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 04/05/0400پذیرش مقاله:                                                                      0400./04/4دریافت مقاله: 

 چکیده
، امری الزم و ضروری قرارگرفتهجهان  ژئوپلیتیکی از مناطق راهبردی ای ج.ا.ایران که در یکیارتقای قدرت منطقه

از  که همان عوامل قدرت هستند تیکیژئوپلعوامل باشد تا زمینه تحقق اهداف عالی نظام و انقالب اسالمی فراهم گردد. می
ن مدیریت صحیح در شناخت صحیح این عوامل امکاو  دنشوقدرت کشورها محسوب میکسب و ارتقاء های مهم در مؤلفه
شناسایی "هدف تحقیق ای را فراهم خواهد ساخت. منظور تحقق هدف ارتقاء قدرت منطقهگیری از شرایط محیطی بهبهره

 آمیختهنوع تحقیق کاربردی و رویکرد آن  .باشدمی "ایران اسالمی جمهوری ایمنطقه قدرت ارتقاء مؤثر بر عوامل ژئوپلیتیکی
آوری گرد( و پرسشنامه افتهیساختار مهینمصاحبه و میدانی ) یاکتابخانهبه دو روش  هاداده است.ای زمینه –با روش توصیفی 
کمی با  آمدهدستبهاطالعات و  مکس کیو دی ای افزارنرمبا کمک تحلیل محتوا و  روش بهکیفی  آمدهدستبهکه اطالعات 
یی رواطریق  از پرسشنامهمصاحبه و یی روا .قرار گرفتند لیوتحلهیتجز، مورد های کمیداده لیوتحلهیتجزافزار استفاده از نرم

روش  گیری بهاست. نمونه گردیدهمحاسبه ها با آلفای کرونباخ و پرسشنامهوهن فرم مصاحبه با فرمول کاپای کیی ایپاو  محتوا
نقش  باعامل  1 ،نقش قوت باعامل  71 شاملعامل  46تعداد  ،های تحقیقاز یافتهباشد. نفر می 39و معادل  یتصادف ریغ

مشخص شد که موقعیت راهبردی  تیدرنهاو  احصاء گردید عامل با نقش تهدید 73عامل با نقش فرصت و  17ضعف، 
با توجه به اینکه و قرار دارد  یا همان موقعیت تهاجمیمحور مختصات در ربع اول جمهوری اسالمی ایران ای قدرت منطقه

 ای ج. ا. ایرانقدرت منطقه( و توان صنعت )پتانسیل رشد و ارتقاء( واقع گردیده، لذا ییکاراتوان مالی ) استراتژی تهاجمی بین
ضمن اینکه بنابراین  ؛برخوردار استسایر رقبا  از قابلیت رقابت فعال در برابربرد و می سر بهدر وضعیت تعادل و پایداری 

ای نیز د، از پتانسیل و ظرفیت الزم برای ارتقاء قدرت منطقهمعرفی نموای جمهوری اسالمی ایران را قدرت منطقهتوان می
 .باشدمیبرخوردار 

 ژئوپلیتیک، عوامل ژئوپلیتیک، ایقدرت منطقهقدرت، واژگان کلیدی: 

                                                           
 اخلی دانشگاه علوم انتظامی امیندانشیار امنیت د 7

 دانشگاه ایوانکیمدیریت ستاد ا 1

  (السالملیه)عاستادیار مدیریت راهبردی دانشگاه جامع امام حسین  9
 behrooztaslimikar@gmail.com مسئول( سندهینو) دفاع ملیعالی دکتری مدیریت راهبردی دفاعی دانشگاه دانشجوی  6

 فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک

 1411، پائیز 58، شماره نوزدهمسال 

 85 - 52، از صفحه مسو مقاله

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20084897.1400.19.85.3.8
https://dorl.net/dor/20.1001.1.20084897.1400.19.85.3.8


 

 7611، پاییز 58سال نوزدهم، شماره  -فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک   85

 مقدمه
 جغرافیکایی  منطقکه  یکک  درکه هنگامیو  است ملی قدرت همان المللیبین روابط در قدرتمفهوم 

 غربکی  جنکوب در منطقکه  ج. ا. ایکران  قدرت  .شودگفته می ایمنطقه قدرت آن به کارگرفته شود،به

رسکیدن بکه    درراهیک خطکر جکدی    سلطه نظامآسیا باعث شده تا جمهوری اسالمی ایران از منظر 

 متنکوع و متکرکری را در   آیکد و در تصکمیمات خکود راهبردهکای     شکمار  بهاهدافشان در این منطقه 

ای دارد، منطقکه  باقدرتای جمهوری اسالمی ایران که رابطه مستقیمی راستای کاهش جایگاه منطقه

 جنکوب  ایمنطقکه  معکادالت  در ایکران  اسکالمی  جمهوری نقشسازی محدوداند تا با گرفته نظر در

با توجه به اینکه حفظ و ارتقاء  ایران را رقم بزنند. ایمنطقه قدرت یا نفوذ حوزه کاهش، آسیا غرب

 ملی اهدافو  منافع تضمین تهدیدات، سطح کاهش ضمن ،جمهوری اسالمی ایرانای قدرت منطقه

باشد تا با شناسایی دقیق محیطی خواهد داشت، لذا نیاز می دنبال بهرا  بازدارندگیارتقاء  و همچنین

های ممککن  گیری حداکرری از تمام فرصتمنظور بهرهنسبت به احصاء عوامل داخلی و خارجی به

 برای ارتقاء شرایط کنونی استفاده نمود.

 و ایکران  اسکالمی  جمهکوری  ایمنطقه قدرت ارتقاء خصوص در آمدهعملبه هایتالش کهازآنجایی

 علمکی،  صکورت بکه  موجکود،  تهدیکدات  از جُسکتن  دوری و ایجادشکده  هکای فرصکت  از گیریبهره

 و الزم اثرگذاری فاقد پراکندگی، و انسجام عدم علت به بعضاً و نشدهتدوین مندنظام و یافتهسازمان

با عنکوان   تحقیقگیری مسئله ، لذا باعث ایجاد دغدغه اصلی محقق و منجر به شکلباشدمی مناسب

، "؟انکد ککدام  ایکران  اسکالمی  جمهکوری  ایمنطقکه  قکدرت  ارتقاء عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر در"اینکه 

 ارتقکاء  عوامکل ژئکوپلیتیکی مکؤثر در   شناسکایی  "گردیده تا پاسخی برای هدف اصلی تحقیق یعنکی  

 احصاء گردد. "ایران اسالمی جمهوری ایمنطقه قدرت

 مبانی نظری

 :تحقیقپیشینه  -

-تعیین عوامل ژئوپلیتیک حوزه دریای عمان و تأثیر آن بر تدوین راهبرد دفکاعی "ای با عنوان رساله

دانشگاه و پژوهشگاه عالی در  7937در سال  اله نوذریفضلتوسط  "امنیتی جمهوری اسالمی ایران

-عوامل مؤثر ژئوپلیتیکی مکرتبط بکا مسکائل دفکاعی    "با طرح سؤال  دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

عوامکل  تکرین  مهم درنهایتبه سرانجام رسانده شده است و  "نیتی حوزه دریای عمان کدام است؟ام

سکواحل ایکران در حکوزه     موقعیت ژئوپلیتیکیشامل در محیط داخلی  دریای عمان ژئوپلیتیکیمؤثر 



 

 )مطالعه موردی یمن( ایران اسالمی جمهوری ایمنطقه قدرت ارتقاء عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر  83

یک ایران در تنگکه هرمکز و سکواحل دریکای عمکان،      ستراتژموقعیت راهبردی و ژئوا دریای عمان و

عنکوان  به متحدهایاالتنقش  شاملدر محیط خارجی  دریای عمان ژئوپلیتیکیعوامل مؤثر ن تریمهم

قرار گکرفتن حکوزه دریکای عمکان در      و در حوزه دریای عمان ایمنطقه فرایکی از بازیگران اصلی 

اسکتخراج و ارائکه    ایمنطقه فراو  ایهای منطقهبازیگران و قدرت ژئوپلیتیکیکانون توجه و عالیق 

 گردیده است.

