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Abstract:

Developments resulting from the unprecedented growth of new
communication technologies impacting on international relations and
changes in global interaction, contributed to the emergence and
development of new diplomacy. The present study is to identify the role of
new communication technologies in the development of diplomacy in the
international arena. The research method is applied, in terms of achieving
the goal, and data collected through survey. The statistical population
includes university professors, media experts and researchers across the
country in 2018 from which selected 402 people as a sample size. Analysis
units were selected by Quantitative cluster classification method and nonprobability sampling available was used to select the research samples.
Findings showed that new communication technologies affected the
development of diplomacy in the international arena through cyberspace
and social networks, Internet, satellite and cyber journalism. Cyberspace
and social networks have the most impact. The Internet and cyberspace
play a prominent role in shifting elements of power from real space to
cyberspace. Virtual social networks and satellite TV networks play an
important role in promoting public diplomacy in the Islamic Republic of
Iran.
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نقش فناوریهای نوین ارتباطی در گسترش دیپلماسی در عرصه بی نالملل
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چکیده
تحـوالت برآمـده از پیشـرفت بیسـابقه فناوریهـای نویـن ارتباطـی بـا تأثیـر
بـر مناسـبات بینالمللـی و تغییـر در معـادالت جهانـی ،زمینـه ظهور و گسـترش
دیپلماسـی نویـن را فراهـم سـاخته اسـت .پژوهـش حاضـر ،درصـدد شـناخت
نقـش فناوریهـای نویـن ارتباطـی در گسـترش دیپلماسـی در عرصـه بینالملـل
اسـت .روش پژوهـش ،از نظـر دسـتیابی بـه هـدف ،از نـوع کاربردی ،از نظر شـیوه
گـردآوری اطالعـات ،از نـوع پیمایشـی و ابزار آن پرسشـنامه اسـت .جامعـه آماری
پژوهش ،متشـکل از اسـتادان دانشـگاه ،کارشناسـان و پژوهشـگران رسـانه سراسر
کشـور در سـال  1397و حجـم نمونـه دربرگیرنـده  402نفر اسـت .بـرای انتخاب
واحـد تحلیـل از روش طبقهبندی خوشـهای سـهمیهای و برای انتخـاب نمونههای
پژوهـش ،از نمونهگیـری غیر احتمالی قضاوتی در دسـترس اسـتفاده شـده اسـت.
یافتههـا نشـان میدهـد کـه فناوریهـای نویـن ارتباطـی از طریق فضـای مجازی
و شـبکههای اجتماعـی ،اینترنـت ،ماهـواره و روزنامهنـگاری سـایبری بر گسـترش
دیپلماسـی در عرصـه بینالملـل تأثیـر میگذارنـد .بیشـترین میـزان تأثیـر نیز به
متغیـر فضـای مجـازی و شـبکههای اجتماعـی اختصـاص دارد .همچنیـن از میان
مؤلفههـای مـورد مطالعـه ،اینترنت و فضـای مجـازی در جابهجایـی عناصر قدرت
از فضـای حقیقـی بـه فضای مجـازی ،نقش برجسـتهای ایفا میکنند و شـبکههای
اجتماعـی مجـازی و شـبکههای تلویزیونـی ماهـوارهای در پیشـبرد دیپلماسـی
عمومـی جمهـوری اسلامی ایران سـهم بسـزایی دارند.
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مقدمه

فراینـد جهانیشـدن و گسـترش روزافـزون کارکـرد فناوریهـای نویـن اطالعاتـی و
ارتباطـی ،نحـوه فعالیـت دولتهـا و بازیگـران غیردولتـی را در فضـای بینالملـل متحـول
کرده اسـت .در حوزه سیاسـت خارجی ،دیپلماسـی در زمره مؤلفههایی اسـت که در کنار
«قـدرت ،امنیـت و حاکمیـت ،تغییرات منحصربهفـردی را تجربه کرده و اشـکال جدید آن
تحـتعنـوان دیپلماسـی نویـن مجال ظهـور و بـروز یافتهانـد» (سـلطانینژاد و همکاران،
 .)1395اهمیـت دیپلماسـی نویـن در موفقیـت دولتهـا بهگونـهای اسـت که نـای 1از آن
بهعنـوان ابـزاری قدرتمنـد و کارآمـد برای تأثیرگـذاری برکنشهـای بازیگـران بینالمللی
یـاد میکنـد ( .)2011بررسـی مطالعات (کاسـتلز ،ترجمـه قلیپور( ،)1396 ،نـای ،ترجمه
میرترابی( ،)1387 ،تافلر ،ترجمه خوارزمی( ،)1391 ،اسـمیت ،ترجمه شـیروانی،)1393 ،
(نایار ،ترجمه عاملی و میرزایی )1394 ،و (سـینگ )1994 ،2نشـان میدهد که پیشـرفت
و توسـعه فناوریهـای نویـن ارتباطـی و اطالعاتـی در سـه دهـه اخیـر ،هماننـد «موجـی
قـوی بخـش عظیمـی از جهـان را فراگرفتـه» و تحـوالت بیشـماری را رقـمزده اسـت.
اینترنـت و شـبکههای تلویزیونـی جهانـی ،بـا تأثیـر بـر معادالت قـدرت در فضـای جهانی
و بـا کمـک بـه ورود بازیگـران غیردولتـی ،نقـش محـوری دیپلماتهـا را در حـوز ه روابط
خارجـی تغییـر دادهاند .اریکسـون 3و گیاکملو )2007( 4ضمن برشـمردن نتایـج برآمده از
تحـوالت فناورانـه در عصـر اطالعـات تأکیـد دارند؛ کشـورهای دارنـده فناوریهـای نوین،
ازیکطـرف ،بـا سوءاسـتفاده از ایـن بسـتر ،بـه خشـونتهای سـازمانیافته و حملـه بـه
زیرسـاختهای حیاتـی کشـورهای دیگـر دامـن میزننـد و از طـرف دیگـر ،بـا بهرهگیری
از قـدرت نـرم دیپلماسـی نویـن بـرای تحقـق اهـداف منفعتطلبانـه سیاسـی و اقتصادی
خـود تلاش میکنند .در چنین شـرایطی ،شـناخت کامـل قابلیتهـای فناوریهای نوین
ارتباطـی بهعنـوان بعـدی از قـدرت و نقـش مؤثـر آن در تحـوالت محیط بینالملـل برای
اتخـاذ مواضـع دیپلماتیـک از اهمیـت فراوانـی برخوردار اسـت .مفـروض نخسـت نگارنده،
بـر نقـش فناوریهـای نویـن ارتباطـی در گسـترش دیپلماسـی اسـتوار اسـت .از منظـر
روزنـا ،5تحـوالت دگرگونسـاز فنـاوری ارتباطـات و اطالعـات بـا «گـذر از نظـام سیاسـی
و اقتصـادی وسـتفالیایی 6و صنعتـی» (روزنا و سـینگ ،ترجمـه سـلطانینژاد)14 :1395 ،
بهنظـام نویـن جهانـی ،زمینـه گسـترش قـدرت دیپلماسـی را از فضـای واقعـی بـه فضای
مجـازی فراهـم کـرده اسـت .مفـروض دوم امـا شـناخت قابلیتهـای فناوریهـای نویـن
ارتباطـی در جابهجایـی قـدرت از فضـای حقیقی به فضـای مجازی اسـت .ماهیت پیچیده
فناوریهـای ارتباطـی و اطالعاتـی ،بهویـژه ماهیـت شـبکهای و شبکهسـازی اینترنـت و
5. Rozena
6. Westphalia

3. Eriksson
4. Giacomello

1. Nye
2. Singh
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اهمیـت شـناخت ظرفیتهـا و مخاطـرات حـال و آینـده آن از یکسـو و اهمیـت بنیانـی
نقـش دیپلماسـی نویـن در دسـتیابی بـه اهـداف راهبـردی جمهـوری اسلامی ایـران در
جامعـه جهانـی از سـوی دیگـر ،ضرورت اجـرای این طرح را بیشازپیش آشـکار میسـازد.
پژوهـش حاضـر در جسـتجوی پاسـخ بـه ایـن پرسشهاسـت کـه آیـا فناوریهـای نویـن
ارتباطـی در گسـترش دیپلماسـی در عرصـه بینالمللـی و جابهجایـی قـدرت ،از فضـای
فیزیکـی بـه فضـای مجازی نقـش دارند؟ و اینکه ،دسـتگاه دیپلماسـی جمهوری اسلامی
ایـران بیشـتر تحـت تأثیر نقـش کدامیـک از مؤلفههـای فناوریهای نوین ارتباطی اسـت؟

