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  چکیده
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اجتمـاعی و آموزشـی در قالـب     فرهنگـی،  يهـا   با اجراي برنامـه   است تالش
 گیري  شکل با   .پیش ببرد   بهارجی خود را    اهداف سیاست خ  دیپلماسی عمومی   

 قرار گرفـت و  آمریکا در دستور کار دولت هاي آن یت از ظرف  استفادهاینترنت،  
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عنوان زیرمجموعـه تـازه دیپلماسـی عمـومی شـکل       به سایبر دیپلماسی  پدیده
 را در حوزه سایبر دیپلماسی باهدف       ییها   طرح آمریکاوزارت خارجه   . گرفت

بـه اجـرا    و ازجمله ایجاد سایت صداي آمریکـا         ایرانیان   اذهانتأثیرگذاري بر   
چـه  استفاده از سایت صـداي آمریکـا        :  کلیدي مقاله این است    سؤال. درآورده

 داشته است؟ براي پاسخ به این فضاي مجازيتأثیري بر دیدگاه کاربران ایرانی 
 و ارسال پرسشنامه صداي آمریکا یتپرسش از روش تحلیل محتواي کیفی سا

 سـایت  کـاربران فرضیه اصلی آن است که . ، استفاده شداینترنتکاربران براي  
 ایـن  و بوده آمریکا دیپلماسی سایبر هاي  پیام تأثیر تحت بیشتر صداي آمریکا، 

 و فرهنگـی  اقتصادي، اجتمـاعی،   وضعیت به نسبت منفی نگرش ایجاد باعث
  .شود ها می آن ایران در جامعه سیاسی

متحـده    ایـاالت ، سایبر دیپلماسـی،     یعموم یپلماسی د : کلیدي هاي  هواژ
 صداي آمریکاآمریکا، اینترنت، 

  
  مقدمه

 برقـراري ارتبـاط میـان    ضـرورت  بـه  توجـه  بـا  و هـا  ملـت  –گیري دولت    پس از شکل  
ها مفهوم  واحدهاي سیاسی و انجام تعامالت سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و غیره میان آن       

: 1387گنجـی دوسـت،     (لل پدیـدار گـشت      الم  تدریج در عرصه روابط بین      دیپلماسی به 
ها از طریـق اعـزام نماینـدگان رسـمی      ارتباط و مذاکره میان دولت   که محدود به    ،  )190

 شد ی رسمی در خاك کشور طرف مقابل مهاي یندگی سفارتخانه و نمایسسیاسی و تأس 
)Barston, 2006: 1(.  

 اصـطالح  ،هـا  دهـی بـه رفتـار دولـت     با افزایش اهمیت افکـار عمـومی در شـکل      
الملـل   در فرهنـگ واژگـان روابـط بـین    و  میالدي رایج 1960دیپلماسی عمومی از دهه   

 تحـت حمایـت   يهـا   برنامـه ":  چنین تعریف شد   1995وزارت خارجه آمریکا در سال      
 قـرار دادن افکـار عمـومی در    یررسـانی یـا تحـت تـأث      هـا اطـالع     دولت که هدف از آن    
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انتـشار مـتن، تـصاویر متحـرك، مبـادالت          ابـزار اصـلی آن نیـز        . کشورهاي دیگر است  
 .)90-91: 1388 ،هادیــان و احــدي( "فرهنگـی، رادیــو و تلویزیــون و اینترنــت اســت 

از دیپلماسـی عمـومی    اي گیري شـاخه    اینترنت، منجر به شکل    ایجادپیشرفت فناوري و    
ق انتشار اخبار و اطالعات از طریهاي آن  یژگیو که از موسوم به سایبر دیپلماسی گردید

هـا    توسـط دیپلمـات  تـر   یشها را که پ      روابط بین دولت   این امر  .است برخط   يها  رسانه
نتیجه این وضعیت آن است که      .  به روابطی چندجانبه تبدیل کرده است      گرفت  یانجام م 

هـا، از   به برقراري روابـط بـا ملـت   معطوف بیشترین تالش دستگاه دیپلماسی هر کشور   
هـا و    کارکنـان رسـانه  از سوي دیگـر است، گردیده ها و در فضاي مجازي        طریق رسانه 

 و بـاانگیزه جلـب افکـار عمـومی در     پردازند ی به افشاگري م  ،بازیگران غیردولتی بانفوذ  
  .)1385خرازي،  (کنند یمسائل دخالت م

عمـومی  دیپلماسـی    سایبر دیپلماسی در این رساله زیرمجموعه        این که با توجه به    
هـاي    تفـاوت رونـد      تکمیل دیپلماسی سنتی به کار می      شده و هر دو مقوله براي        تعریف

  .)Jiang, 2013: 10( ذکر است قابل صفحه بعد بر مبناي جدول آنان

 شـرح  به مقاله این در دیپلماسی سایبر شده  پذیرفته تعریف، 1با عنایت به جدول   
 از اسـتفاده  بـا  وهـا      دولـت  محوریـت  بـا  عمـومی  دیپلماسی اهداف پیشبرد «:است زیر
   ».دیجیتال ارتباطی يها  شبکهدیگر و اینترنت از اعم سایبري فضاي در موجود ناتامکا

 بـراي اسـتفاده از ابـزار سـایبر     فراوانـی متحده در چند سـال اخیـر تـالش        ایاالت
 ییها جلوه. استآورده   منظور پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود به عمل  دیپلماسی به 

 سـفارتخانه مجـازي     سیتأس:  از عبارتندقبال ایران   از کاربرد سایبر دیپلماسی آمریکا در       
منظـور مقابلـه بـا      ماننـد اینترنـت چمـدانی بـه    ییهـا   در ایران، تالش براي اجراي طرح     

هـاي   سـایت  وب، انـدازي  افزارهـاي فیلترشـکن، راه      فیلترینگ، همکاري در طراحی نـرم     
ك و غیـره    بـو    اجتماعی پرطرفدار مانند فـیس     يها  زبان و حضور جدي در شبکه       فارسی

)Fialho & Wallin, 2013: 3-5(. 
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هاي دیپلماسی سنتی، عمومی و سایبري بر مبناي بازیگران، مجاري اجرا،   تفاوت-1 جدول
  هاي اجرا و اهداف روش

 دیپلماسی سایبري دیپلماسی عمومی  دیپلماسی سنتی 

هـاي    ها، سـازمان     ملت -دولت ها  ملت-دولت بازیگران
المللــــی، غیردولتــــی،  بـــین 
هـــاي تجــــاري و   رکتشـــ 

 چندملیتی و افراد

هـا، سـازمان،      دولت، ملـت  
المللــی،  هــاي بــین سـازمان 

ــرکت  ــی، ش ــاي  غیردولت ه
 تجاري و چندملیتی و افراد

تعامالت رسمی  مجاري اجرا
 دیپلماتیک

تعــامالت رســمی دیپلماتیــک، 
ــانه  ــادالت رس ــق  تب اي از طری

 تلویزیونی و   -هاي رادیو   شبکه
ات، هـا و سـایر نـشری        روزنامه

هـاي آموزشـی و تبـادل         برنامه
 دانشجو و غیره

تعــــامالت رســــمی  
ــادل   ــک و تبـ دیپلماتیـ

کـارگیري    اطالعات با به  
امکانات فضاي سایبر و    
ــات  ــاوري اطالعــ فنــ

 خصوص اینترنت به

هاي  روش
 اجرا

مذاکرات و ترغیب 
چهره به چهره و 

 صورت رودررو به

مذاکرات و ترغیـب از طریـق       
ــانه ــف چــاپی،  رس ــاي مختل ه

هاي   ادیو، تلویزیونی، آموزش  ر
 هاي فرهنگی عمومی و برنامه

ــب از  ــذاکرات و ترغی م
 طریق اینترنت

حفاظت از منافع   اهداف
ملی و پیشبرد 
اهداف سیاست 

 خارجی

حفاظت از منافع ملی و پیشبرد 
اهداف سیاست خارجی، بهبود    
ــذاري   ــشور و تأثیرگ ــه ک وجه

 مثبت بر افکار عمومی

حفاظت از منافع ملی و     
یشبرد اهداف سیاسـت    پ

خـارجی، بهبـود وجهـه    
کــشور و تأثیرگـــذاري  

 مثبت بر افکار عمومی

  
با توجه به این حجم از فعالیت و با عنایت به تضاد منافع دو کشور، پی بردن بـه               

کـه   آنجا از.  استداراي اهمیتمیزان تأثیرگذاري سایبر دیپلماسی امریکا در قبال ایران         
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، دهـد  یدر فضاي مجازي هدف قرار مـ را ور عمده شهروندان ط ابزار سایبر دیپلماسی به  
متحده آمریکا بر دیدگاه   سایبر دیپلماسی ایاالتهاي  یت فعال یرهدف این مقاله بررسی تأث    

با مشخص  . استصداي آمریک ی  تکاربران ایرانی فضاي مجازي با تمرکز بر سایت اینترن        
 در مـورد  تـوان  یشده و م مشخصها   سودمندي این فعالیت،شدن میزان این تأثیرگذاري   

الزم به ذکر است که تاکنون  .انداز آتی این پدیده نوظهور نیز بهتر به بحث نشست    چشم
تنها در ایران، بلکه در جهان صـورت نگرفتـه و کتـب و            تحقیقی مشابه با این تحقیق نه     

ـ     مقاالت موجود یا به بررسی ابعاد نظري و مفهـومی سـایبر دیپلماسـی پرداختـه                ا انـد ی
. انـد  هاي سایبر دیپلماسـی کـشورهاي مختلـف را بـا یکـدیگر مقایـسه کـرده                  مشی  خط

 همچنین تحقیقاتی که تاکنون براي بررسی دیدگاه کاربران ایران فـضاي مجـازي انجـام         
هاي اجتماعی یا مذهبی بـوده و هـیچ    ها در حوزه هاي آن شده محدود به بررسی دیدگاه     

پلماسی آمریکا بر روي کاربران ایرانی فضاي مجازي تحقیقی براي بررسی تأثیر سایبر دی
  .در داخل یا خارج کشور صورت نگرفته است

  
  چارچوب نظري مبانی و .1

 بـر  ارتباطـات  و اطالعات فناوري گسترش و سایبر فضاي گیري  شکل از ناشی تأثیرات
 حـوزه  در تـأثیرات  ایـن  از بخشی رساله این در که است گسترده بسیار اجتماعی علوم

. گردد  می بررسی شده سایبري دیپلماسی مفهوم گیري  شکل به منجر که الملل  بین روابط
 ایرانـی  کـاربران  روي بـر  آمریکـا  دیپلماسـی  سایبر ابزار تأثیرگذاري نحوه بررسی براي

