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 چکيده
واجد ابعاد  ياسترد. سپذيهويت و انسجام ملي مبتني بر فضاي جغرافيايي مربوطه از عنصر سياست تأثير مي

به نظر  يراخ ۀکه در ده هاييياستس ينتراز مهم يکيهستند  يقابل بررس يزمختلف ن هايينهمختلف و در زم

 ايهسته ياستبوده و به گفتمان حاکميت و اجتماع مبدل شده، س يرتأث يو انسجام مردم دارا يتبر هو رسديم

 بر ايران اسالمي جمهوري ايسياست هسته يرتأث ييو شناسا يبررس ياساس اين پژوها در پ يناست. بر هم

 اير پژوها حاضر از روش کتابخانههدف، د ينتحقق ا ي. براباشديايرانيان م ملي يتانسجام ملي و هو تقويت

 ياسيعلوم س ياسي،س ياينفر از متخصصان و صاحبنظران جغراف 72از نظرات  واستفاده شده  يمايشيپ -يکم يزو ن

 SPSS يها با استفاده از نرم افزارهاشده استخراج و داده يع. سپس پرسشنامه توزيداستفاده گرد يو علوم اجتماع

بر  ايهسته يانرژ ياستآن است که س يانگرب هايافتهقرار گرفته است.  يلو تحل يهمورد تجز SMART PLSو 

و  «هاتاکتيک» ،«هاگفتمان»در سه قالب « کارهاي اقناع مردمسازو» ۀبه واسط يمعنادار يرتأث يمل يتانسجام و هو

 اقناع و ايزي سياست هستهساآن است که ج.ا.ايران براي گفتمان يانگرب هايافته ينداشته است. همچن« ابزارها»

گوناگون همچون صدا و سيما و تريبون ائمه جمعه استفاده کرده است و بازيگران سياسي  ياز ابزارها اجتماعي

توجيه و تفسير  يو فرامل يشده دولت را با اغراض و اهداف سياسي در فضاي جغرافيايي ملنيز تصوير معماري

 . دانکرده
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 .مقدمه1

سئله       اجزاي بارزترين از يکي عنوان به ايران،.ا.ج ايسياست هسته     سياست ملي، به مهمترين م

  عموم زندگي بر ايعمومي کشـــور تبديل شـــده و راهبردهاي اتخاآ شـــده آن، تأثيرات عمده

ست. اتخاآ راهبردها    ايج بر ايراني شهروندان  شته ا سته     يگذا ست انرژي ه  ايران،.ا.ج ايسيا

شورها  ساير  اقدامات متقابال و شده  خارجي نيروهاي تحريک به منجر دات نيروهاي  تهدي و ک

س  يابيروني، موجب در پ ست گرفتن تدابيري براي  سته  يانرژ يا شد. بطور مثال    ايراندر  ايه

ــت   تدابير،  رفتارها،   يتيجه ن ،«ها اعمال تحريم »يا  « مذاکرات » ــياسـ   متقابل   هاي واکنا و ها سـ

در  ايهســته ياســتاســت. براي نمونه انعکاس ســ يالمللينو ب يســطم مل ياســيســ بازيگران

ــت ر يداهاي  کاند   يمناظرات انتخابات    ــاد  ي،جمهور ياسـ بر  يخارج  هاي يمتحر يتبعات اقتصـ

شان از   ي،مل هاييماييراهپ يدر تمام ايهسته  ياز انرژ منديمردم بر بهره يدمردم، تأک يزندگ ن

 است.   يو عموم يگفتمان مل يکبه عنوان  ياستس ينا يلتبد

برجام( وارد  -)موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک   ينبا توافقنامه و اي،هسته  يپلماسي د فرايند

  يزآن ن يراتپژوها تالش شد تا تاث  ين، که در ا(Mosallanejad,2016:50)شد  يديمرحله جد

 .يردمورد سنجا قرار گ يمل يتو هو يبر انسجام مل

بوده  يرگذارتأث يرانمردم ا يو انسـجام مل يتبر هو ايهسته يدر موضوع انرژ يمل سياست

گذار يرتاث يانسجام مل يژهمردم به و يهبر روح يمل هايياستغـالب راهبـردها و س يرااست. ز

شدن يشدن و معرفانسان به شناخته يعيطب يازاز ن« بودن يچه کس» يبه معن يتبوده است. هو

است که افراد،  يفرهنگ اييدهو پد ينمادساز ينوع يت،. هوگيردينشات م ييجا يا يزيبه چ

اتخاآ  يگراناز د يزخود و تما يتاحراز موجود براي هامکان ياها، اقوام گروه

هستيم و نه چه « چه»از  در موضـوع هويت آنگاه که ما (.Mojtahedzadeh,1998:130)کننديم

 ,Hafeznia and others)شويموارد حوزه علم جغرافيا مي م،کنيهستيم صـحبت مي« کسي»

ها، از شاخصه يارا مجموعه يمل يتهو ياسي،س ياياز کارشناسان جغراف يبرخ(. 2012:109

کننده يکپارچهبخا و يتهو يمثبت نسبت به عوامل، عناصر و الگوها يهاها و نگرشياگرا

 يک ي،مل يتمعتقدند که هو يزن يا. عدهانندديم ياسيواحد س يککشور به عنوان  يکدر سطم 
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 يبترت ينبه نام ملت است. به ا يايدهپد يريگاز شکل يو ناش يدجد يو اجتماع ياسيس يدهپد

 ياسيس يايدر جغراف «يسازملت»پايه و اساسي موضوع  از مفاهيم «يتهو»آشکار است که بحث 

ها ملت يانسبب بروز رقابت م ندتوايم يمل يتهو يهاحال با ورود شاخص ينست و در عا

 شود.يم يو فرامل يروابط قدرت در عرصه مل يريگامر منجر به شکل ينگردد و ا

پذيرد. با بررسي ابزار سياست ملي مبتني بر فضاي جغرافيايي از عنصر سياست تاثير مي هويت

 يو چگونگ يمل يتگيري فضاي جغرافيايي، بحث هوشکل هاي سياسي، کيفيتو کنا

 يمل يتهو(. Hafeznia and others,2012:110)باشديقابل تأمل م ياستآن از س يرپذيريتأث

 يتتابع يکه دارا ياساس همه افراد ينبه نام کشور است و بر ا ياسيواحد مستقل س يکبر  يردا

مربوط به  يبحث يمل يتمنظر هو يندارند. از امربوط به آن کشور را  يمل يتباشند، هو يکشور

ساز نائل آمدن به قدرت تقويت هويت ملي زمينه(. Ghasemi,2004:155)است ياسيس يايجغراف

 يتهو کننديم سعي همواره هادولت بنابراين (Heidari and Heidari Bani,2014:77)ملي است

دولت بر  يمل ياسترت گرفته، سصو يقاتتحق يکنند. مطابق برخ يتمردم خويا را تقو يمل

 يو انسجام مل يتبوده، در تقو تريبوده بدين صورت که هرچه دولت قو يرگذارتأث يانسجام مل

 يا يمذهب يابه گرا ابستهدولت و يمل هايياستس همچنين. است کرده عمل ترموفق يزن

دولت از (. Mazaheri and mollaei, 2014:143)مؤثر بوده است يمل يتبر هو يزن يوناليستيناس

 ياسيبه کشور و نظام س يآورد که وفاداريم يدانسجام در جامعه پد ينوع يمل ياستس يقطر

 يگربرابر د رو د آورديم يدحس مشترک در جامعه پد يکند. لذا نوعمي يتمربوطه را تقو

ه تنها در دولت ن يندهد. بنابرا ياخود را افزا يتکرده تا مشروع يجادا يتيهو يها مرزبنددولت

گام بر  يزدادن به خود ن يتکند بلکه در مشروعيم ينيآفرنقا يملّ يتبه هو يدهشکل

 الآهانياينکه به صورت ب يو مل يها و منافع جمعيتساخت هو(. Bigdeli,2008:17)دارديم

 Mahdian and)سازديم يلدستخوش تعد يزها را نشود، رفتار دولتيم يجادا

others,2017:206.) 

 :Zahiri,2001)همواره از درجه اهميت باال برخوردار بوده يرانيانا يندر ب يمل يتهو احساس

در تنگنا قرارگرفتن مردم بواسطه  يد،شد هاييماعمال تحر اي،با گسترش مسائل هسته يول (56
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 يهادولت يتوسط برخ ينانهبيرواقعغ يکردهايها و تورم و اتخاآ رويمتق يچند برابر ياافزا

شده باشد. اما طبق  يرسد اين احساس هويت ملي دچار نوساناتبه نظر مي يران،ا. ا ج.

