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 دهيچک

  ر ی تح  تاث اسال  ه   یو ارزشالمند یغن  یفرانگ یحامل و واجد مختصالا  و موفه  اا  رانیا یاسالمم یجمهور

  ی فرانگ   ی پلماسال ی تواند د   ی عصالم  و ههار  ع(  بوده و م     ی مکتب اال ب   ژه ی اسالم  و ب  و   ی مقدس و متعاف   ی آموزه اا 

ادف    ی ه  امواره از هشالالوراا   ی لمان هشالالور م الال   جان، ی آذربا   ی راسالالتا جمهور   ن ی از خود نشالالان دادد در ا   ی فعال تر 

   بوده اس  د   ران ی ا   ی فرانگ   ی پلماس ی د 

واجد و    جان ی آذربا   ی در جمهور   ران ی ا   ی اسالمم   ی جمهور   ی فرانگ   ی پلماسال ی د   نک  ی مقاف  حاضالر عاارت ال  از ا   ی اصالل   سالوال 

 برخوردار اس ؟    ی باالتر     ی از موفه  اا از اام   ک ی اس ؟ و هدام   یی حامل چ  موفه  اا 

  یپلماسال ید یدسالالت  از موفه  اا  نیمهمتر  ،ینشالال یب -یارزشالال  یاسالال  ه  موفه  اا  نیا  زیپژواش ن  مهروض

حوزه موفقتر نموده    نیموفه  اا، در ا ریبا سالالا   الال یدر مقا ران،یا یاسالالمم  یاسالال  ه  افات  جمهور  یفرانگ

بوده ه  ضالالالمن مصالالالاحا  با نخاگان و   یو هاربرد  یلیتحل  ،یهیپژواش، ب  صالالالور  توصالالال  روش اسالالال د

 بهره برده اس د زی، ن یاسناد ،یگ ترده هتابخان  ا قا یاحانظران، از تحقص

را از نظر   یدرج  اام نیشالالالتریب  ،ینشالالال یب-یارزشالالال  یداد ه  موفه  اا یمقاف ، نشالالالان م  ج یو نت افت ی

ام در   ،یشالتریب   یموفق زانیموفه  اا ب  خود اختصالا  داده و افات  م ریبا سالا   ال یصالاحانظران و در مقا

 داش د می  خواا1404عیآت طیو ام در شرا  یفعل طیشرا

 یديکل واژگان

 جانیآذربا یجمهور ران،یا یاسمم یجمهور ،یفرانگ یپلماسید یموفه  اا ،یفرانگ یپلماسید
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 مقدمه:  

جمهوری اســالمی ايراب بر مانای ارزش ها و وموزه های ماعا ی ديم مایم  می دانیم که نظام   یورزشــهياند

المی   ت  گرفاه اـس  و ايم امر ماهی  نظام جمهوری اـس م  و اهارت ) ( ـش الم و متا  اه  بی  عـص اـس

ــر جـهاب، ماـفاوت و ـيا لای در مواردی ماـاايم می کـند. بـنابرايم مو ـفه   ايراب را از ديگر نـظامـهای ـلال ـلاهـ

ماسـی فرهنگی جمهوری اسـالمی ايراب ماانی و مناعا از ارزشـهای پايه و بنیاديم نظام اسـالمی  های ديپل

 اس . 

ـشناخ  دیی  مو فه های ديپلماـسی فرهنگی جمهوری اـسالمی و برـشماری وب، ـهمم  حاه درجه او وي  و 

ا ه ای راهاردی اـس  و خود تواب ار  و ا ااه مـس ی ـس الانظراب، پژوهـش تمرکز چنديم   اهمی  وب از نگاه ـص

 رسا ه را داراس .  

با ايم وجود و نظر به اهمی  مـسا ه، جه  برـشماری مو فه های ديپلماـسی فرهنگی جمهوری اـسالمی ايراب  

ــالانظراب لوزه  ــالاه با ص ــنادی، مص ــاه که به روش کااب انه ای، اس ــمم بهره برداری از ملا   گذش ه

ع و امتاب، تدويم و تاوي  يافاه اس ، از روش مصالاه ديپلماسی فرهنگی و ا ااه مشاهده میدانی در لد وس

با ن اگاب و ـصالانظراب اـسافاده ـشده اـس . بديهی اـس  با ـشناخ  مو فه های ديپلماـسی فرهنگی جمهوری 

اســالمی ايراب، می تواب به مبابه فرمو ی در جه  توجه و تمرکز بر ايم مو فه ها، ماناســ  با وزب و ســهم 

 از وناب، سیاس  خارجی فعا ار و ا ااه موثرتر پیش گرف .   )ا وي / اهمی ( هر يک

در ايم راـساا ـسعی ـشد، با جلـسات ماعددی که با ن اگاب و ـصالانظراب لوزه ديپلماـسی فرهنگی برگزار ـشد، 

 مهماريم مو فه های ديپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ايراب را برشمرديم.  

