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 چکیده  
هااای نااوی   رسمی تحت تاثیر فناوری   دیپلماسی   وزه دیپلماسی عمومی بعنوان مکمل امر 

اطالعاتی و ارتباطاتی به ابزار مهمی در تحقق اهداف سیاست خارجی کشورها تبدیل شده  
های بالقوه فرهنگاای، ماا هبی و  است و بالطبع جمهوری اسالمی ایران نیز با توجه به ظرفیت 

المللاای    ی اصااوو و اهااداف خااود در عرصااه ب بزار در تحقااق  سیاسی در تالش است از ای  ا 
استفاده نماید. پرسش پااژوهش ایاا  اساات کااه ریااا جمهااوری اسااالمی ایااران بااا توجااه بااه  

های بالقوه فرهنگی، ماا هبی و سیاساای تواناااته اساات در دیپلماساای عمااومی خااود  ظرفیت 
اری، نهااادی و  های ساخت موفق عمل نماید؟ پاسخ ای  است که جمهوری اسالمی در عرصه 

مدیریتی و رویکردی در زمینه دیپلماسی عمااومی درااار اااعو اساات و باار هماای  اسااا   
 نتواناته است در زمینه م کور رن طور که شایاته است عمل نماید. 
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 مقدمه  
روزافزون  دیپلماسی    گیریشکل گاترش  و  پااوستفالیایی  نظم  محصوو  باید  را  عمومی 

نظم   اقتضائا   دانات.  ارتباطا   و  دولتاطالعا   که  شد  باعث  پااوستفالیایی  به  نوی   ها 

های تازه برای تعامل با طیو وسیعی از  های سنتی دیپلماتیک و ابداع شیوهتجدیدنظر در رویه

وند. به طور خاص  عواملی نظیر  کاهش نقش بالمنازع و تضعیو  کنشگران جهانی وا داشته ش

شدن مواوعا   های ملی، متعاقب رشد فزاینده کنشگران غیردولتی و مطرح  حاکمیت دولت

پیشرفت وقوع  ارتباطا   کارکردی جهانشموو،  فناوری  و  های شگرف در حوزۀ  اطالعا   و 

ر در  عمومی  افکار  جایگاه  و  وزن  رشمگیر  افزایش  خارج  نیز  و  داخل  تحوال   زدن  قم 

با    . (107:  1396سعیدی،  )  عمومی منشا اثر قلمداد کرد  توان در ظهور دیپلماسیکشورها را می

برای   عمومی  دیپلماسی  کاربرد  اهمیت  در  را  فرض  سه  جهانی  جدید  شرایط  توصیو،  ای  

میدولت مطرح  دولتها  اوو،  از:  عبارتند  که  قرن  کند  در  نمی  21ها  مشکال   توان دیگر  ند 

سیاست خارجی خود را به تنهایی حل کنند بلکه نیازمند عملکرد  بخش غیر دولتی خود نیز  

ها هاتند و  پ یری و شفافیت بیشتر دولتهاتند؛ دو  اینکه شهروندان امروز خواهان مائولیت

توان هر  اند و دیگر نمیسو  اینکه سیاست خارجی و سیاست داخلی بشد  در هم تنیده شده

 (. 324: 1390)مانهایم، را جداگانه تعریو کرد یک

سیاست خارجی خود،  رانیا  یاسالم  ی امروزه جمهور جهان  ینوع  در عرصه  و    یرسالت 

را   ی و اسالم  ینید  وی و تکال   ویوظا  ات یبا  یقائل است که براسا  رن م  ی برای خود  اسالم

را    المللی  ی رصه ب نگرش است که اصوو و اهداف خود در ع   یاسا  هم  و بر  ردی بر عهده بگ

م    یتدو عمل  رن  رارروب  در  و  بندها  ینگاه  .کندینموده  اساس   یبه  قانون  در    یمختلو 

خود    یبرا  رانیا  ی اسالم  یکه جمهور  ییهااز رسالت  یدرک درست  ،رانیا  ی اسالم  یجمهور 

م مشخص  را  گرفته  نظر  و    .نمایدیدر  سیاستگ اری  راستای  در  ایران  اسالمی  جمهوری  ل ا 

را  داده  تحقق  قرار  توجه  مورد  را  عمومی  دیپلماسی  خود،  خارجی  سیاست  اهداف  و  هبردها 

رسیب بررسی  به  که  است  رن  بر  پژوهش  ای   دیپلماسی  است.  مدیریتی  و  ساختاری  شناسی 

 عمومی جمهوری اسالمی ایران در ای  رهار دهه بپردازد. 
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 پیشینه ادبیات پژوهش  
رسیب بررسی  عمومی  در خصوص  دیپلماسی  پژوهشهای  ایران؛  اسالمی  های  جمهوری 

پژوهش ای   معتبرتری   از  یکی  است.  شده  انجا   عنوانکمی  با    دیپلماسی  شناسیرسیب"  ها 

ی  پژوهش، فارغ از تعقیب یا  نوشته جهانبخش ایزدی است. ا  "ایران  اسالمی  جمهوری  عمومی

فرایه پیشینهتثبیت  با  خاص  رنای  ثنایی  تقایما   و  دیپلماسی  باب  در  و ای  جدید  یعنی   ،

محتوایی   و  شکلی  تحوو  نیز  و  عمومی  و  سنتی  پنهان،  و  رشکار  غیررسمی،  و  رسمی  قدیم، 

به معنایابی دیپلماسی عمومی که از حیث   دیپلماسی و روند در حاو گ ار رن، رغاز و سپس 

  ساختی و بافتی جدید و از منظر منطق و محتوا قدمتی به درازای تاریخ دیپلماسی دارد، پرداخته 

ترازی رون: قدر   های دیپلماسی عمومی با مفاهیم قری  و همو از سر نیاز، تمایزها و تفاو 

با طرح   و  نموده است  برجاته  تبلیغا  را  و  امور فرهنگی، روابط عمومی، جنگ روانی  نر ، 

دولت دیپلماسی  عمومی،  دیپلماسی  که  مهم  ملتای   با  که  ها  سنتی  دیپلماسی  کنار  در  ها 

ورها با کشورهاست، شأن و ارور  اعماو دیپلماسی عمومی را مبره  ساخته  دیپلماسی کش

رسیب ذکر  با  نهایت  در  و  و  است  راهبردها  طرح  به  ج.ا.ایران  عمومی  دیپلماسی  شناسی 

 .های مطروحه اهتما  ورزیده استراهکارهایی در طریق رفع رسیب

پیش  پژوهش پژوهش  در  شده  مطرح  مباحث  به  توجه  ام   انجرو  رند  های  از  شده،  ا  

پژوهش با  بر ساختار و رویکرد و لحاظ  بیشتر  پژوهش  ای   اینکه  اوو  تفاو  دارد،  قبلی  های 

به بررسی نقاط اعو رن پردازد؛ دو  ها میمدیریت بخش دیپلماسی عمومی تاکید کرده و 

های ساختاری دیپلماسی عمومی جمهوری اسالمی، از مباحث تئوری  اینکه در بررسی رسیب

برای کشو علل اعو رسیبانسازم با  ها و سیاستگ اری  اینکه  استفاده شده است؛ سو   ها 

فناوری گاترش  مولفهتوجه  گاترش  و  اطالعاتی  و  ارتباطاتی  عرصه های  در  جدید  ای 

دیپلماسی عمومی، ای  پژوهش درصدد است تا به عملکرد جمهوری اسالمی در برخی از ای   

اینکه  مولفه رهار   و  بپردازد  و  ها  محققان  نظرا   میدانی  تحقیق  با  است  پایان سعی شده  در 

 رانیا  یاسالم  یجمهور  یعموم  یپلماسی عملکرد د  یشناسبیرساندیشمندان را در خصوص  

 مطرح شود.
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   نرمقدرت  و  عمومی چارچوب مفهومی: دیپلماسی 
مبحث  گرفته   نشا   عمومی  دیپلماسی نای،    نظر  طبق  است.   نایجوزف    نر   قدر   از 

  ج ب  با  مرتبط  قدر   یعنی.  بود  برخوردار  مدرن  عصر  در  رشد  حاو  در  اهمیت  از  نر   ر قد

  در  نای  اولیه   تالش  نتیجه   .شماست  نظر  مورد  که   هایی خواسته  به   رنها  واداشت   و  دیگران

  از   محورعامل  شکلی  عنوان  به  نر   قدر   از  تعریفی  توسعه  نر ،  قدر   مفهو   کردنروش  

  نای .  (69-73  :1390پارمر، کاکس،)  شودمی  اعماو  ج ابیت  انیام مک  بواسطه  که   است  قدر 

داند. از دیدگاه نای می  مطلوب  نتایج  به  رسیدن  برای  در رفتار دیگران  نفوذ  را توانایی  قدر 

هایی  فرهنگ رن کشور )رن بخش   -1تواند از سه منبع پدید رید: نر  در یک کشور می قدر   

است(؛   ج اب  دیگران  برای  خارج  شارز  -2که  و  داخل  در  که  مواردی  )در  سیاسی  های 

و   باشند(  توجه  مورد  بنظر    -3کشور  مائوالنه  و  قانونی  که  صورتی  )در  خارجی  سیاست 

باشند زیرا هر دو،  برسند(. از دیدگاه جوزف نای قدر  سخت و نر  با یکدیگر در ارتباط می

باشند. تمایز بی   رفتار دیگران میهایی از قابلیت دستیابی به هدف، بوسیله تاثیرگ اری در  جنبه

 (. 46- 51:  1389)نای،   باشدرنها در ماهیت رفتار و در غیرمحاو  بودن منابع می

  اگر  است   معتقد   نای  عمومی یکی از ابزارهای کلیدی قدر  نر  است. جوزف  دیپلماسی

  مومیع  شود، پس دیپلماسیمی  ناشی  ملتی   خارجی   سیاست  و  ها ارزش  فرهنگ،  از   نر   قدر 

 مرد   ج ب  و  ارتباط  برای  (نر قدر   )  منابع  بایج  برای  هاحکومت  که  است  ابزاری

از دیدگاه   .( Nye, 2008: 95)کنند  می  استفاده   رنها   از  هاصرفاً حکومت  نه  و  دیگر  کشورهای

دیپلماسی   یک  نای،  بر  جوزف  که عالوه  است  طرفه  دو  خیابان  مانند یک  اثربخش  عمومی 

  دارد   باتگی  ای    به  نر قدر     کارایی  بنابرای    .گیردن را هم در بر میسخ  گفت ، گوش داد

 (. 199 :1389)نای،  که بدانیم رگونه پیا  خود را به گوش رنان برسانیم

می  مرحله  به رهار  عنایت  با  نر   است عملکرد قدر   معتقد  باشد: نای  اثرگ ارتر  تواند 

دیپل  فرایند  در  نتایج.  و  دریافت  انتقاو،  صورتی   ماسی منابع،  در  تنها  رهار  عمومی  ای   که 

می  باشند  شده  یکدیگر جمع  یا  در صور   عنصر  و  برسیم  خود  نظر  مورد  فرایند  به  توانیم 

نمی عد    قدر   مایرها،  از  کدا   هر  به  عنصر توجه  به  توجه  برسد.  مطلوب  نتایج  به  تواند 

دیپلماسی   در  نر   می قدر   نشان  قدر   عمومی  که  دیپلما دهد  بر    سی نر   مبتنی  عمومی 
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همکاری و از طریق گفتگوی میان طرفی  بوده و هدف از رن همدلی و همگرایی است. ای  

نیاز دارد  مواوع به خاطر تاثیر ای  تعامل همکارانه است که قدر  نر  زمان قابل توجهی 

کند، که نتایجش را برساند و بر پ یرنده تاثیر گ ارد و هنگامی که شروع به تاثیرگ اری می 

بایار سنگی  رن  دوا  تاثیر  با  و  می تر  قدر  سخت  است که  تاثیری  از  باشد تر  داشته    تواند 

 (.204-203:  1392)ذوالفقاری،  

 

 تعریف دیپلماسی عمومی  
کارمند سابق   1گیلیون  ادموند توسط    1965اصطالح دیپلماسی عمومی اولی  بار در ساو  

رئیس   و  رمریکا  امور خارجه  »مد وزار   فلچر«وقت  دیپلماسی  و  دانشگاه   2رسه حقوق  در 

»مرکز    3تافتس  رن  مراسمی که طی  مور«عمومی    دیپلماسی در  مورد گردید    افتتاح   4ادوارد 

قرارداد  اندیشمندان93-103:  1384روزن،   و  )ولو   استفاده    و   مختلفی   تعاریو   بایاری   (. 

