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چکیده
کاربران ایرانی فضاي بر دیدگاه یکامرایپلماسیسایبر دیرتأثۀمطالع،نوشتارموضوع 

اجرايبااستتالشدرمریکا ادولت . است) سایت رادیو فردا: يموردمطالعه (مجازي 
هاي فرهنگی، اجتماعی و آموزشی در قالب دیپلماسی عمومی اهداف سیاست برنامه

قرار امریکابا ایجاد اینترنت، استفاده از آن در دستورکار دولت . د را بقبوالندخارجی خو
هایی را در طرحامریکاۀوزارت خارج. گرفت و از آن باعنوان سایبردیپلماسی یاد شد

رادیوسایتایجادجملهسایبردیپلماسی با هدف تأثیرگذاري بر اذهان ایرانیان و از ةحوز
استفاده از سایت رادیو فردا چه : این استپژوهشاصلیسوال. استدرآورده اجرابهفردا

پرسش از ینپاسخ به ايتأثیري بر دیدگاه کاربران ایرانی فضاي مجازي داشته است؟ برا
رادیو فردا و ارسال پرسشنامه براي کاربران اینترنت، روش تحلیل محتواي کیفی سایت

سایبرهايپیامتأثیرتحتبیشترفردا،رادیوتسایفرضیه آن است که کاربران . استفاده شد
شده آناندرایرانجامعۀبهنسبتمنفینگرشایجادباعثاینواندبودهامریکادیپلماسی

.است

مریکا، اینترنت، اعمومی، سایبر دیپلماسی، ایاالت متحده دیپلماسی : واژگان کلیدي
رادیو فردا
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مقدمه
واحدهايمیانارتباطبرقراريضرورتبهتوجهباوهاملت–گیري دولت پس از شکل

به یپلماسیها مفهوم دآنمیانغیرهوفرهنگیاقتصادي،سیاسی،تعامالتانجاموسیاسی
کنفرانس يآن پس از برگزاري، اما بلوغ جدشدیدارالملل پدینروابط بۀدر عرصیجتدر

.)190: 1387دوست، یگنج(آغاز شد یسپار1919صلح 
یمحدود به درکیپلماسیموجود از مفهوم ديهاو برداشتیفعموم تعاریش،پۀتا چند ده

یرسمیندگاناعزام نمایقها از طردولتیانمةاز آن بود و به طور عمده ارتباط و مذاکریسنت
. شدیدر خاك کشور طرف مقابل را شامل میرسميهایندگیسفارتخانه و نمایسو تأسیاسیس
در کتاب مشهور یدینگالملل دانشگاه رینروابط بۀاستاد رشتبارستونیتررونالد پن نمونه، عنوابه

یانهنر و روش انجام مذاکره م: کندیمیفتعرینرا چنیپلماسید»مدرنیپلماسید«خود به نام 
).Barston, 2006:1(ها دولتیاها گروهیندگاننما

دهی به رفتار دولت ها میت افکار عمومی در شکلآفرینی و اهبا گذشت زمان و افزایش نقش
رو اصطالح از همین. ها محدود نماندمفهوم دیپلماسی نیز متحول شد و دیگر به ارتباط میان دولت

این اصطالح در فرهنگ واژگان روابط . شدیجرایالديم1960از دهه »دیپلماسی عمومی«
دولت یتتحت حمايهابرنامه«: شدیفتعرینچن1995در سال یکامراالملل وزارت خارجه ینب

. استیگرديدر کشورهایقراردادن افکار عمومیرتحت تأثیایرسانکه هدف از آنها اطالع
ینترنتو ایزیونو تلویورادی،متحرك، مبادالت فرهنگیرانتشار متن، تصاویزآن نیابزار اصل

).90- 91: 1388ي،و احدیانهاد(»است
ارتباط از طریق اینترنت، تأثیر يو امکان پذیر شدن تبادل اطالعات و برقراريپیشرفت فناور

مهم از ياگیري شاخهنیز بر جاي گذاشت و منجر به شکلیخود را بر دیپلماسی عموم
ةترین جلوشاید مهم. شدموسوم به سایبر دیپلماسی یا دیپلماسی دیجیتال یعمومیپلماسید

ارتباطاتی و یننويهايفناوریقتشار اخبار و اطالعات از طرگسترش و انيدیپلماسی سایبر
را که یو جهانیالمللین، بيامنطقهۀها در عرصدولتینبرخط باشد که روابط بيهارسانه

این ۀنتیج. کرده استیلچندجانبه تبدیگرفت به روابطیها انجام میپلماتتوسط دیشترپ
يهر کشور به برقراریخارجیاستو سیپلماسیه دتالش دستگایشترینوضعیت آن است که ب

هاست، آنیريحاصل از به کارگيمجازيها و در فضارسانهیقها، آن هم از طرروابط با ملت
یزةپردازند و با انگیميبانفوذ به افشاگریردولتیغیگرانها و بازکه کارکنان رسانهيبه طور

).8: 1385خرازي، (کنند یدر مسائل دخالت میجلب افکار عموم
شدهتعریفعمومیدیپلماسیمجموعۀزیر،مقالهایندردیپلماسیسایبراینکهبهتوجهبا
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جدولمبنايبرآنانهايتفاوتروند،میکاربهسنتیدیپلماسیتکمیلبرايمقولهدوهرو
).Jiang, 2013:10(استذکرقابلزیر

اهدافواجراهايروشاجرا،مجاريبازیگران،مبنايبرسایبريویعمومسنتی،دیپلماسیهايتفاوت- 1جدول
سایبريدیپلماسیعمومیدیپلماسیسنتیدیپلماسی

هاملت- دولتبازیگران

هايسازمانها،ملت- دولت
غیردولتی،المللی،بین

چندوتجاريهايشرکت
افرادوملیتی

سازمان،ها،ملتدولت،
المللی،بینهايسازمان

هايشرکتغیردولتی،
افرادوملیتیچندوتجاري

مجاري
اجرا

رسمیتعامالت
دیپلماتیک

دیپلماتیک،رسمیتعامالت
طریقازايرسانهتبادالت

وتلویزیونی- رادیوهايشبکه
نشریات،سایروهاروزنامه

تبادلوآموزشیهايبرنامه
غیرهودانشجو

یکدیپلماترسمیتعامالت
بهبااطالعاتتبادلو

فضايامکاناتکارگیري
اطالعاتفناوريوسایبر
اینترنتخصوصبه

روشهاي
اجرا

ترغیبومذاکرات
بهوچهرهبهچهره

رورودرصورت

طریقازترغیبومذاکرات
چاپی،مختلفهايرسانه

هايآموزشتلویزیونی،رادیو،
فرهنگیهايبرنامهوعمومی

ازترغیبومذاکرات
اینترنتطریق

اهداف
ملیمنافعازحفاظت

اهدافپیشبردو
خارجیسیاست

پیشبردوملیمنافعازحفاظت
بهبودخارجی،سیاستاهداف
تأثیرگذاريوکشوروجهه

عمومیافکاربرمثبت

وملیمنافعازحفاظت
سیاستاهدافپیشبرد
کشوروجههبهبودخارجی،

برمثبتتأثیرگذاريو
عمومیافکار

: زیراستشرحبهمقالهدراینسایبردیپلماسیشدةپذیرفتهتعریفباال،جدولبهتوجهبا
درفضايموجودازامکاناتاستفادهباوهادولتمحوریتباعمومیدیپلماسیاهدافپیشبرد«

.»دیجیتالارتباطیهايشبکهدیگروازاینترنتاعمسایبري
یبردیپلماسیاستفاده از ابزار سايبراياتالش قابل مالحظهیر،سال اخایاالت متحده در چند 

به خصوص در یدکاخ سف. خود به عمل آورده استیخارجیاستاهداف سیشبردبه منظور پ
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ابزار متوسل شده است که از ینبه االملل ینخود در نظام بيو جدیمورد رقبا و دشمنان اصل
یپلماسیدبریکاربرد سااز ییهاجلوه. اشاره کردرانیو انیچ، یهتوان به روسیها مجمله آن

ياجراي، تالش برارانیدر ايمجازۀسفارتخانسیتاس: عبارتند ازرانیدر قبال امتحدهالتاای
در يهمکارران،یدر انترنتیانگیلتریبه منظور مقابله با فیچمداننترنتیمانند اییهاطرح
راهقیطرازکایوزارت خارجه امرةگستردتیفعاللترشکن،یفمختلف ينرم افزارهایطراح
فیسمانندپرطرفداریاجتماعيهاشبکهدريجدحضوروزبانیفارسيهاتیساوبيانداز

).Fialho & Wallin, 2013: 3-5(ه غیروبوك
در قبال کایمرایخارجاستیاهداف سشبردیپلیکه تسهتیحجم از فعالنیبا توجه به ا

يهابه تضاد منافع دو کشور در عرصهتیو با عنااسترا هدف قرار داده رانیایاسالميهورجم
یپلماسیبردیساتیو موفقيرگذاریتأثزانیبردن به میپر،یدر سه دهه اخیالمللنیو بيامنطقه

به یماسپلیبردینجا که ابزار ساآاز . برخوردار استيریانکارناپذتیاز اهمرانیدر قبال اکایامر
هدف دهد، یفعال در فضاي مجازي را هدف قرار میردولتیغگرانیطور عمده شهروندان و باز

بر یکامراهاي سایبردیپلماسی ایاالت متحده تأثیر فعالیتیبررسمسئلۀاین مقاله پرداختن به 
آنقالهمفرضیۀ. دیدگاه کاربران ایرانی فضاي مجازي با تمرکز بر سایت اینترنتی رادیو فرداست

استفادهازآنکهباکاربرانیمقایسهدرکنند،میاستفادهفردارادیوازسایتکهکاربرانیکهاست
ایجادباعثامراینوبودهکشورایندیپلماسیسایبرهايپیامومحتواتأثیربیشترتحتکنندنمی

