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 مقدمه

چنتان   رات؛ییت شتابنده است،  ت   یا ییایپو و شگرف تحوالت عرصه معاصر جهان
 یبها به تواند یم یتوجه کم نیتر کوچک که رسند یم راه از آسا برق و کننده ریغافلگ
 یو حتت  یاجتماع  یاقتصاد  یاسیس یها عرصه تمام در یراهبرد یریغافلگ گزاف
 عتدم  از آکنتده  و یثبتات  یبت  و رییت ت  از سرشتار  طیمحت  نیا در. شود تمام یفرهنگ
دارد تتا   یشتتر یب ییها ،یموفق کسب احتمال که یاستیس و کردیرو تنها ها  ،یقطع
 فتراوان  یریخطرپت   باتالش همواره  نیاگرچه ا اس،؛ ندهیآ یمعمار یبرا یتالش
 گتر  نظاره از تر عاقالنه مراتب به مخاطره نیا رشیپ  هرحال به اما اس،؛ بوده نیقر

 هتای  حتوزه  از یکتی  نگتاری  آینتده  (.3: 1390  یتی )خزا اس، ندهیآ تحوالت بودن
 ابعتاد  و هتا  حتوزه  در را هتا  خانته  و وزارت هتا  ستازمان  موفقی، که اس، پژوهشی
 عمتده  تتالش  و مأموری، امروزه. کند می بررسی آتی در شان های فعالی، گوناگون

 ارائته  و کنتونی  های چالش به توجه بر عالوه یافته توسعه کشورهای در ریزی برنامه
 و مواجهتته ی نحتتوه و آینتتده هتتای چتتالش درخصتتو  تفکتتر مقطعتتی  رهیتتافتی

 ی اندیشته  با آینده تسخیر دنبال به اکنون هم ریزی؛ برنامه ودر آن عرصه  یابی قدرت
 ختارجی  سیاس، دستگاه. 1(2008)گلسان   اس، خواهی سهم و جدی نقش ایفای
 بته  توجته  بتا . شتود  می محسوب دولتی هر در ها بخش ترین مهم از یکی کشور هر

 رقبتای  با ها رقاب، افزایش با و نامطمئن محیطی و مداوم ت ییرات با آینده در اینکه
همچتون   هتایی  ینهشدن زم یداربا پد یو از طرف اس، رو روبه المللی بین و ای منطقه
 ییشناستتا   فرهنگتتی و ورزشتتی یپلماستتی اعتتم از عمتتومی د یگتترد هتتای گونتته
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تتا دستتگاه    باشتد  متی  شایانی اهمی، دارای حوزه این ی یندهمؤثر بر آ یفراروندها
 بتا  همچنتین  و آینده در فرارو ها و چالش ییراتبتواند با آشنا شدن با ت  یپلماسید

مطلتوب را   یویختود برنامته و ستنار    یت، موفق یبترا  فرارونتدها   تأثیر شدن آشنا
و  یشتگام ختود پ  یت، ه فعالتتا در عرصت   کنداستفاده  یمناسب یانتخاب و از استراتژ

 استتراتژی  هتر  بترای  اساستی  عنصتر  عنتوان  بته  آینتده  مطالعتات  یترا ز شودموفق 
 دارد دنیتا  بتا  ما کشور دیپلماسی دستگاه که ای فاصله به توجه با. اس، شده شناخته

 جدیتد  های فناوری از استفاده و مطلوب استراتژی و مناسب های ریزی برنامه با باید
فاصتله را بته حتداقر برستاند تتا در       یتن ا نزدیتک   ی آینده در آن سازی فرهنگ و

 و رونتدها  اثرگت اری  و جایگتاه  بته  توجته . بانمانتد  عقتب  رقبا از رقاب، ی عرصه
 حتتی  و جمعتی  حیتات  های حوزه تمامی در( یبری)سامجازی  فضای فراروندهای

 ان شت  ملی منافع از دفاع در کشورهانقش تأثیرگ ار آن در برتری  ینو همچن فردی
 حستا   و مهتم  عامر این نقش تحلیر و بررسی به که اس، آن پی در تحقیق این
 جایگتاه  کتردن بتا مشتخ     راستا دراین. بپردازد عمومی دیپلماسی حوزه آینده در

 از استتفاده  هتای  شتیوه  و ابعتاد  شتناخ،  بته  توان می نرم قدرت در سایبری فضای
 دیپلماسی حوزه در الملر بین نظام در جایگاه ارتقای برای( یبری)سا مجازی فضای
 .آید می شمار به حاضر حال در مهم موضوعی که پرداخ، عمومی

 -سیاستی  اقتصتادی   فرهنگتی   اجتماعی  های زمینه در ها پیشرف، و ت ییرات
کشتورها باعت     یپلماستی د حوزه جمله از مختلف های در حوزه یو فناور قانونی

 آینتده  در که جدی سیاسی های . چالششود می مسائلی و ها چالش یجادو ا یراتتاث
 کتردن  فیلتتر  المللتی؛  بتین  هتای  همکتاری  و ایتران  پتی  در پتی  های تحریم جمله)از 

 مطتر   کشتورها  بترای ( ای منطقته  هتای  سیاست،  در ت ییترات  اجتماعی های شبکه
 و متوثر  هتای  گتام  حتوزه  این در نیز ایران کشور اس، الزم بخش ایندر  .شود می

 هتای  بحتران  و ها چالش به پاسخ در نگاری آینده مطالعات از بسیاری .بردارد جدی
 رونتدها  از برختی  وقتوع  بینتی  یشپت  یا آینده فناوری اقتصادی  اجتماعی  سیاسی 

 آمتدن  فتائق  بترای  الزم شرایط تا اس، این در نگاری آینده مطالعه اهمی،. باشد می
 ریتزی  برنامته  الزم تتدابیر  و برنامته  و ها استراتژی و شود شناسایی ها چالش این بر
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 ختوبی به کشورها از بعضی در نگاری آینده ضرورت و اهمی، حاضر درحال. گردد
. است،  شده لحاظ مطلوب آینده ساخ، برای زیربنایی اقدام عنوان به و شده درک
 یدر سطح مل یفناور و  یاقتصاد ی اجتماع یاسی س ییراتبا ت  مواجهه صورت در
و  هتا  یفنتاور  یجتاد بتا ا  یتا  کترده ستازگار   ییراتخود را با آن ت  یدبا المللی ینب یا

 تمتام  در گرفتته  صورت های یبررس یشود. ط ییراتت  پاسخگوی جدید های روش
کته بته موضتتوعات    هتایی  پتژوهش  کشتتور  ختار   و داختر  در علمتی  تحقیقتات 

بته صتورت جتامع و     یبرستا  یفضتا  یو فراروندها یعموم یپلماسید نگاری یندهآ
 را موضتوعات  ایتن  از ابعتادی  هتا  پتژوهش  ینشد. برخ یدهد باشند کامر پرداخته 

 فضتای  رونتدهای  و تکنولتویی  فرارونتدهای  تتأثیر  به ولی اند داده قرار موردتوجه
 اس،.   نشده توجه کامر طور به اثرگ ار های چالش از یکی عنوان به سایبر

 ابعاد که اس، سایبر فضای فراروندهای و روندها تحلیر پی در حاضر تحقیق
 آینتده  وضتعی،  و است،  ابهتام  دارای کته  ستایبر  فضتای  ستاز  تهدید و ساز فرص،

 .کند یتحلیر م دهد  می قرار پارامتر این تأثیر  تح، را عمومی دیپلماسی
 آینتده  در موفقیت،  بترای  فتوق  مطالتب  در شتده  مطر  های چالش به باتوجه

 ییاستا  شناستا   ینبود  بر هم تفاوت بی مسائر و ها چالش این به نسب، توان نمی
 آشتکار است،.   یعمتوم  یپلماسید یندهموثر بر آ یبرسا یفضا یفراروندها یرو تحل
 آینتده  بتر  موثر و مهم فراروندهایی که اس، این پژوهش این اصلیهدف  ینبنابرا

 و تاثیرگت اری  میتزان  بررستی  بته  طریتق  این از و کند تحلیر را عمومی دیپلماسی
بته   یتتا و نها یعموم یپلماسید یندهموثر بر آ و کلیدی فراروندهای میان تاثیرپ یری

هتا   آن ارزشتیابی  و تحلیر ی عموم یپلماسیموثر بر د یراهبرد یروندها ییشناسا
 بپردازد.

 نظری مبانی. 1

 1نگاری آینده .1-1

 آن از رمزگشتایی  و آینتده  کشتف  ی شیفته درونی  نیازهای براسا  همواره انسان

                                                                                                                                 

1. Foresight 
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 تتداوم  آینتده  آیا»  «اس،؟ بینی پیش قابر چگونه آینده» که سؤاالت این. اس، بوده
  «هست،؟  نیتز  متا  مطلتوب  رو  پتیش  ی آینتده  آیتا »  «بتود؟  خواهتد  گ شته و حال

 بهتترین » و «هستتند؟  ها کدام کنیم  طی آینده در توانیم می ما که مختلفی مسیرهای»
 و ریتزان  برنامته  فکری عمده چالش تاکنون «کدامند؟ مسیرها ترین ممکن و مسیرها
 گ شته روندهای تحلیر برپایه عمدتاً که بوده آینده مسائر با برخورد جه، مدیران

 ی(. جهت، داشتتن نمتا   15: 1390 ی )زالت  است،  بتوده  موجود وضع روند ادامه و
آن را در  یرونتدها و فرارونتدها   یطتی  مح ییراتاس، تا ت  یالزام یندهاز آ یحصر

 .کرد ریزی برنامه شان برای ها آن  ی،نظر گرفته و براسا  وضع
 و ملتی  هتای  سطح در سیاسی تصمیمات از پشتیبانی برای فناوری نگاری آینده

 در محوری دانش رشد به رو روندهای به توجه با. اس، شده استفاده مکرراً فراملی
 جهتان  بنیتان  دانتش  اقتصتاد  پویاترین تحقق برای قطعی هدف ها  نوآوری و اقتصاد
 ختدمات   و محصتوالت  در ها آن کاربردهای و دانش جدید های قالب. بود خواهد
 است،  داده افتزایش  را دانتش  مدیری، اهمی، قدرتمند  دانشی های فناوری با توآم

 (.33: 1385 امینی  میرزایی)
در واقتع   است،؛  شتده  بیان نگاری آینده برای مختلفی تعابیر و تعاریف تاکنون

 دانتش   هتای  هحتوز  در بلندمتدت  آینتده  بته  نگتاه  برای مند نظام تالشی نگاری آینده