برخی دیپلماسی   انجا    عمومی   دیپلماسی   ای    از   متنوعی  ابزار    دادند،  بعنوان یک  عمومی را 

درک دیگران   5مالونگریفی    (Waller, 2007: 23).دانند  رو برای ارتقای فهم متقابل می ایده 

دیپلماسی   موفقیت  اسا   عنوان  به  می را  » عمومی  است:  معتقد  و  دار داند  قصد   می اگر 

ابت  ز یرم ت یما توسط جامعه مخاطب موفق  ی ها است یمان جهت درک س تالش  با باشد  به    د یدا 

تار زبان   ادگرفت ، ی  فرهنگ،  روانشناس   خ ی ،  م   ی مردم   ی و  برقرار    م ی خواه ی که  ارتباط  رنها  با 

صاحب :Gurgu, Cociuban, 2016)   (156«م ی بپرداز   م یکن از  بایاری  هدف .  معتقدند  نظران 

های  عمومی ای  است تا بر روی ادراک و شیوه زندگی مرد  و همچنی  سیاست دیپلماسی  

الملل که . در فرهنگ واژگان روابط بی ( Waller, 2007: 23)خارجی اثر گ ارد    های دولت 

 . توسط وزار  خارجه رمریکا منتشر شده در تعریو دیپلماسی عمومی رمده 1989در ساو  

»دیپلماسی  برنامه است:  به  رن عمومی  از  که هدف  دارد  اشاره  دولت  حمایت  تحت    ها، های 

دادن افکار عمومی در کشورهای دیگر است. ابزار اصلی رن رسانی یا تحت تاثیر قرار اطالع 

و  )کگلی  است«  تلویزیون  رادیو  فرهنگی،  مبادال   متحرک،  تصاویر  مت ،  انتشار  نیز 
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 (.192:  1382وتیکو،  

میدیپلماسی    1تاچ هانس   دولتی  فرایندی  را  میعمومی  تعریو  رنی   را  رن  و  کند: داند 

به منظور کاهش    خارج از کشور ی محیط ارتباطا   گیرهای رسمی دولت برای شکلتالش»

سوء   تصورا   میزان و  ایاال  که    هاتفاهماشتباه  میان  پیچیده  روابط  را  ملل  سایر  و  تر  متحده 

 . ,Gurgu, Cociuban) :2016 156« )کندمی

، 3فاوش   جاشوا   از  نقل  به  "عمومی   دیپلماسی  تمری  "عنوان    با  خود  مقاله  در  2تیلور   هامفری

مدرسه   عمومی  دیپلماسی  مرکز  مدیر اننبرگ   در  در4ارتباطا     عمومیدیپلماسی    تعریو  ، 

یک تالش  از  استعبار     عمومی»دیپلماسی    :نویادمی به  رسیدن  برای  دولت  یک  های 

ها، اعتقادا  را برای مرد  یک  ها، سیاستسیاست و یا طرز حکومت تا بتواند فرهنگ، ارزش

کارب با  و  داده  توایح  رنجامعه  رابطهرد  و  شهر   تصویر،  بهبود  ها  دیگر  کشور  با  را  اش 

 . (Taylor, 2006: 49) ببخشد« 

  :است  شده   تعریو  رنی    ای    المللبی    روابط   واژگان  فرهنگ   در  عمومی  دیپلماسی

  رسانیاطالع  از رنها  هدف  که  دارد  اشاره   دولت  حمایت  تحت  هایبرنامه  به  عمومی  دیپلماسی

یا مت ،    انتشار   رن  اصلی   ابزار.  است  کشورها   دیگر   عمومی   افکار  دادن   قرار  تاثیر  تحت   و 

 (. 326: 1375 رلتون،)است  اینترنت و عمومی  هایفرهنگی، رسانه تصویر، مبادال 
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*تاثیر بر مخاطبان خارجی که باعث ترغیب مخاطبان به پشتیبانی از موااع رن کشور و در  

نهایت باعث ترغیب سیاستمداران کشورهای هدف به ررخش به سمت کشور مبدا به عنوان  

  .(Leonard, et al, 2002: 9-14) شودلوب مییک شریک مط
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   ی عموم  دیپلماسی در   یرانا  ی اسالم  یجمهور بالقوه هایظرفیت

 مذهبی و  تاریخی   ،فرهنگی  هایظرفیت
  مایح  میالد  از  قبل  ساو  هزار   پنج  حدود  را  ایران  تمدن  سابقه   نگاران،تاریخ  از  بایاری

  ها فرهنگ  دیگر  بر  و تاثیرگ ار  قدیمی  بایار  را  ایران  تاریخ  و  هنر   فرهنگ،  سوابق  و  دانندمی

  از  بعد  جهان  ساختار  در  بازایی  تاثیر  باستان  ایران  قدر    هایواقع، مولفه  در.  کنندمی  عنوان

  ایرانی،  فرهنگ  نمایان  و  برجاته  هایویژگی  از  یکی  (.39  :1378  عنایت،)داشت    خود

  دیواری  تنها  نه  گیریشکل  رغاز  از  ایرانی  فرهنگ   است.  دیگر  های فرهنگ  با   سازنده  دادوستد

بلکه  دیگر  اقوا   فرهنگی  حوزه  و   خود  فرهنگی  حوزه  میان   و  ها رسالت  از  یکی  نکشیده، 

در  بشری  هایفرهنگ  جداکننده  دیوارهای  فروریخت    کارکردهایش، به  رمیخت   و    و 

  عناصر  از  بایاری(.  161  :1388  بیگی، )  است  بوده  گوناگون  هایی فرهنگ  تلفیق  و  پیوست  هم

  میانه رسیای    کشورهای  بخصوص  هماایه  کشورهای  با  ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی

  جمله   از  همه...  و  فارسی  هایداستان  در  فارسی، اسطورها  ادبیا   و  زبان  نقش   است؛  مشترک

  است  ای    ایران  تاریخ  هایشگفتی  از  یکی  .است  هماایه  کشورهای  با  ایران  فرهنگی  اشتراکا 

  ماتمر   ساو  هزار  از  بیش   زد،  تکیه   ساله  هزار  دو  پیشینه   یک  به   رنکه  از  پس   فارسی  زبان  که

  فارسی  زبان.  است  ایرانی  فرهنگ  دقایق  و  ظرایو  و  پهلوانی  ها، ادبیا اسطوره  حامل  که  است

افغاناتان  کشورهایی  رسمی  زبان  امروزه   کشورها  از  برخی  در  و  است  تاجیکاتان  و  ایران، 

ترکیه  و  سمرقند  شهرهای  رد  بخصوص  ازبکاتان  نظیر  دیگر عراق،    هنوز   پاکاتان  و  بخارا، 

  ای    در  فارسی  زبان  به  فراوانی  هاینشانه  و  رثار  و  گویندمی  سخ    فارسی  زبان  به  مردمی

نظاست  کشورها تمدن  مظاهر  از  کدا   هر  فرهنگ   ری .  معماریرثار  تار  ی،  از   یخ یو  بازمانده 

  یاسالم  ی گاترش قدر  نر  جمهور  یبرا  ی ناسب ابزار م  ی،رانیدانشمندان ا    یهمچن  و  انی رانیا

 شوند.یکشورها محاوب م ریدر سا رانیا

  و   داشته  ژرف  ایریشه  ایران  سیاسی  فرهنگ  در  خدا  محوریت  و  دولت  و  دی    پیوستگی

 و   باورییزدان  اصل.  دارد  الهی  ایریشه  سیاسی  مشروعیت  امروز  به  تا  رغاز  از  گفت  توانمی

  فرهنگ  ثابت  اجزای  از   یکی  گیرد،می  صور   او  اراده  به  کارها  تما   اینکه  و  محورییزدان

 است.  بوده ایرانیان ملی
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.  بود  ایران  فرهنگی  -تاریخی  رویدادهای  مهمتری    از  یکی  شبههبی  ایران،  به  اسال   ورود

  برکت  به  نیز  ایرانیان  و  کرد  پیدا  رشد  و  باروری  برای  غنی  و  مناسب  بایار  زمینه   ایران  در   اسال 

 با   و  شده  رشنا  اسال   در  واال  های اندیشه  و  جهانشموو  اصوو  با  سرعت  به  خود  رهنگیف  گ شته

  دی    بر  مبتنی  ایران، انقالبیاسالمی  . انقالب  (315-313  :1387  پژوه،  گلش  )گرفتند    انس   رن

 ل ا   .است  داده  مالمانان  میان  در   تاثیرگ اری  و  نفوذ  قدر   بدان  که  است  تشیع  م هب  و  اسال 

  ، فرهنگی  های عرصه   و  المللیبی    و  سیاسی   عرصه   در   بالقوه   هایظرفیت  ای   از   اسب من   استفاده

 .بیفزاید ایران اسالمی  جمهوری عمومی دیپلماسی و نر  قدر  بر تواندمی  م هبی و تاریخی

 

   المللی بین و سیاسی  هایظرفیت
 انقالب .  است   ن ر   ماهیت  ها،انقالب   سایر   به   نابت   اسالمی  انقالب  برجاته   تمایزا   جمله  از 

دارای  که   انقالبی   بنابرای  .  است   اسالمی اصوو    و  ها ارزش   بر  مبتنی  و  اسالمیماهیتی    اسالمی 

ارورتًا  جهانشموو   ماهیتی   رنی    دارای   به   باید   رن،   دستاوردهای   و   انقالب   حفظ   برای   است، 

 نخات   زهای رو  از  اسالمیانقالب    صدور  . باشد   داشته   توجه   غیراسالمی   و  اسالمی جوامع    دیگر 

 صدور   راهکارهای  از  یکی  عنوان   به   عمومی  دیپلماسی  . گرفت   قرار  توجه   مورد   انقالب  پیروزی

 رقا   اسکندری، )   گردید   واقع  خارجی  سیاست   در  ایران   دولتمردان   توجه  مورد   اسالمی  انقالب 

فرهنگی،   مبادال    و   مناسبا    ایدئولوژیک،   موقعیت  که   است  درحالی  . ای  ( 23  :1394  حاینی، 

علمی،   موقعیت   و  جایگاه  کاب   ادبیا ،  و  زبان   ترویج  متعالی،   اهداف  ها و ها، ارزش ررمان   غتبلی 

برخورد  شرایط  در  انتظار  سطح  و   جهانی  موقعیت  با   متناسب   تاریخی  رسالت  ایفای   مختلو، 

 ایران  نر    قدر   بر   نیز...  و    المللی بی    های بحران   با  برخورد   در   مقبوو   موااع   اتخاذ   و   مناسب 

اسالم است   افزوده  انقالب  بهره   ران ی ا   ی.  انقالب  یر ی گ با  پ   یاز  و  رسالت  با   و   جهانشموو  یام ی با 

ژئواستراتژ   کی ژئوپولت   یگاه یجا  هو   ک، ی و  صلح،  عدالت،  ساخت   مطرح  نف   تی با  و   ی و  ظلم 

 ی وحد  و همباتگ جاد یبا تالش در جهت ا  خود و   ی خارج  است ی از مظلو  در اصوو س  ت ی حما 

ب  بان له صاحاز جم   ی، امت اسالم  ان ی م  -16  :1388  بیکی، باشد ) ی الملل م   ی قدر  نر  در سطح 

 که   طوری   به .  است   گرفته   قرار   اسال    جهان   مرکزیت   در   ایران   اعتقادی،   و   فرهنگی   نظر   از   (. 18

 ایفا   را  ایارزنده   نقش   منطقه،  کشورهای  از  بعضی   با  تواند می   جهانی،  رینده   تحوال   روند   در 
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 تاریخی   گ شته  و   رن  گرانبهای  میراث   و   اسالمی  -ایرانی  ی تمدن  و   فرهنگی  گاتردگی.  کند 

 خلیج   حاشیه  کشورهای  با   جغرافیایی   و   فکری  فرهنگی،  عمیق  پیوند   سرزمی ،  ای    درخشان

منطقه   شاخ   تا   ترکیه  و   عراق   یعنی  غربی  هماایه   کشورهای   و   پاکاتان   فار ،   ایرفریقا، 

 گاترش  برای  بالفعل  و  بالقوه   امکانا   دهنده   نشان  که  است   رورده   بوجود  را   استراتژیک

 قدر   نتیجه   در   و   ایران   اسالمی  جمهوری   جهانی   و   ای منطقه   رندجانبه   و   دوجانبه   های همکاری 

 عنوان  به   تواند می   ساختاری   های ارزش   و   هاررمان   با  ایران  اسالمی  جمهوری.  باشد می   کشور   نر  

 گیریبهره  با  و  الملل بی  نظا   و   ای منطقه  شده تعریو  قواعد  و  اصوو  رارروب   در  فعاو بازیگری

 و  نفوذ   عمق   و  بخشد   استحکا    و  استمرار   خود  بازی  به   فرهنگی   و  اقتصادی   سیاسی،   موقعیت  از 

 (.96-95  :1389  پورحا ، ) دهد   تداو    را  کشور  نر    قدر   گاتره 

 

 شناسی ساختاری دیپلماسی عمومی جمهوری اسالمی ایران  آسیب

 ساختاری  –شناسی اداریآسیب  -الف

رسیب بررسی  اداری  در  ایران،  –شناسی  اسالمی  جمهوری  عمومی  دیپلماسی    ساختاری 

ای  رسیب مائولیت است.  اختیار و  بر روابط ساختاری و    کند رهشناسی مشخص میتمرکز 

ره   برای رهکای،  می  کاری  انجا   و ره  کای  به رهدهد  می  کای  دستور  دهد ره  کای 

 کاری، ره وقت و ررا انجا  دهد. 

دستگاه میان  وظایو  دیپلماسی  تداخل  عرصۀ  در  مائوو  موانع  های  مهمتری   از  عمومی 

دیپلماسی   اسالمی،  اجرای  ارتباطا   سازمان  خارجه،  وزار   بر  امروزه عالوه  است.  عمومی 

برون نیز دربخش  و سیما  در  دیپلماسی    عرصه  مرزی سازمان صدا  ای   عمومی دخیل هاتند. 

