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حميده رشادت جو ،ميالد عباس رشيدي

و ارتباطات که مرزهاي جغرافيايي را درنورديده و

مقدمه
در دنياي امروز ما با پديدهاي تحت عنوان رسانه

تحوالت عظيم را به بشريت تقديم کرده است ،حجم

مواجه هستيم؛ رسانهاي که داراي قدرت بسيار باال و

باالي اطالعات و آگاهيهاي جديد به سهولت از طريق

نفوذي عميق در افکار عمومي تمام جوامع و کشورها

شبکههاي اطالعاتي در دسترس عموم قرار ميگيرد

ميباشد .وقتي صحبت از ديپلماسي فرهنگي به ميان

(دانايي  .)71 ،7197در ميان نظرياتي که در ارتباط با

ميآيد ،بايد بگوييم که يکي از مؤلفهها و مواردي که از

تأثير رسانهها بر روابط خارجي مطرح شدند نظريات
1

اهميت بااليي در ديپلماسي فرهنگي برخوردار ميباشد،

سازه گرايان از جايگاه ويژهاي برخوردار بودند .الزم

افکار عمومي است .منظور از ديپلماسي فرهنگي تالش

به ذکر است در سالهاي پاياني قرن بيستم و آغاز قرن

براي درک ،مطلع ساختن ،مشارکت دادن و تأثير

حاضر ،عبارات و مفاهيم متنوعي به ادبيات روابط

گذاردن بر مردم ديگر کشورهاست .ديپلماسي فرهنگي

بينالملل و علوم ارتباطات اضافه شدند که از آن جمله

به عنوان يک ابزار کارآمد و قابل انعطاف در سياست

2

ميتوان به واژههايي چون تله ديپلماسي  ،سايبر
3

4

خارجي ،زمينهساز ارتقاي سطح روابط دولتها و به

ديپلماسي  ،مديا ديپلماسي و غيره اشاره کرد که

تبع آن افزايش تفاهم ميان ملتها و ايجاد صلح و ثبات

همگي ناظر بر نقش رسانه در عرصههاي گوناگوناند.

بينالمللي است .اين ابزار مهم ،از طريق گسترش

حال با توجه به گستردگي و کارکردهاي مختلف رسانه

مبادالت فرهنگي  -هنري ،توسعه همکاريهاي علمي

در عصر حاضر و ميزان باالي تأثيرگذاري آن بر افکار

– آموزشي و تعامل ميان نخبگان جوامع ،آموزش زبان

عمومي ،سؤال اصلي اين تحقيق عبارت است از اينکه

و رفع موانع موجود زباني ،بسترهاي مناسب درک

آيا رسانه توانسته است در ديپلماسي فرهنگي نقش

متقابل جوامع انساني از يکديگر را فراهم ميآورد

مؤثري داشته باشد؟

(صالحي اميري و محمدي .)770-777:7119 ،گسترش
ارزشهاي ملي ،يکي از اهداف اصلي ديپلماسي

فايده و هدف پژوهش

فرهنگي است .يکي از راههاي پيشبرد ارزشها ،يافتن

يکي از حساسترين مسائل مديريت استراتژيک

ارزشهاي مشابه در ديگر فرهنگها و پيوند زدن ميان

فرهنگي ،مکانيسم بهکارگيري ابزار و ظرفيتهاي

آنهاست .در فرآيند ديپلماسي فرهنگي ،فرهنگ يک

فرهنگي براي تأثير بر افکار عمومي و دولتهاي ساير

ملت به جهان بيرون عرضه ميشود و خصوصيات

کشورها ميباشد؛ و نيز يکي از نيازهاي اساسي

فرهنگي ملتها در سطوح دوجانبه و چندجانبه تبادل

کشورها در جهت پيشبرد ديپلماسي فرهنگي ،هماهنگي

مييابند.

و مکمل بودن آن با رسانه است .بنابراين رسانه و
نقشي که آن در جهان امروز در ديپلماسي فرهنگي ايفا
ميکند براي تعامل ميان رسانه و ديپلماسي فرهنگي،

بيان مسئله
از ميان عناصر و مؤلفههاي مؤثر در سياست

امري ضروري است.

خارجي کشورها (سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي

هدف کلي :شناسايي جايگاه و نقش رسانه در

و نظامي) هيچ کدام به اندازهي عامل فرهنگي پايدارتر

ديپلماسي فرهنگي از ديدگاه اساتيد حوزهي ارتباطات،

و تأثيرگذارتر از ديپلماسي فرهنگي نيست (صالحي

مديريت امور فرهنگي و علوم سياسي واحد علوم و

اميري و محمدي  .)1 ،7119امروزه با انقالب اطالعات

تحقيقات.

2
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اهداف ويژه

عبارتند از :جامعه پذير کردن؛ سرگرمي؛ نظارت؛

 )1شناسايي نقش رسانه در تبادل فرهنگي از ديدگاه

تفسير؛ پيوند (طلوعي .)90 ،7111

جامعه آماري.
 )2شناسايي نقش رسانه در اشاعه فرهنگي از ديدگاه
جامعه آماري.

اثرات شناختي ،نگرشي و رفتاري رسانهها
اثرات شناختي رسانهها به آنچه افراد ياد ميگيرند

 )3شناسايي نقش رسانه در فرهنگ پذيري از ديدگاه
جامعه آماري.

و به خاطر ميسپارند مربوط است؛ يادگيري ممکن
است رسمي باشد که به اين معني است که افراد
اطالعاتي که ميخواهند بدانند را جستجو ميکنند؛
اثرات شناختي رسانهها عبارتند از :افزايش غيرعادي

ادبيات پژوهش
رسانه

5

حافظه ،کلي گويي ،آشکار کردن رموز ،تنظيم برنامه

واژه رسانه به گردآوري انواع مختلفي از

کاري و قالببندي (هارپر  .)011 ،7197رسانهها

تکنولوژيهاي ديداري و شنيداري با هدف ارتباط بر

همچنين ميتوانند اثرات نگرشي داشته باشند ،يعني

ميگردد (دانايي  .)27 ،7197در دانشنامه علوم

اثراتي که ديدگاه افراد را تغيير ميدهند ،يا تقويت

اجتماعي ،رسانه (رسانه جمعي) بدين گونه تعريف

ميکنند (ديفلور  .)00 ،7118اثرات رفتاري رسانهها

شده است :رسانههاي گروهي يک نهاد اجتماعي را

سالها کار بسياري از محققين را آسان کرده است ،به

تشکيل ميدهند که به توليد و توزيع دانش و در حيطه

اين دليل که دانشمندان علوم اجتماعي ميخواهند اثر

فراتر از کلمات ميپردازند و داراي مشخصهاي برجسته

رسانهها بر چگونگي عملکرد افراد و چگونگي تأثير

و بارز چون استفاده نسبي از فن آوري پيشرفته در

اعمال آنها بر جامعه را مشخص کنند؛ هرچند

توليد و پخش پيامها ميباشند  .نظاممندي و قواعد

رسانههاي گروهي بر افراد تأثير ميگذارند بايد به

اجتماعي موجود در اين نهاد و سمت و سوي پيامها،

خاطر داشت که اثر بر طرز فکر و عملکرد افراد شامل

مخاطبين گستردهاي را در بر ميگيرد که براي فرستنده

خانواده ،دوستان و گروههايي که افراد متعلق به آن

پيام مشخص نيست (.)Kuper 2009, 511

هستند نيز ميشود؛ برخي اثرات رفتاري رسانهها

انواع مختلف رسانه عبارتند از :متن ،صوت،

همچون «فعال سازي» و «تقليد» فيالبداههاند ولي

گرافيک ،انيميشن و انواع شبيهسازيها؛ رسانهها از نظر

برخي ديگر از اثرات رفتاري که طوالني مدت هستند

مفهومي به دو گروه تقسيم ميشوند :رسانههاي منطقي:

عبارتند از« :شکل گيري عادت» و «القيدي» (معتمدنژاد

شامل تبليغات و روابط عمومي ،روزنامهنگاري ،زبان

 .)11 ،7118با توجه به اينکه رسانههاي مد نظر ما در

نوشتاري ،زبان گفتاري و...؛ رسانههاي فيزيکي:

اين پژوهش ،رسانههاي نوين ارتباطي ،شامل اينترنت و

تلويزيون ،راديو ،روزنامه و( ...ساروخاني  81 ،7119و

ماهواره (تلويزيون سيارهاي) ميباشد ،به توضيح

)89؛ و با توجه به نوع ارتباط ،رسانهها به دو گروه

مختصر آنها ميپردازيم.

تقسيم ميشوند :رسانههاي شخصي يا انفرادي؛
رسانههاي جمعي (محمدي فر  )202 ،7119و همچنين
برخي از مهمترين کارکردهاي رسانهها به طور خالصه

اينترنت
اينترنت در معناي عمومي ،مجموعهاي از شبکهها
است که اوالً به صورت فيزيکي به هم متصلاند ،ثانياً
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3

حميده رشادت جو ،ميالد عباس رشيدي

ميتوانند با يکديگر ارتباط برقرار کنند و منابع

به عنوان نمايشگر رايانه مورد استفاده قرار گيرد و به

اطالعاتي را با هم به اشتراک بگذارند و ثالثاً اين که

دريافت

ماهواره،

قادرند در کنار هم به صورت يک شبکه واحد عمل

فرستندههاي تلويزيوني کابلي و به ويژه اينترنت بپردازد

کنند؛ براي اينکه چنين شبکهاي بتواند کار کند ،شبکهها

(محسني .)81 ،7118

اطالعات

ارسالي

از

سوي

و رايانههاي موجود در اينترنت بايد به صورت کلي از
دو طريق زير عمل کنند:

فرهنگ

 همگي براي برقراري ارتباط با يکديگر از زبانمشترکي استفاده کنند؛

6

فرهنگ عبارت است از کيفيت يا شيوه بايسته يا
شايسته براي آن دسته از فعاليتهاي حيات مادي و

 -مترجم و مفسر مناسب را براي درک زبان يکديگر

معنوي انسانها که مستند به طرز تعقل سليم و

به کار گيرند؛

احساسات تصعيد شده آنان در حيات معقول تکاملي

اين زبان مشترک با استفاده از مجموعهاي از

باشد (جعفري .)70 ،7111

پروتکلهاي نرمافزاري به نام  IP/tcpفراهم ميشود
(دانايي  711 ،7197و  .)719اينترنت داراي سه جزء

