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.  استبوك فارسی وزارت امور خارجه این کشور فیسدیدگاه کاربران ایرانی 

، وزارت امور آمریکابا عنایت به جایگاه مهم ایران در سیاست خارجی 
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اسایی میزان ، شنمقالهمسئله اساسی . کاربران ایرانی راه اندازي کرده است
عنوان   بهآمریکا وزارت امور خارجهبوك فارسی  استفاده از فیس تأثیرگذاري
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بوك فارسی   و فیسآمریکاهاي رادیو فردا، صداي  یتساتحلیل محتواي کیفی 
ي پرسشنامه، و سپس ها گزاره براي استخراج آمریکا وزارت امور خارجه
 از که کاربرانیبر اساس فرضیه اصلی مقاله، . شده است انجام پیمایش استفاده

 با مقایسه در کنند، می  استفادهآمریکا وزارت امور خارجهبوك فارسی  فیس
 سایبر هاي پیام و محتوا تأثیر تحت بیشتر نند؛ک نمی استفاده آن از که کاربرانی

 جامعه به نسبت منفی نگرش ایجاد باعث امر این و بوده کشور این دیپلماسی
بوك  صفحه فیسبر همین اساس، میزان استفاده از . شود ها می ایران در بین آن

 درصد تأثیر 12بر نوع نگرش کاربران نسبت به جامعه ایران به مقدار فارسی 
همچنین هرچقدر مطالب . دار است  که این تأثیر ازلحاظ آماري معنیدارد

یید کاربران باشد تأمورد  آمریکا وزارت امور خارجهبوك فارسی  صفحه فیس
 نسبت به جامعه ایران قابل ها آن) منفی( درصد تغییر در نگرش 30به میزان 

  .برآورد است
، آمریکامتحده  ایاالت ، سایبر دیپلماسی،یدیپلماسی عموم : کلیديهاي هواژ

  بوك، نگرش کاربران فیساینترنت، 
  

   و بیان مسئلهمقدمه .1
 برقراري ارتباط میان واحدهاي ضرورت به توجه با و ها  ملت-تگیري دول پس از شکل

مفهوم دیپلماسی ، ها سیاسی و انجام تعامالت سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و غیره میان آن
ملل پدیدار گشت، اما بلوغ جدي آن پس از برگزاري ال تدریج در عرصه روابط بین به

  .)190: 1387گنجی دوست، (  پاریس آغاز شد1919کنفرانس صلح 
هاي موجود از مفهوم دیپلماسی   تا چند دهه پیش عموم تعاریف و برداشت

ها از طریق  طور عمده ارتباط و مذاکره میان دولت محدود به درکی سنتی از آن بود و به
هاي رسمی در خاك  سیس سفارتخانه و نمایندگیأندگان رسمی سیاسی و تاعزام نمای
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 در کتاب عنوان نمونه، رونالد پیتر بارستون به. شد کشور طرف مقابل را شامل می
هنر و روش : کند  دیپلماسی را چنین تعریف می"دیپلماسی مدرن"مشهور خود به نام 

 باگذشت زمان و  .)Barston, 2006: 1( اه ها یا دولت انجام مذاکره میان نمایندگان گروه
ها مفهوم  دهی به رفتار دولت آفرینی و اهمیت افکار عمومی در شکل افزایش نقش

از همین رو . ها محدود نماند دیپلماسی نیز متحول شد و دیگر به ارتباط میان دولت
این اصطالح در فرهنگ .  میالدي رایج شد1960اصطالح دیپلماسی عمومی از دهه 

:  چنین تعریف شد1995 در سال آمریکا وزارت امور خارجهالملل  اژگان روابط بینو
 قرار دادن یررسانی یا تحت تأث ها اطالع حمایت دولت که هدف از آنمورد هاي  برنامه"

ابزار اصلی آن نیز انتشار متن، تصاویر متحرك، . افکار عمومی در کشورهاي دیگر است
-91: 1388هادیان و احدي ( "یزیون و اینترنت استمبادالت فرهنگی، رادیو و تلو

90(.  
پذیر شدن تبادل اطالعات و برقراري ارتباط از طریق  پیشرفت فناوري و امکان

گیري   خود را بر دیپلماسی عمومی نیز بر جاي گذاشت و منجر به شکلیراینترنت، تأث
لماسی دیجیتال اي مهم از دیپلماسی عمومی موسوم به سایبر دیپلماسی یا دیپ شاخه
 گسترش و انتشار اخبار و اطالعات از ،ترین جلوه دیپلماسی سایبري شاید مهم. گردید

ها در  هاي برخط باشد که روابط بین دولت هاي نوین ارتباطاتی و رسانه طریق فناوري
گرفت به  ها انجام می  توسط دیپلماتتر یشالمللی و جهانی را که پ اي، بین عرصه منطقه

نتیجه این وضعیت آن است که بیشترین تالش . ندجانبه تبدیل کرده استروابطی چ
هم از  ها، آن دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی هر کشور به برقراري روابط با ملت

که کارکنان  طوري هاست، به کارگیري آن ها و در فضاي مجازي حاصل از به طریق رسانه
پردازند و باانگیزه جلب افکار  شاگري میها و بازیگران غیردولتی بانفوذ به اف رسانه

  .)1385خرازي، ( کنند عمومی در مسائل دخالت می

                                                   
1. Barston 
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اي براي استفاده از ابزار سایبر  مالحظه متحده در چند سال اخیر تالش قابل ایاالت
کاخ سفید . منظور پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود به عمل آورده است دیپلماسی به

الملل به این ابزار متوسل شده که  دي خود در نظام بین جيخصوص در مورد رقبا به
هایی از کاربرد سایبر  جلوه. توان به روسیه، چین و ایران اشاره کرد ها می ازجمله آن
متحده در   سفارتخانه مجازي ایاالتسیتأس: اند از  در قبال ایران عبارتآمریکادیپلماسی 

منظور مقابله با فیلترینگ  نت چمدانی به مانند اینترییها ایران، تالش براي اجراي طرح
افزارهاي مختلف فیلترشکن، فعالیت گسترده  اینترنت در ایران، همکاري در طراحی نرم

زبان و حضور  هاي فارسی سایت اندازي وب  از طریق راهآمریکا وزارت امور خارجه
 & Fialho( بوك و غیره هاي اجتماعی پرطرفدار مانند فیس جدي در شبکه

Wallin,2013:3-5(. 

 که تسهیل پیشبرد اهداف سیاست خارجی ، با توجه به این حجم از فعالیت
 در قبال جمهوري اسالمی ایران را هدف قرار داده و با عنایت به تضاد منافع دو آمریکا

ي فزاینده در ها ینگرانر و نیز المللی در سه دهه اخی اي و بین هاي منطقه کشور در عرصه
، پی بردن به میزان تأثیرگذاري و  از سایبر دیپلماسیآمریکاستفاده مورد پیامدهاي ا

ازآنجاکه ابزار .  در قبال ایران از اهمیت انکارناپذیري برخوردار استاین ابزارموفقیت 
طور عمده شهروندان و بازیگران غیردولتی فعال در فضاي مجازي   به»سایبر دیپلماسی«

 هیچ اطالعات موثق و معتبري که مبتنی بر که نای و با توجه به دهد را هدف قرار می
ي ها تیفعالي کاربران ایرانی اینترنت از ریرپذیتأثي علمی باشد از میزان ها پژوهش

 یرله تأثئ هدف این مقاله پرداختن به مس وجود ندارد؛آمریکاسایبر دیپلماسی دولت 
 با ،انی فضاي مجازي بر دیدگاه کاربران ایرمتحده ایاالتدیپلماسی  هاي سایبر فعالیت

الزم به توضیح . ستآمریکا وزارت امور خارجهبوك  صفحه فارسی فیستمرکز بر 
 یشینهپي، موضوع مستقل یک تحقیق دانشگاهی نبوده و ا مسئلهاست که تاکنون چنین 

جهت داراي نوآوري   حاضر، ازاینهمقالدر نتیجه . مشخصی در این زمینه وجود ندارد
صورت مستقل و در قالب یک پژوهش علمی مورد بررسی قرار  است که مسئله را به
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ها  با مشخص شدن میزان این تأثیرگذاري سودمندي این فعالیتجهت  ازاین. داده است
انداز آتی این پدیده نوظهور نیز بهتر به بحث  توان در مورد چشم شده و می  مشخص
  .نشست
  

  شبکه ـ نظریه کنشگر: چارچوب نظري .2
توان  رکرد سایبر دیپلماسی و طراحی چارچوبی نظري در این زمینه میبراي درك بهتر کا
 میالدي و بر پایه 80این نظریه از اواسط دهه .  کمک گرفت شبکه ـاز نظریه کنشگر

شناس بریتانیایی   مردمژوهشگران فرانسوي و جان الوپ  و میشل کالونآثار برنو التور
هومی براي بررسی فرایندهاي جمعی این نظریه یک چارچوب مف. گرفته است شکل

فناورانه و مربوط به علوم  ـ ها هر دو جنبه علمی  فنی است که در آن ـاجتماعی
 يها  اجتماعی مبتنی بر شبکههاي یتها و فعال اجتماعی وجود دارد و به درك جنبش

یکی از مزایاي این نظریه که به درك دیپلماسی . کند علم و فناوري کمک شایانی می
کند آن است که بر مبناي آن تفاوت بنیادینی میان فعالیت علمی و دیگر  بر کمک میسای
 نگاهی ترکیبی به تولید علم یادشده نظریه ، بنابراین اجتماعی وجود نداردهاي یتفعال
تأکید صرف بر امور ( این نظریه از رویکردهاي یکجانبه رئالیستی دیگر یانب به. دارد

روایت صرفاً فرهنگی از امور و تعریف ( اجتماعی ییگرا و برساخت) طبیعی و واقعی
کند که علم فرایند  اجتناب کرده و تأکید می)  فرهنگیهاي ینهطبیعت در چارچوب زم

