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 چکيده
با پیروزی انقالب اسالمی در ایران و بروز تغییرات اساسی در سیاست خارجی ایران، میان جمهوری اسالالمی ایالران و رمری الا    
اختالفات اساسی ایجاد شد و قدرت ملی ج.ا.ایران هدف تهدیدهای رمری ا قرار گرفت. باوجود فراز و فرودهای روابال  میالان ایالران    

رمری ا، این تهدیدها علیه قدرت ملی ج.ا.ایران همچنان تداوم دارد و بر ابعاد اجتماعی و سیاسی قدرت ملالی سالایه اف نالدس اسالت.     و 
. باله  اسالت  دهندس قدرت ملی جمهوری اسالمی ایالران سیاسی تش یل -هدف این پژوهش تبیین رابطه تهدید رمری ا با ابعاد اجتماعی

هالا از  سیاسی قدرت ملی مطالعه شدس و اثرپذیرترین مؤلفاله  -تهدیدهای رمری ا با ابعاد اجتماعیهمین جهت در این پژوهش، نسبت 
 و ماهیالت  لحالا   از و دارد قالرار  کالاربردی  هالای پالژوهش  زمالرس  در هدف نظر از حاضر اند. پژوهششدستهدیدهای رمری ا شناسایی

هالای دلفالی، فوکالو     کالارگیری روش بالا باله  است کاله   "رمیخته"شیوس گردروری اطالعات به صورت  توصیفی و تحلیلی و روش،
 کاله  هالایی یعنالی مؤلفاله   های تأثیرپالذیر از تهدیالدهای رمری الا شناسالایی و تحلیالل شالدند.      ، مؤلفهMICMACافزار گروپ و با نرم

در  (focus group) روش بالا  سالس   شالود  مالی  بنالدی اولویالت  اهمیالت  ترتیب به دارند رمری ا تهدیدهای از را اثرپذیری بیشترین
 ابعالاد  اثرپالذیرترین  و اثرگالذارترین  تالا  شالد  بحث ی دیگر بر هامؤلفه این اثرگذاری چگونگی به نفر نسبت 21جامعه رماری به تعداد 

 افالزار نالرم  کمال   بالا  امالر  این که شوند شناخته گیرندمی را اثرپذیری بیشترین رمری ا تهدیدهای از که ملی قدرت سیاسی -اجتماعی
MicMac ت میالل  و طراحالی  طریال   از دلفالی  تحقیال   روش در هالا دادس ابزارگالردروری  چنین هم. گرفت انجام نظری ارائه الگوی 
بالر اسالا     .اسالت  بالودس  کالانونی  گالروس  تشال یل هالای  ازت نیال   گیالری  بهرس و عمی  مصاحبه متمرکز بحث روش در و پرسشنامه،

اجتماعی، رضالایت عمالومی بیشالترین اثرپالذیری را از     های پژوهش، چهار مؤلفه ثبات سیاسی، همبستگی ملت و ح ومت، رفاس یافته
 تهدیدهای رمری ا دارند.

هالا، دو مؤلفاله رضالایت عمالومی و همبسالتگی ملالت و ح ومالت بیشالترین         دهد که در میان این مؤلفهنتایج پژوهش نشان می 
هالا  بیشالترین اثرپالذیری را از دیگالر مؤلفاله    عتماد سیاسی، االمللی ج.ا.ایران و ها داشته و دو مؤلفه وجهه بیناثرگذاری را بر دیگر مؤلفه

 داشته است.  
 

                                                                                                                                                     
 -نویسالالندس مسالال و  -اسالالتادیار و ع الالو هیالالات علمالالی دانشالالگاس عالالالی دفالالات ملالالی و تحقیقالالات راهبالالردی         .1
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 سياسي-اجتماعي ايران، آمريکا، تهديد، قدرت ملي، ابعاد کليدي: واژگان

 مقدمه

تهدیدهای رمری ا علیه جمهوری اسالمی ایران پ  از پیروزی انقالب اسالمی، با وجود 

رمری الا بالودس اسالت. ایالن     فراز و فرودهایی که داشته، ی  اصل ثابت در سیاست خالارجی  

های اقتصادی، نظامی، سیاسی و ... قدرت ملی جمهالوری اسالالمی   تهدیدها در غالب تحریم

هالای مالادی و معنالوی گفتاله     ایران را هدف قرار دادس است. قدرت ملی به مجموعه توانالایی 

