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مقدمه
رشد تو،عه هه کشرور در گره تو،رعه ی رانس انشرانی ش کشرور ا،رت .ایره ه رشرد
گشتهش تغییه تحو ،هیس علوم انزارها نیا نه شیرو ش را ایارام یریک رد .شیرو ش
کارک ا ا ا،ا،یتهین نیا ها هه کشور ا،ت که ظیفه نه ر نمود دانر عمرویی
علمی تخصصری اررهاد را نره عهرده داشرته یت ا،رح نرا تحروو علمری رشرد ر ایس
شیو شی تغییها در نظام شیو شی ا،ت .شیو ش کارشیدتهین انزار قو ترهین رهای رد
یوجود نها انتقا دان یهار نیه انشانی تقویت شنا نها اناام ظایف ا،رت .نرا
توجه نه تغییه تحوو ک ونی پیشهرت علوم ر و ر ا ر نیز تعدد یشاغل سهف
نها جلوگیه ا اتیف ی انس شیو ش کارک ا ا اهمیرت یر ها نهخروردار ا،رت
اجها ش نیا نه نهنایهریز یطالعره دقیرب نره ا،راا نیا هرا شیو شری دارد .نریتهدیرد
نیه انشانی ،هم نه،زایی در پیشبهد اهداف کی کشورها دارد ناید همگام نا تحوو
ر یررهه در کلیرره یی ررههررا یتحررو شررود ا را ،رراگیم .)2010 1شیررو ش نرره ترریش
نهنایهریز شدها اشاره ییک د که نه ،یله یک ،ا یا نها تشهیل یادگیه یرهتب نرا
ظایف نه ر نخشی ا کارک ا اعما ییشود .همچ ین شیو ش نهشرا نره اررزای
،طح یهار رهد در یک یا چ د سرو ه تخصصری ی اره یریشرود عبرااپرور .)1393
شیو شهایی که نها نهبود عملکهد کارک را در نتیاره اررزای کرارشیی ،را یا ارا ره
ییشود که اغلح پس ا ا،تخدام در ،ا یا نهی ظرور شیراده،را اررهاد نرها اجرها
نهی ه ظایف یشئولیتها شغلی ور ییپذیهد در ،ه یحور ا،ا،ری تو،رعه دانر
نهبود یهار ها ایااد یا تغییه نگهشها ارا ه ییشود رلور ها،ت.)2002 2
ا طهف دیگه ر ند کی جهانی،ا رارغ ا اهرداری کره تو،ر غرهم نرها ش
تعیین شده نه شکلی ر ارز در سا گشرتهش ا،رت نخشری ا قردر سکویرتهرا
1. Oral & Saglam
2. Flohr & Host
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د لتها تقلیل پیدا کهده نه نهادها ،ا یا ها نینالمللری تفرویش شرده ا،رت کره در
قالح پیما ها یعاهدا نینالمللی یشاهده ییشوند، .را یا نرینالمللری اجتمرا نهادی ره
گه هی ا کشورها،ت که نهی ظور تحقب هدفها یعین یشتهک در یی هها یختلف
اقتصاد ،یا،ی رهه گی  ...نا یکدیگه همکار یریک رد .یب را تی،ریس هره ،را یا
نین المللی یعاهده یؤ،س ا،ت که نه ی زله ا،ا ،ایه ش ،ا یا ا،رت .ایرن یعاهرده یرک
 ،د چ دجانبه نینالمللی ا،ت.
ایه ه ،ا یا ها نینالمللی نا پیمود یه هرا جغهاریرایی تقهیبرار در تمرام سرو ههرا
ریشه د اندهاند هره یشرئله ا کره نره نحرو نرا ی رارس جایعره نرینالملرل یرهتب ناشرد در
چارچوم ،ا یا ها نینالملرل ت ظریم یریشرود .رشرد شرگفتانگیرز کمری ،را یا هرا
نینالمللی نیز ا نهجشتهتهین ج بهها ر ان نینالملل در قه نیشتم نوده که نشریار را نره
جد ش رده نه رهدایی نهته اییرد ار ،راخته ا،رت .لرذا ایرن یوجودیرتهرا رهاکشرور
شنچ ا در تصمیم گیه ها نینالمللی ی طقها یدخلیت یارتهاند که نمیتوا نق شنهرا
را نادیده انگاشت، .ا یا ها نینالمللی نهع وا تانعا رعا سقوق نینالملل نا در اختیرار
داشتن ارگا هرا کاری ردانی کره سالرت در ،را یانی دارنرد نیرز نرا در اختیرار گرهرتن
نیه ها نهخی د لتها نه ور یروقتی نقر رعرالی در سقروق نرینالملرل ایفرا یریک رد
یو،و ره جیلی ، .)1395ا یا ها نهادهرا نرینالمللری یان رد ،را یا یلرل یتحرد
یونیشف ،ا یا نهداشت جهانی  ...نقشری غیهقانرل انکرار در تعیرین نهخری ر نردهرا
جهانی دارند .این یشا ل یا را نه این یی دارد ترا گشرتهدگی عمرب همکرار خرود نرا ایرن
،ا یا ها را نهبود نخشیم نه دنبا شیو ش نیه انشانی جهرت سضرور رعرا یرؤره در
نهادها ،ا یا ها نینالمللی ناشیم.
در نظرام نررینالملرل ک ررونی تمررایی اسردها ،یا،رری در جهررت تحقرب ی ررارس یلرری
نق شرهی ی در عه هها نرینالمللری در تریش هشرت د .ایرن تریش نرهخصرو ا ،رو
کشورها تو،عه یارتره درسرا تو،رعه نمرود نیشرته دارد .ایرن رضرا رقرانتی یوجرح
یرریشررود کشررورهایی یان ررد یصرره ن ر گیدش ه ررد یررالز کررهه ج ررونی  ...ا تمررایی
پتانشیلها خود نها سضور در ،ا یا ها نینالمللی ا،تفاده نها ا،رتقهار نمای ردگا
اتبا خود در پشتها کلیرد ایرن ،را یا هرا تریش ک رد .ن رانهاین در چ رین رضرا
رقانتی سضور نمای دگا د لرت اتبرا دیگره کشرورها یان رد ایرها ) در ی ا رح نراو
،ا یا ها نینالمللی نا دشوار نیشته ر نه ر شده ا،ت طباطبایی .)1387
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کشور ایها چه پی ا انقیم چه پس ا ش نا ،را یا هرا یختلرف نرینالمللری
همکار داشته این همکار نا توجه نه شهای یلی جهانی ر یکرهدهرا د لرتهرا
ساکم ییزا شکل این همکار ها تغییه کهده ا،ت .همچ ین نا توجره نره ،رانقه تراریخی
خود تقهیبار در تمایی ،ا یا ها نینالمللی یهم عضو نوده لی ییزا همکار د لتهرا نرا
شنها یتفا نوده ا،ت .در ،ا ها پس ا انقیم کارش ا،ا ایهانی کمته توانشتهاند در
،ا یا ها نینالمللی یهم تیریهگذار دارا یوقعیت ناو ادار یردیهیتی شروند .ایرن
یوضو یانی نیشته خود را نشا ییدهد که نردانیم ایرها یکری ا کشرورهرا یؤ،رس
یشارکتک ده در تی،یس نهخی ،ا یا ها نینالمللی در قه نیشتم نوده ا،ت.
،ا یا ها نین المللی ا ارکرا عمرده نظرام جهرانی عصره یرا هشرت د شر اخت ایرن
،ا یا ها یوجح شگراهی نیشرته ا کرارکهد نظرام نرینالملرل ا،رت ایرا  .)1395ایره ه
ندگی نینالمللی ند ،ا یا هرا نرین المللری قانرل تصرور نیشرت یع ری هریی د لتری را
نمیتوا پیدا کهد که عضو یک یا چ د ،ا یا نباشد این یشئله اهمیت نهقرهار رانطره
همکار نهی ظور ر،ید نه اجما نظه اتفاقنظه نین د لتها را نشا یریدهرد رسمرانی
 .)1390اهمیت سضور یؤره ایها در نهادها ،ا یا ها نینالمللی را ییتروا در ر،رالت
جهانی انقیم ا،ییی ضه ر گشتهش ش ؛ اقتضا ا جهانی شد گشتهش تعرایی
نین المللی؛ ا،تفاده ا ظهریت نهادها ،ا یا هرا نرینالمللری نرها ارهگرذار در عه ره
جهانی ره ت ها جدید سضور ایها در عه ههرا نرینالمللری پرس ا ایضرا تواررب
هشتها نهجام) جشتاو کهد.
نهطور کلی جمهور ا،رییی ایرها نرهرغرم ،رانقه تراریخی پهداخرت هزی رههرا
 ،گین سب عضویت در نهادها ،ا یا ها نینالمللی سضور رعرا یرؤره در رهشی رد
تصمیمگیه تصمیم،ا ایرن نهادهرا نردارد .یکری ا عوایرل یرؤره ش کمبرود نیره
یتخصص شیو شدیده ایهانی نها عضویت رعالیرت در ایرن ،را یا ها،رت .ا طرهف
دیگره در د را پرس ا توارررب هشرتها سضررور در ،را یا هرا ی طقررها نرینالمللرری
