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چکیده 
در طول هووه دگووه ذ و ه یکوی از مباحووس هیاهوی روز در عرصووه رهووا هگوا ،احووباو و افکووار ع وولمی ،بحووس
خصلمتگای قدرتگای غربی بوا م وولری اهوممی ایوران بولد اهوت .از ایون رو دالیلوی در ایون خصولمت و
ا گار هازی منفی رها های غرو دربار م ولری اهممی ایران وف ه اهت که در این پژوگش به د با آن گس یم
که به این دالیل دهت یابیم .گدف این پژوگش بررهی این ا گار هازی در حولز امنی وی و ظوامی و طبقوهبنودی
دالیل آن در دو ده ه تأثیر ذار و تأثیرپذیر میبا د .مامعه آماری برای این پژوگش م خصصین حلز گای عللم
ارتباطات و عللم هیاهی میبا د .ا باع ظری در این مطالعه از طریوق مصواحبهگوای تویم هواخ اریاف ه بوا  10فور
حاصل د .روش ل ه یری در این تحقیق ل ه یری گدف ند بلد .تجبیوه و تحلیول داد گوا براهوار رگیافوت
ظریه داد بنیاد و تکنیک دی ل فازی ولدی ا جام رفوت .وایج ظریوه داگود بنیواد شوان داد کوه مقللوهگوای
ظامی -امنی ی (تفاوت یروگای مسلح ،ح ایت از محلر مقاومت ،پیشرفتگای ظوامی و مل وکی ،تولان دفواعی،
قدرت ظامی ،ملقعیت ژئلپلی یکی ،ایوران گراهوی ،چوالش مدیود و پیوروی از هیاهوت) بور ا گوار هوازی منفوی
رها های غرو تأثیر ذار میبا ند .ایج تکنیک دی ل فازی ولدی مووت طبقوهبنودی دالیول اهو خرا

ود

شان داد که ملقعیت ژئلپلی یکی ایران ،تأثیر ذارترین دلیل ا گوار هوازی رهوا هگوای غربوی در حولز امنی وی و
ظامی ایران میبا د .گ چنین ایران گراهی دومین دلیل تأثیر ذار ناخ ه د .تأثیرپذیرترین دلیول ا گوار هوازی
منفی غرو در حلز امنی ی و ظامی م ولری اهممی ایران ،تلان دفاعی ایران ناخ ه ود .در پایوان یوب پو

از

مقایسه ایج حاصل د با ظریات ململد ،به م ع بندی و ارائه ایج پرداخ ه د.
واژهها :ا گار هازی ،ایران گراهی ،برچسب ز ی ،مایگا ظامی ،دی ل فازی ولدی.
لید 
ک 
 .1دانشجوی دکتری علوم ارتباطات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران
Ahm.afshari@gmail.com
 .2نویسنده مسئول :دانشیار ،گروه علوم ارتباطات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران
Seyed_vahid_aqili@yahoo.com
Nejati.hosseini@gmail.com
 .3استادیار ،گروه علوم ارتباطات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران
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مقدمه
گ بمووان بووا او

یووری مبووارزات مووردم در مریوان مبووارزات اداهو ع اری ا قوومو اهووممی ایوران

رها هگای وابس ه به غرو میبان تللید مح لا وحجم تللید مطالب علیه ا قومو اهوممی وموردم ایوران را
بطلر فبآیند  ،قابل تلمه ومطالعه د ای دت بخشید د وهرمایه ذاریگای مالی ،میدا ی وکواربردی
را برای مقابله با این خیبش بهکار رف ند .این رها هگا در ا عکار رویودادگای کشولرمان از خو مشوی
محلری و کم ی پیروی می کنند که بر اهار آن ،فق به ا شار اخبار منفی می پرداز د ،چنا کوه ع ود
بارشگای خبر گاران آنگا پیراملن بحرانگای هیاهی و ام اعی ،زد و خلردگا و تضاد حاک یت بوا
مردم یا حلادثی ما ند قض حقلق بشر ،تمش برای ده یابی بوه هوم گوای گسو ه ای و کشو ارم عی و
قض آزادیگای هیاهی و مد ی در ایران اهت .گ چنین این رها هگا تمش میکنند م ولری اهوممی
ایران را خطری برای کشلرگای منطقه و خاورمیا وه معرفوی اینود کوه امنیوت آنگوا را دچوار مخواطر
می اید .ده گا تبلیغوی و رهوا ه ای واتلی فرگنگوی غورو و کوار باران خبوری آن گوا آ اگا وه و بوا
بر امه ریبی به تصلیرهازی خبری و ا گار هازی 1خبری دهت میز ند و با فضای هاخ گی که ارورتاً
با واقعیتگا منطبق یست و یا از واقعیات ا گار گایی خلق می کننود کوه تنووا در راهو ای اگوداف آن گوا
با د .در فضای لین رها ه ای اید بیش رین تعامل دیپل اتیک را دیپل ات گوای مجووب بوه فنواوری گوای
لین ارتباطات و اطمعات یا مخاطبان موا ی دا ه با ند .چلن ک ر دول ی را می تلان یافت که ب لا د
با هرعت گفت ا گیب رها هگای موا ی ،بهویژ رها هگای تصلیری در هیاهت خارمی حرکت کنود.
رها هگا بازیگران غیردول ی هیاه گذاری خارمی امروز کشلرگا گس ند که فعالیت آنگا را ه مویتولان
کن ر کرد و ه می تولان ادیود رفوت .آن گوا در ف وان هون ی هیاهوت خوارمی تغییور و تحولالت
بیش اری ایجاد کرد ا د و دولوت گوا را بوه تحلیول در تصو یم یوری و امورای هیاهوت خوارمی وادار
کرد ا د .درهت به این دلیل که ف انهازی ،2تصلیرهازی و اقناع دیگران در تعاممت دیپل اتیوک و
هیاهت خارمی مایگاگی لین یاف ه ا د .قش رها ه گا در پردازش و اقناع دیگوران بسویار کلیودیتور از
ذ ه د اهت (مودی زاد و گل یار.)37:1399 ،
س ر فلذ و تأثیر ذاری رها هگا به عنولان بوازیگران قدرت نود غیردول وی در عرصوه دیپل اهوی و
 1انگارهسازی اولین بارتوسط «والتر لیپمن» در سال1920مطرح شده است( .امیرپوروبهرامیان)262:1392،

1.Discourse
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هیاهت خارمی بر دولتگای ملّی فشار میآورد و آ وا را وادار میهازد تا با و او و خیلوی فولری بوه
تجدید ظر و ایجاد تحل در هاخ ارگای مد دیپل اهی و هیاهت خارمی خلد بپرداز ود و دیپل اهوی
مدیدی را به عنلان کا لن مرکبی تمش گای دیپل اتیک خلد ایجاد ،ر د و تلهعه دگند .رهوا ه گوا در
گ کاری گای فراملی و غیرحکلم ی قش گای مو ی را برعود دار د و به امرا موی ذار ود .بسویاری از
رهووا هگووای موووا ی قوودرت وورم خوولد را دارا خلاگنوود بوولد تووا از طریوق آن ووورو دان را بوورای ایجوواد
ائ مفگایی که محدودیتگای ملی را امل ی لد مذو کنند .گماکنلن با تلمه به ر ود اببارگوای
مدرن ارتباطی ،مأملریت ده گا گای امنی ی ع دتاً بر دوش لشکر رها ه گا قرار داد د اهت .یلهو
پرو لر ،1کار نار آملزش و اه ادیار دا شگا یلیلرک ،با ا قاد از گا رها هگای غربی به ایوران ،بوه
موا ی ا ار میکند که ماگلار و تللیبیلن به صلرت «واقعی ی مجوازی» 2آفریود ا ود .وی موی لیود:
«امروز آمریکاییگا در طل ع ر ان با مسل ا ان آ نا ی ل د و چیبی از اهمم یدا ند .ح ی قوادر
یس ند کشلر

ا [ایران] را روی قشه شان دگند .وق ی می خلاه م به ایران بیایم ،به والدین خلد ف م

به ایران میروم ،آ وا خلو م لمه حرف من شد د؛ میپرهید د ایران کجاهت .ذگون آ ووا از واقعیوت
توی اهت و در آن ا گار قش بس ه اهت .اموروز آمریکوا مامعوه ای ا گوار زد اهوت .موردم آمریکوا
واقعیت را یدا ند و فق ا گار را میبینند و بر گ ین اهار ز ود

ی مویکننود (ک والی پلرو ویخ عطوار،

.)4:1386
حا با تلمه به رای حاکم بر رها هگای غربی که از دیرباز بوه د بوا ا گوار هوازی منفوی دربوار
م ولری اهممی ایران به خصلص در حلز امنی ی و ظامی بلد ا د ،مویتولان فوت ایون پوژوگش از
اگ یت و ارورت راگبردی برخلردار میبا د و به دلیل اینکه م ولری اهممی ایران ب لا د در عرصو
رهووا های اثوورات ایون ا گووار هووازی را کوواگش دگوود و بووا آن مقابلووه ایود یازمنوود دهو یابی بووه دالیول
ا گار هازی منفی رها های غرو در حلز امنی ی و ظامی اهت ،لذا ایج پژوگش حاار میتلا د برای
تدوین راگبردگای آتی م ولری اهممی ایران در حلز امنی ی و ظوامی مولرد عنایوت و اهو فاد قورار
یرد .از آ جا که این پژوگش به صلرت آمیخ ه امرا د ،گر چند بر فرایه خاصی مب نوی یسوت ،اموا
مومترین پرهش کلیدی و مفروض بنیادی عبارت اهت از:
 )1دالیل ا گار هازیگای ظامی و امنی ی منفی رها های غرو دربوار م وولری اهوممی ایوران
چیست؟
1.Yusef Progler
2.Virtual reality
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 )2تأثیر ذاری و تأثیرپذیری گریک از این دالیل به چه صلرت میبا د؟

