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چکيده
محيط پيراموني هر كشور عمدتاً شامل مکان ها و فضاهای جغرافيايي است كه اهداف ،فرصتتهتا و
تهديد ات هر كشور در آن چارچوب تعريف مي شود و بر هر عمل راهبردی و سياسي كشور احاطه دارد.
به همين جهت برای واحتدهای سياستي ،شتااتت د يتق محتيط ئوتوپ يتيکي پيرامتون تتود مووتوعي
تعيين كااده است .مکان ها و فضاهای جغرافيايي ،بسته بته مو عيتت ،مشخصتات و عااصتر ستاتتاری و
كاركردی تود دارای ارزش های متفاوتي هستاد كه از ثبات برتوردار نمي باشاد و در بستر زمتان دچتار
تحول و تغيير ميگردند .مصداق اين امر ،حوزههای ئووپ يتيکي محيط پيرامتوني ج.ا.ايتران استت كته از
سياليت ارزشي برتوردار است؛ به طور ی كه برتتي از ايتن ماتاطق در گذشتته جت و ماتاطق كت ارزش
ئووپ يتيکي محسوب مي شده  ،ولي امروزه از ارزش ئووپ يتيکي بااليي برتوردار شده است و يا بالعکس.
دروا ع شااتت ابعاد و متغيرهای ئووپ يتيکي كشورهای پيرامون ج.ا.ايران هدف اصت ي ايتن نگارنتده از
تدوين اين مقاله است .در اين اثر ،از روش توصيفي -تح ي ي استفاده شده و نگارنده تالش نموده كه بتا
انجام مطالعات كتابخانه ای و نظری ،شااتت مؤلفته هتای ئوتوپ يتيکي كشتورهای همستايه ايتران ،اراوته
پرسشاامه و انجام آزمون بر روی داده های پرسشاامه ،يافته های تح قيق را استخراج و نتايج تحقيتق را در
الب يك الگوی كارآمد برای شااتت محيطهای پيراموني كشور اراوه نمايد.
کليد واژهها :محيط پيراموني ج.ا.ايران ،ئووپ يتيك ،محيطشااسي ،الگو

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 .1دكتری جغرافيای سياسي (گرايش سازماندهي سياسي فضا) ha4140009@yahoo.com:





مقدمه
يکي از مه ترين م ومات در تعامالت بين الم ي ،شااتت محيط پيرامتوني كشتورها و
رصد تحوالت ئووپ يتيکي در اينگونه محيطها است و يقيااً عدم توجه به تحتوالت محتيط
و ك بهره جستن از آنها ،ميتواند بر مؤلفههتای تدرت كشتور اثرپتذير ،تتتثيرات مخترب
داشته و دامن آن كشور را به تحوالت ناهاجار محيط آلوده نمايد .يکي از ايتن محتيطهتای
فص اامه ع مي مطالعات بينرشتهای دانش راهبردی ،سال يازده  ،شماره  ،45زمستان 1400

پيراموني مه جهان ،حوزههای ئووپ يتيکي پيرامون كشورمان است كته در طتول ستالهتای
پاياني رن بيست تاكاون ،تحت تتثير تحوالت ب رگ جهاني ماناد فروپاشي شوروی و پايان
جاگ سرد ،حادثه يازده ستتتامبر و حضتور نظتامي آمريکتا و اشتغال كشتورهای همستايه،
بيداری اسالمي ،توسعه درت چين ،ظهور طالبان و داعش و ...نتهتاهتا باعتف فعتال شتدن
حوزه های ئووپ يتيکي پيرامون كشورمان گرديده ،ب که حوزههای ئووپ يتيکي مجتاور را نيت
فعال سازی و دچار فراياد بازتوليد درت كرده و دوران جديدی در روابط بتين كشتورهای
اين ماطقه آغاز شده است .با توجه به ابعاد مخت ف اين اتفا ات ،نگارنده معتقد است كه در
نگاه به ساتتارهای هويتي ،سياسي ،سطوح توسعه و ساير مؤلفههای كشتورهای پيرامتوني،
اين نکته بايد مدنظر رار گيترد كته هرگونته توانين ،راهبردهتا و رفتتار ايتن كشتورها در
عرصههای سياست تارجي ،ا تصادی ،دفاعي -امايتي ،فرهاگي -اجتماعي ،زيستتمحيطتي
و ...بايستي متتثر از ابعاد و مؤلفه های ئووپ يتيکي اين كشورها باشد و باابراين از اين ماظتر،
شااتت اين متغيرهای ئووپ يتيکي كشورهای پيراموني ايتران واجتد اهميتت بستيار زيتادی
است .همچاين عدم شااتت ،بررسي د يق و اولويتدهي به مؤلفههتای اصت ي ئوتوپ يتيکي
كشورهای پيراموني در الب يك الگوی كارآمد ن د تصمي سازان دستگاه سياست تتارجي
كشور باعف گرديده كه شااتت د يق و مبتاي بر وا عيتهای اساسي حاك بر ايتن فضتای
اين كشورها حاصل نگرديده است .همتين امتر اثترات تتود را بتر راهبردهتا و رفتارهتای
سياست تارجي كشورمان نسبت به محيط مذكور برجای گذاشته و موجب گرديده كته بتا
وجود گذشت چهار دهه از عمر سياسي ج.ا.ايتران ،تتاكاون بستتر مااستبي بترای تعتامالت
راهبردی بين كشورمان و همسايگان تود فراه نگردد .باا به داليل فوق ،تتدوين «الگتوی
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محيط شااسي ئووپ يتيکي كشورهای پيرامون ج.ا.ايتران» ،بتهعاتوان يتك اولويتت راهبتردی


كشور ،هدف اص ي نگارنده از تدوين اين مقاله رار گرفته است .حال ايتن پرستش اصت ي
مطرح ميشود كه :الگوی محيط شااسي ئووپ يتيکي كشورهای پيرامون ج.ا.ايران كدام است؟
دروا ع ،احصاء متغيرها ،دستهبادی و اولويتتباتدی آنهتا در التب يتك الگتو ،اول آنکته
ميتواند مسئولين سياست تارجي كشورمان را به درك درستي از وا عيتهتای ئوتوپ يتيکي
و رفتارهای سياست تارجي كشتورهای پيرامتون مرزهتای ايتران برستاند و دوم، ،هايتت،
اشراف و انگي ه الزم را برای تصمي سازان و محققين عال هماتد بته ايتن حتوزههتا جهتت
و ...برای حضور و نفو ،حداكثری در كشورهای ايتن حتوزههتای چتالشتيت در پيرامتون
مرزهای ج.ا.ايران فراه نمايد.
مباني نظری و پيشينهشناسي تحقيق
 .1پيشينه پژوهش
سعادت آ اجاني در رساله دكتری تود با عاوان« :تدوين راهبردهای كاش فعال در محتيط
امايتي ج.ا.ايران» با بررسي محيط امايتي و كاشها و واكاشهای ايران نسبت به اين محيط ،بته
اراوه راهبردهای مااسب برای ارتقای توان امايتي كشور بهتصتو

تقويتت محتور مقاومتت

پرداتته و وارد الگوسازی در حوزه محيط ئووپ يتيکي كشور نميشود (آ اجاني.)1392 :
محسن رستمي ،حسين عصارياننژاد و ليال مدبر در مقالته ع متي-پژوهشتي بتا عاتوان:
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تدوين راهبردهای متاوع كوتاهمدت و ب ادمدت سياسي ،دفاعي امايتي ،ا تصتادی ،فرهاگتي

«رابطه كيفي بين محيط جغرافيايي و امايت م ي» ،در فص اامه بينالم ي ئووپ يتيك ،با سؤال
اص ي :ع ت اص ي شباهت و ن ديکي ميان جغرافيا و امايت م ي چيست؟ روابتط دو متغيتر
محيط ئووپ يتيکي و امايت م ي را مورد بررسي رار دادهاند و به اين نتيجه دست يافتتهانتد
كه :شباهت اين دو در مورد مطالعه وا ع شدن مفهوم ك يدی كشور (حکومت) يا دولتت در
هر دو رشته است .از ميان موووعات مطرح در جغرافيا ،حفاظت از امايتت م تي بته ع تت
فرامرزی بودن و مطالعه روابط ميان واحدهای سياسي ،ن ديکتي بيشتتری بتا محتيط امايتتي
دارد(رستمي و همکاران.)1392 :
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حميدروا نادی و مرتضي واحدی در مقاله ع متي-پژوهشتي بتا عاتوان« :درآمتدی بتر
شااتت و تح يل محيط امايتي» در فص اامه مطالعات دفاعي استتراتژيك ،بتا ستؤال اصت ي:
پايههای ايده پردازی در شااتت و تح يل محيط امايتي چيست؟ به بررستي محتيط امايتتي
كشورها پرداتتهاند و نتيجهگيری كردهاند كه :شش مؤلفته بترای درك محتيط امايتتي ابتل
استااد است كه يکي از ايتن مؤلفتههتا «جغرافيتا محتور بتودن و نقتش ئووپ يتيتك در آن»
فص اامه ع مي مطالعات بينرشتهای دانش راهبردی ،سال يازده  ،شماره  ،45زمستان 1400