ره تی ن ها خه ج ا رکود اقتصاد تبدیل انزار تحهیم نه ره رت نرها کشرور ا،رت.
یقاله پی ر ،عی در ر شن کهد ضس یوجود ش ا،ایی رتبهن د یوانس سضور رعا
یؤره ایها در نهادها ،ا یا ها نینالمللی دارد.
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 .1ادبيات پژوهش
یی هها شکل گیه نهضت شیو ش نیه انشانی :قبل ا پیدای نهضت یدیهیت علمری
تیلور ظهرور ،را یا هرا نرزر یوضرو شیرو ش نیره انشرا چ ردا یرورد توجره
اسبا ،ا یا ها شهکتها نبود ا وور ضه رتی هم اسشاا نمیشد ایرا
کاررهیایا
نا ایااد تو،عه نه کها،ی در قه اخیه ارزای پیچیدگی ظرایف تو،رعه ر اررز
علم ر ا ر شیو ش نیره انشرانی نره رور یکری ا ا رو پایره غیره قانرل انکرار
یدیهیت تالّی یارت؛ نهطور که ایه ه تهیه ت ظیم اجها نهنایههرا شیو شری یکری
ا ظایف ا لی هه ،ا یانی نه شمار ییر د یو،انی.)2000 1
نهطور کلی یوضو شیو ش ر،می نیه انشانی اهمیت ش در علوم ادار نعد ا
ج گ جهانی د م یورد توجه قهار گهرت تا ش تاریخ ،را یا هرا یعرد د نودنرد کره
نها تعلیم تهنیت کارک ا خود ،عی کاری یبذ ییداشت د .در کشور انگلشتا تا ،را
 1944شیو ش جایس حیحی نها کارک ا د لت جود نداشت ایا ا ش یا نه نعرد
شیو ش» تی،یس شرد شیرو ش جرا خرود را در سرل یشرا ل
که «اداره کل کارشیو
یهنوطه نه تو،عه یلی نا کهد .در رهانشه نیز نها ا لریننرار در ،را  1946یهکرز شیرو ش
جدید نه نام «یدر،ه یلی ایور ادار » تی،یس شد نه اجها نهنایههرا جرایس شیو شری
نها نهبود کیفیت کارایی خدیا د لتی پهداخت .در شیهیکرا ترا ،را  1949شیرو ش
کارک ا د لت ر نب چ دانی نداشت ایا نا تصویح ا لین قانو شیو ش کارک ا د لرت در
تاریخ  1958در ک گهه شیهیکا شیو ش نیه انشرانی نرهع روا یکری ا ج برههرا یثبرت
ادار یورد توجه قهار گهرت یو .)2 :2001 2
در ایها نیز اگهچره شیرو ش ا،رتاد ر شراگهد ا گذشرتههرا د ر رایرب نروده لری
شیو ش نیه انشانی نه شیوه نوین نه ور یؤ،شها تا ا ا ،دهه  1310یطهح نبرود.
نه ا،اا دادهها یوجود نها نخشتیننار کیاهایی نها شیرو ش کارک را گمرهک
ار دارایی تشکیل شد این ر ند نا تی،یس یهاکز شیو ش در شهکت یلی نفت نانک
،ا یا ها دنبا شد .ا ،ا  1927نهنایهها شیو شری جرز
دیگه یؤ،شا
کشا ر
طهحها د لت درشید د رهها شیو شی یعد د اجها شد.
1. Mosane
2. Yoon
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ا این یا نه نعد ارتخانه ها یختلف نا توجره نره نیا هرا خرود اقردام نره اجرها
د رهها شیو شی کهدند تا ای که نا هدف هماه گی د رهها شیو شی نیره انشرانی در
نخ د لت قانو ا،تخدام کشور در خهدادیاه  1345در رصل چهارم) ارتخانرههرا
یؤ،شا د لتی را یکلف کهد نا رعایت یقهرا یذکور اجها نهنایهها شیو شی خرود
را نه تصویح ،ا یا ایور ادار ا،رتخدایی نه،ران د .ایرن ا لریننرار نرود کره یوضرو
شیو ش نیه انشانی نه یفهوم ،یس خود در ایها در ،ا یا ها د لتی نرهع روا ایره
جدّ رعالیتی یشتمه تلقی شد.
در ،ا  1349نها،اا قوانین کار د ق کارشیو نها شیو ش کارگها ایاراد
ر عت پهداخرت.
ار کار ایور اجتماعی نه شیرو ش در نخر
شد که تحت نظار
پس ا ش در طهحها طبقهن د یشاغل اعم ا د لتی یا عتی نه گذرانرد د رههرا
شیو شی توجه نیشته شد ارتقا کارک ا ی وط نرود نره گذرانرد د رههرا شیو شری
رتحی .)23-24 :1389
انقیم ا،ییی نیز نه لحاظ تحوو عظیم در نظام ،یا،ری اجتمراعی
پس ا پیه
رهه گی شیو ش کارک ا نی ا پی یورد توجه قرهار گهررت، .را یا ایرور ادار
ا،تخدایی کشور در ،ا  1363نظام شیو شی کارک ا د لت را نه چهار د ره کلی تقشیم
کهد که عبار نودند ا :
 .1شیو شها عمویی؛
 .2شیو شها شغلی؛
 .3شیو شها نهبود یدیهیت؛
 .4شیو شها یعارف ا،ییی عبااپور .)1393
در ،ررا ، 1364ررا یا ایررور ادار ا،ررتخدایی کشررور ا ،ررا یا هررا د لترری
درخوا،ت کهد تقاضاها خود را در یورد نهگرزار د رههرا نل دیرد نره ش ،را یا
یها طی یصرونها ضرمن یحرد د کرهد د رههرا
ار،ا ک د .در ،ا  1379هیی
نل دید یقهر کهد د،تگاهها د لتی نه ا ا گذراند سداقل ، 176اعت شیو ش ضمن
خدیت کوتاه ید یصوم یعاد یک یاه سقوق روقالعاده شغل نها یکنار در طرو
،ا نه کارک ا خود پهداخرت ک رد .در ،را  1380د،رتگاههرا د لتری یوظرف شردند
نهنایه ها شیو ش ضمن خدیت کارک ا خود را نره نحرو ت ظریم ک رد کره هره یرک ا
کارک ا نهطور یتو، 40 ،اعت شیو ش ،اونه هه یرک ا یردیها نرهطرور یتو،ر ا
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، 100اعت شیو ش ،اونه نهخوردار شوند .در ا،رف دیاه  1380در اجرها یرواد 45 44
قررانو ا،ررتخدایی کشررور یرراده  150قررانو نهنایرره ،رروم تو،ررعه اقتصرراد اجتمرراعی
رهه گی نظام جدید شیو ش کارک ا د لت تو، ،ا یا یدیهیت نهنایهریرز کشرور
تهیه انیغ شد که نه ا،اا ش د رهها نل دید یحد د ،ا کارهایی پی نی ی شرد
تا ایتیا ا یتهتح نه د ره هرا نل دیرد نرها اررهاد کره در یشریه خرود تحرت شرهای
خا ی د رهها کوتاه ید را طی ییک د یرورد ا،رتفاده قرهار گیرهد .ضرم ار د رههرا
کوتاه ید نه چهار د ره شیو ش توجیهی شغلی عمویی نهبود یردیهیت تقشریم شرد
د،تگاهها د لتی یوظف شدند نظام جایس شیو ش کارک ا خود را یشتمل نره پری نی ری
شیو شها یورد نیا در یشیه شغلی نه تفکیک هه یک ا یشاغل یوجود در د،تگاه تهیره
تد ین ک د.
در ،ا  1381در را،تا اجها یصونه شورا عرالی ادار در یی ره تحقرب د لرت
الکته نیک نظام شیو ش کارک ا د لت نهنایه شیو ش ر ا ر اطیعا  )ITدر قالرح
هفت یهار یه تو، ،ا یا یدیهیت نهنایهریز کشور انیغ شد:
 .1یفاهیم پایه ر ا ر اطیعا ؛
 .2ا،تفاده ا کایپیوته یدیهیت رایل؛
 .3اژهپهدا ها؛
 .4فحهگشتهدهها؛
 .5نانکها اطیعاتی؛
 .6ارا ه یطالح؛
ارتباطا کهیم اده .)1383
 .7اطیعا
در نهنایه چهارم تو،عه نیز نه ارتقا ،طح توانم د ها کارک ا ا طهیب نهنایههرا
شیو شی نهشا تیکید شده ا،ت .شییننایه اجهایی یاده  143 54قرانو نهنایره چهرارم
تو،عه جمهور ا،ییی ایها د،تگاهها اجهایری را یوظرف کرهده کره هره ،را یعراد
سداقل یک در د ا کل اعتبارا هزی رها را نره طهاسری اجرها د رههرا شیو شری
اختصا ده د .ا طهف دیگه یب ا این شیو شها نیز ناید یبت ی نه نیا ،ر ای شیو شری
تحلیل ،ا یا شغل ارهاد ناشد.
اهمیت جایگاه ،را یا هرا یارایس نرینالمللری :اهمیرت عضرویت در ،را یا هرا
نینالمللی نها هه کشور در جهه سقوقی نینالمللی ش ا،رت کره نرها اعضرا ایاراد