رویکردهای نظری پژوهش

فناوریهـای نوین ارتباطی :فنـاوری؛ از دو واژه یونانـی« »Techneبه معنای
هنـر و مهـارت و« »Logiaبـه معنـای علم و دانش تشـکیلشـده اسـت (فتحیان و
منتظـر .)23 :1387 ،فناوریهـای نویـن ارتباطـی ،ترکیبـی از فناوریهـای وسـایل
ارتباطجمعـی ،انفورماتیـک و ارتباطـات راه دورنـد کـه از آنهـا بهعنـوان رسـانههای
جدیـد نیز یـاد میشـود (قاضـیزاده.)13: 1387 ،
دیپلماسـی « :»Diplomasyدیپلماسـی بهعنـوان یکـی از عناصـر قـدرت و
ابـزار سیاسـت خارجـی دولتهـا ،تحـت تأثیـر فناوریهای نویـن ارتباطـی ،تغییرات
زیـادی را تجربـه کـرده اسـت .دیپلماسـی از واژه یونانـی « »Diplumaبـه معنـای
گذرنامـه و واژه فرانسـوی « »Diplomatieبـه مفهـوم مدیریـت روابـط فیمابیـن
کشـورها بـا مهـارت مربـوط بـه اداره مـردم و امتنـاع آنها نسـبت به شـرایط موجود
برگرفتـه شـده (نقبایـی )709 :1391 ،و وسـیلهای اسـت کـه دولتهـا بـه کمک آن
و از طریـق نماینـدگان رسـمی و غیررسـمی خـود بـه جمعبنـدی ،هماهنگسـازی
و تأمیـن منافـع ویـژه یـا عمومـی میپردازنـد (بارسـتون .)1 :2006 ،1دیپلماسـی
بـه معنـای مدیریـت سیاسـت خارجـی اسـت و به شـیوه مسـالمتآمیز سیاسـی در
حلوفصـل منازعـات بینالمللـی اطالق میشـود (سـلطانینژاد و همـکاران.)1395 ،
گسـترش جهانـی فناوریهـای نویـن ارتباطـی و اطالعاتـی از اوایـل دهـه  90روابط
سلسـله مراتبـی بیـن بازیگـران داخلـی و بینالمللی را تغییـر داده اسـت (رونفلدت،2
 .)2000گونههـای دیپلماسـی عبارتانـد از:
 .1دیپلماسـی رسـانهای :3فراینـدی اسـت کـه طـی آن ،مقامـات رسـمی
بـا بهرهگیـری از ظرفیـت ماهوارههـای پخـش تلویزیونـی و فضـای سـایبر ،در راه
ترویـج سیاسـت خارجی و پیشـبرد مذاکـرات دیپلماتیـک تالش میکننـد (کوهن،4
3. Media Diplomacy
4. Keohane

1. Bareston
2. Ronfeldt

نقـش فنــــاوریهای
نـویــن ارتبـــاطی در
گستـرش دیپلمـاسی در
عـرصـــهبیـ نالمـلــل
(مورد مطالعه :استـادان
دانشگـاه،کـارشناسان و
پژوهشـگران رســانــه)
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 .)1984در ایـن دیپلماسـی ،رسـانهها و خبرگزاریهـا ،عناصر جداییناپذیر دسـتگاه
دیپلماسـی یا سیاسـت خارجـی دولتها تلقی میشـوند (مینر 1و همـکاران:1996 ،
 )9و بـا پخـش برنامههـای متنـوع ،هدفمنـد و بـا تأثیرگـذار بـر افـکار عمومـی ،از
«دولـت مسـتقر حمایـت میکننـد» (هرمـن 2و چامسـکی .)1988 ،3همچنیـن بـا
حضـور در فراینـد مناقشـات منطقهای و بینالمللـی بهعنوان میانجـی ،در حلوفصل
مسـائل نقـش دارنـد (خـرازی آذر.)1393 ،
 .2دیپلماسـی عمومـی :4طبـق تعریـف ادموند گولیـون 5دیپلماسـی عمومی با
تأثیـر گرایشهـای عمومـی بر شـکلگیری و تحقق سیاسـت خارجی سـروکار دارد و
ابعادی فراتر از دیپلماسـی سـنتی را در روابط بینالملل شـامل میشود (کال:2008 ،6
 .)19بـر اسـاس ایـن تعریـف ،اعـزام دانشـجو به خـارج از کشـور ،پذیـرش بورسهای
تحصیلـی ،اعـزام خبرنـگار ،ارتباطـات میانفرهنگـی ،برگـزاری جشـنوارههای هنری،
همایشهـا و سـمینارهای فرهنگـی ،پخـش برنامههـای صوتـی و تصویـری ،ایجـاد
سـایتها و وبالگهـای اینترنتـی ،در حـوزه دیپلماسـی عمومـی قابـل بحث هسـتند
(ولـف 7و روزن .)2004 ،8کارکـرد اصلـی دیپلماسـی عمومـی نویـن ،ارائـه یک تصویر
مثبـت از کشـور در نـزد افـکار عمومی جهانی اسـت (صدرپـور و همـکاران.)1395 ،
 .3دیپلماسـی مجازی :9دیپلماسـی مجازی ،دیپلماسـی سـایبری و دیپلماسی
دیجیتـال ،مفاهیـم نوینـی هسـتند کـه تحـت تأثیـر عصـر اطالعـات مجـال بـروز و
ظهـور پیداکردهانـد (سـجادپور و مهـدیزاده .)1393 ،دیپلماسـی مجـازی به معنای
اسـتفاده از فناوریهـای نویـن مبتنـی بـر اینترنـت اسـت کـه از طریق آنهـا مطالب
بهصـورت مجـازی ارائـه و مبادله میشـوند .این دیپلماسـی با برقـراری روابط مبتنی
بـر اعتمـاد ،همفکـری و همـدردی با مخاطبان خارج از کشـور و انجـام همزمان چند
ابتکار ،فعالیتهای دیپلماتیک را تسـهیل میکند ،اثربخشـی دسـتگاه دیپلماسـی را
افزایـش میدهـد و بـرای دولتهـا موفقیـت بینالمللـی قدرتمندی فراهم میسـازد
(خرازی آذر.)1392 ،
10
 .4دیپلماسـی علـم و فناوری  :موضـوع اصلی «دیپلماسـی علـم و فناوري»
اسـتفاده از ظرفیتهـاي علـم و فنـاوري براي تحقق اهداف سیاسـت خارجی اسـت.
جذابیتهـای فراوانـی کـه در علـم و فنـاوري وجـود دارد ،سـبب شـده اسـت تـا
دیپلماسـی بـه دنبـال به خدمـت گرفتن آن باشـد .ایفـای نقش محوری در توسـعه،
تولیـد قـدرت و ثـروت ،قابلیـت تجزیهپذیـری ،دربرگیـری بـاال و ورود بهتمامی ابعاد
زندگـی انسـان ،ازجملـه جذابیتهـای دیپلماسـی علـم و فنـاوری هسـتند (ایتـان،
9. Cyber Diplomacy or Virtual
Diplomacy
10. Scientific diplomacy and
technology

5. Admond Gulion
6. Cull
7. Wolf
8. Rosen

1. Minear
2. Herman
3. Chomsky
4. Public Diplomacy
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 .)28 :1390بـه اعتقـاد «ریلـون» دیپلماسـی علمـی در ارتقـای قدرت نرم کشـورها
نقـش برجسـتهای ایفـا میکنـد .از نظـر او ،اتحادیه اروپـا بهعنوان یکـی از قطبهای
مهـم علـم و فنـاوری جهـان ،همـواره بر گسـترش روابط علمـی با کشـورهای جهان
سـوم تأکیـد دارد (نیکنامـی.)1398 ،
ی تعریف خصوصیـت ،گنجایـش و توانایی یا وسـیله
قـدرت :قـدرت عمومـاً بـرا 
و ابـزاری بـرای تأثیرگـذاری بـر چیزهـا بـهکار مـیرود .منظـور از قـدرت ،توانایـی
کنتـرل اذهـان و اعمـال انسانهاسـت (عامـری .)369 :1391 ،طبـق نظریـه نـای
( ،)1990قـدرت دارای دو گونـه آمرانـه 1و اقناعـی 2اسـت؛ در قدرت آمرانه ،اسـتفاده
از راهبردهـای تشـویق ،تهدیـد و اجبار و در قدرت اقناعی ،اسـتفاده از جذابیت عقاید
و ارزشهـا بـرای شـکل دادن بـه تمایلات دیگـران و همچنیـن تغییـر رفتـار سـایر
بازیگـران در اولویـت اسـت ( .)181روزنـا از صاحبنظران سـنت لیبرالی ،دسـتهبندی
مناسـبی از قـدرت و منابـع آن در  5قـرن اخیـر ارائه کرده اسـت که انتقـال قدرت از
کانونـی بـه کانـون دیگـر را بهخوبـی نمایان میسـازد.
جدول  .1منابع عمده قدرت از نگاه روزنا

