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 مقدمه

استمداران بوده است. یدانشمندان و س توجه مورداست و قدرت یا با سیگذشته رابطه جغراف در

در  و وکینتسر موینظ یدانشمندان یوسط قرونم ارسطو و استرابو و در دوره یونان قدیدر دوره 

در  .اندپرداختهاست یا و سینر، راتزل به مباحث مربوط به جغرافیچون ر یدانانیجغراف 91قرن 

ط یحو م ییاین عوامل جغرافیر ابن خلدون به مطالعه رابطه بینظ یز دانشمندانین یاسالم دوره

 حد قدرتمنددو وا یعنیله و شهر یه معروف خود را درباره قبیاست پرداخت و نظریبا س یعیطب

 نمود ارایهه آن یبر پا هادولتش و سقوط یدایز چرخه پیدر آن زمان و ن یاسیس

 .(1:93:9در،یرحی)م

 یکافو یدفاعژئوپلتیک موضوعات  تیحساس نیو همچن راتییمسائل و سرعت تغ یدگیچیپ

با  نیچارچوب نو کی جادیضرورت ا ،یریگمیتصم یدر بسترها ینبودن استفاده از ابزار سنت

با  ماتیمتص قیو تعم قیو تدق یریاز غافلگ یریشگر پیمنظوبه آینده پژوهانهاز ابزار  یریگبهره

 کیعنوان که بتواند به یرا بر همگان آشکار نموده است؛ چارچوب ائلابعاد گوناگون مس یبررس

 .دینما یمتخصصان را در مراحل گوناگون، همراه ،یکاربرد یالگو

 در یمل قدرت ابعاد نیمهمتر ازی کی عنوان بهی نظام-یدفاع قدرت تیماه و نقش به توجه با

  جهت خصوص نیا در کاوش و مطالعه کشور،ی مل منافع و تیامن نیتأم وی بازدارندگ جادیا

  عوامل رشد و تیتقو یراستا در کشوری دفاع قدرت بر رگذاریتأث عوامل نیمهمتریی شناسا

 به  وجهت عدم و باشدیم امر اتیضرور و اتیهیبد از کشوری مل قدرت تیتقو آن تبعبه و ،یدیکل

 منجر  ودخ نده،یآ در متصور یدهایتهد تنوع و کشوری کیژئواستراتژ تیموقع به توجه با مهم نیا

 خواهد  مدت دراز دری مل تیامن کاهش و کشوری مل اقتدار و منافع به خسارت و صدمه جادیا به

 .(60:9311)نجفی و همکاران،  دیگرد

 پنج یساختار یموجود زنده دارا عنوانبهرا  کشورها یاست و یکواضع واژه ژئوپلت لنیک

، کیوپلتکا ای یساخت اقتصاد، یکتیراتوپلکا ی یاسیساخت س ه عبارت بود ازکرد ک یمعرف یوجه

ا ی ییضاف -یکیزیساخت ف، یکتیا دموپلی یتیساخت جمع، یکتیوپلیا سوسی یساخت اجتماع

 یکت ه قدرکو معتقد بود  کردیمن ییشورها را بر اساس قدرت تبکروابط  کیلن .یکتیژئوپل

 (.233:93:6ا، یحافظ ناست ) یکنامیو د شناختیروانده یپد

ا عامل یخود بر جغراف یکالسکل که در شکاست  یمیفن قد یکاز  ی، بخشیکژئوپلت شناخت

 دگاهید از .دارد تأکید المللنیبت و قدرت توسط دولت در عرصه ید امنیتول یاصل کننده تعیین

 تغییر یعوامل ،یکیزیف منابع و یارتباط یمحورها آن، گانیهمسا شور،ک یک استقرار محل ،یسنت
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کنند یمدولت را محدود  یکه اعمال ک شوندیم یتلق یادیبن یمصالح و ناپذیر

 (.901:9319افشار،لیما)

 یراهبردهادر  یاارزندهخود، نقش  یکیتیت ژئوپلیموقع واسطهبهران یشور اکقبل  هاقرناز 
سب قدرت و ک روازاین ؛بوده است یجهان هایقدرتانون توجه کداشته و همواره در  یکژئوپلت9

ود ران خیخ ایتار هکاست  یته ضرورکن نیر اکذ اما باشدینمب یدور از ذهن و غر یزیچ، یبزرگ

جوم ه یرهایو مس یارتباط یگان، محورهایآن است: همسا یکیتیژئوپلمتأثر از عوامل  یااندازهتا 

ز، در یخ نیو تجربه تار گذاردیمم یر مستقیتأث یو قوم ی، اقتصادی، نظامیاسیبر مسائل س

 مشخص یات ملیا خصوصی یاسیهنگ سگوناگون فر یه با اسامکات یآن خصوص ریزیقالب

 (.990:9319افشار،لیمادارد ) یادیر زی، تأثگرددیم

 یرس، دستهوا و آباست.  یهی، بدالمللبین استیدر س یاسیو س یکیزیف یایجغراف تیاهم

بر امنیت  هیتوج قابل ریتأثو عوامل مشابه،  یمل یکشاورز لی( به منابع، پتانسیفقدان دسترس ای)

 کیتیاهداف ژئوپل ،یست که از منظر دفاعا رو این ازو  (9311شیراوند و هاشمی، ) ار داردملی پاید

قرار  توجه مورد کیتیتحقق اهداف ژئوپل یبرا یژئواستراتژ تریکاربردو در بعد  راهبردهاو 

 یامنطقه یراهبردها نیو تدو یراهبرد یزیربرنامهکه کاربست  نجاستیا مسئله. اما ردیگیم

صی کارگیری ابزار نوین و تخص، نیازمند بهمنطقه ندهیآ ریغو مت دهیچیپ شرایط لیبه دل یدفاع

 ذا کاربردل .کارهاستعنوان یکی از موثرترین راهه راهبردی است که بنگاری  آینده خود یعنی

زه در حو دهیچیو پ ریمتغ شدتبه یهاطیمح یآن برا یبا توجه به کارآمد یراهبردنگاری  آینده

و  مودهنرا جبران  یراهبرد ریزیبرنامه احتمالی هایکاستی تواندیم یو ژئواستراتژ کیتیوپلژئ

از حال  یفاوتمت ندهیآ بساچهبلکه  بهبودیافته ندهیآ کی تنهانهمطلوب را که  یکیتیژئوپل ندهیآ

 شکل دهد. ،باشدیم

برنامهی سنتی کردهایرو و هالمد ازی رویپ استمرار وی راهبردی نگار ندهیآ به توجه عدم

 منجر یطیمح نانیاطم عدم  طیشرا در ریپذبیآسیی راهبردها نیتدو به تواندیم یراهبردی زیر

 .(900:9311)ایجابی و همکاران، ید نمایم یضرور نینو کردیرو نیا به شتریب توجه و شود

 یو سازمان یفرو مل ،یدر سطوح مل یراهبرد یهایریها و غافلگها، شکستعلت عمده بحران

 .(902:9319 ،یانی)حاج گرددیبرم ینگر ندهیو آ ینیبشیضعف در پ ایبه نبود  یو فرد

                                                           
اند،  مقاله استفاده کرده نیا نیویکه از آن ها در تد یمنابع یمعنو تیمالک تینگارندگان مقاله با رعا ای نگارنده" استراتژی/ .9

 "اند. به کارگرفته یمناسب مصوب فرهنگستان فارس یکلمات در متن مقاله، از کلمات معادل فارس یسیتلفظ انگل یبجا
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موجود و  یروندها ندهیآ ینیبشیپ یو تالش برا ندهیمطالعه درباره آ ،یکنون یایدر دن

 یهایژگیاختن به دست انسان امروز، از ونوظهور و در ادامه آن، س یهادهیروندها و پد یهایژگیو

 ار،یشهی)ت رودیبه شمار م یمختلف دانش بشر یهادر حوزه یراهبردنگاری  آینده یاصل

96:9310). 

