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 چکیده

ها در این زمینه، طراحی الگوی اقناعی ضعفای برای کشورمان و بروز برخی با توجه به اهمیت دیپلماسی رسانه

 رویكردبا  راستا ایندر . استبه عنوان هدف این پژوهش تعیین شده  ای جمهوری اسالمی ایراندیپلماسی رسانه

 و عمیق مصاحبهبرتر حوزه دیپلماسی و رسانه،  نخبگان از نفر 17(، با تئوری گراندد) بنیاد داده ظریهن روش و کیفی

بین مداوم  مقایسهو ا تحلیل هداده ،انتخابی و محوری باز، کدگذاری مرحله سه طیدر ادامه . است شدهانجام  باز

 هاداده تحلیل و تجزیه. استو در نهایت الگوی مورد نظر در قالب مدل پارادایمی استخراج شده  شده آنها انجام

الگوی اقناعی  پدیده محوری این الگو، اقناع افكار عمومی در راستای منافع ملی است. همچنین راهبردهای داد نشان

 ،یجهان سطح در هارسانه ارتقاء رسانه، با دولت یاقناع ارتباطشامل  ای جمهوری اسالمی ایراندیپلماسی رسانه

 یبرخدر این زمینه الزم است  و است یخارج نخبگان و هارسانه ،یمدن جامعه و فرهنگ تیظرف از استفاده

 ،یخارج استیس و کارآمدی توق که نجاستیا مهم نكته البته شود؛ گرفته کار به زین یتیریمد و یاتیعمل یهاکیتاکت

 حاصل ی در این راستاعموم افكار و کنشگران اقناع و یمل اجماع تینها درتا  است رسانه یپلماسید در قیتوف الزمه

ها و اصالح روابط این دو نهاد، تر نیز ارائه شده که برای ارتقاء دیپلماسی، ارتقاء رسانهدر ادامه مدلی اجرایی .شود

 به هارسانه-پلماتید کردن فعالبا  هک کنندههماهنگ و استگذاریس ستادراهكارهای عملیاتی دارد، از جمله یک 

 .پردازدمیهماهنگی 

 ای، الگوی اقناعی، دیپلماسی، رسانه، اقناعرسانهدیپلماسی واژه های کلیدی: 
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 مقدمه

های متنوع قدرت ملی، از منابع طبیعی و سرمایه در قرن بیست و یکم، با شکل گرفتن مولفه

های رهبران و نخبگان کشورها، انسانی تا فناوری و قدرت نظامی و موارد دیگر، از مهمترین دغدغه

ها برای شکل دادن قدرت ملی کرد. استفاده را از این مولفه توان بهتریناین است که چگونه می

 که داندمی ملی قدرت عامل مهمترین» را دیپلماسی ( 247 :1384)مورگنتا  در این میان، هانس

 مواد و منابع در خودکفایی جغرافیایی، موقعیت نظیر ملی قدرت کنندهتعیین عوامل دیگر همه

 و کند می ترکیب منسجم ایمجموعه صورت به را جمعیت و نظامی آمادگی صنعتی، تولید خام،

  «.دهد می وزن و جهت آنها به

ها از سیاست تا اقتصاد ای ایران، بسیاری از عرصههای هستهدر دو دهه اخیر که پرونده فعالیت

ویژه قدرتهای و معیشت اکثریت مردم را تحت تاثیر قرار داده، تاثیر نوع مذاکره با دیگر کشورها، به

اسی و جهانی برای مردم ایران ملموس شده است. از همین رو مردم کشورمان با مفهوم دیپلم

ای برجام اتفاق افتاد، گرچه در نهایت اهمیت آن ناآشنا نیستند. آنچه در موضوع توافق هسته

نتوانست همه دستاوردهای مورد انتظار را به ثمر بنشاند، اما برای اهل فن جایگاه دیپلماسی و 

 مذاکره برای دفاع از منافع ملی و حفظ حقوق یک کشور را آشکارتر نمود. 

های نوین که همه چیز را در دنیای امروز تحت تاثیر ، ظهور و قدرت گرفتن رسانهدر این میان

 یبسترها که یاشبکه جهان درخود قرار داده، بر دیپلماسی هم تاثیر جدی داشته است؛ چون 

 را شبکه به آنها وستنیپ و یردولتیغ گرانیباز رشد و عیسر یریگشکل نهیزم یارسانه و یارتباط

 نینو یهایتکنولوژ و یاجتماع یهارسانه نیا از یریگبهره با جز یپلماسید اند،ساخته فراهم

   (1396 همکاران، و یعامل. )داشت نخواهد یابیکام و یریگشکل امکان یارتباط

 اثبات سپس و یمعرف یارتباط یهاشبکه در را قدرت ارتباطات، قدرت کتاب در کاستلز مانوئل

 مخاطب ذهن ریتسخ و یبندچارچوب ،یرسازیتصو با یارسانه و یارتباط یهاشبکه که کندیم

 در را قدرت کاستلز. کنندیم قدرت اعمال ،یعموم افکار در خود نظر مورد یمعن کاشت و

 او نظر از و داندیم گرانید به یاجتماع گرانیباز یارزشها و اراده لیتحم یبرا یارتباط یتوانمند

 یاجتماع گرانیباز ماتیتصم بر سازدیم قادر را یاجتماع گریباز که است یارتباط یتیظرف قدرت»

 «.باشد او یارزشها و منافع و توانمند گریباز اهداف نفع به که یصورت به بگذارد؛ ریتاث گرید

 کردن متعهد برای هاراه خطرترینکم از یکی ایرسانه توان گفت دیپلماسیمی (1393 کاستلز،)

 میان و آنها با پایدار و مدت طوالنی یهاپیمان و قوی روابط ساخت نیز و خارجی مخاطبان



   3 رانیا یاسالم یجمهور یارسانه یپلماسید یبرا یاقناع یالگو یطراح   

گرانبها و  نه تنها نظامی نیروی از برداریبهره که عصر کنونی به ویژه در. آنهاست یهادولت

از تأثیرگذاری آن هم کاسته شده و بسیاری اوقات، ادراک و تصویر برساخته  زاست، بلکههزینه

تر از خود واقعیت کنندهجهانی از یک کشور و عملکردش، تعیینشده در افکار عمومی جامعه 

 ملی منافع و اهداف به ای بهترین مسیرها را برای دستیابیرسانه است. در این شرایط دیپلماسی

 ( 1393ساداتی، . )کندمی فراهم

 

