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Abstract 
Diversification of economic models is an Inevitable Necessity for Countries 
with one-sided political economy. Essentially, economic diversity allows 
governments to turn threats into opportunities and to use economic variables 
in the Power manufacturing. For this purpose, one of the countries that has 
used diversification in the economy in the framework of the knowledge-based 
economy model is Qatar. Emphasizing the convergence between government, 
industry and academia in a systemic cycle, the country seeks to increase its 
political power while changing approach to the hydrocarbon political 
economy, and as an adaptive actor has multiple options for empowerment and 
lays the groundwork. Become a modern developmental government. The 
Purpose of this article is to answer the question to what extent does the 
knowledge-based economy, as a new and empowering approach to economics 
and politics, play a role in creating a compatible development-oriented 
government in Qatar? The research hypothesis is that Qatar government, Will 
emphasizing the knowledge-based economy, Economic diversification 
approach and the model of Niche Diplomacy in Foreign Policy to build a 
Developmental State has followed. To test this hypothesis, the subject is 
placed in the conceptual context of knowledge-based economics theory. The 
method of data collection is library and the method of research descriptive-
analytical. Based on the hypothesis test, the research findings show that Qatar 
has adopted a new developmental ecosystem to produce power and wealth 
simultaneously with the knowledge-based economy approach. 
The Persian Gulf region has always had many valuable natural reserves such 
as oil and gas due to its geo-economic position, and the countries of the region 
have a hydrocarbon political economy due to these geo-economic drivers. In 
recent years, some countries in the region, such as Qatar, in order to diversify 
their economic models, transition from a single-product economy and reduce 
the vulnerability factor, have developed new strategies and perspectives for 
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the development and change of economic approaches, and are trying to apply 
the knowledge-based economy model as a model and the new alternative has 
been a development with international perspectives. The focus of Qatar's 
leaders and internal institutions to change the approach of a single-product and 
oil political economy to a knowledge-based economy that includes 
cooperation between industry, academic institutions and the government has 
been established in the country's upstream documents and visions, such as the 
Qatar National Vision 2030 document. The path of development in a region 
with chaos and tension and emerging as an effective regional and international 
order-making power has been taken into consideration from this point of view. 

Methodology 
The present Article through an analytical process method, and Data 
collected based on the library one. 

Result and Discussion 
Considering the problem of improving the potential of their political 
economy, Qatari statesmen have offered programs based on good 
governance model and participation at regional levels as a peace-
making mediator, in order to generate wealth in the economy, produce 
power in foreign policy and apply an adaptive model. Qatar, as a small 
state with great international ambitions to diversify its economy and 
becomming a regional power and an emerging global power, has 
followed such an approach, and this approach has paved the path of 
Qatar's development, which is drawn according to the 2030 vision. 
Conclusion 

The findings show that the patterns of political economy are 
evolving and based on those countries have achieved new models of 
development. Today, Qatar in the Persian Gulf and the Middle East 
region has created a new level of development for the transformation of 
the State institution by emphasizing the knowledge-based political 
economy. Qatar, as a small state with great international ambitions to 
diversify its economy and become a regional power and an emerging 
global power, has followed such an approach, and this approach has 
paved the path of Qatar's development, which is drawn according to the 
2030 vision. The approach of Qatar's knowledge-based economy, along 
with generating wealth in the field of economy, includes political 
activism in regional and international foreign policy. 

Keywords: Knowledge-Based Economy, Economic Diversity, 
Compatible Foreign Policy, Qatar. 
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 بنیان: قطر و اقتصاد دانش

 یافتگی دولتالگویی نوین برای توسعه

 چکیده

وجهی است.  سیاسی تک   های دارای اقتصاد ناپذیر برای کشور های اقتصادی ضرورت اجتناب سازی الگو  تنوع
دهد تا تهدیدات را به فرصت تبدیل نمایند و متغیر اقتصاد را  ها این امکان را می اساساً تنوع اقتصادی به دولت

تولید   پرتو  بهدر  کشورقدرت  از  یکی  منظور،  همین  به  تنوعکارگیرند.  که  در  هایی  را  اقتصاد  در  بخشی 
کاربرده، قطر است. این کشور با تأکید بر همگرایی میان دولت، صنعت  بنیان بهچارچوب الگوی اقتصاد دانش

هیدروکربنی   و نهاد دانشگاهی در یک چرخه سیستمی درصدد است تا ضمن تغییر رویکرد در اقتصاد سیاسی 
سازی در    های متعددی برای قدرت عنوان یک کنشگر انطباقی گزینهبر قدرت سیاسی خود نیز بیفزاید و به

گرای مدرن شود. وجه همت این نوشتار پاسخ به این  ساز ایجاد یک دولت توسعهاختیار داشته باشد و بستر
به قطر  نوین  الگوی  انطباقگ  توسعه  منظور ساخت یک دولتپرسش است که  نظامرای  الملل بینمحور در 

اقتصاد دانش الگوی  بر  تأکید  با  قطر  مبناست که  این  بر  فرضیه پژوهش  تنوعچگونه است؟    بنیان، رویکرد 
گرفته است. برای آزمون گرا در پیشای را برای ساخت دولت توسعهسازی اقتصادی و الگوی دیپلماسی نیچه 
ت بستر مفهومی  فرضیه، موضوع در  اقتصاد دانشاین  قرارگرفته است. روش گرد ئوری  ها  آوری دادهمحور 

یافته  –ای و روش پژوهش توصیفی  کتابخانه است.  رویکرد  های پژوهش نشان می تحلیلی  با  قطر  دهد که 
گرفته زمان در پیشطور همگرایی جدیدی را برای تولید قدرت و ثروت بهبنیان اکوسیستم توسعهاقتصاد دانش

  است.

  محور، قطر خارجی انطباق بنیان، تنوع اقتصادی، سیاستاقتصاد دانش گان کلیدی:واژ
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 مقدمه  
خلیج طبیعی  منطقه  ارزشمند  ذخایر  دارای  ژئواکونومیک  موقعیت  دلیل  به  همواره  فارس 

کشور و  است  بوده  گاز  و  نفت  مانند  با فراوانی  منطقه  پیشران  های  این  به  های  توجه 
دارای   سالژئواکونومیک  در  هستند.  هیدروکربنی  سیاسی  از  اقتصاد  برخی  اخیر  های 

بهکشور قطر  مانند  منطقه  الگوهای  متنوع  اقتصاد  منظور  یک  از  گذار  خود،  اقتصادی  های 
های جدید اندازها و چشمپذیری به تدوین استراتژیمحصولی و کاهش ضریب آسیبتک

اند و درصدد اعمال الگوی اقتصاد  رداختههای اقتصادی پیافتگی و تغییر رویکردبرای توسعه
اند.  المللی بودههای بین اندازای با چشمعنوان یک مدل و آلترناتیو جدید توسعهبنیان بهدانش 

عنوان  دهد که رهبران بهسازی در قطر نشان میگیری و تصمیمبررسی ابعاد مختلف تصمیم
عنوان یک کشور کوچک اما دارای  به  عاملیت پیشران همواره خواهان تغییر و تحول در قطر

بین طلبیجاه بزرگ  نهادهای  و  رهبران  تمرکز  هستند.  تغییر  المللی  برای  قطر  داخلی  های 
تک سیاسی  اقتصاد  دانش رویکرد  اقتصاد  یک  به  نفتی  و  دربرگیرندهمحصولی  که   بنیان 

که  یطورت. بههای دانشگاهی و دولت باشد، استوارشده اسهایی میان صنعت، نهادهمکاری
مانند سند چشمدر اسناد و چشم قطر، مسیر    2030انداز ملی  اندازهای باالدستی این کشور 

گذار و  عنوان یک قدرت اثرشدن بهیافتگی  در یک منطقه پرآشوب و تنش و مطرحتوسعه
ان  المللی از این رهگذر موردتوجه قرارگرفته است. به باور دولتمردای و بین ساز منطقه  نظم

برنامه ارائه  سیاسی،  اقتصاد  پتانسیل  ارتقای  و  قطر  خوب  حکمرانی  الگوی  بر  مبنی  هایی 
منطقه بهمشارکت در سطوح  میانجیای  یک  صلح  عنوان  می  گر  تولید  ساز  کنار  در  تواند 

محور منجر خارجی و اعمال یک الگوی انطباق  ثروت در اقتصاد به تولید قدرت در سیاست
توجه به این دغدغه که مسیر    ای مبدل گردد. نوشتار حاضر باطب منطقهشود و این کشور به ق

خلیجتوسعه منطقه  در  قطر  مطرح یافتگی  را  پرسش  این  است  چگونه  خاورمیانه  و  فارس 
ساز اقتصاد و سیاست به چه    عنوان رهیافت نوین و قدرتبنیان بهسازد که اقتصاد دانش می

توان  گرا نقش دارد؟ در پاسخ این فرضیه را می  باق گرای انطتوسعه  میزان در ایجاد دولت
بخشی  طرح کرد که دولت قطر ضمن شناسایی تهدیدات اقتصاد هیدروکربنی رویکرد تنوع

 نماید.بنیان را برای تولید ثروت)اقتصاد( و تولید قدرت)سیاست( پیگیری میاقتصادی دانش 
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 ها رویکرد نظری یافته

 گرات توسعهبنیان و دول الف. اقتصاد دانش
له  اهای اخیر اهمیت روبه رشد و فزاینده صنایع مبتنی بر دانش موجب طرح این مسدر سال

توسعه که  است  دولتشده  نظامیافتگی  در  آیندهبین ها  در  به  الملل  وابسته  نزدیک  ای 
سیاستسرمایه یک  اعمال  و  خارجی  توانست    گذاری  خواهد  انطباقی  و  فعال  خارجی 

سازی فعال  دیگر دولتبیانگرای مبتنی بر دانش و بهسازی الزم برای ظهور دولت توسعهبستر
آوردبه فراهم  را  . (Sleuwaegen and Boiardo, 2014:151)منظور حکمرانی خوب 

بهبنیان گونهاقتصاد دانش  پایه تولید،   طور مستقیم برای از امر اقتصادی و سیاسی است که 
روز جهانی برای تولید ثروت پایدار بناشده است و اساساً  از دانش و علم بهتوزیع و استفاده  

نظام در  حکومت  کنشگری  و  آموزش  صنعت،  میان  همبسته  برقرار  بین ارتباط  را  الملل 
که این نوع از اقتصاد    دارد بنیان بیان میدانش   سازد. بانک جهانی در تعریف خود از اقتصادمی

 شده است که به شرح زیر است:تشکیلاز چهار محور  
های اقتصادی کارآمد ها، رویکردنهادی که در آن نهاد  –های اقتصادی  ارتقای انگیزش .1

می پیش  در  بهرا  و  خالقیت،  گیرند  اقتصادی،  کارآمدی  پیشران  و  محرک  نوعی 
شود و دانش موجود برای بهبود عملکردی  نوآوری، تولید ثروت و قدرت محسوب می

 شود؛ ده میاستفا
بنگاه .2 شامل  نظام کارآمد که  نهادوجود یک  و  اقتصادی  است که  های  آموزشی  های 

الملل درصدد بین سازی خود با نظام روند و با همانندهمسو با رشد علمی جهان پیش می
 های ملی خود هستند؛وفصل نیازحل

نیرو .3 تحصیلوجود  کار  داهای  بر  مبتنی  نوآوری  و  فرصت  خلق  برای  بهره کرده  نش 
 گیرند؛می

ای  خارجی فعال و انطباقی توسط دولت که در سطح منطقه  اعمال و اجرای یک سیاست  .4
ای  سازی شبکه  المللی کنشگری هوشمندانه را انجام دهد و در تالش برای قدرتو بین 

سرمایه جذب  باشدو  خارجی  (؛  Range and Etzkowitz,2013:249)  گذاری 

 برند.خلی را در راستای توسعه اقتصادی پیش خارجی و دا  که سیاستطوریبه
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نظام تنوعبین در  نوآوری و  اهمیت  ابزارالملل کنونی  از  اقتصادی  برای سازی  های الزم 
و  ها در حوزهدولت فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی،  پیشران  های سیاسی،  است که  آموزشی 
برجستهتوسعه و  منطقهیافتگی  نظم  در  آنان  اسازی  جهانی  و  میای  و  بسترست  ساز  تواند 

: 13۹۶زاده،  جمعه حکمرانی خوب با الگوی یک دولت فعال در توسعه گردد )صفریان و امام
محوری، صنعت    اکوسیستم توسعه  (. ازجمله بازیگران اصلی در دستیابی به چنین 1۵4-14۹

ی  دیگر، مشارکت بین صنعت، دانشگاه و دولت چارچوببیاننهاد آموزش و دولت هستند. به
شود  سازی شده محسوب میعنوان یک فرآیند مدلسازی نوآورانه است که بهبرای ظرفیت

افزایش کارآمدی،   توسعه،  تحقیق،  دنبال  به  روند  این  است که    قدرتو  بازاریابی  سازی، 
دانش به رویکرد  به  معروف  است  نوعی  (.  Ikeshita & Ikazaki,2021: 9-17) بنیان 