 "بر راهبرد دفاعی آننقش عوامل ژئوپلیتیکی جمهوری اسالمی ایران بررسی "ای با عنوان مقاله

دفاعی  علمی راهبردفصلنامه  48در شماره  7931در سال و مهدی رسولی ا... کالنتری توسط فتح

 "دارند؟راهبرد دفاعی جمهوری اسالمی ایران  چه نقشی برعوامل ژئوپلیتیکی "با طرح سؤال 

مؤلفه سیاست  8مؤلفه اقتصادی،  1مؤلفه انسانی،  8مؤلفه طبیعی،  5صورت پذیرفته که در پایان 

 فناوری –مؤلفه علمی  8مؤلفه فرهنگی و  8مؤلفه نظامی،  71مؤلفه سیاست خارجی،  6داخلی، 

 شناسایی گردیدند.

نقش عوامل ژئوپلیتیکی طبیعی در تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسالمی ایران "ای با عنوان مقاله

 ا... کالنتریفتحو  غالمعلی رشیدتوسط  "سرزمینی عراق مبدأدر مقابل تهدیدات نظامی آمریکا از 

عوامل ژئوپلیتیکی "با طرح سؤال  مطالعات دفاعی استراتژیکفصلنامه  44در شماره  7938در سال 

 مبدأین راهبرد دفاعی جمهوری اسالمی ایران در مقابل تهدیدات نظامی آمریکا از طبیعی در تدو

عامل ژئوپلیتیکی در قالب  79صورت پذیرفته که در پایان " ؟چه نقشی دارند سرزمینی عراق

 شناسایی گردیدند. زا تهدیدآفرین، ضعف و ، فرصتزا قوتهای نقش

 :مفهوم شناسی -

 قدرت:

های آن جامعه جامعه به قدرت نگاه شود، معرف برآیند توانایی و ظرفیتوقتی در قالب یک 

( برآیند حاصل از 711: 7955مفهومی ژئوپلیتیکی است. )زرقانی،  شود و دارایمحسوب می

های موجود آن کشور از تمام ظرفیت گرفتهنشئتهای بالقوه و بالفعل یک ملت که توانایی

که قدرت موجودی واحد  (819: 7959 )کالینز،دهد می ملی را تشکیل شود، قدرتمحسوب می

ملت است و از سوی برگزیدگان ملت یا همان رهبران سیاسی با اعمال اراده ملی جهت  بنام

 (189: 7939، اینحافظ)شود. گرفته می کار بهرسیدن به اهداف و منافع ملی 
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 ای:قدرت منطقه

ترین معیار آن است. ملی اصلی هاست که قدرتدولتبندی ای نوع خاصی از تقسیمقدرت منطقه

(Clausewitz, 1976: 61 ) در یک ناحیه شود که ای اطالق مینطقه، به قدرتی مالمللیروابط بیندر

قدرت خود در منطقه یا برداری مناسب از دارای قدرت است. کشورهایی که با بهره جغرافیایی

 & Buzzan)ای خواهند بود. دارای قدرت برتر منطقهاز جهان دارای قدرت هستند،  ایناحیه

Waver, 2003, 55 ؛Buzzan, 2004, 72 و Cohen, 1994: 141) ای یک نظام ساختار قدرت منطقه

شود و ای مشخص میکه بر اساس وزن ژئوپلیتیکی کشورها در هر منطقه سلسله مراتبی است

حساب خواهد آمد و امکان نفوذ چنین منطقه بهدولتی که بیشترین وزن را داشته باشد، قدرت اول 

 (75: 7959، همکاران نیا و حافظکشوری در امور منطقه فراهم خواهد شد. )

 :0ژئوپلیتیک

( 7-9: 7931)عزتی،  داند.میتأثیر عوامل جغرافیایی بر سیاست را ژئوپلیتیک عزتی  ا...عزت

میخائیل پاسیون ( 18: 7911است. )هپل، لسلی هپل هنر و فرآیند رقابت جهانی ژئوپلیتیک از منظر 

 ,Pacione. )داندمی المللیهای جغرافیای سیاسی در روابط بینکاربرد دانش و تکنیکرا  ژئوپلیتیک

های آمیز بین قدرتآمده است که ژئوپلیتیک رابطه رقابت گونهاین( در تعریفی دیگر 52 :1985

(؛ پاتریک Husain, 1993: 82های ضعیف است )های قدرتمند برای سلطه بر دولتدولتبزرگ و 

مابین گردانندگان و مدیران قدرت شامل مطالعه جغرافیایی روابط فی ژئوپلیتیکگوید اُسولیوان می

را  ژئوپلیتیکدُرّه میرحیدر ( Oˊ Sullivan, 1986: 2است. )« فرمانروایان ملی و نهادهای فراملی»

ها بر صاحبان قدرت و اندیشه و تأثیر آنالملل توسط قرائت و نگارش سیاست بین هایشیوه»

 آن نیاحافظو محمدرضا  (11: 7911)میرحیدر، « ایهای سیاسی در سطح ملی و منطقهگیریتصمیم

 با هاآن ترکیب از ناشی هایکنش و سیاست و قدرت جغرافیا، متقابل روابط مطالعه علم» را

 (14:7954 نیا،حافظ) کند.تعریف می «یکدیگر

 عوامل ژئوپلیتیک:

ی قدرت، تعامالتی حاصل خواهد شد که هامؤلفه از برخورد عوامل یک واحد جغرافیایی با

های گیریها و تصمیمریزیها، راهبردها، برنامهکنشی و واکنشی، این تعامالت بر سیاست صورتبه

عوامل ژئوپلیتیک، عواملی هستند که در  (34: 7938گذاشت. )بیک، یک منطقه یا کشور اثر خواهد 

                                                           
7 Geopolitics. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7
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سیاست )اندیشه و ساختار(، باعث ارتقاء قدرت  ها ارتباط بین جغرافیا )محیط و انسان( وآن

مدنی  مصطفی سیدمحمدحسین افشردی و  از منظر که ای جمهوری اسالمی ایران گرددمنطقه

 -سیاسی و علمی  –فرهنگی، نظامی، حکومتی  -سرزمینی، اقتصادی، اجتماعی »عوامل شامل 

 (711: 7955، همکاران)افشردی و  باشند.می «فناوری

 شده از مطالعه منابعاستخراج جمهوری اسالمی ایران یژئوپلیتیک شناسیمحیط

گانه های ششدر حوزه شده از مطالعه منابععوامل ژئوپلیتیکی جمهوری اسالمی ایران استخراج

 اندعبارتفناوری  - سیاسی، نظامی و علمی - اقتصادی، حکومتی فرهنگی، - سرزمینی، اجتماعی

 از:

 سرزمینی جمهوری اسالمی ایران مؤلفه (1

، حائل، ی گذرگاهیهای چندگانهموقعیتبرخورداری از  دلیل به جمهوری اسالمی ایران

: 7951)اطاعت،  باشد.موقعیت برتر ژئوپلیتیکی برخوردار می، از ئواکونومیک و ژئواستراتژیکژ

پناه درو به نقل عزتی و یزدان؛ 711: 7953نامی، ؛ 81: 7951، صفوی؛ 85: 7951تقوی اصل، ؛ 91

 (711: 7945کاظمی، و  1: 7951واعظی، ؛ 16: 7957صفوی، ؛ 771: 7937از نوذری، 

 جمهوری اسالمی ایرانفرهنگی  -اجتماعی  مؤلفه (2

پناه درو )عزتی و یزدانهای جهان ترین فرهنگاز کهنجمهوری اسالمی ایران ضمن برخورداری 

 شیعهو  (44: 7957)صفوی،  باشدمهد تمدن آسیا و جهان می، (738: 7937به نقل از نوذری، 

: 7913)مسکوب، زیادی داشته رشد  ،عاملی در بازسازی موجودیت سیاسی ایرانعنوان به گرایی

حافظ نیا، ) ،های جغرافیاییی تاریخی، انسجام فرهنگی، قومی و ویژگیپیشینهبا توجه به  و( 19

پیک و ره؛ 798: 7913)مجتهدزاده،  .برخوردار هستنداز اتحاد و همدلی باالیی ( 11: 7957

 (www.amar.org.ir/newsدر:  دسترسیقابل، 7935مرکز آمار ایران، و  711: 7951چیان، کاله

چنین تکرر و تنوعی،  باوجودتنوع و ترکیب قومی و زبانی ایران بسیار ناهمگون است، لیکن اگرچه 

 (39: 7954، )رشید باشد.از در هم تنیدگی بسیار زیادی برخوردار می

  

http://www.amar.org.ir/news
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 اقتصادی جمهوری اسالمی ایران مؤلفه (3

