
 

 

 

 

 

 های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مولفه 

 محمد قربانی گلشن آباد 1
 منوچهر محمدی 2

 چکیده

های فرهنگی غنییی جمهوری اسالمی ایران حامل و واجد مختصات و مولفه

های مقدس و متعییالی اسییالب و بییه ارزشمندی است که تحت تاثیر آموزهو  

توانیید دیملماسییی بییوده و مییی  عصییمت و اهییارتویژه مکتب اهل بیییت  

این است که   تری از خود نشان دهد. سوال اصلی مقاله حاضرفرهنگی فعال

هییایی دیملماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران واجد و حامل چه مولفییه

ها از اهمیت باالتری برخوردار اسییت؟ مهمتییرین یک از مولفهاست؟ و کدام

بینشی، مهمتییرین دسییته از  -های ارزشی مفروض عبارتست از اینکه مولفه

 های دیملماسی فرهنگی جمهوری اسالمی است.مولفه

روش پژوهش، به صورت توصیییفی، تحلیلییی و کییاربردی بییوده کییه ضییمن 

ای، قییات گسییترده کتابخانییهمصییاحبه بییا نخبگییان و صییاحبن ران، از تحقی

 اسنادی، نیز بهره برده است.

بینشییی،   –هییای ارزشییی  دهیید کییه مولفییهنتیجه پژوهش حاضر نشان مییی

هییا بیشترین درجه اهمیت را از ن ر صاحبن ران و در مقایسه با سایر مولفه

به خود اختصاص داده و البته میزان موفقیت بیشتری، هم در شرایط فعلی 

 ( خواهیم داشت.1404تی )و هم در شرایط آ

 

 mo.ghorbani@urmia.ac.ir                                                 عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه  1

 prof.mohammadi@yahoo.com                          مسئول(  سندهی)نو تهرانعضو هیئت علمی دانشگاه  2

 25/3/96تاريخ پذيرش:  4/10/95تاريخ دريافت: 

 «های انقالب اسالمیپژوهشفصلنامه »
 انجمن علمی انقالب اسالمی ايران

 22شماره ، 1396پايیز ، ششمسال 
  161ـ  181صفحات 

 

Islamic Revolution Researches 

Scientific Association of Islamic 

Revolution In Iran 

Vol. 6, Autumn 2017, No 22 

mailto:prof.mohammadi@yahoo.com


162           22، ش  96پاییز  ،  6فصلنامه علمی ی پژوهشی انقالب اسالمی، س 

 واژاگان کلیدی

های دیملماسی فرهنگییی، جمهییوری دیملماسی، دیملماسی فرهنگی، مولفه

 اسالمی ایران

 مقدمه

های متعالی دين مبـین اسـالم و ها و آموزهدانیم که نظام جمهوری اسالمی ايران بر مبنای ارزشمی

گرفته است و اين امـر ماهیـت نظـام جمهـوری اسـالمی  شکل طهارت مکتب اهل بیت عصمت و 

کنـ.  بنـابراين ايران را از ديگر نظامهای حال حاضر جهان، متفاوت و يا حتی در مواردی متباين مـی

های ديپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ايران مبتنی و منبعث از ارزشهای پايه توان گفت مولفهمی

 ی زيراست: هاو بنیادين نظام اسالمی و زمینه

هـای ايرانی به عنوان يکـی از تمـ.ن  -ارائه تصويری روشن و شفاف از فرهنگ و تم.ن اسالمی   -

 فاخر جهان

ارائه تصويری روشن و شفاف از نظام سیاسی جمهوری اسالمی ايران، مبتنـی بـر نظريـه و يـت  -

 مطلقه فقیه و مردم سا ری دينی

لکـرد و سیاسـت خـارجی جمهـوری اسـالمی تصويرسازی مناسب، جذاب و اقناعی از مواضع، عم -

)مبارزه با صهیونیسم، تروريسم و نظام سلطه جهانی، حمايت از محور مقاومـت، حمايـت از مـردم 

 مظلوم فلسطین، لبنان، عراق، سوريه و    ، همگرايی و وح.ت جهان اسالم و    (

من لحاظ درجه های ديپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی و برشماری آن، ضشناخت دقیق مولفه

ای راهبردی است و خود توان اولويت و اهمیت آن از نگاه صاحبنظران، پژوهشی سترگ و البته مسئله

 تمرکز چن.ين مقاله را داراست   

هـای ديپلماسـی فرهنگـی جمهـوری با اين وجود و نظر به اهمیت مسئله، جهت برشماری مولفه