سیاسی باله نالام کشالور یالا دولالت وجالود دارد.       -شود که در قلمرو ی  واحد جغرافیاییمی

طبیعی، نظالام جمهالوری اسالالمی بایالد بالرای دفالات از قالدرت ملالی خالود در برابالر           طور به

گونه کاله مقالام معظالم رهبالری     ها را خنثی کند. رنتهدیدهای رمری ا برنامه داشته باشد تا رن

نظام سیاسی رمری ا ادّعای مسائل حیالاتی را در مالورد جمهالوری اسالالمی ایالران      »فرمودند: 

تان را کنار ایتان را کنار بگذارید، شما اقتدار منطقهت دفاعیگوید شما ام انادارد  یعنی می

شود  انسانی که باشَالرف  که نمیها تان را کنار بگذارید. خوب اینبگذارید، شما قدرت ملّی

همچنالین  «. 1رودنمالی هالا  است و عالقمند به حفظ مصالح کشور است که زیر بار این حرف

کنندس هویالت او،  اقتدار ملی برای ی  کشور، حفظ»بودند:ایشان در مناسبت دیگری فرمودس 

تواننالد  هاست. در سایه اقتدار ملی است که مردم مالی مایه عزت او و وسیله رسیدن به ررمان

قدر استعدادشان و با ش وفایی این استعدادها، تالش خودشالان را مبالذو  کننالد بنالابراین     به

بنابراین بالرای تقویالت اقتالدار ملالی و     «. 2خشندهمه باید تالش کنند که اقتدار ملی را تجلی ب

و چگونگی اثرگالذاری  ها پایداری خود در برابر تهدیدهای رمری ا، نیازمند مطالعه این تهدید

هالا برسالیم.   سالازی رن رن بر قدرت ملی کشورمان هستیم تا به راهبردهایی در جهالت خنثالی  

ای مختلال  علمالی، مالورد    هراهبردی به لحا  گستردگی و کاربرد رن در حوزسهای موضوت

راهبالردی کاله باله دلیالل     های توجه و استقبا  اندیشمندان قرار گرفته است. از جمله موضوت

های رمری ا باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد، راهبردهای دفالاعی  تداوم و گستردگی تحریم

                                                                                                                                                     
 1399مرداد سا   10بیانات مقام معظم رهبری در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید قربان در  .1

 1380پیام نوروزی مقام معظم رهبری به مناسبت حلو  سا   .2
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های اثر کالردن تهدیالد  های قدرت ملی ج.ا.ایران است تا ام ان بیدر جهت حفاظت از مؤلفه

 رمری ا بیش از پیش فراهم شود.

 

 کليات. 1

 بیان مس له. 1-1

ثبات و امنیت هر کشوری تابعی از قدرت ملی رن اسالت. قالدرت ملالی تنهالا از طریال       »

رید بل ه انسالجام و توسالعه   نیروی نظامی قدرتمند و تجهیزات نظامی پیشرفته به دست نمی

اجتماعی و اقتصالادی نیالز در تقویالت    های فرهنگی، سیاسی، جانبه قدرت در همه زمینههمه

قدرت ملی اهمیت دارد. امالروزس قالدرت نالرم باله انالداز قالدرت سالخت از اهمیالت بالا یی          

برخوردار است و دشمنان پ  از ناامیدی از ضربه باله قالدرت سالخت جمهالوری اسالالمی،      

جمهالوری اسالالمی ایالران از     «انالد. مختل  هالدف قالرار دادس  های قدرت نرم رن را از روش

یروزی انقالب اسالمی تاکنون به صورت دائم در معالر  تهدیالدهای مختلال ، باله     ابتدای پ

ویژس تهدیدهایی که قدرت نرم ایران را ت عی  کند، از جانب رمری ا قرار داشته است. ایالن  

امر تا به امروز نیز تداوم داشته است و با وجود اعتراف دولالت رمری الا مبنالی بالر ش سالت      

عمیال  و  هالای  قاومالت ملالت ایالران، باله دلیالل اخالتالف      سیاست فشار حداکثری در برابالر م 

ایالا ت متحالدس علیاله دولالت      اعتمادی طو نی مالدت میالان ایالن دو کشالور، تهدیالدهای     بی

تواند تداوم یابد و ابعاد این تهدیدها بایالد مالورد   مختل  میهای جمهوری اسالمی به روش

رمری ا بر ابعالاد قالدرت   توجه قرار گیرد.با این حا ، میزان و چگونگی اثرگذاری تهدیدهای 