 ازنظرو درصد ذخایر معدنی جهان است  و هفت جهان جمعیتیک درصد  دارایایران 

، له معظم)بیانات  قرار دارد.ی اوّل جهان ی طبیعی و انسانی در رتبهنشدهاستفاده هایظرفیت

 ترینبزرگو ترین کشورها یکی از غنیبه اینکه  توجه باو ( www.khamenei.irدر:  دسترسیقابل

، همکاران)غفرانی و  .استارزآوری باالیی در صادرات برخوردار قابلیت از  ،باشدمی هاصادرکننده

استفاده مانده با غفلت تاکنون بی هاظرفیتبسیاری از این  لیکن( 771: 7915، فارسیو  85: 7934

موجود، های ، استفاده محدود از ظرفیتنگاه به خارج( 781: 7951ی، آباددولت)شمس .است

های ها و وجود هزینهعدم رعایت اولویت، های اجراییبندی، عدم ثبات سیاستضعف در بودجه

 (713: 7931)بوالحسنی،  های اقتصادی ج. ا. ایران برشماری نمود.ضعف ازجملهتوان زائد را می

 سیاسی جمهوری اسالمی ایران -حکومتی  مؤلفه (4

 ،مقتدر می مستقل،نظا استحکام، تداوم قدرت نظام سیاسی،ج. ا. ایران از مشروعیت، مقبولیت، 

 و از( 61: 7954، همکارانزاده و )عبدا... باشدو حکومت مقتدر برخوردار می انقالبی مردمی و

: 7937)نوذری،  شود.قدرت سیاسی مرکزی و یک قانون اساسی در سراسر این سرزمین تبعیت می

شوند و نهاد رهبری نیز یکی از محسوب میجمهوری اسالمی ایران ترین حامیان اصلی مردم( 731

دشمنان ( 7931 )شادلو، شود.ارکان اصلی ساختار سیاسی کشور و قدرت در ایران محسوب می

، له معظم)بیانات . دارندمردم و حتّی مسئوالن و مدیران  سازی مأیوس سعی درتبلیغی  باسیاست

 (www.khamenei.irدر:  دسترسیقابل

 جمهوری اسالمی ایراننظامی  مؤلفه (8

: 7939کمالی، ) هستندمردمی ، ستیزشناس و دشمندشمن، والیتمدار ،نیروی نظامی ج. ا. ایران

 (784: 7931و در سطح منطقه رتبه اول را دارند. )بوالحسنی، بوده  و کارآمد گذشتهازجانکه  (714

محکم برای نیروهای مسلح ج. ا. ایران ای پشتوانه تجربه هشت سال دفاع مقدسضمن اینکه 

صنایع و فناوری نظامی بومی که قادر است، تجهیزات و  شود، نیروهای مسلح، ازمحسوب می

و توانایی تولید، بازسازی و ارتقای تجهیزات نظامی و  سالح موردنیاز نیروهای مسلح را تولید کند

 دسترسیقابل)وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، باشد. دفاعی راهبردی را دارد، برخوردار می

 (www.defanews.irدر: 

 

http://www.defanews.ir/
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 شناسی علمی و فناوری جمهوری اسالمی ایرانمحیط (6

گزارش یونسکو، و  Masood, 2006: 23. )ترین رشد علمی را در جهان داراستایران سریع

)درگاه سازمان نهضت درصد  8/4سوادی در ایران کمتر از نرخ بی( www.irna.irدر:  دسترسیقابل

فیزیک ، فناوری هوافضادر اگرچه  (https://www.lmoiran.ir در دسترسیقابل سوادآموزی،

)درگاه وزارت علوم،  ،داشتههای شایانی پیشرفت، ایران های بنیادییاختهو  پزشکی، ایهسته

در ج. ا. ایران سهم پژوهش لیکن  (https://www.msrt.ir در دسترسیقابل تحقیقات و فناوری،

در  دسترسیقابل)درگاه خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(،  .باشدمیپایین 

https://www.isna.ir/news) 

 استخراج شده از مطالعه منابع یمن یژئوپلیتیک شناسیمحیط

 یمنسرزمینی  مؤلفه (1

مرز ( 7938)فضائلی،  ،جزایر مهم ز موقعیت خاص جغرافیایی، بندرها،برخورداری ا علت بهیمن 

، المندبباب تنگه بر اشرافیت و همچنین (7934، مؤلفین گروه) سعودی عربستانمشترک با 

)متلیسیا،  برخوردار است. یکیژئواستراتژموقعیت برتر ژئوپلیتیکی و از  (7954)درایسدل و بلیک، 

7936) 

 یمنفرهنگی  -اجتماعی  مؤلفه (2

 مذهبی، اجتماعی و فرهنگیایدئولوژیک،  ،های فکریریشه قرابتدارای  با جمهوری اسالمی ایران یمن

های های الزم برای فعالیتزیرساختاین کشور از  (7936میراحمدی و احمدوند، و  7696الشجاع، است. )

( ضمن اینکه 7934، مؤلفین گروهباشد. )برخوردار می جمهوری اسالمی ایرانفرهنگی، هنری و مذهبی 

و  های قومیشکافتنوع قومی و همچنین (، از 7931واعظی، شود )در یمن رعایت نمی عدالت اجتماعی

ای و فرهنگ قبیله( وجود قبایل زیاد باعث گردیده تا 7953بهاء، ی برخوردار است. )مذهبی بسیار زیاد

 اندیشهگرایی، بنیادگرایی و افراط همچنین شاهد رسوخ( 7696الشجاع، نماید. ) رسوخدر یمن  ایطایفه

یمن  مذهبی هایشکاف( 7953صادقی و احمدیان، و  7931واعظی، )این کشور هستیم. در نیز وهابی 

 (7931واعظی، های مخالف یمنی شده است. )گروهاین کشور از حمایت و  عربستان سعودیباعث دخالت 

 یمناقتصادی  مؤلفه (3
نیا و التهامی Schmitz, 2012) برخوردار استهای الزم و موقعیت مناسب اقتصادی ظرفیتاگرچه یمن از 

 National ؛Al-Mamari, 2008) باشد.میواردات نیازمند  شدتبه، لیکن (7938و همکاران، 

Adaptation Programme of Action, 2010؛ Glass, 2010  ضعف  (7953صادقی و احمدیان، و

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B6%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B6%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
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باعث گردیده تا ضمن عدم  (IMF Country Report, 2014و  7955نسب، هاشمی) سرمایه در یمن

وابستگی ، (7955پیشانیان، ماه ؛7939لو، کریم ؛7953صادقی و احمدیان، )های الزم رساختایجاد زیامکان 

، و ثمودی Salisbury, 2011 ؛7939دهقانی و محسنی، ) داشته باشد. گذاری خارجیبه سرمایهشدیدی 

7937) 

 یمنسیاسی  -حکومتی  مؤلفه (4

مهیا  برای دوره طوالنی آنمذهبی در  –امکان هژمونیک نمودن یک نظام سیاسی یمن کشوری است که 

این ای در و سازه ایمنطقه فراای، تعدد بازیگران داخلی، منطقهو همواره شاهد  (7937)نیکو، باشد. نمی

در  (7931و کاردان،  7938فضائلی، ، 7939ذوالفقاری، ، 7936، عمادی، 7696)الشجاع،  کشور هستیم.

