های ارائه بازنمایی

دلیل  درصد( نیز با تأکید بر کیفیت بسیار پایین زندگی به 1/1)با « گردشگری»درصد( و  2/3

محیطی و نرخ تورم اقتصادی باال  های زیست عدم وجود امنیت جانی شهروندان، وجود آالینده

لیه ایران، گسترش المللی ع های بین دلیل تحریم گذاری به در کنار ریسک بسیار باالی سرمایه
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گیری از برندهای صادراتی ایران در جایگاه ابزاری  ای و بهره تولیدات علمی تهدیدآمیز هسته

های مذهبی و بومی  های اقتصادی علیه ایران، تأکید بر معرفی جاذبه برای مقابله با تحریم

ای مذهبی ه گیری دلیل سخت سازی محدودیت تفریحات زنان به گردشگری ایران و نیز برجسته

کند. تنها  از ابعاد دیگر برند ملی ایران در این دوره ارائه می  حکومت ایران، یک بازنمایی منفی

ترین مؤلفه در تقویت برند ملی ایران  عنوان برجسته تواند به بازنمایی مثبت در این دوره، که می

رباتیک است که های ایران در صنایع خودروسازی و  شمار آید، مربوط به معرفی پیشرفت به

 درصد تصاویر این دوره را به خود اختصاص داده است. 1کمتر از 

 APنژاد در  : بازنمایی کمّی و کیفی ابعاد برند ملی ایران در دورۀ احمدی9جدول شمارۀ 

 بازنمایی غالب دوره بازنمایی غالب بُعد درصد ابعاد ششگانه

 1160 حکومت

طلبی  تقویت بنیادگرایی مذهبی، جنگ
های سیاسی در  تشدید محدودیتو 

 کنار ناکارآمدی اجرایی

های  کشوری با پیشینۀ بسیار غنی فرهنگی، ظرفیت
فرد و  باالی هنری، محصوالت صادراتی منحصربه

دلیل  سو به های گردشگری باالست که از یک جاذبه
همسویی دولت و حاکمان تندروی مذهبی آن مبنی 

اسالمی، با  ها و قوانین سختگیرانۀ بر وضع سیاست
هدف یهودستیزی و ترویج فرهنگ شیعی، باعث 

طلبی و  تقویت بنیادگرایی دینی، تشدید جنگ
های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی  افزایش محدودیت

المللی شده و از سوی دیگر  در سطوح داخلی و بین
المللی، ناکارآمدی  های اقتصادی بین دلیل تحریم به

ندگی و نرخ دولت، سطح بسیار پایین کیفیت ز
باالی تورم  اقتصادی، به محیطی بسیار ناامن و 

گذاری خارجی  پرریسک برای زندگی و سرمایه
تبدیل شده است. ضمن اینکه سوء  استفادۀ ایران از 

عنوان  صادرات منابع استراتژیک نفتی خود به
های علمی ایران در  و نیز پیشرفت« سالح نفتی»

، باعث نگرانی ای زمینۀ تولیدات تهدیدآمیز هسته
 الملل شده است. جامعۀ بین

 2269 فرهنگ

ایران سرزمینی با پیشینۀ بسیار غنی 
های باالی هنری  فرهنگی و ظرفیت

است که رویکرد حاکمان مذهبی 
ها  گرای آن مبنی بر وضع سیاست افراط

و قوانین سختگیرانۀ اسالمی، با هدف 
تقویت و ترویج فرهنگ شیعی، باعث 

هایی باستانی  ای آیینشده است در اجر
ایرانیان و نیز فعالیت آزادانۀ هنرمندان 

های شدیدی  غیرهمراه، محدودیت
 اِعمال شود.

مهاجرت و 
 گذاری سرمایه

369 

کیفیت زندگی بسیار پایین مبنی بر 
عدم امنیت جانی شهروندان، وجود 

محیطی و نرخ تورم  های زیست آالینده
اقتصادی باال در کنار ریسک بسیار 

های  دلیل تحریم گذاری به باالی سرمایه
 المللی علیه ایران بین

 362 صادرات

بازنمایی برندهای صادراتی ایران در 
های  جایگاه ابزاری برای مقابله با تحریم

های  اقتصادی علیه ایران / پیشرفت
ایران در صنایع خودروسازی، رباتیک و 

 ای تولیدات علمی تهدیدآمیز هسته

 161 گردشگری

های گردشگری ایران با تأکید  معرفی جاذبه
های مذهبی و بومی و نیز  بر جاذبه

سازی محدودیت تفریحات زنان  برجسته
های مذهبی حکومت  گیری دلیل سخت به

 ایران
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جمهوری  شده از برند ملی ایران در دورۀ ریاست توان بازنمایی غالب ارائه در مجموع، می