 بیان مساله و ضرورت پژوهش

ای گفته شد، طبعا برای نظامی چون آنچه به صورت کلی درباره اهمیت دیپلماسی رسانه

های خاص هویتی، تحت فشارهای مختلف است و در جمهوری اسالمی ایران که به دلیل ویژگی

در نگاه اول تواند تن به انزوا دهد، از ضرورت بیشتری برخوردار است. با این حال عین حال نمی

ها، مقامات مرتبط و نیز فعالیت ای جمهوری اسالمی، شامل رسانهد مجموعه رسانهرسبه نظر می

ای ندارد های اجتماعی، خروجی منسجم و کارآمدی در مسیر دیپلماسی رسانهافراد موثر در شبکه

 تر دارد. آزمایی دقیقکه البته این مدعا نیاز به بررسی و راستی

و بخشهایی  برندرا بدون وقوف به معنایش به کار می« 1ایدیپلماسی رسانه»بسیاری ترکیب گرچه 

رسد این مفهوم هنوز در جمهوری اسالمی ، اما به نظر میبه این عنوان وجود دارد 2رسمی نیز

  (1392)سلطانی فر، عملیاتی نشده است.

های دستگاه دیپلماسی کشور با استفاده از بخشی جدی از فعالیتبه بیان دیگر، در حالی که 

های خبری، توئیتر و صفحات المللی، مصاحبه با شبکههای بینهایی چون رادیو و تلویزیونرسانه

هایی که در این زمینه باید دنبال رود، استفادۀ صحیح از این ابزارها و خط مشیمجازی به پیش می

اقض چراکه فارغ از رویکردهای مختلف و بعضا متنکنند، به یک ضرورت اصلی تبدیل شده است. 

رسد در میان کند، به نظر میها و مقامات ایران که گاه اثر کار یکدیگر را خنثی میمجموعه رسانه

طیف همسو هم هماهنگی و تقسیم کار که الزمه کارآمدی است، صورت نگرفته است. در چنین 

مشخص  ای که در آن برنامه و کارویژه هر بخششرایطی ارائه یک مدل اقناعی برای دیپلماسی رسانه

 رسد.باشد، راه عملیاتی کردن این دیپلماسی است و ضروری به نظر می

 

                                                   
1 Media Diplomacy 
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 های پژوهشهدف و پرسش

ای دستگاه سیاست خارجی ها و عملکرد دیپلماسی رسانهدر این پژوهش با هدف شناخت آسیب

جمهوری اسالمی و پیشنهاد یک مدل و خط مشی اجرایی مناسب برای بهبود آن، تالش شد از 

مصاحبه با نخبگان فعال در عرصه دیپلماسی و رسانه، مشکالت و خالها را احصا کرده و برای طریق 

ای جمهوری و با هدف ارائه راه حلی جامع برای ارتقاء دیپلماسی رسانه حل آنها راهکار ارائه دهیم

 بپردازیم.« ای در جمهوری اسالمی ایرانالگوی اقناعی دیپلماسی رسانه»طراحی اسالمی، به 

جمهوری در ای دیپلماسی رسانهاقناعی الگوی  با این وصف، پرسش اصلی این پژوهش آن است که

 های فرعی نیز هستیم:و در همین مسیر، به دنبال پاسخ به این پرسش استچگونه اسالمی 

 ها و نقاط قوت و ضعفی دارد؟کشور در شرایط کنونی چه آسیبای دیپلماسی رسانه -1

 چه مواردی هستند؟ ای در جمهوری اسالمیکاربردی دیپلماسی رسانهمدل های مولفه -2

 

 پیشینه پژوهش

، اما پژوهشی که در آن شدهانجام های متعددی پژوهشای، در خصوص دیپلماسی رسانه

ای جمهوری اسالمی ایران ارائه شده باشد، یافت نشد و طبعا پژوهشی الگویی برای دیپلماسی رسانه

 ای کشورمان هم در اختیار نیست. برای دیپلماسی رسانهحاوی الگوی اقناعی 

 توسعه زمینه در ایرسانه دیپلماسی ارتقای راهبردهای»در پژوهش  (1397فرد ) امین

 ارتقای برای راهبردها ترینمناسب رقابتی راهبردهای داده ، نشان«پسابرجام در ایران فرهنگی

 پیام بندی بسته در معنایی یکپارچگی»را  راهبردها ترین مهم است و ا. ا. ج ایرسانه دیپلماسی

 تک از عبور بر تأکید» و« شناختی پارازیت از موقع به فرار و ادراک مدیریت برای ا. ا. ج هایرسانه

 ذکر کرده است. « ایرسانه دیپلماسی در گفتگو به گویی

 دولت موردی مطالعه)اسالمی جمهوری خارجی سیاست درای رسانه دیپلماسی»پژوهش 

 دیپلماسی ویژه یهارسانه طراحی موجود، ایرسانه ظرفیت از بهینه استفاده محور سه« یازدهم(

 نقشه تدوین چون مواردی و داده پیشنهاد دولت به را خصوصیای رسانه یهاشبکه گسترش و

 و ایمنطقهای رسانه سازمانهای با قرارداد عقد وای رسانه دیپلماسی ای بهشبکه و ملی نگاه راه،

 (1393طباطبایی،  )مبینی و .است کرده طرح را جهانی

، معتقد است «ایرانای رسانه دیپلماسی فهم»های خارجی، پژوهشی با عنوان در پژوهش

 بوروکراتیک مدل بر مبتنی و دارد سرد جنگ زمان سنتی منطق در ریشه ایرانای رسانه دیپلماسی

. نیست کشورهاست، دیگر در یافتهتوسعه جدید ایرسانه هایسیاست مشخصه که کارآفرینی

(Pahlavi, 2012 ) دیپلماسی و نامتقارن استراتژی: ایران»سال بعد در مقاله  8همین نویسنده 



   5 رانیا یاسالم یجمهور یارسانه یپلماسید یبرا یاقناع یالگو یطراح   

 افغانستان بحرین، عراق، در غیررسمی و رسمی نیمه رسانه صد حدود ایران از به استفاده« ایتوده

 مجموعه با نرم قدرت طریق از نفوذ برای فیسبوک و توییتر اجتماعی یهاشبکه از فعال و استفاده

 (Pahlavi, 2020)بگیرد.  پیشی متحده ایاالت کند که با آنها توانسته ازاشاره می ابزارها از وسیعی

« ایران اسالمی جمهوریای رسانه دیپلماسی درای رسانه نوین یهاتکنولوژی نقش»پژوهش 

را ارائه کرده و  «ایشبکه دیپلماسی» دکترین کاستلز و فوکو علمی میراث از گیریبهره هم با