در سطوح  توانندیماهداف آن  یباشد. تماممی یمتفاوت اریوجوه بس یدارا  نگاری آینده

 از یانهدام زیننگاری  آینده یزمان اسیمق ند.دنبال شو یفرامل ای ملی ،یامنطقه ،یمحل ،یسازمان

 مورد هایروشو  ندهایفرآ ر،یدرگ گرانی. گستره بازگیردبرمیتا افق دور را در  کینزد ندهآی

از  ینگار ندهآی دامنه. است متفاوت ایمالحظهقابل طوربه هاتیفعال تیوضع یو حت استفاده

امروز  یایدر دننگاری  آینده. استمهم گسترده  یاسیس زهیبا انگ یتا اقدامات شناختیروش ریتداب

منظم، منسجم و  طوربه ختلفم یهاشرکتشورها، مناطق و کمواجه شده و  یبا اقبال فراوان

شدن در  تردهیچیپبه سمت  ندهیفزا صورتبهه ک یمطلوب در جهان ندهیهماهنگ راجع به آ

 .(933: 9311 ،و همکاران یز)گودر ندینمایم یزیربرنامهت است، شروع به کحر

 یقبل هایروشو  هافرضشیپ م،یدر مفاه یهر زمان ما را مجبور به بازنگر طیو شرا اقتضائات

 لیذ مؤلفهحداقل در چهار  وانتیبا جهان گذشته را م یامروز یادنی یهاتفاوت ،سازدیمخود 

 شرانیچهار پ نی، همچون مارتینگار آیندهاز خبرگان  یاریبس ددی از که ایمؤلفهچهار  ،ستینگر

  (martin, 1995) :از اندعبارت و اندبودهنگاری  آینده اقبال و توجه به یاصل

 یبخش عموم نهیبر هز هاتیمحدود شیافزا .9

 یدگیچیپ شیافزا .2

 فناوریعلم و  توانش تیاهم شیافزا .3

 رقابت شیافزا .0

 ند،ینوآ یروندها ییاسننناجهت، شنننن نییتع توانیمرا نگاری  آینده یکارکردها نیترمهم

 هایمشننیخطو  هامیتصننم یو ارتقا تی، حماشننده شننناخته یازهایاهداف با ن یسننازگار سنناز

با کاربران پژوهش و آموزش و سرانجام،  یارتباطات خارج یارتقا نفعان،یذ حاتیهماهنگ با ترج

 .(933:9311و همکاران،  ی)گودرز دانست هاتیاولو نییتع

سخ و به نظر مارت کی ،نگاری آینده سخ  نیرویو ا نیپا نمودن  برطرف یبرا قبول قابلتنها پا

 یهانهیهز یجیتدر شیافزا لهیوسننبهکه  یاسننت، تعارضننات گذاریاولویتاز  یتعارضننات ناشنن

مختلف جهت  یهاو اعمال فشننار یعلم هایگیریتصننمیم یدگیچیمنابع محدود، پ شننات،یآزما

  .شننودیم جادیا ،یاجتماع یاقتصنناد یهاجنبهنظر گرفتن پول و در  یقعبه ارزش وا یابیدسننت

آمدن بر  فائق منظوربهمند سننناز و کار نظام کیو اصنننول خود،  ی، حداقل در مباننگاری آینده
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 قیعمل را از طر نیانگاری  آینده .کندیم ارایه هامیتصننممتقابل  یهایوابسننتگو  هایدگیچیپ

 لیتسننه خصننوصبهو  قاتیتحق در خصننوصمدت  بلند هایگیریتصننمیمدادن  قرار تأثیرتحت

 بخش نیدر چند هاتیفعال یو هماهنگ یکپارچگی کههنگامی گذاریسننیاسننت ندینمودن فرآ

 .(Keenan, 2003رساند )یماست، به انجام  یاتیح یمختلف امر

شده و وجود پیچیدگی سرعت زیادبا توجه به موارد بیان  سائل ژئوپلتیک و   های فراوان در م

له، لزوم بهره ناگون مسنننأ عاد گو کاربردی در بررسنننی، در تغییرات اب های بروز و  گیری از ابزار

ده آینشود و مفاهیم شناسایی، تشخیص، انتخاب و اجرای تصمیمات بیش از پیش احساس می

ساند؛ لذا می پژوهانه صه، یاری ر ستواند ما را در این عر ضر پس از برر  اتیادب یدر پژوهش حا

 یبرا یبچارچو ک،یتیعوامل ژئوپل یقیتطب یو بررسننن یراهبردنگاری  آینده و کیتیپلژئو ینظر

 .گرددیم ارایه یراهبرد ینگار ندهیبر آ یمبتن یدفاع کیتیموضوعات ژئوپل لیتحل

 

 پژوهش نهیشیپمبانی نظری و 

 نگاری آینده

صطالح کل ستند که ب یمیاز مفاهنگاری  آینده وپژوهی آینده  یدیدو ا ضاً ه ار که هم ب جایبهع

گسنننترده که  یحوزه مطالعات کی عنوانبهپژوهی آینده  دارند. یآشنننکار یهاتفاوتاما  اندرفته

صل ضوع ا شناخت  یمو شمند و  صورتبه هاندهیآآن  س مندنظامرو ست در  خود با  ینیتکو ریا

ستمانند  یگرید یهاحوزه ست و منج افتهی قیتلف یزیربرنامهو  گذاریسیا  یریگشکلر به ا

ست که با عنوانپژوهی آینده  از مطالعات یشیگرا  دهآین .شودیمشناخته نگاری  آینده شده ا

ست که  یو مشارکت مندنظام ندیفرآنگاری    ندهیآ اندازهایچشم جادیو ا یگردآور برگیرنده درا

 نیاول(. Miles, 2003اقدامات مشترک است ) جیحال و بس ماتیتصم سازیهآگا یبرا مدت بلند

ز که ا یاسنننت. و نیقرار گرفت، متعلق به مارت یعموم رشیکه مورد پذ ینگار ندهیاز آ فیتعر

نوع از  کیعنوان را به ینگار ندهیآ 9111اسنننت در سنننال  ینگار ندهیآ شنننروانیو پ نیمتقدم