 عنوان مبـانی نظـري و بـراي         به ارتباطات علم هاي  ازنظریه گرفتن کمک مجازي، فضاي
 افـراد  بـر  گونـاگون  مطالـب  و هـا   پیـام  تـأثیر  کاهش و افزایش بر مؤثر عوامل شناسایی

 و شدت کننده یین تعو کرده عمل دخیل متغیرهاي عنوان  به عوامل این. است استفاده  قابل
 زمینـه دو   ایـن  در. هـستند  مجـازي  فضاي ایرانی کاربران دیدگاه بر تأثیرگذاري ضعف
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 بـر  هـا   رسـانه  ثیرگذاريتأ چگونگی و آن مخاطبان و رسانه متقابل کنش مورد در نظریه
  .است استفاده  قابل مخاطبان
 هرچـه  کـه  شـود   مـی  اسـتنباط  چنـین  گیـدنز  ساخت یـابی   ازنظریه استفاده  با -1

 بـه  اظهـارنظر،  طریـق  از آمریکـا  سـایبر دیپلماسـی    هـاي   سـایت  در کـاربران  مشارکت
 امـا  اسـت،  بیـشتر  هـا   آن تأثیرپذیري احتمال باشد، بیشتر غیره و مطالب گذاري  اشتراك
 احتمـال  باشـند،  داشـته  بیـشتري  مـشارکتی  غیر رویکرد و بوده تر  منفعل کاربران هرچه

 وجـود  بـه  را سـاختارها  هـا   انسان زیرا بر طبق این نظریه،    . است کمتر ها  آن تأثیرپذیري
 هاي  سایت و اینترنت ، پس گیرند  می قرار ها  آن تأثیر تحت بعد مراحل در ولی آورند،  می

 توسـط  کـه  هـستند  سـاختارهایی  داراي و بوده ها  انسان معنادار شکن محصول اینترنتی
 بـر  را هـایی   محـدودیت  ،گـرفتن  شـکل  از پـس  سـاختار  این اما. اند  شده خلق ها  انسان

 سـایر  بـرخالف  اینترنت با رویارویی در افراد. کند  می اعمال) انسانی عامالن (کاربرانش
 بلکـه  گیرنـد،   نمـی  قـرار  کننـده   صرفمـ  یا تولیدکننده رده در صرفاً متعارف، هاي  رسانه

 تولید به آن در و باشند داشته را نقش دو این همزمان طور به تمایل صورت در توانند می
 مـشارکت  و فعالیـت  میـزان  سـاختار،  ایـن  بـا  برخورد در افراد اما بپردازند، بازتولید و

 بیـشتري  مشارکت و فعالیت اینترنت، با مواجهه در افراد هرچه واقع، در. دارند متفاوتی
 بـا  مواجهـه  در افراد هرچه برعکس. است بیشتر ها  آن تأثیرپذیري احتمال باشند، داشته

 اسـت  کمتـر  ها  آن تأثیرپذیري باشند، احتمال  داشته کمتري مشارکت و فعالیت اینترنت،
 .)248 :1378 روزنبرگ، کوزر،(

 اسـتفاده و   میـزان  کـه  کرد استنباط توان  می پرورش یا کاشت نظریه اساس  بر -2
 نحوه بر آمریکا دیپلماسی سایبر هاي سایت محتواي کردن و اعتماد به  تلقی واقعی میزان

و واقعی تلقـی     استفاده میزان افزایش با دیگر  بیان  به. است تأثیرگذار کاربران تأثیرگذاري
 هـا   آن از تأثیرپـذیري  احتمـال  مجازي، فضاي ایرانی کاربران توسط ها  سایت این کردن
 باشـند  محتـوایی  چنـین  بـا  مواجهـه  معـرض  در کمتر کاربران هرچه و یابد  می شافزای

 یـک  بـا  متمادي مواجهه نظریه، این اساس زیرا بر . است کمتر ها  آن تأثیرپذیري احتمال
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 در رسـانه  محتـواي  بـا  موافـق  هـاي   دیـدگاه  ایجـاد  و نگرش تغییر باعث خاص رسانه
  .)389–392: 1388 تانکارد، و سورین (شود می مخاطب
و طراحی چارچوبی نظري در ایـن       سایبري   براي درك بهتر کارکرد دیپلماسی       اما
 80ایـن نظریـه از اواسـط دهـه          .  کمـک گرفـت     شبکه -توان ازنظریه کنشگر    زمینه می 

  پژوهـشگران فرانـسوي و جـان الو    و میشل کـالون میالدي و بر پایه آثار برنو التور    
این نظریه یک چارچوب مفهومی براي بررسـی  . تگرفته اس شناس بریتانیایی شکل    مردم

 فناورانـه و   -ها هـر دو جنبـه علمـی            فنی است که در آن     -فرایندهاي جمعی اجتماعی  
 اجتماعی مبتنـی  هاي یتها و فعال مربوط به علوم اجتماعی وجود دارد و به درك جنبش    

ه که به درك  یکی از مزایاي این نظری    . کند   علم و فناوري کمک شایانی می      يها  بر شبکه 
کند آن است که بر مبناي آن تفـاوت بنیـادینی میـان فعالیـت              دیپلماسی سایبر کمک می   

 نگاهی ترکیبی به تولیـد  یادشده نظریه  . اجتماعی وجود ندارد   هاي  یتعلمی و دیگر فعال   
تأکید صرف بر امور (جانبه رئالیستی  دیگر این نظریه از رویکردهاي یک بیان  به. علم دارد 
روایت صرفاً فرهنگی از امـور و تعریـف       (گرایی اجتماعی     و برساخت ) واقعیطبیعی و   

کند کـه علـم فراینـد     اجتناب کرده و تأکید می)  فرهنگیهاي ینهطبیعت در چارچوب زم 
 اجتماعی، فنی، مهندسـی  يها  عوامل و مؤلفه،مهندسی ناهمگنی است که براي تولید آن 

شده یا ترجمـه و   گیرند و سرانجام دگرگون میآمیخته شده یا کنار هم قرار    و متنی درهم  
 .)Williams & Edge, 1996: 857-858(شوند  تفهیم می

با تأکید این نظریه بر تلفیق علوم اجتماعی و فنـاوري، مرزبنـدي میـان جامعـه و                
طبیعت، درست و نادرست، انسان و غیر انسان، مـتن و محتـوي، عاملیـت و سـاختار،                  

کـالن، نظریـه و داده، داده و کـاربرد، امـور مهندسـی و                سطح خرد و سطح      هاي  یدهپد
 و ساختار، واقعیت و خیال یتگیري طبیعت و جامعه، ذهن شناسی رد شده و شکل جامعه

                                                
1. Actor-Network Theory 
2. Bruno Latour 
3. Michel Callon 
4. John Law 
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شـود کـه همـه     شود و فـرض مـی      اي دانسته می    همگی ناشی از فعالیت جمعی و شبکه      
 موجودیـت  اصـل (کنـد    اهمیت خود را از ارتباط با دیگر هستارها کسب مـی     هستارها

  .)130: 1386 و ودادهیر، طباطبائیقاضی  ()نسبی
 که روابطی را دهند ی تشکیل م و کنشگر فعال یا عامل   قلب این نظریه را کنشگر    

 غیرانـسانی  هـاي  یـت منظور از کنشگر در ایـن نظریـه موجود  . دهند با یکدیگر شکل می  
ـ  . هـا اسـت   ، متـون و ترکیبـی از آن   ها  ینشامل ماش  ی هـستند از اشـیاء،   کنـشگران ترکیب

ها تفویض شده و قادرنـد   طور نمادین به آن ها به ، روابط و احکام که این مقوله   ها  یتهو
همچنـین کنـشگر   . ها النه بسازند  ناهمگون دیگر رخنه کنند یا در آن  يها  به درون شبکه  
تواند با دیگر کـارگزاران    اعم از فردي یا جمعی است که می         کارگزاري ،فعال یا مختار  

اي   شـبکه يهـا  کنشگران عامل وارد انجمـن . صورت منفک عمل کند در پیوند بوده یا به   
هـا مفهـوم، تحـرك،      گذاري کرده و به آن      ها را تعریف و نام      نوبه خود آن    شوند که به    می

کننـد   هـا کـسب مـی      از سوي دیگـر هویـت خـود را از آن          . دنبخش  هدف و فاعلیت می   
)Nweke, 2012: 23(.  

دهنـد ذات، قـصد، کـنش و     ها به کنـشگران عامـل اجـازه مـی        شبکهدیگر     بیان  به
شان را معین و مشخص سازند، ولی این کنشگران عامل در فراینـد کـار علمـی،            ذهنیت

اي پیـدا   یابنـد و هویـت شـبکه     عنوان شـبکه توسـعه مـی      باخود به شبکه مبدل شده و       
هـا از درون    ماهیت آن ها بنیادي مشخص یا جوهره و ذات پیشینی ندارند و           آن. کنند  می

  .)Nweke, 2012: 23(پیوندند  ها می شود که به آن  منتج میییها شبکه
پس از توضیح جایگاه کنشگر و کنشگر فعال نوبت به توضـیح مفهـوم شـبکه در               

اي ناهمگون از کنشگران و       این شبکه متشکل از مجموعه    . رسد   شبکه می  -نظریه کنشگر 

                                                
1. Entities 
2. Relational Materiality 
3. Actor 
4. Actant 
5. Agent 
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از هر (پس در این نظریه کنشگر .  استجتماعی و فنی، ا، ادراکیکنشگران فعال متنی
ها به سبک تمـایز سـاختار         اند و تمایزي میان آن      و شبکه به هم پیوند زده شده      ) دو نوع 

هـا   از یکسو عوامل شبکه   .  وجود ندارد  يانگار  در نظریه سازه  ) عامل(و کارگزار   ) شبکه(
یک از این دو بـدون   اند و هیچ  ختهها را برسا    ها آن   اند و از سوي دیگر شبکه       را برساخته 

نتیجه مهم پذیرش ایـن نظریـه در عرصـه علـوم         . توانند وجود داشته باشند     دیگري نمی 
تقلیل به عوامل انسانی یا غیرانسانی محض      اجتماعی این است که زندگی اجتماعی قابل      

ل  تبیینی در حوزه علوم اجتماعی بر اسـاس تنهـا یکـی از عوامـ    يها  نیست و ارائه مدل   
 اجتماعی يها اي است از شبکه  جامعه مجموعه . انسانی یا غیرانسانی تقلیل گرایانه است     