Table 1. Major sources of power
منابع عمده قدرت در قرون  16تا 21

قرن شانزدهم

شمش طال ،تجارت استعماری ،ارتشهای متشکل از سربازان مزدور ،پیوند
سیاسی سلسلههای پادشاهی

قرن هجدهم

جمعیت ،کشاورزی ،صنعت مناطق روستایی ،دستگاه دولتی ،ارتش

قرن بیستم

بزرگی اقتصاد ملی ،پیشتازی در حوزه علم و فن (فیزیک هستهای) ،ائتالفها،
رژیمهای بینالمللی

قرن هفدهم

قرن نوزدهم

تویکم
قرن بیس 

تجارت و بازارهای سرمایه ،حملونقل و نیروی دریایی

ظرفیت صنعتی ،همبستگی سیاسی ،امور مالی و اعتباری ،نیروی دریایی،
هنجارهای لیبرالی ،جغرافیا

فناوری اطالعات و توانایی اطالعاتی ،شبکههای جهانی ،ارتباطات ،شرکتهای
چندملیتی

منبع :روزنا ،ترجمه طیب182 :1390،

بـر این اسـاس ،سـاختار و ماهیـت منابع قـدرت در دورههـای مختلف ،مـدام در
حـال تغییـر و جابهجایـی اسـت .روزنـا هماننـد نای قـدرت را بـه دو بخش ابـزاری و
سـاختاری تقسـیم میکنـد .قـدرت در اولـی ،بـر نیـروی ابـزار و در دومی ،بـر دانش
1. The Commanding Power
2. The Persuasive Power

نقـش فنــــاوریهای
نـویــن ارتبـــاطی در
گستـرش دیپلمـاسی در
عـرصـــهبیـ نالمـلــل
(مورد مطالعه :استـادان
دانشگـاه،کـارشناسان و
پژوهشـگران رســانــه)
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و اطالعـات تکیـه دارد .از منظـر روزنـا فناوریهـای اطالعاتی و ارتباطـی متغیرهایی
هسـتند کـه عالوه بـر امـکان توانمندسـازی ،گسـترش سـاختارها و تغیـر نهادها ،از
طریق اسـتفاده از تعامالت شـبکهای ،خود به قدرت سـازنده تبدیل میشـوند (روزنا
و سـینگ ،ترجمـه سـلطانینژاد .)35 :1395 ،نایـار نیـز بـا اشـاره بـه عناصر سـنتی
قـدرت بـر ایـن نکته تأکید میورزد که در سـه دهه اخیر ،فناوریهـای نوین ارتباطی
و اطالعاتـی ،شـبکه جهانـی وب و اینترنـت کـه به شـکل گسـتردهای ابعـاد مختلف
حیـات بشـری را تحـت تأثیـر قـرار دادهانـد منابـع جدید قدرت محسـوب میشـوند
(نایـار ،ترجمـه عاملی و میرزایـی .)13 :1394 ،در خصوص مؤلفـه جابهجایی قدرت،
تافلـر قایـل بـه دو گونـه جابهجایـی اسـت .نخسـت ،جابهجایـی قـدرت ،بـه معنـای
جابهجایـی قـدرت از ظرفـی بـه ظـرف دیگـر ،از جایـی بهجایـی یا از کسـی به کس
دیگـر .دوم جابهجایـی در مفهـوم و ماهیـت قـدرت ،ماننـد تغییـر عناصـر سـهگانه
قـدرت ،از زور به سـرمایه و از سـرمایه به دانایی (تافلر ،ترجمـه خوارزمی.)5 :1374 ،
نـای نیـز هنـگام تشـریح نظریه قـدرت نرم 1و قدرت هوشـمند 2بـر دو مقولـه انتقال
قـدرت 3و انتشـار قـدرت 4تأکیـد میکند و معتقد اسـت؛ موضوع انتقال قـدرت ،برای
مثـال ،از یـک کشـور مسـلط بـه کشـوری دیگر ،تنهـا یک بعـد قصه اسـت و مهمتر
از آن انتشـار قـدرت اسـت .بسـیاری از امـور در جهـان ،خـارج از کنتـرل قویتریـن
دولتهـا در حـال رخ دادن هسـتند (نای ،ترجمـه مرادصالحـی.)181 :1390 ،

پیشینه پژوهش
جدول  .2پیشینه تجربی پژوهش

Table 2. Empirical background of the research

نام نویسنده

نتایج پژوهش

قاضوی و
همکاران
()1395

شبکههای اجتماعی در ایجاد زمینه درک متقابل از ارزشهای مهم جوامع،
گسترش اطالعات سودمند مخاطبان ،گسترش روابط با شهروندان سایر جوامع و
پیشبرد دیپلماسی عمومی نقش مؤثری دارند.

سلطانینژاد
و همکاران
()1395

فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی ،با شکستن انحصار دولتها در تعامالت
بینالمللی ،افزایش توان ارتباطی بازیگران غیردولتی ،تأثیرگذاری دولتها بر افکار
عمومی کشورهای دیگر و تغییر دیپلماسی از رئال به مجازی ،زمینه شکلگیری
دیپلماسی نوین (رسانهای ،عمومی ،مجازی ،علم و فناوری) را فراهم ساختهاند.

3. power transfer
4. power dissemination

1. soft power
2. smart power
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ادامه جدول 02
نام نویسنده

نتایج پژوهش

صدرپور و
همکاران
()1395

نظریه قدرت نرم جوزف نای ،کارآمدترین ابزار در عرصه سیاسی است .وی سه
مؤلفه ارتباطات روزانه با مردم ،ارتباطات راهبردی موضوعی و گسترش روابط
بلندمدت با افراد کلیدی در کشورهای هدف را بهعنوان سه محور اساسی
دیپلماسی عمومی معرفی میکند.

سجادپور و
وحیدی
()1390
رنجکش
و میری
کالهکج
()1391
کاستلز
(ترجمه
قلیپور،
)1396

شکلگیری قلمرو جدید جهانی موجب تبدیل دیپلماسی عمومی نوین به یکی
از عناصر اصلی افزایش قدرت نرم دولتهای مختلف جهان و توسع ه نفوذ آنها در
عرص ه سیاست جهانی شده است.
فرایند جهانیشدن و رشد شتابان فناوریهای ارتباطات و اطالعات ،عامل
شکلگیری جنبههای جدید دیپلماسی بهویژه فضای مجازی است.
بر نقش بنیادین شبکههای اجتماعی اینترنتی در افزایش قدرت سازمانها ،گروهها
و افراد ،همچنین به چالش کشیدن قدرت حکومتها و کاهش اقتدار دولتها
تأکید دارد.

روزنا و سینگ
تحوالت فناورانه ،مقدمات گذار به صورتهای نوینی از قدرت و حاکمیت در
(ترجمه
سیاست جهانی را فراهم کرده که برآیند آن ،بازتعریف مفهوم قدرت و حاکمیت
سلطانینژاد ،است .قدرت دارای دو بعد ابزاری و ساختاری است .بعد ابزاری آن ،در توانمندسازی
)1395
دولتها و بعد ساختاری ،در تشکیل ساختارها و تغییر رفتار انسان کاربرد دارد.
سینگ
()1994

تحوالت شبکههای اطالعاتی و ارتباطی ،ابعاد و ماهیت قدرت را تغییر داده و
زمینه تغییر جایگاه اقتدار ،نظم و مشروعیت را از دولت به کثرتگرایی و وفاداری
به فعاالن سیاسی فراهم کرده است.

به ویژگیهای پیچیده فضای مجازی و نقش آن در پراکندگی قدرت و کاهش
نای ( )2011کنترل دولتها میپردازد .او عالوه بر مؤلفه توانایی انجام امور و کنترل ،به موضوع
قابلیت تغییر رفتار اشارهدارد و اعمال قدرت غیرمستقیم (اقناعی) را جایگزین
و ()1990
قدرت آمرانه میکند و آن را قدرت نرم مینامد.