ای و اسـنادی، مصـاحبه بـا صـاحبنظران حـوزه اسالمی ايران ضمن بهره بـرداری از روش کتاباانـه

ديپلماسی فرهنگی و البته مشاه.ه می.انی در ح. وسع و امکان، مورد توجه قرار گرفته اسـت  بـ.يهی 

توان به مثابـه فرمـولی در های ديپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ايران، میاست با شناخت مولفه

ا وزن و سـهم )اولويـت / اهمیـت( هـر يـآ از آنـان، ها، متناسب بجهت توجه و تمرکز بر اين مولفه

 سیاست خارجی فعالتر و البته موثرتر پیش گرفت   

در اين راستا سعی ش.، با جلسات متع.دی که با نابگان و صاحبنظران حوزه ديپلماسی فرهنگـی 
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ی های ديپلماسی فرهنگی جمهوری اسـالمی ايـران را مبتنـی بـر بـازخوانبرگزار ش.، مهمترين مولفه

انـ.از نهادهـا، سـازمانها و دسـتگاههای مـرتبد بـا ديپلماسـی ها و چشمها، آيین نامهدقیق اساسنامه

 فرهنگی برشمريم   

ها احصـا شـ. و سـپا بـا بنابراين با برگزاری جلسات زيادی، در ابت.ا فهرستی  طو نی از مولفه

ای بـه استحضـار س پرسشـنامههـا براسـاترکیب و تلفیق به جمع بن.ی اولیه رسی.  بع. همین مولفه

دهی، روشن شود که ک.ام دسته دهی و وزندهی، ضمن اولويتصاحبنظران و نابگان رسی. تا با وزن

ها موفـق و يـا ها از اولويت با يی برخوردار است و ما در عمل و نظر در ک.ام باش از مولفهاز مولفه

 به موضوع، خواه. داد  در ک.ام باش ناموفق عمل کرديم که رويکرد آسیب شناسی  

هـای تـوان مولفـهبن.ی، ترکیب و تلفیق نظـرات متاصصـین و صـاحبنظران، مـیبراساس جمع

 ديپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ايران را در چهار محور عم.ه احصا کرد: 

 بینشی -های ارزشی  مولفه (1

 ایبرنامه –های روشی  مولفه (2

 سازمانی -های نهادی مولفه (3

 کارگزاری –های کنشگری  مولفه (4

های متع.د و متکثـری اسـت کـه تـالش های فوق، شامل گزارهروشن است که هرک.ام از مولفه

ش.، جهت اجتناب از پراکن.گی و تع.د با تايی. و اجماع نظر نابگان، هر ک.ام از محورها، در ده گزاره 

 مهم تلفیق ياب. تا از اطاله کالم جلوگیری شود  

 ینشیب -های ارزشی مولفه

 تبلیغ و ترويج فرهنگ غنی اسالمی و شیعی (1

 همگرايی و وح.ت جهان اسالم و اخوت اسالمی (2

معرفی و تبیین الگوی سیاسی و حکمرانی مترقی مبتنی بر معارف اسالمی )مردم سا ری دينـی و  (3

 و يت فقیه(

 تقويت اقت.ار فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جهان اسالم (4

 ريالیسم و صهیونیسمتحکیم محور مقاومت علیه امپ (5

 ترويج و تبلیغ فرهنگ عاشورا )ايثار، شهادت، ظلم ستیزی و    ( (6

 تبیین مفهوم انتظار و مه.ويت در معارف اسالمی و شیعی (7
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 تصويرسازی روشن از رش.، توسعه و پیشرفت علمی، فرهنگی و هنری ايران اسالمی   (8

 های زيارتی و سیاحتی ايرانتبلیغ جاذبه (9

ات فارسی به عنوان زبـانی بـرای فهـم فرهنـگ و تمـ.ن فـاخر ايرانـی و ترويج زبان و ادبی (10

 اسالمی

 ای:برنامه –های روشی مولفه

هـای اجتمـاعی هـا و شـبکهها و وسايل ارتباط جمعی به ويژه رسانهبرداری متناسب از رسانهبهره (1

 سايبر ديپلماسی( –ای  نوين )ديپلماسی رسانه

های سینمايی، نمايشـی، موسـیقی و     ی هنری به ويژه در حوزههاها و شیوهبرداری از قالببهره (2

 )ديپلماسی هنری(

 های آموزش زبان و ادبیات فارسیبرگزاری و برقراری کالسها و کرسی (3

های تحصیلی مرتبد با ايران شناسی در دانشـگاهها و موسسـات آمـوزش عـالی داير کردن رشته (4

