
A>BR> ;,<=> L%8'.F ;\d5Bi ;=&.+jR6 k=&d, LlK>BE=> Mm>%>

MInBK 3 A>BR> ;@INTK M*2&@, B( ;dEN,

مهدی منیری١ ، سید رضا صالح. امیری٢
فرزانه چاوش باش.٣

چ_یده
هدف از این مقاله ارائه استراتژی مناسب دیپلماس# فرهنگ# جمهوری اسالم# مبتن# بر مقایسه 
تطبیق# با ترکیه م# باشد. در این مطالعه به بررس# ویژگ# های فرهنگ# ایران و ترکیه بر اساس 
مطالعات گلوب و هافستد، بررس# وضعیت موجود وتحلیل سوات# و ارائه استراتژی مناسب 
دیپلماس# فرهنگ# ایران پرداخته شده است. روش تحقیق توصیف# پیمایش# بوده و جامعه 
آماری به عنوان خبرگان دانشOاه# متشLل از اساتید و دانشجویان دکترا در حوزه های مدیریت 
فرهنگ#، روابط بین الملل، علوم سیاس# و علوم ارتباطات بوده که از پرسشنامه تحلیل سوات# 
به منظور گردآوری اطالعات در روش میدان# استفاده شده است. یافته های تحقیق حاک# از 
از تهدیداتش بیش تر  ارزیابی عوامل خارج#، فرصت های سازمان  آن است که در ماتریس 
بوده و بهره گیری از این فرصت ها، م# تواند آینده بهتری برای آن فراهم کند. بنابراین، نهاد 
دیپلماس# فرهنگ# ایران از نظر عوامل خارج# از فرصت های بیشتری برخوردار است و نمره 
نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخل#، بیانگر این است که سازمان از نظر عوامل درون# دارای 
ضعف م# باشد. بنابراین نهاد دیپلماس# فرهنگ# ایران از نظر عوامل داخل# از حد متوسط 
پایین تر است. بنابراین، استراتژی «محافظ کارانه» برای دیپلماس# فرهنگ# جمهوری اسالم# 

ایران انتخاب شد.
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١. مقدمه| د
امروزه با توجه به شرایط و وضعیت خاص سیاس6 کشور و نگاه منف6 به ایران که زاییدۀ نظام 
سلطۀ جهان6 است،کشور را در عرصه های جهان6 با چالش جدی مواجه کرده است. وجود 
قدرت های رسانه ای که عموماً در اختیار قدرت های سلطه گر است، باعث شده تا برای مقابله 
بیشتر احساس شده و مد  توانایی ها و ظرفیت دیپلماس6 فرهنگ6 کشور  از  آن، استفاده  با 
نظر قرار گیرد. ی60 از مهم ترین ویژگ6 های روابط فرهنگ6 بین کشورها، اشتراکات تاریخ6، 
تمدن6، فرهنگ6، مذهبی و زبان6 است که با بهره گیری از این فرصت ها م6 توان در گسترش 
مبادالت فرهنگ6 بهره جست. روابط فرهنگ6 در ارتباط با دو مفهوم دیپلماس6 فرهنگ6 و 

قدرت نرم مطرح م6 شود.
جــ6. ام. مایــ0ل١ در کتــاب روابــط فرهنگــ6 بین المللــ6، برنقــش مهــم فرهنــگ در روابــط 
بین الملــل تأکیــد م6 کنــد. از دیــدگاه او امــور فرهنگــ6 از جملــه مســائل6 هســتند کــه فراتــر از 
دیپلماســ6 سیاســ6 جــاری هســتند و م6 تواننــد بــه عنــوان بعــد ســوم روابــط بین الملــل مــورد 
توجــه قــرار گیرنــد. البتــه تفــاوت اصولــ6 میــان روابــط فرهنگــ6 و دیپلماســ6 فرهنگــ6 وجــود 
دارد. دیپلماســ6 فرهنگــ6 بیشــتر شــامل فعالیت هــای فرهنگــ6 رســم6 دولت هــا بــا ی0دی7ــر 
چــه در قالــب معاهــدات دو یــا چنــد جانبــه و چــه در قالــب دی7ــر فعالیت هــای رســم6 فرهنگــ6 
اســت، امــا روابــط فرهنگــ6 بســیار گســترده تر از ایــن اســت و شــامل فعالیت هــای فرهنگــ6 و 
تأثیــر مؤسســات و نهادهــای خصوصــ6 و غیردولتــ6 بــر ی0دی7ــر نیــز م6 شــوند. از نظــر مایــ0ل 
ــا توســعۀ مؤسســه های خصوصــ6  ــط فرهنگــ6 اعــم از دیپلماســ6 فرهنگــ6 اســت کــه ب رواب

فرهنگــ6 و گســترش ارتباطــات ابعــاد گســتردۀ جدیــدی یافتــه اســت (ســلیم6، ١٣٨٣: ۶٧).
 امــروزه مبادلــه اســتاد و دانشــجو، تأســیس کرســ6 های زبــان در کشــورهای دی7ــر، 
ــ0ال  ــانه ای در اش ــای رس ــر، هم0اری ه ــم و خب ــه فیل ــ6، مبادل ــو تلویزیون ــای رادی هم0اری ه
مختلــف، برگــزاری کنگره هــا و ســمینارها دربــاره مشــترکات فرهنگــ6 و حتــ6 تــالش بــرای 
نهادینــه ســاختن گفت وگوهــای فرهنگــ6، تمــدن و جغرافیــای فرهنگــ6، زبــان و اســطوره ها و 
نمادهــای ادبــی و فرهنگــ6، میــراث معنــوی و فرهنگــ6 و دیــن و مذهــب، هــر یــ� بــه بخشــ6 

از تــالش سیاســت خارجــ6 کشــورها در ارتبــاط بــا ی0دی7ــر تبدیــل شــده اســت.
امــروزه ایــران در صحنــه بین المللــ6 ســه تصویــر دارد؛ نفتــ6، هســته ای و فرهنگــ6. تصویر 
ــر ایــن  ــ6 نفتــ6 شــد و در ده ســال اخی ــران از زمــان ملــ6 شــدن نفــت در عرصــه بین الملل ای
تصویــر هســته ای شــد، تصویــری کــه بــا مناقشــات متعــددی همــراه بــوده اســت. امــا از دیــر 
1. J.M.Michael
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|د ــته ای  ــرژی هس ــت و ان ــت. نف ــوده اس ــ6 ب ــ6، فرهنگ ــه بین الملل ــران در عرص ــر ای ــاز تصوی ب
نم6 تواننــد تصویــر درســت6 از ایــران در عرصــه جهانــ6 ارائــه کننــد و از ایــن رو بایــد بیــش از 
گذشــته بــه تصویــر فرهنگــ6 ایــران در عرصــه بین المللــ6 توجــه کنیــم. هیچ کــس تــا بــه امــروز 
ــا  ــت ب ــوان رقاب ــ6 ت ــچ قدرت ــد و هی ــران را مخــدوش کن ــر فرهنگــ6 ای نتوانســته اســت تصوی

تصویــر فرهنگــ6 ایــران را در عرصــه بین المللــ6 نــدارد. 
جیمــز زاگبــی١ تحلیل گــر امری0ایــی لبنانــ6 تبــار در کتــاب جدیــد خــود بــا نــام «نگاهــ6 
بــه ایــران: ظهــور و ســقوط ایــران در افــکار عمومــ6» م6 نویســد: از زمــان بــه قــدرت رســیدن 
بــاراک اوبامــا در امریــ0ا و وقــوع بهــار عربــی به ویــژه بحــران داخلــ6 ســوریه و ادامــه برنامــه 
ــ0ل  ــه ش ــی ب ــورهای عرب ــ6 کش ــکار عموم ــن اف ــور بی ــن کش ــت ای ــران، موقعی ــته ای ای هس
محسوســ6 افــت داشــته اســت بــه نحــوی کــه هــم اکنــون تنهــا در لبنــان اکثریــت افــکار عموم6 
ــت  ــر اکثری ــی دی7 ــور عرب ــتند و در ١۶کش ــور هس ــن کش ــت های ای ــران و سیاس ــدار ای طرف

افــکار عمومــ6 نگاهــ6 منفــ6 نســبت بــه ایــران دارنــد (زاگبــی٢ ،٢٠١٣ :٩٠).
نتایــج نظرســنج6 مؤسســه تحقیقــات پیــو٣ در امریــ0ا نیــز نشــان از افــول جایــ7اه ایــران 
در افــکار عمومــ6 جهــان دارد. طبــق ایــن گــزارش از میــان ٣٩ کشــوری کــه نظرســنج6 در آن 
بعمــل آمــده تنهــا در دو کشــور پاکســتان و اندونــزی، بیــش از نیمــ6 از مــردم نســبت بــه ایــران 
ــران در کشــور اســرائیل، کشــورهای  ــه ای ــد. بیشــترین نظــر منفــ6 نســبت ب ــت دارن نظــر مثب
ــان  ــت. در می ــده اس ــزارش ش ــد گ ــش از ٨٠ درص ــ6 بی ــا فراوان ــ0ا ب ــی و امری ــای غرب اروپ
کشــورهای اســالم6، اردن بــا ٨١٪ نظــر منفــ6 نســبت بــه ایــران در صــدر قــرار دارد و پــس 
از آن کشــورهای مصــر ٧٨٪، ترکیــه ۶٨٪ ، لبنــان ۶٠٪ و فلســطین ۵۵٪ در رده هــای بعــدی 

هســتند (زاینول هــای و وایــ�۴، ٢٠١۵ :٣۶).
در نظرســنج6 دی7ــری کــه توســط مؤسســه گالــوپ۵ امریــ0ا در فوریــه ٢٠١۴ منتشــر شــد، 
آرای منفــ6 افــکار عمومــ6 نســبت بــه ایــران پــس از چیــن و کــره شــمال6 قــرار م6 گیــرد، ایــن 
در حالــ6  اســت کــه در ســال ٢٠١٢ در نــزد افــکار عمومــ6 امریــ0ا، ایــران بزرگتریــن دشــمن 
ایــاالت متحــده قلمــداد مــ6 شــده اســت. تحلیل گــران ایــن مؤسســه توافــق اولیــه ایــران بــا 

گــروه ۵+١ در مذاکــرات هســته ای را دلیــل ایــن بهبــود وضعیــت ذکــر م6 کننــد.