وزار تنها  که  است  سازمانحالی  و  است  دولت  ماتقیم  نظار   تحت  خارجه  دیگر     های 

نکته   دارد.  رنها  بر  را  نظار   دولت کمتری   نهاد  که  دارند  مجزایی  ساختارهای  و  تشکیال  

ای  امر  مراتبی میان ای  سه رک  وجود ندارد. مهم ای  است که هیچ ارتباط تشکیالتی و سلاله

دیپل اهداف  مانع مهم در زمینه تحقق  ایجاد کرده  رند  ایران  ماسی عمومی جمهوری اسالمی 

است بدی  معنی که در ای  رهارروب، اوالً؛ خلط میان سیاست خارجی و روابط خارجی و  

مائولیت تداخل  و  وظایو  شفافیت  عد   نتیجه  رسیبدر  از  و  ها  خارجی  سیاست  های 
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دستگاه معنا،  ای   به  است.  ایران  عمومی  فرهن دیپلماسی  سازمان  مثل  و  هایی  ارتباطا   و  گ 

مائولیت با یکدیگر،  دقیق  بدون هماهنگی  تعقیب میوزار  خارجه  موازی را  کنند که  های 

شدن   کم  و  بازدهی  کاهش  در  جدی  پیامدهای  خارجی،  سیاست  اعماو  در  ناهماازی  ای  

از مهم بر فرض و تعریو، یکی  بنا  تری   اعتبار یک کشور در سطح جهان دارد و حاو رنکه 

دمؤلفه ثانیاً،  های  کشورهاست.  دیگر  مردمان  اعتماد  جلب  و  اعتبار  افزایش  عمومی  یپلماسی 

رسیب دیگر در ای  زمینه، عد  گ ار به سطح نهادی درباره دیپلماسی عمومی است در شرایط  

فعالیت و  فعلی، عمده  فرهنگ  توسط سازمان  ایران در عرصه عمومی  اسالمی  های جمهوری 

و   سازماندهی  اسالمی  میارتباطا   در  تعقیب  دارد،  مکمل  نقش  خارجه  وزار   و  شود 

ثالثاً، خأل فقدان یک مرکز دیپلماسی عمومی  صورتی که می باشد؛  بایات عکس رن صادق 

تواند از  شود، کارویژه ای  نهاد رن است که میدر حوزه نهادی به گونه باورپ یری مشاهده می

ها و کاره رهاشدن برنامهو در نتیجه نیمهها  ها و مائولیتهایی نظیر تغییر مکرر سیاسترسیب

، 1382ای  در حالی است که در ساو    (.33  :1392  ایزدی،)تأثیر شدن رنها جلوگیری نماید  کم

با ابالغ    1384ساله تدوی  و از ساو    20انداز توسعه جمهوری اسالمی ایران در افق  سند رشم

مبادی ذی به  مقا  معظم رهبری  از سوی  مبنای  رن  اتخاذ تصمیما  کالن  ربط،  قانونگ اری، 

سیاستمداران و اقداما  مجریان گردید. بر اسا  ای  سند، ایران کشوری است توسعه یافته با  

بخش  جایگاه اوو اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسالمی و انقالبی، الها 

 . المللدر جهان اسال  و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بی  

بهره به  موظو  دولت  نیز  توسعه  ششم  برنامه  اسا     و  عمومی   دیپلماسی  از  برداریبر 

  هایدیدگاه  تبیی    برای  فرامرزی  گاتره  در  رسانیاطالع  کاررمد  و  نوی    ابزارهای  و  هاروش

  عمومی  افکار  در   ایران  جایگاه  ارتقای   و   معنایی  و  گفتمانی  ابعاد   در   ایران  اسالمی   جمهوری

 جهان شده است. 

ماده   افزایش    105در  و  اساسی  قانون  در  مصرّح  مفاد  اجرای  راستای  در  است  رمده  نیز 

منظور مدیریت مناجم، هماهنگ و پ یری اقتصاد کشور و بهقدر  مقاومت و کاهش رسیب

مؤثر روابط خارجی جمهوری اسالمی ایران بر مبنای اصل عز ، حکمت و مصلحت و برای  

های اجرایی بجز نیروهای مالح مکلفند، تمامی اقداما  خود  تحقق اهداف ای  قانون، دستگاه
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با هماهنگی وزار  انجا  دهند. ل ا تمامی ساختارها    امور  در زمینه روابط خارجی را  خارجه 

 موظو هاتند با وزار  امور خارجه هماهنگ باشند که عماًل رنی  نیات. 

 

 ساختارها   گیریتصمیم -اطالعاتی  شناسیآسیب   -ب

سازی سازمان و  گیری برای فعاوهای اطالعا  و تصمیمناسی به بررسی شبکهشای  رسیب 

می تاکید  رنها  اطالعاتی  نیازهای  و  سازمانی  مهم  تصمیما   شد  بر  ذکر  که  همانطور  کند. 

های اجرایی بجز نیروهای مالح مکلفند، تمامی اقداما  خود در زمینه روابط خارجی دستگاه

خا  امور  وزار   هماهنگی  با  گ شته،  را  مانند  خارجه  امور  وزار   گرره  دهند.  انجا   رجه 

انحصار اعماو سیاست خارجی را بر عهده ندارد و برخی از نهادهای حکومتی در ای  زمینه،  

کنند اما وزار  خارجه بدلیل حضور  های خود را در خارج از مرزهای ملی دنباو میسیاست

بی   با سدر عرصه  و افکار عمومی جوامع دیگر، الملل، مراودا  گاترده سیاسی  ایر کشورها 

به حوزه ماموریتها و کناولگریوجود سفارتخانه باید نقش  ها، اشراف اطالعاتی  های خود 

در   ایران  اکنون،  هم  باشد.  داشته  اختیار  در  را  دیپلماسی عمومی  عرصه  و رهبری در  هدایت 

از صد کشور جهان دارای   نم  140بیش  و  نزد سفار  و سرکناولگری است  دائمی  ایندگان 

سیاست ماتقیم  اجرای  که  دارد  ژنو  و  وی   نیویورک،  در  متحد  ملل  راهبردی سازمان  های 

  شده است و  ترسیم  که  روندی  و  مایر  طبق  جمهوری اسالمی ایران را برعهده دارند. بنابرای ،

  مرکزیت  از  راهبردی  خارجی  هایسیاست  اهداف  مراحل  است،  اینگونه  هم  جهان   معموو

 و   سفارتخانه   رن  اجرایی  پیکان  نوک   و  ابالغ  خارجه  امور   وزار   به  حکومت  و  نظا   و  هاته

  بی    دوجانبه   روابط   کیفیت   و  ماهیت   از   تابعی  ها سفارتخانه  تشکیالتی  ساختار   و  سفیر  شخص

 رن   دهندۀ  تشکیل  نیروهای  و  طرفی  از  ساختار  و  تشکیال   ای  .  است  مورد نظر  کشور  و  ایران

 و  تبیی    برایشان  که  دارند  را  اهدافی  نمودن  محقق  وظیفۀ  سفار ،  هایدیپلما   تا  سفیر  از

  ای    در  که  است   هماهنگی   و  شده است. نکته اساسی و قابل اشاره در ای  نوع ارتباط   تعریو

  اجرایی   امور  همۀ  و  گرددمی  برقرار (  خارجه  امور  وزار )  مرکز  و  سفیر  و  بی  سفار   مرحله،

اسا   خارجی  سیاست  با   (.204  :1396  نوروزی،)  رودمی  پیش  همکاری  زا  نوع  ای    بر  ل ا 

بایاتی در جایگاه   ارتباطا  گاترده حداقل وزار  خارجه  و  فراهم شده  به سازوکار  توجه 
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های دیگر موظو  نقش ممتازی داشته باشد و سازمان عمومی  گیری و هدایت دیپلماسیتصمیم

 یات.  به هماهنگی با ای  تشکیال  باشند، در حالی که رنی  ن 

 

  ساختارها  انسانی  –اجتماعی  شناسیآسیب   -پ

اجتماعی می  –زیرسیاتم  تشکیل  اناانی  نیروی  را  سازمان  به  اناانی  زیرسیاتم  ای   دهد. 

اصلی عمدهعنوان  و  زیرسیاتمتری   میتری   محاوب  سازمان  پنج    سنگه  پیترگردد.  های 

 عبارتند از:  ویژگی در خصوص توسعه منابع سازمانی را مطرح کرده است که

شود که بخش  داشت  تفکر سیاتمی است. عد  تفکر سیاتمی در سازمان باعث می  :اول

 نتیجه بماند.شود بیها در سازمان میهایی که صرف رموزش و تقویت مهار عمدۀ هزینه

انداز و قدر  تشخیص عینی  توانمندی فردی با تاکید بر توان تشخیص و تعیی  رشم  :دوم

 یابد. ه با ترکیبی از یادگیری فردی و یادگیری سازمانی تحقق میاست. ای  پدید

دنیا را می  :سوم افراد  مدو ذهنی است که رگونه  ادراک  به قدر   توانایی  ای   بینیم که 

تواند اتفاق بیفتد مگر اینکه مدو ذهنی افراد در  ریزی نمیافزاید. مالماً تعیی  و تغییر برنامهمی

 سازمان تغییر کند.

متصل و  نگرش مشترک است که ای  ویژگی افراد را در سازمان یکپارره و به هم  :چهارم

می جمعی  تالش  به  وادار  را  میاشخاص  انجا   دارند  باور  رنچه  زیرا  رنچه  کند؛  نه  و  دهند 

 مجبورند. 

وسیله  :پنجم که  است  تیمی  از  یادگیری  مالماً  تقویت هوشمندی جمعی که  بر  است  ای 

باعث یادگیری گروهی و دسته جمعی میهوشمندی فردی واالتر     سپاسی،   میر)شود  است و 

1384: 72 .) 

عرصه   در  اناانی  نیروی  ساختار  در  موجود  واعیت  با  شرایط  ای   تطبیق  خصوص  در 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: دیپلماسی عمومی جمهوری اسالمی ایران، می

دیپلماسی در  حد  از  بیش  تکیه  اوالً،  کارگزاری؛  منظر  بخش   از  بر  و  عمومی  های رسمی 

رسیبدیپلما  از  به حکومت،  قائم  و  سنتی  ای  های  در  است.  عمومی  دیپلماسی  میان،    های 

قرار بگیرد. گرره دعو  از   بازیگران خصوصی مورد توجه  به  برانگیزی و توجه  باید اعتماد 
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حمایت و  تعهدا   ماتلز   فراملی  فرهنگی  روابط  در  مشارکت  جهت  های  بخش خصوصی 

فراوانی است، اما هرره هات از هزینه ماتقیم منابع مالی و پولی بهتر است، زیرا ای  یک نوع 

برنامهسرمایه در  هوشمندانه  زمینهگ اری  و  بوده  عمومی  و  فرهنگی  برای  های  را  بهتری  های 

می فراهم  جهان  به  ایران  مهار معرفی  تقویت  ثانیاً،  کارگزاران  نماید.  در  ارتباطی  های 

میدیپلما تلقی  اهمیت  با  همه سطوح  در  مهار سی  دارای  باید  رنها  مؤثر  شود.  ارتباطی  های 

های مرد  جهان داشته و رن را منتقل نمایند و نیز بینانه از باورها و ارزشباشند، تا برداشتی واقع

اناان میان  ارتباط  ایجاد  و  مفاهیم  کردن  نزدیک  در  ارزشبتوانند  پایه  بر  نگرشها  و  های  ها 

 (. 33 :1392 ایزدی،) شترک بکوشندم

 توان به موارد زیر اشاره کرد: های دیگر میاز جمله اعو

 عد  نگرش سیاتمی میان ساختارهای مائوو و به تبع رن کارمندان ای  ساختارها؛  -1

توانمندی  -2 اولویترشم  تعیی    و  تشخیص   توان  بر  فردی  عد   و  رمدن  انداز  فائق  و  ها 

 های خود؛ ر تبیی  استراتژینگرش درون سازمانی د

 جای اثربخشی؛  به محوری  فعالیت به مائوو ساختارهای تاکید نیروی اناانی در  -3

 گیری. کمرنگ بودن جایگاه کارشناسان در مقولۀهای تصمیم -4

 

  ساختارها  مادی   –فنی  شناسیآسیب   -ت

ی، کاربران  کنشگران اناانی نظیر طراحان فناور  -فناوری شامل سه عامل اصلی است: الو

تصمیم بو  پ  -گیرندگان؛  و  ترتیبا     -فناوری  شامل  که  سازمان  نهادی  خصوصیا  

نقش  تفکیک  تخصص،  فرهنگ،  سازمانی،  استراتژی  و  ساختاری،  ارتباطا   الگوهای  ها، 

است   محیطی  تاثیرگ ارتری     (. 109-114  :1394  طهماسبی،)فشارهای  و  مهمتری   بارزتری ، 

 وری اطالعا  و ارتباطا  است. فناوری در عصر کنونی، فنا

  موساه   با   مشترک  طوربه  2012  ساو  در  رمریکا  مطرح  هایاندیشکده  از  کارنگی  موساه