 کشورهای ديگر

مسـابقات فرهنگـی، علمـی، ورزشـی، هنـری و در راسـتای اهـ.اف ديپلماسـی برگزاری ه.فمن.   (5

 فرهنگی و انتقال مفاهیم ارزشی و بینشی

 های گردشگری، سنن ملی و محلی ايرانیاناستفاده از جذابیت (6

 ترجمه متون ادبیات ايرانی و اسالمی به زبانهای رايج جوامعه ه.ف (7

 برگزاری محافل فرهنگی، ادبی، هنری و      (8

 ه سازی مااطبان ديپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ايرانشبک (9

 اعزام ه.فمن. سانرانان، مبلغین، هنرمن.ان، نويسن.گان و     به کشورهای ه.ف (10

 ساختاری: -های نهادی مولفه

 استفاده از ظرفیت نهادها و سازمانهای بین المللی )يونسکو، آيسسکو و    ( (1

 د بین المللیاستفاده از ظرفیت سازمان های مردم نها (2

 های همسو(های بین المللی )به ويژه رسانهاستفاده از ظرفیت رسانه (3

استفاده از ظرفیت نهادها و سازمانهای همیار و خ.مت رسان )جمعیت هالل احمـر، کمیتـه امـ.اد  (4

    ( و خمینیامام 

ماسـی تـرين متـولی ديپلاستفاده از ظرفیت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی به عنـوان اصـلی (5
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 فرهنگی

 ایاستفاده از ظرفیت سازمان ص.ا و سیما به عنوان مهمترين سازمان متولی ديپلماسی رسانه (6

استفاده از ظرفیت شورای عالی انقالب فرهنگـی بـه عنـوان قرارگـاه فرمانـ.هی و سیاسـتگزاری  (7

 های فرهنگیفعالیت

 استفاده از ظرفیت نهادها و دستگاههای زير نظر مقام معظم رهبری (8

ها، نهادها و سازمانهای مرتبد )وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمی، تفاده از ظرفیت ساير وزارتاانهاس (9

وزارت ورزش و جوانان، وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، وزارت به.اشـت، درمـان و آمـوزش 

 پزشکی، جامعه المصطفی و    (  

 ن نهاد متولی ديپلماسیترياستفاده از ظرفیت وزارت امورخارجه به عنوان مهمترين و اصلی (10

 کارگزاری -های کنشگری مولفه

 جذب و بکارگیری ديپلماتهای فرهنگی متاصص و متعه. (1

 های گوناگونتربیت نیروی انسانی کارآم. جهت انجام ديپلماسی فرهنگی در حوزه (2

سازی مسئولین و مقامـات رسـمی ديپلماتیـآ کشـور جهـت انجـام مـوثر فعالیـت مـرتبد زمینه (3

 ديپلماسی فرهنگی

 برداری از ظرفیت ايرانیان مقیم خارج از کشور به ويژه اساتی. و دانشجويان ايرانی  بهره (4

 فعالسازی مناسب نابگان هوادار و همسو با نظام جمهوری اسالمی ايران (5

 برداری از ظرفیت ورزشکاران اعزامی به مسابقات جهانیبهره (6

 شگاهبرداری از ظرفیت اساتی. حوزه و دانبهره (7

 برداری از ظرفیت هنرمن.ان و نويسن.گانبهره (8

 برداری از ظرفیت بانوان دانشمن. و متفکر ايران اسالمیبهره (9

 برداری از ظرفیت فارغ التحصیالن و دانشجويان خارجی دانشگاههای ايرانبهره (10

 جامعه آماری

ی ديپلماسی فرهنگـی نفر از کارشناسان و نابگان راهبرد 65جامعه آماری پژوهش حاضر عبارتن. از 

کننـ.  ها، نهادها و دستگاههای گوناگون مرتبد فعالیـت مـیجمهوری اسالمی ايران که در وزارتاانه

مالک انتااب صاحبنظران و نابگان برای تعیین جامعه آماری عبارتست از »تسلد کافی به موضـوع 

 ديپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ايران از حیث علمی و تجربی«  
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 ونهحجم نم

-زمانی که نه از واريانا جامعه و نه از احتمال موفقیت و يا ع.م موفقیت متغیر اطالع داريم و نمـی

کنـیم  توان از فرمولهای آماری برای برآورد حجم نمونه استفاده کرد، از ج.ول مورگـان اسـتفاده مـی

 اين ج.ول ح.اکثر تع.اد نمونه را می.ه.  