از توانایی  این نیرو، بر نقاط مهم، استراتژیک و پرجمعیت یمن را...تسلط انصاشرایط کنونی و با توجه به 

 (7938فضائلی، ) برخوردار است. معادالت یمناجتماعی تأثیرگذار در  –عنوان یک کنشگر سیاسی بهالزم 

 یمننظامی  مؤلفه (8

 مسلح، شهروندانباشند. نمیبرخوردار  و فناوری نظامی بومی نیروهای مسلح یمن از صنایع، زیرساخت

با آموزش بخش اعظمی از  توانسته نصارا...ازیادی در این کشور وجود دارد.  های تروریستی و افراطیگروه

 (7934، مؤلفین گروه) بهره ببرند. سعودی عربستاندر جنگ  بسیج مردمی، از پتانسیل نیروهای مردمی

 یمنعلمی و فناوری  مؤلفه (6

باال بودن سطح الزم و کافی، شاهد  های آموزشی و علمیزیرساختبه علت عدم برخورداری یمن از 

نفوذ ، باعث گردیده تا زمینه (7931سجادپور، )نیازمندی یمن و همین  (7939لو، کریم)هستیم سوادی بی

 (7934، مؤلفین گروه) فراهم شود. آموزش یمن حوزه سایر کشورها خصوصاً عربستان و کویت در

 از مصاحبه با خبرگاناستخراج شده جمهوری اسالمی ایران و یمن  یژئوپلیتیک شناسیمحیط

 عوامل ژئوپلیتیکی مرتبط با مؤلفه سرزمینی -1

 سعودی عربستانوجود موقعیت برتر ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی جمهوری اسالمی ایران؛ 

موقعیت برتر ؛ لیتیکی برای جمهوری اسالمی ایرانرقیب استراتژیکی و ژئوپعنوان یک به

عدم وجود مرز مشترک زمینی و دریایی بین جمهوری اسالمی ایران و یمن؛  ژئوپلیتیکی یمن؛

مصاحبه با ) ؛یمن ...مردم و انصار به و محدودیت در کمکیمن هوایی، زمینی و دریایی  محاصره

 ا...حشمت ؛امیرعبداللهیانحسین  ؛نیامحمدرضا حافظ ؛محمد اخباری ؛اسماعیل احمدی مقدم

و  دهکردیمبینی ...عبدا ؛مصطفی شمسایی؛ االسالمحسین شیخ زارعی؛ سعدا...پیشه، فالحت

 االسالم(حسین شیخ
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 فرهنگی -عوامل ژئوپلیتیکی مرتبط با مؤلفه اجتماعی  -2

وجود  ؛یمنسو با جمهوری اسالمی ایران در و منسجم هم متجانس نیمهوجود یک سازه انسانی 

جمهوری  گرفتن قرار؛ یمناقدامات فرهنگی و اجتماعی در  خصوص درزمینه و بسترهای الزم 

های باالی اسالمی ایران در کانون توجهات فرهنگی منطقه و برخورداری از قابلیت و ظرفیت

جمهوری اسالمی ایران در کانون توجهات ایدئولوژیکی  گرفتن قراراجتماعی، فرهنگی و مذهبی؛ 

تاریخی،  هایعالقهمحور مقاومت؛ وجود  گیریشکلمنطقه و الگوبرداری از این ایدئولوژی و 

نان جمهوری اسالمی پیماوجود همبا جمهوری اسالمی ایران؛  یمنمذهبی، اجتماعی و فرهنگی 

؛ وحدت و انسجام داخلی بین مسئولین، نخبگان و مردم در جمهوری اسالمی ایران؛ ایران در منطقه

، مقاومت و انصارا... المی ایرانی اسعلیه جمهور ای و عملیات روانی دشمنرسانهفعالیت گسترده 

ود جریان و مذهب زیدیه وجهای اجتماعی و فرهنگی؛ نیازمندی یمن به ایجاد زیرساخت؛ یمن

های وجود شکاف انقالبی، اسالمی و تاریخی در یمن؛ عنوان یک جریان انتقادی،( به)انصارا...

 ؛ رسوخملی اجماعجامعه و ملت یمن و مشکل بخشی از قومی، مذهبی و جغرافیایی در 

های وابسته به احزاب و شخصیت ،وجود قبایلوهابی در یمن؛  اندیشهگرایی، بنیادگرایی و افراط

احمد ؛ امیرعبداللهیانحسین احمد محمدزاده؛  ؛نیامحمدرضا حافظمصاحبه با )؛ عربستان در یمن

 ...عبدا؛ حسین سلطانی فردمحمد؛ مصطفی شمسایی؛ االسالمحسین شیخ؛ زارعی سعدا...؛ غالمپور

 (محمد اخباریو  احمد محمدزاده؛ اسماعیل احمدی مقدم؛ دهکردیمبینی

 عوامل ژئوپلیتیکی مرتبط با مؤلفه اقتصادی -3

وجود منابع و  یمن؛های اقتصادی موردنیاز برخورداری جمهوری اسالمی ایران از قابلیت

جامعه و فراهم بیشتر از نیازمندی  میزان بههای الزم اقتصادی در جمهوری اسالمی ایران ظرفیت

 به برای آنان تالش و برتر دشمنان جمهوری اسالمی ایراناقتصاد ؛ بودن زمینه صادرات به یمن

ضعف در ساختار و فرهنگ اقتصادی جمهوری اسالمی ایران؛ ؛ یمن اقتصادی بازار گرفتن دست

گذاری و نیازمندی یمن به سرمایههای الزم اقتصادی؛ یمن از منابع، ظرفیت و قابلیت برخورداری

های اقتصادی ناشی از موقعیت یمن در بسط و توسعه مراودات اقتصادی فرصت؛ ایجاد زیرساخت

مصاحبه با )؛ ...انصارا نیروهایفقدان کادر کارآمد اقتصادی در میان برای جمهوری اسالمی ایران؛ 

اسماعیل ؛ احمد غالمپور؛ امیرعبداللهیانحسین  پیشه؛اهلل فالحتحشمت نیا؛محمدرضا حافظ
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 ...عبداو  احمد محمدزاده ؛فردمحمدحسین سلطانی؛ مصطفی شمسایی؛ احمدی مقدم

 (دهکردیمبینی

 سیاسی -عوامل ژئوپلیتیکی مرتبط با مؤلفه حکومتی  -4
برخورداری جمهوری اسالمی ؛ اسالمی ایرانجمهوری وجود زمینه الزم برای حضور مستشاری 

سیاسی مطلوب برای جوامع بشری؛ قدرت مدیریت راهبردی  –ایران از ساختار و قدرت حکومتی 
مختلف داخلی و خارجی سیاسی؛  هایدرصحنهو تجربیات متعدد و متنوع جمهوری اسالمی ایران 

عنوان یک رکن اساسی در قدرت سیاسی جمهوری اسالمی به العالی()مدظله وجود مقام معظم رهبری
با جمهوری  ایمنطقه فراای و پیمانان منطقه؛ وجود همیمننیروهای انقالبی  موردقبولایران و 

عنوان کنشگران اصلی در به آفرینی نیروهای انصارا...وجود و نقش؛ اسالمی ایران در حوزه یمن
 ...محوریت انصارا مناطق مهم و راهبردی یمن باانقالبیون بر  استیالی حاکمیتحوزه سیاسی یمن؛ 

در ائتالف کشورهای عربی  گسیختگیازهمایجاد شکاف و ها توسط سایر بازیگران؛ و پذیرش آن
 غرب جنوبدر یمن و منطقه  ایمنطقه فراای و علیه جمهوری اسالمی ایران؛ تعدد بازیگران منطقه

عدم وجود ساختار سیاسی ای جمهوری اسالمی ایران؛ ممانعت از ارتقاء قدرت منطقه باهدفآسیا 
ای یمن؛ ائتالف بازیگران منطقه انصارا...قدرتمند در یمن؛ فقدان کادر کارآمد سیاسی در نیروهای 

اسماعیل احمدی ؛ حسین سلطانی فردمحمدمصاحبه با )در جهت تجزیه یمن؛  ایمنطقه فراو 
؛ امیرعبداللهیانحسین ؛ پیشهفالحت ا...حشمت نیا؛محمدرضا حافظ؛ دهکردیمبینی ...عبدا؛ مقدم

مصطفی و  احمد محمدزاده ؛زارعی سعدا...؛ االسالمحسین شیخ؛ محمد اخباریاحمد غالمپور؛ 
 (شمسایی

 عوامل ژئوپلیتیکی مرتبط با مؤلفه نظامی -8

نظامی و امنیتی و همچنین قابلیت اجرای  هایدرصحنهقدرت مدیریتی جمهوری اسالمی ایران 

قابلیت و توانمندی جمهوری اسالمی ایران در تولید انواع تجهیزات عملیات در عمق خاک دشمن؛ 

گیری از فناوری بومی؛ رشد علم و دانش نظامی و تاکتیکی، عملیاتی و راهبردی نظامی با بهره

در مدیریت  انصارا...تجربیات و قدرت های مستشاری جمهوری اسالمی ایران؛ تجربه کمک

های نظامی؛ نیاز یمن به تجهیزات، تسلیحات، آموزش، فناوری و زیرساختهای عملیاتی؛ صحنه

؛ زارعی سعدا...مصاحبه با ) ؛انصارا... نیروهایوجود بستر جاسوسی و نفوذ اطالعاتی در میان 

 امیرعبداللهیانحسین  ؛االسالمحسین شیخ ؛محمدزادهاحمد  ؛احمد غالمپوراسماعیل احمدی مقدم؛ 