ا ات زيادی )به روش اتاف فتر، بارش افتار و اوفاب ايده ها(، در ابادا فهرـس اا برگزاری جلـس ی از در ايم راـس

ــید. بعد همیم مو فه ها   ــپر با ترکی  و تلفی  به جمع بندی او یه رس ــد و س ــا ش ــا   مو فه ها الص براس

پرـسـشنامه ای به اـساحـضار ـصالانظراب و ن اگاب رـسید تا با وزب دهی، ـهمم ا وي  دهی و وزب دهی، روـشم ـشود 

و نظر در کدام ب ش از مو فه ها موف  و يا در  که کدام دـساه از مو فه ها از ا وي  بایيی برخوردار اـس  و ما در عم   

 کدام ب ش ناموف  عم  کرديم. 

براسـا  جمع بندی، ترکی  و تلفی  نظرات ما صـصـیم و صـالانظراب، می تواب مو فه های ديپلماسـی فرهنگی  

 را در چهار محور عمده الصا کرد: ،  جمهوری اسالمی ايراب در جمهوری وذربايجاب 

 ینشیب -( مو فه های ارزشی 1

 برنامه ای -( مو فه های روشی 2

 ساخااری -نهادی  یمو فه ها( 3

 کارگزاری –( مو فه های کنشی 4



 305       …  رانیا  یاسمم  یجمهور  یفرانگ  یپلماسید  یموفه  اا 

 

د، جه    ام  گزاره های ماعدد و ماتبری اـس  که تالش ـش م اـس  که هرکدام از مو فه های فوف، ـش روـش

ر ده گزاره مهم تلفی  يابد ـتا  اجاـناب از پراکـندگی و تـعدد با تايـید و اجـما  نظر ن اـگاب، هر کدام از محورها، د

 از ااا ه کالم جلوگیری شود. 

 

 ی:نشیب - یارزش یمولفه ها

 تالیغ و ترويج فرهنگ غنی اسالمی و شیعی  (1

 همگرايی و ولدت جهاب اسالم و اخوت اسالمی (2

 معرفی و تاییم ا گوی سیاسی و لتمرانی ماریی ماانی بر معارف اسالمی)مردمسایری دينی(   (3

 تقوي  ایادار سیاسی جهاب اسالم (4

 تحتیم محور مقاوم  علیه امپريا یسم و صهیونیسم (5

 ترويج و تالیغ فرهنگ عاشورا )ايبار، شهادت، هلم سایزی و ...( (6

 می  تاییم مفهوم اناظار و مهدوي  در معارف اسال (7

 تصويرسازی روشم از رشد، توسعه و پیشرف  علمی، فرهنگی و هنری ايراب اسالمی   (8

 تالیغ جاذبه های زيارتی و سیالای ايراب (9

 ترويج زباب و ادبیات فارسی به عنواب زبانی برای فهم فرهنگ و تمدب فاخر ايرانی و اسالمی  (10

 

 برنامه ای: –روشی  یمولفه ها

اته های اجاماعی  (1 انه ها و ـش اي  ارتاام جمعی به ويژه رـس انه ها و وـس بهره برداری ماناـس  از رـس

 سايار ديپلماسی( –نويم )ديپلماسی رسانه ای 

یقی و  (2 ی، موـس ینمايی، نمايـش یوه های هنری به ويژه در لوزه های ـس بهره برداری از یا   ها و ـش

 ... )ديپلماسی هنری(

ــی در جمهوری  ی و  برگزار (3 ــی های وموزش زباب و ادبیات فارس ــها و کرس بریراری کالس

 وذربايجاب 

ات وموزش عا ی  (4 ـس گاهها و موـس ی در دانـش ناـس یلی مرتاب با ايراب ـش اه های تحـص داير کردب رـش

 جمهوری وذربايجاب

برگزاری هدفمند مسابقات فرهنگی، علمی، ورزشی، هنری و در راساای اهداف ديپلماسی فرهنگی  (5

 اقال مفاهیم ارزشی و بینشیو ان
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 اسافاده از جذابی  های گردشگری، سنم ملی و محلی ايرانیاب در ارتاااات فرهنگی (6

 ترجمه ماوب ادبیات ايرانی و اسالمی به زباب ترکی وذری (7

 برگزاری محاف  فرهنگی، ادبی، هنری و ... در جمهوری وذربايجاب (8

 می ايراب در جمهوری وذربايجابشاته سازی م ااااب ديپلماسی فرهنگی جمهوری اسال (9

ا    (10 ندگاب و ... به جمهوری وذربايجاب در مناـس اعزام هدفمند ـس نراناب، مالییم، هنرمنداب، نويـس

 های خاص

 

 ختاری:و سا ینهاد یمولفه ها

 اسافاده از ظرفی  نهادها و سازمانهای بیم ا مللی )يونستو، ويسستو و ...( (1

 نهاد بیم ا مللیاسافاده از ظرفی  سازماب های مردم  (2

 رسانه های همسو )به ويژه رسانه های مذهای در جمهوری وذربايجاب(  یاسافاده از ظرف (3

نهادها و ـسازمانهای همیار و خدم  رـساب )ـسازماب هالل المر، کمیاه امداد   یاـسافاده از ظرف (4

 امام خمینی)ره( و ...(

افاده از ظرف (5 المی به عنوا  یاـس ازماب فرهنگ و ارتاااات اـس ی ـس لی تريم ماو ی ديپلماـس ب اـص

 فرهنگی

 سازماب صدا و سیما به عنواب مهماريم سازماب ماو ی ديپلماسی رسانه ای  یاسافاده از ظرف (6

