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  چكیده

در تبدیل عناصر  تواند یمو ارکان قدرت ملی از طرف دیگر  طرف کیازامتیازات ژئوپلیتیک 

باشد .  مؤثربالقوه ژئوپلیتیک به مجموعه عناصر بالفعل قدرت ملی برای دستیابی به دفاع ملی 

و دو عامل انسانی  اساسی ژئوپلیتیک یها هیپاکشور جمهوری اسالمی ایران به دلیل برخورداری از 

ر گردد. دوارد  یالملل نیبسیاست  درصحنهبه شکلی مثبت و کارآمد و ایدئولوژی اسالمی توانسته 

بر  رگذاریتأثعوامل ژئوپلیتیک  ییشناساتحلیلی به  –با استفاده از روش توصیفی  این مقاله محقق

را  ها آن ها نقشسپس با تبیین هر یک از ملی کشور جمهوری اسالمی ایران پرداخته ، قدرت

از عوامل احصاء شده در افزایش قدرت ملی  کی کداممشخص شد  تاًینهانموده  و  یبند تیاولو

بیشتری دارد که در این صورت هدف از تشکیل جمهوری اسالمی  تأثیرجمهوری اسالمی ایران 

و بزرگ  ( علیه اهلل رحمه)انقالب اسالمی ریمعمار کب اتیمنودینی ما ،  یها آموزهایران که برگرفته از 

 است محقق خواهد شد .  (العالی مدظله)یجهان تشیع رهبر معظم انقالب اسالم دار پرچم

، قدرت ملی ژئوپلیتیکواژگان کلیدی: 

                                                           
 )نویسنده مسئول(عالی دفاع ملیدانشگاه   رعاملیغمدیریت راهبردی پدافند  دانشجوی دکتری - 1

h.mofakhami1355@gmail.com 
 دفاع ملیعالی دانشگاه  نظامیمدیریت راهبردی  دانشجوی دکتری - 2

 راهبرديفصلنامه مطالعات دفاعی 

 8931 تابستان، 67، شماره هفدهمسال 

 053-012، از صفحه زدهمدوا مقاله



 

 

  8131 تابستان، 66، شماره هفدهمسال  -فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک   262

 مقدمه
دارد بهه همهین جههت حهافا نیها معتقهد اسهت         یا گستردهبسیار  مفهومی ی دایره ژئوپلیتیک"

 نفهو،،  ی حهوزه  واگرایهی،  و همگرایهی  نهزاع،  قهدرت،  کهارکرد  و ساختار نظیر اموری" ژئوپلیتیک 

 فضها،  ،زیسهت  یطمحه  و منابع همکاری، و صلح نفو،، و سلطه کنترل، بحران، ،گیری یمتصم رقابت،

 گرایی محلی رفاه، و توسعه فضایی، ملی،روابط وحدت ملی، ثبات و امنیت ملی، قدرت ملی، منافع

 اساسهمین  بر. گیرد یدربرم را هستند پایدار و کلی مفاهیمی عمدتاً که آن، نظایر و گرایی جهان و

 مقیهاس  در و الملهل  بهین  روابهط  ی حهوزه  در تنهها  نه را خود ی موردمطالعه موضوعات ژئوپلیتیک ،

 توانهد  مهی  هها  خهانواده  اجتمهاعی   روابط حتی و محلی و ای منطقه ملی، قلمروهای در بلکه کروی،

 ( 86: 1361 نیا، حافا)".بیابد

 گرفتهه  کهار  به غیره و افراد ها، سازمان ها، دولت از اعم سیاسی بازیگران سوی از که قدرت عنصر"

 فرهنگهی،  ،اقتصهادی، یاسیابعهاد س  شامل المللی، بین و ملی محلی، مختلف های مقیاس در شود، می

 از نحهوی  بهه  بعهدی  و سهطحی  هر درو  باشد می غیره و ای رسانه ارتباطی، فناورانه، علمی نظامی،

 نیها،  حهافا ) ".گهذارد  مهی  تهأثیر  هها  آن بر متقابالً و بوده متأثر سیاست و جغرافیا یعنی دیگر عناصر

1381 :36)   

 ،آید نمی دست به پیشرفته نظامی های سالح و قوی ارتش طریق از ملت - دولت یک ملی قدرت"

 و فرهنگهی  اقتصهادی،  سیاسهی،  اجتماعی،) جامعه ابعاد تمامی در و متوازن جانبه همه توسعه بلکه

 (  1388از ویسی نقل به جونز )"کند می طلب را نظامی

توانمند باشد اما به سبب در اختیار نداشتن ابزارهای الزم  شدت بهاگر کشوری به لحاظ ژئوپلیتیکی 

نتواند وزن ژئوپلیتیکی خود را جهت تولید قدرت در راستای اههداف مهدنظرش    تیریسوء مدو یا 

.از طرفهی  داشهتن قابلیهت ژئهوپلیتیکی       گردد ینمدر جهان اشاعه دهد، کشوری قدرتمند محسوب 

 در سهنجش تهر  گردد.به عبارت سهاده تحت عنوان یک توان بالقوه در محاسبه قدرت ملی لحاظ می

اسهالمی ایهران بها توجهه بهه      قدرت ملی، عناصر بالفعل ژئوپلیتیکی را باید شمرد،کشور جمههوری  

با تبهدیل    تواند یمز طرف دیگر ارکان قوی قدرت ملی ا و طرف ازیکمناسب  موقعیت ژئوپلیتیکی

به به مجموعه عناصر بالفعل قدرت ملی،  گامی اساسی در دفاع ملی خود   ژئوپلیتیکعناصر بالقوه 
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کششور  ملشی   بشر قشدرت   ژئوپلیتیشک هدف اصلی تحقیق : تبیین نقش  عوامش    » آورد . وجود

نقش عوامل »که : ت اصلی تحقیق این اس سؤالو بر همین اساس  است« اسالمی ایران  يجمهور

 «ر جمهوری اسالمی ایران چگونه است؟ژئوپلیتیک در قدرت ملی کشو

 مبانی نظری

 پیشینه تحقیق   -الف

مطالعهات متعهددی صهورت گرفتهه اسهت، لهیکن        ژئوپلیتیکر خصوص نقش ملی و جایگاه د

مستقیم به بررسی و تبیین رابطه متقابل ژئوپلیتیهک و قهدرت ملهی پرداختهه      صورت بهمطالعاتی که 

وضوع تحقیق بهه شهرح   باشد، احصاء نگردید. بررسی برخی از مطالعات غیرمستقیم اما نزدیک به م

 زیر است :

 ( در 1311محمدحسین افشردی و موسی حامد بابایی )عوامهل   تهأثیر » تحت عنهوان   یا مقاله

کشهورهای منطقهه    شناسهی  محیطبا « نوبی در انتخاب راهبرد دفاعی ج.ا.ا. ژئوپلیتیک قفقاز ج

 گانهه  شهش بر انتخاب راهبرد دفهاعی در ابعهاد    مؤثرقفقاز جنوبی عوامل ژئوپلیتیکی مرتبط و 

 و تعیین نمودند . ییشناساسیاسی و نظامی را  -اقتصادی -فرهنگی –اجتماعی  –فیزیکی 

 ( در 1388کیومرث یزدان پناه )ژئوپلیتیک امنیهت در   یها مدلتغییرات » تحت عنوان  یا مقاله

امنیتی جهان و متغیرهای آن در عصر حاضهر ، بها    یاندازها چشمضمن تشریح « عصر حاضر 

 یهها  برنامهه ژئوپلیتیکی مهدرن بهه ایهن نتیجهه رسهید کهه طراحهی         یها شهیانداز  یریگ بهره