 (دهکردیمبینی ...عبدا و
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 عوامل ژئوپلیتیکی مرتبط با مؤلفه علمی و فناوری -6

به متروپل علمی  شدنتبدیلهای علمی و فناوری جمهوری اسالمی ایران برای قابلیت و ظرفیت

حسین مصاحبه با فناوری؛ )های علمی و وجود ظرفیت الزم و نیاز شدید یمن به زیرساخت ؛یمن

حسین سلطانی محمداالسالم و ، حسین شیخمصطفی شمسایینیا، محمدرضا حافظ ؛امیرعبداللهیان

 (فرد

 چارچوب نظری

 مصطفی سید و افشردی محمدحسین توسط شدهارائه مدل در این پژوهش، محقق چارچوب نظری

 و اجتماعی سیاسی، - حکومتی سرزمینی، فرهنگی، نظامی، اقتصادی،» عوامل که باشدمی مدنی

 ،همکاران و افشردی) اند،نموده معرفی ژئوپلیتیک اصلی عوامل جزء را «فناوری - علمی نهایتاً

 با فرهنگی و اجتماعی مؤلفه تلفیق و یادشده هایمؤلفه در جزئی تغییری با لیکن( 711: 7955

 - اجتماعی نظامی، اقتصادی، شامل اصلی بُعد شش قالب در ژئوپلیتیک اصلی عوامل یکدیگر،

 قرارگرفته مدنظر تحقیق اجرای درروند فناوری - علمی و سیاسی – حکومتی سرزمینی، فرهنگی،

 .است

 مدل مفهومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مدل مفهومی تحقیق :7شکل 

 

 محیط خارجی محیط داخلی

 جمهوری اسالمی ایرانای تیکی مؤثر در ارتقاء قدرت منطقهعوامل ژئوپلی

 

 اقتصادیعامل 

 فناوری-عامل علمی

 عامل نظامی عامل سرزمینی

 فرهنگی-اجتماعیعامل 

  سیاسی - حکومتیعامل 

 اقتصادیعامل 

 فناوری-عامل علمی

 عامل نظامی عامل سرزمینی

 فرهنگی-اجتماعیعامل 

 سیاسی-حکومتیعامل 

 ایران اسالمی جمهوریای قدرت منطقه راهبردی موقعیت

 
 فرصت

 تهدید

 
 قوت

 ضعف
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 شناسیروش
است.  کیفی(-)کمی آمیخته صورتبه ایزمینه –توصیفی  تحقیق روش کاربردی و تحقیق نوع

خبرگان نظران و مسئولین سطوح عالی و ارشد نظام، صاحباز بین  آماری این پژوهشجامعه 

مفاهیم با مفاهیم و مسائل ژئوپلیتیک،  آشناییهمچون  یهایژگیوکه دارای و غیرنظامی نظامی 

دکتری و دارای مدرک تحصیلی دارای حداقل ، آسیا غرب جنوبو مسائل منطقه  ایقدرت منطقه

و معادل آن سرتیپی  سال سابقه خدمت در مشاغل راهبردی مرتبط و یا حداقل جایگاه 8حداقل 

نفر  711با توجه به اینکه جامعه آماری کمتر از باشند. مینفر  39معادل که  اندشدهانتخابهستند، 

ای از دو روش کتابخانه قیتحق نیا دراست.  شدهگرفته نظر درباشد، لذا حجم نمونه تمام شمار می

 نیمهمصاحبه های اینترنتی( و میدانی )و درگاه مدارک و اسناد بررسی ،برداریفیش منابع، مطالعه)

منظور تعیین روایی بهاست.  شدهاستفادهبرای گردآوری اطالعات ( پرسشنامهو  ساختاریافته

توسط اساتید محترم راهنما،  شدهطرحسؤاالت  است و شدهاستفادهاز روش کنترل بیرونی سؤاالت 

مشاورین و خبرگان مرتبط با موضوع مورد ارزیابی و بازنگری قرار گرفتند تا هرگونه ابهام و 

فرمول از  ترتیب بهسؤاالت مصاحبه و پرسشنامه نارسایی برطرف گردد. برای تعیین میزان پایایی 

و آلفای کرونباخ  59/1معادل  که ضریب کاپای کوهن شدهاستفادهآلفای کرونباخ  و کاپای کوهن

سؤاالت و دهنده برخورداری سطح باالیی از پایایی در محاسبه گردید که نشان 534/1معادل 

 باشد.می های مصاحبه و پرسشنامهفرم

روش به از مطالعه منابع، اسناد و مدارک شدهآوریجمعابتدا اطالعات  ها،داده وتحلیلتجزیهبرای 

سپس قرار گرفتند.  وتحلیلتجزیهمورد روش تحلیل مضمون به تحلیل محتوا و مصاحبه با خبرگان

در  است. قرارگرفتهتوسط حجم نمونه مورد قضاوت ها منظور تعیین نقش آنبهعوامل احصاء شده 

ای ج. ا. ایران ژئوپلیتیکی احصاء شده بر ارتقای قدرت منطقهگام بعدی، میزان میانگین تأثیر عوامل 

دار بودن عوامل مورداشاره، نسبت با انجام آزمون فریدمن و اثبات اولویت درنهایتو  آمدهدستبه

 به تعیین اولویت عوامل بر اساس آزمون میانگین اقدام گردیده است.
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 های تحقیقو یافته هاداده وتحلیلتجزیه

 جامعه تحقیق )جامعه کیفی( شناختی جمعیتویژگی  (0

 حجم نمونه سابقه خدمتیو  وضعیت تحصیلی -الف
 فراوانی سابقه خدمت در مشاغل راهبردی :1جدول     فراوانی رشته تحصیلی جامعه تحقیق :7جدول 

 فراوانی رشته تحصیلی
درصد 

 فراوانی

 %1/16 19 علوم سیاسی

های جغرافیا و گرایش

 مربوطه
91 6/96% 

 %3/61 95 مدیریت راهبردی

 %711 39 جمع کل
 

میزان سابقه 

 خدمت
 درصد فراوانی فراوانی

 %9/75 71 سال 38باالی 

38 - 31 89 81% 

31 - 28 19 1/16% 

 %711 39 جمع کل
 

 ای ج. ا. ایرانژئوپلیتیکی ارتقای قدرت منطقهعوامل  نقشتعیین  (2

مطالعه منابع و مصاحبه با تجمیع عامل از  46 تعداد بهعوامل ژئوپلیتیکی قدرت ج. ا. ایران ابتدا 

منظور تعیین نقش هریک از عوامل و همچنین میزان نامه بهطی دو پرسش احصاء و سپسخبرگان 

که نتایج  قرارگرفتهای ج. ا. ایران مورد قضاوت حجم نمونه بر ارتقای قدرت منطقهتأثیر عوامل 

 .ه استگردید بندیجمع برابر جدول زیرنهایی 

 ای ج. ا. ایران و کدگذاری عواملبر ارتقاء قدرت منطقه عوامل محیطی اثرمیانگین : 9 جدول

ف
ردی

 

فه
مؤل

 

 عامل
میانگین اثر 

 عامل

 کد

 عامل

7  

نی
زمی
سر

 

    

 S1 55/6 موقعیت برتر ژئوپلیتیکی جمهوری اسالمی ایران؛

 O1 51/6 ی یمن؛کیژئواستراتژموقعیت برتر ژئوپلیتیکی و   1
 T1 41/9 پیرامون جمهوری اسالمی ایران؛در  وجود ناامنی  9
 T2 48/9 عدم وجود مرز مشترک زمینی و دریایی؛  6
 T3 85/9 یمن؛هوایی، زمینی و دریایی  محاصره  8

4  

ی 
اع
تم
اج

- 
گی
رهن
ف

 

سو با جمهوری و منسجم هم متجانس نیمهوجود یک سازه انسانی 

 اسالمی ایران در یمن؛

 

14/6 O2 

 O3 54/6 های اجتماعی و فرهنگی؛زیرساختنیازمندی یمن به   1
 O4 97/6 وجود زمینه الزم جهت اقدامات فرهنگی و اجتماعی در یمن؛  5
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3  
 -جمهوری اسالمی ایران در کانون توجهات اجتماعی  گرفتن قرار