فرهنگ سياسي

7

اصلي و اوليه ميباشد؛ پست الکترونيکي يا ،e-mail

فرهنگ سياسي عبارت است از مجموعه باورها،

شبکه کاربر ( )usenetو شبکه گسترده جهاني ()www

گرايشها ،بينشها ،ارزشها ،معيارها و عقايدي که در

(هارپر  .)80 ،7197به طور کلي ويژگيهاي اين

طول زمان در يک جامعه شکل ميگيرد و تحت تأثير

سرويس اطالعاتي عبارتند از :گستردگي حوزه

وقايع ،روندها و تجربيات تاريخي از نسلي به نسل

دسترسي؛ سرعت دسترسي؛ سهولت دسترسي؛ تنوع و

ديگر منتقل ميشود؛ در قالب فرهنگ سياسي نهادها،

صرفهجويي (فرهنگي و آذري .)88 ،7111

رفتارها ،ساختارها و کنشهاي سياسي براي نيل به
هدفهاي جامعه شکل ميگيرد؛ همانگونه که مشاهده

تلويزيون سيارهاي (ماهواره)
ماهوارههاي مخابراتي از جمله موفقيتهاي قرن
بيستم است؛ آن چه اصطالحاً تلويزيون سيارهاي ناميده
شده است ،استفاده از ماهواره در پخش برنامههاي
تلويزيوني است؛ ماهوارههاي تلويزيوني که تقريباً
همگي روي خط استوا قرار گرفتهاند ،در حقيقت از
نوع رلههاي فضايي خاص امواج هستند؛ اين ماهوارهها
برنامههاي تلويزيوني و راديويي را به شکل امواج
راديويي از طريق پايگاههاي زميني دريافت ميدارند و
سپس آنها را روي طول موجهاي تعيين شده پخش
ميکنند (دانايي  711 ،7197و  .)711امروزه با مجهز
شدن رايانه به يک کارت  TVميتوان برنامههاي
تلويزيوني را تماشا کرد و برعکس ،تلويزيون ميتواند

4

ميشود ،فرهنگ سياسي در يک جامعه متأثر از فرهنگ
عمومي آن است؛ فرهنگ سياسي هم اهداف کالن
جامعه را در بر ميگيرد و هم اسباب و ساز و کار به
کار گرفته شده براي نيل به آنها را (کاظمي ،7110
.)11
تبادل فرهنگي

8

تبادل فرهنگي بر اثر همجواري کشورها با يکديگر،
رفت و آمد ملتها به کشورهاي ديگر و مطالعه آداب
و رسوم و سنن فرهنگهاي ديگر به وجود ميآيد و
باعث ميشود هر ملتي به نقاط ضعف و قوت فرهنگ
خود آشنا شود و بکوشد تا نقاط مثبت فرهنگهاي
ديگر را بپذيرد و نقاط منفي فرهنگ خود را اصالح
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کند؛ به گفته مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي)« :هيچ

«ارتباطات رسانهاي» را فراهم آورده است؛ اين پديده

ملتي از اين که معرفتي را در تمام زمينه ها ،از جمله

نوظهور و گسترده ،همراه با جذابيتهاي بسيار

فرهنگ و مسائلي که عنوان فرهنگ به آن اطالق

تسخيرکنندهي افکار ،عاليق و عقايد مردم در اقصي

ميشود ،از ملتهاي ديگر بياموزد ،بي نياز نيست»

نقاط جهان بوده است؛ در فرآيند جهاني شدن نيز،

(رضايي و زهرهاي  12 ،7190و .)11

رسانههاي جمعي با قدرت ارسال ايدههاي متفاوت،
روند نهادينه شدن ارزشهاي اجتماعي را تضعيف

اشاعه فرهنگي

9

ميکنند و زمينه انتقال انگارههاي از هم گسيخته غير

معموالً به تأثير فرهنگها بر يکديگر ،اگر در
زمانهاي گذشته باشد ،اشاعه فرهنگي ميگويند؛ بنا به

بومي و فراملي را فراهم ميآورند (روح االميني ،7111
.)700

اظهارنظر انديشمندانهي انسان شناسانه ،فرهنگ
واگيردار است؛ از آن جا که فرهنگها هميشه با

مديريت فرهنگي

15

يکديگر در ارتباط بودهاند ،اشاعه فرهنگي نيز به طور

براي تبيين معني اصطالح مديريت فرهنگي ،ابتدا

مداوم در طول تاريخ رخ داده است و اين پديده تا

بايد مفهوم مديريت مشخص شود؛ در خالصهترين

کنون ادامه دارد؛ بدين معنا که سنتها ،اعتقادات،

تعريف ميتوان گفت :مديريت عبارت است از هنر و

روشها ،قصههاي عاميانه ،ابزار و امور زينتي و غيره

علم انجام کارها به وسيله ديگران؛ مديريت وظيفهاي

ممکن است از جامعهيا فرهنگي به ساير جوامع

بسيار پيچيده است که مستلزم مسؤوليت پذيري افراد

اشاعهيابد و در آن رواج پيدا کند؛ به طور کلي ميتوان

در پنج حوزه برنامهريزي ،سازماندهي ،هدايت ،رهبري

اشاعه فرهنگي را به سه دسته تقسيم کرد :اشاعه

و اعمال کنترل ميباشد؛ توجه به مفهوم مديريت،

12

آشکار ميکند که با انتقال بار معنايي فرهنگ به

مستقيم10؛ اشاعه اجباري11؛ اشاعه غيرمستقيم
(صالحي اميري  01 ،7119و .)00

مديريت ،مديريت بر مقولهي گستردهاي همچون
فرهنگ ،به علم و هنري مضاعف نياز دارد (پهلوان

فرهنگ پذيري

13

.)0 ،7111

فرهنگ پذيري يکي ديگر از عوامل دگرگوني
فرهنگ است؛ تطابق يا همنوايي عميق فرد با هنجارها

روابط بين فرهنگي

16

و موازين فرهنگي جامعه ديگر را فرهنگ پذيري

مفهوم ارتباطات بين فرهنگي ،مفهوم جديدي است

گويند؛ فرهنگ پذيري از رواج پديدههايي نشأت

که از دهه  7910مطرح شده و گسترش يافته و در

ميگيرد که بر اثر تماس مستقيم و غيرمستقيم بين

شرايط کنوني به دانشي بين رشتهاي تبديل شده است؛

گروهها يا افراد با افراد و گروههايي ديگر از

ارتباطات بين فرهنگي ،هر نوع اطالعات مبادله شده

فرهنگهاي مختلف به وجود ميآيد؛ اين اصطالح در

ميان شخص پيامگير و منبع انتقالدهندهي پيام است که

اواخر قرن نوزدهم به مفهوم «عاريت گرفتن فرهنگي»14

ويژگيهاي متفاوتي از فرهنگ دريافتکنندهي پيام

وارد ادبيات علوم اجتماعي شد (آشوري  91 ،7118و

دارد؛ منبع چنين پيامي ميتواند فرآيند ارتباط شخصي

 .)99تکنولوژيهاي جديد و ظهور َابَر رسانهها ،زمينه

يا شکل ديگري از رسانه باشد (رضايي و زهرهاي

شکلگيري نوعي از فرهنگ پذيري يک سويه ،با نام

.)11 ،7190
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روابط بينالمللي فرهنگي

17

اهداف ديپلماسي

«اگر فرهنگ به عنوان مجموعهاي از نظامهاي

تئوريهاي مربوط به ديپلماسي اين بحث را به

ارزشي يا تصوراتي در نظر گرفته شود ،تعيين کننده ي

تفصيل مورد بررسي قرار دادهاند و همگي بر اين مهم

رفتار اعضاي يک گروه است و به آنها امکان ميدهد

متفق القول اند که هدف ديپلماسي ،نزديکتر شدن ملل

که هويت خويش را بر پايه ي آن شکل دهند ،آن گاه

به يکديگر و برقراري صلح و آرامش بينالمللي است؛

ميتوان روابط بينالمللي فرهنگي را رابطهها و مبادالتي

ديپلماسي درصدد است تا ضمن ايجاد ارتباط دوستانه

بين نظامهاي ارزشي و تصوراتي تلقي کرد که در

ميان کشورها ،تمام امکانات مادي و معنوي آنها را در

هويت بخشيدن به گروههاي ملي ،زير ملي و فوق ملي

تداوم و غني تر ساختن اين ارتباط مصروف بدارد؛

به کار ميآيد» (مرل  .)11 ،7110به عبارتي روابط

ديپلماسي ميخواهد از ايجاد سوءتفاهمها و يا

فرهنگي ،پيوندهايي است که ميان انسانها در

کشمکشهاي بينالمللي جلوگيري کند و يا آنها را

حوزههاي ملي و فرهنگي به وجود ميآيد که تحت

فيصله دهد ،سپس محيطي مملو از تفاهم فراهم آورد

تأثير شرايط اجتماعي و ديپلماسي فرهنگي است؛ اين

که کشورها بتوانند در پرتو آن ،خواستههاي متقابل

جريان در اثر پيشرفت تکنولوژي و انقالب ارتباطات و

يکديگر را بر مبنايي منصفانه برآورده سازند؛ ديپلماسي

گسترش وسايل ارتباط جمعي ،دچار تحوالت شگرفي

به دنبال دستيابي به منافع ملي است؛ در واقع وراي

شده است؛ يکي از مهمترين ويژگيهاي روابط

ويژگيهاي آرماني ،مرامي ،فرهنگي و اجتماعي بسيار

فرهنگي بين کشورها ،اشتراکات تاريخي ،تمدني،

متفاوت دولتها ،ديپلماسي هر دولتي در پي تحقق

فرهنگي ،مذهبي و زباني است که با بهرهگيري از اين

منافع ملي است؛ به عبارتي حراست از منافع ملي،

فرصتها ميتوان در گسترش مبادالت فرهنگي بهره

همواره هدف ديپلماسي کشورها بوده است (ذوالعين

جست (سليمي  81 ،7111و .)81

 .)11 ،7117ديپلماسي مدرن نيز ،رسالتهايي نظير
اشاعهي فرهنگ و روش زندگي کشور خودي را پي

ديپلماسي

18

ميگيرد تا از اين طريق ،با کسب حيثيت و اعتبار براي

از جمله جديدترين تعريفهايي که درباره

ارزشهاي ملي و باز شناساندن آن به ديگران ،زمينهي

ديپلمات

درک و تفاهم متقابل را فراهم آورد (کاظمي ،7119

فرانسوي است که در کتابي که دربارهي ديپلماسي و

 .)11در دهههاي آغازين قرن بيستم ،چند عامل عمده

تشريفات نگاشته است ،بيان کرده است؛ وي ميگويد:

باعث گرديدند تا تحوالت مهمي در ديپلماسي پديد

ديپلماسي هنر جلب مساعد و فراهم آوردن زمينه

آيد؛ اين عوامل عبارتند از :دگرگونيهاي نظام

دولتي براي کشور متبوع است؛ اين نظريات مساعد و

بينالملل؛ پيشرفت تکنولوژي ارتباطات؛ قدرت يافتن

دوستيها ،حافظ استقالل دولتها و موجب تسهيل

افکار عمومي (البرزي .)11 ،7111

حل اختالفات به طريق مسالمتآميز و آشتي دادن

20

ديپلماسي شده است ،تعريف ژان سر

19

منافع دولتها است (دبيري  8 ،7110و .)1

ديپلماسي نوين

به بيان آلن تورن« :قدرت در گذشته در دست
شاهزادگان ،اشراف و نخبگان حاکم قرار داشته است و
به عنوان توان تحميل اراده بر ديگران و تعديل رفتار

6
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نقش رسانه در ديپلماسي فرهنگي از ديدگاه اساتيد حوزه ارتباطات ،مديريت امور فرهنگي ...