بامشابهتحقیقیتاکنونکهاستذکربهالزم. شودمیهاآندرایرانجامعۀبهنسبتمنفینگرش
بهیاموجودمقاالتوکتبواستنگرفتهصورتجهاندربلکهایران،درتنهانهتحقیقاین

سایبريدیپلماسیهايمشیخطیااندپرداختهسایبريدیپلماسیمفهومیونظريابعادبررسی
بررسیبراياکنونتکهتحقیقاتیهمچنین. اندکردهمقایسهیکدیگربارامختلفکشورهاي

هايحوزهدرهاآنهايدیدگاهبررسیبهمحدودشدهانجاممجازيفضايایرانکاربراندیدگاه
رويبرامریکاسایبريدیپلماسیتأثیربررسیبرايتحقیقیهیچوبودهمذهبییااجتماعی
.استنگرفتهصورتکشورخارجیاداخلدرمجازيفضايایرانیکاربران

نظريچارچوبومبانی
علومبرارتباطاتواطالعاتفناوريگسترشوسایبرفضايگیريشکلازناشیتأثیرات

کهالمللبینروابطدرحوزهتأثیراتاینازبخشیرسالهدراینکهاستگستردهبسیاراجتماعی
ةنحوبررسیبراي. شودمیبررسیاست،شدهسایبريدیپلماسیمفهومگیريشکلبهمنجر

گرفتنکمکمجازي،فضايایرانیکاربرانرويبرامریکادیپلماسیسایبرابزارتأثیرگذاري



61گاه کاربران ایرانی فضاي مجازيبر دیدیکامرایپلماسیسایبر دیرتأث

وافزایشبرمؤثرعواملشناساییبرايعنوان مبانی نظري و بهارتباطاتعلمهاينظریهاز
ايمتغیرهعنوانبهعواملاین. استاستفادهقابلافرادبرگوناگونمطالبوهاپیامتأثیرکاهش
فضايایرانیکاربرانبردیدگاهتاثیرگذاريضعفوشدتةکنندتعیینوکردهعملدخیل

چگونگیوآنمخاطبانورسانهمتقابلکنشمورددرنظریهدوزمینهدراین. هستندمجازي
.استاستفادهقابلبرمخاطبانهارسانهتأثیرگذاري

کاربرانمشارکتهرچهکهشودمیاستنباطچنین،گیدنزیابیساختنظریۀازاستفادهبا) الف
بیشترغیرهومطالبگذارياشتراكبهاظهارنظر،ازطریقامریکادیپلماسیسایبرهايسایتدر

رویکردوبودهترمنفعلکاربرانهرچهامااست،بیشترهاآنتأثیرپذیرياحتمالباشد،
نظریه،اینطبقبرزیرا. کمتراستهانآتأثیرپذیرياحتمالباشند،داشتهبیشتريغیرمشارکتی

لذاگیرندمیقرارهاتأثیرآنتحتبعدمراحلدرولیآورند،میوجودبهراساختارهاهاانسان
کههستندساختارهاییدارايوبودههاانسانمعنادارکنشمحصولاینترنتیهايسایتواینترنت
برکاربرانشراهاییمحدودیتگرفتنشکلازپسساختارایناما. اندشدهخلقهاانسانتوسط

متعارف،هايرسانهسایربرخالفبااینترنترویاروییدرافراد. کندمیاعمال) انسانیعامالن(
طوربهتمایلصورتدرتوانندمیبلکهگیرند،نمیقرارکنندهمصرفیاتولیدکنندهردةدرصرفاً

اینبابرخورددرافرادامابپردازند،بازتولیدوتولیدبهدرآنوباشندداشتهرانقشدواینهمزمان
اینترنت،بامواجههدرافرادچههرواقع،در. دارندمتفاوتیمشارکتوفعالیتمیزانساختار،
چههربرعکس. استبیشترهاآنتأثیرپذیرياحتمالباشند،داشتهبیشتريمشارکتوفعالیت

کمترآنهاتأثیرپذیرياحتمالباشند،داشتهکمتريمشارکتوفعالیترنت،اینتبامواجههدرافراد
).248: 1378روزنبرگ،وکوزر(است

واقعیمیزانواستفادهمیزانکهکرداستنباطتوانمیپرورشیاکاشتنظریۀبراساس)ب
کاربراناريگذتأثیربرنحوةامریکادیپلماسیسایبرهايسایتمحتوايبهاعتمادوکردنتلقی

توسطهاسایتاینکردنتلقیواقعیواستفادهمیزانافزایشبادیگربیانبه. استتأثیرگذار
کمترکاربرانچههرویابدمیافزایشهاآنازتأثیرپذیرياحتمالمجازي،فضايایرانیکاربران

اینبراساسزیرا. ستاکمترهاآنتأثیرپذیرياحتمالباشندمحتواییچنینبامواجههمعرضدر
باموافقهايدیدگاهایجادونگرشتغییرباعثخاصرسانهیکبامتماديمواجههنظریه،

).389–392: 1388سورینوتانکارد،(شودمیمخاطبدررسانهمحتواي
ینهزمیننظري در ایچارچوبیو طراحسایبريیپلماسیدرك بهتر کارکرد ديبرااما

یۀو بر پایالديم80ۀاز اواسط دهیهنظرینا. کمک گرفت1شبکه- شگرکنیۀاز نظرتوانیم
1. Actor-Network Theory
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شکل یتانیاییمردم شناس بر3جان الوو يپژوهشگران فرانسو2کالونیشلمو 1برنو التورآثار 
یفن- یاجتماعیجمعیندهايفرایبررسيبرایچارچوب مفهومیکیۀنظرینا. گرفته است

وجود دارد و به درك یفناورانه و مربوط به علوم اجتماعیلمعۀاست که در آنها هر دو جنب
ازیکی. کندیمیانیکمک شايعلم و فناوريهابر شبکهیمبتنیاجتماعهايیتها و فعالجنبش
تفاوتآنمبنايبرکهاستآنکندمیکمکسایبردیپلماسیدركبهکهنظریهاینمزایاي

نگاهیشدهیادنظریهلذاونداردوجوداجتماعیهايفعالیتگردیوعلمیفعالیتمیانبنیادینی
یدتأک(یستیجانبه رئالیکرویکردهايازنظریهایندیگربیانبه. داردعلمتولیدبهترکیبی

از امور و یصرفا فرهنگیتروا(اجتماعیگراییبرساختو) یو واقعیعیصرف بر امور طب
فرایندعلمکهکندمیتأکیدوکردهاجتناب) یفرهنگايهینهدر چارچوب زمیعتطبیفتعر

متنیومهندسیفنی،اجتماعی،هايمؤلفهوعواملآنتولیدبرايکهاستناهمگنیمهندسی
شوندمیتفهیموترجمهیاشدهدگرگونسرانجاموگیرندمیقرارهمکناریاشدهآمیختهدرهم

.(Williams & Edge, 1996: 857-858)

درست یعت،جامعه و طبیانميمرزبندي،علوم اجتماعی و فناوریقبر تلفیهنظرینایدبا تأک
سطح خرد و سطح هايیدهو ساختار، پدیتعاملي،متن و محتویرانسان،و نادرست، انسان و غ

یريرد شده و شکل گیو جامعه شناسیو داده، داده و کاربرد، امور مهندسیهکالن، نظر
ياو شبکهیجمعیتاز فعالیناشیهمگیالو خیتو ساختار، واقعیتامعه، ذهو جیعتطب

هستارها یگرخود را از ارتباط با دیتاهم4هستارهاۀکه همشودیو فرض مشودیدانسته م
).130: 1386قاضی طباطبایی و ودادهیر، ) (5ینسبیتاصل موجود(کندیکسب م

یکدیگررا با یدهند که روابطتشکیل می7عاملیال و کنشگر فعا6را کنشگریهنظرینقلب ا
متون ها،ینشامل ماشیرانسانیغهايیتموجودنظریه،ایندرکنشگرازمنظور. دهندیشکل م
ینروابط و احکام که اها،یتهویاء،هستند از اشیبیترک،کنشگران. ها استاز آنیبیو ترک
رخنه یگرناهمگون دهايشبکهشده و قادرند به درون یضها تفوها به طور نمادین به آنمقوله
یجمعیاياعم از فرد8يمختار کارگزاریاکنشگر فعال ینهمچن. ها النه بسازنددر آنیاکنند 

کنشگران . به صورت منفک عمل کندیاباشدیوندکارگزاران در پیگربا دتواندیاست که م
کرده و يو نامگذاریفها را تعرخود آنۀکه به نوبدشونیمياشبکهيهاوارد انجمن،عامل

1. Bruno Latour
2. Michel Callon
3. John Law
4. Entities
5. Relational Materiality
6. Actor
7. Actant
8. Agent
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ها کسب آنازراخودهویتدیگرسوياز. بخشدیمیتها مفهوم، تحرك، هدف و فاعلبه آن
.(Nweke, 2012: 23)کنندیم

را یتشانذات، قصد، کنش و ذهندهندیها به کنشگران عامل اجازه مشبکهیگردیانبه ب
خود به شبکه مبدل شده ی،کار علمیندکنشگران عامل در فراینایولو مشخص سازند،ینمع

یامشخص یاديها بنآن. کنندیمیداپياشبکهیتو هویابندیو تحت عنوان شبکه توسعه م
ها که به آنشودیمنتج میهایها از درون شبکهآنیتندارند و ماهیشینیجوهره و ذات پ

.(Nweke, 2012: 23)پیوندندیم
یۀمفهوم شبکه در نظریحنوبت به توض،کنشگر و کنشگر فعالیگاهجایحپس از توض

کنشگرانوکنشگرانازناهمگونايمجموعهازمتشکلشبکهاین. رسدیشبکه م- کنشگر
و شبکه ) از هر دو نوع(کنشگر یهنظرینپس در ا. است3یو فنی، اجتماع2ی، ادراک1متنیفعال

