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مقدمه:

انديشــهورزی می دانیم که نظام جمهوری اســالمی ايراب بر مانای ارزش ها و وموزه های ماعا ی ديم مایم
اسـالم و متا اه بی عصـم و اهارت ( ) شـت گرفاه اسـ و ايم امر ماهی نظام جمهوری اسـالمی
ايراب را از ديگر نظـامهـای لـال لـاهـــر جهـاب ،مافـاوت و يـا لای در مواردی مااـايم می کنـد .بنـابرايم مو فـه
های ديپلماسـی فرهنگی جمهوری اسـالمی ايراب ماانی و مناعا از ارزشـهای پايه و بنیاديم نظام اسـالمی
اس .
شـناخ دیی مو فه های ديپلماسـی فرهنگی جمهوری اسـالمی و برشـماری وب ،هـمم حاه درجه او وي و
اهمی وب از نگاه صـالانظراب ،پژوهشـی سـار و ا ااه مسـا ه ای راهاردی اسـ و خود تواب تمرکز چنديم
رسا ه را داراس .
با ايم وجود و نظر به اهمی مسـا ه ،جه برشـماری مو فه های ديپلماسـی فرهنگی جمهوری اسـالمی ايراب
هــمم بهره برداری از ملا

گذشــاه که به روش کااب انه ای ،اســنادی ،مصــالاه با صــالانظراب لوزه

ديپلماسی فرهنگی و ا ااه مشاهده میدانی در لد وسع و امتاب ،تدويم و تاوي يافاه اس  ،از روش مصالاه
با ن اگاب و صـالانظراب اسـافاده شـده اسـ  .بديهی اسـ با شـناخ مو فه های ديپلماسـی فرهنگی جمهوری
اســالمی ايراب ،می تواب به مبابه فرمو ی در جه توجه و تمرکز بر ايم مو فه ها ،ماناس ـ با وزب و ســهم
(ا وي  /اهمی ) هر يک از وناب ،سیاس خارجی فعا ار و ا ااه موثرتر پیش گرف .
در ايم راسـاا سـعی شـد ،با جلسـات ماعددی که با ن اگاب و صـالانظراب لوزه ديپلماسـی فرهنگی برگزار شـد،
مهماريم مو فه های ديپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ايراب را برشمرديم.
در ايم راسـاا برگزاری جلسـات زيادی (به روش اتاف فتر ،بارش افتار و اوفاب ايده ها) ،در ابادا فهرسـای از
مو فه ها الصــا شــد و ســپر با ترکی و تلفی به جمع بندی او یه رســید .بعد همیم مو فه ها براســا
پرسـشـنامه ای به اسـاحضـار صـالانظراب و ن اگاب رسـید تا با وزب دهی ،هـمم ا وي دهی و وزب دهی ،روشـم شـود
که کدام دسـاه از مو فه ها از ا وي بایيی برخوردار اسـ و ما در عم و نظر در کدام ب ش از مو فه ها موف و يا در
کدام ب ش ناموف عم کرديم.
براسـا

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

جمهوری اسالمی ايراب در جمهوری وذربايجاب ،را در چهار محور عمده الصا کرد:
 )1مو فه های ارزشی  -بینشی
 )2مو فه های روشی  -برنامه ای
 )3مو فه های نهادی  -ساخااری
 )4مو فه های کنشی – کارگزاری
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روشـم اسـ که هرکدام از مو فه های فوف ،شـام گزاره های ماعدد و ماتبری اسـ که تالش شـد ،جه
اجانـاب از پراکنـدگی و تعـدد با تايیـد و اجمـا نظر ن اگـاب ،هر کدام از محورها ،در ده گزاره مهم تلفی يابد تـا
از ااا ه کالم جلوگیری شود.
مولفه های ارزشی  -بینشی:
 )1تالیغ و ترويج فرهنگ غنی اسالمی و شیعی
 )2همگرايی و ولدت جهاب اسالم و اخوت اسالمی
 )3معرفی و تاییم ا گوی سیاسی و لتمرانی ماریی ماانی بر معارف اسالمی(مردمسایری دينی)
 )4تقوي ایادار سیاسی جهاب اسالم
 )5تحتیم محور مقاوم علیه امپريا یسم و صهیونیسم
 )6ترويج و تالیغ فرهنگ عاشورا (ايبار ،شهادت ،هلم سایزی و )...
 )7تاییم مفهوم اناظار و مهدوي در معارف اسالمی
 )8تصويرسازی روشم از رشد ،توسعه و پیشرف علمی ،فرهنگی و هنری ايراب اسالمی
 )9تالیغ جاذبه های زيارتی و سیالای ايراب
 )10ترويج زباب و ادبیات فارسی به عنواب زبانی برای فهم فرهنگ و تمدب فاخر ايرانی و اسالمی
مولفه های روشی – برنامه ای:
 )1بهره برداری ماناسـ از رسـانه ها و وسـاي ارتاام جمعی به ويژه رسـانه ها و شـاته های اجاماعی
نويم (ديپلماسی رسانه ای – سايار ديپلماسی)
 )2بهره برداری از یا