عنوان کشوری دانست با پیشینۀ بسیار غنی  معرفی ایران بهنژاد را معطوف به  محمود احمدی

های گردشگری باال  فرد و جاذبه های باالی هنری، محصوالت صادراتی منحصربه فرهنگی، ظرفیت

ها و  دلیل همسویی دولت و حاکمان تندروی مذهبی آن مبنی بر وضع سیاست سو به که از یک

ی و ترویج فرهنگ شیعی، باعث تقویت بنیادگرایی قوانین سختگیرانۀ اسالمی، با هدف یهودستیز

های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در سطوح داخلی  طلبی و افزایش محدودیت دینی، تشدید جنگ

المللی، ناکارآمدی دولت، سطح  های اقتصادی بین دلیل تحریم المللی شده و از سوی دیگر، به و بین

اقتصادی، به محیطی بسیار ناامن و پرریسک برای بسیار پایین کیفیت زندگی و نرخ باالی تورم  

گذاری خارجی تبدیل شده است. ضمن اینکه سوءاستفادۀ ایران از صادرات منابع  زندگی و سرمایه

های علمی ایران در زمینۀ  و همچنین پیشرفت« سالح نفتی»عنوان  استراتژیک نفتی خود به

 الملل شده است. نای، باعث نگرانی جامعۀ بی تولیدات تهدیدآمیز هسته

نژاد که غالب آنها  جمهوری  احمدی با توجه به فراوانی باالی تصاویر مربوط به دورۀ ریاست

توان گفت برند  اند، می ای از ابعاد گوناگون برند ملی ایران را ارائه نموده بازنمایی بسیار منفی

مایی را در بین تمام ترین بازن نژاد، ضعیف جمهوری محمود احمدی ملی ایران در دورۀ ریاست

 های سیاسی ایران )چه قبل و چه بعد از انقالب( داشته است. دوره

 
برند ملی ایران در دورۀ « حکومت»ای از تصاویر مربوط به بّعد  : نمونه7عکس شمارۀ 

1نژاد جمهوری محمود احمدی ریاست
 

                                                           
(، رئیس جمهور ایران، محمود 1221در این عکس )سپتامبر »در شرح عکس، توضیح داده شده است که:  2

احمدی نژاد )سمت چپ(، حین برگزاری رژۀ نظامی در تهران، به سخنان محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه 
گوید فرمانده سپاه پاسداران ایران هشدار داده است که در  دهد. گزارش یک روزنامه می پاسداران ایران گوش می

صورت حمله به کشورش، تهران با بمباران موشکی اسرائیل و کنترل یک گذرگاه مهم نفتی در خلیج فارس، پاسخ 
های شدیدی برای حمله به ایران وجود  خواهد داد. سرلشکر محمدعلی جعفری به روزنامۀ ایران گفت که بازدارنده

پذیری نیروهای اسرائیلی و آمریکایی در منطقه و احتمال کم حملۀ ؛ از جمله قدرت موشکی این کشور، آسیبدارد
 (.21291121391)منبع: خبرگزاری آسوشیتدپرس، عکس شمارۀ « آمیز موفقیت
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 جمهوری حسن روحانی بازنمایی برند ملی ایران در دورۀ ریاست

جمهوری حسن روحانی در  عکس مرتبط با برند ملی ایران در دورۀ ریاست 3902در مجموع، 

 991، «حکومت»عکس مربوط به بُعد  1092آوری شد که  خبرگزاری آسوشیتدپرس جمع

 211، «گذاری مهاجرت و سرمایه»عکس مربوط به بُعد  339، «فرهنگ»عکس مربوط به بُعد 

 باشد. ایران می« گردشگری»ز مربوط به بُعد عکس نی 291و « صادرات»عکس مربوط به بُعد 

جمهوی حسن روحانی، با  بیشترین درصد بازنمایی کمّی برند ملی ایران در دورۀ ریاست

است که تصویر بسیار مثبتی از شخص و دولت حسن « حکومت»درصد مربوط به بُعد  9/90

ئۀ شخصیتی معتدل و های مثبت این بازنمایی مبتنی بر ارا روحانی ارائه نموده است. جنبه

مند به  المللی و  عالقه جمهور ایران است که اهل تعامل و گفتگو با فضاهای بین رو از رئیس میانه

ویژه امریکا( بوده و برای حل و فصل  الملل )به های بین ایران و جامعۀ بین رفع تنش

المللی،  و بین ای ای ایران و تقویت و گسترش صلح و امنیت منطقه آمیز پروندۀ هسته مسالمت