 بر عهده دارد. شده شناختهو استراتژیکی و سیاست خارجی هر واحد سیاسی مستقل 

 مفهوم شناسی - ب

ژئوپلیتیک عبارت است از علم مطالعهه  » رضا حافا نیا در تعریف ژئوپلیتیک معتقد است: محمد

)حهافا  «  یکهدیگر  بها  هها  آنهای ناشی از ترکیهب   روابط متقابل جغرافیا، قدرت و سیاست و کنش

 .هستبرداری محقق در این پژوهش  (. که تعریف حاضر، تعریف مورد بهره36: 1311نیا؛

 و اسهتراتژیک  ههای  موقعیت به توان می ژئوپلیتیک ی شده شناخته عوامل ازجمله»ژئوپلیتیک؛ عوام 

 نظیهر  سهرزمین  فیزیکی و طبیعی های جنبه ساحلی، و دریایی ارتباطی، های موقعیت ژئواستراتژیک،

 و اجتمهاعی  نظهامی،  سیاسهی،  اقتصهادی،  های وضعیت و اقلیم و توپوگرافی اوضاع وسعت، شکل،

 تهاریخی  و فرهنگهی  عناصهر  و انسانی منابع کیفیت و کمّیت و طبیعی منابع میزان و نوع و فرهنگی
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 و طراحهی  روند بر توجهی قابل تأثیر مختلف درجات با ژئوپلیتیکی عوامل این تمام. کرد اشاره... و

 (11 ص همان،.« )دارند استراتژی اجرای

 قلمهرو  -2   قلمهرو داخلهی   -1:  رنهد یگ یمه قدرت ملی را در دو قلمهرو بهه کهار     ها دولت 

، تنظهیم امهور و روابهط     گهذاری  ضابطه،  یگذار قانوندر قلمرو داخلی از قدرت برای  خارجی

امنیههت عمههومی از طریههق نهادهههای  نیتههأماجتمههاعی و اجههرای قههانون و عههدالت اجتمههاعی و 

، قضایی ، امنیتهی ، انتظهامی ، تبلیغهاتی و غیهره     یگذار قانوننظیر نهادهای  ربط ی، افتهی سازمان

نیازهای ملی از مبادی فرا  نیتأم. در قلمرو خارجی برای حفاظت از منافع ملی، شود یماستفاده 

اعتبهار و پرسهتیژ ملهی و غیهره از      امنیت ملی، رفع تهدیدات فرامرزی، تقویت نیتأمکشوری ، 

  (.216: 1361،ایحافا ن)".شود یمقدرت ملی استفاده 

  :قابلیت یک ملت و یک کشور برای استفاده از منابع مهادی و معنهوی    ییتواناقدرت ملی ،

 (16: 1386)حافا نیا، اعمال اراده ملی و تحصیل اهداف و منافع ملی باهدفخود 

  آورد مهی  به وجودتعریف عملیاتی قدرت ملی: انسجام مادی و معنوی یک ملت، قدرتی را

 شود. نائلکه با آن بتواند به اهداف  خود  جهت تشکیل و حفا حکومت 

 :نظری چارچوب وبانی مرتبط م

ژئوپلیتیک قرن حاضر در جهان غرب، ناشی از فضای سیاسی خاص این دوران  یها هینظرپیدایش 

که اهمیت و وزن ژئهوپلیتیکی جمههوری اسهالمی ایهران در      ها هیازنظراست . که به ،کر مختصری 

 :گردد یمبیشتر مشخص است اشاره  ها آن

ئهوپلیتیکی  کوهن سهاختار ژ  :  کوهن جنوب غرب آسیاکمربند شکننده  جهان ژئوپلیتیکیسیستم 

، جنهوب شهرآ آسهیا و آفریقهای اسهتوایی      جنوب غرب آسهیا جهان را به سه کمربند شکننده یعنی 

را منطقه شکننده دانسته و دو منطقه  جنوب غرب آسیاتقسیم کرده است. او پس از جنگ سرد تنها 

او  ازنظهر  جنهوب غهرب آسهیا   داند. کمربنهد شهکننده    دیگر را جزء قلمرو ژئواستراتژیک بحری می

های جهانی از سوی دیگر  و رقابت قدرت سو کیای از  های قدرت درون منطقه  گرفتار رقابت قطب

 (22: 1382)عزتی ،کنند. و کشورهای آن در موازنه قدرت جهانی نقش مؤثری ایفاء می هست

ی نوار سوم شامل آسهیا -نوار دوم شامل اروپا و افریقا-نوار اول قاره امریکا: مدل سه هالل لوهازن

کهه در مرزههای جنهوبی آن     شهده  واقهع روسهی   یها نیسرزمدور و استرالیا ، بین نوار دوم و سوم  
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 فهارس  جیخله قهرار دارد،   فهارس  جیخل جنوب غرب آسیاچون در مرکز قرار دارد. جنوب غرب آسیا

در این منطقه تنها مسئله نفت مطرح نبوده، بلکهه در ههیج جهای    شود. مرکز دنیا شناخته می عنوان به

 فهارس  جیخله انهد.هر قهدرتی کهه در     ها در آفریقا و اوراسیا رخنهه نکهرده   دنیا تا به این حد اقیانوس

جنهوب  نفت فشار آورد.آسهیای جنهوب غربهی )    ازنظرتواند بر اروپا و ژاپن عمدتاً  استقرار یابد می

پا،آفریقها و  بهین ارو   کهه  ای نهظامی و اسهتراتژیکی بهسیار بهااهمیت اسهت.منطقه ازنظر( غرب آسیا

المنهدب و   تنگه هرمز،تنگهه بهاب   ازجملهدارای چند نقطه استراتژیک  شده واقعجنوب شرآ و آسیا 

و اسهتراتژیکی ایههجاد     نظامی  کانال سوئز است.بنابراین تسلط بر این مناطق استراتژیکی،مزیت مهم

آمریکها و اتحهاد    متحهده  االتیه ایکی از دالیل مهم چهالش دو ابرقهدرت     امر  خواهد نمود و همین

بهه   جنوب غرب آسهیا رفت  عالوه بر آن اهمیت  در دوران جنگ سرد به شمار می یشوروجماهیر 

 وجود منابع ،یل است :  لیدل

و همچنین شهریان حههیاتی    نفت غرب نیتأممنبع اصلی   فارس خلیج  کهشورهای خصوص به نهفت:

% از 6نکهه آمریکها دارای جمعیتهی بهیش از     آینهد.با توجهه بهه ای    اقتصاد جهانی آمریکا به شمار مهی 

 کند. می  نفت جهان را مهصرف  از  %22جمعیت جهان نیست،اما حدود 

فارس و دریای سهر    خهلیج یها آباز توجیهات حضور نیروهای غهربی در آبی:یکی  یها گذرگاه

هریکا در جنگی و تهجاری آمه  یها یکشتاز هنگام جنگ عراآ علیه ایران،تضمین آزادی دریانوردی 

دریهای   ازجملهه آبی جههان را   یها گذرگاهترین  یکی از پراهمیت  .این منطقههست  آبی  یها گذرگاه

جهای داده اسهت.عالوه بهر موارد مزبور،ترکیهه ههم     فارس را در خود مدیترانه،دریای سر  و خلیج

راه  نیتهر  شیبه ه اقتصادی و استراتژیکی افهزوده اسههت.ضمن ایههنک     نظامی،  ازلحاظبر این اهمیت 

 باشند.   های آبی میتجارتی نفت همین گذرگاه

های مختلف و تضمین نههظم و امههنیت    و برتری آن در عرصهصهیونیستی   رژیم  پاسداری از امنیت 

کهه جنهگ عربی،صهیونیسهتی بهه      یا گونهه  بهه نیز تضمین نظم و امنیت منطقه   راستا  این  مهنطقه،در

  مصالح حیاتی آمریکا را در منطقه به خطر چراکهای و فراگیر تبدیل نشود،مهم است؛ جهنگی مهنطقه

 اندازد. می

بازاری برای کاالهای غربی کهه عصهر    عنوان بهفارس  کشورهای خلیج خصوص بهاهمیت مهنطقه و 

واردکننهده   نیتهر  بهزرگ  عنهوان  بهه  سیاجنوب غرب آکند و ههمچنین مهنطقه  صنعت را تضمین می
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ای،تبهدیلی و   صنایع پایه ازجملهمهنطقه   رود،که صنایع متعدد ایهن های آمریکایی به شمار می سالح

 (07-09: 8912.ک عزتی،)رتکنولوژیکی با واردات سالح آمریکایی در ارتباط است.