 اجتماعی، فنی، مهندسی يها مهندسی ناهمگنی است که براي تولید آن عوامل و مؤلفه
شده یا ترجمه و  م دگرگونگیرند و سرانجا  شده یا کنار هم قرار مییختهآم و متنی درهم

 .)Williams & Edge, 1996:857-858(د شون تفهیم می

                                                   
1. Actor-Network Theory 
2. Bruno Latour 
3. Michel Callon 
4. John Law 
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با تأکید این نظریه بر تلفیق علوم اجتماعی و فناوري، مرزبندي میان جامعه و 
، عاملیت و ساختار، ا انسان، متن و محتویرطبیعت، درست و نادرست، انسان و غ

، داده و کاربرد، امور مهندسی و  سطح خرد و سطح کالن، نظریه و دادههاي یدهپد
 و ساختار، واقعیت و خیال یتگیري طبیعت و جامعه، ذهن شناسی رد شده و شکل جامعه

شود که همه  شود و فرض می اي دانسته می همگی ناشی از فعالیت جمعی و شبکه
اصل موجودیت [ند نک  اهمیت خود را از ارتباط با دیگر هستارها کسب هستارها

 و کنشگر قلب این نظریه را کنشگر. )130: 1386 و ودادهیر، طباطبائیاضی ق]. (نسبی
منظور از کنشگر . دهند دهند که روابطی را با یکدیگر شکل می  تشکیل میفعال یا عامل

. ها است ، متون و ترکیبی از آنها ین غیرانسانی شامل ماشهاي یتدر این نظریه موجود
طور  ها به ، روابط و احکام که این مقولهها یتهوکنشگران ترکیبی هستند از اشیاء، 

هاي ناهمگون دیگر رخنه کنند یا  ها تفویض شده و قادرند به درون شبکه نمادین به آن
 اعم از فردي یا جمعی همچنین کنشگر فعال یا مختار کارگزاري. ها النه بسازند در آن

. صورت منفک عمل کند تواند با دیگر کارگزاران در پیوند بوده یا به است که می
ها را تعریف و  نوبه خود آن شوند که به اي می  شبکهيها کنشگران عامل وارد انجمن

از سوي دیگر  .بخشد ها مفهوم، تحرك، هدف و فاعلیت می گذاري کرده و به آن نام
دهند  ها به کنشگران عامل اجازه می  شبکهدیگر یانب به. دکنن ها کسب می را از آن هویت خود

شان را معین و مشخص سازند، ولی این کنشگران عامل در  ت، قصد، کنش و ذهنیتذا
یابند و هویت   عنوان شبکه توسعه میبهفرایند کار علمی، خود به شبکه مبدل شده و 

ها  ها بنیادي مشخص یا جوهره و ذات پیشینی ندارند و ماهیت آن آن. کنند اي پیدا می شبکه
  ).Nweke, 2012: 23(د پیوندن ها می ود که به آنش  منتج میییها از درون شبکه

                                                   
1. Entities 
2. Relational Materiality 
3. Actor 
4. Actant 
5. Agent 
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پس از توضیح جایگاه کنشگر و کنشگر فعال نوبت به توضیح مفهوم شبکه در 
اي ناهمگون از کنشگران و  این شبکه متشکل از مجموعه. رسد  شبکه می ـنظریه کنشگر

از هر (ر پس در این نظریه کنشگ.  است، اجتماعی و فنی، ادراکیکنشگران فعال متنی
ها به سبک تمایز ساختار  اند و تمایزي میان آن شده و شبکه به هم پیوند زده) دو نوع

ها  از یکسو عوامل شبکه .انگاري وجود ندارد در نظریه سازه) عامل(و کارگزار ) شبکه(
 از این دو بدون یک یچاند و ه ها را برساخته ها آن اند و از سوي دیگر شبکه را برساخته

نتیجه مهم پذیرش این نظریه در عرصه علوم . توانند وجود داشته باشند میدیگري ن
تقلیل به عوامل انسانی یا غیرانسانی محض  اجتماعی این است که زندگی اجتماعی قابل

 تبیینی در حوزه علوم اجتماعی بر اساس تنها یکی از عوامل يها نیست و ارائه مدل
 اجتماعی يها اي است از شبکه جامعه مجموعه. انسانی یا غیرانسانی تقلیل گرایانه است

بنی طالبی  (غیره ناهمگون متشکل از عوامل انسانی و غیرانسانی مانند فضا، اشیاء و
  ).121-122: 1394 و دیگران، دهکردي

امر اجتماعی هم عبارت است از تداخل دنیاهاي اجتماعی و تکنولوژیک و این دو 
طور مداوم در حال تکوین یکدیگر   و بهناپذیرند یکدر یکدیگر النه کرده، از هم تفک

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

اگر بخواهیم این  ).132-133: 1386 و ودادهیر، طباطبائیقاضی (غیرانسانی نیز هست 
توان گفت که  نظریه را با مباحث خود در مورد دیپلماسی سایبري پیوند دهیم می

ها هستند و  ، افراد و سازمان)ها یپلماتد(کنشگران فعال یا عامل همان کارگزاران دولتی 
 يا  در اینجا ما با شبکهبنابراین.  آن استهاي یرمجموعهکنشگر نیز اینترنت و ز

.  انسانی و غیرانسانی استيها ن و نامتجانس روبرو هستیم که داراي مؤلفهناهمگو

                                                   
1. Textual 
2. Conceptual 
3. Technologic 
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 مختلف بوده و يافزارها افزارها و سخت  غیرانسانی و تکنولوژیک نرميها مؤلفه
افزارها را  افزارها و سخت  انسانی و اجتماعی افرادي هستند که این نرميها مؤلفه

ها و نهادهاي خصوصی و  ها، سازمان روه گطور یناند و هم کرده طراحی، ساخته و نصب
 ,Nweke( شوند ها می ها موجب تداوم حیات آن غیردولتی که با استفاده از این شبکه

2012: 24(.  
 یرگ الملل در عرصه فناوري اطالعات و همه بازتابی از روابط بینیادشده نظریه 

براي تشریح خصوص   دیجیتال است و بههاي يشدن اینترنت و دیگر خدمات و فناور
 و نهادهاي دیپلماتیک از اینترنت و انواع ابزارهاي دیجیتال ها یپلماتچگونگی استفاده د

افزارهاي مختلف در قالب یک شبکه  ها و نرم اعم از رایانه و تلفن همراه و برنامه
ناهمگن براي دستیابی به اهداف سیاست خارجی و تأمین منافع ملی در عرصه 

، کاربران ها یپلماتافزارها، د افزارها، نرم تمام این سخت. فاده استاست  المللی قابل بین
عنوان  المللی و غیره به  بینيها عادي اینترنت، نهادهاي دولتی دیپلماتیک، سازمان

آورند که در بستر اینترنت  مند را به وجود می اي نظام کنشگران و کنشگران عامل، شبکه
 و خدمات دیپلماتیک ها یامد و خروجی آن پنده یو فضاي سایبر به فعالیت خود ادامه م

با هدف تأثیرگذاري مثبت بر اذهان مخاطبان و همراه کردن آنان با سیاست خارجی 
 به این مبناي نظري در مورد سایبر دیپلماسی، بررسی  توجهبا. کشور متبوع است
است یی متولی سیآمریکاهاي کنشگران فعال یعنی سیاستمداران  عملکرد و فعالیت

عنوان نمونه  به( آن هاي یرمجموعهطور کنشگر اینترنت و ز خارجی این کشور و همین
 .در بخش بعدي ضروري است) آمریکا وزارت امور خارجهبوك  صفحه فارسی فیس

 و ها ایده هاي نوین، هاي علم ارتباطات و دانش رسانه نظریه به عنایت همچنین با
 محتواي از ایرانی کاربران تأثیرپذیري بر مؤثر براي بررسی عوامل که هایی فرضیه
 گرفت؛ قرار پرسشنامه طراحی ، مبنايآمریکا دیپلماسی فعال در حوزه سایبر هاي سایت

  :است زیر شرح به
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 هرچه که شود می استنباط چنین گیدنز یابی ساخت نظریه از استفاده  با-الف
 به اظهارنظر، یقطر از آمریکا سایبر دیپلماسی هاي سایت در کاربران مشارکت
 اما است، بیشتر ها آن تأثیرپذیري احتمال باشد، بیشتر غیره و مطالب گذاري اشتراك
 احتمال باشند، داشته بیشتري غیرمشارکتی رویکرد و بوده تر منفعل کاربران هرچه

 وجود به را ساختارها ها انسان زیرا بر طبق این نظریه،. است کمتر ها آن تأثیرپذیري
 و اینترنت ، بنابراینگیرند می قرار ها آن تأثیر تحت بعد مراحل در ولی آورند، می

 که هستند ساختارهایی داراي و بوده ها انسان معنادار کنش محصول اینترنتی هاي سایت
 بر را هایی محدودیت گرفتن شکل از پس ساختار این اما. اند شده خلق ها انسان توسط

 سایر برخالف اینترنت با رویارویی در افراد. کند می اعمال) انسانی عامالن (کاربرانش
 بلکه گیرند، نمی قرار کننده مصرف 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
 مشارکت و فعالیت میزان ار،ساخت این با برخورد در افراد اما بپردازند، بازتولید و

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

 کمتر ها نآ تأثیرپذیري احتمال باشند، بنابراین داشته کمتري مشارکت و فعالیت اینترنت،
 .)248 :1378 روزنبرگ، کوزر، (است

) سال چند (میزان که کرد استنباط توان می پرورش یا کاشت نظریه اساس  بر-ب
کردن و  تلقی واقعی میزان و استفاده نوع ،)روز در ساعت چند (استفاده مدت استفاده،