بنـی طـالبی   (یـره  ناهمگون متشکل از عوامل انسانی و غیرانسانی مانند فضا، اشـیاء و غ           
  .)121-122: 1394 و دیگران، دهکردي

ایـن   تداخل دنیاهاي اجتماعی و تکنولوژیـک و  :امر اجتماعی هم عبارت است از    
طور مداوم در حال تکوین یکدیگر   و به  ناپذیرند  یکدو در یکدیگر النه کرده، از هم تفک       

ها   تعامل آندلیل اجتماعی فقط به يها ها در تکوین شبکه همچنین توانایی انسان. هستند
 دیگر نیست، بلکه به سبب تعامل با عوامـل نـاهمگون و         يها  با عوامل هم نوع یا انسان     

اگر بخواهیم ایـن     .)132-133: 1386 و ودادهیر،    طباطبائیقاضی  (هست  غیرانسانی نیز   
تـوان گفـت کـه       نظریه را با مباحث خود در مورد دیپلماسی سایبري پیونـد دهـیم مـی              

ها هستند و  ، افراد و سازمان)ها یپلماتد( همان کارگزاران دولتی ،کنشگران فعال یا عامل
 نـاهمگون و  يا در اینجـا مـا بـا شـبکه    . ت آن اس هاي  یرمجموعهکنشگر نیز اینترنت و ز    

 يهـا  مؤلفـه .  انـسانی و غیرانـسانی اسـت   يهـا   نامتجانس روبرو هستیم که داراي مؤلفه     
 انسانی يها افزارهاي مختلف بوده و مؤلفه افزارها و سخت    نرم ،غیرانسانی و تکنولوژیک  

سـاخته و  افزارهـا را طراحـی،    افزارهـا و سـخت      و اجتماعی افرادي هستند که این نـرم       

                                                
1. Textual 
2. Conceptual 
3. Technologic 
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ها و نهادهاي خصوصی و غیردولتـی کـه بـا     ها، سازمان  گروهطور یناند و هم  کرده  نصب
  .)Nweke, 2012: 24( شوند ها می ها موجب تداوم حیات آن استفاده از این شبکه

 یـر گ الملل در عرصه فناوري اطالعـات و همـه          نظریه مذکور بازتابی از روابط بین     
خصوص براي تـشریح    دیجیتال است و به    هاي  يناورشدن اینترنت و دیگر خدمات و ف      

 و نهادهاي دیپلماتیک از اینترنت و انواع ابزارهاي دیجیتال ها  یپلماتچگونگی استفاده د  
افزارهـاي مختلـف در قالـب یـک شـبکه            ها و نـرم     اعم از رایانه و تلفن همراه و برنامه       

ملـی در عرصـه    ناهمگن براي دستیابی بـه اهـداف سیاسـت خـارجی و تـأمین منـافع                 
، کـاربران   هـا   یپلمـات افزارها، د   افزارها، نرم   تمام این سخت  . استفاده است   المللی قابل   بین

عنـوان   المللـی و غیـره بـه         بـین  يهـا   عادي اینترنت، نهادهاي دولتی دیپلماتیک، سازمان     
آورند که در بستر اینترنـت   مند را به وجود می اي نظام کنشگران و کنشگران عامل، شبکه   

 و خـدمات   هـا   یـام  پ ،د و خروجـی آن    نـ ده  ضاي سایبر به فعالیـت خـود ادامـه مـی          و ف 
هدف تأثیرگذاري مثبت بر اذهان مخاطبان و همراه کردن آنان با سیاسـت              دیپلماتیک با 

  .خارجی کشور متبوع است
توان از تصویر زیـر کـه نـشانگر نحـوه       براي تلخیص بحث و تسهیل درك آن می       

میـزان اسـتفاده،     (و دخیل ) متحده  سایبر دیپلماسی ایاالت   (تأثیرگذاري متغیرهاي مستقل  
دیـدگاه کـاربران ایرانـی       (بر متغیر وابـسته   ) مشارکت و اعتماد به ابزار سایبر دیپلماسی      

بر طبـق ایـن تـصویر، دیپلماسـی سـایبري دولـت       . است، کمک گرفت) فضاي مجازي 
ــاهمگون متــشکل از کنــش  ایــاالت  گران فعــالمتحــده آمریکــا از طریــق یــک شــبکه ن

سیستم مـدیریت محتـواي     (و عادي   ...) ها و     کنندگان محتواي سایت    ها، تأمین   دیپلمات(
براي تأثیرگذاري بـر دیـدگاه کـاربران    ...) ها و افزارهاي تحت وب، رایانه  ها و نرم    سایت

ایرانی فعال در فضاي مجازي و نگرش آنـان نـسبت بـه شـرایط اقتـصادي، اجتمـاعی،          
گیـرد و سـه متغیـر دخیـل کـه       عه ایران مورد اسـتفاده قـرار مـی   فرهنگی و سیاسی جام   

 میزان استفاده : ازعبارتندتوانند در کاهش یا افزایش این تأثیرگذاري تأثیرگذار باشند           می
جمله سایت صداي آمریکا، میزان مـشارکت        متحده و از    از ابزار سایبر دیپلماسی ایاالت    

 . و میزان اعتماد به آن)گذاري محتوا مانند اظهارنظر، به اشتراك(
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   مدل مفهومی پژوهش-1تصویر 
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 ایجـاد  باهـدف  صداي آمریکـا   رادیو یت سا محتواي دید خواهیم چنانچه این که  به توجه با
 :است زیر شرح به پیمایش این هاي فرضیه شود، می تولید ایران جامعه به نسبت منفی نگرش

 مقایسه در کنند،  می استفاده کاصداي آمری  یت سا از که کاربرانی: اصلی فرضیه -1
 سـایبر  هـاي   پیـام  و محتـوا  تـأثیر  تحـت  بیـشتر  کننـد   نمـی  استفاده آن از که کاربرانی با

 وضـعیت  بـه  نـسبت  منفـی  نگـرش  ایجـاد  باعـث  امر این و بوده کشور این دیپلماسی
  .شود ها می ایران در آن جامعه سیاسی و فرهنگی اقتصادي، اجتماعی،

 نگـرش  نـوع  بـر  صداي آمریکا  اینترنتی یت سا از استفاده نمیزا: فرضیه فرعی  -2
 اسـتفاده  یت سـا  ایـن  از بیشتر کاربران هرچقدر و دارد تأثیر ایران جامعه به نسبتها    آن

 .کند می تغییربیشتر  ایران جامعه به نسبت نیزها   آننگرش کنند،

 تغییر باعث صداي آمریکا  اینترنتی یت سا در مشارکت و فعالیت: فرضیه فرعی  -3
 مشارکت و فعالیت هرچقدر که اي گونه به شود، می ایران جامعه به نسبت کاربران نگرش

 ایران جامعه به منفی نگرشی کاربران که دارد بیشتري احتمال باشد، بیشتر یت سا این در
 .کنند پیدا

صـداي   یت سـا  محتـواي  بـه  اعتمـاد  و کردن تلقی واقعی میزان:  فرضیه فرعی  -4
. اسـت  تأثیرگـذار  ایـران  جامعـه  بـه  نـسبت ها     آن نگرش تغییر بر ربرانکا توسط آمریکا

 کـاربران  کـه  دارد بیشتري احتمال شود، تلقی تر  واقعی محتوا این هرچقدر که اي  گونه  به
  .کنند پیدا ایران جامعه به منفی نگرش

با عنایت به ایـن مبنـاي نظـري در مـورد سـایبر دیپلماسـی، بررسـی عملکـرد و            
شگران فعال یعنی سیاستمداران آمریکایی متـولی سیاسـت خـارجی ایـن       کن هاي  یتفعال

عنوان نمونه سایت اینترنتی  به( آن هاي یرمجموعهطور کنشگر اینترنت و ز   کشور و همین  
  .در بخش بعدي ضروري است) صداي آمریکا
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کنـشگران فعـال و کنـشگر       :  دیپلماسی سایبري دولت آمریکا در قبال ایران       .2
  صداي امریکا

متحده براي پیشبرد اهداف دیپلماسی عمومی خـود در قبـال        ستفاده دولت ایاالت  ا
اولین بار از دوران ریاست جمهوري جـرج       ) دیپلماسی سایبري  (ینترنتایران از طریق ا   
سـایت   انـدازي یـک وب   ذکر مهـم در ایـن زمینـه راه       اولین فعالیت قابل  . بوش آغاز شد  

 :Wiseman, 2015( بـود  2003یکا در سال زبان توسط وزارت امور خارجه آمر فارسی

182(. 

متحده در این دوره، گسترش دامنه تماس با مـسلمانان            سیاست کلی دولت ایاالت   
. خصوص با استفاده از اینترنت بـود    هاي ارتباطی جدید و به      از طریق استفاده از فناوري    

ـ     ها می   جنگ ایده که  دولت بوش براي پیروزي در آنچه        اي  ه شـیوه نامید، قصد داشـت ب
هـا انتقـال    اما هدف از کاربرد رسانه. هاي نوظهور و اینترنت استفاده کند مؤثر از فناوري  

 مورد نظر و بمباران مخاطبان بود و نه تعامل دوجانبـه بـا   يها طرفه مفاهیم و ارزش    یک
 ,Advisory Group on Public Diplomacy for the Arab and Muslim World(آنـان  

2003:9(.  
سـرعت بـه اسـتفاده از         سوي دیگر، ایرانیان ازجمله شهروندانی بودنـد کـه بـه          از  

 یعنی آغاز ریاست جمهوري بـاراك اوبامـا، تعـداد           2009تا سال   . اینترنت روي آوردند  
 میلیون نفر کـاربر   12,6 میلیون نفر رسید و مصر با        41کاربران اینترنت ایران به بیش از       

دهـد در آن زمـان نیمـی از کـاربران اینترنـت در          میآمار نشان   . در رتبه دوم بوده است    
هـاي اینترنتـی    سایت وببنابراین  .)Lydia, 2009(دادند  خاورمیانه را ایرانیان تشکیل می

هاي مدنظر دولت آمریکا بـه   یامپبراي انتقال رادیو فردا و صداي آمریکا در دولت بوش     
 .)Biener, 2003( شد يدازان راهبخشی از جامعه ایران که کاربر اینترنت بودند، 

عنـوان اولـین برنامـه تلویزیـونی          بـه   در صداي آمریکا   "میزگردي با شما  "برنامه  
به  با مشارکت بینندگان از طریق تلفن و ایمیل      1996 به زبان فارسی در سال       اي  ماهواره
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طور موضوعات مرتبط بـا      بررسی رویدادهاي مهم سیاسی، فرهنگی و اقتصادي و همین        
ترین مضامین این     ازجمله مهم . پرداخت  متحده در قبال ایران می      جی ایاالت سیاست خار 

هـاي فعالیـت آزادانـه     توان به مشکالت اسالم سیاسی، حقوق بـشر، دشـواري    برنامه می 
هاي ایران    اي ایران در خاورمیانه، تقابل سیاست       فرهنگی و سیاسی در ایران، نفوذ منطقه      

خبرگـزاري فـارس،    (مهوري اسالمی اشـاره کـرد   و آمریکا و نقد عملکرد دولتمردان ج      
1390(.  