1. James Zagby

2. Zagby

3. PEW Research Center

4. Zainulbhai & Wike

5. Gallup Research Center
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طبــق ایــن گــزارش دیــدگاه منفــ6 امری0ایی هــا نســبت بــه چیــن بــه ســبب احســاس خطــر از | د
رشــد اقتصــادی ایــن کشــور اســت در حالــ6 کــه در مــورد کــره شــمال6 و ایــران، مــردم امریــ0ا 

احســاس خطــر از تهدیــد نظامــ6 را دلیــل تنفــر خــود ذکــر م6 کننــد (داگان١ ,٢٠١۵: ٢٢).
ی0ــ6 از مســئولیت های اساســ6 مدیریــت کالن کشــور، پیشــبرد سیاســت های خارجــ6 در 
ســطح بین الملــل اســت و امــروزه ثابــت شــده اســت کــه بــا اســتفاده از دیپلماســ6 فرهنگــ6 

ــرد. ــ6 ک ــل نقش آفرین ــوان در عرصــه بین المل ــری م6 ت به طــور مؤثرت
بــه نظــر م6 رســد بازیابــی جایــ7اه تمدنــ6 و فرهنگــ6 جمهــوری اســالم6 ایــران در عرصــه 
بین الملــل بــا اســتفاده از ظرفیت هــای قــدرت نــرم، قطعــاً در بهبــود وضعیــت سیاســ6 امنیتــ6، 
اقتصــادی و اجتماعــ6 کشــور در عرصــه بین الملــل بســیار مهــم و راه7شــا خواهــد بــود و ایــن 

مهــم بــا اتخــاذ یــ� اســتراتژی کارآمــد دیپلماســ6 فرهنگــ6 ام0ان پذیــر م6 گــردد.
بــا تبییــن جایــ7اه و ابعــاد دیپلماســ6 فرهنگــ6، غفلــت ورزیــدن از ابعــاد روابــط فرهنگــ6 
ــدرن مطــرح اســت و محــدود ســاختن نگــرش دســتگاه  ــت م کــه در ســطح تعامــالت دول
دیپلماســ6 فرهنگــ6 از دیــدگاه ح0ومتــ6 آن هــم بــا نــگاه تقلیل گرایانه،کــه نمایانگــر جلوه هــای 
خــاص و محــدود هنــری مصطلــح یــ� کشــور اســت و نگــرش تنــگ نظرانــه باعــث م6 شــود 
کــه فرهنــگ اندیشــه ای و رفتــاری نظام،کــه در عرصه هــای مختلــف سیاســت گذاری، 
تصمیم گیــری و ال7وهــای رفتــاری جلوه گــر اســت، منطــق و ضابطــه موجــه در عرصــه 
ــه را  ــ6 ب7ــذارد و زمین ــه نفــع تبیین هــای ناشایســت خال ــد و عرصــه را ب ــدا نکن ــل پی بین المل
بــرای شــ0ل گیری نوعــ6 اجمــاع و توافــق جهانــ6 علیــه تهدیدآمیــز بــودن فرهنــگ ارزشــ6 و 

رفتــاری کشــور فراهــم آورد.
پیدایــش نیازهــای جدیــد در عرصــه ارتباطــات، علــوم، فنــاوری و اطالعــات، ملت هــا را 
ناگزیــر م6 کنــد کــه ارتباطــات فرهنگــ6 گســترده ای برقــرار کننــد. امــروزه بــرای حــل مســائل 
بهداشــت6 و اجتماعــ6 و حتــ6 مشــ0الت بومــ6، تجــاری و زیســت محیطــ6، نیــاز فراوانــ6 بــه 
اطالعــات و هم0اری هــای علمــ6 تحقیقاتــ6 و فرهنگــ6 وجــود دارد. بــه بیــان دی7ــر، ملت هــا 
ــات  ــراری ارتباط ــر از برق ــود، ناگزی ــن خ ــای نوی ــردن نیازه ــرآورده ک ــائل و ب ــل مس ــرای ح ب
ــد زمینه ســاز شــ0ل گیری نظــام  ــد. دیپلماســ6 فرهنگــ6 م6 توان ــا ی0دی7رن وســیع فرهنگــ6 ب
جدیــد بین المللــ6 و بــه وجــود آوردن مفاهیــم و قواعــد جدیــد در عرصــه بین الملــل باشــد.جا 
افتــادن ایــن مفاهیــم تنهــا از طریــق دیپلماســ6 فرهنگــ6 ام0ان پذیــر اســت (صالحــ6 امیــری 

و محمــدی، ١٣٨٩: ١٠٩). 

1. Dugan
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|د ــه فرهنــگ  ــه دیــدگاه روشــن و موجــه نســبت ب هــدف اساســ6 دیپلماســ6 فرهنگــ6، ارائ
ارزشــ6 و رفتــاری نظــام بــرای بازی7ــران مختلــف عرصــه بین الملــل، شــامل دولت هــا، 
ســازمان های دولتــ6 بین المللــ6 و غیردولتــ6، نهادهــای جوامــع مدنــ6 و افــکار عمومــ6 
اســت. گســترش ارزش هــای ملــ6، تقویــت هویــت ملــ6 و روحیــه همبســتگ6 ی0ــ6 دی7ــر از 
ــع  ــرای درک، مطل ــالش ب ــی دیپلماســ6 فرهنگــ6 اســت. دیپلماســ6 فرهنگــ6 ت اهــداف غای
ــت از  ــردم دی7ــر کشورهاســت.وقت6 صحب ــر م ــر گــذاردن ب ســاختن، مشــارکت دادن و تأثی
ــم کــه ی0ــ6 از مؤلفه هــا و مــواردی کــه از  ــد ب7ویی ــد، بای ــان م6 آی ــه می دیپلماســ6 فرهنگــ6 ب

ــت. ــ6 اس ــکار عموم ــد، اف ــوردار م6 باش ــی برخ ــت باالی اهمی
ــال آن  ــه دنب ــ6 و دیپلماســ6 فرهنگــ6، هــر کشــور ب ــط فرهنگــ6 بین الملل در فضــای رواب
اســت کــه تصویــر خــود را در میــان مــردم دی7ــر جوامــع مثبــت و ســازنده نشــان دهــد، بــه نظــر 
م6 رســد جمهــوری اســالم6 ایــران بــه خوبــی از ابــزار دیپلماســ6 فرهنگــ6 اســتفاده نم6 کنــد. 
ــا  ــا و تمدن ه ــل فرهنگ ه ــاز تعام ــتر س ــود بس ــطح خ ــن س ــ6 در عال6 تری ــ6 فرهنگ دیپلماس
اســت و بهتریــن ابــزار شــناختن فرهنــگ دی7ــران، شناســاندن فرهنــگ خویــش بــه دی7ــران و 
گشــودن بــاب تعامــل و گفت وگــو و داد و ســتد فرهنگــ6 اســت. دیپلماســ6 فرهنگــ6 بهتریــن 
نــوع دیپلماســ6 بــرای تبــادل افــکار، اطالعــات، هنــر و جنبه هــای مختلــف زندگــ6 ملت هــا و 

رســیدن بــه فهــم مشــترک میــان آنهاســت. 
کامیابــی و موفقیــت در سیاســت خارجــ6 به طــور عــام و در حــوزه تغییــر چهــره و تصویــر 
ــا و  ــاز و کاره ــت از س ــتفاده درس ــرو اس ــاص، در گ ــور خ ــر به ط ــع دی7 ــور در جوام ــ� کش ی
ابزارهــای فرهنگــ6 در چارچــوب دیپلماســ6 فرهنگ6 اســت. تلقــ6 منف6 و تصویــر ذهن6 تاری60 
کــه جهانیــان از یــ� کشــور یــا ح0ومــت دارنــد، تنهــا در ســایه دیپلماســ6 فرهنگــ6 قابــل تغییــر 
و اصــالح اســت. تنهــا بــا ابزارهایــی از جنــس فرهنــگ م6 تــوان در عمــق باورهــا و اعتقــادات 
ملت هــا رســوخ کــرد و ائتالف هــا و اتحادهایــی پایــدار را در نظــام بین الملــل بنیــان نهــاد. از ایــن 
منظــر بــه کارگیــری دیپلماســ6 فرهنگــ6 را نــه تنهــا برای دســتیابی بــه اهــداف فرهنگ6، بل0ــه برای 

نیــل بــه اهدافــ6 بــا ماهیــت سیاســ6، امنیتــ6 و حتــ6 نظامــ6 نیــز م6 تــوان تجویــز کــرد. 
امــروزه افــکار عمومــ6 داخلــ6 و بین المللــ6 یــ� فاکتــور مهــم در تصمیم گیــری سیاســ6 
محســوب م6 شــود. کشــوری کــه بتوانــد بــا ب0ارگیــری فعالیــت فرهنگــ6 منســجم، هماهنــگ و 
حســاب شــده وجهــه ملــ6 بهتــری از خــود در عرصــه بین المللــ6 ارائــه دهــد، به رغــم ضعــف 
نظامــ6 و اقتصــادی، کمتــر در معــرض تهدیــدات امنیتــ6 قــرار خواهــد گرفت(صالحــ6 امیری 

و محمــدی، ١٣٨٩: ١١٨).
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ایــران بــه عنوان کشــوری کهن با پیشــینه غن6 فرهنگــ6 و تمدن6 کــه دارای اهمیت ژئوپلیتی� | د
زیــادی در منطقــه خاورمیانــه و جهــان اســالم مــ6 باشــد، الزم اســت بــا بهره گیــری از دیپلماســ6 
فرهنگــ6، ضمــن ایفــای نقــش خــود در نظــام بین الملــل، نســبت بــه اصــالح تصویــری کــه در 
جهــان دارد اقــدام نمایــد. رســیدن بــه ایــن هــدف جــز از طریــق تدویــن یــ� اســتراتژی کارآمــد 
دیپلماســ6 فرهنگــ6 و ترســیم نقشــه راه روابــط بین المللــ6 فرهنگــ6 ام0ان پذیــر نخواهــد بــود. 
در واقــع برخــورد منفعالنــه نســبت بــه تصویــر نادرســت6 کــه از ایــران در عرصــه بین الملــل وجود 
دارد و نداشــتن یــ� برنامــه اســتراتژی� بــرای دیپلماســ6 فرهنگــ6 کشــور و عــدم ترســیم نقشــه 
ــران فرصت هــای گوناگــون توســعه کشــور را در زمینه هــای  ــ6 ای ــط فرهنگــ6 بین الملل راه رواب
مختلــف سیاســ6، اقتصــادی، اجتماعــ6 و فرهنگــ6 از مــا ســلب خواهــد کــرد. ایــن تحقیــق 
ــط  ــا اســتفاده از شــاخص های رواب ــن شــاخص های دیپلماســ6 فرهنگــ6 ب ــه تعیی ــا توجــه ب ب
بین المللــ6 فرهنگــ6 یونســ0و و نیــز تطبیــق دیپلماســ6 فرهنگــ6 ایــران و ترکیــه و در نهایــت ارائه 
اســتراتژی مناســب دیپلماســ6 فرهنگــ6 ج.ا.ایــران بــر اســاس نتایــج کمــ6 و کیفــ6 از نــوآوری 

الزم برخــوردار اســت و بــه ســؤال های زیــر پاســخ داده م6 شــود:
١. مطالعه تطبیق6 ایران و ترکیه بر اساس مدل فرهنگ6 هافستد در زمینه دیپلماس6 فرهنگ6 

چیست؟
٢. مطالعه تطبیق6 ویژگ6 های فرهنگ6 ایران، ترکیه بر اساس مطالعات گلوب در زمینه 

دیپلماس6 فرهنگ6 چیست؟
٣. فرصت ها و تهدیدها، نقاط قوت و ضعف دیپلماس6 فرهنگ6 جمهوری اسالم6 ایران 

(تحلیل سوات) کدامند؟
۴. استراتژی مناسب دیپلماس6 فرهنگ6 جمهوری اسالم6 ایران کدام است؟

٢. ادبیات تحقیق
با  روابط  پی7یری  و  توسعه  برقراری  به  است که  دیپلماس6  از  حوزه ای  فرهنگ6  دیپلماس6 
کشورهای خارج6 از طریق فرهنگ، هنر و آموزش مربوط م6 شود. دیپلماس6 فرهنگ6 فرایند 
موثری است که در آن فرهنگ ی� ملت به جهان عرضه م6 شود. جامعه هدف دیپلماس6 
فرهنگ6، مردم عادی کشورهای خارج6 بوده و به رغم اینکه عموماً توسط دولت ها حمایت 
م6 شود در واقع صدای غیردولت6 روابط بین الملل6 است(امیری،١٣٩٠: ٣٣). بنا بر تعریف 
فرهنگ،  چون  ابزاری  طریق  از  را  مردم  فرهنگ6،  دیپلماس6  فرهنگ١6،  دیپلماس6  انستیتو 

