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 رظنم زا ناتسلگنا و ناریا طباور یرازفا مرن یزاسلدم و یهوژپ هدنیآ
 ناریا یسایس یایفارغج رب زکرمت اب دنمشوه تردق یاه هفلؤم

 یمخفا ديما
 ناریا ،نارهت ،یمتسا داز  هاگشناد ،تاقیقحتو مولع دحاو ،للملانیب  باور هتشر یرتکد یوجشناد

 1یناخرگسع دمحموبا
 ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد ،یسایس مولع و روقح هداشناد ،للملانیب  باور هتشر رایشناد

 یياقآ دوواد ديس
 ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد ،یسایس مولع و روقح هداشناد ،للملانیب  باور هتشر مامت داتسا

 90/11/3091 :شریذپ رودص خیرات 91/39/3091 :هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 هجوت زيج يسايس د يآرف يياضف تاصاصتخا هب هک يا نمض رسا يسايس ياه هديدپ يياضف ليلحت ريگرد لن روط هب يسايس يايفارغج
 رد  هدف هد  دفجويپ  لفماوع و  هبافشم ي افه  هدفيدپ هلسلس کي زا هن رسا ييايفارغج ياضف کي ،هقط م مواهم يسايس يايفارغج رد .دراد
   د مفشوه تردفق ، قفيقحت نيا رد .رسا قطا م رگيد زا زيامتم و هچراپکي ييايفارغج ريصخش کي ياراد هن رسا هدش ليکشت طيحم

      نارفيا يفسايس يافيفارغج رفب زفنرمت اب ناتسلگجا روشن و ناريا نيبام يف طباور رد هدش يسد ام لدم کي هئارا و ناريا يمالسا يروامج
         طفباور يرارفقرب رد لافحب افت هفن د مفشوه تردفق و  ف هرف ، تردفق ياهرتماراپ شقج اتسار نيا رد ورسا هدش ليلحت و هيزجت ،يسررب

       و يفللملا نيفب رادفياپ رفي ما و حلفص يرارفقرب رد قيقحت نيا جياتج ودش دهاوخ هتسجرب دجدوب هدشج هتفرگ يدج هريغ و يداصتقا ،يسايس
      دفهاوخ يا هژفيو يفشخبررا دوفش يفم هد يآ و لاح رد نارياواوج رادياپ هعسوت عجام هن يتالضعم و تالکشم عفر ني نمه و لباقتم کرد
 ،    رفسا هدرفن ادفيپ رفسايس و تردق تايبدا رد ار دوخ هاگياج يللملا نيب رصاعم براجت رتسب رب هن د مشوه تردق نيوج ميهاهم ورشاد
  رد نارفيا واوج يگدجرادزاب هژيو هب فلتخم داعبا رد اه يد مجاوت شيازفا روظ م هب ار د مشوه تردق ياه ههلوم يريگران هب و ماف عوضوم
   يرافمآ و يفليلحت ياهرازفا مرج کمن هب للملا نيب طباور يسد ام ورسا هدومج ريمها زئاح ار يلخاد و يجراخ تاديدات هجوگره ربارب
 ناگربخ لجاپ  ور زيج و يجاسجا مولع هزوح رد يدا سا تاعلاطم ني نمه و اه هما شسرپ و اه هبحاصم بلاق رد يجاديم ياه هداد زا هداهتسا اب
    و هفجاروآوج المافن تروفص هب يسايس يايفارغج بلاق رد راذگريرات ريغتم د چ نامزمه روط هب ،يسررب نيا رد ورسا هتفرگ ماججا تردج هب
       دافعبا زا کفيره  ف هرف و تردفق يافهرتماراپ هفن دهديم ناشج قيقحت نيا جياتج ورسا هتفرگ رارق هداهتسا دروم يهوژپ هد يآ هاگديد اب
 ي يب شيپ يارب هجيتج رد ود تسه تواهتم ناتسلگجا و ناريا طباور رب يريذپريرأت و يراذگريرأت ظاحل زا داعبا نيا و دجاهدش ليکشت يهلتخم
 لماوع نيا هب رتشيب هچره هجوت و داعبا نيا نتفرگ رظجرد اب دياب طباور هوحج دروم رد يريگميمصت و نيباميف طباور رب د مشوه تردق ررا

 وديآ رسدب ناريا روشن رادياپ هعسوت راج رد يرتاب جياتج ات دريگ تروص
 
 یهوژپهدنیآ ،کیسالکوئن مسیلائر ،یسایس یایفارغج :یدیلک تاملک
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 همدقم