های اخیر ملی جمهوری اسالمی ایران به ویژس ابعاد اجتماعی و سیاسی قدرت ملی، در سا 

به صورت دقی  موش افی نشدس است. مطالعه اثرهالای تهدیالدهای مختلال  رمری الا شالامل      

تهدیدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رمری ا بر قدرت ملی امری اسالت کاله باله صالورت     

تالا   باله توجاله دارد و بررسالی اثرهالای ایالن قبیالل تهدیالدها بایالد روزرمالد باشالد          مرتب نیاز 

در ایالن میالان، ابعالاد سیاسالی و     .سیاستگذاری مناسب در نسبت با تهدیدها صالورت پالذیرد  

ای است که نقشی اساسی در ظهالور و بالروز   کنندساجتماعی قدرت ملی از جمله ابعاد تعیین
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 -ان اثرگذاری تهدیدهای رمری الا بالر ابعالاد اجتمالاعی    اقتدار ملی دارد. بنابراین برای فهم میز

هالا ضالروری بالودس و فهالم چگالونگی اثرگالذاری       سیاسی قدرت ملی، استخراج ایالن مؤلفاله  

سازی جامعه در برابر این تهدیدها کم  تواند به مقاومها میتهدیدهای رمری ا بر این مؤلفه

بنالدی و فهالم ابعالاد    کنالد بالا دسالته   کند.به همین جهت در این پالژوهش محقال  تالالش مالی    

سیاسی تش یل دهندس قدرت ملی جمهوری اسالالمی ایالران، در گالام نخسالت باله      -اجتماعی

هالای مالذکور   ها نایل رید و پ  از رن میزان اثرپذیری مؤلفهتوصی  و درک منسجمی از رن

هالا، میالزان اثرپالذیری    از تهدیدهای رمری ا تبیین گردد. در این پژوهش مبنای مطالعه مؤلفاله 

گیالرد کاله   هایی مورد مطالعه قالرار مالی  ز تهدیدهای رمری است. به عبارت دیگر مؤلفهها ارن

رمری ا دارد. با انجام این پژوهش، محقال  باله ایالن پرسالش      بیشترین اثرپذیری از تهدیدهای

سیاسی قدرت ملی بیشتر تحت تالأثیر تهدیالدهای    -پاسخ خواهد داد که کدام ابعاد اجتماعی

کنالد. همچنالین در   هایی رسالیب وارد مالی  تهدیدها بر چه شاخص گیرد و اینرمری ا قرار می

ها بر ی دیگر مطالعه شدس و راهبردهالایی جهالت   این پژوهش، چگونگی اثرپذیری این مؤلفه

پذیری از تهدیدهای رمری ا و اثرپالذیری بالر دیگالر    هایی که بیشترین رسیبحفاظت از مؤلفه

 ها را دارند ارائه خواهد شد.مؤلفه

 

 و ضرورت تحقيق اهميت .2-1

 توان گفت  پژوهش می اهميتدر باب 

توانالد  های تش یل دهندس قدرت ملی از رن جهت اهمیت دارد که میبندی مؤلفهدسته .1

تالر  ای اثالربخش تبلیغاتی و رسانههای تر، اقدامریزی مناسبهای بهتر، برنامهبه اتخاذ سیاست

 های امنیتی و دفاعی کم  نماید.سازمان

هالا از تهدیالدهای رمری الا،    سیاسی و میزان اثرپالذیری رن  -با فهم دقی  ابعاد اجتماعی .2

روری جامعه ایران در برابالر ایالن تهدیالدها را    تاب، های مناسبتوان ضمن اتخاذ سیاستمی

 افزایش داد. 
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سیاسی قدرت ملالی از تهدیالدهای رمری الا و     -با شناسایی اثرپذیرترین ابعاد اجتماعی .3

تالری کاله در   های راهبردیتوان مؤلفهها بر ی دیگر، مینگی ِ اثرگذاری این مؤلفهفهم ِ چگو

پذیری بیشالتری از تهدیالدهای رمری الا دارنالد را     تقویت قدرت ملی اثرگذار هستند و رسیب

 ها راهبردهایی را ارائه کرد.شناسایی کرد و برای حفظ رن

هالا در سیاسالت خالارجی    ؤلفاله تواند به شناخت و افزایش اثرگذاری ماین پژوهش می .4

 کم  کند. 