روش تحقیق
پژوگشگا رابراهار حول ا جوام پوژوگش و یوا روش ناهوی تحقیوق مویتولان بوه طورق مخ لو
طبقهبندی کرد (حافظ یا .)176:1385 ،ازآ جا که این تحقیق به د با دالیول ا گوار هوازی منفوی رهوا های
غرو دربار م ولری اهممی ایران در حلز امنی وی و ظوامی اهوت ،لوذا تحقیوق بنیوادین و کواربردی
محسلو می لد .این پژوگش از منظر م عآوری داد گا ،از لع تحقیقات تلصیفی اهت .از منظر ولع
ا جوام ،پووژوگش حااوور در زمور پووژوگشگووای آمیخ وه بووه و ار مویرود کووه در آن داد گووای کیفوی
ردآوری د و برای هاخت تئلری از روش تحقیق کیفی و راگبرد ظریه برخاه ه از داد اه فاد د
و در بعد ک ی از رویکرد دی ل فازی ولدی برای تحلیل دالیل ناهایی د اه فاد خلاگد د.
در تحقیق حاار مصاحبه با م خصصین حلز عللم ارتباطات و عللم هیاهی به عنولان روش اصولی
ردآوری داد گا ملرد اه فاد قرار رف ه اهت .مصاحبهگای اولیه به صلرت کواممً بواز و هواخ ار یاف ه
ا جام رفت و به مرور با تلمه به پاهخگای داد د به هوااالت و کد وذاری 1مصواحبهگوای اولیوه و
پیداکردن هر خگای بیش ر برای هااالت بعدی کل هااالت تا حدی تغییر کرد .مامعوه آمواری بورای
این پژوگش م خصصین حلز گای عللم ارتباطات و عللم هیاهی میبا د .مومترین معیارگوای ا خواو
این افراد کلیدی بلدن ،ناهایی دن تله هایرین ،فوم و درک ظری از ملالع ،تنلع و ملافقت با
مشارکت خلد ان میبا د .در این مطالعه محقق مصاحبهگا را تازما ی ادامه داد که ا باع ظری حاصل
د به ل های که گرچه به مصاحبهگای آخر بدیکتور موی ولد ،اطمعوات مدیود ااوافی مورتب بوا
ملالع ک ر به چشم بخلرد .ا باع ظری در این مطالعه از طریق مصاحبهگای یم هاخ اریاف ه با  10فر
حاصل د .روش ل ه یری در این تحقیق ل ه یری گدف ند میبا د .محقق بر این بواور اهوت کوه
میتلا د با اه فاد از بصیرت و آ اگی خلد مناهبترین افراد یا رو گا را برای مطالعوه ا خواو کنود.
روش م عآوری اطمعات درتحقیق حاار روش ک ابخا های و هندخلا ی و گ چنوین مصواحبه اهوت.
یل امه مصاحبه امل 2هاا کلی بلد که بر اهار ایج مشاگد اهناد و پیشینه پژوگش و مشواور بوا
اهاتید راگن ا و مشاور ،طراحی و روایی هاا گوا یوب بور اهوار ظور م خصصوان تأئیود ردیود .تجبیوه
وتحلیل داد گا براهار رگیافت هیس اتیک ا جام رفت که امل هه مرحله کد ذاری باز ،محلری و
ا خابی اهت (اه راور وکلربین .)280:1395 ،در وایت ،موت اط ینان از مع بر بولدن یاف وهگوای حاصول از
1.coding
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تحلیلگای کیفی ،براهار معیارگای ارائه د تله کرهل و میلور ( ،)2000از روش بوازبینی تلهو
اعضاء 2( 1فر از مصاحبه ل د ان) و بررهی گ کار( 2اهاتید راگن ا و مشاور) اهو فاد ود کوه وایج
حاصل از تلافق درون ملالعی کد ذاران حاکی از پایایی قابل قبل دا ت.
جدول  .1جامعه آماری
ردیف

شغل و تخصص

تحصیالت

1

دکتری علوم سیاسی

دانشیار دانشگاه تهران

2

دکتری علوم سیاسی

استاد دانشگاه امام حسین(ع)

3

دکتری علوم ارتباطات

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی

4

دکتری

مشاور فرهنگی ورسانهای فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی

5

دکتری علوم سیاسی

پژوهشگروعضوهیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ وارتباطات

6

دکتری علوم ارتباطات

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی

7

دکتری مدیریت رسانه

پژوهشگر

8

دکتری علوم سیاسی

دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی

9

دکترررری علررروم ااتمررراعی گررررایش
مطالعات اسالمی

پژوهشگروعضوهیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ وارتباطات

10

علوم سیاسی

استاد دانشگاه تهران

تلایحی مخ صری از تکنیکگای ملرد اه فاد در ادامه آورد د اهت.
تئوریدادهبنیاد :رویکرد تئلری داد بنیاد یوک رویکورد تفسویری اهوت و حواوی مج لعوهای از
رویهگاهت که برای م عآوری و تجبیه و تحلیل ظاممند داد گای بدهت آمد در طی تحقیوق مووت
بررهی و مطالعه یک پدید برای ارائه یک ظریوه مبنوایی قیاهوی مولرد اهو فاد قورار موی یورد .منوابع
م عآوری اطمعات در روش ظریوه مبنوایی بوه دو ورو ع ود تقسویم موی ول د .منوابع اولیوه وامل
مصاحبهگا ،مشاگد مشارک ی و غیرمشارک ی ،ثبت مصاحبهگا از زمینه ملرد مطالعه و دف رچوه خواطرات
اهت و منابع ثا لیوه کوه تجوارو خصوی ،ادبیوات ملمولد و مقایسوه آنگوا را در بور موی یورد .روش
م عآوری اطمعات در تحقیق حاار روش مصاحبه اهت .مصاحبه یک لع پرهش امه فاگی اهت.
به عبارتی مصاحبهگا ،فرآیندی برای کس ب اطمعوات اهوت و مصواحبه ول د بوه صولرت وفاگی بوه
پرهشگای مصاحبه کنند پاهخ میدگد و این لعی تباد دوهلیه اهت.
دیمتلفازیشهودیبامقادیربازهای:تکنیک دی ل برای اولین بار در ملهسه  BMIهولئی  ،در
1. Member Checking
2.Peer debriefing
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ها  1972در پروژ ای که در مرکب تحقیقاتی ژ ل امرا د بلد ،اه فاد د .امگای فازی ولدی بوا
مقادیر باز ای به ر زیر میبا د :
مرحله :1م عآوری عبارتگا و یا گ ان داد گای کممی از طیو

مدیود ترمیحوات .بوا تلموه بوه

تعداد خبر ان و بر اهار عبارات کممی مدو  2از خبر ان خلاه ه د که تأثیر گر عامل بر دیگوری
را با اه فاد از مج لعه  IVIFمشخص ایند .
جدول  .2معیار ترجیحات در روش )Abdullah et al. , 2019: 210( ،IVIF-DEMATEL
معیار ترایح زبانی

عبارت عددی

بدون تأثیر

0

تأثیر کم (خیلی کم)

1

تأثیر متوسط (کم)

2

تأثیر زیاد

3

تأثیر بسیار زیاد

4

IVIFS
)]([0.050, 0.150], [0.750, 0.850], [0.000, 0.200
)]([0.050,0.150],[0.750,0.850],[0.000,0.200
)]([0.175, 0.325], [0.525, 0.675], [0.000, 0.300
)]([0.175,0.325],[0.525,0.675],[0.000,0.300
)]([0.450, 0.550], [0.350, 0.450], [0.000, 0.200
)]([0.450,0.550],[0.350,0.450],[0.000,0.200
)]([0.725, 0.775], [0.175, 0.225], [0.000, 0.100
)]([0.725,0.775],[0.175,0.225],[0.000,0.100
)]([0.875, 0.925], [0.025, 0.075], [0.000, 0.100
)]([0.875,0.925],[0.025,0.075],[0.000,0.100


مرحله :2محاهبه وزن گر تص یم یر د  :محاهبه وزن گر تصو یم یر ود بوا اهو فاد از مودو  3و
رابطه  1محاهبه می لد.
رابطه 1

U
L
U
𝑛
1
2 − |μL𝑖 (𝑥) − νL𝑖 (𝑥)| − |μU
)𝑥( 𝑖 (𝑥) − ν𝑖 (𝑥)| + πi (𝑥) + πi
[ ∑
]
U
U
U
L
L
L
𝑛
)𝑥( 𝑖=1 2 + |μ𝑖 (𝑥) − ν𝑖 (𝑥)| + |μ𝑖 (𝑥) − ν𝑖 (𝑥)| + πi (𝑥) + πi

= )𝐴(𝐸


جدول  .3معیار ترجیحات برای محاسبه وزن تصمیمگیرندگان)Abdullah et al. , 2019: 210( ،
معیار ترایح زبانی

IVIFS
)]([0.050,0.150],[0.750,0.850],[0.000,0.200

بسیار بی اهمیت
بی اهمیت

)]([0.175,0.325],[0.525,0.675],[0.000,0.300

متوسط

)]([0.450,0.550],[0.350,0.450],[0.000,0.200

مهم

)]([0.725,0.775],[0.175,0.225],[0.000,0.100

بسیار مهم

)]([0.875,0.925],[0.025,0.075],[0.000,0.100

مرحله :3تج یع ترمیحات تص یم یر د ان :با اه فاد از رابطه  2ترمیحوات تصو یم یر ود ان را
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با یکدیگر تج یع کرد و به یک عبارت  IVIFوایی دهت مییابیم.
n

λj

(νU
)] ) j

رابطه 2

λj

∏ (νLj ) ,

j=1
λj

n

λj

(1 − μU
∏[ j ) ] ,

j=1

)] ) (νLj

n

n

λj

∏ (1 − μLj ) −

j=1

n

λj

∏ (1 − μLj ) , 1 −

j=1
λj

(νU
∏j ) ,

j=1

n

λj

n

∏ ([1 −

j=1

(1 − μU
∏j ) −

j=1

n

∏[(

j=1


مرحله :4مقادیر قطعی رواب  /ماتری

مس قیم اولیه را یب با اه فاد از محاهوبه ور آ روپوی IVIF

که در رابطه  2آمد محاهبه میکنیم .ماتری

مس قیم اولیه که با روش فازی ولدی با مقوادیر بواز ای

محاهبه د اهت وروری ام او روش دی ل مویبا

ود کوه مطوابق بوا ()Abdullah et al. , 2019: 209

ا جام می لد.