 يننشده است. بنابرا يلو تحل يبررس ينوسانات بصورت علم ينانجام شده، روند ا يجستجوها

و  يتبر هو يرگذاريتاث يعني يگريد يهاز زاو ايهسته ياستموارد باال باعث شد تا مسئله س

 .يردقرار گ يبررسمورد  يانسجام مل

 :رفتهگ هاي قبلي حول چهار موضوع صورتمشخص شد پژوها يشينپ هايبررسي پژوها با

  طلبي،و اصالح يياصولگرا هايياست( تفاوت س1 

  ها،يتمرتبط با هو هايياستها و سدولت يت( تمرکز بر هو2

 شهروندان، يتدر هو يتحاکم هايياست( نقا س3

 .ياسيو اعتماد س يم ملو انسجا يت( روابط هو4

( 1394)يو توپچ يياست توسط طباطبا ي: پژوهشطلبيو اصالح گرايياصول هايياستتفاوت س

 مقايسۀ به آن در و است گرفته صورت هادولت ايهسته يانرژ هايياستدر خصوص س

 يدرس يجهنت اين به و شدهپرداخته ييگرادر دوران اصالحات و اصول ايران ايهاي هستهياستس

را به  ييهاياستس يران،ج.ا.ا ايهسته يبرنامه با رابطه در گراو اصول طلبکه دو جناح اصالح

را بعنوان نهاده  يو فکر يدتيبوده و اصول عق يو جناح يفکر ياز مبان ياجرا گذاشتند که ناش

ها، آن يو جناح يفکر يهاکردند. با توجه به تفاوت يرانج.ا.ا يخارج ياستس يستموارد س

 يبه برنامه  يابيمتفاوت اما هدف هردو که همان دست يلحاظ روش زدو ا ينا هايياستس

 يتبر انسجام و هو ايهسته ياستس يرپژوها تأث يناست مشترک بود. در ا ايهسته يزآمصلم

 مورد سنجا قرار نگرفته است. يمل

( در 1393زاده و بهستاني): اميرهايتهو ينمرتبط با ا هايياستها و سدولت يتتمرکز بر هو

که در  يدندرس يجهنت ينبه بررسي سياست هويت در دوره معاصر ايران پرداخته و به ا يپژوهش

 يتهو ي،باستان و در دوران بعد از انقالب اسالم يراندر قالب ا يمل يتدوران قبل از انقالب، هو

فاقد  يرانا يخطول تار در يتيحاکم سياست. است داشته يتجل ياسالم -يرانيبه صورتِ ا ملي

که  رسنديم يجهنت ينبه ا ي( در پژوهش1392)ييو مال يمظاهر ينانسجام بوده است. همچن
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دولت بوده است. با  يتيهو يکردهايمتاثر از رو يقاًعم يرانا يخارج ياستس هايگيريجهت

با  يمنطقدولت نه در تعامل  يتيهو يفتعار ي،مدن يفقدان نهادها ياضعف  يلوجود به دل ينا

آثار  ينديفرآ ينحاکم شکل گرفت. چن ياسينخبگان س يهابراساس نگرش يشترملت، بلکه ب

 . يدکشور گرد يمنافع مل ييعداشته و سبب تض يرانا يخارج يگذارياستبر س يانباريز

به طور عام  «ياستس»به  يزپژوها ن ينشهروندان: ا يتدر هو يتحاکم هايياستنقا س

( تحت عنوان 1387)بيگدلي پژوها. است نداشته ايهسته ياستبه س توجهي و پرداخته

مؤثر  يملّ يتهو يجادکه دولت نه تنها در ا يدرس يجهنت ينبه ا «يمل يتمدرن و هو يهادولت»

 يندارد. در چن ييبسزا يتتسلط بر جامعه اهم ينت دادن به خود و تضمياست؛ بلکه در مشروع

رهبران دولت  يافتند،ط است و جوامع حول آن سازمان که ساختار دولت ساختار مسل ييفضا

دولت بر  ياستس يرتأث يهفرض يندارند. بنابرا يملّ يهااسطوره يبنددر مفصل يمهم يگاهجا

به اين نتيجه دست يافت که  يدر پژوهش يز( ن1395)نژاديشد. مصلّ ييدتأ يمل يتهو

 موضوع لذا. است المللاي و بينطقهگذاري انسجام دروني پاسخي به تهديدات محيط منسياست

يي، اعتماد سياسي، همزيستي زداتنا مانند موضوعاتي با راهبردي حوزه دروني انسجام

 ۀرابط يبه بررس ي( در پژوهش2015) اينآميز، تعامل سازنده و... پيوند يافته است. کارنمسالمت

 يانان داد که با ورود دانشجوپرداخت و نش يمل يتو هو المللييندر روابط ب يانتحرک دانشجو

تحت تاثير قلمرو  يگر،و از کشوري به کشور د يگرقلمرو د يکبه  ياييقلمرو جغراف يکاز 

گوناگون باعث  هاي. امّا تفاوتگيرنديقرار م يمتفاوت يو فرهنگ يزبان يتمتفاوت، هو ياسيس

سبت به تفاوت ن يانو سبب درک دانشجو گردديم يزخود ن يمل يتهو يرشدر پذ يتمشروع

 شود.مي يگرانخود با د

دهد که حداقل نوع انسجام يپژوها نشان م ين: اياسيو اعتماد س يو انسجام مل يتروابط هو

 ياسيس يدر طول زمان الزم است و نهادها ياسيس ينهادها يجادا يجامعه برا ياعضا ياندر م

 ييکشور اروپا 18 يبر رو هستند. پژوها يرگذارتأث يو انسجام مل يتدر مقابل بر هو يزن

 ياسيو اعتماد س يمل يتهو ينو معنادار ب يممستق ۀرابط يانگرآن ب نتايجسنجا شده و 

 .(Berg and Hjerm,2010)است
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حاصل است که به صورت خاص درباره  يجهنت ينا يو خارج يبا جستجو در منابع داخل بنابراين

مقاله  ينانجام نشده است. ا يپژوهش يمل يتبر تقويت انسجام و هو ايهسته ياستس يرتأث

مدرس  يتدر دانشگاه ترب ياسيس يايرشته جغراف يمقطع دکتر يمستخرج از رساله پژوهش

نشان  هايپردازد. بررس يپژوها م يو آمار يدانيم يبخا داده ها يينتب به حاضر مقاله. است

 .  استبوده  يرگذارتأث يمل يتانسجام و هو يتبر تقو يرانج. ا. ا ايهسته ياستدهد که س يم

 . روش تحقيق2

 ييناست که به تب ياديو از نظر هدف، بن يليتحل/يفيتوص يتپژوها حاضر از نظر ماه روش

( يران)کشور ايمشخص ياييجغراف يجامعه در فضا يفکر يدر شکل دادن به فضا ياستنقا س

 وريآگرد ساختهشنامه محققبر ابزار پرس يو مبتن يدانيپژوها به روش م ينا يهاپردازد. دادهيم

از متخصصان و  72 ينکرونباخ، ب يبا آلفا يابيمورد نظر پس از اعتبار رسشنامهشده است. پ

 گيرينمونه يقکه از طر يو علوم اجتماع ياسيسياسي، علوم س يايجغراف هايصاحبنظران رشته

 يسازراج و فشردهپرسشنامه پس از استخ يهاشده است. داده يعانتخاب شدند توز يراحتماليغ

 يهايهقرار گرفته است. سپس فرض يلو تحل يهمورد تجز  Lisrelو  Spssافزار  با استفاده از نرم

 قرار گرفت. يينمورد تب يقتحق يجو نتا يابيپژوها مورد ارز

 يکارهاو سازو يمل يتهو ي،انسجام مل اي،هسته يانرژ ياست)سيرپژوها چهار متغ ينا در

)کامالً مخالف، يپنج پاسخ يکرتل يفبا ط متغير چهار هر که اندقرار گرفته اقناع( مورد سنجا

 . اندموافق و کامالً موافق( مورد سنجا قرار گرفته نظر،يمخالف، ب

 يحزب هايتنا ياسي،س يگرانباز يکرداز رو ايبا مجموعه يرمتغ ين: اايهسته يانرژ ياستس

ارائه و  ياسيمستندات س ينو همچن الملليينبط بروا ياسي،و س يخيتار يندهايدر کشور، فرا

در  يحزب هايتنا ياسي،س يگرانباز يکردمؤلفه رو 5 يمعنا که دارا ينشده است به ا يفتعر

که  باشديم ياسيمستندات س ينو همچن الملليينروابط ب ياسي،و س يخيتار رايندهايکشور، ف

 مورد سنجا قرار گرفت.  يهگو 10ا ب يرمتغ ينو در مجموع ا يهگو 2هر مؤلفه در قالب 
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 يي،فضا -يشعور مکان ي،مکان -ييمؤلفه احساس تعلق فضا 5 يدارا يرمتغ ين: ايمل يتهو

و هر  باشديم يناحساس افتخار به سرزم يني،تعلق به فرهنگ سرزم يني،سرزم يفحقوق و تکل

 مورد سنجا قرار گرفت. يهگو 10و در مجموع با  يهگو 2مؤلفه در قالب 

ارزش مشترک، منفعت مشترک و تعلق مشترک  يد،مؤلفه تهد 4 يدار يزن يرمتغ ين: ايانسجام مل

 هايمؤلفه يول يهگو 3در قالب  يکارزش مشترک و منفعت مشترک هر  هايکه مؤلفه باشديم

مورد سنجا قرار  يهگو 10با  يرمتغ ينو در مجموع ا يهگو 2و تعلق مشترک در قالب  يدتهد

 گرفت.