و کارگزار ) شبکه(ساختار یزها به سبک تماآنیانمیزياند و تمازده شدهیوندشبکه به هم پ
ياند و از سوها را بر ساختهعوامل شبکهیکسواز . وجود ندارديانگارسازهیۀدر نظر) عامل(
وجود داشته توانندینمیگريدو بدون دیناز ایکیچاند و هها آنها را بر ساختهشبکهیگرد

یاجتماعیاست که زندگینای،در عرصه علوم اجتماعیهنظرینایرشمهم پذیجۀنت. باشند
علوم ةتبیینی در حوزيهامدلۀو ارائیستمحض نیرانسانیغیایبه عوامل انسانیلقابل تقل
يامجموعه،جامعه. استیانهگرایلتقلیرانسانیغیایاز عوامل انسانیکیبر اساس تنها یاجتماع

ویاءمانند فضا، اشیرانسانیو غیناهمگون متشکل از عوامل انسانیتماعاجيهااست از شبکه
).121- 122: 1394و دیگران، يدهکردیطالبیبن(غیره 
دو در ینو ایکو تکنولوژیاجتماعیاهايعبارت است از تداخل دن،»یامر اجتماع«

. هستندیکدیگرینو به طور مداوم در حال تکویرندناپذیکالنه کرده، از هم تفکیکدیگر
ها با عوامل هم فقط به خاطر تعامل آنیاجتماعيهاشبکهینها در تکوانسانییتواناینهمچن

هست یزنیرانسانیبلکه به سبب تعامل با عوامل ناهمگون و غیست،نیگرديهانوع یا انسان
).132-133: 1386قاضی طباطبایی و ودادهیر، (

توانیمیمدهیوندپیبريسایپلماسیمباحث خود در مورد درا بایهنظرینایماگر بخواه
هستندهاسازمانوافراد، )هایپلماتد(یعامل همان کارگزاران دولتیاگفت که کنشگران فعال 

ناهمگون و ياشبکهبامااینجادرلذا. استآنهايزیرمجموعهواینترنتنیزکنشگرو
و یرانسانیغيهامؤلفه. استیرانسانیو غیانسانيهالفهمؤيکه دارایمنامتجانس روبرو هست

1. Textual
2. Conceptual
3.Technologic
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يافرادیو اجتماعیانسانيهامختلف بوده و مؤلفهينرم افزارها و سخت افزارهایکتکنولوژ
طور یناند و همساخته و نصب کردهی،نرم افزارها و سخت افزارها را طراحینهستند که ا

ها موجب تداوم که با استفاده از این شبکهیردولتیو غیصخصويها و نهادهاها، سازمانگروه
.(Nweke, 2012: 24)شوندیآنها میاتح

شدن یرگاطالعات و همهيفناورۀدر عرصالمللیناز روابط بیبازتاب،مذکوریۀنظر
یچگونگیحتشرياست و به خصوص برایجیتالدهاييخدمات و فناوریگرو دینترنتا

یانه،اعم از رایجیتالديو انواع ابزارهاینترنتاز ایپلماتیکديو نهادهاهااتیپلماستفاده د
به یابیدستيناهمگن براۀشبکیکمختلف در قالب يها و نرم افزارهابرنامه،تلفن همراه

ینایتمام. قابل استفاده استالمللیینبۀدر عرصیمنافع ملینو تأمیخارجیاستاهداف س
یپلماتیک،دیدولتينهادهاینترنت،کاربران عادي اها،یپلماتنرم افزارها، دسخت افزارها،

مند را به نظامياو غیره به عنوان کنشگران و کنشگران عامل، شبکهالمللیینبيهاسازمان
آن یو خروجدهدیخود ادامه میتبه فعالیبرو فضاي ساینترنتکه در بستر اآورندیوجود م

مثبت بر اذهان مخاطبان و همراه کردن آنان با یرگذاريبا هدف تأثیپلماتیکدمات دو خهایامپ
.کشور متبوع استیخارجیاستس

تاثیرگذارينحوةنشانگرکهزیرتصویرازتوانمیآندركتسهیلوبحثتلخیصبراي
بهاعتمادومشارکتاستفاده،میزان(دخیل و) متحدهایاالتسایبردیپلماسی(مستقل متغیرهاي

کمکاست،) مجازيفضايایرانیکاربراندیدگاه(وابسته متغیربر) سایبردیپلماسیابزار
:گرفت

دیپلماسی : متغیر مستقل
سایبري

ناهمگونۀ شبک
Actorsکنشگران فعال یا 

هادیپلمات

سایر افراد تولیدگر محتوا

وزارت امور خارجه

Actantگر عادي یا کنش

ها و شبکه هاي اجتماعی سایت

نرم افزارها و ابزار تحت وب 

سخت افزارهاي جانبیرایانه ها و

زیرساخت هاي اینترنت
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پژوهشمفهومیمدل- 1تصویر

متغیرهاي دخیل

میزان استفاده از فضاي 
مانند سایت رادیو (سایبري

)فردا

مشارکت و فعالیت میزان 
د مانن(فضاي سایبريدر

)سایت رادیو فردا

میزان استفاده از فضاي 
مانند سایت رادیو (سایبري

)فردا

فضاي اعتماد بهیزان 

مانند سایت رادیو (سایبري

)فردا 

دیدگاه

دیدگاه کاربران : متغیر وابسته
ایرانی فضاي مجازي

نگرش نسبت به جامعه 
ایران

سیاسی

 یاجتماع

 فرهنگی

 اقتصادي
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،شودمیتولیدایرانجامعهبهنسبتمنفینگرشایجادهدفبافردارادیوسایتمحتواي
:زیراستشرحبهپیمایشاینهايفرضیه
کاربرانیبامقایسهدرکنند،میاستفادهفردارادیوسایتازکهکاربرانی: اصلیفرضیۀ- 1

هستندکشورایندیپلماسیسایبرهايپیامومحتواتأثیرتحتبیشترکنندنمیاستفادهآنازکه
.شودمیایرانهجامعبهنسبتمنفینگرشایجادباعثامراینو

بهنسبتهاآننگرشنوعبرفردارادیواینترنتیسایتازاستفادهمیزان: فرعیفرضیۀ- 2
نیزهاآننگرشکنند،استفادهسایتازاینبیشترکاربرانچقدرهروداردتأثیرایرانجامعۀ
. کندمیتغییرایرانجامعهبهنسبت
نگرشتغییرباعثفردارادیواینترنتیسایتدرمشارکتوفعالیت: فرعیفرضیۀ- 3

ایندرمشارکتوفعالیتچقدرهرکهايگونهبهشود،میایرانجامعۀبهنسبتکاربران
. کنندپیداایرانجامعۀبهمنفینگرشیکاربرانکهداردبیشترياحتمالباشد،بیشترسایت
توسطفردارادیوسایتمحتوايبهاعتمادوکردنتلقیواقعیمیزان: فرعیفرضیۀ- 4

چقدرهرکهايگونهبه. استتأثیرگذارایرانجامعۀبهنسبتهاآننگرشتغییربرکاربران،
پیداایرانجامعۀبهمنفینگرشکاربرانکهداردبیشترياحتمالشود،تلقیترواقعیمحتوااین

.کنند
هاي لماسی، بررسی عملکرد و فعالیتباعنایت به این مبناي نظري در مورد سایبر دیپ

یعنی سیاستمداران آمریکایی متولی سیاست خارجی این کشور و همین طور ؛کنشگران فعال
در بخش) به عنوان نمونه سایت اینترنتی رادیو فردا(هاي آنکنشگر اینترنت و زیرمجموعه

.بعدي ضروري است

رادیوکنشگروفعالکنشگران: یراندر قبال ایکامرادولت یبريسایپلماسید
فردا

از یرانخود در قبال ایعمومیپلماسیاهداف دیشبردپيبرامتحدهیاالتدولت اةاستفاد
. جرج بوش آغاز شديجمهوریاستاولین بار از دوران ر،)دیپلماسی سایبري(ینترنت ایقطر
زبان توسط وزارت یرسفایتوب سایکياندازراهینهزمینقابل ذکر مهم در ایتفعالیناول

).Wiseman, 2015:182(بود 2003در سال یکامراامور خارجه 
یقتماس با مسلمانان از طرۀدوره، گسترش دامنینمتحده در ایاالتدولت ایکلیاستس

يدولت بوش برا. بودینترنتو به خصوص با استفاده از ایدجدیارتباطهايياستفاده از فناور
نوظهور هاييمؤثر از فناورايیوهقصد داشت به شنامید،یمهایدهجنگ ادر آنچه کهیروزيپ
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مورد يهاو ارزشیممفاهۀطرفیکانتقال ،هااما هدف از کاربرد رسانه. استفاده کندینترنتو ا
Advisory Group on Public Diplomacy)نظر و بمباران مخاطبان بود و نه تعامل دوجانبه با آنان

for the Arab and Muslim World, 2003:9(
يروینترنتبودند که به سرعت به استفاده از ایاز جمله شهروندانیرانیانایگر،دياز سو

را ینترنتاول کاربران اۀرتبیانهمنطقه خاورميکشورهایگراز دیادبا فاصله زیشهآوردند و هم
باراك اوباما، تعداد کاربران يجمهوریاستآغاز ریعنی؛2009تا سال . داشتندیاردر اخت

نفر کاربر در رتبه دوم و یلیونم12,6و مصر با یدنفر رسیلیونم41از یشبه بیراناینترنتا
از یمیدر آن زمان ندهدیآمار نشان م. نفر در رتبه سوم بوده استیلیونم7عربستان با حدود 

. 1Lydia, 2009)(نددادیمیلتشکیرانیانرا ایانهدر خاورمینترنتکاربران ا
در دولت بوش براي انتقال یکامرايفردا و صدایورادینترنتیاهايیتساوببنابراین،