م از همه فعا ن حـوزه ديپلماسـی فرهنگـی )و عمـومی( توانیروشن است است در جايی که نمی

 طرح سوال کنیم، يکی از بهترين روشها استفاده از روش مصاحبه با نابگان است  

حجم نمونه با استفاده از روش مورگان و با احتساب کلیه کسانی کـه بـه روش نابگـی در ارائـه 

 ه است  نفر محاسبه ش. 56نظرات تاصصی در اين پژوهش استفاده ش.ه، 

 مشخصات پاسخگویان

 

 درص. )تقريبی(  فراوانی تحصیالت

 43 24 کارشناسی ارش. )يا معادل حوزوی آن(

 57 32 دکتری )يا معادل حوزوی آن(

 100 56 جمع کل

 ج.ول توزيع پاساگويان بر اساس  تحصیالت 

 

 درص. )تقريبی(  فراوانی جنسیت

 91 51 آقا

 9 5 خانم

 100 56 جمع کل

 ج.ول توزيع پاساگويان بر اساس جنسیت 

 

 درص. )تقريبی(  فراوانی گروه سنی )سال(

40 - 30 18 32 

41 - 50 29 52 

 16 9 51بیش از 

 100 56 جمع کل

 ج.ول توزيع پاساگويان براساس سن  
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 درص. )تقريبی(  فراوانی حضور ديپلماتیآ فرهنگی )برحسب سال(

 32 18 يکسال و کمتر از يکسال

 48 27 يکسال تا دوسال

 20 11 بیش از دو سال

 100 56 جمع کل

 ج.ول توزيع پاساگويان برحسب حضور ديپلماتیآ فرهنگی در کشورهای گوناگون

 

 درص. )تقريبی(  فراوانی مشاغل

 20 11 عضو هیئت علمی دانشگاه

 16 9 وزارت امورخارجه

 سازمان فرهنگ و ارتباطات

 مبلغین دينی و فرهنگی( -)رايزنی فرهنگی 

15 27 

 3.5 2 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )رايزنی علمی(

 11 6 جامعه المصطفی

 3.5 2 جامعه المرتضی

 5 3 سازمان حج و زيارت

 9 5 سازمان ص.ا و سیما )معاونت برون مرزی(

 5 3 ساير

 100 56 جمع کل

 ج.ول توزيع پاساگويان براساس شغل  

 

 هاساخت پرسشنامه مولفه

هـای ديپلماسـی فرهنگـی جمهـوری اسـالمی ايـران، جلسـات در ساخت پرسشنامه مرتبد با مولفـه

گوناگون زيادی با اساتی. بزرگوار راهنما، مشاور، صاحبنظران و کارشناسان برگزار ش. که گستردگی و 

بن.ی شود  البته برخـی از اسـاتی. جام  در چهار باش عم.ه تقسیمتنوع محورها، باعث ش. جهت انس 

بینشی واج. خصوصیات مولفه بودن هستن. ولی ع.ه ديگـر   –های ارزشی  معتق. بودن. که تنها مولفه

-هم معتق.ن. که ساير محورها هم مالک قابل اهمیتی است  بنابراين علی رغم تاکی. اساتی. بر مولفه

ها هم با قی. عباراتی آورده ش. و پا از ت.وين و طراحی مقـ.ماتی اير مولفهبینشی، س  –های ارزشی  
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پرسشنامه مج.دا جهت سنجش و ارزيابی »اعتبار محتوايی« آن و انجام اصالحات نهايی و اخذ نقطه 

نظرات در اختیار کارشناسان و صاحبنظران قرار گرفت و سرانجام با دقت و وسـواس فـراوان و انجـام 

 یلی، ويرايش نهايی پرسشنامه صورت گرفت  اصالحات تکم

پرسشنامه به همراه مصاحبه حضوری با صاحبنظران و نابگـان تکمیـل شـ.ه و سـپا در نـرم 

 وارد و مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت    spssو  excel افزارهای  

 پایایی پرسشنامه

گیری، از موضـوعات بسـیار مهـم در امـر جمـع يا يآ پرسشنامه يا ابزار ان.ازه  1قابلیت اعتماد، پايايی

 باش.   آوری اطالعات و مشاه.ات می

گیری در شرايد يکسان تا چه انـ.ازه نتـايج مفهوم ياد ش.ه با اين امر سروکار دارد که ابزار ان.ازه