سته و ا بلند  دهنینگاه به آ یبرا مندنظامتالش  نگاری آینده»: نمود فیتعر نیچن نیپژوهش دان

صاد و اجتماع فناوریعلم،  مدت شدیم، اقت سا باهدف، که با عام نوظهور و  هایفناوری ییشنا

را به  یو اجتماع یمنافع اقتصاد نیشتریاست، که احتماالً ب راهبردی قاتتحقی یهاحوزه تیتقو

 .(Keenan, 2003)« همراه دارد

ندیم یمهم یهاجنبه یرا دارا فناورینگاری  آینده از فیتعر نیا نیمارت جنبه  نیاول ؛دا

ست که  شودیم دهینامنگاری  آینده تیفعال یهنگام ندهینگاه به آ یتالش برا نکه؛یاز ا عبارت ا

ش شد. ا مندنظام یتال سنارنگاری  آینده انیامر تفاوت م نیبا ساخت   یکه روزانه برا ییوهایو 
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ستفاده  هایزیربرنامه شان  ،گرددیما دت م نگاه بلند ت،یفعال نیا زیوجه تما نیدوم .دهدیمرا ن

س ست که ب شدیم رایج یزیربرنامه یهاافقفراتر از  اریآن ا  دهآین یهاتیفعالدر  ی. افق زمانبا

 .(Keenan, 2003)است 30تا  1از نگاری 

را نگاری  آینده اسننت یسننازمان دولت کیکه  لیبرز در راهبردی تیرمدی هایپژوهشمرکز 

را  ندهیه آب دهیشکلکه سه بعد مختلف تفکر، مباحثه و  یتیفعال :کندیم فیرتع لیذ صورتبه

 :سازدیمبه هم مرتبط  ندیفرآ کیدر 

و  بلننند منندت یکننه از روننندهننا ننندهیممکن در آ یدادهننایننرو :ندهیتفکر در مورد آ

 .ردیگیممورد آزمون قرار  دیآیم به دسننت غیرمنتظرهو  دیجد قیاز حقا ناشننی هایفرضپیش

و  کیژئوپلت ،ی، اجتماعیاقتصننناد راتییو تغ ردیگیمقرار  شیمورد پا فناوریعلم و  یروندها

 کههنگامی ندهیتفکر در مورد آ ندیفرآ :ندهیدر مورد آ مباحثه .گرددیملحاظ  زین یفرهنگ

 گرددیممختلف  گرانبازی و نفعانیذمشارکت  یریدرگ ازمندیطرح شود، ن یمشارکت یکردیرو

  ندیفرآ نیخواهد بود. ا هاشنننرکت)صننناحب قدرت( و  یدولت گرانیشنننامل باز گرانیازب نیکه ا

ل در خال :ندهیبه آ دهیشکل. ردیانجام گ فراملی و یامنطقه ،یدر سطوح مختلف مل تواندیم

به سننطوح  دنیو تعامل، امکان رسنن یریادگی ندیممکن و مطلوب و فرآ یهاندهیآ ییشننناسننا

صم یمختلف صم نیدارد تا اوجود  ماتیاز ت ساخت  هاتالش ماتیت ساخته منجر به  را هماهنگ 

 (.93:1و همکاران،  یعیشف) شود. ندهیاز آ اندازیچشم
 

 یراهبرد نگاری آینده

عمل  گذاریسننیاسننت یندهایدر فرآ ،یریگمیتصننمک ابزار ی عنوانبه ،یراهبرد نگاری آینده

لند ب اندازچشمک ی، در یراهبرد یهاپرسش به گوییپاسخاز موارد سبب  یاریو در بس دینمایم

ضعیگردد )یم مدت ص یهنجار یکردیرو یراهبردنگاری  آینده (.9310،یو ست که  یفیو تو ا

 .(4:2004گوده، دارد ) یراهبرد یزیربرنامهو  تیریبا مد یکیرابطه نزد

س یسطح باال برا یزیربرنامه ینوع یکل یراهبرد در معنا  طیشراخاص در  یبه هدف دنیر

 ندهیدرباره آ یقطع ییگوشیپعدم امکان  لیبه دل تیعدم قطع طیاسنننت. شنننرا تیعدم قطع

چه تع مان یهابازه درراهبرد  نییهمواره وجود دارد. هر عدم  رد،یصنننورت بگ یتریطوالن یز

شد. شتریب زین طیشرا تیقطع ست که  یکردیرو یراهبردنگاری  آینده خواهد   هاقطعیتعدما

  رد هاناشننناختهکه قلمرو  کندیمو کمک  ردیگیمرا در نظر  یراهبرد یریگمیمتصنن ندیدر فرآ

 .ابدیکاهش  ندیفرآ نای

 (Heger & Rohrbeck, 2012: 2)شود: موارد زیر را سبب می کردیرو نیا



 929                              یراهبرد ینگارندهیبر آ یمبتن یدفاع کیموضوعات ژئوپلت لیچارچوب تحل هیارا

 ؛کندیم بیترک گریکدیبا را  یو خارج یداخل یروندها لیتحل -9

 ؛کندیم لیرا تسه اتخاذ راهبرد ندیفرآ -2

 ؛کندیم یبانیپشت یراهبرد گیریتصمیماز  -3

 .شودیمخالقانه را موجب  ریزیبرنامه -0

نابرا نده ن،یب گاری  آی نا ،یراهبردن نه شیپ یدگاهیو حفظ د جادیا ییتوا که  نگرا اسنننت 

شد تیفیک با ،یکاربرد سجم با سالتر و من نگاری  آینده یبرا یمختلف هایروش .(1:1997، 9)ا

ضیع) رد.وجود دا یراهبرد سالتر، 9319 ،یقبادیو ک یو   این از یکی (.2003، 2؛ وورس1997؛ ا

 کرده است. ی( معرف2011؛ 2008؛ 2000؛ 1994) 3گوده شلیرا م مندنظام یهاروش

نسننخه موجود،  نی، در آخرمطالعه موردمختلف  یهاحوزهو  هاسننتمیسننبا توجه به اهداف، 

 یکسب آمادگ ،یاست: تفکر جمع شده لیتشک یصلاز سه مرحله ا یراهبردنگاری  آینده روش

اول آن  گام سننهاسننت که  شننده تشننکیلشننش گام  ز. مرحله اول ایاقدام و اقدامات بعد یبرا

ا ر گریهمه مراحل د انینخست مقدمه و بن گام سه نیاست. ا یدیکل متغیرهایمشخص کردن 

شک شامل تحل یهاگامبرخوردارند.  یاالعادهفوق تیو از اهم دهندیم لیت  لیبعد در مرحله اول 

 نیترمنسجم میکارشناسان و تنظ نظر یمحتمل بر مبنا یوهایسنار نیترمهمساختن  گران،یباز

 رانیگمیتصننم. مرحله دوم، اختصنناص به وهاسننتیسنننار نیترمحتمل یبر مبنا یبرنامه راهبرد

را  یراهبرد یهانهیگز، در مرحله قبل شنننده یگردآور یهادادهارشننند دارد تا با اسنننتفاده از 

