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مولفه های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در ترکیه
محمد قربانی گلشن
چکیده
جمهوری اسالمی ایران حامل و واجد مختصات و مولفه های فرهنگی غنی و ارزشمندی
استتت که تح تاثیر آموزه های مقدس و متعالی استتتال و به ویژه مکتب اهل ب ی
عصم و طهارت (ع) بوده و می تواند دیپلماسی فرهنگی فعال تری از خود نشان دهد.
در این را ستا ترکیه ،کشور مسلمانی که همواره از کشورهای هدف دیپلما سی فرهنگی
ایران بوده اس .
سوال اصلی مقاله حاضر عبارتس از اینکه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
در ترکیه واجد و حامل چه مولفه هایی ا س ؟ و کدامیک از مولفه ها از اهمی باالتری
برخوردار اس ؟
مفروض پژوهش نیز این اس که مولفه های ارزشی -بینشی ،مهمترین دسته از مولفه
های دیپلماستتی فرهنگی اس ت که البته جمهوری استتالمی ایران ،در مقایستته با ستتایر
مولفه ها ،در این حوزه موفقتر عمل نموده اس .
روش پژوهش ،به صورت توصیفی ،تحلیلی و کاربردی بوده که ضمن مصاحبه با نخبگان
و صاحبنظران ،از تحقیقات گسترده کتابخانه ای و اسنادی نیز ،بهره برده اس .
یافته و نتیجه مقاله ،نشتتان می دهد که مولفه های ارزشتتی-بینشتتی ،بیشتتترین درجه
اهمی را از نظر صاحبنظران و در مقای سه با سایر مولفه ها به خود اخت صاص داده و
البته میزان موفقی بیشتری ،هم در شرایط فعلی و هم در شرایط آتی( )1404خواهیم
داش .
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مقدمه

میدانیم که نظام جمهوری اســیمی ایناب ن مانای ار

ها و آمو ههای متعالی دین ماین اســیم و مبتا اه

یت ع صمت و طهارت  شب گنفته ا ست و این امن ماهیت نظام جمهوری ا سیمی ایناب را ا دیگن نظامهای
حال حاضـــن جهاب ،متفاوت و یا حتی در مواردی متااین میکند .نا ناین میتواب گفت مولفه های دیپلماســـی
فنهنگی جمهوری اسیمی ایناب ماتنی و مناعث ا ار شهای پایه و نیادین نظام اسیمی و مینههای یناست:
 ارائه تصوینی روشن و شفاف ا فنهنگ و تمدب اسیمی  -اینانی ه عنواب یبی ا تمدبهای فاخن جهاب ارائه ت صوینی رو شن و شفاف ا نظام سیا سی جمهوری ا سیمی ایناب ،ماتنی ن نظنیه والیت مطلقه فقیه ومندم ساالری دینی
 تصــوینســا ی مناســا ،جاان و ااناعی ا مواضــد ،عملبند و ســیاســت خارجی جمهوری اســیمی (ماار ه اصهیونی سم ،تنوری سم و نظام سلطه جهانی ،حمایت ا محور مقاومت ،حمایت ا مندم مظلوم فل سطین ،لاناب،
عناق ،سوریه و  ،...همگنایی و وحدت جهاب اسیم و )...
شناخت دایق مولفههای دیپلما سی فنهنگی جمهوری ا سیمی و ن شماری آب ،ضمن لحاظ درجه اولویت و
اهمیت آب ا نگاه صاحانظناب ،پژوه شی ستنگ و الاته م سئلهای راهاندی ا ست و خود تواب تمنکز چندین مقاله
را داراست.
ا این وجود و نظن ه اهمیت م سئله ،جهت ن شماری مولفههای دیپلما سی فنهنگی جمهوری ا سیمی ایناب
ضــمن هنه نداری ا رو