 ؛فرهنگی منطقه
99/6 S2 

71  
کانون توجهات ایدئولوژیکی  جمهوری اسالمی ایران در گرفتن قرار

 ؛منطقه
81/6 S3 

 O5 54/9 اجتماعی و فرهنگی یمن با ج.ا. ایران؛ هایعالقهوجود   77
 O6 31/9 وجود جریان و مذهب انقالبی زیدیه در یمن؛  71
 O7 41/6 پیمانان جمهوری اسالمی ایران در منطقه؛وجود هم  79
 S4 83/6 وجود وحدت و همبستگی ملی در جامعه ایرانی؛  76
 T4 19/6 ؛ملی سازی اجماعدر یمن و مشکل تنوع قومی زیاد   78

74  
 اندیشهگرایی، بنیادگرایی و ای، افراطای و طایفهفرهنگ قبیله رسوخ

 وهابی در یمن؛
14/6 T5 

 T6 73/6 ؛عربستان در یمنبه های وابسته و شخصیت قبایل  71
 T7 17/6 ایران؛عملیات روانی دشمن علیه ج. ا. فعالیت گسترده   75
 W1 17/9 ؛سالیمیانایران به ج. ا. گذار وضعیت جمعیتی   73

11  

 
ی
صاد
اقت

 

 S5 71/6 های اقتصادی موردنیاز یمن در ایران؛قابلیت وجود
 S6 69/6 ؛ایرانج.ا. های الزم اقتصادی در وجود منابع و ظرفیت  17
 O8 71/6 الزم اقتصادی؛برخورداری یمن از منابع و ظرفیت   11

19  
های ناشی از موقعیت یمن در توسعه مراودات اقتصادی برای فرصت

 ایران؛ ج. ا.
68/6 O9 

 O10 67/6 گذاری و ایجاد زیرساخت؛نیازمندی یمن به سرمایه  16

18  
واردات کشاورزی، طیور، تجهیزات صنعتی و نیازمندی شدید یمن به 

 مواد شیمیایی؛
77/6 O11 

 S7 11/6 راهبردی اقتصادی؛موقعیت از  ایرانج. ا. برخورداری   14
 T8 84/6 ؛اقتصاد برتر دشمنان جمهوری اسالمی ایران  11
 T9 79/6 ؛انصارا... نیروهایفقدان کادر اقتصادی در میان   15
 T10 15/6 ای و سرمایه مالی در یمن؛ضعف بودجه  13
 T11 18/6 گذاری خارجی؛وابستگی یمن به سرمایه  91

97  
 ؛ایرانج. ا. ضعف در مدیریت و فرهنگ اقتصادی 

 
49/6 W2 
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 O12 15/9 ؛ایرانج.ا. وجود زمینه برای حضور مستشاری 

99  
از ساختار حکومتی و نظام سیاسی مطلوب برای  ایرانج. ا. برخورداری 

 جوامع بشری؛
73/6 S8 

96  
مختلف  هایدرصحنه ایرانج. ا. قدرت مدیریت راهبردی و تجربه 

 سیاسی؛
71/6 S9 

98  
عنوان یک رکن اساسی در قدرت به العالی()مدظلهوجود مقام معظم رهبری 

 ؛ایرانسیاسی 
39/6 S10 

 S11 93/6 ؛ایرانج. ا. حمایت مردمی از نظام سیاسی حاکم بر   94
 W3 94/9 ؛ایرانج. ا. و جریانات فعال سیاسی در احزاب وجود   91
 O13 87/6 عنوان کنشگران اصلی یمن؛به انصارا...وجود   95
 O14 83/6 ؛ایرانج. ا. با  ایمنطقه فراای و پیمانان منطقهوجود هم  93
 O15 81/6 ؛مناطق راهبردی یمناستیالی حاکمیت انقالبیون بر   61
 O16 66/6 ؛ایرانج. ا. ایجاد شکاف در ائتالف عربی علیه   67

61  
ای جمهوری از ارتقاء قدرت منطقه جهت ممانعتتعدد بازیگران 

 اسالمی ایران؛
47/6 T12 

 T13 94/6 عدم وجود ساختار سیاسی قدرتمند در یمن؛  69
 T14 17/6 یمن؛ انصارا...فقدان کادر کارآمد سیاسی در نیروهای   66
 T15 18/6 در جهت تجزیه یمن؛تعدد و ائتالف بازیگران   68

64  
مذهبی در یمن برای دوره  –عدم امکان هژمونیک نمودن نظام سیاسی 

 طوالنی؛
63/6 T16 

 W4 63/9 ؛ایرانج. ا. گیری داخلی نفوذ در سطوح تصمیم  61

65  

می
ظا
ن

 

 S12 75/6 ؛قدرت مدیریتی جمهوری اسالمی ایران
 S13 34/9 بومی؛های نظامی از صنایع و زیرساخت ایرانج. ا. مندی بهره  63
 S14 54/9 ؛ایرانج. ا. مستشاری  دانش نظامی و قابلیت کمک  81
 S15 63/6 از نیروی مسلح والیی؛ ایرانج. ا. برخورداری   87
 O17 47/6 های عملیاتی؛در مدیریت صحنه انصارا...تجربیات   81

89  
و فناوری  عدم برخورداری نیروهای مسلح یمن از صنایع، زیرساخت

 نظامی بومی؛
91/6 O18 

 O19 93/6 امکان دفاع از طریق بسیج مردمی یمن؛  86
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 T17 15/6 یمن؛های تروریستی گروه وجود شهروندان مسلح و  88
 T18 36/9 ؛انصارا... نیروهایوجود بستر جاسوسی در میان   84

81  

ی 
لم
ع

– 
ی
ور
فنا

 

 S16 79/6 ؛ایرانج. ا. های علمی و فناوری قابلیت و ظرفیت
 S17 94/9 در ابعاد مختلف فناوری؛ ایرانج. ا. ظرفیت باالی   85
 W5 97/9 ؛ایرانج. ا. پژوهشی در های محدود علمی و هزینه  83
 W6 89/9 نظام نوین تعامالت آموزشی در سطح ملی؛ خأل  41
 O20 73/6 فناوری؛های علمی و نیاز یمن به زیرساخت  47
 O21 79/6 در یمن؛سوادی باال بودن سطح بی  41
 T19 99/6 آموزش عالی یمن؛ در حوزهنفوذ سایر کشورها   49
 W7 45/9 کشور؛بخش علمی با صنعتی  عدم تعامل بین  46

شوند که میانگین و تأثیرگذار محسوب می موردقبولای ج. ا. ایران عواملی در ارتقای قدرت منطقه

باشند، بنابراین  9بیشتر از  دیگرعبارتبهباشد و یا  9ها دارای اختالف معناداری با عدد نمرات آن

 9ای ج. ا. ایران بیش از ها بر ارتقای قدرت منطقهبا توجه به اینکه میزان میانگین اثر تمام عاملو 

 ای ج. ا. ایران تأثیرگذار هستند.شده است، لذا تمام عوامل مورد تأیید و در ارتقای قدرت منطقه

 گرددمیبا استفاده از آزمون فریدمن که نتایج حاصل از آن در جدول زیر ارائه گردیده، مشخص 

مردود شده و این نتیجه بیانگر آن است که  18/1که فرض عدم وجود اختالف در عوامل در سطح 

 بندی وجود دارد.ای ج. ا. ایران اولویتقدرت منطقهژئوپلیتیکی بین عوامل 
 آزمون فریدمن :6 جدول

Test Statisticsa 

N 93 
Chi-Square 8956.326 
df 98 
Asymp. Sig. .001 

a. Friedman Test 

شده های تنظیمنامههای اخذشده از پرسشپاسخ و خارجی، وتحلیل محیط داخلیمنظور تجزیهبه

ای برای هر یک از عوامل داخلی جداگانهول ا، در قالب جدگردیده بود توزیع حجم نمونهکه بین 

باشد به همراه نمره گر ضریب اهمیت آن عامل میدرج و میانگین وضع موجود که بیانو خارجی 

، ها)قوتبرای هر یک از عوامل  ،باشدضرب وزن در ضریب اهمیت میموزون هر عامل که حاصل
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جموع نمره موزون صورت جداگانه محاسبه و نهایتاً مبه ها و تهدیدها(ها، فرصتضعف

 عبارت است از:که نتایج آن  گردیدکم  ها/فرصتهااز مجموع نمره موزون قوت /تهدیدهاهاضعف
 )عوامل داخلی( IFEماتریس : 8 جدول