آنان تعريف ميشده است؛ چنين تصويري از قدرت

ديپلماسي فرهنگي را معماري يک شاهراه دوطرفه به

ديگر با واقعيت دوران ما تطابق ندارد؛ قدرت همه جا

منظور ايجاد کانالهايي براي معرفي تصوير واقعي و

هست و هيچ جا نيست» (کاظم پور .)10 ،7111

ارزشهاي يک ملت و درعينحال ،تالش براي دريافت

ديپلماسي سنتي بيشتر شخصي ،رسمي ،با حرکتي

تصاوير واقعي از ساير ملتها و فهم ارزشهاي آنها

آهسته و معموالً مبتني بر پنهانکاري بود ( R.P.Barston

ميداند (حسن خاني  228 ،7118و  .)221بر اساس

« .)2007, 29ديپلماسي نوين» که بعد از جنگ جهاني

تعريفي ديگر ،ديپلماسي فرهنگي تبادل ايدهها،

اول پديدار شد ،نيازمند رسانههاي مدرن است تا در

اطالعات ،هنر و ديگر جنبههاي فرهنگ ميان ملتها،

اسرع وقت بتواند با کشورهاي ديگر به تبادل آراء و

به منظور تقويت تفاهم متقابل است؛ ديپلماسي

افکار بپردازد (قوام .)19 ،7111

فرهنگي ،در واقع تأمين منافع ملي با استفاده از
ابزارهاي فرهنگي است؛ ابزار فرهنگي ممکن است

ديپلماسي عمومي

21

نتواند جايگزين ساير ابزارها همانند ابزارهاي سياسي،

ديپلماسي عمومي ،ترجمهي واژهي انگليسي

اقتصادي ،نظامي و ...در مسير پيشبرد منافع ملي شود،

پابليک ديپلماسي است که در کشور ما به ديپلماسي

اما ميتواند مکمل آنها باشد؛ امروزه حتي قويترين

همگاني و ديپلماسي مردم محور نيز ترجمه شده است؛

کشورها نيز ترجيح ميدهند تا آن جايي که ممکن

به طور کلي ديپلماسي به دو دسته ديپلماسي سنتي و

است از شيوههاي فرهنگي براي تأمين منافع خود

ديپلماسي عمومي تقسيم ميشود؛ ديپلماسي عمومي در

استفاده نمايند تا ساير اهرمها (صالحي اميري و

فرهنگ واژگان اصطالحات روابط بينالملل که در سال

محمدي  770 ،7119و  .)777با توجه به اين تعاريف،

 7911توسط وزارت امور خارجه آمريکا منتشر شده،

سه مؤلفهي اصلي ديپلماسي فرهنگي عبارت است از:

اينچنين تعريف شده است« :ديپلماسي عمومي به

 -7تبادل فرهنگي -2 ،اشاعه فرهنگي و  -1فرهنگ

برنامههاي تحت حمايت دولت اشاره دارد که هدف از

پذيري.

آنها اطالع رساني و يا تحت تأثير قرار دادن افکار
عمومي در کشورهاي ديگر است؛ ابزار اصلي آن نيز

مباني ديپلماسي فرهنگي

انتشار متن ،تصاوير متحرک ،مبادالت فرهنگي ،راديو و

در يک ديدگاه کلي مباني ديپلماسي فرهنگي

تلويزيون و [اينترنت] است» (رضايي و زهرهاي ،7190

عبارتند از :شناخت تواناييها ،ظرفيتها ،مزيتها و

.)701

سياستهاي فرهنگي کشور مبدأ؛ شناخت تواناييها،
ظرفيتها ،مزيتها و سياستهاي فرهنگي کشور

ديپلماسي فرهنگي

22

مقصد؛ تلقي از فرهنگ و متدهاي فرهنگي به عنوان

در ادبيات روابط بينالمللي و سياست خارجي،

قدرت نرم؛ افکار عمومي به عنوان بستر و زمينهي

تعاريف متعددي براي ديپلماسي فرهنگي آمده است.

اعمال قدرت نرم؛ توجه به ديپلماسي نوين با رويکردي

«فرانک نينکوويچ» ،ديپلماسي فرهنگي را تالش براي

به بازيگران غيردولتي (شخصيتهاي فرهنگي و

ارتقاي سطح ارتباطات و تعامل ميان ملل جهان با

مذهبي،

همچنين

هدف طراحي و بنياد نهادن تفاهم نامهها و توافقاتي بر

سازمانهاي غيردولتي و سازمانهاي مردم نهاد

اساس ارزشهاي مشترک ميداند؛ و «گيفورد مالون»،

(تشکلهاي غيردولتي) فعال در زمينههاي فرهنگ،

هنرمندان،
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اديان ،حقوق بشر و سازمانهاي بين دولتي و نيز

بازميگرداند؛ زيربناي نهادهاي سياست فرهنگي،

بهرهگيري از تکنولوژي ارتباطات و اطالعات) (سليمي

مفاهيم و تعهداتي است که ملتها براي خويشتن در

.)17 ،7111

مقابل جهان قائل شدهاند؛ روشها و مکانيسمهايي را
که ميتوان به وسيلهي فرهنگ و قابليتهاي فرهنگي

اهداف ديپلماسي فرهنگي

در خدمت ديپلماسي بهرهبرداري کرد ،قابل دستهبندي

هدف اساسي ديپلماسي فرهنگي ارائهي ديدگاه

در چارچوب زير است:

روشن و موجه ،نسبت به فرهنگ ارزشي و رفتاري

 )1برجسته کردن نقش و تأثير فرهيختگان و

نظام براي بازيگران مختلف عرصهي بينالملل شامل:

خ گذشته و معاصر کشور متبوع در
دانشمندان تاري ِ

دولتها ،سازمانهاي دولتي بينالمللي و غيردولتي،

پيشرفت علم و ادب در سطح جهان و استفاده از

نهادهاي جوامع مدني و افکار عمومي است (رضايي و

شهرت ،محبوبيت و اعتبار آنها در جهت نيل به

زهرهاي  .)770 ،7190از نظر «موکو» و «تامپسون»

اهداف راهبردي ديپلماسي فرهنگي؛

دولتها از طريق ديپلماسي فرهنگي ،سه هدف عمده

 )2استفاده از پتانسيلهاي نهفته در زبان و ادبيات

را دنبال ميکنند :کسب وجههي بينالمللي در ميان

کشور و ترويج آن از طريق تأسيس رشتهي زبان و

اقوام و ملتها و اثرگذاري بر رفتار آنها؛ ايجاد

ادبيات کشور متبوع در دانشگاههاي مهم جهان و

نهادهاي علمي  -فرهنگي جديد به منظور برقراري

نيز اعطاي بورسهاي منظم و مستمر تحصيلي در

روابط پايدارتر و صميميت بيشتر ميان جوامع مختلف؛

سطوح عاليهي فوقليسانس و دکترا ،براي اشاعهي

فهم دقيق اصول موجود در فرهنگ ساير ملتها و

فرهنگ و زبان کشور ،در سطح جهان؛

کنکاش در ريشههاي فرهنگي و اجتماعي ديگر جوامع،

 )3حضور در مجامع و اجالسهاي بينالمللي در کنار

با هدف ارتقاي درک متقابل ميان ملتها؛ دستيابي به

شرکت فعال در رخدادها و جشنوارههاي هنري و

تمام اهداف فوق ،فقط از طريق جريان انبوهي از

ورزشي بينالمللي مانند جشنوارههاي بينالمللي

اطالعات و ظرفيتي بسيار براي درک متقابل امکانپذير

فيلم ،داستان ،تئاتر و بازيهاي المپيک و نيز

است که البته فراتر از روابط عمومي ،تاکتيکها،

برگزاري منظم نمايشگاه ،گردهمايي ،کارگاه و

تصويرسازي و تبليغات است؛ الزمهي دستيابي به چنين

سمينارهاي فرهنگي در کشور مقصد؛

هدفي تالش براي بيرون آمدن از چارچوبهاي

 )4تأکيد ويژه بر ارائهي آموزشهاي خاص فرهنگي به

خويشتن و دست يافتن به روح ديگر ملتهاست که از

ديپلماتها و تربيت ديپلماتهاي فرهيخته و آشنا

اين موارد ميتوان تأسيس مراکز و مؤسسات مطالعهي

به نقاط قوت و ظرايف فرهنگي هر دو کشور مبدأ

فرهنگ ديگران را نام برد که خود نيازمند آمادگي براي

و مقصد؛

مطالعه در موضوعهايي فراتر از سياست ساير ملل
است (حقيقي .)18-11 ،7118

 )5کمک به راهاندازي مراکز کشور شناسي ،ايران
شناسي و...؛ ايجاد اين کرسي در دانشگاههاي معتبر
جهان و ارائهي فرصت مطالعاتي کوتاه مدت به

ابزارها و روشهاي ديپلماسي فرهنگي
جستجو براي يافتن ابزارها و روشهاي اعمال

کارشناسان دانشگاهي و عالقهمندان به فرهنگ و
ادب کشور متبوع ،با هدف جذب نخبگان و

ديپلماسي فرهنگي ،ما را به فرهنگ و سنن ملتها

8
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اصحاب فکر و انديشه از کشورهاي مقصد (حسن

کاستلز ويژگيهاي اصلي جامعه شبکهاي را اينچنين

خاني  229 ،1331و .)230

بر ميشمارد :اقتصاد اطالعاتي؛ اقتصاد جهاني؛

نظريههاي 23مرتبط با ديپلماسي و رسانه
نظريه جامعه شبکهاي :مانوئل کاستلز 24متولد سال
 7902ميالدي در اسپانيا ،تحوالت تکنولوژيکي در حال