بررسي و رتبهبندي موانع حضور فعال ایران در نهادها و سازمانهاي بینالمللي 15 ...

ییک د .همچ ین نههه ی رد ا یزایرا همکرار همگهایری در انعراد یختلرف اقتصراد
،یا،ی رهه گی دی ی نها اعضا هه ،ا یا نینالمللی یا ی طقرها اهمیرت دارد ایرن
عضویت پشتوانه یهمی در سمایت ا اعضا خواهد نود .نه تعبیه دیگه اهمیت ضره ر
پیو،تن نه ،ا یا ها نینالمللی ا شناا ناشری یریشرود کره ههیرک ا شنهرا ضرمن ای کره
کانونی نها تباد نظه همفکه تلقی ییشوند ییتوان د نخشی ا نیا ی د ها اعضا
خود را که نه ت هایی ا عهده اناام ش نهنمیشی د یهتفس ،اخته گوشها ا یشرکی را
سل رصل ک د تقی اده .)1380
ا عوایل ا لی در ایااد دگهگونی در ر ان نین د لتهرا سشرت ا ج رگ ا،رت
که نه ور انگیزها نها همکار نینالمللی نهی ظور ر،ید نره رلح جهرانی درشیرده
ا،ت .در اقس یکی ا دویل ا لی نه جود شید ،ا یا هرا نرینالمللری پرس ا ج رگ
جهانی د م نهقهار لح ای یت تشهیس ر ند تو،عه پیشهرت کشرورهرا نروده ا،رت .در
این را،تا اقدایا ،ا یا ها نینالمللی نها سل رصل ی اقشرا دارا اهمیتری سیراتی
ا،ت؛ چها که نیشته این ،ا یا ها نهع روا نهادهرا رهایلری توانرایی یشره عیت ایفرا
نقشی تیریهگذار یورد پذیهش همگا را در جایعه جهانی دارا هشرت د .یریتروا رلح را
یاهیت ا لی نه جود شید این ،ا یا ها دانشت نیگ اده .)1390
د نو ،ا یا نینالمللری جرود دارد :ا لرین نرو یهنروط یریشرود نره ،را یا هرا
نینالمللی د لتی که شنها را د لتها یلی تشکیل ییده رد اداره یریک رد .د یرین نرو
یهنوط ییشود نه ،ا یا ها نینالمللی غیهد لتی که د لرتهرا یلری نقر یشرتقیمی در
تشکیل اداره شنها ندارند .ایه ه تعداد ،ا یا ها نینالمللری د لتری را نرین  300ترا 400
تخمین دهاند.
درجایعه نزر جهانی ،ا یا ها نینالمللی نه ت هرا در سرو ههرا ر ری تارار
عتی یدیهیت جایعه نینالمللی را عهدهدار شدهاند نلکره در ایرور سراکمیتی یثرل سفر
لح خلس ،یح ک ته تشلیحا نیرز قرد عللمرم کرهدهانرد .نره ایرن ا،راا ،را یا هرا
نینالمللی که یاهیتار نهادهایی راقد ساکمیت قلمداد ییشوند ا رهگذر توارب د لتهرا نره
اعما اختیارا ساکمیتی یختلف یبادر یری ر نرد .در اقرس یرک ،را یا نرینالمللری
اجتماعی ا د لتها،ت یحل ا،تیی قدر ،ا یا ها نینالمللی یتغیه ا،ت لری هره
شنچه که نه ور ایور داخلی یک کشور در نیاید را ییتوا تحت نفوذ این ،ا یا هرا در
جایعه نینالمللی دانشت نیگ اده .)1390
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ا یشا ل اهداف ا لی ،ا یا ها نینالمللی در قه ساضه ر،ید نه لح جهانی
ای یت د،ته جمعی ا،ت که این ایه در ا،ا ،ایه ،را یا یلرل یتحرد یتبلرور شرده ا،رت.
در اقس ج گ ،هد ناعث اختی در ر ند نظام ای یت نینالمللری شرد .پرس ا پایرا ج رگ
،هد نیز جها ارد یک د ره انتقالی گهدید این ضعیت یی ره را نرها نزدیکری نیشرته
یلتها در جهت سل نعضی یعضی رهاهم ،اخت .در نتیاه ،ا یا ها نرینالمللری تمرام
همت خود را یعطوف نه این یشئله کهدند که نا تشکیل ک فهانسها ر یدادهرا یختلرف
نه راه سلهایی نها ر،ید نه لح همکار هایی در ح ه جهانی د،ت پیدا ک د.
ایااد ،ا یا هرا نرینالمللری در سقیقرت نیرانگه نروعی ردرالیشرم جهرانی ا،رت .در
ردرالیشم جهانی یا شاهد تامسهایی هشتیم که ع ا ه تشکیلده ده ش د لتهرا) ی گری
د لت نود شا را سف کهده ضمن سف ی گری خودشرا یرک نهراد یشرتقل ا خرود
ایااد کهدهاند .در اقس ،ا یا ها نینالمللی نماد نشیار نار ردرالیشم جهرانی هشرت د کره
سیا یشتقل شخصیت سقوقی یشتقل ا ع ا ه خود دارند .نهطور خی ه ،را یا هرا
نینالمللی ا یک نگاه شبیه د لتهایی هشت د که یا اک و در جها شاهد شنهرا هشرتیم ا
این دیدگاه که ،ا یا ها نینالمللی یاموعها ا نهادهرا هشرت د کره نرا یکردیگه جمرس
ییشوند نهاد دیگه نه جود یی ش رنرد شربیه ردرالیشرمی ا،رت کره یرا نرین د لرتهرا
،یا،ت خارجی خود نهی ظرور
ییش ا،یم هه کدام ا در یشتقل هشت د ایا در نیه
ر،ید نه یک ای یت جمعی در نین خرود نرا یکردیگه همکرار رعالیرت
سف سد
ییک د رقفی  .)1376ن انهاین ییسظه ییشود که تا چه سرد ایرن ،را یا هرا در نردگی
،یا،ی اقتصاد اجتماعی نینالمللی ا جایگاه یهمی نهخوردارند.
هه نار که تغییه عمدها در جایعه نینالملل ایااد شرده نقر دیپلما،ری در ،یا،رت
جهانی یورد نا نگه یادد قهار گهرته ا،ت .این یوضو در انتدا قه نیشرتم در ،رایه
تحوو عمده اقس در ش یا یصداق دارد هماک و نیز در دهه د م قه نیشت یکم
هزاره ،وم تالی یارته ا،ت .در قه ساضه عی ه نه جود ع ا ه عوایل تک ولوژیرک
جدید در عه ه دیپلما،ی «د لت دایی» شده ا،ت؛ یع ی ،ا یا ها نینالمللری د لتری
غیهد لتی ر کار شیده اند که در رددند نرا گشرتهش رعالیرتهرا دیپلماتیرک خرود در
ح هها نینالمللی نق شرهین ناش د یحد دیت کارکهد د لتهرا یلری را در عه ره
نینالمللی دیپلما،ی نهطهف ،ا ند.
همچ ین ،ا یا ها نینالملرل نره ی ظرور ایاراد همکرار تعرا نرین د لرتهرا در
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کشح تاهنیا یکدیگه نه جرود
یی هها یختلف ا جمله :تباد اطیعا اکتشارا
شیدهاند تا د لت ها را در پا،خ نه نیا ها ا،ا،ری ارا ره خردیا در ،رطح جهرا یرار
ر،ان د؛ ایه که ا عهده یک کشور ی فهد ،اخته نیشت.
،ا یا یلل یتحد که پس ا ج گ جهانی د م جایگزین جایعه یلرل شرد نزرگترهین
لح تییین ای یت در جهرا نره عهرده
،ا یا نین المللی ا،ت که نق ا لی را در سف
دارد .این ،ا یا که تبلرور ا ای یرت د،رتهجمعری ا،رت ،را یا نرین د لتری یحشروم
ییشود تاک و نق یؤره در نهقهار ای یت تییین لح در جها ایفرا کرهده ا،رت.
نهخی ا اقدایا ش یشتقیم یثل تشکیل گه ها لحنانی در ی اطب نحرها ده نهخری
غیهیشرتقیم نرروده ا،ررت یان رد تشررکیل ،ررا یا هررا سقروقی دا ر نررها سررل رصررل
یشالمتشییز اختیرا ؛ ایااد ،اختارها رژیمهرا قواعرد ه اارهرا نرینالمللری ی ا،رح
نها تباد اطیعا ؛ شفاف،ا ایور کاه انهام؛ یقانله نا ررتارها ناه اار نا یگها
در عه ه نینالمللی نیخهه رهاهم ش رد نشته ی ا،ح نها یدیهیت جمعری ی ا عرا
،هیشت .)1388
،ا یا ک فهانس ا،ییی نیز یکی ا ،ا یا ها نین د لتی یهم نرهخصرو در نرین
کشورها ا،ییی ا،ت .این ،ا یا در نق شرهی ی ایها نهع وا ریا،رت پیشرین ،را یا
سرل یشرا ل یشرکی
در سل نحها ها ی طقرها نحرها ،روریه تهکیره کرو
رلشطی یا لیبی ارغانشتا عهاق کشرح یورقیرتهرا ارتخرارشرهین در ایرن عه رههرا
اسحنظها نظهیهپهدا ا ،یا،ی قهار داده ا،ت ییتوانرد
پتانشیل نالقوها را رهار
نا نهههی د نهی ه نی ا شنچه ا،ت در عه ه نینالمللی نه ایفا نقر نپرهدا د .یکری ا
ا لویررتهررا یهررم ،ررا یا ک فررهانس ا،ررییی ترریش نررها ررررس تشر ب اخررتیف ییررا
کشورها عضو ا،ت .همچ ین همای ژنو ا لین تاهنه یورب ،ا یا ک فهانس ا،ییی در
اناام اقردایی جمعری یحتروایی در یی ره سقروق نشره در تعراطی نرا ،را یا یلرل یتحرد
یحشوم ییشود رسمانی .)1390
نظرها
،ا یا ها نهادها نینالمللی نا شیوهها ،ا کارها یختلف تصرمیما
خود را نه که،ی یینشان د .قواعد داخلری ایرن ،را یا هرا یمکرن ا،رت تریریها خرارجی
یهمی را نه همهاه داشته ناشد .نها یثا قوانین یهنوط نه تعیرین توانرایی یرک عضرو نرها
یشارکت در در د خا ی ا یصارف هزی هها ،ا یا یمکن ا،ت یک قانو داخلری
تلقی شود که نه اعضا ت ها نهع وا عضو ،ا یا تیریه یریگرذارد .ایرا نتیاره ایرن قرانو نره
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نودجه ،ایه رعالیتهایی که ش عضو درگیه ش ا،رت نیرز تریریه یریگرذارد .یرا یرثیر ا ش
جایی که قانو داخلی یک ،ا یا یقهر کهده ی ارس ،ا یا ت ها در یشیه شیوها خا ی
یا تحت شهای خا ناید اعما شود این ایه نه ت ها نه ر خود ،ا یا تیریهگذار ا،رت
نلکه نه کشانی که ا ش ی ارس نهخوردار یریشروند نیرز تریریه یریگرذارد .یکری ا ظرایف
،ا یا ها نینالمللی تهیه ت ظیم قوانی ی ا،ت که ا هف عملکهد خود ،را یا رهاتره
ر د .این قروانین ت هرا نرهی ظرور یقا رد خرارجی ،را یا ت ظریم یریشروند یثرل توارقرا
،ا یا ها نینالمللی نا یکدیگه یا نا یک د لت نا این سا نهعملکهد داخلی ،را یا نیرز
تیریه ییگذارند چها که این قوانین یعهف ،یا،تها ،ا یا ا،ت نه تصرمیما نعرد
،ا یا یؤره خواهد نود غفور .)1383
 .2بررسی وضعيت موجود همكاری ایران با سازمانها و مجامع بينالمللی
ا لین چیز که ه گام نهر،ی نحوه همکار ایها نا یاایس نینالمللی نه چشرم یریخرورد
ییزا سب عضویتی ا،ت که ا طهف د لت ایها نه این ،ا یا ها پهداخت یریشرود .طبرب
اعیم هیی د لت در یهه  1394هزی رها نرال نره  40ییلیرو دور رهف پهداخرت سرب
عضررویت ایررها در ،ررا یا هررا نررینالمللرری شررده ا،ررت .جررد شررماره  1نررو سررب
عضویتهایی را که تو ،د لت ایها پهداخت ییشود را نشا ییدهد.
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 ٤0/٤8٤/071دالر