رنچه که بر اهمیت و کاربرد این روش تحقی  افالزودس اسالت، نقالش رن در ترکیالب و      .5

 هایی است که به صورت انفرادی و پراکندس انجام گرفته است.ی سارچه سازی پژوهش

 انجام این تحقی  است  ضرورتموارد زیر د یلی بر 

اخیر، در کنالار تشالدید   های اعما  شدس بر کشور در سا های اقتصادی افزایش تحریم .1

های غربی علیه جمهوری اسالمی ایران به منظور اثرگذاری بر اف ار عمومی رسانههای تبلیغ

پذیری بیشالتر کشالور را فالراهم کالردس اسالت، کاله       های اجتماعی، زمینه رسیباز طری  شب ه

 نشانگر ضرورت زمانی انجام این پژوهش است.

هالای  سازی کشور از تهدیدهای رمری ا ی ی از راهبردهالای اساسالی در سیاسالت   ایمن .2

مقام معظم رهبری نیز بارها ت رار شالدس اسالت.   های کلی جمهوری اسالمی است که در بیان

تواند باله ایالن امالر در    هایی که بیشترین اثرپذیری را از این تهدیدها دارند میشناسایی مؤلفه

 م  نماید.های کلی نظام کراستای سیاست

ای که با تهدیدهای رمری ا برقرار ها و رابطهدر صورت عدم شناخت این مؤلفه .3

خصالمانه  هالای  ها و روی ردهایی که در مواجهه با اقالدام کند، مم ن است سیاستمی

شود مورد پذیرش نبودس و شاهد نوعی رویگردانالی جامعاله   ایا ت متحدس طراحی می

وری اسالمی و مقالاوت در برابالر ایالا ت متحالدس     ایران از سیاست خارجی نظام جمه

 باشیم.
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 . پيشينه تحقيق3-1

و مقالاله مالرتب  بالا موضالوت تحقیال  از منالاب         ناماله پایالان  19در این بخش، در مجموت 

اطالعاتی متنوت از جمله سامانه نشریات دانشگاس و پژوهشگاس دفات ملی، کتابخاناله دانشالگاس   

استخراج شدس است که در ادامه باله چنالد مالورد اشالارس مالی       ensani.irدفات ملی و سایت 

 شود:

 

 های مرتبطپايان نامهالف( 

 نام اثر سال نویسنده ردیف
محل 

 انتشار
 نتایج پژوهش سؤال پژوهش

1 
کامران 

 چمهکرمی
1392 

تأثیر قدرت 

نرم رمری ا بر 

امنیت ملی 

جمهوری 

 اسالم ایران

دانشگاس 

جام  امام 

حسین 

 )ت(

ایالن   نویسندس در

پژوهش به ایالن  

پرسالالش پاسالالخ  

دادس اسالالت کالاله  

قالالالدرت نالالالرم  

رمری ا بر امنیت 

ملالالی جمهالالوری 

اسالالالمی ایالالران  

چالالاله تالالالأثیری  

 داشته است.

نتیجالاله گرفتالاله اسالالت کالاله  نویسالالندس

قدرت نرم رمری ا بر ابعاد سیاسالی،  

اقتصادی و نظامی ج.ا.ایالران تالأثیر   

ای ایالرا  دارد. لذا نوت تعامل منطقاله 

متقابل بالا  مهم است و اعتمادسازی 

کشالالورهای منطقالاله، بازدارنالالدگی   

سیاسالالی و کسالالب اعتبالالار و وجهالاله 

المللی برای تقویت اقتدار مثبت بین

ملی در برابالر قالدرت نالرم رمری الا     

 مهم است.

2 
محمد مهدی 

 کشاورز
1392 

تأثیر 

های تحریم

المللی بر بین

اقتصاد، 

فرهنگ و 

قدرت ملی 

ج.ا.ایران از 

نگاس مردم 

 تهران

دانشگاس 

امام جام  

حسین 

 )ت(

این پژوهش باله  

بررسالالی عوامالالل 

مرتب  با نگرش 

شالالالالالالالهروندان 

تهرانالالی دربالالارس  

هالالالای تحالالالریم

المللالالالی و بالالالین

منالالالالاف  ملالالالالی 

ج.ا.ایالالالالالالالالران 

 پرداخته است

نتیجالاله گرفتالاله اسالالت کالاله  نویسالالندس

هالا،  رضایتمندی و اعتماد به رسالانه 

نگرش سیاسی و سرمایه اجتماعی، 

رابطالالاله معنالالالاداری بالالالا نگالالالرش  

تهرانالالی دربالالارس تالالأثیر  شالالهروندان 

 ها بر مناف  ملی داشته است.تحریم
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 پژوهشي مرتبط-ب( مقاالت علمي