 و دراد یگتسب اهن  نیمزرس یایفارغج زا اهن  یدنم هرهب نازیم هب اهروشک ماظن و سایس یدااتتا تردت نونک ناهج رد
  هکجوت اب ناریا روشک نایم نیا رد .دی  رامش هب ن  یارب دیدهت ای و روشک کی هینب تیوقت بجوم دناوت یم ایفارغج نیا
   تالداکبت رد مکهم یشقن دناوت یم یژرنا عبنم ناونع هب هنایمرواخ هقطنم رد نتفرگرارت ینعی دوخ یایفارغج تیعتوم هب
  هکب   اکپورا طاکبترا هار و  یکتتت  لکحم  هکک ناهج کیوتارتساودژو کیتیلپودژ هقطنم رد ناریا نتفرگ رارت .دنک افیا یژرنا
  هکتفای لتقتسا هزات یاهروشک یسرتسد نااما و تسا اقیرف  و ایس  اپورا هرات هس نایم طابترا لپ و ایس  ررش و  ونج
 . دکهد  یکم  رارکت ناهج مهم تالوحت نتم رد ار ناریا هتساوخان ای هتساوخ  وضوم نیا .دزاس یم مهارف ار داز  یاهب  هب
 و  دکشر  لکعفلاب و هوقلاب یاه تیفرف و یژرنا زا راشرس عبانم ،ینیمزرس یفیک و یمک تیعمج ،کیوتارتساودژ تیعتوم
 .(4091 ،یرتاب) تسا هداد رارت گرزب یاه تردت یجراخ تسایس مرها لقر زکرم ار ناریا ،هعسوت
  دکناهدوب هچ لابند هب دوخ یجراخ هزوح رد اهتلود هک دنتسه بلطم نیا حیضوت یپ رد یجراخ تسایس یاههیرظن
      کسوت یجراکخ تکسایس هکک دنتسه دقتعم ،زتلاو نوچ یخرب هچرگ .دنتسه ن  ندرو  تسدب رد یعس ینامز هچ و
   هکب هکک دنتسه ینارگید هتبلا .دوب ن  یرظن فیصوت یپ رد ناوتیمن نیاربانب ،دوشیم تیاده یجراخ و یلخاد لماوع
  داکجیا  هکب ،     یجراکخ تکسایس زا یکلک هکیرظن ککی نتخاس رد اهن  ریخا یاهشتت ،هجیتنرد و هتخادرپ دیدرت نیا در
 .(Ripsman, 2009) تسا هدیماجنا کیستکوئن مسیلادر هیرظن هلمج زا ددعتم یراف بتاام
  یجراکخ  تکسایس  هکیرظن هدهع رب للملا نیب  باور یراج روما رثکا مهف هک نیا هب رواب نمض کیستکوئن ییارگ عتاو
  رکافت زا  یکصواخ  هکب  هکتفای  نامزاکس  هاگدکید ،ینوریب یاهریغتم و یلخاد یاه ریغتم نامز مه ندومن ریگرد اب ،تسا
   نیکب ماکظن ینوریب ریغتم ریررت هک هتان نیا هب هجوت نمض نازادرپ هیرظن نیا .تسا هدرو  دوجو هب ار کیستک مسیلادر
  رکب  رکگ  هکلخادم  یاکهریغتم قیرق زا یمتسیس یاهراشف هک یوحن هب ،تسا هدیچیپ اهروشک یجراخ تسایس رب یللملا
 رد . دکنیامن  یکم دیکرت اهروشک یجراخ تسایس رب یلخاد یاه هفلرم هدننک نییعت شقن رب ،دنوش یم همجرت دحاو حطس
 ، دکهد   یکم روکشک رکه ینورد یاههفلرم هب هک یتیمها لیلد هب کیستکوئن ییارگعتاو ،للملانیب  باور یاههیرظن نایم
 هلاقم نیا یلصا لاوس ،نیاربانب .دهدب ناتسلگنا لابت رد ناریا یجراخ تسایس لیلحت یارب یبسانم  وچراچ دناوتیم
   مکسیلادر هکیرظن  وچراچ رد ناتسلگنا اب هطبار رد ناریا دنمشوه تردت یرازفامرن و یرازفاتخس داعبا هک تسا ن 
 ،  یماکظن تردکت هلمج زا یلخاد یاههفلرم یشخبررا نازیم ات میراد دات ،یسررب نیا اب ،عتاورد ؟دنامادک کیستکوئن
   ناکبز شکقن یگنوگچ ،نینچمه .میجنسب ار ناتسلگنا و ناریا  باور یهدناماس رد ناریا یا هقطنم و یدااتتا ،یسایس
  و شکقن یگنوگچ ،تیاهنرد و .دش دهاوخ یسررب ناتسلگنا و ناریا  باور یهدناماس رد (یگنهرف تالدابم)گنهرف و
    نیباکم یکف  کباور رد ، یداکاتتا  و یکسایس-یگنهرف ،یتینما لداسم یاهیگدیچیپ هب هجوتاب 1دنمشوه تردت تیمها
 .دوشیم یسررب ناتسلگنا و ناریا
     زا هدکم  تکسد هکب جیاکتن ،  تردکت عباکنم تیریدم یاضف رب مرن تردت نامتفگ  لست زا لاس نیدنچ تشذگ زا سپ
      یاکهزاین یوکگ خکساپ ییاکهنت هکب زین تردت عبانم تیریدم هویش نیا هک دوب تقیقح نیا یایوگ ،اهشتت نیا  ومجم
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  زا یرکیگ    هرکهب هویکش یاکقترا هکب ،هتشذگ  راجت رب هیات اب ات تسا زاین تدش هب و تسا هدوبن هزوح نیا رد دوجوم
     هتکسویپان تکیلاعف هکهد دکنچ زا سپ ناهج گرزب یاه تردت . ,Mohammad Nia)9190) دوش هتخادرپ تردت عبانم
    راکافا ناکیم رد دوکخ زا لوفا هب ور یریوات اب هک دنتفایرد ار تیعتاو نیا مرن تردت و تخس تردت هزوح ود نایم
    هدکنی   ادکها هکب ندیسر رد اه تردت نیا هک تسین یاش  یارش نیا هب هجوت اب ،دنا هجاوم ناهج یاه تلم یمومع
    یاکضف تکفاب رکییغت رد هتشذگ یاه هرود دننامه ناوت یم زین ار نیا لیلد ،دش دنهاوخ هجاوم یدج تتاشم اب دوخ
 ،یتنس روق هب و تسا توافتم ،للملا نیب  باور رد مرن و تخس تردت رازبا .(9091 ،انش ) درک وج و تسج یناهج
  و ناکققحم ، لاکح نیمه رد .دناهدرک ظاحل دوخ یلامعا یاه تسایس رد یرازفا تخس رازبا هب یرتشیب هجوت اهروشک
-  ترکف شیکپ زا دیاب للملانیب حطس رد یسایس و یدااتتا دیدج یاهشلاچ هب هجوت اب هک دنرواب نیا رب ناااختم
 ار  اکه  تردکت ن  یریگراک هب زا یرترروم و هنیهب بیکرت و هدرک روبع "مرن" و "تخس" تردت دروم رد یمیدت یاه
 .(Raimzhanova, 2015) دومن هدارا
  دکیدج میهافم زا دنمشوه تردت .تسا هدش یسررب دنمشوه تردت رظنم زا ناتسلگنا و ناریا  باور ،شهووپ نیا رد
  نازوکس ، دنمکشوه تردت هژاو  دبم .دش حرطم اه ییاایرم   سوت راب نیلوا و دوشیم یقلت للملانیب  باور مولع رد
   .تسا هدش هتخانش ژاتیمر  دراچیر ،ن  رسفم و هدنهد هعسوت و لسان
 تخان   کش .تکسا هدکش هدافتسا یهووپ هدنی  درایور زا ناتسلگنا و ناریا  باور رد دنمشوه تردت ریرات یسررب یارب
 و  ناوارکف یاهشتت مغر هب هزورما .تسا هدوب دوخ نوماریپ یایند کرد یارب ناسنا هنیرید لیم زا یشخب هراومه هدنی 
 . تکسا  هدکش  هتکشادرب  ککچوک  ییاکه  ماکگ ، ناکهج یادرف زا ییاهزادنا مشچ کرد هار رد ،یروانف و شناد یریگراک هب
   .تسا هتفرگ مان یهووپ هدنی  هک هدرو  دیدپ ینیون شناد اهماگ نیا هعومجم
 ،  روکشک ود نیباکم   یکف  کباور اکی و یروانف کی یتح ای روشک کی ای نامزاس کی دننام هناماس کی  هدنی  زا رتهب کرد
   .دوکش نکشور ار ن  رب رررم یاهدنور رار  و هداد رارت یسررب دروم رت قیمع روق  هب ار هناماس هک دهد یم  ر یماگنه
  یاکه   هدکیا و دوکش نشور هدنی  هب تبسن اه ترف ات دنک یم کمک هک تسا نیا لباقتم ررا لیلحت  هداس  ون نیا تردت
  اکه     نارکشیپ و اهدکنور مادکک هکک     نکیا زا ینکشور ریوکات هکک تسا نیا رگید مهم رایسب هتان .دوش ییاسانش ضتانتم
   .دی  یم تسد هب ،دنا هتسباو مادک و هدنرب شیپ
   هدکش هدافتکسا لباقتم ریررت لیلحت شور زا دنمشوه تردت رظنم زا ناتسلگنا و ناریا  باور یسررب یارب ،هلاقم نیا رد
 دروم هناماس هدنی  رب یرتشیب ریررت دنور مادک هک دش هجوتم ناوت یم هنوگچ هک هلئسم نیا کرد هب ندیسر یارب .تسا
     رکب ریررکت لکیلحت شور اکی لباقتم ررا لیلحت شور زا یریگهرهب ؛دنتسه ریذپریررت رتشیب اهدنور مادک ای و دراد هعلاطم
        روکظنم هکب لکباقتم ریررکت لکیلحت زا یکملع یاکهدرایور رتشیب رد .دوب دهاوخ دیفم و اراک درایور کی ،عقاقتم رذگ
     یدکعب لکحارم رد ار ناریدکم و نازکیر  هکمانرب لیلحت یانبم ،ویرانس نیودت .دوش یم هدافتسا اهویرانس لامتحا یسررب
  یزاکس لدکم جیاتن و حیرشت شور نیا ،همادا رد .تسا Micmac رازفامرن ،یسررب نیا رازبا .دنک یم مهارف یزیر همانرب
 .تسا هدش هدارا  باور
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 يرظن ینابم

  یسايس يايفارغج
 کیردرف یسایس یایفارغج  اتک راشتنا زا دعب ملع نیا اریز .تسا ایوپ ًالاتبسن یشناد یسایس یایفارغج یملع هاگدید زا
  لکیلحت  رکیگرد لک روق هب یسایس یایفارغج .دش هتخانش ایفارغج ملع زا لقتسم هخاش ناونع هب 3031 لاس رد 1لزتار
 ، ردکیح ریم) دراد هجوت زین یسایس دنی رف یاضف تاصااتخا و تارهاظت هب هانیا نمض تسا یسایس یاه هدیدپ یاضف
 نودلخ نبا هچن  هباشم ار تلود دشر هیرظن نیلرب رد رتیر لراک مهدزون نرت رخاوا رد .(0391 ،یمان و یرابخا ،0391
 نیمه هب .تسناد یم هدنز دوجوم اب سایت لبات ار ن  هک توافت نیا اب درک حرطم دوب هدرک هدارا ن  زا شیپ نرت جنپ رد
-4431 )یناکمل  لزتار کیردرف اب یسایس یایفارغج رد ل وحت دیدج هرود .دنمان یم مسیناگرا هیرظن ار یو هیرظن لیلد
   هدکش هتخانکش  شکناد  نکیا ردپ یسایس یایفارغج رد دیدج یژولودتم و میهافم هدارا لیلدب زتار .دوش یم زاغ  (4901
 مسینیوراد هب هک تسا ینانادیفارغج هرمز رد یو .ددرگ یم  وسحم زین کیتیلپودژ راذگناینب رگید یتهج زا لزتار.تسا
 هک دوب دقتعم یو .تسا هدرک هراشا ییایفارغج تیعتوم و تعسو لماع ود هب دوخ  اتک رد وا .دنتشاد داقتعا یعامتجا
 دشاب رتعیسو تلود کاخ ردت ره .تسا ن  تلود یگنهرف ذوفن و یسایس تردت هدنهد ناشن روشک کی کاخ تعسو
 دنشاب هاگ  دوخ یاضف یاهزاین زا دیاب روشک کی مدرم نیاربانب دوب دهاوخ رت هدرتسگ روشک ن  ندمت و یسایس تردت
   کقف  هکالب  دنکشاب یمداد دنناوت یمن للملا نیب یاهزرم اهتلود دشر هیرظن هب هجوت اب یو رظنب .دنشواب ن  نیمات رد و
 .(Neack, 1995)دنوش یم  وسحم اهتلود ییاضف  ازن رد  اضوا هدننک نییعت ناونع هب تتوم روطب
 دنمشوه تردق موهفم
  نکیا ،   یتراکبع هکب .دوکشیم لماش ار یماظن و یدااتتا ییاناوت نامه هک تسا تردت زا یدیدج دعب ،دنمشوه تردت
       یورکین هکچرگا تکسا دکقتعم یاکن  زوکج .دشیم یقلت رازبا نیرتاناوت ،لوا یناهج گنج زا لبت ات تردت زا شخب
 ،  لاکثم ناوکنع هب .درادن زاین یماظن رااهار ،زورما تتاشم زا یرایسب اما تسا یگنج یورین نیرتهب ،ناتسلگنا یماظن
    ندرکک هکنیزه هزورکما ،  نیارباکنب .تکسا رتدم راک و رررم یماظنریغ رازبا ،ییاوهو   تارییغت ای هدعاقلا اب هزرابم یارب
   .(1990 ،ژاتیمر ) دهدیمن شیازفا ار تینما ًالاموزل ،تخس تردت یارب
  اکب      یدکج هکلباقم یارکب ار یاکن  زوکج مرن تردت رااهار ،یسیلاپ نیرف هلجم رد یاهلاقم رد ،(4990) لسان نازوس
   بکیکرت یاکنعم هب دنمشوه تردت ناونع اب یدیدج موهفم داهنشیپ و تسناد دم راکان ،ناتسلگنا یور شیپ تادیدهت
      هکب ککمک یارکب هکک تکسا ییاههیرظن هلمج زا یان  زوج دنمشوه تردت هیرظن .دومن هدارا ار تخس و مرن تردت
  بکلات رد 1990    لاکس رد و هکتفای هعکسوت ،نا   تکسلگنا یناکهج هاکگیاج فیرعتزاب و 10 نرت رد ناتسلگنا یرترب ظفح
       کسوت یدرکبهار شرازکگ ککی بکلات رد ناتسلگنا هجراخ ترازو قبسا نالوئسم زا ژاتیمر  دراچیر کمک اب یحرق