اندازيبه بخشی از جامعه ایران که کاربر اینترنت بودند، راهمتحدهایاالتمدنظر دولت هايپیام
يبر رویسیبان انگلخدمات آموزش زۀدو شبکه، ارائینايهابرنامهیبرخینترنتیپخش ا. شد
(2Biener, 2003).مذکور نیز به تدریج در دستور کار قرار گرفت هايیتسا

ياندازخود را راهیاختصاصیتوب سا2002در سال یتفعاليروزهاینفردا از اولیوراد
گردانندگان آن تالش کردند وب یران،بر پوشش اخبار ایورادینبا توجه به تمرکز ا. کرد

. مبدل کنندیرانیاناخبار توسط ایافتدريبراینمنبع مهم آنالیکرا به یورادنیایتسا
ارائه شد، 2009در سال یرانیپرطرفدار اهايیتسایاندر میتساینکه در مورد رتبه ايآمار

و فعال، یقدقیومناسب، آرشیکگراف. بودیکامرايبا صدایسهنسبی آن در مقایتنشانگر موفق
یگرو انتشار نظرات کاربران از جمله دیوییراديهابرنامهیمپخش مستقتریعسرياندازراه
هم یاجتماعيهافردا در شبکهیوراد. بودیکامرايفردا نسبت به صدایورادیتسایايمزا

یافتدريافزار تلفن همراه آن برادارد و نرمیکامرايبا صدایسهدر مقایشتريبیتمحبوب
اشاره شد پخش یشترچنانچه پ. در دسترس قرار گرفته است1390از سال یورادینايهابرنامه
ها هم از برنامهینآغاز شده که ا2012در قالب خبر از سال یزفردا نیورادیزیونیتلويهابرنامه

.(Radio Free Europe/Radio Librety3, 2012)در دسترس است ینترنتایقطر
تالش کرد یکردروییربا تغآنیخارجیاستدستگاه س،اوبامابا روي کار آمدن دولت باراك 

خود یخارجیاستبا اهداف سیهمراهیجادمورد نظر و ایمها و مفاهانتقال ارزشيبرا
مورد توجه یزآنان را نيهایدگاهنظرات و دیافتکند و تعامل با مخاطبان و دریشهپییگراچندجانبه

1. Euromonitor.com
2. Rubincenter.org
3. Rferl.org
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جنگيمبنابرنهنرم،قدرتویپلماسیها به کاربردددموکراتاعتقاد دولت اوباما و. قرار دهد
یعمومافکاربريرگذاریتأثتعامل ويو تالش براییگراها، بلکه در چارچوب چند جانبهدهیا

). 81: 1395آقایی و دیگران، (ساخت زیمتمابوشانهیگراجانبهکیيهااستیاز سراآنمسلمان،
ازايگستردهیفطوزیر امورخارجه وقت ایاالت متحده،نتونکلییالريمنظور هینهمبه

سیاستمداري«سیاست خارجی کاخ سفید را تحت عنوان اهدافپیشبردجدیدبرايهايفعالیت
:ازبودندعبارتازآنهابرخیکردکهآغاز»121درقرن
وزشآموجهانکشورهجدهازمدنیفعالهزارپنجبرايآموزشیهايدورهيبرگزار- 1
هادولتتوسطتعقیبوشناساییازگریزودموکراسیترویج«براي اینترنتازاستفادهنحوة

؛»مجازيدر فضاي
در کشورهايهمراهتلفنهايگوشیاز طریقانگلیسیزبانآموزشهايدورهياندازراه- 2
یافته؛توسعهکمتر
هايفعالیتبامقابلهبرايامریکاهخارجوزارتارتباطیوايرایانههايشبکهامنیتيارتقا- 3

اطالعات؛و سرقتهکري
معترضانبرايپیشرفتههايفناوريآوردنفراهمودالريیلیونم45بودجۀاختصاص - 4

آزادانهو اظهارنظراینترنتفیلترینگزدندوربراي«ایران جملهازدیگرکشورهايدرسیاسی
؛»ايچند رسانهمحتوايارسالو

خارجیسیاستازدفاعوپیامارسالبراياجتماعیهايشبکهوهاسایتازگستردهده استفا- 5
ودر فیسبوكخودصفحاتروزرسانیبهبرايکشوراینهايدیپلماتتشویقومتحدهایاالت
.Clinton, 2014: 454-464)(نخبگانخصوصبهمحلیکاربرانبانظرتبادلوبحثوتوییتر

کامالً با متحده،ایاالتدیپلماسیوخارجیسیاستاهدافپیشبردبرايترنتاینازاستفاده
نظم يکشور که خود را ابرقدرت جهان و مسئول حفظ و برقرارینایاسیو فرهنگ سیختار

ي،برابري،مانند آزادیکامرادولت هايآلیدهها و اارزش. منطبق استداندیمستقر مالمللیینب
یبمتحده تعقیاالتو ادهندیکشور را شکل مینایعمومیپلماسیشر دو حقوق بیدموکراس

(Bruce, 2011: 361).داند یخود میتحقق منافع ملياهداف در سطح جهان را به معناینا

. هاستآلایدهوهاارزشاینازانعکاسی»21قرنسیاستمداري«ابتکار عمل بنابراین،
ینو تحقق هممتحدهایاالتبسط قدرت يبرايابزارهم یاجتماعيهاها و شبکهرسانه
. کار گسترده داردیرويبه استخدام نیازنییهاطرحینچنیشبردپ. شوندیها محسوب مارزش

امریکاخارجۀنفر از کارکنان وزارت 150که دهدینشان م2012اطالعات منتشر شده در سال 

1. 21st Century Statecraft
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نفر 175فعال هستند و یجیتالددیپلماسیۀزمینمختلف در شهر واشنگتن در کاريحوزة25در 
در خارج یکامرایپلماتیکدهايیندگیدر نمایجیتالدیهم به طور تمام وقت از ابزار دیپلماس

(Hanson, 2012: 3).کنندمیکشور استفاده یناز ا

خارجۀرادیو فردا نیز در دستور کار وزارت یتعنایت به این نگرش، ارتقاي عملکرد سابا
بهایرانیمخاطبانتوجهافزایشوفردارادیورادیوییماهیتبهباتوجه. گرفتقرارمتحدهاالتای

تولیدبهاخیرهايسالدرخودمخاطبانحفظبرايرادیوایناینترنت،وايماهوارههايتلویزیون
هايبرنامهولیدتواینترنتیوبسایتکیفیتوامکاناتارتقايمختلف،مضامینبامتنوعهايبرنامه

مناسبتیهايبرنامهبهتوانمیمتنوعرادیوییهايبرنامهجملهاز. استآوردهرويتلویزیونیمحدود
ویژةپوشش(The Broadcasting Board of Governors1,2010)اسالمی،انقالبپیروزيسالگرددر

بااخبار،لحظهبهلحظهپخشطریقازاجتماعیوسیاسیحوادثورویدادهارادیوییواینترنتی
وگرانتحلیلباتفصیلیهايمصاحبهمانندها،آنوقوعمحلدرفردارادیوخبرنگارانهمکاري

5Broadcasting Board of Governors, 2016)(The+1وگروهایرانايهستهمذاکراتآنیپوشش

.بردنامرا
تفریححوزةونبودهاجتماعیوسیاسیمباحثبهمحدودتنهارادیو،مناسبتیوجدیدهايبرنامه

موسیقیهايکنسرتپخشبهتوانمیهابرنامهاینازجمله. شودمیشاملنیزراسرگرمیوطنزو
The Broadcasting Board of)همسایه،کشورهايدرایرانیخوانندگانتوسطشدهبرگزار

Governors, 2011)کرداشاره.
درآنتلویزیونیبرنامهاولیناندازيراهبهتوانمیهمتلویزیونیهايمهبرناپخشدرزمینۀ

گفتهبه. کرداشاره»خبرباصبحانه«عنوانباامریکاصدايهمکاريبا2012سالدسامبر
یکروزانهبرنامهاینپخشازهدفآزادي،رادیو/ آزاداروپايرادیورئیس2کرناستیون
سانسوراطالعاتواخبارانتقال«شد،اندازيراهفردارادیوسالگیدهسالگرددرکهساعته
.Radio Free Europe/Radio Liberty, 2012)(استایرانبه»نشده

تغییرامادهد،میتشکیلرارادیو فردامحوريفعالیتکماکانهابرنامهرادیوییپخشچهاگر
تولیدتاشدموجبدیجیتالهايرسانهویزیونتلوازهاآنافزونروزاستفادهومخاطبانذائقۀ

گذارياشتراكبهسایتازاستفاده. بگیردقرارکاردستوردرجديطوربههمدیجیتالمحتواي
طراحیوفیلترینگزدندورومختلفهايبرنامهصوتیهايفایلانتشاربراي،ساندکلودصداي
سراسردرآزاداروپايرادیوخبرنگارانویدئوییرتصاویزندةپخشبرايویژههمراهتلفنبرنامه
اینسازانبرنامهخالقانههايروشازهایینمونهوب،رويبرهوشمندهايگوشیطریقازجهان

1. bbg.gov
2. Korn
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و خبرعکسارسال  آن،محتوايبهدسترسیبراينیزرادیو فرداهمراهتلفنبرنامۀ. استرادیو
برايخاصیافزارنرمحتی. استدسترسدرمختلفدهوشمنهايگوشیرويبرمخاطبان توسط 
شرکتهوشمندهايتلویزیوناز طریقرادیو فردارادیوییوتلویزیونیهايبرنامهمشاهدة

.FY 2015 Congressional Report, 2014: 68)(استشدهطراحیسامسونگ

مجازيفضايایرانیکاربرانبرفردارادیوسایتتأثیربررسی 
روشمورددرتوضیحاتیشاملاولبخش. استشده تشکیلمجموعهزیرسهازبخشاین
درفردارادیوسایتایرانیکاربرانبرامریکامتحدهایاالتدولتدیپلماسیسایبرتأثیربررسی
.استمجازيفضاي