است(نادی و واحدی.)1389 :
ب اديان ،آستين افشان و ه ارجريبي در مقالهای با عاوان« :ارزشهای شااتت محيط در
تدوين استراتژی» ،با اين سؤال اص ي به موووع پرداتتهاند :آيا با تغيير در مو عيت ،محتيط
داتل و تارج سازمان ها ،تغيير و تاظي مجدد استراتژی را ني بايد مورد توجه ترار داد؟ و
به اين نتيجه رسيدهاند كه سازوكاری بايد برای مدير فراه شود تا با كتار فرهاگتي و درك
د يق محيط استراتژيك ،محيط سازمان را متحول و كاترل كاد (ب اديان و همکاران.)1386 :
جمعبندي پيشينهها :با توجه به بررسي بهعمل آمده در پتروئههتا ،رستالههتا و مقتاالت
فوقالذكر و ساير پيشياههتای مترتبط ،بتهرغت كمتك بته نگارنتده در مطالعتات نظتری و
كتابخانه ای ،كوشش فکری كته متمركت بتر احصتاء و دستتهباتدی متغيرهتای ئوتوپ يتيکي
كشورهای پيراموني ج.ا.ايران و در نهايت تدوين يك الگوی ماظ برای شااتت اين محتيط
پيراموني باشد انجام نگرديده و از اين ماظر تئوريك و با توجه به اهداف نگارنتده ،نيتاز بته
تدوين اين اثر احساس ميگردد.
 .2مفهومشناسي متغيرها
الگو :در تعريفي ساده از الگو ميتوان گفت؛ الگو يا مدل ،نمايش نظری و سادهشتده از
جهان وا عي استت (ستورين و تانکتارد؛  .)65 :1386دروا تع ،متدل ،جت ء كوچتك يتا بازستازی
كوچكشده يك شي يا پديده ب رگ است كه از لحاظ كاركرد با آن شي يتا پديتده وا عتي،
يکسان است .به اين ترتيب در شرايطي كه امکان دسترسي به تمام ج ويات امتور و روابتط
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پديدهها ،مشکل ،پره ياه و و تگيتر استت ،متدل ،آنهتا را ستهل و آستان متيكاتد و بتا
برتورداری از امکان تج يهوتح يل ،پيش بياي نتايج را ممکتن متينمايتد (رزا تي؛ .)184 :1381


الگو برای سادهتر و ابل فه كردن پديدهها ،به تاظي عااصر آن پديتده و ايجتاد نظمتي در
آنها ،مي پردازد و آن را به شکل يك طرح ماطقي و يك پيکره درميآورد و بتهنتوعي يتك
اب ار توصيفكااتده استت (ماتدارس؛  .)210 :1349در تصتو

كتاركرد الگتو ،بته نظتر لتوی

اشتراوس ،الگو بايد دارای سه تصوصيت عمده باشد:
 )1ساتت مشخصات يك نظام را نمايش مي دهد و از عااصر متعددی تشکيل يافته كته
تغيير در هر يك از اين عااصر ،باعف تغيير در ساير اج ا ميشود.
گروهي از الگوهايي از همان نوع شود.
 )3الگو بايد چاان ساتته شود كه بالفاص ه تمام پديدههای مشتاهدهشتده را ابتل فهت
سازد (توس ي به نقل از اشتراوس؛ .)142 :1369
محيطشناسي :محيط شااسي فراياد بررستي محتيط اطتراف يتك واحتد تح يتل (كشتور،
ارگاني م ،سازمان و )...است .محققان ،محيط شااستي را بته معاتای فراياتد نظتارت بتر محتيط
سازماني بهماظور شااسايي تهديدات و فرصتهای جاری و آتي ميداناد (سترتو و پيتتر.)15 :1379،
اهميت شااتت محيط ،شااسايي شرايط ،جريانها و تحوالت آياده بهماظتور نمايتان شتدن
تغييراتي است كه در پيرامون سيست ها در حال و وع است و عدم آگتاهي از ايتن شترايط،
ت ل ل هر سيستمي را بته همتراه تواهتد داشتت (مبياتي دهکتردی .)50 :1393،پيرامتون كتاركرد
محيطشااسي ،دروا ع محيط شااسي در پي اثبات و رد ك و كيف روابط ميان يك يا چاد يا

مقاله پژوهشي :الگوی محيطشااسي ئووپ يتيکي كشورهای پيرامون جمهوری اسالمي ايران

 )2برای هر الگوی مفرووي بايد امکان ترتيب دادن س س ه تغييراتي باشد كته ماتتج بته

مجموعهای از متغيرهای موجود در محيط يا واحد تح يل مورد مطالعه استت .اهتداف ،يتل
در مطالعات محيطشااسي حاو اهميت است:

(حاجياني)18 :1388،

 .1اطالع يابي از محيط ،نظتارت و رصتد مستتمر تحتوالت محيطتي (كشتف الگوهتا و
پوياييهای محيطي)
 . 2ك و كيف اثرگذاری و اثرپذيری متغير محيطي با واحد مورد مطالعته (متغيتر تحتت
بررسي)
 .3ديالکتيك يا تعامل ميان محيط و واحد تح يل
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 . 4تدوين استراتژی (راهبرد) جديد برای ستازمان بترای رفتع نقتاف وتعف و تقويتت
م يتها
 .5يادگيری هرچه بيشتر از محيط
 .6تدوين چش انداز و متموريتهای سازمان
 .7پيش بياي آياده محيط و تتثير آن بر آياده سازمان برای ج وگيری از بروز بحرانها.
فص اامه ع مي مطالعات بينرشتهای دانش راهبردی ،سال يازده  ،شماره  ،45زمستان 1400

منطقه ژئوپليتيك :عبارت استت از ناحيتهای كت وبتيش محتدود از وحتدت نستبي يتا
ساتتاری برتوردار بوده و از ساير نواحي متماي است .چاين ناحيهای بسته نبوده و توستط
عوامل و بازيگران مخت ف داوماً توليد و بازتوليد ميشود (بيتك .)22 :1397،ماطقته ئووپ يتيتك
عبارت است از بخشي از ستط ستياره زمتين و يتا مجموعتهای از كشتورها و واحتدهای
سياسي -فضايي ه جوار ،اع از فضای تشکي يا آبي يا ت فيقي كه براساس تركيب عوامتل
سياسي و جغرافيايي تا

دارای تجانس و هويت مشخص و يا كاركرد مشترك بتوده و از

ساير مااطق و نواحي مجاور متماي گردد؛ ماناد ماطقه ت تيجفتارس ،ماطقته دريتای تت ر،
جاوب شرق آسيا ،ماطقه عربتي و  . ...ماطقته ئووپ يتيتك بتر پايته يتك ماطقته يتا فضتای
جغرافيايي متجانس از حيف ساتتاری و يا كاركردی شتکل متيگيترد .هويتتيتابي ماطقته
ئووپ يتيك مست م باردارشدن سياسي ماطقه جغرافيتايي متجتانس و عااصتر مربتوف بته آن
است (حافظنيا.)111 :1385 ،
 .3مباني نظري
مي ان اهميت بررسي ابعاد و متغيرهای ئووپ يتيکي كشورهای حوزههای پيرامتوني بترای
سياست تارجي كشورمان را در الب «نظريه ارزشهتا و عوامتل جغرافيتايي» استتاد دكتتر
محمدروا حافظنيا ،بهوووح متيتتوان نمايتان نمتود .از نظتر ايشتان ،ارزشهتا و عوامتل
جغرافيايي در الب عااصر و متغيرهای ساتتاری و فضای جغرافيايي ،هريك متيتوانتد در
عرصه سياست م ي و بينالم ي نقشآفرياي نمايد ...ارزشهتای جغرافيتايي كته مط وبيتت
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سياسي پيدا مي كااد از ماهيت ئووپ يتيکي برتتوردار شتده و در رفتتار و كتردار انستانهتا
به صورت گروهي يا فردی اثر متي گذارنتد و الگوهتای رفتتاری مخت فتي نظيتر همکتاری،