ت نتایـج ایـن مطالعـات بـا مقالـه حاضـر در بعـد آثـار داخلـی
در خصـوص تفـاو 
میتـوان گفـت :یافتههـای آثـار؛ قاضـوی و همـکاران ( ،)1395صدرپـور و همـکاران
( ،)1395رنجکـش و میـری کالهکـج ( ،)1391سـجادپور و وحیـدی (،)1390
سـلطانینژاد و همـکاران ( )1395بهطـور کامـل ،نتایـج ایـن مقالـه را در زمینه نقش
فناوریهـای نویـن ارتباطـی در گسـترش دیپلماسـی و ظهـور دیپلماسـی نویـن در

نقـش فنــــاوریهای
نـویــن ارتبـــاطی در
گستـرش دیپلمـاسی در
عـرصـــهبیـ نالمـلــل
(مورد مطالعه :استـادان
دانشگـاه،کـارشناسان و
پژوهشـگران رســانــه)
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عرصـه بینالملـل مـورد تأییـد قـرار میدهـد .از نظـر دامنه پژوهـش ،این بررسـیها
برخلاف مطالعـه حاضـر ،تنها برخی از ابعاد این فناوری را مورد بررسـی قـرار دادهاند.
در بخش پژوهشـگران خارجی ،نتایج بررسـیهای کاسـتلز ( ،)1396سینگ (،)1994
روزنـا و سـینگ ( )1395و نـای ( )2011بـا تمرکز بیشـتر بر سـاختارهای اینترنتی با
یافتههـای ایـن پژوهش هماهنگ اسـت اما در خصوص میزان تأثیرپذیری دیپلماسـی
در کشـورهای جهـان ،جـز در مـورد چنـد کشـور غربـی ،اطالعـات جامعـی ارائـه
نمیکننـد .آنچـه مقالـه حاضـر را بهطور خـاص ،از سـایر پژوهشها متمایز میسـازد،
سـنجش همزمـان نقـش مهمتریـن ابعـاد فناوریهـای نویـن ارتباطـی بهعنـوان
متغیرهـای مسـتقل پژوهش در مؤلفههای گسـترش دیپلماسـی در فضـای بینالملل
و جابهجایـی قـدرت از فضـای حقیقـی به فضـای مجازی اسـت .جابهجایـی قدرت از
فضـای حقیقـی بـه فضای مجـازی ،از جمله مؤلفههایی اسـت که پژوهشـگران داخلی
کمتـر بـه آن توجـه نشـان دادهانـد ،از میـان پژوهشـگران خارجـی نیز دو اندیشـمند
برجسـته ایـن حـوزه؛ جوزف نـای و آلویـن تافلر بهطور مشـخص ،نظریاتـی دراینباره
ارائـه کردهانـد .یافتههـای این پژوهـش همچنین گزارشـی از نقـش فناوریهای نوین
ارتباطـی در دیپلماسـی نویـن جمهـوری اسلامی ایران ارائـه میدهد کـه تحلیل آن
میتوانـد برای دسـتگاه سیاسـت خارجی کشـور راهگشـا باشـد.

چارچوب نظری پژوهش

چارچـوب نظـری در مقاله حاضـر ،مبتنی بر دو رهیافت واقعگرایی و لیبرالیسـم
است.
1
الـف .رئالیسـم (واقعگرایی)  :از منظـر واقعگرایـان ،دولتها بازیگـران اصلی
صحنـه سیاسـت بینالملـل هسـتند و سـایر بازیگران ماننـد شـرکتهای چندملیتی
و بهطورکلـی ،سـازمانهای غیـر حکومتـی ،صرفاً در چارچـوب روابط میـان دولتها
قابلپذیـرش و ارزیابیانـد .قـدرت و امنیـت ،ارزشهـای حیاتـی دارند و بـرای حفظ
آنهـا ،برخـورداری از نیروی نظامی کارآمد ،حمایت از دیپلماسـی و سیاسـت خارجی
امـری ضـروری اسـت (کـورت 2بهنقـل از؛ نورمحمـدی و طالبیآرانـی)1395 ،؛
امـا لیبرالیسـتها برخلاف واقعگرایـان ،در روابـط بـا سـایر کشـورها ،بـر پذیـرش
بازیگـران غیردولتـی خـارج از چارچـوب حکومت و بـه تواناییهای اقتصـادی فراتر از
توانمندیهـای نظامـی تأکیـد دارنـد .واقعگرایـان بر ترجیـح ارتباطات رسـمی میان
دولتهـا در روابـط بینالملـل تأکیـد میورزنـد و بـه نقـش سـازمانهای بینالمللی
1. realism
2.Kort
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در برقـراری صلـح اعتقـادی ندارند؛ بـه همین دلیل نیـز برای افزایـش بازدارندگی به
موازنـه قـدرت روی میآورنـد (قـوام .)299 :1395 ،لیبرالهـا ،سیاسـت بینالملل را
صحنـه مذاکـره ،مصالحـه و چانهزنـی میداننـد و بر دیپلماسـی بهعنوان سـازوکاری
کلیـدی بـرای ایجـاد موازنه میـان منافع ملـی دولتها پافشـاری میکنند (شـیهان،
ترجمـه دهقانـی فیروزآبـادی .)24 :1388 ،مورگنتـا از نظریهپـردازان مطـرح سـنت
واقعگرایـی ،نوآوریهـای فناورانـه را یکـی از عناصـر اصلـی آمادگی نظامـی هر ملت
معرفـی میکنـد (ترجمـه مشـیرزاده )215 :1384 ،و والتـز ،1بـر اسـتفاده از امکانات
فناورانـه بـرای تأمیـن منافـع و افزایـش توانمندیهـای نظامـی از سـوی دولتهـا
مهـر تأییـد میزنـد ( .)131 :1979بوزان 2معتقد اسـت؛ پیشـرفت در حـوزه فناوری
و تأثیـر آن بـر ظهـور کنشـگران جدیـد (البتـه در سـطح دولتهـا) موجـب شـده
اسـت کـه واقعگرایـان تـا حـدودی بـا دولتهـا بهعنوان کنشـگران مسـلط بـر نظام
بینالملـل بـه رقابـتبپردازند (بـوزان و لیتـل.)80 :2000 ،3
ب .لیبرالیسـم (آزادیخواهـی) :4مفروضـات لیبرالیسـم عبارتانـد از تأکیـد
ل دادن بـه رفتـار
بـر تعـدد کنشـگران بینالمللـی ،اهمیـت عوامـل داخلـی در شـک 
بینالمللـی دولتهـا ،نقـش نهادهـای بینالمللـی در ایجـاد قواعـد رفتـار حکومتهـا
بـرای کنشـگران دولتـی و گسـترش دسـتور کار بیـن طیـف گسـتردهای از حوزههای
موضوعـی (مشـیرزاده .)35 :1388 ،لیبرالهـا معتقدند؛ با گسـترش روابـط فراملی که
بخـش اعظـم آن بـر اثـر گسـترش فناوریهـای اطالعـات و ارتباطات و تعـدد مجاری
ارتباطـی میـان دولتهـا رخداده اسـت ،حاکمیـت ملـی دولتهـا نفوذپذیـر و چندپاره
شـده اسـت .از نظـر کوهن ،تحـوالت برخاسـته از فنـاوری ارتباطات و اطالعـات ،راه را
بـرای ظهـور کنشـگران غیردولتـی قدرتمند همـوار کـرده و ارتباطات جهانـی را برای
سـازمانهای غیردولتـی مهیـا سـاخته اسـت .کوهـن معتقـد اسـت؛ تحـوالت فناورانه
علاوه بـر آثـار مثبت همـکاری ،همگرایی و آزادسـازی ،بـا برخی آثار منفـی ،همچون
تروریسـم ،جرایـم فراملـی و بیثباتسـازی دولتهـا نیـز همـراه بـوده اسـت (کوهـن،
 .)109 :1984بـه نظـر میرسـد اقـدام جـوزف نای در طـرح مفهوم قدرت نـرم ،بیانگر
توجـه لیبرالهـا بـه افزایـش ارتباطـات فراملـی ،تعـدد مجـاری ارتباطی میـان افراد و
پی گسـترش فنـاوری اطالعات و ارتباطات بوده اسـت (نـای:2004 ،
اعمـال قـدرت در ِ
 .)81تمایـل لیبرالهـا بـه تجددگرایـی و روشـنفکری موجب شـده اسـت که بیشـتر،
بـر ابعـاد مثبـت وابسـتگی متقابـل پیچیـده و انقلاب اطالعاتی تأکیـد کننـد؛ اما این
تحـوالت علاوه بـر آثـار مثبتـی چـون همـکاری ،همگرایـی و آزادسـازی ،برخـی آثار
3. Little
4. liberalism

1. Waltz
2. Buzan
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گستـرش دیپلمـاسی در
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(مورد مطالعه :استـادان
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پژوهشـگران رســانــه)
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منفـی ماننـد تروریسـم ،جرایم فراملی و بیثباتسـازی دولتها را نیز به دنبال داشـته
اسـت؛ بنابرایـن ،میتـوان گفت کـه مهمترین اقـدام لیبرالهـا در نظریهپـردازی نقش
فنـاوری در سیاسـت بینالملـل ،توجـه به تعـدد کنشـگران بینالمللـی و بهرهگیری از
قـدرت نرمافـزاری بـرای دسـتیابی بـه اهـداف مطلوب بوده اسـت.