CSIS راکک هکب یدتیم دون ههد رد ار مرن تردت حتطصا راب نیلوا یارب یو هک تسا دقتعم ،(4990) یان .دش رشنم   
   نوکچ ییاکههابش راک هب زاغ  اب هک دندقتعم یخرب اما .تفرگ لاش لاشرام حرق رد وا رظن زا مرن تردت .تسا هدرب
   تکسا تراکبع مرن تردت .تسا هدومن هولج مرن تردت ،ییویدار هتعاس راهچوتسیب و یناهج یاهشخپ و یسیبیب

                                                           
1 Ratzel 
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  یکساملپید ،یان  زوج .دوشیم یقلت یسایس یاهل هدیا و گنهرف نامه هک هبذاج قیرق زا  ولطم بسک ییاناوت زا
   نتکشاداو ناوکت ،  مرکن تردکت" :دیوگیم یو .دوشیم هدیمان مرن تردت هک دنکیم حیرشت یتسایس ناونع هب ار یمومع
 ، مرکن تردت .روز ای دیدهت هب ندش لسوتم یاج هب تسا  ذج تردت نیا .دیهاوخیم امش هک تسا یرما هب نارگید
     تخکس تردکت و مرکن تردکت زا یبیکرت ،دنمشوه تردت ."درو  راب هب ار یصاخ جیاتن ات تسا مدرم یاوغا رب یاتم
 ،  دنمکشوه تردکت رد .دندوشیم یقلت صتان یرگید نودب تردت زا هبنج ود نیا زا مادکره ،رگید ترابع هب و تسا
 تخ کس تردت هک ینامز اما تسا ماگمه ،یماظن تردت و ییاناوت اب تخس تردت .دوشیم فیرعت زاب ،یماظن ییاناوت
   .(4990 ،یان) دیامنیم دیلوت دنمشوه تردت ،دوشیم هتفرگ راک هب مرن یاههیور قیرق زا
  رکانع ود زا دنمشوه تردت هک تسا رواب نیا رب «دنمشوه تردت و یماظن یورین رب یدم  رد» هلاقم رد گنوچ نالا
    و ؛یکتلود رکیغ نارگیزاکب و  اکه   تکمواح نیکب و اکه تکمواح نایم رد هعماج نتخاس یارب شتت :تسا هدش لیاشت
 .(9091 ،انش ) للملا نیب هصرع رد تردت زا رت کاپ هدافتسا هب لیم نینچمه
   و تخکس تردکت عبانم هنادنمشوه بیکرت زا روظنم .تسا مرن و تخس تردت زا هنادنمشوه بیکرت ،دنمشوه تردت
 دادعتسا تیاهن رد هک تسا یتردت عبانم زا هتسد ن  ،مرن عبانم زا روظنم .تسا ینامز و یطیحم  یارش هب هجوت اب مرن
  هکک ،  دوکش یکم ... و نتشاد تسود ،یگتفیش ،ءاوغا نوچ ،ییاه هفلوم لماش و دنهد یم لاش ار رگیزاب  ذج ناوت و
         ادکها یریگراکک هکب اکب دنمکشوه تردکت یوتارتکسا .تسا رادتتا اهن  یمومع لاش و شریذپ اهن  یروحم یگویو
    و ناکنامیپ مکه و دوکخ یارب ار ن  زا یریگهرهب رد رییغت لماع کرد رد ار دوخ رظن دروم ینوموه و هطلس ،صخشم
      ییاکناد و شکناد دکشر و یهاکگ  هدکیدپ اب ناهج .دنک یم فیرعتزاب ار یناسنا و یعیبق عبانم زا یریگهرهب و نادحتم
    غوکلب یکلجت یارکب ید  اکینبدوخ یهاکگ  تسا هتسناوت تاعتقا راجفنا هنامز رد کیتامروفنا  تقنا شقن .تسوربور
   وکت اب مرن تردت ای و دنمشوه تردت ذوفن و ریرات هک دوب یعدم ناوت یم اذل .دشاب هتشاد هارمه هب ار یمومع راافا
 و یا  هکفرح یدکنمناوت هب تردت تیعورشم هک تساج نیا .دی یمن تسد هب امازلا هتفرشیپ یاهرازفا گنج و کنات و
        تردکت هکک درکیگب لاکش دکناوت یکم یناکمز یمومع راافا .دوشیم رادیدپ روز هب لسوت نودب یرثکادح یراذگریرات
  و لد زا تماکک ار هرسان زا هرس و یلم عفانم کرد و اهتیولوا میسرت رد مدرم یمومع یهاگ  قطنم داجیا رد دنمشوه
   هکب اکه یهاکگ  دوخ و اکه یگزیگنادوکخ نیا زا دنمشوه تردت تیعورشم .دزادنیب اج هنیزه نیرتمک نودب دناوتب ناج
    ییاراکک اکهنت هکن ، رص یماظن یوتارتسا .دوشیم یزاسراک مه اه هنیزه تیریدم رد تیعورشم یتح و دی  یم تسد
  یکق یماظن هدنیازف تردت هیجوت اب ار اهگنج  وتو رگا .تشاد دهاوخن مه دربراک زین دنمشوه تردت رد هالب درادن
   هکیلک هکب هتسناوتن امازلا یماظن یرترب مغر هب تخس تردت یتح مینک یبایزرا رتائت هنحص کی هباثم هب هتشذگ ههد ود
       زکج مارد نکیا هکجیتن و رتاکئت نکیا هنحکص و دنک نیمات ار دوخ یدصرددص  ادها و دنک ادیپ یسرتسد دوخ  ادها
    دکه ککی یزاس تیعورشم ،ن  هب یهد لاش و یمومع راافا مزیمانید تفریذپ دیاب .تسا هدوبن کیژارت یا هجیتن
 .(1391 ،ییالوت) تسا دنمشوه تردت یلصا درکراک و هغدغد ،صخشم یوتارتسا اب
     هکبرجت ناکمز رذکگ و راذکگ رد تخس تردت و مرن تردت هفلوم رد هک ییاهیماکان هب تسا یخساپ دنمشوه تردت
   یاکفرژ هکب رت قیمع ییاه ماگ و رت عیسو یفادها اب دنمشوه تردت ،یلم عفانم هب یرثکادح هاگن نیمات رد .تسا هدش
   درکبهار و درکالمع ات دنک یم شتت و دنک یم هجوت دوخ نوماریپ ناهج یراذگریرات ذوفن هنماد و هدش هدارا یوتارتسا
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   ماکگنه ن  .دوکش یم یقلت قلطم تردت اهرواب یخرب رد .دنک هیجوت ،ددنسپ یم دنمشوه تردت هک یقطنم اب ار دوخ
  اکه   ییاکناوت کیژولوددکیا تایونم و لایما بسح رب ار نارگید راتفر دناوتب و دشاب هتشاد ار ررات و ریرات ناوت تردت هک
 .درک ریبعت دنمشوه تردت ناونع هب ار ن  ناوت یم ،یناور تایلمع و بیرف اب هچرگا ،دهد رییغت دوخ
   تخکس تردکت ی اکه    بکلات و دکعاوت هکایلاح رد ،دهد یم لیاشت " یوهام تینتقع" ار دنمشوه تردت تخاسریز
  دروکم " یقاکبترا تینتقع " زا ییاه هناشن رد ناوتیم ار یرازفا مرن تردت نینچمه و " یرازبا تینتقع " ار یرازفا
  لرکتنک یاههنیمز دناوتب یوهام تینتقع هک دریگیم لاش ینامز دنمشوه تردت ،یتیعضو نینچ رد .دادرارت هظحتم
391 ،یقتم) دنک مهارف ار یرازبا تینتقع و یقابترا تینتقع 1). 
    تردکت عباکنم هکک دندقتعم زین یخرب هتبلا . افد و یساملپید ،هعسوت زا دنترابع هک دراد مهم رازبا هس دنمشوه تردت
      و کیوتارتکسا تاکعلاطم زککرم) تکسا یکگنهرف یاهرازبا و یسایس ،یماظن لماوع ،دااتتا ،یساملپید لماش دنمشوه
 .(1990 ،اایرم  للملانیب
 یمومع راافا اب یهارمه زین و وس کی زا رابتعا بیرض ندربالاب یارب ،دنک یم هدافتسا دنمشوه تردت زا هک یروشک
     دکناوتب اکت درکبب نیکب زا یوحن ره هب ،هداتفا رافتا نیا زا لبت هک ،ار دوخ یفنم طاقن دنک یعس دیاب ،یجراخ و یلخاد
     رد دنمکشوه تردکت ندوکمن هداکی    پ و ارکجا .درو  تکسدب ار اکهن  یریذکپرواب و یمومع راافا و لباقم روشک دامتعا
          ییالاکب یرازکفا مرکن و یرازکفا تخکس تردکت و رادکتتا زا یرکجم روکشک هک تسا نیا دنمزاین اه تلود یاهدربهار
      و نکشور تروکص هکب دکیاب یماکظن هویو هب و یسایس ،یگنهرف ،یدااتتا یاه هصرع رد ییاناوت نیا .دشاب رادروخرب
 .دوش هداد ناشن سوملم
    رکظن هکب .تکسا دنمشوه تردت زا یریگ هرهب ددص رد هک تسناد ییاه تلود زا یا هنومن ناوتیم ار ناتسلگنا تلود
  و تخکس تردت قیفلت هب تبسن ،ور شیپ هدنی  و ینونک یاه شلاچ اب ییورایور یارب ناتسلگنا دیدج تلود دسریم
    و یمجاکهت تردکت دربراکک   مکهم رایکسب ی اکه  تواکفت هب هجوت اب .درک دهاوخ شتت دنمشوه تردت داجیا یارب مرن
 نینچ رد تردت .تسا فلتخم  یارش رد تردت یعفادت و یمجاهت یاوتحم دربراک  وضوم ،دنمشوه تردت ،یعفادت
  تردکت حور ناوت یم ار رما نیا .دنک یم ادیپ ار اهدیدهت اب هلباقم یارب مزال تیلبات و هتشاد یرترروم تیهام یطیارش
     مرکن تردکت و تخکس تردکت قیفلت دنمزاین ،قفوم تسایس کی .تسناد دیدج راع مقتت رپ  یحم رد ن  دربراک و
    .تکسا هدکننک نیکیعت رایسب تیقفوم تهج رد ،فیعضت ات دنوش تیوقت رتشیب هک یروق هب رازبا ود نیا بیکرت .تسا
 دادعت هزورما ،تسا یلمارف لداسم و یدااتتا ،یماظن تردت زا تدافتم یدایز دح ات تردت یاه هنیمز زورما ناهج رد
   زا .دنتکسه ریگناکهج و یلمارف مسیرورت نوچمه ییاهدیدهت هب هلباقم تهج یماظن  رص یاه لح هار یاریذپ یکدنا
       دنمکشوه تردکت دکنمزاین زکین و نارکگید اکب تکراشم قیرق زا لداسم نیا اب ندرک مرن هجنپ و تسد هار اهنت ور نیا
 .(9091 ،انش ) دنک یم بیکرت تخس تردت رابجا اب ار مرن تردت هبذاج هک ،تسا
 لباقتم ريثأت ليلحت شور زا هدافتسا اب يراتخاس ليلحت
  رکگید یاهدنور رب دنور ره ریررت هک  یروق  هب .تسا هناماس ود لباقتم  باور صیخشت یارب یشور ،لباقتم ررا لیلحت
 –  تکلع  باور یاج هب ،ن  رد هک تسا یمک همین شور کی ،لباقتم ررا لیلحت رگید ترابع هب .دوش یم یدنب هجرد