هاي تولیدي صداي آمریکا به  در آخرین سال ریاست جمهوري بوش، میزان برنامه
تعـداد  . شـد  یافته بود و این محتوا دو بار در روز تکرار می      هفت ساعت در روز افزایش    
بـردار در    فـیلم 8  خبرنگـار و 15وقت،    نفر نیروي تمام   83کارکنان صداي آمریکا نیز به      

همچنین یک ساعت برنامه رادیویی صبحگاهی نیز . یافته بود نقاط مختلف جهان افزایش   
هاي تلویزیونی صداي آمریکا از طریق ماهواره در ایران و اروپـا         برنامه. گردید  پخش می 

داد، امـا بـه    هـاي خبـري شـکل مـی     در دسترس بود و پخش عمده آن را خبر و تحلیل       
مجمـوع  . شـد   فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و هنري هـم پرداختـه مـی          موضوعات دیگر   

هاي عملیاتی و میزان پرداخت حقوق تلویزیون و رادیوي صداي آمریکا در سـال             هزینه
ازجمله دیگر تحوالت مربوط به صداي آمریکـا  .  میلیون دالر رسید 16 به بیش از     2008

ود تا متن و صـدا و ویـدئوي    تالش براي ارتقاي کیفیت و امکانات سایت اینترنتی آن ب         
میزان بازدید از سایت فارسـی صـداي   . ها از این طریق هم در دسترس باشد     همه برنامه 

 میلیون مورد از آن از طریق 31 میلیون مورد بود که  36 درمجموع   2007 آمریکا در سال  
 .)United States Department of State, 2009: 4 (شد ها انجام می فیلترشکن

کار آمدن دولت باراك اوباما دستگاه سیاسـت خـارجی امریکـا بـا تغییـر            با روي   
ها و مفاهیم مورد نظر و ایجاد همراهی با اهـداف       رویکرد تالش کرد براي انتقال ارزش     

سیاست خارجی خود چندجانبه گرایی پیشه کند و تعامل با مخاطبان و دریافت نظرات            
هـا بـه    اعتقاد دولت اوبامـا و دمـوکرات      . د آنان را نیز مورد توجه قرار ده       هاي  یدگاهو د 

، بلکه در چارچوب چندجانبـه     ها  دهیکاربرد دیپلماسی و قدرت نرم، نه بر مبناي جنگ ا         
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ــسلمان، آن را از    ــر افکــار عمــومی م ــل و تأثیرگــذاري ب ــراي تعام ــالش ب گرایــی و ت
ـ  .)81: 1395آقـایی و دیگـران،   (جانبه گرایانه بوش متمایز سـاخت       یک يها  استیس ه ب

 از اي  گسترده طیف متحده،  خارجه وقت ایاالت   وزیر امور  کلینتون همین منظور هیالري  
اهداف سیاست خارجی کـاخ سـفید را تحـت عنـوان      پیشبرد براي سایبري هاي  فعالیت

  :از عبارت بودندها   آناز برخی که آغاز کرد "121 قرن در سیاستمداري"
 تـرویج " براي اینترنت از استفاده هنحو المللی ین ب آموزشی هاي  دوره برگزاري -1

 "ها دولت توسط شناسایی از گریز و دموکراسی

 کمتــر کـشورهاي  در همـراه  هـاي  گوشـی  طریـق  از انگلیـسی  زبـان  آمـوزش  -2
 یافته توسعه

 هـک و  با مقابله براي آمریکا خارجه وزارت اي رایانه هاي  شبکه امنیت ارتقاي -3
 اطالعات سرقت

 بـراي  پیشرفته هاي  فناوري آوردن فراهم و دالري نمیلیو 45 بودجه اختصاص-4
 و اینترنت فیلترینگ زدن دور براي" ایران ازجمله دیگر کشورهاي در سیاسی معترضان
  ".اي چندرسانه محتواي ارسال و آزادانه اظهارنظر
 سیاسـت  از دفاع و پیام ارسال براي اجتماعی يها   شبکه و ها  سایت از استفاده -5
 صـفحات  روزرسـانی   بـه  بـراي  کشور این هاي  دیپلمات تشویق و دهمتح  ایاالت خارجی

 .)Clinton, 2014: 454-464 (محلی کاربران با بحث و توییتر و بوك فیس در خود

متحده  استفاده از اینترنت براي پیشبرد اهداف سیاست خارجی و دیپلماسی ایاالت      
 جهان و مسئول حفظ و کامالً با تاریخ و فرهنگ سیاسی این کشور که خود را ابرقدرت 

ي دولـت   هـا    آل یـده اهـا و      ارزش. داند منطبق اسـت     المللی مستقر می    برقراري نظم بین  
آمریکا مانند آزادي، برابري، دموکراسی و حقوق بشر دیپلماسی عمـومی ایـن کـشور را     

متحده تعقیب این اهداف در سطح جهـان را بـه معنـاي تحقـق           دهند و ایاالت    شکل می 

                                                
1. 21st Century Statecraft 
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با عنایت به این نگرش، ارتقاي عملکـرد   .)Bruce, 2011: 361 (داند میمنافع ملی خود 
 هنري، فناوري،   –ي متنوع فرهنگی    ها  برنامهسایت و تلویزیون صداي آمریکا و افزودن        

. متحـده قـرار گرفـت    اجتماعی و تفریحی نیـز در دسـتور کـار وزارت خارجـه ایـاالت      
سایت صداي آمریکا  اي اجتماعی و وبه ها از طریق شبکه   هاي ویدئویی این برنامه     فایل

بوك برنامه کمدي سیاسی  مجموع اظهارنظرها در صفحه فیس. در دسترس ایرانیان است
 Broadcasting Board of ( میلیون مورد فراتر رفت20 از 2011پارازیت تا فوریه سال 

Governors, 2011(. 
سترسی به مطالـب     یک برنامه تلفن همراه هم براي د       2012صداي آمریکا از سال     

هاي اجتماعی، ارسال مستقیم عکـس و ویـدئو و            گذاري آن در شبکه     خود و به اشتراك   
ایـن   مجموعـه  .)2012صـداي آمریکـا،     (صوت و گزارش به صداي آمریکا عرضه کرد       

 درصد 5/6هاي تلویزیونی صداي آمریکا از  ها باعث رشد مخاطبان هفتگی برنامه فعالیت
بر اساس .  شد2012 درصد در سال 4/21 به  2011 در سال    کل جمعیت بزرگسال ایران   

هاي گالوپ با احتساب مخاطبان رادیو و کاربران سایت اینترنتی صداي آمریکـا،       بررسی
 ,Broadcasting Board of Governors ( درصد رسـید 1/22تعداد کل این مخاطبان به 

2012(.  
 
  ی فضاي مجازيیر سایت صداي آمریکا بر کاربران ایرانتأثبررسی . 3

 در توضـیحاتی  شـامل  اول بخش. است شده  تشکیل زیرمجموعه سه از بخش این
 ایرانـی  کـاربران  بر آمریکا متحده  ایاالت دولت دیپلماسی سایبر تأثیر بررسی روش مورد

 .است مجازي سایت صداي آمریکا در فضاي
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 تحقیق روش .3-1

  .است پرسشنامه نیز استفاده مورد رابزا. است شده استفاده پیمایش روش از مقاله این در
  پیمایش در پژوهش متغیرهاي .3-2

 وابـسته  متغیـر  مجازي فضاي ایرانی کاربران دیدگاه پژوهش این در: وابسته متغیر
  دیـدگاه  :از عبارتنـد  ایران قبال در ها  دیدگاه این بررسی هاي  شاخص. شود  می محسوب
 مواجهـه  نحـوه  ایـران،  اقتـصادي  یتزیست، وضع   محیط جایگاه مورد در ایرانی کاربران

 ایران سیاسی نظام الملل، عملکرد   بین نظام در ایران المللی، جایگاه   بین مشکالت با ایران
ایـران،   قـضایی  سیاسـی و   نظـام  مورد در ایرانی کاربران تروریسم، دیدگاه  با ارتباط در

 توجـه  میزان و سیاسی نظام کارآمدي سیاسی، فعالیت بیان، زنان، آزادي   آزادي وضعیت
  .ملی منافع به ایران سیاسی احزاب

 آمریکاسـت  متحـده   ایاالت دیپلماسی سایبر تحقیق این مستقل متغیر: مستقل متغیر
  .صداي آمریکاست سایت آن شاخص که

  نمونه حجم و گیري نمونه شیوه آماري، جامعه. 3-3
 .مجازي فضاي ایرانی کاربران از است عبارت آماري جامعه شده  انجام پژوهش در

 انیایر کاربران بر آمریکا دیپلماسی سایبر تأثیر مطالعه دنبال به محقق این که  به توجه با
 ایرانـی  کاربران از گروه دو هاي دیدگاه باید بود، مجازي سایت صداي آمریکا در فضاي  

 از گروهـی : کـرد   مـی  مقایـسه  یکـدیگر  با پرسشنامه طراحی طریق از را مجازي فضاي
 منتشرشده مطالب و بوده آمریکا دیپلماسی سایبر کاربر که مجازي فضاي ایرانی کاربران

 اینترنت ایرانی کاربر تنها که دیگري گروه و کردند می مطالعه صداي آمریکا را سایت در
  .کردند نمی مطالعه را یادشده سایت مطالب و بودند

 براي نیست، دسترس در کاربران این تعداد مورد در دقیقی آمار این که  به توجه با
 در. اسـت  شـده   استفاده) غیر تصادفی ( غیر احتمالی  گیري  نمونه روش از پژوهش انجام

 اسـت  زیاد قدر  آن جمعیت پراکندگی یا نیست موجود گیري  نمونه چارچوب که مواقعی
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 شـود   مـی  اسـتفاده  غیر احتمـالی   گیري  نمونه از نیست، کارآمد اي  خوشه گیري  نمونه که
 در گـروه  دو کاربران از دقیقی آمار این که  به توجه با بنابراین .)67-84: 1394دواس،  (