های صنعتی، آموزشی و  میان بخش   نوآوری در تعامالت پیچیدههای اخیر  حال در سالبااین 
خواهانه    های توسعهو رویکرد ایهای دولتی به وجود آمده که اکثراً در تعامالت شبکهنهاد

بایستهدنبال شده است. مسئله نوآوری و تنوع الزامات رشد،  بخشی رویکردی ازجمله  ها و 
المللی است. اساساً یکی از مسائل  ا در عرصه بین هسیاسی دولت  –توسعه و پیشرفت اقتصادی  

های  یافتگی استفاده از آموزش، نهادمحور و توسعهبسیار راهبردی در ارتباط با اقتصاد دانش 
بنیان  های نوین جهانی در حوزه اقتصاد است. آموزش در اقتصاد دانش دانشگاهی و فناوری

بایست به این حوزه گسیل شود و  ست که میروز و جهانی ا صورت تولید و انتقال دانش بهبه
ازاین  گردد.  بستر  این  تقویت  دولت باعث  و  دانشگاه  صنعت،  میان  مشارکت  در    1رو، 

یافتگی  سازی و توسعه  های نوآوری، قدرتها و بسترتواند چارچوبهای مختلف میکشور
آورد  بین -ایمنطقه فراهم  کشورها  برای  را   :Sanchez- Barrioluengo,2019)المللی 

 بنیان توجه به اهمیت مهارت، فناوری و نوآوری در برندکلی، اقتصاد دانش طوربه(.  1769
صنعتی است.  نوعی جدیدترین رویکرد اقتصادی در عصر اقتصاد پساسازی ملی است که به

  ثروت،روز جهانی برای تولید  ها با استفاده از فناوری و علم بهدیگر، در این مدل دولتبیانبه
یک در  و  توسعهقدرت  بهرهکالم  مییافتگی  انطباقبرداری  ضمن  تا  با    نمایند  گرایی 

جهانی شوند و در دوران جامعه ارتباطی با عطف بر فناوری،    الملل تبدیل به یک برندبین نظام
  خواه و اساساً تولید فکر نوین به قدرت دست یابند و روندعلم،  تربیت نیروی انسانی توسعه

الملل  پذیری با محیط بین جهانی هموار سازند. انطباق  پذیری خود را با جریان توسعهنطباقا
  های روابطخارجی بوده است؛ اما تئوری  ی سیاست پردازان عرصههمواره مورد مناقشه نظریه

 

1 Industry, University, Government (IUG)  
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 پذیری باعنوان کاتالیزور انطباقبنیان را بهاقتصادی دانش الملل و توسعه، دیپلماسی فعال  بین 
بین  میمحیط  سیاستالملل  انطباق  دانند.  بین   خارجی  محیط  با  این  پذیر  دنبال  به  الملل 

گیری پراگماتیسمی و منطقی را دنبال کند و  استراتژی است که در محیط جهانی یک جهت
دنبال کنش  تعاملی، چندجانبهبه  و کم  های  بین رقابتی  محیط  ازجمله  هزینه در  باشد.  الملل 

سیاست ابزار انطباق  های  بین   خارجی  محیط  با  علیپذیر  اقتصادی،  الملل  دیپلماسی  رغم 
میانجی  دولت  یک  الگوی  پیوند  پیگیری  و  منازعات  سطح  کاهش  برای  میان    گر  سازی 

گرایانه و    خارجی تعامل  ها در کنار یک سیاستبازیگران است. این رویکرد یعنی دولت
روایت از  تنش دوری  زمینههای  به  پذیری    کنش   آفرین  منافع  تأمین  جهت  در  مؤثر 

میسازیشبکه روی  ارتباطی  تئوری  (.Yu,2017:56-64)آورند  های  های  در 
سازی    های رقابتیتواند بسترمی  دولت  وسیلهگرایی با محیط جهانی به  یافتگی، انطباق توسعه
قدرت  صنایع و  بهسرمایه  داخلی  خارجی  بازاریابیگذاری  دهدمنطقه  منظور  افزایش  .  ای 

شود که  گر دارای دودسته از اهداف راهبردی کالن می خارجی انطباق  سیاست کلی،طوربه
افزایش سطح همکاری اقدامات سیاستی در راستای  )برندشامل  استقالل    ها  و  ملی(  سازی 

پروژه  سیاست  بر  تأکید  با  اقتصادی  اقدامات  همچنین  و  چندجانبهخارجی  محور،    سازی 
های  گذاری خارجی( خواهد بود. ازجمله سیاستی )جذب و سرمایهگذارهای سرمایهراهبرد

الملل همسازی از طریق گزینش  پذیری با محیط بین های کوچک برای انطباقاعمالی دولت
تواند  های میهای راهبردی برای افزایش سطح پیوند و همکاری است که این رویکردسیاست

کلی، استراتژی  طورمیان بازیگران منجر شود. به  در حوزه اقتصاد بر تداوم و پیوستگی ارتباطی
گرایی با سیستم جهانی، متعادل خواهد بود که این    های کوچک در رهیافت انطباقدولت

سازی    محور، اقتصادی   گرایی چندجانبهمنطقه  گرایی و فراهای منطقهرهیافت در چارچوب
های  ها با قدرتمکاریخارجی، ایفای یک نقش میانجی و افزایش سطح ه  دستگاه سیاست

نظام متوسط  و  سیاستبین بزرگ  است.  دیپلماسی  الملل  و  دولت  خارجی  های  اقتصادی 
سند و  قطر  مانند  به  2030اندازچشم  کوچکی  کشور  انطباقاین  بین منظور  به  پذیری  المللی 

ه  منطقه از خود ب  تواند در منطقه و فراقدرت است که دولت می  پدیدگی در مؤلفه  معنای نو
اقتصادی و انباشتگی    هایی مانند: قدرتتواند برآمده از پیشرانها مینمایش بگذارد. این رفتار

انطباق قدرت  توانایی  که  باشد  آنان  خودثروت  و  بین سازمانپذیری  بانظم  را  دهی  المللی 
الملل ی با محیط بین انطباق گرنهایتاً (.  Lanhoso & Cohelho,2020:3دهد )افزایش می
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دولت  مؤلفهیک    عنوانبه خارجی  سیاست  در  مینوپدید  را  کوچک  قالب  های  در  توان 
سازی میان  یی و ائتالفگراچندجانبهبر    وابستگی جای داد. در این روایت  –قدرت    روایت

ی با محوریت قدرت، توازن و افزایش سطح  ساز  یوندپید دارد که اساساً این  تأک بازیگران  
محیط  مکاریه در  )الف(  بازیگر  قدرت  اعمال  میزان  که  معنا  این  به  است  تفسیر  قابل  ها 

گذار است و جانبه اثرالملل بر میزان ارتباط و همکاری آنان در سطوح دوجانبه و چندبین 
المللی  سازی برای قدرت و همکاری و همچنین انطباق با محیط بین تواند در ارتقای شبکهمی

است؛ به این    1توازن نهادی«» ها در پرتودیگر، رویکرد اعمالی این دولتیانببهباشد.    مؤثر
های مشترک تعقیب  ها، طرحکند منافع خود را در قالب نهادسعی می  معنا که دولت مزبور

ی کنشگران دولتی، نهادی و غیردولتی است  یابی ارتباطی که دربرگیرندهنماید و در ساخت
پذیری با محیط، عاملیت  ساز عمل کند و در پویایی قدرت و انطباق  قدرت  عنوان مؤلفهبه

  ها زمانی که با خوانش اقتصاددارد که »دولتمعطوف به کنش شناخته شود. »ژنگ« بیان می
متنوع حوزه  سیاسی  ائتالفساز  برای  را  گوناگونی  همهای  ایده  و  ترتیب    سازی  پیوندی 

 :Zheng,2021کنند« )درت را برای خود تعریف میهایی از قدهند، متناسب با آن الیهمی

های  الخصوص دولتالملل علیبین های نظاماین گفته بدین معنا است که دولت(.  140-147
قالب در  سازهای  کوچک  سیاستانطباق  از  بازیگران  با  متداخل  سرمایهی  گذاری  های 

الملل  و دارای الگو در نظم بین   سازدولت مدلیک    عنوانبهکنند و  یممحور استفاده  اقتصاد
شدن به قطب انرژی  یلتبد، توسعه صنایع گازی و  طور مثالبهگیرند.  مورد شناسایی قرار می

میمنطقه جای  الگویی  چنین  در  قطر  توسط  جهانی  و  بستر ای  یا  و  برای گیرد  سازی 
در    10گذاری  سرمایه قطر  و  بندرهامیلیارد دالری  آمریکا  مالیتأم ی شرقی  پروژه   ین  این 

سی« و »سوئیس کردیت با  بیاسهای مالی مانند »مورگان استنلی«، »اچعظیم با همکاری نهاد
یی  انطباق گراهایی از  نمونه  2خواه یعنی شرکت »قطر ترمینالز«نهاد داخلی توسعههمراهی یک

 المللی است. ی بین برند سازگذاری خارجی برای جهانی و افزایش سرمایه

 یافتگی  و تنوع اقتصادی؛ مسیری برای توسعه 3بنیان دانشب( اقتصاد 
این   با جمعیت کم، دارای ذخایر ارزشمند هیدروکربنی نفت و گاز است.  قطر در مقایسه 

هایی با بیشترین  کشور  ثروت عظیم در کنار جمعیت کم باعث شده است تا قطر را در زمره

 

1 Institutional balance 
2 Qatar Terminals   
3 Knowledge-based economy  
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( دهد  قرار  جهان  در  سرانه  زمینهAbduljawad,2019:210درآمد  ازجمله  تحول  (.  های 
گرا تغییر ذهنیت نخبگانی و سیستم حکمرانی  توسعه  اقتصادی قطر و گذار به سمت اقتصاد

های اقتصادی و توجه به  میالدی با افزایش سطح درآمد  2000کشور بوده است. از دهه    این 
سازی    تنوعسیاسی قطر در راستای مپذیر بودن اقتصاد سیاسی هیدروکربنی، ساخت  آسیب

توسعه دولت  یک  به  قطر  تبدیل  و  کشور  این  اقتصادی  اقتصاد  الگوهای  رهیافت  گرا، 
سازی و افزایش قدرت    بنیان را مدنظر قرار دادند. از دید سیستم حکمران قطر، صنعتیدانش 
  ساز تحول اقتصادگذاری داخلی و خارجی بسترپذیری این کشور در دو بُعد سرمایهرقابت
بهPowell and Senllman,2020: 90-101گردید)گرا  توسعه سیاسی    (.  ساخت  باور 

تولید قدرت در همگرایی صنعت، دولت و دانشگاه و ایجاد    بنیان مؤلفهقطر، اقتصاد دانش 
گذاری  گرا است، اقتصادی که مبتنی بر منابع متعدد و متنوع که در محور سرمایهاقتصاد توسعه

سرمایه جذب  کو  است  خارجی  حوزهگذار  در  باالیی  توانایی  اقتصادی  ه  و  سیاسی  های 
عنوان  اقتصاد  بنیان بهیابی اکوسیستم اقتصاد دانش تواند در ساختالملل دارد و میبین نظام

 گرا مؤثر باشد.توسعه
گرای قطر توسعه های تحول که در ساخت اقتصادطور که بیان گردید ازجمله بسترهمان

توجه به    گذاری داخلی است.  قطر بار عمل کرده است سرمایهعنوان یک متغیر تسهیل گبه
ای از مازاد  گذاری قطر قسم عمدهسرمایه  با ایجاد سازمان  200۵های اقتصادی از سال  درآمد
نهاددرآمد تقویت  بر  را  هیدروکربنی  سیاسی  اقتصاد  از  حاصل  سود  و  اقتصادی  های  های 

جاسم آل ثانی«  بن ساز قطری مانند: »حمد صمیمداخلی اختصاص داده است. به باور نخبگان ت 
نهاد توسعه  ثانی«  آل  خلیفه  بن  حمد  بن  »تمیم  همچنین  قدرتو  در  داخلی  سازی    های 

تفکر  بین  با  فوق  نخبگانی  سیستم  منظور،  همین  به  بود.  خواهد  مؤثر  کشور  این  المللی 
الملل  در محیط بین های داخلی برای کنشگری مؤثر  خواهی به تقویت و ارتقای نهادتوسعه

میلیارد دالر در سال   120که سود حاصل از اقتصاد سیاسی نفت و گاز از طوریپرداختند؛ به
نهاد  201۸میلیارد دالر در سال    1۷۹به    2010 به تقویت  های  رسید و بخش اعظمی از آن 

یگر (. از دMason,2020: 54قطر اختصاص پیدا کرد )  گذاریسرمایه  داخلی مانند: سازمان
سرمایهبستر میهای  قطر،  داخلی  برای  گذاری  کشور  این  حاکمیتی  سیستم  تالش  به  توان 

های نوین  های آموزشی، توسعه فّناوریتحقیقاتی، نهاد-های علمیگذاری در حوزهسرمایه
کتابخانه ساخت  و  موزه  ایجاد  مانند  فرهنگی  سطوح  ارتقای  از حدود    )هایتک(،    ۷0ملی 
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به   بر میزبانی جام  130میلیارد دالر  با تأکید  با    2022جهانی    میلیارد دالر   اشاره کرد. قطر 
مبلغ  بودجه به  زیر  22۵ای  توسعه  توسعه  میلیارد دالر  پیش گرفت که  در  را  داخل  ساختی 