ها و شـیوه های هنری به ويژه در لوزه های سـینمايی ،نمايشـی ،موسـیقی و

( ...ديپلماسی هنری)
 )3برگزاری و بریراری کالســها و کرســی های وموزش زباب و ادبیات فارســی در جمهوری
وذربايجاب
 )4داير کردب رشـاه های تحصـیلی مرتاب با ايراب شـناسـی در دانشـگاهها و موسـسـات وموزش عا ی
جمهوری وذربايجاب
 )5برگزاری هدفمند مسابقات فرهنگی ،علمی ،ورزشی ،هنری و در راساای اهداف ديپلماسی فرهنگی
و اناقال مفاهیم ارزشی و بینشی
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 )6اسافاده از جذابی های گردشگری ،سنم ملی و محلی ايرانیاب در ارتاااات فرهنگی
 )7ترجمه ماوب ادبیات ايرانی و اسالمی به زباب ترکی وذری
 )8برگزاری محاف فرهنگی ،ادبی ،هنری و  ...در جمهوری وذربايجاب
 )9شاته سازی م ااااب ديپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ايراب در جمهوری وذربايجاب
 )10اعزام هدفمند سـ نراناب ،مالییم ،هنرمنداب ،نويسـندگاب و  ...به جمهوری وذربايجاب در مناسـا
های خاص
مولفه های نهادی و ساختاری:
 )1اسافاده از ظرفی نهادها و سازمانهای بیم ا مللی (يونستو ،ويسستو و )...
 )2اسافاده از ظرفی سازماب های مردم نهاد بیم ا مللی
 )3اسافاده از ظرفی رسانه های همسو (به ويژه رسانه های مذهای در جمهوری وذربايجاب)
 )4اسـافاده از ظرفی نهادها و سـازمانهای همیار و خدم رسـاب (سـازماب هالل المر ،کمیاه امداد
امام خمینی(ره) و )...
 )5اسـافاده از ظرفی سـازماب فرهنگ و ارتاااات اسـالمی به عنواب اصـلی تريم ماو ی ديپلماسـی
فرهنگی
 )6اسافاده از ظرفی سازماب صدا و سیما به عنواب مهماريم سازماب ماو ی ديپلماسی رسانه ای
 )7اسـافاده از ظرفی شـورای عا ی انقالب فرهنگی به عنواب یرارگاه فرماندهی و سـیاسـاگزاری
فعا ی های فرهنگی
 )8اسافاده از ظرفی نهادها و دساگاههای زير نظر مقام معظم رهاری
 )9اســافاده از ظرفی ســاير وزارت انه ها ،نهادها و ســازمانهای مرتاب (وزارت فرهنگ و ارشــاد
اســالمی ،وزارت ورزش و جواناب ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،وزارت بهداش ـ  ،درماب و
وموزش پزشتی و جامعه ا مصلفی )...
 )10اسافاده از ظرفی وزارت امورخارجه به عنواب مهماريم و اصلی تريم نهاد ماو ی ديپلماسی
مولفه های کنشی و کارگزاری:
 )1جـذب و بتـارگیری ديپلمـاتهـای فرهنگی ما صـــد ،ماعهـد و وشـ ـنـا بـه فرهنـگ و زبـاب جمهوری
وذربايجاب
 )2تربی نیروی انسانی کارومد جه انجام ديپلماسی فرهنگی در جمهوری وذربايجاب
 )3زمینه ســـاز ی مســـئو یم و مقامات رســـمی ديپلماتیک کشـــور جه انجام موثر فعا ی مرتاب
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ديپلماسی فرهنگی در جمهوری وذربايجاب
 )4بهره برداری از ظرفیـ ايرانیـاب مقیم جمهوری وذربـايجـاب بـه ويژه شـــاغلیم ،تجـار ،اســـاتیـد و
دانشجوياب ايرانی
 )5فعا سازی مناس ن اگاب هوادار و همسو با نظام جمهوری اسالمی ايراب در جمهوری وذربايجاب
 )6بهره برداری از ظرفی ورزشتاراب اعزامی به مسابقات جهانی در جمهوری وذربايجاب
 )7بهره برداری از ظرفی اساتید و ن اگاب دانشگاهی در جمهوری وذربايجاب
 )8بهره برداری از ظرفی هنرمنداب و نويسندگاب در جمهوری وذربايجاب
 )9بهره برداری از ظرفی بانواب دانشمند و مافتر اسالمی در جمهوری وذربايجاب
 )10بهره برداری از ظرفی فارغ ا احصـیالب و دانشـجوياب وذربايجانی دانشـگاههای ايراب در جمهوری
وذربايجاب
جامعه آماری:
جامعه وماری پژوهش لاهـــر عاارتند از  32نفر از کارشـــناســـاب و ن اگاب راهاردی ديپلماســـی فرهنگی
جمهوری اسـالمی ايراب که در وزارت انه ها ،نهادها و دسـاگاههای گوناگوب مرتاب فعا ی می کنند .مالک
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:
زمـانی کـه نـه از واريـانر جـامعـه و نـه از الامـال موفقیـ و يـا عـدم موفقیـ ماییر ااال داريم و نمی تواب از
فرمو های وماری برای بروورد لجم نمونه اسافاده کرد ،از جدول مورگاب اسافاده می کنیم .ايم جدول لداکبر
تعداد نمونه را میدهد.
روشـم اسـ اسـ در جايی که نمی توانیم از همه فعایب لوزه ديپلماسـی فرهنگی (و عمومی) ارا سـوال
کنیم ،يتی از بهاريم روشها اسافاده از روش مصالاه با ن اگاب اس .
لجم نمونـه بـا اســـافـاده از روش مورگـاب و بـا الاســـاب کلیـه کســـانی کـه بـه روش ن اگی در اراـه نظرات
ت صـصـی در ايم پژوهش اسـافاده شـده 28 ،نفر محاسـاه شـده اسـ و ی با ايم وجود هر  32نفر را محاسـاه
می کینم که هري اامیناب وب بایتريم سلح ممتم باشد.

فصلنامه پژوهشهای انقالب اسالمی ،سال دهم ،بهار  ،1400شماره 36
مشخصات پاسخگویان:
جدول توزیع پاسخگویان بر اساس تحصیالت:
تحصیالت

فراوانی

درصد (تقریبی)

کارشناسی ارشد (يا معادل لوزوی وب)

18

56

دکاری (يا معادل لوزوی وب)

14

44

جمع ک

32

100

جدول توزیع پاسخگویان بر اساس جنسیت:
جنسیت

فراوانی

درصد (تقریبی)

ویا

29

91

خانم

3

9

جمع ک

32

100

جدول توزیع پاسخگویان براساس سن:
گروه سنی (سال)

فراوانی

درصد (تقریبی)

30 - 40

7

22

50 - 41

17

53

بیش از 51

8

25

جمع ک

32

100

توزیع پاسخگویان برحسب حضور دیپلماتیک فرهنگی در جمهوری وذربايجاب:
حضور دیپلماتیک فرهنگی (برحسب سال)

فراوانی

درصد (تقریبی)

يتسال و کمار از يتسال

7

22

يتسال تا دوسال

12

37

بیش از دو سال

13

41

جمع ک

32

100

جدول توزیع پاسخگویان براساس شغل:
مشاغل

فراوانی

درصد (تقریبی)

عضو هیات علمی دانشگاه

4

12

وزارت امورخارجه

7

22
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24

(رايزنی فرهنگی -مالییم دينی و فرهنگی)
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری(رايزنی علمی)

2

6

جامعه ا مصلفی

4

12

جامعه ا مرتضی

1

3

سازماب لج و زيارت

2

6

سازماب صدا و سیما (معاون بروب مرزی)