ین موضهوع ، موقعیهت   تبیه  منظهور  بهه  موقعیت ژئوپلیتیک جمهوري اسشالمی ایشران غجارافیشا(:   

 ژئوپلیتیکی جمهوری اسالمی ایران در محیط جغرافیای طبیعی برابر نقشه زیر احصاء شده است :
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 جمهوری اسالمی ایران ژئوپلیتیکی( : موقعیت 1شکل شماره )

 در موارد ،یل خالصه نمود: توان یماهم موارد جغرافیای سرزمینی ایران را 

  = کیلومتر8161کل مرزهای جمهوری اسالمی ایران  

  کیلومتر 2211= یا رودخانهمرزهای 

  =کیلومتر3161مرزهای خشکی  

  = کیلومتر  2161مرزهای دریایی 

  شود. درصد مرزهای زمینی انجام می 63درصد از صادرات و واردات کشور از  6فقط 



 

 

 نقش عوامل ژئوپلیتیک در قدرت ملی جمهوری اسالمی ایران  261

  مرکز بیضی  و در ی راهبردی آسیای جنوب غربی قرار دارد منطقهجمهوری اسالمی ایران در

 . است قرارگرفتهراهبردی انرژی جهان 

  درصد از ،خایر گاز جهان قرار دارد. 11درصد از ،خایر نفت و  62 بر بالغدر این منطقه 

     این موضوع ضمن ایجاد ظرفیت ترانزیتی برای کشور، وزن ژئوپلیتیهک ج.ا.ایهران را افهزایش

ی غهرب و   های بزرگ کشهور در نیمهه   که  بیشتر استان باشد یماستان  31این کشور دارای  دهد. می

 . جنوب غربی واقع هستند

  همزمهان   کشهور 1با -دریایی مرز کشور8با -زمینی کشور مرز3است که : باهمسایه  11دارای

 دارد.  و زمینی مرز دریایی 

  مرز دریایی دارد.درصد همسایگان(  82همسایه خود ) 12ایران با  

با توجه به اینکه کشور ما در قلمرو جغرافیایی هالل خصیب قرار دارد در صورت وحهدت کامهل   "

دهلیز هالل خصیب کهه   یا هیکوهپاجنوب غربی آسیا و موقعیت  یا رهیجز شبهجغرافیایی مجموعه 

ن، عهراآ، سهوریه،   است و کشورهای ارد افتهیامتدادو دریای عمان  فارس جیخلاز شرآ مدیترانه تا 

و با در نظر گهرفتن ایهن واقعیهت کهه      دهد یمقرار  تأثیرعربستان و ایران را تحت  رهیجز شبهلبنان، 

واقع در اطراف این کریدور عملیاتی، به دلیل وضهعیت خهاص ژئهوپلیتیکی خهود در      یها نیسرزم

و دریهای عمهان آزادی عمهل کامهل      فارس جیخلکه شرآ مدیترانه و  یا گونه بهصورت ایجاد اتحاد 

وجود داشته باشد، ثبات، پایداری و امنیت کامل را به دست خواهند آورد. در شرایط کنونی کشهور  

 طهرف  ازیکزیرا  باشد یمجمهوری اسالمی ایران دارای موقعیت حساسی در بین کشورهای نامبرده 

ور مکمل عملیهاتی ژئواسهتراتژی   گشای سیاست بری بوده ) هر دو کشبه همراه کشور پاکستان گره

. ،کر این نکتهه  اند شده واقعروسیه هستند ( و از طرفی در مرکز جبهه پدافندی ژئواستراتژی بحری 

 توانهد  ینمه  گهاه  جیهاستراتژیک باشد، هرگاه کشوری دارای یک موقعیت ژئوحائز اهمیت است که 

( زیهرا  81:  1382باشهد) عزتهی،  خود را از تحوالت جهان دور نگه دارد و یها بهه عبهارتی منهزوی     

یهک   عنوان بهبخشی از یک استراتژی نظامی خواهد بود و باید سعی کند با درک موقعیت ،  ناچار به

از موقعیهت خهاص جغرافیهایی، بهرای پیشهرفت و       یریگ بهرهوزنه استراتژیک وارد عمل شود و با 

 توسعه کشور و ملت خود گام بردارد .

 : شرح زیر استبه   ربی ، وزن ژئوپلیتیکی  منابع انرژی آنبا ،کر اهمیت آسیای جنوب غ

 1  است شده واقعمنطقه  نیدر اگذرگاه راهبردی جهان.  
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  منطقه قرار دارد نیدر اانبار انرژی جهان . 

 3میلیون بشکه از تنگه ماالکا و حهدود   12میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز،  16 بر بالغ روزانه 

 . کند و کانال سوئز عبور می الحوائج بابمیلیون بشکه از تنگه 

 (61-62: 1311)نو،ری، . قرار دارد فارس جیخلی  % گاز جهان در منطقه11%نفت و 62 بر بالغ 

موقعیهت اسهتراتژیک   از اسهت کهه    ازیه موردنمنهاطق خاصهی   رای اجرای ههر اسهتراتژی ،  ب

دارنهد کهه تهابع     یفرد منحصربهنقش ارتباطی  یطورکل بهبرخوردار باشند . نقاط استراتژیک 

استراتژی و توسعه تکنولوژی است در حال حاضر چهارده نقطه استراتژیک در سطح جهان 

-کانهال بسهفر   -کانال سوئز -تنگه باب المندب -از : تنگه هرمز اند عبارتوجود دارد . که 

تنگههه  -تنگههه کاتگههات -تنگههه دوور -الطههارآ جبههلتنگههه  -تنگههه مسههینا -کانههال داردانههل

: 1311) نهو،ری ،    باشند یمتنگه پالک  -تنگه ماالکا -کانال پاناما -ه برینگتنگ -اسکاژراک

که اشاره شد تنگه هرمهز جهزء یکهی از ایهن نقهاط اسهتراتژیک محسهوب         طور همان( 121

   .دهد یمرا افزایش جمهوری اسالمی ایران و همین موضوع وزن ژئوپلیتیکی کشور  گردد یم

 :قدرت ملیعوام  

کمی و کیفی وجود دارند، یعنهی متغیرههای هریهک از عوامهل مزبهور       صورت بهعوامل قدرت ملی 

، نقشهی  ملهی   ممکن است جنبه کمی و یا کیفی داشته باشند. ضمن اینکه برخی از عوامهل قهدرت  

 (.1: 1311به نقل از زرقانی ، 1) تلیسشوند یمثانوی مطرح  طور بهدارند و برخی   یاساسی و مبنای

 را ملی قدرت شالوده اصلی  عوامل الملل نیبمکتب رئالیسم در روابط  گذاران هیپاهانس مورگنتا از 

غهذا   ویهژه  به)طبیعی منابع -2 جغرافیایی موقعیت -1:  از اند عبارت که کند یم تقسیم جزء هشت به