واسطه جام  المللی که بههای بین المللی حمد و توسعه خطوط مترو برای توریستفرودگاه بین 
این   وارد  فوتبال  مبلغ  جهانی  خواهند شد  پیش   30کشور  را  دالر  است.  میلیارد  کرده  بینی 

های میزبان مسابقات فوتبال  همچنین استفاده از دانش و فناوری بروز دنیا در ساخت ورزشگاه
سیتی«  2022سال   »لوسیل  ورزشگاه  »البیت«1مانند  حرفه  2،  فوق  ورزشگاه  »شهر  و  ای 

جهانی در باالترین کیفیت  »الریان« درصدد است تا ضمن پوشش مسابقات جام    2آموزشی«
های جدید  ها از فناوریکه در معماری این سازهطوریممکن، به جذب توریست بپردازد؛ به

نمایش  دیواره  دهندهکه  روی  بر  قطر  تاریخ  و  ورزشگاهفرهنگ  این  است  های خارجی  ها 
مهم و  ایرونمایی خواهد کرد  از  ن تر  بیش  سازه  30که  این  مصالح ساخت  از  های  درصد 

 زیست بوده که عماًل دربرگیرندهورزشی از مواد سبز است که سازگارترین مواد با محیط
 سازی قطر است.بنیانتفکر دانش 

سوی اقتصاد  گذاری خارجی قطر از دیگر نقاط تحول و گذار بهافزایش قدرت سرمایه
درصد  12تا۶گذاری قطر ساالنه از  متوسط منافع حاصل از سرمایه  رطوگرا بوده است. بهتوسعه

تقریباً  است که حجم سرمایه این کشور  از    2۵تا    1۵گذاری  این سطح  میلیارد دالر است. 
های  سالپذیری این کشور است. در بین  المللی و انطباقدهنده پیوند بین گذاری نشانسرمایه
میلیارد دالر در   100تا  ۸0گذاری خارجی قطر که بین یهمنافع حاصل از سرما 201۹تا 2014

های اقتصادی جهانی باقدرت بیشتری  دهد تا در پروژهسال بوده است به این کشور اجازه می
( کند  سرمایهMari-Brady,2021:224-225کنشگری  زمینهگذاری(؛  در  های  هایی 

هتلساختمان زمین سازی،  دامسازی،  کشاورزی،  وهای  است.    پروری  جمله  این  از  صنایع 
»سازمان  عنوانبه و  فرانسه«  مالکیت  و  ساختمانی  تحقیقاتی  »مرکز  گزارش  اساس  بر  مثال، 

میلیارد یورو در صنعت    10قطر با بیش از    201۹تا    201۵های  گذاری قطر«، در طی سالسرمایه
  ور برای به گذاری کرده است. در همین راستا، تالش این کشسازی پاریس سرمایهساختمان

گر تالش قطر برای لیزه« نشانخیابان »شانزه  ۵2جین« در شماره  دست آوردن ساختمان »ویر
  سازی و توسعه اکوسیستم اقتصاد   گذاری خارجی در جهت قدرتالمللی و سرمایهحضور بین 

بنیان  دیگر، الگوی اقتصاد دانش عبارت(. بهMartin etal.,2021: 14-20گرا است )توسعه
 

1 Lusail Stadium    
2 Al Bayt Stadium   
3 Education City Stadium     
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ب مالی«قطر  استوارشده که شامل »گردش  بین   1ر سه محور  المللی، توسعه  فزاینده در سطح 
 گذاری خارجی باالست.  و جذب سرمایه 2پذیری«، »مخاطب2»ارزش بازاری«

 بنیان یافتگی قطر با محوریت اقتصاد دانش های عمومی و اکوسیستم توسعه. سیاست 1

های عمومی  گذاریاقتصادی قطر به همراه سیاستسازی    عناصر اکوسیستم نوآوری و تنوع
های  بنیان مؤثر بوده است. ازجمله ابزارسازی دستیابی به اقتصاد دانش این کشور در هموار

و همچنین    4پذیری جهانی«ها بررسی سطح »شاخص رقابتیافتگی دولتتعیین میزان توسعه
نوآوری جهانی« به  (.  Tassey,2017: 23-24)آنان است    ۵»شاخص  این شاخص  بررسی 

بتواند هم عاملها این کمک را میکشور باشند.    کند تا  محور و هم اساساً کارآمد محور 
وری درست و  ساز توسعه باشد و کارآمد محور بودن یعنی بهرهعامل بودن یعنی اقتصاد بستر

نظر تواند در حوزه سیاست خارجی مدکه می  گرایی  مفید اقتصادی در چارچوب چندجانبه
 قرار گیرد.  

 پذیری جهانی الف( عملکرد قطر در شاخص رقابت 

سال بین  در  منطقه  201۷تا    200۷های  قطر  باالیی در سطح  رتبه  از  فوق  و در شاخص  ای 
رتبهبین  بهبود  به  مداوم  و  پیوسته  پیشرفت  یک  با  و  بوده  برخوردار  خود  المللی  جهانی  ی 

جهان در رتبه    کشور  140در بین    201۹تا    201۶های  پرداخته است. این کشور در طی سال
 2020تا    201۸های  بود. در بین سال  ی اول قرارگرفتهاست و در منطقه خاورمیانه در رتبه  14

همکاری   شورای  عضو  کشورهای  بهترین  جزء  عملکردی  نسبی  بهبود  یک  با  قطر  هم 
زیست، توسعه  ، محیطایهایی مانند: اقتصاد کالن منطقهفارس بوده است که در زمینهخلیج
عالیبازار در  آموزش  و  نوآوری  مالی،  است  های  قرارگرفته  منطقه  رتبه  ترین 

(Miniaoui,2021: 66  .)اقتصادی قطر    دهد قدرتها نشان میتحلیل و بررسی این شاخص
الملل افزوده است و این کشور را به  بین پذیری جهانی آنان در نظام همواره بر قدرت رقابت

  ای تبدیل کرده که از توانایی کنشگری و انطباق منطقه  ای و فرانوظهور منطقه  یک قدرت
پذیری قطر در طی یک بررسی گری باالیی در سطح جهان برخوردار است. شاخص رقابت

از  ده مؤلفهنشان می  201۷تا    200۷ساله  اکثر  در  پیشرفت چشمگیری  قدرت  دهد که  های 
و    ها، بازارساختها و زیرپذیری یعنی: اقتصاد کالن، بخش آموزش و سالمت، نهادرقابت

 

1 Asset Turnover    
2 Mark Capitalization    
3 Audience-Orientedness    
4 Global Competitive Index(GCI)  
5 Global Innovation Index(GII) 
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آمادگی فّناوراکاال،  کسبهای  محیط  پیچیدگی  توسعه  ونه،  به  و...  عالی  آموزش  کار، 
 المللی دست پیداکرده است.ای و بین ای رسیده و به یک ثبات منطقهمعتنابه

 ب( عملکرد قطر در شاخص نوآوری جهانی

ها و روند گذار این جوامع از سنت  شاخص نوآوری جهان به معنای بررسی و سنجش کشور 
به است.  مدرنیته  به تصویر کشیدن جنبهانبی به  باهدف  نوآوری جهانی  های  دیگر، شاخص 

سیاست تدوین  و  بلندنوآوری  رشد  در  که  است  کارآمدهایی  و  دولت  مدت  و  سازی  ها 
محور که    گذار است. این شاخص اساساً در پنجیافتگی آنان اثرهمچنین هموارسازی توسعه

بازار و    های اجتماعی، پیچیدگیساختشامل محیط نهادی، سرمایه انسانی و تحقیقات، زیر
کسب محیط  میپیچیدگی  تشکیل  بهوکار  و شود.  سیاسی  محیط  نهادی،  بخش  مثال  طور 

گرایی دولت است  سازی مسیر توسعههای مهم در هموارمجموعهکارآمدی این بخش از زیر
امنیت سیاسی  هایی مانند ثبات و نوعی متغیرگیرد. در محیط سیاسی بهکه موردتوجه قرار می

کلی، این شاخص ضمن  طوربخشی حکومت نقش پررنگی را دارا هستند. بهو همچنین اثر
جنبه دولتدرک  سیاسی  و  اقتصادی  توسعه  ارتقای  به  نوآوری  در  انسانی  کمک  های  ها 

توان به این نکته اشاره کرد که قطر به دلیل  کند. در بررسی قطر متناسب با این شاخص میمی
ثروت بین    تولید  در  سیاسی  قدرتمند  نهادی  محیط  همچنین  و  داخلی  اقتصادی  قدرت  و 

خلیجکشور منطقه  بهرههای  با  قطر  است.  برخوردار  باالیی  بسیار  رتبه  از  از  فارس  مندی 
  2012تا  200۹های  های نوآورانه در بین سالهای دولتی در توسعه و اجرای سیاستحمایت

ی  رتبه (.Insed,2017: 334) ول را کسب کرده است  جهانی و در سطح منطقه رتبه ا  24رتبه
جهانی    4۷جهانی به    43با یک افت محدود از رتبه  201۷تا    2013های  سال  این کشور در بین 
عربی در رده دوم قرار دارد    فارس و خاورمیانه بعد از امارات متحدهخلیج  رسید و در منطقه

(GII,2013-2017: 374  ؛)ی  عنوان یک کشورکاهش همچنان به  رغم وجود افت واما علی
بندی شاخص نوآوری جهانی  المللی است. در آخرین رتبهای و بین با موقعیت پیشرفته منطقه

الخصوص در بستر محیط  ای و جهانی قطر علیای منطقهبوده است، رتبه  2020که در سال
محیط سیاسی که   قطر در شاخص 2020تا  201۷که از سالطوریبه سیاسی ارتقا یافته است؛

امنیت سیاسی، کارآمدی سیستم حکمرانی، و  ثبات  نظارتی    شامل  قانون، محیط  حاکمیت 
رتبهمی به  است  43شود  رسیده  منطقه  یک  و  اساساً (.  GII,2020: 359)جهانی  آمار  این 
عنوان پیشران موفقیت و کارآمدی  اقتصادی  این نکته است که بستر سیاسی قطر به  کنندهبیان
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انطباقبوده و در جهت  شوراین ک با نظامگیری سیاست خارجی  الملل مؤثر  بین محور خود 
بستر و  نقاط  دیگر  از  است.  کرده  توسعهعمل  نوآوری  های  شاخص  با  مطابق  قطر  یافتگی 

  شود، محور سرمایه می  بنیان در نظر گرفتهدانش   یافتهعنوان یک کشور توسعهجهانی که به
است. در همین محور با تأکید بر پیشرفت آموزش عالی، رتبه جهانی  ها  ساختانسانی و زیر
اساساً  (. WIPO,2020: 360) جهانی بوده است   4۶مطابق با آمار در رده 2020قطر در سال

تحقیق   و  آموزش  سطح  پایه  –رشد  ازجمله  قطر  در  در  توسعه  کشور  این  پیشرفت  های 
 سازی بوده است.بنیانای و گذار به دانش الملل و سیستم منطقهبین نظام
هایی  اندازها و چشمهای منطقه خاورمیانه است که بسترکلی، قطر یکی از کشورطوربه 

 2030ملی  اندازبنیان را ایجاد کرده است. ازنظر چشمشدن به یک جامعه دانش برای تبدیل
ان غایت نهایی  عنواول قرار دارد؛ اما دولت قطر این هدف را به  قطر، امنیت انسانی در درجه

منطقه سیستم  در  بین خود  و  توانمندای  به  توجه  بلکه  است؛  نگرفته  نظر  در  های  یالمللی 
محور ازجمله  است.  قطر  برای  جدید  اهداف  ازجمله  و  محیطی،  توسعه  برای  جدید  های 

سیاست پیگیری  سنتپیشرفت  به  توجه  ضمن  که  است  مدرنیزاسیون  هنجارهای  و  های  ها 
اجتماعی    –ها، توسعه متوازن فرهنگی  نسل  های تأمین نیازعنوان بسترنان بهفرهنگی و حفظ آ

ملی   یافتگی این کشور مؤثر باشد؛ مانند توسعه کتابخانهتواند در توسعهو توسعه مدیریتی می
بر روش  تأکید  یعنی  نوین جهانی  با روش  مطابق  قطر و مدرنیزاسیون در حوزه کشاورزی 

روزترین مُتد برای تولید محصوالت باکیفیت با کمترین  که بههیدروپونیک در کشاورزی  
به یک  های پیش میزان هدر رفت آب است. برای این مهم و حل چالش  رو و تبدیل قطر 

توسعه دانش کشور  سندگرای  در  هدف  چهار  ترسیم  2030محور  است  قطر  شده 
(GSDP,2011:11 ):که شامل 

ردمی که جامعه را قادر سازد تا به یک ملت الف( توسعه انسانی: یعنی رشد و پیشرفت م
 خواه تبدیل شوند؛ توسعه