3

9

ساير

2

6

جمع ک

32

100

ساخت پرسشنامه مولفه ها:
در سـاخ پرسـشـنامه مرتاب با مو فه های ديپلماسـی فرهنگی جمهوری اسـالمی ايراب ،جلسـات گوناگوب
زيادی با اسـاتید بزرگوار راهنما ،مشـاور ،صـالانظراب و کارشـناسـاب برگزار شـد که گسـاردگی و تنو محورها،
باعا شـد جه انسـجام در چهار ب ش عمده تقسـیم بندی شـود .ا ااه برخی از اسـاتید معاقد بودند که تنها
مو فه های ارزشــی – بینشــی واجد خصــوصــیات مو فه بودب هســاند و ی عده ديگر هم معاقدند که ســاير
محورها هم مالک یاب اهمیای اسـ  .بنابرايم علی رغم تاکید اسـاتید بر مو فه های ارزشـی– بینشـی ،سـاير
مو فه ها هم با یید عااراتی وورده شـد و پر از تدويم و ارالی مقدماتی پرسـشـنامه مجددا جه سـنجش و
ارزيابیساعااار محاوايی» وب و انجام اصـاللات نهايی و اخذ نقله نظرات در اخایار کارشناساب و صالانظراب
یرار گرف و سـرانجام با دی و وسـوا

فراواب و انجام اصـاللات تتمیلی ،ويرايش نهايی پرسـشـنامه صـورت

گرف .
پرسـشـنامه به همراه مصـالاه لضـوری با صـالانظراب و ن اگاب تتمی شـده و سـپر در نرم افزارهای
 excelو  spssوارد و مورد تجزيه و تحلی یرار گرف .
پایایی پرسشنامه:
یابلی اعاماد و پايايی 1يک پرســشــنامه يا ابزار اندازه گیری ،از موهــوعات بســیار مهم در امر جمع ووری
ااالعات و مشـاهدات میباشـد .مفهوم ياد شـده با ايم امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرايب يتساب
تا چه اندازه ناايج يتسـانی به دسـ می دهد .از جمله تعريه هايی که برای یابلی اعاماد ارا ه شـده اسـ
می تواب به تعريه ارا ه شـده توسـب ايا و فريسـای ( )1989اشـاره کرد :سهماسـاگی میاب يک مجموعه از
Reliability

1
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نمرات و مجموعه ديگری از نمرات در يک وزموب معادل که به صـــورت مســـاق بر يک گروه وزمودنی به
دس ومده اس ( ».سرمد ،زهره و ديگراب ،تهراب ،نشر وگه)1376 ،
با توجه به ايم امر معموی دامنه هــري یابلی از صــفر (عدم ارتاام) تا ( +1ارتاام کام ) اســ  .هــري
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.
یزم به ذکر اسـ که یابلی اعاماد در يک وزموب میتواند از مویعیای به مویعی ديگر و از گروهی به گروه
ديگر مافاوت باشــد .برای محاســاه هــري یابلی اعاماد ابزار اندازه گیری شــیوه های م الفی به کار برده
میشـــود .از وب جملـه میتواب بـه ا ه) اجرای دوبـاره (روش بـازوزمـايی)  ،ب) روش موازی (هماـا)  ،ج) روش
هري و فای کرونااخ و ساير اشاره کرد.
اجرای دوباره آزمون یا روش بازآزمایی:
ايم روش عاارت اسـ از ارا ه يک وزموب بیش از يک بار در يک گروه وزمودنی تح شـرايب يتسـاب .برای
محاســاه هــري یابلی اعاماد با ايم روش ،ابادا ابزار اندازه گیری بر روی يک گروه وزمودنی اجرا شــده و
ســپر در فاصــله زمانی کوتاهی دوباره در هماب شــرايب ،وزموب بر روی هماب گروه اجرا میشــود .نمرات
بدسـ ومده از دو وزموب مورد نظر یرار گرفاه و هـري هماسـاگی ونها محاسـاه میشـود .ايم هـري نمايانگر
یابلی اعاماد (پايايی) ابزار اسـ  .روش بازوزمايی برای ارزيابی ثاات مو فه های يک ابزار اندازه گیری به کار
میرود و ی با ايم اشـــتال نیز روبه رو اســ که ناايج لاصـــله از وزموب مجدد میتواند تح تاثیر تمريم
(تجربه) و لافظه وزمودنی یرار گرفاه و بنابرايم منجر به تیییر در یابلی اعاماد ابزار اندازه گیری گردد.
روش موازی یا استفاده از آزمون های همتا:
يتی از روشــهای ماداول ارزيابی یابلی اعاماد در اندازه گیری های روانی -تربیای اســافاده از وزموب های
هماا اس که شااه زيادی با يتديگر دارند و ی کامال يتساب نیساند.
هـري یابلی اعاماد بر اسـا

هماسـاگی نمرات دو وزموب هماا به دسـ میويد .خلاهای اندازه گیری و

کماود يا عدم وجود همسـانی میاب دو فرم هماای وزموب (تفاوت در سـوایت يا محاوای وبها) یابلی اعاماد
را کاهش میدهد.
ممتم اســ فرم های هماا به اور همزماب ارا ه نگردد .در ايم صــورت یابلی اعاماد هم شــام ثاات و
همسـانی میشـود .اگر فاصـله اجرای فرم های هماا زياد باشـد و تیییراتی در هـري یابلی اعاماد مشـاهده
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:
يتی ديگر از روشــهای محاســاه یابلی اعاماد اســافاده از فرمول کرونااخ اس ـ  .ايم روش برای محاســاه
هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرســشــنامه ها يا وزمونهايی که خصــیصــه های م اله را اندازه
گیری می کند بتار می رود .در ايم گونه ابزارها ،پاســخ هر ســوال می تواند مقادير عددی م اله را اخایار
کند.
برای محاسـاه هـري و فای کرونااخ ابادا بايد واريانر نمره های هر زير مجموعه سـوال های پرسـشـنامه (يا
زير وزموب) و واريانر ک را محاساه کرد .سپر با اسافاده از فرمول زير مقدار هري و فا را محاساه کرد.
ايم روش برووردی از میزاب هماسـاگی میاب ماییرهايی که سـازه يا مقیا

مورد نظر را می سـازند ،بدسـ

می دهد .شـاخد ماداول برای ارزيابی پايايی در ايم روش ،هـري و فای کرونااخ می باشـد .مقدار صـفر ايم
شــاخد عدم پايايی مقیا
پايايی کام مقیا

مورد نظر را نشــاب می دهد .در مقاب مقدار عددی  1برای ايم شــاخد بیانگر

مورد نظر اس .