مدل مفهومی پژوهش
شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

Figure 1. Conceptual model of research

ماهواره

فناوریهای
نوین ارتباطی

فضایمجازی

قدرت

اینترنت

شبکههایاجتماعی
روزنامهنگاری
الکترونیکی

گسترش
دیپلماسی

فرضیههای پژوهش

 فناوریهای نوین ارتباطی در گسترش دیپلماسی نقش دارند. فناوریهـای نویـن ارتباطـی در جابهجایـی قـدرت از فضای حقیقـی به فضایمجازی نقـش دارند.

روش پژوهش

پژوهـش حاضـر بـه صـورت پیمایشـی و بـا اسـتفاده از ابـزار پرسشـنامه انجـام
شـده اسـت .جامعـه آمـاری ،متشـکل از نخبگان (اسـتادان رشـتههای علوم انسـانی
«در رشـتههای ارتباطـات ،روابـط بینالملـل ،علـوم سیاسـی ،جامعهشناسـی،
مردمشناسـی و علـوم اجتماعـی» ،مدیـران ،صاحبنظران و کارشناسـان خبره رسـانه
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در سراسـر کشـور) بـه تعـداد ( 3000نفـر) بـوده و بـا توجه بـه واحد سـطح تحلیل،
 16اسـتان از طریـق روش نمونهگیـری غیـر احتمالـی قضاوتـی در دسـترس انتخاب
شـدند .همچنیـن حجـم نمونه ،با روش نمونهگیری خوشـهای سـهمیهای ،بر اسـاس
جـدول مـورگان  379نفـر بـرآورد شـده و بـا توجـه بـه افزایـش ضریـب دقـت ،بـه
 402نفـر افزایـش یافتـه اسـت .این پژوهـش به شـیوه توصیفی ـ تحلیلـی و با روش
کمـی صـورت گرفتـه اسـت .همچنیـن در تجزیهوتحلیل یافتههـا ،از نرمافـزار Spss
نسـخه  22و نیـز آمارههـای توصیفـی (فراوانـی ،درصـد ،میانگیـن ،انحـراف معیـار،
واریانـس) و تحلیلـی (رگرسـیون و تحلیـل عاملـی) اسـتفاده شـده اسـت .بـا توجـه
بـه پراکندگـی دادههـا ،بـه منظـور شناسـایی مؤلفههـای فناوریهای نویـن ارتباطی
مؤثـر بـر گسـترش دیپلماسـی ،بـرای تجزیهوتحلیـل یافتههـا و تبییـن فرضیههـا،
روش تحلیـل عاملـی بـهکار گرفتـه شـده کـه خـود بـه ترتیـب ،از  4مرحلـه آزمون
بارتلـت( 1بـرای تعیین ضریب همبسـتگی و میـزان نمونه) ،روش اسـتخراجی( 2برای
تعییـن مقادیـر ویژه) ،تشـریح واریانسهـا( 3تعیین مقادیر ویژه و میـزان تغییرپذیری
متغیرهـا) و ماتریـس چرخشـی 4اجـزاء (برای تعیین میـزان بارهای عاملـی متغیرها)
ل شـده اسـت .امـا در اینجـا ،بـرای پرهیـز از طوالنـی شـدن مطلـب ،فقط به
تشـکی 
بخـش ماتریـس چرخشـی کـه بیانگـر نتایـج آزمون بوده ،اشـارهشـده اسـت.

یافتههای پژوهش

الف .یافتههای توصیفی
یافتههـای جـدول  3نشـان میدهـد که افـراد با میـزان تحصیالت فوقلیسـانس
دارای بیشـترین فراوانـی ( )61/4و افـراد دارای مدرک دکتـرا ،دارای کمترین فراوانی
( )13/2هسـتند 25/4 .افـراد نیـز دارای مدرک لیسـانس بودهاند.
جدول  .3توزیع فراوانی سطح تحصیالت پاسخگویان

Table 3. Frequency distribution of respondents’ education level
میزان تحصیالت

فراوانی Frequency

درصد
Percent

لیسانس

102
247
53
402

25.4
61.4
13.2
100

فوقلیسانس
دکترا
جمع

)3. Total Variance Explained(Initial Eigenvalues
4. Rotation sums of Squared Loadings

1. KMO and Bartlett’s Test
)2. Extraction Method: Principal Component Analysis

نقـش فنــــاوریهای
نـویــن ارتبـــاطی در
گستـرش دیپلمـاسی در
عـرصـــهبیـ نالمـلــل
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یافتههـای جـدول  4نشـان میدهد که بیشـترین فراوانی با ( 18/9درصد) به رشـته
تحصیلـی علـوم ارتباطـات اختصاص دارد .همچنین مطابق نتایج ،بیشـتر پاسـخگویان با
( 46/8درصـد) سـاکن اسـتان تهران هسـتند و اسـتانهای گیلان ،هرمـزگان و قزوین،
بـه ترتیـب ،بـا  9درصد 8/5 ،درصـد و  6/5درصـد ،در رتبههای بعدی قـرار دارند.
جدول  .4توزیع فراوانی استان محل خدمت و رشته تحصیلی پاسخگویان

Table 4. Frequency distribution of the respondent province and field
of study of the respondents
نام استان

فراوانی

درصد

تهران
گیالن
هرمزگان
قزوین
ایالم
خراسان رضوی
کهکیلویه و بویر احمد
فارس
لرستان
البرز
سیستان و بلوچستان
چهارمحال و بختیاری
گلستان
خراسان شمالی
آذربایجان شرقی
اصفهان

188
36
34
26
12
16
10
14
18
12
14
10
6
2
2
2

46.8
9
8.5
6.5
3
4
2.5
3.5
4.5
3
3.5
2.5
1.5
0.5
0.5
0.5

جمع

402

100

Percent Frequency

توزیع پراکندگی متغیرهای پژوهش

رشته تحصیلی

فراوانی

درصد

علوم اجتماعی
خبرنگاری
علوم سیاسی
علوم ارتباطات
مدیریت
ادبیات فارسی
زبان انگلیسی
مهندسی کامپیوتر
حقوق
معارف اسالمی
روزنامهنگاری
جغرافیای سیاسی
روانشناسی
علوم تربیتی
مهندسی فنی
فناوری و ارتباطات
سایر
اظهار نشده
جمع

68
74
20
76
12
4
22
8
12
12
10
14
6
2
16
8
18
20
402

16.9
18.4
5
18.9
3
1
5.5
2
3
3
2.5
3.5
1.5
0.5
4
2
4.5
5
100

Percent Frequency

نتیجـه آمـار توصیفـی در خصـوص مؤلفه دیپلماسـی عمومی و رسـانهای نشـان
میدهـد کـه میانگیـن پاسـخها بـرای تمامـی مؤلفههـای مـورد بررسـی بـا ()3/32
درصـد از حـد متوسـط باالتـر اسـت .درعینحـال پایینتریـن میانگیـن بـا ()3/20
درصـد بـه روزنامهنـگاری سـایبری و باالترین آن بـا ( )3/49درصد بـه فضای مجازی
اختصـاص دارد .بـر اسـاس یافتهها ،از نظـر پاسـخگویان ،فناوریهای نویـن ارتباطی
بیشـتر از حـد متوسـط بر گسـترش دیپلماسـی عمومـی و رسـانهای تأثیرگذارند.
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جدول  .5توزیع پراکندگی متغیرهای پژوهش

Table 5. Distribution distribution of research variables
آمارهای توصیفی

درصد

مؤلفهها
انحراف
واریانس مجموع
بسیار میانگین
 Componentبسیار
معیار
کم متوسط زیاد
عددی
زیاد Mean
کم
Std.
شبکههای
ماهوارهای

0.803 0.89619 3.39 11.6 32.2 40.7 15.1 0.5

فضای مجازی
شبکههای
اجتماعی

-

1388 0.704 0.83897 3.49 12.6 33.7 43.7 10.1

26.6 46.7 16.1 1.5

اینترنت،
موتورهای 4
جستجوگر و...
روزنامهنگاری
سایبر

398

9

1296 0.786 0.88634 3.26

1290 0.939 0.96910 3.24 10.6 26.1 44.2 15.1

8.5 23.6 48.7 17.6 1.5

1274 0.776 0.88069 3.20

میانگین (جمع) 4.5 34.2 50.3 10.6 0.5

1320 0.549 0.74121 3.32

ب .یافتههای استنباطی
فرضیـه  :1فناوریهـای نویـن ارتباطـی در جابهجایی قـدرت از فضـای حقیقی
بـه فضای مجـازی نقـش دارند.
جدول  .6ضرایب رگرسیون چند متغیره به روش همگانی

Table 6. Multivariate regression coefficients by general method
نام متغیرها
Variable
عدد ثابت