  هکب ،    لکباقتم رکرا لکیلحت .دنوکش یم لیلحت ،سیرتام کی رد ،فلتخم یاههناماس  هدرخ نیب لباقتم  باور ،هداس یلولعم
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    هناماکس ککی نورد یاکهریغتم ریاس اب طابترا رد ار ریغتم کی صخاش شقن ،هدنی  دروم رد یتاقیقحت رازبا کی ناونع
   ییاکسانش ار دکننک  یکم افیا هدنی  رد هناماس هعسوت رد یرادانعم و مهم شقن هک ییاهریغتم زا هتسد ن  و هتخاس رااش 
       تکیمها هکجرد ناکمهاب اکهریغتم و اهدکنور نیکب لباقتم ررا زا یریوات ،دنک یم نیمرت شور نیا هک یتاعتقا .دنک یم
     کسوت زکیچ هکچ و نارشیپ زیچ هچ ،تسا لقتسم زیچ هچ و هتسباو زیچ هچ هک نیا زا تسا یریوات ،عتاورد .تسا
     دکیفم رایکسب یدکیلک یاهدکنور و اهریغتم ییاسانش رد لباقتم ررا لیلحت شور ،نینچمه .دوش یم هدرب شیپ رگید روما
      هدیجنکس تاکقابترا نکیا تدکش و دادکعت اب هک تسا هناماس اب یوت طابترا نتشاد ،ریغتم کی یارب مهم یگویو .تسا
      رد رکییغت هکنوگره هکک ییاکجن  زا .دنوکش     یکم هدکیمان یدکیلک یاکهریغتم ،دنراد یگویو نینچ هک ییاهریغتم .دوش یم
 .(Asan, 2007) دنریگ رارت هجوت دروم رتشیب هدنی  رد دیاب ،دهد یم رارت ریررت تحت ار هناماس لک ،یدیلک یاهریغتم
   نارکشیپ یدادکعت  اختنا زا سپ .تسا یدنمدوس رایسب رازبا ،هدیچیپ لداسم یفیک لیلحت ماگنه هب لباقتم ریررت لیلحت
   اکی راکفتا نیا رگا هک نیا بسح رب تسا یفیک یلالدتسا هب زاین اجنیا رد .دسر یم اه ن  بیکرت هب تبون ،رییغت لماع ای
  هکطقن ن  ات ار ن  دناوت یم یزیچ هچ و دوش یم رجنم ییاهدادیور هچ هب رافتا نیا ؟دش دهاوخ هچ دهد  ر رافتا ن 
 رد ،       لکماوع رکگید ندوزکفا و ناکمز ککی رد لکماع ود دکنم   ماکظن بکیکرت ، راکک نیا ماجنا یارب هار نیرت هداس .درب شبپ
     رکب اهدادکیور  وکتو یلاوکت ن  رد هک دوب دهاوخ ویرانس نیدنچ شیادیپ ،دنیارف نیا هجیتن .تسا بسانم یاه بیکرت
   یارکب یکاینات هب ار لباقتم ررا یلماعت یوگلا ،ییاناوت نیا .تفرگ دهاوخ تروص اهدنور یاه شزرا تامیظنت ساسا
 .(نامه) دنک یم لیدبت یفاشتکا لیلحت
       لکماوع هکیلوا تکسرهف ییاکسانش رد یتکسیاب قکقحم .تسا هتخیم  ای یبیکرت شور کی ًالاتاذ ،لباقتم ررا لیلحت شور
   رکه هکک د  کیامن هدافتکسا یفلد ای و لناپ ،هبحاام یاه شور زا یای زا ،یا هناخباتک  هدرتسگ تاعلاطم رب هوتع ،یدیلک
  هوکحن ،  یکفیک قکیقحت یاه شور اب دیاب رگشهووپ نیاربانب .دنراد دوخ صاخ یاه ییاناوت هب زاین اه شور نیا زا مادک
     یارکب تکسا نکامم لاکثم یارب) دشاب هتشاد ییانش  اه شور نیا ییایاپ و ییاور یریگهزادنا یگنوگچ و یریگهنومن
   هدکش هتخانکش یدیلک یاهریغتم و دوش هدافتسا ناگربخ لناپ ای و یفلد شور زا یدیلک یاهریغتم زا هیلوا تسیل هیهت
 لباقتم ررا سیرتام لیاشت ،نینچمه .(دنریگ رارت هدافتسا دروم ویرانس رب ینتبم یزیر همانرب رد ًالاتیاهن شور نیا  سوت
   ییاکناوت و شکناد   هکب ًالتماکک ،  رظنراکهفا هکب ناگربخ قیوشت و هسلج تیریدم هک دراد ناگربخ لناپ هسلج کی هب زاین
 .تسا هتسباو ققحم
    .تکسا هدکش لاکشم ن  لیلحت ،اه  هدیدپ نیب  باور ندش هدیچیپ اب و تسا یزیر همانرب مهم یاه شخب زا یراگنهدنی 
 لومعم روق هب یسیون ویرانس و یهووپ هدنی  تاعلاطم رد .دنیامن هداس ار راک نیا ات تسا زاین ییاهرازفا مرن هب نیاربانب
 یراک یتنس و یتسد تروص هب هدیچیپ تابساحم ماجنا هک یروق هب ؛دراد راک و رس اه  هداد زا یدایز مجح اب رگشهووپ
  اکه  هداد لیلحت و هیزجت دناوت یم بسانم رازفا مرن کی یریگراک هب نیاربانب .تسا ناممان هاگ و ریگ تتو و اسرف تتاق
  رازکفا  مرکن نیا .درک هدافتسا کمکیم رازفا مرن زا ناوت یم هدش لیاشت لباقتم ررا سیرتام لیلحت روظنم هب .دنک ناس  ار
   تکیاهن رد و دکهد    یکم هکدارا ریذکپریررت و راذگریررت یاهریغتم میقتسمریغ و میقتسم تاررا زا ار یفلتخم یاه یجورخ
 .(0091 ،نایبلاق و ییالوم) درک ییاسانش ار هدنی  یدیلک یاهریغتم ن  زا هدافتسا اب ناوت یم
 :تسا هدش یق ریز یاهماگ ،قیقحت نیا رد لباقتم ریررت لیلحت شور زا هدافتسا یارب
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 نیعم یاه تهج اب ییاهدنور ناونع هب اهریغتم ای اه نار شیپ تسرهف هیهت -1
 (اهدنور) اه نارشیپ دادعت هب n رد n یرطت سیرتام هیهت -0
    ساکیقم رد یددکع اکب ًالالومعم ریررت نیا .تشاد دهاوخ ریررت B دنور رب دح هچ ات A دنور هک نیا دروم رد تواضت -9
  ریررکت 9    ددکع و  کسوتم ریررکت 0 ددع ،مک ریررت 1 ددع ،ریررت نودب رفص ددع هکیروق هب .دوش یم صخشم 9 ات رفص
 .دهد یم ناشن ار دایز

   نادکب نکیا ؛ دکهد یم ناشن ار ریغتم یگدنرب شیپ تردت نازیم فیدر ره عمج ،یدنبعمج نیا رد .جیاتن یدنب عمج -4
    رکه یگتکسباو حطکس ، نوتکس ره عمج .دهد یم رارت ریررت تحت ار رگید یاهریغتم هزادنا هچ ات ریغتم نیا هک تسانعم
 .دهد یم ناشن ار ریغتم
  ار یکنار شیپ و روحم کی رد ار یگتسباو هک تسا یروق رادومن نیا .رادومن کی یور رب (اهریغتم) اهدنور مسر -0
 .دهدیم ناشن یرگید روحم رد
 جياتن