و ابزارها  هاتاکتيک ها،شامل گفتمان يفاقناع مطابق تعر ياقناع: سازوکارها يوکارهاساز

 گويه 4 قالب در هاگفتمان باشند،ياقناع م يسه مؤلفه از سازوکارها ۀدهند يلکه تشک باشنديم

مورد  يهگو 14با  يرمتغ ينو در مجموع ا يهگو 5و ابزارها هر مؤلفه در قالب  هايکتاکت يول

 ا قرار گرفت.سنج

. سپس با مراجعه به يدانجام گرد آزمونياپ يپرسشنامه، در مرحله يايياز اعتبار و پا اطمينان

اساتيد و متخصصان، اصالحات و تغييرات مورد نظر اعمال و پرسشنامه نهائي تدوين شد. روش 

در خصوص نفر از متخصصان داده شد تا  8شده به  يصورت بود که پرسشنامه طراح ينکار به ا

و پس از اصالحات انجام شده، اعتبار  يندنما يمورد نظر داور يرمتغ يبرا هايهگو“ بودن بمناس”

قرار گرفت. پس از دو مرحله اعمال  يدبر روش الوشه، مورد تأئ يو اعتبار محتوا مبتن يصور

که در  يدکرونباخ محاسبه گرد يآلفا ياييپا يبرا يت،کارشناسان، در نها يشنهادياصالحات پ

 .باشدي( قابل مالحظه م1)جدول
 پژوهش يرهايکرونباخ متغ يآلفا يزان(: م1)جدول

 آلفاي کرونباخ متغيرها

 796/0 ايسياست انرژي هسته

 820/0 سازوکارهاي تقويت انسجام ملي

 753/0 سازوکارهاي تقويت هويت ملي

 702/0 سازوکارهاي اقناع مردم  
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 ينظر ي. مبان3

 ياسيو س ياجتماع يي،ناميسم فضادي يهنظر .3-1

جامعه و سياست داراي  يايي،جغراف يارائه شده است. فضا ياتوسط محمدرضا حافظ ن يهنظر اين

. است ديگري تغيير باعث هامتقابلند و تغيير هر کدام از اين مؤلفه يراتتحرک و پويايي و تاث

معه و سياست را تحت تأثير جا به طور جبري در حال تحول است و متقابالً ياييجغراف فضاي

شود. بنابراين يرا سبب م ياستدر س ييرتغ ييو فضا ياجتماع تغيير. کندتغيير مي ارخود دچ

بشر  ياجتماع/ييسياست بايد تحول پيدا کند تا متناسب با زمان خود جوابگوي نيازهاي فضا

ديناميسم اجتماعي و باشد. در واقع ديناميسم سياسي، هم به عنوان علت و هم به عنوان معلول 

 Hafeznia and)شودمي جامعه در عمومي تعادل باعث امر همين و کندفضايي عمل مي

others,2012:113.) 

همواره بين سياست و فضا رابطه وجود دارد. سياست به واسطه حمايت از ايدئولوژي و به وسيله 

 ها،جريان ها،شبکه ني،انسا جامعه از متشکل که فضا بر تصميم مجري و سازنهادهاي تصميم

 و جغرافيا بر سياست تاثير. پذيردمي تاثير آن از و گذاردو نظاير اينهاست تأثير مي هاساخت

: کنند عنوان که برده پيا بدانجا تا را دانانجغرافي از برخي سياست، بر جغرافيا تاثير طور همين

 .است سياسي دانا چيز هر از قبل جغرافيا

  دنبال را خود خاص هايسياست و کندافزاري در جامعه عمل ميان بخا نرمايدئولوژي به عنو

 سياست. هستند تاثيرگذار جغرافيايي فضاي در خود، قبول مورد هايسياست تصويب با و کند مي

 رابطه يکديگر با همواره فرم، عنوان به جغرافيايي فضاي ساختار و فرايند عنوان به ايدئولوژي و

دئولوژي و يا سياست باشد؛ زيرا همواره به اي از جدا موضوعي تواندنمي ضاف. دارند متقابل

  (.Hafeznia and others,2012:113)کندصورت سياسي و راهبردي عمل مي

 يرتحت تاث ياييجغراف هايدر مکان انساني هايکنا محصول عنوانبه ياييجغراف فضاي

به  ياسيس هاييدئولوژي. اشوديظاهر م يونآن به اشکال گوناگ يگرانمتفاوت و باز هاييشهاند

 يخاص خود را بر جا يراتتأث ياييجغراف يعمل در فضا يتگرعنوان نرم افزار هدا

و  يدئولوژيمتقابل ا يراتدهنده تأثيوندعامل پ(. Hafeznia and others,2012:9)گذارنديم
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ر همه مسائل د يکار اساسسازو گيري،يماست. تصم گيرييمو فضا، مسأله تصم ياستس

 هاييتفعال ييفضا يخود را در پراکندگ يراتتأث گيري،يمتصم يا،است. در جغراف ياييجغراف

 و افراد ها،گروه گيرييمرو حاصل تصم ين. از اسازديظاهر م ينيبه صورت نمود ع ي،انسان

است. نکته قابل توجه آن است که هر  ياييجغراف يمجدد فضا گيريشکل ها،سازمان

 گيري،يمدر هر تصم يعني پذيرد،يم يرو تفکر خاص تأث يدئولوژيا يا ياستس يکاز  گيرييمتصم

 يرگذارتاث کننديدر داخل آن عمل م گيرندگانيمکه تصم يو اقتصاد يفرهنگ يطي،مح يطهمه شرا

 است.

 ياسيمفهوم س يکمفهوم فضا را  يکال،از مکتب راد ينامدار فرانسو يلسوفلوفور، ف هانري

فضا  يراباشد ز ياستو يا س يدئولوژيموضوع جدا از ا يکتواند  يند. از نظر او، فضا نمدايم

فضا  يداست و تول ياجتماع يدتول يککند. فضا يعمل م يو راهبرد ياسيهمواره به صورت س

 يدتول يمختلف يفضاها ي،اقتصاد - ياسيمختلف س هاياست و نظام يتجار يد کااليمانند تول

 - ييتحرکات فضا يبر رو يراًکه اخ يقاتياز تحق ياريبس (.Shakooei,2002:298)کننديم

 کردن هماهنگ در هاو شبکه هايانجر يصورت گرفته است، آشکار کننده نقا اساس ياجتماع

 (.Hafeznia and others,2012:114)است ياساس هايفعاليت

 يبه فضا يبخشدر شکل ييدئولوژو ا ياستس يرگکننده حضور چشميتداع هاياندر واقع جر 

 است.  يايجغراف

 هايياستس يزکشورها و ن يو عموم ياساس ينگرفت که قوان يجهنت توانيم يهنظر يناساس ا بر

و متکامل داشته باشند تا بتوانند در برابر کنا فضا  ياجنبه پو يدثابت باشند و با يدنبا يزن يعموم

 يبه عنوان بخش يممق يگروه انسان يگرطرف دو جامعه، واکنا مناسب از خود نشان دهند. از 

 يبرا يمتفاوت يازهاين يو مکان يزمان يطاست که با توجه به شرا يناميکد ياز فضا، خود موجود

 ياستس ينآن باشد. بنابرا يازهاين گويجواب تواندينم يکثابت و استات يشده و فضا يجادآن ا

 يستز ياييجغراف يو فضا يجامعه انسان يازهاينو به روز باشد، که  پويا چنانآن يدهر کشور با

 (. Hafeznia,2008)آنها را برآورده کند
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 ييتكثرگرا يهنظر .3-2

که  يتيهو يهاگروه يانموجود م هايتفاوت يدتشد ياحفظ  ييتکثرگرا يتيهو ياستاز س منظور

 يناست. ا د،کنيم يبو ترغ يقرا تشو يتيهو يهاو حفظ مرزها و جداکننده گروه يتنوع گروه

 يم يزاتتما ياافزا ياقرار دارد و در کل به دنبال حفظ و  يسازدر مقابل همانند يباتقر ياستس

 باشد و بر دو قسم است: 

( طلبانهمساوات يي)تکثرگرامختلف يهاگروه ينب يتساو يجادبر ا يمبتن يياول: تکثرگرا قسم

و  ياستدر س يکنند وليرا حفظ مخود  يو ساختار فرهنگي استقالل هاگروه آن در که است

 يرتحميلي. بعالوه انفکاک آنها اساساً داوطلبانه و غگيرنديمتوازن قرار م يباًتقر ياقتصاد در حالت

  (.Huntington,2001:243)است

 يزاتها اگر چه انفکاک و تمااست که در آن گروه طلبانهيرمساواتغ ييقسم دوم: تکثرگرا

به  يشانا يانقدرت در م يسازمانده يول يند،نمايهمچنان حفظ مخود را  يو ساختار يفرهنگ

موارد، معموال  ينگونهها و عدم مساوات در اگروه يکنامتناسب است. مضافاً تفک ياديز يزانم

نابرابر توسط  ييتکثرگرا هاييستم. سيستشده است و داوطلبانه ن يزتجو يدولت ياستتوسط س

 يتهدا يد،نمايمجزا م يکديگراز  ياز جهت ساختار را يتيهو يهاکه گروه ييهاياستس

 يمتفاوت از رو يهااست که گروه يستميبرابر حاصل س ييتکثرگرا هايياستشوند. سيم

 هايياستکنند. اما سيم يو واحد ابراز وفادار مشترک يخاطر نسبت به دولت يبو ط يترضا

: يدگويم وندنبرگ شوند.يم يتوو تق يتتوسط اجبار دولت حما يشترنابرابر، ب ييتکثرگرا

و  يوستگياصل، در پ يکبه مثابه  يتو مساله هو يتيهو يهادولت در قبال گروه يهاياستس

طبقه حاکم  يتنوعات در قالب منافع ماد يناز ا ياريبس يکندارد. ل ياديانسجام دولت تنوع ز

 ي. وستا يم؛ قابل توضدر آن دخالت دارد يزن ياسيو س يکيتکنولوژ يطي،که عوامل متعدد مح

و  يتيهوجامعه چند يکها در گروه ينروابط ب يينها يتسپس در بحث از ساختار قدرت، ماه

  (.Huntington,2001:259)خوانديمربوط م يکديگرحاکم را با  ياستشکل س
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  يهمانندساز يهنظر .3-3

 هايگروه ياو  ينژاد هايچند جامعه، گروه يادو  يکه اعضا نمايديرخ م يزمان همانندسازي،