متعـدد بـه     هـاي   ایمیـل  ارسـال  با دقیق آمار کسب براي تالش و نبوده پژوهشگر اختیار
 ناچـار  به ماند، نتیجه وزارت خارجه آمریکا و گردانندگان و خبرنگاران سایت یادشده بی 

 شیوه دو به خود که شده   استفاده حتمالیغیر ا  گیري  نمونه روش از پژوهش انجام براي
 .اي سهمیه گیري  و نمونه)اتفاقی (راحت گیري نمونه: است انجام قابل

 در که هستند افرادي کنندگان مشارکت که شود می استفاده وقتی راحت گیري نمونه
غیـر   یـا  غیـر تـصادفی    گیـري   نمونه دیگر روش اي،  سهمیه گیري  نمونه. هستند دسترس
 10 مـثالً  – مشخـصی  درصد گروه عضو هر گیري  نمونه این انجام براي. ستا احتمالی

 بـه  توجه با .)93-94: 1384ادواردز،  ( کند  می پیمایش را -بخش یک کارکنان از درصد
 و دسـترس  در اعـضاي تمـام    بـراي  زمانی مقطع هر در پرسشنامه ارسال امکان این که 
 کـردن  مطـرح  انبـوه،  پیـام  ارسـال  رهـاي افزا  نـرم  ایمیـل،  از اسـتفاده  با گروه دو آنالین

 گیـري پـژوهش،     نمونه شیوه بوده، پذیر  امکان غیره و اجتماعی هاي  شبکه در درخواست
 .است) اتفاقی غیر تصادفی (راحت غیر احتمالی

 این از که دادند پاسخ ها   پرسش به نفر 1011 مجموع در پرسشنامه، توزیع از پس
 اسـتفاده  صـداي امریکـا    سـایت  از نفر 202 و دهنبو یادشده سایت کاربر نفر 849 تعداد

  .کردند می
  پرسشنامه )اعتماد (یایی پاو )اعتبار (ییروا .3-4

 یعنـی  یرهاي تحقیـق، از اعتبـار صـوري      متغبراي بررسی روایی و اعتبار      : روایی
. شـده اسـت    میزان توافق متخصصان یک امر در رابطه با یک شاخص یا معیار اسـتفاده        

 اجراي پرسشنامه مقدماتی، پرسشنامه مدون همراه با چهارچوب نظري و رو قبل از ازاین
 و پژوهـشگران حـوزه   استادانتعریف نظري و عملیاتی متغیرها، در اختیار چهار نفر از          

                                                
1. Validity 
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 و اســتادانعلــوم سیاســی و علــوم اجتمــاعی قــرار گرفتــه، پــس از اعمــال اظهــارات  
  .تدوین گردیدپژوهشگران و اجراي آزمون مقدماتی، پرسشنامه نهایی 

  از روش توافـق درونـی  هـا  دادهدر این پژوهش بـراي سـنجش پایـایی      : پایایی

ضرایب . باشد یم ین شاخص آن ضریب آلفاي کرونباخ    تر  مهماستفاده گردیده است که     
صـورت   هاي تحقیق در آزمون مقدماتی و آزمون اصلی به  هر یک از مقیاس  آمده  دست  به

 شـده  0,7 ضریب آلفـاي کرونبـاخ بـاالتر از    این که به جدول زیر آمده است و با توجه  
هـاي    طرف مهر تأییدي بـر اعتمـاد بـه پاسـخ            است بنابراین باال بودن این ضریب ازیک      

هـاي آمـاري علمـی و     پاسخگویان است که با توجـه بـه ایـن قابلیـت اعتمـاد، تحلیـل           
 را مـورد تأییـد   اهـ  آنها و معتبر بودن   مناسب بودن گویه   یشود و از طرف     پذیر می   امکان
  .دهد یمقرار 

ي هـا  هیـ گو این که الزم به ذکر است که پس از اجراي آزمون مقدماتی، عالوه بر      
ي دیگري نیز جایگزین شـدند کـه در آزمـون اصـلی بـا       ها  هیگونامناسب حذف شدند،    

 گویـه نامناسـب حـذف    3ها، حدود  ها و مقیاس معرف بررسی ضریب آلفاي هر یک از     
  .گردید

  ضرایب آلفاي کرونباخ متغیرهاي تحقیق -2جدول 
 متغیرها آزمون اصلی آزمون مقدماتی

تعداد 
 گویه

 ضریب آلفاي
 کرونباخ

تعداد 
 گویه

 ضریب آلفاي
  کرونباخ

  0,79 2 0,75 2 فعالیت و مشارکت در صداي آمریکا
  0,92 3 0,89 3 مقبولیت و اعتماد صداي آمریکا

  0,86 27 0,82 29 نگرش به جامعه ایران

                                                
1. Reliability 
2. Internal consistency 
3. Cronbach’s Alpha Coefficient 
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  ها  یافته-4
  هاي توصیفی یافته. 4-1
  میزان استفاده از سایت اینترنتی صداي آمریکا. 4-1-1

  در هر مراجعهصداي آمریکا میزان استفاده از سایت  -3جدول 
  درصد فراوانی بازه زمانی

 34,2  69  دقیقه10کمتر از 

 19,3  39  دقیقه30 تا 11بین 

 5,0  10  دقیقه60 تا 31بین 

 3,0  6  ساعتبیش از یک

 38,6  78 پاسخ بی/دانم نمی

  100,0 202 کل
  
  صداي آمریکاسایت میزان فعالیت و مشارکت کاربران . 4-1-2

  صداي آمریکا میزان فعالیت و مشارکت کاربران سایت -4جدول 
/ نظر بی اصالً کم حدي تا زیاد ها گویه

 پاسخ بی

 1میانگین
)4-0(  

داي معموالً به چه میزان مطالب سایت ص      
ــه  آمریکــا را در شــبکه هــاي اجتمــاعی ب

 گذارید اشتراك می

1,0  3,0  12,9  63,4  19,8  1,02 

معموالً به چه میزان مطالب سایت صداي       
 کنید آمریکا را براي دوستانتان ایمیل می

0,5  3,0  7,4  68,8  20,3  0,95  

                                                
-هاي سؤاالت مربوطه به این صورت  هاي سایبري، گزینه  در خصوص میزان مشارکت و فعالیت کاربران شبکه

. پاسخ کد صفر بی/نظر  و بی1، اصالً کد 2، کم کد 3، تا حدي کد 4زیاد کد : شده است کدگذاري و میانگین گرفته
 .شده است   تقسیم100ضرب بر   حاصلها با کد مربوط ضرب و سپس درصد هر یک از این گزینه
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دهد که کاربران سایت اینترنتی صداي آمریکا چنـدان فعـالیتی             نشان می  4جدول  
هاي اجتماعی بـه   ها مطالب سایت صداي آمریکا را در شبکه    درصد کمی از آن   . نداشتند

  .کردند گذاشتند و براي دوستانشان ایمیل می اشتراك می
  

   شاخص فعالیت و مشارکت سایت اینترنتی صداي آمریکا-5جدول 

 درصد فراوانی 
میانگین از 

100  
 81,2  164 پایین

 16,8  34 متوسط

  2,0  4 باال
24,57  

  - 100,0  202 کل
  

یـا هـیچ   )  درصـد  81,2(دهد که درصد بیـشتري از کـاربران           این جدول نشان می   
 درصد افراد نیز در حـد  16,8فعالیت . ها در حد پایین بود     فعالیتی نداشتند یا فعالیت آن    

 24,57 برابـر بـا   100میانگین شاخص نیز از    .  درصد در حد باال بوده است      2متوسط و   
که نشانگر میزان بسیار پایینی از فعالیت و مـشارکت کـاربران سـایت اینترنتـی         باشد    می

  .صداي آمریکا است
  
صـداي  بررسی دیدگاه کاربران در خصوص مقبولیت سایت اینترنتـی        . 4-1-3
   و اعتماد به آنآمریکا
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 و صداي آمریکا ینترنتی اتی ساتی کاربران در خصوص مقبولدگاهی دیبررس -6جدول 
   آناعتماد به

 اصالً کم تاحدي زیاد ها گویه
  /نظر بی
 پاسخ بی

  میانگین
)5-1(  

کنید که گردانندگان   تا چه اندازه احساس می    
سایت صداي آمریکا داراي اعتبار و مقبولیت 

 هستند؟

9,4  32,2  29,7  12,9  15,8  2,04 

تا چه اندازه معتقدید سایت صـداي آمریکـا       
ح طور واقعی و صحی     اخبار و اطالعات را به    

 کند؟ منعکس می

9,9  36,6  28,7  9,4  15,3  2,06 

که خبر و اطالعاتی خاص عالوه   صورتی در
هاي خبري  بر سایت صداي آمریکا در سایت

دیگر هم منعکس شوند، شما تا چـه انـدازه         
خبر و اطالعـات سـایت صـداي آمریکـا را          

 دانید؟ درست و مورد تأیید می

11,9  32,7  28,7  7,9  18,8  2,11 

  
 درصد کاربران سایت صداي آمریکا، مقبولیت این سایت را 9,4، 6 جدول بر طبق 
 درصد دیگر نیز مقبولیت آن را در حد 29,7 درصد در حد متوسط و 32,2در حد زیاد،    

 درصد نیز هیچ اعتبار و مقبولیتی براي گرداننـدگان سـایت صـداي              28,7. اند  کم دانسته 
  .اند ارائه نکردهآمریکا قائل نیستند یا پاسخی در این خصوص 

تـوان گفـت کـه     ، مـی 4 تا  0ها بر روي طیف       با توجه به میانگین هر یک از گویه       
کاربران سایت صداي امریکا، انعکاس واقعی اخبار و مورد تأیید بودن اخبار این سایت              

  .اند را در حد متوسط ارزیابی کرده
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   شاخص مقبولیت و اعتماد سایت اینترنتی صداي امریکا-7جدول 

  
 درصـد از کـاربران، اعتمـاد        32,7توان گفت که      ، می 7جدول  هاي    بر اساس یافته  

ایـن  . داننـد  باالیی به سایت صداي آمریکا دارند و گردانندگان این سایت را معتبـر مـی              
در حـد  آنـان   درصد  19,8در حد متوسط و در بین       کاربران   درصد   47,5نسبت در بین    

 نیـز متوسـط بـودن اعتبـار و اعتمـاد            100 از   52,81میانگین  . پایینی ارزیابی شده است   
  .رساند سایت صداي آمریکا را می

  
بررسی نگرش پاسخگویان در خصوص وضعیت اقتصادي، اجتماعی،        . 4-1-4

  :ایران فرهنگی و سیاسی جامعه
 گرش پاسخگویان در خصوص وضعیت اقتصادي جامعـه       بررسی ن . 4-1-4-1