کتا نانهای و اســنادی ،مصــاحاه ا صــاحانظناب حو ه دیپلماســی فنهنگی و الاته

م شاهده میدانی در حد و سد و امباب ،مورد توجه انار گنفته ا ست .دیهی ا ست ا شناخت مولفههای دیپلما سی
فنهنگی جمهوری اســـیمی ایناب ،میتواب ه مثا ه فنمولی در جهت توجه و تمنکز ن این مولفهها ،متناســـا ا
و ب و سهم (اولویت  /اهمیت) هن یک ا آناب ،سیاست خارجی فعالتن و الاته موثنتن پیش گنفت.
در این راستا سعی شد ،ا جلسات متعددی که ا نناگاب و صاحانظناب حو ه دیپلماسی فنهنگی نگزار شد،
مهمتنین مولفههای دیپلماســی فنهنگی جمهوری اســیمی ایناب را ماتنی ن ا خوانی دایق اســاســنامهها ،آیین
نامهها و چشماندا نهادها ،سا مانها و دستگاههای منتاط ا دیپلماسی فنهنگی نشمنیم.
نا ناین ا نگزاری جلسات یادی ،در ا تدا فهنستی طوالنی ا مولفهها احصا شد و سپس ا تنکیا و تلفیق
ه جمد ندی اولیه رسید .عد همین مولفهها ناساس پنسشنامهای ه استحضار صاحانظناب و نناگاب رسید تا ا
و بدهی ،ضمن اولویتدهی و و بدهی ،روشن شود که کدام دسته ا مولفهها ا اولویت االیی نخوردار است و
ما در عم و نظن در کدام نش ا مولفه ها موفق و یا در کدام نش ناموفق عم کندیم که رویبند آســـیا
شناسی ه موضوع ،خواهد داد.
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ناساس جمد ندی ،تنکیا و تلفیق نظنات متنصصین و صاحانظناب ،میتواب مولفههای دیپلماسی فنهنگی
جمهوری اسیمی ایناب را در چهار محور عمده احصا کند:
 )1مولفههای ار شی  -ینشی
 )2مولفههای روشی – ننامهای
 )3مولفههای نهادی  -سا مانی
 )4مولفههای کنشگنی – کارگزاری
روشــن اســت که هنکدام ا مولفههای فوق ،شــام گزارههای متعدد و متبثنی اســت که تی

شــد ،جهت

اجتنان ا پناکندگی و تعدد ا تایید و اجماع نظن نناگاب ،هن کدام ا محورها ،در ده گزاره مهم تلفیق یا د تا ا
اطاله کیم جلوگینی شود.
مولفههای ارزشی  -بینشی

 )1تالیغ و تنویج فنهنگ غنی اسیمی و شیعی
 )2همگنایی و وحدت جهاب اسیم و اخوت اسیمی
 )3معنفی و تایین الگوی سیاسی و حبمنانی متنای ماتنی ن معارف اسیمی (مندم ساالری دینی و والیت فقیه)
 )4تقویت ااتدار فنهنگی ،سیاسی و ااتصادی جهاب اسیم
 )5تحبیم محور مقاومت علیه امپنیالیسم و صهیونیسم
 )6تنویج و تالیغ فنهنگ عاشورا (ایثار ،شهادت ،ظلم ستیزی و )...
 )7تایین مفهوم انتظار و مهدویت در معارف اسیمی و شیعی
 )8تصوینسا ی روشن ا رشد ،توسعه و پیشنفت علمی ،فنهنگی و هننی ایناب اسیمی
 )9تالیغ جاذ ههای یارتی و سیاحتی ایناب
 )10تنویج اب و اد یات فارسی ه عنواب انی نای فهم فنهنگ و تمدب فاخن اینانی و اسیمی
مولفههای روشی – برنامهای:

 )1هنه نداری متناسا ا رسانهها و وسای ارتااط جمعی ه ویژه رسانهها و شابههای اجتماعی نوین (دیپلماسی
رسانهای – سایان دیپلماسی)
 )2هنه نداری ا االاها و شیوههای هننی ه ویژه در حو ههای سینمایی ،نمای شی ،مو سیقی و ( ...دیپلما سی
هننی)
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 )3نگزاری و ناناری کیسها و کنسیهای آمو