 کیفیهت  و کمیهت  رهبهری،  تکنولهوژی،  ویژه به) نظامی آمادگی -1ظرفیت صنعتی  -3و مواد خام( 

 -6 ملهی  روحیهه  ملهی،  صهفت  -6( هها  شیگهرا  و پراکندگی ویژه به) جمعیت -1  (مسلح نیروهای

 .دیپلماسی کیفیت -8 حکومت کیفیت

های قدرت ملی از دید مهارتین گالسهنر یکهی از عوامهل قهدرت ملهی،       در بحث مبانی و سرچشمه

روابهط فرهنگهی، مشهارکت در توزیهع و انتقهال ،خهایر        الملل نیبروابط خارجی است که تجارت 

                                                           
1 - Tlys 
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المللهی را  المللی و موقعیت و پرستیژ بهین های بینتوسعه، مشارکت در سازمان ملل و سایر سازمان

 (61:  1386،ایحافا ن.)ردیگ یبرمدر 

:عوامل جغرافیهههایی شهههمارد یبرمهههجلیهههل روشهههندل عوامهههل قهههدرت ملهههی را بهههدین شهههرح 

وقعیت سرزمینی، وسعت، مواد خام و منابع طبیعی. عوامهل انسهانی شهامل: میهزان     ،موهوا آبشامل:

،نیروی انسهانی صهنعتی. عوامهل فرهنگهی شهامل:میراث      تیو جمعجمعیت،ترکیب جمعیت،کیفیت 

لوژی، سهاختار حکومت،شهامل: شهکل سیاسهی حکومهت و کهارایی       ئودیه فرهنگی،وحدت ملی و ا

 (.61-81: 1311حکومت)روشندل،

 ملی:سطوح قدرت 

و قدرت اثرگذاری  ییفضامختلف است و از حیث  یها اندازهقدرت ملی کشورها دارای سطوح و 

-1سطوح قهدرت را بهه شهرح زیهر تعیهین کهرد:        توان یمو فرآیندهای برون کشوری،  ها دهیپددر 

 قهدرت  آسهمانی  کهرات  بین فضای و زمین کره ماوراء در که است قدرتی ،فرا کروی ملی قدرت  

 و جههانی  فرآینهدهای  در کهه  اسهت  قهدرتی  جهانی، برد با ملی قدرت -2 دارد. یاثرگذار و مانور

 شوروی و آمریکا یها ابرقدرت نظیر. یچندبعد یا باشد یبعد کی اینکه از اعم. گذارد یم اثر کروی

تجلهی   ژئهوپلیتیکی  منطقهه  یک در آن نفو، که است قدرتی ، یا منطقه برد با ملی قدرت -3 .سابق

 حهوزه  کهه  اسهت  قهدرتی  ، محلهی  بهرد  بها  ملهی  قدرت -1 ؛ نظیر هند در جنوب آسیا.کند یمپیدا 

 رهیه جز شهبه  در سهعودی  عربسهتان :  نظیهر . دهنهد  یمه  تشکیل همسایگانش را آن نفو، و یاثرگذار

نهی  مع آن مرزهای داخل در آن یاثرگذار که است قدرتی کشوری، برد با ملی قدرت -1 .عربستان

 در کهه  شهده  ضهعیف  ملی قدرت -6 مانند: نپال که در خارج از مرزها اقتداری ندارد.کند؛ می پیدا 

 (.212: 1312،ایحافا نفعلی) عراآ و سومالی ندارد؛ مانند کامل اقتدار زیخود ن مرزهای داخل
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 :کارکردهاي قدرت ملی

 ملهی  اعمال اراده ملی و تحصیل اههداف و منهافع   باهدفاستفاده از منابع مادی و معنوی کشور -1

 (.23: 1311)روشندل،

 .است آن بسط و حفاظت و ملی منافع نیتأم کشورها، ملی قدرت کارکرد نیتر مهم" -2

 ا کشور.ی ملت تمناهای و ها خواست نیتأم تضمین-3

 .کشور و ملت توسعه و بقاء عامل-1

) در بعهد   یالملل نیبگذاشتن بر محیط  تأثیرپیگیری اهداف کاربردی با اقدامات عمدی از طریق -1

 یرنظهام یغ( و تبدیل منابع جامعه به )دانش قابل اجرایی( که بهتهرین فنهاوری نظهامی و     یالملل نیب

 (.16: 1311)تلیس ، اشلی و دیگران،در بعد داخلی(. )کند یمممکن را تولید 

 کاربردهاي قدرت ملی: 

اسهت کهه از سهوی     یبااقتدار، نیروی محرکه نامند یمنیز  "ماشین حکومتی "قدرت ملی، که آن را 

 هها  حکومتو  گردد یماست، محول  دار عهدهجامعه به حکومت جهت انجام وظایف و رسالتی که 

 .کنند یماز قدرت ملی برای نیل به اهداف ملی از دو جهت خارجی و داخلی استفاده 

 منظهور  بهه  هها  دولهت و ارتباط با دیگهر   یالملل نیباستفاده از قدرت ملی در مناسبات  بعد خارجی:  

بهرای نفهو، و    هها  دولهت سیاسهت خهارجی اسهت.     یهها  ههدف حفا و ازدیاد منافع ملی با تحقهق  

: دیپلماسی یها مهذاکره و   رندیگ یمزیر بهره  یها روشمعموالً از  ها دولتتأثیرگذاری بر رفتار دیگر 

قانونی، جنگ یها   شده شناختهامتناع، ترغیب و تشویق، تنبیه، جنگ روانی، جنگ اقتصادی، اقدامات 

 استفاده از قدرت نظامی.

اسهتفاده از اختیهارات و یها اقتهدار قهانونی بهرای اداره یها مهدیریت کشهور از طریهق            بعد داخلی:  

 (  111-116: 1311)چگینی،  انجام قوانین و موازین. ، امور اجرایی و تضمین حسنیگذار قانون

 :جمهوري اسالمی ایران اساسی هاي بنیان و مبانی در قدرت ملی 

علیه( اهلل رحمه)خمینی ماام و ب اسالمی انقال اسالم و اگرچه
 امها  جهانی هسهتند  داعیه و اهداف دارای 

 پرتهو  در را اههداف خهود   بتوانهد  که است مقتدر و مستقل کشوری ایجاد ، نیازمندها آن به دستیابی
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 ،انقهالب   معظهم  رهبهر  ،راحهل   امام نگاه در .سازد محقق ها هزینه کمترین با و خویش ملی قدرت

 انقهالب  ههای  آرمان اجرای و پیگیری در جهش نقطه ملی قدرت  ،باالدستی اسناد و اساسی قانون

 .شود می محسوب ایران اسالمی جمهوری مقدس نظام و یماسال

 است، سال آینده بیست طی نظام اهداف دربرگیرنده که ایران اسالمی جمهوری انداز چشم سند در 

 اسهت،  دارا را ایهران  اسهالمی  جمههوری  ای پایه های شایستگی و ها فرصت احتمالی، های چالش و

 تصهویر  و آینهده  ملهی   قهدرت  از و تجسهمی  صورت . تاس شده ترسیم قدرت از آرمانی تصویری

 سهاله  3 توسعه های برنامه قالب در و کسب نماید معتبر و ملموس واقعی وجاهت باید که مطلوبی

 ساله( 22 انداز چشم)سند 1شود می عملیاتی کشور

 یالزامه  هها  اقهدام و  هها  یریه گ میتصمسه مؤلفه بزرگ ،یل را در تمام   (العالی مدظله )مقام معظم رهبری 

بهزرگ را   ی مؤلفهه سهه   نیه است که ا نیا ،کشور نیمسئول ی مجموعه ی فهیوظفرمودند:  و دانند یم

 : در نظر داشته باشد ها اقدام ی و همه ها یریگ میتصم ی همه یبرا

 ها آرماناهداف و  نیکه ا ؛یاسالم یو اهداف نظام جمهور ها آرماناوّل عبارت است از  ی مؤلفه..."