تحقیقروش
سشنامهپرنیزاستفادهموردابزار. استشدهاستفادهپیمایشروشازپژوهشایندر

. باشدمی

پیمایشدرپژوهشمتغیرهاي
محسوبوابستهمتغیرمجازيفضايایرانیکاربراندیدگاهپژوهشدر این:متغیروابسته

درایرانیکاربراندیدگاه:عبارتند ازایرانقبالدرهادیدگاهاینبررسیهايشاخص. شودمی
المللی،بینمشکالتباایرانمواجهۀةنحوایران،اقتصاديوضعیتزیست،محیطجایگاهمورد

دیدگاهتروریسم،باارتباطدرایرانسیاسینظامعملکردالملل،بیننظامدرایرانجایگاه
فعالیتآزاديزنان،بیان،آزاديوضعیتایران،قضاییوسیاسینظاممورددرایرانیکاربران
.ملیمنافعبهایراناسیسیاحزابتوجهمیزانوسیاسینظامکارآمديسیاسی،

شاخصکهامریکاستمتحدهایاالتدیپلماسیسایبرتحقیقاینمتغیر مستقل: متغیر مستقل
.رادیو فردا استسایتآن

نمونهو حجمگیرينمونهشیوةآماري،جامعۀ
اینکهبهباتوجه. مجازيفضايایرانیکاربران: ازاستعبارتآماريجامعۀپژوهشاین در 
درفردارادیوایرانیسایتایرانیکاربرانبرامریکادیپلماسیسایبريتأثیرمطالعۀدنبالبهمحقق
طریقازرامجازيفضايایرانیکاربرانازگروهدوهايدیدگاهبایداست،مجازيفضاي

کاربرکهمجازيفضايایرانیکاربرانازگروهی: کردمیمقایسهیکدیگرباپرسشنامهطراحی
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گروهوکردندمیمطالعهرارادیو فردادر سایتشدهمنتشرو مطالببودهامریکادیپلماسییبرسا
. کردندنمیمطالعهراشدهیادسایتو مطالببودنداینترنتایرانیکاربرتنهاکهدیگري

شپژوهانجامبراينیست،دسترسدرکاربراناینتعدادمورددردقیقیآمارکهاینبهباتوجه
اینجادر). 67- 84: 1394دواس،(استشدهاستفاده) غیرتصادفی(غیراحتمالی گیرينمونهروشاز

برايتالشونیستپژوهشگراختیاردرگروهدوکاربرانازدقیقیآمارکهاینبهتوجهباهم
ارانخبرنگوگردانندگانوامریکاخارجهوزارتبهمتعددهايایمیلارسالبادقیقآمارکسب
استفادهغیراحتمالیگیرينمونهروشازپژوهشانجامبرايناچاربهماند،نتیجهبییادشدهسایت

.ايسهمیهگیرينمونهو) اتفاقی(راحتگیرينمونه:  استانجامقابلشیوهدوبهخودکهشده
. دباشندسترسدرافراديکنندگانمشارکتکهشودمیاستفادهوقتیراحتگیرينمونه

اینانجامبراي. استغیراحتمالییاغیرتصادفیگیرينمونهدیگرروشاي،سهمیهگیرينمونه
را پیمایش) بخشیککارکنانازدرصد10مثالً(مشخصی درصدگروهعضوهرگیرينمونه

). 93-94: 1384ادواردز،(کندمی
ودسترسدراعضايکلیۀيبرازمانیمقطعهردرپرسشنامهارسالامکانکهاینبهباتوجه

درخواستکردنمطرحتلگرام،بهانبوهپیامارسالافزارهاينرمایمیل،ازاستفادهباگروهدوآنالین
راحتغیراحتمالیپژوهشگیري،نمونهشیوهبوده،پذیرامکانغیرهواجتماعیهايشبکهدر

.است) اتفاقیغیرتصادفی(
ازیکهرنمونهحجمکوکران،فرمولبهموسومنمونۀحجمتعیینمحاسبۀفرمولاساسبر

نفر1221در مجموعپرسشنامه،توزیعازپس. نفر باشد384حدودبایدشوندهمقایسهگروهدو
نفر از سایت372ونبودندشدهیادسایتنفرکاربر849تعداداینازکهدادندپاسخهاپرسشبه

.استمطلوبنمونهحجمبهنزدیکمالًکاکهکردندمیاستفادهفردارادیو

پرسشنامه)اعتماد(یی پایاو)اعتبار(روایی
توافق یزانمیعنیصوري؛اعتبارازتحقیق،هايمتغیراعتبارورواییبررسیبراي: 1روایی

يرو قبل از اجرایناز ا. استفاده شده استیارمعیاشاخص یکامر در رابطه با یکمتخصصان 
یاتیو عملينظریفو تعريهمراه با چهارچوب نظرمدونپرسشنامۀدماتی،مقپرسشنامۀ

قراراجتماعیعلوموسیاسیعلومحوزةپژوهشگران واستادانچهار نفر از یاردر اختیرها،متغ
پرسشنامۀی،آزمون مقدماتيپژوهشگران و اجراواستادانپس از اعمال اظهارات گرفت،

.شدینتدونهایی

1. Validity
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استشدهاستفاده2یها از روش توافق دروندادهپایاییسنجشبرايپژوهشایندر: 1پایایی
ثباتدرونی یاهمسانیضریباین. باشدیم3کرونباخيآلفایبضرآن،شاخصترینمهمکه

خصیصۀیاتواناییکه سؤاالت آزمون تا چه حد دهدیو نشان مکندیمیريگاندازهرادرونی
آزموندرتحقیقهايمقیاسازیکهرآمدهبدستضرایب. کنندیمريیگاندازهراواحدي

آلفايضریباینکهبهتوجهباواستآمدهزیرجدولصورتبهاصلیآزمونومقدماتی
بر اعتماد ییديطرف مهر تایکاز یبضرینباال بودن اینبنابرااست،شده7/0ازباالترکرونباخ
و امکان یعلميآمارهايیلاعتماد، تحلیتقابلینه با توجه به ااست کیانپاسخگويهابه پاسخ

.دهدمیقرار ییدرا مورد تأهاو معتبر بودن آنهایهبودن گوو از طرف مناسبشودیمیرپذ
تحقیقمتغیرهايکرونباخآلفايضرائب: 2جدول

هایافته
توصیفیهايیافته

فردارادیواینترنتیسایتازازاستفادهمیزان
فردارادیواینترنتیسایتازتفادهاسمیزان: 3جدول

1. Reliability
2. Internal Consistency
3. Cronbach’s Alpha Coefficient

متغیرها
اصلیآزمونمقدماتیآزمون

تعداد
گویه

آلفايضریب
کرونباخ

تعداد
گویه

آلفايضریب
کرونباخ

30,6930,74فردارادیودرمشارکتوفعالیت
30,8630,89فردارادیواعتمادومقبولیت

290,82270,86ایرانجامعهبهنگرش

درصدفراوانیزمانیبازة
17146,0دقیقه10ازکمتر

12333,1دقیقه30تا11بین
195,1دقیقه60تا31بین

51,3ساعتیکازبیش
5414,5پاسخیب/دانمنمی

372100,0کل
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فردایوراداینترنتیسایتکاربرانمشارکتوفعالیتمیزان
فردارادیواینترنتیسایتکاربرانمشارکتوفعالیتمیزان: 4جدول

نشانرافرداادیوراینترنتیسایتکاربرانمشارکتوفعالیتمیزانفوق،جدولهايیافته
برايراسایتمطالبنهکاربران،ازتوجهیقابلدرصدها،یافتهاینطبقبرکهدهدمی

سایتدریاوگذاشتندمیاشتراكبهاجتماعیهايشبکهدرنهوکردندمیایمیلدوستانشان
درفرداسایتمطالبگذاشتناشتراكبهخصوصدر. کردندنمینظراظهارونگذاشتهکامنت

درکم،حددرفردارادیوکاربراندرصد20,4بیندراشتراكمیزانایناجتماعی،هايشبکه
بهتوجهبا. استبودهزیادحددردرصد1,3بیندرفقطومتوسطحددردرصد8,9بین

کامالًکاربرانفعالیتمیزانبودنپایین، 4تا0طیفرويبرفوقمواردازیکهرمیانگین
بااجتماعیهايشبکهدرفردارادیومطالبگذاشتناشتراكدرکاربرانفعالیت. استروشن

.هاستفعالیتسایرازبیشترکمی1,30میانگین
فردارادیواینترنتیسایتمشارکتوفعالیتشاخص: 5جدول

کدگذاريصورتاینبههمربوطسواالتهايگزینهسایبري،هايشبکهکاربرانفعالیتومشارکتمیزانخصوصدر.  1
هردرصدسپس. صفرکدپاسخبی/نظربیو1کداصال،2کدکم،3کدتاحدي،4کدزیاد: استشدهگرفتهمیانگینو

.استشدهتقسیم100برحاصل ضربوضربمربوطکدباهاگزینهاینازیک

/نظربیاصالکمتاحديزیادهاگویه
پاسخیب

1میانگین
1

)4 -0(
یورادیتمطالب سایزانبه چه ممعموال

1,35,914,864,014,01,17کنیدمیفردا را براي دوستانتان ایمیل 
مطالب سایت رادیو یزانبه چه ممعموال

هاي اجتماعی به فردا را در شبکه
گذاریدمیاشتراك 

1,38,920,457,012,41,30

در سایت رادیو یزانبه چه ممعموال
فردا کامنت گذاشته و اظهارنظر 

کنیدمی
2,45,610,868,013,21,16

100ازمیانگیندرصدفراوانی
22961,630,22یینپا 13235,5متوسط
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سپس بر طبق است،آمدهبدستقبلیجدولدرگویهسهتجمیعوتلفیقازفوقجدول
ازتوصیفیگزارشارائۀجهت یاسمقینشده است که همیلتبد100تا 0یاسبه مقیرفرمول ز
اساسبرکهاستشدهتبدیلترتیبیشاخصبهفردارادیوسایتمشارکتوفعالیتشاخص