همگرايتتي ،تعامتتل ،ر ابتتت ،ستتتي  ،س ت طه ،تصتترف ،كاتتترل و نظتتاير آن را در بتتين آنهتتا
ميآفريااد(حافظنيا .)271-272 :1396 :ارزشهای عوامل و متغيرهای م بتور از ثبتات و پايتداری
برتوردار نيستاد و بسته به عوامل و مقتضيات مخت ف بهويژه در بستر زمتان و بتهمتوازات
تکامل و گسترش فااوری ،ظهور تشاجات جهاني ،تغييرات عوامل حکومتي ،اين ارزشها و
نقشآفرياي آنها دچار دگرگوني و تحول ميشود (حافظ نيا به نقتل از شتکووي .)244:1364 ،ارزش
سياستتي عااصتتر و عوامتتل ستتاتتاری مکتتان و فضتتا و ني ت كاركردهتتای آن از ستتياليت و
مثبت يا مافي داشته باشاد .يعاي يکي از ماظر فرصت به آن نگاه كاد در حالي كته ديگتری
به آن نگرش تهديد داشته باشد ...از اين رو ارزش سياسي يتك عامتل و عاصتر مکتاني يتا
فضايي ،در طيفي از فرصت تا تهديد شااور و سيال است و تعيين كاركرد فرصتتي (مثبتت)
يا تهديدی (مافي) برای آن نسبت به تود يا ديگتران و ر بتا ،بستتگي بته تتدبير و راهبترد
بازيگران سياسي دارد (همان.)319 :
در تصو

ابعاد و مؤلفههای ئووپ يتيکي محيط پيراموني ،صاحبنظران و انديشمادان،

عوامل و عااصر مخت في را ،كر كردهاند .برای مثال ،هانس مورگاتا هشتت عامتل اصت ي را
بهعاوان زيرباای درت م ي كشورها عاوان كرده است -1 :مو عيت جغرافيتايي -2 ،وجتود
ماابع طبيعي -3 ،ظرفيت صاعتي -4 ،ووعيت آمادگي نظامي -5 ،جمعيت -6 ،تصوصيات
م ي -7 ،روحيه م ي و  -8كيفيت ديت ماسي .رودولف استتاين متت نويستاده آلمتاني ،نيت

مقاله پژوهشي :الگوی محيطشااسي ئووپ يتيکي كشورهای پيرامون جمهوری اسالمي ايران

تحول پذيری برتوردار است ...مثالً دو نيروی متخاص و ر يتب متيتواناتد بته آن نگترش

هشت عاصر را در اين رابطه ،كر كرده است -1 :جمعيت -2 ،وسعت سرزمين -3 ،ثروت،
 -4تتسيسات سياستي -5 ،كيفيتت فرمانتدهي -6 ،وحتدت م تي و همبستتگي -7 ،حفتظ
حرمت و دوستي درت های تارجي و  -8كيفيت اتال ي .ع ياصغر كاظمي دوازده عاصر
يا عامل اص ي به شرح زير بيتان و ستتس بته تشتري آنهتا پرداتتته استت -1 :ووتعيت
جغرافيايي -2 ،جمعيت و نيروی انساني -3 ،استعداد و ظرفيت توليدی ماابع و كارتانههتا،
 -4ترابری (حملونقل و ارتباطات) -5 ،استعدادهای ع متي و اتتراعتات و ابتکتارات-6 ،
سيست ا تصتادی -7 ،ستازمان اداری و دولتتي -8 ،مو عيتت راهبتردی -9 ،ايتدوولوئی و
اتالق اجتماعي -10 ،اطالعات و آگاهي -11 ،تتسيستات نظتامي و انتظتامي و  -12تترد
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رهبری (كاظمي .)175-177 :1378 ،حسن چگياي معتقد استت ،ئووپ يتيتك مالحظتات سياستي،
ديت ماتيك ،ا تصادی ،اجتماعي و نظامي را در رويکردی راهبردی در ه ميآميت د و ادغتام
مي كاد .وی ئووپ يتيك را مربوف به بايادهای تدرت م تي متي دانتد كته شتامل ،جمعيتت،
صاعت ،تجارت ،ووعيتهای مالي ،ثبات دات تي و نيروهتای نظتامي استت

(بيتك بته نقتل از

چگياي .)66 :1397 ،يداهلل كريميپور با مطالعه تحقيقات ساير محققتين ئووپ يتيتك ،مهت تترين
فص اامه ع مي مطالعات بينرشتهای دانش راهبردی ،سال يازده  ،شماره  ،45زمستان 1400

عوام ي را كه موجب بحرانهای ماطقهای شدهاند و از آنها بهعاوان اب يتها و تاگااها نتام
برده ميشود ،چاين بيان ميكاد -1 :مو عيت نسبي همچون مو عيتت محتوری ،حاشتيهای،
بيروني و راهبردی و ساير مو عيتهتای نستبي همچتون مو عيتت گتذرگاهي ،باتدرگاهي،
دريايي ،ساح ي -2 ،جا،بتههتای ا تصتادی -3 ،ادعاهتای اروتي و اتتالفتات مترزی-4 ،
بررسي نيروهای گريت از مركت  -5 ،ا يتتهتا -6 ،تتتثير سيستت اداری -سياستي دات تي
كشورها -7 ،جمعيت و  -8ساير عوامل طبيعي (كريميپور؛  .)45 -56 :1375محمدروا حافظنيا،
غالمع ي رشيد ،اكبر پرهي گار و محمدحسين افشردی ،عوامل ئووپ يتيك را در شش عامتل
اص ي و سيوپاج زيرعامل به شرح زير دستهبادی كردهاند:
الف) عوامل ژئوپليتيك )1 :عوامل في يکي )2 ،عوامل انساني )3 ،عوامل ا تصتادی)4 ،
عوامل سياسي دات ي )5 ،عوامل سياسي بينالم ي و  )6عوامل نظامي.
ب) زيرعاملها :راهبرد دفاعي -مو عيت راهبردی -مو عيت ارتبتاطي -برتتورداری از
مو عيت دريايي و ساح ي  -وسعت و عمق راهبتری -شتکل -توپتوگرافي  -ماتابع آب و
شبکه آبهای مرزی -اتتالفات مرزی و اروي -كميت جمعيت (تعداد و تركيتب ستاي و
جاسي)  -تراك جمعيت و مراك راهبردی در ن ديکتي مرزهتای كشتور -ديتن ،متذهب و
انگي ههای عقيدتي -گروههای ومي ،مذهبي ،نژادی متجانس  -ظرفيتهای ع مي فااوری-
فااوری فضايي و اب يتهای مربوف به آن  -ماابع زيرزمياي شبکههای مواصالتي و تطوف
انتقال كاال و انرئی -ماابع ا تصادی پايدار -وابستگي ا تصادی عمتده بته ماتابع تتارجي-
كارآمدی ساتتار سياسي حکومت  -وفاداری اح اب سياسي ،انجمن های غيرحکتومتي بته
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حکومت -آرمان سياسي ناسيوناليستي م ت -سابقه تاريخي م تت -وجتود هويتت م تي -
انسجام م ي و تجانس سياسي ،ومي و مذهبي م ت -حضور عوامل بيگانه متضاد با تودی


در كشور مقابل -اتتالفات و شکافهای ومي مذهبي م ت -شکافهتای ستاتتاری ميتان
دو بخش سياسي و دفاعي حکومت -حضور و نفو ،بازيگران و درتهای بيگانه بر كشور
هدف -عضويت و نفو ،در اتحاديههای سياسي ،ماطقتهای و بتينالم تي -ترار داشتتن در
كانون توجهات ئووپ يتيك درتهای بينالم ي -كميت و كيفيت ماتابع انستاني نيروهتای
مس  -كميت و كيفيت تس يحات و تجهيت ات نظتامي -برتتورداری از فاتاوری پيشترفته
دفاعي  -برتورداری از صاايع دفاعي دات ي -معاهدات نظامي و پيوند راهبتردی دفتاعي-

روششناسي
نوع تحقيتق در ايتن مقالته« ،كتاربردی» استت و نتتايج آن در ستطوح مخت تف مراكت
تصمي ساز و تصمي گير در نهادهای مترتبط بتا سياستت گتذاری تتارجي و دستتگاههتای
لشکری و كشوری برای انتخاب يا تدوين راهبردهتای سياستت تتارجي و دفتاعي كشتور
كاربرد دارد .همچاين در اين مقاله از روش توصيفي -تح ي ي استفاده شده استت .توصتيفي
است بدين جهت كه به شااسايي و توصيف د يق متغيرهای ئووپ يتيکي كشورهای پيراموني
پرداتته است .تح ي ي است؛ چراكه با تح يل اين متغيرها و دستهبادی و تدوين يتك الگتو،
نگارنده توانسته است درك درستي از محتيط ئوتوپ يتيکي پيرامتون ج.ا.ايتران اراوته نمايتد.
همچاين برای گردآوری اطالعات از دو روش كتابخانهای ع مي -تخصصي (بهوسي ه كتب،
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امايتي كشور با درتهای ب رگ (حافظنيا و همکاران.)7-39 :1386 ،