تـوان بـه اد ارائه ش.ه اسـت مـیهايی که برای قابلیت اعتمده.  از جمله تعريفيکسانی به دست می

( اشـاره کـرد: »همبسـتگی میـان يـآ مجموعـه از 1989تعريف ارائه ش.ه توسد ايبل و فريسبی )

نمرات و مجموعه ديگری از نمرات در يآ آزمون معادل که به صورت مستقل بر يآ گروه آزمودنی 

   2به دست آم.ه است «

+ )ارتباط کامـل( اسـت  1از صفر )ع.م ارتباط( تا  با توجه به اين امر معمو  دامنه ضريب قابلیت

های با ثبات آزمودنی و گیری ويژگیضريب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه ان.ازه ابزار ان.ازه

 سنج.  های متغیر و موقتی وی را میيا ويژگی

یـت ديگـر و از توانـ. از مـوقعیتی بـه موقع زم به ذکر است که قابلیت اعتماد در يآ آزمون می

هـای گیری شـیوهگروهی به گروه ديگر متفاوت باش.  برای محاسبه ضريب قابلیت اعتماد ابزار ان.ازه

توان به الف  اجرای دوباره )روش بازآزمـايی( ، ب  روش شود  از آن جمله میماتلفی به کار برده می

 موازی )همتا(، ج  روش ضريب آلفای کرونباخ و ساير اشاره کرد  

 دوباره آزمون یا روش بازآزمایی جرایا

اين روش عبارت است از ارائه يآ آزمون بیش از يـآ بـار در يـآ گـروه آزمـودنی تحـت شـرايد 

گیـری بـر روی يـآ گـروه يکسان  برای محاسبه ضريب قابلیت اعتماد با اين روش، ابت.ا ابزار ان.ازه

ر همان شـرايد، آزمـون بـر روی همـان آزمودنی اجرا ش.ه و سپا در فاصله زمانی کوتاهی دوباره د

 

1 Reliability 
  1376های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، نشر آگه، -سرم.، زهره و ديگران، روش 2
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شود  نمرات ب.ست آم.ه از دو آزمون مورد نظر قرار گرفتـه و ضـريب همبسـتگی آنهـا گروه اجرا می

شود  اين ضريب نمايانگر قابلیت اعتماد )پايايی( ابزار است  روش بازآزمايی برای ارزيـابی محاسبه می

رود ولی با اين اشکال نیـز روبـه رو اسـت کـه نتـايج می گیری به کارهای يآ ابزار ان.ازهثبات مولفه

توان. تحت تاثیر تمرين )تجربه( و حافظه آزمودنی قـرار گرفتـه و بنـابراين حاصله از آزمون مج.د می

 گیری گردد  منجر به تغییر در قابلیت اعتماد ابزار ان.ازه

 های همتای یا استفاده از آزمونروش مواز

-تربیتی استفاده از آزمـون -های روانی گیریل ارزيابی قابلیت اعتماد در ان.ازهيکی از روشهای مت.او

 های همتا است که شباهت زيادی با يک.يگر دارن. ولی کامال يکسان نیستن.  

آيـ.  خطاهـای ضريب قابلیت اعتماد بر اساس همبستگی نمرات دو آزمون همتـا بـه دسـت مـی

انی میان دو فرم همتای آزمون )تفاوت در سوا ت يا محتوای گیری و کمبود يا ع.م وجود همس ان.ازه

 ده.  آنها( قابلیت اعتماد را کاهش می

های همتا به طور همزمان ارائه نگردد  در اين صورت قابلیت اعتماد هـم شـامل ممکن است فرم

قابلیـت های همتا زيـاد باشـ. و تغییراتـی در ضـريب  شود  اگر فاصله اجرای فرمثبات و همسانی می

هـا(، همتـا نبـودن اعتماد مشاه.ه گردد، ممکن است که اين تغییر مربوط به عوامل فردی )آزمـودنی

 1ها و يا ترکیبی از هر دو باش.  آزمون

 روش آلفای کرونباخ

يکی ديگر از روشهای محاسبه قابلیت اعتمـاد اسـتفاده از فرمـول کرونبـاخ اسـت  ايـن روش بـرای 

هـای هـا يـا آزمونهـايی کـه خصیصـهگیری از جمله پرسشـنامهزار ان.ازهمحاسبه هماهنگی درونی اب

توان. مقادير عـ.دی گونه ابزارها، پاسخ هر سوال میرود  در اينکن. بکار میگیری میماتلف را ان.ازه

 ماتلف را اختیار کن.  