 اعضای و هاشبکه بسیج و اقناع گیری،ارتباط تشکیل، شناخت، ایشبکه معتقد است دیپلماسی

 توصیه اجرایی این پژوهش،. است دیپلماسی برای شدهاهداف تعریف به رسیدن راستای در آنها

 نهادها این ساختار بعد، تجدید مرحله و در دولت محور از دیپلماسی ملی دیپلماتیک نظام تفکیک

( همچنین 1396)عاملی و همکاران،  .است ایشبکه دیپلماسی ماهیت با مرتبط نهادهای تشکیل و

 خارجه امور وزارت درای رسانه دیپلماسی مطلوب الگوی»( با عنوان 1399شفیعی ) نامه مریمپایان

 که رصد، کرده وزارت خارجه را تدوینای رسانه دیپلماسی مطلوب الگوی« ایران اسالمی جمهوری

 از واکنش، و ارزیابی و ارتباطی مسیر انتخاب ای،رسانه فکر اتاق در پیام پردازش رسانه، با ارتباط

 .هستند پیشنهادی مدل بخشهای

 

 ای چیست؟دیپلماسی رسانه

رباز مورد استفاده بوده و در چهار دهه اخیر وارد ای به معنای عام آن، از دیدیپلماسی رسانه

ای آورده شده که وجه ادبیات علمی شده است. در جدول زیر، انواع تعاریف از دیپلماسی رسانه

ها در سیاست خارجی است و افتراق آنها در جایگاه رهبران آفرینی رسانهمشترک آنها، نقش

 هاست. کشورها در استفاده از رسانه

 

 ایتعریف دیپلماسی رسانه پژوهشگر

  خارجی سیاست پیشبرد و پویایی برایها رسانه کاربرد معتمدنژاد

  کنندمی بازی کشورها میان دیپلماتیک فعالیتهای در هارسانه که نقشی راماپراساد

 ماتیتصم بر یرگذاریتاث جهت یعموم افکار و استمدارانیس بر رسانه نفوذ کوهن

 یاسیس مهم

 گیریهای تصمیم و مذاکرات بر نوین جهانی هایرسانه تأثیرگذاری کانال موالناحمید 

 خارجی سیاست
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  آذر خرازی

 

 پیشبرد و تحلیل منظور به هادیپلمات و رهبران سوی از هارسانه کاربری

 خارجی سیاست و دیپلماسی

 خارجی سیاست ارتقای و تکمیل برای هارسانه کارگیری به اردستانی

 خارجی سیاست ترویج و بیان جهت درها رسانه از استفاده هرگونه  ابو

  گیلبوا

 

 مذاکرات، در منافع بیان منظور به رهبران توسطها رسانه از استفاده

 توافقات از عمومی حمایت بسیج و اعتمادسازی

 ایتعاریف دیپلماسی رسانه -1جدول 

 

ها آفرینی رسانهای و نقشدیپلماسی رسانهآنچه در این پژوهش مورد نظر است، نگاهی عام به 

راستا با رویکرد رهبران سیاسی ها همدر زمینه سیاست خارجی است، حتی اگر این نقش رسانه

کاهد و برای پیشبرد سیاست خارجی یک کشور، باید به یک کشور نباشد، از تاثیرگذاری آن نمی

 مدیریت آن هم اندیشید.

 

 اینهرسا و ضرورت دیپلماسی اهمیت

در مقطعی که رقابت شدیدی بر سر قدرت جهانی جریان دارد، برخی پژوهشگران، دیپلماسی 

 قدرت اکنون دیپلماتیک عرصه با ارتباط کنند. درای را عنصر محوری قدرت ارزیابی میرسانه

 تصویر ارائه و ملی هویت ایجاد برای آن ایرسانه دیپلماسی استعداد و توان در کشور یک جهانی

 با تغییر دیپلماسیتوان گفت، ( در واقع می42: 1386)خرازی آذر،  است. نهفته المللیبین مکمل

 یهاشبکه رهبری مقام به را خودها رسانه نوین، هایبه دست رسانه خارجی سیاست هدایت نحوۀ و

)خرازی آذر،  .اندداده ارتقاها عرصه سایر و مالی اقتصادی، فرهنگی، دیپلماتیک، سیاسی، جهانی

1393: 50) 

گیلبوا هدایت سیاست خارجی را در دو سطح سیاستگذاری و تعامل و دیپلماسی دانسته و 

آفرینی ( او نقش13: 1388اند. )گیلبوا، ها هر دو مرحله را تحت تاثیر قرار دادهمعتقد است رسانه

 فشار، عامل ه،کنندعامل کنترل نوع شامل به چهار را خارجی سیاست در ارتباطات جهانی

 کند.می مطابق جدول زیر تقسیم ابزاری عامل و گرمیانجی

 

 

 



   7 رانیا یاسالم یجمهور یارسانه یپلماسید یبرا یاقناع یالگو یطراح   

 مفهوم زمینه عملکرد نوع عامل

جابجایی  کنندهکنترل

 سیاستگذاران

مداخله نظامی 

 بشردوستانه

 انانتاثیر سی

تحمیل فشار بر  عامل فشار

 سیاستگذاران

 سیاست بی وقفه سازیتصمیم

عامل 

 میانجیگر

داللی سیاسی  المللیمیانجیگری بین میانجیگری

 المللیبین

ترویج مذاکرات و  عامل ابزاری

 توافقات

 ایدیپلماسی رسانه حل مناقشات

 (1388بندی بازیگران و مفاهیم در سیاست خارجی )گیلبوا، طبقه -2جدول 

 

 
 ایرسانهغیر فضای در دیپلماتیك گیریتصمیم ساختار -1 نمودار

 

 اطالعات انتقال ازطریق نخست، بگذارند: تأثیر تصمیمات این بر توانندمی طریق دو به هارسانه

 بازنمایی طریق از دوم،. کنندمی مداخله افراد تصمیمات کیفیت و نوع در موجود واقعیات به مربوط

 را رابطه این. گذارندمی تأثیر دیپلماتیک گیریتصمیم فرآیند بر موجود واقعیات برساختن یا

 هارسانه حداقلی تأثیر به تأثیر عدم از آن طی که کشید تصویر به نمودار چند چارچوب در توانمی

 فرآیند بر( واقعیات برساختن و اطالعات انتقال)آنها  حداکثری تأثیر سرانجام و( اطالعات انتقال)

 (1۰2، 139۰ ممقانی، طباخی)به نقل از  (Naveh, 2002) .رسیممی دیپلماتیک گیریتصمیم

 

 روش پژوهش

 روش ایم و در میان روشهای کیفی،پژوهش، از روش کیفی استفاده کرده این انجام برای

 