 سال نویسنده ردیف
محل 

 انتشار
 نتایج پژوهش سؤال پژوهش نام اثر

1 

حسین 

مختاری 

 هشی

1394 

فصلنامه 

المللی بین

 ژئوپلیتی 

های تأثیر تحریم

المللی بر بین

عوامل قدرت ملی  

با تأکید بر 

های شورای تحریم

امنیت سازمان ملل 

 بر علیه ج.ا.ایران

نویسندس در تالالش  

اسالالالت تالالالا تالالالأثیر 

های شورای تحریم

امنیت بر علیه ایران 

را بر عوامل قدرت 

ملی مالورد مطالعاله   

 قرار دهد.

به این نتیجه نویسندس در این مقاله 

رسیدس است کاله بسالته باله انالوات     

تحالالالریم از نظالالالر موضالالالوعی و  

هالالالا، مبالالالانی، تحالالالریمجامعیالالالت 

ها و عوامل قدرت ملی زیرساخت

کشور هالدف تحالت فشالار قالرار     

گیرد و اگرچه در ظاهر میالزان  می

این فشارها به اندازس جنگ نیست، 

توانالد  ولی رثار زیانبار رن حتی می

از جنگ نیز فراتالر رود، چالرا کاله    

همه عوامل قالدرت ملالی اعالم از    

اقتصاد، محی  زیسالت، سیاسالت،   

، اجتمات، فرهنالگ،  علوم و فناوری

بخالالش نظالالامی و.. کشالالور را بالاله  

 برد.صورت هدفمند تحلیل می

2 
تخشید و 

 عموزادس
1394 

فصلنامه 

جستارهای 

سیاسی 

 معاصر

تحریم اقتصادی، 

اثرگذاری ذهنی و 

کنش سیاسی: 

نمونه مورد 

دانشجویان 

 دانشگاس تهران

در این پژوهش باله  

این سؤا  پرداختاله  

شالالدس اسالالت کالاله   

دانشجویان ارزیابی 

از میزان اثرگالذاری  

های ایالا ت  تحریم

متحدس رمری ا علیاله  

جمهالالوری اسالالالمی 

ایران چه تأثیری بر 

سطح رفتار و نالوت  

تقاضالالای سیاسالالی  

 رنان داشته است.

انالد کاله   پژوهشگران نتیجه گرفتاله 

ها را هرچه افراد اثرگذاری تحریم

انالالد، سالالطح رفتالالار بیشالالتر دانسالالته

 شالان افالزایش پیالدا کالردس    سیاسی

تالالری اسالالت و مطالبالالات مالالدنی  

اند که پژوهشگران علت این داشته

امالالر را در جامعالاله رمالالاری مالالورد  

اند و به همین مطالعه ارزیابی کردس

اند که جامعاله  خاطر پیشنهاد کردس

 رماری این کار را افزایش دهند.

 سوال تحقيق .4-1

جمهالوری اسالالمی   سیاسی قدرت ملالی   -رابطه بین تهدیدهای رمری ا بر ابعاد اجتماعی

 ایران چگونه است؟
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 هدف تحقيق .5-1

سیاسالی تشال یل دهنالدس قالدرت ملالی       -تبیین رابطه تهدیدهای رمری ا با ابعاد اجتمالاعی 

 جمهوری اسالمی ایران

 

 روش شناسي تحقيق .6-1

 ماهیت لحا  از و دارد قرار کاربردی هایپژوهش زمرس در هدف نظر از حاضر پژوهش

. است کیفی و کمی هایروش از استفادس و تحلیلی -توصیفی هایروش از تلفیقی روش، و

 باله  نیالز  پالژوهش  روی الرد  و توصیفی اسنادی، صورت به رن اطالعات گردروری شیوس پ 

 ابعالاد  موجالود،  هایپژوهش ابتدا در رن در که بود خواهد «اکتشافی نوت از رمیخته» صورت

 از پال   و شدس بندیدسته و شناسایی اسنادی مطالعه طری  از ملی قدرت سیاسی -اجتماعی

 تهدیالدهای  از را اثرپالذیری  بیشالترین  کاله  هاییمؤلفه «دلفی» کمی روش از گیری بهرس با رن