شـورای عا ی انقالب فرهنگی به عنواب یرارگاه فرماندهی و سـیاسـاگزاری     یاسـافاده از ظرف (7

 فعا ی  های فرهنگی

 نهادها و دساگاههای زير نظر مقام معظم رهاری  یاز ظرف  اسافاده (8

ــافاده (9 ــاد    یاز ظرف اس ــازمانهای مرتاب )وزارت فرهنگ و ارش ــاير وزارت انه ها، نهادها و س س

ــالمی، وزارت ورزش و جواناب، وز ــ ، درماب و اس ارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداش

 وموزش پزشتی و جامعه ا مصلفی ...(  

 وزارت امورخارجه به عنواب مهماريم و اصلی تريم نهاد ماو ی ديپلماسی  یاز ظرف  اسافاده (10

 

 ی:و کارگزار یکنش یمولفه ها

ـــنا ـبه  (1 ــد، ماعـهد و وشـ فرهـنگ و زـباب جمهوری ـجذب و بـتارگیری ديپلـماتـهای فرهنگی ما صـ

 وذربايجاب

 تربی  نیروی انسانی کارومد جه  انجام ديپلماسی فرهنگی در جمهوری وذربايجاب (2

ی مســـئو یم و مقامات رســـمی ديپلماتیک کشـــور جه  انجام موثر فعا ی  مرتاب  ســـاز  نهیزم (3
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 ديپلماسی فرهنگی در جمهوری وذربايجاب

اب مقیم جمهوری   (4 د و بهره برداری از ظرفـی  ايرانـی ــاتـی ار، اسـ ــاغلیم، تـج ه ويژه شـ اب ـب ايـج وذرـب

 دانشجوياب ايرانی  

 فعا سازی مناس  ن اگاب هوادار و همسو با نظام جمهوری اسالمی ايراب در جمهوری وذربايجاب (5

 جمهوری وذربايجاب دربهره برداری از ظرفی  ورزشتاراب اعزامی به مسابقات جهانی  (6

 جمهوری وذربايجاب در   انشگاهیاساتید و ن اگاب د   یاز ظرف یبهره بردار (7

 جمهوری وذربايجابدر هنرمنداب و نويسندگاب     یاز ظرف یبهره بردار (8

 جمهوری وذربايجابدر   بانواب دانشمند و مافتر اسالمی   یاز ظرف یبهره بردار (9

جمهوری در    فارغ ا احـصیالب و دانـشجوياب وذربايجانی دانـشگاههای ايراب   یاز ظرف یبهره بردار (10

 وذربايجاب

 

 جامعه آماری:

نفر از کارشـــناســـاب و ن اگاب راهاردی ديپلماســـی فرهنگی   32جامعه وماری پژوهش لاهـــر عاارتند از 

می کنند. مالک   جمهوری اسـالمی ايراب که در وزارت انه ها، نهادها و دسـاگاههای گوناگوب مرتاب فعا ی 

انا اب صـالانظراب و ن اگاب برای تعییم جامعه وماری عاارتسـ  از ستسـلب کافی به موهـو  ديپلماسـی 

 فرهنگی جمهوری اسالمی ايراب جمهوری وذربايجاب، از لیا علمی و تجربی«. 

 

 حجم نمونه:

ااال  داريم و نمی تواب از زـمانی ـکه ـنه از وارـيانر ـجامـعه و ـنه از الاـمال موفقـی  و ـيا ـعدم موفقـی  ماییر  

فرمو های وماری برای بروورد لجم نمونه اسافاده کرد، از جدول مورگاب اسافاده می کنیم. ايم جدول لداکبر 

 تعداد نمونه را میدهد. 

وال   ی فرهنگی )و عمومی( ارا ـس م اـس  اـس  در جايی که نمی توانیم از همه فعایب لوزه ديپلماـس روـش

 وشها اسافاده از روش مصالاه با ن اگاب اس . کنیم، يتی از بهاريم ر

ــانی ـکه ـبه روش ن اگی در اراـ ه نظرات   ــاب کلـیه کسـ ــاـفاده از روش مورـگاب و ـبا الاسـ لجم نموـنه ـبا اسـ

ده،   افاده ـش ی در ايم پژوهش اـس ـص ده اـس  و ی با ايم وجود هر   28ت ـص اه ـش اه    32نفر محاـس نفر را محاـس

 سلح ممتم باشد.   می کینم که هري  اامیناب وب بایتريم
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 مشخصات پاسخگویان:

 جدول توزیع پاسخگویان بر اساس  تحصیالت:

 درصد )تقریبی( فراوانی تحصیالت

 56 18 کارشناسی ارشد )يا معادل لوزوی وب(

 44 14 دکاری )يا معادل لوزوی وب(

 100 32 جمع ک 

 جدول توزیع پاسخگویان بر اساس جنسیت:

 )تقریبی(درصد  فراوانی جنسیت

 91 29 ویا

 9 3 خانم

 100 32 جمع ک 

 جدول توزیع پاسخگویان براساس سن:

 درصد )تقریبی( فراوانی گروه سنی )سال(

40 - 30 7 22 

41 - 50 17 53 

 25 8 51بیش از  

 100 32 جمع ک 

 :جمهوری وذربايجابتوزیع پاسخگویان برحسب حضور دیپلماتیک فرهنگی در 

 درصد )تقریبی( فراوانی حضور دیپلماتیک فرهنگی )برحسب سال(

 22 7 يتسال و کمار از يتسال 

 37 12 يتسال تا دوسال 

 41 13 بیش از دو سال 

 100 32 جمع ک 

 جدول توزیع پاسخگویان براساس شغل:

 درصد )تقریبی( فراوانی مشاغل

 12 4 عضو هیات علمی دانشگاه

 22 7 وزارت امورخارجه
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 سازماب فرهنگ و ارتاااات 

 مالییم دينی و فرهنگی(  -)رايزنی فرهنگی

8 24 

 6 2 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)رايزنی علمی(

 12 4 جامعه ا مصلفی

 3 1 جامعه ا مرتضی

 6 2 سازماب لج و زيارت 

 9 3 سازماب صدا و سیما )معاون  بروب مرزی(

 6 2 ساير

 100 32 جمع ک 

 

 ساخت پرسشنامه مولفه ها:

در سـاخ  پرسـشـنامه مرتاب با مو فه های ديپلماسـی فرهنگی جمهوری اسـالمی ايراب، جلسـات گوناگوب  

اردگی و تنو  محورها،   د که گـس اب برگزار ـش ناـس الانظراب و کارـش اور، ـص اتید بزرگوار راهنما، مـش زيادی با اـس

اتی ود. ا ااه برخی از اـس یم بندی ـش جام  در چهار ب ش عمده تقـس د جه  انـس د معاقد بودند که تنها باعا ـش

بینشــی واجد خصــوصــیات مو فه بودب هســاند و ی عده ديگر هم معاقدند که ســاير   –مو فه های ارزشــی  

ی اتید بر مو فه های ارزـش اير   –محورها هم مالک یاب  اهمیای اـس . بنابرايم علی رغم تاکید اـس ی، ـس بینـش

د و پر از تدويم و ار نجش و مو فه ها هم با یید عااراتی وورده ـش نامه مجددا جه  ـس ـش الی مقدماتی پرـس

ارزيابیساعااار محاوايی« وب و انجام اـصاللات نهايی و اخذ نقله نظرات در اخایار کارشناساب و صالانظراب 

یرار گرف  و ـسرانجام با دی  و وـسوا  فراواب و انجام اـصاللات تتمیلی، ويرايش نهايی پرـسـشنامه ـصورت 

 گرف . 

 لاه لضـوری با صـالانظراب و ن اگاب تتمی  شـده و سـپر در نرم افزارهای  پرسـشـنامه به همراه مصـا

excel  وspss   . وارد و مورد تجزيه و تحلی  یرار گرف 

 پایایی پرسشنامه:

ــیار مهم در امر جمع ووری  1پايايی ویابلی  اعاماد  ــوعات بس ــنامه يا ابزار اندازه گیری، از موه ــش يک پرس

مفهوم ياد ـشده با ايم امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرايب يتساب    . باـشدااالعات و مـشاهدات می

ا ه شـده اسـ  تا چه اندازه ناايج يتسـانی به دسـ  می دهد. از جمله تعريه هايی که برای یابلی  اعاماد ار

ای ) ب ايا  و فريـس ده توـس اگی میاب يک مجموعه از 1989می تواب به تعريه ارا ه ـش اره کرد: سهماـس ( اـش

 

1 Reliability 
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ــاق  بر يک گروه وزمودنی به  ــورت مسـ نمرات و مجموعه ديگری از نمرات در يک وزموب معادل که به صـ

 (1376تهراب، نشر وگه،   گراب،ي)سرمد، زهره و د دس  ومده اس .«

ــفر )عدم ارتاام( تا    با توجه ــري  یابلی  از ص ــري   1به ايم امر معموی دامنه ه ــ . ه + )ارتاام کام ( اس

یابلی  اعاماد نشــانگر وب اســ  که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ويژگی های با ثاات وزمودنی و يا ويژگی  

 های ماییر و مویای وی را می سنجد. 

تواند از مویعیای به مویعی  ديگر و از گروهی به گروه  ک وزموب مییزم به ذکر اـس  که یابلی  اعاماد در ي

ديگر مافاوت باشــد. برای محاســاه هــري  یابلی  اعاماد ابزار اندازه گیری شــیوه های م الفی به کار برده 

ــود. از وب جمـله میمی ( روش ج  تواب ـبه ا ه( اجرای دوـباره )روش ـبازوزـمايی( ، ب( روش موازی )همـاا( ،شـ

 و ساير اشاره کرد.  و فای کرونااخ هري 

  :اجرای دوباره آزمون یا روش بازآزمایی

اب. برای  رايب يتـس ايم روش عاارت اـس  از ارا ه يک وزموب بیش از يک بار در يک گروه وزمودنی تح  ـش

ــده  ــري  یابلی  اعاماد با ايم روش، ابادا ابزار اندازه گیری بر روی يک گروه وزمودنی اجرا ش ــاه ه و محاس

ــرايب، وزموب بر روی هماب گروه اجرا می ــله زمانی کوتاهی دوباره در هماب ش ــپر در فاص ــود. نمرات  س ش

ـشود. ايم ـهري  نمايانگر  بدـس  ومده از دو وزموب مورد نظر یرار گرفاه و ـهري  هماـساگی ونها محاـساه می

فه های يک ابزار اندازه گیری به کار یابلی  اعاماد )پايايی( ابزار اـس . روش بازوزمايی برای ارزيابی ثاات مو 

تواند تح  تاثیر تمريم  رود و ی با ايم اشـــتال نیز روبه رو اســـ  که ناايج لاصـــله از وزموب مجدد میمی

 )تجربه( و لافظه وزمودنی یرار گرفاه و بنابرايم منجر به تیییر در یابلی  اعاماد ابزار اندازه گیری گردد. 