استاندارد بر اساس  توسعه و رشد جامعه  اجتماعی:  توانایی  ب( توسعه  های اخالقی که 
 کنشگری فعاالنه جهانی را داشته باشد؛

تأمین  ج( توسعه اقتصادی: ایجاد یک اقتصاد رقابتی و متنوع که بتواند نیاز همه مردم را  
 نماید و سطوح زندگی باالیی را برای حال و آینده تأمین گرداند؛ 



 1401زمستان |  32شماره | سال هشتم  |ی پژوهفصلنامه دولت | 170

 

زیست توسعه  از  د(  حفاظت  و  اجتماعی  توسعه  و  اقتصادی  رشد  میان  توازن  محیطی: 
 عنوان یک چرخه هماهنگ.زیست بهمحیط

  2023تا    201۷سازی اقتصادی از سال    های اعالمی دولت قطر برای تنوعازجمله برنامه
( گسترش صنایع  1توان به  شده بود میریزی توسعه قطر بیانعمومی برنامه  خانهدبیر  که توسط

مانند توسعه   به صنایع هیدروکربنی  با توجه  و خدمات برای افزایش ضریب رقابتی جهانی 
منظور توسعه اقتصادی که قطر  هایی به( طراحی فعالیت2صنایع گازی با همراهی انگلستان،  

بنیان، کارآفرینی، دولت  هایی مبنی بر اقتصاد دانش ( تدوین استراتژی3در آن تخصص دارد،  
پسا اقتصاد  تقویت  برای  و کارآمد  به    پاسخگو  قطر  راستای همین هدف،  در  است.  کربن 

چنین سازمان مناطق آزاد قطر را  اقدام نمود و هم  201۸تأسیس پارک علم و فناوری در سال  
های دولتی  و تنظیم مناطق آزاد را مطابق با استراتژی  ایجاد کرد که اساساً مسئولیت توسعه

ابوپیگیری می »رأس  منطقه  مانند  مناطق  این  و در هدف کالن خود  دنبال  کرد  به  فنطاس« 
های  های همسایه و توسعه روابط دریایی بودند. تأسیس پارکها با کشورگسترش همکاری

های مبتنی بر دانش با منطقه  مکاریعلم و فناوری هم مانند مرکز قطر مال درصدد توسعه ه
شوند.  ی آغازین تحول اقتصادی این کشور محسوب میالمللی هستند و نقطهو سیستم بین 

اند تا بستر تحول قطر  گرفتهخارجی، شکل  ها برای جذب سرمایهکلی این مناطق و نهادطوربه
المللی این کشور شده  ین آفرین دولت قطر که باعث تعامل ب  های قدرتباشند. از دیگر مؤلفه

عنوان قطب اصلی در  ونقل هوایی بهاست. این شرکت حمل  1است، شرکت »هواپیمایی قطر«
پیشران تولید ثروت برای دولت قطر محسوب میجایی منطقهجابه های  شود. در سالای و 

عنوان بهترین خط هوایی سال  به   2این شرکت توسط موسسه »اسکای ترکس«  201۶و    201۵
المللی  زا برای  توسعه ارتباطات بین   ای قدرت عنوان مؤلفهبرگزیده شد. اساساً  این سازمان به

دیگر، ارتباط  بیانبه(.  Kamrava, 2015: 65)گذاری خارجی بوده است  سرمایهو جذب  
المللی در شهرهایی مانند: نیویورک، لندن،  های بین های داخلی قطر با مؤسسات و نهادنهاد

نشانکن هنگ سنگاپور  و  پاریس  توکیو،  قدرتشبکه  دهندهگ،  برای  قطر  سازی    سازی 
قدرت بین   – ای  منطقه این  پرتو  در  بتواند  تا  است  سرمایه   المللی  به جذب  متداخل    سازی 

 خارجی بپردازد. 

 

1 Qatar Airways  
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به سال   در  قطر  اخیر، دولت  توصیه های  به  توجه  تهدیدات و  با  مقابله  منطقه منظور  و  های  ای 
به معنای    استراتژی» قطری المللی  بین  اساسًا  پیگیری کرده است. این استراتژی  سازی داخلی« را 

  سازی بخش صنعت و استخدام درصد باالیی از این نیروی   انسانی داخلی، قدرتمند   تربیت نیروی 
نوعی دولت بتواند درصد افزایش وابستگی  های دولتی و خصوصی است تا به انسانی در شرکت 

ترین  قطر یکی از مهم   2030انداز ملی اساس چشم   کارگران خارجی کاهش دهد. بر خود را نسبت به  
توسعه حوزه  پیشران  که  دولت  موردتوجه  بخش  های  بود،  خواهد  آینده  در  کشور  این  یافتگی 

توجه به اصل کارآمدی و اصل خدمات    بایست با آموزش)تعلیم و تربیت( است. بخشی که می 
و توسعه به تربیت نیروی انسانی داخلی بپردازد و در جهت برآوردن  ای، مدرنیزاسیون، تغییر  توسعه 

توان  شده برای سیستم آموزشی قطر می های اجتماعی قطر حرکت کند. ازجمله اهداف طراحی نیاز 
 (: Nawaz and Koc, 2020:80-85) به موارد زیر اشاره کرد  

برنامه .1 نیاز فعلی و آینده را  ارائه  بازار کار آینده های آموزشی که  به  شناسایی کنند و 
 پاسخ دهد؛ 

فرصت .2 آموزشاشاعه  توسعه  و  مناسب  آموزشی  با  های  متناسب  که  باکیفیت  های 
 های هر فرد باشد؛ توانایی

 العمر؛ گیری پیوسته و مادامدسترس برای یادهای آموزشی قابلارائه برنامه .3
برنامه .4 تقویتی در سیستم آموزش بسط  به  های  نیازمنظوعالی  تأمین  های دانشجویان و  ر 

انسانی هستند و در شکلنسل جوان که مسئول آینده قطر به نیروی  اقتصاد  عنوان  یابی 
بنیان و همچنین پیوند میان بخش صنعت و دانشگاه مؤثرند. دولت قطر با همراهی  دانش 

محوری در  عنوان پایه  منظور ارتقای سیستم آموزشی بهالمللی  بههای دانشگاهی بین نهاد
بندی کرده است.  را طرح  1های آموزشی در دوران جدید«یافتگی، تعریف »پروژهتوسعه

های  دهد ضمن ارتباطات پیوسته با نهاداین پروژه به نظام آموزشی قطر این اجازه را می
پژوهشی قطر را شناسایی کند و متناسب    –های سیستم آموزشی  المللی، نیازآموزشی بین 

نوعی بر مبنای استراتژی تخصصی  های موجود داخلی را برطرف نماید که بهبا آن نیاز
»کتابخانه  محور ساخت  مسئله  این  کنار  در  است.  آموزش  سیستم  قطر«  شدن   2ملی 

بنیان کمک فراوان کرده است  عنوان یک پروژه عظیم آموزشی به ساخت جامعه دانش به
(Wand,2016: 164ساخت این کتابخانه در قطر ب .)  ه معنای ساختن شهری در درون

 

1 Education For a new Era (EFNE) 
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کنندگان دسترسی آزاد و رایگان  ای به مراجعهیک شهر است که با ارائه خدمات حرفه
بروز بین به  منطقهترین تحقیقات  ارتقای  و  بهبود  نظام آموزشی فرصت  به  و  المللی  ای 

 المللی در حوزه آموزش و پژوهش داده است. بین 

 المللییافتگی بینتوسعه؛ نهادی برای 1( بنیاد قطر 1-1
بهبنیاد   یکقطر  توسعه  نهادعنوان  مسیر  در  استراتژیقدرتمند  با  متناسب  های  یافتگی 

اکوسیستم  شده حرکت میتدوین  توسعه  برای  ابتکاری جدید در تالش  در  نهاد  این  کند. 
پژوهش دانش  آموزش،  بر  اساساً  قطر  بنیاد  است.  بوده  قطر  توسعه  بنیان  و  علمی  های 
حوزهجامعه در  و  بوده  متمرکز  مدیریت محور  و  سیاسی  مطالعات  اطالعات،  فناوری  های 

پردازد. در هدف نهایی این بنیاد خصوصی توسعه پایدار  ها در قطر به کنشگری میرویداد
که اخیراً  طوریخورد؛ بهبنیان به چشم میسیاسی و رسیدن به یک جامعه دانش   –اجتماعی  

ت از مالکیت معنوی و حق چاپ، قانون ثبت اختراعات و مناطق آزاد  با تصویب قانون حفاظ 
المللی است  این هدف را علنی کرده است. عالوه بر این، بنیاد قطر میزبان هشت پردیس بین 

عنوان یک متغیر در بستر پیشرفت و توسعه به کار  های خارجی را بهکه در این کشور استعداد
دانش دو  جهت  همین  در  است.  کنار  گرفته  در  که  تحقیقاتی  موسسه  سه  و  قطر  ملی  گاه 

الزم برای   های علم و فناوری به فعالیتالمللی وجود دارند و در کنار پارکهای بین پردیس 
توسعه  دولت میسازی  اقدام  بهگرا  وظیفهطورکنند.  نهاد  این  و  کلی،  ثروت  انباشت  ی 

انداز  عهده دارد. اساساً در چشم  ای را برگذاری هدفمند در راستای سیاست توسعهسرمایه
سازی    گرایی این کشور کمک به دولتگر در روند توسعه  نهاد تسهیل عنوان یکبنیاد قطر به

دیگر، استراتژی  بیانبه(.  Ahmed, 2018: 52)خورد  متعهد و فعال در توسعه به چشم می
آنچه جهان به آن نیاز  بنیاد قطر این است که »دانش را از بقیه جهان وارد کن و در عوض  

به مهم  این  و  کن«؛  صادر  را  بهرهدارد  بازاروسیله  از  همچنین  برداری  و  جهانی  های 
 آید.دست می ها به ساختها و زیرگذاری اجتماعی داخلی بر روی مردم، نهادسرمایه

های  عنوان یکی از کشورطور که بیان گردید، قطر از حیث ذخایر هیدروکربنی بههمان
اما سرمایهمند جهان شناخته میثروت تواند بستر  وجهی در این بخش نمیگذاری تکشود؛ 

آغاز   200۹و    200۸های  المللی آنان را تأمین گرداند. از سالای و بین یافتگی منطقهتوسعه
 201۷جدید این کشور تدوین شد. از سال    عنوان رویکردبنیان بههای دولت دانش استراتژی
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شبکه دارای  آموزشقطر  وزارت  شامل  که  عالی  آموزش  مرکز  شانزده  از  وپرورش، ای 
پردیس  بین آموزش عالی و  از دانشگاههای  اساساً  بود که  و المللی  معتبر جهان هستند  های 

 201۵گرای مبتنی بر دانش را ایجاد کنند. از سال    توسعه   اند ظرفیت الزم برای دولتتوانسته
درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بوده    ۶1/0ه قطر  های تحقیق و توسع هزینه  201۷تا  

ریزی آمار و توسعه با همکاری  شده توسط وزارت برنامههای انجامسنجیاست که طبق نظر
عربی    فارس پس از امارات متحدهعنوان دومین کشور در منطقه خلیجبنیاد قطر، این کشور به

این  (.  MDPS,Qatar2017) گرایی خود است  های توسعهاندازبوده که درصدد تغییر چشم
درصد از ظرفیت تحقیق    42بیش از    2020تا    2012های  سال  دهد که در بین اقدامات نشان می

افزایش  کشور  این  در  توسعه  بین  و  در  و  رتبه    12۷یافته  در  جهان  دارد    42کشور  قرار 
(WIPO,2020: 376 )و در افزایش رتبه جهانی این کشور مؤثر بوده است.    