های دینی و حقوق  های خشن حکومت جمهوری اسالمی ایران در قبال اقلیت تعدیل سیاست

های جانوری در  مدنی شهروندان ایرانی و نیز حفاظت از منابع طبیعی، محیط زیست و گونه

های منفی مربوط به این بُعد، معطوف به  کند. در عین حال، بازنمایی خطر انقراض تالش می

ای، دشمنی با اسرائیل، حمایت از  وم تهدیدهای رژیم ایران برای دستیابی به سالح هستهتدا

ترور یهودیان در آرژانتین، نقض حقوق مدنی شهروندان و اتباع بیگانه در ایران توسط نیروهای 

تندرو و گسترش شدید فقر در میان شهروندان ایرانی است که البته بار منفی آنها بیشتر متوجه 

توان گفت بازنمایی مثبت  باشد. در مجموع، می در جمهوری اسالمی می« وهای تندرونیر»

 در دورۀ حسن روحانی، بر بازنمایی منفی از آن غلبه دارد.« حکومت»شده از بُعد  ارائه

های  مالحظه شد، بازنمایی« حکومت»طور که در تحلیل بازنمایی مربوط به بُعد  همان

جمهوی روحانی نیز مانند دورۀ  ند ملی ایران در دورۀ ریاستشده از ابعاد دیگر بر ارائه

هایی از ابعاد  جمهوری خاتمی، ماهیتی دوگانه یا تقابلی دارند؛ به این صورت که بخش ریاست

که در حوزۀ دولت قرار « گردشگری»و « صادرات»، «گذاری مهاجرت و سرمایه»، «فرهنگ»

بازنمایانندۀ قالب کلی حکومت جمهوری  هایی که گیرند، بازنمایی مثبت شده و بخش می

اند. برای مثال در خصوص بُعد  اسالمی ایران هستند، معموالً با بازنمایی منفی ارائه شده

ها و  گرای ایران مبنی بر وضع سیاست سو رویکرد حاکمان مذهبی افراط ، از یک«فرهنگ»

ایجاد محدودیت در اجرای  قوانین سختگیرانۀ اسالمی، با هدف تقویت و ترویج فرهنگ شیعی، و
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هایی باستانی ایرانیان و نیز فعالیت آزادانۀ هنرمندان منتقد حکومت، با بازنمایی منفی ارائه  آیین

های هنری ایران با رویکرد  شده است و از سوی دیگر، ایجاد فضای امیدبخش در رونق فعالیت

از سوی نیروهای تندروی شده  های سختگیرانۀ اِعمال مثبت دولت روحانی در رفع محدودیت

حاکم بر ایران، با بازنمایی مثبت مورد تأکید قرار گرفته است. همین شرایط در خصوص 

خورد که کیفیت  چشم می ایران نیز به« گذاری مهاجرت و سرمایه»بازنمایی مربوط به بُعد 

حیطی، در م های زیست زندگی بسیار پایین مبنی بر عدم امنیت جانی شهروندان و وجود آالینده

های خارجی  گذاری شرکت مقابل امید به بهبود شرایط وخیم اقتصادی در اثر گسترش سرمایه

 ها بازنمایی شده است. پس از انجام مذاکرات و رفع تحریم

های  ترین مؤلفه شده در دورۀ روحانی و برجسته های کیفی ارائه ترین بازنمایی مطلوب

است که در « گردشگری»و « صادرات»ره، مربوط به دو بُعد کنندۀ برند ملی ایران در این دو تقویت

آنها امید به افزایش تولید صادرات نفت و گاز، زعفران، فرش، خاویار و پسته و خودروی ایران پس 

های  ای و تأکید بر جایگاه ممتاز ایران در صنایع هوافضا و تولیدات مبتنی بر ایده از مذاکرات هسته

های گردشگری شهرهای مختلف  چنین بازنمایی بسیار مثبتی از جاذبهپیشرفته و خالقانه و هم

 گردی برجسته شده است. های فردی و طبیعت های مبتنی بر خالقیت ایران با تأکید بر رونق جاذبه

 AP: بازنمایی کمّی و کیفی ابعاد برند ملی ایران در دورۀ روحانی در 11جدول شمارۀ 

ابعاد 
 ششگانه

 بازنمایی غالب دوره بُعد بازنمایی غالب درصد

 9069 حکومت

های  تالش دولت برای تعدیل سیاست
گرایانۀ ایران در تعامل با کشورهای غربی  افراط

 ویژه امریکا( )به

کشوری با پیشینۀ بسیار غنی 
های باالی  فرهنگی، ظرفیت

هنری، محصوالت صادراتی 
های  فرد و مکان منحصربه

گردشگری تاریخی و طبیعی 
رغم  ذاب است که علیبسیار  ج

گرایانۀ حاکمان  ط های افرا سیاست
مذهبی آن مبنی بر وضع 

ها و قوانین سختگیرانۀ  سیاست
اسالمی، با رویکرد مثبت دولت 

رو آن برای تعدیل  میانه
گرایانۀ ایران در  های افراط سیاست

ویژه  تعامل با کشورهای غربی )به
امریکا( و تالش برای رفع 

های  تها و محدودی تحریم
شده در  سختگیرانۀ اِعمال

 2969 فرهنگ

ایران سرزمینی با پیشینۀ بسیار غنی فرهنگی و 
ویکرد حاکمان های باالی هنری است که ر ظرفیت