بیشترین پردنتت ح عرویت
سازمان ملل
نوپک
کنفرننس سرنن کشورها نسالمی
سازمان بهینشت جهانی

مبلغ
 19/٤57/309دالر
 2/000/000دالر
 1/862/300دالر
 1/683/620دالر

در خصو

نحوه تعایل ایها نا ،ا یا ها نینالمللی نیز ییتوا در د ،طح تازیره
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تحلیل کهد، .طح ا «سضور کمی» در این ،ا یا ها،ت که نه گفته نشیار ا یدیها
یاهم در سو ه ر ان نینالملل تعداد کاری ردا ایهانری در ،رطح کارشر اا نراوته در
این ،ا یا ها انگشتشمار ا،ت .نهع وا یثا تعداد کاری دا ایهانی در ،را یا یونشرکو
 1نفه تعداد کاری دا ژاپ ی در همین ،ا یا  50نفه ا،ت .شیارها نشا ییدهد ایرها در
ییا کشورها کم نمای ده 1قهار دارد سا ش که کشورهایی یان رد اتیروپی یرهاک در
شمار کشورها نا نمای رده یراد 2قرهار دارنرد .نرهطرور کره  309کاری رد ایهانری در کلیره
،ا یا ها انشته نه ،ا یا یلل یتحد یشغو نه کرار هشرت د کره پرایینتره ا کشرورهایی
یان د ارغانشتا ا گاندا ا،ت .جد شماره  2تعداد نیه انشانی نهخی کشورهرا یهرم
3
را در ،ا یا ها نینالمللی نشا ییدهد.
جدول  .2تعداد نیروي انساني برخي كشورهاي مهم در سازمانهاي بینالمللي

ردیف

نام کشور

1
2
3
٤
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1٤
15
16
17
18

آمریکا
لرننسه
سودنن
کنگو
نیتالیا
کنیا
ننگلیس
هنی
کانادن
نتیوپی
لیلیپین
آلمان
لبنان
پاکستان
نلغانستان
ژنپن
چین
مصر

ت یند نیروها نستخینمی در سازمان ملل و نهادها ونبسته
(شامل برتی کشورها مهم برن نیرنن و کشورها من قه)
5063
٤188
3652
3057
2819
2658
2٤5٤
188٤
182٤
1812
1601
1٤89
1098
1066
1012
913
885
868

1. Under Represented
2. Over Represented
 .3نه نقل ا http://www.unsceb.org/content/hr-nationality :
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ادامه جدول  .2تعداد نیروي انساني برخي كشورهاي مهم در سازمانهاي بینالمللي

ردیف
19
20
21
22
23
2٤
25
26
27
28
29
30
31
32
33
3٤
35
36

نام کشور
روسیه
عرنق
سوریه
کره جنوبی
ترکیه
نیرنن
تاجیکستان
نزبکستان
نرمنستان
قزنقستان
رژیم نشغالگر قی
آذربایجان
ترکمنستان
عربستان
کویت
کره شمالی
بحرین
عمان

ت یند نیروها نستخینمی در سازمان ملل و نهادها ونبسته
(شامل برتی کشورها مهم برن نیرنن و کشورها من قه)
851
598
383
328
318
309
199
1٤9
132
125
107
102
58
32
32
21
20
13