فعاليتهاي اقتصادي شبکهاي؛ تحول در نحوه انجام
کار و در ساختار اشتغال؛ ظهور قطبهاي متقابل؛
فرهنگ واقعيت مجازي؛ سياست بر بال رسانهها؛ زمان
بيزمان و فضاي جريانها (کاستلز .)2:181 ،7110

وقوع را انقالب تکنولوژي اطالعات مينامد و آن را
25

ابزاري مؤثر در اجراي فرآيند بنيادين تجديد ساختار

نظريه مارپيچ سکوت :اليزابت نوئل نيومن

نظام سرمايهداري ميداند؛ در واقع ،کاستلز در تدوين

سال  7910نظريه مارپيچ سکوت را مطرح کرد؛ نظريه

سه گانه عصر اطالعات؛ اقتصاد ،جامعه و فرهنگ ،به

حرکت مارپيچي سکوت ،براي رسانههاي جمعي در

بررسي «پيدايش يک ساختار اجتماعي نوين» ميپردازد؛

تأثيرگذاري ،بيش از ساير نظريهها در مورد رسانهها،

اين ساختار اجتماعي نو با پيدايش يک شيوه جديد

قدرت قائل است؛ نيومن معتقد است که رسانههاي

توسعه ،يعني با اطالعات گرايي ،ارتباط دارد که به

جمعي تأثير فوقالعادهاي بر افکار عمومي دارند؛ وي

لحاظ تاريخي از تجديد ساختار شيوه توليد

اين بحث را مطرح ميکند که چنانچه سه مشخصهي

سرمايهداري در اواخر قرن بيستم شکل گرفته است؛ در

بارز ارتباط جمعي ،يعني «تراکم»« ،حضور همه جانبه»

ديدگاه نظري وي که زيربناي اين رويکرد است ،چنين

و «هم صدايي» با يکديگر ترکيب شوند ،قدرت زيادي

فرض ميشود که جوامع ،پيرامون فرآيندهاي انسانياي

را توليد ميکنند که قادرند بر افکار عمومي اثر بگذارند

سازمان يافتهاند که ساختار آنها را روابط «توليد»،

(هرمز .)711-788 ،7111

در

«تجربه» و «قدرت» تعيين ميکنند که به شکل تاريخي
تعين يافتهاند (صالحي اميري و محمدي .)211 ،7119
«بررسي ساختار اجتماعي نوظهور در حوزههاي
مختلف فعاليت و تجربه انساني ،ما را به نتيجهاي
فراگير رهنمون ميسازد :به عنوان روندي تاريخي،
کارکردها و فرآيندهاي مسلط در عصر اطالعات ،هر
روز بيش از پيش پيرامون شبکهها سازمان مييابند.
شبکهها ريخت اجتماعي جديد جوامع ما را تشکيل
ميدهند و گسترش منطق شبکهاي تغييرات چشمگيري
در عمليات و نتايج فرآيندهاي توليد ،تجربه ،قدرت و
فرهنگ ايجاد ميکند .در حالي که شکل شبکهاي
سازمان اجتماعي در ديگر زمانها و مکانها نيز وجود
داشته است ،پارادايم نوين تکنولوژي اطالعات ،بنيان
مادي گسترش فراگير آن را در سرتاسر ساختار
اجتماعي فراهم ميآورد» (کاستلز .)7:101 ،7110

نظريه سازه گرايي در روابط بينالملل :نظريه
سازه انگاري که از آن به عنوان يک رويکرد يا فرا
نظريه ياد ميشود ،ريشه در جامعهشناسي معرفت دارد؛
پيتر برگر و توماس الکمن در دههي  7910اين نظريه
را در کتاب ساخت رويکرد اجتماعي واقعيت :رسالهاي
در جامعهشناسي شناخت مطرح کردند و ريشههاي آن
به مکتب شيکاگو و پديدارشناسي بر ميگردد (کريمي
 .)111 ،7118نخستين گزاره مهم هستي شناسانه سازه
انگاري اين است که ساختارهاي فکري و هنجاري نيز
به اندازهي ساختارهاي مادي (مورد توجه نو واقع
گرايان) اهميت دارند؛ دومين گزاره هويتها هستند که
به منافع و کنشها شکل ميدهند؛ بر اساس گزاره سوم،
کارگزاران و ساختارها به هم متقابالً شکل ميدهند
( .)Price and Reus-Smit 2008, 266-267سياست
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بينالملل از ديد سازه انگاران به عنوان يک بر ساخته

 -نظريه توليد موافقت براي مقامات اجرايي :اين

اجتماعي ،قلمروي اجتماعي است که ويژگي آن در

نظريه بيانگر آن است كه چگونه رسانههاي

نهايت از طريق ارتباطات و تعامل ميان واحدهاي آن

خبري در نحوه پوشش خبري خود به گونهاي

تعيين ميشود (هاديان  971 ،7112و  .)979ديدگاه

عمل ميكنند كه از تصميمات مقامات اجرايي

سازه انگارانه به اين امر ميپردازد که چگونه هويتها

كشور (مقامات سه قوه و در رأس آنان

و هنجارهاي اجتماعي مردم ميتواند با روابط نهادينه

رئيسجمهور) حمايت كنند؛

ميان آنها گسترش يابد (.)Knutsen 2007, 281

 نظريه توليد موافقت براي نخبگان :اين نظريه اگرچه تا حدود زيادي با نظريه توليد موافقت براي

نظريه سي ان ان :اين نظريه معتقد است كه

مقامات اجرايي يكسان است ،اما در واقع به جرح

رسانههاي خبري ميتوانند در مواقع رخداد فجايع و

و تعديلهايي در بيان رابطه ميان رسانههاي

بحرانهاي انساني ،حكومت را تكان دهند و آنها را در

خبري و سياست پرداخته است (فرهنگي و آذري

جهت مداخله در اين بحرانها به حركت وا دارند .اين

.)113-120 ،1331

نظريه در وهلهي نخست ،نتيجهي اظهارات
سياستگذاران در مورد نقش شبكههاي تلويزيوني

نظريه تعاملي رسانهها و قدرت :اين نظريه ،ضمن

جهاني و به ويژه سي .ان .ان در منازعات عمده

پذيرفتن برخي تواناييهاي نظري و يافتههاي تجربي

بينالمللي در دوران پس از جنگ سرد بود؛ در اين

نظريه توليد موافقت ،معتقد است كه بايد جرياني

نظريه ،رسانهها نقش ابزار تبليغات سياسي دولت را

دوسويه ميان پوشش رسانههاي خبري و قدرت سياسي

بازي كردهاند؛ آنها با دفاع از سياست خارجي و با

شكل بگيرد (دادگران .)18-90 ،7111

ارزشگذاري و ارزش سازي ،القاي پيام و
برجستهسازي ،نسبت به مشروعيت بخشي به
سياستهاي حكومتي و رساندن پيامهاي متصديان
ديپلماسي كشورها به افكار عمومي جهاني ،نقش
توجيهگر دولت را در عرصه سياست خارجي ايفا
مينمايند؛ در اين نقش ،آنها اشاعه دهنده فرهنگ،
عقايد ،آرا و تبليغكننده ايدئولوژي و ايدههاي سياست
خارجي كشورها هستند (سلطاني فر  02 ،7111و .)01

پيشينه پژوهش
الف) پيشينه خارجي
 مارتا رينيجسکا – کيلدانويز )2009( 21در مقالهاي
تحت عنوان «ديپلماسي فرهنگي به عنوان شکلي از
ارتباطات بينالمللي» به اين يافتهها رسيد :اين مقاله
واژه ديپلماسي فرهنگي را ارائه کرده و توضيح
ميدهد که ديپلماسي فرهنگي يک موضوع کامالً
جديد در حيطه سياست خارجي لهستان و همچنين

نظريه توليد موافقت :در اين نظريه ،رسانههاي

در زمينه ارتباطات عمومي بينالمللي است .اگرچه

خبري به جاي آنكه بر سياست تأثير بگذارند و يا به

اين واژه به طور روزافزوني ،بيشتر توسط خبرگان

انتقاد از حوزهي قدرت بپردازند ،پوشش خبري خود را

علوم سياسي و ارتباطات و سياستگذاران استفاده

به گونهاي سامان ميدهند كه براي تصميمات سياسي،

ميشود ،ولي هنوز به عنوان يک حيطه که اطالعات

موافقت مخاطبان (توده مردم) را جلب كنند؛

زيادي پيرامون آن نداريم مطرح است؛ مفهوم
ديپلماسي فرهنگي و ديپلماسي عمومي با مفهوم

01
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برند يا به طور ساده مديريت برند تلفيق شدهاند؛

توسط بخش خصوصي ظهور پيدا کند و آنگاه به

ممکن است به نظر آيد که قوانين پايهاي در ساخت

طور مؤثري براي استفاده ،به بخش دولتي انتقال

يک برند از يک کشور شبيه کاري باشد که در

پيدا کند ،همچنان ادامه دارد.

حوزه بازرگاني يک هويت براي يک محصول

 سيفيسو زوليزي لووو

23

( )2010نيز در مقالهاي

ساخته ميشود؛ هنر و فرهنگ مهمترين عوامل

تحت عنوان «ورزش به عنوان ديپلماسي فرهنگي:

براي ارتقاي کشورها ميباشند؛ اين کشورها به اين

مسابقات فوتبال جام جهاني  2010در سياست

موضوع واقف هستند که به نمايش گذاشتن ميراث

خارجي آفريقاي جنوبي» به اين يافتهها رسيده

فرهنگيشان ،فراهمکننده فرصتي براي نشان دادن

است :براي گرفتن حق ميزباني مسابقات فوتبال

آن کشور ،خلق يک تصوير مثبت از آنها و در

جام جهاني  ،2010رهبران ،از ديپلماسي فرهنگي و

نتيجه کمک در دستيابي به اهداف سياسيشان

ورزش به عنوان ابزارهاي توانا ساز براي حمايت از

ميباشد.