 یو از مرحله تفکر به مرحله اقدام وارد شننوند. مرحله آخر اختصنناص به کاربرد عمل یابیارزشنن

مه راهبرد نا عالدارد و  یبر ها قیاز طر راتییتغ جادیا رینظ یمختلف یهاتیف  دیجد یقرارداد

 .(26:2011، و همکاران گودهشود )یمرا شامل  راتییتغ طیرصد مح ای یسازمان
 

 یکتیژئوپل

 تیموقع رینظ یطیمح یهادهیپد ایو اشنننکال  طیاثر مح ییایجغراف اسنننتیسننن ای کیتیژئوپل

(، ییو هوا ییایدر ،ینیزم) یانتقالو  یامکانات ارتباط اب،یمنابع کم ن،یشنننکل زم ،ییایجغراف

سا صمیمرا در  جمعیارتباط لیو سیس هایگیریت سترده  ویژهبه ،یا سطوح گ   و یامنطقهدر 

ا ر ایجغراف ریتأثدانش،  کی عنوانبه کیتژئوپلی (.23:9311مجتهدزاده،کند )یممطالعه  یجهان

ص شخ سیس تیبر  شور، تار یا ساتآن،  خیک س شورها را  گریروابط آن با د ویژهبهو  مؤ   موردک

  هک اسننت نیا ،اندکرده یکتیژئوپل از دانانیجغراف هک یفیتعر نیترسنناده .دهدیقرار م یبررسنن

                                                           
1. Slaughter 
2. Voros 
3. Godet 
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پردازد یم یدگرگون شونده جهان هایسیاست یبر رو ییایبه مطالعه اثر عوامل جغراف یکتیئوپلژ

 نیا ریتأث نییو تع ییایعوامل جغراف تحلیل و تجزیه گرید ری( به تعب21:93:1اصنننل،  یتقو)

 .(919:93:0،ینیچگنامند )یم کیتیرا ژئوپل هاائتالفو  هاملت انیعوامل بر روابط قدرت م

ستا ییفضا -یمکان یهاتیقابل یورناظر بر بهره یکیتیئوپلکرد ژیرو نه از یاده بهاستف یدر را

قابت یهاتیمز ندهخرد و کالن  یهااسیمقدر  یر قاء ده ها درو  یقدرت مل ارت وزن  تین

 بهوجه ت رو این ازها اسننت. گر قدرتیکننده مناسننبات آن با د نییک کشننور و تعی ژئوپلیتیکی

ک یتیران، از منظر ژئوپلیا یایکشور با توجه به جغراف ییفضا گذاریسیاستناد گاه آن در اسجای

  انیم لیتحل عنوانبه کیتیژئوپل (.9311 ؛یکرمحجت و گل یاسننت )قادر یضننرور یکاربرد

سیس یندهایو فرآ سوکیمرتبط با آن از  یهادگاهیدو  ییایجغراف یهانهیزم سو یا  رگید یاز 

بوده و بر  ایهر دو پو یاسنننیسننن یندهایو فرآ ییایجغراف یهانهیزم ن،ی. بنابراشنننودیم فیتعر

 یو بررس وجهت موردتعامل را  نیا یامدهایپ کیتی. ژئوپلرندیپذیم ریتأث و گذاشته ریتأث گریکدی

 .دهدیمقرار 

طه  نیدر ا ایحافظ ن نیهمچن   یدتأکا یبر آن بخش از دانش جغراف یک: ژئوپلتدیگویمراب

ل کیرا قدرت تشننن یکجوهر ژئوپلت واقع در. خوردیموند یاسنننت پیرت و سنننه با قدک کندیم

قدرت و  جاییجابهو  ییع فضننایتوز یاندهید قدرت و چه در فرآیتول یندهای. چه در فرآدهدیم

  این زا. پردازدیمن مسائل یه به اکاست  یکقدرت، دانش ژئوپلت یچه در ارتباط با ساختار جهان

ات قدرت و مناسب ییایجغراف -ییه به مطالعه ابعاد فضاکم یبدان یرا دانش یکژئوپلت میتوانیم رو

(. 233:93:6ا،یحافظ نپردازد )یم، المللیبینو  یاست ملیس یهاعرصهگران یباز یاسیرفتار س

 یهاکنشو  اسننتیقدرت، سنن ا،یعبارت اسننت از علم مطالعه روابط متقابل جغراف کیتیلذا ژئوپل

 .(31:93:6ا،یحافظ ن) گریکدی با هاآن بیاز ترک یناش

مسئله پرداختند که براساس  نیا یبه بررستوسط سرمست و همکارانش،  دیگر یدر پژوهش

چگونه  هافرصتو  ی( و عوامل خارجهاو ضعف هاقوت) یداخل عواملموجود  ژئوپلیتیکیساختار 

راسنننتا عوامل  نیر امنجر گردد و د یمرکز یایو آسننن رانیا نیب داریپا گراییمنطقهبه  تواندیم

 جهینت نیبه ا نهایت درکرده و  میتقسنن گرید عوامل ریرا به ز یو فرهنگ یاقتصنناد ،یاسننیسنن

یهموجود ژئوپلیتیکی  که براسننناس سننناختار دندیرسننن  و منافع اتیبر واقع یمبتن یالگو ارا

 یایسنو آ نرایا نیب داریپا گراییمنطقهبه  تواندیم( هافرصنتو  هاقوتهمگراسناز )ژئوپلیتیکی 

 (.9311 گران؛یمنافع مشترک منجر گردد. )سرمست و د یدر راستا یمرکز

کارانش در نیهمچن بدی و هم فهییبا عنوان تب پژوهش ع ر ب مؤثر یکیتیژئوپل یهان مؤل

س جهینت نی، به اراهبردیروابط  یریگشکل ساس یگران روابط خارجیکه باز انددهیر  خود را برا
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ن یا یعنیکنند. یف میخود تعر یمل تیامن یکیتیو خطوط ژئوپل هاتیلواوها از منافع، برداشننت

فع ک کشور نسبت به منای گذارانسیاست یهابرداشت یریگک است که موجب شکلیتیژئوپل

ن برداشننت موجب یاسننت که ا یعیشننود و طبیرامون میط پیکشننورشننان در ارتباط با مح یمل

الت تعام شتندا تواندیم هایریگجهت ازاین یکیگران شده که یباز یاست خارجیس یریگجهت

 (.9311 گران؛یو د یگران باشد )عبدیگر بازیبا د راهبردی

 بر یمبتن یراهبرد دفاع یطراح ینظر یالگودر پژوهشنننی با عنوان نیا و همکارانش، حافظ

شتند که ی، کیتیعوامل ژئوپل سی و مطالعات، اذعان دا ر د یدفاع راهبردهایطراحان پس از برر

توجه  یکیتیاز عوامل ژئوپل یخود به برخ یهابا وجود آنکه در طرح یننننن نظام یدفاع ینهادها

 ریو تأث یاز توجه علم یانشنننانه چیاما ه دهند،یخود دخالت م یهایو آن را در طراح کنندیم