اب و اد یات فارسی

 )4داین کندب رشتههای تحصیلی منتاط ا ایناب شناسی در دانشگاهها و موسسات آمو

عالی کشورهای دیگن

 )5نگزاری هدفمند م سا قات فنهنگی ،علمی ،ور شی ،هننی و در را ستای اهداف دیپلما سی فنهنگی و انتقال
مفاهیم ار شی و ینشی
 )6استفاده ا جاا یتهای گندشگنی ،سنن ملی و محلی اینانیاب
 )7تنجمه متوب اد یات اینانی و اسیمی ه انهای رایج جوامعه هدف
 )8نگزاری محاف فنهنگی ،اد ی ،هننی و ...
 )9شابه سا ی مناطااب دیپلماسی فنهنگی جمهوری اسیمی ایناب
 )10اعزام هدفمند سننناناب ،مالغین ،هننمنداب ،نویسندگاب و  ...ه کشورهای هدف
مولفههای نهادی  -ساختاری:

 )1استفاده ا ظنفیت نهادها و سا مانهای ین المللی (یونسبو ،آیسسبو و )...
 )2استفاده ا ظنفیت سا ماب های مندم نهاد ین المللی
 )3استفاده ا ظنفیت رسانههای ین المللی ( ه ویژه رسانههای همسو)
 )4ا ستفاده ا ظنفیت نهادها و سا مانهای همیار و خدمت ر ساب (جمعیت هیل احمن ،کمیته امداد امام خمینی

و )...
 )5استفاده ا ظنفیت سا ماب فنهنگ و ارتااطات اسیمی ه عنواب اصلیتنین متولی دیپلماسی فنهنگی
 )6استفاده ا ظنفیت سا ماب صدا و سیما ه عنواب مهمتنین سا ماب متولی دیپلماسی رسانهای
 )7اســتفاده ا ظنفیت شــورای عالی انقین فنهنگی ه عنواب انارگاه فنماندهی و ســیاســتگزاری فعالیتهای
فنهنگی
 )8استفاده ا ظنفیت نهادها و دستگاههای ین نظن مقام معظم رهانی
 )9اســتفاده ا ظنفیت ســاین و ارتنانهها ،نهادها و ســا مانهای منتاط (و ارت فنهنگ و ارشــاد اســیمی ،و ارت
ور

و جواناب ،و ارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،و ارت هداشت ،درماب و آمو

پزشبی ،جامعه المصطفی

و )...
 )10استفاده ا ظنفیت و ارت امورخارجه ه عنواب مهمتنین و اصلیتنین نهاد متولی دیپلماسی
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مولفههای کنشگری  -کارگزاری

 )1جان و بارگینی دیپلماتهای فنهنگی متنصص و متعهد
 )2تن یت نینوی انسانی کارآمد جهت انجام دیپلماسی فنهنگی در حو ههای گوناگوب
 )3مینهسا ی مسئولین و مقامات رسمی دیپلماتیک کشور جهت انجام موثن فعالیت منتاط دیپلماسی فنهنگی
 )4هنه نداری ا ظنفیت اینانیاب مقیم خارج ا کشور ه ویژه اساتید و دانشجویاب اینانی
 )5فعالسا ی مناسا نناگاب هوادار و همسو ا نظام جمهوری اسیمی ایناب
 )6هنه نداری ا ظنفیت ور شباراب اعزامی ه مسا قات جهانی
 )7هنه نداری ا ظنفیت اساتید حو ه و دانشگاه
 )8هنه نداری ا ظنفیت هننمنداب و نویسندگاب
 )9هنه نداری ا ظنفیت انواب دانشمند و متفبن ایناب اسیمی
 )10هنه نداری ا ظنفیت فارغ التحصییب و دانشجویاب خارجی دانشگاههای ایناب
جامعه آماری

جامعه آماری پژوهش حاضــن عاارتند ا  65نفن ا کارشــناســاب و نناگاب راهاندی دیپلماســی فنهنگی جمهوری
اســـیمی ایناب که در و ارتنانه ها ،نهادها و دســـتگاههای گوناگوب منتاط فعالیت میکنند .میک انتنان
صــاحانظناب و نناگاب نای تعیین جامعه آماری عاارتســت ا «تســلط کافی ه موضــوع دیپلماســی فنهنگی
جمهوری اسیمی ایناب ا حیث علمی و تجن ی».
حجم نمونه

مانی که نه ا وا ر یانس جام عه و نه ا احت مال موفق یت و یا عدم موفق یت متغین اطیع داریم و نمیتواب ا
فنمولهای آماری نای نآورد حجم نمونه استفاده کند ،ا جدول مورگاب استفاده میکنیم .این جدول حداکثن تعداد
نمونه را میدهد.
روشـن اسـت اسـت در جایی که نمیتوانیم ا همه فعاالب حو ه دیپلماسـی فنهنگی (و عمومی) طن سـوال
کنیم ،یبی ا هتنین روشها استفاده ا رو
حجم نمونه ا استفاده ا رو

مصاحاه ا نناگاب است.