   لباقتم تاريثات ليلحت ساسا رب ويرانس هئارا و یهوژپهدنيآ جياتن
    ناکیب نکیا زا شیکپ هک روطنامه .تسا Micmac V.5.3 رازفا مرن یاهیجورخ ساسا رب ،شخب نیا رد هدش هدارا جیاتن
   .دنوش دراو لدم هب ویرانس تروص هب هلئسم یاهریغتم دیاب ادتبا ؛دش
 :زا دنترابع قیقحت نیا رد یتابساحم یاهرتماراپ
     فیکصوت ار هناماکس ککی یاکهریغتم نیب میقتسم  باور ،میقتسم تاریرات سیرتام :((MDI میقتسم تاریرات سیرتام .1
  نیدکب ، سیرتاکم نیا هب طوبرم لودج ندرکرپ هوحن .دوشیم نییعت ریز فیق ساسا رب ، باور تدش ،عتاورد .دنک یم
 .0 .دکنریگ    یکمرظن رد اکهریغتم زا ککیره لباقتم ریررت یارب ار ینازیم یشیدنا مه تاسلج رد ناسانشراک هک تسا لاش
    زکین و هوقلاکب و یکلعف تاریررت  هدنهد ناشن ،هوتاب میقتسم تاریرات اه سیرتام :(MPDI) هوقلاب میقتسم تاریرات سیرتام
  یکنیب   شیکپ لکبات    هکک هدکنی   کباور هب هجوت اب ار MDI سیرتام ،سیرتام نیا ،عتاورد .تساهریغتم نیب یاه یگتسباو
 رت بسانم هدنی  ینیب شیپ یارب و دسر یم رظن هب رترگن هدنی  MDI سیرتام زا MPDI سیرتام .دنک یم لیمات ؛دنتسه
 .تسا
 ماجنا MDI سیرتام زا  ورش اب مادتا نلوا .دوش یم ماجنا یراتخاس لیلحت ود لومعمروق هب MICMAC رازفا مرن رد
    کباور لماکش هک دریگ یم ماجنا MPDI سیرتام اب مود مادتا .تسا اهریغتم نایم ینونک  باور لماش  قف هک دریگ یم
    ککمک اکهریغتم نیکب هوقلاب  باور ریررت تحت هناماس رییغت یگنوگچ کرد هب اه یجورخ هسیاقم .تسا هوقلاب و ینونک
 .دنتسه ناسای MPDI و MDI یاه سیرتام ،ترفشیپ روق هب .دنک یم
 لدم رد هدش فيرعت ياهويرانس
 ،گنهرف و تردت یاه یگویو هک دنک ادیپ هعسوت یلاش هب دیاب ،ناتسلگنا روشک و ناریا نیبام یف  باور یلیلحت لدم
   رد دکشرا ناکسانشراک و ناریدم  سوت همان شسرپ بلات تحت اهویرانس نیا .دوش ساعنم ،فلتخم یاهویرانس تحت
  رازکفا  مرکن  یحم رد و هیهت سیرتام بلات رد اه  همان شسرپ لیمات زا لصاح جیاتن .دندش لیمات للملانیب  باور هنیمز
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Micmac  هدکش هتفرگ رظنرد ویرانس هعومجم ود ،قیقحت نیا رد هک تسا رکذ لبات .(0 و 1 لودج) تسا هدش هدرو  
   .تسا گنهرف رتماراپ هب طوبرم مود هعومجم و تردت رتماراپ هب طوبرم لوا هعومجم .تسا

 (8931 ،ناگدنسيون) تردق رتماراپرد رثؤم داعبا – 1 لودج
 هیوگ رررم داعبا

  رکیغتم مان
 لدم رد

 یماظن تردت
(Walker & Malici, 

2016) 

 m1 یزاس ینغ هخرچ هب ناریا یسرتسد و تفرشیپ نازیم ،یا هتسه تردت
 m2 ناریا یاشوم همانرب صواخلا یلع اضف اوه عیانص هزوح رد تفرشیپ و یدنمناوت
    هکلوقم رد اکهن  شکقن و  اکه  ییاکیردریز و ،  یکگنج یاکهوان ،یگنج یاهامیپاوه ،یگنج یاهرتپوایله ،اه کنات ریظن یماظن عیانص و اهورین دادع
 یگدنرادزاب

m3 

 یتوقح – یسایس تردت
(Marsh, 2003) 

 ؛تردت یگدنکارپ تلعب یجراخ تسایس نیرتکد رد یرگنزاب و ارگدرکراک یسایس تیریدم لامعا
 هدش ناهج رد یماظن و یدااتتا ،یسایس تردت رت هدرتسگ عیزوت هب رجنم هک تسا یناهج یاهدنور نتک نیرت مهم زا یای :تردت یگدنکارپ)
 (دشاب یم دنه و نیچ ریظن روهفون یاه تردت شیادیپ متک کی رد و ررش هب  رغ زا تردت و تورر لاقتنا لولعم هک تسا

pl1 

    یتکسیز  یکحم قکفاوت ، هکناگ 4  حیاوکل ،ماجرب ریظن یللملا نیب دیدج لسن یاه همانتقفاوم و یتوقح دیدج یاه میژر زا هدافتسا تمس هب تکرح
 pl2 یللملا نیب یاه نامزاس و اهداهن راکوزاس زا یدنم هرهب یلک روق هب و سیراپ

 یدااتتا تردت
Beckley, 2012) 

 ؛تفن حتس زا هدافتسا و یژرنا تینما تسایس لامعا
  و یتاکبر یب شرتسگ و وس کی زا لیش تفن ریظن تفن  راعتمریغ لااشا صواخلا یلع ،ناتسلگنا یژرنا لتقتسا  وضوم ندوب حرطم تلعب)
 (یناهج یاهرازاب رد اهب شیازفا و تفن هضرع یناهگان شهاک و سراف جیلخ هزوح یاهروشک رد تفن حتس زا هدافتسا

e1 

    شیازکفا تکهج رد شتکت و 10         تکقنا زا دکعب روکشک یکسایس داکاتتا دکیدج  یارکش قفو یدااتتا نیرتکد ددجم یزیر همانرب و یحارقزاب
 e2 یتیلمدنچ یاه تکرش سیسات و (یلم صلاخان دیلوت) GNP و (یلخاد صلاخان دیلوت) GDP یاه صخاش

 e3 للملا نیب تراجت عناوم عفر و شرتسگ و یدیلوت و یدااتتا ناوت شیازفا

 تاعتقا و تینما
(Herrington & 

Aldrich, 2013) 

     و یکلخاد  یارکش دروکم رد یرکاف ناگبخن  امجا مدع ،دح زا شیب یگدز تسایس دننام یلداسم لاف و لح قیرق زا یلم تینما حطس ءاقترا
 ی اکه هو       یکش زا تکسردان یرادربوکگلا و یداکاتتا یکلم عفاکنم هوکیو هب یلم عفانم هب ندادن تیولوا ،مسیلوپوپ ،یقارفا مسیل  هدیا ،روشک یناهج
 هتفای هعسوت یاهروشک یدااتتا -یگنهرف

si1 

   شیازکفا و هکعماج داح  هب تیاضر قیرزت قیرق زا یعامتجا هیامرس تیوقت و ظفح ،ماجسنا داجیا ،تیمکاح و تلود هب یمومع دامتعا شیازفا
 یمدرم یعتاو تیامح بلج و یناسنا عبانم و نیناوت یدم راک

si2 

   درکبهار ناوکنعب یللملا نیب یاه میرحت زا یشان ،ناریا یجراخ تینما تادیدهت یلصا صخاش ود ناونعب یماظن و یدااتتا تردت یزاسرثکادح
 حطسمه و ربارب تارکاذم ماجنا و نیبام یف  باور یزاس یداع رد یلصا

si3 

 ربیاس و تاعتقا یروانف
(Rowland et al., 

2006) 

  زا قکیمع کرد ،     یکساملپید هکصرع رد نیوکن تابکسانم تخانکش و مهف ،یزاجم یاضف و کینورتالا یاه هناسر یریگرااب رد الاب تراهم بسک
 للملا نیب تسایس رهپس رد تاقابترا و تاعتقا یروانف یاه ییایوپ

itc1 

  تاکعتقا)Information   هکب (یرکس تاعتقا) Intelligence زا کیتاملپید تاعتقا لیدبت و (یزاجم یساملپید )یساملپید ربیاس شرتسگ
 itc2 تیفافش داجیا و یمومع نابقاخم اب رروم طابترا یرارترب و (رااش 

 ؛یربیاس تسایس و یوتارتسا نیودت و یربیاس تینما یاهشلاچ تخانش ،یربیاس  افد ناوت و تردت شیازفا
  یاکضف رد ... و یعامتجا ،کیتاملپید ،یدااتتا ،یگنهرف زا معا ،(رادم یژرنا) Power Based یاه تیلاعف رتشیب یزورما یتاعتقا یاضف رد)
 (دنشاب یم حرطم تاعتقا یروانف تخاسریز هب هتسباو هابش ناونعب ربیاس

itc3 
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 (3091 ،ناگدنسیون) گنهرف رتماراپرد رررم داعبا – 0 لودج

 هیوگ رررم داعبا
 رککیغتم ماککن
 لدم رد

 نابز

 ؛نامتفگ لیلحت
    نیکنچمه و دوکش لیدکبت مکاح یژولوددیا هب هورگ کی نابز تسا نامم اسب هچ و دنک یم افیا تردت راتخاس رد نابز هک یشقن هب هجوتاب)
 (دنک نییعت رگید  رق هب تبسن ار  رق کی عضوم

l1 

 ؛نامتفگ لیلحت و یسانشنابز ،نابز هدیدپ هب هجوت
 l2 (دنتسه لدات نابز یارب کیتاملپید یاهرادرک و یللملا نیب یاه نامزاس رد نونکا مه هک یتیمها هب هجوت اب)

 l3 یناهذالا نیب مهف  وچراچردو نارگید یارب مهف لبات نابز قیرق زا یجراخ تسایس و  باور رد ینوگرگد داجیا یارب شتت