رسالهها ،مقاالت ع مي -پژوهشي ،سايتهای اياترنتي آكادميك ،نقشته هتای ماطقته و )...و
روش ميداني (بهوسي ه پرسشاامه) استفاده شده است.
در اين مقاله ،به ماظور احصاء تتثيرگذارترين متغيرهای ئووپ يتيکي كشورهای پيرامتوني،
براساس يافته های مطالعات نظری و اكتشافي ،ابتدا ابعاد و متغيرهای ئووپ يتيکي كشتورهای
پيراموني احصاء و پس از مشورت با افراد صاحبنظر و تبره مترتبط ،پرسشتاامهای بتا 56
سؤال ،در الب ابعاد و متغيرهای ناظر بر هر بعد طراحي گرديد .ستتس ايتن پرسشتاامه در
جامعه آماری با ويژگيهتای تبتره و صتاحب نظتر مترتبط بتا مستاول ئووپ يتيتك ،روابتط
بين الم ل ،سياست تارجي ،محيطشااسي ،در سطوح كشوری و لشکری ،با حج نمونه 50
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نفر (دارای حدا ل سه ويژگي فوق) توزيع گرديد .همچاين با توجه به نوع تحقيق و حجت
نمونه ،روش نمونه گيری غيراحتمالي و غيرگ ياشي است .در نهايت  41نفتر بته پرسشتاامه
پاسخگويي نمودهاند .اين پرسشاامه در دو سؤال به شرح زير اراوه شد:
 )1آيا اين عامل ميتواند به عاتوان يتك متغيتر ئوتوپ يتيکي كشتورهای پيرامتوني ايتران
شااتته شود؟
فص اامه ع مي مطالعات بينرشتهای دانش راهبردی ،سال يازده  ،شماره  ،45زمستان 1400

 )2در صورت تتييد ،به نظر شما مي ان اثرگذاری اين متغير بر محيط ئووپ يتيکي پيرامون
ج.ا.ايران چقدر است؟
برای تعيين روايي پرسشاامه از فرمول وريب الوشه استفاده گرديد:

 = C.V.Rوريب الوشه
 = Neتعداد متخصصياي كه گ ياه مه و مرتبط را برای سؤال انتخاب كردهاند
 = Nتعداد كل متخصص
در تصو

اين مقاله ،نگارنده با نظر چاد تن از استادان روش تحقيق و صتاحبنظتر،

مقدار ابل بول برای روايي هر پرسش را عدد  0/7و به باال (تتييتد حتدا ل  35نفتر از 41
نفر پرسششونده) را مباا رار داده است .برابر محاسبات انجامشده توستط وتريب الوشته،
تعداد دو متغير پرسشاامه دارای وريب كمتر از  ./7بودهاند ،حذف و بهعاوان متغيتر اصت ي
مرتبط با بعد سياست دات ي مؤثر بر محيط ئووپ يتيکي پيرامون ايتران شتااتته نشتده و 54
متغير تتييد و روا دانسته شدهاند .ومااً پس از محاسبه وتريب الوشته تتكتتك ستؤاالت،
ميانگين سؤاالت با يمانده بهعاوان شاتص روايي كل ،برای پرسشاامه محاستبه گرديتد كته
ميانگين مذكور عدد  0/895به دست آمده است؛ باابراين پرسشاامه م بور از روايي با اعتبتار
باال برتوردار است .دروا ع ميتوان با درصد اطمياان بااليي نتيجهگيری نمود كته ستؤاالت
پرسشاامه اين پژوهش به نحو مط وب و ابل بولي ،اطالعات ع مي مورد نياز اين تحقيتق
را جمعآوری نموده است.
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برای محاسبه پايايي يا هماهاگي دروني اب ار اندازهگيری كه تصيصتههتای مخت تف را
اندازه گيری مي كاد ،از آلفای كرونباخ استفاده گرديد .هرچه آلفای كرونباخ به يتك ن ديتك
باشد ،پايايي بيشتر است (ت ي يشورياي .)228 :1391،فرمول وريب آلفای كرونباخ:
= ra
 =Kتعداد سؤالهای پرسشاامه
واريانس جمع نمرههای هر پاسخگو
 = raوريب پايايي كرونباخ كه بايد بيشتر از  0/75باشد تا پايايي تتييتد گتردد .بتهطتور
ك ي مقدار آلفای كمتر از  :0/6غير ابل بول 0/7 ،تا  :0/8توب 0/8 ،تا  :0/9تي ي توب
و باالتر از  :0/9بيانگر پايايي عالي اب ار ساجش است (همان .)219-221 :با توجه به نتايج
بهدستآمده« :وريب آلفای كرونباخ در تمامي متغيرهتا بتاالتر از  0/7گرديتده و در نتيجته
همه متغيرهای روا دانسته شده ،مورد تتييد رار گرفته است .ومااً وريب آلفتای كرونبتاخ
كل پرسشاامه  0/88است كه نشان دهاده پايتايي تي تي تتوب ابت ار ستاجش ايتن تحقيتق
(پرسشاامه) است».
یافتههای تحقيق
برای تج يهوتح يل دادهها در اين مقاله ،نگارنده از روشهای آمار ناپارامتريك ،استتفاده
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واريانس پاسخهای همه آزمودنيها به سؤال  kاُم

نموده است .دروا ع محقق پس از بررسي اسااد و مدارك كتابخانهای ،استتخراج متغيرهتای
ئووپ يتيکي مدنظر ،توزيع پرسشاامه بين جامعه نمونه ،دادههای حاصتل از پرسشتاامه را بتا
استفاده از آمار توصيفي و آمار استاباطي مورد تج يه وتح يل رار داده است .برای دستتيابي
به ساتتار الگو ،نگارنده ابتدا ابعادی كته متيتواناتد در الگتوی محتيطشااستي ئوتوپ يتيکي
كشورهای پيراموني نقش آفرين باشتاد و توستط جامعته نمونته تحقيتق متورد تتييتد ترار
گرفته اند ،استخراج نموده استت كته شتامل هفتت بعتد« :طبيعتي»« ،انستاني»« ،ا تصتادی»،
«سياسي (دات ي)»« ،سياسي (بينالم ي)»« ،دفاعي -امايتي» و «زيستتمحيطتي» متيباشتاد.
تج يهوتح يل اين دادهها با استفاده از دو آزمون زير انجام گرفته است:
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 .1آزمون مدل ساتتاری (با استفاده از نرماف ار اسمارت پي ال اس)

1

 .2آزمون فريدمن
آزمون مدل ساختاري :مدلي است كه روابط بين متغيرهای مکاون را بررستي متيكاتد.
در اسمارت پي ال اس ،به تاطر ،ات پيشبيايكااده اين نرماف ار ،ميتواند پيشبياي كاد كه
آيا در يك نمونه ب رگتر از همان جامعه ،تتييد ميشود يا تير.
فص اامه ع مي مطالعات بينرشتهای دانش راهبردی ،سال يازده  ،شماره  ،45زمستان 1400

 .1بُعد طبيعي :اين بُعد از الگوی محيط شااستي ئوتوپ يتيکي پيرامتون ايتران بتا هشتت
شاتص تبيين و وريب مسير 0.850 ،نشان ميدهد؛ باابراين از بُعد طبيعي بهعاوان يکتي از
ابعاد الگوی محيطشااسي ئووپ يتيکي پيرامون ايران حمايت ميشود.
 .2انساني :اين بُعد از الگوی محيط شااسي ئووپ يتيکي پيرامون ايران با شش متغير تبيين
و وريب مسير 0.894 ،نشان ميدهد؛ باابراين از بُعد انساني بهعاوان يکتي از ابعتاد الگتوی
محيطشااسي ئووپ يتيکي پيرامون ايران حمايت ميشود.
 .3اقتصادي :اين بُعد از الگوی محيطشااسي ئووپ يتيکي پيرامون ايران با يازده شتاتص
تبيين و وريب مسير 0.940 ،نشان ميدهد؛ باابراين از بُعد ا تصادی بهعاوان يکتي از ابعتاد
الگوی محيطشااسي ئووپ يتيکي پيرامون ايران حمايت ميشود.
 .4سياسي (داخلي) :اين بُعد از الگوی محيطشااسي ئووپ يتيکي پيرامون ايتران بتا پتاج
شاتص تبيين و وريب مسير 0.967 ،نشان ميدهد؛ باابراين از بُعد سياسي (دات ي) به
عاوان يکي از ابعاد الگوی محيطشااسي ئووپ يتيکي پيرامون ايران حمايت ميشود.
 .5سياسي (بينالملل) :اين بُعد از الگوی محيطشااسي ئوتوپ يتيکي پيرامتون ايتران بتا
شش شاتص تبيتين و وتريب مستير 0.923 ،نشتان متي دهتد؛ باتابراين از بُعتد سياستي
(بينالم ل) بهعاوان يکي از ابعاد الگوی محيطشااسي ئوتوپ يتيکي پيرامتون ايتران حمايتت
ميشود.
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تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1
. Smart P.L.S.