 هتای  فنتاوری  شناستایی  هتدف  بتا  که اس، جامعه و زیس، محیط اقتصاد  فناوری 

 سوددهی احتمال آن ها در گ اری سرمایه که هایی بخش از دسته آن تعیین و نوظهور

 آمادگی یعنی نگاری آینده واقع  در.شود می انجام دارد  بیشتری اجتماعی و اقتصادی

 راستتای  در و ممکتن  وجته  بهتترین  بته  موجود منابع بردن کار به یعنی و آینده برای

 سیستتماتیک  نگاری آینده شامر نگاری آینده (23: 1384توسعه فردا   یاد)بن ها ارزش
 شتده  پرداختته  ها آن به مختصر صورت به زیر در که اس، مشارکتی نگاری آینده و

 .اس،

 سیستماتیک نگاری آینده 

 بایتد  ستازمان  در نگاری آینده طراحی مطالعه هنگام در( 2006) ساریتا  برنظر بنا
 و فنتاوری  و تجهیتزات  هتا   روش داخلتی   فرآیندهای ازجمله داخلی های سازه به
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 انگیتزه   هتا   مهتارت  اجتمتاعی   تعامر سیاس، جمله از رفتاری های سازه همچنین
 سیستتم  نگاری آینده مدل( 2006) ساریتا . کرد توجه مدیریتی های سبک قدرت 

 نمتوده  ارائته  را کرد توجه بدان باید ی نگار آینده هنگام در که عواملی به توجه با را
 .1(27: 2007 اسکاپولو  و کاجنین) اس، مشاهده قابر 1 شکر در که

 (27: 2007 اسکاپولو، و کاجنین از نقل به 2006 ساریتاس) سیستمی نگاری آینده مدل .1 شکل

آینده نگاری سیستم

فرهن 

انگی شمدیریت

فرآیندها

مهار  ها

 در 

سیاست

سیستم 
ا تصادی

سیستم 
فناوری

ار ش ها

سیستم ا تما ی

فرهن 

سیستم  یست 
م ی ی

سیستم 
سیاسی

 

 مشارکتی نگاری آینده 

 انتداز  چشتم  دارای کته  است،  منتد  نظتام  و بتاز  مشتارکتی   فرآینتد  یک نگاری آینده
 بته  نگتاری  آینتده . پردازد می ها سیاس، و تدوین و طراحی به که باشد می بلندمدت

: 2014 دیگتران   و ویگاند) گیرد  می انجام ترکیبی صورت به یا کیفی و کمی روش
149-150.) 

 نگاری آینده های برنامه خصوصی  و دولتی های   سازمان در که اس، دهه چندین

 فنتاوری   علتم   مختلتف  هتای  حتوزه  در و ملتی  و ای بخشی  منطقته  های مقیا  در

 انداز چشم و زمینه اخیر های سال در ولی شود  می اجرا غیره و زیس، محیط فرهنگ 

 و علتم  نگتاری  آینده اکنون .اس، داشته تمرکز فناوری و علم حوزه بر ها برنامه این
 بسیاری در و اس، فناوری و علم سیاس، محیط در دولتی گیری تصمیم ابزار فناوری

 انتداز  چشتم  یتک  در را جامعته  و علتم  به مربوط راهبردی سؤاالت پاسخ حاالت از

 زمینت   در هتایی  فعالی، توسعه حال در کشورهای بیشتر در. دهد می پاسخ بلندمدت

                                                                                                                                 

1. Cagnin and Scapolo 
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 .شود می اجرا و پیگیری ای سابقه  بی سرع، با فناوری و علم نگاری آینده
 بلکته  است،  ممکتن  هتای  آینده درک شامر تنها نه نگاری آینده دیگر  سوی از

 گزینته  شناستایی  با نگاری آینده .هس، نیز آینده برای تصمیماتی اتخاذ برای آمادگی

 و آنهتا  وقتوع  احتمتال  هتا   گزینته  این بررسی با و شود می شروع آینده مختلف های
 هتایی  گزینته  انتختاب  بته  نوب، مرحله  این از پس.کند می مشخ  را آنها مطلوبی،

 از فهرستتی  آن  خروجتی    درواقتع  رستد.  می مطلوبی، و امکان معیارهای براسا 

 وضتعی،  با مقایسه و انتخاب این از پس که اس، آینده تصاویر از برتر های اولوی،

 مرحلته  شود. این می اتخاذ شده انتخاب گزین  به رسیدن برای الزم تصمیمات حال 

نیست،.   نگتاری  آینتده  وظتایف  جتزو  که اس، مربوط استراتژیک ریزی برنامه به کار
 .کند می تالش هدف یا مقصد شناسایی در تنها نگاری آینده

  مومی دیپلماسی .٢-1

 هتا   کتنش  ها  گفتمان ها  هوی، بر تاثیرگ اری برای جدید روشی عمومی دیپلماسی
 کمتک  با دیپلماسی دستگاه موفقی، برای مناسب محیط دهی شکر و عمومی افکار
 یختارج  یاست، س یشتبرد و پ یمنتافع ملت   ینجه، تام یدجد های رسانه و ها شبکه

 ریتتزی برنامتته عمتتومی  دیپلماستتی(. 126: 1394و همکتتاران   یاستت، )خستترو
کشور  یک توسط رسانی اطالع و فرهنگی آموزشی  های برنامه اجرای و استراتژیک

 رهبتران  که طوری به اس،؛ هدف کشور در افکار عمومی محیط ایجاد برای حامی
 اهتداف  از پشتتیبانی  و حمایتگرانته  گیتری  تصتمیم  بته  قادر را هدف کشور سیاسی
 دیپلماستی  مرکزمتورو   (.187: 1382)آشتنا    سازد می کشورحامی خارجی سیاس،
 سیاست،  اجترای  و دهتی  شتکر  برای عمومی های نگرش بر تأثیرگ اری را عمومی
 میتان  تعامتر  سایر کشورها  داند که می المللی بین روابط از ابعادی شامر و خارجی

 کشتوری  در خصوصتی  هتای  گتروه  منتافع  با کشور یک خصوصی های گروه منافع
 و ختار   به فرستادگان و ها دیپلمات نظیر گران ارتباطات بین ارتباط برقراری دیگر 

 هستتتند دیپلماستتی ایتن  جملتته از فرهنگتتی میتان  ارتباطتتات فرآینتتدهای سترانجام 
 مفروضتات  از برختی  و اس، جدیدتر بسیار که دومی موضوع (.240: 1383آشنا )

 است،  عمتومی  دیپلماسی قدیمی  میراث از برگرفته که را دیپلماسی عمومی اصلی
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 دهتد؛  متی  پیونتد  هتم  بته  هستتند   ستازی  جهانی بح  با همراه که آنهایی با آشکارا
 از اعم -ا ر سنتی مرزهای که اجتماعی های شبکه در روابط تشدید از اس، عبارت
 را ختارجی  و داخلتی  سیاس، های برنامه امروزه که مرزهایی و ج رافیایی مرزهای

 روابطتی  درون از اجتماعی روابط برآمدن. نوردند درمی -سازند می جدا یکدیگر از
 تروریستتی   های گروه ظهور شد  می تعریف پولی بازارهای توسط سنتی طور به که

 در متردم  نقتش  بتر  فرآیندها این از یک هر که تأثیری و مکان و زمان شدن متراکم
 در کته  دارد جدیدی مفروضات گیری شکر از حکای، دارند؛ جهانی متحول محیط
 بته  رویکترد  اصتلی  مبنتای  (.82 میلسن  یان) اس، مدنظر عمومی دیپلماسی بح 

 -یتک .کترد  مالحظته  هتم  با مرتبط تحول چند در باید عمدتاً را عمومی دیپلماسی
 کتترد؛ پیتتدا هتتا ملتت،-دولتت، در و جهتتان در عمتتومی افکتتار کتته نقشتتی

 از ای گستترده  متو   تا شده موجب ارتباطات  زمینه در عظیم های درواقع پیشرف،
 در ت ییتر  دیگتر   طترف  از و شتود  منتشتر  جهان نقاط تمام در سرع، به اطالعات

 و سیاست،  بته  دهتی  شتکر  در افتراد  تتا  آورده فتراهم  را امکان این الملر بین نظام
 المللتی  بتین  عمتومی  افکار امروزه که ای گونه ایفاکنند؛به نقش جهانی عملکردهای

 ترتیتب   همتین  بته . اند یافته گ شته با مقایسه در ها گ اری سیاس، در بسیاری تأثیر
 ختارجی  و داخلتی  هتای  سیاس، و ها دول، تعیین در که ای کننده تعیین نقش مردم

 و هتا  باورستازی  هتا   تصویرستازی  تتاثیر  -دو(.1385 سیمبر ) اند کرده پیدا کشورها
 مهتارت  و دانتش  رشتد  براستا   هتا  انستان  رفتتاری  ت ییترات  در ها سازی فرهنگ

 ماهیت،  جابجتایی  -سته .اقتصتادی  و فرهنگتی  امنیتی  سیاسی  ابعاد در روانشناسی
 دیپلماستی  بته  رویکترد  نظری مبانی از دیگر یکی نیز نرم به سخ، از قدرت منابع

 رو روبته  دگرگونی و ت ییر با الملر بین نظام ساختار هرگاه همچنین.باشد می عمومی
 همتراه  ت ییراتتی  بتا  نیتز  الملتر  بین سیاس، امنیتی های نشانه که اس، طبیعی شود 

 نظتامی  قدرت را ساز امنی، ابزارهای ترین اصلی سرد  جنگ دوران در. شد خواهد
 موجتب  بته  که کرد مالحظه را متنوعی های نشانه توان می اکنون هم. داد می تشکیر

 و ای منطقته  ستازی  امنیت،  بترای  «نظامی قدرت» کارآمدی همچنین و مطلوبی، آن
 قدرت منابع به ای ویژه توجه ها دول، کنونی عصر در. اس، یافته کاهش المللی بین
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 و توستعه  حفظ  برای منبع پایدارترین و ترین هزینه کم بهترین  را آن ثانیا.دارند نرم
 وایه دهندکته  متی  تترجیح  فرهنگتی  موسستات .دانند می ملی امنی، و منافع افزایش

 یا ملی منافع خدم، در و غیرمستقیم طور به که هایی فعالی، به را «فرهنگی روابط »
 روابتط  بیتنش  اختصا  دهنتد. در ایتن    پ یرد  می صورت خار  در سازی اعتماد

 فرهنگتی  موسستات  کته  معنتا  ایتن  به اس، متمایز)عمومی(  دیپلماسی از فرهنگی
 «رز مارتین» که گونه همان. کنند می انداز طنین فراملی روابط در را غیردولتی صدای