  :مون های همتاروش موازی یا استفاده از آز

ــهای ماداول ارزيابی یابلی  اعاماد در اندازه گیری های روانی ــافاده از وزموب های    -يتی از روش تربیای اس

 هماا اس  که شااه  زيادی با يتديگر دارند و ی کامال يتساب نیساند. 

ازه گیری و ويد. خلاهای اندهـري  یابلی  اعاماد بر اسـا  هماسـاگی نمرات دو وزموب هماا به دسـ  می

وایت يا محاوای وب انی میاب دو فرم هماای وزموب )تفاوت در ـس ها( یابلی  اعاماد کماود يا عدم وجود همـس

 دهد. را کاهش می

ــام  ثاات و  ــورت یابلی  اعاماد هم ش ــ  فرم های هماا به اور همزماب ارا ه نگردد. در ايم ص ممتم اس

انی می له اجرای فرم های هماهمـس ود. اگر فاـص اهده ـش ري  یابلی  اعاماد مـش د و تیییراتی در ـه ا زياد باـش

گردد، ممتم اســ  که ايم تیییر مربوم به عوام  فردی )وزمودنی ها(، هماا ناودب وزموب ها و يا ترکیای از 

 هر دو باشد. 
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  :روش آلفای کرونباخ

ــ . ايم   ــافاده از فرمول کرونااخ اس ــاه یابلی  اعاماد اس ــهای محاس روش برای محاســاه يتی ديگر از روش

هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرســشــنامه ها يا وزمونهايی که خصــیصــه های م اله را اندازه  

ــوال می تواند مقادير عددی م اله را اخایار  ــخ هر س گیری می کند بتار می رود. در ايم گونه ابزارها، پاس

 کند. 

ري  و فای کرونااخ ابادا بايد وار اه ـه نامه )يا برای محاـس ـش وال های پرـس يانر نمره های هر زير مجموعه ـس

 زير وزموب( و واريانر ک  را محاساه کرد. سپر با اسافاده از فرمول زير مقدار هري  و فا را محاساه کرد. 

سـازند، بدسـ     یمورد نظر را م  ا یمق  ايکه سـازه    يیرهایمای ابیم یهماسـاگ  زابیاز م یروش بروورد  ميا

اخد ماداول برا یم ر  ميدر ا  يیايپا  یابيارز یدهد. ـش فر ا یکرونااخ م یو فا   يروش، ـه د. مقدار ـص  م يباـش

  انگر یشــاخد ب  ميا  یراب  1  یدهد. در مقاب  مقدار عدد یمورد نظر را نشــاب م  ا یمق يیايشــاخد عدم پا

 .مورد نظر اس  ا یکام  مق يیايپا

 اس  ريکرونااخ به صورت ز یو فا  یمحاساات   فرمول 

 
ــلال    انريوار  S_i^2در وب  که  ــ . بنابرا  انريوار  S_sum^2ام و   iس ــلایت اس به تعداد α  ميمجمو  س

لایت و م اگ  زابیـس اگ  میب یهماـس خ ها  یوایع  ازیدارد. اگر اما  یوب ها بـس ود و پاـس لایت داده نـش   یبه ـس

د   یب گريتديافراد کامالً به  فر م αارتاام باـش م  ـص لای. اگر ت تندیم   یبه ـس ند و   ت مام ـس یاب  اعاماد باـش

 اس  :   یلا ز اهم ريکرونااخ نتات ز یخواهد بود. در ارتاام با و فا 1  يهر ميرا نشاب دهند، ا جهینا کي

 + نشاب دهنده یابلی  اعاماد کام  اس . 1مقدار صفر ايم هري  نشاب دهنده عدم یابلی  اعاماد و 

 ديگری نیز در ب ش وزموب کرونااخ و فا ارا ه شده اس . در خصوص وزموب و فای کروبناخ ملا   

 جدول ضرایب آلفای کرونباخ:

تعدداد زیر مولفده  مولفه ها )مقیاس(

 ها

 ضریب آلفا

 0.92 10 ینش یب -  یارزش یمو فه ها

 0.88 10 ایبرنامه   -  یروش یها مو فه

 0.81 10 خااریسا - ینهاد یها مو فه

 0.84 10 یکارگزار -  ینشگرک یها مو فه

بوده و بنابرايم پايايی پرـسـشنامه بـسیار مللوب و   0.8براـسا  جدول فوف، همه ـهرا   و فای کرونااخ بایی 
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 رهاياا ش اس . 