فرمول محاسااتی و فای کرونااخ به صورت زير اس

که در وب  S_i^2واريانر ســلال  iام و  S_sum^2واريانر مجمو ســلایت اســ  .بنابرايم αبه تعداد
سـلایت و میزاب هماسـاگی بیم وب ها بسـاگی دارد .اگر امایاز وایعی به سـلایت داده نشـود و پاسـخ های
افراد کامالً به يتديگر بی ارتاام باشـد  αبه سـم صـفر می میتند .اگر تمام سـلایت یاب اعاماد باشـند و
يک نایجه را نشاب دهند ،ايم هري  1خواهد بود .در ارتاام با و فای کرونااخ نتات زير لا ز اهمی اس :
مقدار صفر ايم هري نشاب دهنده عدم یابلی اعاماد و  +1نشاب دهنده یابلی اعاماد کام اس .
در خصوص وزموب و فای کروبناخ ملا

ديگری نیز در ب ش وزموب کرونااخ و فا ارا ه شده اس .

جدول ضرایب آلفای کرونباخ:
تعدداد زیر مولفده ضریب آلفا

مولفه ها (مقیاس)

ها
مو فه های ارزشی  -بینشی

10

0.92

مو فه های روشی  -برنامه ای

10

0.88

مو فه های نهادی  -ساخااری

10

0.81

مو فه های کنشگری  -کارگزاری

10

0.84

براسـا

جدول فوف ،همه هـرا

و فای کرونااخ بایی  0.8بوده و بنابرايم پايايی پرسـشـنامه بسـیار مللوب و
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رهاياا ش اس .
شیوه نمره گزاری و وزن دهی به پرسشنامه:
در پرسـشـنامه لاهـر ،هر عاارت میاواند نمره ای از  1تا  9را به خود اخاصـاص دهد .نمره  9بایتريم وزنی
اسـ که پاسـ گو(صـالانظراب) به عاملی می تواند بدهد و معنی وب ايم اسـ که مو فه مزبور بایتريم درجه
اهمی از نظر وی دارد و نمره  1پايیم تريم و کماريم نمره و يا وزنی اس ـ که صــالانظر و پاس ـ گو می
تواند به مو فه ای بدهد که معنی وب ايم اس که وب مو فه کماريم درجه اهمی را از نظر وی دارد.
ا ااـه می شـــد کـه بـه جـای نمره از کلمـاتی مبـ خیلی بـا اهمیـ  ،بـا اهمیـ  ،ماوســـب ،کمار بـا اهمیـ و بی
اهمی هم اســافاده کرد که برخی از محققیم از ايم روش اســافاده می کنند که اشــتال ايم وزب دهی ايم
اس که از دی یزم برخوردار نیس و فواص ايم نمرات کیفی ناديده گرفاه می شود.
در هـمم ،لال لاهـر( بهار  )1400به عنواب شـرايب فعلی و سـال ( 1404اف چشـم انداز) به عنواب شـرايب
وتی در نظر گرفاه شده اس .
جدول ارزيابی مو فه های ارزشی -بینشی

رديه

مـــیـــزاب
مو فه

اهمی

میزاب يا امتاب توجه و عم
در دو وهعی

(وزب مو فه) فعلی ( )1400وتی ()1404
1

تالیغ و ترويج فرهنگ غنی اسالمی و شیعی

9

5.8

6.9

2

همگرايی و ولدت جهاب اسالم و اخوت اسالمی

8.9

6.4

7.2

8.7

5.4

6.3

4

تقوي ایادار سیاسی جهاب اسالم

8.6

6.1

8

5

تحتیم محور مقاوم علیه امپريا یسم و صهیونیسم

8.7

7.3

8.2

6

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

8.3

5.1

6.7

3

معرفی و تاییم ا گوی سـ ـیـاســـی و لتمرانی ماریی ماانی بر معـارف
اسالمی( مردمسایری دينی و ویي فقیه)
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8.1

4.3

5.4

8.4

3.9

6.9

7.8

2.7

6.7

7.6

5.1

5.8

مجمو

84.1

52.1

68.1

میانگیم هندسی

8.39

7.46

8.16

تصـويرسـازی روشـم از رشـد ،توسـعه و پیشـرف علمی ،فرهنگی و هنری

8

ايراب اسالمی
تالیغ جاذبه های زيارتی و سیالای ايراب

9

ترويج زباب و ادبیات فارسـی به عنواب زبانی برای فهم فرهنگ و تمدب

10

فاخر ايرانی و اسالمی

میزان یا امکان توجه و عمل به مولفه های ارزشی -بینشی در دو وضعیت

وضعیت

فعلی()6-1395

7.46
وضعیت آتی
()1404

8

9

خیلی زیاد
خیلی کم

6

7
زیاد

4

5
متوسط

3
کم
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جدول ارزيابی مو فه های روشی  -برنامه ای

رديه

مــیــزاب
مو فه

اهمی
(وزب
مو فه)

میزاب يـا امتـاب توجـه و
عم در دو وهعی
فـــعـــلـــی وتی
()1400

()404

8.9

6.8

8.1

8.3

4.9

6.7

7.9

5.3

6.9

8.1

4.2

7.2

7.7

3.9

4.7

8.5

3.2

5.9

7

ترجمه ماوب ادبیات ايرانی و اسالمی به ترکی وذری

7.8

1.7

3.2

8

برگزاری محاف فرهنگی ،ادبی ،هنری و ...

7.6

1.2

2.9

9

شاته سازی م ااااب ديپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ايراب

8.2

0.9

1.7

10

اعزام هدفمند س نراناب ،مالییم ،هنرمنداب ،نويسندگاب و  ...جمهوری وذربايجاب

7.2

2.2

4.6

مجمو

80.2

34.3

51.9

میانگیم هندسی

8

2.91

4.76

1
2
3
4
5
6

بهره برداری ماناسـ از رسـانه ها و وسـاي ارتاام جمعی به ويژه رسـانه ها و شـاته
های اجاماعی نويم (ديپلماسی رسانه ای – سايار ديپلماسی)
بهره برداری از یـاـ هـا و شـــیوه هـای هنری بـه ويژه در لوزه هـای ســـینمـايی،
نمايشی ،موسیقی و ( ...ديپلماسی هنری)
برگزاری و بریراری کالسها و کرسی های وموزش زباب و ادبیات فارسی
داير کردب رشـاه های تحصـیلی مرتاب با ايراب شـناسـی در دانشـگاهها و موسـسـات
وموزش عا ی جمهوری وذربايجاب
برگزاری هدفمند مسـابقات فرهنگی  ،علمی  ،ورزشـی ،هنری و در راسـاای اهداف
ديپلماسی فرهنگی و اناقال مفاهیم ارزشی و بینشی
اســافاده از جذابی های گردشــگری و ســنم ملی و محلی ايرانیاب به ويژه مناا
وذری زباب ايراب
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میزان یا امکان توجه و عمل به مولفه های روشی – برنامه ای در دو وضعیت