،طح د م ییزا «سضور کیفی» ایها در ،را یا هرا نرینالمللری ا،رت .نهر،ری یردیها
عه ه ر ان نینالملل خبهگا این سو ه نشا ییدهرد کره کاری ردا ایهانری ساضره در
،ا یا ها نین المللی نه دویل یختلف ارهگذار و م در این ،ا یا ها را ندارند کره ایرن
دویل نیشته شایل یروارد یان رد ضرعف در توانراییهرا ررهد همچرو  :عردم تشرل نره
نا ها نین المللی رقدا ر ان عمویی ناو ضعف ش اخت در یورد یواضس ار شها
جمهور ا،ییی  ...ا،ت.
البته د لتها نیز در ،یا،ت خارجی خود نها ،ا یا ها نینالمللی جایگاه اعتبرار
ی ه ا قا ل هشت د .رانطه ایها نا ،ا یا ها جهانی پیهایرو یوضروعا یختلرف ررها
نشیحها رها انی داشته ا،ت .سشینپور ا،ییی  )1395در یقالها نه نهر،ری ر یکرهد
د لت اسمد ن اد د لت ر سانی نشبت نه ،ا یا هرا نرین المللری پهداخت رد .یفره
یقاله این نوده که نظهیه انتقاد نها تحلیل ر یکهد د لت اسمد ن اد نظهیره لیبهالیشرم
نها تحلیل ر یکهد د لت ر سانی نشبت نه ،ا یا ها نینالمللی دارا توانایی قانلیرت
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نشیار ا،ت .اکا ،خ ا اسمد ن اد در ارتباط نا ،ا یا ها نرینالمللری نره ایرن نکتره
تیکید داشته که ،ا یا ها نینالمللی یان د ،ا یا یلل ا ند پیدای که در ،اختار نظام
د قطبی شکل گهرت در اختیار د نلوک شهق غهم نوده ا،ت نهادهرا نرینالمللری
نیشته در را،تا ی ارس قدر ها نزر عمل ییک د .ر یکهد د لرت ر سرانی نشربت نره
،ا یا ها نینالمللی ی طقها چگونگی ییزا تیریهگذار شنها نه ررتار کشور نگراه
خوشنی انه همکار جویانهته دارد .در اقس د لت ر سانی نره همکرار نرینالمللری
تعارضا نینالمللی تیکیرد
نق نهادها ،ا یا ها نینالمللی در سل رصل اختیرا
نیشته دارد.
 .3روش پژوهش
پ ه ساضه ا نظه هدف کارنهد ا نظه نو پر ه تو ریفیرر یی رهیرانی ا،رت.
جایعۀ شیار شایل کلیۀ ا،اتید یحققا نهجشته یدیها اجهایی در سو ه ،ا یا هرا
نینالمللی ا،ت که ا ییا شنها  25نفه نه ر ش نمونهگیه در د،تها انتخام شدند .انرزار
گهدش ر دادهها په،ش ایها یحقب،اخته یشتمل نره  7یرانس ا رلی یاموعرار  20گویره
نظرها یتخصصرا در تهیرۀ په،شر ایه سراکی ا ر ایری
نود .ا،تفاده ا پیشری ۀ پر ه
یحتوایی ش ا،ت .نها  ،ا پایایی په،ش ایه نیز ضهیح شلفا که نبرا  0/93نرهش رد
شده که نشا ده دة پایایی ناو په،ش ایه ا،ت، .پس ا طهیب تک یرک تاپشریس 1کره در
ادایه یورد نهر،ی قهار ییگیهد) یوانس یورد نهر،ی رتبهن د شدند.
 .4یافتههای پژوهش
یعهری تک یک تاپشیس یهاسل تحلیرل ش  :هوانرگ 2یرو  3در ،را  1981ایرن ر ش را
ارا ه کهدند .در این ر ش  mگزی ه نه ،یله  nشاخص ار یانی ییشوند .این تک یک نه این
یفهوم ن ا شده ا،ت که گزی ه انتخانی ناید نا راهسل ایدهش یثبرت نهترهین سالرت یمکرن
 )Ai+کمتهین را له نا راهسل ایدهش ی فی ندتهین سالت یمکن  )Ai-نیشتهین را له را
داشته ناشد .سل هه یشئله نه ر ش تاپشیس شایل یهاسل ذیل ا،ت:
)1. technique for order-preference by similarity to ideal solution (topsis
2. Hwang
3. Yoon
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در گام د م نهدار

نا ضهم این

نها هه یشخصه تعیین ییشود:

ها در یاتهیس تصمیمگیه

یاتهیس  Vنهد،ت خواهد شید.

V=RW

گام نعد

گام نعد
نهانه ا،ت نا:

تعیین شلتهناتیو ایدهش

*A

شلتهناتیو ایدهش ی فی  A-ا،ت:

یحا،به شاخص جدایی را له) را له هه شلتهناتیو تا شلتهناتیو ایردها

*A

را له هه شلتهناتیو تا شلتهناتیو ایدها * Aنهانه ا،ت نا:

گام نعد یحا،به یقدار نزدیکی نشبی نه سل ایدهش
نه کمک رانطه یه یحا،به ییشود:

ا،ت .نزدیکی نشبی  Aiنره *A

در نهایت شلتهناتیوها نه سشح نز لی شنها رتبهن د ییشوند.
عوایل شاخصهرا :در پر ه ساضره نره یب را یراتهیس تصرمیمگیره ایرن
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ضهایح یحا،به شدند که نتایب ش در جد

شماره  3گزارش شده ا،ت:

جدول  .3وزن هریک از موانع

عیم حمایت نز
ض ف در
آموزش و پرورش
تونناییها
موننح
نیرو ننسانی
لرد
متخصص و مت هی
وزن

0/157

0/152

لقینن ت امل
لشار و عیم نستفاده نز نبود نظام
نثربخش
تغییر
مستنیساز
تهییی پتانسیلها
نماینیگان نعزنمی
دولتها
نظام نیرننیان مقیم و ننتقال
با دستگاه
تجربه
سل ه تارج نز کشور
دیپلماسی
0/131
0/132
0/1٤
0/1٤
0/1٤3

هما طور که در جد شماره  3یشاهده یریشرود یوانرس عردم توجره نره شیرو ش پره رش
0/157
نیه انشانی یتخصص یتعهد ضعف در تواناییها رهد نهتهتیح نرا داشرتن
نیشررته
 0/152ا نظرره ارررهاد نمونرره نرراوتهین رتبرره را در نررین یؤلفررههررا دیگرره دارد.
نشا ده ده ش ا،ت که اره عایل نها همره گزی رههرا پا،رخگویا یکشرا اهمیرت ش در
تصمیمگیه نها انتخام گزی ه نشبت نه یؤلفهها دیگه نیشته ا،ت .پس ا نرهد،رت ش رد
ههیک ا یؤلفهها یینایشت راهسلهرا ایردهش یثبرت ی فری تعیرین یریشردند کره نرا
ا،تفاده ا ر ان تشهیح شده در ناو یحا،با یورد نیا این ایه اناام شرد .گرام نعرد نرها
رتبه ن د یوانس یحا،بۀ اندا ة را له نه ا،اا نرهم اقلید،ری نره ا ا راهسرل ایردهش ی فری
راهسل ایدهش یثبت ا،ت که نتایب یحا،با در جد  4نشا داده شده ا،ت.
جدول  .4فاصله مؤلفهها با راهحلهاي ایدهآل مثبت و منفي
ننینزه لاصله مؤلفهها با نییهآل منفی S-
مقینر Si-
مؤلفه

 .1لقینن ت امل نثربخش نماینیگان نعزنمی
با دستگاه دیپلماسی
 .2تغییر دولتها
 .3عیم نستفاده نز پتانسیلها نیرننیان مقیم
تارج نز کشور
 .٤لشار و تهییی نظام سل ه
 .5نبود نظام مستنیساز و ننتقال تجربه
 .6عیم توجه به آموزش و پرورش نیرو
ننسانی متخصص و مت هی
 .7ض ف در تونناییها لرد

0/073
0/07٤
0/092
0/082
0/086
0/115
0/116

ننینزه لاصله مؤلفهها با نییه آل مثبت S+
مقینر Si+
مؤلفه

 .1لقینن ت امل نثربخش نماینیگان
نعزنمی با دستگاه دیپلماسی
 .2تغییر دولتها
 .3عیم نستفاده نز پتانسیلها نیرننیان
مقیم تارج نز کشور
 .٤لشار و تهییی نظام سل ه
 .5نبود نظام مستنیساز و ننتقال تجربه
 .6عیم توجه به آموزش و پرورش نیرو
ننسانی متخصص و مت هی
 .7ض ف در تونناییها لرد