1. Institute for Cultural Diplomacy(ICD)
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|د هنر، ورزش، ارزش ها و ایده ها جذب م6 کند (پرسون و هلر١، ٢٠٠٩: ٢٢٨). نمایش فیلم، 
برگزاری رویدادهای فرهنگ6 و هنری، انتشار کتاب و سخنران6، برخ6 از ابزارهای دیپلماس6 
فرهنگ6 اند که با کم� آن م6 توانیم سیاست های فرهنگ6 کشور را معرف6 کرده و با ایجاد 
رابطه ای بلند مدت ضمن ترویج ایده ها، مشوق تعامل و گفت وگو بوده و گردش7ران را جلب 
عادی  مردم  فرهنگ6،  دیپلماس6  هدف  جامعه   .(٣۴  :٢٠١٢ سی0ورتینو٢،  (تاپی�  نماییم 
کشورهای خارج6 بوده و به رغم اینکه عمومأ توسط دولت ها حمایت م6 شود، در واقع صدای 
غیردولت6 روابط بین الملل6 است. دیپلماس6 عموم6 به طور فزاینده ای از بخش فرهنگ بهره 
م6 برد و دولت ها بودجه های زیادی برای مؤسسه های فرهنگ6 در نظر گرفته و با آنان هم0اری 
م6 کنند. بی اعتمادی انسان پست مدرن به نهادهای دولت6، دولت ها را وادار م6 کند تا نسبت 
به برون سپاری امور به سایر سازمان ها اقدام نمایند (نایژ٣ ، ٢٠٠٨: ١٠۵) سفارتخانه ها و 
کنسول گری ها، نمایندگان دولت ها هستند و مؤسسه های فرهنگ6، سازمان های مردم نهاد، 
و  عموم6  دیپلماس6  مفهوم  دو  م6 باشند.  عموم6  دیپلماس6  نمایندگان  افراد  و  رسانه ها 
دیپلماس6 فرهنگ6 بر گفت وگو تأکید دارند و دانشمندان6 مانند ملیسن، دیپلماس6 فرهنگ6 را 

بخش6 از دیپلماس6 عموم6 م6 دانند (ملیسن۴، ٢٠٠٧: ١٢و٢١).
بــه گفتــه فرانــک نینکویــچ۵، دیپلماســ6 فرهنگــ6 تــالش دارد تــا ســطح ارتباطــات و تعامل 
میــان ملــل جهــان را بــا هــدف طراحــ6 و بنیــاد نهــادن تفاهم نامه هــا و توافقاتــ6 بــر اســاس 
ارزش هــای مشــترک ارتقــاء دهــد. در اینجــا مهم تریــن مفهومــ6 کــه بایــد روی آن تأکیــد کــرد، 
چیــزی اســت کــه یونســ0و آن را همســای67 در جهــان چنــد فرهنگــ6 نامیــده اســت. همســای67 
ــز)،  ــ� جــا کندگ6(مطــرح شــده توســط گیدن ــد فرهنگــ6 مرکــب اســت از: ی ــان چن در جه
جهانــ6 شــدن نهادهــا (کــه رابرتســون بــه آن اشــاره م6 کنــد)، ســیاق فرهنگ6(تــام لینســون)، 
حــوزه عمومــ6 جهان6(هابرمــاس) و جامعــه شــب0ه ای (کاســتلز) (دهشــیری، ١٣٩٣: ١٩).

ــا  ــط دولت ه ــارج توس ــان خ ــا جه ــل ب ــت تعام ــن مدیری ــ6 را ف ــ6 فرهنگ ــر دیپلماس اگ
ــه کار  ــوان ب ــت م6 ت ــن مدیری ــال ای ــرای اعم ــددی ب ــای متع ــاز و کاره ــا و س ــم، ابزاره بدانی
ــدود  ــاری مح ــا تج ــ6 ی ــط سیاس ــه رواب ــا ب ــا تنه ــان دولت ه ــل می ــ0اری و تعام ــت. هم گرف
نم6 شــود. مــراوده بــا کشــورهایی کــه از فرهنگ هــا و ارزش هــای فرهنگــ6 متمایــز بــا دی7ــران 

1. Heller & Persson

2. Topic& Sciortino

3. Nye, J

4. Melissen

5. Frank Ninkovich
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برخوردارنــد بــه نماینــدگان رســم6 آنهــا ایــن فرصــت را م6 دهــد تــا در چارچــوب توافقــات | د
دو یــا چندجانبــه، شناســه ها و نمادهــای فرهنگــ6 خــود را به طــرف مقابــل عرضــه کننــد. ایــن 
اقدامــات بــه اعتــالی مناســبات ف6 مابیــن انجامیــده و روابــط دوســتانه بیــن ملت هــا را تح0یــم 
م6 بخشــد. به عــالوه کشــورها در ســایه فعالیت هــای فرهنگــ6 و به واســطه اشــاعه ارزش هــای 
خــاص و منحصربه فــرد خویــش (اعــم از زبــان و ادبیــات، موســیق6، ســینما، انــواع هنرهــا 
و...) بــه تثبیــت هویــت ملــ6 و تقویــت جایــ7اه خــود در عرصــه جهانــ6 همــت م6 گمارنــد 

ــ6، ١٣٨۴: ١٣۶). (حســن خان
ــال آن  ــه اســتفاده از اندیشــه های فرهنگــ6 و انتق ــ6 اســت ک دیپلماســ6 فرهنگــ6 مفهوم
ــای،  ــد. ژوزف ن ــف م6 کن ــتر توصی ــم بیش ــاط و فه ــرای ارتب ــاوت را ب ــای متف ــان گروه ه می
ــگ، ارزش و  ــذب از راه فرهن ــوان ج ــا ت ــرم ی ــدرت ن ــه ق ــه اولی ــ6 را نمون ــ6 فرهنگ دیپلماس
اندیشــه م6 دانــد. وی ایــن روش را نقطــه مقابــل قــدرت ســخت م6 دانــد کــه بــر پیــروزی و 
اجبــار از راه قــدرت نظامــ6 اســتوار اســت. دیپلماســ6 فرهنگــ6، مقامــات رســم6 ح0ومتــ6 را 
تشــویق م6 کنــد کــه در روابــط بین الملــل بــه هنــگام عقــد پیمان هــا، اتحادهــا و شــ0ل دادن 

ــژ،١٩٩١: ٩٧). ــد (نای ــرم اســتفاده کنن ــه سیاســت ها از قــدرت ن ب
بــه بــاور بســیاری از نظریه پــردازان روابــط بین الملــل، دیپلماســ6 فرهنگــ6 نمونــه بــارز و 
بــاالی اعمــال قــدرت نــرم اســت کــه بــه کشــورها ایــن امــ0ان و تــوان را م6 دهــد کــه در طــرف 
ــه  ــب ب ــگ، ارزش و ایده هــا ترغی ــق عناصــری چــون فرهن ــد و او را از طری ــوذ کنن ــل نف مقاب
همــ0اری کننــد. بــه ایــن لحــاظ رهیافت هایــی در حــوزه دیپلماســ6 ثبــت شــدند که دیپلماســ6 
ــن  ــداع ای ــتازان اب ــوان از پیش ــه را م6 ت ــت فرانس ــت. دول ــن آن هاس ــ6 از مهم تری ــ6 ی0 فرهنگ
رهیافــت نــام بــرد کــه در قــرن نوزدهــم برنامه هایــی را در ایــن قالــب بــه مرحلــه اجــرا درآورد. 
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه ســابقه تاریخــ6 دیپلماســ6 فرهنگــ6 کشــورهای بــزرگ غربــی بــه 
ــیایی  ــرزمین های آس ــی در س ــای اروپای ــتعمار امپراتوری ه ــاز دوره اس ــل و آغ ــرن قب ــد ق چن
و آفریقایــی بازم6 گــردد. درواقــع ایجــاد مراکــز مطالعــات و تحقیقــات شرق شناســ6 در 
انگلســتان و فرانســه و ســایر کشــورهای اروپایــی از قــرن هفدهــم بــه بعــد به منظــور شــناخت 
خصوصیــات جوامــع شــرق6 و آمادگــ6 بیشــتر دولت هــای اســتعماری بــرای گســترش نفــوذ 

فرهنگــ6 و سیاســ6 و اقتصــادی آنهــا در جوامــع دی7ــر صــورت گرفتــه اســت.
 به طــور خالصــه دیپلماســ6 فرهنگــ6 مجموعــه کوشــش های یــ� دولــت در زمینــه 
ــایر  ــات و س ــتفاده از مطبوع ــار اس ــا در کن ــتفاده ی ــای اس ــه به ج ــت ک ــ6 اس ــت خارج سیاس
بــرای جلب توجــه و عالقــه مخاطبــان کشــورهای دی7ــر به طــور  وســایل ارتباط جمعــ6 
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|د مســتقیم و از طریــق ام0انــات غیرسیاســ6 در داخــل جوامــع مختلــف در آنهــا تأثیــر م6 گذارد. 
ــاء  ــ6 و انح ــادالت آموزش ــان، مب ــوزش زب ــامل آم ــ6 ش ــوع دیپلماس ــن ن ــ6 ای ــای اصل ابزاره
ــ� کشــور در کشــورهای  ــد. هــدف دیپلماســ6 ی دی7ــری از تماس هــای مســتقیم فرهنگ6 ان
خارجــ6، آمــاده ســاختن جوانــان و نخبــ7ان آینــده ایــن کشــورها بــرای تکلــم بــه زبــان آن کشــور 
و شــناخت ادبیــات و فرهنــگ آن و به عبارت دی7ــر، ایجــاد زمینه هــای الزم بــرای درک و 
ارج گــذاری بیشــتر گزارش هــا و تصویرهــای انعــکاس یافتــه از ســوی وســایل ارتباط جمعــ6 
کشــورهای انتقال دهنــده زبــان، ادبیــات و فرهنــگ پیشــرفته اســت (معظمــ6، ١٣٨۴: ۴٨).

ارتباطات فرهنگ6 به دو شیوه م6 تواند نقش تعیین کننده ای را در روابط بین الملل ایفا کند:
ــ0ان را فراهــم  ــن ام ــر ای ــه ی0دی7 ــف ب ــع مختل ــ6 شــاخصه های فرهنگــ6 جوام ــا معرف ب
مــ6 آورد تــا انســان ها پاســخ های فرهنگــ6 متفــاوت خــود بــه نیازهــای واحــد را کــه بــه اقتضای 
پارامترهــای زمــان ، مــ0ان و ..... بــه اشــ0ال هنجــاری گوناگونــ6 درآمده انــد شناســایی کننــد. 
ایــن شناســایی م6 توانــد نتایجــ6 چــون احتمــال تجدیدنظــر در رفتارهــا، منش هــا و ال7وهــا و 

گزینش هــای جدیــد بــرای اقــوام و ملت هــا را در پــی داشــته باشــد.
تبــادل آراء و اندیشــه ها و تعمــق در ســب� و ســیاق زندگــ6 دی7ــر جوامــع در قالــب 
ارتباطــات فرهنگــ6، ذهنیــت ســوء ناشــ6 از عــدم شــناخت و احســاس بی7انگــ6 نســبت بــه 
ــز از  ــات و پرهی ــح و ثب ــاد صل ــم و ایج ــه تفاه ــرده زمین ــان ب ــان را از می ــای دگرباش انگاره ه

تنش هــای ناشــ6 از غیریــت ســازی را فراهــم مــ6 آورد (ســلیم6، ١٣٧٩: ۶١).
در دیپلماس6 فرهنگ6 از منظر ارتباطات میان فرهنگ6 با چهار گروه مواجه هستیم:

١) نهادهای رسم6؛ ٢)نهادهای مدن6؛ ٣)نهادهای عموم6 و ۴)نهادهای بین الملل6
در گذشــته ارتباطــات میــان فرهنگــ6 بیشــتر از طریــق تاجــران بــوده و امــروزه کــه عصــر 
انقــالب ارتباطــات نامیــده م6 شــود و نقطــه آغــاز آن را از دهــه هفتــاد میــالدی بــه بعــد 
م6 داننــد، تغییراتــ6 در ارتباطــات میــان فرهنگــ6 بــه وجــود آمــده کــه آنهــا را م6 تــوان چنیــن 

برشــمرد:
١. زوال فاصله ها؛

٢. جابجایــی در قــدرت از عرصــه ســخت بــه نــرم بــا توجــه بــه اینکــه جوهــر قــدرت نــرم، 
فرهنــگ ارتباطات اســت؛

٣. فشــردگ6 زمــان/ مــ0ان/ فضــا: درهــم فشــردگ6 فضاهــا در دیپلماســ6 فرهنگــ6 حائــز 
اهمیــت اســت. بدیــن معنــا پارادایــم معرفتــ6 جدیدی شــ0ل گرفته است(دیپلماســ6 ورزشــ6، 

دیپلماســ6 فیلــم، دیپلماســ6 گردشــ7ری و...).
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بحــث دی7ــر در ارتباطــات میــان فرهنگــ6 و همچنیــن در بخــش دیپلماســ6 فرهنگــ6 ایــن | د
اســت کــه روندهــای کنونــ6 الزامــاً ادامــه روندهــای گذشــته نیســتند و مــ6 تواننــد گسســته و 
گسســت آفریــن باشند.دیپلماســ6 فرهنگــ6 بــه عنــوان آغــاز ایــن مبادلــه فرهنگــ6، نســبت بــه 
دیپلماســ6 سیاســ6 در درجــه دوم اهمیــت قــرار نــدارد، بل0ــه بــه عنــوان جــزء جدایی ناپذیــر 
آن عمــل م6 کنــد. بنابرایــن بــه دیپلماســ6 فرهنگــ6 م6 تــوان بــه عنــوان زیربنــای اساســ6 همــه 

فعالیت هــای سیاســ6 نگریســت (دهشــیری، ١٣٩٣: ٢٩).
گیــرت هافســتد١، تحقیق گــر عرصــه مدیریــت، روان شناســ6 و رفتارســازمان6 و نیــز 
اســتاد دانشــ7اه ماســتریخت٢ هلنــد، بــدون شــ� از معروف تریــن دانشــمندان در حــوزه 
مطالعــات فرهنگــ6 و به طــور خــاص فرهنــگ ســازمان6 و بین المللــ6 اســت. وی ده هــا 
ــگ را  ــده فرهن ــد پدی ــا بتوان ــان ارســال کــرد ت ــف جه ــه کشــورهای مختل هــزار پرسشــنامه ب
بــه درســت6 تحلیــل کــرده و «مؤلفه هــای فرهنگــ6» را بررســ6 و تحلیــل کنــد. وی در رابطــه 
ــات پیشــین  ــر خــالف تحقیق ــ6 صــورت داد و ب ــات جامع ــات فرهنگــ6، تحقیق ــا اختالف ب
کــه معمــوال¶ روی تعــداد اندکــ6 از کشــورها انجــام م6 شــد یــا تعــداد اندکــ6 از شــرکت های 
موجــود در کشــورهای مختلــف را مــورد تحقیــق قــرار مــ6 داد، ایــن محقــق تحقیق هــای خــود 
را بــر روی ١۶٠٠٠٠ کارمنــد، در ۶٠ کشــور کــه همــۀ آنهــا در یــ� شــرکت چنــد ملیتــ6 کار 
ــ6 و شــیوه جمــع آوری داده هــا توانســت مســئله  ــای اطالعات ــن مبن ــد، انجــام داد. ای م6 کردن
ــف  ــف در شــرکت های مختل ــا سیاســت ها و رویه هــای مختل ــی کــه در رابطــه ب اختالف های
بــه وجــود م6 آمـــد را حــل کنــد. بنابـــراین، اگـــر او در ایــن تحقیــق، متوجه وجــود اختالف بین 
دو کشــور م6 شــد، م6 توانســت آن را بــه حســاب فرهنــگ ملــ6 کشــور مزبــور ب7ــذارد  و نــوع 
قضــاوت هــم دارای اعتبــار بــود. بانــک اطالعاتــ6 وی مؤیــد ایــن موضــوع بــود کــه فرهنــگ 
ملــ6 بــر ارزش هــا، نگرش هــا و کارگــر و کارمنــد اثــر شــدیدی دارد. در واقــع فرهنــگ ملــ6 
م6 توانســت بیــش از مســئله ســن، جنــس، حرفــه و تخصــص یــا مقــام ســازمان6 توجیــه کننــدۀ 
تفــاوت کارکنــان (در محیــط کار) باشــد. هافســتد فرهنــگ را مجموعــه ای از ال7وهــای ذهنــ6 
افــراد یــ� گــروه یــا جامعــه تعریــف م6 کنــد کــه آنــان را از ســایر گروه هــا یــا جوامــع متمایــز 
م6 کنــد. بــه گفتــه وی فرهنگ هــا تنهــا در صــورت مقایســه بــا ی0دی7ــر برقــرار م6 ماننــد و بــه 
حیــات خــود ادامــه م6 دهنــد. از نظــر هافســتد بررســ6 شــاخص های فرهنگــ6 کشــورها بــدون 
مقایســه بــا ســایر کشــورها مفهومــ6 نــدارد. ایــن مقایســه نشــان م6 دهــد کــه آیــا فرهنــگ در 

1. Geert Hofestede

2.  Maastricht University
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|د طــول ســالیان ثابــت مانــده اســت یــا در حــال تحــول اســت. هافســتد معتقــد اســت فرهنــگ 
جوامعــ6 کــه در مســیر جهان6 شــدن گام برم6 دارنــد، بیانگــر قــدرت تأثیرگــذاری آن فرهنــگ 

ــا را نشــان م6 دهــد. ــر ســایر فرهنگ ه ب
بر اساس مدل فرهنگ6 هافستد (٢٠٠١) فرهنگ ها از ۶ جنبه قابل  بررس6 هستند: 

بعــد اول، فاصلــه قــدرت١ کــه بیانگــر میــزان پذیــرش تبعیــض و نابرابــری در جامعه اســت، 
نشــان م6 دهــد کــه افــراد بــا هــم مســاوی نیســتند. ایــن مؤلفــه بــا تبعیــض در درآمــد رابطــه 
مســتقیم دارد. مــردم سلســله مراتب قــدرت را پذیرفتــه و تبعیض هــای موجــود در جامعــه را 
ــز  ــدرت متمرک ــاختار ق ــتند. س ــت نیافتن6 هس ــدرت دس ــان ق ــند. صاحب ــمیت م6 شناس به رس
اســت، ارتباطــات غیرمســتقیم بــوده و جریــان اطالعــات انتخابــی اســت. در خانواده هــا نیــز 

ــه چشــم م6 خــورد.  ــم و نوعــ6 پدرســاالری در آن ب همیــن وضعیــت را مشــاهده م6 کنی
ــوم  ــردم از مفه ــ6 م ــر ذهن ــی٢) اســت، تصوی ــل جمع گرای ــی(در مقاب ــد دوم، فردگرای بع
«مــن» و «مــا» فردگرایــی یــا جمع گرایــی یــ� جامعــه را بیــان م6 کنــد. ایــن مؤلفــه بــا میــزان 
ثــروت ملــ6 رابطــه مســتقیم دارد. در جوامــع فردگــرا، افــراد منافــع شــخص6 خــود و خانــواده 
ــه و  ــه گــروه، قبیل ــق ب ــراد خــود را متعل ــا در جوامــع جمع گــرا، اف ــد ام ــال م6 کنن خــود را دنب
قــوم م6 داننــد و حامــ6 منافــع آن هســتند و کلیــه روابــط (اعــم از سیاســ6، اجتماعــ6، صنفــ6 

و اداری) در جامعــه تابعــ6 از ایــن وابستگ6 هاســت.
بعــد ســوم، عقل گرایــی (در مقابــل عاطفــه گرایــی٣) اســت. موتــور محرکــه در جوامــع 
ــانه  ــروه نش ــ� گ ــودن در ی ــرآمد ب ــع، س ــن جوام ــت. در ای ــروزی اس ــت و پی ــرا، رقاب عقل گ
ــود و در  ــاز م6 ش ــه آغ ــط مدرس ــودن از محی ــاز ب ــودن و ممت ــده ب ــن برن ــت. ای ــت اس موفقی
محیــط کاری ادامــه م6 یابــد. تعــداد زنــان در تشــ0یالت دولــت بــا ایــن بعــد در ارتبــاط اســت. 
ــد  ــد و کار م6 کنن ــت م6 دهن ــت زندگــ6 اهمی ــه کیفی ــراد ب در عــوض در جوامــع عاطفــ6، اف
تــا زندگــ6 کننــد، افــراد از تعــارض و درگیــری دوری م6 کننــد و مســائل را بــا مصالحــه حــل 
ــری  ــدارد. ضمــن اینکــه همــدردی و انعطاف پذی ــادی ن ــودن اهمیــت زی ــد و ســرآمد ب م6 کنن
در افــراد بیشــتر اســت. اوقــات فراغــت و وقــت آزاد بهتریــن مشــوق بــرای مــردم اســت زیــرا 

ــد.  ــواده و خویشــان ب7ذرانن ــار خان ــ6 را در کن ــد زمان م6 توانن
بعــد چهــارم، دوری از ابهام۴(ابهــام گریــزی) اســت کــه بیانگــر دیــدگاه جامعــه نســبت بــه 

1. Power Distance(PDI)

2. Individualism vs. Collectivism(IDV)

3. Masculinity vs. Feminity (MAS)

4. Uncertinity Avoidance (UAI)
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آینــده ناشــناخته اســت. اینکــه آینــده قابــل مدیریــت و کنتــرل اســت یــا اینکــه آن را بــه حــال | د
ــع  ــاً رخ م6 دهــد. جوام ــد، حتم ــاق بیفت ــرار باشــد اتف ــم چــون هــر چــه کــه ق خــود رهــا کنی
مختلــف نســبت بــه ایــن ابهــام واکنش هــای متفاوتــ6 نشــان م6 دهنــد. در جوامعــ6 کــه دوری 
ــ6  ــ6 در زندگ ــل مهم ــت عام ــد و امنی ــت م6 دهن ــت اهمی ــردم به وق ــت م ــاد اس ــام زی از ابه
آنــان اســت و بنابرایــن نســبت بــه رعایــت ســنت ها و قوانیــن ســخت گیر هســتند. افــراد ایــن 
ــال در  ــرای  مث ــه آداب و ســنت متوســل م6 شــوند. ب ــام ب ــرای کاهــش ناشــ6 از ابه ــع ب جوام
ــودن  ــی ب ــه نشــانه مذهب ــش از اینک ــه بی ــد ک ــاد اســتفاده م6 کنن ــام خــدا زی ــردم از ن ــه م ترکی
باشــد، نوعــ6 عــادت ســنت6 اســت. (قوانیــن مربــوط بــه همــراه داشــتن کارت شناســایی در 

ــت.) ــام اس ــ6 از ابه ــترس ناش ــعه یافته،کاهش دهنده اس ــع توس جوام
بعــد پنجــم، دوراندیشــ6 (جهت گیــری بلندمــدت)١ اســت و بیانگــر جهت گیــری جوامــع 
در خصــوص گذشــته، حــال و آینــده اســت. در جوامــع دوراندیــش، افــراد بــرای آینــده برنامــه 
دارنــد و پس انــداز بــرای آنهــا نوعــ6 ارزش اســت. مــردم قادرنــد بیــن ســنت و پدیده هــای نــو 