 مربتوط  اعتمادستازی  بته  تت  اوالً دیپلماستی ». نویستند  متی  «اسمی، ت نیکوادهام» و
 شتود   متی  ناشی سیاس، از که ای ویژه فراملی اهداف به دستیابی به بلکه شود؛ نمی

 ایتن  بتودن  احتمتال  امتا  است،  دیپلماسی فرعی نتیجه اغلب اعتماد. یابد می ارتباط
 دوست،  همیشته  بترای  کشتورها . است،  درازمتدت  از بیشتتر  مدت کوتاه در اعتماد

 دائمتی  منتافع  فقط آنها»: دارد می بیان «پالمرستون» که طور همان مانند  نمی یکدیگر
 از آنهتا  کارهتای  اگتر  که اس، این «اسمی،-وادهام » همچنین و «رز» توجه. «دارند

متورد  « روابتط فرهنگتی  » انتدرکاران  دست،  باشتد   ناپ یر جدایی عمومی دیپلماسی
 سیاستی  منتافع  بترای  منتادی  مثابه به شدن تلقی خطر در آنها»: بود نخواهنداعتماد 
 بلکته  «فرهنگتی  روابتط » انجتام  بترای  را متا  توانمندی تنها نه موضوع این ؛«هستند
 استمی،   -وادهتام  و)رز کند می تخریب عمومی دیپلماسی انجام برای را ما توانایی
 گزینتی  عبتارت  در دیپلماستی   کتردن  تصتور  بعدی سه ضمن دیگر برخی1(.2004
 کتتاب  در «نتای  جوزف» میان  این در اند داده ارائه متفاوتی نگاه ابعاد این از هریک
 در روزانته  ارتباطتات  اول؛: اس، کرده مطر  گونه بدین را گانه سه ابعاد نرم قدرت
 زمینت   و چتارچوب  کته  ختارجی  مطبوعتات  خصوصتاً  و داخلتی  مطبوعات قالب

 استتراتژیک  ارتباطتات  دوم؛. کنتد  می تبیین را خارجی و داخلی سیاس، تصمیمات
 هتا   ستمینارها کنفرانس  برگتزاری   ازطریتق  تاثیرگت ار  افتراد  با پایدار روابط سوم؛

 از. هتا  رستانه  بته  دسترسی و بورسیه  آموزشی اعطای دانشگاهی فرهنگی  تبادالت
 تصتویری  ایجتاد  به کمک در اساسی نقش عمومی دیپلماسی بعد سه هر «نای» نظر

 بترای  مطلوب نتایج کسب انداز چشم بهبود در و کند می بازی کشور یک از ج اب

                                                                                                                                 

1. martin rose and nick wadham-smith 
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 (.1387 نای )باشد می تاثیرگ ار کشور  آن

 1روند. 1-3

 سیستتم  استتراتژیک   فعالیت،  یتک  درک برای طورکلی به نگاری آینده روند نمایش
: 2015 همکتاران   و کلتر ) باشتد  متی  ستازمان  ستازی  یکپارچته  هتای  شیوه یا نوآور

 در زیتاد  احتمتال  به که هستند ت ییرات از ضعیفی های سیگنال عنوان به روندها.2(5
 بتر  آنهتا  تتأثیر  و روندها این افراد که گ ارد می تأثیر آن محیط و سازمان یک آینده

 دلیتر  بته  نشوند تفسیر درستی به روندها اگر. دهند می قرار موردبررسی را سازمان
 شتوند  متی  رو روبته  نامناسب استراتژی اجرای ریسک با سازمان نادرس، اطالعات

 پیشتین  مطالعات توسط شده شناسایی روندهای از برخی.3(2010 اسچوارز  و لیبر)
 .اس، شده ارائه

 پیشین مطالعات روندهای از برخی. 1 جدول

 ش ه شن ی ی  رون ه ی ان یشمن ان

 4دیاران و آهون ینن

 ش ن  جه ن 

 .نم ی  م  ایج د را ه  وابستا  از پیچی ه شبهه یک جه ن  اقتص د

 .ایت ش ه صنعت  ت زه و صنعت  غیر صنعت ، کشوره ی در جمعیت رش 
 برای س ق نون  یم اوا تهنولوژ تویعه

 جه ن  دیتری  در تغییرات یریع افزایش

 ...و

 (2009) 5تویوچ و دلویتت 

 اطالم ت  ی نجر گسترش

 کنن گ ن مصرف به مستقیم تحویل زنجیره
 وضعیت گیری تصمیم در تصویر و ص ا ارائه پیشرفته ه ی دیتا ه

 پرداخت ه ی  ییستم و الهترونیک تج رت به امتم د افزایش

 همراه تلفن ه ی دیتا ه رش 

 .... وچن گ نه در تج رت  ه ی ک ن ل درص ی 40 ت  30 افزایش

  6هیت نن و نیرم 

 آیی  در اقتص د رش 
 محل  و ی زی جه ن  مش رکت

 پ ی ار رش  اهمیت

 ....و اروپ  اتح دیه مث ل برای ای و شیه من طق

                                                                                                                                 

1. Trend  

2. Keller et al. 

3. Liebl and Schwarz  

4. Ahvenainenet al. 

5. Deloitteand Touche 

6. Nurmi andHietanen 
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 ایتن  خبرگتان  و نخبگتان  نظر اخ  و پیشین ی شده ارائه روندهای مطالعات از پس
 کته  فراروندهایی ذیر در و گرفته قرار موردتوجه مقاله این در که روندهایی حوزه 

 هتای  شتبکه  و هتا  رستانه  افتزایش : از عبارتند شده پرداخته آن به بعدی سرفصر در
 ظهتور  مصتنوعی   هتوش  تترویج  ارتبتاطی   و اطالعتاتی  هتای  زیرساخ، مجازی 

 افتزایش  ختارجی   تهدیتدات  داخلتی   تهدیتدات  کتار   و کستب  در نتوین  های مدل
 اجتمتاعی   و فرهنگتی  ارتباطات اقتصادی  ارتباطات یکپارچگی  افزایش اتصاالت 
 قوا  موازنه روزانه  ارتباطات پایدار  روابط استراتژیک  ارتباطات سیاسی  ارتباطات
 ثبتات  ظهتور   حتال  در اقتصتاد  جهتانی   تجتارت  شدن  جهانی گفتمانی  ت ییرات
 شده ذکر روندهای تمامی فکری سرمایه از حمای، حاکمی،  الگوی ت ییر سیاسی 

 .اس، شده عنوان و بندی تقسیم 1 جدول قالب در مربوطه فراروندهای و

 1فراروند .1-4

گرفته شتده است،    بی، نایس توسط «مگا» یونانی کلمه از فراروند یا مگاترند مفهوم
 ی مطالعته  بر بنا(. 12: 1982 بی،  یس)نا باشد یم «بزرگ» یو صرفاً به عنوان روند

 یمتی عظ یروهتای ( فرارونتدها ن 2011)2استمی،  و ساریتا  توسط پ یرفته صورت
 االتفعتر و انفعت   فراروندها. گردد می بر انسان وجود از قبر نسر چند به که هستند
 بته  توجته  بتا (. 2011 ی، و استم  یتا )ستار  باشتد  می عوامر از بسیاری ی پیچیده

 امنیت،  یجیتتال  د ینتده آ فرارونتدهای  پتژوهش  ایتن  در پ یرفتته  صتورت  مطالعات
 ییترات ت  و یاقتصاد ییراتت  یئوپلتیکی  ت ییرات ارتباطات  اشیا  اینترن، ی مجاز

 .اس، گرفته قرار مطالعه و بررسی مورد یاسیس
 و تترین  محبتوب  از یکی عنوان به مجازی جهان و مجازی آینده:دیجیتال آینده

 آینتده (. 2019 همکتاران   و کوهیکامتالی ) است،  مطالعتاتی  مباح  تاثیرگ ارترین
 حتتال در فنتتاوری و بتتزرگ هتتای داده اینترنتت،  محاستتباتی  قتتدرت) دیجیتتتالی

 ت ییرات دیجیتال(. 2017 همکاران  و پاریتاال) اس، جوامع و اقتصادها گیری شکر
 از استتفاده  بتا  دیجیتال. آورد می وجود به ها شرک، فعالی، چگونگی در را اساسی

                                                                                                                                 

1. Megatrend 

2. Saritas et al. 
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 تجتارب  و خدمات محصوالت  کار  و کسب از جدیدی های مدل فناوری  و ها داده
 و ارتبتاط  محتتوا   شیوه مصترف  در ت ییراتتی  اساستاً  امتر  ایتن . ستازد  می فراهم را

 بته  هتا  شترک،  واکنش چگونگی. کند می فراهم خدمات و محصوالت به دسترسی
 آتتی  های سال در ها آن موفقی، و بقا بر زیادی تأثیر امروزه شدن  دیجیتالی چالش
 دیجیتتالی  بته  ریسک مدیری، و ها فرص، از استفاده با توانند می هایی شرک،. دارد
 دیجیتتالی   هتای  شتبکه  شتامر  مجتازی  دنیتای (. 2015 ی وا ی)ا آورند روی شدن

 وکتار   کستب  دربتاره    کتامپیوتری  شتده  ستازی  شتبیه  هتای  محتیط  و آنالین جوامع
 مطتر   2020 ستال  در کته  است،  شخصی روابط و آموزش   بهداشتی های مراقب،

 واقعتی  زنتدگی  بته  شبیه تعامالتی و آواتارها بعدی  به مجازی های محیط. شود می
 هتای  متدل .کنند تجربه را مجازی های واقعی، افراد تا شود می باع  ها این که اس،
 کار و کسب که شود می مطر  2020 سال در بعدی های نسر در جدیدی کار و کسب
 نشتان  را محصول توسعه گرفتن قرار تأثیر تح، و تکنولویی تأثیر براسا  را آینده
 همتتراه  تلفتتن و هوشمندستتازی   دیجیتتتالی دنیتتای1.(2010 زیتتوافرات ) دهتتد متتی

 جدیتد  کتامالً  فنتاوری  هتای  زیرستاخ،  از پشتتیبانی  و ستاخ،  برای را ها سازمان
 هتای  رستانه  هتای  فنتاوری  سازی یکپارچه وب   مانند ها فناوری این. کند می هدای،

 خدمات  و محصوالت تا کرده قدرتمند را ها شرک، ... و کردن موبایلیته اجتماعی 
 .(2015ای ) کنند توانمند را کار نیروی و عملیات و مشتری تجربه