0/091
0/10٤
0/106
0/080
0/103
0/835
0/088
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گام شخه در تک یک تاپشیس یحا،بۀ یقدار  ciهه یک ا عوایل ا،رت .نرا ا،رتفاده ا
اندا ة را له نه ا،اا نهم اقلید،ی نه ا ا راهسل ایردهش ی فری راه سرلایردهش یثبرت
یقدار شاخص یحا،به شد .در نهایت نره ا،راا شراخص  ciیوانرس سضرور رعرا ایرها در
نهادها ،ا یا ها نینالمللی رتبهن د شد .در جد شماره  5یقدار  ciهه یک ا یوانس
یشخص شده ا،ت .ایتیا هه یانس نیشته ناشد تریریه اهمیرت ش در جلروگیه ا سضرور
رعا ایها در نهادها ،ا یا ها نینالمللی نیشته ا،ت.
جدول  .5رتبهبندي موانع بر اساس مقدار ci

رتبه مانح
1
2
3
٤
5
6
7

عامل
عیم حمایت نز آموزش و پرورش و جذب نیرو ننسانی متخصص و مت هی
ض ف در تونناییها لرد
لشار و تهییی نظام سل ه
عیم نستفاده نز پتانسیلها نیرننیان مقیم تارج نز کشور
نبود نظام مستنیساز و ننتقال تجربه
لقینن ت امل نثربخش نماینیگان نعزنمی با دستگاه دیپلماسی
تغییر دولتها