 گرا در قطر توسعه سازی برای ایجاد یک دولتفرهنگی و بستر –های نهادی . زمینه 2

های  ساخت و زیر   این کشور در تالش برای توسعه دانش   1۹۷1پس از استقالل قطر از بریتانیا در سال 
تأسیس شد    1۹۷3پرورش قطر که در سال   - نهادی بود که با اولین دانشگاه ملی آموزش    – فرهنگی  

این    1۹۷۷عنوان اولین نهاد دانشگاهی در سطح آموزش عالی در سال  ازآن دانشگاه قطر به و پس 
تغییر    دهنده عنوان یک سازمان غیردولتی نشان تأسیس بنیاد قطر به   1۹۵۵هدف دنبال شد. در سال  

شدن به یک  عطف قطر در تبدیل   ترین نقطه المللی بود. اما مهم ای و بین قطر در نظم منطقه رویکرد  
  200۸انداز که در سال  بوده است. این چشم   2030انداز ملی قدرت مبتنی بر دانش طراحی چشم 

گرا است  بنیان و توسعه تدوین شد یک چارچوب بوروکراتیک قوی برای رسیدن به دولت دانش 
وتحلیل جامعه  تجزیه   201۶تا    2011های  سال المللی را دارا است. در بین  زنی باالی بین نه که توان چا 

نیاز  و فناوری قطر برای شناسایی  باال صورت  توسط پارک علم  اهمیت  با درجه  های تحقیقاتی 
وتحلیل که منجر به تدوین استراتژی تحقیقات ملی قطر شد، مأموریت و هدف  گرفت. در این تجزیه 

شناسایی نها  متوازن یی  فعالیت شده  توسعه سازی  نهاد های  در  سند  ای  با  مطابق  دانشگاهی  های 
های  بایست در زمینه شده اقدامات مؤثر می های شناسایی بوده است. در این فعالیت   2030انداز چشم 

گذاری خارجی  گرا در سیاست  های چندجانبه امنیت آب، انرژی و امنیت سایبری، اعمال رویکرد 
  (. عالوه Zweiri,2021:156های اساسی دولت قطر باشند ) شده بود که باید جزء اولویت بینی پیش 

بنیان تحت هدایت بنیاد قطر تأسیس  ها و مؤسسات باهدف تقویت اقتصاد دانش این، بسیاری از نهاد   بر 
یوند این  عالی و پ  منظور بهبود سطح آموزش شدند مانند: افتتاح شهر آموزشی در شهر الریان که به 
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المللی گردید.  های بین ساز حضور چندین شعبه از دانشگاه بخش با صنعت ایجاد شد و اساسًا بستر 
المللی افزوده است و یک  ای و بین هایی بر قدرت و شهرت قطر در نظم منطقه چنین نهاد تأسیس این 

 الملل است. بین پل ارتباطی میان قطر و نظام 
هفت برنامه  قطر  در  دولت  سال  ساله  مهم    2013-2020از  تحقیقاتی  حوزه  هفت 

ها و مؤسسات داخلی با توجه به این هفت  شده است. بنیاد قطر با همکاری همه نهادشناسایی
داده است    المللی مدنظر قراربین   –ای  گرای نوظهور منطقهحوزه، ایجاد یک دولت توسعه

به قابلیت1که شامل:   نیروی( توجه  ها در  نیرو  ار داخلی، استخدامک  های اقتصادی )توسعه 
سرمایه  بخش  جذب  غیردولتی،  و  دولتی  و  2خارجی(،  های  انرژی  حوزه  به  توجه   )
انرژیمحیط به  مؤثر  )نگاه  بهره زیست  پذیر،  تجدید  در های  پایداری  انرژی،  در  باال  وری 
فناوری3زیست(،  محیط به  )توجه  فّناوری  و  اطالعات  فناوری  حوزه  امنی(  مدرن،  ت  های 

و...(،    سایبری، درمان، 4بیوانفورماتیک  )تشخیص،  زندگی  مسئله  و  بهداشتی  علوم   )
( توجه به علوم اجتماعی، هنر و علوم انسانی برای رفاه  ۵های بهداشتی(،  پیشگیری، مراقبت

( تعامل فعال جهانی )مشارکت، افزایش ارتباطات  ۷سازی،  آفرینی و تجاری( کار۶اجتماعی،  
جها و  منطقه  انطباق در  خارجی  سیاست  اعمال  به  ن،  است.  اساساً  طورگرا(  قطر  در  کلی، 

های تحقیقاتی  دولتی بر مبنای دانش و ترویج نوآوری از طریق پروژه  –اکوسیستم ارتباطی  
اما در کنار  (؛  Vohra,2019)گرفته است  گیرد شکلکه توسط جامعه دانشگاهی صورت می

تعالی فرهنگ خالقیت،  هم  قطر  بنیاد  توسعه  آن  است.  و  داده  توسعه  جامعه  در  را  گرایی 
های این کشور در تحقیق و توسعه فرهنگ علم و عنوان سرپرست تالشموسسه بنیاد قطر به

بنیاد در تمام مأموریت این  تا قطر را از یک  فناوری بوده است.  های خود در تالش بوده؛ 
این، این  بر  دانش تغییر دهد. عالوه    کربنی به یک اقتصاد رقابتی متنوع مبتنی براقتصاد هیدرو

المللی  های معتبر بین ها و دانشگاهبنیاد با ایجاد شهر آموزشی که شامل چندین شعبه از کالج
تاون، مدرسه بازرگانی  است مانند: کالج مهندسی تگزاس، دانشگاه خدمات خارجی جرج

خدمت   در  همگی  که  و...  کرنل  ویل  پزشکی  دانشگاه  ملون،  پایدار کارنگی  توسعه 
جانبه  های چنداند. بسیاری از این مؤسسات با عطف به همکاریگرفتهمحور قطر شکلدانش 

عنوان یک قدرت  المللی بهای و بین سازی  این کشور در نظم منطقه  المللی موجب قدرتبین 
سسه  که اساساً هدف این مو  1تحقیقات و محاسبات قطر«  اند؛ مانند »موسسهشدهنوظهور مطرح

(.  QCRI,2017a)های بزرگ جهانی است  های محاسباتی در مقیاسدولتی مقابله با چالش 
 

1 Qatar Computing Research institution(QCRI)  
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تحلیل    هسته تجزیه  اجتماعی،  محاسبات  عربی،  زبان  فناوری،  به  توجه  نهاد  این  مرکزی 
کننده، امنیت سایبری و علوم مهندسی است.  های توزیعهای اقتصادی، توجه به سیستمداده

جهانی، مایکروسافت و گوگل    المللی مانند بوئینگ، بانکهای بین سازمان  اساساً این نهاد با
سازی برای پذیرش جهانی این کشور عمل  های دوجانبه قرار دارد و در ظرفیتدر همکاری

های علم  هایی مانند مرکز نوآوری قطر و پارککند. این موسسه همکاری نزدیک با نهادمی
 201۸تا  2012ازی اقدامات تحقیقی خود است. از سال سفناوری دارد که درصدد تجاری و

افزار نرم  3۵المللی،  نشریه معتبر بین   3۵اقدام تحقیقی خود در بیش از    140این نهاد درمجموع  
عنوان  آمریکا و بریتانیا را به سرانجام رساند و به متحدهثبت اختراع در ایاالت ۷3کاربردی و 

داخلی در سطحاثر  نهادیک نفوذ دولت قطر در سیستم جهانی  بین   گذار  بر ضریب  المللی 
  های قدرت ساز عمل کرده است. از دیگر مؤسسات و نهاد  عنوان پیشران قدرتافزود و به

زیست و انرژی قطر نام برد. این موسسه  توان به موسسه تحقیقات مربوط به محیطساز قطر می
همسویی تحقیقات خود با اهداف صنعتی  که در شهر الریان مستقرشده است؛ همواره به دلیل  

برنامه توسعه  در  دولتی  میو  ایفا  را  حیاتی  نقش  کاربری  به  های  مجهز  نهاد  این  کند. 
امکانات   و  است  پایش کیفیت هوا  ایستگاه  و  پیشرفته خورشیدی  مانیتورینگ  آزمایشگاه، 

زمان  طور هم. بهدهدمدرنی را باهدف افزایش پایداری و نوآوری در اختیار محققان قرار می
المللی دانشگاه  های بین های دانشگاهی داخلی یعنی دانشگاه ملی قطر، شعبهاین موسسه با نهاد

A&M  ایاالت دانشگاه درکسل  هانیانگ کرهتگزاس،  دانشگاه  و همچنین  آمریکا    متحده 
همکاری چندجنوبی  بین های  شرکای  دارد.  رایانهجانبه  مرکز  نهاد  این  سوئیالمللی  س،  ای 

می ژاپن  در  مواد  علوم  ملی  موسسه  و  پوتسدام  هوایی  و  آب  تحقیقاتی  باشند. مدرسه 
ای این نهاد با مؤسسات دانشگاهی و جانبه و دوجانبه و خوشههای چنددیگر، پیوندعبارتبه

نوعی نهادی  گرایی قطر را ارتقا بخشیده است و بهالمللی ظرفیت توسعهای و بین صنعتی منطقه
 شود. توسعه برای قطر محسوب میدر خدمت 

گرای مبتنی بر  گرفته در قطر برای ایجاد یک دولت توسعه  کلی اقدامات صورتطوربه
 (: Kaklauskas, et al, 2018: 43)دانش به شرح زیر است 

منطقهخوشه .1 سطح  در  نوآور  بازیگران  بین بندی  و  بهای  روابط  المللی  برقراری  منظور 
 گر؛  پرتو یک سیاست خارجی فعال و انطباقمتوازن با آنان در 

 های مالکیت معنوی؛ توسعه رژیم .2
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پروژه  .3 شرکتتعریف  در  کارآفرینی  بههای  متوسط  و  کوچک  ارتقای  های  منظور 
 المللی؛  های بین بازدهی کارآفرینی و برقراری پیوند میان آنان و نهاد

 محصوالت و خدمات نوآورانه قطر.   المللی نسبت به  ای و بین های منطقه ایجاد تقاضا در بازار  .4
گذار راهبردی در حوزه اقتصاد است؛    هایی است که در حالاساساً قطر ازجمله کشور

های نوآورانه،  بنیان است. بنابراین توجه به سیستمگذاری که در پی رسیدن به اقتصاد دانش 
زیر سریع  مکانیسمساختگسترش  ترویج  توسعه،  و  تحقیق  همکاری  های  جانبه  چندهای 

  های تنوعالمللی، ارتباط مؤثر میان صنعت، دولت و دانشگاه ازجمله رویکردای و بین منطقه
منظور بهبود اکوسیستم ارتباطی میان صنعت و دانشگاه  قطر به  ساز در اقتصاد قطر است. دولت 

  (QU,2018: 16)مسیر راهبردی را تدوین کرده استیافتگی سه  سازی برای توسعهو بستر

(  2( آگاهی و درک نسبت به مکانیسم ارتباطی میان دولت، صنعت و دانشگاه،  1که شامل:  
( افزایش  3بررسی نقاط ضعف میان این سه بخش در قطر و تالش برای حل این معضالت،  

  المللی و همسویی آن با جذب سرمایهای و بین منظور امنیت منطقهضریب امنیت داخلی به
اسی اقتصادی فعال و متوازن است. برای وضعیت بررسی توسعه  خارجی در پرتو یک دیپلم

شده است  بنیان سه شاخص کمی پذیرفتهشدن آن به یک دولت دانش یک کشور و راه تبدیل
( شاخص  3( و IDI( شاخص توسعه فّناورانه ) 2(؛ HDI( شاخص توسعه انسانی )1که شامل:

شده  کار گرفته  ارتباط با قطر به  ( است. در جدول زیر این شاخص درNRIای )آگاهی شبکه
 یافتگی این کشور مؤثر است. است که در میزان سطح توسعه

 ای فّناورانه و آگاهی شبکه   های توسعه انسانی، فارس در شاخص های عربی خلیج وضعیت کشور .  1جدول 

-HDI(2014 کشور 
2018) 

-NRI(2016 رتبه  IDI(2015-2019) رتبه 
2020) 

 رتبه 
88/0 قطر   32 48/7  3۱ 29/5  27 

ی عربی امارات متحده   84/0  4۱ 33/7  32 33/5  2۶ 

82/0 بحرین   45 ۶3/7  27 ۱0/5  28 

84/0 عربستان سعودی   39 05/7  33 80/4  23 

 ۶۱ 4.20 4۶ ۶.83 48 0.82 کویت 

 52 4.30 54 ۶.33 52 0.79 عمان 

فارس کل خلیج  0.۶9 - .۱05  - - - 

 - - - 5.03 - 0.7۱ جهان 

 ( Baller at al. (2014-2018), Itu (2015- 2019), UNDP (2016-2020): منبع 
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های عربی  اکثر کشور  201۹تا    2014با نگاهی به ارزش شاخص توسعه انسانی از سال  
مثال قطر    طور اند از توسعه انسانی مطلوبی برخوردار هستند. بهفارس که در جدول آمدهخلیج

مقایس  32در رتبه    ۸۸/0باارزش   با  که در  باالیی را دارا است.    1۸۷ه  کشور جهان جایگاه 
( است که همچنان ارزش و میانگین قطر نسبت به  ۷1/0( و جهان)۶۹/0میانگین ارزش منطقه)

برخوردار   مطلوبی  توسعه  از سطح  این کشور همواره  دلیل  به همین  است؛  باالتر  آمار  این 
نتایج شاخص   ارتبا    IDIاست.  و  فناوری اطالعات  قرار  که وضعیت  را موردبررسی  طات 

اندازهمی معیار  و  اینترنت،  دهد  باند  پهنای  شامل)  است  اطالعاتی  جامعه  یک  گیری 
آمار متفاوتی را دارا    201۵-201۹های  شود. قطر در بین سالهای آنالین و...( میدسترسی

یسه با  که این کشور در مقاطوریقرارگرفته؛ به  31در رتبه    ۷.4۸است. در این آمار قطر با  
ی دوم قرارگرفته است. قطر در  دیگر کشورهای منطقه یعنی امارات متحده عربی در رتبه

زمینه دسترسی به فناوری اطالعات و استفاده از یک جامعه اطالعاتی بهترین عملکرد را داشته  
با  است. فقط دراین  بهتری را    2۷و رتبه    ۷.۶3بین، کشور بحرین  با قطر جایگاه  در مقایسه 

