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  چکیده
با توجه به این که توان دسترسی . باشد می اي بر تبادل فرهنگی کشورها دیپلماسی رسانههدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر 

رو، جامعـه ایـن    توان فهرستی از تمامی اعضاي جامعه آماري تهیه نمود؛ از این پذیر نبوده و نمی به تمام اعضاي جامعه امکان
در تحقیـق حاضـر نیـز بـا پیـروي از مفروضـه تحقیقـات توصـیفی، از نـوع          . گیرد تحقیق در حیطه جوامع نامحدود جاي می

بـا  . گیرنـد  گیري تصادفی منظم مدنظر قرار مـی  نفر به عنوان حجم نمونه مکفی با استفاده از روش نمونه 33یابی، تعداد  مینهز
گیري تحقیق حاضر غیرتصادفی  گیرد، روش نمونه توجه به این که جامعه پژوهش حاضر در حیطه جوامع نامحدود جاي می

هـا توصـیفی    ایـن پـژوهش از نظـر هـدف کـاربردي و از نظـر گـردآوري داده       روش انجـام  . باشـد  بوده و از نوع هدفمند می
روایی صـوري و محتـوایی آن بـا اسـتفاده از     . ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است آوري داده براي جمع. باشد می

یب آلفـاي کرونبـاخ   نظران به دست آمد و اعتبار آن از راه اجـراي آزمایشـی و محاسـبه ضـر     منابع موجود و نظرات صاحب
هـاي   یافتـه . هاي آماري توصیفی و اسـتنباطی اسـتفاده شـده اسـت     ها از آزمون براي تجزیه و تحلیل داده. تعیین گردید 90/0

ایجـاد فرهنـگ جدیـد از ترکیـب     «پذیري بـه جـز مؤلفـه     اي بر فرهنگ تحقیق بیانگر این امر است که تأثیر دیپلماسی رسانه
تبادل اسـاتید و  «هاي  سازي به جز مؤلفه اي بر فرهنگ ، تأثیر دیپلماسی رسانه»در یک کشور فرهنگ پیشین و فرهنگ مسلط

اجـراي  «و » وضع قوانین و مقررات براي تحقق مناسبات فرهنگی با کشـورها « ،»دانشجویان میان کشور عامل و کشور هدف
اي بـر ارائـه تصـویر مطلـوب در      تأثیر دیپلماسی رسانهو » هاي مبادالت فرهنگی کشورها ها و برنامه نامه ها، تفاهم نامه موافقت

  . هاي ذکر شده تأثیر در حد متوسط است مؤلفهسایر الملل باالتر از حد متوسط است و در  عرصه بین
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  مقدمه
شـدن و   ها، به علت تأثیرپذیري از تشدید خودآگاهی جمعی منـتج از جهـانی   ملتدر عصر کنونی، تبادل فرهنگی میان 

با اضافه شدن مسئله کاهش حاکمیـت  . هاي نوین ارتباطی، از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است گسترش فناوري
). 247، ص 1379دهشـیري،  (کند  ها اهمیت بیشتري پیدا می ها، لزوم تبادل میان فرهنگ ها و افزایش نقش ملت دولت

ها از جمله فرهنگ و مسائلی که عنـوان   ها در تمام زمینه ها و ملیت هیچ ملتی از فراگیري و استفاده از معارف سایر ملت
. آیـد  نیاز نیست و به همین دلیل تبادل فرهنگی، امري الزم و ضـروري بـه شـمار مـی     شود، بی فرهنگ به آن اطالق می

هاي ارتباطی و فرهنگـی   سیاست. بخشد هاست که هویت خویش را تعالی می فرهنگفرهنگ هر ملت در ارتباط با دیگر 
هاي مختلف مردم عادي بتواننـد صـداي خـویش را از طریـق      باید این فرصت را تأمین کنند که هنرمندان خالق و گروه

هـا را بـا    رسند، آن هاي جمعی به دست مردم می اطالعاتی که از طریق رسانه. وسایل ارتباطی به گوش دیگران برسانند
هاي دیگر آشنا  ها را با آداب، رسوم و فرهنگ ملت افزاید و آن ها می سازد، بر دانش و آگاهی آن دنیاي اطرافشان آشنا می

ها را به سرعت، در جریان مسائل، اتفاقات و رویـدادهاي سیاسـی، نظـامی، اقتصـادي،      هاي گروهی انسان رسانه. کند می
هـاي گروهـی از طریـق ارائـه تفسـیر       عالوه بـر خبررسـانی، رسـانه   . دهند ها قرار می مانند آن اجتماعی، علمی، هنري و

هاي مطلوب  گیري ها را به تصمیم توانند به روشنگري مردم بپردازند و آن رویدادها و حوادث و پخش مطالب دلخواه، می
ها قرار گیرند و بـه بالنـدگی معنـوي     ی ملتتوانند در خدمت رشد و شکوفایی دینی و فرهنگ ها می رسانه. هدایت نمایند

  .ها کمک نمایند آن
هاي گروهی، همـان   رسانه. هاي گروهی است بخش رسانه این یک طرف قضیه است؛ طرف دیگر، چهره خطرناك و زیان

تواننـد   ها، نمادها و هنجارهـاي ملـی و دینـی باشـند، مـی      توانند در خدمت ملت و حاکمیت و اشاعه ارزش گونه که می
العاده خطرناك بوده، جامعه و ملتی را به ورطه سقوط و منجالب فساد و تباهی بکشانند و با ترویج فرهنگ بیگانه،  فوق

  .سازي کنند ها و نمادهاي بیگانه، فرهنگ ها، هنجارهاي ملی، دینی و تقویت ارزش در تضعیف ارزش
کردن فرهنـگ    سازي و نهادینه ند از یک سو، فرهنگتوا هاي ارتباط جمعی می هاي رسانه عبارت دیگر، از جمله نقش به 

  ).8، ص 1390دارابی، (  کردن فرهنگ بیگانه در کشور سوزي و نهادینه  ملی و دینی باشد و از سوي دیگر، فرهنگ
کننده رفتار سیاستمداران و کشورها نیستند بلکه گـاه بـه عنـوان یـک      ها مانند گذشته، فقط منعکس امروز دیگر رسانه

ها در انتخاب دولتمـردان، نشـان    این رسانه. کنند ها نقش مؤثري ایفا می گیري ر فعال در میدان سیاست در تصمیمبازیگ
هـا از طریـق اعمـال     گیري براي اجـراي سیاسـت   هاي دولت و تصمیم ها و سیاست هاي مثبت و منفی برنامه دادن چهره

  .اي تأثیرگذار هستند خطوط اصلی دیپلماسی رسانه
هـاي ارتبـاطی و بـه تبـع آن      ها را در هم شکسته و پدید آمـدن سیسـتم   شرفت شتابان دانش، مرز میان ملتامروزه پی