 .6دفاعي -امنيتي :اين بُعد از الگوی محيطشااسي ئووپ يتيکي پيرامون ايتران بتا يتازده
شاتص تبيين و وريب مسير 0.751 ،نشان ميدهد؛ باابراين از بُعد دفاعي -امايتي بهعاتوان
يکي از ابعاد الگوی محيطشااسي ئووپ يتيکي پيرامون ايران حمايت ميشود.
 .7زيستمحيطي :اين بُعد از الگوی محيطشااسي ئووپ يتيکي پيرامتون ايتران بتا هفتت
شاتص تبيين و وريب مسير 0.835 ،نشان ميدهد؛ باابراين از بُعد زيستمحيطي بهعاتوان
يکي از ابعاد الگوی محيطشااسي ئووپ يتيکي پيرامون ايران حمايت ميشود.
گرديده است:
جدول شماره ( :)1اولويتبندي ابعاد نقشآفرين در الگو با استفاده از آزمون فريدمن
رتبهبندی ابعاد با آزمون فریدمن
ابعاد

Ranks
Mean Rank

رتبه

سياسي (دات ي)

6.75

1

ا تصادی

6.19

2

سياسي (بينالم ل)

4.33

3

دفاعي  -امايتي

4.02

4

طبيعي

2.79

5

زيستمحيطي

2.75

6

انساني

1.16

7

مقاله پژوهشي :الگوی محيطشااسي ئووپ يتيکي كشورهای پيرامون جمهوری اسالمي ايران

آزمون فريدمن :رتبهبادی ابعاد نقش آفرين در الگو با استفاده از آزمتون فريتدمن انجتام

تحليل :براساس رتبهبادی بهدستآمده ،در بين ابعاد نقش آفرين در الگتو ،بُعتد سياستي
(دات ي) رتبه اول را دارا بوده و اولويت اول شااتته متيشتود و بُعتد انستاني رتبته هفتت
(آتر) را دارا بوده و درجه اهميت آن از ابعاد ديگر كمتر است؛ باتابراين در محتيطشااستي
ئووپ يتيکي مااطق پيرامون ايران ،بُعد سياسي (دات ي) ماطقه مورد نظر در اولويتت بررستي
رار دارد و ستس ساير ابعاد مورد بررسي رار تواهاد گرفت.
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برای احصاء متغيرهای نقشآفرين متااظر بر ابعاد فتوقالتذكر در الگتوی محتيطشااستي
ئووپ يتيکي كشورهای پيراموني ،تروجي دادههای حاصتل از پرسشتاامه توستط دو آزمتون
زير مورد تج يهوتح يل رار گرفته است:
 .1آزمون همگن بودن (تح يل عامل تتييدی) (با استفاده از نرماف ار.)Smart P.L.S
 .2آزمون فريدمن
فص اامه ع مي مطالعات بينرشتهای دانش راهبردی ،سال يازده  ،شماره  ،45زمستان 1400

آزمون همگن بودن :اين آزمون مطابق با نظر «تان هاوس» ك يتد ورود بته آزمتونهتای
ديگر است ( .)House:2005ماظور از همگن بودن يا ه جاس بودن اين استت كته ستؤاالت
يك مجموعه بايد از يك جاس و حول يك محور باشاد و متغيرها د يقاً بعد متااظر تود را
بساجاد .مطابق با نظر «هير» اگتر بارهتای عتام ي بتاالی  0/7باشتد ،ستؤاالت آن مجموعته
همگن و از يك جاس است .در صورتي كه سؤالي مقدار معين را نداشت ،بايد حذف شود.
به اين فراياد تح يل عامل تتييدی گفته ميشود ( .)Hyyer: 2010بتا توجته بته نتتايج آزمتون
همگن بودن ،تمامي بارهای عام ي باالی  0/7است؛ باابراين متغيرهای زيرمجموعه هر بعتد
همگن و از يك جاس بوده و هيچكدام از متغيرهای مرتبط بتا ابعتاد نقتشآفترين در الگتو
حذف نمي گردد و همه متغيرها دارای اهميت بوده و در تدوين الگوی محتيطشااستي بايتد
مورد بررسي رار گرفته و جانمايي گردند.
آزمون فريدمن :رتبهبادی متغيرهای نقش آفرين در الگو بتا استتفاده از آزمتون فريتدمن
انجام شده كه نتايج آن به شرح زير است:
( )1بُعد سياسي (دات ي) )1 :واگرايي ،تودمختاری و جداييط بتي )2 ،نتوع و ستاتتار
سياسي حکومت )3 ،وفاق م ي و مشاركت اجتمتاعي )4 ،ووتعيت استتقالل سياستي و )5
انون اساسي و كيفيت ووع وانين.
( )1بُعد ا تصادی )1 :ماابع و ،تاير معدني و فسي ي )2 ،عضويت در نهادها ،رئي هتا و
همکاریهای ا تصادی ماطقتهای ،فراماطقتهای و جهتاني )3 ،شتبکههتا و زيرستاتتهتای
حمل ونقل )4 ،تطوف انتقال انرئی )5 ،ووعيت صتاعت گردشتگری )6 ،ماتافع ا تصتادی
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مشترك با كشورهای ديگر )7 ،ووعيت توليدات كشتاورزی )8 ،ووتعيت اشتتغال ،رفتاه و


معيشت مردم )9 ،جايگاه درت ا تصادی كشور در ماطقه و جهان )10 ،ميت ان صتادرات و
واردات انرئی ،كاال و تدمات و  )11ووعيت صاعت و فااوری.
( )1بُعد سياستي (بتينالم تل) )1 :تعاروتات ئوتوپ يتيکي بتا كشتورهای پيرامتوني)2 ،
همگرايي و واگرايي سياسي ماطقهای )3 ،عاليق ئووپ يتيتك بتازيگران مح تي ،ماطقتهای و
فراماطقهای )4 ،نفو ،ئووپ يتيکي )5 ،مستئ ه اتتالفتات اروتي و مترزی و  )6عضتويت در
نهادها ،رئي ها و همکاریهای سياسي ماطقهای ،فراماطقهای و جهاني.
تس يحاتي متعتارف و نامتعتارف )3 ،رهاامته نظتامي )4 ،عضتويت در نهادهتا ،رئيت هتا و
همکاریهتای دفتاعي -امايتتي ماطقتهای و فراماطقتهای )5 ،ووتعيت صتادرات و واردات
تس يحات و تدمات نظامي )6 ،تتسيسات و صاايع دفتاعي )7 ،بودجته دفتاعي ستاليانه)8 ،
ووعيت و توانمادی سازمانهای اطالعاتي و امايتي )9 ،جايگتاه تدرت نظتامي كشتور در
ماطقه و جهان )10 ،پايگاه های نظامي هوايي ،زمياي و دريايي و  )11اچاق انستان ،كتاال و
مواد مخدر.
( )1بُعد طبيعي )1 :مو عيت جغرافيايي )2 ،وسعت و شکل كشور )3 ،عمتق راهبتردی،
 )4طول و شکل مرزها )5 ،ووع ناهمواریها )6 ،مو عيت ئووپ يتيك و ئوواستتراتژيك)7 ،
ووع آبوهوا (ا ي ) و  )8حوزههای آبري رودتانهها و درياها.
( )1بُعد زيستمحيطي )1 :آلودگيهای زيستمحيطتي ناشتي از تغييترات جمعيتتي)2 ،

مقاله پژوهشي :الگوی محيطشااسي ئووپ يتيکي كشورهای پيرامون جمهوری اسالمي ايران

( )1بُعتتد دفتتاعي -امايتتتي )1 :كميّتتت و كيفيتتت نيروهتتای مس ت  )2 ،توانماتتدیهتتای