شبکههای ماهوارهای
فضای مجازی

شبکههای اجتماعی

اینترنت و موتورهای جستجوگر
روزنامهنگاری سایبری

سطح
ضریب
ضریب
مقدار
ضریب
معناداری
استاندارد تعدیلشده
آزمون t
B.
Sig.
Beta
S.E

0.498
0.259
0.192
0.287
0.201
0.258

0.165
0.049
0.049
0.049
0.050
0.057

---0.237
0.184
0.284
0.224
0.271

3.024
5.342
3.877
5.797
3.990
3.601

0.003
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

در بررسـی این فرضیه ،از آزمون رگرسـیون چند متغیره اسـتفاد ه شـده اسـت و نقش
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هریـک از ابعـاد متغیـر مسـتقل فناوریهـای نوین ارتباطی (شـبکههای ماهـوارهای ،فضای
مجازی ،شـبکههای اجتماعی ،اینترنت و موتورهای جسـتجوگر و روزنامهنگاری سـایبری)
در تغییـرات متغیـر وابسـته (جابهجایـی قـدرت از فضـای حقیقـی به فضـای مجازی) مورد
تجزیهوتحلیـل قـرار گرفتـه اسـت .بـر اسـاس نتایج؛ ضریب تعیین رگرسـیون چند متغیری
بـه روش ورود همگانـی  5متغیـر فـوق ،بـه مقـدار ( ) R=0/531بـا سـطح معنـاداری بیـش
ت آمـده
از  99درصـد )F = 88/617، Sig = 0/000( ،معنـیدار اسـت .ضریـب تعییـن بهدسـ 
) ) R2 =0/525نیـز بـه ایـن معناسـت کـه بیـش از  55درصـد کل واریانـس جابهجایی قدرت
بـا ایـن  5بعـد متغیـر مسـتقل (فناوریهـای نویـن ارتباطی) قابل پیشبینی اسـت و حدود
 45درصد دیگر ،به سـایر متغیرها وابسـته اسـت.
فرضیـه  :2فناوریهای نویـن ارتباطی در جابهجایی قدرت از طریق دیپلماسـی
عمومی و رسـانهای نقش دارند.
جدول  .7ماتریس عاملی ابعاد گسترش دیپلماسی

Table 7. Factor matrix of dimensions of diplomacy expansion
فضای مجازی و
شبکههای اجتماعی
(فارسیزبان)

روزنامهنگاری مجازی

تلویزیونهای
فرا سرزمینی

موتورهای جستجوگر

عامل فضای مجازی و
شبکههای اجتماعی عام

5

4

3

2

1

0.135

0.087 0.092 0.838 0.077

0.078

0.155 0.107 0.873 0.072

0.064

0.341 0.195 0.763 0.076

0.610

-0.029 -0.025 0.574 0.150

0.093

0.582 0.206 0.492 0.205

0.083

0.624 -0.210 0.384 0.256

گویههای سنجش

 -1در موفقیت دیپلماسی دولتها در سطح
بینالملل نقش دارد.
 -2در تقویت و گسترش دیپلماسی عمومی
نقش دارد.
 -3در افزایش قدرت و تأثیر دیپلماسی
رسانهای نقش دارد.

 -4در تقویت دیپلماسی جمهوری اسالمی
ایران در سطح بینالملل نقش دارد.

 -5در موفقیت دیپلماسی دولتها در سطح
بینالملل نقش دارد.
 -6در تقویت و گسترش دیپلماسی عمومی
نقش دارد.
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ادامه جدول 07
فضای مجازی و
شبکههای اجتماعی
(فارسیزبان)

روزنامهنگاری مجازی

تلویزیونهای
فرا سرزمینی

موتورهای جستجوگر

عامل فضای مجازی و
شبکههای اجتماعی عام

5

4

3

2

1

0.136

0.697 0.113 0.309 0.218

0.699

0.376 -0.025 0.225 0.147

0.224

0.758 0.235 0.058 0.192

0.171

0.683 0.436 0.080 0.089

0.171

0.745 0.283 0.055 0.194

0.716

0.336 0.222 -0.036 -0.099

0.091

0.212 0.759 0.103 0.346

0.121

0.262 0.805 0.183 0.295

0.042

0.174 0.841 0.109 0.248

0.563

0.059 0.566 0.123 0.259

0.080

0.208 0.350 0.060 0.758

0.045

0.235 0.271 0.057 0.843

0.007

0.347 0.310 0.160 0.753

0.514

0.081 0.167 0.248 0.635

گویههای سنجش

 -7در افزایش قدرت و تأثیر دیپلماسی
رسانهای نقش دارد.

 -8در تقویت دیپلماسی جمهوری اسالمی
ایران در سطح بینالملل نقش دارد.

 -9در موفقیت دیپلماسی دولتها در سطح
بینالملل نقش دارد.
 -10در تقویت و گسترش دیپلماسی
عمومی نقش دارد.

 -11در افزایش قدرت و تأثیر دیپلماسی
رسانهای نقش دارد.

 -12در تقویت دیپلماسی جمهوری اسالمی
ایران در سطح بینالملل نقش دارد.
 -13در موفقیت دیپلماسی دولتها در
سطح بینالملل نقش دارد.

 -14در زمینه تقویت و گسترش دیپلماسی
عمومی نقش دارد.
 -15در افزایش قدرت و تأثیر دیپلماسی
رسانهای نقش دارد.

 -16در تقویت دیپلماسی جمهوری اسالمی
ایران در سطح بینالملل نقش دارد.
 -17در موفقیت دیپلماسی دولتها در
سطح بینالملل نقش دارد.
 -18در تقویت و گسترش دیپلماسی
عمومی نقش دارد.

 -19در افزایش قدرت و تأثیر دیپلماسی
رسانهای نقش دارد.

 -20در تقویت دیپلماسی جمهوری اسالمی
ایران در سطح بینالملل نقش دارد.

نقـش فنــــاوریهای
نـویــن ارتبـــاطی در
گستـرش دیپلمـاسی در
عـرصـــهبیـ نالمـلــل
(مورد مطالعه :استـادان
دانشگـاه،کـارشناسان و
پژوهشـگران رســانــه)
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مطابـق یافتههـا ،نتایـج تحلیـل عاملـی روی  20متغیر مؤثر بـر جابهجایی قدرت
از طریق گسـترش دیپلماسـی عمومی و رسـانهای ،منجر به شناسـایی  5عامل اصلی
بـا نامهای زیر شـده اسـت:
عامـل فضای مجازی و شـبکههای اجتماعـی (عام) ،عامل موتورهای جسـتجوگر
(اینترنـت) ،عامل تلویزیونهای فراسـرزمینی (ماهـواره) ،عامل روزنامهنگاری سـایبر،
عامـل فضـای مجازی و شـبکههای اجتماعی (فارسـیزبان).
در تأییـد فرضیـه پژوهش میتـوان چنین نتیجـه گرفت 5 :عامل شناساییشـده
در بخـش فناوریهـای نویـن ارتباطـی ،بـر جابهجایـی قـدرت از طریـق گسـترش
دیپلماسـی عمومـی و رسـانهای تأثیرگذارنـد .از میـان عوامـل مـورد بررسـی ،عامـل
فضـای مجـازی و شـبکههای اجتماعـی (عـام) بیشـترین سـهم را در گسـترش
دیپلماسـی عمومـی و رسـانهای دارد .همچنیـن یافتههـا نشـان میدهـد کـه ،از
نظـر پاسـخگویان از بیـن  5عامـل مـورد بررسـی ،ایـن فضـای مجازی و شـبکههای
اجتماعـی فارسـیزبان داخلی هسـتند کـه در تقویت دیپلماسـی جمهوری اسلامی
ایـران نقـش بیشـتری ایفـا کردهانـد.