 هتزار  هتا  ده از ترکیبی مجازی فضای یا سایبر فضای از منظور» :مجازی امنیت
 فیبتر  های کابر و ها سوئیچ ارتباطی  های شبکه ها  دهنده سرویس پیوسته  هم به رایانه
. آورد متی  فتراهم  جتامع  سیستتم  یتک  در را ارتباطتات  ایجاد امکان که اس، نوری
 «است،  برختوردار  ای ویژه اهمی، از کشورها در سایبر فضای بودن سالم و کارآمد
 زندگی مختلف های قسم، در ای فزاینده طور به یبرسا ی،(. امن5: 1382 ی )افتخار

 ایجتاد  برای مستمر نوآوری سایبری  حمالت به توجه با. اس، گردیده متصر افراد
 سایبر امنی، درک جه،. باشد می ضروری ها شرک، و افراد برای امن محیطی یک
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. 1(2012 ی ا ید ی)آ گتردد  درک امنیتی های فناوری تکامر و بالقوه تهدیدات باید
 است،   افتزایش  بته  رو ستایبری  تهدید وجود  فناوری روزافزون افزایش به باتوجه
تمرکز داشته باشتد. متخصصتان    یبریسا ی،بر امن یکاستراتژ ی،اولو یدبا ینبنابرا
 هنگتام  در هتا  ستازمان  در یقو یبریسا ی،امن یجادبا ا یداطالعات با یفناور ی،امن

 موضوع این ی کار یهایندو فرا فعالی، عملکرد  در مهم ت ییرات ایجاد و نوآوری
 2دهند. قرار مدنظر را اهمی، حائز

 بته  اشتیا  اینترنت،  نمتود  مطر ( 2015) سال در که لی نظر بنابر: اشیا اینترنت
 از بستیاری  توجته  که اس، شده شناخته آینده های فناوری ترین مهم از یکی عنوان
( 2009) فتریس  و یلمتین (. 1: 2019 لتی  ) است،  کترده  جلتب  ختود  به را صنایع

 را متقابتر  ختدمات  که کرد تعریف جهانی زیرساخ، یک عنوان به را اشیا اینترن،
 ارتباطتات  و اطالعتاتی  های فناوری از استفاده با مجازی و فیزیکی اشیای اتصال با

 یتک  عنتوان  بته  اشتیا  اینترن،(.590: 2018 همکاران  و الوانی) نمود فراهم متقابر
 کاری طیف سراسر در زیادی پیامدهای که اس، ظهور حال در و جدید تکنولویی

 و کترده  فتراهم  را آنالین و فیزیکی دنیای ادغام تکنولویی این.دارد افراد زندگی و
 کننتدگان  مصترف  و هتا  دولت،  و هتا  شرک، برای را زیادی های چالش و ها فرص،
 تکتاملی  رونتدهای  از زیبتایی  الگوی این( 2009) سام، نظر بنابر. سازد می فراهم
. هستتند  انتظتاراتی  و نیاز دارای هرکدام کشد؛ می تصویر به را جامعه و فناوری بین
 رونتدهای  به نگاهی توانیم می تکاملی فرایند بستر در ما فعلی موقعی، این دیدن با

 ارتبتاط  اساستاً  اشیا اینترن،(.36: 2018 همکاران  و وودهید) باشیم داشته نوظهور
 سیستتم  هماننتد  و کترده  متصتر  هم به را چیز همه. اس، اینترن، با فیزیکی اشیای
 تخیتر  امکانات  کننده محدود عامر تنها. آید درمی شبکه یک صورت به بدن عصبی

 ستال  در کته  است،  شتده  بترآورد . است،  زیتاد  بسیار صنع، این پتانسیر. اس، ما
 تریلیتون  7.1 حتدود  درآمتد  کته  شوند می متصر اینترن، به اشیا میلیارد 30  2020
. شتوند  منتد  بهتره  اشتیا  اینترنت،  کتاربرد  از تواننتد  می ها دول،.(1)کند می تولید دالر
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 ستاختارهای  فنتی   استتانداردهای  ایجتاد  بترای  دولت،  و جامعته  تجارت  صنع، 
 اعضتای  تمتای  با و برده بهره اشیا اینترن، از توانند می تجاری توافقات و حکومتی
 ختود  مشتکالت  بترای  تتا  ستازد  متی  قادر را ما اشیا اینترن،. کنند همکاری جامعه

 توانتتد متتی و دهتتیم ارائتته را تصتتوری غیرقابتتر و فتتردی بتته منحصتتر هتتای حتتر راه
 توانتد  متی  ولتی  نیست،؛  بینی پیش قابر امروزه اگرچه که کند ایجاد را هایی فرص،

 اینترنت،  امنیت،  از منظتور . ستازد  فراهم هوشمند و فراگیر دفاعی  جهانی های پایه
 اشتیا  اینترن،. کرد اعتماد آن به توان می که اس، هوشمندی محیط یک ایجاد اشیا 
 مقتدار  و شود کنترل دور راه از تواند می که اس، هایی دستگاه میلیاردها از ای شبکه
 هتا   فتایروال  هماننتد  اولیته  امنیتتی  هتای  مکانیزیم. کند تولید را اطالعات از زیادی

 متورد  سیستم به ورود تحلیر و نظارتی های سیستم و نفوذ از جلوگیری و حفاظ،
 فتراهم  اشتیا  اینترنت،  بترای  را امنیتتی  نیازهتای  تمتام  هتا  قابلی، این اما اس،؛ نیاز
 بتین  تنگاتنتگ  یکپتارچگی  بتر  مبتنتی  جدیتد  رویکترد  یتک  بته  نیتاز  ما. سازد نمی

 کنند  می حر را مسائر از برخی زمینه این در استانداردها. داریم رقابتی محصوالت
 در امنیت،  تواننتد  می که دارند نیاز معتبر امنیتی های شیوه به هنوز کنندگان عرضه اما

 فتراهم  غیرمستتقیم  یتا  مستتقیم  طتور  بته  هتا  دامنته  بتین  و داخر در را واقعی زمان
 .(2)(اشیا اینترن، ساختن برای حیاتی های رشته ادغام و شبکه مدیری، امنی،)کنند

 مطر  گونه بدین را گانه سه ابعاد نرم قدرت کتاب در «نای جوزف» :ارتباطات
 مطبوعتات  خصوصاً و داخلی مطبوعات قالب در روزانه ارتباطات اول؛: اس، کرده

 تبیتین  را ختارجی  و داخلتی  سیاست،  تصتمیمات   زمینت   و چارچوب که خارجی
 ازطریتق  تاثیرگت ار  افتراد  بتا  پایدار روابط سوم؛ استراتژیک ارتباطات دوم؛. کند می

 و بورستیه  آموزشتی اعطای  -دانشتگاهی  -فرهنگتی  تبادالت ها  سمینارها کنفرانس
 از طتوالنی  ستالیان  طتی  لیدیک افراد با پایدار روابط گسترش. ها رسانه به دسترسی
 یآمتوزش  برگتزار   ی و دانشتگاه  یتبادالت فرهنگ یلی بور  تحص یاعطاطریق 

 بعتد  سته  هتر  «نتای » نظتر  از ، ها و دسترسی بته مجتاری ارتبتاطی است     یشهما
 کشتور  یتک  از جت اب  تصویری ایجاد به کمک در اساسی نقش عمومی دیپلماسی

 تاثیرگت ار  کشتور   آن برای مطلوب نتایج کسب انداز چشم بهبود در و کند می بازی
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 (.1387 نای )باشد می
 یتا  اشتکال  و محتیط  اثر ج رافیایی سیاس، یا یئوپلیتیک :ژئوپلیتیکی تغییرات

 امکانتات  کمیتاب   منابع زمین شکر  یایی ج راف ی،چون  موقع یطیمح های پدیده
 را...  و جمعتی  ارتباط وسایر(  ییو فضا ییهوا یایی در ینی )زم انتقالی و ارتباطی

 مطالعته  جهانی و ای منطقه گسترده سطو  در ویژه به سیاسی  های گیری تصمیم در
 (.128: 1381)مجتهدزاده   کند می

 است،  پارامترهتایی  از اقتصادی و ج رافیایی فرهنگی  از اعم یئوپلیتیک انواع
 بستزایی  تتاثیر  عمتومی  دیپلماستی  روند بر آنها از هرکدام در ت ییرات تواند می که

 .باشد داشته
 کشتورها  ملتی  منتافع  و توان افزایش در آن ت ییرات و یئوپلیتیک های ویژگی

  کترد؛  تقستیم  دستته  دو در تتوان  متی  را ها ویژگی این. دارد مستقیم و اساسی تاثیر
   فضتا   ...(و دریتایی ) آن هتای  شتکر  و ج رافیتایی  موقعی، که ثبات عوامر: الف

 کشتورها  شکر  (ها ناهمواری و مرزها) توپوگرافی وضع کشور  وسع، تقسیمات 
 و طبیعتی  منتابع  جمعیت،   مت یرکه عوامر: ب. شود می شامر را غیره و آن انواع و

 دربتر  را... و اجتمتاعی   سیاستی   نهادهای  و انریی  ...(و معدنی غ ایی ) آن انواع
 (.1386 جرالد   بلیک اچ  درایسدالالسدایر )گیرد می

 ت ییترات  2030 آینتده  در شتده  مطتر   فراروندهای از یکی: اقتصادی تغییرات
 افتزایش  و المللتی  بتین  تجتارت  ستطح  افتزایش  جهتانی  اقتصاد در. اس، اقتصادی
 تقویت،  المللی بین های کنوانسیون که زمانی تا اما. اس، مشاهده قابر سرمایه جریان
 روابتط  روند به باید ها  دول،. شد نخواهد محقق اقتصادی سود و پیشرف، نشوند 

 ستوی  از ای عمتده  فشارهای. نمایند توجه بیشتر آن پتانسیر و اقتصادی المللی بین
 20 تتا  10 دوره یتک  طتی  فقتر  از را نفتر  میلیون 650 تواند می جهانی آزاد تجارت

 .1(2014 جی  ام پی کام) دهد نجات ساله
. آورد وجتود  بته  انحصاری حق تواند می فکری مالکی، حقوق:سیاسی تغییرات

 پتانستیر  حتداکثر  از تتوان  متی  فکری مالکی، از قانونی حمای، کسب با عبارتی به
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 و برنتدها  و مبتکرانه های طر  نوآورانه  های ایده اگر. گردید مند بهره ها دارایی این
 توستط  نامشتهود  های دارایی این اس، ممکن نگیرند  قرار قانونی حمای، مورد... 