اعتبار آفريقاي جنوبي استفاده کردند؛ چنين

 سيمون ال مارک )2010( 21يکي ديگر از محققين

حرکتي ،اين حقيقت را امکانپذير کرد که قرنها از

در مقالهاي تحت عنوان «بازانديشي ديپلماسي

ورزش به عنوان يک ابزار موفق عليه نژادپرستي

فرهنگي :ديپلماسي فرهنگي نيوزلند ،فدراسيون

استفاده شده است .فاکتور مهم ديگري که در اين

کانادا و ِکبِک» به اين يافتهها رسيد :تأکيد ديپلماسي

زمينه نقش داشت ،اين بود که از سال 1994

فرهنگي کانادا و نيوزلند بر ارائه يک تصوير جديد

سياست خارجي آفريقاي جنوبي بر اساس

در خارج از مرزهايشان ميباشد .آنها آرزوي

چشمانداز «آفريقاي جنوبي بهتر ،آفريقاي بهتر و

حرکت از تصورات قديمي خود و حرکت به

جهاني بهتر» بود؛ اين چشمانداز با اين ارزشها

سمت اقتصاد پيشرفته ،پيچيدگي تکنولوژيکي و

تعريف شده است :آزادي ،برابري ،اتحاد و

حيات فرهنگي خود را دارند .ديپلماسي فرهنگي

بردباري .اين ارزشها همچنين ديپلماسي فرهنگي

در کانادا و نيوزلند اين نکته را که کشورها در حال

آفريقاي جنوبي را شکل داد ،به صورتي که پي

حاضر ،معتقدند که شانس رقابت موفق در سطح

ريزي آن در مسابقات فوتبال جام جهاني 2010

جهاني را دارند ،مورد حمايت قرار ميدهد؛ که اين

بود.

شانس از طريق نشان دادن تصوير ملي جديد به
کساني است که ميخواهند سرمايهگذاري کنند،
مهاجرت کنند ،درس بخوانند و يا به دنبال

ب) پيشينه داخلي
 سيمبر و قرباني ( )1333در مقالهاي با عنوان

جاذبههاي توريستي هستند .پيوند بين آنچه

ديپلماسي نوين در روابط خارجي ،رويکردها و

ديپلماسي فرهنگي از تصوير ملي و برند ملي ارائه

ابزارهاي متغير به اين يافتهها رسيدند :ساختارهاي

ميکند ،ضعيف است ،حتي در ديپلماسي فرهنگي

فعلي ديپلماتيک ،نيازمند سازماندهي مجدد و

اخير نيوزلند که شديداً به دنبال برقرار کردن چنين

اصالح ميباشند .تغييرات و تحوالت جهاني اخير،

پيوندي ميباشد .به علت درک کم سياستگذاران

به ويژه در زمينه فناوري نوين اطالعاتي و ارتباطي

از مفهوم و تجربه برند در ايجاد اين پيوند ضعف

بر روشهاي فرموله کردن و اعمال سياست

وجود دارد و اين موضوع تا وقتي که اين برند

خارجي کشورها تأثير گذاشته است .بنابراين الزم
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است آنها به شکل کاملي در اين سيستم ادغامشده

بسياري از صاحبنظران روابط بينالملل ،کاميابي و

و به شکل منطقي و مؤثري فناوريهاي نوين به

موفقيت در سياست خارجي به طور عام و در

ويژه اينترنت در سطوح مختلف اِعمال سياست

حوزه تغيير چهره و تصوير يک کشور در جوامع

خارجي در نظر گرفته شود.

ديگر به طور خاص ،در گرو استفاده درست از

 يکي ديگر از پژوهشگران ،حقيقي ( )1390در
مقالهاي با عنوان تأثيرات فناوري اطالعات بر

سازوکارها و ابزارهاي فرهنگي در چارچوب
ديپلماسي فرهنگي است.

ديپلماسي فرهنگي به اين يافتهها رسيد :با پيدايش

 خرازي محمدوندي آذر ( )1333در مقالهاي با

اشکال غيرمستقيم همجواري ،به ويژه همجواري

عنوان تأثير ديپلماسي فرهنگي بر منافع ملي

مجازي و تقويت ديپلماسي رسانهاي ،راه بر اجراي

کشورها به اين يافتهها رسيد :براي رهبران سياسي،

ديپلماسي فرهنگي فعال ،هموارتر گرديده و لزوم

طراحان سياست خارجي و ديپلماتهاي سراسر

بهکارگيري مهارتهاي نوين در استفاده از اين ابزار

جهان ،در عصر کنوني آشکار شده است که

مهم سياست خارجي بيش از پيش هموار ميشود.

فرهنگ ،اطالعات و ارتباطات ،ابزارهاي اصلي

ما در دوراني موسوم به عصر فضاي مجازي زندگي

دستيابي به موقعيت بينالمللي بهتر و حداکثر سازي

ميکنيم .در چنين موقعيتي حکومتها بايستي اين

منافع ملي است .امروزه دسترسي به نوعي

حقيقت را پذيرا باشند که اعمال محدوديت مستمر

ديپلماسي ناب اقناعي و مبتني بر فرهنگ ،اطالعات

در برابر جريان رايج ديپلماسي فرهنگي ساير

و ارتباطات جهاني ،در حين اين که به طور

کشورها ،ديگر هيچ محلي از اعراب ندارد .انقالب

روزافزوني ضروري ميشود ،دسترسي به آن نيز

اطالعاتي به يکهتازي و قدرت مانور بازيگردانان

ميسر ،ارزان و آسان ميشود.

سياستهاي فرهنگي کمک شاياني نموده است؛ با

 اميني و انعامي علمداري ( )1391در مقالهاي با

توجه به ارتباط تنگاتنگي که ميان ديپلماسي

عنوان جهاني شدن فرهنگ و کارکرد ديپلماسي

فرهنگي و جريانات رسانهاي وجود دارد ،بهره

فرهنگي در سياست خارجي به اين يافتهها رسيدند:

مندي کشورها از فناوريهاي روز اطالعاتي خود،

در جهان کنوني نقش برجسته فرهنگ در پيشبرد

ميتواند در جهت ارتقاي سطح ديپلماسي فرهنگي

اهداف ديپلماتيک ،با توجه به پيچيدگي ابزارهاي

کشورها به عنوان يک مزيت تلقي شود.

فرهنگي از ويژگيهايي است که عمدتاً در

 خراساني ( )1390در مقالهاي با عنوان نقش فرهنگ

کشورهاي پيشرفته ،شناخته شده و کاربرد

و ديپلماسي فرهنگي در سياست جهاني به اين

گستردهاي پيدا کرده است .در عصر جهاني شدن

يافتهها رسيد :ديپلماسي فرهنگي و رسانهها به

فرهنگ ،ديپلماسي سنتي به عنوان ابزار برآورده

عنوان مهمترين ابزار اعمال قدرت نرم (فرهنگي)

سازي منافع کشورها با استفاده از فناوري اطالعات

در سياست جهاني ،تأثير شگرفي بر پيشبرد اهداف

به اشکال ديگر ديپلماسي و به ويژه ديپلماسي

و منافع ملي کشورها دارد.

فرهنگي تحول يافته است که اين تحول ماهيتي و

 محمدحسن خاني ( )1334در مقالهاي با عنوان
ديپلماسي فرهنگي و جايگاه آن در سياست

شکلي ميتواند بسترساز هم آوايي ميان کشورها و
نهايتاً هم افزايي منافع باشد.

خارجي کشورها به اين يافتهها رسيد :به باور

02
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رساندن صداي عدالتطلبي ،انساندوستي و صلحطلبي

چارچوب نظري پژوهش
از ميان نظريههاي فرهنگي ،نظريهي «جامعه شبکه

اسالم براي سعادت جامعهي بشري و جبران

اي» کاستلز را به عنوان نظريه غالب و اصلي اين

عقبماندگي در عرصههاي مختلف علمي ،فرهنگي و

تحقيق در نظر گرفته شد؛ زيرا کاستلز در اين نظريه،

اقتصادي تلقي ميکند (صالحي اميري و محمدي

جهان آينده را جهان مجازي ،شبکهاي هوشمند با تار و

 211 ،7119و  .)211بر اين اساس ديپلماسي فرهنگي

پود اطالعات و ارتباطات الکترونيک ،نوآور ،درهم

به سه مؤلفه تقسيمبندي شده است :تبادل فرهنگي؛

تنيده و پيچيده ،ساختار زدا ،داراي انعطافپذيري

اشاعه فرهنگي؛ فرهنگ پذيري.

بسيار ،فراگير ،متکي بر تکنولوژي و اطالعات،
مرزشکن ،متحول ،سيال ،به هم پيوسته ،تمرکز زدا،

فرضيههاي پژوهش

داراي ماهيتي فرهنگي و همراه با بحران هويت تلقي
ميکند که موجب دگرگوني جوامع در تمامي ساختارها

فرضيه اصلي :رسانه توانسته است در ديپلماسي
فرهنگي نقش مؤثري داشته باشد.

و عرصههاي سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي
ميشود .با توجه به اين که ساختار نوين جهاني با

فرضيات اختصاصي
)1

رسانه توانسته است در تبادل فرهنگي (به عنوان

ماهيتي فرهنگي و با تبديل اطالعات به نماد از طريق

يکي از مؤلفههاي اصلي ديپلماسي فرهنگي)

گسترش ارتباطات رسانهاي موجب ايجاد فضاي

نقش مؤثري داشته باشد.

مجازي و به تبع آن فرهنگ مجازي و ساختارهاي

)2

رسانه توانسته است در اشاعه فرهنگي (به عنوان

مجازي و گسترش مراودات ملتها و مردمان اين کره

يکي از مؤلفههاي اصلي ديپلماسي فرهنگي)

خاکي ميشود ،شناخت جوامع و فرهنگهاي حاکم بر

نقش مؤثري داشته باشد.

آنها را ضروري ميسازد که اين نکته تأکيدي بر ايجاد

)3

رسانه توانسته است در فرهنگ پذيري (به عنوان

و گسترش تبادل فرهنگي است .جمهوري اسالمي

يکي از مؤلفههاي اصلي ديپلماسي فرهنگي)

ايران نيز به عنوان يک کشور داراي فرهنگ و تمدن

نقش مؤثري داشته باشد.

کهن ،زنده ،تأثيرگذار ،در حال توسعه و صاحبنظر ،نه
تنها از اين دنياي اطالعات و ارتباطات منفک نبوده و

مدل مفهومي پژوهش

نميماند ،بلکه اين دنياي به هم پيوسته را فرصتي براي
شکل  :7مدل مفهومي پژوهش
متغير وابسته

متغير مستقل

ديپلماسي فرهنگي

رسانه

تبادل فرهنگي
اشاعه فرهنگي
منبع :نظريهي جامعه شبکهاي مانوئل کاستلز 2000
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فرهنگ پذيري
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روش پژوهش

سرشماري استفاده شده است؛ بنابراين کل جامعه

نوع مطالعه

آماري پژوهش ،نمونه تحقيق حاضر ميباشد.