هـای های هـر زيـر مجموعـه سـوال برای محاسبه ضريب آلفای کرونباخ ابت.ا باي. واريانا نمره

پرسشنامه )يا زير آزمون( و واريانا کل را محاسبه کرد  سپا با استفاده از فرمول زير مق.ار ضـريب 

 آلفا را محاسبه کرد  

-اين روش برآوردی از میزان همبستگی میان متغیرهايی که سازه يا مقیـاس مـورد نظـر را مـی

 

 همان   1
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-وش، ضريب آلفای کرونباخ میده.  شاخص مت.اول برای ارزيابی پايايی در اين رسازن.، ب.ست می

 1ده.  در مقابل مق.ار ع.دی باش.  مق.ار صفر اين شاخص ع.م پايايی مقیاس مورد نظر را نشان می

 .برای اين شاخص بیانگر پايايی کامل مقیاس مورد نظر است

 است:  فرمول محاسباتی آلفای کرونباخ به صورت زير

 

واريانا مجموع سـؤا ت اسـت  بنـابراين   S_sum^2ام و    iواريانا سؤال    S_i^2که در آن   

α به تع.اد سؤا ت و میزان همبستگی بین آنها بستگی دارد  اگر امتیاز واقعی به سؤا ت داده نشـود و

کن.  اگر تمام سؤا ت قابل به سمت صفر میل می  αارتباط باش.  های افراد کامالً به يک.يگر بیپاسخ

خواه. بود  در ارتباط با آلفای کرونباخ نکـات   1باشن. و يآ نتیجه را نشان دهن.، اين ضريب    اعتماد

 زير حائز اهمیت است: 

+ نشان دهن.ه قابلیت اعتمـاد کامـل 1مق.ار صفر اين ضريب نشان دهن.ه ع.م قابلیت اعتماد و  

 است  

اخ آلفـا ارائـه شـ.ه در خصوص آزمون آلفای کروبناخ مطالب ديگری نیز در باش آزمـون کرونبـ

 است  
 

 ضريب آلفا ها تع.اد زير مولفه  ها )مقیاس(مولفه

 0.92 10 های مبتنی بر نظام ارزشی و بینشیمولفه

 0.88 10 هاهای مبتنی بر روشها، اق.امات و برنامهمولفه

 0.81 10 های مبتنی بر نهادها و سازمانهامولفه

 0.84 10 کارگزارانهای مبتنی بر کنشگران و مولفه

 ج.ول شماره ضرايب آلفای کرونباخ 

 

بوده و بنـابراين پايـايی پرسشـنامه   0.8براساس ج.ول فوق، همه ضرائب آلفای کرونباخ با ی  

 بسیار مطلوب و رضايتباش است  

 دهی به پرسشنامهمره گزاری و وزنشیوه ن

با ترين   9را به خود اختصاص ده.  نمره    9تا    1ای از  توان. نمرهدر پرسشنامه حاضر، هر عبارت می
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توان. ب.ه. و معنی آن اين است که مولفـه مزبـور وزنی است که پاساگو )صاحبنظران( به عاملی می

تـرين و کمتـرين نمـره و يـا وزنـی اسـت کـه پايین 1با ترين درجه اهمیت از نظر وی دارد و نمره 

ای ب.ه. که معنی آن اين است که آن مولفـه کمتـرين درجـه فهتوان. به مولصاحبنظر و پاساگو می

 اهمیت را از نظر وی دارد  

ش. که به جای نمره از کلماتی مثل خیلی با اهمیت، با اهمیت، متوسد، کمتر با اهمیـت البته می

کننـ. کـه اشـکال ايـن و بی اهمیت هم استفاده کرد که برخی از محققین از اين روش اسـتفاده مـی

 شود  ی اين است که از دقت  زم برخوردار نیست و فواصل اين نمرات کیفی نادي.ه گرفته میدهوزن

ان.از( بـه عنـوان )افق چشم 1404( به عنوان شرايد فعلی و سال 1395در ضمن، حال حاضر )

 شرايد آتی در نظر گرفته ش.ه است  

 

 بینشی -های ارزشی  ج.ول مولفه

ف 
ردي

 

 مولفه

ت
می
 اه
ان
یز
م

 

ه(
ولف
ن م

وز
(

 