پایینحددرراخودفعالیتمیزانکاربران،ازدرصد61,6گفتتوانمیسازيشاخصاین
درصد3فقطومتوسطحددردرصد35,5فعالیت. نداشتندیتیفعالاصالًیااندکردهاظهار

میزاناستشده30,22بابرابرکه100ازشاخصاینمیانگین. داشتندزیاديفعالیتکاربران
.دهدمینشانخوبیبهرافرداادیورکاربرانپایینفعالیت

اعتمادوفردارادیواینترنتیسایتمقبولیتخصوصدرکاربراندیدگاهبررسی
آنبه

آنبهاعتمادوفردارادیواینترنتیسایتمقبولیتخصوصدرکاربراندیدگاهبررسی: 6جدول

نشانسایتاینبهکاربراناعتمادوفردارادیواینترنتیسایتمقبولیتبهمربوطهايیافته
دارايزیاديحددرفردارادیوسایتگردانندگانمعتقدندکاربرانازدرصد16,4کهدهدمی

میانگین. استمتوسطحددرهاآندرصد40,9بیندرمقبولیتاین. هستندمقبولیتواعتبار
حدزاباالترکمیومتوسطاعتبارکهاست2,28بابرابر،4تا0طیفرويبرگویهاین

113,0باال

/نظربیاصالکمتاحديزیادهاگویه
پاسخیب

میانگین
)4 -0(

کهکنیدمیچه اندازه احساس تا
فردارادیوسایتگردانندگان

هستندمقبولیتواعتبارداراي
16,440,916,96,519,32,28

سایت رادیو یدچه اندازه معتقدتا
فردا اخبار و اطالعات را به طور 

کندمیواقعی و صحیح منعکس 
21,246,811,64,316,12,53

صورتی که خبر و اطالعاتی در
خاص عالوه بر سایت رادیو فردا 

هاي خبري دیگر هم در سایت
زه منعکس شوند، شما تا چه اندا

خبر و اطالعات سایت رادیو فردا 
دانیدمیرا درست و مورد تایید 

17,546,213,44,018,82,40
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.دهدمینشانرافردارادیومتوسط
فردارادیواینترنتیسایتاعتمادومقبولیتشاخص: 7جدول

یادياطالعات را در حد زاخبار و ،سایت رادیو فردا: اندگفتهکاربراندرصد21,2همچنین
به انعکاس یدر حد متوسطیزنیگردرصد د46,8و کندمیبه طور واقعی و صحیح منعکس 

که کاربران در کل دهدینشان م2,53یانگینم. فردا اعتقاد دارندیورادیتاخبار در سایواقع
2,40یانگینتوجه به مبا . فردا دارندیوبودن اخبار رادینسبت به واقعییاعتقاد متوسط به باال

در نزد یتساینگفت که درست بودن اخبار ایدفردا، بایواخبار رادبودنتأییدمورد یهگو
. از حد متوسط استیشترکاربران ب
51,9که دهدینشان مرادیو فردااینترنتیسایتواعتمادیتشاخص مقبولهايیهگوتلفیق

درصد در حد متوسط و 28,5فردا دارند، یورادنتیینترایتبه سایاديدرصد کاربران اعتماد ز
گفت اعتبار توانی، م100از 60,6یانگینبا توجه به م. اعتماد دارندیینیدرصد در حد پا19,6

.استمتوسطحدازبیشترکاربراننزددرسایتایناخبارتأییدفردا و یوراد

وفرهنگیعی،اجتمااقتصادي،وضعیتمورددرپاسخگویاننگرشبررسی
ایرانجامعهسیاسی

رانیجامعه اياقتصادتیدر خصوص وضعانینگرش پاسخگویبررس
عملبهفراوانیتالشزیستمحیطحفظبرايایرانسیاسینظام«گویهدوبخشایندر

رواجگستردهطوربهرانیادر...) وبیکاريوتورم(اقتصاديمشکالتامروزه«و»آوردمی
درپاسخگویاننگرششاخصوطراحیفردارادیوسایتمحتوايتحلیلبهتوجهبا»دارد

. آمددستبهزیرشرحبهایرانجامعهاقتصاديوضعیتخصوص

100ازمیانگیندرصدفراوانی
7319,6پایین

60,06 10628,5متوسط
19351,9باال
- 372100,0کل
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رانیاجامعهياقتصادتیوضعخصوصدرانیپاسخگونگرششاخص: 8جدول

شدهفیقتلیکدیگرباایرانیجامعهاقتصاديوضعیتبهمربوطهايگویهفوق،جدولدر
ها،دادهطبقبر. استشدهتوصیفاقتصاديوضعیتبهنسبتکاربراننگرششاخصواست

وضعیتبهنسبتمنفینگرشکنندنمیاستفادهفردارادیوسایتازکهکاربرانیدرصد70
78,5کنندمیاستفادهفردارادیوازکهکاربرانیبیندرمیزاناین. دارندایرانیجامعهاقتصادي

مثبتنگرشمبینباشد،نزدیک100بهچقدرهر100ازکاربراننگرشمیانگین. استدرصد
نگرشفردارادیوسایتکاربرانکهگفتتوانمیفوق،گروهدومیانگینبهتوجهبا. است
کايآزمونتوسطفوقگروهدونگرشدرتفاوت. دارندکاربرانسایربهنسبتتريمنفی

.شودمیدادهنشاندارمعنینیزاسکوئر

ایرانخارجیسیاستوضعیتخصوصدرپاسخگویاننگرشبررسی
رهبريبهجهانیهايائتالفدرحضوررشیپذباصرفارانیا«هايگویهبخشایندر

تواند به تنهایی و بدون همکاري با ایران می«،»استالمللیبینمهممشکالتحلبهقادرمریکاا
را حل ) مانند خطر داعش و دیگر تهدیدات تروریستی(المللی مهم الت بیندیگر کشورها مشک

فناوريتوسعهازایرانهدف«،»المللی استایران تهدیدي براي صلح و امنیت بین«،»کند
رادیوسایتمحتوايتحلیلبهتوجهبا»استبودهاتمیبمبتولیدگذشتههايسالدرايهسته
بهایرانخارجیسیاستوضعیتخصوصدرپاسخگویانشنگرشاخصوشدطراحیفردا

. آمددستبهزیرشرح

فردارادیوازکهکاربرانینگرشنوع
کنندنمیاستفاده

فردا دیوراازکهکاربرانی
کنندمیاستفاده

70,078,5منفی
27,820,7بینابین
2,20,8مثبت
)372(100)849(100,0کل

10024,0418,28ازمیانگین
11,6اسکوئرکايآزمونمقدار

Sig(0,01(داريمعنیسطح
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ایرانخارجیسیاستوضعیتخصوصدرپاسخگویاننگرششاخص: 9جدول

یرانجامعه ایخارجیاستسیتهر دو گروه در خصوص وضعیاننگرش پاسخگوشاخص
نسبت ینگرش مثبتکنندیفردا استفاده نمیوکه از رادیدرصد کاربران45,9. توجه استشایستۀ

21,5فقط مقابل،در. دارندبینابینینظرنیزهادرصد آن47,2. دارندیرانایخارجیاستبه س
نگرش دو یانگینم. داشتندینابیندرصد نظر ب58,9فردا نگرش مثبت و یودرصد از کاربران راد

64,13یانگینبا مکنندیفردا استفاده نمیورادکه ازیکه کاربراندهدینشان میزن100گروه از 
.دارندیرانخارجی ایاستنسبت به سيترنگرش مثبت

ایرانجامعۀفرهنگیـاجتماعیوضعیتدرخصوصپاسخگویاننگرشبررسی
بیانيآزادرانیادر«،»عملکرد نظام قضایی ایران عادالنه است«هايگویهبخشایندر
هايفعالیت«،»هستندمواجهتبعیضباجامعهدرمردانبامقایسهدرایرانیزنان«،»داردوجود

رادیوسایتمحتوايتحلیلبهتوجهبا»استممکنآزادانهطوربهایراندراجتماعیوفرهنگی
جامعهفرهنگی-اجتماعیوضعیتخصوصدرپاسخگویاننگرششاخصوشدطراحیفردا

:آمددستبهزیرشرحبهایران

یوکه از رادکاربرانی
کنندنمیاستفادهفردا 

یوکه از رادکاربرانی
کنندمیاستفادهفردا 

6,819,6منفی
47,258,9)نفیمنهمثبت،نه (بینابین

45,921,5مثبت
100,0)849(100,0کل

10064,1350,0ازمیانگین
86,46اسکوئرکايآزمونمقدار

Sig(0,000(داريمعنیسطح
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ایرانجامعهفرهنگیـاجتماعیوضعیتخصوصدرپاسخگویاننگرششاخص: 10جدول

کنند،نمیاستفادهفردارادیوازکهکاربرانیازدرصد47,5فوق،جدولهايیافتهطبقبر
نظرهادرصد آن41,3. دارندیراندر ایو فرهنگیاجتماعیتنسبت به وضعینگرش منف

کاربرانیبیندر. داشتندمثبتینظرفقطهاآندرصد11,2. دارند) مثبتنهومنفینه (بینابینی 
بهنسبتمثبتنظردرصد4ومنفینگرشهاآندرصد75کنند،میاستفادهفردارادیوازکه

دوبیندر100ازمزبورشاخصمیانگین. داشتندایرانجامعهفرهنگیواجتماعیوضعیت
ایرانفرهنگیواجتماعیاوضاعبهنسبتايمنفیظرنکلیطوربهکهدهدمینشانگروه
کامالًگروهدوبینامااست،کمتراولگروهبیندرنگرشنوعاینکهچندهرداردوجود