  در  نوی   فصلی:  دیجیتاو  دیپلماسی»  عنوان   با  نشاتی   هیالرد   -فالیشم   المللبی    ارتباطا  

  راهبردی   عنوانبه  دیجیتاو  دیپلماسی  نشات،  ای    در.  نمود  برگزار  واشنگت    در  « سیاست   پیشبرد

 برده   نا   سنتی   دیپلماسی  مرزهای  از  رفت    فراتر  برای  اجتماعی  هایشبکه  از  استفاده  با  جدید
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:  است  معتقد  مواوع  ای    اهمیت  خصوص  در  کارنگی  موساه  پژوهشگر  "کاور   تا ".  شودمی

  رند،دا  اختیار  در  را   هاارتش   تری بزرگ  که  نیاتند  هایی رن  ها،دولت  قدرتمندتری    رینده  در»

  هاشبکه  بیشتری    مرکز  در  و  بوده   برخوردار  ارتباطا   بیشتری    از  که  هاتند  هاییدولت  بلکه

 (. 1395 یورشهر14مشرق،  سایت « )دارند قرار

استفاده از فناوری جدید در زمینه ارتباطا  در عرصه سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی  

و    فهیوظ  کیبعنوان    ای  مواوعتادن  تا جا اف   ایران، بیشتر شخصی است تا وظیفه ساختاری و

ساختار   یالگوها  ها، نقش   کی تفک  ، یسازمان  یاستراتژ  ،یساختار  با  یترت  ،یفرهنگ 

 . مودی پ دیبا یراه دراز  ،ارتباطا 

رالش  جمله  از  موانع  از  دیگر  دسته  دو  کلی  بطور  شده  ذکر  موارد  از  ساختار  جدا  های 

می محاوب  فناوری  و  دسته  تکنولوژی  اولی   نر  شود.  مشکل  موانع  مهمتری   است.  افزاری 

برای   اهمیت تکنولوژی، فقدان نظا  جامع  نظری موجود، فقدان برداشت صحیح از ماهیت و 

هایی رموزش کشور است. موانع دیگر از جمله وجود  توسعه تکنولوژی در کشور و نارسایی

ال  مربوط به نظا   های مفقود در نظا  تکنولوژی کشور یا کمبود اعتبارا  و مشک برخی حلقه

می را  سختاقتصادی  موانع  دو   دسته  دانات.  فوق  عوامل  نتایج  از  از  توان  است.  افزاری 

دنیای  کاستی تکنولوژی  باالی  داشت  دست  منظر،  ای   از  ایران  اسالمی  های عمده جمهوری 

   های اینترنتی در اروپا ماتقر است و بایاری از ارتباطا های شبکهغرب است. تما  پروکس 

 (. 283-282 :1389 پوراحمدی،)ای رنها است ای ما از طریق کرایه ابزارهای ماهوارهماهواره

 

 عرصه   در  فرهنگی  اقتصادی،   تاثیرگذار   متغیرهای  به  مسئول  ساختارهای  توجه  عدم  -ث

 عمومی   دیپلماسی

  اقتصادی  عوامل

ج اب  از  قبوو  قابل  تصویری  ارائه  در  خارجی  سیاست  تشکیال   توانایی  های  یتعد  

بی   فرصتاقتصادی کشور در عرصۀ  از  نتوان  تا  بهرهالمللی موجب شده  موجود  برداری  های 

مثاو عنوان  به  به عمل رورد.  نمایندگیالز   ایجاد  مراکز تجاری  ، عد   فعاو و  بازرگانی  های 

های موثری را از کشور گرفته است. هر رند بخشی از ای   ایرانی در خارج از کشور، فرصت

گردد که باید دیپلماسی کشور  های اقتصادی کشور باز میهای سایر دستگاهع به اعومواو
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ساو   در  خارجه  امور  وزار   در  اقتصادی  معاونت  تشکیل  اوصاف  ای   با  کنند،  همراهی  را 

نشان دهد؛ نخات،    1376 دلیل زیر جایگاه سازمانی و کارکردی خود را  به دو  نتوانات  نیز 

طو  به  که  کارشناسان  اینکه،  نبود  دو   و  باشند  فعاو  خارجی  اقتصاد  حوزه  در  بتوانند  موثر  ر 

بخش  دستگاهناهماهنگی  سایر  و  دیپلماسی  دستگاه  داخل  در  مختلو  و  های  اقتصادی  های 

می نظر  به  فوق  موارد  بر  افزون  انتقاو  بازرگانی کشور.  در  دیپلماسی کشور  دستگاه  که  رسد 

توگزارش و  واعیت  از  کارشناسی  عمیق  و  های  نهادها  به  کشورها  دیگر  اقتصادی  ان 

کاستیارگان و  نارسایی  درار  نیز  اقتصاد  و  تجار   حوزه  در  داخلی  است  های  جدی  های 

دیپلماسی  (. 48  :1392ایزدی،) دیگر،  سوی    ها،ظرفیت  از  استفاده  به  معطوف  اقتصادی  از 

منابع  هاقابلیت رابطه  ،ترغیب  و  تشویق  یا  مجازا   و  پاداش  عنوان  به  اقتصادی  و    سایر  با  در 

  هادولتراستا     ی در هم   .است  کشورها  ملی  منافع  تامی    و  پیگیری  منظور  به  المللیبی    بازیگران

درصدد تحقق اهداف خود در عرصه    ،هدف  ی به کشورها  یا توسعه  یهاارائه کمک  قیاز طر

  دیگر   هایکشور   به  که  نیات  ایران  تنها  که  است  ای    ذکر  قابل  . نکتههاتند  یعموم  یپلماسید

میمی  وا  مالی  و کمک    را  رن  دنیا   در  کشورها  از  بایاری  که  است  ایرویه  ای  .  کنددهد 

  کشورهای   در  را  اقتصادی  و  سیاسی   مقاصد  از  برخی  اقتصاد،  طریق   از  بتوانند  تا  کنندمی  دنباو

  ای   که  است  ای    مالی  هایکمک  و  وا   پرداخت  در   اساسی  مااله  اما.  کنند  دنباو  مقصد

ها  باشد و ای  امر در همه دولت  مشخص  استراتژی  یک  و  مدون  برنامه  یک  اسا   بر  ا اقدام

 نیز وجود داشته است.

 

  فرهنگی  عوامل

کم  از  یکی  نمودن   برای   ها راه   خطرتری  فرهنگ  عمومی   متعهد  و   مخاطبان   افکار  است 

لی  خط دفاعی را کند. ای  دیپلماسی او ها جلوگیری و اعتمادسازی می ای موثر از بحران گونه به 

می پایه  تبلیغ  سیاست خارجی  برای  را  تصویر  بهتری   و  بی  گ اری  محیط  و یک  با کند  المللی 

ام  ثبا   و  می تر  پدید  ملی  منافع  تامی   برای    (. 118-119  :1388رذر،    محمدوندی )   رورد تر 

اهداف به  نیل  برای  بلکه  فرهنگی  اهداف  به  دستیابی  برای  تنها  نه  فرهنگی  ماهیت دیپلماسی  با  ی 

های ارتباطاتی، فرهنگ توان تجویز کرد. امروزه با وجود شبکه سیاسی، اقتصادی، امنیتی نیز می 
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گیری فرریندهای مختلفی در های نوی ، عماًل سبب شکل ام  پایدار ساخت  اتحادها و ائتالف 

و ساخت بخش  می ها  فرعی سیاتم  می های  فرریندها  ای   که  تاثیرگ ا گردد  بر توانند ام   ری 

بخشی را با نحوه ساماندهی الگوهای رفتاری واحدها، ساخت کنترو سیاتم به عنوان ساخت نظم 

 (. 46- 47:  1392قاسمی،  )   های نوی  روبرو سازد فرصت و یا محدودیت 

  از   اقداما   و  کوشش   تالش،  از:  است  عبار   ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  دیپلماسی

  ادراکا ،  ها، برداشت  بر  تأثیرگ اری  برای   اسالمی  هوری جم  یافته سازمان  و  شده  طراحی  پیش 

 طریق   از  دیگر  کشورهای  و  هاملت  باورهای  و  ایاتارها  ها،ارزش  ها،روایده  ها،انگاره  افکار،

  ها فرهنگ  از  واقعی  درک  و  شناخت  و  اسالمی  انقالب  و  ایران  تمدن  و  فرهنگ  ترویج  و  تبیی  

  و   متضم    فرهنگی   دیپلماسی  روای    از   .ملی  منافع  عهتوس  و  تأمی    منظور  به  دیگر  هایتمدن  و

  تمدن  و  فرهنگ  ابعاد   و  هاارزش  عناصر،  ها،مؤلفه  گاترش  و   معرفی  ترویج،  و  تبیی    ماتلز 

  بکارگیری  طریق  از  دیگر  کشورهای  و  هاملت  به  اسالمی  انقالب  گفتمان  و  اسالمی  -ایرانی

صور   کشورهاست.    و  جوامع  رن  در  مناسب  فرهنگی  ابزارهای دو  به  فرهنگی  دیپلماسی 

سازد تا اهداف و منافع سیاست خارجی خود را محقق سازد. اوو،  جمهوری اسالمی را قادر می

ملت و  کشورها  فرهنگ  شناخت  طریق  به  از  ایرانی  فرهنگ  شناساندن  همچنی   و  دیگر  های 

س  ساخت   موثر  و  موجه  منظور  به  کشورها  سایر  بر  تاثیرگ اری  راه  از  دو   و  یاسترنان؛  ها 

ایران  (105-  1389:106  فیروزربادی،)اقداما  جمهوری اسالمی در رنها   . جمهوری اسالمی 

نتواناته است از ای  ظرفیت بالقوه به نحوه احا  استفاده نماید که مهمتری  علل رن عبارتند  

 از:
 

 فرهنگی  زبان  بر ایدئولوژیک مسائل غلبه
سیاست بر  ماتقیمی  تاثیر  که  ریزی  درن  بیان یپلماسی  های  است  گ اشته  ایران    عمومی 

ای  در حالی است    سیاسی  زبان   به   فرهنگی   دیپلماسی بوده است.  ایدئولوژیک(  ماائل  )غلبه 

 و  سازی تصمیم  در   رن   نقش   و  ایدئولوژی  جایگاه  از   صحیحی   که ساختارهای موجود، درک

 عمومی ندارند.  دیپلماسی ساختارهای در  گیریتصمیم

  در   رنها  تاثیر  حاو  هر  به  ولی  باشد  داشته  غیردینی  یا  دینی  منشا  تاس  ممک    ایدئولوژی

  هم   شودمی  وفاق  و  اتحاد  باعث  هم  ایدئولوژی.  است  انکارناپ یر  امری  جامعه  بینش   و  کنش 
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  هماهنگ  که   درصورتی  دیگر، ایدئولوژی  عبار   به  شود.  پراکندگی  و   تفرقه  موجب  تواندمی

  از   غیر  اگر  کند ولی می  کمک  موجود  واع  حکیم ت   باشد، در   ملت  یک  فرهنگ   و  ها سنت  با

 :1392  جمالزاده،)  شود  زده   دام    جامعه  در   تنش   و  تبعیض، جدایی   به   است   باشد، ممک   ای  

به    (.200 دیپلماسی عمومی، عد  توجه  از نکا  اعو مهم در ساختارهای مائوو در  یکی 

سا عملکرد  شیوه  عبارتی  به  است.  بوده  مخاطب  جامعه  در  تناسب  در  ای   مائوو  ختارهای 

لبنان و عراق که دارای جمعیت قابل مالحظه با  خصوص کشورهایی مثل  ای از شیعیان است 

کشورهایی که اکثریت مطلق رن اهل تان  هاتند، قطعاً باید تفاو  داشته باشد. عد  تفاو   

شیوه باعث  در  منفی  ذهنیت  رنی   شد؛  خواهد  هدف  کشورهای  در  منفی  ذهنیت  باعث  ها، 

نهادینه  ذهنیت  در  و  کنند  در رینده رد  را   مثبت  هایسیگناو  تما   ها،ای  دولت  دشومی   منفی 

فرصت  تردید  خود  شده و جهت محدود کردن  مرد  خود  نکنند  بی   در  ایران  فرهنگی  های 

کنند. فقط   هاسازمان  که   است  ای    ماائل  مدیریت  فرض«   »پیش  تالش   تغییر  پی   در  نباید 

  را  خود  هایشیوه  همچنی    و  داخلی  مشیخط  باشند  داشته  یزرمادگین  خود   باشند بلکه  دیگران

 . کنند اصالح

 

   فرهنگی روابط و  فرهنگ چهره   کردن امنیتی 
اصل  ایران،  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  روابط  و  فرهنگ  از  زداییامنیت  و  کردن  غیرامنیتی

فرهنگی دیپلماسی  در    اسالمی  یجمهور  از   غیرواقعی  تصویرسازی   اثر  در   زیرا  است  مهمی 

  که  ای گونه  به .  است  شده   امنیتی  انقالبی،   -  ایرانی   فرهنگ   جهان،   و  منطقه  سطح  در  ایران

.  دارند  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  هایفعالیت  از   امنیتی  تلقی  و  تعریو  کشورها،  از  بایاری