مورگاب و ا احتسان کلیه کسانی که ه رو

در این پژوهش استفاده شده 56 ،نفن محاساه شده است.

نناگی در ارائه نظنات تنصصی
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مشخصات پاسخگویان
فناوانی

درصد (تقنیای)

تحصییت
کارشناسی ارشد (یا معادل حو وی آب)

24

43

دکتنی (یا معادل حو وی آب)

32

57

جمد ک

56

100

جدول تو ید پاسنگویاب ن اساس تحصییت
فناوانی

درصد (تقنیای)

جنسیت
آاا

51

91

خانم

5

9

جمد ک

56

100

جدول تو ید پاسنگویاب ن اساس جنسیت
فناوانی

درصد (تقنیای)

گنوه سنی (سال)
30 - 40

18

32

50 - 41

29

52

یش ا 51

9

16

جمد ک

56

100

جدول تو ید پاسنگویاب ناساس سن
فناوانی

درصد (تقنیای)

حضور دیپلماتیک فنهنگی ( نحسا سال)
یبسال و کمتن ا یبسال

18

32

یبسال تا دوسال

27

48

یش ا دو سال

11

20

جمد ک

56

100

جدول تو ید پاسنگویاب نحسا حضور دیپلماتیک فنهنگی در کشورهای گوناگوب
مشاغ
عضو هیئت علمی دانشگاه

فناوانی

درصد (تقنیای)

11

20

مولفههای دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
و ارت امورخارجه

9

16

سا ماب فنهنگ و ارتااطات

15

27
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(رایزنی فنهنگی  -مالغین دینی و فنهنگی)
و ارت علوم ،تحقیقات و فناوری (رایزنی علمی)

2

3.5

جامعه المصطفی

6

11

جامعه المنتضی

2

3.5

سا ماب حج و یارت

3

5

سا ماب صدا و سیما (معاونت نوب من ی)

5

9

ساین

3

5

جمد ک

56

100

جدول تو ید پاسنگویاب ناساس شغ

ساخت پرسشنامه مولفهها

در ساخت پن س شنامه منتاط ا مولفههای دیپلما سی فنهنگی جمهوری ا سیمی ایناب ،جل سات گوناگوب یادی ا
اساتید زرگوار راهنما ،مشاور ،صاحانظناب و کارشناساب نگزار شد که گستندگی و تنوع محورها ،اعث شد جهت
ان سجام در چهار نش عمده تق سیم ندی شود .الاته نخی ا ا ساتید معتقد ودند که تنها مولفههای ار شی –
ینشی واجد خصوصیات مولفه ودب هستند ولی عده دیگن هم معتقدند که ساین محورها هم میک اا اهمیتی
است .نا ناین علی رغم تاکید اساتید ن مولفههای ار شی – ینشی ،ساین مولفهها هم ا اید عااراتی آورده شد و
پس ا تدوین و طناحی مقدماتی پنســـشـــنامه مجددا جهت ســـنجش و ار یا ی «اعتاار محتوایی» آب و انجام
اصیحات نهایی و اخا نقطه نظنات در اختیار کارشناساب و صاحانظناب انار گنفت و سنانجام ا دات و وسواس
فناواب و انجام اصیحات تبمیلی ،وینایش نهایی پنسشنامه صورت گنفت.
پنسشنامه ه همناه مصاحاه حضوری ا صاحانظناب و نناگاب تبمی شده و سپس در ننم افزارهای excel

و  spssوارد و مورد تجزیه و تحلی انار گنفت.
پایایی پرسشنامه

اا لیت اعتماد ،پایایی 1یا یک پنسشنامه یا ا زار اندا هگینی ،ا موضوعات سیار مهم در امن جمد آوری اطیعات و
1 Reliability
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مشاهدات می اشد.
مفهوم یاد شده ا این امن سنوکار دارد که ا زار اندا هگینی در شنایط یب ساب تا چه اندا ه نتایج یب سانی ه
د ست میدهد .ا جمله تعنیفهایی که نای اا لیت اعتماد ارائه شده ا ست میتواب ه تعنیف ارائه شده تو سط
ایا و فنیسای ( )1989اشاره کند« :هماستگی میاب یک مجموعه ا نمنات و مجموعه دیگنی ا نمنات در یک
آ موب معادل که ه صورت مستق ن یک گنوه آ مودنی ه دست آمده

است1».