به این ترتیب، بر . ها، جوامع پراکنده انسانی را در یک مجموعه فرهنگی بیگانه جاي داده است کارکرد دیپلماسی رسانه
اي بـه نـام    ها و تأثیر و تأثرهاي متقابل فرهنگی، مجموعه هاي گوناگون، انتقال ارزش اثر ارتباط و نزدیکی روزافزون ملت

  .گیري است دهکده جهانی با گسترش و شتاب باورنکردنی در حال شکل
در . هـاي خبـري   ها، مطبوعـات و سـایت   تلویزیون، رادیو، خبرگزاري: اند از  اي عبارت ابزارهاي مشخص دیپلماسی رسانه

سـزایی دارد و   در حوزه فرهنگی و اجتماعی ترغیب کنند، این دیپلماسی نقش بـه  توانند افراد را ها می جوامعی که رسانه
اي بهره  توان از رسانه به گونه در پی این توجه به آسانی می. کنند شده، توجه می هاي پخش  مردم بر اساس آن به برنامه

ورها را تـرویج داده و مـردم را   صورت مستقیم و غیرمستقیم آراي منطبق بر امنیت ملی و منافع ملی کشـ  گرفت که به 
گذاري فرهنگی امروز کشورها هستند کـه   ها بازیگران غیردولتی سیاست به بیان دیگر، رسانه. ها قرار دهد تحت تأثیر آن

و   ، تغییـر  آنهـا در گفتمـان سـنتی سیاسـت خـارجی     . توان نادیده گرفت توان کنترل کرد و نه می فعالیت آنها را نه می
درست . اند گیري و اجراي سیاست خارجی وادار کرده ها را به تحول در تصمیم اند و دولت ي ایجاد کردهشمار تحوالت بی

، در تعامالت دیپلماتیک و سیاست خارجی جایگـاهی نـوین    ، تصویرسازي و اقناع دیگران سازي به این دلیل که گفتمان
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ها، نحوه  باید پذیرفت که رسانه. تر از گذشته شده است يها در پردازش و اقناع دیگران بسیار کلید اند، نقش رسانه یافته

اي آن در  اند و اکنون قدرت جهانی یک کشور در توان و استعداد دیپلماسی رسـانه  هدایت سیاست خارجی را تغییر داده
مهـم   هاي مربوط به دیپلماسی همگـی بـر ایـن    تئوري. المللی آن نهفته است ایجاد هویت ملی و ارائه تصویر مکمل بین

دیپلماسی در . المللی است اشتراك نظر دارند که هدف دیپلماسی، نزدیکی ملل به یکدیگر و برقراري صلح و آرامش بین
هـا را در تـداوم و اغنـاي ایـن      صدد است تا ضمن ایجاد ارتباط دوستانه میان کشورها، تمام امکانات مادي و معنـوي آن 

ها، شـناخت جوامـع از    از آنجا که تبادل فرهنگی باعث پویایی فرهنگ ).14، ص 1379بارستون، (ارتباط مصروف بدارد 
اي به این امـر   ها و ایجاد بستر مناسب براي صلح و امنیت جهانی شده، توجه ویژه ها و دولت یکدیگر، تسهیل روابط ملت

 .رسد اي نیز در تحقق آن ضروري به نظر می شود و کارکرد دیپلماسی رسانه جلب می
 

  ط جمعیوسایل ارتبا
اي باشد و اکنون آنچه مصداق این تعریف است،  ها و افکار عده دهنده فرهنگ اي است که انتقال رسانه به معنی هر وسیله

در ایـن  . باشـند  مـی ... ها، مجالت، رادیو، تلویزیون، ماهواره، اینترنت، صفحات نـوري، ویـدیو و    روزنامه: وسایلی همانند
کند  هاي از پیش طراحی شده را ایفا می اي است که نقش حامل اطالعات و پیام وسیله تعریف، باید اضافه کرد که رسانه

احمـدزاده  (دهنده و گیرنده پیام که در طول زمان دچار تحول و پیشرفت گردیـده اسـت    اي است مابین انتقال و واسطه
  ).156، ص 1390کرمانی، 

کنند و با به جریان انداختن اخبار و اطالعات  پیروي می جا وسایل ارتباط جمعی، از این جهت که از اصل حضور در همه
سـازند، داراي نقـش    المللی را دگرگون و متحول می اي و بین المللی، معادالت و محاسبات منطقه در سطوح مختلف بین

  ).184، ص 1380شیرازي، (همگانی و جهانی هستند 
دهـی بـه افکـار عمـومی مـردم       نقش بسیار مهمی را در شکل امروزه این وسایل از طریق انتقال اطالعات و مبادله افکار،

  ).8، ص 1385محمدي،  شاه(کنند  جهان بازي می
گیري عقاید و همچنین آشنا ساختن ما با دنیایی که امکـان آن   وسایل ارتباط جمعی نقش بسیار مهمی در ارائه و شکل

تنهـا    ایـن آثـار نـه   . و فراگیرنـده دارنـد    ها آثاري مهم سانهاند که ر بسیاري دریافته. کند را به نوع دیگري نداریم، ایفا می
، ص 1390احمدزاده کرمـانی،  (اند  مستقیم و فوري قابل مشاهده هستند، بلکه عمیقاً بر تاریخ بشریت نیز تأثیر گذاشته

227.(  
 

  دیپلماسی
هـا و دفـاع از    بـراي تحصـیل هـدف   ها در تـالش   ها رایج بوده و امروزه نیز حکومت دیپلماسی از دوران قدیم میان دولت

هاي مختلف علوم سیاسی و  هایی است که در حوزه واژه دیپلماسی از نمونه واژه. کنند منافعشان، از این ابزار استفاده می
دیپلماسـی عبـارت   . ها و ابعاد گوناگونی تعریف شده اسـت  الملل از معانی مختلفی برخوردار است و از دیدگاه روابط بین
  ).320، ص 1390دارابی، (ها  مدیریت تعامل با جهان خارج توسط دولت است از فنّ

 
  دیپلماسی عمومی

دکتـر  «در این زمینـه،  . اي تسلط بر مباحث دیپلماسی عمومی است رسد الزمه پرداختن به دیپلماسی رسانه به نظر می
، »ارائه مـدلی بـراي دیپلماسـی عمـومی    فرهنگ، ارتباطات و سیاست خارجی، «اي با عنوان  در مقاله» الدین آشنا حسام

هاي ارتباط میان دیپلماسی عمومی و سیاسـت خـارجی را بـه خـوبی تبیـین و تـأثیر فرهنـگ در تعـامالت          زیرساخت
  ).1383آشنا، (المللی را روشن کرده است  بین
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هاي جدیـد   یف جنبهالملل، عبارتی است که عمدتاً براي توص در حوزه مطالعات روابط بین 2»دیپلماسی عمومی«عبارت 
. گرفـت  مـی  بـر  هـا در  المللـی را در کنـار دولـت    المللی رایج شد که تعامل میان بازیگران جدید عرصه بین دیپلماسی بین