خیلی زیاد

وضعیت

وضعیت

آتی4.76

فعلی2.91

زیاد

کم

متو سط

خیلی کم

جدول ارزيابی مو فه های نهادی -ساخااری

رديه

مــیــزاب
اهمی

مو فه

(وزب
مو فه)

1
2
3

اســـافـاده از ظرفیـ

نهـادهـا و ســــازمـانهـای بیم

ا مللی(يونستو ،ويسستو و )...
اسـافاده از ظرفی سـازماب های مردم نهاد در جمهوری
وذربايجاب
اسافاده از ظرفی رسانه های همسو

میزاب يـا امتـاب توجـه
و عم در دو وهعی
فــعــلــی وتی
()1395

( )1404

7.2

1.7

3.6

8.1

0.4

1.9

7.9

2.7

3.9

اســافاده از ظرفی نهادها و ســازمانهای همیار و خدم
4

رساب ( سازماب هالل المر ،کمیاه امداد امام خمینی(ره) 6.8

3.9

5.4

و ) ...
5

اسـافاده از ظرفی سـازماب فرهنگ و ارتاااات اسـالمی
به عنواب اصلی تريم ماو ی ديپلماسی فرهنگی

8.8

5.3

6.9
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اســافاده از ظرفی ســازماب صــدا و ســیما به عنواب

6

مهماريم سازماب ماو ی ديپلماسی رسانه ای

8.6

6.6

4.8

اســـافـاده از ظرفیـ شـــورای عـا ی انقالب فرهنگی بـه
عنواب یرارگاه فرماندهی و ســیاســاگزاری فعا ی های 6.8

7

2.8

1.6

فرهنگی
اســافاده از ظرفی نهادها و دســاگاههای زير نظر مقام

8

معظم رهاری

6.9

5.9

2.7

اســـافـاده از ظرفیـ ســـاير وزارت ـانـه هـا ،نهـادهـا و
ســازمانهای مرتاب (وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی،
وزارت ورزش و جـوانــاب ،وزارت عـلـوم ،تـحـقـیـقــات و 6.2

9

7.8

4.8

فناوری ،وزارت بهداشــ  ،درماب و وموزش پزشـــتی و
جامعه ا مصلفی )...
اسـافاده از ظرفی وزارت امورخارجه به عنواب مهماريم

8.4

3.7

6.9

10
مجمو

75.7

31.6

51.7

میانگیم هندسی

7.42

2.60

4.75

و اصلی تريم نهاد ماو ی ديپلماسی

میزان یا امکان توجه و عمل به مولفه های نهادی-ساختاری در دو وضعیت

وضعیت آتی()1404
4.75

خیلی زیاد

کم

زیاد

وضعیت
فعلی()6-1395

2.60

متوسط

کم

خیلی
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جدول ارزيابی مو فه های کنشگری  -کارگزاری

رديه

مــــیــــزاب
اهمی

مو فه

(وزب مو فه)
1

جـذب و بتـارگیری ديپلمـاتهـای فرهنگی ما صـــد ،ماعهـد و وشـ ـنـا بـه

میزاب يـا امتـاب توجـه و عمـ در دو
وهعی
فـــعـــلـــی
()1395

وتی()1404

9

1.8

2.9

8.7

1.2

2.6

8.3

1.1

1.4

7.2

0.2

0.9

6.8

0.8

1.4

6.3

0.3

0.9

7

بهره برداری از ظرفی اساتید دانشگاه و ن اگاب در جمهوری وذربايجاب 7.6

3.7

5.1

8

بهره برداری از ظرفی هنرمنداب و نويسندگاب در جمهوری وذربايجاب

6.9

1.4

2.3

9

بهره برداری از ظرفی بانواب دانشمند و مافتر جمهوری وذربايجاب

7.9

0.9

1.6

7.8

0.6

0.9

مجمو

76.5

12

20

میانگیم هندسی

7.61

0.92

1.74

2
3
4
5
6

10

فرهنگ و زباب جمهوری وذربايجاب
تربی نیروی انسانی کارومد جه انجام ديپلماسی فرهنگی در جمهوری
وذربايجاب
زمینه سـازی مسـئو یم و مقامات رسـمی ديپلماتیک کشـور جه انجام
موثر فعا ی مرتاب ديپلماسی فرهنگی در جمهوری وذربايجاب
بهره برداری از ظرفی ايرانیاب مقیم به ويژه شــاغلیم ،تجار ،اســاتید و
دانشجوياب ايرانی در جمهوری وذربايجاب
فعا ســازی مناس ـ ن اگاب هوادار و همســو با نظام جمهوری اســالمی
ايراب در جمهوری وذربايجاب
بهره برداری از ظرفیـ ورزشـ ـتـاراب اعزامی بـه مســـابقـات جهـانی در
جمهوری وذربايجاب

بهره برداری از ظرفیـ

فـارغ ا احصـــیالب و دانشـــجويـاب خـارجی

دانشگاههای ايراب در جمهوری وذربايجاب
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میزان یا امکان توجه و عمل به مولفه های کنشگری-کارگزاری در دو وضعیت

وضعیت فعلی
()6-1395
0.92

وضعیت
آتی()1404
1.74

2 1

3

خیلی زیاد

4

زیاد

5

متوسط

6
کم

خیلی کم

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:
مدیداندگدیدن میزان یدا امکدان میزان یدا امکدان
مولفه ها

مجموع

هندسی

توجده و عمدل در تدددوجددده در

(وزن مولفه)

وضددعیدت فعلی وضددعیدت آتی
()1400

()1404

ارزشی -بینشی

84.11

8.39

7.46

8.16

روشی – برنامه ای

80.2

8

2.91

4.76

نهادی  -ساخااری

75.7

7.42

2.60

4.75

کنشگری  -کارگزاری 76.5

7.61

0.92

1.74
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ارزيابی صـالانظراب ،میزاب اهمی (وزب مو فه) مو فه های ارزشـی -بینشـی ديپلماسـی