 رویداد

 

 

 گیریتصمیم

درونداد 

مشی خط

 دیپلماتیک

 بازخورد

 بازخورد
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است هایی کشف یک تئوری از دل داده است؛ این روش به دنبال شده انتخاب 1ایزمینه تئوری

  (Glaser and Strauss, 1967: 2) .انددست آمدهه مند از تحقیقات اجتماعی بکه به صورت نظام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایرسانه فضای در دیپلماتیك گیریتصمیم ساختار -2ر نمودا

 

 است ایران اسالمی جمهوریای رسانه دیپلماسی در متمرکز روش، این با پژوهش این انجام

 و نظرانصاحب از استفاده با توانمی و دارد را خود فرد به منحصر بعضا و خاص هایویژگی که

 مفید و کارآمد توضیح برای کلی تصویری خلق بر عالوه رسانه، و دیپلماسی کلیدی مطلعان

 این برای جامع مدلی به علمی روش با اسالمی، جمهوریای رسانه دیپلماسی کنونی وضعیت

 از نگری جانبه همه این و کندمی کمک مختلف یهاجنبه دیدن به روش این شد؛ نزدیک عرصه

مرحله است: طراحی تحقیق، جمع آوری  5نظریه بنیادی شامل  .است سیاستگذاری اصول

 (58: 1381ها و مقایسه با ادبیات. )ذکایی، ها، تحلیل دادهاطالعات، مرتب کردن داده

 

 گیریروش نمونه و جامعه آماری

، )هدف پژوهشهای کمی( هاهای کیفی به جای تعمیم یافتهنمونه گیری در پژوهشهدف از 

انتخاب مشارکت کنندگان با هدف دستیابی به  و یق از پدیده مورد بررسی استکسب درک عم

                                                   
1 Grounded Theory 

 

 رویداد

 

 

 گیریتصمیم

 حیطیدرونداد م

مشی خط

 دیپلماتیک

 بازخورد

 بازخورد

 ایمحیط رسانه

 ایمحیط رسانه

 گیرتصورات و ذهنیت تصمیم

 ها()فضای متأثر از رسانه 
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گیری هدفمند به معنای شود. نمونهبیشترین اطالعات در مورد پدیده مورد بررسی انجام می

گیری به انتخاب هدف دار واحدهای پژوهش برای کسب دانش یا اطالعات است. این نوع نمونه

سعی در شناخت بهتر هر پدیده در زمینه خاص دارد.  ،تعمیم نتایج ایجاد قوانین ثابت یا جای

گیری در نظر گرفته های کیفی به عنوان استاندارد طالیی پایان نمونهاشباع داده در پژوهش

 (1391، های کیفیهادی رنجبر و همکاران، نمونه گیری در پژوهش. )شودمی

هایش را گردآوری و کدگذاری و تحلیل هگیری نظری، تحلیلگر به طور همزمان داددر نمونه

هایی را در مرحله بعدی گردآوری، و آنها را کجا پیدا کند، تا گیرد چه دادهکند و تصمیم میمی

  (Glaser & Strauss, 1967: 45)گیری تدوین کند. اش را در حین شکلبدین وسیله نظریه

ای جمهوری اسالمی، تالش شد رسانهبا توجه به تمرکز پژوهش بر طراحی الگوی دیپلماسی 

افراد متخصص و دارای تجارب جدی در زمینه دیپلماسی و سیاست خارجی و همچنین رسانه 

هایشان در نظر گرفته شوند. برخی افراد نیز دارای تجربیات در هر دو برای مصاحبه و ارائه دیدگاه

 به دنبال داشت. تر رابخش بودند و دیدن مسائل از هر دو جنبه، برداشتی جامع

 
 شوندگان در رسانه و دیپلماسیسابقه و تجربه مصاحبه -3نمودار 

های مکتوب و تصویری، داخلی و با این حساب متخصصین، مدیران و افراد باتجربه در رسانه

های مجرب دستگاه سیاست خارجی و دیگر نهادهای دخیل در دیپلماسی خارجی، در کنار چهره

های قابل عمل در و ایده نفره برای ارائه تجارب گذشته 17ترکیب جامع کشور، به تدریج یک 

در این بخش در دو نمودار،  ای جمهوری اسالمی شکل دادند.الگوی اقناعی دیپلماسی رسانه

 شوندگان و سابقه و تجربه آنها در رسانه و دیپلماسی به تصویر کشیده شده است.تجارب مصاحبه

رسانه

53%

دیپلماسی

18%

هر دو

29%

ه و سابقه و تجربه مصاحبه شوندگان در رسان

دیپلماسی
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 شوندگان در رسانه و دیپلماسیرب مصاحبهسوابق و تجا -4نمودار 

 

الزم به ذکر است، با توجه به این که تعدادی از خبرگان مورد گفت و گو،  4درباره نمودار 

شوندگان( )تعداد مصاحبه 17سوابق متنوعی در چند مورد داشتند، مجموع موارد نمودار بیش از 

 است.

 

 هاآوری دادهجمع

ها در مطالعات نظریه داده بنیاد، مصاحبه نقش محوری را به گفته کرسول، در گردآوری داده

سوال اصلی در  2۰( در این پژوهش با توجه به سواالت تحقیق، 161: 1391کند.)کرسول، ایفا می

 شارکتمای جهت پرسش از های دیپلماسی رسانهسه بخش مبانی و کلیات، ساختار و تجربه

آمد و یا دریافت نظر ماده شد. البته از پرسیدن سواالتی که در خالل مصاحبه پیش میکنندگان آ

 شوندگان قبلی صرف نظر نکردیم.آنها درباره دیدگاه مصاحبه

 بنیادی واحدهای مفاهیم 3هاست.و گزاره 2ها، مقوله 1بنیادی، مفاهیم نظریه اصلی رکن سه

 سوال، این به پاسخ برای سپس، و شودمی مطرح پژوهش سؤال ابتدا روش، این در. است تحلیل

                                                   
1 Concepts 
2 Categories 
3 Propositions 

8
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تدریس در دانشگاهمدیریت در نظامفعالیت در رسانهسابقه دیپلماتیک

انسوابق و تجارب مصاحبه شوندگ
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 نکته هر برای و استخراج هاداده کلیدی نکات ابتدا شود،می تحلیل و گردآوری اطالعاتی هایداده