رئیس مدرسه حقوق و دیپلماسی فلچـر   3»الموند گولیون«، در امریکا توسط 1965دیپلماسی عمومی اولین بار در سال 
بود از ارتباطات معطوف به منافع ملی یک کشور از طریق ارتبـاط بـا مـردم     د و عبارت در دانشگاه تافتز به کار گرفته ش

هـاي تحصـیلی،    با این تعریف مسائلی از قبیل اعـزام دانشـجو بـه خـارج، پـذیرش بـورس      .  خارج از مرزهاي جغرافیایی 
ها و سـمینارهاي فرهنگـی و    مایشهاي هنري، ه فرهنگی، برگزاري انواع جشنواره خبرنگاران اعزامی، فرایند ارتباط میان

هاي اینترنتی، همه و همه در حوزه دیپلماسی عمومی قابل بحث  هاي صوتی و تصویري و حتی ایجاد سایت پخش برنامه
  .باشد می

از جملـه دیپلماسـی عمـومی اقـداماتی بـراي      . هاي بسیار متعددي از زمان رایج شدن این عبارت ارائه شده است تعریف
مدت فرهنگ،   ها دانسته شده است که هدف از آن استقرار و استمرار روابط طوالنی با دیگر ملل و اندیشه تعامل و ارتباط

عنوان عملیات روانی تلقـی شـده    هاي نظام مورد نظر به جوامع دیگر است و یا دیپلماسی عمومی به  ها و سیاست ارزش
و نـه  (کشـور دیگـر    نفـوذ یـک کشـور در میـان مـردم       در دیگران است که موجب تقویت که در واقع ابزاري براي نفوذ 

  ).28، ص 1390واعظی و احدي، (شود  می) حکومت
طبق تعریف آژانس اطالعات ایاالت متحده، دیپلماسی عمومی نوعی از دیپلماسی است کـه یـک کشـور بـراي پیشـبرد      

وگو بـین   ي خارجیان و گسترش گفترسانی و نفوذ رو المللی از طریق تفاهم، اطالع منافع ملی خود و جلب حمایت بین
همان گونه که در ایـن تعریـف مشـخص شـده اسـت،      . شود شهروندان و نهادهاي خود و همتایان خارجیشان انجام می

پخش اطالعات (رسانی  هاي مربوط به اطالع دیپلماسی عمومی در راستاي شمولیت بخشیدن به دو نوع اقدام به نام اقدام
دارد؛  المللی گام برمی رسانی و تبادالت فرهنگی بین هاي مربوط به اطالع و اقدام) المللی بین هاي در خارج و پخش برنامه

  . گیرد می بر در واقع دیپلماسی عمومی ایاالت متحده هر دو بعد را در
 کـارگیري فنـاوري اطالعـات و    بـه «: شـود  اینک دیپلماسی عمومی در وزارت امور خارجه امریکا این گونه تعریف می هم

به بیان دیگر، دیپلماسی عمـومی عبـارت   . »یکپارچگی منابع داخلی به منظور انجام هرچه بهتر سیاست خارجی کشور
هـا در خـدمات سیاسـت خـارجی      کارگیري تمـامی منـابع و مجـاري رسـمی و غیررسـمی، از جملـه رسـانه        است از به

  ).22، ص 1389فر،  سلطانی(
در ایـن تعریـف، در صـورتی کـه دیپلماسـی      . حتی ابزار قدرت نرم اسـت به زعم برخی کارشناسان، دیپلماسی عمومی 

توان گفت که تأثیرگذاري دیپلماسی عمـومی   ها بدانیم، می تنها حکومت  عمومی را تالش براي ارتباط با عموم مردم و نه
ي رادیـو و  هـا  به بیان دیگر، اگـر دیپلماسـی عمـومی چـه از طریـق پخـش برنامـه       . انجامد گیري قدرت نرم می به شکل

تواند در  تلویزیونی، چه از طریق مبادالت فرهنگی و یا طرق دیگر بتواند در بین دیگر ملل جهان جذابیت ایجاد کند، می
 ).129ص ، 1389، صالحی امیري و محمدي(گیري قدرت نرم در درون کشور مبدأ بسیار مؤثر باشد  شکل

ها و هنجارهـاي ملـی کشـور، موجـب جـذب       توسعه و صدور ارزشاساساً کارکرد دیپلماسی عمومی این گونه است که 
بر این اساس، به تدریج درك و تفاهم بهتري از کشور مزبور . شود هاي مردمی و افراد کلیدي در خارج از کشور می گروه

ذاري، هاي مردمی شکل خواهد گرفت، که در نتیجه تأثیرگذاري آن کشور افزایش خواهد یافت؛ این تأثیرگـ  در نزد گروه
، 1389لطفی سـرابی،  (المللی و تأمین اهداف و منافع ملی خواهد بود  ساز کسب موقعیت برتر در صحنه بین خود زمینه

 ).22ص 
  

ها و ابزارهاي دیپلماسی عمومی نوین حوزه  
 اي، فرهنگـی،  تـوان در دیپلماسـی رسـانه    هاي اصلی توجه و فعالیت دیپلماسی عمـومی نـوین را مـی    به طور کلی حوزه
بـرده،   هـاي نـام   نهاد و مهاجران خالصه کرد کـه البتـه حـوزه    هاي مردم هاي دوستی، نخبگان، سازمان پارلمانی، انجمن

  . پوشانی دارند هم

                                                        
 به همین معنا به کار  Mass Diplomacyالبته در برخی متون نیز که اغلب انگلستانی هستند، واژه . است Public Diplomacyدیپلماسی عمومی، معادل فارسی واژه . 2

  .رفته است
3. Edmund Gullion  
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سینما، روابط اجتماعی، روابط اقتصادي، تجاري، ورزش و سـایر ارتباطـات مردمـی نیـز از دیگـر ابزارهـاي         گردشگري،

  ).75، ص 1389فر،  سلطانی(روند  شمار می دیپلماسی عمومی به
 

  اي دیپلماسی رسانه
امروزه رهبران از ارتباطات جهانی به عنوان ابزاري مهم براي پیشبرد مذاکرات؛ و نیز بسیج حمایت عمـومی از توافقـات   

ارجـاع بـه ایـن    ] نحوه[ترین مفهوم براي تحلیل این کاربردهاست، اما  مناسب 4»اي دیپلماسی رسانه«. کنند استفاده می
اي بسیار وسیع، چنین تعریف  این مفهوم را به گونه» ابو«براي مثال، . شدت مغشوش است اي، به  مفهوم در ادبیات حرفه