فرهنگی جمهوری اســـالمی ايراب در جمهوری وذربـايجـاب ،بـا مجمو  84.1از  100و میـانگیم
هندسـی  8.39از  ،9به مرات بیشـار از سـاير مو فه هاسـ که ايم بديم معناسـ که در بیم چهار
تیـ از مو فـه هـا ،ايم مو فـه هـا از اهمیـ و اعااـار بـایيی برخوردارنـد .بـديم ترتیـ  ،مهماريم
مفروهات اصلی مقا ه لاهر تايید و اثاات می گردد.
 −در بیم مو فه های ارزشــی -بینشــیت تالیغ و ترويج فرهنگ غنی اســالمی و شــیعی ،همگرايی و
ولدت جهاب اسـالم و اخوت اسـالمی ،معرفی و تاییم ا گوی سـیاسـی و لتمرانی ماریی ماانی بر
معارف اسـالمی(مردمسـایری دينی و ویي فقیه) ،تقوي ایادار سـیاسـی جهاب اسـالم و تحتیم
محور مقاوم علیه امپريا یسم و صهیونیسم ،مهماريم و با بیشاريم درجه اهمی شناخاه شدند.
 −ارزيابی مو فه های نهادی  -ســاخااری ،نشــاب می دهد که ايم تی از مو فه ها ،کماريم میزاب
اهمی (وزب مو فه) در بیم چهار تی از مو فه ها را به خود اخاصـاص داده اسـ  .معنای ايم گزاره
ايم اسـ که صـالانظراب اهمی نهادها و سـاخاارهای مربوم به ديپلماسـی فرهنگی را در مقايسـه
با ســاير مو فه ها کماری می دانند و يا به عاارتی کمار موثر می دانند .می تواب اينگونه اســاناام
کرد که دساگاههای ماو ی ديپلماسی فرهنگی ،ناوانساه اند اناظارات صالانظراب را بروورده سازند
و ايم در لا ی اسـ که بسـیاری از ايم ن اگاب ،خود از مسـئو یم دسـاگاههای مربواه بوده و يا
لای هساند.
 −علی رغم نتاه فوف ،صالانظراب امیدواری باشاری به میزاب يا امتاب توجه و عم به مو فه های
سـاخااری -نهادی در وهـعی وتی ( )1404دارند .در وایع ونها امیدوارند در وينده فاصـله بیشـاری از
وهعی فعلی خواهیم داش .
منابع و مآخذ
 -1منابع فارسی:
 .1وشـنا ،لسـام ا ديم و جعفری هف خوانی ،نادر ،سديپلماسـی عمومی و سـیاسـ خارجی :پیوندها و
اهداف» ،دوفصلنامه دانش سیاسی ،ش .1386 ،5
 .2ابراهیمی فر ،عادا علی ،سبررسـی عل واگرايی در منلقه خلیج فار » ،مجله سـیاسـ خارجی،
 ،12ش  ،2تابسااب .1387
 .3الدی ،افســانه ،سديپلماســی عمومی ومريتا» ،پژوهشــنامه ســیاسـ خارجی ومريتا ،تهراب ،مرکز
تحقیقات اساراتژيک.1387 ،
 .4المـدی ،لمیـد ،سوينـده جناش های اســـالمی در خاورمیـانه :ارا يک چارچوب نظری» ،ملـا عـات
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خاورمیانه،

 ،5ش 2و ،3تابسااب و پايیز .1377

 .5المـدی ،لمیـد ،روابب فرهنگی جمهوری اســـالمی ايراب و همســـايگـابت ملـا عـه موردی :ترکیـه،
تهراب ،پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتاااات.1336 ،
 .6المدی ،لمید ،سترکیهت پاب ترکیسـم و وسـیای مرکزی» ،ملا عات اوراسـیای مرکزی،