ها و  گرای آن مبنی بر وضع سیاست مذهبی افراط
قوانین سختگیرانۀ اسالمی، با هدف تقویت و ترویج 

فرهنگ شیعی، باعث شده است در اجرای 
هایی باستانی ایرانیان و نیز فعالیت آزادانۀ  آیین

های شدیدی  هنرمندان غیرهمراه، محدودیت
لت روحانی اِعمال شود. هرچند با رویکرد مثبت دو

شده،  های سختگیرانۀ اِعمال در رفع محدودیت
های هنری در  فضای امیدبخشی برای رونق فعالیت
 ایران فراهم شده است.

مهاجرت و 
 گذاری سرمایه

160 
کیفیت زندگی بسیار پایین مبنی بر عدم امنیت 

محیطی  های زیست جانی شهروندان، وجود آالینده
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ابعاد 
 ششگانه

 بازنمایی غالب دوره بُعد بازنمایی غالب درصد

وخیم اقتصادی در در کنار امید به بهبود شرایط 
های خارجی  گذاری شرکت اثر گسترش سرمایه

 ها پس از انجام مذاکرات و رفع تحریم

های فرهنگی و اجتماعی  محیط
انداز امیدبخشی  داخلی، چشم

برای افزایش صادرات و 
های خارجی و رونق  گذاری سرمایه

صنعت گردشگری پیش روی آن 
 161 صادرات ترسیم شده است.

امید به افزایش تولید صادرات نفت و گاز، 
زعفران، فرش، خاویار و پسته و خودروی ایران 

ای / جایگاه ممتاز ایران در  پس از مذاکرات هسته
های  ی بر ایدهصنایع هوافضا و تولیدات مبتن

 پیشرفته و خالقانه

 163 گردشگری

های گردشگری  بازنمایی بسیار مثبت جاذبه
های  شهرهای مختلف ایران با تأکید بر رونق جاذبه

 گردی های فردی و طبیعت مبتنی بر خالقیت

شده در خصوص ابعاد مختلف برند ملی  های  ارائه توان گفت برآیند بازنمایی در مجموع، می

جمهوری حسن روحانی، ایران را کشوری با پیشینۀ بسیار غنی فرهنگی،  ورۀ ریاستدر د

های گردشگری تاریخی و  فرد و مکان های باالی هنری، محصوالت صادراتی منحصربه ظرفیت

گرایانۀ حاکمان  ط های افرا رغم سیاست تصویر کشیده است که علی طبیعی بسیار  جذاب به

رو  ها و قوانین سختگیرانۀ اسالمی، با رویکرد مثبت دولت میانه مذهبی آن مبنی بر وضع سیاست

ویژه امریکا( و  گرایانۀ ایران در تعامل با کشورهای غربی )به های افراط آن برای تعدیل سیاست

های فرهنگی و  شده در محیط های سختگیرانۀ اِعمال ها و محدودیت تالش برای رفع تحریم

های خارجی و  گذاری بخشی برای افزایش صادرات و سرمایهانداز امید اجتماعی داخلی، چشم

 رونق صنعت گردشگری پیش روی آن ترسیم شده است. 

 
برند ملی ایران در دورۀ « حکومت»ای از تصاویر مربوط به بّعد  : نمونه8عکس شمارۀ 

1جمهوری حسن روحانی ریاست
 

                                                           
جمهور باراک ترکیبی از چند عکس که از چپ به راست، رئیس»در شرح عکس، توضیح داده شده است که:  2

جمهور روسیه؛ والدیمیر پوتین را جمهور سوریه؛ بشار اسد و رئیسجمهور ایران؛ حسن روحانی، رئیسما، رئیساوبا

ها عدم همکاری، ایاالت متحده و روسیه، در یک برنامۀ جسورانه برای پاکسازی سوریه از  دهد. پس از سال نشان می
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 گیری نتیجه

درصد(،  9/2ملی ایران در دورۀ پهلوی اوّل ) با توجه به سهم بسیار پایین بازنمایی کمّی برند

توان گفت بازنمایی کلی برند ملی ایران در دورۀ پیش از انقالب، عیناً شبیه بازنمایی آن در  می