هماهنگــ6 ایجــاد کننــد. 
ــده  ــع هنجــاری٢ خوان ــاً جوام ــد و اصطالح ــدت دارن ــری کوتاه م ــه جهت گی ــ6 ک در جوامع
م6 شــوند، ســنت ها و رعایــت آن ارزش محســوب م6 شــود. افــکار و خواســته های مــردم 
بهنجــار و قاعده منــد  اســت و نســبت بــه تغییــر و تحــول بــا دیــده تردیــد م6 نگرنــد. بــه عکــس 
ــا ترویــج شــیوه های نویــن آموزشــ6 خــود را  در جوامــع دوراندیــش، مــردم عمل گــرا بــوده و ب

ــد. ــا م6 کنن ــده مهی ــرای آین ب
بعــد ششــم، بی قیــدی٣ (در مقابــل خــودداری۴)، بیانگــر میــزان رشــد معنــوی و اجتماعــ6 
انســان اســت و بــر اســاس میــزان موفقیت نظــام آموزشــ6 در تربیت نســل6 متعهد بــه ارزش های 
انســان6 ســنجیده م6 شــود. ایــن بعــد میــزان کنتــرل افــراد نســبت بــه تمایــالت و خواسته هایشــان 

را نشــان م6 دهــد و بــه روش پــرورش آنهــا بســتگ6 دارد (هافســتد۵ ،٢٠١٠: ٢۵۵).
پــروژه مطالعاتــ6 گلــوب۶، باعنوان«اثربخشــ6 رفتــار ســازمان6 و رهبــری جهانــ6» در 
دانشــ7اه پنســیلوانیا و از ســال ١٩٩١ تــا ١٩٩٣ بــه مدیریــت پروفســور رابــرت هــاوس انجــام 

1. Long Term Orientation (LTO)

2. Normative 

3. Indulgence

4. Restraint 

5. Hofsted

6. GLOBE(Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness),led by Professor Robert House of 

the Wharton School at the University of Pennsylvania,1991-1993
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|د ــر  ــت و ١٧٠ تحقیق گ ــرار گرف ــه ق ــ6 و مطالع ــورد بررس ــور م ــروژه ۶١ کش ــن پ ــد. در ای ش
ــه  ــات اولی ــع آوری اطالع ــع جم ــتند١. مناب ــارکت داش ــه مش ــن برنام ــان در ای ــر جه از سراس
بــه شــرح،گزارش توســعه انســان6 ســازمان ملــل متحد٢،گــزارش جهانــ6  ایــن پــروژه 
رقابت پذیــری مجمــع جهانــ6 اقتصــاد٣، ســالنامه جهانــ6 رقابت پذیــری مؤسســه بین المللــ6 
توســعه مدیریت۴،گــزارش شــاخص جهانــ6 توســعه بانــک جهان۵6،گــزارش مطالعــه جهانــ6 
ــروژه  ــاری پ ــای آم ــاز اول، داده ه ــد. در ف ــی7ان۶ م6 باش ــ7اه میش ــ6 دانش ــای اجتماع ارزش ه
بــا اســتفاده از روش پرسشــنامه گــردآوری شــد و پرسشــنامه بــه گونــه ای طراحــ6 گردیــد کــه 
ــد.  ــه فرهنــگ اجتماعــ6، فرهنــگ ســازمان6 و رهبــری را جمــع آوری کن اطالعــات مربــوط ب
پرســش شــوندگان از بیــن مدیــران میانــ6 ٣ صنعــت ارتباطــات، مالــ6 و فــرآوری مــواد غذایــی 
ــا  ــت ب ــ� صنع ــا از ی ــودن آنه ــر ب ــت فراگی ــه صنع ــن س ــاب ای ــل انتخ ــدند. دلی ــاب ش انتخ
ثبــات همچــون فــرآوری مــواد غذایــی تــا صنعــت ارتباطــات به عنــوان یــ� صنعــت پویــا و 
ــه هــر فرهنــگ کــه آن را  ــود. هویــت و ویژگ6 هــای مختــص ب ــرات ســریع ب دســتخوش تغیی
ــا  ــه ویژگ6 ه ــز مطالع ــه ســازمان ها و نی ــق مطالع ــد از طری ــز م6 کن ــا متمای از ســایر فرهنگ ه
و رفتارهــای مدیــران آن کــه به عنــوان مدیــری موفــق و اثربخــش، مــورد پذیــرش ســایرین مــ6 

ــ6 اســت. ــل پیش بین باشــند، قاب
در پــروژه گلــوب فرهنــگ جامعــه در دو ســطح ارزش هــا٧ و تجــارب عملــ٨6 مورد بررســ6 
ــه اســت. واژه «وضــع  ــه و در پرسشــنامه هــر دو ســطح مــورد پرســش قــرار گرفت قــرار گرفت
فعلــ٩6»، تجــارب عملــ6 را مــورد ســنجش قــرار م6 دهــد و واژه «بایــد چنیــن باشــد١٠»، ســطح 
ارزش هــا را بررســ6 م6 کنــد. پرســش شــوندگان در یــ� طیــف ٧ امتیــازی بــه ســؤاالت پاســخ 
م6 دهنــد بــه گونــه ای کــه ١ بیانگــر مخالفــت شــدید و ٧ بیانگــر موافقــت شــدید اســت. نتایــج 

حاصــل ٨ بعــد فرهنــگ را مــورد شناســایی قــرار داده اســت.

١. گزارشات مفصل این پروژه در سال ٢٠٠٢ دردو جلد کتاب به چاپ رسیده است: جلد اول شامل نتایج کم6 و جلد دوم شامل 
تحلیل کیف6 در مورد ٢٧ کشور مورد مطالعه م6 باشد. مبان6 مفهوم6 این پروژه مطالعات6 در سال  ١٩٩٩ به صورت کتاب منتشر گردید.
2. The Human Development Report(HDR):by UNDP

3. The Global Competiveness Report(GCR):by The World Economic Forum

4. The World Competitiveness Yearbook(WCY):by IMD

5. The World Development Indicators(WDI):by The World Bank

6. The World Values Survey(WVS): by The University of Michigan

7. Values

8. Practices

9. Is Now

10. Should Now
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جدول ابعاد فرهنگ. گلوب | د

توضیحاتبعد فرهنگ.ردیف

میزان تشویق و پاداش گروه به اعضاء در قبال کسب موفقیت و بهبود عمل0ردعمل گرایی١١
میزان جسارت و جرأت افراد در مواجهه و روابط با دی7ران جسارت٢٢
میزان کاهش نابرابری جنسیت6برابری جنسیت.٣٣
میزان تشویق و پاداش جمع به افراد به سبب صداقت، مهربان6، بخشندگ6 و نوع دوست6انسان گرایی۴۴
میزان انتظار اعضای گروه نسبت به توزیع مساوی قدرتفاصله قدرت۵۵
میزان بیان افراد نسبت به احساس غرور، وفاداری و بهم پیوستگ6 در سازمان و خانوادهجمع گرایی۶۶

میزان پایبندی فرد نسبت به هنجارها، شعائر و روش های اجتماع برای کاهش گریز از ابهام٧٧
غیرقابل پیش بین6 بودن وقایع آینده 

میزان تمایل افراد به رفتارهای آینده نگرانه مانند برنامه ریزی و سرمایه گذاری برای آینده گرایی٨٨
آینده و به تأخیر انداختن کامیابی های فعل6

٣. متدولوژی تحقیق
در این تحقیق سع6 گردیده است، با توجه به ماهیت و زمینۀ تحقیق که مدیریت6 است 
از روش ها وابزار مناسب استفاده شود. بدین معن6 که چون در این تحقیق به شناسایی و 
اولویت بندی راه0ارهای دیپلماس6 فرهنگ6 تأکید م6 گردد، بنابراین به لحاظ هدف، کاربردی 
زمینه  در  سودمندی  اطالعات  تولید  به  م6 تواند  آن  دقیق  و  درست  انجام  چراکه،  است 
اطالعات روش  ابزار گردآوری  و  پیمایش6  توصیف6  تحقیق6  نیز  نظر روش  از  منجرشود. 

اسنادی‑ کتابخانه ای و میدان6 است.
در حــوزه  از کتــاب، مجــالت علمــ6 و تخصصــ6  اســنادی‑کتابخانه ای  در روش 
ــر  ــات دفت ــناد و اطالع ــل، اس ــط بین المل ــات و رواب ــگ، ارتباط ــت، فرهن ــ6، مدیری دیپلماس
یونســ0و در تهــران، ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالم6، مرکــز تحقیق هــای وزارت امــور 

1. Performance Orientation

2. Assertiveness

3. Gender Egalitarianism

4. Humane Orientation

5. Power Distance

6. Collectivism

7. Uncertainty Avoidance

8. Future Orientation
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|د خارجــه و اســناد و مــدارک موجــود و گزارش هــای عمل0ــردی شــورای عال6 انقــالب فرهنگ6، 
ســایت های دانشــ7اه6 و تحقیقاتــ6 خارجــ6 در زمینــه دیپلماســ6 عمومــ6 و فرهنگــ6 و در 

روش میدانــ6 از ابــزار پرسشــنامه به منظــور تحلیــل ســوات6 اســتفاده شــده اســت.
٣‑٢. جامعه آماری 

جامعه آماری این تحقیق را خبرگان دانش7اه6، شامل اساتید و دانشجویان دکترا در حوزه های 
مدیریت فرهنگ6، روابط بین الملل، علوم سیاس6 و علوم ارتباطات م6 باشد تش0یل م6 دهد، 

تعداد آنان حداقل ١۵ نفر م6 باشد.
٣‑٣. مراحل انجام تحقیق

فاز اول مطالعه تطبیق. ایران و ترکیه در زمینه دیپلماس. فرهنگ.
ــز وب  ــه ای و نی ــب، نشــریات علمــ6 و حرف ــه ای کت ــه نظــری: بررســ6 کتابخان ١. مطالع
ســایت های مرتبــط دولتــ6 و غیردولتــ6 ایرانــ6 و خارجــ6، بــرای رســیدن بــه چارچــوب نظری 

مناســب بــرای انجــام تحقیــق 
٢. مطالعــه تطبیقــ6: بررســ6 کتابخانــه ای مطالعــات گلــوب و هافســتد و انتخــاب کشــور 
ترکیــه در خوشــه فرهنگــ6 آســیا و به منظــور مطالعــه تطبیقــ6 بــر اســاس شــاخص های ارائــه 
ــ6 دیپلماســ6  ــز بررســ6 تطبیق ــه ویژگ6 هــای فرهنگــ6 و نی ــات در زمین ــن مطالع شــده در ای

فرهنگــ6 کشــورهای ایــران و ترکیــه
فاز دوم: تحلیل سوات.