  هراسیاسال   و  منطقه   در  هراسیشیعه  و  فرهنگی   هراسیایران  به  که  نادرستی  برداشت  و  ادراک

  فرهنگی   دیپلماسی  اعماو  و  اجرا   برای  روای    از.  است  انجامیده  المللیبی    سطح  در  قالبیان

 (. 1391:89فیروزربادی،) رمد نائل نادرست تلقی و تصور  ای   بر باید نخات فعاو، و کاررمد
 

  فرهنگی  هایمزیت  و  هاویژگی  و  دیگر   کشورهای در هامخاطب دقیق  شناخت  عدم

  آنها
باشد ای  است که  اسالمی ایران وااح و مبره  میعمومی جمهوری    رنچه در دیپلماسی
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دیپلماسی عرصه  مولفه  سیاستگ اران  و  اوااع  از  کامل  شناخت  که  عمومی،  فرهنگی  های 

ارزش برداشتشامل  هنجارها،  و  و  ها  نگرش  اسا   بر  بیشتر  و  ندارند  خود  مقابل  طرف  ها، 

میبینش  عمل  خود  طرفه  یک  ای   های  که  در  کنند  کشور  نر   قدر   تضعیو  باعث  امر 

 گردد.المللی و رسیب به دیپلماسی عمومی کشور میهای بی  عرصه

گیری سیاست خارجی و بعنوان ابزاری برای افزایش  ماائل ایدئولوژیک زمانی در تصمیم

دو کشور دارای اشتراکا   رفری  باشد که حداقل  تواند تاثیرگ ار و نقش قدر  نر  کشور می

وژیک باشند در غیر اینصور  باعث سوءتفاهم شده و  ای از لحاظ ایدئولهای مشابهو سنخیت

 گ ارد.انعکا  منفی در دیپلماسی عمومی جمهوری اسالمی ایران می
 

 ایمحور و عدم توجه به الگوی شبکهمراتبی دولتتاکید بر الگوی سلسله
عو در دیپلماسی عمومی جمهوری اسالمی ایران، تاکید بر  یکی دیگر از مهمتری  علل ا

های غیردولتی  های سازمانگیری از ظرفیتمراتبی حکومت و عد  بهرهساختار اداری و سلاله

ای  عرصه می باعث عد  کارایی سازماندر  به طور کلی سه عامل مهم  های غیردولتی  باشد. 

 شده است:بخصوص در عرصه سیاست خارجی در جمهوری ایران 

دولت  -1 نگاه  و  برنامهتفکر  تما   نگاه،  ای   براسا   بایاتی  ریزیمحور:  اقداما   و  ها 

نگرش  ای   اسا   بر  پ یرد.  دولت صور     روابط   محدودیت  دیپلماسی،  از   تصویری  توسط 

ناظران،    مثابه  به  خارجه  وزار   جمله  از  حکومت  ساختار  رن  در  دارد ومی  بیان  را  دولتی  درون

تعامال می  انجا   را  ینظارت  عمل  و   کنترو  را  داخل  و  المللیبی    هایمحیط  بی    دهند، 

 کنند؛می هدایت کانون یک به را  رنها میان اطالعا 

 های غیردولتی بخصوص در عرصه سیاست خارجی؛ نگاه امنیتی به فعالیت سازمان -2

تیار گرفت  منابع مالی  ها، در اخکمبود منابع مالی: با توجه به غیردولتی بودن ای  سازمان  -3

 کند. جهت فعالیت برای ای  موساا  مشکل بوده و در فعالیت رنها اختالو ایجاد می

سازمان جمله  از  میان  ای   گاتردهدر  نقش  که  جمهوری  هایی  عمومی  دیپلماسی  در  ای 

ایران می ایفا کند انجم  اسالمی  انجم  تواند  یا  و  بی  کشورها  های دانشگاهی و  های دوستی 

  اطالعا   به  شهروندان  باشد. از سوی دیگر انقالب اطالعاتی و ارتباطاتی و دسترسیلمی میع

قدر  باعث  برای  گاترده  را  جدی  فرصت  و  است  شده  غیردولتی  جدید  مراکز  یابی 
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معتقد است    التها   رابر های غیردولتی را فراهم کرده است بطوری که  رفرینی سازماننقش 

 ,Latham)ها  دولت  نه  است  سیاسی   و  اجتماعی   هایگروه  رن  از   امروز  جهان  در  حاکمیت

افراد، سازمان(8 :2000 میان  متعامل  ارتباطا  روزافزون  فراوانی  ای   نوع  .  اجتماعا  در  ها و 

های عمومی یا خصوصی به سوی تمرکززدایی و تکثر اقتدار سنتی  خود موجب هدایت حوزه

 (. 110: 1387مقد ،  گوهری)خواهد شد 

سازمانبکارگی  انجم  ری  جمله  از  غیردولتی  عمومی    هایهای  دیپلماسی  در  دوستی 

اسالمی   شایانی   کمک  کشورها  االذهانیبی    شناخت  بازتولید  و  تولید  در  توانندمی  جمهوری 

اعّم  و  اجتماعی  بازیگران  رفتار  به  ساختارها  که  ای    به  توجه  با  نمایند،   و  افراد  از   سیاسی، 

  هنجاری   ساختارهای  اصالح  و  تولید  در  توانندمی  دوستی  های  انجم  دهند،می  شکل  کشورها

  کننده  تعیی    تواندمی  فوق  هنجاری  ساختارهای.  باشند  مؤثر  هم  به  نابت   بازیگران  عقیدتی  یا

  موجبا    ترتیب  بدی    و  باشد  دیگری   و  خود   از  رنها  شناخت  مبنای   و  بازیگران  هویت

  انتخاب  با  بازیگر  گردد،می  سبب  دوستی  هایانجم    منظر،  ای    از  .گردد  طرفی    سازیهوّیت

  به   و  بپ یرد  را  جمعی  هویتی  امنی  طور  به  اجتماعی  معماگونه  واعیت  یک  در  همکاری 

  دست  متقابل  عمل  به  دیگری  اگر.  دهدمی  اهمّیت   دیگری  به   گویی  که  کند  عمل  ایگونه

 دو  هر  جمعی  یتهو  زمان،  طوو  در  و  شودمی  تقویّت  خویشت    رزمایشی  و  موّقت  هویت  بزند،

انجم    (.54:  1386  شیرازی،)   گرددمی  درونی  طرف بر  میعالوه  دوستی  به  های  توان 

میگروه  که  اشاره کرد  نیز  و...  دانشگاهی  علمی،  مشترک  مهمی جهت  های  ابزارهای  توانند 

المللی باشند. تکیه بیش از حد در  عمومی در سطح بی    بهبود رهره کشور و تقویّت دیپلماسی

بخش ماسی  دیپل بر  و  عمومی  رسمی  حکومت   دیپلماتیکهای  به  قائم  و  جمله    سنتی  از 

دولترسیب تما   در  سیاستگ اری  دیپلماسیهای  عرصه  در  است    ها  بوده  مشترک  عمومی 

انجم    (.33:  1392  ایزدی،) کنار  میدر  دوستی  به حضور شخصیتهای  فرهنگی،  توان  های 

ی عمومی کشورها نیز اشاره کرد که بهتری  فرصت  ورزشی، علمی و هنری در عرصه دیپلماس 

می فراهم  کشور  عمومی  دیپلماسی  تقویت  برای  که  را  است  اروری  نکته  ای   ذکر  کند. 

  هایملت  برای  اطالعا   سویهیک  انتشار  از  فرارفت    نیازمند  عمومی  دیپلماسی  ای شبکه  الگوی

 .باشد هدف  هایجمعیت  با گوگفت بر مبتنی بیشتر که تعامل یک سوی  به حرکتی  است؛ دیگر
 



 ( 64)پیاپی  99 پاییز، 34شماره  ، نهم دورههای راهبردی سیاست،  پژوهش فصلنامه 126
 

  کشور عمومی  دیپلماسی  تقویت  در ملی   برند جایگاه به توجه عدم
  .گیردمی  شکل  زمان  طوو  در  که  است  عاملی  به  نابت  ذهنیادراکا     از  ایمجموعه  برند؛

سیاسی، اقتصادی، تاریخی و    ابعاد  که   کشور است  یک  از   تصویر کلی  برند ملی  میان  ای   در

  امروزه  که  است  پیوسته بهم  و  رندبعدی، ترکیبی   مفهومی  ملی  برند  .شودمی  ملشا  را  فرهنگی

  های شاخصه   از  و  نر قدر     مهم   ابزارهای   از  یکی  عنوان  به  کشورها  خارجی   هایسیاست   در

 بر   عالوه  ملی  برندسازی  زیرا  است،  برخوردار  برجاته  جایگاه  از  نوی  عمومی    دیپلماسی  مدرن

  ذهنیا    و  تصورا   زدودن  در  افزاید،می  مخاطب  جامعه  در  را  کشور   نر  قدر   و  نفوذ  اینکه

  کشور  با  که  کاانی  تمامی  تقریباً.  دارد  بازایی  تاثیر  دارد  وجود  کشور  یک  به  نابت  که  غلطی

  ایران  کشور  به   نابت    متفاو    ذهنیتی  ارتباط،   ای    از  پیش  که   هاتند؛ معترفند   ارتباط   در  ایران

. است  بوده  ایران  و جامعه  کشور  از  پایینی  سطح  تصور  ایران  از  هارن  غالب   برداشت  و  داشتند

  در  که  باشدمی  غنی  و  بالقوه  هایظرفیت  با  هارن  شدن  رشنا  بدلیل  اشتباه،  به  اعتراف  ای  

  که  باشد  طوری  باید  نیز  ایران  مانند  کشوری  ملی  برند   ل ا  .است  نهفته  ایرانی  تمدن  و  فرهنگ

  از:  عبارتند  ها ویژگی  ای  .  دهد  پوشش   را  کشور  ای    هایویژگی  مهم   دابعا   و  هاجنبه  تما   تقریباً

  صنایع   ادبیا ،   اقوا ،)غنی    فرهنگ  طبیعی،   جغرافیای  سیاسی،  جغرافیای   که ،  تمدن  و  تاریخ

هنر  م هب،  موسیقی،  دستی، برا  و  معماری،  ل ا  مل  ینکها  ی...(  مناسب   یرانا  یبرند    یعملکرد 

که رن را    یو تطابق داشته باشد و عناصر عاطف  یکشور همخوان   یاتذ  یتبا واقع  یدداشته باشد با

در رثار    یرانبرتر ا  یگر جایگاهد  یشامل شود. از سو  ، سازدیم  یرانابت به مخاطبان هدف پ 

  تا   زیرا  کندیرا دو رندان م  ر یوناکو ثبت رن د  یلزو  تالش برا  یعی؛و طب   ی، فرهنگ یخیتار

  هرگونه  نگیرند  قرار  المللیبی    دید  معرض  در  ایران  تمدنی  و  فرهنگی   مفاخر  و  رثار  که  زمانی

ملی  تقویت   و  ایجاد  و  ایران  تصویر  بهبود  برای  تالش   دشواری   با  المللیبی    عرصه  در  برند 

تاریخی، طبیعی،    فرهنگی،  هایعرصه   در  ایران  بالقوه   هایظرفیت  کنار  در.  بود  خواهد  روروبه

  های شاخص  نظیر  ملی،  برند  تقویت  و  در ایجاد  یرگ ارتاث  اقتصادی  هایشاخص  منظر  از  ایران

اعو  درار  فااد،  ادراک  زندگی،  کیفیت  اقتصادی،  رزادی  کار،   کاب  سهولت  کاررفرینی،

 بانک  نظیر  المللیبی    معتبر  نهادهای  توسط  که   ها شاخص  ای    اکثر  در.  است  اساسی  های

  برای   مناسبی  وجهه  منظر  ای    از  که  قرارگرفته  پایی    هایرتبه  در   ایران  است  شده  منتشر  جهانی
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  ایجاد   در  قطعا  اقتصادی  هایعرصه   در  ایران  جایگاه  ارتقای.  ندارد   المللیبی    عرصه  در  ایران

ملی  تقویت  و  مثبت  ذهنیت   منظر  از  کرد.  خواهد  ایفا  مهمی  نقش   المللیبی    عرصه  در  برند 

  متوازن   خارجی  و  داخلی  هایستسیا  اتخاذ  از  نباید  ملی  برند  ایجاد  در  تاثیرگ ار  داخلی  ماائل

  هویت  ساختار  با  ارتباط  در  که  موثر  ملی   ساختار  شالوده  بدون  تواندنمی  ملی  برند.  کرد  غفلت

 افراد   همزمان  ادراکی  خود  در راستای  کشورشان  از  مرد   خودادراکی.  گردد  موفق  است  ملی

  به  شایانی  کمک  تواندمی  ماائل  ای    به  توجه  .است  کشور  رن  تصویر  و  ساختار  از  خارجی

  داشته  عمومی  دیپلماسی  در  ایران  اسالمی  جمهوری  عملکرد  بهبود  و  ملی  برند  ارتقای  و  ایجاد

  برگزاری  نظیر اکاپو،  جهانی  معتبر  هاینمایشگاه  در  حضور  نباید از  ماائل  ای    کنار  در  .باشد

  ایزدی،)نمود    ت غفل  نیز  المللیبی    هایارزیابی   در  ایران  جایگاه  ارتقای  المللی،بی    اجال  

 . (24 :1397،  زادهخاد 

 

 تاثیرپذیری ساختارها از رویکردهای ادراکی افراد  
ایران در سیاست خارجی بخصوص   از جمله نکا  اعو ساختارهای جمهوری اسالمی 

می سیاستگ اران  ادراکی  رویکردهای  از  ساختارها  تاثیرپ یری  عمومی،  باشد. دیپلماسی 

س رویکردهای   یک  از  مجموعهادراکی  میو  که  هاتند  باورها  از  ورود  ای  به  منجر  توانند 

و   جانبداری  خود  همراه  که  شوند  خارجی  سیاست  در  ماائل  به  نگرش  در  عناصری 

میفرضپیش  میهایی  و  واقعرورند  در  دیگر  توانند  سوی  از  و  کنند  ایجاد  اختالو  نگری 

میانمجموعه از  ناخای  اناان،  هاتند که ذه   ادراکی  رسانبرهای  برای رسیدن  به  ودرگاه  تر 

به رنها متوسل می به  یک تصمیم  باورهای کلی  رنها از جمله  باورها در اشکاو مختلو  شود. 