ا توجه ه این امن معموال دامنه ضنیا اا لیت ا صفن (عدم ارتااط) تا ( +1ارتااط کام ) است .ضنیا اا لیت
اعتماد نشـــانگن آب اســـت که تا چه اندا ه ا زار اندا هگینی ویژگیهای ا ثاات آ مودنی و یا ویژگیهای متغین و
مواتی وی را میسنجد.
ال م ه ذکن اســت که اا لیت اعتماد در یک آ موب میتواند ا مواعیتی ه مواعیت دیگن و ا گنوهی ه گنوه
دیگن متفاوت اشد .نای محاساه ضنیا اا لیت اعتماد ا زار اندا هگینی شیوههای منتلفی ه کار نده میشود .ا
آب جمله میتواب ه الف .اجنای دو اره (رو

ا آ مایی)  ،ن .رو

موا ی (همتا) ،ج .رو

ضنیا آلفای کنونااخ

و ساین اشاره کند.
اجرای دوباره آزمون یا روش بازآزمایی

این رو

عاارت اســـت ا ارائه یک آ موب یش ا یک ار در یک گنوه آ مودنی تحت شـــنایط یبســـاب .نای

محاساه ضنیا اا لیت اعتماد ا این رو  ،ا تدا ا زار اندا هگینی ن روی یک گنوه آ مودنی اجنا شده و سپس در
فا صله مانی کوتاهی دو اره در هماب شنایط ،آ موب ن روی هماب گنوه اجنا می شود .نمنات د ست آمده ا دو
آ موب مورد نظن انار گنفته و ضنیا هماستگی آنها محاساه می شود .این ضنیا نمایانگن اا لیت اعتماد (پایایی)
ا زار است .رو

ا آ مایی نای ار یا ی ثاات مولفههای یک ا زار اندا هگینی ه کار میرود ولی ا این اشبال نیز

رو ه رو ا ست که نتایج حا صله ا آ موب مجدد میتواند تحت تاثین تمنین (تجن ه) و حافظه آ مودنی انار گنفته و
نا ناین منجن ه تغیین در اا لیت اعتماد ا زار اندا هگینی گندد.
روش موازی یا استفاده از آزمونهای همتا

یبی ا روشهای متداول ار یا ی اا لیت اعتماد در اندا هگینیهای روانی  -تن یتی استفاده ا آ موبهای همتا است
که شااهت یادی ا یبدیگن دارند ولی کامی یبساب نیستند.
ضــنیا اا لیت اعتماد ن اســاس هماســتگی نمنات دو آ موب همتا ه دســت می آید .خطاهای اندا هگینی و
1سنمد ،هنه و دیگناب ،رو -های تحقیق در علوم رفتاری ،تهناب ،نشن آگه.1376 ،
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کماود یا عدم وجود همســـانی میاب دو فنم همتای آ موب (تفاوت در ســـواالت یا محتوای آنها) اا لیت اعتماد را
کاهش میدهد.
ممبن اســـت فنمهای همتا ه طور همزماب ارائه نگندد .در این صـــورت اا لیت اعتماد هم شـــام ثاات و
هم سانی می شود .اگن فا صله اجنای فنمهای همتا یاد ا شد و تغییناتی در ضنیا اا لیت اعتماد م شاهده گندد،
ممبن است که این تغیین من وط ه عوام فندی (آ مودنیها) ،همتا ناودب آ موبها و یا تنکیای ا هن دو

اشد1.