کوتهاه    ی در جملهه  شهود  یمه را  یاسهالم  یدور بشود؛ که آرمان نظام جمههور  ازنظر یستیمطلقاً نبا

 ازلحهاظ که انسهان در آن فضها    ییآن فضا یعنی یخالصه کرد. تمدّن اسالم "یتمدّن اسالم جادیا"

آن  یمتعهال او را بهرا   یکهه خهدا   یمطلهوب  اتیه رشد کند و به غا تواند یم یمادّ ازلحاظو  یمعنو

داشهته باشهد، انسهان     یعزتمنهد  یداشته باشد، زنهدگ  یخوب یخلق کرده است برسد؛ زندگ اتیغا

 یالمتمدّن اسه  عت؛یجهان طب یِسازندگ یابتکار، دارا یاراده، دارا یقدرت، دارا یانسان دارا ز،یعز

دوّم  ی مؤلفهه .اسهت  نیه ا یاسهالم  یو آرمان نظام جمهور یاسالم یهدف نظام جمهور ن؛یا یعنی

راهبردهها   نیا ؛یکلو  یعموم یردها؛ راهبرساند یماهداف  نیکه ما را به ا ییها عبارت است از راه

ظهالم نبهودن و مظلهوم نشهدن در تعهامالت       ی مالحظهه  ت،یّبهر اسهالم   ی هیشناخت، تک یستیرا با

راهبهرد   کیه  نیه است، ا فهیوظ کی نیفرمود: کُونا ل لظّال مِ خَصماً و ل لمَظلُومِ عَوناً، ا نکهیگوناگون؛ ا

 نیه از ا ییدههد و راهبردهها   یم لیرا تشک یساالر مردم آنچهبه آراء مردم و   هیاست. راهبرد تک یکلّ

 یاسهت بهرا   یاسهالم  ینظام جمههور  یاصل یو راهبردها یکالن و اساس یها استیس ها نیا ل؛یقب

 لیه قب نیه و از ا ،یوحهدت ملّه   ،یابتکار عمهوم  ،یتالش عموم ،ی؛ کار عمومها آرمانبه آن  دنیرس

                                                           
 ساله 02 انداز چشمسند  - 1
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 م،یه ....آنچه مها الزم دار  د؛ید دیرا هم با ات یواقع ،ات یواقع : سوّم مؤلفه.  که وجود دارد ییزهایچ

 هها  تیه واقعاز  آنچهه  د،یه درسهت فهم  دیرا هم با ها تیواقعاست.  ها تیواقعبا نگاه به  ییگرا آرمان

را ههم   ها آنکه کمبود و نقص است،  ها تیواقعناخت؛ آنچه از ش دیرا با ها آنموجب اقتدار است، 

. …. دیه درسهت فهم  دیرا با ها تیواقعشناخت؛  دیرا با ها نیامانع حرکت است،  آنچه خت؛شنا دیبا

بخهش   نیدر به  تیمعنوو  ینیبرجسته، وجود عناصر فعّال و مبتکر، رواج معرفت د فکرهای وجود

در  یاسهالم  ینفو، روزافزون نظهام جمههور   ،یو اسالم ینید یاز نسل جوان، بقاء شعارها یعیوس

در نظهر داشهت؛    دیه سه عنصهر را با  نیا. است که وجود دارد ییها تیواقع ها نیاعالم؛  رمنطقه و د

را ههم   هها  تیه واقعدور داشت، البتّه  ازنظر یستیدور نداشت، راهبردها را نبا ازنظررا  ها آرمان یعنی

ههم   هها  تیه واقعرفت؛ امّها وجهود    میراه را درست نخواه م،ینیرا نب ها تیواقع. اگر چنانچه دید دیبا

در راه موجب بشهود مها    یا صخره کی. اگر چنانچه وجود کندمنصرف ب مانیها ما را از راه یستینبا

 بهازهم انسان برود،  محابا یگرفته بشود و ب دهیصخره ند نیاگر وجود ا م؛یخطا کرد م،یاز راه برگرد

کهرد،   جادیا توان یمرا  ییها صخره چه راه نیدر اطراف ا مینیبب میخطا کرده؛ امّا اگر چنانچه نگاه کن

آن  یبهرا  یا یراه مواز ایکرد،  جادیا یدر او منفذ ایبرداشت،  توان یمچگونه  اصخره ر نیخود ا ای

است که امام بزرگوار مها در   یهمان کار نیاست، ا ها تیواقعبه  حینگاه صح نیا وقت آنکرد،  دایپ

 ،11/6/1312...) حسّاس انجام دادنهد  اریو بس کننده نییدر آن ده سالِ تع یعنیانقالب  نیفصل اوّل ا

 رهبری(.   خبرگان مجلس اعضای و رئیس دیدار با

آیهه کریمهه    حکهم  بهه اسالمی ایران؛ و پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری صد کیبر اساس اصل "

الخیل ترهبون به عدواهلل و عدوکم و آخهرین مهن دونههم     واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط»

دستورالعمل قرآنی رهبر معظهم   عنوان بهسوره انفال که  62این بخش از آیه  «اهلل یعلمهم التعلمونهم

انقالب به نیروهای مسلح مطرح شد دستوری است کهه خداونهد خطهاب بهه سهپاه اسهالم مطهرح        

در قهدرت داریهد،    یهی رویههر ن »  دهد یمفرمودند در این بخش از آیه خداوند به مسلمانان دستور 

این دستور قرآنی بهه مسهلمانان   « ورزیده و.. یها اسبو همچنین  دیساز آمادهی مقابله با دشمنان برا

است که یکهی از   گرفته یمهمواره مرزها مورد تهدید خطرات قرار  یا دورهکه در هر  دهد یمنشان 

منفعهت   یهها  اسهت یسمتخاصم افرادی هستند که بهر اسهاس    یها گروهخطرات از سوی  نیتر مهم

. در این صورت هر فهرد یها    کنند یم یریگ میتصمانه و یا برتری جویانه خود نسبت به دیگران طلب

مقابهل را   یها طرفمنافع مادی و دنیوی خود دست به هر اقدامی خواهد زد تا  نیتأمگروهی برای 
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 موردتوجهه خود کنند . در این آیه به یک اصل حیاتی که در عصر و زمان بایهد   یها خواستهتسلیم 

و آن لهزوم آمهادگی رزمهی کهافی در برابهر دشهمنان اسهت . نخسهت          کند یممسلمانان باشد اشاره 

ورزیده برای میهدان   یها اسبدر برابر دشمنان هرقدر توانایی دارید از نیرو و قدرت و : » دیگو یم

یعنی در انتظار نمانید تا دشمن به شما حمله کند و آنگاه آماده مقابلهه شهوید بلکهه از    «  دیساز آماده

وسهیع   یقهدر  بهه احتمالی دشمن داشته باشید تعبیهر آیهه    یها هجومپیش باید به حد کافی در برابر 

و اگهر ایهن دسهتور بهزرگ اسهالمی       کنهد  یمه  تطبیهق  کهامالً است که به هر عصر و زمان و مکانی 

تبلیهغ شهود و مسهلمانان از     جها  همهه یک شعار همگانی در  عنوان به« لهم ماستطعتم من قوهواعدوا»

کوچک و بزرگ عالم و غیره ، نویسنده و گوینده ، سرباز و افسر، کشهاورز و بازرگهان در زنهدگی    

 کافی است. شان یماندگ عقبجبران  یبندند براخود آن را به کار 

 چارچوب نظری:

، تحهت  هها  آنههای   در این تحقیق متغیرهای ژئوپلیتیکی در شش حوزه اصلی با برخی از شاخصهه 

 :از اند عبارتاست. که  قرارگرفتهزیر انتخاب و مبنای مطالعه محیطی  گانه ششعنوان عوامل 

( عوامهل اقتصهادی   1(عوامل سیاسی، 1،  ( عوامل فرهنگی3( عوامل اجتماعی،2( عوامل فیزیکی، 1 

( عوامل نظامی، که برخی از عوامل ژئوپلیتیکی مرتبط با شش عامل اصلی در قالب شهکل شهماره   6

 است. شده ارائه 2
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 عوامل کالن ژئوپلیتیکی :2شکل 

  شناسی روش
جامعهه آمهاری ایهن تحقیهق از میهان      .  هسهت نوع کاربردی  و ازتحلیلی  -تحقیق توصیفیروش 

شهامل نیروههای    کهه   باشهند  مهی  سی کشهور اسی -امنیتی -دفاعی های حوزه درو فعاالن  نظران صاحب

نفر بهرآورد و   12آماری به تعداد جامعههای مرتبط،  ها و مجموعه ، دانشگاه های کشوری مسلح، سازمان

باشهد.   آمهاری مهی   جامعهه تحقیهق نیهز همهان     نمونهه ، جامعهه   آماری جامعهبا توجه به حجم محدود 

مهدرک تحصهیلی حهداقل    از:  انهد  عبهارت آمهاری   جامعهه در  نظهران  صهاحب های خبرگهان و   ویژگی

281: 1386منبع:رشید،  
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یها   تهألیف داشتن ) سئولیتیم، حیطه کاری و ملی  قدرتژئوپلیتیک و همچنین ، آشنایی با لیسانس فوآ

 بوده است.امکان دسترسی و مصاحبه  چنین ( همو قدرت ملی  ژئوپلیتیک ی درزمینهو تحقیق  مقاله

و  نظهران  صهاحب و با تهیه و توزیع پرسشنامه بهین  های تحقیقات میدانی  محقق در این تحقیق از روش

 وتحلیهل  تجزیهبرای  ها آنآوری نظرات  خبرگان جامعه آماری در دو مرحله و تکمیل و سپس جمع

های آمهاری توصهیفی از قبیهل جهداول فراوانهی، محاسهبه        اند.  با استفاده از روش کرده برداری بهره

در ایهن   ، کهه انهد  شهده  تعیینقدرت ملی  ج.ا. ایران  درعوامل ژئوپلیتیکی نقش ها،  میانگین و نسبت

عوامهل  نقهش  های مطالعات نظری متناظر با  یافته اساس برای  نامه با توجه به سؤال تحقیق ابتدا پرسشراستا 

سؤال بسهته و هفهت سهؤال بهاز تنظهیم و       32پرسشنامه مرحله اول با  ، ایران  قدرت ملی ج.ا.در ژئوپلیتیکی 

ی آمهاری   ههای نمونهه   بررسی پاسه  و  شده توزیعهای  آوری پرسشنامه پس از جمعگردید .  طراحی 

اسهت. بها توجهه بهه اینکهه ایهن        قرارگرفتهه آمهاری   موردبررسهی به تفکیک  آمده دست بهاطالعات 

خبرگان است دارای روایی و بها توجهه بهه     ازنظراستفاده  و شده انجامپرسشنامه محصول مطالعات 

جامعه آماری توزیع گردیهد   در مزبور  های نامه پرسش.  هستدارای پایایی  23131مقدار آلفای کرونبا  

عوامهل   نقهش    پاس  بهه سهؤاالت مزبهور، نظهر خودشهان را دربهاره        . تا ضمن مطالعه و دقت الزم در ارائه

ای طیهف لیکهرت    مقیاس پنج گزینهه  اساس برکه  گانه پنجهای  از گزینه دریکیقدرت ملی را  درژئوپلیتیکی 

( خیلهی زیهادم مشهخص    1( زیهاد ه  )  1( متوسهط ه  )  3م ه  ) ( ر که 2( خیلی کهم ه )  1است، ]) شده طراحی

بهاز   ههای  دارند نظر خود را در جدول مربوط به سؤال مدنظرنمایند و چنانچه عامل دیگری را در این حوزه 

نامهه و بررسهی    آوری  پرسهش  و توجه به آن عامل مرقوم فرمایند. در ادامهه پهس از جمهع    تأثیربا ،کر میزان 

نظر مرتبط با موضوع، از بهین مهوارد پیشهنهادی کهه توسهط       با برخی از افراد صاحب مشورت وها  پاس  آن

نامه مطهرح گردیهده بود،نسهبت بهه احصهاء       دهندگان جامعه آماری در قالب سؤال باز پرسش برخی از پاس 

ظ اصهالحی( بها لحها     نامهه  )پرسهش دوم  مرحله نامه پرسشدر قالب سپس عوامل ژئوپلیتیکی جدید اقدام و 

در بین جامعه آماری جهت اخذ نظهر آنهان توزیهع     درنهایتو خبره تعیین و  نظر نمودن نظرات افراد صاحب

هها بها    داده وتحلیهل  تجزیهه هها و اسهتخراج و    نامهه  آوری پاس  پرسش گردید؛ و در ادامه محقق پس از جمع

  اند. اقدام نمودهایران،  ملی ج.ا. قدرت در ژئوپلیتیک نقشهای آماری نسبت به تعیین  استفاده از روش
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 : نمونه  پرسشنامه9جدول 

 است؟چگونه ملی ج .ا.ایران  بر قدرتعوامل ژئوپلیتیکی  عنوان بهعوامل ،یل نقش  شما، نظر به

ف
ردی

 

 ژئوپلیتیکیعامل 

 تأثیرمیزان 

یاد
ی ز

خیل
 

یاد
ز

ط 
وس
مت

 

کم کم
ی 
خیل

 

      ج. ا. ا   جغرافیاییموقعیت  1

.... 

      انسانیعوامل 

.... 

      ایدئولوژی

.... 

      رهبری نظام

.... 

      روحیه ملی

      کیفیت دیپلماسی 32

 های تحقیق و یافته ها داده وتحلیل تجزیه

 :ها یافتهتحلی  -

با در نظر گرفتن هدف اصلی تحقیق یعنی نقهش  ؛  آمده عمل بههای آماری توصیفی  با استفاده از روش  

 سهؤال بسهته و هفهت    سهؤال  32بها   ای  نامهه  پرسش عوامل ژئوپلیتیک در قدرت ملی ج..ا.ا. در مرحله اول 

ی آمهاری   ههای نمونهه   و بررسی پاسه   شده توزیعهای  آوری پرسشنامه پس از جمعگردید  بازطراحی

با توجه به اینکه ایهن پرسشهنامه    ، آماری قرار گرفت موردبررسیبه تفکیک  آمده دست بهاطالعات 

دارای روایی و با توجه به مقهدار آلفهای    بودهخبرگان  ازنظراستفاده  و شده انجاممحصول مطالعات 

و بررسهی پاسه    مرحله اول نامه  آوری  پرسش در ادامه پس از جمع. هستدارای پایایی  23131کرونبا  
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نظر مرتبط با موضوع، از بین موارد پیشنهادی کهه توسهط برخهی از     با برخی از افراد صاحب مشورت وها  آن

نامهه مطهرح گردیهده بود،نسهبت بهه احصهاء عوامهل         دهندگان جامعه آماری در قالب سؤال باز پرسش پاس 

ات افراد اصالحی( با لحاظ نمودن نظر  نامه )پرسشدوم  نامه پرسشدر قالب سپس ژئوپلیتیکی جدید اقدام و 