نظا    اناانبی  سرشت  نبودن  یا  بودن  اعتماد  قابل  اراده  الملل،  تاثیر  و  تغییر  ایجاد  امکان  ها، 

خود، علّت یک رویداد بشری تا باورهای جزئی در مورد سرشت یک کنشگر دیگر یا قدر   

می موقعیت؛  و  دیگران  بر  خاص  کنش  یک  تاثیر  رگونگی  و  شوند  خاص  موجب  توانند 

کنش  رویدادها،  مورد  در  قضاو   و  نشود  دیده  هات  که  رنچنان  و... واقعیت  پیامدها  ها، 

 (. 23-25: 1396 مشیرزاده،)صور  گیرد که با واقعیت همخوانی ندارد 

کنشگر بر  عالوه  دیگر  سوی  رناز  نگرش  تاثیر  و  سیاستان  اتخاذ  بر  نگرشها  های  ها، 
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برداشت و  در  ناهمگون  درگیر  مختلو  ساختارهای  میان  در  ملّی  منافع  از  متفاو   های 

عمومی نیز از جمله معایب ساختار دیپلماسی عمومی  گیری و اجرا در عرصه دیپلماسی  تصمیم

  جمهوری اسالمی ایران است.

 

 اختارهای مسئولضعف در فرهنگ سازمانی س
اینکه موجب  ها دارد: اوو  معتقد است فرهنگ دو کارکرد مهم برای سازمان  شای   ادگار

می سازمان  اعضای  بی   گونهیکپاررگی  به  میشود  رنان  از  یک  هر  که  با  ای  رگونه  داند 

  کند تا بتواند با محیطاینکه به سازمان کمک میدیگری ارتباط یابد )یکپاررگی درونی(؛ دو  

 . (119-124: 1394 طهماسبی، )خارجی تطبیق یابد )انطباق بیرونی( 

شیوه میفرهنگ  فکر  سازمان  در  افراد  که  است  می ای  اقدا   و  برای    رابینزکنند.  کنند 

شاخص سازمانی  مولفۀفرهنگ  و  میها  بیان  را  زیر  میزان  های  فردی،  استقالو  میزان  کند: 

اهداف سازمان میزان واوح  و  مخاطره  میزان  پ یرش  و هماهنگی کارکنان،  اناجا   میزان  ی، 

حمایت مدیریت از کارکنان، میزان هویت سازمانی، تحمل تضاد و برخورد، ساختار و کنترو،  

پاداش و الگوی ارتباطی.   به شرح زیر ویژگی  1دنیاون   دانیلسیاتم  های فرهنگ سازمانی را 

می کار،    -1کند:  بیان  در  شدن  و  انط  -3سازگاری،    -2درگیر  پ یری  یا    -4باق  ماموریت 

 رسالت.  

مااعی  شاخص  بارونو    برگ  گری   تشریک  ثبا ،  نوروری،  همکاری،  های  و 

به جزئیا ، توجه به اهداف و احترا  به کارکنان را برای فرهنگ سازمانی  گیری، توجه  سهل

ردند: های زیر را برای فرهنگ سازمانی معرفی کو همکارانش شاخص  هافاتداند.  مطرح کرده 

نتیجهابداع و مخاطره افراد،  به  توجه  احترا  و  ثبا  و شخصیت،  تیمپ یری،  گرایی و گرایی، 

 همکاری و تهاجم و رقابت.  

تشکیل  استینگرو    وی  لیت عناصر  عنوان  به  را  عامل  فرهنگ  نُه  نظر  دهندۀ  در  سازمانی 

عبار گرفته عناصر  ای   ماولیتاند.  استاندارها،  از:  تشواند  مخاطرهها،  ترغیب،  و  پ یری، یق 

  و  صالحی )حمایت مدیریت، تضاد )برخورد و تعارض(، صمیمیت و گرمی، ساختار و هویت  

 . (865-866: 1394همکاران، 
 

1. Denison 
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دیپلماسی   عرصه  در  سازمانی  فرهنگ  شرایط  با  رن  تطبیق  و  گفته شده  موارد  به  توجه  با 

دیپلما در  باید  که  اقداماتی  و  اعو  نقاط  مهمتری   اسالمی  عمومی،  جمهوری  عمومی  سی 

 ایران صور  پ یرد بشرح ذیل است:

 اعو کار گروهی تیمی میان ساختارهای مائوو در عرصه دیپلماسی عمومی؛  -1

 های سازمان برای کارکنان ساختارهای مائوو؛ ها و ماموریتاندازوجود ابها  در رشم -2

تواناعد     -3 و  ابتکار  اختیار،  افراد  یعنی  ادارهتوانمندسازی:  برای  را  یی  کارشان  کردن 

 کند؛ داشته باشند. ای  امر نوعی حس مالکیت و مائولیت در سازمان ایجاد می

با    -4 سازمانی  واحدهای  مختلو:  ساختارهای  پیوستگی  و  هماهنگی  در  اعو 

اینصور    در  کنند  کار  هم  با  مشترک  اهداف  به  رسیدن  برای  باید  متفاو   کارکردهای 

 شود؛ ینگونه کار کردن به هم ریخته نمیمرزهای سازمانی با ا

پ یری فرهنگ ساختاری، اعو شایاته ساالری، اعتماد سازمانی پایی  و  عد  انطاف  -5

 بدبینی سازمانی؛  

 عد  درک دقیق از نیازهای رتی؛   -6

 عد  توافق بر سر ماائل کلیدی و راهبردها در ساختارهای مائوو. -7
 

 ضعف پاسخگویی ساختارهای مسئول
دیپلماسی  ی اعو  عوامل  مهمتری   از  جمهوریکی  نظا     عمومی  نبود  ایران،  اسالمی 

بخصوص ساختارهای که خارج از حیطه اختیار دولت    -ها و ساختارها پاسخگویی در سازمان

بهره  - عوامل  مهمتری   از  یکی  که  است  حالی  در  ای   اثراست.  و  در  وری  ساختارها  بخشی 

پاسخگویی در ساختارها است. نظا  پاسخگویی سه هدف    عرصه سیاست خارجی، وجود نظا 

از سوء  پیشگیری  و  قدر   بر  نظار   ابزاری است جهت  رنکه  از  عمده دارد: نخات  استفاده 

اختیارا  عمومی؛ دو  تضمینی است بر کاربرد صحیح منابع ملی، تبعیت از قانون و صیانت از  

ارتارزش برای  موثری  ابزار  سو   و  عمومی  خدما   مدیریت  های  و  زمامداری  بهبود  و  قا 

است.   عمومی  پاسخگویی    1رمزک خدما   پاسخگویی،  نظا   از  خود  پیشنهادی  مدو  در 

تقایم دسته  رهار  به  را  میساختارها  قانونی،  بندی  سیاسی،  پاسخگویی  از:  عبارتند  که  کند 
 

1. Romzek 
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نموده و به    ای با توجه به منبع نظار  درونی و بیرونی و میزان استقالو تفکیکسازمانی، حرفه

 دهد. صور  ذیل توایح می

نظار  به  سازمانی  میپاسخگویی  گفته  سازمان  درونی  که  های  پاسخگویی  ای   در  شود. 

اختیار   اغلب  که  کارکنانی  عملکرد  بر  مدیران  است،  فرودست  و  فرادست  روابط  بر  مبتنی 

مصادیق روشنی  های ماتقیم و بازبینی ادواری عملکرد،  کنند. نظار اندکی دارند نظار  می

بخشنامه مقررا ،  تدوی   همچنی   است.  سازمانی  پاسخگویی  سازو از  دیگر  و  سازمانی  های 

را محدود می اختیارا  کارکنان  که  نظارتی  قرار  کارهای  پاسخگویی  نوع  ای   زمره  در  کند 

 گیرند.می

انطباقپاسخگویی قانونی در برگیرنده نظار  بر عملکرد است که هدف رن  بیرونی   های 

بر روابط اصیل و   قانونی  الزاما  قانونی و قوانی  اساسی است. اسا  پاسخگویی  با  عملکرد 

تامی  کرده است؟   انتظارا  اصیل را  ریا وکیل  ای  است که  نهاده شده است. پرسش  وکیل 

رسیدگی راه  از  اغلب  پاسخگویی  نظار ای   نظیر  ویژه  ممیزیهای  تقنینی،  و های  مالی  های 

 گیرد.های بیرونی برای رسیدگی به شکایا  صور  میزرسیای و بابرنامه

استاندارد عملکرد،  پاسخگویی حرفه منبع  پاسخگویی  نوع  ای   ای جنبه درونی دارد و در 

ها در ای  نوع پاسخگویی  گیریقضاو  شخصی فرد کارمند است. استقالو افراد برای تصمیم

بیش حفظ می با هنجارهای  کم و  رنها  تجارب مکتابه  حرفهشود و عملکرد  اعتقادا  و  ای، 

 گیرد. رنان مورد قضاو  قرار می

خواسته به  مدیران  سیاسی  همچنی   هاپاسخگویی  مرد ،  منتخبان  یعنی  سیاسی  مقاما   ی 

رهارگانه  گروه  انواع  از  هریک  در  هاتند.  پاسخگو  سیاسی  نهادهای  سایر  و  ذینفع  های 

 (. 55-57: 1380فقیهی،)ای مورد تاکید است ها و انتظارا  رفتاری ویژهپاسخگویی، ارزش
 

 انتظارات رفتاری  های مورد تاکید ارزش  نوع پاسخگویی
 اطاعت از دستورا  سازمانی وری کارایی و بهره سازمانی 
 اجابت دستورا  و احکا  خارج از سازمان اجرای قانون  قانونی
 و دانش تخصصی افرادقضاو  به  احترا  دانش تخصصی  ایحرفه

 سازمان )مرد ، مجلس و...صاحبان به جوابگویی  جوابگویی سیاسی 

 



 131 و همکاران زاده خادم  | شناسی ساختاری دیپلماسی عمومی جمهوری اسالمی ایران آسیب
 

دیپلماسی   با ساختارهای مائوو در  ای  مدو  نتایج  تطبیق  ایران  عمومی جمهوری اسالمی 

 ذیل را به همراه دارد: 

وزار     -1 فقط  ساختارها  بر  مجلس  نمایندگان  نظار   و  سیاسی  پاسخگویی  لحاظ  از 

تخب مرد  پاسخگوست. سازمان ارتباطا  اسالمی گرره زیر مجموعه  خارجه به نمایندگان من 

وزار  فرهنگ و ارشاد اسالمی است اما حضور اشخاص حقیقی و حقوقی در را  رن باعث  

ای  سازمان   ای  وزارتخانه و شخص وزیر در حکم هماهنگ کننده در  گردیده عماًل وظیفه 

شود و عماًل  تقل و زیر نظر رهبری اداره میباشد. سازمان صدا و سیما نیز دارای اساسنامه ما

پاسخگویی   به  ملز   ای  سه سازمان کاًل خود را  نیات.  پاسخگو  نمایندگان مجلس  به  رندان 

 دانند.نابت به ساختارهای غیردولتی نمی

قانونی که هدف  -2  پاسخگویی    قوانی    و  قانونی   الزاما   با  عملکرد  انطباق  رن  از لحاظ 

و    1404ای خارج از قوه مجریه به قوانی  باالدستی از جمله برنامه ایران  اساسی است، ساختاره

 کنند.برنامه ششم توسعه رندان توجه نمی

ای از  ای نیز عد  توجه به کار تخصصی و کارشناسان حرفهاز لحاظ پاسخگویی حرفه  -3

 جمله نکا  مشترک هر سه ساختار است. 