 رنه و ندمت ،خیرات
(Wells, 1999) 

 نیون یاه یروانف زا یدنم هرهب قیرق زا یرگشدرگ و یتسد عیانص و یشیامن یاهرنه ،یقیسوم ،امنیس هلمج زا یرنه ثاریم کارتشا و لدابت
 یگنهرف یاه  تتدا داجیا متک کی رد و یناهج یاه هناسر و یا هراوهام یاه نویزیولت و تنرتنیا هلمج زا ICT و IT هزوح رد

hca1 

 ؛یگنهرف یاه کرتشم لاف و تاکارتشارب دیکات
 hca2 (تسا هداد لیاشت ار اه تلود و ناسنا راتفر ساسا و هدولاش ،خیرات رسارس رد یگنهرف یاهتوافت)
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 hca3 یمتسا نیون ندمت غیلبت و یسدنهم و اه گنهرف یوگتفگ یایحا

 ،یکککملع یاکککه یراکککامه
 یهاگشناد و یشزوم 

 s1 تردت شیازفا یاههار زا یای ناونعب یللملا نیب کیمداک  یاه یراامه شیازفا
 s2 ینف و یملع یاه یراامه و تالدابم قیرق زا یللملا نیب کرتشم لداسم لاف و لح
 s3 یروانف و یملع یساملپید یدرکراک مهم هجو ناونعب هناروانف ی هناتسود ناسنا تامدخ هدارا

 یساملپید
 

 d1 اه تلم ناهذا و راافا هب ندش کیدزن قیرق زا هدش یسدنهم و دم راک یگنهرف یساملپید یریگرااب
 d2 یمومع یساملپید هعسوت
   راکافا و مدرکم  سوت ن  ءاقلا سپسو روشک ود مدرم نیب ییادز شنت درایور اب یگنهرف نایم یساملپید و یا هناسر یساملپید زا یدنم هرهب
 d3 روشک ود ناربهر هب یمومع

 اهراجنه و اه شزرا

 ؛ امتجا دارفا کرتشم  اد  و تاداقتعا ،اه شزرا زا یماظن ناونعب یگنهرف ذوفن
 vn1 (دنهد یم انعم دوخ ناهج هب ن  قیرق زا هک)

 vn2 اهراجنه و دعاوت ،اه هروطسا ،اهرواب رییغت و تخانش قیرق زا نارادم تسایس راتفر و هشیدنا رب ذوفن و ررات ،ریرات
 یشزرا ،یراجنه رصانع هب هجوت
 نیرتکد هب ناوت یمن مهم نیا هب هجوت نودب رگید ترابع هب .تسا یاتم یژولوددیا و گنهرف ،اه هروطسا رب اتدمع روشک ود نیبام یف  باور)
 (.دم  لدان لوقعم یجراخ تسایس

vn3 
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  نازکیم ،سیرتام نیا ساسا رب .دش لیاشت MDI سیرتام ،مهاب ریغتم ود ره طابترا هب طوبرم ریداقم ندرک دراو زا دعب
  (تکسا اه صخاش میقتسم یریذپریررت سیرتام هک) MDI سیرتام لیدبت اب ،سپس .دوشیم یریگهزادنا تاریررت دوجو
  هکیهت MPDI   سیرتاکم یکنعی اکه صخاش هوقلاب میقتسم یریذپریررت سیرتام ،0 هب 9 یاهدک لیدبت اب هوقلاب سیرتام هب
  رد رارکا  ت دادکعت زا روکظنم .تسا هدش هدارا 9 لودج رد تردت رتماراپ یارب MDI سیرتام یاههداد هیلوا لیلحت .دش
  نازکیم ،دوشیم هدهاشم لودج نیا رد هک روطنامه .تسا یرادیاپ هب ندیسر یارب همانرب ندش ارجا دادعت ،لودج نیا
      رکب هدکش  اکختنا لکماوع زا دکصرد 00 زا شیب دهدیم ناشن هک تسا دصرد 00 زا شیب ،تاریررت دوجو ای یگدشرپ
   گکنهرف رتماراکپ یارب ار اههداد نیا ،4 لودج نینچمه .دراد دوجو یبایزرا لبات هطبار 031 و دنا هتشاد ریررت رگیدمه
   تکسا دکصرد 33زا شیب ،تاریررت دوجو ای یگدشرپ نازیم ،دوشیم هدهاشم لودج نیا رد هک روطنامه .دهدیم ناشن
  دوکجو یبایزرا لبات هطبار 990 و دنا هتشاد ریررت رگیدمه رب هدش  اختنا لماوع زا دصرد 33 زا شیب دهدیم ناشن هک
 .دراد

  تردق رتماراپ يارب (MDI) ميقتسم لباقتم تارثا سيرتام ياه  هداد هيلوا ليلحت -3لودج

 ود دادعت کی دادعت اهرفص دادعت رارات دادعت سیرتام داعبا اهریغتم
 دادککککعت
 هس

 یگدشرپ دصرد عمج P دادعت

 13/00 031 9 11 091 01 41 9 41*41 رادقم

 گنهرف رتماراپ يارب (MDI) ميقتسم لباقتم تارثا سيرتام ياه  هداد هيلوا ليلحت -4لودج
 ود دادعت کی دادعت اهرفص دادعت رارات دادعت سیرتام داعبا اهریغتم

 دادککککعت
 هس

 یگدشرپ دصرد عمج P دادعت

 03/33 990 9 1 411 09 00 9 01*01 رادقم

 3091 ،شهووپ یاه هتفای :عبنم
 991   یگدکش هکنیهب و تیبولطم زا جیاتن ،یا هداد شخرچ راب 9 اب یرام  یاه صخاش ساسا رب ،سیرتام نیا رب هوتع
 .دهد یم ناشن ار ن  یاه خساپ و همان شسرپ یالاب ییاور زین رما نیا .(0 لودج) تسا هدوب رادروخرب دصرد

 (MDI) ميقتسم تارييثات سيرتام یگدش هنيهب و تيبولطم هجرد - 5لودج
 گنهرف رتماراپ یارب یریذپریررت دصرد گنهرف رتماراپ یارب یراذگریرات دصرد تردت رتماراپ یارب یریذپریررت دصرد تردت رتماراپ یارب یراذگریرات دصرد شخرچ
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    زا لکماع رکه یریذکپریررت نازیم ،نوتس عمج و یراذگریررت نازیم ،لماع ره یاهرطس دادعا عمج ،عقاقتم سیرتام رد
 .(1 و 1 لوادج) دهد یم ناشن ار رگید لماوع

 MDI سيرتام يارب) تردق رتماراپ يارب Micmac یجورخ ساسا رب ريغتم ره نوتس و فيدر ريداقم عومجم -6لودج
 لیلحت (یریذپریررت) نوتس ریداقم  ومجم (یراذگریررت) فیدر ریداقم  ومجم فیدر رررم داعبا ریغتم

ردت
 ت

 یماظن تردت
m1 20 21 ریذپریررت 

m2 20 26 ریذپریررت 

m3 20 20 ربارب 

 یتوقح - یسایس تردت
pl1 26 27 ریذپریررت 

pl2 26 24 راذگریررت 

 یدااتتا تردت
e1 21 22 ریذپریررت 

e2 21 21 ربارب 

e3 22 23 ریذپریررت 

 
 تاعتقا و تینما

 

si1 25 23 راذگریررت 

si2 22 23 ریذپریررت 

si3 27 25 راذگریررت 

 ربیاس و تاعتقا یروانف
itc1 19 19 ربارب 

itc2 26 18 راذگریررت 

itc3 18 21 ریذپریررت 
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 (MDI سيرتام يارب) گنهرف رتماراپ يارب Micmac یجورخ ساسا رب ريغتم ره نوتس و فيدر ريداقم عومجم -7لودج

 لیلحت (یریذپریررت) نوتس ریداقم  ومجم (یراذگریررت) فیدر ریداقم  ومجم فیدر رررم داعبا ریغتم

نهرف
 گ

 نابز
l1 25 25 راذگریررت 

l2 25 22 راذگریررت 

l3 26 24 ریذپریررت 

 رنه و ندمت ،خیرات
 

hca1 26 18 راذگریررت 

hca2 25 23 راذگریررت 

hca3 23 29 ریذپریررت 

 یهاگشناد و یشزوم  ،یملع یاه یراامه
s1 24 23 راذگریررت 

s2 25 25 راذگریررت 

s3 24 23 ریذپریررت 

 یساملپید
 

d1 23 28 ریذپریررت 

d2 23 25 ریذپریررت 

d3 25 23 راذگریررت 

 اهراجنه و اه شزرا
vn1 25 28 ربارب 

vn2 23 28 ریذپریررت 

vn3 24 22 راذگریررت 
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    رادوکمن بکلات رد اکه   ن  شیاکمن .دوکش    یکم هدافتکسا  ارکگ زا لماوع یریذپریررت و یراذگریرات نازیم رتهب کرد یارب
    رد ار یباکیزرا دروکم یاکه صخاش تیعتوم 0 و 1 لاش .تسا (یریذپریرات -یراذگریرات) تااتخم روحم اب یموهفم
 .دهد یم ناشن گنهرف و تردت یاهریغتم دروم رد میقتسم تاریرات لیلحت
 رد .دهدیم ناشن ار متسیس یرادیاپان ای و یرادیاپ نازیم ،(یموهفم رادومن) یگدنکارپ هحفص رد اهریغتم شنکارپ و عیزوت هویش
-  متکسیس ماکن هب هک تسا هدش فیرعت شنکارپ زا  ون  ومجم رد ،Micmac رازفا مرن زا هدافتسا اب لباقتم تاررا لیلحت شور
    یکنعی .تکسا یکسیلگنا L  تروکص هب اهریغتم شنکارپ ،رادیاپ یاهمتسیس رد .دنتسه  ورعم رادیاپان یاهمتسیس و رادیاپ یاه
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      دوهکشم رکیغتم هتکسد هکس رادکیاپ ی اکه  متکسیس رد .دنتسه الاب یریذپریرات یاراد یخرب و الاب یراذگریرات یاراد اهریغتم یخرب
 :دنتسه
 (یدیلک لماوع) متسیس رب راذگریرات رایسب یاهریغتم .1
 لقتسم یاهریغتم .0
 (هجیتن یاهریغتم) متسیس یجورخ یاهریغتم .9
  یاکه متکسیس رد ،   لکباقمرد .تکسا هکدارا لبات حوضو هب زین اهن  شقن و صخشم تماک لماوع زا کیره هاگیاج ،متسیس نیا رد
   و دنتکسه هدکنکارپ هحفص یرطت روحم لوح رد اهریغتم ،متسیس نیا رد .تسا رادیاپ یاهمتسیس زا رتهدیچیپ تیعضو ،رادیاپان
     ار یدکیلک لکماوع ییاکسانش و یباکیزرا هک دنهدیم ناشن ار یریذپریرات و یراذگریرات زا ینیبانیب تلاح عتاوم رتشیب رد اهریغتم