 استتفاده  مانع قانونی حمای، با. بگیرند قرار استفاده مورد دیگر های سازمان یا افراد
 .شود می دارایی این از اقتصادی های گیری بهره و آن از

 قیت ق نهیشیپ. ٢

 یانتری  یفناور ینگار ندهیآ» عنوان ( در پژوهش خود تح،2017) 1اکوایوریپروسک
 در را یانتتری یفنتتاور ینگتتار نتتدهیآ از جتتامع یمفهتتوم «نوظهتتور یاقتصتتادها در

 یمعرف راعمده  یها ضعف و ها چالش  یدیکل یو ابزارها انیب نوظهور یاقتصادها
  ینگتار  نتده یآ مباحت   بته  منتد  عالقه افراد موردتوجه مطالعه نیا جینتا. اس، کرده
و  نی.حست باشد یم اسناد و یگ ار اس،یس یندهایفرا شبردیپ یبرا رندگانیگ میتصم

 ینگتار  ندهیآ یبر سنجه برا یمبتن یابیرینقشه راه مس»( به مطالعه 2017) 2همکاران
 یست یونویسنار یبترا  را یدیت جد روش کیت  پتژوهش  نیت ا در. پرداختند «یفناور

 است،  یا رشته عنوان به را یفناور ینگار ندهیآ. سازد یم مطر  یفناور ینگار ندهیآ
 یبتردار  نقشته  چون یا کننده ینیب شیپ یها روش با و اس، شده شناخته یخوب به که
 ینتتیب شیپتت روش هتتر.اعمال استت، کتترده یمعرفتت کتتار ستتنوات یزیتتر برنامتته و

 بیت ترک بتا  تواننتد  یمت  آنهتا  از یبعض که دهد  یرا نشان م یا یعمل یها ،یمحدود
 ینگتار  نتده یآ»( به مطالعته  2017) 3و همکاران ی. لرندیگ قرار توجه مورد ها روش
 یکتتاربرد یهتتا برنامتته و یدولتتت اقتتدامات  یعلمتت مطالعتتات: نیچتت در یفنتتاور

 کته  دهتد  یمت  نشتان  یعملت  یهتا  ،یت فعال و ینظتر  مطالعتات . پرداختنتد «اس،یس
رونتد توستعه را    نی.ااست،  توستعه  حال در سرع، به نیچ در یفناور ینگار ندهیآ
 شترو یپ یها ،یفعال. بلوغ و عیسر توسعه اکتشاف : کرد میتقس دوره سه به توان یم

 کننتد   یهمکتار  گریکدی با تا سازد یم قادر را نفعان یذ ن یچ در اطالعات یفناور
 مشکالت از یاریبس ن یا بر.عالوه شود یم یفناور ینگار ندهیآ فرهنگ به منجر که
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 نیت ا در. شتود  حتر  توانتد  یمت  ینتوآور  و یفناور علم  با یزیر برنامه و توسعه در
قتترار  یمتتورد بررست  یو کتتره جنتوب  یلیشت  ر یتتهمچتون برز  ییکشتتورها مطالعته 
و  یجهتان  یفرارونتدها »( در پژوهش با عنتوان  2016) 1و همکاران فی.رتاند گرفته

 ست، یز طیمح ندهیآ یابیارز و یبررس به «س،یز طیمح یابیارز یبرا ها آن یامدهایپ
 را یاصتل  یدیت کل عوامتر  مطالعته  نیت ا در. اس، پرداخته یامروز یایپو یایدن در

قتدرت و کمبتود    راتییت ت  ک یت تکنولوی یها ینوآور  یشهرساز  یشناس ،یجمع
 یپژوهشت  ی مطالعته  بته ( 2013)2انتختاب نمودنتد. ستون    یمت یاقل راتییمنابع و ت 

. است،  پرداخته« 2030 سال در یجنوب کره نیگزیجا ندهیآ یوهایسنار» عنوان تح،
 2030در ستال   یکره جنوب نیگزیجا ندهیآ یویسنار پنج یبررس به پژوهش نیا در
 یستؤاالت  یبلندمدت پرداختته شتده است، و بتا بررست      ندهیدرک از آ شیافزا یبرا

جامعته و ... چگونته    اس، یاز لحاظ اقتصاد  س 2030در سال  یهمچون کره جنوب
 اتیت مطالعته بتا ارائته روا    نیموضوع پرداخته اس،. در ا نیخواهد بود به مطالعه ا

در  کیدرامات ینشیبا ارائه ب نیو همچن ویهر سنار یمشخ  برا یالتیروشن و تخ
 نتده یآ نیو همچنت  کترده به بهبود ادراک افراد کمتک   نیو نماد یعاطف یمورد معان

.کتاب است،  نمتوده  ینت یب شیآن بته جامعته بهتتر را پت     ریو تبتد  یارجح کره جنوب
 ستن  ی: مل تتالیف  «الملتر  نیکاربرد قدرت نرم در روابط ب ن؛ینو یعموم یپلماسید»

حاضر با رویکتردی دوجانبته بته    اثر ( یروحان محسن وکلهر ین.)مترجمین  رضا 
بررسی و تحلیر مقوله مهم دیپلماسی عمتومی پرداختته و در آن ضتمن مبتادی و     

های بح   الگوهای متفاوت دیپلماسی عمومی نتزد کشتورهای کتوچ یتا      ضرورت
بته بحت     نه شده اس،. نویسنده ضتمن پترداخت  شتهای بزرگ به بح  گ ا قدرت

دیپلماسی نوین  در پی آن اس، تا الزامات مربوط به بازنگری در دیپلماستی را در  
جهان معاصر از منظری ایرانی  به بح  و بررسی گ ارد. برای این منظتور نخست،   
مفهوم و عناصر دیپلماسی نوین مشخ  شده و در ادامه  ساختار دیپلماسی نتوین  

 زمینته  ایتن  در را ختود  دیدگاه نویسندهردد. گ متناسب با موقعی، ایران  تحلیر می

                                                                                                                                 

1. Retief et al. 

2. Son 
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. نیست،  استتناد  متورد .ا.ایتران    کشتور  دیپلماستی  دستگاه دید از که نموده مطر 
در  ؛(تهتران  معاصتر  ابترار )موسسه  ندهیآ و حال گ شته : یعموم یپلماسید کتاب 

در جنگ  یعموم یپلماسید خچهیمختصر و خالصه در ابتدا به تار اریکتاب بس نیا
 یعمتوم  یپلماست یبته د  یدوم و بعد از آن پرداخته شده و سپس نگرش فعل یجهان

 بتر  یبریسا یفضا ریتأث درخصو  که نامه انیبه موضوع پا کنیشده اس، و ل انیب
 ی. کتتاب راهنمتا  اس، نشده یا اشاره اصالً باشد یم رانیا کشور یعموم یپلماسید
 ستال  در یااردستتان یسوف توستط ( هتا  روش و)سازمان  دویونی یفناور ینگار ندهیآ

 ینگتار  نتده یآ یکتتاب ضتمن معرفت    نیت در ا است،؛  دهیرست  چاپ و ترجمه 1391
 ینگتار  نتده یآ یهتا  روش  یفنتاور  ینگتار  نتده یآ برنامته  کیت  یسازمانده  یفناور
 ستطح  و یفروملت  یا منطقته   یمل  یفرامل سطح در را یفناور ینگار ندهیآ  یفناور
 همکتاران  و یاشتکاوند  ینیحست  .آقااست،  داده قترار  موردبحت   شترک،  یا منطقه

 ینگتار  نتده یآ یهتا  ،یت قابل یها  مؤلفه یبند ،یاولو و ییشناسا» مطالعه به( 1394)
 ختتون انتقتتال ستتازمان در یانستتان منتتابع یچتتابک و بحتتران ،یریمتتد ک یاستتتراتژ
 ستازمان  کارشناستان  و مستئوالن  ران یمتد  مطالعته   نیت ا یآمار ی جامعه. پرداختند

 سابقهسال 10حداقر با هستند کشور زیخ حادثه استان سه و اصفهان در خون انتقال
 یبترا  یدلفت  روش از آمتده  دست،  بته  جینتتا براستا     باشتند   ینفرمت 160که کار
 یبترا  ومؤلفه 5یانسان منابع یچابک یمؤلفه برا5کیاستراتژ ینگار ندهیآ یها ،یقابل
 ییهتا  رمؤلفته یز یدارا زیت ن هرکدام که شدند ییشناسا یاصلمؤلفه 6بحران ،یریمد
 ییتتوال . دنتد یگرد یدهت   وزن و یبنتد  ،یت اولوAHP روش براستا   کته  باشتند  یم
 در رانیت ا یمجاز یفضا خدمات یروندها  یپژوه ندهیآ» خود پژوهش در( 1393)

 و یاستناد  مطالعتات  روش بتا  «یدلفت  روش بتا  شتدن  یجهتان  کیتکنولوی ندیفرا
 همچتون  یعتوامل  را یمجتاز  یفضتا  خدمات ندهیآ در مؤثر یروندها  یا کتابخانه

 و یفرهنگت  راتییت ت  ران یت ا یمجتاز  یفضتا  یملت  مرکتز  ریتشتک   یباالدست اسناد
 نینتو  یابزارهتا  و یفنتاور  یهتا  رساخ،یز رشد نترن، یا یریکارگ به در یاجتماع
 یریکاربردپت   و استتفاده  سهول،  یکیالکترون سواد گسترش  یارتباط و یاطالعات
 .نمود ییشناسا یمجاز یفضا خدمات کم نسبتاً ی نهیهز  یمجاز یفضا خدمات
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 ت قیق روش. 3

 تحلیلتی  و توصتیفی  روش بته  و ای توستعه  -کتاربردی  موضوعی  نظر از پژوهش
 یستتی چ ی عمتوم  یپلماسید ی،وضع یناز آخر یفی. در ابتدا توصگیرد می صورت
 بتر  فرارونتدها  این تاثیر سپس شود یمنظور و مقصود از فراروندها ارائه م یزآن و ن
کته   آنجتایی  از. گیترد  متی  قرار تبیین و تحلیر مورد عمومی دیپلماسی نگاری آینده

دانست،   تبیینی را آن توان یم  اشاره دارد یدیعوامر کل ینروابط ب یینپژوهش به تب
 رویکترد  بتا  عمتومی  دیپلماستی  آینتده  توصتیف  و تحلیتر  بته  که آن بهو با توجه 
 ایتن . شتود  یمحسوب م یفیپژوهش توص یک پردازد؛ می سایبر فضای فراروندهای

 فرارونتدهای  متؤثر  عوامتر  از برختی  کته ( ای )کتابخانته  اسنادی روش به پژوهش
 نظترات  یتق از آنتان از طر  یو برخت  ای کتابخانته  مطالعتات  براستا   ستایبر  فضای