مقینر ci

0/5810
0/5682
0/5062
0/٤6٤5
0/٤558
0/٤٤50
0/٤189

هما طور که یشاهده ییشود ا نین یوانس اسصا شده در یشیه سضور رعا ایرها در
نهادها ،ا یا ها نینالمللی «عدم توجه نه شیو ش په رش نیه انشانی یتخصص
یتعهد» نا شاخص  0/5810ا نظه اسحنظها یدیها شهکتک ده در پ ه در رتبره
دارا نیشتهین اهمیت «تغییه د لتها» نرا شراخص  0/4189در رتبره هفرتم دارا
ا
کمتهین اهمیت ا،ت.
جمعبندی و نتيجهگيری
همانطور که نتایب تحقیب نشرا داد عردم سمایرت ا شیرو ش پره رش جرذم نیره
انشانی یتخصص یتعهد جد تهین یانس سضرور رعرا ایرها در ،را یا هرا نرینالمللری
ا،ت .ا ی ظه علمری شیو شری همیشره یرک خری علمری در یی ره یباسرث ،را یا هرا
نینالمللی در نظام شیو شی ایها نه چشم خورده ا،ت .یتی،فانه ایها نتوانشته همپا نرا ،رایه
کشورها در سا تو،عه نخبگا یؤره را نها سضور در یشا ل ،ا یا ها نرینالمللری
تهنیت ک د .نه همین ی ظور و م ا،ت طی یرک نهنایره جرایس کره رهرار اهرداف یقطعری
کوتاهید را در نهنگیهد نه یوضو یوردنظه پهداختره شرود .نها،راا تارارم یرهتب نرا
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،ا یا ها نین المللی رهای د سضور اشخا سقیقی سقوقی در این ،ا یا ها ییتروا
گفت سضور یؤره در نهادها نینالمللی ند سمایت د لتها یقد ر نیشت .لرذا ههگونره
سضور یؤره ایهانیا در ،ا یا ها نینالمللی ناید نا یک طهح جایس راهبهد همرهاه شرود
که طی ش طهح سضور نل دید نخبگا ایهانی راهبهدهرا سمرایتی د لرت نرهگونرها
ید ت ظیم شده نها اجها عملیاتی شود .نه یب ا یرک تحلیرل یقایشرها سضرور اتبرا
ایها کشورهایی نظیه ه د چین یالز تهکیه در ،ا یا ها نینالمللی ییتوا گفرت
نره رغرم همپرایگی ایرها نرا کشرورها یزنرور در یی ره نخبگرا یشرتعد نرها سضرور در
،ا یا ها نینالمللی این یشئله نها ایهانیا نا یوانس نشیار یواجه ا،رت .در کشرورها
یزنور همچ ین کشورهایی یان د قطه نحهین در همشایگی ایها ،هیایهگرذار ،ریعی
نها ارتقا سضور نخبگا نویی ا ،و د لت یتبو ور گهرته ا،ت کره در نهایرت
نا سضور این ارهاد در ،ا یا ها نینالمللی ی ارس یلی این د لتها در جایعه جهرانی ارتقرا
خواهد یارت.
ا دیگه ش،یحهایی که در نهر،ی ضس یوجود در این سو ه نره رور جرد قانرل
طهح ا،ت ییتوا نه یوارد یان د نداشرتن اطیعرا یکپارچره دقیرب ا ییرزا نحروه
همکار نهادها ،ا یا ها ایهانی نا یت اظهین خارجی ک ار گذاشرتن نهخری خبهگرا
کارش ا،ا سو ه ر ان نرینالملرل نره دویرل ساشریها عردم ا،رتفاده ا تاهنیرا دیگره
ترد ین تاهنره در ایرن سرو ه اشراره
کشورها یطالعا تطبیقی نبود نظام یشت د،را
کهد .در شخه ییتوا نه رقدا ،یا،تی اسد اشاره کهد که اهمیت ییزا نحوه عملکرهد
د،تگاه دیپلما،ی کشور را در نشبت نا ،ا یا ها نینالمللی یشخص ک د .ایرن ش،ریح نره
نو،ا در عملکهد نل دید کشور در تعایل نا این ،ا یا ها ی اه ییشود که نا گرهای
،لیقه د لتها نه تغییها درعی غیهطبیعی در یوارد یغایه نا ی ارس یلی تبدیل ییشود.
همچ ین نتایب تحقیب نشا داد ضعف در تواناییها رهد هم یکری دیگره ا عوایرل
تعیینک ده در سضور یؤره ایها در ،ا یا ها نرینالمللری ا،رت .ی ظرور ا توانراییهرا
رهد یوارد همچو عدم تشل نه نا ها نینالمللی رقدا ر ان عمویی ناو ضرعف
ش اخت در یورد یواضس ار شها جمهور ا،ییی  ...ا،ت.
رشار تهدید نظام ،لطه نیز ا دیگه عوایل تیریهگذار نیه نی یحشوم ییشود .ایرها
،ا کارها ساکم نه نظام نرینالملرل را غیهعادونره یبت ری نره
پس ا انقیم ی ا،با
نه در جهت یاموعه ی ارس اسدها ،یا،ی) نهخصو جهرا
ی ارس قدر ها نزر
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در سا تو،عه ار یانی کهد .در این را،تا یاموعه جهتگیه ایها در نظرام نرینالمللری
در جهت تغییه ضعیت یوجود ر،رید نره ضرعیت یطلروم نروده ا،رت .ایرن یاموعره
ررتارها ایها در طو ،ه دهه گذشته یوجح شرکلگیره تصرویه ا کشرور در ،رطح
جها شده که در چهارچوم ش ایها ،ا کارها ساکم نه نظام نینالملل را نهنمری تانرد
شنها را نه چال کشیده ا،ت .این تصویه ته،یمشده ا ایها یانی که در قالح دشرم ی
تضاد نا ایها خود را نمایا ییک د این کشور را همان د یک ر د غیههمشو در نظرام
نینالمللی ره یینماید .نتیاه تبعی چ ین عبارتی یحد د،ا کلیه رعالیتها ایها در
عه هها نین المللی ا،ت .نه هه سا شنچه نها ی ارس ای یت یلری ایرها اهمیرت ارره
دارد ش ا،ت که تیش نشیار در را،رتا ارا ره چهرهها نروین ا هویرت ایرها پرس ا
انقیم ا،ییی نه ع روا نرا یگه یتعایرل در جایعره جهرانی نره عمرل شیرد ایرن یشرئله
ییتواند یی ه،ا ارتقا سضور نخبگا ایها در ،را یا هرا نرینالمللری ا ی ظره ،رطح