برای تحلیل داده های پرسشنامه دوم از روش تحلیل سوات١، استفاده شده است.
روش تحلیل/ سوات

این رو الزم است، جهت  از  سازمان ها پیوسته در حال تصمیم گیری و برنامه ریزی هستند. 
هرگونه تصمیم گیری و برنامه ریزی راهبردی در سازمان نسبت به شناخت وضع موجود از 
طریق بررس6 عوامل محیط درون6 و بیرون6 اقدام شود. از طریق تحلیل محیط6 است که 
فرصت ها و تهدیدات محیط مشخص شده و بر آن اساس و با توجه به شناسایی که قبل از 
آن از نقاط قوت و ضعف درون6 سازمان به دست آمده، هدف ها را تعیین کرده و رویه ها و 

سیاست های سازمان6 را مشخص م6 کند.
ــای درون  ــ6 و توانایی ه ــرایط محیط ــایی ش ــرای شناس ــد ب ــزاری کارآم ــوات اب ــل س تحلی
ســازمان اســت. پایــه و اســاس ایــن ابــزار کارآمــد در مدیریــت اســتراتژی� و همین طــور 
بازاریابــی، شــناخت محیــط پیرامونــ6 ســازمان اســت. در تحلیــل ســوات عوامــل خارجــ6 و 

1. SWOT
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داخلــ6 موردبررســ6 قــرار م6 گیرنــد تــا فرصت هــا١، تهدیدهــا٢، قوت هــا٣ و ضعف هــای | د
ــا آنهــا، اســتراتژی های مناســبی  ــر ب ــی بهت ــرای رویاروی ــده شناســایی شــده و ب ســازمان در آین
تدویــن شــوند. بــرای انجــام ایــن تجزیــه و تحلیــل از ماتریــس ســوات۴ اســتفاده م6 شــود. ایــن 
ماتریــس ی0ــ6 از ابزارهــای مهمــ6 اســت کــه مدیــران بــه وســیله آن اطالعــات مربــوط بــه عوامــل 
داخلــ6 و خارجــ6 را مقایســه م6 کننــد و م6 تواننــد بــا اســتفاده از آن و بــا توجــه بــه ماتریــس 
ــد. اســتراتژی های مم0ــن را  ــه کنن ــواع اســتراتژی های مم0ــن را ارائ ــ6، ان اســتراتژی های اصل
م6 تــوان در دســته های SO,WO,ST ,WT برشــمرد. مقایســه کــردن عوامــل اصلــ6 داخلــ6 
و خارجــ6 از مشــ0ل ترین بخش هــای تهیــه ماتریــس ســوات اســت و بــه قضاوت هــای خوبــی 
گاه، صاحبنظــر و  نیــاز دارد. در ب0ارگیــری ایــن ماتریــس تــالش م6 شــود تــا بــا حضــور افــراد آ
بــا تجربــه از داخــل و خــارج از ســازمان، بــا اســتفاده از روش طوفــان ذهنــ۵6، اســتراتژی های 

مفیــدی از تطبیــق عوامــل خارجــ6 و داخلــ6 احصــاء شــود (اعرابــی، ١٣٨٩: ۵۴).
 در اینجا به معرف6 آنالیز سوات و نحوه اجرای آن م6 پردازیم.

‑ مراحل انجام تجزیه و تحلیل سوات
گام نخست: شناسائ. عوامل داخل. و خارج.

ابتــدا عوامــل داخلــ6 و عوامــل خارجــ6 شناســائ6 م6 شــود. پــس از مشــخص شــدن تمامــ6 
نقــاط ضعــف و قــوت و تهدیدهــا و فرصت هــا، ماتریــس ارزیابی عوامــل داخل۶6، ماتریــس ارزیابی 
عوامــل خارجــ٧6، تشــ0یل م6 شــود. نقــاط ضعــف و قــوت داخلــ6 در ماتریــس IFE و فرصت هــا 
ــدن و  ــخص ش ــس از مش ــوند. پ ــل م6 ش ــه و تحلی ــسEFE تجزی ــ6 در ماتری ــدات خارج و تهدی
نمره دهــ6 عوامــل درونــ6 و بیرونــ6، ایــن عوامــل در جــدول ماتریــس اســتراتژی ها قــرار م6 گیرنــد.

بــا اســتفاده از ادبیــات تحقیــق و مصاحبه هــای تخصصــ6 مهم تریــن شــاخص های 
ــوت  ــف و ق ــاط ضع ــب نق ــپس در قال ــوند و س ــائ6 م6 ش ــوق شناس ــای ف ــ� از معیاره هری
ــق و مصاحبه هــای  ــات تحقی ــا اســتفاده از ادبی ــه روش مشــابه ب ــد شــد. ب دســته بندی خواهن
تخصصــ6 مهم تریــن شــاخص های هریــ� از عوامــل خارجــ6 شناســائ6 شــده و ســپس در 

ــد. ــد ش ــته بندی خواهن ــا دس ــا و تهدیده ــب فرصت ه قال
1. Opportunity 

2. Threat 

3. Strength 

4. SWOT matrix

5. Brainstorming 

6. IFE(Internal Factors Evaluation) Matrix

7. EFE(External Factors Evaluation) Matrix
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|د گام دو: تعیین اوزان عوامل داخل. و خارج.
ــوت  ــاط ق ــب نق ــا در قال ــته بندی آنه ــ6 و دس ــ6 و خارج ــل داخل ــائ6 عوام ــس از شناس پ
وضعــف و فرصت هــا و تهدیدهــا، بایــد میــزان اهمیــت هریــ� از آنهــا مشــخص شــود. بــا 
اســتفاده از نتایــج آماره هــای توصیفــ6 و میانگیــن پاســخ بــه پرســش ها، وزن هریــ� از 
ــد  ــ6 م6 توان ــن، خروج ــود. بنابرای ــخص م6 ش ــ6 مش ــ6 و خارج ــل داخل ــاخص های عوام ش

ــد.  ــان ده ــتراتژی� را نش ــری اس ــاخص تصمیم گی ــر ش ــت ه ــزان اهمی می
گام سه: ایجاد ماتریس ارزیابی عوامل داخل. و خارج.

بــرای تهیــه ماتریــس ارزیابــی عوامــل داخلــ6، ابتــدا نقــاط قــوت و ســپس نقــاط ضعــف 
را لیســت کــرده و بــه هــر عامــل یــ� ضریــب وزنــ6 بیــن صفــر (بی اهمیــت) تــا یــ� (بســیار 
مهــم) اختصــاص م6 دهیــم. در این صــورت جمــع ضرایــب وزنــ6 اختصــاص داده شــده بایــد 
مســاوی یــ� باشــد. ایــن وزن م6 توانــد بــا اســتفاده از میانگیــن محاســبه شــود. بــه هریــ� 
ــم. نمــره ١ بیانگــر ضعــف اساســ6، نمــره ٢ ضعــف  ــا ۴ م6 دهی ــن عامل هــا نمــره ١ ت از ای
کــم، نمــره ٣ بیانگــر نقطــه قــوت و نمــره ۴ نشــان دهنــده قــوت بســیار بــاالی عامــل م6 باشــد. 
ســپس بــرای تعییــن نمــره نهایــی هرعامــل، ضریــب هــر عامــل را در نمــره آن ضریــب کنیــم. 
ــی ســازمان  ــره نهای ــا نم ــم ت ــل را محاســبه کنی ــر عام ــی ه ــای نهای ــوع نمره ه ــا مجم در انته
ــ6  ــ6 ســازمان ازنظــر عوامــل داخل ــر از ٢/۵ باشــد یعن مشــخص شــود.اگرمیانگین آنهــا کمت
دچارضعــف بــوده و اگــر نمــره میانگیــن بیشــتراز ٢/۵ باشــد ســازمان دارای قــوت م6 باشــد.

SWOT.گام چهارم: طراح. مدل تحلیل
بــرای تجزیــه و تحلیــل هــم زمــان عوامــل داخلــ6 و خارجــ6 از ماتریــس داخلــ6 و خارجــ6 
اســتفاده م6 گــردد. ایــن ماتریــس بــرای تعییــن موقعیــت صنعــت یــا ســازمان بــه کار مــ6 رود و 
بــرای تشــ0یل آن بایــد نمــرات حاصــل از ماتریــس ارزیابــی عوامــل داخلــ6 و ماتریــس ارزیابــی 
عوامــل خارجــ6 را در ابعــاد عمــودی و افقــ6 آن قــرار داد تــا جایــ7اه صنعــت یــا ســازمان در بــازار 
مشــخص گــردد و بتــوان اســتراتژی های مناســبی را بــرای آن مشــخص کــرد. ایــن ماتریــس منطبق 

بــر ماتریــس SWOT اســت و اســتراتژی های مناســب بــرای ســازمان را مشــخص م6 کنــد.
روش تجزیــه و تحلیــل SWOT بــه شــ0ل نظام یافتــه هــر یــ� از عوامــل قــوت، 
ــرار  ــل ق ــل شناســایی شــده اند مــورد تحلی ــه قب ضعــف، فرصــت و تهدید هــا را کــه در مرحل
داده و اســتراتژی های متناســب بــا موقعیــت را منعکــس م6 ســازد. در مــدل SWOT پــس 
از فهرســت نمــودن هــر یــ� از عوامــل قــوت، ضعــف، فرصــت و تهدیــد کــه در مرحلــه قبــل 
شناســایی شــده و نوشــتن آنهــا در ســلول های مربــوط بــه خــود بــر حســب ترتیــب امتیــاز وزن 
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دار از محــل تالقــ6 هــر یــ� از آنهــا اســتراتژی های مــورد نظــر حاصــل م6 گــردد. بنابرایــن | د
همــواره ایــن ماتریــس منجــر بــه چهــار دســته اســتراتژیWO  ،WT ، STو SO م6 شــود. 
ــوت  ــاط ق ــتفاده از نق ــا اس ــازمان ب ــتراتژی ها، س ــن اس ــب ای ــتراتژی های SO: در قال اس

داخلــ6 م6 کوشــد از فرصت هــای خارجــ6 بهره بــرداری کنــد.
اســتراتژی های WO: هــدف از ایــن اســتراتژی ها ایــن اســت کــه ســازمان بــا بهره بــرداری 
از فرصت هــای موجــود در محیــط خــارج ب0وشــد، نقــاط ضعــف داخلــ6 را بهبــود بخشــد.

گاهــ6 در ســازمان فرصت هــای بســیار مناســبی وجــود دارد، ولــ6 ســازمان بــه ســبب داشــتن 
ضعــف داخلــ6 نم6 توانــد از ایــن فرصت هــا بهــره بــرداری کنــد.

اســتراتژی های ST: ســازمان ها در اجــرای ایــن اســتراتژی ها م6 کوشــند بــا اســتفاده از نقــاط 
قــوت خــود، اثــرات ناشــ6 از تهدیــدات موجــود در محیــط خــارج را کاهــش دهند یا آنهــا را از بین 

ببرنــد. البتــه یــ� ســازمان قــوی بــه ناگزیــر در محیــط خارج6 بــا تهدیداتــ6 روبرو خواهد شــد.
ــه اجــرا در م6 آورنــد، حالــت  اســتراتژی های WT: ســازمان هایی کــه ایــن اســتراتژی ها را ب
تدافعــ6 بــه خــود م6 گیرنــد و هدف،کــم کــردن نقــاط ضعــف داخلــ6 و پرهیــز از تهدیدات ناشــ6 
از محیــط خارجــ6 اســت. ســازمان6 کــه دارای نقــاط ضعــف داخلــ6 م6 باشــد و بــا تهدیــدات 
بســیار زیــادی در محیــط خــارج روبــرو م6 شــود، در موضعــ6 مخاطره آمیــز قــرار خواهــد گرفــت. 

در واقــع چنیــن ســازمان6 م6 کوشــد بــرای حفــظ بقــاء از فعالیت هــای خــود ب0اهــد.