  ایران
 فراوانی تالش زیست محیط حفظ براي ایران سیاسی نظام"در این بخش دو گویه 

طور   به رانیدر ا ) ... و   تورم و بیکاري  (امروزه مشکالت اقتصادي    " و   "آورد  می عمل به
راحی و شاخص  با توجه به تحلیل محتواي سایت صداي آمریکا ط  "گسترده رواج دارد  

نگرش پاسخگویان در خصوص وضعیت اقتصادي جامعه ایران به شرح زیر بـه دسـت           
  .آمد

  100میانگین از  درصد فراوانی 

 19,8  40 پایین

 47,5  96 متوسط

  32,7  66 باال
52,81  

  - 100,0  202 کل
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   شاخص نگرش پاسخگویان در خصوص وضعیت اقتصادي جامعه ایران-8جدول 

 نوع نگرش
کاربرانی که از صداي 

 کنند استفاده نمیآمریکا 

صداي آمریکا  کاربرانی که از
 کنند استفاده می

 77,2  70,0 منفی

 21,3  27,8 بینابین

 1,5  2,2 مثبت

  100,0  )849 (100,0 کل
  19,74  24,04  100میانگین از 

  4,25 مقدار آزمون کاي اسکوئر
  Sig(  0,12(داري  سطح معنی

  
 هاي مربوط به وضعیت اقتصادي جامعه ایرانی با یکدیگر تلفیق           گویه 8در جدول   

  اقتـصادي در جـدول توصـیف   شده است و شاخص نگرش کاربران نسبت به وضعیت       
 درصد کاربرانی که از سایت صـداي آمریکـا اسـتفاده         70ها،    شده است که بر طبق داده     

این میزان در بین . کنند نگرش منفی نسبت به وضعیت اقتصادي جامعه ایرانی دارند        نمی
میانگین نگـرش  .  درصد است77,2کنند  کاربرانی که از سایت صداي آمریکا استفاده می  

بـا توجـه بـه    .  نزدیک باشد مبین نگرش مثبـت اسـت        100 هرچقدر به    100ران از   کارب
تري   که کاربران سایت صداي آمریکا نگرش منفی       توان گفت   میانگین دو گروه فوق، می    

 فـوق،  گـروه  دو نگـرش  در شـده   مشاهده تفاوت باوجود. نسبت به سایر کاربران دارند    
 و کـاربران  نگـرش  بـین  داري  معنـی  وتتفـا  که دهد  می نشان اسکوئر کاي آزمون نتایج

 در توضـیح ایـن      .نـدارد  وجـود  آمریکـا  صـداي  سایت از ها  آن استفاده عدم یا استفاده
توان گفت با توجـه بـه شـرایط اقتـصادي دشـوار جامعـه، تمـام اقـشار و                    وضعیت می 

 اعم از کسانی که کاربر سایت صداي آمریکا بوده و دیگر افـرادي  -هاي اجتماعی   گروه
به نامناسب بودن وضـعیت      -کنند    هاي سایت مذکور را مطالعه نمی       خبار و گزارش  که ا 
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کاربران  نگرش بین داري معنی جهت تفاوت اقتصادي کشور اذعان دارند و بنابراین ازاین
 صـداي  سایت از ها  آن استفاده عدم یا استفاده و در خصوص وضعیت اقتصادي جامعه    

  .ندارد وجود آمریکا
  

  ایران خارجی سیاست وضعیت خصوص در پاسخگویان نگرش بررسی. 4-1-4-2
هاي جهانی بـه    حضور در ائتالفرشی صرفاً با پذرانیا "ي ها هیگودر این بخش  

 ییتنهـا    به تواند یایران م  "،  "المللی است  رهبري آمریکا قادر به حل مشکالت مهم بین       
خطر داعش و دیگـر    مانند  (المللی مهم     و بدون همکاري با دیگر کشورها مشکالت بین       

المللـی    تهدیدي براي صلح و امنیـت بـین         ایران "،  " را حل کند  ) تهدیدات تروریستی 
هاي گذشته تولید بمب اتمـی   اي در سال دف ایران از توسعه فناوري هسته     ه " ،"است

 با توجه به تحلیل محتواي سایت صداي آمریکا طراحـی شـد و شـاخص         " بوده است 
ضعیت سیاست خارجی ایران به شرح زیر به دسـت          نگرش پاسخگویان در خصوص و    

  .آمد
  شاخص نگرش پاسخگویان در خصوص وضعیت سیاست خارجی ایران -9جدول 

 
صداي آمریکا  کاربرانی که از

 کنند استفاده نمی

استفاده صداي آمریکا  کاربرانی که از
 کنند می

 16,3 6,8 منفی

 55,9 47,2 )نه مثبت، نه منفی(بینابین 

 27,7 45,9 مثبت

  100,0 )849 (100,0 کل
  55,12 64,13 100میانگین از 

  32,31 مقدار آزمون کاي اسکوئر
  Sig( 0,000(داري  سطح معنی
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شاخص نگرش پاسخگویان هر دو گروه در خصوص وضعیت سیاست خـارجی            
 درصد کـاربرانی کـه از سـایت صـداي آمریکـا             45,9.  توجه است  درخورجامعه ایران   
 ها  آن درصد   47,2. ند نگرش مثبتی نسبت به سیاست خارجی ایران دارند        کن  استفاده نمی 

 درصد از کاربران صداي آمریکا نگرش مثبت 27,7در مقابل فقط . نیز نظر بینابینی دارند   
دهد که   نیز نشان می  100میانگین نگرش دو گروه از      .  درصد نظر بینابین داشتند    55,9و  

 نگـرش  64,13کننـد بـا میـانگین     تفاده نمـی  کاربرانی که از سـایت صـداي آمریکـا اسـ          
  .یاست خارجی ایران دارندستري نسبت به  مثبت

  
ـ  اجتمـاعی  خـصوص وضـعیت    در پاسـخگویان  نگرش بررسی. 4-1-4-3  ـ
  ایران جامعه فرهنگی

در ایـران   "،  "عملکرد نظام قضایی ایران عادالنه اسـت      "ي  ها  هیگودر این بخش    
ی در مقایسه با مردان در جامعه با تبعـیض مواجـه   زنان ایران"، "آزادي بیان وجود دارد 

 با توجه "طور آزادانه ممکن است  فرهنگی و اجتماعی در ایران بهيها تیفعال"، "هستند
به تحلیل محتواي سایت صداي آمریکا طراحی شد و شاخص نگـرش پاسـخگویان در            

  فرهنگی جامعه ایران به شرح زیر به دست آمد -خصوص وضعیت اجتماعی
  

  ـ فرهنگی جامعه ایران  شاخص نگرش پاسخگویان در خصوص وضعیت اجتماعی-10ل جدو

 
کاربرانی که از صداي آمریکا 

 کنند استفاده نمی

کاربرانی که از صداي آمریکا 
 کنند استفاده می

 63,4 47,5 منفی

 28,7 41,3 بینابین

 7,9 11,2 مثبت

  100,0 )849 (100,0 کل
  29,18 37,24  100میانگین از 

  16,50 اسکوئر مقدار آزمون کاي
  Sig(  0,000 (داري سطح معنی
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 درصـد از کـاربرانی کـه از صـداي آمریکـا      47,5، 10هاي جـدول      یافته بر اساس 
. ندشـت کنند نگرش منفی نسبت به وضعیت اجتماعی و فرهنگی در ایران دار    استفاده نمی 

 فقـط   هـا   آن درصـد    11,2. ندشتدار) نه منفی و نه مثبت     (ینابینیب نظر   ها  آن درصد   41,3
 63,4کننـد،   در بین کاربرانی که از سایت صداي آمریکا اسـتفاده مـی         . نظر مثبتی داشتند  

 درصد نظر مثبت نسبت به وضعیت اجتماعی و فرهنگی 7,9 نگرش منفی و ها آندرصد 
دهـد کـه     در بین دو گروه نشان می      100میانگین شاخص مزبور از     . جامعه ایران داشتند  

 هرچنـد اي نسبت به اوضاع اجتماعی و فرهنگی ایران وجـود دارد      ی نظر منفی  رکلطو  به
 تفـاوت   کـامالً که این نوع نگرش در بین گـروه اول کمتـر اسـت، امـا بـین دو گـروه                     

  .داري وجود دارد معنی
  
 داخلـی  سیاسـت  وضعیت خصوص در پاسخگویان نگرش بررسی. 4-1-4-4
  ایران جامعه

، "یران براي انجام فعالیت سیاسی آزادي وجود دارددر ا"ي ها هیگودر این بخش 
ي سیاسـی در   هـا   جنـاح "،  ")تقدم ضوابط بر روابط   (نظام سیاسی ایران کارآمد است      "

در حـال  "، "دهنـد  ایران منافع گروهی و باندي خودشان را به منافع ملـی تـرجیح مـی      
ریـستی در   مانند خطر داعـش، حمـالت ترو      (ي امنیتی متعددي    ها  بحرانحاضر ایران با    

مثـال اخــتالس و   عنـوان  بــه(امــروزه فـساد مـالی   "، " اسـت بـان یگر بــه دسـت ) مرزهـا 
تخلفات و فساد مـالی در ایـران   " و "طور گسترده رواج دارد   در ایران به  ) خواري  رشوه

 با توجه به تحلیل محتواي "شود یمي غربی عنوان   ها  رسانهکمتر از میزانی است که در       
شد و شاخص نگرش پاسخگویان در خصوص وضـعیت         سایت صداي آمریکا طراحی     

  .سیاست داخلی جامعه ایران به شرح زیر به دست آمد
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   شاخص نگرش پاسخگویان در خصوص سیاست داخلی جامعه ایران-11جدول 

 
کاربرانی که از صداي آمریکا 

 کنند استفاده نمی

صداي آمریکا  کاربرانی که از
 کنند استفاده می

 63,9 46,8 منفی

 34,2 50,8 ابینبین

 2,0 2,5 مثبت

  100,0 )849 (100,0 کل
  26,87 33,31 100میانگین از 

  19,16 اسکوئر مقدار آزمون کاي
  Sig( 0,000(داري  سطح معنی

  
 درصد کاربرانی که از سایت صداي 46,8 ،شود  دیده می11همچنان که در جدول  

 50,8اي داخلی ایران دارنـد و       ه  کنند نگرش منفی نسبت به سیاست       آمریکا استفاده نمی  
 درصـد   63,9از بین کاربران سایت صـداي آمریکـا نیـز           . درصد نیز نظر بینابینی داشتند    