 دانندساز ميمنسجم اييدهرا ا يهمانندساز ينمواجه شوند. بنابرا يکديگرکوچکتر با  ياجتماع

بر آن شکل  هايدئولوژيدولت و ا هايياستآن حرکت کرده و س يبه سو چندهويتي جوامع که

 يبترک )به گفته بارت و توئل( عبارت است ازيهمانندساز هايياست. هدف سگيرنديم

جامعه  يک يجادو منفرد به منظور ا يزمتما هايگروه يو روان ياجتماع ي،فرهنگ يولوژيکي،ب

کل و چه  يکجامعه به عنوان  يدر شکل کامل آن چه برا ي. همانندسازيتيهو هايبدون تفاوت

 يدر فرانسه برا (.Kaviyanirad,2001:35)آيديکمتر حاصل م جامعهمشخص داخل  هايگروه

با فرهنگ  يشتريب يکه همانند يبه افراد يکهشد بطور يتالش فراوان يافراد بوم يمانندسازامر ه

 سياست (.Gillo,1998)شدندبرخوردار مي يباالتر يتنشان دادند، از موقع يفرانسو

که تالشا در جهت  روديبه شمار م يتيهو هايياستاز س يو ساختار يفرهنگ يهمانندساز

با توسل به  ملي اهداف و هاارزش يدر راستا يتيهو هايآرمان و هاحذف ارزش يا يلتبد

به دنبال  يتيهو ياستس ينو... است و در کل ا يفرهنگ ي،اجتماع ياسي،مختلف س يابزارها

مي باشد.  شوند؛يگروه مختلف با هم مواجه م ياچند جامعه  ياکه دو  يدر زمان يزاتکاها تما

 .يو بعد ساختار يدو بعد است: بعد فرهنگ يدارا ،ياجتماع ينديبعنوان فرآ يهمانندساز

 يفرهنگ يصاز خصا يتيگروه هو يک يرويو پ يتتبع يانگرهمانندسازي فرهنگي: اين بعد ب

امر آن است که از  يتباشد. غا يو ... م يمانند: آداب و رسوم اجتماع هاييينهدر زم يگرگروه د

و متنوع و از لحاظ رفتارها  يزمتما يفرهنگ ايهگروه ي،فرهنگ يهمانندساز يندفرآ يرهگذر اجرا

و  يتوسعه اقتصاد يقنباشند که اغلب از طر يکديگراز  يصو تشخ ييزقابل تم هايشانارزشو 

 يساختار ي: همانندسازيهمانندسازي ساختار .گردديم پذيرامکان يکگسترش حقوق دموکرات

 ينشود که در ايرا شامل م يتيهو مختلف هايگروه ياندر م يسطحي باالتر از تعامل اجتماع

با گروه حاکم شده و در  ياجتماع يوارد قراردادها يتيهو يهاگروه ياعضا يهمانندساز

ممکن است در دو سطم مجزا  يساختار ي. همانندسازشونديمختلف جامعه پخا م ينهادها

که سطم ( يرسم يا)يه( سطم ثانويشخص يا)يي: سطم ابتدايردصورت پذ ياز تعامل اجتماع
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دوستانه و سطم  ياجتماع هايمختلف در قالب نشست يهاشامل تعامل اقوام با گروه يشخص

 مدهع يامور مرتبط در درون نهادها يبه قدرت و اداره برخ يابيمستلزم مساوات در دست يرسم

مثال: در  بعنوان(. Kaviyanirad,2001:36)ياستجامعه است. مثل آموزش و پرورش، اقتصاد، س

 يتساو ييو قضا ييضوابط اجرا يقاز طر يراخ يهاپوستان در دههياهس يکامتحده آمر تياالا

به  يمهم زندگ هايفرصت يگرو د ياسيبه شغل، اقتدار س يدسترس ينهدر زم يدانبا سف ياريبس

همچنان  تريخصوص يهاييدر قالب گردهما يدپوستانحال تعامل آنها با سف يندست آوردند با ا

 ي(، عملکردهايو همانندساز ييگرا)کثرتياستهر دو نوع س يطور کل بهاست.  مانده يباق

چرا  کننديم يفاا ياست که در جامعه نقش هاييداده يمعرف يستمو س يدئولوژيمتضمن ا ييفضا

 ايراهبرد به گونه اين و کندراهبري مي ييفضا يمحدوده در را هاافراد و گروه يدئولوژي،که ا

 ها،يدئولوژيا يراتدور از تاث تواننمي را هاانسان يتبر فعال يمبتن ضاييف يهاست که سازماند

  (.Farid,2000:37)جامعه دانست يفرهنگ هايهماهنگ و ارزش هاينگرش

 يتيكيژئوپل يسازيرتصو يهنظر .3-4

 يو سپهر اجتماع ياييجغراف يشده از مکان، فضا يمعمار يرو القاء تصاو يتيکيژئوپل تصويرسازي

و  يدارفتار به صورت پ ينا يه،نظر ينارائه شده است. بر اساس ا ياآن توسط محمدرضا حافظ ن

با  ها در مناسباتحکومت يژهبه و يگرانباز ياز سو ياسيس يهاداشتچشم يپنهان در راستا

 ياثرگذار يبرا ياجتماع ياسيس يگرانبا مردم و شهروندان خود، مناسبات احزاب و باز رها،کشو

 يکديگر يدنقدرت و به چالا کش ييو کسب آراء و جا به جا يتمقبول يجادو ا يفکار عمومبر ا

در  يگرانباز ينوع رفتار از سو ينا ياسيس ي. نمودهاشوديم يدهدر کشورها د يدر افکار عموم

کشاندن آنها، تصرف قدرت و  تسلط بر مکان، فضا و منابع، حذف رقبا و به چالا يهاشکل

 يندهايشهروندان در فرآ يفتنفر ي،و راهبرد يتيکيژئوپل ياسي،قدرت س يهازنهدر موا ييرتغ

به  ينظام يتازش و اشغالگر يها و حتتوسط حکومت يمل هايياستاتخاآ س ي،انتخابات

. شونديمشاهده م يو جهان يامنطقه ي،کشور ي،شهر ي،محل يهااسيدر همه مق يگرد يکشورها

 يراندنشده به آهن شهروندان و پذيمعمار يرتصاو توليد تيکي،يژئوپل يرسازيتصو ينددر فرآ

 يايي،در فضا و مکان جغراف ياسيس يگرانکُنا باز يافتن يتو مقبول يتآنها و سرانجام مشروع
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به  ياسيس يگرانو باز ياستکه حوزه س يااست به گونه مهم يارها و هنرمندان بسنقا رسانه

اعم از  ياسيس يگرانباز يراه برا ينها و هنرمندان در او رسانه کننديم يبرداراز آنها بهره يخوب

توسعه  ي. آنها براآينديبه شمار م يخوب ياورانو حوزه مخالفان، سربازان و  يتحوزه حاکم

 آورنديم يرو يو هنر يابه کارزار رسانه الملليينو ب يداخل طوحدر س شانياجتماع يتمقبول

اثر  ياييو بر فضا و مکان جغراف کننديخود را اجرا م ياسيس يهاتداشو آنگاه اهداف و چشم

 يندر نظر گرفت هم يهنر آات يکبتوان  ياتيعمل ۀدر عرص ياسيس يگرانباز ي. اگر براگذارنديم

 ياسيها و اهداف سداشتچشم ها،يزهانگ ها،يشهاست که بتوانند اند ريرفتا يو الگو يوهاتخاآ ش

 يو علم يهنر ي،ارسانه يهاکنند و با استفاده از دستگاه يو بسته بند يرخود را پردازش، معما

آماده شوند  يکنند تا افکار عموم يههدف منتشر و توج يهامندان و گروهشهروندان، بهره ياندر م

 ينانو عمل خود را در آهن آنها بگنجانند و پس از اطم ياسيهدف س قبوليتو م يتو مشروع

 يابکام ياسيبه هدف س يدنرس يزرا به اجرا گذارند تا در ابقاء خود و ن آن اي،يجهنت يناز چن

تمام  ياييجغراف يمکان و فضا يشهروندان و سپهر اجتماع يانبه ز يهدف يناگر چن يشوند. حت

به دنبال  يشههم يو محل يمل المللي،ينب /يمختلف جهان هايياسدر مق ياسيس يگرانشود. باز

که  يتا هنگام ين،. بنابرايستندن ياييجغراف يدم و شهروندان و فضامر يو صالح عموم يرخ

باشد چندان به مصالم  يتقدرت و بقاء در حاکم ياهمانند پا ياسيآنها اهداف س يتاولو

 يشده در واقع شهروندان و سپهر اجتماع يادن با اتخاآ راهبرد يگراندارند. باز ييشهروندان اعتنا

 يريگمصالم و منافع خود موضع يهعل يکه حت ياتا اندازه ريبند،فيهدف را م ياييجغراف يفضا

( از ياسيس يهاها، احزاب، چهره)حکومتيگرانراهبرد، باز ينو اقدام کنند. در چهار چوب ا

اشکال  يا،نما يال،سر يکاتور،کار يا،نما يقي،شعر، موس يلم،ف يدساخت و تول يهنرمندان برا

و  ياز کارشناسان، ادبا و نامداران علم ين. همچنگيرنديم اخبار کمک ينو تدو يناگز ي،حجم

 ياسيعمل س يقهر ياجلوه دادن و نما يعيو طب يعلم يهتوج يت،مشروع يجادا يبرا يدانشگاه

و  يدرا تول يو کارشناس يتخصص ي،علم هاييلو تحل هايهها، نظرو گزاره کننديخود استفاده م