 کاربران تأثیرگذاري نحوه بر آمریکا دیپلماسی سایبر هاي سایت محتواي اعتماد به
 این و واقعی تلقی کردن استفاده مدت و میزان افزایش با دیگر بیان به. است تأثیرگذار

 افزایش ها آن از تأثیرپذیري احتمال مجازي، فضاي ایرانی کاربران توسط ها سایت
 احتمال باشند محتوایی چنین با مواجهه معرض در کمتر کاربران هرچه و یابد می

 رسانه یک با متمادي مواجهه نظریه، این اساس زیرا بر. است کمتر ها آن تأثیرپذیري
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 در رسانه محتواي با موافق یا همسو هاي دیدگاه ایجاد و نگرش تغییر باعث خاص
  ).389–392: 1388 تانکارد، و سورین(شود  می مخاطب
  
:  در قبال ایرانآمریکادولت ) سایبر دیپلماسی(یپلماسی سایبري د .1,1

  آمریکا وزارت امور خارجهبوك  صفحه فارسی فیس کنشگران فعال و کنشگر
براي پیشبرد اهداف ) دیپلماسی سایبري(  از طریق اینترنتآمریکااستفاده دولت 

 اولین بار از دوران ریاست جمهوري جرج بوش ،دیپلماسی عمومی خود در قبال ایران
 ،زبان  فارسیتیسا اندازي یک وب  راه، مهم در این زمینهاقدام اولین  وآغاز شد] پسر[

 .)Wiseman, 2015: 182 (ه است بود2003 در سال آمریکاتوسط وزارت امور خارجه 

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

اي مؤثر از  نامید، قصد داشت به شیوه ها می ي در آنچه که جنگ ایدهبوش براي پیروز
طرفه  ها انتقال یک اما هدف از کاربرد رسانه. هاي نوظهور و اینترنت استفاده کند فناوري

  مورد نظر و بمباران مخاطبان بود و نه تعامل دوجانبه با آنانيها مفاهیم و ارزش
)Advisory Group on Public Diplomacy for the Arab and Muslim World, 2003: 9(. 

سرعت به استفاده از  از سوي دیگر، ایرانیان ازجمله شهروندانی بودند که به 
اینترنت روي آوردند و همیشه با فاصله زیاد از دیگر کشورهاي منطقه خاورمیانه رتبه 

یاست جمهوري  یعنی آغاز ر2009تا سال . اول کاربران اینترنت را در اختیار داشتند
 12,6 میلیون نفر رسید و مصر با 41باراك اوباما، تعداد کاربران اینترنت ایران به بیش از 
.  میلیون نفر در رتبه سوم بوده است7میلیون نفر کاربر در رتبه دوم و عربستان با حدود 

تشکیل دهد در آن زمان نیمی از کاربران اینترنت در خاورمیانه را ایرانیان  آمار نشان می
 .)Lydia, 2009( دادند می
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براي  در دولت بوش آمریکاهاي اینترنتی رادیو فردا و صداي  سایت وببنابراین  
 به بخشی از جامعه ایران که کاربر اینترنت بودند، آمریکاهاي مدنظر دولت  یامپانتقال 

زش هاي این دو شبکه، ارائه خدمات آمو پخش اینترنتی برخی برنامه.  شديانداز راه
 در این .تدریج در دستور کار قرار گرفت نیز به یادشدههاي  زبان انگلیسی بر روي سایت

 ,Biener(ي اجتماعی هنوز در میان کاربران اینترنت محبوب نشده بودند ها شبکهزمان 

2003(. 

 با تغییر آمریکا با روي کار آمدن دولت باراك اوباما دستگاه سیاست خارجی 
ها و مفاهیم مورد نظر و ایجاد همراهی با اهداف  ي انتقال ارزشرویکرد تالش کرد برا

گرایی پیشه کند و تعامل با مخاطبان و دریافت نظرات   سیاست خارجی خود چندجانبه
ها به  اعتقاد دولت اوباما و دموکرات.  آنان را نیز مورد توجه قرار دهدهاي یدگاهو د

، بلکه در چارچوب ها دهیگ اکاربرد دیپلماسی و قدرت نرم، نه بر مبناي جن
گرایی و تالش براي تعامل و تأثیرگذاري بر افکار عمومی مسلمان، آن را از  چندجانبه

 .)81: 1395آقایی و دیگران، ( هاي یکجانبه گرایانه بوش متمایز ساخت سیاست

 طیف متحده، خارجه وقت ایاالت کلینتون وزیر امور به همین منظور هیالري
 بااهداف سیاست خارجی کاخ سفید را  پیشبرد براي جدید هاي الیتفع از اي گسترده
 :از عبارت بودند ها آن از برخی که آغاز کرد "121 قرن در سیاستمداري"عنوان 

 و جهان کشور هجده از مدنی فعال هزار پنج براي آموزشی هاي دوره برگزاري -الف 
 و شناسایی از گریز و دموکراسی ترویج" براي اینترنت از استفاده نحوه آموزش
 "مجازي فضاي در ها دولت توسط تعقیب

 در همراه تلفن هاي گوشی طریق از انگلیسی زبان آموزش هاي دوره اندازي راه -ب 
 یافته توسعه کمتر کشورهاي

                                                   
1. 21st Century Statecraft 
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 براي آمریکا وزارت امور خارجه ارتباطی و اي رایانه هاي شبکه امنیت ارتقاي -ج 
 اطالعات سرقت و هکري هاي فعالیت با مقابله

 براي پیشرفته هاي فناوري آوردن فراهم و دالري میلیون 45 بودجه اختصاص -د 
 فیلترینگ زدن دور براي" ایران ازجمله دیگر کشورهاي در سیاسی معترضان
 این از یکی ".اي چندرسانه محتواي ارسال و آزادانه اظهارنظر و اینترنت
 یک فشردن با تنها همراه گوشی روي بر آن نصب با که بود اي برنامه ها فناوري

 به پیامک با فرد دستگیري و شده پاك گوشی در شده ذخیره هاي شماره کل دکمه
 .رسید می وي دوستان اطالع

 از دفاع و پیام ارسال براي اجتماعی هاي شبکه و ها سایت از گسترده استفاده -هـ 
 براي رکشو این هاي دیپلمات تشویق و متحده ایاالت خارجی سیاست

 کاربران با نظر تبادل و بحث و توییتر و بوك فیس در خود صفات روزرسانی به
 )Clinton, 2014: 454-464. (نخبگان خصوص به محلی

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

 آمریکاهاي دولت  آل ها و ایده ارزش. داند منطبق است المللی مستقر می برقراري نظم بین
مانند آزادي، برابري، دموکراسی و حقوق بشر دیپلماسی عمومی این کشور را شکل 

متحده تعقیب این اهداف در سطح جهان را به معناي تحقق منافع ملی  دهند و ایاالت می
 "21سیاستمداري قرن "بنابراین ابتکار عمل . )Bruce, 2011: 361 (اندد خود می

هاي اجتماعی هم ابزاري  ها و شبکه  و رسانههاست  آلیدهاها و  انعکاسی از این ارزش
پیشبرد چنین . شوند ها محسوب می  و تحقق همین ارزشآمریکابراي بسط قدرت 

 2012 در سال منتشرشدهاطالعات . هایی نیاز به استخدام نیروي کار گسترده دارد طرح
 حوزه کاري 25 در آمریکا وزارت امور خارجه نفر از کارکنان 150دهد که  نشان می

 نفر هم 175مختلف در شهر واشنگتن در زمینه دیپلماسی دیجیتال فعال هستند و 
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 در آمریکاهاي دیپلماتیک  وقت از ابزار دیپلماسی دیجیتال در نمایندگی طور تمام به
  .)Hanson, 2012: 3(کنند  رج از این کشور استفاده میخا

ي نوپاي اجتماعی در دستور کار ها شبکهبا عنایت به این نگرش، توجه جدي به 
برگزاري جلسات کاري با حضور  متحده قرار گرفت،  ایاالتوزارت امور خارجه

 خارجه بوك و وزیر امور هاي بزرگ فناوري مانند گوگل، توییتر و فیس مدیران شرکت
جمهور نیز براي اولین بار در دوره ریاست جمهوري اوباما رخ داد   و حتی رئیسآمریکا

اي با مدیران ارشد گوگل و توییتر و غیره برقرار گردید تا دولت  و روابط صمیمانه
 "پیشبرد دموکراسی و حقوق بشر" بتواند از امکانات دنیاي فناوري براي آمریکا

هاي  اف این جلسات تعامل با نخبگان مسلمان در شبکهیکی از اهد. استفاده کند
اعتمادي این افراد نسبت  اجتماعی ازجمله توییتر براي تأثیرگذاري بر آنان و کاهش بی

 :Hallams, 2010(یی بود آمریکاهاي  متحده و تبلیغ ارزش به سیاست خارجی ایاالت

559(. 