 شیوه نمره گزاری و وزن دهی به پرسشنامه:

بایتريم وزنی  9را به خود اخاصـاص دهد. نمره  9تا   1در پرسـشـنامه لاهـر، هر عاارت میاواند نمره ای از 

اـس  که پاـس گو)ـصالانظراب( به عاملی می تواند بدهد و معنی وب ايم اـس  که مو فه مزبور بایتريم درجه  

ــ گو می   1اهمی  از نظر وی دارد و نمره   ــالانظر و پاس ــ  که ص پايیم تريم و کماريم نمره و يا وزنی اس

 ماريم درجه اهمی  را از نظر وی دارد. تواند به مو فه ای بدهد که معنی وب ايم اس  که وب مو فه ک

ــب، کمار ـبا اهمـی  و بی  ــد ـکه ـبه ـجای نمره از کلـماتی مـب  خیلی ـبا اهمـی ، ـبا اهمـی ، ماوسـ ا اـاه می شـ

اهمی  هم اســافاده کرد که برخی از محققیم از ايم روش اســافاده می کنند که اشــتال ايم وزب دهی ايم 

 اص  ايم نمرات کیفی ناديده گرفاه می شود. اس  که از دی  یزم برخوردار نیس  و فو

ر) بهار   مم، لال لاـه ال  1400در ـه رايب فعلی و ـس رايب    1404( به عنواب ـش م انداز( به عنواب ـش )اف  چـش

 وتی در نظر گرفاه شده اس . 

 بینشی  -جدول ارزيابی مو فه های ارزشی

ه
ردي

 

 مو فه

مـــیـــزاب  

 اهمی 

 )وزب مو فه( 

  توجه و عم میزاب يا امتاب 

 در دو وهعی  

 (1404وتی ) (1400فعلی )

 6.9 5.8 9 شیعی و  اسالمی  غنی فرهنگ  ترويج و تالیغ 1

 7.2 6.4 8.9 اسالمی اخوت  و اسالم جهاب ولدت  و  همگرايی 2

3 
ــی  ا گوی  تاییم و  معرفی ـــیاسـ  مـعارف   بر  ماانی  ماریی  لتمرانی و  سـ

 (فقیه ویي  و دينی  مردمسایری)  اسالمی
8.7 5.4 6.3 

 8 6.1 8.6 اسالم جهاب  سیاسی  ایادار تقوي  4

 8.2 7.3 8.7 صهیونیسم و  امپريا یسم  علیه مقاوم   محور  تحتیم 5

 6.7 5.1 8.3 ...( و  سایزی ظلم  شهادت،  ايبار،)  عاشورا فرهنگ تالیغ و  ترويج 6
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 بینشی در دو وضعیت -میزان یا امکان توجه و عمل به مولفه های ارزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.4 4.3 8.1 شیعی و  اسالمی معارف در مهدوي  و  اناظار مفهوم  تاییم 7

8 
  هنری و  فرهنگی  علمی، پیـشرف  و  توـسعه  رـشد، از  روـشم  تـصويرـسازی

 اسالمی  ايراب
8.4 3.9 6.9 

 6.7 2.7 7.8 ايراب  سیالای و زيارتی های جاذبه تالیغ 9

10 
ی  ادبیات  و زباب  ترويج   تمدب و فرهنگ فهم  برای  زبانی عنواب به  فارـس

 اسالمی و  ايرانی فاخر
7.6 5.1 5.8 

 68.1 52.1 84.1 مجمو 

 8.16 7.46 8.39 میانگیم هندسی

وضعیت 

 (6-1395فعلی)

7.46 

 وضعیت آتی

(1404) 

زیاد                                  متوسط                                  کم                          خیلی زیاد                                     

 خیلی کم               

9                8              7               6               5               4               3               
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 برنامه ای  -روشی   های جدول ارزيابی مو فه

ه
ردي

 

 مو فه

ــزاب   ــی م

 اهمی 

)وزب 

 مو فه(

اب   ا امـت ه و میزاب ـي توـج

 در دو وهعی  عم 

 

فـــعـــلـــی 

(1400) 

 وتی

(404) 

1 
انه از ماناـس  برداری  بهره اي  و  ها  رـس انه  ويژه به جمعی  ارتاام  وـس اته و ها رـس  ـش

 (ديپلماسی سايار – ای  رسانه ديپلماسی)  نويم اجاماعی های
8.9 6.8 8.1 

2 
اـ    از  برداری  بهره ا  ـی ــیوه  و  ـه ه  هنری  ـهای  شـ ايی،   ـهای  لوزه  در  ويژه  ـب ــینـم   سـ

 (هنری  ديپلماسی... ) و  موسیقی  نمايشی،
8.3 4.9 6.7 

 6.9 5.3 7.9 فارسی ادبیات  و زباب  وموزش های کرسی و کالسها  بریراری و  برگزاری 3

4 
اه  کردب داير یلی های  رـش ی  ايراب با  مرتاب  تحـص ناـس گاهها در  ـش ات و  دانـش ـس   موـس

 جمهوری وذربايجاب عا ی  وموزش
8.1 4.2 7.2 

5 
 اهداف  راسـاای  در و هنری  ورزشـی، ، علمی ،  فرهنگی  مسـابقات   هدفمند  برگزاری

 بینشی و  ارزشی مفاهیم  اناقال  و  فرهنگی ديپلماسی
7.7 3.9 4.7 

6 
ايرانیاب به ويژه مناا     محلی و ملی ســنم و  گردشــگری  های جذابی  از اســافاده