 

  راهبردها

البتهشبکه  ساختار  به  مراتبیسلاله  ساختارهای   از  حرکت  -الو   ساختار  تغییر  ای: 

  تغییرا   ماتلز   ایران  اسالمی  جمهوری  عمومی  دیپلماسی  در  ایشبکه  ساختار  به  مراتبیسلاله

  ها مهار   و  ها نگرش  ها،فرهنگ  تغییر در   نیازمند  غالباً   تغییرا    ای   .است  ساختارها  در  مهمی

  ای شبکه  الگوی  به  دستیابی  جهت  تغییرا   از  دیگر  برخی.  است  مدیریتی  هایمهار   بویژه

 .است زیر بشرح

  بیشتری  باشد، زمان  بیشتر  سازمان   در  مدیریت  هایالیه  هرره:  مدیریت  هایالیه  * کاهش

  بر  مبتنی)ای    شبکه  سازمان   مهم   ابعاد  از  یکی.  است  الز   تصمیم  اتخاذ   و   کارها  انجا   برای

 .است یتمدیر اندک بایار هایالیه و سطوح  (اطالعا 

  است   پ یرامکان  صورتی   در  ها برنامه  و  هافعالیت  از  برخی  انجا :  سازمانی  بی    * ارتباطا 
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 باشد. داشته  ادامه سازمان مختلو واحدهای و هاسازمان میان اطالعا  رزاد جریان  که

  مراتبی سلاله  سازمان  برخالف  ایشبکه  سازمان  در:  هافعالیت  روی  نه  نتایج  روی  * تمرکز

 هاتند  کاری   های گروه  و  ها تیم  ای   گردد، می  کنترو  و   نظار   افراد   از   یک  هر   های الیتفع  که

  بررسی  و  تمرکز  افراد  رفتار  نه  و  گروه  نتایج  روی  نتیجه،  در .  دهندمی  انجا   را  کارها  که

 .گیردمی صور 

  مفهو   باید  و   ندارد  مفهومی   وظیفه  دیگر  ای،شبکه  هایسازمان  در :  کاریگروه  تشکیل  *

 (. 150: 1387 کشوری،) شود رن جایگزی   گروه

  مکرر   تغییر   رن   تبع  به   و   هامائولیت  تداخل  و   وظایو  شفافیت   از عد   جلوگیری   برای  -ب

  یک  باید  رنها  شدن  تأثیر  کم   و   هابرنامه  رهاشدن  کارهنیمه  در نتیجه   و  ها مائولیت  و   هاسیاست

وز  گردد   ایجاد  نهادی  حوزه  در   عمومی  دیپلماسی  مرکز   هدایت  مائولیت  خارجه   ار یا 

 . باشند هماهنگ خارجه وزار   با هاسازمان سایر  و گرفته عهده بر را عمومی  دیپلماسی

  و   ارتباطا   فناوری  عرصه  در   بخصوص   علمی   دستاورهای   رخری   از   استفاده   -پ

بهبود   رن  از  مناسب  گیریبهره  و  اطالعا    عرصه   در  ایران  اسالمی  جمهوری  عملکرد  در 

  هایشبکه  در   حضور  برای  الز   باتر  ایجاد  مثاو  بطور  .است  موثر  بایار   قطعا  مومیع  دیپلماسی

  در  مائوو  ساختارهای  کاری  هایاولویت  از  مخاطبان  با  دوسویه  تعامل  ایجاد  و  اجتماعی

  از  مائوو  ساختارهای   در   صحیح  برداشت   ایجاد   زمینه   ای   در  البته .  است  عمومی  دیپلماسی

  در  علمی  هایفناوری   حضور  برای  باترها  ایجاد  رن  درکنار  و  تکنولوژی  اهمیت  و  ماهیت

   است. برخوردار بازایی اهمیت  از تخصص  سازمانی، فرهنگ و استراتژی  ساختاری، ترتیبا 

  جمله  از  عمومی  دیپلماسی  عرصه   در   اقتصادی و فرهنگی   تاثیرگ ار  متغیرهای   به   توجه   - 

  در   مائوو  ساختارهای  عمومی  دیپلماسی  عملکرد  بهبود  در   که  است  ایبرجاته  نکا 

  هایکمک  اقتصادی،  زمینه  در   البته  باشد؛  تاثیرگ ار  بشد   تواند می  ایران  اسالمی  جمهوری

  نیز  فرهنگی   عرصه  در   و  باشد  مشخص  استراتژی   یک  و  مدون  برنامه   یک  اسا   بر  باید  مالی

  فرهنگ  رهره  کردن  امنیتی  از  ممانعت  فرهنگی،  زبان  بر  ایدئولوژیک  ماائل  غلبه  از  جلوگیری

  های مزیت   و  هاویژگی   و  دیگر  کشورهای  در  هامخاطب  دقیق  شناخت  و  فرهنگی  روابط  و

 . باشد باید ایران اسالمی جمهوری  عمومی دیپلماسی هایاولویت جمله  از  رنها فرهنگی
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سازمانی، قانونی،    پاسخگویی   به  عمومی  دیپلماسی  عرصه  در  مائوو   ساختارهای   الزا   -ث

   .ای، سیاسیحرفه

  و  نوروری   هایشاخص  که  بطوری   مائوو   ساختارهای   در  سازمانی   فرهنگ  تقویت   -ج

تشریک  به   توجه   و   احترا   شخصیت،  و   ثبا   پ یری،مخاطره تیم  افراد،    و  گراییمااعی، 

  ساختارها  در  باید  که  است  اروریاتی  جمله   از  کارکنان  به  احترا   و  اهداف  به  توجه   همکاری، 

   .  گیرد قرار  توجه مورد

  دیپلماسی   عرصه  در  افراد  ادراکی  رویکردهای  از  ساختارها  تاثیرپ یری  از   جلوگیری  -چ

  در  ملّی  منافع  از  متفاو   هایبرداشت  و  ناهمگون  هاینگرش  از   باید  خصوص  ای    در  عمومی

 رید. عمل به جلوگیری  کنشگران و ساختارها میان

دیپلما  افزایش   در  ملی  برند  مبحث  به  توجه  -ح عملکرد    جمهوری   عمومی  سیبهبود 

  با   باید  باشد  داشته  مناسبی  عملکرد  ایران  ملی  برند  اینکه  برای  کرد  خاطرنشان  باید  البته  :اسالمی

  مخاطبان  به  نابت  را  رن  که  عاطفی  عناصر  و  باشد  داشته  تطابق  و  همخوانی  کشور  ذاتی  واقعیت

 .شود شامل را سازدمی پ یرا هدف

  در   تحصیل   برای   عالقمندی   و   دانشگاهی   شاخصه   رصه ع   در   ای: مبادله   دیپلماسی   به   توجه   -خ 

  دانشگاه   40  نا    است،   شده   منتشر   2019  ساو   در   که   خود   2020  ویرایش   در   تایمز   موساه   ایران، 

تایمز،    بندی رتبه   نظا    2020  ویرایش   در   .کرد   منتشر   جهان   برتر   های موساه   فهرست   در   را   ایرانی 

  اسالمی،   جمهوری   خبرگزاری ) اند  شده   بندی به رت   و   ارزیابی   گوناگون   کشورهای   از   مؤساه   1396

  سوی   از   2019  ساو   رسیایی   های دانشگاه   بندی رتبه   گزارش   در   حاو   همی    . در ( 1398  شهریور   21

  دانشگاه   رهار   که   داشته   وجود   ایران   اسالمی   جمهوری   از   دانشگاه   29  تعداد   تایمز،   بندی رتبه   پایگاه 

  میان   در   مناسبی   موقعیت   ایران   اسا    ای    بر   که   اند گرفته   قرار    رسیا   برتر   دانشگاه   100  میان   در   کشور 

 . ( 1398  اردیبهشت   13  ایانا،   خبرگزاری )   دارد   رسیایی   کشورهای 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 29 18 14 8 3 3 3 ایرانی های تعداد دانشگاه
 417 359 298 201 100 100 100 رسیایی های تعداددانشگاه
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  در   دانشگاهی  مرکز  43  در  ملیت  129  از  خارجی  دانشجوی  هزار  40  حدود  حاار  حاو  در

  مقطع  در   خارجی   دانشجویان  درصد  50  حدود  که   هاتند  تحصیل  به  مشغوو  کشور   استان   15

  علمی  های ظرفیت   به   توجه   . با(1398  ربان  25فار ،    خبرگزاری)  کنندمی  تحصیل   کارشناسی

  موساا   سوی  از  مناسب  بندیرده  در  ایران  های دانشگاه  حضور  و  ایران  اسالمی  جمهوری

  سوی   از  .رید  فراهم   دانشجو   میزان  ای    افزایش  برای   مناسب  شرایط  باید  قطعا  بندی،رده  معتبر

  پیدا  افزایش   دکتری  و  ارشد  کارشناسی  مقاطع  در  خارجی  دانشجویان  تحصیل  میزان  باید  دیگر

 .کند

استفاده  دیپلماسی  دهکنن   تقویت  عامل  عنوان  به   ورزشی  دیپلماسی  توسعه  -د   از  عمومی: 

. باشد  داشته  ایران  عمومی  دیپلماسی  ارتقای  در  مهمی  نقش   تواندمی   ورزشی  دیپلماسی

  دیپلماتیک   روابط  در  شایانی   پ یریانعطاف  تا   دهدمی  اجازه   ایران  دولت  به   ورزشی  دیپلماسی

 نارشنا   افراد  و  ملل  میان  گفتگو  برای  جایگزی    مایری  ایران  ورزشی  تعامال   .باشد  داشته  خود

فرصت  مهم  رویداد  ای    برگزاری  .کندمی  ایجاد   عمومی  دیپلماسی  برای  مهم  هایورزشی، 

  حایز  بایار  کشور  مرد   از  المللیبی    مناسب  تصویر  یک  ایجاد  در  تواندمی  و  روردمی  فراهم

 باشد. اهمیت

 

  عمومی   دیپلماسی   ساختاری  شناسی آسیب  عوامل  مهمترین   پیمایشی   بررسی 

 رو پیش راهکارهای و  ایران اسالمی  مهوریج
  دیپلماسی   عرصه  در  ایران  اسالمی   جمهوری  ساختاری  هایرسیب  تئوریک  بررسی   از   پس 

 نظرا    دریافت  همچنی    و  ای  ساختار  در  موجود  هایرسیب  مهمتری    شناخت  برای  عمومی،

  و  باز  سواال   ر بصو  ایپرشانامه  رماری،  گیرینمونه  بر اسا   زمینه  ای    در  کارشنا   افراد

  از   پژوهش؛ جمعی  ای    رماری  جامعه  .گردید  توزیع  حوزه  ای    کارشناسان  میان  و  طراحی  باته

  اساتید  و  ایران، صاحبنظران  فرهنگی  و  ایرسانه  دیپلماسی  عرصه  فعاالن  و  کارشناسان، مدیران

یکصد  که   باشندمی  دانشگاهی   ای    .یدگرد  توزیع  رنها  میان  پرشانامه   و  شناسایی   نفر  تعداد 

بخش   در   پرشانامه   دیپلماسی   بر  تاثیرگ ار  هایشاخص  اوو  بخش   در .  است  شده  تنظیم   دو 

  و  هاشاخص  ای    در  ساختارها  پ یریرسیب  میزان  و  شده  بیان  ایران  اسالمی  جمهوری  عمومی
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  لیکر    تاییپنج  طیو   بر اسا   مشکال    ای    از   رفتبرون  برای  موجود   راهکارهای  همچنی  

  متغیرهای   سایر  باز،  سواو  دو  در  شوندگانپرسش   نیز  دو   بخش   در  گرفت.  قرار  پرسش   مورد

 نمودند. بیان راهکارها و  شناسیرسیب بخش  دو در را خود  پیشنهادی 

 

 شناختی جمعیت تحلیل و تجزیه جدول:   1  جدول

 جدوو تجزیه و تحلیل جمعیت شناختی 
 جنایت

 زن مرد

 12 32 دکترا

 15 25 کارشناسی ارشد 
  7 9 ناسی کارش

 

 ایران اسالمی جمهوری عمومی دیپلماسی  بر تاثیرگذار هایشاخص :  2  جدول

  دیپلماسی   هایشاخص   تاثیرگذاری میزان
 مسئول   ساختارهای  عملکرد بر عمومی 

 های دیپلماس عمومی شاخص
  خیلی
 کم

 زیاد متوسط  کم
  خیلی
 زیاد

 ختارها سا یکار  یو مواز یرگیم تصم یتعدد ساختارها  74 20 6 0 0

0 0 31 48 21 
ارتباطا  و    های تکنولوژی   از    ساختارها   استفاده   میزان 

 اطالعا  

0 0 10 21 69 
ارتباطا  و    ی استفاده از تکنولوژ   ی موانع ساختار   میزان 

 اطالعا  

0 0 43 49 8 
  زبان،   قبیل )از  ی  فرهنگ   یرهای استفاده مناسب از متغ   عد  

 ی عموم   یپلماسی د   یت تقو   ی م هب و...( برا   فرهنگ، 

 مائوو   ی ساختارها   ی در استراتژ   ی و تدافع   ی حالت انفعال  11 20 52 10 7

0 0 9 13 78 
  ی محور  و عد  توجه به الگو دولت    ی مراتب سلاله   ی الگو 
 ( غیردولتی   سازمان    های ظرفیت   از   گیری )بهره   ی ا شبکه 

0 32 45 23 0 
افراد   ی ادراک یکردهایساختارها از رو  یرپ یریتاث

 ( ی شخص یکردهایو)نظرا   و ر

3 9 15 22 51 

مائوو )توجه   یساختارها  ی اعو در فرهنگ سازمان
ی مااع یکتشر ثبا ،ی، رون نورور یهابه شاخص 