 خبرگتان  و نتوین  هتای  یو تکنولتوی  یعمتوم  یپلماستی د ینهکارشناسان آشنا در زم
و نظتر    ینظتر  یو مبتان  یشتینه پ یبتا بررست   ابتتدا . گردد  می آوری جمع دانشگاهی
 شناستایی  عمتومی  دیپلماستی  در ستایبر  فضتای  فرارونتد  بتر  مؤثر عوامرخبرگان 

 متقابتر  تتأثیرات  متاتریس  پرسشنامه توسط شده آوری جمع های داده سپس. شود می
آن  یجو نتتا  شتد  خواهنتد  استتفاده  متک  -میک افزار نرم در ورودی عنوان به اولیه
 .گردد یم یرتحل

 بار  ماورر  یبرساا  یفضا یو استخراج فراروندها یقت ق یا ادب یبند  مع .3-1

  مومی دیپلماسی

 ستایبر  فضای حوزه در پیشین های پژوهش بررسی و تحلیر هدف با بخش این در
 شتده   انجتام  مطالعتات  همچنتین  و خبرگتان  نظرات براسا  عمومی  دیپلماسی و

 استتخرا   و بنتدی  دستته  عمتومی  دیپلماسی آینده بر تاثیرگ ار و کلیدی روندهای
 2کته در جتدول    است،  شتده  شناسایی مت یرهای و روندها نهای،  در. اس، شده

 .باشد یقابر مشاهده م
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 ها زیرعامل و کلیدی عوامل .2 جدول

 اختص ری ن ا رون ه  فرارون ه  اختص ری ن ا رون ه  فرارون ه 

 آین ه
 دیجیت ل

 ه ی شبهه و ه  ری نه افزایش
 مج زی

i.m.v.n 
 تغییرات
 ژئوپلیتیه 

 Bp قوا موازنه

 و اطالم ت  ه ی زیری خت
 ارتب ط 

i.c.i گفتم ن  تغییرات d.c.h 

 p.a.i  هوش مصنوم ترویج

 تغییرات
 اقتص دی

 G ش ن جه ن 

 در نوین ه ی م ل ظهور
 ک ر و کسب

e.n.m.b جه ن  تج رت w.t 

 امنیت
 مج زی

 e.e ظهور و ل در اقتص د i.th داخل  ته ی ات

 e.th خ رج  ته ی ات

 تغییرات
 یی ی 

 p.s یی ی  ثب ت

 اشی  اینترنت
 Ch.p.s و کمیت الاوی تغیر i.c اتص الت افزایش

 i.i یهپ رچا  افزایش
 یرم یه از وم یت

 فهری
s.i 

 ارتب ط ت

    e.c اقتص دی ارتب ط ت

    c.s.c اجتم م  و فرهنا  ارتب ط ت

    p.c یی ی  ارتب ط ت

    s.c ایتراتژیک ارتب ط ت

    i.r پ ی ار روابط

    d.c روزانه ارتب ط ت

 آمارینمونه  و  امعه .٢-3

 دیپلماستی  زمینه در آشنا کارشناسانو  خبرگان شامر پژوهش این در آماری جامعه
 و پژوهانته  آینتده  بتا  آشتنا  دانشتگاهی  خبرگتان  و نتوین  هتای  تکنولویی و عمومی

 خبرگتان  از نفتر 12از متشتکر  آمتاری  ی نمونته  کته  اس، سایبر فضای راهبردهای
   یقضتاوت  گیتری  نمونته  نتوع  از گیتری  نمونته  روش براستا   که باشد می م کور

 .شدند انتخاب دردستر  وهدفمند 

 ها داده ت لیل و تج یه  هت استفاده مورد اف ار نرم .3-3

 شتده  طراحتی  اربر گت   ماتریس پیچیده محاسبات انجام برای مک - میک افزار نرم
 در مهتم  هتای  مولفته  و مت یرهتا  ابتتدا  که اس، گونه بدین افزار نرم این روش. اس،
 تحلیتر  متاتریس  ماننتد  ماتریستی  در را آنها سپس و شده شناسایی موردنظر حوزه
 حتوزه  با را مت یرها این ارتباط میزان خبرگان پایان  در کنند  می وارد گ ار بر تاثیر

 در موجتود  مت یرهتای  بتر  سطرها در موجود مت یرهای. دهند می تشخی  مربوطه
 هتای  تحلیتر  در(.89: 1390 ی را نشان خواهند داد )زالت  تاثیرپ یری میزان ها  ستون
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 :شود می انجام ای مرحله شش مک -میک افزار نرم با متقاطع ماتریس

 تتأثیرات  شناستایی  سیستتم؛  ناپایداری یا پایداری مشاهده و سیستمی درک -
 از استتفاده  و اصتلی  هتای  پیشران و عوامر شناسایی ها؛ مت یر غیرمستقیم و مستقیم

 عوامر شناسایی جزئی؛ تحلیر پرهیز و سیستم از کلی نویسی؛درک سناریو در ها آن
 روحتانی  ) تأثیرگت اری  ستنجش  واسطه به محیط شناسایی سیستم؛ ی کننده ناپایدار
 (.1394 آجرلو 

 ها یافته. 4

 متقابل ماتریس ا  شده گردآوری های داده ت لیل .4-1

 تتاثیرات . شتود  متی  محسوب پژوهی آینده کیفی/ کمی های روش از یکی روش این
 متورد  مجموعته  یتک  در موضتوع  یتک  وقتوع  احتمتال  تحلیر برای روشی متقابر
 قابلیت،  دربتاره  هتایی  قضتاوت  بتا  تواند می موضوع این احتماالت. اس، بینی پیش
توستعه فتردا     یاد)بن شود تنظیم بینی پیش مورد های موضوع میان متقابر تأثیر بالقوه
1384 :219.) 

 یتر خبتره تکم  12 از متشتکر  خبرگاننظر  اخ متقابر با  یرتاث یرتحل ماتریس
 در را ختود  هتای  قضتاوت  خبرگتان  ترتیب بدین بود 22×22 ماتریس ابعاد. یدگرد
 اند  شده در  ستون در که عوامر تمامی بر سطر  در مندر  عوامر از یک هر مورد
 هتر  هتای  داده مجمتوع  و فعتال  جمع بیانگر سطر هرنمودند. مجموع اعداد  یرتکم

 ایتن  هتای  داده متقابتر   اثترات  متاتریس  تکمیر از پس.اس، غیرفعال بیانگر ستون
 بیتانگر  مت یرها توزیع از آمده دس، به عوامر. شد مک- میک افزار نرم وارد ماتریس

 واقتع  در و داشتته  یکتدیگر  بر ای پراکنده و زیاد تاثیر برگزیده عوامر که س،ا این
 براستا   متاتریس  تحقیتق  ایتن  در. شتود  یمحستوب مت   یدارناپا سیستم  وضعی،
 برختوردار  درصد 100 شدگی بهینه و مطلوبی، از چرخش دوبار با آماری شاخ 

 یته اول یرتحل یج. نتاباشد می ها پاسخ و ماتریس باالی روایی از حاکی که اس، بوده
قابتر مشتاهده    3( در جتدول  یستاختار  یتر متقابر )تحل یراتتاث یسماتر های داده

 اس،.
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 (یساختار یل)تحل متقابل تاثیرات ماتریس های داده اولیه تحلیل نتایج .3 جدول

 ش خص
 ان ازه
 م تریس

 چرخش تع اد
 م د تع اد

 صفر
 م د تع اد
 یک

 م د تع اد
 دو

 م د تع اد
 یه

 ش گ  پر درجه

 % 45/95 273 125 64 22 2 22 مق ار

 یکدیگر بر روندها اررپذیری و اررگذاری می ان .٢-4

 براستا   را رونتدها  اثرپ یری و اثرگ اری میزان بندی  رتبه توان می بعد مرحله در
 اعتداد  جمتع  متقتاطع  متاتریس  در.نمتود  مشاهده ها آن یرفعالجمع فعال و جمع غ

 میتزان  نیتز  مت یتر  هر ستونی جمع و تأثیرگ اری میزان عنوان به مت یر هر سطرهای
و  یاثرگت ار  یتزان م یجنتتا  .دهد می نشان دیگر مت یرهای از را مت یر آن تأثیرپ یری

 .باشد می مشاهده قابر 4در جدول  یکدیگرروندها بر  یریاثرپ 

 تاثیرپذیری و تاثیرگذاری میزان براساس ها ماتریس بندی رتبه .4 جدول

 تأثیرپذیری تأثیرگذاری متغیر تأثیرپذیری تأثیرگذاری متغیر
 55 51 ایتراتژیک ارتب ط ت 56 58 مج زی ه ی شبهه و ه  ری نه افزایش

 49 46 پ ی ار روابط 40 47 ارتب ط  و اطالم ت  ه ی زیری خت
 46 39 روزانه ارتب ط ت 50 57   هوش مصنوم ترویج

 55 52 قوا موازنه 52 53 ک ر و کسب در نوین ه ی م ل ظهور
 55 53 گفتم ن  تغییرات 50 41 داخل  ته ی ات
 53 59 ش ن جه ن  53 51 خ رج  ته ی ات
 55 60 جه ن  تج رت 51 55 اتص الت افزایش
 48 56 ظهور و ل در اقتص د 42 43 یهپ رچا  افزایش
 55 56 یی ی  ثب ت 57 58 اقتص دی ارتب ط ت

 45 42 و کمیت الاوی تغییر 58 55 اجتم م  و فرهنا  ارتب ط ت
 54 55 فهری یرم یه از وم یت 54 46 یی ی  ارتب ط ت

 سیستم ت لیل .4-3

 نشتان  دوبعتدی  نمتودار  یک در را تأثیرپ یر و تأثیرگ ار مت یرهای جایگاه 1 شکر
 کنتترل  و دستتکاری  قابتر  هم که هستند مت یرهایی استراتژیک  مت یرهای. دهد می

 را مت یرهایی توصیف این با. باشند تأثیرگ ار سیستم ت ییر و پویایی بر هم و باشند
 استتراتژیک  مت یتر  عنوان به توان نمی نیستند  کنترل قابر ولی دارند  باالیی تأثیر که