 ،2ش

.1388 ،55
 .7المدی ،کوروش ،سسازماب کنفرانر اسالمی در شرايب جديد بیم ا مللی» ،مجله سیاس خارجی،
 ،11ش  ،3پايیز .1376
 .8المدی فورکی ،بهزاد ،ترکیهت لال و وينده ،تهراب،اناشـارات موسـسـه فرهنگی ملا عات و تحقیقات
ابرار معاصر تهراب.1387 ،
 .9اســپوزياو ،جاب .ال ،.انقالب اســالمی ايراب و بازتاب جهانی وب ،ترجمه محســم مدير شــانه چی،
تهراب ،مرکز بازشناسی اسالم و ايراب.1383 ،
 .10اسـعدی ،مرتضـی ،جهاب اسـالم :اردب ،افیانسـااب ،ا جزاير ،امارات ماحده عربی ،اندونزی ،بحريم،
تهراب ،مرکز نشر دانشگاهی.1366 ،
 .11اســـمیـ  ،فیلیـ  ،درومـدی بر نظريـه فرهنگی ،ترجمـه لســـم پويـاب ،تهراب ،دفار پژوهش هـای
فرهنگی.1383 ،
 .12ارجینی ،لسیم ،اساعمار فرانو ،تهراب ،موسسه وموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).1388 ،
 .13ازغندی ،علیرها ،نظام بیم ا مل ت بازدارندگی و همپايگی اساراتژيک ،تهراب ،نشر یومر.1371 ،
 .14ادواردز ،ب .م ،.سـیاسـ و لتوم در خاورمیانه ،ترجمه رسـول افضـلی ،تهراب ،بشـیر علم و ادب،
.1382
 .15ا هی ،همايوب ،امپريا یسم و عق ماندگی ،تهراب ،انديشه.1367 ،
 .16ا هی ،همايوب ،شناخ ماهی و عملترد امپريا یسم ،تهراب ،یومر.1383 ،
 .17ا یوت ،تی.ا  ،.درباره فرهنگ ،ترجمه لمید شاهرخ ،تهراب ،نشر مرکز.1381 ،
 .18اوزدا گا ،ا یزاب  ،نقشـانديه دروسـیای غربی و مرکزی ،ترجمه فهیمه ابراهیمی ،تهراب ،پژوهشـتده
تاريخ اسالم.1389 ،
 .19امام خمینی (ره) ،روا اهلل ،صـحیفه امام 22 ،ج ،تهراب ،موسـسـه تنظیم و نشـر وثار لضـرت امام
خمینی (ره).1379 ،
 .20امیرالمدياب ،بهرام ،روابب ايراب و جمهوری وذربايجاب ،تهراب ،دفار ملا عات سیاسی و بیم ا مللی
وزارت امورخارجه.1384 ،
 .21ايوانز ،گراهام و نونام ،جفری ،فرهنگ روابب بیم ا مل  ،ترجمه لمیرا مشـیرزاده و لسـیم شـريفی،
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تهراب ،نشر میزاب.1381 ،
 .22ابشیريه ،لسیم ،نظريه های فرهنگی در یرب بیسام ،تهراب ،موسسه فرهنگی وينده پوياب.1379 ،
 .23بشیريه ،لسیم ،جامعه شناسی سیاسی ،تهراب ،نشر نی،
 .24بهلو ی ،داود ،تا اسااناول در جس و جوی شیعه ،تهراب ،نشر ادياب.1391 ،
 .25بهمم ،شعی  ،جامعه علوياب ترکیه ،تهراب ،موسسه انديشه سازاب نور.1395 ،
 .26بیلینگاوب ،روزاموند ،فرهنگ و جامعهت جامعه شـــناســـی فرهنگ ،ترجمه فرياا عزبدفاری ،تهراب،
نشر یلره.1380 ،
 .27پزشتی ،محمد و ديگراب ،انقالب اسالمیت چرايی و چگونگی وب ،یم ،نشر معارف.1383 ،
 .28توال ،فرانسوا ،ژ وپو یایک ،ترجمه کاايوب باصر ،چاپ دوم ،تهراب ،ويساار.1384 ،
 .29چلای ،مسعود ،جامعه شناسی نظم ،تهراب ،نشرنی.1375 ،
 .30گلشـم پژوه ،محمودرهـا ،سوسـی شـناسـی منابع و ابزارهای یدرت نرم جمهوری اسـالمی ايراب»،
مجموعه مقایت ديپلماسی عمومی و سیاس خارجی ،تهراب ،مرکز تحقیقات اساراتژيک.1389 ،
 .31گلی زواره ،غالمرهـا ،سـرزمیم اسـالم ،شـناخ اجما ی کشـورها و نوالی اسـالم نشـیم جهاب ،یم،
اناشارات دفار تالییات اسالمی.1372 ،
 .32گلمحمدی ،المد ،جهانی شدبت فرهنگ وهوي  ،تهراب ،نشرنی.1381 ،
 .33گودرزی ،علی محمد ،ایادار ملی در کالم رهار معظم انقالب اســالمی ،تهراب ،معاون فرهنگی و
تالیغ سااد ک نیروهای مسلح.1380 ،
 .34دهشـیری ،محمدرهـا ،بازتاب مفهومی و نظری انقالب اسـالمی در روابب بیم ا مل  ،تهراب،شـرک
اناشارات علمی و فرهنگی.1390 ،
 .35دهشـیری ،محمدرهـا ،ديپلماسـی فرهنگی جمهوری اسـالمی ايراب ،تهراب ،شـرک اناشـارات علمی
و فرهنگی.1393 ،
 .36دهشــیری ،محمدرهــا و دهقانی ،ســیدجالل و ســرخی  ،بهنام ،جايگاه تتاف و رفاارهای لماي
گرانه در ديپلماسـی فرهنگی جمهوری اسـالمی ايراب ،تهراب ،موسـسـه فرهنگی،هنری و اناشـارات
بیم ا مللی ا هدی.1391 ،
 .37يونسـتو ،فرهنگ و توسـعه ،رهیاف مردم شـناخای توسـعه ،ترجمه فاهـلی ،تهراب ،نشـر ارشـاد،
.1376
 .38محمدی ،منوچهر ،وينده نظام بیم ا مل و سـیاسـ خارجی جمهوری اسـالمی ايراب ،تهراب ،وزارت
امور خارجه.1386 ،
 .39محمدی ،منوچهر ،انقالب اسالمی ،زمینه ها و پیامدها ،یم ،نشر معارف.1390 ،
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 .40محمدی ،منوچهر ،اصول سیاس خارجی جمهوری اسالمی ايراب ،تهراب ،امیر کایر.1366 ،
 .41محمدی ،منوچهر ،انقالب اسـالمی در مقايسـه با انقالب های فرانسـه و روسـیه ،یم ،نشـر معارف،
.1382
 .42محمدی ،منوچهر ،بازتاب جهانی انقالب اسـالمی ،تهراب ،اناشـارات پژوهشـگاه فرهنگ و انديشـه
اسالمی.1390 ،
 .43محمدی ،منوچهر ،سـیاسـ خارجی جمهوری اسـالمی ايراب :اصـول و مسـاي  ،تهراب ،دادگسـار،
.1380
 .44محمدی ،منوچهر ،مديري بحراب در جمهوری اسـالمی ايراب (بحراب های سـیاسـی–اجاماعی)،
تهراب ،نشر معارف.1394 ،
 .45محمدی فر ،لشــم  ،راهاردهای ديپلماســی عمومی جمهوری اســالمی ايراب در مقابله با نظام
سلله ،تهراب ،دانشگاه جامع امام لسیم ( ).1392 ،
 .46نای ،جوزف ،یدرت نرم و ابزارهی موفقی در ســیاســ بیم ا مل  ،ترجمه ســید محمد رولانی و
مهدی ذوا فقاری ،تهراب ،دانشگاه امام صادف ( ).1387 ،
 .47نای ،جوزف ،سیدرت نرم» ،ترجمه محمود عسگری ،فصلنامه راهارد دفاعی،