تحلیل کی تلقی شود.
نه چال کشید قواعد نرا تعهیرفشرده ا
نفی اقتدار ،لطه قدر ها نزر
،و این قدر ها در عه هها نینالمللی یوجح عکسالعمرل یتقانرل ایرن قردر هرا
یحد د،ا رعالیتها نینالمللی ایها کارش ا،ا ش در ،ا یا ها نرینالمللری شرده
ا،ت .در این را،تا در ،ا ها پس ا انقریم کمتره کارشر اا ایهانری توانشرته ا،رت در
،ا یا هرا نرینالمللری یهرم تیریهگرذار دارا یوقعیرت نراو ادار یردیهیتی شرود
طباطبایی  .)1387این یوضو یانی نیشته خود را نشا ییدهد که نردانیم ایرها یکری ا
کشورها یؤ،س یشارکتک ده در تی،یس ،ا یا ها نرینالمللری در قره نرو دهم
نفوذ که در ،ا یا هرا
نیشتم نوده ا،ت .ن انهاین قدر ها نزر نا توجه نه قدر
نینالمللی دارند ا سضور نمای دگا د لرت اتبرا ایرها نره شرکل نظرامی رد جلروگیه
کهدهاند.
طباطبایی  )1387در یورد عدم ا،تفاده ا پتانشیلها ایهانیا یقریم خرارج ا کشرور
اعتقاد داشت که نی ا ،ه تا چهار ییلیو ایهانی در خارج ا کشرور نره ،ره یرینهنرد کره
عمویار ارهاد یتخصص دارا یدارک تحصیلی ناو هشت د .نشیار ا این اررهاد نرهدلیرل
سضور در یحی ها نینالمللی شش ایی نا ه اارها جایعه جهانی یریتوان رد نره رور
نالقوه کارشید ناویی جهت سضور ایرها در ،را یا هرا نرینالمللری تیریهگرذار در
را،تا ی ارس ا،ا،ی کشوریا داشته ناش د .نا توجره نره هویرت ایهانری تعلقرا ر سری ر
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تعرایی نیشرته
رکه ایهانیا یقیم خارج ا کشور ایها ییتواند نرا ایاراد ارتباطرا
توجه ارز ته نه دغدغهها شنها ضمن تقویت یقوله ونی ایهانری در خرارج ا کشرور نره
ارتقا ی ارس کی خود در ،طح ،ا یا هرا نرینالمللری نپرهدا د .نهرههگیره ا تارارم
کشورهایی نظیه چین که در ا،تفاده ا ظهریتها نالقوه نالفعل اتبا خرود در خرارج ا
یه ها یلی تبحه دارند ییتواند در این را،تا نشیار ،ودی د یؤره اقس شود.
ایه چال ها جایعه نشه شنچ ا پیچیده ا،ت که کشرورها نرهت هرایی ا عهرده
ش نهنمیشی د .ن انهاین سل این چال ها نیا ی د ا،تهات ها یشئولیتها د،ته جمعری
همکار ا طهیب ،ا یا ها نینالمللی یوجود یرا ایاراد ،را یا هرا نرینالمللری جدیرد
ا،ت .یشئله لح تو،عه سقروق نشره ای یرت نشره ا یقولرههرا یهمری هشرت د کره نرا
یکدیگه یهتب اند ایها یعتقد ا،ت ،ا یا ها نینالمللی در این پدیده ناید نق یهمری
ایفا ک د.
ا این ر جمهور ا،ییی ایها نه تقویت همکار ،ا یا ها نرینالمللری تیکیرد
دارد نه این نا ر ا،ت که ،ا یا ها نینالمللی ناید خارج ا اراده د لرتهرا پا،رخگو
یشکی ناش د، .ا یا ها نهادها نینالمللی هما گونه که اشاره شد یه نفوذ اعما
نظره نظرام ،رلطه قره ار دارنرد در یواقرس و م نرا ک رار گذاشرتن تمرایی قواعرد ضروان
تصمیمها ناعادونه یی گیهند لی در ییا این ،ا کارهرا ناعادونره ره رتهرایی نیرز
یا سداقل عدم انتفرا کشرور
جود دارد که در ور انفعا ِ نظام ناعث ره ت،و
ا ایور ا،ت که ناشری ا تصرمیما یارایس نرینالمللری هشرت د .یصرادیب ایرن انفعرا را
ییتوا در یشا ل یهنوط نه ادعا یالکیت یع و نهخی شرار یواریرث رهه گری ه ره
ایها تو ،دیگه کشورها دید.
توجه نه نیه انشانی در ،ا یا ها طی ،ا ها اخیه نخ عظیمی ا یا ،رهیایه
،ا یا ها پیشره را نره خرود اختصرا داده ا،رت .اک رو یردیها ارشرد نظرام ا،رییی
ییدان د که هه قدر در یی ه تو،عه ارتقا نیره انشرانی نرها سضرور رعرا کشرور در
عه هها نرینالمللری ،رهیایهگرذار نیشرته ک رد یورقیرت کرارایی نهتره رقرانتی
کشوریا را در ی طقه دنیا تضمین کهدهاند .نرها تحقرب چ رین اهرداری نایرد راهبهدهرا
ذیل یورد توجه قهار گیهد:
 .1طهاسی ،اختار ی ا،ح ایااد ،اختار جدید یا ا،تفاده ا ،اختارها یوجرود یان رد
ار ایور خارجه) نها سد رهیاندهی ،ایاندهی نهنایهها شیو شی؛
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.2
.3
.4
.5
.6
.7

ایااد یهکز شیو شی یا ا،تفاده ا ظهریت یهاکرز شیو شری یوجرود) نرها تهنیرت
نیه انشانی یورد نیا ؛
طهاسی نظام نور،یه ،فارش تهنیت نیه نه دانشکده ر ان نینالملل ار ایرور
خارجه نها نهکارگیه تو ،نهادها دیگه کشور؛
ایااد ،ا کارها و م قانونی نها سمایت ا نیه ها اعزایری جهرت سضرور
درا ید سداقل ، 5اله) در یحارل ،ا یا ها نینالمللی؛
طهاسری نظررام تعایررل ارررهنخ نمای رردگا اعزایری نررا د،ررتگاه دیپلما،رری کشررور
،ا یا ها نهادها ذ رن داخلی؛
انتقا ش نه نیه ها جدید د،تگاهها ذ رن ؛
یشت د،ا تاهنیا
لز م ا،تفاده نهههنهدار ی ا،ح ا ظهریت نخبگا ایهانی نا ،انقه در ،ا یا هرا
نهادها نینالمللی خارج ا کشور.
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