 مختصتات  شتبکه  یتک  صتورت  بته  را مت یرها وضعی، نمودار اگر. کرد محسوب
 بته  ریزان برنامه. دارند وضعیتی چنین 2 ناحیه در گرفته قرار مت یرهای کنیم  فرض
 شتبکه  3 ناحیته  در گرفتته  قترار  مت یرهای. هستند مت یرها این ت ییر به قادر ندرت
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 مت یتتر تواننتتد نمتتی و دارنتتد پتتایینی بستتیار تأثیرپتت یری و تأثیرگتت اری مختصتتات
 ستایر  بته  شتدید  وابستتگی  دلیتر  به 4 ناحیه مت یرهای. شوند محسوب استراتژیک
 محستتوب مت یرهتتا ستتایر نتیجتته بیشتتتر  و ندارنتتد استتتراتژیک خاصتتی، مت یرهتتا

 قابلیت،  هتم  کته  چرا هستند  استراتژیک مت یرهای 1 ناحیه مت یرهای اما. شوند می
 قبتولی  قابتر  تأثیرگت اری  سیستتم  بتر  هم و دارند را مدیریتی سیستم توسط کنترل
 مختصتات  شتبکه  1 ناحیته  انتهای سم، به 3 ناحیه انتهای از هرچه درواقع. دارند

 جایگتاه (. 1391 ربتانی  ) شود می افزوده مت یر اهمی، میزان بر شویم  می تر نزدیک
 .اس، شده داده نشان 2 شکر در استراتژیک مت یرهای

 (1391 ربانی،) استراتژیک متغیرهای جایگاه .2 شکل

مت یرهای مستقل مت یرهای وابسته

مت یرهای ت ریرگذار مت یرهای دو و هی
مت یرهای کلیدی و 
ت ریرگذاراسترات یک

ت ریر پذیر
 

 سیستم کلی وضعیت .4-4

 ناپایتدار  و پایتدار  جملته  از عوامتر  پراکنش از نوع دو مک -میک تحلیر بخش در
 L انگلیستی  حترف  صتورت  به مت یرها پراکنش پایدار سیستم در. گردد می تعریف
 متوارد   اکثتر  در کته  باشتند  مرکتزی  قطتر  حول در عوامر که صورتی در اما اس، 
 شناستایی  و ارزیتابی  که اس، بیانگر را تأثیرپ یری و تأثیرگ اری از بینابینی حال،
 ناپایتداری  وضتعی،  فهمید توان می. اس، تر پیچیده وضعی، و دشوار اصلی عوامر
. هستند پراکندگی صفحه قطری محور اطراف در مت یرها اکثر زیرا باشد؛ می سیستم

 بته  کته  باشتند  متی  غیرمستقیمی و مستقیم تأثیرات دارای مت یرها نمود بیان توان می



 1399 بهار ♦ وچهارشماره نود ♦م نهو سال بیست ♦      120

. شود می پرداخته مجزا صورت به غیرمستقیم و مستقیم تأثیر هردو مورد در تفصیر
 یتا  کننتده  تعیتین  مت یرهتای  بته  تتوان  متی  را مت یرهتا  پراکنتدگی  صفحه تحلیر در

  (هتدف  هتای  مت یتر  و ریستک  مت یرهتای  شتامر ) دووجهتی  مت یرهای تأثیرگ ار 
 تقسیم تنظیمی مت یرهای و مستقر مت یرهای و سیستم نتیجه یا تأثیرپ یر مت یرهای

 .نمود
 ایتن  در که سیستم نوع به توجه با :تأثیرگذار متغیرهای یا کننده تعیین متغیرهای

 بنتابراین  دارد قترار  نمتودار  غربتی  شتمال  گوشته  در تاثیرگت ار  مت یرهای پژوهش
 متی  تاثیرگ ار مت یر عنوان به رشد حال در اقتصاد که نمود بیان 3 شکر به توان می

 باشد. می ظهور حال در اقتصاد شامر مت یر این. باشد

 تأثیرپت یر  و تأثیرگت اری  هتای  ویژگتی  دارای مت یرها این: دووجهی متغیرهای
 ت ییتری  و واکتنش  نیز مت یرها سایر روی مت یرها این بر عملی هر و هستند باالیی

 مت یرهتای  و هتدف  مت یرهتای  شتامر  دووجهتی  مت یرهای. نمود خواهد ایجاد را
 افتزایش   (p.a.i)مصتنوعی  هتوش  تترویج : از عبارتنتد  مت یرها این.باشند می ریسک

 تهدیتتدات  (e.n.m.b)کتتار و کستتب در نتتوین هتتای متتدل ظهتتور  (i.c)اتصتتاالت
 تجتتارت  (s.i)فکتتری ستترمایه از حمایتت،  (g)شتتدن جهتتانی  (e.th)ختتارجی
  (b.p)قتتوا موازنتته  (d.c.h)گفتمتتانی ت ییتترات  (p.s)سیاستتی ثبتتات  (w.t)جهتتانی

  (i.m.v.n)مجتتازی هتتای شتتبکه و هتتا رستتانه افتتزایش  (s.c)استتتراتژیک ارتباطتتات
 (.c.s.c)اجتماعی و فرهنگی ارتباطات و( e.c) اقتصادی ارتباطات

 قرار نمودار شرقی جنوب قسم، در مت یرها این: وابسته یا تأثیرپذیر متغیرهای
 از مت یرهتا  ایتن . نمتود  گت اری  نتام  نیتز  نتیجته  مت یرهای را ها آن توان می و دارند

. برخوردارنتد  سیستم در پایین بسیار تأثیرگ اری و سیستم از باال بسیار تأثیرپ یری
 (p.c)سیاسی ارتباطات(؛ i.th)داخلی تهدیدات مانند

 هستتند؛  پتایینی  تأثیرپ یری و تأثیرگ اری دارای مت یرها این :مستقل متغیرهای
 ناپایتدار  ماهی، به توجه با. دارند قرار نمودار غربی جنوب قسم، در مت یرها این

. شتوند  متی  نامیتده  مستتقر  خروجتی  مت یرهتای  مت یرهتا  ایتن  از بخشتی  سیستم 
 مت یرهتای  و سیستتم  از مستتقر  مت یرهای دسته دو به توان می را مستقر مت یرهای
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 هتای  زیرستاخ، :از عبارتنتد  مستتقر  مت یرهتای . نمود تقسیم سیستم نتیجه مستقر
 حاکمیتت، الگتتوی ؛ت ییتتر(i.i) یکپتتارچگی افتتزایش  (i.c.i) ارتبتتاطی و اطالعتتاتی

(ch.p.s)روزانه ارتباطات ؛(d.c.) 
 در دارنتد   قترار  نمتودار  ثقتر  مرکز نزدیکی در مت یرها این :تنظیمی متغیرهای

 بته  بستته . کنند می عمر ثانویه اهرمی عنوان به معموالً و داشته تنظیمی حال، واقع
 تأثیرگت ار   مت یرهتای  بته  ارتقتا  قابتر  مت یرها این اهداف  خصو  در ها سیاس،

: از عبارتند تنظیمی مت یر. هستند ریسک و هدف مت یرهای یا کننده تعیین مت یرهای
 (.i.r) پایدار روابط

 متغیرها یبراساس نام اختصار یرپذیریتاث -یرگذاریآنها در محور تاث یگاهو جا یرهامتغ ینقشه پراکندگ .3شکل

 

 نمتود  شناسایی را راهبردی مت یرهای توان یم 3مشخ  در شکر  یجبه نتا باتوجه
 .اس، شده داده نشان 5در جدول  که
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 شده شناسایی راهبردی متغیرهای .5 جدول

 مصنوم  هوش ترویج
(p.a.i) 

 اتص الت افزایش
(i.c) 

 در نوین ه ی م ل ظهور
 (e.n.m.b) ک ر و کسب

 خ رج  ته ی ات
(e.th) 

 ش ن جه ن 
(g) 

 فهری یرم یه از وم یت
(s.i)، 

 جه ن  تج رت
(w.t،) 

 یی ی  ثب ت
(p.s)، 

 گفتم ن  تغییرات
(d.c.h)، 

 قوا موازنه
(b.p)، 

 ایتراتژیک ارتب ط ت
(s.c)، 

 و ه ی ری نه افزایش
 مج زی ه ی شبهه
(i.m.v.n)، 

 (e.c) اقتص دی ارتب ط ت
 و فرهنا  ارتب ط ت

 اجتم م 
(c.s.c.) 

 

 اولویتی راهبردی مت یر دو با م تمل سناریوهای .4-5

 میتزان  براستا   بنتدی  رتبته  و مربوطته  ماتریس در گرفته صورت امتیازدهی از بعد
 افتزایش  مت یتر  دو راهبتردی  مت یرهتای  شدن مشخ  و تاثیرپ یری و تاثیرگ اری

 اولویت،  دارای لحتاظ  ایتن  از اقتصتادی  ارتباطتات  و مجازی های شبکه و ها رسانه
 .هستند باالتری
 در که را محتمر سناریوی حال، چهار توان می مت یر دو این گرفتن نظر در با
 .نمود بیان و ترسیم شده  بیان یک هرکدام وضعی، با زیر جدول

  دوم و اول اولویت با راهبردی متغیر دو با سازگار سناریوهای از حاصل تابلوی .6 جدول

 چه را ین یوی یوا ین ریوی دوا ین ریوی اول ین ریوی
 مج زی ه ی شبهه و ه  ری نه

 مطلوب
 مج زی ه ی شبهه و ه  ری نه

 ن مطلوب
 مج زی ه ی شبهه و ه  ری نه

 مطلوب
 مج زی ه ی شبهه و ه  ری نه

 ن مطلوب
 اقتص دی ارتب ط ت

 مطلوب
 اقتص دی ارتب ط ت

 مطلوب
 اقتص دی ارتب ط ت

 ن مطلوب
 اقتص دی ارتب ط ت

 ن مطلوب

 بتین  در مت یتر  دو ایتن  تاثیرگ اری میزان 4 جدول در شده داده امتیازهای براسا 
 و هتا  رسانه از اقتصادی ارتباطات مت یر تاثیرپ یری میزان ولی یکسان مت یرها مابقی
 دو ایتن  توسط شده کسب امتیازات گرفتن نظر در با اس،؛ بیشتر مجازی های شبکه
 .پرداخ، محتمر سناریوهای تبیین به توان می مت یر

 سا گار های وضعیت یا م لوب سناریوهای

 اول سناریوی 

 وضعی، در هردو اقتصادی ارتباطات و مجازی های شبکه و ها رسانه حال، این در
 مستتقیم  صتورت  به مجازی فضای اس، مشخ  که گونه همان.دارند قرار مطلوب
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 اقتصتادی  حتی مختلف های حوزه در ذکرشده متعدد عوامر طریق از غیرمستقیم و
 ایتن  اینکته  حائزاهمی، ی نکته ل ا دارند عمومی دیپلماسی ی آینده بر بسزایی تاثیر