 ،2ش  ،6زمسااب

.1383
 .48نصری ،یدير ،تاملی نظری در ماهی و روند تیییر در جهاب عرب ،فصلنامه ملا عات راهاردی،
 ،14ش  ،2تابسااب .1390
 .49پهلواب ،چنگیز ،فرهنگ شناسی ،تهراب ،پیام امروز.1378 ،
 .50توسلی،غالمعاا  ،نظريه های جامعه شناسی ،تهراب ،اناشارات سم .1383 ،
 .51جعفری ،محمدتقی ،فرهنگ پیروت فرهنگ پیشرو ،تهراب ،اناشارات عالمه.1377 ،
 .52لاجیانی ،ابراهیم و ايرانشــاهی ،لامد ،درومدی بر ديپلماســی فرهنگی جمهوری اســالمی ايراب،
تهراب ،موسسه فرهنگی ملا عات و تحقیقات بیم ا مللی ابرار معاصر تهراب.1393 ،
 .53ل پناه ،جعفر و ديگراب ،یدرت نرم ايراب در وســیای مرکزی و یفقاز ،تهراب،موســســه فرهنگی
ملا عات و تحقیقات بیم ا مللی ابرار معاصر تهراب.1393 ،
 .54لقیقی،رها ،فرهنگ و ديپلماسی ،تهراب ،اناشارات ا مهدی.1386 ،
 .55جعفری ارجمند ،محمدجواد و اســماعیلی ،مرتضــی ،سجايگاه ديپلماســی عمومی در روابب ايراب و
کشـورهای فارسـی زباب» ،فصـلنامه سـیاسـ مجله دانشـتده لقوف و علوم سـیاسـی دانشـگاه تهراب،
ش .1391 ،3
 .56رفیع پور ،فرامرز ،وناتومی جامعه ،تهراب ،شرک سهامی اناشار.1378 ،
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 .57رهـــايی ،علی اکار ،اراـه مـدل عملیـاتی تاییم مو فـه هـای تـاثیرگـذاری فرهنگی کشـــور بر ابعـاد
گوناگوب ســیاس ـ خارجی جمهوری اســالمی ايراب ،تهراب ،دانشــگاه وزاد اســالمی والد علوم و
تحقیقات.1382 ،
 .58صا حی امیری ،سیدرها ،مفاهیم و نظريه های فرهنگی ،تهراب ،یقنو .1386 ،
 .59سـجادپور ،سـیدمحمدکاظم ،سـیاسـ خارجی ايراب ،تهراب ،دفار ملا عات سـیاسـی و بیم ا مللی،
.1381
 .60سـريع ا قلم ،محمود ،سـیاسـ خارجی جمهوری اسـالمی ايرابت بازبینی نظری و پارادايم ا االف،
تهراب ،مرکز تحقیقات اساراتژيک.1379 ،
 .61سريع ا قلم ،محمود ،ايراب و جهانی شدب ،تهراب ،اناشارات مرکز تحقیقات اساراتژيک.1384 ،
 .62سـلیمی ،لسـیم ،فرهنگ گرايی ،جهانی شـدب و لقوف بشـر ،تهراب ،دفار ملا عات سـیاسـی و بیم
ا مللی.1379 ،
 .63سنايی ،مهدی ،روابب ايراب و وسیای مرکزی ،تهراب ،دفار ملا عات سیاسی و بیم ا مللی.1390 ،
 .64سـیدوبادی ،ملوک ،بررسـی تلایقی عملترد فرهنگی دو دوره رياسـ جمهوری هاشـمی و خاتمی،
تهراب ،دانشگاه وزاد اسالمی والد علوم و تحقیقات.1384 ،
 .65شـاه لسـینی ،محمدعلی ،بررسـی اثرب شـی رشاه های تحصیلی رايزناب فرهنگی جمهوری اسالمی
ايراب بر مديري وناب در کشــورهای وفريقايی( )73-82و ارا ه ا گوی مناس ـ برای وينده ،تهراب،
دانشگاه وزاد اسالمی والد علوم و تحقیقات.1383 ،
 .66کویيی ،ا هه ،سیاس و لتوم در وسیای مرکزی ،تهراب ،سم .1391 ،
 .67گ محمدی ،المد ،جهانی شدبت فرهنگ و هوي  ،تهراب ،نشر نی.1381 ،
 .68ر ،مريم ،بررســـی علـ عـدم موفقیـ فعـا یـ فرهنگی بیم ا مللی در ســـازمـانهـای دو ای موازی،
تهراب ،دانشگاه وزاد اسالمی والد علوم و تحقیقات.1382 ،
 .69معینی ،جهانگیر ،نظريه و فرهنگ ،تهراب ،مرکز ملا عات بیم ا مللی.1387 ،
 .70پیرو ،و م ،فرهنگ علوم اجاماعی ،بایر رولانی ،تهراب ،کیهاب.1371 ،
 .71روا ایمینی ،محمود ،زمینه فرهنگ شناسی ،تهراب ،علار.1368 ،
 .72کاظمی ،سید علی اصیر ،روش و بینش در سیاس  ،تهراب ،وزارت امور خارجه.1374 ،
 .73صــا حی امیری ،ســیدرهــا و ســپهرنیا ،رزياا ،ا گوی ارتقا ســرمايه فرهنگی در ايراب ،تهراب،
یقنو .1394،
 .74ريارز،ج ،.نظريه های جامعه شناسی ،ترجمه غروی زاد ،تهراب ،جهاد دانشگاهی.1371 ،
 .75اسمی  ،فیلی  ،درومدی بر نظريه های فرهنگی ،لسم پوياب ،تهراب ،دفار پژوهش های فرهنگی،

فصلنامه پژوهشهای انقالب اسالمی ،سال دهم ،بهار  ،1400شماره 36
.1381
 .76نقی زاده ،المد ،تاثیر فرهنگ بر ســیاســ خارجی جمهوری اســالمی ايراب ،تهراب ،اناشــارات
وزارت امور خارجه.1381 ،
 .77صا حی امیری ،سید رها و محمدی ،سعید ،ديپلماسی فرهنگی ،تهراب ،یقنو .1389 ،
 .78فو ر ،گراهام ،یاله عا مت ژ وپو یایک ايراب ،ترجمه عاا

م ار ،تهراب ،نشر مرکز.1373 ،

 .79یربانی گلشــم وباد ،محمد ،سمو فه های ديپلماســی فرهنگی جمهوری اســالمی ايراب در ترکیه»،
فصلنامه علمی پژوهش های انقالب اسالمی ،دوره  ،6ش  ،22پا یز  ،1396صد .181-161
 .80یربانی گلشـم وباد ،محمد ،سمو فه های ديپلماسـی فرهنگی جمهوری اسـالمی ايراب» ،فصـلنامه
علمی ملا عات انقالب اسالمی ايراب ،دوره  ،14ش  ،50پا یز  ،1396صد .44-27
 .81وا رشـاايم ،ايمانو  ،سـیاسـ و فرهنگ در نظام ماحول جهانی (ژ وپو یایک و ژ وکا ،ر) ،ترجمه
پیروز ايزدی ،تهراب ،نشرنی.1377 ،
 .82نگهداری ،بابک ،ســیاســ فرهنگی کشــورهای جهاب ،تهراب ،دبیرخانه شــورای عا ی انقالب
فرهنگی.1382 ،
 .83نقی زاده ،المد ،تاثیر فرهنگ بر ســیاســ خارجی جمهوری اســالمی ايراب ،تهراب ،اناشــارات
وزارت امورخارجه.1381 ،
 .84هادياب ،ناصـر ،سسـازه انگاری از روابب بیم ا مل تا سـیاسـ خارجی» ،فصـلنامه سـیاسـ خارجی،
 ،17ش  ،4زمسااب .1382
 .85هاناینگاوب ،سـامو و هريسـوب ،یرنر ،اهمی فرهنگ ،ترجمه انجمم توسـعه و مديري ايراب،
تهراب ،اناشارات امیرکایر.1383 ،
 .86هومم ،لیدرعلی ،پايه های پژوهش در علوم رفااری ،تهراب ،پارسا.1366 ،
 .87يوسـفی ،یدرت اهلل ،راهاردهای فرهنگی جمهوری اسـالمی ايراب در وسـیای مرکزی با رويتردی بر
محصویت فرهنگی سازماب فرهنگ و ارتاااات اسالمی در جمهوری تاجیتسااب ،تهراب ،دانشگاه
وزاد اسالمی والد علوم و تحقیقات.1381 ،
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