  .(Ebo, 1998, p 44)» ها در جهت بیان و ترویج سیاست خارجی استفاده از رسانه] هر گونه[«: کند می
ها توسط رهبران به منظور بیـان منـافع خـود در مـذاکرات، اعتمادسـازي و       اي شامل استفاده از رسانه دیپلماسی رسانه

هاي عادي و ویـژه پیگیـري    هاي متعدد در رسانه اي از طریق فعالیت دیپلماسی رسانه .شود بسیج عمومی از توافقات می
هـا و میـانجیگران در    هـا، دیـدار سـران حکومـت     هـاي مطبوعـاتی، مصـاحبه    انسها شامل کنفر شود، که این فعالیت می

اي برانگیزاننده است که براي گشودن عصـر جدیـد در روابـط متقابـل سـازماندهی       کشورهاي رقیب و رویدادهاي رسانه
پراکنـی و   توانـد بسـیاري از شـایعه    الملـل مـی   اي بـه عنـوان مهـارتی جدیـد در روابـط بـین       دیپلماسی رسـانه . شود می

، 1389زاده،  خلیل(هاي رقبا را خنثی و راه رسیدن به اهداف دولتمردان در سیاست خارجی را هموار نماید  پردازي دروغ
  ).2ص 

تواننـد تـأثیر و نفـوذ بیشـتري در جریـان       هاي ارتباطی نیرومنـد هسـتند، مـی    بنابراین، کشورهایی که داراي تکنولوژي
در چنین شرایطی، در حالی که هر کشور توانـایی  . المللی مطلوب خود داشته باشند ناطالعات جهانی و ایجاد تصویر بی

هـاي داخلـی خـود داراسـت، تنهـا کشـورهاي        ایجاد هویت ملی خویش را در داخل قلمرو خود و از طریق کنترل رسانه
مللـی مطلـوب خـویش در    ال دهی تصویر بین اي جهانی، بهترین موقعیت و فرصت را براي شکل برخوردار از برتري رسانه

دیپلماسی «هاي بالقوه آن براي طراحی و اجراي  یک کشور، از توانایی» قدرت ملی جهانی«به این ترتیب، . اختیار دارند
اي آن در  به بیان دیگر، سیاست خارجی هر کشور باید با در نظر گرفتن نقش دیپلماسی رسانه. گیرد منشأ می» اي رسانه

گذارند،  المللی مکمل آن، که در موضع قدرت جهانی آن تأثیر می ملی ممتاز و یک تصویر بینایجاد و تقویت یک هویت 
  ).401ـ  402، صص 1389معتمدنژاد، (بررسی و ارزیابی شود 

 
  اي ابزارهاي دیپلماسی رسانه

 .ها در جدول زیر ارائه شده است بندي آن اي و تقسیم ترین ابزارهاي دیپلماسی رسانه به طور کلی مهم
  

  اي ابزارهاي دیپلماسی رسانه: 1جدول شماره 
 هاي عادي تلویزیون

 ها تلویزیون

  اي ابزارهاي دیپلماسی رسانه
  

 هاي خبري تلویزیون
  VOAاي مانند  هاي ویژه ـ منطقه  تلویزیون

 رادیوهاي عادي
  و آزادي VOAرادیوهاي ویژه مانند  رادیوها

 استفاده مستقیم
 استفاده غیرمستقیم ها خبرگزاري

 مطبوعات مطبوعات ملی
 مطبوعات فراملی

 هاي خبري سایت

 اینترنت
 info USA Persian, VOAهاي ویژه  سایت

 وجوگر موتورهاي جست
 ها و هکرها الکترونیک، فیلترشکن  پست

 
ها و  ها، سازمان مردم، احزاب، سیاستمداران، گروه: اند از اي نیز عبارت ترین مخاطبان دیپلماسی رسانه در این راستا، مهم

  ).152ـ  153، صص 1386نوابخش، (المللی  هاي بین ها و سازمان نهادهاي دولتی و غیردولتی، دولت
                                                        
4. The Media Diplomacy  
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اند چهره مطلوب و مورد نظر خود را  اي توانسته زیبا و حرفههاي کشورها از طریق تهیه و تولید مستندهاي  امروزه رسانه
این تولیدات معمـوالً بـه صـورت رایگـان و بـه      . به دنیا ارائه کنند و یا دیگر کشورها را مورد تخریب و تهاجم قرار دهند

  .گیرند هاي مختلف تلویزیونی قرار می هاي مختلف در اختیار شبکه بهانه
شورهاي بدون تمدن تاریخی که حتی هویت ملی هم ندارند، سـعی کننـد بـراي خـود     کدر چنین فضایی، ممکن است 

هاي جمعی به مردم جهان عرضه  بخشی خود از طریق رسانه پیشینه تاریخی و فرهنگی درست کنند و آن را براي هویت
مختلف، ضـمن معرفـی   هاي  اي و به شکل باید گفت که در اصل کشورها قصد دارند تا از طریق دیپلماسی رسانه. نمایند

  . هاي مورد نظر خود را براي تأثیرگذاري در کشورهاي مورد نظر ترویج دهند خود، فرهنگ
ها بخـش عظـیم و قابـل تـوجهی از مـراودات       شود، دیپلماسی از طریق رسانه هاي اخیر نیز مشاهده می چنانچه در سال

. ها بازتعریف شود یژ ملی کشورها از طریق رسانهدهد و همین مسئله باعث شده است که پرست دیپلماتیک را پوشش می
در . گذارند هاي دیگر کشورها از میزان قدرت یک واحد سیاسی تأثیر می ها به طور مستقیم بر ارزیابی به طوري که رسانه

تر،  سادهبه عبارت . اند الملل دچار افراط و تفریط شده این میان، برخی از کشورها در ارائه و کسب پرستیژ در عرصه بین
این کشورها پرستیژ خود را بر ظاهر قدرت . کنند برخی از کشورها قدرت خود را زیادتر از آنچه واقعیت دارد، تعریف می

  .شود نما تبدیل می کنند؛ در اینجاست که سیاست کسب پرستیژ به سیاست غیرواقع بنا می  نه بر جوهر آن
 

  دیپلماسی فرهنگی
است که در قرن نوزدهم از سوي دولت فرانسـه ابـداع شـده     5»دیپلماسی فرهنگی«ر، شیوه دیگر دیپلماسی دوره معاص

در این دیپلماسی به جاي . هاي یک دولت در زمینه سیاست خارجی است این شیوه دیپلماتیک، مجموعه کوشش. است
استفاده و یا در کنار استفاده از مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی براي جلب توجه و عالقـه مخاطبـان کشـورهاي    

. شـود  ، به منظور تأثیر مستقیم بر مردم کشورها از طریق امکانات غیرسیاسی در داخل جوامع مختلـف، اقـدام مـی   دیگر
. اند هاي مستقیم فرهنگی ابزارهاي اصلی این نوع دیپلماسی، شامل آموزش زبان، مبادالت آموزشی و انحاي دیگر تماس