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي ،از نظر نحوه
گردآوري دادهها توصيفي و از نوع پيمايشي است.

روش گردآوري دادهها
با توجه به اهميت و وسعت موضوع الزم بود
بررسي همه جانبهاي براي رسانه ،فرهنگ ،ديپلماسي و

جامعه آماري
جامعه آماري يا گروه کلي مورد مطالعه در اين

ديپلماسي فرهنگي صورت گيرد ،لذا روش گردآوري

پژوهش را اساتيد گروههاي آموزشي علوم ارتباطات،

دادهها در اين تحقيق بررسي اسناد و مدارک مرتبط با

مديريت امور فرهنگي و علوم سياسي واحد علوم و

موضوع در داخل و خارج از ايران و نيز اجراي

تحقيقات تشکيل ميدهند؛ اندازه کل اين جامعه شامل

پرسشنامه محقق ساخته بود.

 00نفر است که از اين تعداد 71 ،نفر اساتيد گروه علوم
ارتباطات 71 ،نفر اساتيد گروه علوم سياسي و  70نفر

ابزار گردآوري دادهها
در اين پژوهش به منظور شناسايي جايگاه و نقش

اساتيد گروه مديريت امور فرهنگي ميباشند.

رسانه در ديپلماسي فرهنگي از ديدگاه اساتيد حوزهي
ارتباطات ،مديريت امور فرهنگي و علوم سياسي واحد

نمونه و روش نمونهگيري
با توجه به اينکه جامعه آماري شامل اساتيد

علوم و تحقيقات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده

گروههاي آموزشي علوم ارتباطات ،مديريت امور

گرديد .همچنين الزم به ذکر است که سؤاالت

فرهنگي و علوم سياسي واحد علوم و تحقيقات به

پرسشنامه به صورت بسته پاسخ بود.
کليه سؤاالت مربوط به فرضيات ،داراي  1گزينه

تعداد  00نفر ميباشند ،در اين پژوهش از روش

پاسخاند که جهت امتيازدهي و ارزشگذاري سؤاالت
از طيف ليکرت استفاده شده است.

جدول ( :)7موضوع ،تعداد و شماره سؤاالت پرسشنامه پژوهش حاضر
مؤلفه
نقش رسانه در تبادل فرهنگي (به عنوان يکي از مؤلفههاي اصلي
ديپلماسي فرهنگي)«مربوط به فرضيه  7اختصاصي»
نقش رسانه در اشاعه فرهنگي (به عنوان يکي از مؤلفههاي اصلي
ديپلماسي فرهنگي)«مربوط به فرضيه  2اختصاصي»
نقش رسانه در فرهنگ پذيري (به عنوان يکي از مؤلفههاي اصلي
ديپلماسي فرهنگي)«مربوط به فرضيه  1اختصاصي»
نقش رسانه در ديپلماسي فرهنگي (مربوط به فرضيه اصلي)

04

تعداد سؤاالت

شماره سؤاالت

1

 7الي 1

8

 1الي 71

1

 70الي 78

78

 7الي 78
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توصيفي استفاده گرديد .در آنها نما ،ميانه و ميانگين به

روايي و پايايي ابزار پژوهش
روايي (اعتبار) پرسشنامه ،با روش اعتبار صوري و

عنوان شاخصهاي گرايش مرکزي ،دامنه تغييرات،

محتوا با نظر اساتيد راهنما و مشاور و هفت تن از

واريانس و انحراف معيار به عنوان شاخصهاي

اساتيد صاحبنظر در حوزه رسانه و ديپلماسي

پراکندگي و خطاي معيار ،ضريب چولگي و کشيدگي

فرهنگي ،پس از اعمال حدود  %70اصالحات ،مورد

به عنوان شاخصهاي توزيع محاسبه شدند .در راستاي

تأييد قرار گرفت.

تحليل استنباطي يافتههاي تحقيق نيز به اين صورت

همچنين پژوهشگر پايايي پرسشنامه را براي

اقدام گرديد :به منظور شناسايي جايگاه و نقش رسانه

پژوهش حاضر محاسبه نمود؛ براي اين منظور،

در ديپلماسي فرهنگي از ديدگاه اساتيد حوزهي

پرسشنامه پژوهش حاضر به صورت آزمايشي در بين

ارتباطات ،مديريت امور فرهنگي و علوم سياسي واحد

 10نفر اجرا شد و ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه شد

علوم و تحقيقات ،از مدل آماري  tتک گروهي استفاده

که ضريب محاسبه شده  %91ميباشد و نشان دهنده

شده و با مدنظر قرار دادن ميانگين نظري  )µ=0( 0به

درجهي باالي قابل اعتماد بودن پرسشنامه است.

مقايسه آن با ميانگينهاي تجربي حاصله ،اقدام گرديد.

جدول ( :)2ضريب آلفاي کرونباخ پرسشنامه پژوهش

يافتههاي پژوهش

ضريب آلفاي کرونباخ

پرسشنامه
پرسشنامه پژوهش حاضر

آمار توصيفي ويژگيهاي دموگرافيک و مؤلفههاي
مرتبط با ديپلماسي فرهنگي

%91

الف) آمار توصيفي ويژگيهاي دموگرافيک
روشهاي آماري تجزيه و تحليل دادهها

 %21از پاسخدهندگان زن و  %11ايشان مرد

دادهها با استفاده از نرمافزار ( SPSSنسخه  )78و

بودهاند .اساتيد مديريت امور فرهنگي کمترين فراواني

در دو بخش آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و

را با  70نفر ( 21درصد) و اساتيد علوم سياسي و علوم

تحليل قرار گرفت .در قسمت آمار توصيفي ،جهت

ارتباطات هر يک با  71نفر ( 11/1درصد) بيشترين

توصيف دادهها از جداول توزيع فراواني و درصد به

فراواني را دارند .اساتيد با مرتبه علمي استاديار  28نفر

منظور نمايش ارقامي و از نمودار به منظور نمايش

( 81درصد) بيشترين فراواني ،با مرتبه علمي دانشيار 1

تصويري استفاده شد .پس از آن جهت توصيف

نفر ( 20درصد) و با مرتبه علمي استاد  8نفر (71

مؤلفههاي مرتبط با پرسشنامهها ،از جداول آماري

درصد) کمترين فراواني را دارند.

جدول ( :)1بررسي ديدگاه نمونههاي پژوهش نسبت به ميزان نقش رسانه
در ديپلماسي فرهنگي مربوط به سؤالهاي  7الي  78پرسشنامه
مؤلفه
نقش رسانه در ديپلماسي فرهنگي

ميانگين

ميانگين

انحراف

نظري

تجربي

معيار

0

8/07

0/12

تعداد
00
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ميزان

t

01/01

درجه

سطح معني

آزادي

داري

19

0/07

05
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ب) آمار استنباطي ميزان نقش رسانه در ديپلماسي

فرضيات اختصاصي

فرهنگي

« -7رسانه توانسته است در تبادل فرهنگي (به

فرضيه اصلي« :رسانه توانسته است در ديپلماسي

عنوان يکي از مؤلفههاي اصلي ديپلماسي فرهنگي)
نقش مؤثري داشته باشد».

فرهنگي نقش مؤثري داشته باشد».
با تأكيد بر جدول شماره  1و با تأكيد بر ميزان  tبه

با تأكيد بر جدول شماره  0و با تأكيد بر ميزان  tبه

دست آمده ،ميتوان مطرح نمود كه تفاوت معنيداري

دست آمده ،ميتوان مطرح نمود كه تفاوت معنيداري

در سطح  α = 0/07بين ميانگين نظري با ميانگينهاي

در سطح  α = 0/07بين ميانگين نظري با ميانگينهاي

تجربي در گويههاي  7الي  78وجود دارد .لذا با توجه

تجربي در گويههاي  8 ،1 ،0 ،1 ،2 ،7و  1وجود دارد.

به اينكه در تمامي گويهها ،ميانگين تجربي باالتر از

لذا با توجه به اينكه در تمامي گويهها ،ميانگين تجربي

ميانگين نظري ميباشد ،عنوان ميشود كه از ديدگاه

باالتر از ميانگين نظري ميباشد ،عنوان ميشود كه از

نمونههاي تحقيق« ،ميزان نقش رسانه در ديپلماسي

ديدگاه نمونههاي تحقيق« ،ميزان نقش رسانه در تبادل

فرهنگي» در گويههاي مذکور ،مناسب است .بنابراين

فرهنگي» در گويههاي فوق ،مناسب است .بنابراين

فرضيه مذکور مورد تأييد قرار گرفت.

فرضيه مذکور مورد تأييد قرار گرفت.

جدول ( :)0بررسي ديدگاه نمونههاي پژوهش نسبت به ميزان نقش رسانه در تبادل فرهنگي (به عنوان يکي از
مؤلفههاي اصلي ديپلماسي فرهنگي) مربوط به سؤالهاي  7الي  1پرسشنامه
شماره

گويه

سؤال

ميزان نقش رسانه در توسعه روابط فرهنگي
بينالمللي
2

ميزان نقش رسانه در اجراي موافقت نامهها ،تفاهم
نامهها و برنامههاي مبادالت فرهنگي بين کشورها

1

استفاده از ظرفيتهاي رسانه در عرصه بينالمللي
براي گسترش ارتباطات با ساير کشورها

4

ميزان نقش رسانه در رصد و پايش جريانات و
تحوالت فکري و فرهنگي جهان

5

ميانگين

ميانگين

انحراف

نظري

تجربي

معيار

0

8/21

0/12

00

0

0/11

0/10

00

8/19

0

8/11

0/10

00

12/07

19

0

8/00

0/10

00

20/00

19

t

درجه

سطح معني

آزادي

داري
0/07

تعداد

ميزان

20/77

19
19

0/07
0/07
0/07

استفاده از ظرفيتهاي رسانه جهت فراهم آوردن
بستر و زمينهاي براي مطالعه آداب و رسوم و سنن

0

8/81

0/09

00

11/18

19

0/07

فرهنگهاي ديگر
6

استفاده از ظرفيتهاي رسانه در راستاي افزايش
دقت ،انگيزه و تخصص ما براي پذيرش مشتقات

0

8/10

0/80

00

20/89

19

0/07

فرهنگي ساير جوامع
7

استفاده از ظرفيتهاي رسانه جهت فراهم آوردن
بستر و زمينهاي براي آگاهسازي ما نسبت به نقاط