۴. نتایج تحقیق
 در این بخش پاسخ سؤال های تحقیق به ترتیب ارائه م6 گردد:

۴‑١. مطالعه تطبیق/ ایران و ترکیه بر اساس مدل فرهنگ/ هافستد
در این قسمت به بررس6 تطبیق6 امتیازات ٢ کشور بر اساس مطالعات بنیاد هافستد (٢٠١٠) 

م6 پردازیم.
نمــره بعــد «فاصلــه قــدرت» در ایــران ۵٨، در ترکیــه ۶۶ اســت، کــه بیانگــر وجــود فاصلــه 
ــدرت  ــه ق ــد فاصل ــان، هن ــن می ــه در ای ــاال در هــر دو کشــور اســت و البت ــزان ب ــه می ــدرت ب ق

بیشــتری را در فرهنــگ خــود دارد.
بــرای بعــد «فردگرایــی»، نمــره ایــران ۴١، بــرای ترکیــه ٣٧ را دارد. بــه ایــن ترتیــب ایــران 
ــگ  ــی در فرهن ــزان جمع گرای ــوان کشــوری جمع گــرا شــناخته م6 شــوند و می ــه عن ــه ب و ترکی

ایــران کمــ6 بیــش از ترکیــه اســت.
ــه ۴۵ اســت. بنابرایــن، دو  ــران ۴٣، ترکی ــ6 «عقل گرایــی»، نمــره ای ــرای بعــد ســوم یعن ب
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|د کشــور ایــران و ترکیــه بــه عاطفــ6 بــودن تمایــل بیشــتری دارنــد.
در مــورد بعــد «ابهــام گریــزی»، ایــران بــا نمــره ۵٩، ترکیــه با نمــره ٨۵، تفاوت زیــادی با ی0دی7ر 
دارنــد. ایــران و ترکیــه جوامعــ6 هســتند که از ابهــام دوری کــرده و با قوانین و آداب و رســوم اســترس 

خــود را کاهــش م6 دهنــد کــه البتــه ترکیــه به طــور معنــا داری در این زمینه پیشــتاز اســت.
در خصــوص بعــد پنجــم یعنــ6 بعــد «دوراندیشــ6»، ایــران نمــره ١۴، ترکیــه نمــره ۴۶ دارند. 
نمــره بســیار پاییــن ایــران بیانگــر جامعــه ای بــه شــدت هنجــاری اســت. مــردم بــه دنبــال حقیقت 
ــت  ــوم اهمی ــنت و آداب و رس ــه س ــت. ب ــار اس ــأل بهنج ــان کام ــرز فکرش ــتند و ط ــق هس مطل

ــال موفقیت هــای ســهل الوصول م6 باشــند. ــه دنب ــده نگــر نیســتند و ب ــدان آین ــد و چن م6 دهن
‑ نمره ۴۶ برای ترکیه نشان از وضعیت6 میانه در دوراندیش6 افراد است.

در بعــد «بی قیــدی»، ایــران بــا نمــره ۴٠، جامعــه ای خــوددار را نشــان م6 دهــد کــه کمتــر بــه 
ارضــای خواســته های درونــ6، اوقــات فراغــت و تفریــح اهمیــت م6 دهنــد. ایران6 هــا خــود را بــا 

نرم هــای اجتمــاع محــدود م6 کننــد و پاســخ بــه تمایــالت درونــ6 را کاری اشــتباه م6 پندارنــد.
‑ نمره ۴٩ ترکیه در این بعد، ویژگ6 فرهنگ6 خاص6 را در مورد این بعد نشان نم6 دهد. 

در نمودار ١ مقایسه دوکشور در ابعاد مختلف فرهنگ6 هافستد نمایش داده م6 شود:

نمودار ١. مقایسه تطبیق. ویژگ. های فرهنگ. ایران، ترکیه بر اساس مدل فرهنگ. هافستد

۴‑٢. مطالعه تطبیق/ ویژگ/ های فرهنگ/ ایران،ترکیه بر اساس مطالعات گلوب
ایران  انسان6  توسعه  آن، شاخص  اطالعات  منابع جمع آوری  و  مطالعات گلوب  اساس  بر 
٠/٧۵٨ با رتبه ٧٨ در جهان، ترکیه ٠/٧٨٢ با رتبه ۶٩ م6 باشد. شاخص رقابت پذیری ایران 

۴/١، ترکیه ۴/۴ م6 باشد.
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در نمــودار شــماره ٢ مقایســه تطبیقــ6 شــاخص رقابت پذیــری و توســعه انســان6 ایــران و | د
ترکیــه نشــان داده شــده اســت:

نمودار ٢. مقایسه تطبیق. شاخص توسعه انسان. و شاخص رقابت پذیری ایران و ترکیه

در نمــودار شــماره  ٣ ایــران و ترکیــه، در بعــد فاصلــه قــدرت، انســان گرایی، برابــری جنســیت6، 
جمع گرایــی، جســارت و عمل گرایــی، نتایــج حاصــل از مطالعــات گلــوب مقایســه شــده اند.

نمودار ٣. مقایسه تطبیق. ویژگ. های فرهنگ. ایران، ترکیه بر اساس مدل مطالعات گلوب

۴‑٣. تحلیل سوات
در این بخش به بررس6 شاخص های عوامل داخل6 (نقاط قوت وضعف) و عوامل خارج6 
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|د (فرصت ها و تهدیدها) دیپلماس6 فرهنگ6 ج.ا.ا ایران پرداخته شده است. این شاخص ها در 
اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالم6 اهداف بلندمدت دیپلماس6 فرهنگ6 ج.ا.ا ایران 
اعالم گردیده است. ستون اول از میانگین نمره خبرگان برای هر عامل بدست آمده و وزن هر 
عامل بر اساس تأثیراش از کل حاصل شده و در نهایت نمره حاصل ضرب امتیاز در وزن 

م6 باشد. ستون آخر رتبه اهمیت را از نظر احتساب نمره نشان م6 دهد.
الف. فرصت های دیپلماس. فرهنگ. ایران

جدول ١. خالصه نتایج به دست آمده در مورد میزان اهمیت فرصت های دیپلماس. فرهنگ. ایران

میانگین عنوان شاخصردیف
رتبه نمرهوزنامتیاز

اهمیت

وجود اسناد هم_اری های فرهنگ.، اقتصادی،علم. ١
٣٫٠٢٠٫١٠٠٫٣٠۴۴وسیاس. 

وجود ظرفیت های فرهنگ.، ٢
٣٫١٢٠٫١٠٠٫٣٢۵٣اقتصادی،سیاس.،علم. و دین. 

٣٫۵۴٠٫١٢٠٫۴١٩١وجود اشتراکات دین.، فرهنگ. و تاریخ. ٣

وجود هم:رایی و منافع و مواضع سیاس. و ۴
٣٫٢١٠٫١١٠٫٣۴۴٢اقتصادی مشترک 

استقبال نخب:ان و مردم از فعالیت های فرهنگ. ۵
٢٫٨٧٠٫١٠٠٫٢٧۶۵ج.ا.ایران 

٢٫٨١٠٫٠٩٠٫٢۶۵۶وجود تمایل به معنویت، اخالق،دین و ایدئولوژی برتر ۶
٢٫٨١٠٫٠٩٠٫٢۶۴٧وجود اقلیت های مسلمان و شیعه ٧
٢٫١۶٠٫٠٧٠٫١۵١١٠وجود جمعیت ایرانیان مهاجر ٨

وجود محققان و دانشجویان زبان و ادبیات فارس.، ٩
٢٫١٧٠٫٠٧٠٫١۵٢٩ایران شناس. و اسالم شناس. 

وجود ام_انات و پیشینه فعالیت های فرهنگ. ١٠
٢٫٠٠٠٫٠٧٠٫١٣۴١١ج.ا.ایران 

٢٫١٨٠٫٠٧٠٫١۵٣٨وجود تصویر مثبت از ج.ا.ایران ١١
١٢/٨٠۴جمع١٢
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ب. تهدید های دیپلماس. فرهنگ. ایران| د
جدول ٢. خالصه نتایج به دست آمده در مورد میزان اهمیت تهدیدهای دیپلماس. فرهنگ. ایران

ف
میانگین عنوان شاخصردی

رتبه نمرهوزنامتیاز
اهمیت

٢٫۴٢١٠٫٠٧١٠٫١٧١١٠محدودیت ها، مالحظات و حساسیت های سیاس. و امنیت.١
٢٫۴٧۵٠٫٠٧٢٠٫١٧٩٩محدودیت ها، مالحظات و حساسیت های قوم. و مذهبی٢
٢٫٧٩٢٠٫٠٨٢٠٫٢٢٨٧واگرایی حاکمیت و مقامات جامعه میزبان نسبت به ایران ٣
٢٫٣۵٢٠٫٠۶٩٠٫١۶٢١١فقدان تفاهم نامه ها و اسناد قانون. برای هم_اری ۴
٢٫٧٣١٠٫٠٨٠٠٫٢١٨٨وجود جریان های فکری و فرهنگ. مخالف ج.ا.ایران ۵
٢٫٩٠٨٠٫٠٨۵٠٫٢۴٧۶وجود افکار و تمایالت اسالم هراس.، شیعه هراس. و ایران هراس.۶
٢٫٩٣٠٠٫٠٨۶٠٫٢۵١۵استعالی فکری و فرهنگ. غرب ٧

تبلیغات مسموم و رسانه ای جریان های مخالف،رقیب و دشمن ٨
٢٫٢۵٩٠٫٠۶۶٠٫١۴٩١٢بر علیه ایران

٣٫٣٠١٠٫٠٩٧٠٫٣١٩٢محدودیت ام_انات فرهنگ. ج.ا.ایران٩
٣٫٢٠٧٠٫٠٩۴٠٫٣٠١۴عدم هم:رایی نمایندگ. های سازمان های مختلف ایران ١٠
٣٫٢۴۵٠٫٠٩۵٠٫٣٠٨٣وجود تصویر منف. از ج.ا.ایران ١١
٣٫۵٨٠٠٫١٠۵٠٫٣٧۵١عدم حمایت نمایندگ. های سیاس. ایران در خارج از کشور١٢
١٢/٩٠٨جمع١٣

ج. نقاط قوت دیپلماس. فرهنگ. ایران
جدول ٢. خالصه نتایج به دست آمده در مورد میزان اهمیت نقاط قوت دیپلماس. فرهنگ. ایران

میانگین عنوان شاخصردیف
رتبه نمرهوزنامتیاز

اهمیت

١٫۶٢۴٠٫١۶٢٠٫٢۶٣۴علوم و معارف اسالم.(قرآن،حدیث و سیره معصوم)١
٢٫٠٠٠٠٫٢٠٠٠٫٣٩٩١منابع فرهنگ. و تمدن.٢
١٫٧۴١٠٫١٧۴٠٫٣٠٢٢منابع هنری٣
١٫۶٢۵٠٫١۶٢٠٫٢۶٣٣منلبع تخصص. و نیروی انسان. متخصص۴
١٫۵١٧٠٫١۵١٠٫٢٢٩۵منابع و تولیدات رسانه ای۵
١٫۵١۶٠٫١۵١٠٫٢٢٩۶ایرانیان و شیعیان خارج از کشور۶
١١/۶٨٧جمع٧
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|د د. نقاط ضعف دیپلماس. فرهنگ. ایران
جدول ٣. خالصه نتایج به دست آمده در مورد میزان اهمیت نقاط ضعف دیپلماس. فرهنگ. ایران

میانگین عنوان شاخصردیف
رتبه نمرهوزنامتیاز

اهمیت

عدم وجود مبان. نظری مدون و پایدار با تعاریف ١
١٫٧۴١٠٫١١۴٠٫١٩٩۴دقیق

عدم سیاست گذاری بر مبنای اطالعات دقیق و وجود ٢
١٫٧۴٢٠٫١١۴٠٫١٩٩۳سیاست های ناهماهنگ

١٫٨٨٨٠٫١٢۴٠٫٢٣۴۲  وجود قوانین ناکارآمد، ناهماهنگ و بازدارنده3

۴
عدم کارآمدی و اثربخش. ساختارها، تعدد سازمان ها 
و نهادهای مسئول و عدم هماهنگ. و ی_پارچ:. بین 

آنها
١٫۶٩٢٠٫١١١٠٫١٨٨۳

عدم کفایت و توانایی مدیران برای شناسایی مسئله و ۵
١٫۵١٧٠٫٠٩٩٠٫١۵١۶پاسخ به چالش

ناکارآمدی برنامه های عملیات. و ناهماهنگ. اجزای ۶
٢٫١٣٠٠٫١۴٠٠٫٢٩٧۱برنامه

١٫۶٢۵٠٫١٠۶٠٫١٧٣۵فقدان نظام نظارت. و نظام ارزیابی عمل_رد٧

١٫۵١۶٠٫٠٩٩٠٫١۵١۷فقدان نیروی انسان. متخصص و آموزش دیده٨

١٫۴١۴٠٫٠٩٣٠٫١٣١۸فقدان منابع مال. کاف.٩

١١/٧٢٠جمع١٠

۴‑۴. انتخاب استراتژی مناسب دیپلماس/ فرهنگ/ جمهوری اسالم/ ایران
(EFE).ماتریس ارزیابی عوامل خارج

(EFE).جدول ۴. ماتریس ارزیابی عوامل خارج 

نمرهوزنعوامل خارج.