 .(Gudet et al., 2003) دیامنیم لاشم رایسب

 
 3091 ،ناگدنسیون :عینم   تردق رتماراپ يارب (MDI) ميقتسم تاريثأت سيرتام يريذپريثأت و يراذگريثات نالپ رد اهريغتم شنکارپ -1 لكش

 
091 ،ناگدنسیون :عبنم گنهرق رتماراپ يارب (MDI) ميقتسم تاريثأت سيرتام يريذپريثأت و يراذگريثات نالپ رد اهريغتم شنکارپ -2 لكش 3 

     .دنتکسه یریذکپریررت و ذوکفن نیرکت شیب یاراد دنراد رارت شنک هدودحم رد هک ییاهریغتم ،0 و 1 یاهلاش ساسا رب
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  اکهن  رد یرییغت ره و دنراد ییالاب یگتسباو مه و ذوفن مه هک دوشیم هتفگ یدنویپ یاهریغتم ،اهریغتم نیا هب ،عتاورد
  و ذوکفن نیرت شیب یاراد ،دنراد رارت راذگ هدودحم رد هک ییاهریغتم ،نینچمه .دوشیم اهریغتم ریاس رد رییغت هب رجنم
    و لقتکسم یاکهریغتم هکک تسا رکذ نایاش .دوشیم هتفگ لقتسم یاهریغتم ،اهریغتم نیا هب .دنتسه یریذپریررت نیرت مک
  و یریذکپریررت نیرتشیب یاراد ،دنراد رارت شنکاو هدودحم رد هک ییاهریغتم .دنتسه رادروخرب ییالاب ذوفن زا ،یدنویپ
      رارکت لکعفنم هدودکحم رد هکک ییاکهریغتم .دوشیم هتفگ هتسباو یاهریغتم ،اهریغتم نیا هب .دنتسه یراذگریررت نیرتمک
 .دوشیم هتفگ راتخمدوخ یاهریغتم ،یاهریغتم نیا هب .دنتسه یریذپریررت و یراذگریررت نیرتمک یاراد ،دنراد
  هکب ، گکنهرف و تردت رتماراپ هب طوبرم یاهریغتم شنکارپ ،روف رد هدش هدارا یرادیاپان و یرادیاپ فیرعت هب هجوت اب
   .دنتسه رادیاپان عتاورد و یرطت تروص

 
 3091 ،ناگدنسیون :عبنم   تردق رتماراپ رد (تاريثات نيرت يوق ات تاريغت نيرت فيعض فيط) اه نآ نيب طباور و اه صخاش نيب ميقتسم تاريثأت -3 لكش

 ،  تکسا صخکشم  ارگ نیا رد هک روطنامه .تسا هدش هداد ناشن رگیدای رب تردت رتماراپ داعبا تاریررت ،9 لاش رد
  تبکسن هب تاریررت ،یب   خ اب  سوتم تاریررت ،یاشم  خ اب فیعض تاریررت ،یب  نیچهطقن اب فیعض رایسب تاریررت
   ناکمه هکب 4   لاکش رد نیکنچمه    .تکسا هدکش هداد ناکشن زمرت  خ اب یوت رایسب تاریررت و یب  گنررپ  خ اب یوت
   .تسا هدش هداد ناشن رگیدای رب گنهرف رتماراپ داعبا تاریررت ،تروص

 
 3091 ،ناگدنسیون :عبنم گنهرف رتماراپ رد (تاريثات نيرت يوق ات تاريغت نيرت فيعض فيط) اه نآ نيب طباور و اه صخاش نيب ميقتسم تاريثأت -4 لكش
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   نیکب ماکظن رد دوجوم تیعضو رییغت تهج رد ،ناتسلگنا روشک لابت رد ناریا.ا.ج یجراخ تسایس درایور هک اجن  زا
      زا سکپ نارکیا یجراکخ تکسایس یاکه  یکگویو نیرکتمهم زا یای یللملانیب یاهتردت ربارب رد تمواقم ؛تسا للملا
 رد ، ناتکسلگنا اب ناریا.ا.ج  باور رب راذگررا یاهریغتم لک نایمزا ،ورنیمه زا .دوریم رامش هب یمتسا  تقنا یزوریپ
 ،  رکگید یکخرب و دنتسه طابترا رد ناریا.ا.ج تینما اب میقتسم ترواب اهن  زا یخرب ،گنهرف و تردت رتماراپ ود بلات
  تکیفرف ، هدکش رکذ یاهریغتم زا یخرب هک تسا رکذ لبات .دنراد یراذگررا روشک یلم تینما رب میقتسمریغ تروص هب
 .دنراد ار ناریا.ا.ج تیمکاح هیلع فلتخم حوطس رد دیدهت هب ندش لیدبت
 يريگ هجيتن و ثحب
     رکب راذکگریررت لکماوع یکسررب هچن  هک تسا یرورض هتان نیا رکذ ،راک نیا هجیتن نایب و جیاتن ییاهن لیلحت زا شیپ
- یکم زیامتم ،تسا هدش ماجنا هنیمز نیا رد هک یرگید یاهشهووپ ریاس اب شهووپ نیا رد ار ناتسلگنا اب ناریا  باور
          نتفرکگ رکظن رد اکب رگیدکمه یور رکب لکماوع ککت ککت یریذکپررا و یراذگررا  باور دنمماظن لیلحتوهیزجت ؛دزاس
  یراذکگریررت ،        لکماوع رکگید رکب لکماع رکه میقتکسم یراذکگریررت رکب هوتع هک یروطب ،تسا ناریا یسایس یایفارغج
   هکب اکهری غتم و لکماوع نیب  باور یوگلا بلات ،تیاهنرد و هتفرگ رارت هبساحم دروم رگیدمه رب زین لماوع میقتسمریغ
 .تسا هدش صخشم گنهرف و تردت یاهرتماراپ کیافت
    هکک هاگدکید نیرکت   لوادکتم .تکسا رروکم ، تکلود ره یجراخ یاهتسایس  اونا ذاختا رد اهریغتم زا یاهدیچیپ بیکرت
    هکب یرکظن  وچراکچ نیا .تسا کیستکوئن ییارگعتاو هیرظن ،تسا اهریغتم و لماوع نیا هدننکعیمجت و هدنریگربرد
   زا یرکتهب مکهف ،     نارکیا یکلخاد تکسایس هکب یکهد لاش رد لخاد حطس یاهریغتم شقن هب رروم یشخب تیلماع لیلد
 رد ،  گکنهرف و تردکت هلمج زا روشک لخاد حطس یاهریغتم شقن یسررب ،ورنیا زا .دهدیم تسدب یجراخ تسایس
 .تسا هتفای شهووپ تیلبات ،ناریا یسایس یایفارغج شقن نتفرگ رظن رد اب ،ناریا یجراخ تسایس دنور نتخاس رراتم
  هدکنی  ،  فکلتخم یاکه  هکبنج زا ناوکتیم ،4091 لاس رد 1+0 یاهروشک نایم هتفرگ تروص یاهتسه قفاوت هب هجوت اب
 دروم گنهرف و تردت رظنم ود زا ناتسلگنا و ناریا  باور ،قیقحت نیا رد .درک ینیبشیپ ار ناتسلگنا و ناریا تابسانم
   تروکص روکشک ود نیا  باور رب لمتحم یاهویرانس یسررب و یهووپهدنی  هاگدید اب یسررب نیا .تفرگ رارت یسررب
 .تسا هتفرگ
 ،      تردکت رتماراکپ رکظنم زا ناتکسلگنا و نارکیا  کباور رب رروم یاهصخاش صواخ رد ،هدم  تسدب جیاتن هب هجوت اب
    هکب یجراکخ تکسایس نیرتکد رد یرگنزاب و ارگدرکراک یسایس تیریدم لامعا اما درادن ار یمهم شقن یماظن تردت
   دکیدج لکسن یاههمانتقفاوم و یتوقح دیدج یاهمیژر زا هدافتسا تمس هب تکرح نینچمه و تردت یگدنکارپ تلع
    و اکهداهن راکوزاکس زا یدکنم     هرکهب یلکروکق هکب و سیراکپ یتکسیز  یحم قفاوت ،هناگ4 حیاول ،ماجرب ریظن یللملانیب
    رد .تکسا ناتکسلگنا و نارکیا  باور رب یتوقح - یسایس تردت راذگررا و مهم یاهصخاش زا یللملانیب یاهنامزاس
    یلداکسم لکاف و لکح قیرق زا یلم تینما حطس ءاقترا یاهصخاش ،تردت رتماراپ رظنم زا تاعتقا و تینما هزوح
  مکسیل  هدکیا ،     روکشک یناکهج و یکلخاد  یارکش دروکم رد یراف ناگبخن  امجا مدع ،دح زا شیب یگدزتسایس دننام
 -   یکگنهرف یاکه هویکش زا تسردان یرادربوگلا و یدااتتا عفانم هویوب یلم عفانم هب ندادن تیولوا ،مسیلوپوپ ،یقارفا
 تادیدهت یلصا صخاش ناونع هب یماظن و یدااتتا تردت یزاسرثکادح نینچمه و هتفای هعسوت یاهروشک یدااتتا
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   ماکجنا و نیباکم یف  باور یزاس یداع رد یلصا دربهار ناونع هب یللملانیب یاهمیرحت زا یشان ،ناریا یجراخ تینما
   .دنکیم یزاب ار یتایح و مهم یشقن ناتسلگنا و ناریا  باور رب ،حطسمه و ربارب تارکاذم
 ، یکهووپهدنی  لدم زا هدم  تسدب ییاهن جیاتنربانب هک درک نایب دیاب گنهرف رتماراپ رظنم زا اهصخاش لیلحت دروم رد
    مکهف  وچراکچرد و نارکگید یارب مهف لبات نابز قیرق زا یجراخ تسایس و  باور رد ینوگرگد داجیا یارب شتت
  .دراد یکساسا و مهم شقن ناتسلگنا روشک اب ناریا  باور رب هک تسا نابز متی  مهم یاهصخاش هلمج زا یناهذالانیب
  رکب راذگررا یاهصخاش زا زین نامتفگ لیلحت هک دهدیم ناشن لدم یاهیجورخ هک تسا یرورض هتان نیا رکذ هتبلا
 ،   امنیکس هکلمج زا یرکنه ثاریم کارتشا و لدابت صخاش ،رنه و ندمت ،خیرات هزوح رد .تسا ناتسلگنا و ناریا  باور
 و IT   هزوکح رد نیوکن یاهیروانف زا یدنمهرهب قیرق زا یرگشدرگ زین و یتسد عیانص و یشیامن یاهرنه ،یقیسوم