بحث و نتیجهگیری

توسـعه و تحـول شـتابان فناوریهای ارتباطاتـی و اطالعاتی در چهـار دهه اخیر،
بـا تأثیـر بـر پدیـده جهانیشـدن ،ابعـاد گوناگـون زندگـی بشـر را متحول سـاخته و
دامنـه ایـن تحـوالت در حـوزه روابـط بینالملـل ،زمینـه کاهـش و اقتـدار دولتها و
افزایش کنشـگران غیردولتی را در گسـتره جهانی فراهم کرده اسـت .در همین حال،
پیچیـده شـدن شـرایط جهانی ،ظهـور بازیگران جدیـد و رقابت با دولتهـا ،منجر به
ظهـور دیپلماسـی نوینـی بـا محوریت دیپلماسـی عمومی ،رسـانهای و مجازی شـده
اسـت .در همیـن زمینـه ،پژوهـش حاضـر ،درصدد شـناخت نقش فناوریهـای نوین
ارتباطـی در گسـترش دیپلماسـی در عرصـه بینالملـل اسـت .بـر اسـاس یافتههـا،
مؤلفههـای فناوریهـای نویـن ارتباطـی در انتقـال عناصـر قـدرت از جهـان حقیقی
بـه جهـان مجـازی نقـش دارنـد و در ایـن میـان ،متغیرهـای اینترنـت و شـبکههای
مجازی ،بیشـترین سـهم را در گسـترش دیپلماسـی در عرصه بینالمللی داشـتهاند.
مـرور یافتههـای پژوهـش و مقایسـه آن بـا پژوهشهـای پیشـین در خصـوص رابطه
متغیرهـا؛ نقـش فناوریهـای نویـن ارتباطی در گسـترش دیپلماسـی ،معنـادار بودن
نتایـج مطالعـات صـورت گرفتـه را تأییـد میکنـد .در ایـن زمینـه ،نتایـج مطالعـات
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سـلطانینژاد و همـکاران ( ،)1395صدرپـور و همـکاران ( )1395و نیـز رنجکـش و
میـری کالهکـج ( )1391منطبـق بـا یافتههای این پژوهش ،از گسـترش دیپلماسـی
و ظهـور دیپلماسـی نویـن تحـت تأثیـر فناوریهـای نویـن حکایـت دارد .بـر ایـن
اسـاس ،فناوریهـای نویـن ارتباطـی با محوریـت اینترنت ،بـه ظهور نـوع جدیدی از
دیپلماسـی ،بـا عنـوان دیپلماسـی مجازی منجر شـدهاند و میـزان دسترسـی و نفوذ
دسـتگاههای دیپلماتیـک را بـه مخاطبان کشـورهای دیگر بهشـدت افزایـش دادهاند.
نتایـج ایـن مطالعـه نشـان داد ،اینترنـت و فضـای مجـازی در گسـترش دیپلماسـی
سـهم بسـزایی دارند.
ازنظـر نـای ( ،)1990رویکـرد دولتها به فضای مجازی و تلاش آنها برای اجرای
بخـش عمـدهای از فعالیتهـای دیپلماتیـک از طریق ایـن فضا ،ناشـی از ویژگیهای
منحصربهفـرد فضـای مجـازی و قابلیتهـای فراتصـوری اسـت کـه دولتهـا را بـه
انجـام امـور کنترلـی ،تغییر رفتـار و اعمال قدرت غیرمسـتقیم بـا روش اقناع ،ترغیب
میسـازد .نتایـج ایـن مطالعـه نشـان میدهـد کـه از میـان مؤلفههای مورد بررسـی،
فضـای مجـازی و شـبکههای اجتماعـی در بـه چالش کشـیدن دیپلماسـی سـنتی و
فراهم سـاختن بسـتر الزم برای ظهور دیپلماسـی نوین نقش بیشـتری ایفا میکنند.
در همیـن زمینـه ،نتایـج پژوهشهـای سـجادپور و همـکاران ( ،)1390صدرپـور و
سـلطانینژاد حاکـی از ایـن اسـت کـه گسـترش فنـاوری فضای مجـازی با اسـتفاده
از ظرفیـت سـاختارهای اینترنتـی ،ایـن امـکان را بـرای سیاسـتگذاران جهانی فراهم
کـرده اسـت کـه از طریـق تعامل بـا سـایر بازیگـران ،ماننـد شـرکتهای چندملیتی
و سـازمانهای مردمنهـاد ،اسـتفاده از دیپلماسـی عمومی ،رسـانهای و مجـازی را در
دسـتور کار دسـتگاه سیاسـت خارجی قـرار دهند.
بـا توجـه به نقـش بارز نظریهها در شـکلگیری تحـوالت فناورانـه و تأثیرگذاری
بـر سـایر پدیدههـا ،بهاختصـار ،نقـش دو رهیافـت رئالیسـم و لیبرالیسـم را در تغییر
و تحـوالت فنـاوری ارتباطـات و اطالعـات و تأثیـر آن بـر تحـوالت فضـای بینالملل
بررسـی میکنیم.
همانگونـه کـه در چارچـوب نظـری گفته شـد ،در رهیافت واقعگرایـی ،دولتها
بازیگـران اصلـی صحنـه سیاسـت بینالملـل هسـتند و نقـش بازیگـران غیردولتـی،
صرفـاً در چارچـوب روابـط میـان دولتهـا پذیرفتـه اسـت .آنهـا نیـروی نظامـی
کارآمـد را پشـتوانهای بـرای موفقیـت دیپلماسـی ارزیابـی میکننـد و بـه هیچیک از
سـازمانهای بینالمللـی در برقراری صلح اعتقـادی ندارند؛ بـرای افزایش بازدارندگی