 محیط
شماره 

 عامل
 وزن میانگین

وزن 

 نرمال

شماره 

 عامل
 وزن میانگین

وزن 

 نرمال

م
س 
تری
ا

IF
E

 
ت
قو
(

ها(
 

S1 55/4 15/1 33/1 S10 33/4 15/1 33/1 

S2 33/4 16/1 26/1 S11 33/4 16/1 26/1 

S3 82/4 16/1 25/1 S12 15/4 16/1 24/1 

S4 83/4 16/1 23/1 S13 36/3 18/1 22/1 

S5 12/4 16/1 23/1 S14 56/3 18/1 21/1 

S6 43/4 16/1 25/1 S15 43/4 16/1 25/1 

S7 22/4 16/1 24/1 S16 13/4 16/1 23/1 

S8 13/4 16/1 24/1 S17 36/4 18/1 16/1 

S9 15/4 16/1 24/1  

 31/4 هاقوت جمع کل نمرات موزون نرمال

 محیط
شماره 

 عامل
 وزن میانگین

وزن 

 نرمال

شماره 

 عامل
 وزن میانگین

وزن 

 نرمال

س 
تری
ما

IF
E

 

(
ف
ضع

(ها
 

W1 21/3 18/1 45/1 W5 31/3 18/1 81/1 

W2 63/4 21/1 35/1 W6 83/3 16/1 85/1 

W3 36/3 18/1 81/1 W7 65/3 15/1 62/1 

W4 43/3 16/1 88/1  

 13/4 هاضعف جمع کل نمرات موزون نرمال

ها تفاضل مجموع نمرات موزون نرمال ضعف

 هااز قوت
12/1  =13/4 – 31/4 12/1 
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 )عوامل خارجی( EFEماتریس : 4 جدول

 محیط
شماره 

 عامل
 میانگین

 
 وزن

وزن 

 نرمال

شماره 

 عامل
 وزن میانگین

وزن 

 نرمال

س 
تری
ما

EF
E

 (
ت
رص
ف

(ها
 

O1 51/6  14/1 11/1 O12 15/9 16/1 74/1 

O2 14/6  18/1 14/1 O13 87/6 18/1 19/1 

O3 54/6  14/1 11/1 O14 83/6 18/1 16/1 

O4 97/6  18/1 17/1 O15 81/6 18/1 19/1 

O5 54/9  16/1 71/1 O16 66/6 18/1 19/1 

O6 31/9  18/1 75/1 O17 47/6 18/1 16/1 

O7 41/6  18/1 18/1 O18 91/6 18/1 11/1 

O8 71/6  18/1 11/1 O19 93/6 18/1 11/1 

O9 68/6  18/1 19/1 O20 73/6 18/1 11/1 

O10 67/6  18/1 11/1 O21 79/6 18/1 11/1 

O11 77/6  18/1 73/1  

 46/6 هافرصت جمع کل نمرات موزون نرمال 

 محیط
شماره 

 عامل
 میانگین

 
 وزن

وزن 

 نرمال

شماره 

 عامل
 وزن میانگین

وزن 

 نرمال

س 
تری
ما

EF
E

 (
ت
دا
دی
ته

)
 

T1 41/9  18/1 71/1 T11 18/6 14/1 16/1 

T2 48/9  18/1 75/1 T12 47/6 14/1 15/1 

T3 85/9  18/1 71/1 T13 94/6 14/1 18/1 

T4 19/6  14/1 16/1 T14 17/6 14/1 19/1 

T5 14/6  14/1 16/1 T15 18/6 14/1 16/1 

T6 73/6  14/1 19/1 T16 63/6 14/1 11/1 

T7 17/6  14/1 19/1 T17 15/6 14/1 16/1 

T8 84/6  14/1 15/1 T18 36/9 18/1 17/1 

T9 79/6  18/1 19/1 T19 99/6 14/1 18/1 

T10 15/6  18/1 11/1  

 93/6 تهدیدات جمع کل نمرات موزون نرمال 

تفاضل مجموع نمرات موزون نرمال  

 هافرصتاز  تهدیدات

18/1  =93/6 – 46/6 18/1 
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 وضع مطلوب

 وضع موجود

 

 قوت

 تهدید فرصت

 ضعف

 تهاجمی

 رقابتی

هکارانمحافظه  

 تدافعی

18/1  

12/0  

 تعیین موقعیت راهبردی (3

 درو ارائه پیشنهاد  ایران اسالمی جمهوری ایمنطقه قدرت وضعیت وتحلیلتجزیهمنظور امکان به

، نتایج حاصل از جداول ماتریس عوامل داخلی و خارجی بر روی ارتقاء وضع موجود خصوص

در حوزه پژوهش  وضعیت و موقعیت فعلیگردید تا  سازیپیاده 1 شکل شرطبهمحور مختصات 

یا  اول، موقعیت راهبردی جمهوری اسالمی ایران در ربع زیربرابر شکل مشخص شود.  آمدهعملبه

 قرار دارد. تهاجمیهمان موقعیت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 موقعیت راهبردی :1شکل 

( و توان صنعت )پتانسیل رشد و ارتقاء( کاراییتوان مالی ) استراتژی تهاجمی بینبا توجه به اینکه 

ج. ا. برد و می سر بهدر وضعیت تعادل و پایداری ای ج. ا. ایران منطقهقدرت واقع گردیده، لذا 

ضمن اینکه بنابراین  ؛گیری نمایدصورت فعال برای رقابت با سایر رقبا تصمیمتواند بهمیایران 

 از پتانسیل و ظرفیت الزم برای ،دای معرفی نموجمهوری اسالمی ایران را قدرت منطقهتوان می

 ای نیز برخوردار است.منطقهقدرت ارتقاء 

 پیشنهادو  گیرینتیجه

 :نتیجه گیری -الف

 دهنده آن است که:نشان نتایج حاصل

عنوان یک رکن اساسی در قدرت سیاسی بهالعالی( )مدظلهوجود مقام معظم رهبری ، نمونه حجم ازنظر

ایران؛ موقعیت برتر ژئوپلیتیکی جمهوری اسالمی ایران؛ وجود وحدت و همبستگی ملی در ج. ا. 
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ها با نقش قوت برای جمهوری اسالمی ایران عنوان اولین تا سومین عاملبه ترتیب بهجامعه ایرانی؛ 

 .اندشدهتعیین

اصلی و اساسی گاه عنوان یک تکیهرا بهبندی، ضمن اینکه وجود مقام معظم رهبری این اولویت

ایشان در  نماید، مؤید دقت نظربرای جمهوری اسالمی ایران در برابر نظام سلطه مشخص می

باشد. فرمایشات ایشان مبنی بر ای جمهوری اسالمی ایران نیز میهای ارتقای قدرت منطقهاولویت

در اول  هانیت آمریکاییلت عصباع» فرمایند کهو می باشدمیراهبردی در منطقه  موقعیت ایران قلهاینکه 

های سرشار از ثروت سرزمینیترین کشور منطقه و عنوان مهمونرم ایران را بهچرب انقالب این بود که لقمه

در دیدار احمد ( و یا اینکه 73/1/31)بیانات در دیدار با مردم قم، .« مادی و منابع طبیعی از دست دادند

و با اشاره به امکانات بسیار  استاتحاد نیاز اصلی دنیای اسالم  ضمن تأکید بر اینکهعبداهلل محمد سامبی 

دنیای اسالم با داشتن منابع غنی طبیعی، موقعیت »نمایند که میارزشمند کشورهای اسالمی خاطرنشان 

تواند به یک قدرت حساس جغرافیایی، گسترش سرزمینی، جمعیت و نیروی انسانی فعال و کارشناس می

جمهور مجمع رئیس)بیانات در دیدار با .« اندمخالفرتمندان سنتی جهان با این موضوع تبدیل شود، اما قد

 همین بینش است. درنتیجه(، 11/9/51، جزایر قمرال

بخش علمی با  عدم تعامل بین ایران؛ج. ا. ضعف در مدیریت و فرهنگ اقتصادی ، نمونه حجم ازنظر

عنوان اولین تا سومین به ترتیب به نظام نوین تعامالت آموزشی در سطح ملی؛ خأل کشور؛صنعتی 

 .اندشدهتعیینبرای جمهوری اسالمی ایران  ضعفها با نقش عامل

توان در همان ضعف اول های موجود داخلی را میبخش عظیمی از ضعف منشأبا اندکی تأمل، 

و نیاز است  یافت« جمهوری اسالمی ایرانضعف در ساختار، مدیریت و فرهنگ اقتصادی »یعنی 

جهادی و اهتمام کامل در راستای این مهم گام برداشت که بالطبع آن بخش اعظمی از  باهمت