 يج( حاصل و نتا يسيوناپوز ياو  يت) اعم از حاکمياسيس يگران. سرانجام بازکننديم يمعمار

 يکارشناسان و نامداران علم ي،خبر يهنرمندان و ادبا، خبرنگاران و نهادها يعنيکار سه گروه،  
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ها تارگاه يما،صدا و س ها،ياهما ي،فرهنگ يهاکانون ينما،س ماننده ييهااز رسانه يريگرا با بهره

ها و مجالت، روزنامه ياها، مطبوعات جشنواره يا،سالن نما ها،يانامهو را يلم يها، او وبالگ

و شهروندان  يبه افکار عموم ي،مجاز يو هم در فضا يواقع يهم در فضا ياجتماع يهاشبکه

ها و ها، فضاها، ساختمکان يبرخ يه،پا ين. بر اپذيراننديهدف م ياييجغراف يدر مکان و فضا

وجود دارند که  ياسيس يگرانو عمل باز يشهمتأثر از اند يازده ستياس ياييجغراف هاييدهپد

و با  گيرنديقرار م ياسيس يايجغراف يشناسدارند و در حوزه معرفت يبيترک يتماه

 و پژوها کرد يدر باره آنها بررس توانيم رمنوتيکيه يژهبو يمختلف علم هاييشناسروش

(Hafeznia and Kavianirad,2014:68.) قابل  يردر قالب مدل ز يتيکيژئوپل يسازيرتصو ندفرآي

 است: يينتب
 يتيكيژئوپل يساز يرتصو يندفرآ(: 1)شكل

 

(Hafeznia,2012Source:) 

 ينظر ي. الگو4

سنجا و  ي،مورد بررس يرز يو عوامل بر اساس الگو يرهاو روابط متغ يتپژوها، ماه ينا در

 اند.قرار گرفته يلتحل
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 ژوهشپ يمدل نظر (:2شكل)

 
(source: Hafeznia and Binaeian ) 

 ها. يافته5

 يشناختيتجمع يرهايمتغ.5-1

 التحصيالنو فارغ يد)اساتنظرات متخصصان و صاحبنظران يهکه پژوها حاضر بر پا ييآنجا از

را در  يمحدود يسن ۀآزمون شد، دامن ياسيو علوم س يعلوم اجتماع يا،جغراف هاي( رشتهيدکتر

سال و  69سال، حداکثر  32ها نمونه ينآن است حداقل سن در ب يانگرب هايافتهت. بر گرفته اس

 هاييافتهمتخصصان  يبا توجه به تمرکز بر رو ينسال بوده است. همچن 44 يسن ينانگيم

درصد(،  45.8)ياراستاد يبپژوها به ترت هاينمونه يشترينآن است که ب يانگرب يفيتوص

درصد(  4.2استادتمام) يتدرصد( و در نها 5.6)يدرصد(، مرب 9.7)يدرصد(، دکتر 34.7)ياردانش

. اندنفر( زن بوده 21)درصد29.2پژوها مرد و  هاينفر( از نمونه 51)درصد 8/70بوده است. 

 .دهديرا نشان م يو دانشگاه يجامعه مردان و زنان عرصۀ علم يتناسب واقع يافته اين
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 تيشناخيتجمع يرهايمتغ يف(: توص2)جدول

طبقات و  متغير

 هاگروه
 فراواني

درصد 

 فراواني

درصد فراواني 

 تجمعي

 جنسيت
 - 70.8 51 مرد

 - 29.2 21 زن

 سن

 6.9 6.9 5 الس 30-35

 22.2 15.3 11 الس 36-40

 45.8 23.6 17 الس 41-45

 65.2 19.4 14 الس 46-50

 81.8 16.6 12 الس 51-55

 94.4 12.5 9 سال56-60

 100 5.5 4 به باال سال 61

 وضعيت تحصيلي

 9.7 9.7 7 دکتري

 15.3 5.6 4 مربي

 61.1 45.8 33 استاديار

 95.8 34.7 25 دانشيار

 100 4.2 3 استاد تمام

 - 100 72 مجموع

 پژوهش ياصل يرهايمتغ.5-2

 نيگراباز يکردو پنج مؤلفه رو يهگو 10در  ايهسته يانرژ ياستس يرپژوها حاضر متغ در

در  يهو هر گو يالمللينروابط ب ي،حزب يهاتنا ياسي،مستندات س ياسي،س يندهايفرا ياسي،س

که  باشدينمره م 4.6و  1.2 يندر ب يرمتغ ينا ييرتغ دامنۀ. اندشده يکدگذار 5تا  1پاسخ با کد  5

ن و هر از نظر متخصصا هاياستس ينا يشترب يتموفق يانگرب يم،باش يکترنزد 4.6به نمره  چههر 

عنوان مثال  بهاست.  ايهسته يانرژ ياستدر س يمنف يرتأث يانگرباشد، ب يکترنزد 1.2چه به 

 5و حداکثر  1حداقل آن  باشد،يم 3.5و مد آن  3.4 يانهو م يانگينبا م ياسيس يگرانباز يکردرو

 يگرانباز يکردآن است رو ياز حد متوسط است که به معنا ياآن ب يانگين. در واقع مباشديم

از  ياب يموفق بوده است. لذا تنا حزب ايهسته يانرژ ياستدر اعمال س يتا حدود ياسيس
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به  يرمتغ ينا يگرد ياتبوده است. جزئ ايهسته يانرژ ياستس يمدآناکار بيانگر هامولفه يرسا

 .باشدي( م3شرح جدول)
 ياهسته يانرژ ياستس يرمتغ ايسنجش فاصله يپارامترها يع(: توز3)جدول

 ايسياست انرژي هسته
 تعداد

 
 ميانگين

 انحراف استاندارد مد ميانه
 اکثرحد اقلحد

 5 1 72/0 3.5 3.4 3.4 72 رويکرد بازيگران سياسي

 4.6 1 64/0 3.4 3.1 3/3 72 فرايندهاي سياسي

 4.5 1.2 85/0 3.2 3 3/3 72 مستندات سياسي

 4.7 1.4 47/0 3 2.8 7/2 72 هاي حزبيتنا

 4 1 15/0 3 2.9 8/2 72 بين الملليروابط 

 4.6 1.2 4/1 3.2 3.5 04/3 72 مجموع

 

  ي،مکان ييو پنج مؤلفه احساس تعلق فضا   يهگو 10در « کارهاي تقويت هويت مليوساز » متغير

احساس افتخار به   يني،تعلق به فرهنگ سرزم  يني،سرزم  يفحقوق و تکال يي،فضا  يشعور مکان 

 يندر ب يرمتغ ينا ييرتغ دامنۀ. اندشــده يکدگذار 5تا  1خ با کد پاســ 5در  يهو هر گو ينســرزم

شد ينمره م 4.3و  1.1 کارهاي  سازو »در  يتموفق يانگرشد، ب  يکترنزد 4.3که هر چه به نمره  با

کارهاي  ســـازو»در  يتعدم موفق يانگرباشـــد، ب يکترنزد  1.1، و هر چه به «تقويت هويت ملي

ست. در واقع  « تقويت هويت ملي شان م  هاافتهيا سازوکارها  ين   يمل يتهو يتتقو يدهند که 

س  ست به طور  هبود يفضع  يارب ست. جزئ  2.4آن  يانگينکه م يا به  يرمتغ ينا يگرد ياتبوده ا

 .باشدي( م4شرح جدول)
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 کارهاي تقويت هويت مليسازو يرمتغ ايسنجش فاصله يپارامترها يع(: توز4)جدول

ساز و کارهاي تقويت 

 يهويت مل

 

 تعداد

 

 ميانگين  
 انحراف استاندارد مد ميانه

 اکثرحد اقلحد

احساس تعلق فضايي 

 مکاني
72 2.4 2.6 2.3 47/0 1 4.4 

 4.2 1 68/0 2.5 2.6 2.5 72 شعور مکاني فضايي

 4.6 1 17/0 2.4 2.3 2.5 72 حقوق و تکاليف سرزميني

 4.5 1.2 35/0 2 2.2 2.2 72 تعلق به فرهنگ سرزميني

 4.1 1.1 42/0 2.1 2.3 2.2 72 ساس افتخار به سرزميناح

 4.3 1.1 1.03 2.4 2.3 2.4 72 مجموع

، «ارزش مشترک» ،«يدتهد»و چهار مؤلفه  يهگو10در « کارهاي تقويت انسجام مليسازو» متغير

 دامنۀ. اندشده يکدگذار5تا  1پاسخ با کد  5در  يهو هر گو« تعلق مشترک»، «منفعت مشترک»

 يانگرب يم،باش يکترنزد 4.5که هر چه به نمره  باشدينمره م 4.5و  1.2 يندر ب يرمتغ ينا ييرتغ

 يتعدم موفق يانگرباشد، ب يکترنزد 1.2کارهاي تقويت انسجام ملي، و هر چه به سازو»در  موفقيت

که منجر  ييسازوکارها يتدر نظر متخصصان است. وضع« کارهاي تقويت انسجام مليسازو»در 

در نظر  يرانا ايهسته ياستس سازوکارهاي هاست،مؤلفه يراز سا ياشده است ب ديبه تهد

 ياتارزش مشترک، منفعت مشترک و تعلق مشترک نشده است. جزئ يتمنجر به تقو انصاحبنظر

 .باشدي( م5به شرح جدول) يرمتغ ينا يگرد
 ام مليکارهاي تقويت انسجسازو يرمتغ ايسنجش فاصله يپارامترها يع(: توز5)جدول