 به آمریکا خارجه بوك اختصاصی وزارت امور  صفحه فیس2010در اوایل سال 
وزارت امور هاي  یی و دیدگاهآمریکااندازي شد تا مواضع مقامات  زبان فارسی راه

خصوص موضوعات مرتبط با  متحده در مورد رویدادهاي گوناگون و به  ایاالتخارجه
عالوه بر این، در صفحه یادشده مطالبی . واسطه منعکس کند طور مستقیم و بی ایران را به

هاي علمی،  خصوص جذابیت  و بهآمریکات اجتماعی و فرهنگی ایران و در مورد وضعی
در . گرفت هنري، جهانگردي و فرهنگی این کشور در معرض دید مخاطب قرار می

بوك فارسی وزارت امور  فیس"معرفی این صفحه به ذکر این نکته اکتفا شده بود که 
 تعداد کاربران این صفحه ".پردازد  میآمریکاهاي دولت   به درج دیدگاهآمریکاخارجه 

 هزار نفر رسید که شامل ایرانیان داخل و خارج از 122 به بیش از 2013در بهار سال 
زبانان افغانستان بودند  کشور و حتی برخی شهروندان کشورهاي دیگر و ازجمله فارسی

)Gholamzadeh, 2013(.  درصد 60 آمریکا وزارت امور خارجهبر اساس برآوردهاي 
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مندي از  بهره"از نظر این وزارتخانه . شوند  این صفحه از داخل ایران وارد آن میکاربران
 کافی آمریکابوك به زبان فارسی براي وزارت امور خارجه  حساب کاربري توییتر و فیس

متحده باید مجرایی براي گفتگو با مردم ایران داشته باشد تا  نیست و ایاالت
را داشته باشند و دسترسی به صفحه ) رابطه (ترین یی نزدیکآمریکاگذاران  سیاست

حال مهم است که ایرانیان جامعه  درعین. بوك فارسی در ایران به میزان بیشتري برسد فیس
هاي  هاي آن را درك کنند و این امري است که کارکنان بخش رسانه  و ارزشآمریکا

 United States Department of(  در آن تخصص دارندوزارت امور خارجهاجتماعی 

State, 2013: 24.( 

در بخش دیگري از همین سند در مورد مطالب و موضوعات انتخابی براي انتشار 
 به حساسیت موضوع آمریکازبان وزارت امور خارجه  هاي کاربري فارسی در حساب

 نرمشده و بر ضرورت انتشار مطالبی غیرسیاسی و  گذاري در قبال ایران اشاره سیاست
 در کنار مطالب سیاسی با موضوعاتی آمریکا وزارت امور خارجهرسی بوك فا در فیس

زیست، علم و فناوري تأکید  گذاري در این کشور، محیط ، سرمایهآمریکاهمچون فرهنگ 
وزارت امور بوك فارسی  در صفحه فیسکه از همین رو مطالب ارسالی . شده است

 آمریکا زارت امور خارجهوزبان  هاي کاربري فارسی  و در دیگر حسابآمریکا خارجه
در مطالب ارسالی . شوند، رویکردي غیرمستقیم به موضوعات مختلف دارند بازنشر می

هاي اجتماعی از هرگونه   در شبکهآمریکادر صفحات فارسی وزارت امور خارجه 
اظهارنظر شخصی توسط گردانندگان این صفحات یا بحث با کاربران خودداري شده و 

دیگر مطالب . شود ها و سخنرانی مقامات دولتی پرداخته می انیهبیشتر به بازنشر بی
منتشرشده در این صفحات که محتواي سیاسی ندارند محدود به موضوعات خنثی و 

هاي دیدارهاي رسمی  برانگیز علمی، فرهنگی و تفریحی یا بازنشر عکس غیرحساسیت
  .)United States Department of State, 2013: 23(باراك اوباما و جان کري هستند 
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وزارت امور بوك   صفحه فارسی فیسریتأثبررسی : فرضیات پژوهش .3
   بر کاربران ایرانی فضاي مجازيآمریکا خارجه
 با آمریکا وزارت امور خارجهبوك  صفحه فارسی فیس محتواي که این به توجه با

 مبانی شود و با عنایت به می تولید ایرانی جامعه به نسبت منفی نگرش ایجاد هدف
  :است زیر شرح مقاله به این هاي فرضیه شده، نظري بیان
  اصلی فرضیه .3,1

 استفاده آمریکا وزارت امور خارجهبوك  صفحه فارسی فیس از که کاربرانی
 و محتوا تأثیر تحت بیشتر کنند نمی استفاده آن از که کاربرانی با مقایسه در کنند، می
 جامعه به نسبت منفی بر نگرش امر این و بوده کشور این دیپلماسی سایبر هاي پیام

 .تأثیرگذار است ایران

 ي فرعیها هیفرض .3,2

 بر آمریکا وزارت امور خارجهبوك  صفحه فارسی فیس از استفاده میزان -الف 
 این از بیشتر کاربران هرچقدر و دارد تأثیر ایران جامعه به نسبت ها آن نگرش نوع

  .کند می تغییر ایران جامعه هب نسبت نیز ها آن نگرش کنند، سایت استفاده
 آمریکا وزارت امور خارجهبوك  صفحه فارسی فیس در مشارکت و فعالیت -ب 

به هر میزان  که اي گونه به تأثیرگذار بوده، ایران جامعه به نسبت کاربران نگرش تغییربر 
 کاربران که دارد بیشتري احتمال باشد، بیشتر سایت این در مشارکت و فعالیت که

  .کنند پیدا ایران جامعه به منفی نگرشی
وزارت بوك  صفحه فارسی فیس و اعتماد به محتواي کردن تلقی واقعی میزان -ج 

 تأثیرگذار ایران جامعه به نسبت ها آن نگرش تغییر بر کاربران توسط آمریکا امور خارجه
 که دارد بیشتري احتمال شود، تلقی تر واقعی محتوا این هرچقدر که اي گونه به ،است

 .کنند پیدا ایران جامعه به منفی نگرش کاربران
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  پژوهش متغیرهاي  .4
مجازي نسبت به جامعه  فضاي ایرانی کاربران نگرش پژوهش این در :وابسته متغیر
 ایران قبال در ها دیدگاه این بررسی هاي شاخص. شود می محسوب وابسته متغیر ایران

 اقتصادي زیست، وضعیت محیط جایگاه مورد در ایرانی کاربران  دیدگاه:از اند عبارت
الملل،  بین نظام در ایران المللی، جایگاه بین مشکالت با ایران مواجهه نحوه ایران،

 نظام مورد در ایرانی کاربران تروریسم، دیدگاه با ارتباط در ایران سیاسی نظام عملکرد
 نظام کارآمدي ،سیاسی فعالیت بیان، زنان، آزادي آزادي ایران، وضعیت قضایی سیاسی و

  ملی منافع به ایران سیاسی احزاب توجه میزان و سیاسی
صفحه آن،  شاخص که ،آمریکا متحده ایاالت دیپلماسی سایبر :مستقل متغیر

آن توسط کاربران ایرانی  استفاده از و آمریکا وزارت امور خارجهبوك  فارسی فیس
  .شود یمفی عنوان متغیر مستقل پژوهش حاضر معر ست؛ بهفضاي مجازي ا

  
  )نمونه حجم و گیري نمونه شیوه آماري، روش، جامعه (پژوهششناسی  روش .5

   روش تحقیق .5,1
 -هاستفاده، پرسشنام مورد ابزار. است شده استفاده پیمایش روش از مقاله این در
تر در خصوص  شده بر اساس طیف لیکرت است که محتوا و توضیحات دقیق طراحی

آماري این  جامعه. شده است ها معرفی و زیرنویسآن در ادامه و در قالب جداول 
 به هدف این پژوهش که به توجه یعنی با. مجازي هستند فضاي ایرانی کاربران تحقیق،

بوك  صفحه فارسی فیس ایرانی کاربران بر آمریکا سایبر دیپلماسی تأثیر بررسی دنبال
 از گروه دو هاي دیدگاه باید است، مجازي در فضاي آمریکا وزارت امور خارجه

  :گردید می مقایسه یکدیگر با پرسشنامه طراحی طریق از مجازي فضاي ایرانی کاربران
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 آمریکا دیپلماسی سایبر کاربر که مجازي فضاي ایرانی کاربران از گروهی -الف
 آمریکا وزارت امور خارجهبوك  صفحه فارسی فیس در منتشرشده مطالب و بوده

  .اند کرده می مطالعه را
 را یادشده سایت مطالب و اند بوده اینترنت ایرانی کاربر تنها که دیگري هگرو -ب 

  .کردند نمی مطالعه
 براي نیست، دسترس در کاربران این تعداد مورد در دقیقی آمار که این به توجه با

. است شده  استفاده) تصادفی غیر( احتمالی غیر گیري نمونه روش از پژوهش انجام
 در اعضاي کلیه براي زمانی مقطع هر در پرسشنامه ارسال امکانکه  آنجایی همچنین، از

 تلگرام، به انبوه پیام ارسال افزارهاي نرم ایمیل، از استفاده با گروه دو آنالینِ و دسترس
 گیري نمونه شیوه بوده است؛ پذیر غیره، امکان و اجتماعی هاي شبکه در درخواست

 .انتخاب شد) فاقیات غیر تصادفی (پژوهش، از نوع غیر احتمالی

 شد خواهد بیان ادامه در آن چگونگی که پرسشنامه توزیع از بر این مبنا، پس
 یادشده سایت کاربر نفر 849 تعداد این از که دادند پاسخ آن به نفر 1056 درمجموع

کردند  می استفاده آمریکا وزارت امور خارجهبوك  صفحه فارسی فیس از نفر 217 ،نبوده
  .مالً نزدیک به حجم نمونه مطلوب استو این تعداد، کا

  
  پیمایش در پژوهش  ابزار .5,2

 از استفاده و با شده استفاده الکترونیکی پرسشنامه از ها داده گردآوري براي
) پیوند (لینک ،داك گوگل به موسوم گوگل خدمات از یکی در موجود امکانات

 .شد ارسال کاربران براي 1394 مهرماه و شهریور در پرسشنامه

                                                   
1. Google Doc 
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  پرسشنامه )اعتماد(پایایی  و )اعتبار(روایی   .5,3
 یعنی یرهاي تحقیق، از اعتبار صوريمتغبراي بررسی روایی و اعتبار : روایی

  .شده است میزان توافق متخصصان یک امر در رابطه با یک شاخص یا معیار استفاده
  از روش توافق درونیها دادهدر این پژوهش براي سنجش پایایی : پایایی