توجه به   یا ،به جزئتوجه   یری،گسهل   ی،همکار و 
 اهداف و احترا  به کارکنان(
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4 6 32 48 10 

مائوو )اطاعت از  ی ساختارها یی پاسخگو عد 
اجابت دستورا  و احکا  خارج  ی،دستورا  سازمان

 ،افراد ی و دانش تخصص قضاو  به احترا  ،از سازمان
 ( مجلس به پاسخگویی 

8 

 
 

23 32 22 15 

 ی عموم یپلماسی د ارتقای  در ملی  برند از استفاده  عد 
نماد مشخص است که   یانا   یک یجاد)منظور ا یرانا
 ( یگرد یکشور از کشورها یک  یانم یزتما یجادا یبرا

3 6 68 22 1 
 ایمبادله دیپلماسی  ظرفیت از گیریبهره میزان

 ( روری ف  و  علم دیپلماسی )

 
 دیپلماسی عملکرد بهبود راهکار مهمترین خصوص در کارشناسان و محققان از نظرسنجی :2 شماره جدول

 عموم 

 های   شاخص  تاثیرگذاری میزان
راهکارهای بهبود عملکرد دیپلماسی  

 ایران  عمومی جمهوری اسالمی
  خیلی
 کم

 زیاد  خیلی زیاد متوسط  کم

0 0 6 20 74 
در عرصه   یمرکز راهبرد یکبه وجود  نیاز

 ی عموم یپلماسی د

0 0 31 48 21 
و   ی دولتیر غ یهاسازمان یهایتاستفاده از ظرف 

 ی دولت یشکات  انحصار نهادها

0 0 8 70 22 

 و  علمو  ی فرهنگ یپلماسی استفاده مناسب از د
 یدر جهت ارتقا یاقتصاد یهایتو ظرف  فناوری

 ی عموم یپلماسی د

0 0 58 34 8 

 یپلماسی مائوو در عرصه د یالزا  ساختارها
ای،  ی، حرفهقانون ،ی سازمان یی به پاسخگو ی عموم

 سیاسی 

6 11 31 42 10 
  یکردهایساختارها از رو  یریپ یراز تاث یریجلوگ

 ی عموم یپلماسی افراد در عرصه د ی ادراک

0 0 23 43 34 
  ی مدرن ارتباطات یهایتمناسب از ظرف  یریگهرهب

 ی اجتماع یهابخصوص شبکه 

6 22 57 12 3 
بعنوان شاخصه مهم   ی برند مل یتو تقو یجادا

 ی  نو ی عموم یپلماسی د
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 گیری نتیجه
ظرفیت دارای  ایران  اسالمی  زیرساختجمهوری  و  تمدنی،  ها  فرهنگی،  بالقوه  های 

بایار تأثیرگ اری در عرصه دیپلماسی عمومی است. اما  اقتصادی، اجتماعی، علمی و تاریخی  

های ساختاری و نهادی/ رویکردی و مدیریتی باعث شد جمهوری اسالمی ایران نتواند اعو

ظرفیت ای   مدیریتی،   از  و  ساختاری  رویکرد  دیدگاه  از  نماید.  استفاده  مناسب  نحو  به  ها 

از صاحبنظران اعال  کردند یکی  درصد    94همانطور که در تحقیق پیمایشی مشخص گردید؛  

عد  ایران،  عمومی  دیپلماسی  عرصه  در  مهم  مشکال     تداخل   و  وظایو  شفافیت  از 

ها  مائولیت  و  ها سیاست  مکرر  گیرنده، تغییرها است. ل ا مشخص نبودن نهاد تصمیممائولیت

پی دارد. تاکید از  کهشب   الگوی  به  توجه  عد   و  محوردولت  مراتبیسلاله  الگوی   بر  را در  ای 

است.   کشور  عمومی  دیپلماسی  عرصه  در  موجود  ساختاری  مشکال   از    91دیگر  درصد 

  هایدیپلما   و  رسمی  هایبخش   بر  عمومی  دیپلماسی  حد  از  پرسش شوندگان نیز تاکید بیش

را  به  قائم  و  سنتی جمله  حکومت  ایران    عمومی  دیپلماسی  هایرسیب  از  اسالمی  جمهوری 

از   90.  اندبرشمرده  عد   درصد  نیز  شوندگان    و  تحوال    از  مناسب  گیریبهره  پرسش 

دیپلماسی    اطالعا   و  ارتباطا   عرصه  در  روز  هایفناوری ساختاری  معایب  جمله  از  را 

فقدان به  باید  عرصه  ای   در  برشمردند.  ایران   اهمیت  و  ماهیت  از  صحیح  برداشت  عمومی 

کشور    رموزش  هایی نارسایی   و   کشور  در   تکنولوژی   توسعه   برای  جامع  نظا   تکنولوژی، فقدان

  ترتیبا    ساختاری،  فرهنگ   و  وظیفه  یک  بعنوان   مواوع  ای    افتادن  جا   نیز اشاره کرد، ل ا تا 

تفکیک  استراتژی  ساختاری، الگوهاینقش   سازمانی،  و  پیموده    باید  درازی  راه  ارتباطا ،  ها 

 شود. 

نیز    42 استفاده صحدرصد  فرهنگ   یاقتصاد  یها تیظرف  از  حی عد   منف را    یو  نکا     ی از 

د  ی ساختارها ا  اند.برشمرده  رانیا  یاسالم  ی جمهور  ی عموم  یپلماسی مائوو در عرصه      ی در 

و غلبه ماائل    ی در عرصه اقتصاد  مشخص   ی استراتژ  کیبرنامه مدون و    ک یاز نبود    دیرابطه با

فرهنگ   کیدئولوژیا زبان  فرهنگ   یتی امن   ،یبر  روابط  و  فرهنگ  رهره  شناخت  یکردن  عد    ،

کشورهامخاطب  قی دق در  و  گرید  یها  مز  های ژگیو  فرهنگ   یفرهنگ   یهاتیو  عرصه    یدر 

ا در  ساختارها  اعو  نکا   که    کرد.  ادیعرصه      یبعنوان  است  درحالی  مشکال   ای  
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فرهنگ    ادراکی  رویکردهای  از  ساختارها  تاثیرپ یری در  اعو  و  نبودن  پاسخگو  افراد، 

 ر ای  عرصه افزوده است.  سازمانی ساختارهای مائوو بر شد  مشکال  د

  ی مرکز راهبرد  کیبه وجود    از ی ندر زمینه راهکارها نیز شرکت کنندگان در نظر سنجی؛  

د عرصه  مناسب  ی،عموم   یپلماسیدر  فن   یفرهنگ   هایظرفیتاز    استفاده  و  علم  و    یوراو 

اولویتدولتری غ  یهاسازمان  و  یاقتصاد جمله  از  را  رسیبی  رفع  برای  ساختارها  های  های 

ظرفیتد از  استفاده  بر  تاکید  برشمردند.  ایران  اسالمی  جمهوری  عمومی  های  یپلماسی 

راهشبکه اجتماعی،  سفارتخانههای  بهرهاندازی  مجازی،  ظرفیتهای  از  رهرهگیری  های  های 

های مهم جهانی و  المللی، برگزاری همایش شناخته شده علمی، ورزشی و.. ایران در عرصه بی  

برگزاری منطقه بخصوص    ای،  گردشگری  گاترش  جهانی،  سطح  در  ورزشی  ماابقا  

از دیگر راهکارهایی است که می نظیر گردشگری سالمت  توان رهره گردشگری تخصصی 

جمهوری   عمومی  دیپلماسی  عملکرد  بهبود  باعث  و  داده  ارتقا  را  جهانی  عرصه  در  ایران 

 اسالمی ایران شود.  
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 (. ع) صادق اما 

»(1397)،  علیراا  سلطانی،  جهانبخش،  ایزدی،  جواد،  زاده،خاد  -  در  ملی  برند  جایگاه، 
  ،3دوره  ،سیاسی  جغرافیایی  هایپژوهش   فصلنامه  ،« ایران  اسالمی  جمهوری  عمومی  دیپلماسی
 .9 شماره
  مجموعه   ،عمومی  دیپلماسی  در   نر   قدر   اثرگ اری  ،(1392)  مهدی،   ذوالفقاری، -

 .صادق اما   دانشگاه: تهران  ایران، اسالمی جمهوری نر  قدر  مقاال 
 . سمت: تهران  م،ده  راپ ،سیاتم طراحی و تحلیل و  تجزیه ،(1385) علی،  راائیان، -
  دوستی   هایانجم    نقش   و  فرهنگی  دیپلماسی»  ،(1396)  ابوالحا ،  الهحبیب  شیرازی،  -
 .38 شماره ،10 دوره ،المللبی   روابط مطالعا  فصلنامه ،«المللبی   روابط در

  انتشارا  :  تهران  ،فرهنگی  دیپلماسی  ،(1389)  محمودی،  سیدراا،  امیری،  صالحی، -
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 .ققنو 
 مدو  اسا   بر  سازمانی  فرهنگ   شناسایی»  ،(1394)،  همکاران   و  امحمدرا  صالحی، -

  فرهنگ   مدیریت  ،« ایران  اسالمی  جمهوری   وسیمای   صدا  سازمان  موردی   مطالعه )  دنیاون
 .3 شماره  ،13 دوره ،سازمانی

 ،(مندگراییساخت  کنشگری،  ساختارگرایی، )  سازمانی  نظریه  ،(1394)  راا،  طهماسبی، -
 .  نص: تهران
  جلد  ،اسالمی  ایران  در   سیاسی  هایاندیشه  و  نهادهای  ،(1378)  ،عنایت   حمید، -

 . روزنه: دو ،تهران

  ،« تطبیقی   دیدگاهی:  دولتی  بخش   در  یی پاسخگو  هاینظا »   ،(1380)  ابوالحا ،  فقیهی، -
 .30 -  29 هایشماره ،8 دوره تحوو، و  بهبود  مدیریت مطالعا  فصلنامه

  اسالمی  جمهوری  خارجی  سیاست   ،(1389)  دهقانی،  سیدجالو   فیروزابادی، -
 . سمت: تهرانایران،
  رژیم   و  نظم   نظری  هایبنیان)  المللبی    روابط  هاینظریه  ،(1392)  فرهاد،   قاسمی، -
 . میزان: تهران  ،(المللیبی  

 اصغر   ترجمه  ،رمریکا  خارجی   سیاست  ،(1382)  رر،اوجی    یتکو،  دبلیو،  رارلز  کگلی، -
 . جهخار  امور وزار  :تهران دستمالچی،

  تفکر  رویکرد  با   تحوو  و  سازمانی  ساختار   رابطه»  ،(1387)  عبدالرحم ،  کشوری،  -
 . 63 شماره شانزدهم، ساو  ،دفاعی سیاست  مجله ،« سیاتمی 

  فصلنامه «،  عملی   و  مفهومی  تحوو:  دیجیتالی  دیپلماسی»  ،(1387)  ابوذر،  مقد ،  گوهری -
 .13 شماره ،راهبرد
  قدر    به  نگاهی)  نر   قدر   و  اسالمی  وریجمه  ،(1387)  محمدراا،  پژوه،  گلش   -
 .علم دی تول گاترش دفتر: تهران (ایران اسالمی جمهوری  افزارینر  

  فصلنامه  ،« نظری  مبانی   : خارجی  سیاستگ اری  شناسیرسیب»  ،(1396)  حمیرا،  مشیرزاده، -
 . 1شماره ،3 دوره ،عمومی  سیاستگ اری پژوهشی-علمی
  رمریکا  خارجی  سیاست  و  راهبردی  عمومی  اسیدیپلم  ،(1390)  بی،باروو  مانها ، -

  صادق   اما   دانشگاه:  تهران  اسمعیلی،  صادق  محمد  رشنا،  الدی  حاا   ترجمه  ، « نفوذ   گاترش»
 (. ع)
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  روابط   در  نر   قدر   نوی    عمومی  دیپلماسی  ،(1388)  همکاران،  و  ژان  میلا ، -
 (. ع) صادق اما  گاهدانش: تهران  روحانی، محا   سید و کلهر  راا ترجمه ،المللبی  

  نگرش )  سازمانی  توسعه  باتر  در  اناانی   منابع  توسعه  ،(1384)  ناصر،  میرسپاسی، -
 . اناانی منابع توسعه نامهویژه ، (سیاتمی

  بر  مروری  سفار ؛  تا   وزار   از  راهبردی  خارجی   سیاست»  ،(1396)  عبداهلل،   نوروزی، -
  شماره  ،  7  دوره  ،عمومی  یاستگ اریس  راهبردی  مطالعا   فصلنامه  ،« خارجه  امور  وزار   نقش 
23 . 

 سید ترجمه   ،(المللبی    سیاست  در  موفقیت  ابزارهای ) نر  قدر   ،(1389) جوزف، نای، -
 (. ع) صادق اما   دانشگاه انتشارا  :تهران ذوالفقاری، مهدی و روحانی محا  
  علی   ترجمه   ،« مرگ  بوسه  :عمومی  دیپلماسی»  ،(1384)  برایان،  روزن،  رارلز،  ولو، -
 . 32-31 هایشماره  ،زمانه ماهنامه محمدی،گل
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