ادبیات نظری
یل گای مخ لفی درا گار هوازی بوه کار رف وه موی ولد ،درایون مقالوه بوه مفواگیم کلیشوههوازی،
برمس ههازی و تکنیکگای ملرد اه فاد در ا گار هازی پرداخ ه می ولد ،گ چنوین بوه منظولر درک
بو ر ملالع ،بس ر تاریخی ( گا رق به غرو) و اهمم رها های د براهار یاف وهگوای ادوارد هوعید
اه فاد د اهت.

کلیشهسازی

1

کلیشه عبارت اهت از تنب دادن ا سانگوا بوه مج لعوهای از ویژ ویگوای خصوی ی مبالغوهآمیوب و
مع لالً منفی .فلکل کلیشههازی را لعی بازی «قودرت/معرفت» موی امود .قودرت ،مع ولالً ورو گوای
زیردهت و طرد د را گدف می یرد .این امر امل اع ا قدرت ادین برای معرفی کسی یا چیوبی
به یل ای معین از طریق رویهگایی باز ایی می لد .کلیشههازی در این اع ا خشول ت وادین یوک
عنصر کلیدی اهت (مودی زاد .)19-21 :1387 ،
در دگه اخیر درپی تشدید تعارض بین ایران وغرو اگد برمس هتر دن تصلیر ایران و ایرا یان در
رها هگای غربی بلد ایم ،در تصلیر باز ایی د از ایران ،رها هگای غربی از یک راگبرد واحد اه فاد
آن را به کلیشه تبدیل کرد ا د .در فرگنگ عامه غرو مودرن ،اهومم و م وولری اهوممی ایوران را بوه
عنلان منبع خشل ت ،وحشت و عدم آرامش درخلد و برای دیگران معرفی د اهت.

1. Stereotyping
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برجستهسازی

1

به اع قاد "بر ارد کلگن" ،رها هگا م کن اهت در بیش رملاقع در ف ن ایون ک وه بوه موردم کوه چوه
فکرکنند ملفق با ند اما به طلرع د  ،آ وا در ف ن این ک ه به خلا ند ان که رامع به چوه فکرکننود،
ملفق گس ند (دییرینگ .)3:1385 ،این برمس ههازی رها هگای غربی را مویتولان بوه واول در بحوس
فعالیتگای گس های ،مل کی و ظامی ایران دررها هگای غربی مشاگد

انگارهسازی

لد.

2

ا گار یا تصلیر از هه قس ت تشکیل د اهت :احسوارگوا ،ادراک ،آ واگی و ع لکورد .در بعود
احساهی یا ارز ی ،دوهت دا ن یا دوهت دا و ن یوک ملاولع یوا ویئی مود ظر اهوت و اغلوب بوا
ملافقت یا عدم ملافقت ادراکی هر و کار دارد .بعد ادراکی یا آ اگی یک ا گار  ،دا ش موا از طبیعوت
گ یشگی یا ملق ی ملالع ملرد ظر اهت و خصایص مس قل آن را بیوان مویکنود .اموا بعود ع لکوردی
ا گار  ،با منبهگای رف اری فرد ،چگل گی برخلرد با ملالع ملرد ظر و ترکیبگا و مشخصوهگوای آن
هروکار دارد (ملال ا.)16:1384 :
تکنیکگای ا گار هازی که تله رها هگا ا جام میپذیرد:
رها هگا باهرکلو افکار از طریق حذف حقایق و اگی حذف بخشی از آن و ا با ااوافه کوردن
بخشی غیرواقعی به ا گار هازی میپرداز د و ا ر حذف رقیب میسّر شد دهت به تخریب او میز ند ،از
دیگر تکنیک گای ا گار هازی برچسب زدن و ایجاد یک حلز معنایی منفی برای هرکلو ملاولع و
فرد ملرد ظر اهت ،رها هگا از فرضگای بازدار د یب اه فا می ایند به عنلان مثا برای تثبیت بلدمه
ظامی هعی میکنند بلدمه وادگای دیگر را بوا فراویات بازدار ود مووار کننود .گ چنوین رهوا ه گوا از
تکنیک ا قا و محاور صلری بور برد وگر ما به فع رها ه با د مدعی می ل د و گر ما به اررش
با د مدافع ،اگی اوقات یبباتحت الشعاع قرار دادن مح لا ویاتنب ملالعات بوه یوک هوطح خفیو
اقدام می ایند ،رها هگا از تلازن دروغین بور برد و می لیند ما م لازن اخباررا شوان مویدگویم ولوی
تلازن معنایی وملد دارد و فق تلازن صولری اهوت .کادربنودی یوب از تکنیوک گوای مولرد اهو فاد
رها هگاهت به این معنا آیا ما در حقیقت تاریخ را که ادعا می لد پخش ز د اهت میبینیم یا حادثهای
خاص را که به تشخیص و ا خاو رها ه اهت بر میخلریم .در پل ش رهوا ه ای از ولع ا گوار هوازا ه
1.Agenda setting
2.Image Making
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علت و چرایی رویدادگا ارائه ی لد و مخاطبان گیچ ا در ییابند که چرا اینطلر د و اهاهاً چورا
فمن واقعه رخ داد .ا ر ملاو این چراگا ململد گم با د ولعی پاهوخ پنووا ی بوه فوع فرهو ند اهوت
( وکرخلا  .)183:1382 ،از ل هگای دیگر ا گار هازی میتلان به فیلم  300یا ا شار رمانگای م عدد ما ند
رمان «محافظت و دفاع»که درآن بیان د ایران میلیاردگا دالر صرف هاخت تسلیحات گس های ولد
اهت ا ار کرد.

بستر تاریخی
هعید 1می لید " :رق ناهی واژ ای عام اهت که برای تلایح ت ار و بدیکی غرو بوه ورق
در اه خدام درآمد  .رق ناهی عبارت از لعی هبک غربی در رابطه با ایجاد هلطه ،تجدید هواخ ار،
دا ن آمریت و اق دار بر رق اهت که گ ه تعری

خلیش را از این می یرد که غرو طی روزگوایی

تلا س ه اهت با پرورش تعریفی از رق به باز تعری

بور ورقی گوا

مسل

لد .لذا برای باز ایی خلد فق

خلد بپوردازد و طبوق گ وان تعریو

کات منفی را به رق سبت میدگد (هعید.)57:1371 ،

اسالم رسانهای شده
گدف از ارائه اهمم رها های د این اهت که چگل ه کار ناهوان و رهوا هگوا تعیوین مویکننود موا
سبت به موان به ویژ موان اهمم چه تفکری باید دا ه با یم .با تلمه بوه یافوتگوای هوعید موی ولد
اه نباط کرد که غرو با تلمه به هیاهتگا و منافع خلد اهومم را آ طولر کوه مویخلاگود بوه مخاطبوان
عراه میکند .وی مسایلی ظیر افکار ع لمی ،ده کاری و کا الیب کردن ا دیشه مردم؛ در کنوار تقلیود
حکام کشلرگای موان اهمم از غرو را که مدام برای هاخ ن افکار ع لمی بر طبل تبلیغات میکلبند،
مد ظر قرار میدگد .از دید ا هعید غربی گا با دیدی م ناقض بوا مووان اهومم رف وار مویکننود از یوک
طرف آ وا با موا ی که فتخیب اهت روبرویند و خلد تا حدودی احسار وحش ناکی سبت به ک بولد
ا رژی دار د و از هلیی دیگر حال ی خص ا ه سبت به باورگای آ وا و اهمم دار د ،هیاهت گای دو ا ه
غرو در رویایی با برخی از کشلرگای اهممی گم از این رو میبا د (هعید.)51:1379:

مبانی نظری
باتلمه به مفاگیم عنلان د در ادبیات ظری و یل گای ا گار هازی ،ظریهگای برمسو ههوازی و
1.Edward Said

15

نشریه علمی مدیریت و پژوهشهای دفاعی ،سال بیستم ،شماره  ،92تابستان 1400

باز ایی به عنلان مبا ی ظری ارائه می ردد.
نظری هبرجس تهس ازی :1مووک کوولمب 2و وواو ،3اول وین مطالعووه هیس و اتیک را در موولرد فرا ویه
برمس ههازی در ها  1972بارش کرد ا د .آنگا در تحقیق ها  1968خلد بر روی دو مالفه ت رکب
کرد د :آ اگی و اطمعات .آ وا با مطالعه برمس ههازی در مبارز ریاهت م ولری ها ( 1968ایاالت
م حد آمریکا) ،این فرایه را مطر کرد د که رها هگای م عی برای گر مبارز هیاهی ،اوللیوتگوایی
را تعیین میکنند و بر اگ یت گرشگا سبت به ملالعگای هیاهی اثر می ذار د .آ وا مطالعه خولد را
با ت رکب بر «رأیدگند ان تص یم گرف ه» ا جام داد د؛ زیرا کسا ی که گنولز تصو یم گرف وها ود ،بایود
مس عدترین افراد برای آثار برمس ههازی با ند" .کامبب" و " او" به این یجه رهید د ،که رهوا هگوای
م عی تأثیر قابل تلموی بر آ چه که رأیدگند ان به عنلان ملالعات موم و اهاهی رقابوت ا خابواتی
میدا ند ،برمای می ذار د .روز امه گاری که برای اولین بار اصطم برمس ههازی را به کار برد وال ر
لیپ ن 4بلد (هلرین و تا کارد.)327:
نظریهبازنمایی:5براهار رویکرد اه لارت گا  ،6هه بردا ت اصلی و م فاوت از باز ایی رها های
وملد دارد :خست ظریهگای بازتابی ،هپ

ظریهگای تع دی و در وایت ظریهگای برهاخ ی ،گا بوا

پذیرش رویکرد برهاخ ی ،مبنی براینکه ما معا ی را میهازیم و این ع ل را به واهطه ظامگای باز وایی
مفاگیم و شا هگا ا جام میدگیم ( )Hall,1997:24-25این بحس را مطر میکندکوه :رهوا هگوا واقعیوت را
بازتاو یدگند بلکه آن را به صلرت رمب و شا ه درمویآور ود و بوه صولرت وادین و وه مب نوی بور
واقعیت ا عکار میدگند ( )Ibid:72به عقید گوا در مسویر باز وایی ،دواهو راتژی تلهو رهوا هگوا در
ده لر کار قرار می یر د« :کلیشههازی» و «طبیعیهازی» .