رقابتداشت آن سنجش  که هدف  شبکه  آمادگی  در شاخص  است.  و  ه  ملل جهان  پذیری 
زیرساختی و قدرت فناوری   پذیری اقتصادی آنان است؛ شامل قدرتهمچنین قدرت رقابت

عربی در    متحده  اطالعات است. قطر متناسب با این شاخص در سطح منطقه پس از امارات 
گیرد. در این شاخص  ه در رتبه دوم قرار میو در سطح منطق   ۵.20جهانی باارزش    2۷رتبه  

بازاربه تأثیرات  مالی  طورکلی،  قدرت  –های  و  محاسبه    گذاریسرمایه  اقتصادی  خارجی 
دهد که در  می  فارس نشانهای حاشیه خلیجها در کشورشود. ارزیابی کلی همه شاخصمی

دارد که توجه به  مار بیان میها قطر بهترین عملکرد را دارد. نتیجه کلی این آبین این کشور
بنیان و  عنوان یک ستون فّناورانه در ظهور یک اقتصاد دانش فناوری اطالعات و ارتباطات به

سازی برای افزایش  گرا مؤثر است. اساساً توسعه یک جامعه اطالعاتی و شبکهتوسعه  دولت
کشور اقدامات  ازجمله  فناوری   توسعه  کهسطح  است  بوده  قطر  مانند  اند توانسته  هایی 

 گرای مدرن ایجاد نماید.  توسعه سازی الزم را برای ایجاد یک دولتبستر

چرخه3 در  قطر  انبساطی  فاز  سیستم .  اقتصادی؛  اقتصادی  ی  توسعه  برای  سازی 
 محور در پرتو سیاست خارجی فعال دانش
های کنشگری برای حوزهالملل از حیث ژئوپلیتیک خود درصدد تعریف  بین ها در نظامدولت

بسیاری از دولت بابقا، رشد و توسعه خود هستند.  به دارایی  ها  اقتصادی که در  توجه  های 
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به خود  عطف  نقطه  این  از  گاز(  و  )نفت  طبیعی  منابع  مانند  دارند  توسعه  اختیار  منظور 
توسعه    1لوریدا«»ف  مانند آنچه قطر در حال انجام دادن آن است. به گفتهکنند بهبرداری میبهره

( 3( استعداد و 2( فناوری، 1اقتصادی معطوف به خالقیت و نوآوری محصول عواملی مانند: 
تواند در بروز استعداد و  های پیشرفته در یک کشور همواره میتحمل است. حضور فناوری

بخشی در حوزه اقتصاد گردد و  خالقیت اجتماعی دولت و جامعه مؤثر باشد و موجب تنوع
 :Florida,2019)   ایهای توسعهطرحمدت نگریستن در قالب  این منطق تحمل یعنی بلنددر  

اساساً برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی این مسئله مهم است که به اجتماع این  (.  135
ی  ساز مبادلهفرصت داده شود تا در حوزه عمومی ارتباطات خود را گسترش دهند و بستر

قطر این امر را ثابت کرده است که برای دستیابی به توسعه    2030اندازشماطالعاتی باشند. چ
بنیان وجود یک دولت قوی ضروری است؛ دولتی که بتواند همسو با دیگر  اقتصادی دانش 

علیبخش  جامعه  منطقههای  عرصه  در  و  کند  حرکت  آموزش  و  صنعت  و  الخصوص  ای 
طور  . در جهت تحقق این هدف قطر همانای داشته باشدالمللی هم کنشگری هوشمندانهبین 

  المللهایی با رویکرد بین سازیوفناوری، نهادهای علمآموزشی، پارک  هایکه بیان شد شهر
سازی الزم برای توسعه اقتصادی را به سرانجام برساند. گرفته است تا سیستمگرایی را در پیش 

به و  واسطهقطر  نفت  اقتصاد سیاسی  از  ثروتی که  به  تولید  این    گاز  از  است،  آورده  دست 
دیگر، چنین سیستمی در حوزه  بیانفرصت در جهت فاز انبساطی قدرت استفاده کرده است. به

بهمنطقه مطرح میای  نوظهور  و  نوپدید  قدرت  و در عرصهعنوان یک  هم  بین   شود  المللی 
زمان  ی را همگیرد که نهایتاً سطح توسعه اقتصادی و سیاسسیاست همکاری را در پیش می

سازی با    ای و تالش برای اتحادکه، کنشگری قطر در نظم منطقهطوریدهد. بهافزایش می
هایی  ها در اروپا و شرق آسیا نمونهگذاریهایی مانند ترکیه و امارات و افزایش سرمایهکشور

. ازجمله اقدامات قطر که  (Gremm,2018:81از فاز انبساطی اقتصادی این کشور است )
بهیم آن  از  روابط  توان  سطح  ارتقای  و  توسعه  یادکرد  اقتصاد  انبساطی  فاز  توسعه  عنوان 

های عضو اتحادیه اروپا بود است. تأسیس انجمن دوستی قطر با اتحادیه  دوجانبه قطر با کشور
اروپا شریک تجاری بالقوه قطر   بر این نکته مهم اشاره دارد که اتحادیه  2012اروپا در سال

میلیارد    14۵میلیارد دالر به   3۸رشد تجارت اقتصادی از    201۵-201۶های  سال  ین است. در ب
رسید و اتحادیه اروپا به دومین شریک تجاری بزرگ برای    201۹و  201۷های  دالر در سال

از   آنان  تجارت  رشد  و  شد  تبدیل  به  3/12قطر  سال۸/1۷درصد  در  از   2020درصد  نشان 
 

1 Florida 
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یافتگی  ه فاز انبساطی اقتصادی این کشور در مسیر توسعهالمللی شدن اقتصاد قطر و توسعبین 
کشور برای  نظاماست.  در  کوچک  بهبین های  تا  است  واجب  سطح  الملل  افزایش  منظور 

پذیری و توسعه پایدار به سمت اقتصادی و سیاسی خود در نظام جهانی و دستیابی به رقابت
ها به  یازمند آن است که کشورسازی حکمرانی حرکت کنند. این موضوع اساساً ن  کارآمد

چارچوب بین تقویت  قوانین  به  توجه  و  تحکیم  نهادی،  سیاست های  یک  اعمال  و  المللی 
تنش  زمینهخارجی  از  برخی  در  قطر  اساس،  همین  بر  باشند.  داشته  مدنظر  را  فعال  و  ها  زدا 

بهپیشرفت است؛  داشته  را  بین طوریهایی  صندوق  دکه  را  کشور  این  پول،  ر  المللی 
عنوان یک دولت خوب معرفی کرده و در گزارش چهارم خود در  های شفافیت بهشاخص

عنوان یک نمونه موفق  به  201۶تا    2014های  مورد مدیریت نظام اقتصادی قطر در بین سال
کمیسیون اتحادیه اروپا قطر    2020شده است. همچنین در گزارش سال این کشور را ارزیابی

ترین  شود مهمروابط سیاسی محسوب می  این اتحادیه درزمینه  ازجمله شرکای استراتژیک
منظور تقویت  ها به( گسترش همکاری1  شده میان قطر و اتحادیه اروپا شامل:اهداف ترسیم

های اقتصادی و  ( گسترش همکاری3( تسهیل روابط سیاسی و اقتصادی،  2ثبات در منطقه،  
زمینه4فنی،   در  روابط  ارتقای  و  افزایش  خدمات،  ها(  تجارت،  صنعت،  انرژی،  ی 
)گذاری  سرمایه استراتژی  کلیدی.  (EuropeanCommission,2020است  ترین 

محوری است.   گذاری بر مبنای رویکرد اروپاسیاسی قطر، سیاست  –بخشی اقتصادی  تنوع
سازی  منظور کمک به کارخانه کشتیگذاری قطر بهسازمان سرمایه  200۹برای مثال در سال  

  المللرویکرد بین   دهندههای میان این دو کشور که نشانو گسترش سطح همکاریلهستان  
المللی است درصدد گسترش ارتباطات اروپایی خود  گرایی این کشور نسبت به مناسبات بین 

دیگر این استراتژی اعمالی قطر رسیدن   (. وجه34-3۶:  13۹۹بوده است )آدمی و انصاری،  
های نوین به داخل است که این مسئله باعث  واردکردن فناوریپایدار با عطف به    به توسعه 

 201۸تا    2010های  افزایش سطح توسعه انسانی و توسعه اجتماعی شده است و یا در بین سال
دست فناورانه،  خالق،  دانش  رشد  زمینه  در  نروژ  و  قطر  روابط  سیستمتوسعه  به  های  یابی 

متحول و  نوین  صو  کشاورزی  انرژی  اقتصاد  قدرت  سازی  ظرفیت  که  است  گرفته  رت 
   المللی این کشور را افزایش داده است.بین 
 



 1401زمستان |  32شماره | سال هشتم  |ی پژوهفصلنامه دولت | 180

 

ای و  پذیر؛ مدل کنشگری قطر در نظم منطقه  گرا و کنش  . سیاست خارجی انطباق4
 المللیبین

نظام  متنوع در  تغییرات  نیازبین رهبران دولت قطر  انطباق  از  ناشی  و  الملل را  ملی خود  های 
منطقهبا    تعادل محیط  شامل  که  محیطی  بین تغییرات  و  میای  تعریف  است  کنند  المللی 

به که  سیاسترویکردی  توانمندنوعی  برای  مطلوب  اجتماعی گذاری  و  -سازی  سیاسی 
ای و  اقتصادی در راستای تحقق اهداف کالن دولتی یعنی رسیدن به یک قدرت برتر منطقه

گرا در مدل    (. سیاست خارجی انطباق 3۶-3۹  :1400گذار جهانی است )شیرازی،  بازیگر اثر
بایست کنشگری فعالی را  المللی میای و بین قطری آن بدین معنا است که در سیستم منطقه

عنوان یک دولت فعال، ضریب نفوذ خود را در منطقه و جهان افزایش  انتخاب نمایند تا به
های  یق گزینش سیاستگرای دولت قطر یعنی همسازی از طر  دهند. سیاست خارجی انطباق

دولتهمراهی حالت  این  در  که  به  شونده  توجه  با  کشور  این  مانند  کوچکی  های 
سازی برای همکاری جهانی  ای به ظرفیتهای محیط منطقهالمللی و تنش های بین حساسیت
قدرت میبا  روی  و...  آلمان  انگلستان،  آمریکا،  مانند:  بزرگ  چنین  های  پرتو  در  تا  آورد 

محور  خارجی برای تولید ثروت و افزایش قدرت اقتصادی دانش   جذب سرمایه  سیاستی به
عنوان  های سیاست خارجی دولت قطر بهدر رهیافت(.  Fromherz,2020:166)اقدام نماید  

های اقتصادی  های بلندمدت از طریق فعالیتمدل انطباقی این ایده مطرح است که همکاری
المللی  های کوچک در سیستم بین شود که دولتاین می  المللی منجر بهسیاسی در سطح بین   و

»تعیین  قدرت  شوند  1کنندگی«از  چانه  برخوردار  توان  بین که  میزنی  پیدا  را  کنند،  المللی 
دیگر، قطر با استفاده از  بیانگرایی متوازن است. به  سیاستی که معروف به راهبرد چندجانبه

فرانسه در اروپا، ترکیه در منطقه    بریتانیا، آلمان،  ای با آمریکا،این سیاست تعامالت گسترده
های دولتی و    گرایی  جنوبی، ژاپن در شرق آسیا دارد که نشان از چندجانبه  خاورمیانه، کره

، بنیاد قطر، صندوق تحقیقات ملی  : شرکت هواپیمایی قطرگرایانه مانند   های نهاد یا در قالب
المللی این کشور نقش مؤثر دارد و در پرتو  بین   ای و حتیسازی منطقه  قطر و... که در قدرت

طورکلی، سیاست خارجی قطر از  نماید. بهپذیر عمل می  گر کنش   سیاست خارجی انطباق
های  محور باارزشمیالدی دچار شیفت پارادایمی بر مبنای کنشگری فعال انطباق  2000دهه  
عنوان  ای بهدن به هاب منطقهشالمللی گردید. در این سیاست اولویت و هدف قطر، تبدیلبین 

المللی بوده است که چنین  یک بازیگر میانجی و تأثیر چنین سیاستی برای تعیین قدرت بین 
 

1Determinant Power  
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ای قطر  است. مدیریت نظم منطقه    مدلی، الگوی مدیریت نظم سیستمی در منطقه پرآشوب 
خلیج و  خاورمیانه  نهاددر  موردبحث  همواره  بوده  فارس  سیاسی  و  دانشگاهی  است؛  های 

است. در سطح اول   1سطحی«  سازی چند  که الگوی این کشور در قالب مدل »نظمطوریبه
می عمل  رئالیستی  و  وستفالیایی  الگوی  قالب  در  نظم  مدیریت  دنبال  به  کند  قطر 

(Baskan,2016:43-51  .)عنوان عامل، درصدد افزایش سطح  در این سطح دولت قطر به
های منطقه یعنی ترکیه، امارات، ایران اقتصادی با کشور  سی،جانبه امنیتی، سیاهای همهپیوند

ای است. در سطح دوم قطر با اعمال سازی تجمعی منطقه  نوعی الگوی نظمو... است که به
پردازد؛ بدین معنا که با موفقیت نسبی در سطح اول  الگوی پلورالیستی نظم به کنشگری می