EFE
١٢/٨٠۴فرصت
١٢/٩٠٨تهدید

٢٢/٨۵۶جمع
EFE=2/856  ٢/٨۵۶ = .مره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارج
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ماتریس ارزیابی عوامل داخل.(IFE)| د
(IFE).جدول ۵. ماتریس ارزیابی عوامل داخل

نمرهوزنعوامل خارج.

IFE
١١/۶٨٧قوت

١١/٧٢٠ضعف
٢١/٧٠٣جمع

IFE=1/703  نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخل. =  ١/٧٠٣

١) نمــره نهایــی بیــش از ٢/۵، در ماتریــس ارزیابــی عوامــل خارج6،بیانگــر ایــن اســت کــه 
ــد  ــری از ایــن فرصت هــا، م6 توان ــوده و بهره گی فرصت هــای ســازمان از تهدیداتــش بیشــتر ب
آینــده بهتــری بــرای آن فراهــم کنــد. بنابرایــن نهــاد دیپلماســ6 فرهنگــ6 ایــران از نظــر عوامــل 

خارجــ6 از فرصت هــای بیشــتری برخــوردار اســت.
٢) نمــره نهایــی کمتــر از ٢/۵، در ماتریــس ارزیابــی عوامــل داخلــ6، بیانگــر ایــن اســت کــه 
ســازمان از نظــر عوامــل درونــ6 دارای ضعــف م6 باشــد. بنابرایــن، نهــاد دیپلماســ6 فرهنگــ6 

ایــران از نظــر عوامــل داخلــ6 از حــد متوســط پایین تــر اســت.
اســتراتژی محافظــه کارانــه (WO): هــدف از ایــن اســتراتژی ها ایــن اســت که نهاد دیپلماســ6 
ــاط  ــد، نق ــارج ب0وش ــط خ ــود در محی ــای موج ــرداری از فرصت ه ــا بهره ب ــران ب ــ6 ای فرهنگ

ضعــف داخلــ6 را بهبــود بخشــد.
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|د (SWOT)نمودار ۴. ماتریس سوات

عوامل داخل.

عوامل خارجى

(S)نقاط قوت(W) نقاط ضعف

S١ علوم و معارف 
اسالم6(قرآن،حدیث و سیره 

معصوم)
S٢ منابع فرهنگ6 و تمدن6

S٣ منابع هنری
S۴ منلبع تخصص6 و نیروی 

انسان6 متخصص
S۵ منابع و تولیدات رسانه ای

S۶ ایرانیان و شیعیان خارج از 
کشور

W١ عدم وجود مبان6 نظری 
مدون و پایدار با تعاریف دقیق
W٢ عدم سیاست گذاری بر 
مبنای اطالعات دقیق و وجود 

سیاست های ناهماهنگ
W٣ وجود قوانین ناکارآمد، 

ناهماهنگ و بازدارنده
W۴ عدم کارآمدی و اثربخش6 
ساختارها، تعدد سازمان ها و 

نهادهای مسئول و عدم هماهنگ6 
و ی0پارچ67 بین آنها

W۵ عدم کفایت و توانایی 
مدیران برای شناسایی مسئله و 

پاسخ به چالش
W۶ ناکارآمدی برنامه های 

عملیات6 و ناهماهنگ6 اجزای 
برنامه

W٧ فقدان نظام نظارت6 و 
ارزیابی عمل0رد 

W٨ فقدان نیروی انسان6 
متخصص و آموزش دیده

W٩ فقدان منابع مال6 کاف6 
(O)استراتژى مبتنى بر نقاط قوت و فرصت ها

(SO)ضعف

استراتژى مبتنى بر نقاط ضعف و 

(WO)فرصت ها

O١ وجود اسناد هم0اری های 
فرهنگ6، اقتصادی، علم6 و سیاس6 
O٢ وجود ظرفیت های فرهنگ6، 
اقتصادی، سیاس6، علم6 و دین6 

O٣ وجود اشتراکات دین6، 
فرهنگ6 و تاریخ6 

O۴ وجود هم7رایی و منافع و 
مواضع سیاس6 و اقتصادی مشترک

١) تقویت ارتباط با ایرانیان خارج 
از کشور و استفاده از ظرفیت 

ایشان
٢) معرف6 و عرضه منابع 

فرهنگ6، هنری و تاریخ6 در 
غالب جاذبه های گردش7ری و 

جذب گردش7ر
٣) تخصیص بهینه منابع مال6

١) گسترش مناسبات 
و هم0اری های 

فرهنگ6،اقتصادی،علم6،سیاس6
٢) تقویت و تأکید بر اشتراکات 

دین6، فرهنگ6 و تاریخ6
٣) آموزش و تربیت نیروی انسان6 

متخصص در همه سطوح
۴) بازنگری در قوانین و رفع موانع 

موجود
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ادامۀ نمودار ۴.  ماتریس سوات(SWOT)| د

(O)استراتژى مبتنى بر نقاط قوت و فرصت ها

(SO)ضعف

استراتژى مبتنى بر نقاط ضعف و 

(WO)فرصت ها

O۵ استقبال نخب7ان و مردم از 
فعالیت های فرهنگ6 ج.ا.ایران

O۶ وجود تمایل به 
معنویت،اخالق،دین و ایدئولوژی برتر
O٧ وجود اقلیت های مسلمان و شیعه 
O٨ وجود جمعیت ایرانیان مهاجر 
O٩ وجود محققان و دانشجویان 
زبان و ادبیات فارس6،ایران شناس6 

و اسالم شناس6 
O١٠ وجود ام0انات و پیشینه 
فعالیت های فرهنگ6 ج.ا.ایران 

O١١ وجود تصویر مثبت از ج.ا.ایران

۴) ارتقای کیف6 و کم6 
محصوالت فرهنگ6

۵) ارتقای برنامه های بازاریابی 
محصوالت فرهنگ6 و هنری

۵) تقویت هماهنگ6 بین 
دستگاه های مختلف 

۶) حمایت و تقویت کرس6 های 
زبان فارس6 و ایران شناس6

(T) استراتژى مبتنى بر نقاط قوت و تهدیدها

(ST) تهدیدها

استراتژى مبتنى بر نقاط ضعف و 

 (WT) تهدیدها

T١محدودیت ها، مالحظات و 
حساسیت های سیاس6 و امنیت6

T٢ محدودیت ها، مالحظات و 
حساسیت های قوم6 و مذهبی

T٣ واگرایی حاکمیت و مقامات 
جامعه میزبان نسبت به ایران 

T۴ فقدان تفاهم نامه ها و اسناد 
قانون6 برای هم0اری 

T۵ وجود جریان های فکری و 
فرهنگ6 مخالف ج.ا.ایران 

T۶ وجود افکار و تمایالت اسالم 
هراس6، شیعه هراس6 و ایران هراس6

T٧ استعالی فکری و فرهنگ6 
غرب 

T٨ تبلیغات مسموم و رسانه ای 
جریان های مخالف،رقیب و دشمن 

بر علیه ایران
T٩ وجود تصویر منف6 از ج.ا.ایران

١) تقویت و حمایت از 
برنامه های معرف6 فرهنگ و هنر 

ایران
٢) ارتقای تولیدات رسانه ای برای 

معرف6 ایران
٣) تقویت مناسبات فرهنگ6، 

اقتصادی، علم6 و امنیت6
۴) حمایت مال6 و تقویت 

نمایندگ6 های دولت6 و غیر دولت6 
ایران در خارج

١) بازنگری در سیاست ها،روش ها 
و برنامه ها

٢) ایجاد سیستم ارزیابی عمل0رد
٣) تخصیص بهینه منابع مبتن6 بر 

ارزیابی عمل0رد
۴) تقویت هم0اری های فرهنگ6، 

علم6، امنیت6 و سیاس6
۵) حمایت از برنامه های معرف6 

فرهنگ و هنر ایران
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|د ۵.پیشنهادهای  کاربردی
انجام شده در  نیز بررس6 های  ادبیات تحقیق و مطالعات تطبیق6 و  یافته های  به  با توجه   
خصوص محیط داخل6 و خارج6 دیپلماس6 فرهنگ6 ایران و تعیین موقعیت استراتژی� آن به 
عنوان موقعیت محافظه کارانه، پیشنهاد م6 شود؛ سیاستگذاران دیپلماس6 فرهنگ6 جمهوری 
به  نسبت  باالدست6،  اسناد  در  شده  تعیین  اهداف  و  آرمان ها  به  تقید  ایران ضمن  اسالم6 

پیشنهادهای زیر اقدام نمایند:
١. تبیین مبان6 و مفاهیم مشترک و قابل درک در مورد سیاست ها و خط مش ها؛

٢. تجدید نظر در سیاست های اتخاذ شده فعل6؛
٣. بازنگری در قوانین و حذف قوانین بازدارنده؛

۴. ایجاد اتاق فکر دیپلماس6 عموم6 ایران در باالترین سطح؛ 
۵. کاهش تعداد دستگاه های مسئول دیپلماس6 فرهنگ6 و ایجاد هماهنگ6 بین آنها؛

۶. استقرار نظام ارزیابی عمل0رد؛ 
٧. آموزش نیروی انسان6 متخصص، آشنا به علوم مدیریت، ارتباطات و روابط بین الملل 

و فنون عارضه یابی و حل مسئله؛
٨. اصالح ساختارهای سازمان6 و تالش در جهت ارتقای بهره وری و پویایی سازمان6 با 

استفاده از فنون مدیریت6؛
٩. اتخاذ روی0رد تخصیص منابع بر اساس ارزیابی عمل0رد؛

١٠. انجام مطالعات و تحقیقات بازاریابی در خصوص تعیین کشورهای هدف؛ 
١١. ارتقای فعالیت های آگاه سازی و تبلیغات و معرف6 ظرفیت ها و منابع فرهنگ6 و هنری ایران؛

١٢. ارتقای تولیدات و عرضه محصوالت فرهنگ6 و هنری در بازارهای هدف؛
١٣. استفاده از فناوری های ارتباط6 نوین و شب0ه های اجتماع6؛

١۴. استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای تقویت تبادالت مردم با مردم؛
١۵. تقویت حضور ایران در مجامع بین الملل6 و کسب کرس6 های مهم در این مجامع؛

١۶. جذب دانشجویان خارج6 از کشورهای هدف جهت تحصیل در ایران و اختصاص 
بورس برای رشته های زبان فارس6 و ایران شناس6؛

١٧. حمایت و تقویت نهادهای مدن6 و سازمان های مردم نهاد؛
١٨. برنامه ریزی جهت توسعه تبادل گردش7ر بین ایران و کشورهای هدف؛

١٩. ارتقای کم� ها و مشارکت های مال6، علم6 و مشاوره ای در پروژه های بین الملل6؛
٢٠. جدیت در اجرایی کردن تفاهم نامه های بین کشوری.
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