روش آلفای کرونباخ

یبی دیگن ا روشهای محاساه اا لیت اعتماد استفاده ا فنمول کنونااخ است .این رو

نای محاساه هماهنگی

درونی ا زار اندا هگینی ا جمله پنســشــنامهها یا آ مونهایی که خصــیصــههای منتلف را اندا هگینی میکند بار
میرود .در اینگونه ا زارها ،پاسخ هن سوال میتواند مقادین عددی منتلف را اختیار کند.
نای محاساه ضنیا آلفای کنونااخ ا تدا اید واریانس نمنههای هن ین مجموعه سوالهای پنسشنامه (یا ین
آ موب) و واریانس ک را محاساه کند .سپس ا استفاده ا فنمول ین مقدار ضنیا آلفا را محاساه کند.
این رو

نآوردی ا میزاب هماســتگی میاب متغینهایی که ســا ه یا مقیاس مورد نظن را میســا ند ،دســت

میدهد .شاخص متداول نای ار یا ی پایایی در این رو  ،ضنیا آلفای کنونااخ می اشد .مقدار صفن این شاخص
عدم پایایی مقیاس مورد نظن را نشـــاب میدهد .در مقا مقدار عددی  1نای این شـــاخص یانگن پایایی کام
مقیاس مورد نظن است.

فنمول محاسااتی آلفای کنونااخ ه صورت ین است:

که در آب  S_i^2واریانس ســلال  iام و  S_sum^2واریانس مجموع ســلاالت اســت .نا ناین  αه تعداد
سلاالت و میزاب هماستگی ین آنها ستگی دارد .اگن امتیا وااعی ه سلاالت داده نشود و پاسخهای افناد کامیً
ه یبدیگن یارتااط اشد  αه سمت صفن می میکند .اگن تمام سلاالت اا اعتماد اشند و یک نتیجه را نشاب
دهند ،این ضنیا  1خواهد ود .در ارتااط ا آلفای کنونااخ نبات ین حائز اهمیت است:
مقدار صفن این ضنیا نشاب دهنده عدم اا لیت اعتماد و  +1نشاب دهنده اا لیت اعتماد کام است.
در خصوص آ موب آلفای کنو ناخ مطالا دیگنی نیز در نش آ موب کنونااخ آلفا ارائه شده است.

 1هماب.
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تعداد ین مولفهها

ضنیا آلفا

مولفهها (مقیاس)
مولفههای ماتنی ن نظام ار شی و ینشی

10

0.92

مولفههای ماتنی ن روشها ،اادامات و ننامهها

10

0.88

مولفههای ماتنی ن نهادها و سا مانها

10

0.81

مولفههای ماتنی ن کنشگناب و کارگزاراب

10

0.84

جدول شماره ضنایا آلفای کنونااخ

ناساس جدول فوق ،همه ضنائا آلفای کنونااخ االی  0.8وده و نا ناین پایایی پنسشنامه سیار مطلون و
رضایتانش است.
شیوه نمره گزاری و وزندهی به پرسشنامه

در پن س شنامه حا ضن ،هن عاارت میتواند نمنهای ا  1تا  9را ه خود اخت صاص دهد .نمنه  9االتنین و نی ا ست
که پا سنگو ( صاحانظناب) ه عاملی میتواند دهد و معنی آب این ا ست که مولفه مز ور االتنین درجه اهمیت ا
نظن وی دارد و نمنه  1پایینتنین و کمتنین نمنه و یا و نی اســت که صــاحانظن و پاســنگو میتواند ه مولفهای
دهد که معنی آب این است که آب مولفه کمتنین درجه اهمیت را ا نظن وی دارد.
الاته می شد که ه جای نمنه ا کلماتی مث خیلی ا اهمیت ،ا اهمیت ،متو سط ،کمتن ا اهمیت و ی اهمیت
هم استفاده کند که نخی ا محققین ا این رو

استفاده میکنند که اشبال این و بدهی این است که ا دات

ال م نخوردار نیست و فواص این نمنات کیفی نادیده گنفته میشود.
در ضمن ،حال حا ضن ( )1395ه عنواب شنایط فعلی و سال ( 1404افق چ شماندا ) ه عنواب شنایط آتی در
نظن گنفته شده است.
جدول مولفههای ار شی  -ینشی

ردیف
2

همگنایی و وحدت جهاب اسیم و اخوت اسیمی

3

معنفی و تایین الگوی سیاسی و حبمنانی متنای ماتنی ن معارف اسیمی
(مندم ساالری دینی و والیت فقیه)

(و ب مولفه)

1

تالیغ و تنویج فنهنگ غنی اسیمی و شیعی

میزاب اهمیت

مولفه

9
8.9
8.9

مولفههای دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران



4

تقویت ااتدار سیاسی جهاب اسیم

5

تحبیم محور مقاومت علیه امپنیالیسم و صهیونیسم

8.8

6

تنویج و تالیغ فنهنگ عاشورا (ایثار ،شهادت ،ظلم ستیزی و )...