دورۀ پهلوی دوم است که بر اساس آن، ایران کشوری با حکومت دیکتاتوری اشرافی مدرن و 

تصویر کشیده  تقویت صلح و امنیت جهانی به المللی سازنده و تأثیرگذار در دارای تعامالت بین

 1022های اقلیمی و تاریخی با شکوه مربوط به فرهنگ و تمدن  شده است که عالوه بر جاذبه

شدن گام  سمت مدرن سالۀ خود، با درآمد حاصل از صادرات ذخایر عظیم نفت و گاز خود، به

 یکایی و اروپایی تبدیل شده است.برداشته و به  مکانی مناسب برای کار و زندگی شهروندان امر

های برند  برند ملی ایران در مقطع بعد از پیروی انقالب اسالمی ایران، شامل برآیند بازنمای

های  گانۀ جمهوری اسالمی ایران )دورۀ انقالب و دوره های سیاسی شش ملی در دوره

نژاد و  حمود احمدیای، هاشمی رفسنجانی، سیّدمحمد خاتمی، م اهلل خامنه جمهوری آیت ریاست

 نشان داده شده است. 2ـ0باشد که جزئیات آن در نمودار  حسن روحانی( می

 
 APهای خبری خبرگزاری  : درصد بازنمایی کمّی ابعاد برند ملی ایران در عکس1نمودار شمارۀ 

درصد از بازنمایی کمّی برند ملی در دورۀ حکومت  00اشاره به این نکته الزم است که 

جمهوری محمود احمدی نژاد است که بُعد  سالمی، مربوط به دورۀ ریاستجمهوری ا

درصد از کل برند ملی ایران را در خبرگزاری آسوشیتدپرس  1/13تنهایی  آن به« حکومت»

در دورۀ «( حکومت»ویژه بُعد  کند و لذا کیفیت بازنمایی برند ملی ایران )به بازنمایی می

                                                                                                                                        
های  رهبران آمریکا و ایران، پس از تبادل نامهآور اینکه  کنند. شگفت سالح های شیمیایی با هم مشارکت می

ـ، در  سال پیش رخ داده است 30که تقریباً  بار از زمان انقالب اسالمی در ایران ـ محترمانه، ممکن است برای اوّلین

 (.219211912222)منبع: خبرگزاری آسوشیتدپرس، عکس شمارۀ « نیویورک دیدار کنند
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در بازنمایی کلی این خبرگزاری از برند ملی در حکومت ای  کننده نژاد تأثیر تعیین احمدی

 جمهوری اسالمی ایران دارد. 

شده در این دوره، در مجموع  های کمّی و کیفی ارائه بنابراین با در نظر گرفتن بازنمایی

شده از برند ملی ایران در دورۀ حکومت جمهوری اسالمی توسط  توان بازنمایی غالب ارائه می

ایران کشوری با پیشینۀ بسیار غنی »بندی کرد که:  گونه جمع تدپرس را اینخبرگزاری آسوشی

های گردشگری  فرد و جاذبه های باالی هنری، محصوالت صادراتی منحصربه فرهنگی، ظرفیت

ها و  سو با وضع سیاست شود که از یک باالست که توسط حاکمان مذهبی تندرویی اداره می

یهودستیزی و ترویج فرهنگ شیعی(، باعث تقویت  قوانین سختگیرانۀ اسالمی )با هدف

المللی  ای و بین طلبی و گسترش تروریسم در سطوح منطقه بنیادگرایی دینی و تشدید جنگ

دلیل ناکارآمدی و ناهماهنگی در سطح مدیریت کالن، باعث کاهش  اند و از سوی دیگر، به شده

ن کشور را به محیطی بسیار ناامن های کیفیت زندگی و افزایش تورم اقتصادی شده و ای شاخص

 «. اند گذاری خارجی تبدیل نموده و پرریسک برای زندگی و جذب سرمایه

توان گفت خبرگزاری آسوشیتدپرس، در مجموع، بازنمایی  گیری کلی می در یک نتیجه

؛ کشوری با حکومت «ایران»که در آن   ارائه داده« پهلوی»مثبتی از برند ملی ایران در حکومت 

المللی سازنده و تأثیرگذار در تقویت صلح و  کتاتوری اشرافی مدرن و دارای تعامالت بیندی

های اقلیمی و تاریخی باشکوه مربوط به  تصویر کشیده شده که عالوه بر جاذبه امنیت جهانی به

سالۀ خود، با درآمد حاصل از صادرات ذخایر عظیم نفت و گاز خود،  1022فرهنگ و تمدن 

شدن گام برداشته و به مکانی مناسب برای کار و زندگی شهروندان امریکایی و  سمت مدرن به