نقـش فنــــاوریهای
نـویــن ارتبـــاطی در
گستـرش دیپلمـاسی در
عـرصـــهبیـ نالمـلــل
(مورد مطالعه :استـادان
دانشگـاه،کـارشناسان و
پژوهشـگران رســانــه)
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نیـز بـه موازنـه قـدرت روی میآورنـد .نـگاه واقعگرایـانبـه فنـاوری ،نگاهـی ابزاری
اسـت و از هرگونـه فنـاوری که باعث تقویـت توانمندیهای نظامـی و حفظ و تحکیم
قـدرت شـود ،اسـتقبال میکننـد؛ بهعبارتدیگـر ،از نظـر واقعگرایان ،نقـش تحوالت
و نوآوریهـای فناورانـه صرفـاً در چارچـوب توانمندسـازی نیـروی نظامـی و حفـظ
قـدرت دولـت و حاکمیـت بـا تأثیـر نسـبی بر کنشـگران قابلبررسـی اسـت .بـا این
حـال ،کوهـن ( ،)1984از اندیشـمندان نـو واقعگـرا ،برایـن نکتـه تأکید کرده اسـت
کـه تحـوالت فناورانـه ،علاوه بر آثار مثبـت همـکاری ،همگرایی و آزادسـازی ،آثاری
منفـی ،همچـون تروریسـم ،جرایـم فراملـی و بیثباتسـازی دولتهـا را نیـز در پـی
داشـته اسـت .در مقابـل؛ بازدارندگـی و توازن قـدرت در رهیافت لیبرالیسـم ،بر اهرم
مذاکـره و همـکاری دولتهـا بـا سـازمانهای بینالمللـی و کنشـگران غیردولتـی
اسـتوار اسـت .لیبرالهـا بهجـای تمرکـز بر قـدرت نظامـی ،برافزایـش توانمندیهای
اقتصـادی تأکیـد میورزنـد و سیاسـت بینالملـل را صحنـه مذاکـره و دیپلماسـی را
سـازوکار ایجـاد موازنـه میـان دولتهـا معرفـی میکنند.
از منظـر اندیشـمندان لیبرال ،فنـاوری ارتباطات و اطالعات ،علاوه بر بخشهای
نظامـی و دولتهـا ،در سـطح شـرکتها ،گروههای تروریسـتی و فعـاالن جنبشهای
اجتماعـی نیـز تغییـرات وسـیعی ایجاد کرده اسـت .مطالعات روزنا و سـینگ ،ترجمه
سـلطانینژاد )1395( ،نشـان میدهـد؛ علاوه بر حوزههـای نظامی ،سـایر ابعاد نظام
بینالمللـی نیـز تحـت تأثیر فنـاوری اطالعات و ارتباطـات تغییرات عمیقـی را تجربه
کـرده اسـت .او از ظهـور موضوعات جهانگسـتر ،قاچاق مواد مخـدر و کاهش کارایی
دولـت ،بهعنـوان مصادیـق ایـن تغییر نام میبـرد .در مجمـوع میتوان گفـت :از نظر
واقعگرایـان ،فنـاوری بهعنـوان بافتـاری تلقـی میشـود کـه نقـش مهمـی در تدوین
راهبردهـای نظامـی ،تقویـت ظرفیـت تعاملـی نظـام بینالملـل و ظهـور کنشـگران
جدیـد ایفـا میکنـد؛ امـا از منظـر لیبرالیسـم ،تأثیرگـذاری فنـاوری ارتباطـات و
اطالعـات ،محـدود بـه توانمندسـازی حـوزه نظامـی نیسـت و حوزههـای اقتصـادی،
سیاسـی و فرهنگـی را نیـز دربـر میگیـرد .آنـان تعـدد کنشـگران بینالمللـی و
بهرهگیـری از قـدرت نرمافـزاری را نیـز به نقش تحـوالت فناورانه معطـوف میکنند.
البته با وجود اختالفات نظری دو رهیافت رئالیسـم و لیبرالیسـم ،در مناظرههای
دو دیـدگاه در حـوزه سیاسـت خارجـی ،بهنوعـی ،شـاهد همگرایـی نظری بیـن آنها
هسـتیم .بـرای مثـال؛ اسـتفاده از ابزار نظامـی بهعنوان پشـتوانه دیپلماسـی ،افزایش
ظرفیـت بازدارندگـی و برقـراری تـوازن قـدرت از سـوی هـردو رهیافـت مـورد توجه
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قـرار گرفتـه اسـت؛ امـا میـزان سـرمایهگذاری لیبرالها بهویـژه دولـت ایاالتمتحده
امریـکا بـرای پیشـبرد اهـداف سیاسـی و فرهنگی این کشـور در سـایر نقـاط جهان،
بـا دولتهـای واقعگـرا و یـا هیـچ کشـوری قابلمقایسـه نیسـت .مطالعـه وقایـع
دیمـاه سـال  1398در جمهوری اسلامی ایـران و منطقه خاورمیانـه بهعنوان مدلی
مناسـب ،علاوه بـر تبییـن جایـگاه مسـلط رهیافـت لیبرالیسـم در اقدامـات دولـت
ایاالتمتحـده امریـکا در عرصـه بینالملـل ،کارکـرد فناوریهـای نویـن ارتباطـی و
اطالعاتـی در تحـوالت جهانـی و نقش دیپلماسـی نوین در جریان ایـن تحوالت را به
نحـو بارزی آشـکار میسـازد .بررسـی اجمالـی اخبار شـبکه خبر ،بخشهـای خبری
سـاعت  20:30شـبکه دو و خبر سـاعت  21شـبکه یک سـیمای جمهوری اسلامی
ایـران از تاریـخ  13تـا  20دیمـاه  1398نشـاندهنده مـوارد زیر اسـت؛
 )1اسـتفاده از توانمنـدی نظامـی برای پشـتیبانی از دیپلماسـی سیاسـی (حمله
موشـکی پهپادهـای امریکایـی بـه خـودرو حامـل شـهید سـپهبد قاسـم سـلیمانی
فرمانـده سـپاه قـدس ایـران و ابومهدیالمهنـدس فرمانـده حشدالشـعبی عـراق در
بغداد)
 )2اسـتفاده از قـدرت نظامـی بـرای تحکیم مواضـع دیپلماتیک (حمله موشـکی
ایـران بـه پایگاه نظامیـان امریـکا در عیناالسـد در عراق)
 )3اسـتفاده از دیپلماسـی رسـانهای بـرای پیشـبرد اهـداف سیاسـت خارجـی از
طریـق بازتـاب اخبـار ایـن دو رویـداد و بررسـی پیامدهـای احتمالـی آن در سـطح
منطقـه و جهان
 )4بهرهگیـری از دیپلماسـی عمومـی (ارسـال گسـترده پیام از سـوی طیفهای
مختلـف مـردم بهویـژه توئیـت چهرههـای شـاخص هنـری امریکایـی از طریـق
شـبکههای اجتماعـی فضـای مجـازی)
 )5اسـتفاده گسـترده از دیپلماسـی مجـازی (بسـیاری از پیامهـای سـران
کشـورها بهویـژه امریـکا و ایـران ،پیـش از انعکاس در رسـانههای جمعـی ،در فضای
مجـازی منتشـر میشـد .چهرههـای سرشـناس هالیـوودی و بسـیاری از مخالفـان
رئیسجمهـور امریـکا ،دیدگاههـا و مکنونـات قلبـی خـود را از طریق فضـای مجازی
منعکـس میکردنـد).
نقـش فناوریهـای نویـن ارتباطـی در گسـترش دیپلماسـی دولـت جمهـوری
اسلامی ایـران ،یکـی دیگـر از موضوعـات مـورد مطالعـه در پژوهـش حاضـر اسـت.
یافتههـا در ایـن بخـش بهطورکلـی ،بـر رابطـه بیـن مؤلفههـای فناوریهـای نویـن
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ارتباطـی و رویکـرد دیپلماسـی کشـور در اسـتفاده از ابزارهـای نویـن ارتباطـی و
رسـانهای در حـوزه دیپلماتیـک تأکیـد دارنـد .از نظـر پاسـخگویان از میـان  5عامل
مـورد نظـر ،فضـای مجـازی و شـبکههای اجتماعـی فارسـیزبان داخلـی ،بهعنـوان
دو مؤلفـه کارآمـد در دیپلماسـی عمومـی مـدرن ،در تقویـت دیپلماسـی جمهـوری
اسلامی ایـران نقـش بیشـتری ایفـا کردهانـد.
شـناخت نقـش فناوریهـای نوین ارتباطـی در جاجایی قـدرت از فضای حقیقی
بـه فضـای مجـازی در عرصـه بینالملـل ،یکی دیگـر از مفروضات این پژوهش اسـت
کـه پژوهشـگر بـا اتـکا بـه نظریـات «جابهجایـی در قـدرت» آلویـن تافلـر« ،انتقـال
قـدرت و انتشـار قـدرت» جـوزف نـای و «سـاختارهای جهانـی جدید» جیمـز روزنا،
نسـبت بـه مطالعـه آن اقدام کرده اسـت.
نگارنـدگان بـاور دارنـد؛ درحالیکه بیشـتر امور جهانـی ،اعم از اقتصاد ،سیاسـت،
تجـارت ،فرهنـگ ،حمـلو نقـل ،امـور نظامـی و تهدیدهـای فیزیکـی ،روانـی و ...از
طریـق بسـتر بـدون افـق اینترنـت گـذران میکننـد ،فراینـد جابهجایـی قـدرت از
فضـای حقیقـی بـه فضـای مجـازی یـا بـه عبارتـی ،جابهجایـی قـدرت از ابزارهای با
ماهیـت مـادی بـه ابزارهـای با ماهیـت غیرمادی که از گذشـته آغازشـده اسـت ،در
آینـده با سـرعت و شـدت بیشـتری ادامـه خواهـد یافت.

پیشنهادها

در شـرایطی کـه تلویزیـون هنـوز بهتریـن مرجـع بـرای جلـب افـکار عمومـی
اسـت ،تمرکز و برنامهریزی دسـتگاه دیپلماسـی کشـور برای بهرهگیری از سـرمایهها
و ظرفیتهـای بسـیار عظیـم شـبکههای رادیویـی و تلویزیونـی داخلـی و خارجـی
س تـیوی ،العالـم ،الکوثـر،
سـازمان صداوسـیما ،بهویـژه شـبکههای جهانـی پـر 
آیفیلـم و هیسـپان تـیوی ،برای پیشـبرد اهداف کالن و راهبردی سیاسـت خارجی
جمهـوری اسلامی ایـران امـری ضروری اسـت.
از طریـق وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات ،بـرای تکمیل زیرسـاختهای
سـایبری ،فعالیت فراگیر رسـانهها و انتشـار جهانی نشـریهها و روزنامههای الکترونی،
اقدامات الزم صـورت پذیرد.
از طریـق وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات ،زیرسـاختهای الزم بـرای
دسترسـی آسـان ،کمهزینـه ،فراگیـر و تعاملـی مـردم سراسـر میهـن اسلامی بـه
تمامـی شـبکههای رادیویـی و تلویزیونـی جمهـوری اسلامی ایـران فراهـم شـود.
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رسـانهها بـا بسـیج افـکار عمومـی در داخل و تأثیر بـر افکار عمومـی در خارج،
در راه حمایـت و پیشـبرد اهـداف دسـتگاه دیپلماسـی گام برمیدارند .الزم اسـت که
سـازمان صداوسـیما نیـز بـا پوشـش آرا و اندیشـههای جریانهـای مختلف سیاسـی
و فرهنگـی در چارچـوب قانـون اساسـی کشـور ،برای حفـظ مرجعیت رسـانهای نزد
افـکار عمومـی اقدامات الزم را صـورت دهد.
توسـعه همکاریهـای دوجانبـه سـازمان صداوسـیما و سـازمانهای رسـانهای
جهـان بـرای آشـنایی مـردم کشـورهای مختلف بـا ظرفیتهـای سیاسـی ،فرهنگی،
اقتصـادی و گردشـگری جمهـوری اسلامی ایـران از اهمیـت زیادی برخوردار اسـت.
دانشـگاه صداوسـیما بهمنظـور تربیـت نیروهـای حرفـهای و آشـنا سـاختن
آنـان بـا مبانـی ابعـاد مختلـف دیپلماسـی نوین بهویژه رسـانهای ،به تأسـیس رشـته
دیپلماسـی رسـانه در مقطـع کارشناسسـی ارشـد اقـدام کنـد.
یکی از ضعفهای سـاختاری دسـتگاه دیپلماسـی کشـور ،نبود متولی مشخص
برای سـازماندهی رسـانهها اسـت ،الزم است سـاختاری برای نهادینه شدن و پیگیری
آن طراحـی شـود تـا مجموعههای سیاسـی در بخشهای مختلف ،رفتارهـای خود را
بـا جهتگیری کالن سیاسـت خارجی کشـور تنظیم کنند.
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