آلودگيها و آسيبهای محيط زيست دريايي )3 ،اثرات زيستمحيطي ناشتي از كشتورهای
همسايه )4 ،وانين و مقررات زيستمحيطي دات ي )5 ،آلودگيهای زيستمحيطي ناشي از
توسعه صاايع )6 ،عضويت در نهادها ،رئي ها و همکتاریهتای زيستتمحيطتي ماطقتهای،
فراماطقهای و جهاني و  )7آلودگي ناشي از بهرهبرداری از ماابع معدني و زيرزمياي.
( )1بُعد انساني )1 :تركيب و توزيع جمعيت )2 ،ويژگيهای كمّي و كيفي جمعيتت)3 ،
م يت و گروهای ومي )4 ،مو عيت و جايگتاه تتاريخي و تمتدني )5 ،عوامتل اجتمتاعي و
فرهاگي و  )6اشتراكات هويتي با كشورهای همسايه.
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آزمونهاي پايايي الگو
آزمون آلفاي کرونباخ :آزمون آلفای كرونباخ همبستگي مؤلفههای يك بُعد را بررسي متيكاتد.
مقدار آلفا ني بايد ب رگتر از  0/7باشد .ك يه ورايب آلفای كرونباخ برابر جتدول زيتر بترای ابعتاد
تحقيق باالی  0/7است؛ باابراين پايايي مدل براساس وريب آلفای كرونباخ تتييد ميشود.
آزمون پايايي ترکيبي :مطابق با نظر «هاس ر» پايايي تركيبي به معاای همبستگي سؤاالت
فص اامه ع مي مطالعات بينرشتهای دانش راهبردی ،سال يازده  ،شماره  ،45زمستان 1400
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يك بُعد (داتل مدل) است .در داتل مدل عوام ي مثتل وترايب مستير ،بارهتای عتام ي و
تطاها روی همبستگي در داتل مدل تتثير ميگذارد؛ باابراين اين شاتص بهمراتب وا عيت
متتدل را بهتتتر از آلفتتای كرونبتتاخ نشتتان متتيدهتتد .پايتتايي تركيبتتي بايتتد بتتاال 0/7
باشد) .)Hensler:2009توشبختانه ك يه ورايب پايايي تركيبي برای متغيرهتای پتژوهش بتاال
 0/7است و پايايي مدل بر اساس اين آزمون ني تتييد ميشود.
آزمون پايايي اشتراکي 1:آزمون پايايي اشتراكي به همبستگي سؤاالت نميپتردازد ،ب کته
اثبات ميكاد كه هر سؤال بهصورت مج ا چقدر در تحقيقتات ديگتر تعمتي پتذيری دارد و
نتايج تود را تکرار ميكاد .ميانگين پايايي اشتراكي بايد ب رگتر از  0/5باشتد .توشتبختانه
برابر جدول زير ،برای همه ابعاد ميانگين شاتصهای اشتراكي ستؤاالت بتاالی  0.5استت؛
باابراين پايايي مدل براساس اين آزمون تتييد ميشود.
جدول شماره ( :)2آزمونهاي پايايي الگو
2

پایایي اشتراکي

ابعاد

تعداد شاخص

آلفای کرونباخ

پایایي ترکيبي

طبيعي









انساني









ا تصادی









سياسي (دات ي)









سياسي (بينالم ل)









دفاعي  -امايتي









زيستمحيطي









تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1
.AVE.
2
. Composite Reliability



آزمونهاي روايي الگو
آزمون ميانگين واريانس استخراجي1يا ) :(AVEاين آزمون از آزمونهای اص ي روايتي
همگرا است كه همبستگي و همگرايي متغيرهای يك بُعد را در مدل بيروني نشان ميدهد.
 AVEبايد ب رگتر از  0/5باشد .كه توشبختانه اين همبستگي وجود دارد.
آزمون فورنل و الرکر 2:اين آزمون از آزمونهای اص ي روايي واگرا استت كته در ستال
واگرايي د اشته باشاد كه با انجام اين آزمون ،واگرايي متغيرهای مکاون توسط آزمتون متورد
تتييد رار گرفته است.
آزمون ك ي مدل  :PLSاگر جواب اين آزمون كوچكتتر از  0/08باشتد ،باتابراين متدل
ك ي اسمارت پي ال اس برازش مااسبي دارد؛ يعاي با مدل مورد نظر در جامعه تطتابق دارد.
چون جواب اين آزمون برابر جدول زير كوچكتر از  0/08است ،باابراين مدل ك ي پتي ال
اس برازش مااسبي دارد؛ يعاي الگوی بهدستآمده عم ياتي بوده و اب يت تعمي و استتفاده
در حوزههای هدف مدنظر اين تحقيق را دارد.
جدول شماره ( :)3آزمون ريشه ميانگينهاي مجذورهاي خطاهاي باقيمانده
Estimated Model
0/071

SRMR

مقاله پژوهشي :الگوی محيطشااسي ئووپ يتيکي كشورهای پيرامون جمهوری اسالمي ايران

 1991ميالدی توسط فورنل و الركر طترح شتد .در ايتن آزمتون بايتد متغيرهتا از يکتديگر

تجزیهوتحليل
با توجه به نتايج آزمونهای انجامشده بر دادههای پرسشتاامههتا ،ايتن برداشتت حاصتل
شده است كه به ترتيب «بُعد سياسي (دات ي)» و ستس «بُعد ا تصادی» نسبت به ساير ابعتاد
در الگوی محيط شااسي ئووپ يتيکي كشورهای پيرامون ج.ا.ايران ،اثرگذاری بيشتتری دارنتد.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1
. Average Variance Extracted.
2
. Fornell-Larcker.
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طبق نتايج آزمون مدل ساتتاری ،وريب مسير  0/967يك همبستگي بسيار وی و مثبتي را
بين «بُعد سياسي (دات ي)» به همراه متغيرهايش با الگو نشان ميدهد« .بُعتد ا تصتادی» نيت
دومين عامل اثرگذار بر الگوی تحقيق است و وريب مسير  0/94را ني مشخص ميكاتد و
نشان مي دهد كه اين بُعد ني دارای يك رابطه و همبستگي بسيار باال با الگوی محيطشااسي
ئووپ يتيکي كشورهای پيرامون ايران دارد .از طرفي ،نتتايج رتبتهباتدی آزمتون فريتدمن نيت
فص اامه ع مي مطالعات بينرشتهای دانش راهبردی ،سال يازده  ،شماره  ،45زمستان 1400

تتييدكااده نتايج آزمون مدل ساتتاری است و در اين آزمون نيت «بُعتد سياستي (دات تي)»
رتبه اول و «بُعد ا تصادی» رتبه دوم را كسب نموده است .حال ،داليل ع مي برتری اين دو
بُعد نسبت به ساير ابعاد مؤثر در الگتو ،در التب چاتد نکتته تح ي تي بته شترح زيتر بيتان
ميگردد:
الف) ساتتار سياسي كشورهای پيرامون ج.ا.ايران ،بهگونهای ست كه در عمل ا تتدارگرا
محسوب مي شوند .داليل اين امر ناشي از رشد سياسي و هويتي حاكمان ايتن كشتورها در
ساتتارهای ا تدارگرای ب ي و فع ي ،تازه تتسيس بودن و ك تجربگي در امور كشتورداری،
نهادهای دموكراتيك نوپا ،وانين تکاملنيافته ،توسعه سياسي وتعيف در ستط جامعته و...
است .طبيعتاً اينگونه داليل ميتواند موجب پيادهستازی رفتارهتای ا تدارگرايانته در رونتد
تصمي گيریهای كالن اين كشورها باشد؛ بهطوری كته ايتن فرهاتگ سياستي از نستل اول
رهبران اين كشورها به نسل های دوم و سوم رسوخ پيدا كترده و تتداوم يافتته استت .اكثتر
رهبران اين كشتورها در زمياته سياستت دات تي ،در حکومتتهتای پادشتاهي بتهصتورت
مادامالعمر حکومت نموده و در حکومتهای جمهوری به بهانتههتای مخت تف و بتا انجتام
تغييرات در انون اساسي ،كاترل شديد بر انتخابات و صتوری برگت ار نمتودن آن و از بتين
بردن و از دور تارج كردن رهبران جدی مخالف بتا روشهتای مخت تف ،دوران حکومتت
تود را تا سالهای طوالني تداوم مي بخشاد .با توجه به موارد فوق ،اين نکتته بايتد متدنظر
رار گيرد كه طبيعت ًا هرگونته توانين ،راهبردهتا و رفتتار ايتن كشتورها در حتوزه مخت تف
سياست تارجي ،ا تصادی ،دفتاعي -امايتتي ،فرهاگتي -اجتمتاعي و ...متتتثر از نتوع نگتاه
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حاكمان و يا هيئت حاكمه اين كشورها به اين مساول تواهد بود و به اين بستتگي تواهتد
داشت كه در هر حوزه ،ديدگاه مدنظر هيئت حاكمه اين كشورها چگونه است.


ب) ويژگي ئووپ يتيکي اساسي ديگری كه در تصو

كشورهای پيراموني ايران بسيار

مه است ،ويژگي ا تصادی اين كشورها است .اكثر اين كشورها (بهاستتثاای تركيته) ،دارای
ساتتار ا تصادی شديداً متکي ماابع معدني و فسي ي فتراوان متيباشتاد؛ كشتورهای حتوزه
شمالي ايران از يك نقطه وعف اساسي ا تصادی در تصو

عتدم دسترستي بته آبهتای

آزاد برتوردار بوده بود و برای واردات و صادرات ماابع معدني و فسي ي ،كتاال و تتدمات
به كشورهای تارج از ماطقه ،از مسيرهای سريع و ك ه ياه ،به كشتورهای پيرامتوني تتود
راهبردی برای انتقال كاال و انرئی برتوردارند .همچاين با توجه به اتتالف سط توسعه و
ظرفيت های ا يمي و تران يتي موجتود در ايتران ،امکتان توستعه صتادرات در حتوزههتای
مخت في ماناد ،كاالهای صاعتي ،كشاورزی ،تدمات و ...به كشورهای همسايه وجود دارد و
همين امور اهميت بعد ا تصادی را در الگوی محيطشااسي ئووپ يتيکي پيرامتون ايتران بتاال
برده است .بر اين اساس ،اين دو بُعد ئووپ يتيکي مشترك و مه  ،يعاي «سياستت دات تي» و
«ا تصادی» اين كشورهای ،از جابه اثرگذاری آنها بر ساير مؤلفتههتای ئوتوپ يتيکي محتيط
پيرامون ايران ،به شرح زير مورد تح يل و نتيجهگيری رار ميگيرد:
 .1با توجه به تس ط ،حضور و نفتو ،غترب در رونتد تشتکيل و تتداوم حکومتتداری
كشورهای حاشيه ت يج فارس ،تركيه ،عراق ،افغانستان از زمان تشکيل تاكاون ،توسعه نفتو،
غرب در پاكستان به ع ت وعف مفترف ا تصتادی و همچاتين تست ط  70ستاله فرهاتگ و
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بهتصو