ICT یکگنهرف یاکه    تتکدا داکجیا متکک کی رد و یناهج یاههناسر و یاهراوهام یاهنویزیولت و تنرتنیا هلمج زا  ، 
- صخاکش هلمج زا یمومع یساملپید هعسوت ،یساملپید هزوح رد .تسا ناتسلگنا اب ناریا  باور رد صخاش نیرتمهم
 .تسا ناتسلگنا اب ناریا  باور رد مهم یاه
   زا یکفلتخم یاکه    صخاکش هکک دکش صخکشم ،قیقحت نیا رد هدش ارجا لدم زا هدم  تسدب یاهیجورخ هب هجوت اب
  و لکیلحت ،   ککت ککت اکه  صخاکش نکیا هک دنتسه رروم ناتسلگنا روشک و ناریا  باور رب گنهرف و تردت یاهرتماراپ
    یاکشگراک  کباور یرارکترب و موادت رد دنمشوه تردت شقن ،دنمشوه تردت موهفم هب هجوت اب نیاربانب .دش یسررب
 .دوشیم تابرا و حضاو ،ناتسلگنا و ناریا نیبام یف
 رد ،  دنتکسه رروکم گنهرف و تردت یاهرتماراپ رظنم زا ناتسلگنا روشک اب ناریا  باور رب هک هدم  تسدب یاهصخاش
     دنتکسه هکیجوت لکبات زکین ،دوب قیقحت نیا رد هدافتسا دروم یرظن  وچراچ هک کیستکوئن مسیلادر یرظن  وچراچ
  رد ن  زا رکتارف و یجراخ تسایس نییبت رد هک تسا للملانیب  باور رد رار  زا یاهعومجم ،کیستکوئن مسیلادر اریز
     یجراکخ تکسایس یزاورپدکنلب و هرتکسگ ات تسا ن رب و دننکیم هدافتسا ییارگعتاو شنیب زا للملانیب  باور حیضوت
     ار یماکظن تردکت هکنیمز رد اکهیدنمناوت هویوب و للملانیب ماظن رد ن  هاگیاج زا یشان تسخن هلهو رد ار روشک کی
    ارکیز تکسا هدکیچیپ و میقتسمریغ یجراخ تسایس رب اهیدنمناوت نیا ریرات هک دراد دیکات لاح نیعرد و دهد شیازفا
     دوکجو رکب دکیکات هکیرظن نیا رد عتاورد .دنوش نییبت اهدحاو حطس رد یجنایم یاهریغتم قیرق زا دیاب ماظن یاهراشف
      نکیا رد دروکم لدکم یکجورخ زا هدکما تسدب یاهصخاش و تسا للملانیب  باور رب یلخاد لماوع رتشیب یراذگررا
 .تسا بلطم نیا دیوم زین هلاسر
  ار بکلطم نیا دیاب ،تسا یتاعلاطم متسیس ندوب رادیاپان هدنهد ناشن جیاتن هک اجن  زا هک تسا یرورض هتان نیا رکذ
   دروکم متکسیس ،  گکنهرف و تردکت یاهرتماراپ زا کی ره یارب هدش فیرعت یاه متی  رد رییغت اب هک تشاد زاربا ادکوم
 تسایس رد رییغت ،نیاربانب .دش دهاوخ دایز تارییغت شوختسد ،تسا ناتسلگنا و ناریا نایم هطبار اجنیا رد هک یسررب
 .دشاب الاب قطنم و رافت یور زا و طایتحا بناج اب دیاب یجراخ
 اهداهنشيپ
  هکطبار ، یکت  تاقیقحت یارب دوشیم داهنشیپ ،تسا یسایس تابسانم یاراد یفلتخم یاهروشک اب ناریا هان  هب هجوت اب
 .دوش یسررب اهمتی و اهرتماراپ ریاس اب زین و یسایس یایفارغج موهفم بلات رد اهروشک ریاس اب ناریا



 1199 راهب ،مود هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 555

   عبانم
     یتاکقیقحت و یکشزوم  هکسسوم :نارکهت ،(9091) ، نارکیا یمتسا یروهمج یارب یتاعلاطم :دنمشوه تردت رب یدم رد ،نیدلا ماسح انش  

  .یعافد عیانص
 .حلسم یاهورین ییایفارغج نامزاس ،نارهت ،ناریا یاهزرم رب دییکرت اب ؛زرم یایفارغج (0391) نسحدمحم ،یمان و دمحم ،یرابخا 
 .جیسب تاقیقحت و تاعلاطم هداشهووپ ،(1391) ،ناتسلگنا دیدج همکاح تئیه نامتفگ رب یلیلحت ،دمحم ییالوت 
 .ریبک ریما ،یسایس یایفارغج ینابم و لوصا ،(0391 ( ،هرد ،ردیحریم

  لاکس ،دربهار و سلجم همانلاف :نارهت ،یراتخاس لیلحت شور اب ناریا لداسم یهووپ هدنی  (0091) دماح ،نایبلاق و یدهمدمحم ،ییالوم
 .09-0 صص ،13 هرامش ،90

Asan, S. (2007). Qualitative cross-impact analysis with time consideration. Technological Forecasting 
and Social Change, 74(5), 627-644. 

 Aigerim Raimzhanova, “ Power in ir: Hard,soft and Smart,2015, institute for cultural diplomacy and 
the university of bucharest 

Armitage, Richard. “A Smart Power, More Secure America”, CSIS Commission on Smart Power, 
Washington D.C, 2007. 

Godet,A.J.,Meunier,M.F.,Roubelat,F.,(2003). Structural analysis with the MICMAC method & actors 
strategy with MACTOR method, Futures Research Methodology, No.2. 

Ripsman, Norrin. (2009).N eoclassical realism and domestic interest groups, in Steven Lobell, Norrin 
Ripsman & Jeffrey Taliaferro )eds.(Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy, 
Cambridge:Cambridge University Press. 

Nye, Joseph. “Soft Power” (New York: Public Affairs, 2004):18. 
“Smart power in US-China relation”, A Report of the CSIS Commission on China, 2007, at: 

http://csis.org/publication/smart-power-us-china-relations. (25 September 2009) 
Mohammad Nia, Mahdi. (2010) "Understanding Iran’s Foreign Policy: An Application of Holistic 

Constructivism. Turkey", Alternatives Turkish Journal of International Relations, Vol.9, No.1, pp. 
148-180. 

Neack, L. (1995). Foreign policy analysis: continuity and change in its second generation. Prentice 
Hall. 

Rowland, J., Rice, M., & Shenoi, S. (2014). The anatomy of a cyber power. International Journal of 
Critical Infrastructure Protection, 7(1), 3-11. 

Walker, S. G., & Malici, A. (2016). Role Theory and Role Conflict in US-Iran Relations: Enemies of 
Our Own Making. Routledge. 

Beckley, M. (2012). China's century? Why America's edge will endure. International Security, 36(3), 
41-78. 

Herrington, L., & Aldrich, R. (2013). The future of cyber-resilience in an age of global complexity. 
Politics, 33(4), 299-310. 

Marsh, S. (2003). The United States, Iran and Operation ‘Ajax’: Inverting Interpretative Orthodoxy. 
Middle Eastern Studies, 39(3), 1-38. 

Wells, M. C. (1999). Thermidor in the Islamic republic of Iran: the rise of Muhammad Khatami. 
British Journal of Middle Eastern Studies, 26(1), 27-39. 

 
 
 
 
 
 