8.5

7

تایین مفهوم انتظار و مهدویت در معارف اسیمی و شیعی

8.9

8

تصوینسا ی روشن ا رشد ،توسعه و پیشنفت علمی ،فنهنگی و هننی ایناب اسیمی

8.8

9

تالیغ جاذ ههای یارتی و سیاحتی ایناب

8.5

10

تنویج اب و اد یات فارسی ه عنواب انی نای فهم فنهنگ و تمدب فاخن اینانی و اسیمی

7.8
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9

مجموع

87.1

میانگین هندسی

8.70

جدول مولفههای روشی – ننامهای

ردیف
3
4
5

(و ب مولفه)

2

هنه نداری متناسا ا رسانهها و وسای ارتااط جمعی ه ویژه رسانهها و شابههای اجتماعی
نوین (دیپلماسی رسانهای – سایان دیپلماسی)
هنه نداری ا االا-ها و شیوههای هننی ه ویژه در حو ههای سینمایی ،نمایشی ،موسیقی و
( ...دیپلماسی هننی)
نگزاری و ناناری کیسها و کنسیهای آمو

اب و اد یات فارسی

داین کندب رشتههای تحصیلی منتاط ا ایناب شناسی در دانشگاهها و موسسات آمو

8.3
7.9
7.6

عالی

کشورهای دیگن
نگزاری هدفمند مســا قات فنهنگی ،علمی ،ور شــی ،هننی و در راســتای اهداف دیپلماســی
فنهنگی و انتقال مفاهیم ار شی و ینشی

میزاب اهمیت

1

مولفه

7.1
6.9

6

استفاده ا جاا یتهای گندشگنی ،سنن ملی و محلی اینانیاب

6.3

7

تنجمه متوب اد یات اینانی و اسیمی ه انهای رایج جوامعه هدف

8.1

8

نگزاری محاف فنهنگی ،اد ی ،هننی و ...

7.4

172



فصلنامه علمی ت پژوهشی انقالب اسالمی ،س  ،6پاییز  ،96ش 22

9

شابهسا ی مناطااب دیپلماسی فنهنگی جمهوری اسیمی ایناب

8.1

10

اعزام هدفمند سننناناب ،مالغین ،هننمنداب ،نویسندگاب و  ...ه کشورهای هدف

7.2

مجموع

74.9

میانگین هندسی

7.46

جدول مولفههای نهادی  -ساختاری

ردیف

(و ب مولفه)

میزاب اهمیت

مولفه

1

استفاده ا ظنفیت نهادها و سا مانهای ین المللی (یونسبو ،آیسسبو و )...

7.9

2

استفاده ا ظنفیت سا مابهای مندم نهاد ین المللی

8.6

3

استفاده ا ظنفیت رسانههای ین المللی ( ه ویژه رسانههای همسو)

8.8

4
5
6
7
8
9

استفاده ا ظنفیت نهادها و سا مانهای همیار و خدمت رساب (سا ماب هیل احمن ،کمیته امداد امام
خمینی و ) ...
اســتفاده ا ظنفیت ســا ماب فنهنگ و ارتااطات اســیمی ه عنواب اصــلیتنین متولی دیپلماســی
فنهنگی
استفاده ا ظنفیت سا ماب صدا و سیما ه عنواب مهمتنین سا ماب متولی دیپلماسی رسانهای
اســـتفاده ا ظنفیت شـــورای عالی انقین فنهنگی ه عنواب انارگاه فنماندهی و ســـیاســـتگزاری
فعالیتهای فنهنگی
استفاده ا ظنفیت نهادها و دستگاههای ین نظن مقام معظم رهانی
و ارت ور

9
9
9
8.8

ا ستفاده ا ظنفیت ساین و ارتنانهها ،نهادها و سا مانهای منتاط (و ارت فنهنگ و ار شاد ا سیمی،
و جواناب ،و ارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،و ارت هدا شت ،درماب و آمو