 9 تبلیغ و ترويج فرهنگ غنی اسالمی و شیعی 1

 8.9 همگرايی و وح.ت جهان اسالم و اخوت اسالمی 2

3 
 معرفی و تبیین الگوی سیاسی و حکمرانی مترقی مبتنی بر معارف اسالمی

 )مردم سا ری دينی و و يت فقیه(
8.9 

 9 تقويت اقت.ار سیاسی جهان اسالم 4

 8.8 تحکیم محور مقاومت علیه امپريالیسم و صهیونیسم 5

 8.5 ترويج و تبلیغ فرهنگ عاشورا )ايثار، شهادت، ظلم ستیزی و    ( 6

 8.9 تبیین مفهوم انتظار و مه.ويت در معارف اسالمی و شیعی 7

 8.8 تصويرسازی روشن از رش.، توسعه و پیشرفت علمی، فرهنگی و هنری ايران اسالمی 8

 8.5 های زيارتی و سیاحتی ايرانتبلیغ جاذبه 9

10 
ترويج زبان و ادبیات فارسی به عنوان زبانی برای فهم فرهنگ و تم.ن فاخر ايرانی و 

 اسالمی
7.8 

 87.1 مجموع

 8.70 میانگین هن.سی
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 ای برنامه –های روشی  ج.ول مولفه

ف 
ردي

 

 مولفه
ت
می
 اه
ان
یز
م

 

ه(
ولف
ن م

وز
(

 

1 
هــای ها و شــبکهها و وسايل ارتباط جمعی به ويژه رسانهبرداری متناسب از رسانهبهره

 سايبر ديپلماسی( –ای اجتماعی نوين )ديپلماسی رسانه
8.3 

2 
هــای ســینمايی، نمايشــی، های هنری به ويژه در حوزهها و شیوه-برداری از قالببهره

 موسیقی و     )ديپلماسی هنری(
7.9 

 7.6 های آموزش زبان و ادبیات فارسیبرگزاری و برقراری کالسها و کرسی 3

4 
های تحصیلی مــرتبد بــا ايــران شناســی در دانشــگاهها و موسســات داير کردن رشته

 آموزش عالی کشورهای ديگر
7.1 

5 
برگزاری ه.فمن. مســابقات فرهنگــی، علمــی، ورزشــی، هنــری و در راســتای اهــ.اف 

 فرهنگی و انتقال مفاهیم ارزشی و بینشیديپلماسی 
6.9 

 6.3 های گردشگری، سنن ملی و محلی ايرانیاناستفاده از جذابیت 6

 8.1 ترجمه متون ادبیات ايرانی و اسالمی به زبانهای رايج جوامعه ه.ف 7

 7.4 برگزاری محافل فرهنگی، ادبی، هنری و     8

 8.1 فرهنگی جمهوری اسالمی ايرانسازی مااطبان ديپلماسی شبکه 9

 7.2 اعزام ه.فمن. سانرانان، مبلغین، هنرمن.ان، نويسن.گان و     به کشورهای ه.ف 10

 74.9 مجموع

 7.46 میانگین هن.سی
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 ساختاری   -نهادی   هایج.ول مولفه

ف 
ردي

 

 مولفه
ت
می
 اه
ان
یز
م

 

ه(
ولف
ن م

وز
(

 

 7.9 سازمانهای بین المللی )يونسکو، آيسسکو و    (استفاده از ظرفیت نهادها و  1

 8.6 های مردم نهاد بین المللیاستفاده از ظرفیت سازمان 2

 8.8 های همسو(های بین المللی )به ويژه رسانهاستفاده از ظرفیت رسانه 3

4 
استفاده از ظرفیت نهادها و سازمانهای همیار و خ.مت رسان )سازمان هالل احمر، کمیته 

     ( و  خمینیام.اد امام 
8.4 

5 
تــرين متــولی استفاده از ظرفیت سازمان فرهنگ و ارتباطات اســالمی بــه عنــوان اصــلی

 ديپلماسی فرهنگی
9 

6 
ن ســازمان متــولی ديپلماســی استفاده از ظرفیت سازمان ص.ا و سیما به عنــوان مهمتــري

 ایرسانه
9 

7 
اســتفاده از ظرفیــت شــورای عــالی انقــالب فرهنگــی بــه عنــوان قرارگــاه فرمانــ.هی و 

 های فرهنگیسیاستگزاری فعالیت
9 

 8.8 استفاده از ظرفیت نهادها و دستگاههای زير نظر مقام معظم رهبری 8

9 

نهادها و سازمانهای مرتبد )وزارت فرهنگ و ارشــاد ها، استفاده از ظرفیت ساير وزارتاانه

اسالمی، وزارت ورزش و جوانــان، وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، وزارت به.اشــت، 