ن جوانان و نخبگان آینده این کشورها براي تکلـم بـه   یک کشور در کشورهاي خارجی، آماده ساخت  »دیپلماسی«هدف 
گـذاري بیشـتر    ارج هاي الزم بـراي درك و   زبان آن کشور و شناخت ادبیات و فرهنگ آن و به عبارت دیگر، ایجاد زمینه

دهنـده زبـان و ادبیـات و فرهنـگ      یافته از سوي وسایل ارتباط جمعی کشورهاي انتقال  ها و تصویرهاي انعکاس گزارش
  ).398ـ  399، صص 1389معتمدنژاد، (یشرفته است پ

 
  انواع دیپلماسی فرهنگی 

  :انواع دیپلماسی فرهنگی عبارت است از
دیپلماسی کتاب، دیپلماسی سینما، دیپلماسی کاالهاي هنري، دیپلماسی موسیقی، دیپلماسی آموزش زبان و دیپلماسی 

  ).78ص  ،1389فر،  سلطانی(تبادالت دانشگاهی ـ پژوهشی ـ علمی 
 

   فرهنگ
ها و هنجارهایی که در هر گروهی مشـترك اسـت و همچنـین شـامل      ها، اعتقادات، آداب و رسوم، ارزش مجموع نگرش
شـود   هاي خالقانه و فکري، اخالقی و هنري زندگی انسـان مربـوط مـی    ها و محصوالتی است که به جنبه اعمال، فعالیت

  ).28، ص 1387صالحی امیري، (
توانیم انتقال دهیم، پس فرهنگ  آموزیم و می کنیم، می فرهنگ عبارت است از هر آنچه در یک جامعه معینی کسب می

در مجموع حیات اجتماعی از زیربناهاي فنی و سازمان نهادي گرفته تا اشکال و صور بیان حیـات روانـی، مـدنظر قـرار     

                                                        
5. The Cultural Diplomacy 
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بخشـد   شوند و به گروه، نوعی کیفیـت و تعـالی انسـانی مـی     ها همچون یک نظام ارزشی تلقی می گیرند و تمامی آن می

 ). 23، ص 1390احمدزاده کرمانی، (
گاهی از این ویژگی به خاص بودن فرهنگ تعبیر . فرهنگ هر جامعه از فرهنگ جوامع دیگر قابل تشخیص و تمیز است

شده است کـه ملـل مختلـف بـه     قابلیت انتقال فرهنگ و اکتسابی بودن آن موجب . فرهنگ قابل مبادله است. شود می
امروزه بیشتر . اي اختیاري و ارادي یا غیرارادي به مبادله عناصر مختلف فرهنگ جامعه خود با جوامع دیگر بپردازند گونه

تـر و   مبادله فرهنگ آسان... ها، بازرگانی و  ها، مراجع سیاسی، توریسم، مهاجرت از طریق وسایل ارتباط جمعی، دانشگاه
  ).37همان منبع، ص (ها همیشه به سود جامعه میزبان نیست  انتقال و مبادله فرهنگ. گیرد  می تر صورت سریع

 
  ریزي فرهنگی برنامه

ها، عقاید و سلوك نسبتاً پایدار و بادوام یک جامعه،  ها، احساسات، ارزش تالشی است براي تغییر آگاهانه در زمینه بینش
 ).44، ص 1387صالحی امیري، (ریز  مطابق درخواست و الگوي ذهنی برنامه

 
 پذیري فرهنگ

پـذیري نامیـده    ایـن جریـان، فراینـد فرهنـگ    . شـود  افتد که یک عنصر فرهنگی از فرهنگ دیگر گرفته می گاه اتفاق می
در عـین  . شـوند  هایی که با یکدیگر تماس مستقیم دارند، هر دو دچار دگرگونی می در چنین وضعیتی، فرهنگ. شود  می

  ).69، ص 1385کوئن، (تر از فرهنگ دیگر باشد  رگونی ممکن است در یک فرهنگ خیلی عمیقاین دگ  حال،
پذیري با میل و دلخواه انجام گیرد، این خصوصیت تنها وقتی ممکن اسـت کـه هـیچ گونـه نـابرابري       زمانی که فرهنگ

ایـن نـوع   . شـته باشـند  اجتماعی و سیاسی بین دو گروه نباشد و هیچ کـدام برتـري مـادي یـا معنـوي بـه دیگـري ندا       
  .گیرد جوار و تقریباً مشابه صورت می هاي هم پذیري معموالً دوجانبه است و در بین اقوام و گروه فرهنگ

شود، این تحمیل در سـایه برتـري تکنولـوژي،     هاي فرهنگی از یک جامعه به جامعه دیگري تحمیل می وقتی که پدیده
این . گیرد طلبی و سلطه سیاسی انجام می هاي نظام یافته توسعه سیاستقدرت نظامی، امکانات بیشتر اقتصادي و فنی، 

ترین نقش را در ایـن   ها و اینترنت مهم گردد و رسانه پذیري سبب ایجاد تغییرات شدیدي در بدنه جامعه می نوع فرهنگ
 ). 102، ص 1372االمینی،  روح(پذیري دارند  فرهنگ

 
  سازي فرهنگ

ریـزي   شود، استفاده از تغییر هدفمند و برنامـه  به نحوي که در خالل مباحث استنباط میسازي  مراد از اصطالح فرهنگ
گیري وضعیت  هاي فرهنگی به نحوي که منجر به شکل شده در تمام یا بخشی از فرهنگ یک جامعه با استفاده از روش

  .مطلوب شود، است
 

  المللی تصویر مطلوب بین
هاي مطبوع خود سعی در تأثیرگـذاري بـر افکـار عمـومی کشـورهاي       ه از رسانهها با استفاد در دیپلماسی عمومی، دولت

در ایـن راسـتا،   . هاي هدف فشار وارد کرده و به مقاصد خـود دسـت یابنـد    ها بتوانند بر دولت ن هدف دارند تا از طریق آ
کشـور  ... اجتمـاعی و  کنند با ارائه تصویري مطلوب از وضعیت داخلی، فرهنگی، سیاسـی، اقتصـادي،    ها سعی می رسانه

هاي دولت مطبوع خود را پسندیده نشان دهنـد   خود، تأثیرگذاري بر افکار عمومی کشور هدف را بیشتر کرده و سیاست
  ).1389محمدپور، (المللی کشور خود را نیز تثبیت نمایند  و عالوه بر این، جایگاه بین
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  نظریه قدرت نرم
دیپلماسی عمومی شـامل دو  . نرم، تئوري بنیادین دیپلماسی عمومی است، معتقد است که تئوري قدرت 6»جوزف ناي«

  . 7هاي آموزشی تبادل فرهنگی است اي و فعالیت جزء دیپلماسی رسانه
بر اساس تعریف او، قدرت نرم عبارت است از توانایی یک دولت در رسیدن به اهداف مطلـوب از طریـق ایجـاد جذبـه و     