خصوص  این بازنمایی به« جمهوری اسالمی»اروپایی تبدیل شده است، در حالی که در حکومت 

شدت منفی ارائه شده است که  با بازنمایی به« گذاری مهاجرت و سرمایه»و « حکومت»در ابعاد 

های باالی هنری، محصوالت  ا پیشینۀ بسیار غنی فرهنگی، ظرفیت؛ کشوری ب«ایران»در آن 

های گردشگری باال معرفی شده که توسط حاکمان مذهبی  فرد و جاذبه صادراتی منحصربه

ها و قوانین سختگیرانۀ اسالمی )با هدف  سو با وضع سیاست شود که از یک تندرویی اداره می

طلبی و  ت بنیادگرایی دینی و تشدید جنگیهودستیزی و ترویج فرهنگ شیعی(، باعث تقوی

دلیل ناکارآمدی  اند و از سوی دیگر، به المللی شده ای و بین گسترش تروریسم در سطوح منطقه

های کیفیت زندگی و افزایش تورم  و ناهماهنگی در سطح مدیریت کالن، باعث کاهش شاخص
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رای زندگی و جذب اقتصادی شده و این کشور را به محیطی بسیار ناامن و پرریسک ب

 اند. گذاری خارجی تبدیل نموده سرمایه

ترین بازنمایی از  ها و مفاهیمی که منفی شود، مقوالت، شاخص طور که مشاهده می همان

اند، بیشترین حجم تصاویر این مجموعه را به خود اختصاص  ایران را در خود جای داده

دهند، از  ن بازنمایی از ایران را ارائه میتری ها و ابعادی که مثبت اند، در حالی که شاخص داده

و « صادرات»طوری که دو بُعد  دهند؛ به نظر تعداد، کمترین حجم تصاویر را تشکیل می

آیند، دارای کمترین  شمار می کنندۀ برند ملی ایران به عنوان عوامل تقویت که به« گردشگری»

هستند که در مقایسه با تعداد درصد(  3/3و  1/3ترتیب  حجم تصاویر در این خبرگزاری )به

درصد(، سهم بسیار پایینی از بازنمایی کمّی برند  9/19« )حکومت»تصاویر مربوط به بُعد 

 کنند. ملی ایران را نمایندگی می

، «طلبی جنگ»، «دیکتاتوری»هایی چون؛  تأکید بیش از حد و برجسته نمودن کلیدواژه

تهدید »، «نقض حقوق بشر»، «رایی اسالمیبنیادگ»، «تعصب مذهبی»، «حمایت از تروریسم»

های منتشر شده،  در محتوای تصویری و متنی عکس« ناکارآمدی»و « صلح و امنیت جهانی

ها و  دهد که بازنمایی برند ملی ایران در این خبرگزاری آسوشیتدپرس، با سوگیری نشان می

 شناسی همراه است. های رایج در گفتمان شرق سازی کلیشه

استوارت هال مورد تحلیل « نظام بازنمایی»های پژوهش حاضر، در قالب  اگر یافتهبنابراین، 

پیوندند، معنا  وقوع می ها به رویدادهایی که در جهان به رسانه»قرار گیرد که معتقد است 

آفرینند و با تکیه بر قدرتی که دارند،  کنند، برای آنها معنا می دهند و واقعیت را تعریف می می

توان نتایج  ، تا حدودی می«یرند که به هر رویدادی، چه معنایی ببخشندگ تصمیم می

شده در خصوص جایگاه و تصویر منفی برند ملی ایران را درک  المللی انجام های بین نظرسنجی

های خود در هزاران رسانۀ  نمود؛ چراکه این خبرگزاری، با تکیه بر قدرت تکثیر بسیار باالی پیام

های ضمنی متعددی را در قالب مدیوم  و کنار جهان، قادر است معنی کوچک و بزرگ در گوشه

گیردـ، گنجانده و  طرف مورد خوانش مخاطبان قرار می ظاهر خنثی و بی که در  عکس ـ

دهی به گفتمان قدرتِ مسلط، در قالب جریان  وسیله، نقش بالمنازع خود را برای شکل بدین

 ایفا نماید.« خصمانه برندسازی»ای جهان با رویکرد  اصلی رسانه

« برندسازی خصمانۀ»در اینجا الزم است به این نکته نیز توجه شود که آنچه در خصوص 

های رایج در گفتمان  خبرگزاری آسوشیتدپرس از بازنمایی منفی برند ملی ایران در قالب کلیشه
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چه از ایران و شناسی اشاره گردید، نباید ما را دچار این اشتباه راهبردی کند که تمام آن شرق

آید، سراسر دروغ است و مردم دنیا با یک  نمایش در می های خارجی به برند ملی ایران در رسانه