ايران وابسته اند .وتما ًا تمتامي كشتورهای حاشتيه ايتران از مو عيتت تران يتتي

ايدوولوئی كمونيستي شوروی سابق بر كشورهای حوزه ت ر ،جم گي اين كشتورها دارای
حکومتهای تقريباً سکوالر مي باشاد .يکي از تبعات اين امر ،اين است كه اين كشتورها در
سياست تارجي و روابط سياسي ،ا تصادی ،فرهاگي ،نظامي و امايتي تود ،فارغ از مستاول
ايدوولوئيك به تصمي گيری پرداتته و به دنبال گسترش روابط بتا تمتامي كشتورهای دنيتا
ميباشاد .بهعاوان مثال ،رفتار سياست تارجي اكثر اين كشورها در ايجاد روابط مخفيانته و
يا ع اي با رئي صهيونيستي در جوانب مخت ف ،با توجه به حساسيتهای جوامتع مست مان
ماطقه ،در همين راستا ارزيابي مي شود .اثر ديگر آن ،در دشوارسازی مسير حمايت ج.ا.ايران
از نهضتها و جريانهای عمدتاً مذهبي و فرهاگي حامي ايران ،جهتت حضتور در صتحاه
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سياست و درت در اين كشورها ،نمود پيدا ميكاتد كته بتالطبع در ميت ان نفتو ،راهبتردی
ج.ا.ايران در اين كشورها اثرگذار تواهد بود.
 .2يکي ديگر از نکات مه سياست دات ي اين كشورها ،برتورداری رهبران كشورهای
جوان همسايه ايران (بهاستثاای روسيه) از اراده سياسي نه چادان مستقل است كته ايتن امتر
موجب حضور و نفو ،كشورها و درتهای ماطقهای و فراماطقهای بعضاً معارض با ايتران
فص اامه ع مي مطالعات بينرشتهای دانش راهبردی ،سال يازده  ،شماره  ،45زمستان 1400

ماناتتد آمريکتتا و متحتتدان غربتتي وی (اروپتتا ،رئيت صهيونيستتتي و )...در ماتتاطق حستتاس
ئووپ يتيکي پيرامون ايران گرديده كه اين موووع عالوه بر اياکه ووعيت ئووپ يتيك ماطقته
را تغيير داده ،ايران را ناچار به ديت ماستي واكاشتي ستاتته استت و توانستته فرصتتهتای
سياسي و ا تصادی ايران را برای كسب نقش و نفو ،بيشتر در پيرامون تود محدود كاد.
 . 3وانگهي اين شکل از اراده سياسي رايج در كشتورهای پيرامتون ايتران ،يعاتي اجتازه
حضتتور ،نفتتو ،و همکتتاری بتتا هتتر دو ابر تتدرت روستتيه و آمريکتتا و تتتالش هركتتدام در
محدودسازی نفو ،ديگری در اين كشورها ،شرايط متعادل و فرصتهايي را برای ايتران بته
وجود آورده كه به آياده حضور تود در حتوزههتای پيرامتوني در ابعتاد مخت تف سياستي،
ا تصادی و دفاعي اميدوار باشد .از طرفي نگاه سياست تارجي كشورهای همستايه نستبت
به ايران ،همواره نگاه به يك درت ماطقه ای مستقر و باثبات بتوده و ستعي در بترانگيختن
حساسيتهای ايران بهصورت مستقي ندارند.
 .5يکي ديگتر از ويژگتي هتای سياستت دات تي اكثتر كشتورهای پيرامتوني تتكيتد بتر
ناسيوناليس بهعاوان محور وحدت ،وفاق م ي و مشاركت اجتماعي در جايگتاهي بتاالتر از
دين و مذهب است .در حوزه های همسايگان شمالي ايران اين امر توسط رهبران آ،ربايجان
و تركماستان پيگيری گرديده است .از طرفي تمامي اين امور بهشدت از جانب كشور تركيه
از جابه های مخت ف و با اهداف مخت ف و در سط آسيای مرك ی و فقتاز در التب م تل
ترك حمايت مي شود و اتيراً ني تركيه ،كار را بر روی افغانستان بتا همتين اهتداف شتروع
نموده است .در حوزه همسايگان عرب ني همين دستور كار با ديتدگاه ناسيوناليست عربتي
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وجود دارد .اين امر از جهاتي بر امايت م ي ايران اثرگذار است .با توجه به ماهيت حکومت
ج.ا.ايران كه حکومتي دياي است ،رشد هر نوع انديشه ،ازجم ه انديشه ومگرايتي ،هماناتد


پانتركيس  ،پانكرديس و پانعربيس بهگونتهای كته از ارزشهتای دياتي در ايتران پيشتي
بگيرد ،ميتواند تهديدی جدی بر ود امايت كشور بهتصو

در ماتاطق مرزنشتين باشتد.

همچاين ،پيگيری اين دست موووعات توسط كشورهای همسايه ،موجب سردی و كتاهش
روابط بين ايران با اين كشتورها گرديتده و بتالطبع زمياته افت ايش نفتو ،دول غربتي را در
حوزههای دفاعي -امايتي را اين كشورها را فتراه نمتوده استت .از طرفتي همکتاریهتای
همهجانبه سياسي -ا تصادی كشورهای تركزبان شتمالي بتا هت و عتربزبتان جاتوبي بتا
گرديده است.
 .6مؤلفه ديگری كه در دو بُعد سياست دات تي و بُعتد ا تصتادی متورد اهميتت استت،
ديدگاه غالب راهبران سياسي كشورهای پيرامتوني نستبت بته توستعه ا تصتادی بتا الگتوی
ليبراليستي است .اين مه ني از دو جابه ابل بررسي است:
الف) اول اياکه ،پيتادهستازی سياستتهتای ا تصتادی ليبراليستتي ،در التب واگتذاری
فضاهای الزم برای جذب حداكثری سترمايههتای شتركتهتای بتينالم تي در طترحهتای
توسعهای اين كشور ،زمياه حضور و نفو ،گسترده شركتها و كارتلهای بتينالم تي را در
بخش های مخت ف ا تصادی اين كشورها را فراه نموده است .اين امتر بتا توجته افت ايش
فضای ر ابتي ا تصادی در اين كشورها و توان محتدود بختش دولتتي و تصوصتي ايتران،
مشکالتي را برای ايران ايجاد نموده و موجب كاهش بازار صتادراتي متدنظر ايتران در ايتن
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يکديگر ،موجب كاهش حضور ،سرمايه گذاری و بالطبع درآمدزايي ايتران در ايتن كشتورها

كشورها گرديده است.
ب) عالوه بر اين مورد ،حضور پررنگ كارتلها در بخشهتای مخت تف ا تصتادی ايتن
كشورها ،موجب اف ايش نفو ،كشورهای غربي (آمريکا ،غرب اروپا ،رئي صهيونيستي و)...
در بخشهای مخت ف سياستگذاری ا تصادی اين كشورها گرديده استت .دروا تع آمريکتا
تمام تالش تود را در اين حوزه های پيرامتوني ايتران بته كتار بستته كته عتالوه بتر ايجتاد
زمياههای الزم برای سرمايهگذاری بيشتر شركت های غربي و صهيونيستي در اين كشتورها،
مانع از كسب ماافع سرشار ا تصادی ناشي از تران يتت نفتت تتام و گتاز و كتاالی ماطقته
توسط ايران گردد.
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 . 7در بعضي از موارد فوق ،استثااواتي ني برای روسيه وجود دارد كه به دليل اهميت آن
مدنظر رار مي گيرد؛ ازجم ه اياکه فضای ناسيوناليستي روسيه حاوی مخاطرات برای ايتران
نيست .در زمياه ا تصادی ،روسيه بهواسطه وستعت سترزمياي ،تعتدد همستايگان و صتدور
نفت و گاز از مسيرهای مخت ف ،در زمياه تران يتي به ايران وابستگي اندكي دارد .در زمياته
استقالل سياسي ني در سط بينالم ل و ماطقه از توانمادیهای بتااليي بترای تحميتل اراده
فص اامه ع مي مطالعات بينرشتهای دانش راهبردی ،سال يازده  ،شماره  ،45زمستان 1400