 پدیده مشترک جنبه به اشاره که کد چند کدها، مداوم مقایسه با سپس، شود؛می معین کد یک

 . گیرندمی خود به «مفهوم» یک عنوان دارند

 نهایت در. شودمی تشکیل طبقه یا مقوله یک مفهوم، چند گرفتن قرار هم کنار و ترکیب از

. است معین هایطبقه بین و آن مفاهیم و طبقه یک بین یافته تعمیم روابط بیانگر «هاگزاره»

 نظریه. شودمی ختم نظریه به سرانجام و هاطبقه مفاهیم، به سپس و آغاز کدها از بنیادی نظریه

در مراحل  .است شده حاصل زنده هایداده دل از چون ندارد، مجزا آزمون و تایید به نیازی حاصل

شامل کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام  کدگذاری مرحله تحقیق به شیوه گراندد تئوری، سه

 شود.شود و در نهایت، نظریه از میانه این فرایند ارائه میمی

 

 یکدگذار

فرایند تحلیلی است که در خالل آن مفاهیم شناسایی شده و مشخصات و ابعاد  1کدگذاری باز

، مفاهیم به 2در کدگذاری محوری( 215: 1398شود.)خنیفر و مسلمی، ها کشف میآنها در داده

شوند. در این مرحله پژوهشگر مقوالت و مفاهیم به دست آمده از کدگذاری باز میهم ربط داده 

آمیزد و با چالند، میکند، میپس ترکیب، ادغام، تقلیل و تلخیص میرا با هم مقایسه و س

های فکری و انتزاعی کل معانی به دست آمده را بر حسب ارتباطات، در چند نقطه وصل خالقیت

 (169: 1395کند. )فراستخواه، سازی مییا محور اصلی مرتب

به ویژه با کشف پدیده، تدریجا  ها وسازی و ساخت مقولهمحقق با مفهوم 3در کدگذاری انتخابی

ای درباره موقعیت مورد شود و در نهایت با خالقیت الزم، نظریههای یک نظریه میمتوجه مفصل

 ( 186: 1395پروراند. )فراستخواه، تحقیق می

 

 روایی و اعتباریابی پژوهش

 معیار چهار پایه بر گوبا و لینکولن ارزیابی روش با کیفی پژوهش اعتباریابی و روایی

 صورت تأییدپذیری و اعتمادبخشی پذیری،انتقال( باورپذیری،) اعتبار و اعتباربخشی

                                                   
1 Open Coding 
2 Axial Coding 
3 Selective Coding 
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( این روش معیارهایی 2۰2: 1396 به نقل از اصغرزاده، Lincoln & Guba, 1994)پذیرد.می

 گرفت. صورت اقداماتی آنها از هریک به دستیابی مشخص کرده که برای

تایید فرایند  و در این پژوهش صرف زمان کافی :1بودن موثق و (باورپذیری)بخشی .اعتبار1

انجام شد و همچنین بازبینی نتایج پژوهش توسط دیگر ناظران انجام پژوهش توسط استاد راهنما 

 شد.

ها موید و دیدگاه تحصول اطمینان از گردآوری طیف وسیعی از نظرا: 2پذیری.انتقال2

گیری هدفمند نظر با روش نمونهمتخصص و صاحب افرادپذیری در این پژوهش است. تنوع انتقال

 .ن روایی فرایند مصاحبه شد رفتباال هم منجر به

. در حین مصاحبه، همزمان با است ثبات و هماهنگی مفهوم به اعتمادبخشی :3.اعتمادبخشی3

ها کل مصاحبه ،شوندگانبرداری پژوهشگر از نکات مهم و درخور توجه، با اجازه مصاحبهیادداشت

شوندگان مخالفت نکردند، ضبط . حتی در مواردی که ممکن شد و مصاحبهضبط و ثبت شد

 . تصویری ه م در کنار صوتی انجام شد

 پژوهش در معیار عینیت معادل و پژوهش در طرفی بی مفهوم به تاییدپذیری: 4.تأییدپذیری4

 تالش هم پژوهش این ( در2۰3: 1396به نقل از اصغرزاده،  Guba & Lincoln, 1982) .است کمی

 .رود باال پژوهش تاییدپذیری تا شود رسانده حداقل به توصیف در مداخله شد

  

 

 های پژوهشیافته

شوندگان ( اسامی، سابقه و سمت و تعداد کدهای تولیدشده توسط مصاحبه4-1در جدول )

 آمده است.

 

کد تعداد  سابقه و سمت نام ردیف

 شدهتولید

دکتر فریدون وردی  1

 نژاد

مدیر عامل ایرنا، استاد مدیریت رسانه و سفیر 

 ایران در چین

24 

                                                   
1 Credibility 
2 Transferability 
3 Dependability 
4 Confirmability 



   13 رانیا یاسالم یجمهور یارسانه یپلماسید یبرا یاقناع یالگو یطراح   

 48 نیوزبازتاب و آینده نگار و موسس سایتروزنامه دکتر فواد صادقی 2

دکتر امیر دبیری  3

 مهر

پژوهشگر علوم سیاسی، از مدیران برون مرزی 

 صداوسیما 

29 

 19 در ایران 24نماینده شبکه عربی فرانس  علی منتظری 4

 26 سی در کشورهای خاور میانهبیخبرنگار بی مهرداد فرهمند 5

دکتر غالمعلی  6

 خوشرو

خارجه، سفیر ایران در سوییس و  وزارت معاون

 سازمان ملل

22 

دکتر سید حسین  7

 موسویان

مذاکرات  تیم سفیر ایران در آلمان و عضو

 ایران ایهسته

28 

 24 الملل، مدیر شبکه العالمکارشناس روابط بین حسن بهشتی پور 8

پژوهشگر تاریخ معاصر، روابط دولتها و اسناد  دکتر مجید تفرشی 9

 دیپلماسی

2۰ 

 شورای رسانی اطالع ایرنا، مسئول خبر معاون محمدرضا صادق 1۰

 کرواسی در ایران ملی، سفیر امنیت عالی

13 

دکتر سید ضیاء  11

 هاشمی

هیئت علمی دانشکده علوم  مدیرعامل ایرنا، عضو

 اجتماعی تهران، رایزن فرهنگی در سوئد

32 

محسن  دکتر 12

 زادهامین

 33 خارجه آسیا و اقیانوسیه وزارت معاون

دکتر محمدجواد  13

 ظریف

الملل و وزیر خارجه، نماینده ایران در معاون بین

 سازمان ملل

3۰ 

برون مرزی و رئیس صداوسیما، موسس معاون  دکتر محمد سرافراز 14

 ویو مدیر شبکه پرس تی

25 

دکتر سعید خطیب  15

 زاده

 25 سخنگوی وزارت خارجه

معاون فرهنگی و وزیر فرهنگ و ارشاد، عضو  احمد مسجدجامعی 16

 شورای شهر تهران

13 

دکتر کیوان  17

 خسروی

 عالی شورای ای دبیررسانه سخنگو و معاون

 ملی امنیت

21 

 کدهای تولیدشده از مصاحبه با خبرگان -3جدول 
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وگو ارائه شده است. برای های یکی از نخبگان مورد گفتدر ادامه، برای نمونه خالصه دیدگاه

آماده سازی این بخش، کدهای تولیدشده از مصاحبه با فرد بررسی شده و در چند مرحله کدهای 

تر برای این پژوهش تر و کاربردیر، بدیعتبا اهمیت کمتر حذف شده و تالش شده کدهای مهم

گلچین شود و در ادامه همین کدها نیز تلخیص شده است. همچنین با توجه به مقوالت 

شده از هر مصاحبه، ترکیب مقوالت مصاحبه با هر شخص، در یک نمودار نشان داده شده استخراج

 است.