 یبرا ینظر یالگو کی ارایه. شنننودینم دهید یدفاع راهبردهای نیعوامل در تدو نیمند انظام

سا ،یکیتیبر عوامل ژئوپل یمبتن یدفاع یراهبردها یطراح شنا ستلزم  ش ییم ف عوامل مؤثر و ک

ر عوامل مورد نظر د ریتأث زانیو م ینوع، چگونگ نییتب ،یعوامل با راهبرد دفاع نیا انیرابطة م

 تیاهم لیبه دل یدفاع بردو راه یکیتیعوامل ژئوپل انیرابطة م انیاست. ب یراهبرد دفاع یطراح

 .(93:6نیا و همکاران، )حافظ است ریپذ امکان یدشوار ول یکار ،یکیتیاغلب عوامل ژئوپل یفیک

 کیتیعوامل ژئوپل

 هب مفهوم نیا. دارند یاساس نقش استیس یده شکلو  یدر چگونگ ییایو عوامل جغراف طیمح

  یکتیپلعوامل ژئو یو سنت یعموم یه معناک باشدیماست یدر س ییاینقش عوامل جغراف معنای

 .(93:6::،ایناست )حافظ

د رکارک یآن دارا یو انسنننان یعیطب یرهایعوامل و متغ یکیتیژئوپل منطقه یکن، در یبنابرا

 هایقدرت ویژهبه ،یامنطقهو برون  یامنطقهدرون  یشننورهاکو  هادولتبوده و نظر  یاسننیسنن

و نزاع  یارکرقابت، هم یالگو شیدایپ و هاآن نشکوا و نشک و کندیمرا به خود جلب  یجهان

 .(99:93:1 ،این)حافظ زدیانگیبرمرا 

، یراهبرد هایموقعیتبه  توانیم یکتیژئوپل شنننده شنننناختهعوامل  جمله از، جهینت در

ساحل ییای، دریارتباط هایموقعیت ضع، یو  صاد یهاتیو سیس ،یاقت و  ی، اجتماعی، نظامیا

 رد.کو... اشاره  یت منابع انسانیفکیو  کمیت، یعیزان منابع طبیو نوع و م یفرهنگ

 کیتیژئوپل قیعال

ست از  عبارت ضا یهامکملا ساختارکمرزها  یمفروض در ماورا ییایو جغراف ییف  یه به لحاظ 

شنننور ک یک هایکاسنننتیازها و ین کننده تأمین یردکارکاز تجانس برخوردار بوده و به لحاظ 

  لیکشننورها را تشننک یعالئق و منافع مل ایزیربن نوعیبه یکتیئوپل. تعلق ژگرددیممحسننوب 
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ست  یموارد رو ناظر ب دهدیم شیه با تمام که صاز  یا بخ سان یعیطب یهاصهیخ شور ک یو ان

ستند  یا مواردیدارند و  یتجانس و همگون شور در ابعاد مختلف کاجات یاحت کننده تأمینه که

سیس صادیا ، یتی، امنینظام ،ی، فناوریعلم، ینی، دی، اجتماعی، فرهنگیارتباط ،یتجار ،ی، اقت

ندیم محیطی زیسننننتا ی یتیثیح به کو  باشننن قه  بسنننتگیدل هاآنشنننور  دارد و عال

 (.920:93:0،این)حافظ
 

 پژوهش یشناس روش

عمده  یهاهیالبرای تبیین فرآیند انجام پژوهش به بررسی  (2001) 9ساندرزپیاز الگو  با توجه به

صرف  یهادادهپژوهش حاضر مبتنی بر  که آنجا ازپرداخته خواهد شد بر این اساس؛ الگو  این

، از منظر فلسفی در زمره داندینمکمی را معتبر  صرفاً یهادادهکمی نیست و نتایج برآمده از 

. همچنین با توجه به این موضوع که این پژوهش با نگاهی گنجدینمپوزیتیویستی  هایژوهشپ

 فرهنگی به دنبال یهایریگجهتو فارغ از  افکندیمموجود نظر  یهادهیپدو  هاتیواقعنقادانه، بر 

دارد  دتأکیعینی بر واقعیات ذهنی نیز  یهادهیپدو عالوه بر  باشدیم هاآنکشف حقیقت از درون 

شناسی  معرفت. این نظریه نوعی کندیمانتقادی تبعیت  ییگراواقعاز منظر فلسفی از تئوری 

. دیآیمگرایانه گفتمان انتقادی به شمار که بخشی از فرهنگ عظیم و انسانکوهنی است پسا

 یهاشهیاندرا با برخی از  پوزیتیویستی تریمیقد یهاجنبهانتقادی برخی  ییگراواقع

 (.Bell, 2003: 425) زدیآمیمدر هم  متأخرزیتیویستی پوپسا

 است پیمایشی -یفی و از نوع توص یکاربرد هایپژوهش ءهش حاضر به لحاظ مخاطب جزوپژ

با توجه  هاشاخصاستخراج  یاست. در این پژوهش برا شده استفادهکه در آن از روش ترکیبی 

بررسی روایی از نرخ روایی محتوا استفاده  یو برا تم لیتحلبه چارچوب اولیه از روش کیفی 

 خبرگانمقاالت مرتبط و در مرحله تحلیل روایی،  تم لیتحلرا در مرحله  ی. جامعه آمارشودیم

در  داده یگردآور مرجعنیز هدفمند است.  یریگنمونهو روش  دهندیممراکز تحقیقاتی تشکیل 

روایی محتوایی به شکل کمی، از دو ضریب  بررسی یرابمی باشد. مصاحبه  ،هامرحله شناسایی تم

هر ا ت شودیماز متخصصان درخواست  روایی تعیین ی. براشده استنسبی روایی محتوا استفاده 

ری ضرو»و « ضروری است ولی مفید نیست« »ضروری است» یقسمتسه را براساس طیف  تمیآ

 .شودیممطابق فرمول زیر محاسبه  هاپاسخد. سپس نبررسی کن« نیست

                                                           
1. Saunders 
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تعداد کل   Nو انددادهتعداد متخصصانی است که به گزینه موافقم پاسخ  En در این رابطه

 رواییاز مقدار جدول شماره سه بزرگتر باشد،  شدهمحاسبهمتخصصان است. اگر مقدار 

 .باشدنفر می 92تعداد اعضاء گروه خبرگان پژوهش ت. اس شدهرفتهیپذآن آیتم  یمحتوا

 CVRها و مقادیر ( پانلیست0) دولج

 

 

 

 

 

 

 

 

م و برای تعیین تقدمورد نظر،  تحلیلی  چارچوب های فرآیندگامعنوان ید عناصر بهائپس از ت

زمانی  از نوع تعریفی ها گامرابطه بین که در آن  اسننتفاده گردید 9ISMها از تکنیک توالی گام

جهت تکمیل در اختیار خود تعاملی طراحی و ماتریس نامه  پرسنننش . همچنینتعیین گردید

 سطح ارایه گردید. پنجبار تکرار در قالب  پنجچارچوب نهایی پس از  خبرگان قرار گرفت.