مدل نظری
مد ظری پژوگش حاار به ر ذیل میبا د:

1.Agenda setting Theory
2.McCombs
3. Shaw
4. Walter Lippmann
5.Representative Theory
6.Stuart Hall
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پیشینه پژوهش
با تلمه به بررهیگای صلرت رف ه پژوگشگای مخ لفی در خصلص مریانهازی خبری و قوش
رها هگا در مریانهازی ا جام د اهت ،اما به صلرت خاص پژوگشی دربار دالیل ا گار هازی منفی
رها های غرو در خصلص م ولری اهممی ایوران ا جوام شود اهوت ،علویایحوا بوه چنود ل وه از
تحقیقات ا جام د که میتلا ند سب اً رابطه بدیک ری به این ملالع دا ه با ند ا ار می ائیم.
مع د ژاد و مودیزاد تالشی ( )1384در تحقیقوی بوا عنولان باز وایی ایوران در مطبلعوات غورو:
تحلیل ا قادی ف ان « یلیلرک تای ب» « ،اردین»« ،للمل د» و«دیللت» ا جوام داد ود ،رویکورد ظوری
اتخاذ د در تحقیق ،ایدئلللژی و ف ان رق ناهی به عنولان ظوام باز وایی ورق در غورو اهوت.
ایج به دهت آمد حاکی از آن اهت که «تروریسم» و «بنیاد رایی اهممی» کلیشهگای

ایلا گارا و

اصلی گس ند که تله مطبلعات غرو ملرد اه فاد قرار می یر ود .ایون دو کلیشوه در واقوع اهومم و
ایران را در رها هگای غربی ،به عنلان تودید علیه صلح ،دملکراهی و مدر یباهیلن باز وایی مویکننود.
تحلیل یا تقلیل مس ر ایران بوه ولعی تودیود مضواع

تحوت عنولان بنیواد رایی اهوممی و تروریسوم

بینال لل ،این کشلر را بیش ر از «دیگران» برای غرو و هایر قاط موان خطر اک ملل میدگد.
پاکباد ( )1387تحقیقی با مریانهازی خبری به مثابه کل مدید مریان یکسولیه اطمعوات ا جوام
داد اهت .ایج به دهت آمد حاکی از آن اهت که در د یای امروز ،خبر به عنلان مومترین محصول
رها هگای م عی؛ از مایگا ویژ ای در تعیین خ مشیگا و ا اعه آ وا برخلردار اهت .ملامع پیشورف ه
غربی با در اخ یار دا ن ابر رها هگا و مو ورین مراکوب خبوری د یوا ،در مریوانهوازیگوای خولد بوور
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فراوا ی از خبر میبر د ،این کشولرگا بوا ومولد ادعوای عینوی رایوی ،بوا ایجواد فضوا و ملهوازی علیوه
کشلرگایی که هیاهت وخ مشیگایشان مطابق باهیاهتگای آنگاهت تصلیر غیرواقعی،

را کننود

و مخدوش از وقایع و رخدادگای این ملامع در معرض دید تلد گای مخاطوب قورار مویدگنود .کشولر
ایران یب از م له ملامعی اهت که به دلیل ماگیت اد اه ع اری خلد ،درطل ها گای پ

از ا قمو

اهممی ،گ لار در معرض مریانهازیگای منفی رها هگای خبری غرو بلد اهت.
افقوی ( )1394در مقالهای با عنلان مریان رها های از ظر تا ع ول بوه ایون یجوه رهوید اهوت کوه
مریانهازی رها های تدبیری اهت که وهایل ارتباط م عی به کار میبر د تا مخاطب را با خلد گ ورا
کنند .در گا او به مریانهوازی ،منبو منفوی آن در ذگون توداعی موی ولد؛ درصولرتی کوه ا گیوب
مریانهازی ،گ لار تخریبی یست؛ بلکه هاز د ی گم میتلا د گدف مریانهوازی تلقوی ولد ،پو
مریانهازی ما ند

شیر دولبه ع ل میکند.

بیچرا لل ( )1394پژوگشی با عنلان کلیشههازی از ایران در تللیبیلنگای غرو؛ د کلیشه رهوا های
در پا بد مس ند بر بید دربار ایران ا جام داد .در دگه اخیر ،در پی تشدید تعارض بین ایران و غورو،
اگد برمس هتر دن تصلیر ایران و ایرا یان در رها هگای غرو ،بولیژ تللیبیولنگوای اروپوا و امریکوا
بلد ایم .در تصلیر باز ایی د از ایران در این تللیبیلنگا ،ویژ وی یوا یوک راگبورد باز وایی بسویار
بارزی مشاگد می لد که در اصطم از آن به کلیشههازی یاد می لد .در مقالوه حااور ،تومش ود
اهت تا به این هلا پاهخ داد لد که ایران در تللیبیلنگای غرو چگل ه باز ایی ود اهوت بورای
پاهخ به این پرهش 15 ،مس ند بر بید پخش د در این بکهگای تللیبیول ی بوا روش تحلیول شوا ه
ناخ ی ،تحلیل د ا د .تحلیل مس ندگای بر بید شان میدگد که تللیبیلنگای اروپا و امریکا از ها
 2002به این هل ،د کلیشه بارز از ایران را به طلر پیله ه تکرار کرد ا د و در باز ایی از ایران ،بر ایون
کلیشهگا پافشاری دا ها د.
الدین صادقی و رحی ی ( )1397مقالهای با عنلان پروژ ایران گراهی و منافع مالی مج عگای
ظامی -صنع ی غرو در منطقه خلیج فارر ا جوام داد ود .در ایون راهو ا ،دول وردان هیاهوی غربوی در
حرک ی گ سول بوا مودیران مج وعگوای ظوامی -صونع ی بطولر پیلهو ه ایوران را تودیودی علیوه امنیوت
کشلرگای عرو منطقه خلیج فارر مطر هاخ ه و با تأکید بر خطر ایران گس های ،این تودیود را بسویار
گراهناک ملل ر میهاز د؛ امری که درپی خلد هرمایهگوای ملوی گنگف وی را بوه پی ا کواران دفواعی
مج عگای ظامی -صنع ی غرو هرازیر می اید .با تلمه به این موم ،پرهش اصلی پژوگش حاار این
اهت که چه رابطهای بین پروژ ایران گراهی و منافع مالی مج عگای ظامی -صونع ی غورو در منطقوه
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خلیج فارر وملد دارد؟ برای پاهوخ بوه پرهوش یاد ود  ،ایون پوژوگش فراویه حااور را بوه هونجش
می ذارد :مج عگای ظامی -صنع ی از خلق پروژ ایران گراهی ،درپوی بیشوینه هواخ ن منوافع تجواری
خلد از طریق س رش صادرات اهلحه به کشلرگای منطقوه خلویج فوارر و دامون زدن بوه رقابوتگوای
بیپایان تسلیحاتی در این منطقه گس ند .روش تحقیق در این پوژوگش تحلیلوی -تلصویفی اهوت و ابوبار
ردآوری اطمعات ک ابخا های اهت.
ابراگی ی فر ( )1398در مقاله خلد بوه قوش رهوا ه در تصلیرهوازی منفوی از مسول ا ان و غورو در
عرصه ارتباطات هیاهی پرداخت .گدف از این تحقیق ،بررهی دو زمینه م فواوت اهوت کوه شوان دگود
غرو و کشلرگای مسول ان منطقوه تومش مویکننود توا بوا روشگوای م عوددی بوه معرفوی یکودیگر در
رها هگای خلد بپرداز د .این مقاله بر حل ملل مسل ا ان و غرو در رها هگای اهممی و غربی ت رکوب
میکند .رها هگای اهممی در این مقاله ،بر کشلرگای مسل ان خاورمیا ه م رکب اهت .روش :بر اهوار
مک ب فرا کفلرت ،رها هگا با دهتکاری و مووتدگوی اذگوان ،تصولیری از مووا ی تحوت کن ور را
ترهیم میکنند .بر این اهار ،این مقاله تلایح میدگد که رها هگا با ا شار پیوامگوایی کوه کلیشوهگوای
منفی را ایجاد و تقلیت میکنند و مفاگیم غل را ارائه میدگند ،در برابر درک م قابل ع ل میکنند.

یافتهها
یاف هگای این تحقیق بر احساهات دوهولیه خصولمت میوان غورو و مسول ا ان خاورمیا وه در قالوب
فعالیتگای رها های تأکید دارد .این یاف هگا در پاهخ به پرهش اصلی این تحقیق بور ایون مسوئله تأکیود
دارد که دو منبع مخ ل

ه تنوا دو بینش م فاوت از کست و ملفقیوت ارائوه مویدگنود ،بلکوه بوهطولر

قابلتلموی بر این مسئله ا ار دارد که در ملرد ایجاد یک معیار خاص ،رها هگا مفاگیم بسیار م فواوتی
را در ملرد منازعات بیان میکنند.