هر یک . باشد یم ترین شاخص آن ضریب آلفاي کرونباخ اده گردیده است که مهماستف
صورت جدول زیر آمده است و با  ها در آزمون مقدماتی و آزمون اصلی به از مقیاس
ها و معتبر   است، مناسب بودن گویه0,7 ضریب آلفاي کرونباخ باالتر از که اینتوجه به 
  .دگیر ها مورد تأیید قرار می بودن آن
  

  ضرایب آلفاي کرونباخ متغیرهاي -1جدول 
  آزمون اصلی  آزمون مقدماتی

  متغیرها
  تعداد گویه

ضریب آلفاي 
  کرونباخ

  تعداد گویه
ضریب آلفاي 

  کرونباخ
صفحه فعالیت و مشارکت در 

 وزارت امور خارجهبوك فارسی  فیس
  آمریکا

3  0,69  3  0,74  

بوك  صفحه فیسمقبولیت و اعتماد 
  آمریکا امور خارجهوزارت فارسی 

3  0,86  3  0,89  

  0,86  27  0,82  29  نگرش به جامعه ایران

                                                   
1. Validity 
2. Reliability 
3. Internal consistency 
4. Cronbach’s Alpha Coefficient 
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  ها یافته .6
  ي توصیفیها افتهی .6,1

  :اي توصیف متغیرهاي زمینه .6,1,1
 درصد بین 11,5. اند بوده درصد مرد 67,6 درصد زن و 32,4دهندگان  از مجموع پاسخ

 14,9 سال، 35ا  ت29 درصد بین 31,4 سال، 28 تا 22 درصد بین 32,8 سال، 21 تا 15
 درصد از 45,8. اند داشته سال سن 49 تا 43 درصد بین 5,9 سال و 42 تا 36درصد بین 

 درصد ساکن 22,1 درصد ساکن تهران، 55,9. اند بوده درصد مجرد 53,3 و متأهل ها آن
 درصد در خارج از ایران زندگی 9,5 درصد ساکن سایر شهرها و 11,3، ها استانمراکز 

  درصد تحصیالت کارشناسی37,3همچنین .  درصد نیز روستانشین هستند1,2  وکنند یم
 5,6 درصد دبیرستان یا دیپلم و 7,6 درصد دکتري، 13,7 درصد کارشناسی، 35,2ارشد، 

 درصد از پاسخگویان شاغل در بخش 38,1. اند داشتهدیپلم  درصد تحصیالت فوق
  .اند بوده بخش دولتی  درصد شاغل در17,3 درصد در حال تحصیل و 32,5خصوصی، 

  
  :آمریکا وزارت امور خارجهبوك فارسی  میزان استفاده از صفحه فیس .6,1,2

  
  آمریکا وزارت امور خارجهبوك فارسی  زمان پیگیري صفحه فیس  مدت-2جدول 

  درصد فراوانی  زمان پیگیري مدت
 28,6  62 یک سال یا کمتر

 15,2  33 دو سال

 7,4  16 سه سال

 14,7  32 چهار سال و بیشتر

 34,1  74  پاسخ بی/دانم نمی

  100,0 217 کل
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فارسی مراجعه  بوك فیس ، از کاربرانی که به صفحه2هاي جدول  بر اساس یافته
کنید که  زمانی است که این سایت را تعقیب می کنند سؤال شده است که چه مدت می

سال است که اند به مدت یک سال و کمتر از یک   درصد کاربران رادیو فردا گفته28,6
 درصد 7,4 درصد به مدت دو سال، 15,2. کنند فارسی مراجعه می بوك فیس به صفحه
چهار سال و بیشتر از چهار سال است که به مدت  درصد 14,7سه سال و به مدت 

  .کنند فارسی را تعقیب می بوك فیس سایت صفحه
  

  کاآمری وزارت امور خارجهبوك فارسی   میزان مطالعه صفحه فیس-3جدول 

  درصد فراوانی  مطالعه سایت
 15,7  34 هر روز

 20,7  45 بار در هفته حداقل یک

 30,9  67 بار دو سه هفته یک

 11,1  24 اصالً

 21,7  47  پاسخ بی/دانم نمی

  100,0 217 کل
  

 درصد 30,9بار در هفته و   درصد حداقل یک20,7اند هر روز،   درصد گفته15,7
  .کنند بار مطالعه می دو سه هفته یک

  
   در هر مراجعهآمریکا وزارت امور خارجهبوك فارسی   بازه زمانی استفاده از صفحه فیس-4جدول 

  درصد فراوانی  بازه زمانی
 54,4  118  دقیقه10کمتر از 

 16,1  35  دقیقه30 تا 11بین 

 5,5  12  دقیقه60 تا 31بین 

 1,8  4 بیش از یک ساعت

 22,2  48  پاسخ بی/دانم نمی
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  100,0 217 کل
 دقیقه وقت خود 10اند کمتر از  گفته بوك فیس  درصد کاربران سایت صفحه54,4

 11 درصد بین 16,1. کنند می فارسی بوك فیس را صرف مطالعه محتواي سایت صفحه
 درصد بیش از یک ساعت زمان براي 1,8 دقیقه و 60 تا 31 درصد بین 5,5 دقیقه، 33تا 

  .دهند  میاختصاص فارسی بوك فیس مطالعه صفحه
  

وزارت امور بوك فارسی  میزان فعالیت و مشارکت کاربران صفحه فیس .6,1,3
  :آمریکا خارجه
  آمریکا وزارت امور خارجهبوك فارسی   میزان فعالیت و مشارکت کاربران صفحه فیس-5جدول 

  اصالً  کم  تا حدي  زیاد  ها گویه
 بی/نظر بی

  پاسخ
  میانگین

)4-0(  
صــفحه  بــه چــه میــزان مطالــب معمــوالً

 وزارت امـور خارجـه    بوك فارسـی      فیس
 ؟کنید یمرا براي دوستانتان ایمیل  آمریکا

1,3  5,9  14,8  64,0  14,0 1,17  

صــفحه  بــه چــه میــزان مطالــب معمــوالً
 وزارت امـور خارجـه    بوك فارسـی      فیس

هــاي اجتمــاعی بــه  را در شــبکه آمریکــا
 ؟گذارید یماشتراك 

1,3  8,9  20,4  57,0  12,4 1,30  

بوك   صفحه فیس میزان در    به چه    معموالً
ــی  ــه فارس ــور خارج ــا وزارت ام  آمریک

 ؟کنید کامنت گذاشته و اظهارنظر می

2,4  5,6  10,8  68,0  13,2  1,16  

  
توجهی از کاربران، نه مطالب این صفحه را براي  ها، درصد قابل بر اساس این یافته

ه اشتراك هاي اجتماعی ب کردند و نه مطالب سایت را در شبکه دوستانشان ایمیل می
در خصوص به . کردند گذاشتند و یا در سایت کامنت نگذاشته و اظهارنظر نمی می
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هاي اجتماعی، این میزان اشتراك در بین  اشتراك گذاشتن مطالب سایت فردا در شبکه
 درصد در حد متوسط و فقط در 8,9 درصد کاربران رادیو فردا در حد کم، در بین 20,4
 یادشده بربا توجه به میانگین هر یک از موارد . وده است درصد در حد زیاد ب1,3بین 

فعالیت کاربران .  مبرهن استکامالً، پایین بودن میزان فعالیت کاربران 4 تا 0روي طیف 
 کمی 1,30هاي اجتماعی با میانگین  در اشتراك گذاشتن مطالب رادیو فردا در شبکه

  .هاست بیشتر از سایر فعالیت
  

  آمریکا وزارت امور خارجهبوك فارسی  و مشارکت صفحه فیس شاخص فعالیت -6جدول 

  100میانگین از   درصد  فراوانی  

 51,2  111 پایین

 41,0  89 متوسط

  7,8  17 باال
34,06  

  - 100,0  217 کل
  

از تلفیق و تجمیع سه گویه در جدول قبلی بدست آمده است، سپس به  6جدول 
قیاس جهت ارائه گزارش توصیفی از شده است که همین م  تبدیل100 تا 0مقیاس 

 به آمریکا وزارت امور خارجهبوك فارسی  صفحه فیسشاخص فعالیت و مشارکت 
 51,2توان گفت  شده است که بر اساس این شاخص سازي می شاخص ترتیبی تبدیل

 فعالیتی اصالًاند یا  درصد از کاربران، میزان فعالیت خود را در حد پایین اظهار کرده
 درصد کاربران فعالیت زیادي 7,8 درصد در حد متوسط و فقط 41فعالیت . نداشتند

 شده است میزان فعالیت پایین 34,06 که برابر با 100میانگین این شاخص از . ندا هداشت
  .دهد خوبی نشان می را به آمریکا وزارت امور خارجهبوك فارسی  صفحه فیسکاربران 
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بوك فارسی   صفحه فیسبررسی دیدگاه کاربران در خصوص مقبولیت .6,1,4
  : و اعتماد به آنآمریکا وزارت امور خارجه

  
وزارت امور بوك فارسی  صفحه فیس تی کاربران در خصوص مقبولدگاهی دیبررس -7جدول 

  و اعتماد به آن آمریکا خارجه

  زیاد  ها گویه
تا 

  حدي
  اصالً  کم

 /نظر بی
  پاسخ بی

  میانگین
)4-0(  

ــساس    ــدازه اح ــه ان ــا چ ــت ــه   یم ــد ک کنی
ــدگان گر ــیسدانن ــی  صــفحه ف ــوك فارس ب

داراي اعتبـار و   آمریکا وزارت امور خارجه 
 ؟مقبولیت هستند

16,4  40,9  16,9  6,5  19,3  2,28 

بـوك    صـفحه فـیس   تا چه اندازه معتقدیـد      
اخبار و  آمریکا وزارت امور خارجه  فارسی  