 

 هاداده تحلیل و تجزیه

 تم لیتحلحاصل از  یهاافتهی

 .شده است گذاری باز و محوری استفاده ها، از کدمنظور استخراج مؤلفهدر ابتدا به در این بخش

مضمون  03باز  یگذار پس از کدباشد. های صورت گرفته میامین مصاحبهمرجع استحصال مض

یز و ن هامؤلفهپوشانی داشتن برخی با توجه به هم یمحور یگذار شناسایی شد و در مرحله کد

مضمون  :9به  هامضمونمشابه حذف شدند و تعداد این  هایمؤلفهن، در این مرحله دبو یتکرار

                                                           
  :Interpretive Structural Modelling (ISM( ساختاری تفسیری سازیمدل .9
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 اسبر اس نهایی یهاتم گذاری برچسب پس از تحلیل مضامین ایتنه درتقلیل یافت و  یمحور

 گردید. ارایه جدول در قالب  پیتر بیشاپنگاری  الگو آینده
 اندی هاینز و پیتر بیشاپنگاری  الگو آینده کدها بر اساس یگذار نامگذاری نهایی و  ( کد0)جدول 

 ردیف
گو ال مبتنی بر) یینها یهاتم

 اندی هاینز و پیتر بیشاپ(
 فرعی یهاتم

9 

 
 مسئله یبندچارچوب

 شناخت مسائل ژئوپلیتیک

 تعیین اهداف

 یساز میتشناسایی خبرگان حوزه و 

2 

 

 پویش محیطی

 

 ا، خشکی و فضا(یدر) یامنطقه هایموقعیتو  یارتباط هایموقعیتتحلیل 

 لیل پیشینه منطقه و روندهای حاکم بر آنشناسایی و تح

 بر ژئوپلیتیک مؤثر یامنطقهو فرا یامنطقهحال و آینده  کنشگرانتحلیل 

 هاآن یهاارزشو  قیعالو تحلیل  یافرامنطقهو  یامنطقه نفعانیذشناسایی 

 نگاری آینده 3

 یفرهنگ و یاجتماع ،ینظام ،یاسیس اقتصادی، محتمل یهاتیوضع

 بحرانی منطقه از منظر دفاعی یهاقطعیت عدمشناخت 

 ترسیم درخت احتماالت

 پردازی اکتشافی در حوزه ژئوپلتیک دفاعی سناریو

 اندازچشمترسیم  0
 سناریوهای مطلوب ارایه

 شناخت وضعیت مطلوب ژئوپلتیک دفاعی

1 
 و اقدام یزیربرنامه

 

 راهبردی هاییتموقعو  راهبردهاژئو یزیرطرحشناخت و 

 دفاعی ژئوپلتیک هایاولویتشناخت 

 یامنطقهاستحصال زنجیره منطقی رویدادهای 

 مادی و انسانی منابع تیفکی و کمیت، یعیطب منابع زانیم و نوع یزیربرنامه

و راهبردها با اهداف ها اقدامارزیابی مستمر موضوعات ژئوپلتیک و همسویی 

 ژئوپلتیک و عالیق
 

 ی حاصل از تحلیل روایی محتواهاافتهی

 دمورنامه  پرسش شده توسط نرخ روایی محتوا با استفاده استخراجالگو  در این بخش صحت

، باشدیمنفر  92کننده در پژوهش  با توجه به اینکه تعداد خبرگان مشارکت. گرفتبررسی قرار 

نتایج حاصل از نرخ روایی محتوا  باشد. 16/0حداقل نرخ شاخص روایی محتوا طبق جدول باید 

 .بیان شده است( 3)در قالب جدول 
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 محتوا یینرخ روا ری( مقاد6جدول )

 CVR چارچوب هایمؤلفه ردیف
یا  دییتأ

 دییتأعدم

 دییتأ 10/0 شناخت مسائل ژئوپلیتیک 9

 دییتأ 62/0 تعیین اهداف 2

 یدتأی عدم 03/0 یساز میتشناسایی خبرگان حوزه و  3

 دییتأ 6/0 ا، خشکی و فضا(یدر) یامنطقه هایموقعیتو  یارتباط هایموقعیتتحلیل  0

 دییتأ 2/0: شناسایی و تحلیل پیشینه منطقه و روندهای حاکم بر آن 1

 دییتأ 0/:1 بر ژئوپلیتیک مؤثر یامنطقهو فرا یامنطقهحال و آینده  کنشگرانتحلیل  6

 دییتأ 9/0: هاآن یهاارزشو تحلیل عالیق و  یافرامنطقهو  یامنطقه نفعانیذشناسایی  1

 دییتأ 61/0 یفرهنگ و یاجتماع ،ینظام ،یاسیس اقتصادی، محتمل یهاتیوضع :

 دییتأ 61/0 بحرانی منطقه از منظر دفاعی یهاقطعیتعدمشناخت  1

 تأییدعدم 12/0 ترسیم درخت احتماالت 90

 دییتأ 11/0 وزه ژئوپلتیک دفاعیپردازی اکتشافی در ح سناریو 99

 تأییدعدم 01/0 سناریوهای مطلوب ارایه 92

 دییتأ 3/0: ترسیم و شناخت وضعیت مطلوب ژئوپلتیک دفاعی 93

 دییتأ 9/0: راهبردهاژئو یزیرطرح 90

 دییتأ 9/0: دفاعی ژئوپلتیک هایاولویتشناخت  91

 دییتأعدم  01/0 یامنطقهاستحصال زنجیره منطقی رویدادهای  96

 دییتأعدم  02/0 مادی و انسانی منابع تیفکی و کمیت، یعیطب منابع زانیم و نوع ریزیطرح 91

9: 
 و عالیقو راهبردها با اهداف ها اقدام سازی سومستمر موضوعات ژئوپلتیک و هم ارزیابی

 ژئوپلتیک
 دییتأ 1/0:

 

تر کم 16/0ین دلیل که از عدد معیار به ا 91و  96و  92، 90، 3های با توجه به آنکه ردیف

 ( ارایه گردید.0مولفه تقلیل یافته و در جدول) 93به الگو  هایگردند و لذا مولفههستند، تایید نمی
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 ید شده چارچوبئهای تامولفه( 0جدول )
 ید شده چارچوبئهای تامولفه ردیف

 شناخت مسائل ژئوپلیتیک 9
 تعیین اهداف 2
 دریا، خشکی و فضا() یامنطقه هایموقعیتارتباطی و  هایموقعیتتحلیل  3
 شناسایی و تحلیل پیشینه منطقه و روندهای حاکم بر آن 0
 بر ژئوپلیتیک مؤثری امنطقهی و فراامنطقهتحلیل کنشگران حال و آینده  1
 های آنهاارزشی و تحلیل عالیق و افرامنطقهی و امنطقه نفعانیذشناسایی  6
 فرهنگی و اجتماعی نظامی، سیاسی، اقتصادی، ی محتملهاتیوضع 1
 ی بحرانی منطقه از منظر دفاعیهاقطعیتعدمشناخت  :
 سناریوپردازی اکتشافی در حوزه ژئوپلتیک دفاعی 1
 ترسیم و شناخت وضعیت مطلوب ژئوپلتیک دفاعی 90
 راهبردهاژئوی زیرطرح 99
 دفاعی ژئوپلتیک هایاولویتشناخت  92
 و راهبردها با اهداف و عالیق ژئوپلتیکها اقدامسازی  سوارزیابی مستمر موضوعات ژئوپلتیک و هم 93