نتیجهگیری
یجه یری این تحقیق برایند فرایه این مقاله اهت مبنی بر اینکوه رهوا هگوای کشولرگای مسول ان،
غرو ،خصلصاً امریکوا را اهاهواً د و ن و تومشگوای آنگوا در راهو ای منوافع اهو راتژیک در منطقوه
خاورمیا ه تفسیر میکنند .رها هگای غربی اهمم را تودیدی برای غرو معرفوی مویکننود و بوا ماگم وه
ملل دادن ارزشگای اهممی ،تمش به هر گل ی منبشگای اهممی دارد.
ارغامی خسروی و گ کاران ( )1399در پوژوگش خولد بوه توأثیر پوروژ ایوران گراهوی در راگبورد
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منطقهای مدید اهرائیل پرداخ ند .طبق هند امنیت ملی اهرائیل در ها گای  2019و  2020اهرائیل قصد
دارد تا با مطر کردن پروژ ایرانگراهی ،در راگبرد منطقهای مدید خلد عمو بر بسیج کردن ظرفیت
غوورو و در رأر آن ای واالت م حوود  ،بوورای ملووب ح ای وت ب ویدری وغ از ای ون رژی وم خصلصووا اعووراو
خلیجفارر و مشخصاً عربس ان هعلدی ارتباط برقورار کورد و از ایون طریوق عومو بور تشودید فضوای
ادایرا ی در غرو آهیا ،تلافق و راایت ع لی اعراو را علیه م ولری اهممی ایران بوا خولد گ ورا
کند .در حقیقت ،پرهش کلیدی در این مقاله این اهت که س رش ایران گراهوی در راگبورد منطقوهای
مدید اهرائیل چه تأثیری دا ه اهت؟ روش پژوگش در این مقاله تلصیفی -تحلیلی اهت .ایج حاصله
از این پژوگش ملید آ سوت کوه گودف اهورائیل از سو رش ایورانگراهوی بوه دلیول بویم از فولذ ظوام
م ولری اهوممی ایوران در منطقوه خاورمیا وه اهوت و در واقوع بوا اهو فاد از اببارگوای ملمولد ما نود
برخلردار بلدن از ح ایت آمریکا و آغاز طر دوه ی با کشلرگای عربی قصد دارد تا بیش از پیش در
پیشبرد مسئله ایرانگراهی تمش کند.
در مدو  1رابطه پیشینه پژوگش با ملالع تحقیق حاار ملرد بررهی قرار رفت.
جدول .1رابطه پیشینه با موضوع تحقیق حاضر
عنوان پژوهش

نتایج بدست آمده

ارتباط با موضوع پژوهش

بازنمایی ایران در مطبوعات
غررررب :تحلیر رل انتقرررادی
گفتمان«نیویرورک ترایمز»،
«گررراردین»« ،لومونرررد» و
«دیولت»

«تروریسررررم» و «بنیرر رادگرایی اسررررالمی»
کلیشههای شمایلانگارانة اصرلی هسرتند کره
توسط مطبوعرات غررب مرورد اسرتفاده ررار
میگیرند.

این دو کلیشه در وا ع اسرالم و ایرران را
در رسانه های غربری ،بره عنروان تهدیرد
علیه صلح ،دموکراسری و مدرنیزاسریون
بازنمایی میکنند.

اریان سازی خبری به مثابه
شکل ادید اریان یکسویه
اطالعات

در دنی رای امررروز ،خبربرره عنرروان مهمترررین
محصول رسانههای امعی؛ ازاایگراه ویرژهای
در تعیررین خررط مشرریهررا واشرراعه آنهررا
برخورداراسررت .اوامررع پیشرررفته غربرری بررا
دراختیارداشتن ابررسانه ها و مهمترین مراکرز
خبری دنیا ،دراریانسرازیهرای خرود بهرره
فراوانی میبرند.

این کشورها با واود ادعای عینیگرایی،
با ایجاد فضا و اوسازی علیه کشورهایی
که سیاست و خط مشی هایشان متباین
بررا سیاسررتهررای آنهاسررت ،تصررویر
غیروا عی ،گمرراه کننرده و مخردوز از
و ایع و رخدادهای این اوامع درمعرض
دید مخاطب رار میدهند.

اریان رسرانه ای از نظرر ترا
عمل.

به این نتیجه رسیده است کره اریرانسرازی
رسانهای ،تردبیری اسرت کره وسرایل ارتبراط
امعی به کار میبرند تا مخاطرب را برا خرود
همراه کنند.

رسرررانههرررای غربرری مررریتواننرررد برررا
اریان سازی منفی خبری مخاطب را برا
نگرزهای خود همراه کنند.
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یافتههای تحقیق
یافتههایکیفی .گ ا طلر که ف ه د ،تجبیه وتحلیل داد گای کیفی بر اهار تحلیل مصاحبهگا
به روش داد بنیاد ا جام د .تحلیل داد گا بعد از روع اولین امگای م عآوری داد گا آغاز ردید و
هپ

عقاید و ا دیشهگای اه خرا

د  ،م عآوری و تحلیل داد گا را گدایت کرد ود .ایون فراینود توا

ا وای پژوگش ادامه یافت .زیرا عقاید ،مفاگیم و هااالت مدید به طلر مرتب تللید ردید دکه محقق
را به مفاگیم و منابع مدید داد گدایت کرد د .برای کل یری مفولم از اب دای م عآوری داد گوا بوه
کد ذاری و تحلیل آ وا پرداخ ه د .هه مرحله کد ذاری که برای تکلین منسجم و مشرو ظریه بوه
کار رف ه بلد د .محقق در کد وذاری بواز خو بوه خو داد گوا را بواز گری ولد و فراینودگای آن را
تشخیص داد و با اه فاد از کل ات و عبارات آنگا را کد ذاری لد .هپ

با مقایسه مداوم کودگا از

ظر تشابه و تفاوت درمفاگیم ،طبقات کل رف ه و ویژ یگا و ابعاد گریک از آنگا تعیین ردیود .در
مرحله دوم طبقات با یکدیگر م صل ش ه و مج لعهای از قضایا را هاخ ند .در وایوت در طوی ارتبواط
ا خابی ام بامی تحلیلی بر روی ت ام مراحل صلرت رفت ،طبقات با یکدیگر تلفیق د د .حاصل این
مرحله طبقه اصلی بلد و در حقیقت یجه پاالیش د کدگای اولیه بلد .پو
مدو  4ایج کد ذاری باز و مقلالت اه خرا

از ا جوام مصواحبهگوا در

د در مرحله او ممحظه می لد.

جدول  .4نتایج کدگذاری باز
کدهای باز

مقوله ها

نیروهای نظامی ایرانی فکری و اعتقادی هسرتند  -تفراوت نیروهرای مسرلح  .ا .ا برا
سایرکشورها.

تفاوت نیروهای مسلح

حمایت از نیروهای حزب اله ،حشدالشعبی و نیروهای انقالبی یمن  -حمایت مرادی و
نظامی  .ا .ا .از محورمقاومت  -حمایت از محور مقاومت  -حمایت تسرلیحاتی  .ا .ا.
از محور مقاومت – نفوذ و کمک نظامی  .ا .ا در منطقه و برخی کشورهای آمریکرای
التین  -حمایت نظامی از حزب الره لبنران  -حمایرت مستشراری از محورمقاومرت -
کمک مستشاری  .ا .ا .به کشورهای همسو  -فروز تسلیحات به کشرورهای منطقره
 -ترس از نفوذ ایران در آفریقا و آمریکای التین.

حمایت از محور مقاومت

ترس از پیشرفتهای نظامی  .ا .ا  -توانمندی موشرکی  .ا .ا  -دسرتاوردهای نروین
نظامی  .ا .ا  -توانمنردیهرای نظرامی و توسرعه ررفیرتهرای تسرلیحاتی بره ویرژه
موشررکی -ترروان موشررکی و مرراهوارهای  .ا .ا  -دسررتاوردهای ادی رد  .ا .ا درحرروزه
دفاعی.

پیشرفتهای نظامی و موشکی

توان دفاعی .ا.ا  -درت بازدارندگی .ا.ا  -دکترین سیاسی  .ا .ا دفاعی اسرت. -ا.ا
ادر به تأمین امنیت خود میباشد  -حفظ تمامیت ارضی و حفظ مواودیت  .ا .ا.

توان دفاعی
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رردرت نظررامی  .ا .ا  -ترروان برراالی تسررلیحاتی  -رردرت موشررکی  .ا .ا  -ترررس از
ابر درت شدن  .ا .ا درحروزه نظرامی  . -ا .ا .ردرت بالمنرازع نظرامی در منطقره و
خاورمیانه است -خطر نظامی  .ا .ا برای متحدان غرب بره ویرژه اسررا یل -همکراری
نظامی با چین و روسیه.

درت نظامی

مو عیت خاص ژ وپلیتیکی  .ا .ا  -ایران طب هوانوردی منطقه است -مو عیرت .ا.ا
شاهرگ حیاتی غرب است  -عدم دسترسی غرب به اطالعات کشورهای شمالی. -ا.ا.
در کمربند امنیتی شرق رار گرفته است . .ا .ا سرپل آسیا و اروپاست.

مو عیت ژ وپلیتیکی

ایران هراسی و فروز تسلیحات  -ایران هراسی و فروز سرالح بره کشرورهای عربری
منطقه  -ایران هراسی و فروز تسلیحات به کشورهای همسایه.

ایران هراسی
چالش ادید

 .ا .ا هژمونی غرب را به چالش کشیده است  -انگ تمدن غرب و اسالمی.
دالیل نظامی در ذیل مسا ل سیاسی رار میگیرد.

پ

پیروی از سیاست

از ا جام کد ذاری محلری و ا خابی ،از مج لع  32ظر در خصلص دالیول ظوامی -امنی وی

موورتب بووا مقوولالت اه و خرا

وود از ووبار گووای مصوواحبه وول د ان ،ح ای وت از محوولر مقاومووت و

پیشرفتگای ظامی و مل وکی م وولری اهوممی ایوران گرکودام بوا  %21.87مو ورین علامول دالیول
ظامی -امنی ی بلد و قدرت ظامی و تلان دفواعی بوا  %12.5در رتبوه دوم قورار رف وها ود ،مقللوهگوای
ملقعیت ژئلپللی یکی و ایران گراهی بوا  %9.37درمیا وه قرار رف وه و مقللوه چوالش مدیود و پیوروی از
هیاهت به ترتیب با  %6.25و  %0.03از ک رین اگ یت برخلردار میبا وند .وایج در مودو  5آورد
د اهت.
جدول  .5فراوانی مقوالت استخراج شده
عالمت اختصاری

مقوالت

تعداد نظرات مصاحبه شوندگان

درصدمقوالت

R1

تفاوت نیروهای مسلح

1

3.12%

R2

حمایت از محور مقاومت

7

21.87%

R3

پیشرفتهای نظامی و موشکی

7

21.87%

R4

توان دفاعی

4

12.5%

R5

درت نظامی

4

12.5%

R6

مو عیت ژ وپلیتیکی

3

9.37%

R7

ایران هراسی

3

9.37%

R8

چالش ادید

2

6.25%

R9

پیروی از سیاست

1

0.03%

-

امع نظرات

32

100%
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در ادامه تعری

گریک از مقلالت امنی ی و ظامی اه خرا

د تشریح د د.