 درمان و آموزش پزشکی و جامعه المصطفی    (

8.1 

10 
تــرين نهــاد متــولی استفاده از ظرفیت وزارت امورخارجــه بــه عنــوان مهمتــرين و اصــلی

 ديپلماسی
9 

 86.6 مجموع

 8.65 میانگین هن.سی
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 بازيگری -های کنشگری ج.ول ارزيابی مولفه

ف 
ردي

 

 مولفه

ت
می
 اه
ان
یز
م

 

ه(
ولف
ن م

وز
(

 

 8.8 جذب و بکارگیری ديپلماتهای فرهنگی متاصص و متعه. 1

 8.9 های گوناگونتربیت نیروی انسانی کارآم. جهت انجام ديپلماسی فرهنگی در حوزه 2

 8.7 سازی مسئولین و مقامات رسمی ديپلماتیآ کشور جهت انجام موثر فعالیت مرتبد ديپلماسی فرهنگیزمینه 3

 7.9 برداری از ظرفیت ايرانیان مقیم خارج از کشور به ويژه اساتی. و دانشجويان ايرانیبهره 4

 8.1 فعالسازی مناسب نابگان هوادار و همسو با نظام جمهوری اسالمی ايران 5

 7.2 برداری از ظرفیت ورزشکاران اعزامی به مسابقات جهانیبهره 6

 8.3 برداری از ظرفیت اساتی. حوزه و دانشگاهبهره 7

 8.4 برداری از ظرفیت هنرمن.ان و نويسن.گانبهره 8

 7.8 برداری از ظرفیت بانوان دانشمن. و متفکر ايران اسالمیبهره 9

 7.7 ظرفیت فارغ التحصیالن و دانشجويان خارجی دانشگاههای ايرانبرداری از بهره 10

 81.8 مجموع

 8.16 میانگین هن.سی

 

 نتیجه گیری

ای فـراهم شـود، اگر باواهیم ج.اول فوق را در يآ ج.ول مشترک، آورده و امکان مطالعات مقايسه

 ج.ول زير خواه. بود: 
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 مجموع  ها مولفه
 میانگین هن.سی 

 مولفه()وزن 

 8.70 87 بینشی -ارزشی 

 7.46 74.9 ای-برنامه –روشی 

 8.65 86.6 ساختاری -نهادی 

 8.16 81.8 کارگزاری -کنشگری 

 

بینشی ديپلماسـی   -های ارزشی  -براساس ارزيابی صاحبنظران، میزان اهمیت )وزن مولفه( مولفه

، وزن 9از    8.70میـانگین هن.سـی  و    100از    87فرهنگی جمهوری اسـالمی ايـران، بـا مجمـوع  

هـا، ايـن ها را داراست که اين ب.ين معناست که در بـین چهـار تیـز از مولفـهبیشتری از ساير مولفه

ها از اهمیت و اعتبار با يی برخوردارن.  ب.ين ترتیب، مهمترين مفروضات اصـلی مقالـه حاضـر مولفه

 گردد  تايی. و اثبات می

بینشی؛ تبلیغ و ترويج فرهنگ غنی اسالمی و شـیعی، همگرايـی و   -های ارزشی  -در بین مولفه

وح.ت جهان اسالم و اخوت اسالمی، معرفی و تبیین الگوی سیاسی و حکمرانـی مترقـی مبتنـی بـر 

معارف اسالمی )مردم سا ری دينی و و يت فقیه(، تقويت اقتـ.ار سیاسـی جهـان اسـالم و تحکـیم 

 نیسم، مهمترين و با بیشترين درجه اهمیت شناخته ش.ن.  محور مقاومت علیه امپريالیسم و صهیو

هـا، بـا فاصـله خیلـی ده. که اين تیز از مولفـهساختاری، نشان می  -های نهادی  ارزيابی مولفه

بینشی قرار دارد که معنای اين گزاره اين است که صـاحبنظران اهمیـت   -های ارزشی  کمی از مولفه

داننـ. و يـا ها بیشتر میاسی فرهنگی را در مقايسه با ساير مولفهنهادها و ساختارهای مربوط به ديپلم

توان اينگونه استنباط کرد که دستگاههای متولی ديپلماسـی فرهنگـی، دانن.  میبه عبارتی موثرتر می

 ان. انتظارات صاحبنظران را برآورده سازن.  توانسته

-ای اختصاص يافته که نشان مـیبرنامه  -های مرتبد با روشی کمترين وزن و اهمیت به مولفه

 تری صورت گیرد  ده.  زم است در اين حوزه، فعالیت ج.ی
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