 

 محاسبه ماتریس دسترسی

اصطالح  به که شده، تبدیل زوجی ماتریس به ساختاری تعاملی خود ماتریس مرحله، این در

 خود سی( ماتر9-0)یگذاریجاقانون  استفاده از با گاماین  در .شودمی خوانده دسترسی ماتریس

ارتباط  است: اگر لیذ ( به شرح9-0) یگذاری. قانون جاشودیم لی( تبد9-0) سیبه ماتر یتعامل

با   b و  a نیب ارتباط یدسترس سیماتر باشد، در V یخود تعامل سیدرماتر (a , bعنصر) دو نیب

 دو نیارتباط ب اگر. میکنیم نیگزیعدد صفر جارا با aو   b نیو بالعکس ارتباط ب کیعدد 

با عدد  را bو  a  نیارتباط ب یدسترس سیماتر باشد در A  یخود تعامل سیماتر در (a , bعنصر)

 b)عنصر دو نیارتباط ب اگر. میکنیم نیگزیجا کیرا  با عدد   a و  b نیصفر و بالعکس ارتباط ب

و  کیرا با عدد   b و  a نیرتباط بدسترسی ا  سیماتر در باشد،X  یخود تعامل سیماتر در (aو 

 (aو  b)عنصر دو نی. اگر ارتباط بمیکنیم نیگزیجا کیرا با عدد   a و  b نیلعکس ارتباط باب

 و با عدد صفررا   b و  a نیارتباط بدسترسی   سیباشد، در ماترO  یخود تعامل سیماتر در

کارگیری قواعد فوق ماتریس . با بهمیکنیم نیگزیرا با عدد صفر جا  a و  b نیعکس ارتباط بلاب

روابط متغیرها ماتریس دسترسی نهایی به  پنذیری دربا وارد کردن انتقنالدسترسی تشکیل و 

 :یدآینظریه اویلر به این صورت به دست م آید. اینن مناتریس بنا اسنتفاده ازدست می
M = (A + I)n 
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نهنایی  مناتریس دسترسنی M مناتریس همنانی و Iمناتریس دسترسنی اولینه،  Aماتریس 

بر  .باشد بولین اسنت و همچننین عملینات بنه تنوان رسنناندن مناتریس بایند براسناس قاعنده

 رایه شده است.ا (1)جدول  این اساس ماتریس دسترسی نهایی در
 یینها یدسترس سی( ماتر1جدول )

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
4 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 

5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

6 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

7 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 

 افراز بندی چارچوب به سطوح مختلف

است که   S(va)متأخرو  A(va)چارچوب دارای دو مجموعه مختلف متقدم های یک از مولفه هر

در ساختار ماتریس دسترسی و نیز طراحی چارچوب نقش بنیادی دارد. مجموعه متقدم هر جزء 

شود. برای تعیین هایی از چارچوب است که به آن مولفه منتهی می، شامل  مولفهA(va)یا 

های این ستون نشان « 9»ط به آن مولفه بررسی شد. تعداد مجموعه متقدم هر مولفه، ستون مربو

، S(vb)هر جزء یا  متأخرشود. مجموعه دهنده خطوط جهت داری بود که به آن جزء وارد می

 متأخرگیرد. برای تعیین مجموعه هایی از چارچوب است که از آن مولفه نشات میشامل مولفه

های این سطر نشان دهنده « 9»بررسی شد. تعداد مربوط به هر مولفه، سطر مربوط به آن مولفه

شود. براین اساس جدول زیر برای هر تکرار داری بود که از آن مولفه خارج میخطوط جهت

 ها ارایه گردیده است.بندی و تعیین الیهسطح منظور به
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 چارچوب به سطوح مختلف یافراز بند( 3جدول)

 ردیف
 مولفه

مجموعه 

 متأخر
)aR(s 

مجموعه 

 قدممت

)aA(s 

مجموعه 

 مشترک

)aR(s ∩) aA(s 
 3و2و  9 2-9 1-9 تعیین اهداف 9

 3و2و  9 2-9 1-9 شناخت مسائل ژئوپلتیک 2

ارزیابی مستمر موضوعات ژئوپلتیک و  3

 92و 93 93-92 9-3و93-92 و راهبردهاها اقدامسازی  سوهم

شناسایی و تحلیل پیشینه منطقه و  0

 روندهای حاکم بر آن

 99و:و 6و 1و0

 1و 
 1و  6و  1و 0 9-1

ارتباطی و  هایموقعیتتحلیل  1

دریا، خشکی و ) یامنطقه هایموقعیت

 فضا(

و  99و90و 1و0

1 
 1و 1و0 2و9و1و 1- 0

ی و فرا امنطقهتحلیل کنشگران  6

 بر ژئوپلیتیک مؤثری امنطقه
 6و  1و0 1- 1و  2و9و0 1و:و6و 1و0

ی و امنطقه نفعانیذشناسایی  1

ی و تحلیل عالیق و اامنطقهفر

 های آنهاارزش
 1و0 1و   1و  2و9و0 99-1و0

 اقتصادی، ی محتملهاتیوضع :

 فرهنگی و اجتماعی نظامی، سیاسی،
 99و  90و 1و  : 99-6و 0 92-:

های بحرانی قطعیت شناخت عدم 1

 منطقه از منظر دفاعی
 99و 90و 1و  : 6-99 92-:

وب ترسیم و شناخت وضعیت مطل 90

 ژئوپلتیک دفاعی
و  99-:

 93و92
 99- : 99-1و1

پردازی اکتشافی در حوزه  سناریو 99

 ژئوپلتیک دفاعی
 99- : 1و  1و  0و 93-: 99-:

 92 93و92و90-: 3و  92 راهبردهاژئوی زیرطرح 92

93 
 3و  93-92 دفاعی ژئوپلتیک هایاولویتشناخت 

 92و 90و  3

 93و
 93و 92

 

های چارچوب بر اساس ماتریس هریک از مولفه متأخرمتقدم و بعد از تعیین مجموعه 

تعیین شدند. اجزای  A(sa) ∩ R(sa)= R(sa)هایی از چارچوب که دارای شرط دسترسی، مولفه

متأخرشان برابر است. پس شان با اشتراک مجموعه متقدم و متأخرواقع در یک سطح، مجموعه 

ای هها، مراحل قبل تا جایی که کلیه مولفهو حذف آنهایی که این شرط را داشتند لفهاز تعیین مؤ
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( ارایه 1و نتایج سطح بندی نهایی در جدول ) ختلف چارچوب مشخص شود ادامه یافتسطوح م