نیروهای مسلح
مولاموع ا سا ى براى حفظ حکلموت  ،اهو قم و ت امیوت اراوى و توأمین امنیوت خولد وا بیر از
فوراگم لدن یروى ظامى گس ند .اه قم و امنیت گر کشلر و دولت اعم از داخلى و خارمى یوب در
پرتول قودرت و تولان ظوامى توأمین موى وردد .از ایون رو کشولرگاى مخ لو

بودین منظولر تشووکیل و

هازما دگى یروگاى مسلح خلد را در راه اى دفع خطرگاى خارمى و داخلى طراحى مىکونونوود و بووا
توشوکویول هوازموانگا و وادگاى

ظامى خاص ،افراد کارآمد و تلا ا را به اه خدام در مىآور د ( ظرپلر،

.)137:1386

محور مقاومت
محلر مقاومت یوک ائو مف ژئلپلی یوک منطقوهای ،مرکوب ازمج لعوه بوازیگران دول وی (ایوران و
هلریه) وغیردول ی (حبو اهلل لبنان و ح ار) اهوت کوه منوافع مشو رک ملوی و ایودئلللژیک دار ود و
تمش میکنند با هیاهتگای مس قم ه و مقاومت محلر خلد ،ظوام هولطه بوا محلریوت ایواالت م حود
آمریکا را قد کنند (رااخلا .)1:1392 ،

پیشرفتهای تسلیحاتی (نظامی وموشکی)
تسلیحات ظامی و مل کی ،هم گایی گس ند که از آ وا بورای ا وودام ا ولاع وهوایل قلیوه زرگوی،
ا لاع ناور ،وهایل پروازی ،پناگگا گا و اه حکامات د ن اه فاد می ردد و یکی از حیواتیتورین و
پر کاربردترین تسلیحات ملرد یاز گر یروی مسلحی بش ار میرو د (اح دی معین.)86:1386 ،

توان دفاعی
درفرگنوگ دفوواعی -امنی وی ،علوم وگنربکووار یری گ ووه قوودرت کشولر درموووت مقابلووه باتودیودیا
تودیدات علیه امنیت ملی اهت ( لروزی.)96:1385 ،

قدرت نظامی
قدرت ظامی عبارت اهت از قدرت یروگای مسلح یک کشلر تلأم با هایر تلا اییگای ملی و تلان
زمامداران آن کشلر دربه کار یری این یروگا موت تحقق اگداف امنیت ملی (چگینی.)192:1384 ،
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موقعیت ژئوپلیتیکی
ژئلپلی یک مفولمی اهت ترکیبی که درآن هه عنصر اصلی مغرافیا ،قدرت و هیاهت خصل ی ذاتی
دار د .درواقع مسائل ،ملالعات و پدید گای ملرد تلمه ژئلپلی یک به ل های با این هه عنصر ارتباط
پیدا می ایند ،ازاین رو ملالع ژئلپلی یک را رواب م قابل بین آنگا تشکیل میدگد بنوابراین ،تعریو
ژئلپلی یک عبارت اهت از مطالعه رواب م قابل مغرافیا ،قدرت و هیاهت (حافظ یا.)86:1379 ،

ایران هراسی
پروژ راگبردی اهت که براهار آن ،ایران به عنلان تودیدی ببرگ در منطقه و گ چنین تودیودی
برای صلح وامنیت موا ی مطر و به عنلان یک م غیرمباحم و بازیگر اخم آفرین در ظام بین ال لل به
تصلیر کشید می لد .این رویکرد از هلی ایاالت م حد آمریکا و صویل یسم بینال لول بوا گودف بوه
حا ی را دن م ولری اهممی ایران د با می لد (کیاکجلری.)51:1390 ،

چالش جدید
چالش به معنای تعارض ،اخ مف ،تنش و به طلر ا نی به معنای مبارز طلبی به کار رف ه می لد.
بعداز ا قمو وبه وملد آمودن کشولری بنوام م وولری اهوممی ایوران غورو بوا ملاولعات مدیودی
روبرو د ،م ولری اهممی ایران گژمل ی غرو را به چالش کشید وچوالش مدیودی بورای غورو بوه
وملد آورد اهت (معادی.)190:1381 ،

پیروی از سیاست
هیاهت عبارت اهت ازگرامری که مربلط به دولت ،مودیریت ،تعیوین وکل ،مقاصود و چگول گی
فعالی وتگووا با ووداطمق مووی ووردد (آ وولری .)212:1389 ،لووذا عک و الع وول کشوولرگا مب نوی بوور بر امووه و
هیاهتگای از پیش تعیین د اهت ،به این معنا ا ر اتفاقی در حلز ظامی -امنی ی گم رخ دگد منطبق
بر هیاهتگای از پیش تعیین د اهت.
یافتههایکمی.در این مرحلوه بوا اهو فاد از تکنیوک دی ول فوازی وولدی بوا مقوادیر بواز ای بوه
اوللیتبندی دالیل ا گار هازی منفی رها های غرو در حلز امنی ی و ظامی م ولری اهوممی ایوران
پرداخ ه د .با تلمه به تعداد خبر ان و بر اهار عبارات کممی ،خبر ان تأثیر گر اخص بر دیگوری
را مشخص لد د .در ام بعد وزن گر خبر با اه فاد از ترمیحات یواد ود در روش دی ول -فوازی
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ولدی با مقادیر باز ای ،محاهبه د که ایج در مدو  6آورد د اهت.
جدول  .6میزان اهمیت و وزن نظر هر خبره
معیار ترایح زبانی  IVIFمطابق با اهمیت هر خبره
μL
μU
νL
νU
πL
πU
0.450 0.550 0.350 0.450 0.000 0.200

0.0833

2

1

0.300

0.000

0.675

0.525

0.325

0.175

0.0533

3

3

0.100

0.000

0.225

0.175

0.775

0.725

0.0313

4

2

0.200

0.000

0.450

0.350

0.550

0.450

0.0833

5

3

0.100

0.000

0.225

0.175

0.775

0.725

0.0313

6

3

0.100

0.000

0.225

0.175

0.775

0.725

0.0313

7

3

0.100

0.000

0.225

0.175

0.775

0.725

0.0313

8

1

0.300

0.000

0.675

0.525

0.325

0.175

0.0533

9

4

0.100

0.000

0.075

0.025

0.925

0.875

0.0105

10

2

0.200

0.000

0.450

0.350

0.550

0.450

0.0833

ردیف

میزان اهمیت هر خبره

1

2

مقدار طعی

در ام بعد ترمیحات تص یم یر د ان با یکدیگر تج یع ود و بوه صولرت یوک عبوارت IVIF

وایی بدهت آمد .در ام بعدی مقدار قطعی گر خا وه از مواتری

روابو مسو قیم اولیوه ،بوا اهو فاد از

محاهبه ر آ روپی  IVIFمحاهبه د که در مدو  7مشاگد می لد .
جدول  .7ماتریس ارتباطات مستقیم اولیه در روش IVIF-DEMATEL
دالیل
انگارهساز
ی

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R1

0.000
0

0.082
4

0.029
0

0.052
7

0.023
2

0.011
0

0.052
7

0.052
7

0.077
4

R2

0.038
3

0.000
0

0.0691

0.092
1

0.0698

0.011
0

0.048
4

0.092
1

0.090
1

R3

0.011
0

0.090
1

0.000
0

0.092
1

0.011
0

0.011
0

0.0296

0.051
3

0.052
3

R4

0.039
9

0.071
0

0.035
0

0.000
0

0.092
1

0.011
0

0.017
1

0.051
3

0.052
3

R5

0.021
1

0.092
1

0.0166

0.092
1

0.000
0

0.011
0

0.024
5

0.092
1

0.092
1
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R6

0.051
8

0.059
0

0.059
0

0.059
0

0.074
7

0.000
0

0.092
1

0.070
4

0.0691

R7

0.051
3

0.090
1

0.092
1

0.052
3

0.0296

0.011
0

0.000
0

0.071
0

0.092
1

R8

0.071
0

0.092
1

0.0698

0.092
1

0.022
0

0.011
0

0.051
3

0.000
0

0.041
0

R9

0.050
3

0.092
1

0.092
1

0.092
1

0.011
3

0.011
0

0.052
3

0.041
0

0.000
0

پ

از رما کردن ماتری

ارتباط مس قیم اولیه ،ماتری

رواب کل ( )Tمحاهبه د .این مواتری

شاندگند تأثیرات مس قیم و غیرمس قی ی اهت که عناصور مواتری

روی گوم دار ود کوه در مودو 8

مشاگد می لد.
جدول  .8ماتریس روابط کل در روش IVIF-DEMATEL
دالیرررر رل
انگررارهسرراز
ی