 ساز و کارهاي تقويت انسجام ملي
 تعداد

 
 ميانگين

انحراف  مد ميانه

 استاندارد

 اکثرحد اقلحد

 5 1.3 12/0 3.1 2.9 3.1 72 تهديد

 4.4 1.1 27/0 3 2.8 2.9 72 ارزش مشترک

 4.6 1.3 57/0 2.9 2.9 2.8 72 منفعت مشترک

 4.2 1 55/0 2.7 2.6 2.6 72 تعلق مشترک

 4.5 1.2 43/0 2.8 2.6 2.7 72 مجموع
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و « ابزارها»و  «هاتاکتيک» ،«هاگفتمان»و سه مؤلفه  يهگو 14در « کارهاي اقناع مردمسازو» متغير

نمره  4.6و  1.2 يندر ب يرمتغ ينا ييرتغ دامنۀ. اندشده يکدگذار 5تا  1پاسخ با کد  5در  يههر گو

است « مردم اقناعکارهاي سازو»در  يتفقمو يانگرشد، ب يکترنزد 4.6که هر چه به نمره  باشديم

 ياتاست. جزئ« کارهاي اقناع مردمسازو»در  يتموفقعدم يانگرباشد، ب يکترنزد 1.2و هر چه به 

 .باشدي( م6به شرح جدول ) يرمتغ ينا يگرد
 ساز و کارهاي اقناع مردم  براي کسب حمايت ملي يرمتغ ايسنجش فاصله يپارامترها يع(: توز6)جدول

و کارهاي اقناع مردم  ساز 

 براي کسب حمايت ملي

 تعداد

 
 ميانگين

 انحراف استاندارد مد ميانه
 اکثرحد اقلحد

 4.8 1.2 53/0 3.5 3.4 3.5 72 هاگفتمان

 4.4 1.4 96/0 2.9 3 3 72 تاکتيکها

 4.5 1.1 27/0 3.4 3.3 3.3 72 ابزارها

 4.6 1.2 1.63 3.4 3.5 3.3 72 مجموع

 

 ليل. تجزيه و تح6
 پژوهش يرهاينرمال متغ يعآزمون توز.6-1

( 1.44)يدگي( و کش-1.27)يآن است که مقدار چولگ يانگرب SPSS يحاصل از خروج نتايج

نشده  يع+ توز1و  -1 يندر ب يراز يستندنرمال ن يعتوز داراي «ايهسته يانرژ ياستس» يرمتغ

مستقل، رابط و  اييرهمتع يگردرخصوص د SPSS يحاصل از خروج يجنتا يناست. همچن

شده است که  يع( توز7)به صورت جدول يدگيو کش يمقدار چولگ هآن است ک يانگروابسته ب

 نشده است.  يع+ توز1و  -1 يندر ب يرا. زيستنرمال ن يعتوز ينا

. در شودياستفاده م يدر جهت معنادار ييهانرمال بودن، از آزمون يعتوز يبراي بررس عموماً

سطم سنجا  يو برا (ka)باشد از آزمون کاپا يدوشق ياسم يعوزکه در سطم ت يصورت

. لذا با شودياستفاده م (ks) يرنوفاسم-از آزمون کولوموگراف ايو فاصله يبيترت يرهايمتغ

بوده است.  ايو بر اساس سطم سنجا فاصله يکرتل يفپژوها با ط متغيرهاي ينکهتوجه به ا

حاصل از آن  يجاستفاده شد. که نتا يرنوفاسم-گرافبودن از آزمون کولوموآزمون نرمال يبرا
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معنادار شده  يناناطم 99/0در سطم  يرهامتغ ۀهم يراهاست. زداده يعنرمال بودن توزيرغ يانگرب

شده است.  ييدنرمال بوده، تأ يعبر عدم توز يصفر که مبن يهفرض غيرها،مت ينا ۀاست و در هم

 ( مشخص شده است.7آن در جدول ) يلگو چو يدگيکش ي،آماره، معنادار يعنحوه توز
مستقل، رابط و  يرهاينرمال بودن متغ يرامونپ يرنوفو ازمون اسم يدگيو خم يدگيکش يج(: نتا7)جدول

 وابسته

 متغيرها

amirnovS-Kolmogorov 

 آزمون اسميرنوف
 کشيدگي چولگي

 آماره آماره ((Sig معناداري آماره

 1.44 -2.27 .028 .101 ايسياست انرژي هسته

 2.26 -2.38 .005 .110 ساز و کارهاي تقويت انسجام ملي

 2.57 1.76 .000 .112 ساز و کارهاي تقويت هويت ملي

ساز و کارهاي اقناع مردم براي 

 کسب حمايت ملي
134. 000. 1.96- 01.89 

 

 ينا يراز ،شودياستفاده م Smart PLS افزارلذا از نرم يستنرمال ن يعکه توز يياز آنجا بنابراين

 .باشديمدل پژوها م يمعادالت ساختار يلو تحل يعامل يلتحل ينرم افزار در راستا

 KMOآزمون بارتلت و شاخص  .6-2

که در  باشد،يم ينمونه مورد بررس يتکفا يبررس ياستفاده از معادالت ساختار يازهاين ياپ از

استفاده شده است،  KMO ريبردانمونه يتمهم، از آزمون کفا ينا يبررس يپژوها برا ينا

 .دهديپژوها را نشان م متغيرهاي هانمونه يت( آزمون کفا8جدول)

 گيرينمونه يتمقدار کفا يراحجم نمونه است. ز يتکفا يانگراست که ب 0.7از  ياب kmoشاخص

 . باشديمناسب م ياستفاده از معادالت ساختار ينمونه برا يزانم يناست. بنابرا 748/0معادل با 

 يابيمناسب ارز يعامل يلتحل ي. است؛ نمونه برا05کوچکتر از  sigمقدار  ينکهتوجه به ا اب

 .   شوديم
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 پژوهش يرهايمتغ يبرا KMO(: آزمون بارتلت و شاخص 8)جدول

 آزمون کفايت نمونه برداري 748/0

آزمون کرويت  شاخص کرويت بارتلت 7659/1

 بارتلت

 

 درجه آزادي 462

  ي داريسطح معن 017/0

 

 يقمعادالت مدل تحق يابيمدل .6-3

نشان داده شد، چنانچه مقدار  يرهامتغ بين روابط و هاشاخص ينب ي( روابط معنادار9)جدول در

و  باشديم 95/0 يناندر سطم اطم يمعنادار يباشد به معنا 2.58 يال 1.96باشد و از  1.96آن 

 :باشديم 99/0 يناندر سطم اطم يدارمعنا يباشد به معنا يشترب ياو  2.57چنانچه در 
 پژوهش يرهايمتغ يديتأئ يعامل يلتحل يجنتا :(9)جدول

 ايسياست انرژي هسته

 بار عاملي متغيرها سطح معناداري بار عاملي متغيرها
سطح 

 معناداري

 464/2 695/0 6گويه  450/4 739/0 1گويه 

 935/5 830/0 7گويه  964/3 688/0 2گويه 

 083/8 794/0 8گويه  198/7 738/0 3گويه 

 475/5 681/0 9گويه  484/2 693/0 4گويه 

 206/7 748/0 10گويه  931/3 709/0 5گويه 

 ساز و کارهاي تقويت انسجام ملي

 بار عاملي متغيرها سطح معناداري بار عاملي متغيرها
سطح 

 معناداري

 799/8 693/0 16گويه  501/5 673/0 11گويه 

 442/5 642/0 17گويه  728/7 628/0 12گويه 

 387/8 673/0 18گويه  628/4 705/0 13گويه 
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را نشان  يرهامتغ ينروابط ب ي،واقع شد. بار عامل ييدپژوها مورد تأ هاييهگو ۀهم بنابراين

دهنده تر باشد، نشانيکنزد 1به  يزانم ين. هر چه اباشديم 1تا  0 ينب يبضر ينا يفو ط دهديم

بارعاملي بر خطاي که حاصل تقسيم برآورد  Tاست. مقادير  يرهامتغ ينبودن روابط ب تريقو

)تفاوت معنادار بار عاملي با صفر( است. معنا داري برآورد بارعاملي يدهندهاست نشان استاندارد

مکنون مربوط  يهاميان متغير يعدم وجود اثر معنادار يدهندهنشان 96/1و  -96/1 ينب Tمقادير 

ميان  اناطمين %95يا از با ب ياثر معنادار يدهندهنشان 576/2و  96/1بين  Tاست. مقادير 

 ياثر معنادار يدهندهنشان 576/2مساوي و بزرگتر از  Tمکنون مربوط است. مقادير  يمتغيرها

 108/8 720/0 19گويه  102/4 756/0 14گويه 

 585/4 679/0 20گويه  657/5 761/0 15گويه 

 ساز و کارهاي تقويت هويت ملي

 بار عاملي متغيرها سطح معناداري بار عاملي متغيرها
سطح 

 معناداري

 685/7 716/0 26گويه  951/5 701/0 21گويه 

 952/9 665/0 27گويه  303/8 736/0 22گويه 

 832/4 689/0 28گويه  089/10 695/0 23گويه 

 292/7 733/0 29گويه  782/9 748/0 24گويه 

 685/7 675/0 30گويه  806/6 788/0 25گويه 

 ساز و کارهاي اقناع مردم  براي کسب حمايت ملي

 512/6 773/0 38گويه  416/7 820/0 31گويه 

 297/10 735/0 39گويه  692/8 791/0 32گويه 

 432/10 770/0 40گويه  540/6 738/0 33گويه 

 832/12 791/0 41گويه  472/5 806/0 34گويه 

 235/5 728/0 42گويه  754/8 742/0 35گويه 

 140/11 795/0 43گويه  462/5 736/0 36گويه 

 378/4 702/0 44گويه  882/5 810/0 37گويه 
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مکنون مربوطه است. بنابراين همانطورکه در ستون جدول  ياطمينان ميان متغيرها %99با بيا از 