 گردید.
 ها( سطح بندی نهایی مولفه7جدول )

 سطح بندی مولفه ردیف

 سطح پنجم تعیین اهداف 9

 سطح پنجم شناخت مسائل ژئوپلتیک 2
 سطح اول و راهبردهاها اقدامسازی  سومستمر موضوعات ژئوپلتیک و همارزیابی  3

 سطح چهارم شناسایی و تحلیل پیشینه منطقه و روندهای حاکم بر آن 0

 سطح چهارم دریا، خشکی و فضا() یامنطقه هایموقعیتارتباطی و  هایموقعیتتحلیل  1

 سطح چهارم وپلیتیکبر ژئ مؤثری امنطقهی و فراامنطقهتحلیل کنشگران  6

 سطح چهارم اهی آنهاارزشی و تحلیل عالیق و افرامنطقهی و امنطقه نفعانیذشناسایی  1

 سطح سوم فرهنگی و اجتماعی نظامی، سیاسی، اقتصادی، ی محتملهاتیوضع :

 سطح سوم های بحرانی منطقه از منظر دفاعیقطعیت شناخت عدم 1

 سطح سوم ب ژئوپلتیک دفاعیترسیم و شناخت وضعیت مطلو 90

 سطح سوم پردازی اکتشافی در حوزه ژئوپلتیک دفاعی سناریو 99

 سطح دوم راهبردهاژئوی زیرطرح 92

 سطح دوم دفاعی ژئوپلتیک هایاولویتشناخت  93

 

ها و گام والگو  بر اساس سطح بندی صورت گرفته و مبتنی بر ماتریس خود تعاملی ترسیم 

 ارایه گردیده است: (9شکل )روابط آن در 
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 کیدر موضوعات ژئوپلت یراهبرد ینگار ندهیآ یندی( الگو فرآ0شکل )

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

ها در عصر کنونی چالش مهمی برای تحلیل ها و در هم تنیدگیسرعت تحوالت و شدت پیچیدگی

یل پژوهی در تحل آیندههای رسد کاربست روشبه نظر می گردد.موضوعات ژئوپلتیک محسوب می
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ذار گ های پیچیده و متغییر اثرهای تحلیل در محیطمدی روشآاین قبیل موضوعات بتواند بر کار

 باشد.

نگرانه برای تحلیل ه ارایه پاسخی برای چالش مذکور چارچوبی آیند منظور بهپژوهش حاضر 

ان عنونگاری راهبردی به هبا توجه به آنکه آیند .ارایه نموده استموضوعات ژئوپلتیک دفاعی 

اشد در بمی نگرانه شیپ یدگاهیو حفظ د جادیا ییتواناها دارای ابزاری برای کاستن از پیچیدگی

 ایجاد چارچوب تحلیلی موضوعات ژئوپلتیک مورد استفاده قرار گرفت و چارچوب تحلیلی مورد

 صورت بندی گردید. ابنگاری راهبردی اندی هاینز و پیتر بیش آیندهالگو  نظر مبتنی بر

گام؛  پنجنگاری راهبردی مشتمل بر آینده چارچوباندی هاینز و پیتربیشاب، الگو  بر اساس

باشد. یم و اقدام یزیربرنامه، اندازچشم میترس، ینیبشیپ، یطیمح شیپو، مسئله یبندچارچوب

 چارچوبام فوق گ پنجبر مبتنی  نشان داد که  و مصاحبه با خبرگان بررسی ادبیات ژئوپلتیکنتایج 

که در جدول  باشد مولفه 93گیرنده  برر ی مناسب در شرایط پیچیده و متغییر باید دتحلیل

 سوو هم کیمستمر موضوعات ژئوپلت یابیارزها عبارتند از: ترین آنمهم. شده است ارایه (3شماره)

ی، فرهنگ و یاجتماع ،ینظام ،یاسیس ،یاقتصاد محتمل یهاتیوضع، ها و راهبردهااقدام یساز

مطلوب  تیو شناخت وضع میترسی، منطقه از منظر دفاع یبحران یهاقطعیتعدم شناخت

. بردهاراهژئو یزیرطرحی، دفاع کیدر حوزه ژئوپلت یاکتشاف یپرداز ویسناری، دفاع کیژئوپلت

 .ستفاده گردیدسازی ساختاری تفسیری ا ها از تکنیک مدلتعیین توالی گام منظور به

 و بر اساس آن تعیین باشدسطح می پنجچارچوب تحلیلی نهایی دارای  نشان داد که  نتایج

عنوان گام آغازین فرآیند در سطح پنجم و ارزیابی مستمر موضوعات اهداف و شناخت موضوعات به

ارایه  (2عنوان گام نهایی در سطح اول قرار گرفت. چارچوب نهایی در شکل)و بازخورد آن به

نی مبت هاتوسعه ژئواستراتژیها و سناریو پردازی و همچنین گردیده است. توجه به عدم قطعیت

باشد. همچنین سطوح پنجم و چهارم چارچوب نهایی میکننده  متمایزهای بر سناریو از ویژگی

چارچوب محسوب  های عنوان ورودیباشند که بهپویش محیطی میبانی محیط و دیدهبیانگر 

 گردند.یم

دارای دانش تلفیقی دفاعی، سیاسی و آینده پژوهی  باید پژوهش که خبرگان انتخابی از آنجا

 ،کامل دارای شرایط فوق باشند طوراختیار داشتن خبرگانی که به در نظر ، پژوهش حاضر ازباشند

 دارای محدودیت بود.

 :شوندبندی حوزه دسته سهمند در پژوهشگران عالقهفعالیت شود می پیشنهاد
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با  هابه ویژه در نحوه توسعه ژئواستراتژیالگوی ارایه شده  الگو: توسعه و بهبود حوزه اول:

 خلق آینده مطلوبمنظور بهن پیوند نقشه راه به چارچوب نهایی استفاده از سناریو و همچنی

 .قابل توسعه است

منظور اجرای راهبردها و در فاز اقدام چارچوب ارایه شده ب حوزه دوم: تجهیزات و امکانات:

های مطالعات موردی از سناریوهای اقدام بمنظور تعیین توان در قالب پژوهشها میبرنامه

افزار مورد نیاز اجرای موفق قابلیت و کمیت تجهیزات و امکانات و به عبارت دیگر سخت

 ها بهره برد.راهبردها و برنامه

ای همین بعنوان یکی از ارکان پشتیبانی از برنامهپایداری زنجیره تا حوزه سوم: زنجیره تامین:

شود چارچوب ارایه شده بمنظور حصول اطمینان شود. پیشنهاد میجامع اقدام محسوب می

 از طراحی زنجیره پایدار مورد استفاده قرار بگیرد.
 

 قدردانی

ا ربدینوسیله از مشارکت و همراهی همه خبرگان، متخصصان، اساتید و پژوهشگرانی که ما 

ها، اطالعات و همچنین تجزیه و تحلیل و بررسی نهایی این پژوهش یاری آوری دادهدر جمع

 نماییم.رساندند، تشکر و قدردانی می
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