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R1

0.077
9

0.2365

0.150
9

0.204
4

0.121
8

0.034
1

0.1436

0.1756

0.214
3

R2

0.147
9

0.202
1

0.2286

0.2960

0.203
1

0.0416

0.1691

0.257
5

0.270
4

R3

0.103
1

0.2622

0.133
5

0.2651

0.130
2

0.037
1

0.1336

0.192
7

0.2063

R4

0.121
0

0.230
5

0.1564

0.154
9

0.198
5

0.034
8

0.108
0

0.180
2

0.194
5

R5

0.120
3

0.278
8

0.1629

0.278
9

0.120
9

0.038
9

0.133
5

0.242
8

0.2569

R6

0.172
2

0.280
3

0.232
1

0.275
8

0.2186

0.031
8

0.227
4

0.250
7

0.2667

R7

0.155
2

0.283
8

0.245
3

0.244
5

0.151
7

0.039
9

0.111
9

0.227
1

0.2628

R8

0.170
1

0.280
0

0.2166

0.277
5

0.1466

0.039
1

0.1618

0.147
3

0.208
1

R9

0.132
2

0.249
5

0.215
3

0.247
4

0.111
7

0.0346

0.142
8

0.1662

0.134
0
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پ

رواب کل ،برای گر یک از روشگا ،میبان اگ یت و تأثیر وذاری /پوذیری

از محاهبه ماتری

گر یک از معیارگا مشخص د که در لدار  1ممحظه می لد.
2
موقعیت ژئوپلیتیکی

1.5
1

[]CELLRANGE

0.5

4.5

3.5
4
[]CELLRANGE

[]CELLRANGE
][CELLRANGE

2.5
3
[]CELLRANGE

2

0

1.5

0.5

1

0
-0.5

[]CELLRANGE
-1

R+C

نمودار .1نمودار علّی دالیل انگارهسازی منفی در حوزه امنیتی و نظامی با روش IVIF-DEMATEL

موت تعیین قشه رواب

بکه باید حد آهو ا ه محاهوبه ولد .در ایون پوژوگش و در روش IVIF-

 DEMATELبرای محاهبه مقدار آه ا ه رواب  ،میا گین مقادیر ماتری

 Tمحاهبه د اهت .مقودار

حد آه ا ه محاهبه د برابر  0.1779اهت .با این روش میتولان از روابو مبئوی صورف ظور کورد و
بکه رواب قابل اع نا را ترهیم کرد .مطابق با مدو  9و ولدار  2تنووا روابطوی کوه مقوادیر آنگوا در
ماتری

R-C

[]CELLRANGE

[]CELLRANGE

 Tاز مقدار آه ا ه ببر ر و یا مساوی با آن با د ،در قشه روابو

اهت .ت امی مقادیر ماتری

وبکهای وایش داد ود

 Tکه کلچک ر از آه ا ه با د صفر د یعنی در رواب علی در ظر رف ه

شد اهت.
جدول  .9ماتریس تأثیرات در روش IVIF-DEMATEL
دالیل انگارهسازی
R1

تفاوت نیروهای مسلح

R1
0

R2
1

R3
0

R4
1

R5
0

R6
0

R7
0

R8
0

R9
1

R2

حمایت از محور مقاومت

0

1

1

1

1

0

0

1

1

R3

پیشرفتهای نظامی و موشکی

0

1

0

1

0

0

0

1

1

R4

توان دفاعی

0

1

0

0

1

0

0

1

1

R5

درت نظامی

0

1

0

1

0

0

0

1

1

R6

مو عیت ژ وپولیتیکی

0

1

1

1

1

0

1

1

1

R7

ایران هراسی

0

1

1

1

0

0

0

1

1

R8

چالش ادید

0

1

1

1

0

0

0

0

1
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R9

0

پیروی از سیاست

1

1

R2

1

0

0

0

0

0

R1

R9

R3

R8
R4

R7
R5

R6

نمودار  .2نقشه روابط شبکهای در روش IVIF-DEMATEL

گ ا طلر که ممحظه می لد ،تأثیر وذارترین دلیول ا گوار هوازی منفوی غورو در حولز امنی وی و
ظامی ،ملقعیت ژئلپلی یکی ایران مویبا ود .ایوران گراهوی یوب از تأثیر وذاری در رتبوه دوم قورار دارد.
قوودرت ظووامی و تفوواوت یروگووای مسوولح در رتبووه هوولم و چوووارم از ظوور تأثیر ووذاری قوورار دار وود.
تأثیرپذیرترین دلیل ا گار هازی منفی غرو در حلز امنی وی و ظوامی م وولری اهوممی ایوران ،تولان
دفاعی ایران میبا د.

نتیجهگیری
تأثیر ذارترین دلیل در ا گار هازی رها های غرو ملقعیت ژئلپلی یکی ایران اهت ،کشلر ایران در
یکی از حسارترین ملقعیتگای ژئلپلی یکی موان قرار رف ه ،به ل های که مناطق ژئلپلی یکی فعوالی
با کارکردگای س رد و م عدد ردا رد آن را فرا رف ه اهت .این ملقعیت باعوس تأثیر وذاری ایوران
در رو د تحلالت موا ی و منطقهای می لد .لذا وملد چنین ملقعی ی کشلرگای غربی بورای مقابلوه بوا
آن برا گیخ ه اهت از طرفی م ولری اهممی ایران از قدرتی برخلردار اهت که مقابله با آن بوه لحوا
ظامی مشکل به ظر میرهد ازاین رو غرو ازمنگ هخت به ه ت منگ رم برای مقابله با م ولری
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اهممی ایران روی آورد اهت .گ چنین با تلمه به بس ر تواریخی طبوق ظورات ادوارد هوعید غورو بوه
رق گ یشه گا اه ع اری دارد .با پیروزی ا قمو اهممی کشلرگای غربی از منابع هر وار ایوران کوه
دررژیم ذ ه تحت هیطر آ وا بلد محروم د ا د ،اقدام به ا گار هازی منفی علیه م ولری اهممی
ایران می ایند .ایران گراهی دومین عامل تأثیر ذار در ا گار هازی منفی غرو علیه ایران اهت ،آ چوه
که امروز در ف ان رها های غرو علیه م ولری اهممی ایران برمس ه اهت القای مفاگی ی ادرهوت
از چور ایران ،مردم ایران ،دیون اهومم و ا قومو اهوممی اهوت کوه بوا عنواوینی چولن افراطوی وری،
بنیاد رایی ،حامی تروریسم ،پای ا کنند حقلق ز ان و اقلیتگای قولمی و موذگبی ،رژیوم ارتجواعی و
گباران مفولم دیگر ا جام میپذیرد .براهار یاف هگای ادوارد هعید رها هگای غربی اهمم رها های د
را ارائه میدگند به عبارت دیگر غرو با تلمه به هیاهتگا و منافع خلد اهمم را آ طلر که مویخلاگود
به مخاطبان عراه میکند ،لذا کشلرگای غربی در موت منافع خلد اقدام به ایوران گراهوی موی اینود،
غرو تمش دارد تا در هه هطح با هلد بردن از ایران گراهی به اگداف خلد در قبا م ولری اهوممی
دهت یابد .هطح او ؛ تودید شان دادن ایران برای کشلرگای منطقه و گ چنین کشلرگای غربی ،هطح
دوم؛ تغییر ظام و یا حداقل تغییور رف وار ظوام م وولری اهوممی ایوران و هوطح هولم؛ ایجواد فاصوله و
اخ مف بین مردم و حاک یت م ولری اهممی ایران اهت .رها هگای غربی از مقلالت قدرت ظامی و
تفاوت یروگای مسلح م ولری اهممی ایوران بوا هوایر کشولرگا در مووت ایوران گراهوی یوب اهو فاد
می ایند.
با تلمه به یاف هگای پژوگش مصاحبه ل د ان تلان دفاعی م وولری اهوممی ایوران را بوه عنولان
تأثیرپذیرترین دلیل ا گار هازی منفی غرو در حلز امنی ی و ظوامی م وولری اهوممی ایوران معرفوی
لد ا د .درموان امروز که کشلرگای غربی بوا اق صواد برتور و قودرت ظوامی فولقالعواد پیشورف ه در
صدرآن قرار دار د ،گیچگل ه حدومرزی را برای اگوداف ظوم ولین مووا ی و ظوام توک قطبوی خولد
م صلر یس ند در گ ین راه ا امنیت ملی و منافع ملی ایران پیله ه در حا تودید میبا د .ازهلی دیگر
با تلمه به ا گار گای منفی که رها هگای غربی دربار م ولری اهممی ایران طبیعی به ظر میرهد که
بیش رین تأثیرپذیری از این ا گار هازی را تلان دفاعی دا ه با د به عبوارت دیگور بوا تلموه بوه ولع و
حجم ا گار گای منفی که ایجاد می ردد راگبرد دفاعی م ولری اهممی ایران درموت مقابله با تودید
علیه امنیت ملی تعیین می لد .باعنایت به یاف هگای پژوگش ومباحس مطر

د میتولان چنوین عنولان

لد؛ازآ جایی که مو رین عامل تعیینکنند در هیاهت کشلرگا منافع آ وا میبا د ،کشلرگای غربوی
درموووت ده و یابی مجوودد بووه منووافع خوولد اقوودام بووه ا گووار هووازی درقبووا م ووولری اهووممی ای وران
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می ایندوگرزما ی که این منافع ملرد تودید قرار یرد بر حجم ا گار هازیوای خلدمی افبایند.
باتلمه به یاف هگای پژوگش دالیل ا گار هازی منفی رها های غرو دربار م ولری اهممی ایوران
در حلز امنی ی -ظامی عبارتنداز :تفواوت یروگوای مسولح م وولری اهوممی ایوران بوا هایرکشولرگا،
ح ایت ایران از مبوه مقاومت ،پیشرفتگای ظامی و مل کی ،تولان دفواعی ،قودرت ظوامی ،ملقعیوت
ژئلپلی یکی ،ایران گراهی ،ایران چالش مدیدی برای غرو و در وایت پیروی از هیاهتگای غرو در
برخلرد با مسائل امنی وی -ظوامی م وولری اهوممی ایوران مویبا ود ،در بوین دالیول ذکر ود تلهو
مصاحبه ل د ان به ترتیب ح ایت از محلرمقاومت و پیشرفتگای ظوامی و مل وکی ،قودرت ظوامی
وتلان دفاعی در رتبه ،ایران گراهی و ملقعیت ژئلپلی یکی ایران ،ایوران چوالش مدیودی بورای غورو و
پیروی از هیاهت از دالیلی قرار رف ها د ،ایج تکنیک دی ل فازی ولدی موت طبقوهبنودی دالیول
اه خرا

د شان میدگد تأثیر ذارترین دلیل ا گار هوازی منفوی غورو در حولز امنی وی و ظوامی،

ملقعیت ژئلپلی یکی ایران میبا د .ایران گراهی یب از تأثیر ذاری در رتبه دوم قرار دارد .قدرت ظامی
و تفاوت یروگای مسلح در رتبه هولم و چووارم از ظور تأثیر وذاری قورار دار ود .تأثیرپوذیرترین دلیول
ا گار هازی منفی غرو در حلز امنی ی و ظامی م ولری اهممی ایران ،تلان دفاعی ایران میبا د.