 وذری زباب ايراب
8.5 3.2 5.9 

 3.2 1.7 7.8 ترکی وذری به  اسالمی و  ايرانی ادبیات  ماوب  ترجمه 7

 2.9 1.2 7.6 ...  و هنری  ادبی،  فرهنگی،  محاف   برگزاری 8

 1.7 0.9 8.2 ايراب  اسالمی جمهوری  فرهنگی ديپلماسی  م ااااب سازی  شاته 9

 4.6 2.2 7.2 جمهوری وذربايجاب...   و  نويسندگاب هنرمنداب،  مالییم، س نراناب، هدفمند  اعزام 10

 51.9 34.3 80.2 مجمو 

 4.76 2.91 8 میانگیم هندسی



 315       …  رانیا  یاسمم  یجمهور  یفرانگ  یپلماسید  یموفه  اا 

 برنامه ای در دو وضعیت –به مولفه های روشی  توجه و عملمیزان یا امکان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساخااری -جدول ارزيابی مو فه های نهادی

ه
ردي

 

 مو فه

مــیــزاب 

 اهمی 

)وزب 

 مو فه(

اب    ا امـت ه  میزاب ـي توـج

 در دو وهعی  و عم 

 

ــی   ــل ــع ف

(1395) 

 وتی

 (1404) 

1 
ــافـاده  بیم   ســــازمـانهـای  و  نهـادهـا  ظرفیـ   از  اسـ

 ...( و  ويسستو  يونستو،)ا مللی
7.2 1.7 3.6 

2 
افاده ازماب  ظرفی  از  اـس در جمهوری    نهاد مردم  های  ـس

 وذربايجاب
8.1 0.4 1.9 

 3.9 2.7 7.9  همسو های  رسانه ظرفی  از  اسافاده 3

4 

  خدم  و  همیار  ســازمانهای و نهادها ظرفی   از اســافاده

( ره)خمینی امام  امداد  کمیاه المر،  هالل  سازماب)   رساب

 ... ( و

6.8 3.9 5.4 

5 
افاده ازماب  ظرفی  از اـس المی   ارتاااات   و  فرهنگ ـس  اـس

 فرهنگی ديپلماسی  ماو ی  تريم اصلی  عنواب به
8.8 5.3 6.9 

وضعیت 

 2.91فعلی

وضعیت 

   4.76آتی

سط                                  کم                     خیلی زیاد                                                 زیاد                                  متو

 خیلی کم               
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 ساختاری در دو وضعیت-به مولفه های نهادی توجه و عملمیزان یا امکان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
 عنواب  به ســیما و صــدا  ســازماب ظرفی  از  اســافاده

 ای رسانه  ديپلماسی ماو ی  سازماب  مهماريم
8.6 4.8 6.6 

7 

ــاـفاده ــورای  ظرفـی   از  اسـ   ـبه  فرهنگی  انقالب   ـعا ی  شـ

ــاگزاری و  فرماندهی  یرارگاه عنواب ــیاس   های فعا ی   س

 فرهنگی

6.8 1.6 2.8 

8 
ــافاده ــاگاههای و نهادها ظرفی   از اس   مقام  نظر زير  دس

 رهاری  معظم
6.9 2.7 5.9 

9 

اده ــاـف ــاير  ظرفـی   از  اسـ ه  سـ اـن ا،  وزارتـ  ا  ـه ادـه  و  نـه

ــازمانهای ــاد  و فرهنگ  وزارت )  مرتاب  س ــالمی،  ارش   اس

وانــاب،  و  ورزش  وزارت  وم،  وزارت   ـج ـل قــات   ـع ـی ـق ـح   و  ـت

  و  پزشـــتی وموزش و درماب  بهداشـــ ،  وزارت   فناوری،

 ...( ا مصلفی  جامعه

6.2 4.8 7.8 

10 
  مهماريم  عنواب به  امورخارجه  وزارت  ظرفی  از  اسـافاده

 ديپلماسی ماو ی نهاد  تريم اصلی و
8.4 3.7 6.9 

 51.7 31.6 75.7 مجمو 

 4.75 2.60 7.42 میانگیم هندسی

وضعیت 

 (6-1395فعلی)

2.60 

 (1404آتی)وضعیت 

4.75 

خیلی                           خیلی زیاد                                     زیاد                                  متوسط                                  کم

                کم
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 کارگزاری -کنشگری   های جدول ارزيابی مو فه

ه
ردي

 

 مو فه

ــزاب   ــیــ مــ

 اهمی 

 )وزب مو فه(

در دو   ه و عـم   توـج اب  ا امـت ـي میزاب 

 وهعی  

ــی   ــلـ ــعـ فـ

(1395) 
 (1404وتی)