 میتزان  و ختورد  متی  رقم کشورها برای که آتی و کنونی شرایط به باتوجه پارامترها
 ی آینتده  در کته  پارامترهتایی  بقیته  بته  نستب،  واالتتری  اهمیت،  از آنهتا  اثرگ اری
 بترای  پتارامتر  دو این مطلوب وضعی،. برخوردارند تاثیرگ ارند  عمومی دیپلماسی
 ضتمنا .نماید می بیشتر را آن سرع، و هموارتر را دستیابی کشور  دیپلماسی دستگاه

 .داش، مدنظر باید نیز را همدیگر بر پارامتر دو این اثرگ اری

 دوم سناریوی  

 ارتباطتات  و نتامطلوب  وضتعی،  در مجتازی  هتای  شتبکه  و ها رسانه حال، این در
 دیپلماسی و اجرایی دستگاه حال، این در. دارد قرار مطلوب وضعی، در اقتصادی

 افتزایش  بته  اقتصتادی  ارتباطتات  مطلتوب  وضتعی،  از گیتری  بهتره  بتا  باید کشور
 وضتعی،  و گمتارد  همت،  افتزاری  نترم  و افتزاری  سخ، های جنبه و ها زیرساخ،

 ریتزی  برنامته  بتا  ندارد قرار مطلوب وضعی، در که را مجازی های شبکه و ها رسانه
 و راهبتردی  مت یرهتای  از مت یتر  ایتن  چراکته  دهتد  ارتقا مناسبی جایگاه به درس،
 کشتور  دیپلماستی  وضعی، بهبود در تواند می که اس، مت یرهایی مابقی بر اثرگ ار

 .باشد تاثیرگ ار بسیار نیز

 سوم سناریوی 

 ارتباطتات  و مطلتوب  وضتعی،  در مجتازی  هتای  شتبکه  و هتا  رسانه حال، این در
 وضتعی،  ستناریو   ایتن  قتوت  ی نقطته .  دارد قترار  نامطلوب وضعی، در اقتصادی
 چترا  است،  قبلتی  محتمر سناریوی به نسب، مجازی های شبکه و ها رسانه مطلوب

 فضتای  و نتوین  های فناوری روزافزون رشد به باتوجه مجازی فضای اثرگ اری که
 نیتز  عمومی دیپلماسی و اس، مطر  بشری زندگی های عرصه تمامی در  مجازی

 مت یتر  ایتن  از اقتصادی ارتباطات جایگاه ارتقای در توان می و نیس، مستثنی آن از
 .برد بهره مطلوب شرایط به راهبردی
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 نام لوب  وضعیت

 چهارم سناریوی 

 وضعی، در هردو اقتصادی ارتباطات و مجازی های شبکه و ها رسانه حال، این در
 .دارند قرار نامطلوب
 اهتداف  بته  دستیابی در را کشور خارجی سیاس، دستگاه تواند می شرایط این

 دو ایتن  کته  چرا نماید چالش دچار عمومی دیپلماسی حوزه در خود راهبردهای و
 بتر  را تاثیرپت یری  و تاثیرگت اری  بیشتترین  کته  هستند راهبردی مت یرهای از مت یر
 .دارند مت یرها دیگر

 آن درصدد هدفمند و مناسب ریزی برنامه با باید عمومی دیپلماسی دستگاه ل ا
 در است،   شتده  مشتخ   نیز آنها اثرگ اری که پارامترها این از استفاده با تا برآید

 های گام مت یر دو این وضعی، ارتقای و ترسیمی های سیاس، و اهداف به دستیابی
 .باشد داشته جدی اجرایی های برنامه و موثر

 یریگ نتیجه

 تتاثیر  و صتنایع  و هتا  دولت،  پیشروی و موجود تحوالت و ت ییر به باتوجه امروزه
 آن مطالعتاتی  اهمیت،  دارد  زنتدگی  مختلتف  ابعتاد  و اصتلی  ارکتان  بر که بسزایی

 بقتای  و حفتظ  بترای  فرارونتدها  و رونتدها  ایتن  گرفتن نظر در. شود می مشخ 
 کته  اس، مطالعاتی ای حوزه نگاری آینده.اس، الزامی ها سازمان و صنایع و ها دول،
 آینتده  گترفتن  نظتر  در با. دارد ها گ اری سیاس، و ریزی برنامه در ای گسترده نتایج
 همچنتین  و فعلتی  هتای  متدیری،  و هتا  گت اری  سیاست،  هتای  ضتعف  بته  توان می

 نگتاری  آینتده  مطالعته  بتا . برد پی....  و صنایع پیشروی بنیادین و اصلی های چالش
 راهبردهتای  در تتوان  متی  همچنین و داد ارایه جدیدی سیاستی راهبردهای توان می

 تترین  مهتم  از یکی کشور هر خارجی سیاس، دستگاه.داد انجام اصالحاتی سیاستی
 رونتدهای  بتا  آینتده  در اینکته  به توجه با. شود می محسوب دولتی هر در ها بخش

 و ای منطقته  رقتابتی  هتای  عرصته  افتزایش  و هتا  تحتریم  هتا   اطمینان عدم و محیطی
 اهمیت،  دارای حتوزه  ایتن  ی آینتده  بتر  مؤثر فراروندهای شناسایی....  و المللی بین
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 .باشد می شایانی
 بتته توجتته بتتا عمتتومی دیپلماستتی نگتتاری آینتتده زمینتته در حاضتتر پتتژوهش
 تحقیقتات     حتوزه  ایتن  در اس،؛ گرفته قرار بررسی مورد سایبر فضای فراروندهای

 و فرارونتدها  است،  شتده  تتالش  مطالعه این در .اس، نگرفته انجام تاکنون داخلی
 استتفاده  بتا  سپس شود؛ شناسایی عمومی دیپلماسی آینده بر موثر کلیدی روندهای

 و رونتدها  ایتن  تحلیتر  بته  اقتدام  متقابتر   تاثیر تحلیر -ساختاری تحلیر روش از
 نظتر  و باالدستتی  استناد  تحقیقتات   ادبیتات  بررستی  بته  توجه با. گردد فراروندها
 اشتیا   اینترن، مجازی  امنی، دیجیتال  آینده شامر) فراروند 7 و روند 22 خبرگان

 شناستایی ( سیاستی  ت ییترات  و اقتصتادی  ت ییرات یئوپلیتیکی  ت ییرات ارتباطات 
 اتصتاالت   افتزایش  مصتنوعی   هوش ترویج که دهد می نشان پژوهش نتایج. شدند
 از حمایت،  شتدن   جهتانی  خارجی  تهدیدات کار   و کسب در نوین های مدل ظهور

  قتوا   موازنته  گفتمتانی   ت ییترات  سیاستی   ثبتات  جهتانی   تجتارت  فکری  سرمایه
 اقتصتادی   ارتباطتات  مجتازی   های شبکه های رسانه افزایش استراتژیک  ارتباطات
 عمتومی  دیپلماستی  در اصتلی  بتازیگران  عنتوان  بته  اجتماعی و فرهنگی ارتباطات

 . هستند
 مجتازی  فضتای  از پارامترهتایی  گترو  در و تاثیر تح، عمومی دیپلماسی آینده

 اقتصاد  نظیر بشری های عرصه دیگر حتی عمومی دیپلماسی تنها نه امروزه که اس،
 فضتای  دیگتر  طترف  از. است،  داده قترار  تتاثیر  تح، نیز را....  و سیاس، فرهنگ 
 جتز   را آنهتا  تمتامی  و تنیده هم در را بشری حیات ابعاد تمامی ای گونه به مجازی
 و فرارونتد  عنتوان  بته  دیجیتتال  آینده که اس، همین برای قرارداده؛ هم از الینفکی
 است،  بشتری  زندگی اقتصادی ی جنبه نظر به که کار و کسب نوین های مدل ظهور

 عنتوان  بته  گیترد  قترار  بررستی  و بحت   مورد باید اقتصادی های حوزه در بیشتر و
 افتزایش  و انتقتال  آن دلیتر . شود می مطر  عمومی دیپلماسی در اثرگ ار پارامتری

 کته  است،  نوینی های مدل مجرای از دیگر کشور در کشور یک افکار نفوذ ی حوزه
 .اس،  شده ایجاد کار و کسب و مجازی فضای در

 اثرگت اری  گیترد؛  قترار  توجته  متورد  بایتد  بعتد  دو از مجازی فضای بنابراین
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 دارد عمومی دیپلماسی در اهمی، حائز عوامر و پارامترها بر فضا این که مستقیمی
 مرتبط ابعاد و پارامترها بر فضا این که اس، غیرمستقیمی اثرگ اری آن دیگر بعد و
 کستب  اقتصتادی   ارتباطتات  ماننتد  غیرمستتقیم  صتورت  بته  عمتومی  دیپلماسی با

 .دارد....  و اشیا اینترن، نوین  وکارهای
 و هتا  رستانه  و اقتصتادی  ارتباطتات  راهبتردی  مت یتر  دو به باتوجه درمجموع

 بترای  نتامطلوب  و مطلتوب  وضتعی،  دو با سناریو حال، چهار مجازی های شبکه
 ایتن  در نامطلوب یا غیرسازگار و سازگار سناریوهای و گردید تبیین آنها از هرکدام
 شتده  ترستیم  ختارجی  سیاست،  اهتداف  و انداز چشم به دستیابی شد  تدوین مقاله

 دیپلماستی  دستتگاه  اول هتای  اولویت،  جتز   امتروزه  که عمومی دیپلماسی ازطریق
 از رونتدهایی  کتردن  لحتاظ  و درست،  و صتحیح  ریتزی  برنامه با جز کشورهاس، 
 ستناریوی  4 در کته  عمتومی  دیپلماستی  و ستایبری  فضای   دنیا آینده فراروندهایِ

 میستر  عمتومی  دیپلماستی  آینتده  در تاثیرگ ار پارامترهای شامر شده ذکر احتمالی
 .بود نخواهد

 بته  باتوجه توانند می گیرندگان تصمیم و ریزان برنامه و مداران سیاس، و دول،
 آشتنایی  بتا  و درنظربگیرند عمومی دیپلماسی آینده برای سناریوهایی حاصله  نتایج

 مقابلته  بترای  بهتتری  آمادگی موثر کلیدی روندهای و فراروند این داشتن نظر در و
 پیشنهاد و ارائه را راهکارهایی و راهبردها آنها با متناسب و باشند داشته ها چالش با

 .دهند
 



 

 

 ها یادداشت
1. http://foresightinvestor.com 

2. www.fujitsu.com 
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