هایی همچون بسط و گسترش روابط با متحدان  او اعمال قدرت نرم را از روش. ه و زورکشش و نه با استفاده از قوه قهری
هـا نـزد افکـار عمـومی      از دیدگاه وي، چنین سیاستی نهایتاً منجر به محبوبیت دولت. داند و تعامالت فرهنگی میسر می

  ).228، ص 1386خانی،  حسن( ها را نیز دربردارد المللی براي دولت شود و کسب حیثیت و وجهه بین کشور مقصد می
موقعیـت  : انـد از  کننده قدرت نرم بر حسب تعاریف ارائه شده، عبـارت  به عقیده جوزف ناي، عوامل ایجادکننده یا تقویت

ها،   ایدئولوژیک، ارتباطات دیپلماتیک مطبوع و گسترده، مناسبات و مبادالت فرهنگی، ترویج زبان و ادبیات، تبلیغ آرمان
گیري مناسـب از اطالعـات و    اف متعالی، ارائه تصویر مثبت و مطلوب از خود، ایجاد و ابراز صمیمیت، بهرهها و اهد ارزش

هـاي تـاریخی    هاي اسـتراتژیک مقبـول، زدودن ذهنیـت    فرهنگ در راستاي مقاصد دیپلماتیک، طراحی و اتخاذ سیاست
هـاي آموزشـی و    سـایر کشـورها، فعالیـت   گـذاري در تربیـت نخبگـان     منفی، مبادالت دانشگاهی و آکادمیک و سـرمایه 

هاي تکنولـوژیکی   بخشی، برخورداري از اطالعات زیاد و کارامد، کسب جایگاه و موقعیت علمی پیشرفته و فناوري آگاهی
: شـود  هاي هر کشور از سه چیز ناشی می جذابیت«: ناي معتقد است ).127ص ، 1389، صالحی امیري و محمدي... (و 

دهـد و در نهایـت    هـایی کـه آن کشـور تـرویج مـی      توانـد بـراي دیگـران جـذاب باشـد، ارزش      یفرهنگ آن کشور که م
  ).129ص ، همان منبع(» کند هایی که حکومت دنبال می سیاست

 
  ان ان نظریه تأثیر سی

هـاي   هاي ارتباطی و گسترش صنایع فرهنگی از مشخصات بارز دهـه  ها و شبکه اشاعه فرهنگ و اطالعات، انفجار فناوري
المللـی تـأثیر اجتمـاعی ـ سیاسـی       ها در رشد و توسعه ارتباطات بـه لحـاظ بـین    این پیشرفت. پایانی قرن بیستم است
هـاي بازارهـاي    اي همراه با توسعه و گسترش فعالیت هاي ماهواره هاي اخیر در فناوري پیشرفت. چشمگیري داشته است

ور مشخص، امکان پوشش خبري آنـی حـوادث در سراسـر    به ط. المللی از آن جمله است خبري تلویزیون در سطح بین
اصـطالحاتی چـون   . کنند، برجسته کرده اسـت  ها در پیشبرد یا اجراي سیاست خارجی ایفا می دنیا، نقشی را که رسانه

 ).33، ص 1385سمتی، (اند  عالئم اختصاريِ بیان این نقش 8»ان ان تأثیر سی«
. دهنـد  ها سمت و سوي سیاست خارجی را تغییر مـی  ید کنیم چگونه رسانهآن است که تأک» انی ان تأثیر سی«منظور از 

کند که تلویزیون جهانی، به عامـل مسـتقیم ـ و شـاید حتـی مسـلط ـ در         به این امر اشاره می» ان ان تأثیر سی«نظریه 
جـاد شـده توسـط    هـاي ای  ها در حوزه امور دفاعی و امور خارجی تبدیل شده است؛ این امر نتیجه بازتاب تدوین سیاست

] شـبکه [توسـط  ] هـاي ایفـا شـده    نقش[ویژه  هاي ایفا شده توسط ارتباطات جهانی، به گذاران، تحت تأثیر نقش سیاست
  ).15، ص 1388گیلبوا، (ان است  ان سی

آنهـا بـا دفـاع از سیاسـت خـارجی و بـا       . انـد  ها نقش ابزار تبلیغات سیاسـی دولـت را بـازي کـرده     در این نظریه، رسانه
هاي حکومتی و رسـاندن   بخشی به سیاست سازي، نسبت به مشروعیت سازي، القاي پیام و برجسته گذاري و ارزش ارزش

گر دولت را در عرصه سیاست خـارجی   اندرکاران دیپلماسی کشورها به افکار عمومی جهانی، نقش توجیه هاي دست پیام
هاي سیاست خـارجی   کننده ایدئولوژي و ایده ، آرا و تبلیغدهنده فرهنگ، عقاید ها اشاعه در این نقش، آن. نمایند ایفا می

ویـژه توانـایی آن در    هـاي اخیـر و بـه    رسد که مطرح شدن این نظریه در سـال  با این وجود به نظر می. کشورها هستند
را به ها و اندیشمندان  هاي حکومتی، ژورنالیست هاي دفاعی و خارجی، توجه سیاستمداران، مقام  تأثیرگذاري بر سیاست

                                                        
6. Joseph Nye 
7. http://www.socpaper.com/the-u-s-public-diplomacy-in-middle-east-after-9%C2%B711.html 
8. CNN Effect 
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تـرین واسـط قـدرت در سیاسـت دارد      ها به عنوان مهـم  این جذابیت بیشتر ریشه در نقش رسانه. خود جلب کرده است

  ).42، ص 1386فر،  سلطانی(
معتقـد  » ادواردز«. گذارنـد  هاي ارتباطی، در بعضی موارد بر اجراي سیاست خارجی تأثیر مـی  تردیدي نیست که فناوري

اي؛  هاي عمده رسـانه  زیرساخت: کنند، مشروط به چهار معیار است جمعی در سیاست ایفا میهاي   است نقشی که رسانه
اي  ها، در جهت اهـداف خـود هسـتند؛ رسـانه     انبوهی از مردم ببیننده و خواننده؛ مقاماتی که به دنبال استفاده از رسانه

  ).138، ص 1388گیلبوا، (جا کند  هاي عمومی را جابه جمعی که بتواند سیاست
 

  روش تحقیق
نظران حوزه علوم ارتباطات اجتماعی و مطالعات فرهنگی است که داراي حداقل  جامعه آماري این تحقیق شامل صاحب

تـوان   پذیر نبـوده و نمـی   با توجه به این که توان دسترسی به تمام اعضاي جامعه امکان. باشند سال سابقه فعالیت می 5
رو، جامعـه ایـن تحقیـق در حیطـه جوامـع نامحـدود جـاي         تهیه نمود؛ از ایـن فهرستی از تمامی اعضاي جامعه آماري 

