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 چکیده

ي  دَذ میپایان  گیزی وتیجٍارسیابی ي  ي باخًد را با تحمیك ي وظزسىجی ضزيع کزدٌ  َای فؼالیتدر لزن حاضز ريابط ػمًمی 

ضکل دَىذِ افکار ػمًمی است  دريالغ. بز ایه اساس ريابط ػمًمی داوذ ومیي اطالػات  َا پیامصزفاً خًد را ابشاری بزای اوتمال 

بیطتزیه ، ضکل ي ضیًِ اطالػات در افکار ػمًمی، کار ػمًمی ومص مُمی در تحًالت اجتماػی یک جامؼٍ دارداف اسآوجاکٍي 

 تًاوىذ میبٍ َمان اوذاسٌ ، تزی داضتٍ باضىذکٍ ريابط ػمًمی لًی َایی ساسمان ري اسایهآن اجتماع دارد.  دَی ضکلومص را در 

در تحمیك حاضز بٍ ارائٍ مذل ريابط ػمًمی یکپارچٍ در بخص ، ري اسایهوذ. بگذار تأثیزافکار ػمًمی را تغییز دَىذ یا بز آن 

 یريابط ػمًم یکارکزدَابیان داضت کٍ  ًانت می آمذٌ دست بٍَای با استىاد بٍ یافتٍ دروتیجٍصادرات پزداختٍ ضذٌ است. 

حًسٌ  یريابط ػمًم در ییَمگزا رد.دا غیزوفتیبز صادرات  مثبتی تأثیز( 99/11بزابز  tي ممذار  87/0ضزیب مسیز بزابز)

بیان داضت کٍ  تًان می. َمچىیه دارد یبز تجارت خارجمثبتی  تأثیز( 99/11بزابز  tي ممذار  87/0 ضزیب مسیز بزابز) صادرات

بز  مىفی تأثیز( 45/12بزابز  tي ممذار  809/0ضزیب مسیز بزابز ) حًسٌ صادرات َای ػمًمیوبًدن ريابط  کپارچٍی

 tي ممذار  780/0ضزیب مسیز بزابز ) الملل بیه یتًجٍ بٍ ممًلٍ ريابط ػمًمبیان داضت کٍ  تًان میدر اوتُا  ان دارد.صادرکىىذگ

اس ريابط بیه  الملل بیهريابط  داضت کٍ انیب تًان میفًق  جیوتا تبییهدر  بز ريوذ صادرات دارد. مثبتی تأثیز( 86/10بزابز 

ريابط ػمًمی ي  با يجًد اضتزاکات فزايان .آيرد میَای متفايت سخه بٍ میان ملیت، فَای مختلَا با فزَىگملت، َاديلت

ذ تًاو میاست کٍ  الملل بیهدر ػمل ريابط ػمًمی ابشاری مىاسب در ريابط  َا ريش ،در ابؼاد خزد ي کالن اَذاف الملل بیهريابط 

َذف ي  َای ملتي  َا گزيٌفزَىگی ي سیاسی  َای ارسشبز افکار ػمًمی ي  تأثیزگذاریدر خذمت دیپلماسی ػمًمی جُت 

بزای افکار ػمًمی  تأثیزگذاری َای ضیًٌي  ای ساوٍرآضىایی کافی بٍ ابشارَای تًاومىذ  بٍ دلیل َا ػمًمیباضذ. ريابط  مًردوظز

 تأثیزات باضىذ ي بز ريوذ صادر الملل بیهدر خذمت ريابط  تًاوىذ می َا آنمختلف  َای يیژگی لزار دادنبا لحاظ  مخاطبان

 مطلًبی بگذاروذ.
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