های  اند؛ چراکه سازمان ها مواجه تصویر غیرواقعی از ایران در اخبار و تصاویر این خبرگزاری

ار اخبار دروغ، زیر گاه شهرت و اعتبار جهانی خود را با انتش ای بزرگی در این سطح، هیچ رسانه

دانند، اما با  می« ای منشور اخالق حرفه»برند و در عین حالی که خود را پایبند به  سؤال نمی

گیرند، در  رویکردی که در خصوص نحوۀ چینش و انتشار کمّی و کیفی اخبار در پیش می

گفتمان کنند که در سطح کالن، مدّ نظر مدیران یا  نهایت، مخاطب را با تصویری مواجه می

حاکمی است که تحت سلطۀ آن، مشغول به فعالیت هستند. در چنین شرایطی است که جایگاه 

 شود.  کنند، برجسته می ها و نقشی که در مدیریت برند ایفا می روابط عمومی

های خبری خبرگزاری  شده از ایران در عکس بر همین اساس، تصویر منفی بازنمایی

به سازوکارهای مربوط به گفتمان حاکم بر این رسانه مربوط توان  آسوشیتدپرس را صرفاً نمی

و « دیپلماسی عمومی»دانست و در روی دیگر سکّه، باید به عملکرد ضعیف ایران در حوزۀ 

ناتوانی آن در مدیریت صحیح تصویر برند ملی خود نیز اشاره نمود که بستر و بهانۀ مناسب 

 م آورده است. را فراه  ای برای ایجاد چنین بازنمایی منفی

آنچه از منظر رشتۀ ارتباطات در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد و پژوهش حاضر نیز 

سعی در تبیین جایگاه و اهمیت آن دارد؛ ایجاد یک ساختار ارتباطاتی فعال و اثربخش در قالب 

ف برند ملی تنها بتواند تصویر مثبت و تأثیرگذاری از ابعاد مختل است که نه« دیپلماسی عمومی»

های خصمانۀ رقیبان را  المللی گسترش دهد، بلکه آثار مخرب برندسازی ایران را در سطح بین

دلیل فقدان یا ضعف عملکرد آن در ایران، منجر به  نیز کاهش دهد؛ موضوعی که متأسفانه به

 انتشار تصویری منفی از برند ملی ایران در سطح جهان شده است.
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 منابع

 ( فرهنگ، ارتباطات و سیاست خارجی، دانشگاه امام صادق، رسالۀ دکتری.2311ین )الدّ آشنا، حسام -

ها،  ها، شهرها و سرزمین ( هویت رقابتی: مدیریت نوین برند برای ملت2392آنهولت، سیمون ) -

 های بازرگانی. الدین شمس، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش ترجمه: ابوالفضل معصوم زاده و شهاب

های  های غرب، فصلنامۀ پژوهش سازی از ایران در تلویزیون  ( کلیشه2391بداهلل )بیچرانلو، ع -

 (، بهار.12)پیاپی 2ارتباطی، سال بیست و دوم، شمارۀ 

نویسان غربی، دانشگاه عالمه طباطبائی،  ( بازنمایی زن ایرانی در آثار سفرنامه2319ترابی، فاطمه ) -

 نامۀ کارشناسی ارشد. پایان

المللی اخبار دستگیری ملوانان انگلیسی، دانشگاه عالمه  ( بازتاب بین2311هرزاد )سعیدی، ش  ثابت -

 نامۀ کارشناسی ارشد. طباطبائی، پایان

ای و تحلیل افکار عمومی متقابل  ( نظریۀ بازنمایی رسانه2311ربیعی، علی و احمدزادۀ نامور، فرناز ) -

 ، پاییز و زمستان.1، شمارۀ ها، مجلۀ دانش سیاسی، سال چهارم ها و ایرانی آمریکایی

 های خاص تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: انتشار. (، تکنیک2311پور، فرامز، ) رفیع -

پنداری در نظر سرآمدان جمهوری اسالمی ایران، دانشگاه  ( مخاطب2319سپنجی، امیر عبدالرضا ) -

 عالمه طباطبائی، رسالۀ دکتری.