.وجود داردداريیتفاوت معن

ایرانجامعۀداخلیسیاستوضعیتخصوصدرپاسخگویاننگرشبررسی
سیاسینظام«،»داردوجودآزاديسیاسیفعالیتمانجابرايرانیادر«هايگویهبخشایندر

هاي سیاسی در ایران منافع گروهی و باندي جناح«،»)روابطبرضوابطتقدم (استکارآمدایران
يمتعددیتیامنيهابحرانبارانیاحاضرحالدر«،»دهندخودشان را به منافع ملی ترجیح می

به (فساد مالی امروزه«،»استبانیگربهدست) مرزهادریستیترورحمالتداعش،خطرمانند (
مالیفسادوتخلفات«و»داردرواجگستردهطوربهرانیادر) خواريرشوهواختالسعنوان مثال 

محتوايتحلیلبهتوجهبا»شودمیعنوانغربیهايرسانهدرکهاستمیزانیازکمترایراندر
داخلیسیاستوضعیتخصوصدرپاسخگویاننگرششاخصوشدطراحیفردارادیوسایت
:آمددستبهزیرشرحبهایرانجامعه

یوکه از رادکاربرانی
کنندنمیاستفادهفردا 

یوکه از رادکاربرانی
کنندمیاستفادهفردا 

47,575,0منفی
41,321,0بینابین
11,24,0مثبت
100,0)849(100,0کل

10037,2423,54ازمیانگین
80,37اسکوئرکايآزمونمقدار

Sig(0,000(داريمعنیسطح
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ایرانجامعهداخلیسیاستخصوصدرپاسخگویاننگرششاخص: 11جدول

فردا استفاده یوکه از رادیدرصد کاربران46,8شود،میدیدهفوقجدولدرهمچنانکه
ینابینینظر بیزدرصد ن50,8و دارند یرانایداخلهايیاستنسبت به سینگرش منفکنندینم

و ینابیندرصد نظر ب30,9ی،نگرش منفهادرصد آن68,3یزفردا نیوکاربران رادیناز ب. داشتند
که کاربران دو دهدینشان م100دو گروه از یانگینم. داشتندیدرصد نگرش مثبت0,8فقط 

داريمعنیتفاوتاما. نددارداخلیسیاستحوزةدر ایرانجامعۀنسبت به یگروه نگرش منف
.داردوجودگروهدونگرشدر

ایرانجامعهبهنسبتپاسخگویانکلینگرشبررسی: 12جدول

یوکه از رادکاربرانی
کنندنمیاستفادهفردا 

یوکه از رادکاربرانی
کنندمیاستفادهفردا 

46,868,3منفی
50,830,9بینابین
2,50,8مثبت
100,0)849(100,0کل

10033,3124,15ازمیانگین
48,92اسکوئرکايآزمونمقدار

Sig(0,000(داريمعنیسطح

ایرانجامعهنسبت به نگرش
یوکه از رادکاربرانی

کنندنمیاستفادهفردا 
یوکه از رادکاربرانی

کنندمیاستفادهفردا 
29,959,1منفی
62,739,2بینابین
7,41,6مثبت
100,0100,0کل

10042,2130,92ازمیانگین
97,87اسکوئرکايآزمونمقدار

Sig(0,000(داريمعنیسطح
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ایرانجامعۀبهنسبتپاسخگویانکلینگرشبررسی
و یاجتماعي،اقتصادیاسی،مختلف سيهامربوطه به حوزههايیهجدول فوق، تمام گودر
هايشاخصبهتوجهبا. استآمدهدستهبفوقهايشاخصوشدهتلفیقایرانجامعۀیفرهنگ

کاربرانیدرصد7,4کهگفتتوانمیمجموعدرایرانجامعهبهنسبتکاربراننگرشکلی
هادرصد آن62,7و یدرصد نگرش منف29,9نگرش مثبت، کنند،نمیاستفادهفردارادیوازکه

برابر با 100دسته از کاربران از یننگرش ایانگینم.دارندرانایجامعۀنسبت به ینابینینگرش ب
فردا یودرصد کاربران راد59,1،در مقابل. کمتر از حد متوسط به دست آمده است42,21

هاآننگرشمیانگینکهداشتندبینابینینگرشدرصد39,2ومنفینگرشایرانجامعۀنسبت به 
بهکاربرانازگروهدونگرشنوعدرتفاوتاین. استهآمددستبه30,92بابرابر100از

.استداریمعنکامالًآماريحیثازایرانجامعه

تحلیلیواستنباطیهايیافته
پژوهشهايفرضیهآزمون
هافرضیهآزمون

فردا بر نوع نگرش کاربران نسبت به یورادینترنتیایتاستفاده از سامیزان: فرعیفرضیۀ
کنند،استفادهبیشترسایتاینازکاربرانهرچقدرکهمعنیاینبهدارد،تأثیرنایراجامعۀ
.شودتر میمنفیایرانجامعۀنسبت به یزنهاآننگرش

ایرانجامعۀفردا بر نوع نگرش به یورادینترنتیایتاستفاده از سایزانمیرتأث:  13جدول

که ینبا توجه به ا. سامرز استفاده شده استیباز ضرها،یهآزمون فرضيقسمت براینادر

خارجتحلیلازاندنکردهاشارهمربوطههايسایتازخوداستفادهمیزانبهکهکاربرانازدستهآنجداول،قبیلایندر. 1
.نبودتوجهقابلچندانهاآنتعدادالبتهکهاندشده

1استفادهیزانم

1استفاده

نگرشنوع
10ازکمتر

دقیقه
تا11بین
دقیقه30

تا31بین
دقیقه60

ازبیش
کلساعتیک

)192(100,0)2(1,0)15(7,8)81(42,2)94(49,0منفی
)122(100,0)3(2,5)4(3,3)42(34,4)73(59,8بینابین
)4(000100,0)4(100,0مثبت

- 0,12سامرزضریب
0,02داريمعنیسطح
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یرمتغيمستقل بر رویرمتغیرتأثسنجشفرضیۀیتاست و ماهیبیترتیرسطح سنجش هر دو متغ
فوق، جدولیجبر اساس نتا. استهایییهفرضینآزمون چنینترمناسبسامرزوابسته است، 

فردا بر نوع نگرش کاربران نسبت به یورادینترنتیایتاستفاده از سایزانکه مگفت توانیم
اینبه. استدارمعنیياز لحاظ آماریرتأثیندارد که ایردرصد تأث12به مقدار ایرانجامعۀ
به یمنفینگرشبیشتراست،بیشترفردارادیوازآنهااستفادهمیزانکهکسانیدرصدکهمعنی

اکثر ینابینبیایذکر است که با توجه به نگرش منفیانشا. ینابیندارند تا نگرش بانیرجامعه ا
شمارانگشتدارند ایرانجامعۀبه یکه نگرش مثبتیتعداد کاربرانایران،جامعۀکاربران به 

استفادةکه نگرش مثبت دارند يگفت تمام افرادتوانیدر جدول فوق نمینبنابرا. است
.شدثابتفرعیفرضیۀاولین بنابراین.داشتندکمتري

نگرش کاربران ییرفردا باعث تغیورادینترنتیایتو مشارکت در سایتفعال:فرعیفرضیۀ
یتسایندر اهاآنمشارکتوفعالیتچقدرهرکهايگونهبهشودمیایرانجامعۀنسبت به 

.کنندپیداایرانۀجامعبه یدارد کاربران نگرش منفیشتريباشد احتمال بیشترب
ایرانجامعهبهنسبتکاربراننگرشبررادیوفردااینترنتیسایتدرومشارکتفعالیتتأثیربررسی: 14جدول

مستقلمتغیر
CoefficientsAnovaModel Summary

Beta
یبضر(

)1یونیرگرس
sigFSigR

R Square
یانسوار(
)شدهیینتب

0,044,400,040,110,01-0,11مشارکتوفعالیت

کهوابستهمتغیررويبرمستقلمتغیرتأثیرجهت سنجش ها،یهقسمت از آزمون فرضینادر
مدلدر. استشدهاستفادهمتغیرهتکیاجزئییاسادهرگرسیونازاستايفاصلههاآنمقادیر
جامعۀدر خصوص هاآننگرشبرفردارادیواینترنتیسایتکاربرانفعالیتمیزانتأثیرفوق،
11مستقل،متغیردرتغییرواحدیکازايبهکهمعنیاینبهاست،درصد-0,11بابرابرایران

سایتازکاربرانچقدرهرعبارتی،به. استبرآوردقابلکاربراننگرشنوعدرتغییردرصد
و هر چقدر کمتر استفاده یمنفیرانینسبت به جامعه اهاآننگرشکننداستفادهبیشترفردارادیو

درواحدیکتغییرباکهاستاینبتادقیقتفسیر. استدیگرمتغیربرمتغیریکتأثیرمقداردهندةنشانرگرسیونضریب. 1
X)مستقلمتغیر(،Yکند میتغییربتامقدارندازهابهوابستهمتغیریا)،اثرکنیمفرضاگرمثالعنوانبه). 183: 1394دواس

افزایشبابگیردحقوقتومانمیلیونیکدیپلممدركباکهفرديباشد،درصد30بابرابردرآمدبرتحصیالترگرسیونی
واحدیکازايبهبنابراین. تومانهزار300یعنییابد؛میافزایشاوحقوقدرصد30کاردانیمدركگرفتنوتحصیالت

30بودمنفیبتاضریبعالمتاگر. هستبرآوردقابلدرآمددرتغییرتومانهزار300یادرصد30تحصیالت،درتغییر
.شدمیبرآورددرآمددرکاهشیعنیتغییردرصد
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ضریبوتأثیرمیزاناینکذبوصدقبراي. کنندمیپیداایرانجامعۀبه یکنند نگرش مثبت
95فوق را با یربودن تأثداریمعنیزآزمون نینکه اشودیاستفاده مFآزمونازرگرسیونی،
شده یینتبیانسوار.است0,05آن کمتر از داريیچون سطح معنکندیمییدتأیناندرصد اطم