.  درصـد نگـرش مثبتـی داشـتند       2 درصد نظر بینـابین و فقـط         34,2 نگرش منفی،    ها  آن
دهد که کاربران دو گـروه نگـرش منفـی نـسبت بـه                 نشان می  100میانگین دو گروه از     

داري در نگـرش دو گـروه    اما تفاوت معنی. ان در حوزه سیاست داخلی دارند   جامعه ایر 
  .وجود دارد
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  بررسی نگرش کلی پاسخگویان نسبت به جامعه ایران. 4-1-5

  ایران جامعه به نسبت پاسخگویان کلی نگرش  بررسی-12جدول 
 جامعه ایران

صداي  کاربرانی که از 
 کنند استفاده نمیآمریکا 

صداي آمریکا  زکاربرانی که ا
 کنند استفاده می

 51,5 29,9 منفی

 43,6 62,7 بینابین

 5,0 7,4 مثبت

  100,0 100,0 کل
  34,87 42,21 100میانگین از 

  33,80 مقدار آزمون کاي اسکوئر
  Sig( 0,000(داري  سطح معنی

  
هاي مختلـف سیاسـی، اقتـصادي،         هاي مربوطه به حوزه     تمام گویه ،  12در جدول   

  کهدهد یمآمده نشان  دست هاي به  و شاخصشده  و فرهنگی جامعه ایران تلفیقاجتماعی
 درصـد  29,9کنند نگـرش مثبـت،     درصد کاربرانی که از صداي آمریکا استفاده نمی       7,4

میـانگین  .  نگرش بینابینی نسبت به جامعه ایران دارنـد    ها  آن درصد   62,7نگرش منفی و    
آمـده   دسـت   کمتر از حد متوسـط بـه   42,21بر با    برا 100نگرش این دسته از کاربران از       

 درصد کاربران صداي آمریکا نسبت به جامعه ایران نگرش منفـی            51,5در مقابل   . است
 34,87 برابـر بـا   100 از هـا   آن درصد نگرش بینابینی داشتند که میانگین نگرش         43,6و  
عـه ایـران از   این تفاوت در نوع نگرش دو گروه از کـاربران بـه جام       . آمده است   دست  به

  .دار است  معنیکامالًحیث آماري 
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  تحلیلی و استنباطی هاي یافته. 4-2
  پژوهش هاي فرضیه آزمون .4-2-1
  :ها آزمون فرضیه. 4-2-1-1

یت صداي آمریکا بر نوع نگرش کـاربران نـسبت بـه            سامیزان استفاده از     : فرعی فرضیه
یت بیـشتر اسـتفاده     سـا ان از این    یر دارد، به این معنی که هرچقدر کاربر       تأثجامعه ایران   
  .شود یمتر  یمنف نیز نسبت به جامعه ایران ها آنکنند، نگرش 

  
  بر نوع نگرش به جامعه ایرانصداي آمریکا تأثیر میزان استفاده از سایت  -13جدول 

  میزان استفاده
 نوع نگرش

 10کمتر از 
 دقیقه

 تا 11بین 
  دقیقه30

 تا 31بین 
  دقیقه60

بیش از یک 
 ساعت

 کل

 100,0 8,5  12,7  29,6  49,3 منفی

 100,0  0  2,1  35,4  62,5 بینابین

 100,0  0  0  20,0  80,0 مثبت

  -0,19 ضریب سامرز
 0,01 داري سطح معنی

  
بـر  . شـده اسـت    ها، از ضریب سـامرز اسـتفاده   در این قسمت براي آزمون فرضیه  

ت اینترنتـی صـداي   توان گفت که اسـتفاده کـاربران از سـای    ، می 13اساس نتایج جدول    
بنـابراین  .  درصد تأثیر منفی دارد   19ها به جامعه ایران به میزان         آمریکا بر نوع نگرش آن    
توان داوري کرد که میزان استفاده از سـایت اینترنتـی             شود و می    فرضیه مذکور تأیید می   

  .صداي آمریکا بر نگرش کاربران در خصوص جامعه ایران تأثیر دارد
یت اینترنتی صداي آمریکـا باعـث تغییـر    سا و مشارکت در     فعالیت: فرضیه فرعی 

اي که هرچقدر فعالیت و مشارکت  گونه شود به  نگرش کاربران نسبت به جامعه ایران می      
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کاربران نگرش منفی به جامعـه  که  یت بیشتر باشد احتمال بیشتري دارد       سا در این    ها  آن
  .ایران پیدا کنند

  
 صداي آمریکا بر نگرش اینترنتی یت سادر رکتمشا و  بررسی تأثیر فعالیت-14جدول 

  ایران جامعه به نسبت کاربران
Coefficients Anova Model Summary 

  متغیر مستقل
Beta Sig  F sig R R 

Square  

  0,02 0,15 0,04 4,31 0,04 -0,15 فعالیت و مشارکت
  

 رنتـی اینت تی سا در مشارکت کاربران  و نتایج رگرسیون در خصوص تأثیر فعالیت     
دهد که میـزان ایـن تـأثیر          نشان می  ایران جامعه به نسبتها     آن صداي آمریکا بر نگرش   

 اینترنتـی  تیسـا یعنی فعالیت و مشارکت کـاربران در        .  است -0,15رگرسیونی برابر با    
 15 احتمـال  بـه  و غیـره،   هـا   آنصداي آمریکا از طریق باز ارسال مطالب، ایمیـل کـردن            

مقـدار  .  داردریتـأث  در کـاربران نـسبت بـه جامعـه ایـران          درصد، در ایجاد نگرش منفی    
 درصـد از تغییـرات   2یعنی .  استآمده دست به درصد   2واریانس تبیین شده نیز برابر با       

نگرش کاربران به جامعه ایران مربوط به فعالیت و مشارکت در سایت اینترنتـی صـداي     
 درصـد   5 احتمـال خطـاي       درصد اطمینـان و    95بنابراین فرضیه مزبور با     . آمریکا است 

  شود تأیید می
یت اینترنتی صداي آمریکا، باعث تغییر نگرش     سااعتماد کاربران به    : فرضیه فرعی 

یت در نـزد کـاربران    سااي که هرچقدر این       گونه  شود، به    نسبت به جامعه ایران می     ها  آن
جامعـه  کاربران نگـرش منفـی بـه     که  داراي اعتبار و اعتماد باشد، احتمال بیشتري دارد         

  .ایران پیدا کنند
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ها   آنبر نگرشصداي آمریکا  اینترنتی یت سابررسی تأثیر مقبولیت و اعتماد -15جدول 
  ایران جامعه به نسبت

Coefficients Anova Model Summary 

  متغیر مستقل
Beta sig  F sig R R 

Square  

  0,10 0,32 0,004 22,97 0,000  -0,32 مقبولیت و اعتماد
  

دهـد کـه مقبولیـت و اعتمـاد بـه        نشان مـی 15لیل رگرسیونی در جدول  نتایج تح 
تـوجهی    تـأثیر قابـل    ایران جامعه به نسبتها     آن صداي آمریکا بر نگرش    اینترنتی تیسا

سـایت صـداي آمریکـا     ي تولیـدي ها  گزارشیعنی هرچقدر اخبار و     ).  درصد 32 (.دارد
 نسبت بـه جامعـه ایـران    ها آننفی بیشتر مورد اعتماد و تأیید کاربران آن باشد، نگرش م         

این میزان اعتماد و مقبولیـت  .  درصد است32شود و احتمال این تأثیرگذاري  تشدید می 
 درصد از تغییرات نگرش به جامعه ایران 10صداي آمریکا توانسته است    سایت اینترنتی 

عـه   درصد از تغییرات منفی نگرش کـاربران نـسبت بـه جام         10به عبارتی   .  کند نییتبرا  
   به صداي آمریکا استها آنایران مربوط به اعتماد 

 سـایبر  هـاي   پیـام  تـأثیر  تحت بیشتر صداي آمریکا،  سایت کاربران :فرضیه اصلی 
اقتـصادي،   وضـعیت  بـه  نـسبت  منفـی  نگرش ایجاد باعث این و بوده آمریکا دیپلماسی
به دست آمد، بر اساس آنچه . شود ها می ایران در آن جامعه سیاسی و فرهنگی اجتماعی،

بـین کـاربران    دیگر    بیان   به .تأثیرگذاري مذکور با یک استثنا در حوزه اقتصادي ثابت شد         
کنند نسبت به جامعه ایران  و کاربرانی که از این سایت استفاده نمی یت صداي آمریکاسا

 وضـعیت یت صـداي آمریکـا، نـسبت بـه     سـا داشـته و کـاربران     نگرش متفاوتی وجود  
 نگرش منفـی دارنـد و کـاربرانی کـه از ایـن               ایران جامعه سیاسی و فرهنگی اجتماعی،

جامعـه ایـران    سیاسـی  و فرهنگـی  اجتماعی، وضعیتکنند نسبت به  سایت استفاده نمی  
 سیاسـی  و فرهنگـی  اجتمـاعی،  وضـعیت به عبارتی، نوع نگرش به    . نگرش مثبت دارند  
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، اسـتفاده از   البتـه .ستدار ا جامعه ایران در بین هر دو گروه متفاوت و این تفاوت معنی  
محتواي سایت صداي آمریکا تأثیر معناداري بـر نگـرش کـاربران نـسبت بـه وضـعیت              

توان این امـر   اقتصادي جامعه ایران ندارد و نگرش هر دو گروه به آن منفی است که می    
را به شرایط اقتصادي نامساعد جامعه ایران نسبت داد که براي همه مـردم محـسوس و              

  .درك است قابل
  

  ایران جامعه به نسبت کاربران  بررسی و مقایسه نگرش-16جدول 
 جامعه ایران

 
 کاربرانی که از
صداي آمریکا 

 کنند استفاده نمی

کاربرانی که از صداي آمریکا 
 کنند استفاده می

 51,5 29,9 منفی

 43,6 62,7 بینابین

 5,0 7,4 مثبت

  100,0 100,0 کل
  33,80 مقدار آزمون کاي اسکوئر

  Sig( 0,000(داري  سطح معنی
  مستقلTنتایج آزمون  -

  34,89 42,21 ها مقایسه میانگین
  5,43 مقدار آزمون

  7,32 تفاوت میانگین
  Sig( 0,000(داري  سطح معنی
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در این قسمت جهت بررسی دقیق فرضیه و اتکال بر تأییـد آن، دو آزمـون کـاي                   
 تفـاوت  توان می اسکوئر کاي آزمون از فادهاست با. ی به کار گرفته شدت آزموناسکوئر و   