نفر به عنـوان حجـم    33یابی، تعداد  در تحقیق حاضر نیز با پیروي از مفروضه تحقیقات توصیفی، از نوع زمینه. گیرد می
یـن کـه جامعـه پـژوهش     با توجه بـه ا . گیرند گیري تصادفی منظم مدنظر قرار می نمونه مکفی با استفاده از روش نمونه

گیري تحقیـق حاضـر غیرتصـادفی بـوده و از نـوع هدفمنـد        گیرد، روش نمونه حاضر در حیطه جوامع نامحدود جاي می
آوري  بـراي جمـع  . باشـد  ها توصیفی می روش انجام این پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر گردآوري داده. باشد می

روایی صوري و محتوایی آن با استفاده از منابع موجود و نظـرات  . شده است ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده داده
تعیـین   90/0نظران به دست آمد و اعتبار آن از راه اجراي آزمایشی و محاسبه ضـریب آلفـاي کرونبـاخ معـادل      صاحب
  .هاي آماري توصیفی و استنباطی استفاده شده است ها از آزمون براي تجزیه و تحلیل داده. گردید

 
  هاي تحقیق یافته

هاي آمار توصیفی  باشند، ابتدا با استفاده از شاخص هاي تجربی که کمی و پیوسته می گیري داده با توجه به سطح اندازه
دامنه تغییرات، واریـانس و انحـراف   (هاي پراکندگی  شاخص) نما، میانه و میانگین(هاي گرایش مرکزي  همچون شاخص

هـا   به نرمال و متقارن بودن توزیع داده) خطاي معیار، ضریب کجی و ضریب کشیدگی(هاي توزیع  و شاخص) استاندارد
گروهی استفاده شده و با مـدنظر قـرار دادن    تک tها از مدل آماري  پس از کسب مفروضه نرمال بودن داده. پرداخته شد

  .ه شدنظران پرداخت به دیدگاه صاحب 3ها با میانگین نظري  هاي تجربی و مقایسه آن میانگین
 

  جداول آماري
  تبادل فرهنگی کشورها» پذیري فرهنگ«بر » اي دیپلماسی رسانه«گروهی جهت بررسی تأثیر تک t :2جدول شماره 

ــانگین   گویه  شماره سؤال می
  نظري

میــــانگین  
  تجربی

ــه  tمیزان درجــ
  آزادي

ســــطح 
  داري معنی

  001/0  32  03/18  57/4 3  توسعه روابط فرهنگی کشورها  1
  001/0  32  06/11  33/4 3  پایدار و ارتباط مؤثر کشورها ایجاد روابط  2
  001/0  32  56/4  78/3 3  در کشورهاي هدف) کشور عامل(پذیرش و ترویج زبان و ادبیات یک کشور   3
  001/0  32  10  21/4 3  ها و اهداف متعالی فرهنگ کشورها ها، ارزش  آرمانتبیین و ترویج   4
  001/0  32  83/6  69/3 3  کشور عامل نسبت به افکار عمومی در کشورهاي هدف ایجاد و ابراز صمیمیت  5
  001/0  32  88/5  87/3 3  )گیرنده پیام(تغییر نگرش افکار عمومی کشور هدف   6
  001/0  32  01/5  75/3 3  )گیرنده پیام(تغییر رفتار افکار عمومی کشور هدف   7
  024/0  30  37/2  45/3 3  تغییر نگرش نخبگان خارج از یک کشور  8
  010/0  32  75/2  57/3 3  اي و فرهنگی کشور عامل هاي رسانه ها به برنامه گرایش بیشتر ملت  9

  001/0  32  94/3  54/3  3  پذیرش فرهنگ کشور عامل در کشورهاي هدف  10
  555/0  32  59/0  12/3  3  ایجاد فرهنگ جدید از ترکیب فرهنگ پیشین و فرهنگ مسلط در یک کشور  11
  002/0  32  46/3  54/3  3  هاي فرهنگی و اجتماعی با دیگر کشورهاو تعامالت مردمی گروه ارتباطات  12
  001/0  30  27/12  82/3 3  پذیري فرهنگ  کل



  ايرسانه مطالعات \١٠٦
 

ال 
س

تتم
هف

 /
ماره

ش
 

دهم
نوز

/
ان 

مست
ز

139
1

   

  تبادل فرهنگی کشورها» سازي فرهنگ«بر» اي دیپلماسی رسانه«گروهی جهت بررسی تأثیر  تک t: 3جدول شماره 
شماره 

  سؤال
میانگین   گویه

  نظري
میانگین 

  تجربی
  میزان

t 
درجــه 

  آزادي
ــطح  ســ

  داري معنی
  001/0  32  97/4  72/3 3  هاي فرهنگی در کشورهاي هدف برگزاري برنامه  1
  134/0  32  53/1  30/3 3  تبادل اساتید و دانشجویان میان کشور عامل و کشور هدف  2
  006/0  32  97/2  60/3 3  عاملهاي فرهنگی با کشور  هاي مستقر در کشورهاي هدف جهت انجام فعالیت ایجاد نمایندگی  3
  067/0  32  90/1  32/3 3  وضع قوانین و مقررات براي تحقق مناسبات فرهنگی با کشورها  4
  001/0  32  4  66/3 3  هاي فرهنگی با کشورها هاي آموزشی و نظیر آن جهت تحقق فعالیت اجراي برنامه  5
  001/0  32  47/8  30/4 3  پذیرش توریسم و جذب مهاجر خارجی در یک کشور  6
  001/0  32  38/5  84/3 3  هاي فرهنگی چاپ و نشر کتب و آثار مکتوب نظیر مجالت در زمینه  7
  001/0  32  15/8  30/4 3  به مردم دیگر کشورها  معرفی آداب و رسوم یک کشور  8
  001/0  32  16/7  30/4 3  معرفی سبک زندگی یک کشور به مردم دیگر کشورها  9

  006/0  32  94/2  54/3  3  کشور در عرصه جهانیحفظ استقالل و عزت یک   10
  001/0  32  94/6  12/4  3  با دیگر کشورها  اي یک کشور تبادل آثار فرهنگی و رسانه  11
  116/0  32  61/1  36/3  3  هاي مبادالت فرهنگی کشورها ها و برنامه نامه ها، تفاهم نامه اجراي موافقت  12
  030/0  32  27/2  45/3  3  کشورهارصد و پایش جریانات و تحوالت فرهنگی در   13
  001/0  30  33/7  80/3 3  سازي فرهنگ  کل

  
  تبادل فرهنگی کشورها» الملل ارائه تصویر مطلوب در عرصه بین«بر » اي دیپلماسی رسانه«گروهی جهت بررسی تأثیر  تک t: 4جدول شماره 