0

8/01

0/80

00

21/98

19

0/07

مثبت ساير فرهنگها و نقاط منفي فرهنگ خودي
کلي نقش رسانه در تبادل فرهنگي

06

0

8/20

0/21

00

11/29
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جدول ( :)1بررسي ديدگاه نمونههاي پژوهش نسبت به ميزان نقش رسانه در اشاعه فرهنگي (به عنوان يکي از
مؤلفههاي اصلي ديپلماسي فرهنگي) مربوط به سؤالهاي  1الي  71پرسشنامه
گويه

شماره
سؤال
8
9
31

ميزان نقش رسانه در تبيين و ترويج ارزشهاي
فرهنگي در ساير کشورها
ميزان نقش رسانهها در گسترش و توسعه
روابط مردم با مردم در جهان
ميزان نقش رسانه در تأثير فرهنگهاي کشورها
بر يکديگر

ميانگين

ميانگين

انحراف

نظري

تجربي

معيار

0

8/80

0/11

00

0

8/80

0/11

00

10/71

0

8/11

0/11

00

29/20

t

درجه

سطح معني

آزادي

داري
0/07

تعداد

ميزان

10/71

19
19

0/07

19

0/07

ميزان نقش رسانه در رواج سنتها ،اعتقادات،
33

روشها ،قصههاي عاميانه ،ابزار و امور زينتي و

0

8/11

0/11

00

29/80

0/07

19

غيره کشوري در بين ديگر کشورها
استفاده از ظرفيتهاي رسانه در عرصه
32

بينالمللي جهت ارائه راه حل بهتري براي حل

0

8/11

0/80

00

28/81

0/07

19

مسائل فرهنگي
31
کلي

ميزان نقش رسانه در راستاي ترويج تحوالت
فکري نو و مفيد براي زندگي بهتر بشر
نقش رسانه در اشاعه فرهنگي

0

8/01

0/80

00

20/08

19

0/07

0

8/18

0/08

00

11/11

19

0/07

« -2رسانه توانسته است در اشاعه فرهنگي (به

با تأكيد بر جدول شماره  8و با تأكيد بر ميزان  tبه

عنوان يکي از مؤلفههاي اصلي ديپلماسي فرهنگي)

دست آمده ،ميتوان مطرح نمود كه تفاوت معنيداري

نقش مؤثري داشته باشد».

در سطح  α = 0/07بين ميانگين نظري با ميانگينهاي

با تأكيد بر جدول شماره  1و با تأكيد بر ميزان  tبه

تجربي در گويههاي  71 ،70و  78وجود دارد .لذا با

دست آمده ،ميتوان مطرح نمود كه تفاوت معنيداري

توجه به اينكه در تمامي گويهها ،ميانگين تجربي باالتر

در سطح  α = 0/07بين ميانگين نظري با ميانگينهاي

از ميانگين نظري ميباشد ،عنوان ميشود كه از ديدگاه

تجربي در گويههاي  72 ،77 ،70 ،9 ،1و  71وجود

نمونههاي تحقيق« ،ميزان نقش رسانه در فرهنگ

دارد .لذا با توجه به اينكه در تمامي گويهها ،ميانگين

پذيري» در گويههاي فوق ،مناسب است .بنابراين

تجربي باالتر از ميانگين نظري ميباشد ،عنوان ميشود

فرضيه مذکور مورد تأييد قرار گرفت.

كه از ديدگاه نمونههاي تحقيق« ،ميزان نقش رسانه در
اشاعه فرهنگي» در گويههاي فوق ،مناسب است.
بنابراين فرضيه مذکور مورد تأييد قرار گرفت.

بحث و تفسير يافتهها
هدف اصلي پژوهش حاضر ،شناسايي جايگاه و

« -1رسانه توانسته است در فرهنگ پذيري (به

نقش رسانه در ديپلماسي فرهنگي بود .نتايج پژوهش

عنوان يکي از مؤلفههاي اصلي ديپلماسي فرهنگي)

نشان داد که رسانه به عنوان يک ابزار تأثيرگذار بر

نقش مؤثري داشته باشد».

افکار عمومي ،فرهنگ و ارزشهاي فرهنگي جوامع،
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جدول ( )8بررسي ديدگاه نمونههاي پژوهش نسبت به ميزان نقش رسانه در فرهنگ پذيري (به عنوان يکي از
مؤلفههاي اصلي ديپلماسي فرهنگي) مربوط به سؤالهاي  70الي  78پرسشنامه
شماره

گويه

سؤال
34
35
36
کلي

ميزان نقش رسانه در تطابق يا همنوايي عميق
فرد با هنجارها و موازين فرهنگي جامعه ديگر
ميزان نقش رسانه در دگرگوني فرهنگهاي
کشورها
ميزان نقش رسانه در رواج آداب و رسوم
خاص کشوري در بين ديگر کشورها
نقش رسانه در فرهنگ پذيري

ميانگين

ميانگين

انحراف

نظري

تجربي

معيار

تعداد

ميزان

t

درجه

سطح

آزادي معني داري

0

8/01

0/17

00

27/89

19

0/07

0

8/01

0/81

00

22/11

19

0/07

0

8/10

0/80

00

28/19

19

0/07

0

8/17

0/17

00

17/11

19

0/07

توانسته است در ديپلماسي فرهنگي نقش مؤثري داشته

( )7190است؛ وي به اين نتيجه رسيد که ديپلماسي

باشد .نتايج حاصل از اين مطالعه ،همسو با اغلب

فرهنگي و رسانهها به عنوان مهمترين ابزار اعمال

پژوهشهاي انجامشده ميباشد .حقيقي ( )7190به اين

قدرت نرم (فرهنگي) در سياست جهاني ،تأثير شگرفي

نتيجه رسيد که با توجه به ارتباط تنگاتنگي که ميان

بر پيشبرد اهداف و منافع ملي کشورها دارد .خرازي

ديپلماسي فرهنگي و جريانات رسانهاي وجود دارد،

محمدوندي آذر ( )7111به اين نتيجه رسيد که براي

بهرهمندي کشورها از فناوريهاي روز اطالعاتي خود،

رهبران سياسي ،طراحان سياست خارجي و

ميتواند در جهت ارتقاي سطح ديپلماسي فرهنگي

ديپلماتهاي سراسر جهان ،در عصر کنوني آشکار شده

کشورها به عنوان يک مزيت تلقي شود .سيمبر و

است که فرهنگ ،اطالعات و ارتباطات ،ابزارهاي اصلي

قرباني ( )7111به اين نتيجه رسيدند که ساختارهاي

دستيابي به موقعيت بينالمللي بهتر و حداکثر سازي

فعلي ديپلماتيک ،نيازمند سازماندهي مجدد و اصالح

منافع ملي است؛ امروزه دسترسي به نوعي ديپلماسي

ميباشند .تغييرات و تحوالت جهاني اخير ،به ويژه در

ناب اقناعي و مبتني بر فرهنگ ،اطالعات و ارتباطات

زمينه فناوري نوين اطالعاتي و ارتباطي بر روشهاي

جهاني ،در حين اين که به طور روزافزوني ضروري

فرموله کردن و اعمال سياست خارجي کشورها تأثير

ميشود ،دسترسي به آن نيز ميسر ،ارزان و آسان

گذاشته است .بنابراين الزم است آنها به شکل کاملي

ميشود .از ساير يافتههاي پژوهش ما اين بود که رسانه

در اين سيستم ادغام شده و به شکل منطقي و مؤثري

در «تبادل فرهنگي ،اشاعه فرهنگي و فرهنگ پذيري به

فناوريهاي نوين به ويژه اينترنت در سطوح مختلف

عنوان مؤلفههاي اصلي ديپلماسي فرهنگي» نيز نقش

اِعمال سياست خارجي در نظر گرفته شود .همچنين از

مؤثري داشته است .آن چه که در تفسير اين سه مؤلفه

ديگر نتايج مطالعه حاضر ،اين بود که رسانه با توجه به

ميتوان مطرح کرد ،اين است که رسانه توانسته است

اينکه نقش بسيار زيادي در رواج آداب و رسوم خاص

در اجراي موافقتنامهها ،تفاهم نامهها و برنامههاي

کشوري در بين ديگر کشورها داشته است ميتواند در

مبادالت فرهنگي بين کشورها ،در رصد و پايش

جهت رشد فرهنگ جهاني ،گامهاي کليدي و اساسي

جريانات و تحوالت فکري و فرهنگي جهان ،در

بردارد .نتايج پژوهش ما همسو با مطالعه خراساني

راستاي افزايش دقت ،انگيزه و تخصص ما براي

08

مجله مديريت فرهنگي /سال ششم /شماره هجدهم /زمستان 131 1

نقش رسانه در ديپلماسي فرهنگي از ديدگاه اساتيد حوزه ارتباطات ،مديريت امور فرهنگي ...

پذيرش مشتقات فرهنگي ساير جوامع ،در رواج

بر اساس نتايج حاصل از تحقيق حاضر پيشنهادهاي

سنتها ،اعتقادات ،روشها ،قصههاي عاميانه ،ابزار و

زير ارائه ميشوند:

امور زينتي و غيره کشوري در بين ديگر کشورها ،در

 )1طبق نتايج ،از آنجا که رسانه در تبادل فرهنگي (به

تطابق يا همنوايي عميق فرد با هنجارها و موازين

عنوان يکي از مؤلفههاي اصلي ديپلماسي فرهنگي)

فرهنگي جامعه ديگر و در دگرگوني فرهنگهاي

نقش مؤثري داشته است ،ايجاد شبکههاي

کشورها تأثير داشته باشد .همچنين رسانه توانسته است

ماهوارهاي در تلويزيون و شبکههاي اجتماعي در

از ظرفيتهايش براي گسترش ارتباطات با ساير

اينترنت با هدف برقراري ارتباط با افکار عمومي

کشورها و براي ارائه راه حل بهتري براي حل مسائل

جوامع مختلف در راستاي شناسايي آداب و رسوم

فرهنگي در عرصه بينالمللي استفاده کند.

و سنن فرهنگهاي ديگر ،شناخت نقاط ضعف و
قوت فرهنگ خود ،پذيرش نقاط مثبت فرهنگهاي

نتيجهگيري و پيشنهادها
رسانه در ديپلماسي فرهنگي که در اين مطالعه

ديگر و اصالح نقاط منفي فرهنگ خودي ،پيشنهاد
ميگردد.