 ی، تهران: علم.شناسی کاربرد ( نشانه2392سجودی، فرزان ) -

های بازرگانی تلویزیون،  شناسی بازنمایی خانواده در آگهی (، نشانه2392سروری زرگر، محمد ) -

 ، پاییز.91های ارتباطی، سال هجدهم، شمارۀ  فصلنامۀ پژوهش

 شناسی، ترجمۀ لطفعلی خنجی، تهران: امیرکبیر. ( شرق2391سعید، ادوارد ) -

 ، تهران: سروش، چاپ پنجم.( فرهنگ عکاسی2319عبّاسی، اسماعیل ) -

ای  های جدید رسانه ها و فناوری ( خبرگزاری2391نژاد، علیرضا و افخمی، حسینعلی ) عبداللهی -

)مطالعۀ تطبیقی کارکردهای رویترز، آسوشیتدپرس، پی.تی.آی و ایرنا در عصر اینترنت با تأکید بر 

 ارتباطات، سال چهاردهم، بهار. –عملکردِ خبرگزاری جمهوری اسالمی(، فصلنامۀ مطالعات فرهنگ 

های جهان، تهران: سازمان چاپ و  ( شناسنامۀ خبرگزاری2313آبادی، گیتا و اسدی، عباس ) علی -

 انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

 ـ  ( تحلیل عقلی2399فیض، داود؛ میرمحمدی، سیدمحمد؛ زارعی، عظیم و ایزدخواه، محمدمهدی ) -

، دوفصلنامۀ عقل و دین، سال نهم، شمارۀ شانزدهم، بهار و «ی کشور اسالمیبرند مل»دینی جایگاه  

 تابستان.



302 2399 تابستان/  09 شماره/ شانزدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

ای و بررسی فرآیندهای متقاعدسازی؛ مقایسۀ عملکرد تلویزیون  ( اقناع رسانه2391قدیری، مهدی ) -

، دانشگاه عالمه "هاانصراف از دریافت یارانه"های ایران، کیهان و اعتماد در موضوع با روزنامه

 اطبائی، رسالۀ دکتری.طب

( سیاستگذاری جمهوری اسالمی ایران در مواجهه با دریافت 2390کاظمی قهفرخی، سیّد محمد ) -

 ای، دانشگاه امام صادق، رسالۀ دکتری های ماهواره خانگی شبکه

 ( عکاسی برای مطبوعات )فتوژورنالیسم( ترجمۀ احمد وخشوری، تهران: برگ.2312کوبِر، کِنت ) -

( فتوژورنالیسم، جلد اوّل، ترجمه و تدوین اسماعیل عباسی، تهران: وزارت 2311کوبر، کنت ) -

 ها. فرهنگ و ارشاد اسالمی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه

های کمّی و کیفی،  (، روش تلفیقی برآیند نقد روش2392گلشنی، علیرضا و قائدی، محمدرضا، ) -

 شمارۀ نهم، پائیز. شناختی، سال دوم، های روان ها و مدل فصلنامۀ روش

( بازنمایی ایران در سینمای هالیوود، فصلنامۀ تحقیقات 2311گیویان عبداهلل؛ سروی زرگر، محمد ) -

 ، زمستان.1فرهنگی، دورۀ دوم، شمارۀ 

( هنجارها در سه کتاب مقدس تورات، انجیل و قرآن )تحلیل محتوای عمقی(، 2319راد ) محسنیان -

 قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.

( وضعیت انتقاد در مطبوعات ایران، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات 2311راد، مهدی ) سنیانمح -

 ها. رسانه

های دولتمردان  ها و هنجارها نسبت به مطبوعات در گفته گیری ( جهت2313راد، مهدی ) محسنیان -

 ها. ایران، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه

های فرهنگ ارتباط در ایران: جستجو در اشعار و  ریشه ( شناخت2319راد، مهدی ) محسنیان -

 های ایرانی، تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران. المثل ضرب

افزار ام. آر. پی، مجلۀ  وسیلۀ نرم ( تحلیل محتوای عمقی و اجرای آن به2392راد، مهدی ) محسنیان -

 ن.، تابستا1مطالعات اجتماعی ایران، دورۀ پنجم، شمارۀ 

 شناسی )ویرایش دوم(، تهران: سروش. ( ارتباط2390راد، مهدی ) محسنیان -

با  "امنیت اجتماعی"( مطالعۀ تفاوت برداشت مردم از مفهوم مفهوم 2311محمدزمانی، فاطمه ) -

 نامۀ کارشناسی ارشد. مفهوم مورد نظر نیروی انتظامی از مفهوم مذکور، دانشگاه تهران، پایان

( سیدمحمد، بازنمایی ایران در مطبوعات غرب: تحلیل 2310زادۀ طالشی ) هدیمعتمدنژاد، کاظم و م -

، فصلنامۀ علوم اجتماعی، «ولت دی»، و «لوموند»، «گاردین»، «نیویورک تایمز»انتقادی گفتمان 

 .39شمارۀ 

ها و بازنمایی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، معاونت  ( رسانه2311زاده، سیدمحمد ) مهدی -

 ها. رسانی، دفتر مطالعات و توسعۀ رسانه وعاتی و اطالعمطب
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