ــه  ــات را ب ــحیح   اطالع ــی و ص ــور واقع ط
 ؟کند یممنعکس 

21,2  46,8  11,6  4,3  16,1  2,53 

که خبر و اطالعاتی خاص عالوه  درصورتی
وزارت امـور   بـوك فارسـی       صفحه فیس بر  

هاي خبري دیگـر      در سایت  آمریکا خارجه
هم منعکس شوند، شما تا چه اندازه خبر و  

وزارت بوك فارسـی      صفحه فیس اطالعات  
یید تأرا درست و مورد  آمریکا امور خارجه

 ؟دانید می

17,5  46,2  13,4  4,0  18,8  2,40 

  
وزارت امور بوك فارسی  صفحه فیس درصد از کاربران معتقدند گردانندگان 16,4

 40,9این مقبولیت در بین . در حد زیادي داراي اعتبار و مقبولیت هستند آمریکا خارجه
 2,28، برابر با 4 تا 0میانگین این گویه بر روي طیف . ها در حد متوسط است درصد آن
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. دهد را نشان میبوك  صفحه فیساالتر از حد متوسط است که اعتبار متوسط و کمی ب
اخبار و اطالعات را در حد بوك  صفحه فیساند   درصد کاربران گفته21,2همچنین 
 درصد دیگر نیز در حد متوسطی 46,8کند و  طور واقعی و صحیح منعکس می زیادي به

دهد که  ان می نش2,53میانگین . دارند اعتقادبوك  صفحه فیسبه انعکاس واقعی اخبار 
بوك  صفحه فیسکاربران در کل اعتقاد متوسط به باالیی نسبت به واقعی بودن اخبار 

 گویه، باید گفت که درست بودن اخبار این سایت در 2,40با توجه به میانگین . دارند
  .نزد کاربران بیشتر از حد متوسط است

  
  آمریکا امور خارجهوزارت بوك فارسی   شاخص مقبولیت و اعتماد صفحه فیس-8جدول 

  100میانگین از   درصد  فراوانی  

 19,6  43 پایین

 28,5  61 متوسط

  51,9  113 باال
60,06  

  - 100,0  217 کل
 
 

دهد  نشان میبوك فارسی  صفحه فیس اعتماد و هاي شاخص مقبولیت تلفیق گویه
 ارجهوزارت امور خبوك فارسی  صفحه فیس درصد کاربران اعتماد زیادي به 51,9که 

با .  درصد در حد پایینی اعتماد دارند19,6 درصد در حد متوسط و 28,5 دارند، آمریکا
یید اخبار این تأو بوك  صفحه فیستوان گفت اعتبار  ، می100 از 60,6توجه به میانگین 

  .سایت در نزد کاربران بیشتر از حد متوسط است
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، بررسی نگرش پاسخگویان در خصوص وضعیت اقتصادي، اجتماعی .6,1,5
  :فرهنگی و سیاسی جامعه ایران

 وزارت امور خارجهبوك فارسی  صفحه فیسدر این قسمت، نگرش کاربران 
در خصوص وضعیت اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه ایران به  آمریکا

با نگرش بوك  صفحه فیستفکیک مورد بررسی قرار گرفته است و نگرش کاربران 
  .کنند مقایسه شده است میکاربرانی که از آن استفاده ن

  
  :بررسی نگرش پاسخگویان در خصوص وضعیت اقتصادي ایران -الف

   شاخص نگرش پاسخگویان در خصوص وضعیت اقتصادي جامعه ایران-9جدول 

  نوع نگرش
بوك  صفحه فیسکاربرانی که از 

 آمریکا وزارت امور خارجهفارسی 
  کنند استفاده نمی

بوك  صفحه فیسکاربرانی که از 
 وزارت امور خارجهرسی فا

  کنند استفاده می آمریکا
 75,6  70,0 منفی

 22,1  27,8 بینابین

 2,3  2,2 مثبت

 100,0  )849 (100,0  کل

 19,93  24,04  100میانگین از 

  2,66  مقدار آزمون کاي اسکوئر
  Sig(  0,24(داري  سطح معنی

  
ا یکدیگر هاي مربوط به وضعیت اقتصادي جامعه ایرانی ب  گویه9در جدول 

شده است و شاخص نگرش کاربران نسبت به وضعیت اقتصادي بدست آمده  یقتلف
کنند نگرش  بوك استفاده نمی  درصد کاربرانی که از فیس75,6ها،  است که بر طبق داده

 100میانگین نگرش کاربران از . منفی نسبت به وضعیت اقتصادي جامعه ایرانی دارند
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با توجه به میانگین دو گروه . ن نگرش مثبت است نزدیک باشد مبی100هرچقدر به 
تري نسبت به سایر کاربران  بوك نگرش منفی توان گفت که کاربران فیس ، مییادشده

دار نشده  توسط آزمون کاي اسکوئر معنی یادشدهالبته تفاوت در نگرش دو گروه . دارند
  .است

  
  :انایر خارجی سیاست وضعیت خصوص در پاسخگویان نگرش بررسی -ب 

  شاخص نگرش پاسخگویان در خصوص وضعیت سیاست خارجی ایران -10جدول 

  نوع نگرش
بوك  صفحه فیسکاربرانی که از 

 آمریکا وزارت امور خارجهفارسی 
  کنند استفاده نمی

بوك  صفحه فیسکاربرانی که از 
 وزارت امور خارجهفارسی 

  کنند استفاده می آمریکا
 19,4  6,8 منفی

، نه نه مثبت(بینابین 
 )منفی

47,2  51,6 

 29,0  45,9 مثبت

 100,0  )849 (100,0  کل

 53,1  64,13  100میانگین از 

مقدار آزمون کاي 
  اسکوئر

41,20  

  Sig(  0,000 (داري سطح معنی

                                                   
 .هاي  ایران صرفاً با پذیرش حضور در ائتالف -1: اند از شده بود عبارت هایی که براي این شاخص طرح گویه

ن تنهایی و بدو تواند به  ایران می-2. المللی است جهانی به رهبري آمریکا قادر به حل مشکالت مهم بین
را حل ) مانند خطر داعش و دیگر تهدیدات تروریستی(المللی مهم  همکاري با دیگر کشورها مشکالت بین

هاي  اي در سال  هدف ایران از توسعه فناوري هسته-4 نظام سیاسی ایران حامی تروریسم نیست و -3. کند
  .گذشته تولید بمب اتمی بوده است
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شاخص نگرش پاسخگویان هر دو گروه در خصوص وضعیت سیاست خارجی 
بوك فارسی  حه فیس درصد کاربرانی که از صف45,9. جامعه ایران درخور توجه است

ها   درصد آن47,2. کنند نگرش مثبتی نسبت به سیاست خارجی ایران دارند استفاده نمی
بوك فارسی   درصد از کاربران صفحه فیس29در مقابل فقط . نیز نظر بینابینی دارند

 نیز 100میانگین نگرش دو گروه از .  درصد نظر بینابین داشتند51,6نگرش مثبت و 
کنند با میانگین  بوك فارسی استفاده نمی ه کاربرانی که از صفحه فیسدهد ک نشان می

  .یاست خارجی ایران دارندستري نسبت به   نگرش مثبت64,13
  
  1ـ فرهنگی جامعه ایران  شاخص نگرش پاسخگویان در خصوص وضعیت اجتماعی-11جدول 

  
بوك  صفحه فیسکاربرانی که از 

 آمریکا وزارت امور خارجهفارسی 
  کنند ه نمیاستفاد

بوك  صفحه فیسکاربرانی که از 
 آمریکا وزارت امور خارجهفارسی 

  کنند استفاده می
 68,2  47,5 منفی

 25,8  41,3 بینابین

 6,0  11,2 مثبت

 100,0  )849 (100,0  کل

 24,71  37,24  100میانگین از 

مقدار آزمون کاي 
  اسکوئر

29,91  

  Sig(  0,000(داري  سطح معنی

                                                   
.عملکرد نظام قضایی ایران عادالنه است- 1: اند از  بود عبارتشده هایی که براي این شاخص طرح  گویه  .
 زنان ایرانی در مقایسه با مردان در جامعه با تبعیض مواجه هستند و -3.  در ایران آزادي بیان وجود دارد-2
  .طور آزادانه ممکن است هاي فرهنگی و اجتماعی در ایران به  فعالیت-4
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بوك فارسی   درصد از کاربرانی که از فیس47,5، 11هاي جدول  بر طبق یافته
. کنند نگرش منفی نسبت به وضعیت اجتماعی و فرهنگی در ایران دارند استفاده نمی

ها فقط نظر مثبتی   درصد آن11,2 و) نه منفی و نه مثبت (ینابینیبها نظر   درصد آن41,3
ها   درصد آن68,2کنند،  تفاده میبوك فارسی اس در بین کاربرانی که از فیس. داشتند

 درصد نظر مثبت نسبت به وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران 6نگرش منفی و 
طورکلی نظر  دهد که به  در بین دو گروه نشان می100میانگین شاخص مزبور از . داشتند

اي نسبت به اوضاع اجتماعی و فرهنگی ایران وجود دارد هرچند که این نوع  منفی
داري وجود   تفاوت معنیکامالً در بین گروه اول کمتر است، اما بین دو گروه نگرش

  .دارد
  

  :ایران جامعه داخلی سیاست خصوص وضعیت در پاسخگویان نگرش بررسی  - ج
   شاخص نگرش پاسخگویان در خصوص سیاست داخلی جامعه ایران-12جدول 

  
بوك  صفحه فیسکاربرانی که از 

 کاآمری وزارت امور خارجهفارسی 
  کنند استفاده نمی

بوك  صفحه فیساز کاربرانی که 
 وزارت امور خارجهفارسی 

  کنند استفاده می آمریکا
 66,4  46,8 منفی

 30,4  50,8 بینابین

 3,2  2,5 مثبت

                                                   
 .در ایران براي انجام فعالیت سیاسی آزادي  -1: اند از شده بود عبارت رحهایی که براي این شاخص ط گویه