جمهوری  گیر گریبانوابستگی به مشکالت اقتصادی در زمان فعلی  علت بهکه های موجود ضعف

بحث مدیریت اقتصادی همواره از مطالبات مقام  مرتفع خواهد شد.اسالمی ایران گردیده است، 

های مختلف و دولت باشد و مکرراً در این خصوص بهالعالی( نیز میمعظم رهبری )مدظله

توان ترین یادآوری ایشان میمهم ازجملهاند. همچنین در بیانیه گام دوم انقالب نیز تذکراتی را داده

یک »دوازدهم اشاره نمود که فرمودند،  یئت دولتجمهور و اعضای هدیدار رئیسبیانات در به 

اقتصادی  تیریمدمسائل اقتصادی که مناسب است بنده تذکّر بدهم، بحث  نهیدرزمی مهم مسئله

اقتصادی دو رکن مهم دارد؛ یکی این  تیریمد...  کند اقتصاد کشور را تیریمداست؛ دولت باید 

ها و االن سالم اقتصادی؛ میدان باز بشود برای اینفع تیفعالبرای  میبازکناست که ما میدان را 
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ی با مفسد و بستن منافذ فساد است؛ چشمِ باز مدیران؛ .. بخش دوّم هم مبارزه. بکنیم کمکشان

ی چنین مدیریت اقتصادی، اهتمام جدی، ورود مجاهدانه در الزمه...  آنچه نیاز است این است

ر بستن منافذ فساد است تا دیگر نیازی به برخورد منظووسط میدان و نظارت کامل و مستمر به

.« ی اول جهان قرار داردنشده در ردههای استفادهظرفیت ازلحاظایران ...  ی قضائیه نباشدقوه

 (1/4/31، جمهور و اعضای هیئت دولتدیدار رئیس)بیانات در 

های نیازمندی یمن به زیرساخت ی یمن؛کیژئواستراتژموقعیت برتر ژئوپلیتیکی و به همین ترتیب، 

سو با جمهوری اسالمی ایران در و منسجم هم متجانس نیمهوجود یک سازه انسانی  اجتماعی و فرهنگی؛

ای تعدد بازیگران منطقهو همچنین  فرصتها با نقش عنوان اولین تا سومین عاملبه ترتیب به یمن؛

اقتصاد برتر  ای جمهوری اسالمی ایران؛جهت ممانعت از ارتقاء قدرت منطقه ایمنطقه فراو 

مذهبی در یمن برای  –عدم امکان هژمونیک نمودن نظام سیاسی  ؛دشمنان جمهوری اسالمی ایران

 نمونه حجم ازنظرتهدید ها با نقش عنوان اولین تا سومین عاملبه ترتیب به دوره طوالنی؛

 .اندشدهتعیین

 :هاپیشنهاد -ب
 ،ای جمهوری اسالمی ایرانقدرت منطقهارتقاء  با توجه به وجود پتانسیل و ظرفیت الزم در

 :گرددپیشنهاد میاقدامات راهبردی زیر 
های قبلی، امکان تعریف اهداف و که ضمن تأکید بر آرمان گرددبر روی راهبردهایی تکیه  (7)

 .کند مهیاپیمانان را های مشترک جدید با همآرمان
تا ضمن کاهش نقاط ضعف و پرهیز از تهدیدات،  جمهوری اسالمی ایران باید تالش نماید (1)

 .فراهم نمایدرا  ایجادشدههای استفاده حداکرری از فرصت
باشد لذا با توجه به اینکه ج. ا. ایران در کانون توجهات ایدئولوژیکی و فرهنگی منطقه می (9)

تری در اقدامات وسیع ،ادگی در برابر نظام سلطهبا بسط و توسعه ایدئولوژی ایست توانمی
منظور ایجاد گستردگی در مقاومت بهگیری از این شرایط برای گسترش محور راستای بهره

 .عمل آوردبهای ج. ا. ایران قاعده هرم قدرت منطقه
ضمن برخورداری  گیرد کهقرار  جمهوری اسالمی ایراندر دستور کار  بایستمیراهبردهایی  (6)

پیمانان ب، منفعت جمعی حداکرری را شامل تمام همپذیری و آسیاز کمترین میزان ریسک
 ای خود کند.منطقه

های بالفعل و بالقوه موجود در داخل کشور و کشورهای استفاده از تمام ظرفیتالزم است تا  (8)
 .گیردمدنظر قرار  هاسازی استراتژیپیمان در طراحی و پیادههم

، و موقعیت اقتصادی برتر وجود منابع ازلحاظبا توجه به موقعیت برتر اقتصادی ج. ا. ایران  (4)
، اقدامات و طراحی محصولیتکطور اخص در حوزه خروج از اقتصاد شود بهپیشنهاد می

 راهبردی الزم صورت پذیرد.
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 فهرست منابع

 WWW.Khamenei.ir در: دسترسیقابل، "مجموعه بیانات"، العالی(مدظله) ایامام خامنه -

 :منابع فارسی - الف
 ران، انتشارات مؤسسه فرهنگی صراط، ته"مدرنیتهما و "(، 7914) آشوری، داریوش -

 ، تهران، نشر سفیر"ژئوپلیتیک و سیاست خارجی ایران"(، 7951) اطاعت، جواد -

 دوماهنامه ،"(ناجا در راهبردی طرح تدوین بر ایمقدمه) راهبرد درباره" ،(7954) محمدعلی احمدوند، -
 71 شماره سوم، سال پلیس، انسانی توسعه

 ،"خاورمیانده  در ایمنطقده  قددرت  نظام ساختار" ،(7955) سیدمصطفی مدنی، و محمدحسین افشردی، -
 9 شماره سیزدهم، دوره انسانی، علوم مدرس فصلنامه

 و هدا زمینده  بررسدی  یمدن   بحران" ،(7938) جاسب نیکفر، و علی آبادی،دولت باقری رضا؛ نیا،التهامی -
 پکنجم،  سکال  سیاسکت،  راهبکردی  هکای پژوهش فصلنامه ،"آمریکا و عربستان خارجی مداخالت اهداف
 75 شماره

 جند   در عربسدتان  سدتیزی  شدیعه  پروژه بر مروری یمن  در بحران هایریشه" ،(7953) افسانه بهاء، -
 91 شماره انقالب، پیام فصلنامه ،"یمن

هکران،  ، چکا  سکوم، ت  "ژئوپلیتیک جدید ایران: از قزاقسدتان تدا گرجسدتان   "(، 7951) اصل، عطاتقوی -
 انتشارات وزارت امور خارجه

 جم جام ، روزنامه"سیاسی و اقتصادی مشکالت هزارتوی در یمن"(، 73/6/7937) ثمودی، علیرضا -

 ، تهران، انتشارات سمتجغرافیای سیاسی ایران(، 7957نیا، محمدرضا، )حافظ -

 نشکر  ،تهران ،"(سنجش هایروش و مفاهیم مبانی،) ملی منافع و قدرت"، (7954) محمدرضا نیا،حافظ -
 انتخاب

 پاپلی انتشارات مشهد، چهارم، چا  ،"ژئوپلیتیک مفاهیم و اصول" ،(7939) محمدرضا نیا،حافظ -
 انتشارات ،تهران ،"سیاسی جغرافیای در جدید هایافق "،(7959) محمد کاویانی، و محمدرضا نیا،حافظ -

 سمت

: ترجمکه  ،"آفریقا شمال و خاورمیانه سیاسی جغرافیای" ،(7954) اچ جرالد بلیک، و آالسدایر درایسدل، -
 خارجه امور وزارت انتشارات ،تهران میرحیدر، دره

 خاورمیانه در اسالمی بیداری عوامل و علل" ،(7939) سکجاد  محسنی، و سیدجالل فیروزآبادی، دهقانی -
 شکماره  بیسکتم،  سال دفاعی، سیاست مجله ،"(یمن و لیبی مصر، تونس، موردی مطالعه) آفریقا شمال و
51 

-سیاسی هایپژوهش معاونت: تهران روندها، و هاریشه یمن  تحوالت" ،(7939) امیرعلکی  ذوالفقاری، -
 79315 مسلسل شماره ،141 موضوعی کد سیاسی، مطالعات دفتر، "حقوقی

http://www.khamenei.ir/
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 مطالعات پژوهشکده انتشارات: تهران اول، چا  ،"ملی قدرت بر ایمقدمه" ،(7955) سیدهادی زرقانی، -
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