 

 1مقوله سطح  مفهوم کد مورد نظر ردیف

 باید ایمجموعه و دارند گوناگون منافع و اهدافها رسانه 1

داوری  .کند ایجاد اینها برای مشترک داوری و هدف منفعت،

مشترک نه با دستور است و نه اجبار، بلکه فقط با اقناع 

امکان پذیر است. فرهنگ و ادبیات مشترک برای اقناع موثر 

 است. 

اقناع، شرط 

ایجاد داوری 

 مشترک 

اقناع، شرط 

 موفقیت

لذا نیاز به یک مجموعه ستادی اقناعی هست، اما نه  2

حاکمیتی و دستوری. این یک کار مفهومی، اقناعی و 

 ستادی است.

ستاد اقناعی، به 

جای نهاد 

 دستوری

نهادسیاستگذار 

هماهنگ 

 کننده

( کارآمدی و بعد سخت 1ای: دو بعد دیپلماسی رسانه 3

باشند و  ها مکمل همافزاری، کاری کند که مجموعه رسانه

 به وظایف خود عمل کنند.

های رسانه

 مکمل هم

 هاارتقاء رسانه

( بعد مهمتر: اثربخشی و هدفمندی، به محتواها 2 4

ها را هم جهت کنید که همدیگر را گردد. یعنی رسانهبرمی

تضعیف نکنند. مهم اینست که قضاوت و داوری مشترک 

 ایجاد کنید.

 جهت کردنهم

ها با  رسانه

 مشترکداوری 

تعامل اقناعی با 

 هارسانه
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در حالتی که مشارکت جویی در حکومت و مشارکت طلبی  5

ای نقش تعیین در مردم وجود داشته باشد، دیپلماسی رسانه

کننده دارد. چون مفهوم مشارکت، اقناع و با هم حرکت 

کردن وجود دارد. اما در جوامع با اقتصاد دولتی از میزان 

ارتباط اقناعی بین حکومت کننده و حکومت شونده کاسته 

شود، چه شود و طبعا نقش دیپلماسی هم کم میمی

ای، چه عمومی و چه افکار عمومی. در دیپلماسی رسانه

چنین کشورهایی نقش افکار عمومی و نیز نقش اقتصاد 

مردمی پایین است، چون منافعشان با حکومت هم جهت 

 نیست. 

نقش تعیین  

کننده 

دیپلماسی 

ای در رسانه

جوامع دارای 

 مشارکت

 دمحاکمیت مر

در خبرگزاری جمهوری اسالمی تجربه من این بود که ما  6

باید برای اثرگذاری بر تحوالت داخلی و خارجی تنوع ایجاد 

های ایران، ایران دیلی، الوفاق ورزشی را راه کنیم. روزنامه

انداختیم تا ارتباطمان با مخاطب مستقیم شود و با او تعامل 

 و بده بستان کنیم. 

موثرسازی 

 با تنوعرسانه 

 هاارتقاء رسانه

 نژادشده در مصاحبه با دکتر فریدون وردیاهم نکات مطرح -4جدول 

 

 کدگذاریاجرای 

های دارای مفاهیم مفید و مستقل )کد( ها پیاده شده و به بخشدر این پژوهش ابتدا مصاحبه

ایم. سپس ها، عبارتی که حاوی مفهوم کد باشد، نگاشتهتقسیم شده و برای هر یک از این بخش

های سطح اول به هر کد نسبت داده شده و تالش با مرور چندین و چند باره این مفاهیم، مقوله

بندی شوند. سپس برخی از این مقوالت که نزدیکی معنایی دسته مزبوربه این ترتیب، کدهای شده 

توان آنها را در شود که میبیشتری با هم دارند، در هم ادغام شده و مقوالت سطح دوم حاصل می

مرتب کرد. در مدل پارادایمی که برگرفته از رویکرد اشتراوس و کوربین  یمیپارادا مدل چارچوب

توان بندی شده و نتیجه از طریق یک نمودار منطقی شامل پدیده محوری، میها دستهاست، داده

 شود.گر و همچنین راهبردها و پیامدها ارائه میای و مداخلهشرایط علی، زمینه
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 نژادشده در مصاحبه با دکتر وردیترکیب موضوعات مطرح -5نمودار 

 

برای بار دوم با هدف تدقیق فرایند کدگذاری، مجددا مفاهیم البته به این مرحله اکتفا نشده و 

های سطح اول کد به دست آمد. سپس مقوله 463منبعث از کدها مرور شد و در نهایت مجموعا 

های حاصل این های سطح دوم مرتبط با آنها بازبینی شد که مقولهناشی از کدگذاری باز و مقوله

 شود.در جدول زیر دیده می فرایند، همراه با میزان تکرار آنها

 

 تکرار مقوله تکرار مقوله

 11 حمایت رسانه از منافع ملی 3 اثرسنجی با اقناع

درک ناقص مسئوالن از رسانه و افکار  7 اجماع ملی

 عمومی

4 

 6 دیپلمات رسانه 16 ارتباط سیستماتیک دولت با رسانه

 9 رسانه سطح جهانی 20 هاارتقاء رسانه

 5 زبان نرم و قدرت سخت 3 ایدیپلماسی رسانهارکان 

2

3

3

1

2

2

3

3

2

2

0 0/5 1 1/5 2 2/5 3 3/5

اقناع افکار عمومی درراستای منافع ملی
کثرت رخدادهای دیپلماتیک

مدل دیپلماسی رسانه ای
تنوع مواضع داخلی

دیپلماسی رسانه ای رقبا
ویژگی رسانه ها

پشتوانه های دیپلماسی رسانه
نقش مسئوالن

نهاد سیاستگذاری و هماهنگی
شبکه های اجتماعی

ارتباط اقناعی دولت با رسانه
ارتقاء رسانه ها در سطح جهانی
ظرفیت فرهنگ و جامعه مدنی