هاي سیاسی در ایران منافع   جناح-3). تقدم ضوابط بر روابط( نظام سیاسی ایران کارآمد است -2. وجود دارد
ی متعددي هاي امنیت  در حال حاضر ایران با بحران-4. دهند گروهی و باندي خودشان را به منافع ملی ترجیح می

مثال  عنوان به( امروزه فساد مالی -5. گریبان است به دست) مانند خطر داعش، حمالت تروریستی در مرزها(
 تخلفات و فساد مالی در ایران کمتر از میزانی -6طور گسترده رواج دارد و  در ایران به) خواري اختالس و رشوه

 .شود هاي غربی عنوان می است که در رسانه
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 100,0  )849 (100,0  کل

 25,15  33,31  100میانگین از 

  28,81  مقدار آزمون کاي اسکوئر
  Sig(  0,000(داري  سطح معنی

  
کنند  بوك استفاده نمی فیساز  درصد کاربرانی که 46,8، 12هاي  ساس یافتهبر ا

 درصد نیز نظر بینابینی 50,8هاي داخلی ایران دارند و  نگرش منفی نسبت به سیاست
 درصد نظر 31,6ها نگرش منفی،   درصد آن66,6بوك نیز  از بین کاربران فیس. داشتند

دهد   نشان می100میانگین دو گروه از . تند درصد نگرش مثبتی داش1,8بینابین و فقط 
. که کاربران دو گروه نگرش منفی نسبت به جامعه ایران در حوزه سیاست داخلی دارند

  .داري در نگرش دو گروه وجود دارد اما تفاوت معنی
  

  :بررسی نگرش کلی پاسخگویان نسبت به جامعه ایران .6,1,6
  ایران هجامع به نسبت پاسخگویان کلی نگرش  بررسی-13جدول 

  نوع نگرش
بوك  صفحه فیسکاربرانی که از 

 وزارت امور خارجهفارسی 
  کنند استفاده نمی آمریکا

بوك   صفحه فیسکاربرانی که از
 وزارت امور خارجهفارسی 

  کنند استفاده می آمریکا
 54,8  29,9 منفی

 40,1  62,7 بینابین

 5,1  7,4 مثبت

 100,0  100,0  کل

 32,65  42,21  100میانگین از 

  47,21  مقدار آزمون کاي اسکوئر
  Sig(  0,000 (داري سطح معنی
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هاي مختلف سیاسی، اقتصادي،  هاي مربوطه به حوزه ، تمام گویه13در جدول 
با .  بدست آمده استباالهاي  شده و شاخص اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران تلفیق

توان  رمجموع میهاي کلی نگرش کاربران نسبت به جامعه ایران د توجه به شاخص
 29,9کنند نگرش مثبت،  بوك استفاده نمی  درصد کاربرانی که از فیس7,4گفت که 

. ها نگرش بینابینی نسبت به جامعه ایران دارند  درصد آن62,7درصد نگرش منفی و 
 کمتر از حد متوسط 42,21 برابر با 100میانگین نگرش این دسته از کاربران از 

بوك نسبت به جامعه ایران   درصد کاربران فیس54,8بل در مقا. آمده است دست به
 برابر 100ها از   درصد نگرش بینابینی داشتند که میانگین نگرش آن40,1نگرش منفی و 

این تفاوت در نوع نگرش دو گروه از کاربران به جامعه .  بدست آمده است32,65با 
  .دار است  معنیکامالًایران از حیث آماري 

  
  تحلیلی و باطیاستن هاي یافته .6,2

  ها فرضیه آزمون .6,2,1
بر  آمریکا وزارت امور خارجهبوك فارسی  صفحه فیسمیزان استفاده از : فرضیه

یر دارد، به این معنی که هرچقدر کاربران تأثنوع نگرش کاربران نسبت به جامعه ایران 
  .شود یمتر  یمنفها نیز نسبت به جامعه ایران  یت بیشتر استفاده کنند، نگرش آنسااز این 
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 بر نوع آمریکا وزارت امور خارجهبوك فارسی   تأثیر میزان استفاده از صفحه فیس-14جدول 
  نگرش به جامعه ایران

  میزان استفاده 
  نوع نگرش

 10کمتر از 
  دقیقه

 30 تا 11بین 
 دقیقه

 60 تا 31بین 
 دقیقه

بیش از یک 
 ساعت

 کل

 )192(100,0 )2 (1,0  )15 (7,8  )81 (42,2  )94 (49,0 منفی

 )122 (100,0 )3 (2,5  )4 (3,3  )42 (34,4  )73 (59,8 بینابین

 )4 (100,0 0 0  0  )4 (100,0 مثبت

 -0,12 ضریب سامرز

 0,02 داري سطح معنی

  
 سطح سنجش هر دو متغیر ترتیبی است و ماهیت فرضیه که اینبا توجه به 

ترین آزمون چنین  سنجش تأثیر متغیر مستقل بر روي متغیر وابسته است، سامرز مناسب
صفحه توان گفت که میزان استفاده از  ، می14بر اساس نتایج جدول . هایی است فرضیه
 درصد تأثیر 12بر نوع نگرش کاربران نسبت به جامعه ایران به مقدار بوك فارسی  فیس

به این معنی که درصد کسانی که میزان . دار است دارد که این تأثیر ازلحاظ آماري معنی
بیشتر است این تعداد بیشتر نگرشی منفی به بوك فارسی  صفحه فیسها از  ه آناستفاد

ذکر است که با توجه به نگرش منفی یا  شایان. جامعه ایران دارند تا نگرش بینابین
بینابین اکثر کاربران به جامعه ایران، تعداد کاربرانی که نگرش مثبتی به جامعه ایران 

توان گفت تمام افرادي که نگرش   نمی14ن در جدول بنابرای. شمار است دارند انگشت
  .اند داشتهمثبت دارند استفاده کمتري از محتواي این صفحه 

 وزارت امور خارجهبوك فارسی  صفحه فیسفعالیت و مشارکت در : فرضیه
اي که هرچقدر  گونه شود به باعث تغییر نگرش کاربران نسبت به جامعه ایران می آمریکا

                                                   
 .اند از  هاي مربوطه اشاره نکرده ن قبیل جداول، آن دسته از کاربران که به میزان استفاده خود از سایتدر ای

 .توجه نبود ها چندان قابل اند که البته تعداد آن شده تحلیل خارج
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ها بیشتر باشد احتمال بیشتري دارد کاربران  ها در این سایت ت آنفعالیت و مشارک
  .نگرش منفی به جامعه ایران پیدا کنند

  
 وزارت امور خارجهبوك فارسی  صفحه فیس در مشارکت و  بررسی تأثیر فعالیت-15جدول 

  ایران جامعه به نسبت کاربران  بر نگرشآمریکا

Coefficients Anova Model Summary 

  Beta  متغیر مستقل
 sig  F sig R )1ضریب رگرسیونی(

R Square  
واریانس (

  )تبیین شده
فعالیت و 
  مشارکت

0,11-  0,04  4,40  0,04  0,11  0,01  

  
یر متغیر مستقل بر روي متغیر تأثها، جهت سنجش  در این قسمت از آزمون فرضیه

 ک متغیرهت یا جزئی یا رگرسیون سادهاي است از  ها فاصله وابسته که مقادیر آن
بوك فارسی  صفحه فیس، تأثیر میزان فعالیت کاربران باالدر مدل . شده است استفاده

 -0,11ها در خصوص جامعه ایران برابر با  بر نگرش آن آمریکا وزارت امور خارجه
 درصد تغییر 11درصد است، به این معنی که به ازاي یک واحد تغییر در متغیر مستقل، 

صفحه به عبارتی، هرچقدر کاربران از . ابل برآورد استدر نوع نگرش کاربران ق
ها نسبت به  بیشتر استفاده کنند نگرش آن آمریکا وزارت امور خارجهبوك فارسی  فیس

جامعه ایرانی منفی و هرچقدر کمتر استفاده کنند نگرش مثبتی به جامعه ایران پیدا 
                                                   

 .یر تفسیر دقیق بتا این است که با تغی. دهنده مقدار تأثیر یک متغیر بر متغیر دیگر است ضریب رگرسیون نشان
). 183: 1394دواس، (کند  اندازه مقدار بتا تغییر می  یا متغیر وابسته بهY، )متغیر مستقل (Xیک واحد در 

 درصد باشد، فردي که با مدرك دیپلم 30مثال اگر فرض کنیم اثر رگرسیونی تحصیالت بر درآمد برابر با  عنوان به
یابد   درصد حقوق او افزایش می30مدرك کاردانی میلیون تومان حقوق بگیرد با افزایش تحصیالت و گرفتن  یک

 هزار تومان تغییر در 300 درصد یا 30بنابراین به ازاي یک واحد تغییر در تحصیالت، .  هزار تومان300یعنی 
  .شد  درصد تغییر یعنی کاهش در درآمد برآورد می30اگر عالمت ضریب بتا منفی بود . درآمد قابل برآورد هست
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 استفاده Fآزمون ی، از براي صدق و کذب این میزان تأثیر و ضریب رگرسیون. کنند می
 درصد اطمینان تأیید 95را با  یادشدهدار بودن تأثیر  شود که این آزمون نیز معنی می
واریانس تبیین شده به این .  است0,05داري آن کمتر از  کند چون سطح معنی می

صفحه  درصد از تغییرات متغیر وابسته مربوط به میزان استفاده از 1معناست که 
 درصد باقیمانده مربوط به 99  وستآمریکا وزارت امور خارجهی بوك فارس فیس

  .متغیرهاي دیگر است
بوك فارسی  صفحه فیسکاربران به ) میزان واقعی تلقی کردن(اعتماد : فرضیه