پیشنهادات
 -1از آ جایی که تأثیر ذارترین مقلله در ا گار هازی منفوی رهوا های غورو دربوار م وولری
اهووممی ای وران ملقعی وت ژئوولپلی یکی ای وران موویبا وود ،پیشوونواد مووی وولد پووژوگش مس و قلی
درخصلص قش ملقعیت ژئلپلی یکی م ولری اهممی ایران در ا گار هازی منفی رهوا های
غرو ا جام پذیرد.
 -2باتلمه بوه اینکوه تأثیرپوذیرترین مقللوه از ا گوار هوازی منفوی رهوا های غورو تولان دفواعی
م ولری اهممی ایران میبا د پیشنواد می لد مطالعهای در خصولص راگکارگوای تقلیوت
تلان دفاعی در مقابل ا گار هازی رها های غرو ا جام یرد.

منابع فارسی و التین
.1

ابراهیمی فر ،طاهره( ،)1398نقش رسانه در تصویرسازی منفی از مسلمانان و غرب در عرصه ارتباطات
سیاسی ،فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسالم ،دوره  ،8شماره .1

.2

احمدی معین ،محمدمهدی( ،)1386واژه شناسی تسلیحات نظامی ،فصلنامه ره آورد سیاسی ،انجمن علمی
دانشکده علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع) ،شماره.15

30

طبقهبندی دالیل انگارهسازی منفی رسانهای غرب در حوزه امنیتی و نظامی جمهوری اسالمی ایران

.3

استراوس ،انسلم و جولیت کوربین .)1395( ،مبانی پژوهش کیفی:فنون و مراحل تولید نظریۀزمینه ای.
ترجمه ابراهیم افشار .تهران:نشرنی.

.4

آشوری ،داریوش( ،)1389دانشنامه سیاسی ،تهران:نشر مروارید.

.5

افقهی ،اسماعیل( ،)1394جریانسازی رسانهای ازنظر تا عمل ،نقدی بر «درآمدی بر نقش رسانهها
درجریانسازی» ،فصلنامه نقد کتاب(اطالع رسانی وارتباطات) ،سال دوم شماره .5

.6

امیرپور ،مهنازوبهرامیان ،شفیع( ،)1392مبانی کلی نظریههای ارتباط جمعی ،تهران:نشرجامعه شناسان ،چاپ
اول.

.7

بیچرانلو ،عبداهلل ،)1394( ،کلیشهسازی از ایران در تلویزیونهای غرب؛ ده کلیشه رسانهای در پانزده مستند
برگزیده درباره ایران ،فصلنامه پژوهشهای ارتباطی ،دوره  ،22شماره .81

.8

پاکزاد ،احمد( ،)1387جریانسازی خبری به مثابه شکل جدید جریان یکسویه اطالعات ،فصلنامه پژوهش
وسنجش شماره.53

.9

چگینی ،حسن( ،)1384نظام مدیریت استراتژیک دفاعی ،تهران:نشرآجا

 .11حافظ نیا ،محمدرضا( ،)1379تعریفی نو از ژئوپلیتیک ،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،دوره  ،15شماره.4-3
 .11حافظ نیا ،محمدرضا ،)1385( ،مقدمهای بر روش تحقیق درعلوم انسانی ،انتشارات سمت.
 .12دییرینگ ،جیمز و اورت راجرز( ،)1385مبانی برجستهسازی رسانه ها .ترجمه علی اصغرکیا و مهدی
رشکیانی .شرکت تعاونی سازمان معین ادارات.
 .13رضاخواه ،علیرضا (« ،)1392بیداری اسالمی و آینده محور مقاومت» مجله زمان ،شماره .32
 .14سعید ،ادوارد ،)1371( ،شرق شناسی .ترجمۀدکترعبدالرحیم گواهی .تهران:دفترنشرفرهنگ اسالمی.
 .15سعید ،ادوارد ،)1379( ،اسالم رسانه ها .ترجمۀاکبرافسری .تهران:انتشارات توس.
 .16سورین ،ورنر و تانکارد ،جیمز( )1384نظریههای ارتباط جمعی ،دکتر علیرضا دهقان ،تهران:انتشارات
دانشگاه تهران.
 .17شکرخواه ،یونس ،)1382( ،جنگ روانی صورت شدید انگارهسازی ،نشریه پژوهشهای ارتباطی ،شماره.34
 .18صادقی ،سیدشمسالدین و رحیمی ،احمد ،)1397( ،پروژه ایران هراسی و منافع مالی مجتمعهای نظامی -
صنعتی غرب در منطقه خلیج فارس ،فصلنامه روابط خارجی ،دوره  ،11شماره .37
 .19ضرغامی خسروی ،سمیرا و ذاکریان ،مهدی و برزگر ،کیهان و کاظمی زند ،سیدعلی اصغر ،)1399( ،تأثیر
پروژه ایران هراسی در راهبرد منطقهای جدید اسرائیل ،فصلنامه مطالعات بین المللی ،دوره  ،16شماره .4
 .21کمالی پور ،یحیی ،شیخ عطار ،مریم( ،)1376افکارعمومی کنترل شده ،فصلنامه رسانه ،شماره.31
 .21کیاکجوری ،کیانوش« ،1391 ،چراایران هراسی» ،پیام انقالب ،شماره.47
 .22معادی ،حمید( ،)1381چالشهای ایران وآمریکابعدازپیروزی انقالب اسالمی ایران ،تهران:مرکزاسنادانقالب
اسالمی.
 .23معتمدنژاد ،کاظم .مهدی زاده طالشی ،سیدمحمد( ،)1384بازنمایی ایران در مطبوعات غرب:تحلیل انتقادی
گفتمان«نیویورک تایمز»« ،گاردین»« ،لوموند»« ،دی ولت» ،فصلنامه علوم اجتماعی شماره.36

31

نشریه علمی مدیریت و پژوهشهای دفاعی ،سال بیستم ،شماره  ،92تابستان 1400

 .24مهدی زاده ،سید محمد ،)1387( ،رسانه هاوبازنمایی ،دفترمطالعات وتوسعۀرسانه ها.
 .25مهدی زاده ،سیدمحمد ،هوشیار ،مهدی( ،)1399چهارچوبسازی وگفتمانسازی رسانهها درپوشش اخبار،
مجله مطالعات میان رشتهای ارتباطات ورسانه ،شماره.7
 .26موالنا ،حمید ،)1384( ،اطالعات وارتباطات جهانی ،ترجمۀاسداهلل آزاد ،محمدحسن زاده ومریم اخالقی.
تهران:کتابدار.
 .27نظرپور ،مهدی( ،)1386جایگاه نیروهای مسلح در نظام جمهوری اسالمی ایران ،فصلنامه حصون،
پژوهشکده تحقیقات اسالمی نمایندگی ولی فقیه در سپاه ،شماره.11
 .28نوروزی ،محمدتقی( ،)1385فرهنگ دفاعی-امنیتی ،تهران:انتشارات سنا.
Abdullah, L. , Zulkifli, N. , Liao, H. , Herrera-Viedma, E. , & Al-Barakati, A.
(2019). An interval-valued intuitionistic fuzzy DEMATEL method combined
with Choquet integral for sustainable solid waste management. Engineering
Applications of Artificial Intelligence, 82, 207-215.
Hall, Stuart. (1997), Cultural Representation and Signifying Practice, London:
Sage Publications.

32

1.

2.

Management and Defense Research Quarterly - Summer 2021. Vol.20. No.92

Classification the Reasons for the Negative Image Making of the
Western Media in Security and Military Field of the Islamic
Republic of Iran
Ahmad Afshari 1
Seyyed Vahid Aghili 2
Seyyed Mahmoud Nezhati Hosseini3
ABSTRACT
For the past three decades, one of the current political issues in the field of media,
parties, and public opinion has been the issue of hostilities between Western powers
and the Islamic Republic of Iran. Therefore, there are reasons for this hostility and
negative perception of the Western media about the Islamic Republic of Iran which
we sought to find based on the present study to achieve these reasons. The purpose
of this study was to investigate this ideation in the field of security and military and
classify its reasons into two categories of effective and influential. The statistical
population for this study were experts in the fields of communication sciences and
political science. Theoretical saturation in this study was obtained through structured
team interviews with 10 people. Sampling method in this study was purposive
sampling. Data analysis was performed based on the grounded theory and intuitive
fuzzy Dematel technique. The results of the grounded theory show ث یthat militarysecurity categories(differences in the armed forces, support for the resistance axis,
military and missile advances, defense capability, military power, geopolitical
position, Iranophobia, a new challenge, and policy were based on negative media
perceptions. The West was influential. The results of intuitive fuzzy Dematel
technique to classify the extracted reasons showed that Iran's geopolitical position
was the most effective reason for the Western media's negative image making of
Iran's security and military. Iranophobia was also recognized as the second most
influential reason. The most influential reason for the negative image making of the
West in the security and military field was Iran's defense capability. At the end, after
comparing the results with the existing theories ,the conclusion were summarized
and presented.
Keywords: Negative Image Making, Iranophobia, Labeling, Military Position,
Intuitive Fuzzy Dematel.
1. PH.D in Social Communication Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad
University, Tehran, Iran
Ahm.afshari@gmail.com
2. Assistant Professor, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
Seyed_vahid_aqili@yahoo.com
3. Assistant Professor, Department of Communication Sciences, Islamic Azad University,
Central Tehran Branch, Tehran, Iran
Nejati.hosseini@gmail.com

1