T اطمينان مورد قرار گرفت.  %99با بيا از  يکديگربر  يرهامتغ تاثير شود( مشاهده مي9)جدول 

 پژوهش هاييهفرض يابيارز .6-4

 يانآن در ادامه ب يجاستفاده شد که نتا PLSافزار از نرم يزپژوها ن يژهو هاييهفرض يبررس براي

 :شوديم

 ييپژوهش در مدل نها يرهايمتغ ينروابط ب يبار عامل ير(: مقاد3)شكل

 
 

 ئه شده است:ارا يرروابط فوق، در شکل ز يمعنادار سطم

 ييپژوهش در مدل نها يرهايمتغ ينروابط ب T ير(: مقاد4)شكل
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 پژوهش هاييهفرض ي(: بررس10)جدول

 

 يابيدلم يقمحاسبه شده از طر يرتاث يباز ضرا يقتحق هاييهقضاوت در مورد فرض براي

 1 ي،مدل مفهوم يرمس  5 ياناستفاده شده است. از م يمربعات جزئ ينکمتر يکردبا رو يساختار

سازه برونزا بر سازه  يرتاث يببه ضر يرمس 2 يانجي،برونزا بر م يهاسازه يرتاث يببه ضرا يرمس

در ادامه  بر سازه وابسته اختصاص دارد. يانجيسازه م يرتاث يببه ضر يرمس 2 ينوابسته و همچن

 هاييهرد فرض يا ييددر مورد تا يريگيمو تصم يآزمون آمار يجبه نتا يقتحق هاييهبا تبيين فرض

 پرداخته شده است. يقتحق

 استاندارد T ßآماره  فرضيه ها
ضريب تعيين 

R2 
 نتيجه

 فرضيه يک

بر  اي ج.ا.ايران، تأثير معناداريسياست انرژي هسته

 هويت ملي داشته است.
ه تأييد فرضي 24/0 25/0 -27/2

H1 

بر  اي ج.ا.ايران، تأثير معناداريسياست انرژي هسته

 انسجام ملي داشته است.
92/2- 20/0 28/0 

تأييد فرضيه 

H1 

اي سازوکارهاي مورد اتخاآ در سياست انرژي هسته

 ست.ج.ا.ايران، تأثير معناداري بر هويت ملي داشته ا
تأييد فرضيه  24/0 21/0 -91/2

H1 

اي ي مورد اتخاآ در سياست انرژي هستهسازوکارها

 است. ج.ا.ايران، تأثير معناداري بر انسجام ملي داشته
83/1- 19/0 28/0 

رد فرضيه 

H1 

 فرضيه دو

زار اي از ابسازي سياست هستهج.ا.ايران براي گفتمان

ها )نوين همچون صدا و گوناگون همچون رسانه

ستفاده سيما و سنتي همچون تريبون ائمه جمعه( ا

کرده است. همچنين بازيگران سياسي نيز تصوير 

معماري شدهء دولت را با اغراض و اهداف سياسي 

 در فضاي جغرافيايي )داخل و خارج( توجيه و تفسير

 اند.کرده

308/4 356/0 309/0 
تأييد فرضيه 

H1 
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 نخست فرضيه

 شته است.دا يمل يتبر افزايا انسجام و هو يمعنادار تأثير ايران،.ا.ج ايهسته يانرژ ياستس 

 مطرح پايه دو بر هريک و قسمت دو در نخست ضيهفر شود،( مالحظه مي10)در جدول کهچنان

 و ملي انسجام بر ايهسته انرژي سياست تاثير اول قسمت در. است گرفته قرار ارزيابي مورد و

 تأثير ايران،.ا.ج ايهسته يانرژ سياست داد نشان که شد بررسي جداگانه طور به ملي هويت

و اين فرضيه تاييد شد. امّا برخالف تصور،  داشته يمل يتبر هو 95/0 ينانسطم اطم در يمعنادار

بلکه معکوس است. به اين معنا که  يست؛ن يممثبت و مستق يرتأث ينپژوها ا ياناز نظر پاسخگو

 يگرانباز يکردشده است. در واقع رو يمل يتهو تضعيف باعث ايران،.ا.ج ايهسته يانرژ ياستس

که همواره  يالمللينو روابط ب يحزب هايتنا ياسي،مستندات س ياسي،س يندهايفرا ياسي،س

 و اندبوده يرگذارتأث يمل يتهو يفهستند، هر کدام بر تضع ايهسته يانرژ ياستس ۀکننديينتع

کاها حقوق  يي،فضا يکاها شعور مکان ي،مکان ييعوامل باعث کاها احساس تعلق فضا اين

 يناس افتخار به سرزمکاها احس يو حت ينيکاها تعلق به فرهنگ سرزم يني،سرزم يفو تکال

)که امروزه در عرف عام مردم يو اجتماع يبا توجه به بحران اقتصاد رسديشده است. به نظر م

 هاياستس يناست(، سبب شد ا ايهسته ياستحاصل از س هاييماز تحر يناش شوديتصور م

ان بوده ( نشوند بلکه عامل ضعف آنيمل يتقالب هو در)موارد مذکور يتنه تنها منجر به تقو

بر انسجام  يمعنادار تأثير ايران،.ا.ج ايهسته يانرژ ياستکه س دهدينشان م هايافتهاست. نيز 

که اين به  باشديم 57/2از  يشترب t ۀشد. مقدار آمار ييدتأ 99/0 يناندر سطم اطم يراز دارد يمل

 ي( بر انسجام مل99/0 اطمينان سطم در) ايران،.ا.ج ايهسته رژيان ياستمعناي تاثير معنادار س

 است. 

(، در قسمت دوم فرضيه نخست، تاثير سازوکارهاي مورد اتخاآ در 10)براساس جدول همچنين

 داد نشان که شد بررسي تفکيک به ملي هويت و ملي انسجام بر ايسياست انرژي هسته

ا واسطه بوده که نق هاتاکتيک و هادر قالب ابزارها، گفتمان يتمورد اتخاآ حاکم سازوکارهاي

 يتهو يتتقو يدر راستا ايران.ا.ج ايهسته يانرژ هايياستاعمال س ونگيدر جهت اجرا و چگ

 يتحائز اهم هايکبلکه ابزارها و تاکت ها،ياستس ينه محتوا يهفرض ينداشته است. در ا يمل
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 ايههست يانرژ ياستمورد اتخاآ در س يآن است سازوکارها يانگرب هايافته يگرد ياست. به معنا

 يراشد. ز ييدتأ 99/0 ينانداشته است که در سطم اطم ملي يتبر هو ناداريمع تأثير ايران،.ا.ج

 ايهسته يانرژ ياستمورد اتخاآ در س ييعني سازوکارها يناست و ا 57/2از  يشترب t ۀآمار

 داشته است.  يمل يتبر هو 95/0 يناندر سطم اطم يمعنادار تأثير ايران.ا.ج

 دوم فرضيه

 همچون نوين)هارسانه همچون گوناگون ابزار از ايهسته سياست سازي. ايران براي گفتمانج. ا

 سياسي بازيگران همچنين. است کرده استفاده( جمعه ائمه تريبون همچون سنتي و سيما و صدا

)داخل و و اهداف سياسي در فضاي جغرافيايي اغراض با را دولت شدهء معماري تصوير نيز

 اند. تفسير کردهخارج( توجيه و 

 يهفرض ينا هاييافتهشده است.  ييد( تأ99/0)يناناز اطم يياز پژوها در سطم باال يهفرض اين

 يبرا يخاص يخود از سازوکارها ايهسته هايياستس يدر راستا يراننشان داد که دولت ج.ا.ا

 هايفهاز مؤل يکي که هاابزار. است کرده استفاده هاو گفتمان هايکآن از جمله ابزارها، تاکت يرشپذ

نماز جمعه، مدارس،  يوناز جمله ترب ياست؛ از طرق مختلف ايهسته ياستس يجترو يسازوکارها

و  يزيونيتلو هايشبکه ي،خبر هاييتسا ي،داخل هايروزنامه يمايي،راهپ شعارهاي ها،بولتون

( اشاره 4)و( 3)که در شکل ار گرفته است. همانطورو... مورد استفاده قر يوهاراد ي،مل ايماهواره

به باور  يعنيبوده است.  41/0آن  يتعامل يزانو م 83/4 يمعنادار t يزانمؤلفه با م ينشد؛ ا

. است شده استفاده هاابزارها و رسانه يقاز طر ايهسته يانرژ هايياستاز س 41/0متخصصان 

است. متخصصان معتقدند  ايهسته ياستس يجترو يسازوکارها هاياز مؤلفه يکي يزن هاتاکتيک

 هايياست( به عنوان س63/0 ياستاندارد عامل يزانو م =t 2/3)مقدار هايککه همواره از تاکت

( اشاره شده است. 4)( و3استفاده شده است که در شکل) يتتوسط حاکم ايهسته يانرژ

در  اغراض و اهداف سياسي يدر راستا ياسيس يگرانتوسط باز ايهسته سياست سازيگفتمان

( اشاره 4)( و3سير شده است، چنانچه در شکل))داخل و خارج( توجيه و تفرافياييفضاي جغ

 ينا يتعامل يزانو م 7/6 يمعنادار t يزانبا م ياسياهداف و اغراض س سازيهشد گفتمان توج