در بین جامعه آماری جهت اخذ نظر آنهان توزیهع گردیهد؛ و در ادامهه      درنهایتو خبره تعیین و  نظر صاحب

ههای   هها بها اسهتفاده از روش    داده وتحلیهل  تجزیهها و استخراج و  نامه آوری پاس  پرسش محقق پس از جمع

  .است  م نمودهاقداایران،  ملی ج.ا. قدرت در ژئوپلیتیک نقشآماری نسبت به تعیین 

 : ج.ا. ایران قدرت ملیاسالمی ایران در  جمهوري کشورعوام  ژئوپلیتیک نق  توصیف  -

از « وحهدت ملهی   »مورد ارزیابی قرار گرفت که عامهل   شده نییتعدر این بخش هر یک از عوامل 

 بین سایر عوامل نقش بیشتری را در قدرت ملی جمهوری اسالمی ایران ایفا نموده است :

 : نق  وحدت ملی  در قدرت ملی ج.ا.ا.4جدول 

 نق  ایدئولوژي اسالمی ایرانی در قدرت ملی جمهوري اسالمی ایران

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی فراوانی عنوان

 61 61 61331 31 خیلی زیاد

 16 26 26313 13 زیاد

 122 1 1328 2 متوسط

   2 2 کم

   2 2 خیلی کم

   2 . بدون پاسخ

 

وحهدت  ی آمهاری عامهل   درصد از اعضای جامعه 16شود که در جدول توزیع فراوانی مشاهده می

درصد افراد  اهمیهت ایهن عامهل را متوسهط      1چنین  به میزان زیاد  و خیلی زیاد دانسته و همملی  

باشهد. و   مهی  درصهد  صهد جامعه آمهاری   ازنظر. به عبارتی میزان اهمیت این عامل  اند ارزیابی کرده

و  22/2داری معنهی ، سهطح  61/1ای برای میهانگین  چنین با انجام آزمون تی استیودنت یک نمونه هم
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دههد ایهن    داری آزمون نسبت که نشان مهی  و نیز سطح معنی آمده دست به21/2از کمتردرجه آزادی 

 . هست تأثیرگذار شدت بهج.ا.ایران  ملی قدرت برآماری  ازنظرعامل 

 بر قدرت ملی  ج.ا. ایران: رگذاریتأثعوام  ژئوپلیتیکی  -پ

ههر عامهل   نقهش  ی اول ی مرحلهسشنامهکه با توزیع پر است شده تعیینعامل ژئوپلیتیکی  32تعداد 

گیری شد. در رابطه با میهزان  ای لیکرت اندازهج.ا.ایران با استفاده از طیف پنج گزینه قدرت ملیر د

زیهاد یها    تهأثیر های میهزان  ج.ا.ایران، درصد پاسخگویی به گزینه قدرت ملیعوامل بر انتخاب  تأثیر

چنین برای ههر عامهل    است. هم شده مطرحدرصد اهمیت و نیز میانگین اهمیت  عنوان بهخیلی زیاد 

ل کنهد کهه عامه   است؛ برای این منظور، فرض صفر بیان مهی  شده انجامآزمون فرض آماری میانگین 

کند کهه  نگین کدهای طیف لیکرت( و در فرض مخالف بیان می)میا 3اوی یا مس تر کوچکمیانگین 

کم یا ناچیز  هر عامهل را بهر انتخهاب     تأثیر؛ بنابراین فرض صفر هست 3تر از میانگین عامل بزرگ

کند. بنابراین چنانچهه بهرای یهک عامهل     زیاد را ادعا می تأثیرج.ا.ایران و فرض مخالف  قدرت ملی

( باشد فهرض  21/2)دنباله باالیی توزیع نرمال استاندارد در سطح  611/1تر از ی آزمون بزرگآماره

شود؛ بها توجهه بهه ایهن     ج.ا.ایران مؤثر شناخته می قدرت ملی درآن عامل  درنتیجهصفر رد شده و 

 611/1تهر از  بهزرگ « یی وههوا  آبعامل  نقش»ی آزمون عامل شود که تنها آمارهجدول مشاهده می

 ازنظهر  شهده  ارائهه ج.ا.ایران مؤثر نیسهت و سهایر عوامهل     قدرت ملیاین عامل بر  جهیدرنتنیست و 

بر اساس آزمون  آمده دست بهاطمینان از نتایج  منظور به. نقش آفرینندج.ا.ایران  قدرت ملیآماری بر 

 مورداسهتفاده هها نیهز   ، آزمهون نسهبت  ها آنمیانگین عوامل بر اساس آزمون تی استیودنت و اصالح 

امل را بهر  ع نقشدهندگان  درصد پاس  61/61است. بر اساس این آزمون چنانچه حداقل  تهقرارگرف

عامهل مهؤثر بهر     عنهوان  بهه  یموردبررسج.ا.ایران در حد زیاد یا خیلی زیاد بدانند عامل  قدرت ملی

 شهده  گذاشهته مؤثر نبوده و از فرآیند تحقیق کنار  صورت نیاج.ا.ایران مطرح  و در غیر  قدرت ملی

 .است

 ازنظهر «  دین و مذهب مردم کشهور » ، «ی  کشوروهوا آب» عامل  دو شده مطرحبا توجه به مطالب 

 ج.ا.ایران مؤثر نیستند. قدرت ملیآماری بر 
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ی آماری در پاس  به سؤاالت باز پرسشهنامه  ی اول، اعضای نمونهی مرحلهپس از توزیع پرسشنامه

ی دوم ی مرحلهه پرسشهنامه  شهده  معرفهی اند. با استفاده از ایهن عوامهل   عوامل جدیدی معرفی کرده

. بها  انهد  شهده  تحلیهل  ازآنکهه  پس آمده دست بهی آماری توزیع شد. نتایج تدوین و بین اعضای نمونه

 نقهش  بهرای بررسهی    هسهت  32در این مرحله برابر  شده تکمیلهای  توجه به اینکه تعداد پرسشنامه

.ایران از آزمون تی استیودنت استفاده و برای هر عامل آزمون فرض آماری ج.ا قدرت ملیعوامل بر 

یها   تهر  کوچهک کند که عامل میانگین ؛ برای این منظور، فرض صفر بیان میاست شده انجاممیانگین 

-کند که میانگین عامل بزرگ)میانگین کدهای طیف لیکرت( و در فرض مخالف بیان می 3مساوی 

ج.ا.ایران و فرض  قدرت ملیکم یا ناچیز هر عامل را بر  تأثیرراین فرض صفر باشد؛ بناب می 3تر از 

 621/1تهر از  ی آزمون بزرگکند. بنابراین چنانچه برای یک عامل آمارهزیاد را ادعا می تأثیرمخالف 

( باشد فرض صهفر رد شهده   2321درجه آزادی و در سطح  21)دنباله باالیی توزیع تی استیودنت با 

 شدت بهاطمینان از نتایج  منظور به شود.ج.ا.ایران مؤثر شناخته می قدرت ملیآن عامل بر  هدرنتیجو 

ها ، آزمون نسبتها آنآمده بر اساس آزمون میانگین عوامل بر اساس آزمون تی استیودنت و اصالح 

دهنهدگان  درصهد پاسه   82/61گیرد. بر اساس این آزمون چنانچهه حهداقل   قرار می مورداستفادهنیز 

ج.ا.ایهران در حهد زیهاد یها خیلهی زیهاد بداننهد عامهل          قهدرت ملهی   را بر  نقش عامل ژئوپلیتیک 

مهؤثر   صورت نیاشود و در غیر ج.ا.ایران مطرح میقدرت ملی عامل مؤثر بر  عنوان به یموردبررس