شماره 
  سؤال

ــانگین   گویه میـ
  نظري

ــانگین  میـ
  تجربی

  میزان
t 

ــه  درجـ
  آزادي

  داري معنیسطح 

  001/0  32  34/12  42/4 3  ارائه تصویر مثبت از کشورها به عنوان ملتی متمدن و با فرهنگ سازنده و زاینده  1
  001/0  32  36/14  21/4 3  هاي فرهنگی مشترك یک کشور در دیگر کشورها نمایش و ترویج ارزش  2
  001/0  32  19/8  09/4 3  ها حکومت توسعه روابط پایدار و درازمدت مردم با مردم بدون توجه به تغییر  3
  001/0  32  10/6  06/4 3  ارائه تصویر مطلوب از کشور متبوع خویش در کشورها  4
  001/0  32  69/3  70/3 3  المللی کشورها ایجاد صلح و ثبات بین  5
  001/0  32  74/4  90/3 3  انجام اقدامات بشردوستانه و ارائه تصویر مطلوب از یک کشور  6
  001/0  32  14/7  18/4 3  پرستیژ ملی یک کشور در میان کشورهاافزایش   7
  001/0  32  96/4  93/3 3  میانجیگري در ارتباط با کشورها و ارائه تصویر مطلوب از یک کشور  8
  001/0  32  54/3  72/3 3  تثبیت هویت ملی یک کشور در عرصه جهانی  9

  001/0  32  27/5  4  3  ارتقاي مقام و موقعیت یک کشور در سلسله مراتب جهانی  10
  001/0  30  72/8  01/4 3  الملل ارائه تصویر مطلوب در عرصه بین  کل
  

  بر تبادل فرهنگی کشورها» اي دیپلماسی رسانه«گروهی جهت بررسی تأثیر  تک t: 5جدول شماره 
  داري سطح معنی  درجه آزادي tمیزان   میانگین تجربی  میانگین نظري

3 88/3  51/10  28  001/0  

  
  گیري نتیجه

اي بر تبادل فرهنگی، هدف تحقیق حاضر نیز به ایـن امـر معطـوف گشـته و سـؤاالت       با توجه به تأثیر دیپلماسی رسانه
گروهی استفاده شده  تک tاند که در راستاي آزمون سؤاالت تحقیق، از مدل آماري  تحقیق نیز بر این اساس تدوین شده

  :اند هاي زیر حاصل شده و یافته
 

به منظور آزمون سؤال فوق از  اي بر تبادل فرهنگی میان کشورها مؤثر است؟ آیا دیپلماسی رسانه: اصلیسؤال 
بین میانگین نظـري بـا    α=  01/0داري در سطح  ها نشان داد تفاوت معنیگروهی استفاده شد و یافته تک tمدل آماري 

هـاي تجربـی بـاالتر از     با توجه به ایـن کـه میـانگین   وجود دارد و » اي دیپلماسی رسانه«هاي تجربی در متغیر  میانگین
  .بر تبادل فرهنگی کشورها باالتر از حد متوسط است» اي دیپلماسی رسانه«باشد، تأثیر  میانگین نظري می
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بـه منظـور آزمـون     پذیري افکار عمومی کشورها مؤثر است؟ اي بر فرهنگ آیا دیپلماسی رسانه: 1سؤال فرعی 

بـین   α=  01/0داري در سـطح   هـا نشـان داد تفـاوت معنـی     گروهی استفاده شد و یافته تک t سؤال فوق از مدل آماري
ایجاد فرهنگ جدید از ترکیب فرهنگ پیشین و «ها به جز مؤلفه  هاي تجربی در تمامی مؤلفه میانگین نظري با میانگین

هاي  میانگین» پذیري فرهنگ«حیطه هاي  وجود دارد و با توجه به این که در تمامی مؤلفه» فرهنگ مسلط در یک کشور
الزم بـه  . باالتر از حد متوسط است» پذیري فرهنگ«هاي مذکور بر  باشد، تأثیر مؤلفه تجربی باالتر از میانگین نظري می

تفـاوت  » ایجاد فرهنگ جدیـد از ترکیـب فرهنـگ پیشـین و فرهنـگ مسـلط در یـک کشـور        «ذکر است که در مؤلفه 
» پذیري فرهنگ«رو، تأثیر این مؤلفه بر  از این. تجربی مشاهده نشده است  هاي و میانگین داري بین میانگین نظري معنی

  .در حد متوسط است
 

بـه منظـور آزمـون    سازي افکار عمومی کشورها مؤثر است؟  اي بر فرهنگ آیا دیپلماسی رسانه: 2سؤال فرعی 
بـین   α=  01/0داري در سـطح   د که تفاوت معنیها نشان دا گروهی استفاده شد و یافته تک tسؤال فوق از مدل آماري 
تبادل اساتید و دانشجویان میان کشور عامل «هاي  ها به جز مؤلفه هاي تجربی در تمامی مؤلفه میانگین نظري با میانگین

هـا،   نامـه  اجـراي موافقـت  «و » وضع قوانین و مقـررات بـراي تحقـق مناسـبات فرهنگـی بـا کشـورها       «، »و کشور هدف
هـاي حیطـه    وجـود دارد و بـا توجـه بـه ایـن کـه در مؤلفـه       » هـاي مبـادالت فرهنگـی کشـورها     ها و برنامـه  نامه تفاهم

هـاي مـذکور بـر     شود که تـأثیر مؤلفـه   باشد، عنوان می هاي تجربی باالتر از میانگین نظري می میانگین» سازي فرهنگ«
تبادل اساتید و دانشجویان میان کشور «هاي  الزم به ذکر است که در مؤلفه. باالتر از حد متوسط است» سازي فرهنگ«

هـا،   نامـه  اجـراي موافقـت  «و » وضع قوانین و مقررات براي تحقق مناسبات فرهنگی با کشـورها «، »عامل و کشور هدف
هـاي تجربـی     داري بـین میـانگین نظـري و میـانگین     تفاوت معنی» هاي مبادالت فرهنگی کشورها ها و برنامه نامه تفاهم

  .در حد متوسط است» سازي فرهنگ«هاي فوق بر  است و تأثیر مؤلفهمشاهده نشده 
 

به منظور آزمون  مؤثر است؟ الملل ارائه تصویر مطلوب در عرصه بیناي بر  آیا دیپلماسی رسانه: 3سؤال فرعی 
بـین   α=  01/0داري در سـطح   ها نشان داد که تفاوت معنی گروهی استفاده شد و یافته تک tسؤال فوق از مدل آماري 
هـا   بنابراین، با توجه به این کـه در تمـامی مؤلفـه   . ها وجود دارد هاي تجربی در تمامی مؤلفه میانگین نظري با میانگین

باالتر » الملل ارائه تصویر مطلوب در عرصه بین«هاي مذکور بر  باشند، تأثیر مؤلفه هاي تجربی باالتر از نظري می میانگین
  . از حد متوسط است
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