ها  منطقه با کشور  های انطباقی در فراعمال سیاستالگوهای جدیدی را برای ائتالف، اتحاد و ا
نهاد اتحادیهو  مانند:  می   هایی  اقدام  بریتانیا  آمریکا،  بهاروپا،  از    طورکند.  استفاده  مثال، 

شدن به حافظ منافع آمریکا در افغانستان  گری در منطقه مانند: تبدیلدیپلماسی صلح و میانجی
سال برای  2021در  تالش  بنمیانجی،  و  اردوغان  میان  بستر  گری  برای  سلمان،  سازی 
گری میان عربستان و یمن در خصوص پایان بحران یمن و همچنین تالش برای حل  میانجی

منظور انطباق محیطی در سطح  رو ازجمله اقدامات قطر بهبحران لبنان در سال میالدی پیش 
  عنوان یک دولتیابی و برند شدن بهای است که هدف کالن این راهبرد افزایش قدرتمنطقه
است. اساساً چنین رویکردی در سیاست خارجی دو ویژگی بسیار    ساز و خواهان نظم  صلح

الملل و سیستم  بین سازی رویکردی در نظام  ( توانایی در متنوع1مهم را دارا است که شامل:  
 ,Nechansky)المللی  ن سازی الگوهای رفتاری با عطف به تغییرات بی ( متناسب2ای و  منطقه

انطباق در(.  56 :2010 خارجی  سیاست  سیستمی  خوانش    ادبیات  مبنای  بر  قطر  گرای 
نهاد-محور سامانه )دولت،  یعنی  کارگزار  که  معنا  این  به  است؛  در  اسپوکی  مؤسسات(  ها، 

گیرد که  سازی سیاست خارجی در پیش می  ای خود دو رویکرد را برای متنوعسیستم منطقه
ها و  سازی چالش درون سیستمی یعنی حل تعارضات داخلی و خنثی  ( ایجاد موازنه1شامل:  

های پایدار  سازیجهت ائتالف  ای درمنظور همنوایی و همگرایی منطقه( تغییر رفتار خود به2
 است.  

 
 

 

1 Multi-level order  
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 ی قطر الملل و الگوی توسعهپذیری با محیط بینای، انطباق( دیپلماسی نیچه۱-4
نیچه منابع  الملل کمک میبین های کوچک نظامبه کشور  ای دیپلماسی  بر  با تمرکز  کند تا 
  ای و جهانی دست اقتصاد به نتایج باثباتی در سیستم منطقه  هایی خاص مانند:خود در حوزه

فارس به دلیل نداشتن منابع کافی  هایی مانند قطر در منطقه خلیجیابند. به همین دلیل، کشور
به استفاده از دیپلماسی نیچهجهت ساخت ژئوپلیتیک قد این  ای روی میرت خود  آورند. 

است که کشور معنا  بدین  بر حوزهرویکرد  تمرکز  با  مزیت های کوچک  دارای  هایی که 
سازی ملی در    بپردازند تا به منزلت ملی دست پیدا کنند. منزلت  گذاری میهستند به سرمایه

الملل تصویری ایجاد گردد که بر قدرت بین ای یعنی از یک کشور در ساختار  دیپلماسی نیچه
گرا  های سیاست خارجی توسعهبا تدوین استراتژی 2000کنشگری آنان بیفزاید. قطر از دهه 

سازی و کسب پرستیژ و مشروعیت بوده است    گرایی در پی قدرت  المللبا تأکید بر نگاه بین 
  ( en et al, 2016: 347Evr)است  1تا در پرتو چنین رویکردی که به معنای قدرت ظریف 

افزاری قدرت  پذیری با محیط جهانی حرکت کند. اساساً توجه به عوامل نرمسوی انطباقبه
توسعه عوامل  دانش ازجمله  به رویکرد  و گذار  قطر  بوده    –سازی دولت  بنیانیافتگی  ملت 

داند  یهای دارای مزیت را تابعی از قدرت و نفوذ میابی در حوزهای که، قدرتاست مسئله
رنجکش،)اصغری و  به 30-33:  13۹2ثانی  سرمایهبیان(.  سطوح  افزایش  گذاری  دیگر، 

»تجاریبین  و  فرهنگی«المللی  به  2سازی  جام  رویداد  واسطهقطر  میزبانی  مانند  جهانی  هایی 
ای »الجزیره« ازجمله اقدامات قطر در حوزه دیپلماسی  برداری از قدرت رسانهو بهره  2022
به  ای بودهنیچه مانند: های فراوان این کشور در کشورگذاریکه سرمایهطوریاست؛  هایی 

ساز معنا    گرایی قدرتاروپا در قالب استراتژی جهان  بریتانیا، فرانسه، آمریکا، نروژ، اتحادیه
گذارانه اقتصادی قطر در آمریکای شمالی، اروپا و روابط فزاینده  های سرمایهشده است. الگو

های سیاست خارجی قطر  چنین رویکردی در استراتژی کنندههایی مانند: چین، بیانبا قدرت
ر دو سطح دولتی و نهادی است. مکانیسم  محور د گرایی دانش است که در راستای توسعه

تنوع دانش   اصلی  اقتصاد  ظهور  در  مؤثر  پیشران  و  اقتصاد  در  »مرکز  سازی  قطر،  در  بنیان 
تأسیس شد، باهدف استفاده از    200۵است. این مجموعه که در سال    3گذاری قطر«سرمایه
رای یک دیپلماسی  گذاری خارجی و اجهای حاصل از منابع هیدروکربنی برای سرمایهدرآمد

هایی  گذاری جهانی در کشورهای سرمایهاقتصادی فعال جهانی عمل کرده است که در بازار
 

1 Subtel Power  
2 Commodification    
3 Qatar Investment Authority(QIA) 
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پردازد و در کنار تولید ثروت به تولید  اقیانوسیه به کنشگری می  –مانند: آمریکا، اروپا و آسیا  
خارجی حضور  سیاست    گذار در عرصهنهاد اثرعنوان یککند و بهقدرت برای قطر اقدام می

های چندملیتی در صنایع مختلف که شامل:  مؤثر دارد. این شرکت در شمار زیادی از شرکت
(، باشگاه  ٪۶(، گروه ایرباس)٪42/۸(، گلنکور)٪۶۵/۶(، بارکیلز)٪۶/1۵واگن)گروه فولکس 

نوعی حضور  توجهی را دارا است که به( و... است سهام قابل٪100ژرمن) فوتبال پاریس سن 
ای  سازی شبکه  های باارزش جهانی نشان از قدرت ظریف این کشور برای قدرتبازار  در این

سرمایه(.  Krieg,2019: 71-78)  دارد قدرت  تحلیل  قالب  اساساً  در  قطر  گذارانه 
المللی  مانور بین   شود و در قدرتبندی میگر مفصل  های سیاست خارجی انطباقاستراتژی

 افزاید.اقتصادی، ژئوپلیتیک و سیاسی این کشور می آنان مؤثر است و بر ضریب امنیت

 المللیای و بینقطر در نظم منطقه ایسازی شبکه ( قدرت2-4
بهاعتبار و نفوذی که قطر در سال نتیجه  های اخیر  این    دست آورده است،  مستقیم توانایی 

ن مؤثر بوده  سازی رویکردی آنا های اقتصادی است که در تنوعکشور در استفاده از توانایی
سازی و نمایش این کشور در ویترین جهانی  سازی، تجاری  است، تنوعی که درصدد برند

ای  شبکهسازی    شده است. قدرتگرا مطرحعنوان یک قدرت نوظهور و توسعهبوده است و به
قطر در سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی خود پیگیری کرده است؛ به این کشور اجازه  

تا   است  ابزاداده  بهراز  سطوح  در  قدرت  متعدد  خود  های  استراتژیک  منافع  تأمین  منظور 
قدرتبهره نماید.  شبکه  برداری  ابزارسازی  از  استفاده  یعنی  اساساً  همهای  در  متعدد    های 

یابی جهانی  سازی و موقعیت  بُعدی که درصدد برندها و استفاده از آن برای اهداف چندبخش 
عنوان یک عامل درصدد تعامل است تا  داخل در یک سطح بهسازی مت   قطر است. قدرت

تواند با  سازی پیگیری نماید و این مسیر می منظور قدرتبتواند کنشگری انطباقی فعالی را به
گذاری خارجی باشد. با توجه  گرایی متوازن و سرمایه  هایی مانند چندجانبهاستفاده از سیاست

های متنوع درصدد تأمین منافع استفاده از استراتژیبه مفهوم قدرت متداخل یک بازیگر با  
پردازد و بر ضریب  کنشگری می  المللی بهای و بین استراتژیک خود است و در دو سطح منطقه

سازی متداخل شامل: مداخالت    به قدرت  دهندههای ژرف شکلافزاید. نیروینفوذ خود می
توافق تسلیحاتینامهنظامی،  معامالت  امنیتی،  سرمایههای  خارجی،گذاری،  سیاست    های 

المللی،  های بین های آموزشی، همکاریها، سیستمگذاری رسانهخارجی فعال و توجه به اثر
(  1تواند شامل سه سطح راهبردی:  ای و متداخل میشبکه  شود. بستر قدرتای و... میمنطقه
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منطقه2داخلی،   و  (  بین 3ای  دربرگیرنده(  باشد که  قالمللی  درزمینه  درتی  داخلی    سازی 
قدرتنهاد  توسعه اعمالی  مکانیسم  است.  و جهان  منطقه  به  آنان  رفتاری  اشاعه  و  سازی  ها 
یابی  منظور موقعیتای و جهانی خود بهها از آن در روابط منطقهمتداخل که دولت  -ای شبکه

میبین  استفاده  است  المللی  فعال  عمومی  دیپلماسی  اساساً  (.  Khatib,2019:159)کنند، 
و برندسازی تأثیر بسزایی    المللی ضمن جذابیتای و چه بین دیپلماسی فعال چه در بُعد منطقه

یافتگی یک دولت در سیستم  توسعه  تواند هموار کنندهسازی متداخل دارد که می  در قدرت
ای، ورزشی،  وزشی، رسانههای آمگذاری در زمینهسازی و سرمایهالمللی باشد. قطر با پیادهبین 

های بشردوستانه توانسته است با استفاده منابع  گر و کمک  خطوط هوایی، دیپلماسی میانجی
عنوان  برداری نمایند و به سازی ملی و برندینگ سیاست خارجی خود بهره  خود برای برند

زمان از  فاده همالمللی به کنشگری بپردازد. قطر با است ای و بین یک بازیگر مؤثر و فعال منطقه
بین   قدرت المللی  نرم و سخت در نوع جدید خود یعنی قدرت سازی ظریف برای توسعه 

گازی توسط قطر برای همگرایی بیشتر در حوزه    برداری کرده است مانند: تشکیل اوپکبهره
سرمایه انرژی،  سیاسی  »روسنفت«  ۷/2گذاریاقتصاد  شرکت  سهام  خرید  و  دالری  میلیارد 

های انرژی،  گذاری در حوزهبرای سرمایه  1قطر«  –کیل »شورای تجارت سنگاپور  روسیه،  تش 
برنامهمحیط دیجیتالزیست،  و  الکترونیک  حکمرانی  شهری،  سیاسی،  ریزی  سیستم  سازی 

نهاد توسعه  و حکمرانی شهری،  مدیریت  زمینه  در  بلژیک  با  روابط  دانشگاهی  توسعه  های 
سرفصل در  تغییرات  آموزشی مانند  توافقنامه  های  قطر،  ملی  میان  دانشگاه  همکاری  های 

ونقل برقی نقل و ترافیک قطر برای استفاده از وسایل حملودانشگاه هاسلت با سازمان حمل
برنامه توسعه  برای هموارو  دانشگاهی  تحقیقی در سطح  اقتصاد  ریزی  به  مسیر گذار  سازی 

تقای سطح گردشگری و... ازجمله بنیان و توسعه اقتصادی پایدار، مدیریت شهری، اردانش 
کلی،  طوربه(.  121-11۸:  13۹۶سازی قطر در سطح جهانی است )کامروا،    های قدرتبستر

کنش  قدرت   الگوی  و  نظام  انطباقی  در  قطر  متداخل  سیاست  بین سازی  معنای  به  الملل 
ایفای یک   الملل وبین های نظامسازی ارتباطی یعنی حفاظت از روابط راهبردی با قدرتبهینه

طرف درصحنه جهانی است که  ای و بازنمایی یک بازیگر بیمنطقه  نقش میانجی در سیستم
قابلیت جهندگی است که به قطر این    اساساً این سیاست و رهیافت در قالب راهبرد عملیاتی با

 .دهد که به کسب پرستیژ و افزایش اعتبار جهانی اقدام کندفرصت را می

 

1 Singapore Business Council Qatar(SBCQ)  
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 گیرینتیجه
های جهان  های اقتصادی در کشورالملل، تغییر رویکردبین ها در نظامییر کالن روندپس از تغ