سياسي تود با توسل به اب ارهای مخت ف برتوردار استت؛ امتا ووتعيت روستيه در چاتد
جابه ،نتيجه اين پژوهش را از نظر اولويت بُعد سياست دات ي و ستتس بُعتد ا تصتادی بتر
ساير ابعاد تتييد مي كاد .در بُعد سياست دات ي ،ساتتار سياسي روستيه نيت هماناتد ديگتر
كشورهای ه جوار ،ا تدارگرا است .از اين رو نوع نگاه و ديدگاه رهبران اين كشور نسبت
به مو عيت ،ماابع ،توانمادیها و جايگاه تود در عرصته بتينالم تل ،طبعتاً در ستاير ابعتاد
ئووپ يتيکي اين كشور اثر مي گتذارد .همچاتين ديتدگاه رهبتران سياستي روستيه مباتي بتر
بازگشت به دوران ا تدار شوروی و تقابل با غرب ،بر تمامي رفتارهای سياستي و ا تصتادی
اين كشور در حوزههتای مخت تف جغرافيتايي ،بتهتصتو

تتارج ن ديتك تتود (يعاتي

حوزه های پيراموني ايران) سايه افکاده است و ج.ا.ايران بتا توجته بته روابتط راهبتردی بتا
روسيه ،مي تواند از اين فضاهای تقاب ي در ماطقته بته نفتع تتود در حتوزههتای پيرامتوني
بهرهبرداری نمايد.
نتيجهگيری
در پاسخ به پرسش اص ي مقاله ،براساس يافته ها و تج يه وتح يلهتای انجتامشتده بته
شرح مطالب پيش گفته كته حاصتل مطالعتات نظتری ،لحتاظ نمتودن نظترات تبرگتان و
صاحب نظران حوزه هتای ئووپ يتيتك ،محتيط شااستي ئوتوپ يتيکي كشتورهای پيرامتوني،
تحقيقات ميداني و آزمون های انجام شده ،تعداد هفت بُعد و  56متغير ناظر بر ابعاد مذكور
نقش آفرين در الگو (بُع د طبيعي (هشت متغير) ،بُعد انساني (هفت متغير) ،بُعتد ا تصتادی
(يازده متغير) ،بُعد سياسي (دات ي) (شش متغير) ،بُعد سياسي (بين الم ي) (شش متغيتر)،
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بُعد دفاعي -امايتي (يازده متغير) و بُعد زيست محيطي (هفت متغير)) استخراج و در الب


يك الگوی كارآمد در جهت تشخيص درست و اب يت جستجوی ماتافع م تي در محتيط
هدف (پيراموني) اراوه مي گردد .به اعتقاد نگارنده الگتوی حاوتر (

بعتد) ،مووتوعي

نظام ماد و مبتاي بر تعيين د يق ابعاد و متغيرهای ئوتوپ يتيکي استت كته از طريتق آنهتا،
امکان شااتت محيط های ئووپ يتيکي پيرامون ج.ا.ايران بترای پيگيتری اهتداف اساستي و
ماافع م ي كشور فراه مي گردد .اين الگو (نظام واره) دارای كارويژة شتااتت و ترستي
محيط ئووپ يتيکي است كه كاربست آن ،تطای در فراياد تشخيص ،اتخا ،راهبرد و ستس
ممکن كاهش ميدهد.
پيشنهاد
با توجه به اهميت استفاده از الگوی حاور در فراياد و تصمي گيری و اتخا ،راهبردهای
كالن كشور ،پيشاهاد مي شود دوره آموزشي كوتاهمدت «محتيطشااستي ئوتوپ يتيکي» ويتژه
مسئوالن كشور تدوين و همچاين به عاوان يکي از دروس اص ي در دوره دكتری رشتههتای
حوزه جغرافيای سياسي ،ع وم سياسي و مديريتي گاجانده شود.
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ا دامات را با همه پيچيدگي های ئووپ يتيکي محيط های پيراموني كشور ايران ،بته حتدا ل
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فص اامه ع مي مطالعات بينرشتهای دانش راهبردی ،سال يازده  ،شماره  ،45زمستان 1400
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مطالعات راهبردي ،تابستان ،شماره  ،88صص .38-60
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حافظنيا ،محمدروا ( ،)1396اصول و مفاهيم ژئوپليتيك ،ويراست جديد ،مشهد ،پاپ ي.
حافظنيا ،محمدروا و همکاران ( ،)1386الگوی نظری طراحي راهبرد دفتاعي مبتاتي بتر عوامتل
ئووپ يتيکي ،تهران ،فصلنامه ژئوپليتيك ،دوره  ،3شماره  ،8صص .23-48
حسينپور پويان ،روا ( ،)1392تبيتين مؤلفتههتای جغرافيتايي و ئوتوپ يتيکي روابتط در ماتاطق
ئووپ يتيکي ،فصلنامه ژئوپليتيك ،سال  ،9شماره  ،2صص .57-81
ت ي ي شورياي ،سياوش ( ،)1391روشهاي پژوهش آميخته (با تﺄکيد بر بوميسازي) ،تهتران،

فص اامه ع مي مطالعات بينرشتهای دانش راهبردی ،سال يازده  ،شماره  ،45زمستان 1400

يادواره.


درايسدل ،آالسداير و ب يك ،جرالد.اچ ( ،)1390جغرافياي سياسي خاورميانه و شتمال آفريقتا،
ترجمه :دره ميرحيدر ،چ چهارم ،تهران ،دفتر مطالعات سياسي و بينالم ي.



دوستياری ،محمتد و نتوربخش ،مصتطفي ( ،)1385بررستي عوامتل محيطتي در فراياتد تتدوين
استراتژی برای موووعات مديريت دولتي ،فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژيك ،سال  ،7شماره
 25و  ،26تهران ،دانشگاه عالي دفاع م ي ،صص .51-75




ستوده ويشگايي ،سيد مهدی ( ،)1385تتﺄثير ژئوپليتيتك انترژي دريتاي کاستبين بتر توزه
خليجفارس ،پاياننامه كارشااسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت.
شجاع ،مرتضي و همکاران ( ،)1392سياست روسيه در درياي ختیر در دوره اوراستياگرايان،
تهران ،مرك تحقيقات راهبردی دفاعي.







شيرودی ،مرتضي ( ،)1390مسائل منطقهاي ايران ،ج  ،1چ  ،2تهران ،تحسين.
ع تي ،ع تاهلل ( ،)1390ژئوپليتيك ،چ  ، 9تهران ،سمت.
كاليا  ،جان.ام ( ،)1383استراتژي بیرگ ،ترجمه كورش بايادر ،تهران ،وزارت امور تارجه.
كواليي ،الهه و نوری ،ع يروا ( ،)1389عملگرايي پوتين و تغيير در رويکترد سياستت تتارجي
روسيه ،فصلنامه سياست ،شماره  ،2صص .45-69
كمپ ،جفری و رابرت هاركتاوی ( ،)1383جغرافيتاي استتراتژيك خاورميانته ،تهتران ،مركت
مطالعات راهبردی.



مبياي دهکردی ،ع ي و حيدری ،حامد ( ،)1393مباني دانش محتيطشناستي راهبتردي ،تهتران،
صفار.



مجتهدزاده ،پيروز ( ،)1380امنيت و مسائل سترزميني در خلتيجفتارس ،تهتران ،وزارت امتور
تارجه.
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محمدحسياي ،مسعود ( ،)1391مرزهاي ايران ،تهران ،دانشگاه امام حسين (ع).


 فرهاتگ، تهتران، ترجمته ستيد حامتد روتيئي، فرهنگ ژئوپليتيك،)1392(  في يپ،مورو دفارئ



.معاصر

 فصتلنامه، افقهای همکاری ايران و روسيه در آسيای مرك ی و فقتاز،)1389(  محساين،مهرداد
.27-63  صص،مطالعات آسياي مرکیي و قفقاز
، تهران، ويرايش با تجديدنظر اساسي، مباني جغرافياي سياسي،)1392(  دُره و ديگران،ميرحيدر




.سمت
 الگوی محيطشااسي ئووپ يتيکي كشورهای پيرامون جمهوری اسالمي ايران:مقاله پژوهشي

 راهنمتاي منطقته و کشتورهاي توزه،)1384(  بهت اد، فيروزه و احمدی لفتوركي،ميررووی
. ابرار معاصر، تهران،خليجفارس

 جغرافي اي ست ياست ي آبهتاي مترزي ايتران،)1389(  ع ي، محمدحسن و محمدپور،نامي
.  زيتون سب، تهران،)(رودخانهها
، تهتران، آينتده، تال، گذشتته، امنيت خليجفتارس،)1385(  سعيد، ماوچهر و شفاوي،نوراوي
.69  شماره، نشريه افظ، مصال و ماافع ايران، دريای ت ر: حقوق و سياست،)1389(  كاظ،وديعي


















.دانشگاه آزاد
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