شود،  ها نسبت به جامعه ایران می ، باعث تغییر نگرش آنآمریکا وزارت امور خارجه
کاربران داراي اعتبار و اعتماد باشد، احتمال یت در نزد سااي که هرچقدر این  گونه به

  .کاربران نگرش منفی به جامعه ایران پیدا کنندکه بیشتري دارد 
  
 بر آمریکا وزارت امور خارجهبوك فارسی  صفحه فیس  بررسی تأثیر مقبولیت و اعتماد-16جدول 

  ایران جامعه به نسبت ها آن نگرش

Coefficients Anova Model Summary 
  متغیر مستقل

Beta sig  F  sig R R 
Square  

مقبولیت و 
  اعتماد

0,30-  0,000  36,16  0,004  0,30  0,09  

  
بوك  صفحه فیسدهد که مقبولیت   نشان می16نتایج تحلیل رگرسیونی در جدول 
 ایران جامعه به نسبت ها آن  درصد بر نگرش30و اعتماد به آن توسط کاربران به میزان 

 30یید کاربران باشد به میزان تأمورد بوك  صفحه فیسقدر مطالب تأثیر دارد؛ یعنی هرچ
این میزان .  نسبت به جامعه ایران قابل برآورد استها آن) منفی(درصد تغییر در نگرش 

دهد که  واریانس تبیین شده نیز نشان می. دار شده است  درصد اطمینان معنی99تأثیر با 
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ها   جامعه ایران، مربوط به دیدگاه آن درصد از تغییرات نگرش کاربران در خصوص9
 وزارت امور خارجهبوك فارسی  صفحه فیسدر خصوص مقبولیت و اعتماد 

  .ستآمریکا
و کاربرانی که از این صفحه استفاده بوك   صفحه فیسبین کاربران: فرضیه اصلی

به این معنا که کاربران . کنند نسبت به جامعه ایران نگرش متفاوتی وجود دارد نمی
، نسبت به جامعه ایران نگرش منفی دارند و کاربرانی که از این سایت بوك حه فیسصف

به عبارتی، نوع نگرش به . کنند نسبت به جامعه ایران نگرش مثبت دارند استفاده نمی
  .دار است جامعه ایران در بین هر دو گروه متفاوت و این تفاوت معنی

  
  ایران جامعه به نسبت کاربران و مقایسه نگرش  بررسی-17جدول 

  
بوك  صفحه فیسکاربرانی که از 

 وزارت امور خارجهفارسی 
  کنند استفاده نمی آمریکا

صفحه کاربرانی که از 
وزارت امور بوك فارسی  فیس

  کنند استفاده می آمریکا خارجه
  56,0  29,9 منفی

  40,6  62,7 بینابین

  3,4  7,4 مثبت
  100,0  100,0  کل

  115,94  مقدار آزمون کاي اسکوئر
  Sig(  0,000 (داري سطح معنی

   مستقلTنتایج آزمون   -
  32,41  42,21  ها مقایسه میانگین
  12,03  مقدار آزمون

  9,8  تفاوت میانگین
  Sig(  0,000 (داري سطح معنی
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ها در خصوص جامعه ایران  هاي توصیفی دو گروه برحسب نگرش آن اگرچه یافته
ین قسمت جهت بررسی دقیق فرضیه و اتکال  اما در ا،شده است در بخش قبلی گزارش

 مشاهده کهبر تأیید آن، از دو آزمون کاي اسکوئر و آزمون تی استفاده شد و همچنان 
مقایسه . داري دارند شود نوع نگرش به جامعه ایران در بین دو گروه تفاوت معنی می

وت میانگین نگرش دو گروه نسبت به جامعه ایران نیز از طریق آزمون تی، تفا
صفحه توان ادعا کرد که استفاده از  ها، می ین یافتهبنابرا. دهد توجهی را نشان می قابل
بر نگرش کاربران نسبت به جامعه ایران  آمریکا وزارت امور خارجهبوك فارسی  فیس

  .گذارد تأثیر منفی می
  

  يریگ جهینت .7
سطح کشور این مقاله حاوي نتایج تحقیقی است که براي اولین بار به این شکل در 

هاي آن نشان داد، میزان استفاده، فعالیت و مشارکت و اعتماد به   و یافتهشده انجام
بر نوع نگرش کاربران نسبت به  آمریکا وزارت امور خارجهبوك فارسی  صفحه فیس
 نگرش منفی نسبت به جامعه یادشده مؤلفه بوده و با افزایش سه تأثیرگذارجامعه ایران 

صفحه بر همین اساس، میزان استفاده از . یابد یمان افزایش ایران در میان کاربر
 درصد تأثیر 12بر نوع نگرش کاربران نسبت به جامعه ایران به مقدار بوك فارسی  فیس

صفحه همچنین هرچقدر مطالب . دار است دارد که این تأثیر ازلحاظ آماري معنی
 30ان باشد به میزان یید کاربرتأمورد  آمریکا وزارت امور خارجهبوك فارسی  فیس

بنابراین .  نسبت به جامعه ایران قابل برآورد استها آن) منفی(درصد تغییر در نگرش 
، نسبت به جامعه ایران آمریکا وزارت امور خارجهبوك فارسی  صفحه فیس کاربران

کنند نسبت به جامعه ایران  نگرش منفی دارند و کاربرانی که از این سایت استفاده نمی
 .بت دارندنگرش مث
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با توجه به این تأثیرگذاري معنادار و با عنایت به عدم امکان دسترسی مستقیم به 
متحده، در میان ابزار گوناگون دیپلماسی  مردم ایران در داخل کشور توسط دولت ایاالت

ها و امکانات مختلفی که از طریق اینترنت  یتظرفعمومی، سایبر دیپلماسی با توجه به 
 قرار گرفته و آمریکا وزارت امور خارجهروز بیشتر مورد توجه  روزبهدر دسترس است، 

ي ها روشمسدود بودن . بررسی صورت گرفته در این مقاله نیز مؤید این امر است
متحده را به استفاده  متعارف و سنتی دیپلماسی عمومی در قبال ایران، دولت ایاالت

 از پرسشنامه این مقاله از تأثیرگذاري  از این ابزار ترغیب کرده و نتایج حاصلتر گسترده
، اند بودهسایبر دیپلماسی بر کاربران ایرانی فضاي مجازي که در معرض محتواي آن 

ي آتی با افزایش تعداد کاربران اینترنت ها سالتوان انتظار داشت در  یم. حکایت دارد
ی، تبلت، ي دسترسی به فضاي مجازي از طریق گوشها روشدر ایران، بیشتر شدن تنوع 

اثر  یبی و غیره، ارتقاي سرعت اینترنت، کم اثر یا خانگ لوازمها،  یزیونتلوخودروها، 
 محتوا در فضاي مجازي به علت ممکن شدن مسدود کردني فیلترینگ و ها روششدن 

ي خارجی در کشور، تعداد ایرانیانی که به ها شرکتدسترسی به اینترنت بدون فیلتر 
بنابراین احتمال . متحده دسترسی داشته باشند، افزایش یابد یاالتابزار سایبر دیپلماسی ا

تواند به چالشی براي  یمابزار بر مردم ایران بیشتر خواهد شد و این امر این تأثیرگذاري 
یی آمریکا توسط طرف القاشدههاي  یامپزیرا . دولت جمهوري اسالمی ایران مبدل شود

چنانچه . آورد یم جمهوري اسالمی به وجود نگرشی منفی نسبت به ایران در ذهن اتباع
ي ها حوزهخصوص در   بهآمریکاهاي سایبر دیپلماسی  یامپمشاهده شد تأثیرگذاري 

سیاست خارجی ایران، سیاست داخلی ایران و شرایط اجتماعی و فرهنگی داخلی شدید 
اي نظام ه یمش خطها و  گذاري یاستستواند افکار کاربران ایرانی را نسبت به  یماست و 

این تأثیرگذاري منفی در حوزه شرایط اقتصادي داخلی هم وجود دارد، اما . بدبین کند
با توجه به بدبینی عمومی شدید در این زمینه در میان افرادي که کاربر ابزار سایبر 

 هم نیستند، تفاوت میان نگرش کاربرانی که از ابزار سایبر دیپلماسی آمریکادیپلماسی 
. کنند زیاد نیست ینمکنند، با افرادي که از این ابزار استفاده  یم  استفادهآمریکا
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 و ها فرصتتر این پدیده نوظهور و  یقدقیزي براي شناخت ر برنامهدرمجموع، 
 حاضر، پیشنهادهاي ذیل همقالاساس بر بنابراین، . یدهاي ناشی از آن ضروري استتهد
  : و درخور توجه خواهد بودارائه قابل

هاي فضاي مجازي براي پیشبرد سیاست خارجی و  استفاده از ظرفیتمنظور   به-1
متحده در حوزه دیپلماسی  هاي دولت ایاالت طور واکنش مناسب به فعالیت همین

اندرکار براي  سایبري، ابتدا یک مجموعه ستادي با حضور نمایندگان نهادهاي دست
یریت وزارت امور گذاري در حوزه دیپلماسی سایبري با مد ریزي و سیاست برنامه

  .خارجه تشکیل شود
هاي سایبر دیپلماسی را شناسایی   این مجموعه باید ابزار مناسب براي ارائه پیام-2

.  طراحی کندآمریکاهاي متناسب را هم براي ارسال به مخاطب یعنی جامعه  کرده و پیام
 آنان، پرهیز یی براي تعامل باآمریکاهاي کاربران  تعیین مجاري دریافت نظرات و دیدگاه

ازحد سیاست خارجی با دیپلماسی سایبري و استفاده از نظرات و  زدن بیش از پیوند
نظران خالق و باتجربه در خارج از دستگاه دیپلماسی  هاي کارشناسان و صاحب دیدگاه

  .کشور به پیشبرد دیپلماسی سایبري کمک شایانی خواهد کرد
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