 بوده است.  58/0 يرمتغ
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 يمدل ساختار يابيارز.6-5 

 سا ال پي در آمده بدست هايين رو شاخصروش برآورد در پي ال اس ناپارامتري است. از ا

 باشندمي 1 تا 0 بين عددي ها،شاخص اين که معني اين به. دهندمي نشان را برازش کيفيت همگي

ص ضريب )همانند اخهتر مدل استدهنده برازش بتر باشد، نشاننزديک يک به آنها مقدار هرچه و

ري براي نزديک بودن مقادير )معياسبيها به ترتيب مطلق و نين شاخصتعيين در رگرسيون(. ا

هاي اصلي( و همچنين مدل هشده، نسبت به دادبرآورد شده متغير وابسته از طريق مدل برازش

رازش مدل )بها( و مدل درونيگيري متغيرها از طريق تحليل عاملي و روايي سازه)اندازهبيروني

 رنمايانگ همگي شودمي همالحظ( 11)جدول در که همانطور. شوندساختاري( ناميده مي

 .باشندمي مدل کيفيت برازندگي
 برازش مدل يها(: شاخص11)جدول

 متغيرها
1AVE 2CR R2 

 000/0 8329/0 7138/0 ايسياست انرژي هسته

 284/0       8011/0 7099/0 کارهاي تقويت انسجام مليسازو

 265/0 0/  9129 0/  8397 کارهاي تقويت هويت مليسازو

 372/0 9326/0 874/0 هاي اقناع مردم براي کسب حمايت مليکارسازو
 

 يسازگار ياييپا شود،يکنترل م يانعکاس يريگاندازه يهاکه در مدل يارينخستين مع معموالً

 يراب يککالس يکرونباخ است. آلفا شاخص يکنترل، آلفا ينا يبرا يسنت ياراست. مع يدرون

 ياييپا يبرا را يکه برآورد باشد،يم SEMدر جامعه  يسنت قو يکدهنده و نشان ياييپا يلتحل

 .دهديها ارائه ممعرف يدرون يهمبستگ سبر اسا

)آلفا( را به نحو مکنون يرهايمتغ يدرون يسازگار ياييکرونباخ، پا يآلفا ينکهتوجه به ا با

 (CR)مرکب  ياييبا نام پا يگرسنجه د يکاز  PLS يرمس يهارد مي کند، در مدل اييرانهسختگ

                                                           

1.Average Variance Extracted 
2.Composite Reliability 
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است، آن بلوک تک  7/0از  يشترب (مرکب ياييمقدار پا) ينگلدشتا يلوند ي. وقتشودياستفاده م

 است. عديب

 يهااست. اگر ساختار R2 يينتع يبمکنون درونزا، ضر يرهايمتغ يابيارز يبرا ياساس معيار

 يرهاي( متغدو يا يک)يمکنون درونزا را با تعداد معدود يرمتغ يک ين،مع يداخل يريمدل مس يک

 است.  يرشمتوسط قابل پذ R2مکنون شرح دهد، 

پژوها  يرهايمتغ يکه برا شوديمرکب مشاهده م ياييشاخص پا ي( برا11)با توجه به جدول  

 يتمام يبرا R2 يگزارش شده برا يرآنهاست. مقاد يتدهنده مطلوبکه نشان باشديم 7/0باالتر از 

در  ييباال ييتوانا يدارا يقکه مدل تحق گيريميم يجهنت ين. بنابراباشنديقابل قبول م يرمتغ

آشکار  يرهايمتغ يبرا يآزمون بار عرض يبه بررس يتدارد. در نها يقتحق ياصل يرمتغ يريگاندازه

است  يافتراق ييروا يابيارز يارهاياز مع يگرد يکي ي. آزمون بار عرضشوديو پنهان پرداخته م

 يشترمکنون ب يرهر متغ يبار هر معرف برا روديزمون انتظار مآ يندارد. در ا يشتريب يکه آزاد

 مکنون باشد.  يرهايمتغ يرسا يبار آن معرف برا يا يعرض ياز بارها

. است خوبي برازش داراي مدل اين که دهدمي نشان رفته کار به برازش هايشاخص تمامي

 يرهايمتغ يريگدر اندازه يياالب ييتوانا داراي پژوها مدل  دهدارزيابي مدل نشان مي بنابراين

 اعتماد را دارد.  يتمدل قابل هاييافتهدارد. با توجه به استاندارد بودن مدل،  يقتحق ياصل

 گيرييجه. نت7

 يانگينکند )م يهدر تالش بوده است اهداف خود را توج ياديتا حدود ز ايهسته يانرژ سياست

 در طلبمانند اصولگرا و اصالح هاييفيبخصوص ط ياسيس يگرانباز ياست،س ين(، در ا4/3

 يانرژ ياستصورت گرفته است. س ياسيس يندهايفرا يط يهتوج اين و اندبوده يهتوج ينا پي

که امروزه از آن بوده است. چنان ياپ يخيتار ۀبر روابط و تجرب يمبتن ايدر هر دوره ايهسته

از  يجديد وجود ندارد، ناشاگر سطم تنا ها در حال افزايا است يا تمايلي به توافق 

در توافق برجام مشاهده  يژهو به طور و يراننسبت به ا يخاست که در طول تار هايييبدعهد

 شد.
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 يانرژ ياستس بين که داد نشان ملي هويت و ملي انسجام بر ايتاثير سياست انرژي هسته بررسي

بر  يريمزبور تاث ياستو س وجود نداشته است يرابطه معنادار ي،مل هويت و ايران.ا.ج ايهسته

 يانرژ ياستپژوها احتماال س ياناز پاسخگو ينداشته است. از نظر برخ يمل يتهو يتتقو

باعث  ياستس ينشده است. بنظر آنان ا يزن يرانيانا يمل يتهو يف.ا.ايران، باعث تضعج ايهسته

 يفکالکاها حقوق و ت يي،فضا /يکاها شعور مکان ي،مکان /ييکاها احساس تعلق فضا

شده است.  ينکاها احساس افتخار به سرزم يو حت ينيکاها تعلق به فرهنگ سرزم يني،سرزم

 99/0 اطمينان سطم در ايران،.ا.ج ايهسته يانرژ ياستکه س دهدمينشان  t ۀمقدار آمار ينهمچن

 بوده است. يفضع ياربس يرتاث ينمقدار ا يدارد. ول يبر انسجام مل يمعنادار يرتأث

نشان داد  يقتحق يجاي نتاسازي سياست هستهايران براي گفتمان يبا نقا سازوکارها رابطه در

ممکن همچون رسانه ها همچون صدا و سيما و تريبون ائمه جمعه  يکه حکومت از همه ابزارها

استفاده کرده است. همچنين  ينهزم ينخود در ا هايياستنظرات و س يشبردپ يبرا يرهو غ

و اهداف سياسي در فضاي تصوير معماري شدهء دولت را با اغراض نيز  سيبازيگران سيا

 ييدتأ ييدر سطم باال يزمورد ن ينا يهاند. فرض( توجيه و تفسير کردهيملو فرا ي)ملجغرافيايي

 يخاص يسازوکارها يقرا از طر ايهسته هايياستس يران،دولت ج.ا.ا يا يتشد. در واقع حاکم

پژوها  هاييافته که است کرده اعمال هاو گفتمان هايک، تاکتابزارها هآن از جمل يرشپذ يبرا

قرار داشته اند؛  يتکشور تحت نظارت حاکم هايکرده است. از آنجا که غالب رسانه ييدآن را تأ

مورد استفاده  ابزارهاي جمله از. شدنداهداف و اغراض مربوطه به کار گرفته  يابزار در راستا ينا

 هاييتسا ي،داخل هايروزنامه يمايي،راهپ شعارهاي ها،س، بولتنمدار جمعه،نماز  يونترب

 يطدر شرا يابزارها حت ينو... بوده است. ا يوهاراد ي،مل ايو ماهواره يزيونيتلو هايشبکه ي،خبر

و... کشور در تنگناي بيشتري  ياجتماع هاييبآس يطي،محيستز ي،که از لحاظ اقتصاد يامروز

راهکار  ترينيو اصول ترينيرا منطق ايمبتني بر عدم توافق هسته ايهسته سياستقرار دارد؛ 

 يراندولت و ملت ا اعتمادييو ب يخيتار ۀکند. تجربمي توجيم را آن و شمردهبر يتبهبود وضع

ابزارها را  ينو کاربرد ا ياست،س ينا يبتعق يزن يکاييو آمر يياروپا يهابه کشورها و قدرت

ها( تاکتيک و ابزارها ها،)گفتماندهد سازوکارهاپژوها نشان مي ين،وجود ا . امّا باکننديم يهتوج
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 يزيناچ يتقرار گرفته، موفق ياسيمورد استفاده اهداف س ايهسته ياستاعمال س يکه در راستا

 داشته است.  يرانيانا يمل يتدر تقويت هو

 . قدرداني8

و  يمال هاييتمدرس بخاطر حما يتترب دانند از دانشگاه يمقاله بر خود الزم م ينا گاندسننوي

موثر آنان  ياز داوران محترم مقاله به خاطر نظرات اصالح يزپژوها و ن ينانجام ا يبرا يياجرا

از گروه جغرافياي سياسي دانشگاه تربيت مدرس نهايت تشکر و قدرداني خود را  ينو همچن

    ابراز دارند.
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