1 
ـــنا ـبه  ــد، ماعـهد و وشـ ـجذب و بـتارگیری ديپلـماتـهای فرهنگی ما صـ

 فرهنگ و زباب جمهوری وذربايجاب
9 1.8 2.9 

2 
جمهوری تربی  نیروی انسانی کارومد جه  انجام ديپلماسی فرهنگی در  

 وذربايجاب
8.7 1.2 2.6 

3 
ی مسـئو یم و مقامات رسـمی ديپلماتیک کشـور جه  انجام سـاز  نهیزم

 موثر فعا ی  مرتاب ديپلماسی فرهنگی در جمهوری وذربايجاب
8.3 1.1 1.4 

4 
بهره برداری از ظرفی  ايرانیاب مقیم به ويژه شــاغلیم، تجار، اســاتید و 

 جمهوری وذربايجابدانشجوياب ايرانی در 
7.2 0.2 0.9 

5 
فعا ســازی مناســ  ن اگاب هوادار و همســو با نظام جمهوری اســالمی  

 ايراب در جمهوری وذربايجاب
6.8 0.8 1.4 

6 
انی   ات جـه ــابـق ه مسـ اراب اعزامی ـب ـــت در  بهره برداری از ظرفـی  ورزشـ

 جمهوری وذربايجاب
6.3 0.3 0.9 

 5.1 3.7 7.6 جمهوری وذربايجابدر  اساتید دانشگاه و ن اگاب   یاز ظرف یبهره بردار 7

 2.3 1.4 6.9 جمهوری وذربايجابدر هنرمنداب و نويسندگاب     یاز ظرف یبهره بردار 8

 1.6 0.9 7.9 بانواب دانشمند و مافتر جمهوری وذربايجاب    یاز ظرف یبهره بردار 9

10 
بردار ظرف  یبهره  ارجی    ـیاز  ـخ اب  ــجوـي دانشـ و  ــیالب  ا احصـ ارغ  ـف

 جمهوری وذربايجابدر  دانشگاههای ايراب
7.8 0.6 0.9 

 20 12 76.5 مجمو 

 1.74 0.92 7.61 میانگیم هندسی
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 کارگزاری در دو وضعیت-به مولفه های کنشگری توجه و عملمیزان یا امکان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری:

اگر ب واهیم جداول فوف را در يک جدول مشــارک، وورده و امتاب ملا عات مقايســه ای فراهم  −

 شود، جدول زير خواهد بود: 

 

 

 مولفه ها

 

 مجموع

مدیداندگدیدن  

 هندسی

 )وزن مولفه(

میزان یدا امکدان  

توجده و عمدل در  

وضددعیدت فعلی  

(1400) 

میزان یدا امکدان 

در  تدددوجددده 

آتی   وضددعیدت 

(1404) 

 8.16 7.46 8.39 84.11 بینشی  -ارزشی

 4.76 2.91 8 80.2 برنامه ای –روشی  

 4.75 2.60 7.42 75.7 ساخااری -نهادی 

 1.74 0.92 7.61 76.5 کارگزاری -کنشگری  

 

 وضعیت فعلی

(1395-6) 

وضعیت  0.92

 (1404آتی)

1.74 

      خیلی کم                   کم                         متوسط                  زیاد                         خیلی زیاد          

1  2                      3           4            5           6           
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ی − الانظراب، میزاب اهمی  )وزب مو فه( مو فه های ارزـش ا  ارزيابی ـص ی   -براـس ی ديپلماـس بینـش

ا مجمو   فرهنگی جمهوری   اب، ـب ايـج ــالمی ايراب در جمهوری وذرـب انگیم    100از    84.1اسـ و مـی

ی  اير مو فه هاـس  که ايم بديم معناـس  که در بیم چهار 9از   8.39هندـس ار از ـس ، به مرات  بیـش

ديم ترتـی ، مهماريم   د. ـب ایيی برخوردارـن ار ـب ا از اهمـی  و اعاـا ه ـه ا، ايم مو ـف ه ـه تـی  از مو ـف

 لاهر تايید و اثاات می گردد. مفروهات اصلی مقا ه 

 و  شــیعی، همگرايی و  اســالمی  غنی فرهنگ  ترويج و بینشــیت تالیغ  -در بیم مو فه های ارزشــی −

الم  جهاب ولدت  المی، معرفی اخوت  و  اـس ی  ا گوی  تاییم و  اـس یاـس  بر   ماانی ماریی  لتمرانی و  ـس

المی  معارف ایری)اـس ی ایادار ، تقوي (فقیه ویي  و  دينی  مردمـس یاـس الم و تحتیم  جهاب  ـس   اـس

 صهیونیسم، مهماريم و با بیشاريم درجه اهمی  شناخاه شدند.  و  امپريا یسم  علیه مقاوم   محور

ــاب می دهد که ايم تی  از مو فه ها، کماريم میزاب   -ارزيابی مو فه های نهادی   − ــاخااری، نش س

اص  داده اـس . معنای ايم گزاره  اهمی )وزب مو فه( در بیم چهار تی  از مو فه ها را به خود اخاـص

ايم اـس  که ـصالانظراب اهمی  نهادها و ـساخاارهای مربوم به ديپلماـسی فرهنگی را در مقايـسه  

با ســاير مو فه ها کماری می دانند و يا به عاارتی کمار موثر می دانند. می تواب اينگونه اســاناام  

اظارات صالانظراب را بروورده سازند کرد که دساگاههای ماو ی ديپلماسی فرهنگی، ناوانساه اند ان

اگاههای مربواه بوده و يا  ئو یم دـس یاری از ايم ن اگاب، خود از مـس و ايم در لا ی اـس  که بـس

 لای هساند. 

علی رغم نتاه فوف، صالانظراب امیدواری باشاری به میزاب يا امتاب توجه و عم  به مو فه های   −

. در وایع ونها امیدوارند در وينده فاـصله بیـشاری از ( دارند1404نهادی در وـهعی  وتی )  -ـساخااری

 وهعی  فعلی خواهیم داش . 
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