8.4

پز شبی

8.1
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و جامعه المصطفی )...
10

9

استفاده ا ظنفیت و ارت امورخارجه ه عنواب مهمتنین و اصلیتنین نهاد متولی دیپلماسی

مجموع

86.6

میانگین هندسی

8.65

جدول ار یا ی مولفههای کنشگنی  -ا یگنی

ردیف

(و ب مولفه)

میزاب اهمیت

مولفه

1

جان و بارگینی دیپلماتهای فنهنگی متنصص و متعهد

8.8

2

تن یت نینوی انسانی کارآمد جهت انجام دیپلماسی فنهنگی در حو ههای گوناگوب

8.9

3

مینهسا ی مسئولین و مقامات رسمی دیپلماتیک کشور جهت انجام موثن فعالیت منتاط دیپلماسی فنهنگی

8.7

4

هنه نداری ا ظنفیت اینانیاب مقیم خارج ا کشور ه ویژه اساتید و دانشجویاب اینانی

7.9

5

فعالسا ی مناسا نناگاب هوادار و همسو ا نظام جمهوری اسیمی ایناب

8.1

6

هنه نداری ا ظنفیت ور شباراب اعزامی ه مسا قات جهانی

7.2

7

هنه نداری ا ظنفیت اساتید حو ه و دانشگاه

8.3

8

هنه نداری ا ظنفیت هننمنداب و نویسندگاب

8.4

9

هنه نداری ا ظنفیت انواب دانشمند و متفبن ایناب اسیمی

7.8

10

هنه نداری ا ظنفیت فارغ التحصییب و دانشجویاب خارجی دانشگاههای ایناب

7.7

مجموع

81.8

میانگین هندسی

8.16
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نتیجه گیری

اگن نواهیم جداول فوق را در یک جدول مشــتنک ،آورده و امباب مطالعات مقایســهای فناهم شــود ،جدول ین
خواهد ود:

مولفهها

مجموع

میانگین هندسی
(و ب مولفه)

ار شی  -ینشی

87

8.70

روشی – ننامه-ای

74.9

7.46

نهادی  -ساختاری

86.6

8.65

کنشگنی  -کارگزاری

81.8

8.16

نا ساس ار یا ی صاحانظناب ،میزاب اهمیت (و ب مولفه) مولفه-های ار شی  -ین شی دیپلما سی فنهنگی
جمهوری اســیمی ایناب ،ا مجموع  87ا  100و میانگین هندســی  8.70ا  ،9و ب یشــتنی ا ســاین مولفهها را
دارا ست که این دین معنا ست که در ین چهار تیپ ا مولفهها ،این مولفهها ا اهمیت و اعتاار االیی نخوردارند.
دین تنتیا ،مهمتنین مفنوضات اصلی مقاله حاضن تایید و اثاات میگندد.
در ین مولفه-های ار شی  -ینشی؛ تالیغ و تنویج فنهنگ غنی اسیمی و شیعی ،همگنایی و وحدت جهاب
اسیم و اخوت اسیمی ،معنفی و تایین الگوی سیاسی و حبمنانی متنای ماتنی ن معارف اسیمی (مندم ساالری
دینی و والیت فقیه) ،تقویت ااتدار سیا سی جهاب ا سیم و تحبیم محور مقاومت علیه امپنیالی سم و صهیونی سم،
مهمتنین و ا یشتنین درجه اهمیت شناخته شدند.
ار یا ی مولفه های نهادی  -ســـاختاری ،نشـــاب میدهد که این تیپ ا مولفه ها ،ا فاصـــله خیلی کمی ا
مولفههای ار شی  -ین شی انار دارد که معنای این گزاره این ا ست که صاحانظناب اهمیت نهادها و ساختارهای
من وط ه دیپلماسی فنهنگی را در مقایسه ا ساین مولفهها یشتن میدانند و یا ه عاارتی موثنتن میدانند .میتواب
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اینگونه استنااط کند که دستگاههای متولی دیپلماسی فنهنگی ،توانستهاند انتظارات صاحانظناب را نآورده سا ند.
کمتنین و ب و اهمیت ه مولفههای منتاط ا روشی  -ننامه ای اختصاص یافته که نشاب میدهد ال م است
در این حو ه ،فعالیت جدیتنی صورت گیند.
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