ینترنتیایتاستفاده از سایزانوابسته مربوط به میرمتغییراتدرصد از تغ1معناست که ینبه ا
همدومفرعیفرضیۀلذا.استیگردیرهايمربوط به متغیماندهدرصد باق99. فرداستیوراد

.شدثابت
نسبت هانگرش آنییراعث تغفردا، بیورادینترنتیایتاعتماد کاربران به سا:فرعیفرضیۀ

اعتبار و اعتماد يدر نزد کاربران دارایتساینکه هر چقدر ايابه گونهشود،یمایرانجامعۀبه 
.کنندپیداایرانجامعۀبه یدارد کاربران نگرش منفیشتريباشد، احتمال ب

ایرانجامعۀبهنسبتهاآنگرشنبرفردارادیواینترنتیسایتاعتمادومقبولیتتأثیربررسی: 15جدول

ورادیوفردااینترنتیسایتمقبولیتکهدهدمینشانفوقدرجدولرگرسیونیتحلیلنتایج
تأثیردارد؛ایرانجامعۀبهنسبتهاآنبرنگرشدرصد30میزانبهکاربران،توسطآنبهاعتماد

درصد تغییر در 30میزانبهباشدکاربرانتأییدموردرادیو فرداسایتمطالبچقدرهریعنی
درصد99باتأثیرمیزاناین. برآورد استقابلایرانجامعۀبهها نسبتآن) یمنف(نگرش

نگرشتغییراتازدرصد9دهد کهمینشاننیزشدهواریانس تبیین. استدهشدارمعنیاطمینان
بهاعتمادومقبولیتدرخصوصهاآندیدگاهبهمربوطایران،جامعهدر خصوصکاربران

.شدثابتهمسومفرعیفرضیۀلذا. استرادیو فردسایت
کنندیاستفاده نمیتساینکه از ایفردا و کاربرانیورادیتکاربران سابین:اصلیفرضیۀ

فردا، یورادیتمعنا که کاربران ساینبه ا. وجود داردینگرش متفاوتایرانجامعۀنسبت به 
نسبت به کنند،یاستفاده نمیتساینکه از ایدارند و کاربرانینگرش منفایرانجامعۀنسبت به 

گروهدوهربیندرایرانجامعهبهنگرشنوععبارتی،به. دارندمثبتنگرشایرانجامعۀ
.استدارمعنیتفاوتاینومتفاوت

مستقلمتغیر
CoefficientsAnovaModel Summary

BetasigFSigRR
Square

0,00036,160,0040,300,09-0,30اعتمادومقبولیت
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ایرانجامعهبهنسبتکاربراننگرشمقایسهوبررسی: 16جدول

درایرانجامعۀدر خصوص هاآنگرشنحسببرگروهدوتوصیفیهايیافتهگرچها
ییدو اتکال بر تأیهفرضیقدقیقسمت جهت بررسیندر اامااست،شدهگزارشقبلیبخش

نوع شودیکه که مشاهده ماستفاده شد و همچنانیآزمون تو اسکوئريکاآن، از دو آزمون 
نگرش دو گروه میانگینمقایسۀ. داردداريمعنیتفاوتگروهدوبیندرایرانجامعۀنگرش به 
ینابنابر. دهدیرا نشان میتفاوت قابل توجهی،آزمون تیقاز طریزنایرانجامعۀنسبت به 

جامعۀفردا بر نگرش کاربران نسبت به یورادیتادعا کرد که استفاده از ساتوانیمها،یافته
.دشثابتهممقالهاصلیفرضیهبنابراین. گذاردیمیمنفیرتأثایران

گیرينتیجه
حاوي نتایج تحقیقی است که براي اولین بار به این شکل به طور عمومی در پژوهشاین

تأثیرگذارينشانگرشبکه–کنشگربهموسوماينظریهقالبدروشدهسطح کشور انجام 
. استمجازيفضايایرانیکاربرانبرمتحدهایاالتدولتسایبريدیپلماسیشبکۀهاي فعالیت

ایرانجامعهبهنسبتنگرش
یوکه از رادکاربرانی

کنندنمیاستفادهفردا 
فردا یوکه از رادکاربرانی

کنندمیاستفاده
29,956,0منفی
62,740,6بینابین
7,43,4مثبت
100,0100,0کل

115,94اسکوئرکايآزمونمقدار
Sig(0,000(داريمعنیسطح

مستقلTآزمون نتایج- 
42,2132,41هامیانگینمقایسه

12,03آزمونمقدار
9,8میانگینتفاوت

Sig(0,000(داريمعنیسطح
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هايدیپلماتمانند(انسانیفعالکنشگرانازمتشکلناهمگون،شبکهاینفوق،نظریۀطبقبر
بهشدهیادشبکۀ. است) فردارادیوسایتمانند(غیرانسانی وعاديکنشگرانو) کشوراین

بهنسبتمجازيفضايایرانیکاربراننگرشیعنیوابسته؛متغیربرمستقلمتغیرعنوان
ایناما. استتأثیرگذارایرانجامعۀفرهنگیواجتماعیسیاسی،اقتصادي،لفمختهايمقوله

نهایتدروفعالیتومشارکتمیزاناستفاده،میزانشاملدخیلمتغیرهايطریقازتأثیرگذاري
کهمقالهایناصلیفرضیهوفرعیفرضیۀسه. گیردمیصورتفردارادیوسایتبهاعتمادمیزان
: شدزیراثباتشرحبهنیزباالستنظريوبچارچبرمبتنی

کنندیاستفاده نمیتساینکه از ایفردا و کاربرانیورادیتکاربران سابین: اصلیفرضیۀ
فردا، نسبت یورادیتسادیگر،کاربرانبیانبه. داردوجودمتفاوتینگرشایرانجامعۀنسبت به 

جامعۀنسبت به کنند،یاستفاده نمیتسایناز اکهیدارند و کاربرانینگرش منفایرانجامعۀبه 
ومتفاوتگروهدوهربیندرایرانجامعۀنوع نگرش به ی،به عبارت. نگرش مثبت دارندایران

کاربران این سایت در مقایسه مقاله،این16بر اساس محتواي جدول .استدارمعنیتفاوتاین
تريمنفینگرشبرابردوحدودتا) رادیو فردا نیستندکاربر که(با دیگر کاربران ایرانی اینترنت 

نسبت به ایران هم هاو نگرش مثبت آن) درصد29,9برابردردرصد56(دارند ایرانبهنسبت
برابردردرصد3,4(کنند نمیمراجعهفردارادیوسایتبهکهاستایرانیکاربراننصفتقریباً

).درصد7,4
نشانرگرسیونیو تحلیلسامرزضریبازاستفادهباهافرضیهین آزمون ا: هاي فرعیفرضیه

یورادینترنتیایتبه سااعتمادمیزانو مشارکتمیزاناستفاده، میزانمتغیر دخیل سهکه داد
که هرچقدر کاربران از یمعنینبه ادارد،تأثیرایرانجامعۀفردا بر نوع نگرش کاربران نسبت به 

نگرشنمایند،اعتمادآنفاده کنند، بیشتر در آن مشارکت کنند و بیشتر به استیشتربیتساینا
که اوالًدهدمینشان15تا13جداولمحتواي. شودمیتر منفیایرانجامعۀنسبت به یزنهاآن

به مقدار ایرانجامعۀفردا بر نوع نگرش کاربران نسبت به یورادینترنتیایتاستفاده از سایزانم
فردا بر نگرش آنها یورادینترنتیایتکاربران سایتفعالیزانمیرتأثدارد، ثانیاًیرتأثدرصد12

رادیوفردااینترنتیسایتمقبولیتثالثاًواستدرصد- 0,11بابرابرایرانجامعۀدر خصوص 
تأثیرایرانجامعۀبهنسبتهاآننگرشبردرصد-30میزانبهکاربرانتوسطآنبهواعتماد

.اردد
با توجه به یبردیپلماسیسای،عمومیابزار گوناگون دیپلماسیاندر مداشتتوجهباید

موردبیشترروزبهروزاست،دسترسدراینترنتطریقازکهمختلفیامکاناتوهایتظرف
در قبال یعمومیپلماسیدیمتعارف و سنتهايروشبودنمسدود. استگرفتهقرارتوجه



85گاه کاربران ایرانی فضاي مجازيبر دیدیکامرایپلماسیسایبر دیرتأث

ازحاصلنتایجوکردهترغیبابزاراینازترگستردهاستفادةمتحده را به التیادولت ایران،ا
درکهمجازيفضايایرانیکاربرانبرسایبردیپلماسیتاثیرگذاريازمقالهاینپرسشنامه

افزایشباآتیهايسالدرداشتانتظارتوانمی. داردحکایتاند،بودهآنمحتوايمعرض
طریقازمجازيفضايبهدسترسیهايروشتنوعبیشترشدنایران،دررنتاینتکاربرانتعداد

یااثرکماینترنت،سرعتارتقايغیره،وخانگیلوازمها،تلویزیونخودروها،تبلت،گوشی،
شدنممکنعلتبهمجازيفضايدرمحتوامسدودکردنوفیلترینگهايروششدناثربی

ابزاربهکهایرانیانیتعدادکشور،درخارجیهايرکتشفیلتربدوناینترنتبهدسترسی
تأثیرگذارياحتمال بنابراین،. یابدافزایشباشند،داشتهدسترسیمتحدهایاالتسایبردیپلماسی

جمهوريدولتبرايچالشیبهتواندمیامراینوشدخواهدبیشترایرانمردمبرمذکورابزار
مریکایی نگرشی منفی نسبت به االقا شده توسط طرف هايمپیازیرا. شودمبدلایراناسالمی

شناختبرايریزيبرنامهبنابراین،. آوردمیایران در ذهن اتباع جمهوري اسالمی به وجود 
. ناشی از آن ضروري استهايتهدیدوهافرصتونوظهورپدیدهاینتردقیق
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