شامل تبادل فرهنگي ،اشاعه فرهنگي و فرهنگ پذيري

 )2طبق نتايج ،از آنجا که رسانه در اشاعه فرهنگي (به

است نقش مؤثري داشته است .رسانه توانسته است در

عنوان يکي از مؤلفههاي اصلي ديپلماسي فرهنگي)

تبيين و ترويج ارزشهاي فرهنگي در ساير کشورها،

نقش مؤثري داشته است ،ايجاد شبکههاي

در راستاي ترويج تحوالت فکري نو و مفيد براي

ماهوارهاي در تلويزيون و شبکههاي اجتماعي در

زندگي بهتر بشر ،تأثير داشته باشد .رسانه با تأثيري که

اينترنت با هدف رواج و اشاعه سنتها ،اعتقادات،

در توسعه روابط فرهنگي بينالمللي دارد ،توانسته است

روشها ،قصههاي عاميانه ،ابزار و امور زينتي و

در فراهم آوردن بستر و زمينهاي براي مطالعه آداب و

غيره فرهنگ ايراني – اسالمي در جهان ،پيشنهاد

رسوم و سنن فرهنگها نقشي عمده داشته باشد .رسانه

ميگردد.

با گسترش و توسعه روابط مردم با مردم در جهان

 )3طبق نتايج ،از آنجا که رسانه در فرهنگ پذيري (به

ميتواند باعث اتحاد و يکدلي افکار عمومي جوامع

عنوان يکي از مؤلفههاي اصلي ديپلماسي فرهنگي)

شود و نيز بستر و زمينهاي براي آگاهسازي نسبت به

نقش مؤثري داشته است ،ايجاد شبکههاي

نقاط مثبت ساير فرهنگها و نقاط منفي فرهنگ خودي

ماهوارهاي در تلويزيون و شبکههاي اجتماعي در

فراهم آورد .آن چه که نبايد از نظر دور بماند ،اين

اينترنت با هدف برقراري تماس و ارتباط با افراد و

است که رسانههاي نوين از قدرتي بينظير برخوردار

گروههايي از فرهنگهاي مختلف در جهان و

ميباشند؛ براي رسانههاي نوين ديگر هيچ مرزي وجود

برقراري جرياني جهت پذيرش فرهنگ ايراني –

ندارد ،زمان و مکان معنا ندارد و اين قابليت را دارا

اسالمي از سوي آنها ،پيشنهاد ميگردد.

هستند که افراد به راحتي ميتوانند از طريق آنها با
يکديگر در سراسر دنيا ارتباط برقرار کنند .اين ارتباط
در صورتي که مؤثر ،اصولي و با هدف باشد ،ميتوان
در راستاي شناخت فرهنگها از يکديگر و دريافت و
ارسال ارزشهاي فرهنگي جوامع گام برداشت.
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منابع و مآخذ

اروپا در قبال جمهوري اسالمي ايران) ،تهران:

 )1آشوري ،داريوش .)1331( .تعريفها و مفهوم

انتشارات بينالمللي الهدي.
 )10خرازي محمدوندي آذر ،زهرا .)1333( .تأثير

فرهنگ ،تهران :نشر آگه.
 )2البرزي ،محمدرضا .)1333( .ارزيابي تحول
ديپلماسي در قرن بيستم ،انتشارات سفير.
 )3اميني ،آرمين و انعامي علمداري ،سهراب.
( .)1391جهاني شدن فرهنگ و کارکرد

ديپلماسي فرهنگي بر منافع ملي کشورها ،مجله
مديريت فرهنگي ،شماره ( 1زمستان) ،تهران:
دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات
(دانشکده مديريت و اقتصاد).

ديپلماسي فرهنگي در سياست خارجي ،فصلنامه

 )11خراساني ،رضا .)1390( .نقش فرهنگ و

راهبرد ،شماره ( 15زمستان) ،تهران :مجمع

ديپلماسي فرهنگي در سياست جهاني ،ماهنامه

تشخيص مصلحت نظام  -مرکز تحقيقات

روابط فرهنگي ،شماره اول (مهر) ،تهران.
 )12دادگران ،سيدمحمد .)1335( .مباني ارتباطات

استراتژيک.
 )4پهلوان ،چنگيز .)1333( .فرهنگ شناسي ،تهران:

جمعي ،تهران :نشر مرواريد.
 )13دانايي ،نسرين .)1391( .رسانه شناسي ،تهران:

پيام امروز.
 )5جعفري ،محمدتقي .)1333( .فرهنگ پيرو
فرهنگ پيشرو ،تهران :مؤسسه تدوين و نشر آثار

انتشارات مبناي خرد.
 )14دبيري ،محمدرضا .)1334( .ديپلماسي کاربردي و
رويههاي ديپلماتيک ،تهران :انتشارات وزارت

عالمه.
 )1حسن خاني ،محمد .)1334( .ديپلماسي فرهنگي

امور خارجه.

و جايگاه آن در سياست خارجي کشورها ،دو

 )15ديفلور ،ملوين و اورتاي دنيس.)1331( .

فصلنامه دانش سياسي ،شماره ( 2پاييز و

شناخت ارتباطات جمعي (مباني ،تاريخچه ،نظريه

زمستان) ،تهران :دانشگاه امام صادق (ع).

ها) ،ترجمهي سيروس مرادي ،تهران :انتشارات

 )1حسن خاني ،محمد .)1331( .نقش فرهنگ و
ابزارهاي فرهنگي در طراحي و پيشبرد ديپلماسي
 -با تأکيد بر سياست خارجي اياالت متحدهي

دانشکده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران.
 )11ذوالعين ،پرويز .)1331( .آداب و تشريفات
ديپلماتيک ،تهران :انتشارات ميزان.

آمريکا  -مجموعه مقاالت همايش ارتباطات بين

 )11رضايي ،علياکبر و زهرهاي ،محمدعلي.)1390( .

فرهنگي و سياست خارجي :رويکرد ايراني،

ديپلماسي فرهنگي (نقش فرهنگ در سياست

تهران :انتشارات سازمان فرهنگ و ارتباطات

خارجي و ارائهي مدل راهبردي) ،تهران:

اسالمي.

انتشارات جامعهشناسان.

 )3حقيقي ،رضا .)1390( .تأثيرات فناوري اطالعات

 )13روحاالميني ،محمود .)1333( .زمينه فرهنگ

بر ديپلماسي فرهنگي ،ماهنامه روابط فرهنگي،

شناسي (تأليفي در انسانشناسي فرهنگي و

شماره اول (مهر) ،تهران.

مردمشناسي) ،تهران :انتشارات عطار.

 )9حقيقي ،رضا .)1331( .فرهنگ و ديپلماسي (در
آيينه سياستها و ديپلماسي فرهنگي اتحاديه
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 )19ساروخاني،

باقر.

(.)1339

جامعهشناسي

ارتباطات ،تهران :انتشارات اطالعات.
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نقش رسانه در ديپلماسي فرهنگي از ديدگاه اساتيد حوزه ارتباطات ،مديريت امور فرهنگي ...

 )20سلطاني فر ،محمد .)1331( .ديپلماسي رسانهاي

 )29کاستلز ،مانوئل .)1330( .عصر اطالعات ،جلد

(تحليل رابطه رسانهها و سياست در نظريههاي

دوم :اقتصاد ،جامعه و فرهنگ ،قدرت هويت،

مختلف)  -مجموعه مقاالت ديپلماسي رسانهاي،

ترجمهي احد عليقليان و افشين خاک باز ،تهران:

تهران :مجمع تشخيص مصلحت نظام  -مرکز

انتشارات طرح نو.

تحقيقات استراتژيک.
 )21سليمي ،حسين .)1333( .فرهنگ گرايي ،جهاني
شدن و حقوق بشر ،تهران :انتشارات وزارت امور
خارجه.

 )30کاظم پور ،سيدمحمد .)1333( .چارچوبهاي
مفهومي و پژوهشي براي مطالعه سياست
خارجي ،تهران :انتشارات وزارت امور خارجه.
 )31کاظمي ،سيد علياصغر .)1339( .ديپلماسي نوين

 )22سيمبر ،رضا و قرباني ،ارسالن.)1333( .
ديپلماسي نوين در روابط خارجي ،رويکردها و

در عصر دگرگوني در روابط بينالمللي ،تهران:
انتشارات وزارت امور خارجه.

ابزارهاي متغير ،فصلنامه بينالمللي روابط

 )32کاظمي ،سيد علياصغر .)1334( .روش و بينش

خارجي ،شماره ( 4زمستان) ،تهران :مجمع

در سياست (نگرشي

و

تشخيص مصلحت نظام  -مرکز تحقيقات

روششناختي) ،تهران :انتشارات وزارت امور

استراتژيک.

خارجه.

 )23صالحي اميري ،سيد رضا .)1339( .مفاهيم و

فلسفي ،علمي

 )33کريمي ،غالمرضا .)1331( .سازمان آيسيسکو

نظريههاي فرهنگي ،تهران :انتشارات ققنوس.

بستري براي همکاريهاي فرهنگي ،علمي و

 )24صالحي اميري ،سيد رضا و محمدي ،سعيد.

آموزشي کشورهاي اسالمي ،مجموعه مقاالت

( .)1339ديپلماسي فرهنگي ،تهران :انتشارات

همايش ارتباطات بين فرهنگي و سياست

ققنوس.

خارجي :رويکرد ايراني ،تهران :انتشارات سازمان

 )25طلوعي ،علي .)1335( .جهانيسازي و رسانههاي
محلي ،تهران :انتشارات مؤسسه فرهنگي
مطبوعاتي جام جم.
 )21فرهنگي ،علي اکبر و آذري ،غالمرضا.)1331( .
مباني ارتباطات ،تهران :انتشارات سنجش.
 )21قوام ،عبدالعلي .)1333( .جهاني شدن و جهان

فرهنگ و ارتباطات اسالمي.
 )34محسني ،منوچهر .)1331( .جامعهشناسي جامعه
اطالعاتي ،تهران :انتشارات ديدار.
 )35محمدي فر ،محمدرضا .)1319( .فرهنگ
روزنامهنگاري ،تهران :انتشارات وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي.

سوم (روند جهاني شدن و موقعيت جوامع در

 )31مرل ،مارسل .)1334( .نقش عوامل فرهنگي در

حال توسعه در نظام بينالملل) ،تهران :انتشارات

روابط بينالملل ،ترجمهي احمد نقيب زاده،

وزارت امور خارجه.
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 )23کاستلز ،مانوئل .)1330( .عصر اطالعات ،جلد
اول :اقتصاد ،جامعه و فرهنگ ،ظهور جامعه
شبکهاي ،ترجمهي احد عليقليان و افشين خاک
باز ،تهران :انتشارات طرح نو.

و ( 100آذر و دي) ،تهران :انتشارات مؤسسه
اطالعات.
 )31معتمد نژاد ،کاظم .)1331( .وسايل ارتباط
جمعي ،تهران :نشر دانشگاه عالمه طباطبايي.
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