 چقدر هر و کرد مشاهده وضوح  به کاربران مثبت و منفی نگرش میزان ازنظر را گروه دو
 معنـادارتر  گـروه  دو بین تفاوت باشد، زیادتر اسکوئر کاي آمده در آزمون    دست  به مقدار

 طریق این از که دهد  می نشان میانگین با را گروه دو میان تفاوت نیز یت آزمون. شود  می
 شـده   مـشاهده  نتـایج  همـین  اساس بر و کرد مشاهده دقیق طور  به را تفاوت توان  می نیز
 جامعـه  به نسبت کاربران نگرش بر آمریکا صداي یت سا از استفاده که کرد ادعا توان  می

 دقت تفاوت  از اطمینان حصول آزمون جهت  چند از استفاده. گذارد  می منفی تأثیر ایران
 بیـشتري  صـحه  هـا  تفـاوت  وجـود  بـر  امري متداول بـوده و  شده بین دو گروه،  دهمشاه

نوع نگرش به جامعه ایران در بین دو گـروه بـا      که  توان نتیجه گرفت      یم پس .گذارد  می
مقایسه میانگین نگرش دو گروه نسبت به جامعه ایـران     . داري دارد   یکدیگر تفاوت معنی  

تـوان   هـا، مـی   ین یافتهبنابرا. دهد وجهی را نشان میت  ی، تفاوت قابل  ت آزموننیز از طریق    
یت صداي آمریکا بـر نگـرش کـاربران نـسبت بـه        ساادعا کرد که درمجموع استفاده از       

  .گذارد جامعه ایران تأثیر منفی می
  

  گیري یجهنت. 5
شـده و در   این مقاله حاوي نتایج تحقیقی است که براي اولین بار در سطح کشور انجام           

هـاي شـبکه    یـت فعال شـبکه نـشانگر تأثیرگـذاري        –اي موسوم بـه کنـشگر        قالب نظریه 
بـر طبـق    . متحده بر کاربران ایرانی فضاي مجازي است        دیپلماسی سایبري دولت ایاالت   

هـاي    مانند دیپلمـات  (نظریه فوق، این شبکه ناهمگون متشکل از کنشگران فعال انسانی           
شـبکه  . اسـت ) یت صداي آمریکـا   مانند سا  (و کنشگران عادي و غیرانسانی    ) این کشور 
عنوان متغیر مستقل بر متغیر وابسته یعنی نگرش کاربران ایرانی فضاي مجازي         یادشده به 

هاي مختلـف اقتـصادي، سیاسـی، اجتمـاعی و فرهنگـی جامعـه ایـران                  نسبت به مقوله  
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 اما این تأثیرگذاري از طریق متغیرهاي دخیل شامل میزان استفاده، میزان . تأثیرگذار است 
. گیـرد   مشارکت و فعالیت و درنهایت میزان اعتماد به سایت صداي آمریکا صورت مـی             

سه فرضیه فرعی و فرضیه اصلی این مقاله که مبتنی بر چارچوب نظري باالست نیز بـه             
  :اثبات گردید شرح زیر

 تحت بیشتر صداي آمریکا،  سایت کاربرانفرضیه اصلی آن بود که       :فرضیه اصلی 
 بـه  نـسبت  منفـی  نگـرش  ایجاد باعث این و بوده آمریکا دیپلماسی یبرسا هاي  پیام تأثیر

چنانچـه  . شود  ها می   ایران در آن   جامعه سیاسی و فرهنگی اقتصادي، اجتماعی،  وضعیت
 و فرهنگـی  اجتمـاعی،  وضـعیت  صداي آمریکا، نسبت بـه   یت سا  کاربران ،مشاهده شد 

کننـد،     این سایت استفاده نمـی     نگرش منفی دارند و کاربرانی که از      ایران   جامعه سیاسی
البتـه  . جامعه ایران نگرش مثبـت دارنـد     سیاسی و فرهنگی اجتماعی، وضعیتنسبت به   

نگرش هر دو گروه به وضعیت اقتصادي جامعه ایران منفی و نگاه منفی کاربران سـایت    
صداي آمریکا به وضعیت اقتصادي جامعه ایران شدیدتر است، اما این تفـاوت معنـادار             

توان این امر را به شرایط اقتصادي نامساعد جامعه ایران نسبت داد که بـراي                 می .نیست
همه مردم اعم از کاربران سایت صداي آمریکا و کاربرانی که بـه ایـن سـایت مراجعـه                   

به عبارتی، نوع نگرش به جامعه ایران در بین دو        . درك است   کنند، محسوس و قابل     نمی
 بـر اسـاس   .دار اسـت  متفاوت و ایـن تفـاوت معنـی        -غیراز حوزه اقتصادي       به –گروه  

 این مقاله، کاربران این سایت در مقایـسه بـا دیگـر کـاربران ایرانـی           16محتواي جدول   
دارنـد  تـري نـسبت بـه ایـران       نگرش منفی- صداي آمریکا نیستند   که کاربر –اینترنت  

هـم کمتـر از     نسبت به ایـران      ها  آنو نگرش مثبت    )  درصد 29,9 درصد در برابر     51,5(
 درصـد در برابـر   5(کننـد   ینم صداي آمریکا مراجعه      کاربران ایرانی است که به سایت       

  ). درصد7,4
هـا بـا اسـتفاده از ضـریب سـامرز و تحلیـل        آزمون این فرضیه: هاي فرعی   یهفرض

ي صـدا یت اینترنتـی  سـا میزان استفاده، مشارکت و اعتمـاد بـه        که  رگرسیونی نشان داد    
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یر دارد، به این معنی که هرچقدر تأثگرش کاربران نسبت به جامعه ایران     آمریکا بر نوع ن   
 آنیت بیشتر استفاده کنند، بیشتر در آن مـشارکت کننـد و بیـشتر بـه                 ساکاربران از این    

 کـه  13 جـدول . شـود  یمـ تر   یمنف نیز نسبت به جامعه ایران       ها  آناعتماد نمایند، نگرش    
 از کاربران استفادهکه   دهد  ی م نشان آمریکاست صداي سایت از استفاده میزان به مربوط
 درصـد  19 میـزان  بـه  ایران جامعه بهها     آن نگرش نوع بر آمریکا صداي اینترنتی سایت

یر افزایش میزان استفاده از سـایت اینترنتـی صـداي آمریکـا بـر      تأثپس  . دارد ی منف تأثیر
 14 جـدول  اسـاس  بـر  همچنـین . نگرش کاربران در خصوص جامعه ایران ثابـت شـد         

 15احتمـال     بـه  باشـند  داشـته  فعالیت آمریکا صداي اینترنتی یت سا در کاربران هرچقدر
 مـشارکت  و فعالیـت  یعنـی . شـود   مـی  منفی ایران جامعه به نسبتها     آن نگرش درصد،
 وها   آنکردن ایمیل مطالب، ارسال باز طریق از آمریکا صداي اینترنتی یت سادر کاربران

 یر تأث ایران جامعه به نسبت کاربران در منفی نگرش ایجاد در رصد،د 15احتمال     به غیره،
 صـداي  سـایت  تولیدي يها   گزارش و اخبار هرچقدر 15 جدول طبق بر یتدرنها. دارد

 جامعـه  بـه  نسبتها    آن منفی نگرش باشد، آن کاربران تأیید و اعتماد مورد بیشتر آمریکا
  .است درصد 32 تأثیرگذاري این احتمال و شود می تشدید ایران

 گونـاگون دیپلماسـی عمـومی، سـایبر         هـاي در میـان ابزار   کـه   باید توجه داشـت     
ها و امکانات مختلفی کـه از طریـق اینترنـت در دسـترس          یتظرفدیپلماسی با توجه به     

ي متعارف و   ها  روشمسدود بودن   .  بیشتر مورد توجه قرار گرفته است      روز  روزبهاست،  
 از تـر  گـسترده متحده را به اسـتفاده   ران، دولت ایاالتسنتی دیپلماسی عمومی در قبال ای   

این ابزار ترغیب کرده و نتایج حاصـل از پرسـشنامه ایـن مقالـه از تأثیرگـذاري سـایبر                    
، حکایـت  انـد  بودهدیپلماسی بر کاربران ایرانی فضاي مجازي که در معرض محتواي آن  

د کاربران اینترنت در ایـران،  ي آتی با افزایش تعدا    ها  سالتوان انتظار داشت در       یم. دارد
ي دسترسـی بـه فـضاي مجـازي از طریـق گوشـی، تبلـت،        هـا  روش تنـوع   شدن یشترب

ـ خانگی و غیره، ارتقاي سرعت اینترنت، کم اثـر یـا    ها، لوازم   یزیونتلوخودروها،   اثـر   یب
 محتوا در فضاي مجازي به علت ممکن شدن مسدود کردني فیلترینگ و   ها  روششدن  



  

  
  

  
 157  ...  تأثیر سایبر دیپلماسی آمریکا بر دیدگاه کاربران  

ي خارجی در کشور، تعـداد ایرانیـانی کـه بـه     ها شرکترنت بدون فیلتر  دسترسی به اینت  
بنابراین احتمـال  . متحده دسترسی داشته باشند، افزایش یابد   ابزار سایبر دیپلماسی ایاالت   

تواند بـه چالـشی    یمتأثیرگذاري ابزار مذکور بر مردم ایران بیشتر خواهد شد و این امر             
 توسـط طـرف     القاشـده هـاي     یـام پزیرا  . دل شود براي دولت جمهوري اسالمی ایران مب     

آمریکایی نگرشی منفی نسبت به ایـران در ذهـن اتبـاع جمهـوري اسـالمی بـه وجـود                    
 و هـا  فرصـت تر این پدیده نوظهـور و   یقدقیزي براي شناخت  ر  برنامهبنابراین،  . آورد  یم

  .یدهاي ناشی از آن ضروري استتهد
  
  منابع
   ـ    ؛آقایی، سید داوود  . ابـراهیم بـاقري    ؛ علیرضـا ثمـودي پیلـه رود       ؛د یاسـر نورعلیون

 در خاورمیانـه؛    یکـا متحـده آمر     دیپلماسـی عمـومی ایـاالت      يراهبردها«،  )1395(
سـال بیـست و پـنجم،    ، فصلنامه راهبـرد ، »ارزیابی تطبیقی دوران بوش و اوبامـا    

  .78شماره 
  و  ایـزدي  داود :، ترجمـه  «عمل راهنماي: پیمایشی یقتحق«،  )1384( .ادواردز، جک

  .فرهنگی، تهران هاي پژوهش دفتر اعرابی، محمد سید
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 :  دردسترس قابل

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900705000840  
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