رسانه ها و نخبگان خارجی
تاکتیک های عملیاتی مدیریت

قدرت سیاست خارجی
اجماع ملی

اقناع، شرط موفقیت
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استفاده از رسانه برای پیشبرد 

 دیپلماسی

 6 های اجتماعی شبکه 8

 8 ویژگیهای خاص محیط 6 استفاده از ظرفیت فرهنگ

 11 ایضرورت مدل دیپلماسی رسانه 8 های خارجیاستفاده موثر از رسانه

 20 های مستقل ظرفیت رسانه 6 اقناع نخبگان خارجی

 11 عملکرد و سیاست خارجی قوی 14 اقناع، شرط موفقیت

 7 های رقیبقوت رسانه 8 اهداف مشخص

 3 کارکرد دیپلماسی عمومی 6 اهمیت توانمندی مقامات

 5 هامداخله دولت در رسانه 14 آزادی رسانه

های بکارگیری افراد و اندیشکده

 مستقل

 16 ای بر رسمیرسانهمزیت دیپلماسی  9

پشتیبانی عملی از رسانه و 

 دیپلماسی رسانه

 7 ها مشکل آفرینی رسانه 12

 15 مواضع خارج از چارچوب 5 تاثیر رسانه بر سیاست خارجی

 9 نقاط قوت پشتیبان   24 هاتعامل اقناعی با رسانه

 10 نقش جامعه مدنی 4 تقسیم کار به جای موازی کاری

 25 نهاد سیاستگذار و هماهنگ کننده 24 منافع ملی تناقض در تعریف

 21 وظایف دیپلماسی رسمی  14 چندصدایی توام با مدیریت 

 39 رخداد دیپلماتیک 4 حاکمیت مردم 

 463 جمع  

 های به دست آمده از کدهامقوله -5جدول 

 

شونده و تجارب گسترده بندی تقریبا مناسب و مفید نخبگان مصاحبهبا توجه به ترکیب و طیف

ای در جهان و اقدامات انجام شده در این عرصه در ایران، نکات های دیپلماسی رسانهآنها از فعالیت

این  های روش داده بنیاد،ها مطرح و تالش شد با استفاده از آموزهارزشمندی در خالل مصاحبه

بندی و در قالب یک مدل سامان داده شوند. از این رو در ادامه با مرتب و ادغام کردن نکات دسته

 کنیم. مقوالت مرتبط با هم، مقوالت سطح دوم را استخراج می

کنندگان به در این مقطع پژوهشگر یک طبقه واحد از فهرست کدگذاری باز را که مشارکت

رسد ند، یا اهمیت و جذابیت مفهومی خاصی دارد و به نظر میاصورت گسترده از آن بحث کرده
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کند.)کرسول، محور فعالیت مورد مطالعه در پژوهش است، به عنوان پدیده محوری انتخاب می

کانون مباحث « اقناع افکار عمومی در راستای منافع ملی»( در همین راستا عبارت 195: 139۰

 شود.یده محوری مشخص میهاست و به عنوان پدشده در مصاحبهمطرح

گر و همچنین ای و مداخلهتوان شرایط علی، زمینهبا مشخص شدن پدیده محوری، می

 راهبردها و پیامدها را معین کرد. این موارد در جدول زیر مشخص شده است.

 مقوله سطح اول
تعداد 

 مفهوم
 مقوله سطح دوم

جایگاه 

 پارادایمی

 8 دیپلماسیاستفاده از رسانه برای پیشبرد 

 اقناع افکار عمومی در

 راستای منافع ملی

پدیده 

 محوری

 

 11 حمایت رسانه از منافع ملی

 20 های مستقلظرفیت رسانه

 5 تاثیر رسانه بر سیاست خارجی

کثرت رخدادهای  39 رخداد دیپلماتیک

 دیپلماتیک

 علی

 8 ویژگیهای خاص محیط ایران 

 11 ایرسانهضرورت مدل دیپلماسی 
 ایمدل دیپلماسی رسانه

 علی

 16 ای بر رسمیمزیت دیپلماسی رسانه 

 علی تنوع مواضع داخلی 24 تناقض در تعریف منافع ملی

 علی ای رقبادیپلماسی رسانه 7 های رقیبقوت رسانه

 14 آزادی رسانه
 هاویژگی رسانه

 ایزمینه

 7 هاآفرینی رسانهمشکل 

 12 پشتیباننقاط قوت 
های دیپلماسی پشتوانه

 رسانه
 ایزمینه

درک ناقص مسئوالن از رسانه و افکار 

 عمومی
6 

 15 مواضع خارج از چارچوب گرمداخله نقش مسئوالن

 6 اهمیت توانمندی مقامات

 5 هامداخله دولت در رسانه

نهاد سیاستگذاری و  25 نهاد سیاستگذار و هماهنگ کننده

 هماهنگی
 گرمداخله

 4 دیپلمات رسانه
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 گرمداخله های اجتماعیشبکه 6 های اجتماعینقش شبکه

ارتباط اقناعی دولت با  16 ارتباط سیستماتیک دولت با رسانه

 رسانه
 راهبردها

 24 هاتعامل اقناعی با رسانه

ها در سطح ارتقاء رسانه 20 هاارتقاء رسانه

 جهانی
 راهبردها

 9 جهانیرسانه سطح 

 6 استفاده از ظرفیت فرهنگ
ظرفیت فرهنگ و جامعه 

 مدنی
 10 نقش جامعه مدنی راهبردها

 4 حاکمیت مردم

 8 های خارجیاستفاده موثر از رسانه

 6 اقناع نخبگان خارجی راهبردها ها و نخبگان خارجیرسانه

 9 های مستقلبکارگیری افراد و اندیشکده

 12 رسانه و دیپلماسی رسانهپشتیبانی عملی 

های عملیاتی تاکتیک

 مدیریت

 

 راهبردها

 

 3 اثرسنجی با اقناع   

 8 هدفگذاری

 4 تقسیم کار به جای موازی کاری

 14 چندصدایی توام با مدیریت

 3 کارکرد دیپلماسی عمومی

 راهبردها قدرت سیاست خارجی
 21 وظایف دیپلماسی رسمی

 5 قدرت سختزبان نرم و 

 11 عملکرد و سیاست خارجی قوی

 نتایج اجماع ملی 7 اجماع ملی

 نتایج اقناع، شرط موفقیت 14 اقناع، شرط موفقیت

 ای کردن چندسطحی کدهای به دست آمدهمقوله -6جدول 

 