 شوند.نبوده و از فرآیند تحقیق کنار گذاشته می

عامهل ژئهوپلیتیکی مهؤثر بهر      32تعهداد   های اول و مرحلهه دوم با استفاده از نتایج تحلیل پرسشنامه

اسهت. بها توجهه بهه      شهده  ارائهه است؛ این عوامل به همراه میانگین  شده تعیینج.ا.ایران  قدرت ملی

«  رهبهری »عامهل   ازآن پهس و « وحدت ملهی »شود که عامل ضرایب اهمیت این عوامل مشاهده می

« منهابع طبیعهی   »چنین از بین این عوامل، عامل  ج.ا.ایران دارند. همقدرت ملی را بر  تأثیر ترین بیش

 ج.ا.ایران دارد. قدرت ملی کمترین اثرگذاری را بر 

کهه   امل ژئوپلیتیکی کشورع 26های آماری  صورت گرفته و انجام آزمون وتحلیل تجزیهبا توجه به 

 انهد  عبارت ها آن مؤثرترینعوامل  و از بین این اند شده شناسایی کنند می آفرینی نقشدر قدرت ملی 
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موقعیههت  -1عوامههل انسههانی  -1ایرانههی  –تمههدن اسههالمی  -3رهبههری -2وحههدت ملههی  -1 از:

 بهر  هیه تک -12پایهداری ملهی    – 1کیفیهت حکومهت    -8روحیه ملی  -6ایدئولوژی  -6جغرافیایی 

منابع انرژی  -11کیفیت دیپلماسی  – 13صفت ملی  -12آمادگی نیروهای مسلح   -11اسالمیت  

 اقتصاد مقاومتی -16ظرفیت صنعتی   -11

  : پیشنهادو  گیری نتیجه

 نتیجه گیری-الف

تحقیق حاکی از آن اسهت کهه عوامهل ژئوپلیتیهک و ارکهان قهدرت ملهی         آمده عمل بهبررسی 

دنیها تمهایز    یدانشهگاه جمهوری اسالمی ایران نسبت به عوامهل و ارکهان احصهاء شهده کالسهیک      

،  انهداز  چشهم ،  هها  آرمانعوامل و ارکان ایران اسالمی از  یریرپذیتأثدارد ، دلیل آن  یفرد منحصربه

اسهت کهه    ( العهالی  مدظله)و فرمایشات مقام معظم رهبری  (اهلل علیه رحمه)منویات معمار کبیر انقالب اسالمی

اسهت  . بهه همهین جههت الزم    رنهد یگ یمت اسالم ناب محمدی)ص( نشأ یها شهیانداز  ها نیاهمه 

و منویات حضهرت امهام راحهل ( در ههر      انداز چشم،  ها آرمانعالوه بر توجه به سه رکن اساسی )

 ی(العال مدظله)زمان و مکانی نسبت به توجه ویژه به رکن اساسی دیگر یعنی فرمایش مقام معظم رهبری 

جههان تشهیع نیهز     دار پهرچم توجه گردد که ایشان عالوه بر رهبری انقالب اسالمی ایهران ، بهزرگ   

 فهرد  منحصهربه بهترین عوامل جدید ژئوپلیتیک  دکنندهیتول مسلماًناب ایشان  های اندیشهو  باشند یم

   باشند یمقدرت ملی جمهوری اسالمی ایران  کننده نییتبدر دنیا هستند که 

   ها پیشنهاد -ب

دینی ، پایداری ملی ، ایهدئولوژی ،   یساالر مردمایرانی ،  –عوامل وحدت ملی ، تمدن اسالمی  -

بهر   تأثیرگهذار لیتیکی ز عوامهل اصهلی ژئهوپ   اکه روحیه ملی ، کیفیت حکومت و... احصاء شده 

 ریزی ، اجرایی و عملیاتی گردد. قدرت ملی کشور ج.ا.ا. است باید برنامه

تقویت عوامل احصاء شده فوآ در نظام جمهوری اسالمی ایران توجه به  مؤلفه نیتر مهم -

و اطاعت محض از فرمایشات ایشان است )رهبری( که  (العالی )مدظلهمنویات مقام معظم رهبری

 باید توسط همه ارکان حکومت، دولت و ملت در هر زمان و مکانی صورت پذیرد .
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 فهرست منابع
 یرازیش مکارم العظمی اهلل آیتقرآن کریم با ترجمه حضرت  -

   :منابع فارسی-

اولین همایش توسعه  ،"قدرت دریایی در اقتدار ملی ج.ا.انق  "،( 1311، )اکبر یعلاخگر -

 سواحل مکران

 يها تیظرفعوام  منازعه و همکاري در منطقه ژئوپلیتیکی خزر،  "(،1313) احمدی پور زهرا،-

 1شماره  6دوره  آسیای مرکزی، شورامطالعات   ،"ییواگراو  ییهمگرا

در انتخاب راهبرد دفاعی  لیتیک قفقاز جنوبیعوام  ژئوپ تأثیر "،(1311بابایی، ) افشردی و-

 1-1، 1311،بهار 63استراتژیک ، شماره  -فصلنامه مطالعات راهبردی،"ج.ا.ا.

تهران: انتشارات  ،"یسنج  قدرت ملی در عصر فرا صنعت "(،1311تلیس، اشلی و دیگران، )-

 .ابرار معاصر

 تهران:داعا. ،"امنیتی هاي دفاعی و امنیت ملی، دکترین و سیاست "،(1366تهامی، مجتبی، )-

 آجا. ، تهران: نشر1جلد،"نظام مدیریت استراتژیک دفاعی "(،1381چگینی، حسن،)-

قم: سازمان مدارس علمیة خهارج از    ،"مبانی مطالعات سیاسی و اجتماعی "(،1361نیا، محمدرضا،)حافا-

 کشور.

 .پاپلیمشهد:  ،"لیتیکمفاهیم ژئوپ اصول و "،(1381،)نیا، محمدرضاحافا-

 تهران: سمت. ،"ژئوپلیتیک "،(1386 )، محمدرضا نیا،حافا-

چاپ سوم، مشهد: استان قدس  ،"تیکیژئوپل اصول و مفاهیم  "(،1312نیا، محمدرضا، )حافا-

 رضوی.

 تهران: انتشارات سمت.،"المل  امنیت ملی و نظام بین "(،1361جلیل، )روشندل، -

 ، قم : چاپ مهر."در قرن بیست و یکم ژئوپلیتیک "،(1382عزتی، عزت اله، )-

فصهلنامه  ،"یه اقتدار علمشی در اسشالم و ایشران   هاي نظر بنیان "،(1386عصاریان نژاد، حسهین )  -

  1-23، 1386، پاییز 12استراتژیک ، شماره  –مطالعات راهبردی 
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ترجمهه کهاردان، عبهاس، تههران: ابهرار      ، "جهشانی نظم ژئوپلیتیک"(،1386کوهن، برنارد، سائول،)-

 معاصر تهران.

هاي ژئوپلیتیکی مواد مخدر در جنوب غشرب   چال "(، 1381محمدی حمیدرضا و همکاران،) -

 المللی ژئوپلیتیک.   فصلنامه بین  ،"آسیا

آن بشر   تشأثیر تعیین عوام  ژئوپلیتیشک حشوزه دریشاي عمشان و     "( ، 1311ا...، ) نو،ری فضل --

 ، دانشگاه عالی دفاع ملی"راهبردهاي دفاعی امنیتی ج.ا.ا

 المللی بینصلنامه ، ف"امنیت در عصر حاضر ژئوپلیتیک هاي مدل "(،1388یزدان پناه، کیومرث )

 16 -31، 1388، پاییز 231، شماره  ژئوپلیتیک

 :ها  سایت -

- khamenei.ir در:       دسترسی قابلاي  مجموعه بيانات حضرت امام خامنه    
 

 