تغییراتی که اساساً ضمن حفظ منافع  پذیر مطرح عنوان یک ضرورت اجتناببه شده است؛ 
المللی آنان مؤثر باشد. بر همین اساس گذار به یک  بایست در افزایش قدرت بین ها میکشور

متنوع که در به  برگیرندهاقتصاد  پیداکرده است،  اهمیت  باشد  از دانش  برای سطوحی  ویژه 
اقتصادکشور دارای  که  تکهایی  دانش های  اقتصاد  بنابراین  هستند.  یعنی  محصولی  بنیان 

منظور تولید ثروت از دریچه مهندسی خالق  المللی بهاقتصادی که توانایی تأثیرگذاری بین 
هایی  شده است. ازجمله کشورگرا مطرحتوسعه  دولت  یافتگی و ساختعنوان مسیر توسعهبه

به قطر  است.  قطر  کرده،  دنبال  را  رویکردی  چنین  با  که  کوچک  دولت  یک  عنوان 
بین طلبیجاه بزرگ  متنوعهای  برای  قدرت   المللی  یک  به  تبدیل  و  خود  اقتصادی  سازی 

 هیافت هموار کننده ای و قدرت نوظهور جهانی چنین رویکردی را دنبال کرده و این رمنطقه
شده است. رویکرد اقتصاد  ترسیم  2030انداز  یافتگی قطر  بوده که متناسب با چشممسیر توسعه

بنیان قطر در کنار تولید ثروت در حوزه اقتصاد، شامل کنشگری سیاسی در سیاست  دانش 
سئله است  گرایی قطر به دنبال این مالمللی هم است. اکوسیستم توسعهای و بین خارجی منطقه

ای و هم  بایست هم در سطح منطقهالمللی میکه برای رسیدن به توسعه پایدار و قدرت بین 
( الگوی کنشگری دولتی که اساساً دولت  1جهانی دو الگوی راهبردی را دارا بود که شامل 

ها ارتباطات را گسترش خواهد  عنوان عاملیت معطوف به تأمین منافع با دیگر دولتقطر به
و نهاد2  داد  مدل  این  در  که  نهادی  کنشگری  الگوی  با  (  متناسب  داخلی  مؤسسات  و  ها 

المللی  ای و بین های قدرتمند منطقههای توسعه ملی قطر با دیگر مؤسسات و نهاداستراتژی
 2030اندازسطح ارتباط خود را گسترش خواهند داد تا به تأمین منافع بازشناسی شده در چشم

عنوان یک دولت کوچک در سیستم  ی، توسعه مجازی استراتژی قطر بهطورکلیابند. به  دست
سازی، کسب مشروعیت و پرستیژ جهانی است. قطر با افزایش    المللی برای بازیابی، برندبین 

سیاست قالب  در  خود  اقتصادی  قدرت  متنوعسطح  و    های  خارجی  سرمایه  جذب  و  ساز 
قدرت اقتصاد خود پرداخته است و از  گذاری در خارج  به ارتقای  همچنین توسعه سرمایه

که این  طوریدست یافته است، بهای سیاسی همسازی شبکه  قدرت اقتصادی به قدرت   دریچه
ساز و خواهان  عنوان یک دولت مدل استراتژی منجر به افزایش نفوذ سیاسی قطر گشته و به

مطرح بهنظم  است.  اقتصادبیانشده  با  پیوند  س   دیگر،  پرتو  در  بین جهانی  گرایی  المللیاست 
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  گرای کنش  های سیاسی در قالب یک سیاست خارجی انطباقساز و تقویت پتانسیل  قدرت
گرا  کشور توسعه  –پذیر که هدف آن خلق موقعیت و فرصت است بستر ایجاد یک دولت  

سازی متداخل    شدن و قدرت  محلی   – را فراهم آورده است و با تأکید بر استراتژی جهان  
 گذار حضور مؤثر و توام با کنش دارد. عنوان یک متغیر اثرجهانی به  درصحنه

 منابع 
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افزاری در تحول منزلت  (. »نقش عوامل نرم ۱393جواد، )ثانی، حسین؛ رنجکش، محمد اصغری

 . ۱0، شماره4(«، مطالعات قدرت نرم، سال۱995 – 20۱۱ملی قطر)
انصاری، محمد )آدمی، علی؛  »اولویت ۱399حسین،  با  (.  ارتباط  در  قطر  های سیاست خارجی 

 .  5۱، شماره۱۶اتحادیه اروپا«، علوم سیاسی، سال
سازی شهروندان؛ رویکردی (. »سیاستگذاری تغییر رفتار به منظور توانمند۱400شیرازی، حسین، )

 .  27، شماره7پژوهی، سالضروری در راستای تحقق اهداف کالن دولتی«، دولت 
ر اماموحصفریان،  »الگوی حکمرانی خوب؛ سرمایه۱39۶زاده، جواد، )جمعهاهلل؛  اجتماعی و  (. 

 .  ۱2، شماره3پژوهی، سالجانبه«، دولت توسعه همه
المللی،  (. »سیاست خارجی قطر و استفاده از قدرت ظریف«، مطالعات بین۱39۶کامروا، مهران، )

 .  2، شماره۱4سال

 ب( انگلیسی 

Abduliawad, H. (2019). University-Industry-Government Partnership: A state of 
Qatar transfprmation to a knowledge – based economy case study. Bellevue 
University.   

Ahmed, F. B. J. (2018). Challenges of the Knowledge Society: Exploring the Case of 
Qatar. Global Economic Observer, 6(1), 39-54.  

Baskan, Birol. (2016). Turkey and Qatar in the Tangled Geopolitics of the Middle 
East, Palgrave Macmillan.  

Bassil, A., Stallworth, J. C., & Boukhris, O. (2017- 2020). Diversifying Qatar’s 
Economy through Science & Technology Investment –Successes, Challenges 
& Opportunities, and P. 17.   

Cornell University. INSEAD. WIPO. (2017). the global Innovation index2017 Qatar 
- innovation feeding the world Ithaca. Fontainebleau and Geneva.  

European Commission, (2020). European Union, Political Relation with Qatar, 
Retrieved, 23/9/2020/ From European Commissions, 
http://www.eeas.europa/eu/headquatter/. 

Evren tok, M. & et al. (2016). Policy-making in a Transformative State: Case of Qatar, 
Palgrave Macmillan.  

http://www.eeas.europa/eu/headquatter/


 187 |  احسان مزدخواه

 

Florida, R., (2019). Cities and the Creative Class. New York, NY: Rutledge. 
Fromherz, A. J. (2020). Qatar A modern History, Georgetown University Press. 

Washington, DC. – 
Gremm, J. et al. (2018). Transitioning Towards a Knowledge Society: Qatar as a Case 

Study, Springer.  
GSDP, (2011). Qatar National Development Strategy 2011-2016, Doha, QA: General 

Secretariat for Development and Planning.  
Ikeshita, K & Ikazaki, D, (2021). Globalization, Population and Regional Growth in 

Knowledge-Based Economy, Springer.  
INSEAD. (2017). the Global innovation index 2017, innovation feeding the world. 

INSEAD, Cornell University, INSEAD, World Intellectual Property 
Organization (WIPO). Retrieves from www.globalinnovationindex.org.  

Kaklauskas, A. et  al. (2018). An evaluation System for University, Industry 
Partnership Sustainability: Enhancing Options for entrepreneurial University. 
Sustainability, 10(2), 80-119.  

Kamrava, M., (2015). Qatar: Small States, Big Politics, and Ithaca, NY. Cornell 
University Press.  

Khatib, D. K. & Mazlad, M. (2019). The Arab Gulf States and the West: Perceptions 
and Realities- Opportunities and Perils, New York: Rutledge. 

Krieg, A. (2019). Divided Gulf the Anatomy of a Crisis, Palgrave Macmillan. - 
Lanhoso, F. & Coelho, D.A. (2020). Emergence Aiming Innovation for Sustainability.  
Marie-Brady, A. (2021). Small States and the New Security Environment. Springer.   
Martin, R. et al., (2021). Geopolitics of the Knowledge-Based Economy, Routledge.  
Mason, R. (2020). Small-State Aspiration to Middle Power hood: the Cases of Qatar 

and the UAE. In Adham Seoul(Ed.). Unfulfilled Aspiration Middle Power 
Politics in the Middle East. New York: Oxford University Press.         

MDPS Qatar. (2017). Finding of research & development survey in the state of Qatar 
2015-2019. Ministry of Development Planning and Statistics, April 2017.  

Miniaoui, Hela, (2020). Economic Development in the Gulf Cooperation Council 
Countries: From Renter States to Diversified Economies, Qatar University: 
Springer.  

Nechansky, H., (2010). Elements of a Cybernetic epistemology the Four modes of 
Coexistence of Goal-Orientated System Cybernetic Vol. 36. No.2. Pp. 55-71.  

Noawaz, W. & Koc . M. (2020). Industry, University and Government Partnership 
For Sustainable Develipment of Knowledge-based Society: Case Study: U.S, 
Norway, Singapore and Qatar, University of Aveiro, Springer.  

Powell, W., & Snellman, K. (2020). The knowledge economy. School of Education 
and Department of Sociology, Stanford University.  

Qatar University (QU), (2018). Qatar Puts the Pursuit of Knowledge Front and Centre 
(p. 16). Retrieved from http://www.nature.com/articles/d42473-018-00045-9/.  

QCRI. (2017a). http://qcri.org.qa/about-qcri/vision-mission-and-values. Accessed on 
June 15, 2017. 

Range, M., & Etzkowitz, H. (2013). Triple Helix System: An analytical Framework 
For innovation policy and Practice in the Knowledge Society. Industry, & 
Higer Education, 27(3), 247-258. 

Sanchez-Barrioluengo, M. (2019). Articalating the Three – mission in Spanish 
Universities. Research Policy, 43: 1760-1773.  

Sleuwaegen, L, Boiarid, P. (2014). Creativity and Regional Innovation: Evidence 
From Euregions. Research Policy: 43, 150-162.  

Tassey, G. (2017). A technology – based growth policy. Issues in Science and 
Technology Retrieved From http://researchgate.net/publication/321429714-
A-Technoligy-Based-Growth-Policy./  

http://www.globalinnovationindex.org/
http://www.nature.com/articles/d42473-018-00045-9/
http://qcri.org.qa/about-qcri/vision-mission-and-values
http://researchgate.net/publication/321429714-A-Technoligy-Based-Growth-Policy./
http://researchgate.net/publication/321429714-A-Technoligy-Based-Growth-Policy./


 1401زمستان |  32شماره | سال هشتم  |ی پژوهفصلنامه دولت | 188

 

Vohra, A. (2019, January). Qatar not Only Survived the GCC blockade, but also 
thrived. TRT World. Retrieved From 
http://www.trtworld.com/magazine/qatar-not-only-survied-the-gcc-blockade-
but-also-thrived-23082/.  

Wand, P. A., (2016). Correlating information Centers to Emerging Knowledge-based 
Economies. Middle East and North Africa, P. 156- 172. 

WIPO. (2020). the global Innovation index2020 Qatar- innovation feeding the world 
Ithaca. Fontainebleau and Geneva. 

Yu, F. L. (2017). Neomercantilist Policy and China’s Rise as a Global Power. 
Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations, 3(3), 1043-
XV.  

Zheng, Z. (2021). An introduction to Emergence Dynamics in Complex System. In 
Frontiers and Progress of Current Soft matter Research. Pp. 133-196: Springer. 

Zweiri, M (2021), Contemporary Qatar: Examining State and Society, Publisher: 
Springer.  

Asgharisani, H. & Ranjkesh, M. J. (2014). The role of software factors in the 
transformation of Qatar's national dignity (1995-2011). Soft Power Studies.  
Vol. 4. No. 10. Pp. 25-48. (In Persian) . 

Adami, A., & Ansari, M. H. (2020). Qatar's foreign policy priorities in relation with 
the European Union. Political Science Quarterly, 16(51), 23-45. (In Persian)  . 

Shirazi, H. (2021).  Behavior Change Policy-Making for Citizen Empowerment: A 
Necessary Approach to Achieve Large-scale Governmental Objectives. State 
Studies. Vol. 7. (In Persian) . 

Safariyan, R., & Emamjomehzadeh, S. J. (2018). Model of Good Governance: Social 
Capital and Comprehensive Development. State Studies, 3(12), 145-181. (In 
Persian) . 

Kamrava, M. (2017). Qatari foreign policy and the exercise of subtle power. Int'l Stud. 
J., 14, 91. 1  

 

مقاله:   این  به  )هیسم  ،یدی حم  &  ، احسان  ،مزدخواه استناد  دانش1401.  اقتصاد  و  قطر  الگو انیبن (.    یبرا  ن ینو   یی: 

 doi: 10.22054/tssq.2023.63852.1161. - ،( 32)۸  ،یپژوهدولتدولت.  یافتگیتوسعه

 The State Studies Quarterly is licensed under a Creative Commons 

Attribution-NonCommercial 4.0 International License. 

http://www.trtworld.com/magazine/qatar-not-only-survied-the-gcc-blockade-but-also-thrived-23082/
http://www.trtworld.com/magazine/qatar-not-only-survied-the-gcc-blockade-but-also-thrived-23082/