 توان مدل پارادایمی مبتنی بر رویکرد اشتراوس و کوربین را رسم نمود.حاال زمانی است که می
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 «اقناع افکار عمومی در راستای منافع ملی»مدل پارادایمی  -1شکل 
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 یپلماسید قوت و یداخل مواضع تنوع ک،یپلماتید یرخدادها کثرت گفت، دیبا مدل حیتوض در

 مدل کی وجود میاافتهیدر که ژهیو به داده؛ سوق مدل نیا یطراح یسو به را ما رقبا، یارسانه

 را جانبه همه یهاحل راه و شده دهید مختلف یهانهیزم و عوامل آن در که یارسانه یپلماسید

 .ماست مساله پاسخ کند، ارائه مرتبط و جامع صورت به

 گرید یازسو و است کنندهنییتع هارسانه یهایژگیو که است ییفضا در مدل نیا کارکرد

 و سو کی از مسئوالن نیهمچن .روندمی شمار به رسانه یپلماسید پشتوانه قوت، نقاط یبرخ

 ندیفرا به دنیبخش نظم یبرا البته و دارند یجد نقش یاجتماع یهاشبکه ژهیو به نینو یهارسانه

 .میکنمی فعال را یهماهنگ و یاستگذاریس نهاد و یاقناع ستاد کی ای،رسانه یپلماسید

 با دولت یاقناع ارتباط یراهبردها قالب در شده استخراج یهاحل راه مجموعه مدل، نیا در

 وها رسانه ،یمدن جامعه و فرهنگ تیظرف از استفاده ،یجهان سطح درها رسانه ارتقاء رسانه،

 گرفته کار به زین یتیریمد و یاتیعمل یهاکیتاکت یبرخ البته و شده یبند دسته یخارج نخبگان

 است رسانه یپلماسید در قیتوف الزمه ،یخارج استیس قدرت که نجاستیا مهم نکته اما شود؛می

 کی از مذکور یراهبردها با میدار انتظار تیدرنها .نخواهدشد حاصل یچندان تیموفق آن، بدون و

 .شود تیموفق ساز نهیزم ،یعموم افکار و کنشگران اقناع گرید یسو از و یمل اجماع سو
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 «اقناع افکار عمومی در راستای منافع ملی»مدل تلفیقی  -2شکل 
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 «اقناع افکار عمومی در راستای منافع ملی»ادامه مدل تلفیقی  -3 شکل
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 یریگجهینت و بندیجمع

 راه و اطالعات شده یبنددسته و منسجم منظم، ارائه م،یهست آن دنبال به مدل کی در آنچه

 نیروت شکل که یمیپارادا مدل کنار در رو نیا از. است اهداف تحقق و آنها یاجرا یبرا ها،حل

 یمحور هدف به لین روش که شده ارائه زین یقیتلف مدل کی نجایا در راهبردهاست، و طیشرا ارائه

 و ملموس صورت بهدر چارچوب آن،  توانیم را پژوهش یریگجهینت و بحث و کندیم فیتوص را

 .نمود انیب اگوی

 آن، راهکار و است یمل منافع یراستا در یعموم افکار اقناع محور اصلی ،هم مدل نیا در

 و یپلماسید ارتقاء اول،: شودیم دنبال ریمس چهار در ارتقا نیا اما ی،ارسانه یپلماسید ارتقاء

 که یمل منافع در اجماع و صیتشخ سازوکار جمله از دارد؛ یملزومات خود که یخارج استیس

 خواهد نیآفرمشکل مواضع یانگارجرم و مسئوالن کردن پاسخگو ت،یحاکم انسجام آن، جهینت

رسانه تنوع و یآزاد ،یانسان یروین اقتصاد، رشد ازمندین که هاسترسانه ارتقاء یبعد ریمس. بود

 یمل منافع بهها رسانه یدرون یبندیپا یبسترساز نیهمچن و یجهان تراز در رسانه تنشدا ها،

 .است

چند ای کشور در ها که دربرگیرنده لب مسائل دیپلماسی و دیپلماسی رسانهدر خالل مصاحبه

ای، تضاد میان حاکمیت در شناخت منافع دهه اخیر بوده، یکی از مهمترین موانع دیپلماسی رسانه

های متضاد باعث سردرگمی مخاطب و کاهش ها هم رسیده و با پیامملی است که به سطح رسانه

 شود و در این زمینه باید به مدل تشخیص و اجماع در منافع ملی اندیشید.کارآمدی می

 یپلماسید و رسانه نهاد دو رابطه ارتقاء مفقوده، حلقه کی ،یپلماسید و رسانه ارتقاء بر الوهع اما

 ،یاقناع تعامل اصول اعمال با و است آن متکفل کنندههماهنگ و استگذاریس ستاد کی که است

 .پردازدمیخود  نقش یفایا به هارسانه-پلماتید کردن فعال جمله از

 نخبگان اقناع ،یخارج یهارسانه از موثر استفاده چون یلیتکم یروشها یبرخ عالوه به

 زین و یعموم روابط موسسات و هاشکدهیاند یریبکارگ ،یداخل نخبگان کردن فعال و یخارج

 قوت نقاط یبرخ راستا نیا در .کند تیتقو را کار نیا تواندیم یاجتماع یهاشبکه یریبکارگ

 رانیا و اسالم تیجذاب کشور، نخبگان یباال یانسان هیسرما انقالب، یعقالن پشتوانه رینظ بان،یپشت

 .باشد یارسانه یپلماسید ارتقاء پشتوانه تواندیم گرید موارد و

کلی یک  الگوی کنونی که مبتنی بر تجارب اهل فن در دیپلماسی و رسانه است، چارچوب

دهد ای بومی و مبتنی بر اقناع )به جای ابتنا بر فشار و پروپاگاندا( را به دست میدیپلماسی رسانه

طبعا و در گام بعدی الزم است در راستای این الگو، یک سازوکار اجرایی و عملیاتی نیز ارائه شود. 
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مرحله بعدی، تالش برای آزمودن این الگو و چارچوب اجرایی آن در عمل و اصالح نقاط ضعف آن 

های قانونی، حقوقی، اداری و است. اما در صورت توفیق این الگو در عمل، الزم است پشتیبانی

حتی اقتصادی برای ضمانت پایبندی مدیران کشور به یک الگوی متوازن و کارآمد دیپلماسی 

توان به دستاوردهای عینی برای منافع ملی کشور امیدوار ای مهیا شود و در این صورت میانهرس

 بود.
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