در  (focus group) روش بالا  سالس   شالود  مالی  بنالدی اولویالت  اهمیت ترتیب به دارند رمری ا

 بالر  هالا مؤلفاله  ایالن  اثرگالذاری  چگالونگی  به نفر نسبت 21جامعه رماری متخصص به تعداد 

 از کاله  ملالی  قدرت سیاسی -اجتماعی ابعاد اثرپذیرترین و اثرگذارترین تا شد بحث ی دیگر

 افالزار نالرم  کم  با امر این که شود شناخته گیرندمی را اثرپذیری بیشترین رمری ا تهدیدهای

MicMac نظالری  ارایاله الگالوی   است، کمی هایدادس به کیفی هایدادس تبدیل برای ابزاری که 

 و طراحالی  طریال   از دلفالی  تحقیال   روش در هالا دادس ابزارگردروری چنین هم. گرفت انجام

هالای  از روش گیالری  بهالرس  و عمیال   مصالاحبه  متمرکالز  بحث روش در و پرسشنامه، ت میل

 40و در جامعاله رمالاری    دلفالی  روش در راسالتا  همالین  در .است بودس کانونی گروس تش یل

الملالل، دارای مالدرک دکتالرای علالوم سیاسالی، دارای      نفر)با ویژگی خبرس در امر رواب  بالین 

کتاب مالرتب ، مالدیران و فرمانالدهان راهبالردی کشالور،      5مقاله علمی پژوهشی و 10حداقل 

 مؤلفاله  77 بالر  مشتمل متخصص در میزهای رمری ا( و تا حد اشبات و توان محق . پرسشنامه

 رزمالون  و گردیالد  تالدوین ( پژوهش قبلی هایبخش در اسنادی هایبررسی نتایج اسا  بر)

 انجالام  نفالرس  پالنج  گروس در رزمایشی مطالعه قالب در مناسب واژگان انتخاب برای پرسشنامه
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 اسالا   بالر  و لی الرت  طیال   مقیالا   اسالا   بالر  او  دور پرسشالنامه  رن، از پال  . پذیرفت

 . گرفت قرار دلفی پانل اع ای اختیار در( کاغذی) فیزی ی صورت به ترتیبی، هایشاخص

 رهالا متغی اثالر  ارزیابی منظور به عوامل، شناسایی از پ  متمرکز، بحث روش در همچنین

 کالم  و( 1) تالأثیر بالی  سطح پنج در لی رت طی  اسا  بر سنجیخبرس پرسشنامه ها،مؤلفه بر

 سؤا  هر رایب 3 قبو  قابل امتیاز میانگین با( 5) زیاد خیلی و( 4) زیاد و( 3) متوس  و( 2)

 تالأثیر  تحالت  کاله  هالایی مؤلفاله  تالرین مهالم  متمرکالز،  گروهالی  بحث قالب در تا گردید تنظیم

 مطالعاله  از رمالدس  به دست هایمؤلفه بنابراین. شود شناسایی گیرندمی قرار رمری ا تهدیدهای

 در معیج بحث به ش ل و گرفته قرار( Focous Group) خبرگی گروس اختیار در ای،کتابخانه

 و بحالث  مالورد  هالا مؤلفاله  ایالن  بالر  رمری اهای تهدید متغیرهای از ی  هر اثر کانونی، گروس

 بالا  سالاختاری  تحلیل قالب در گروهی، بحث از رمدس دستبه هاییافته .گرفت قرار ارزیابی

 شناسالایی  راهبالردی  هالای مؤلفاله  تا گردید تحلیل و تجزیه م  می  افزار نرم از گیری بهرس

 شود.می ایهار راهبردهایی رمری ا، تهدیدهای برابر در هامؤلفه این از حفاظت برای و شدس

 

 ادبيات و مباني نظری تحقيق. 2

 تعريف قدرت ملي. 1-2

های مالادی  قدرت وقتی در قالب ی  جامعه با ملت نگریسته شود و برریندی از توانایی

باله عبالارت    (202: 1385)افتخالاری،  کنالد.  ای ملی پیدا میو معنوی رن ملت محسوب شود، جنبه

اند که در قالب ی  کشور سالازمان  هایی که ی  ملت را تش یل دادستر، مجموعه انساندقی 

شالود و  مندند که از نیروی ترکیب شدس رنهالا حاصالل مالی   اند از قدرتی بهرسسیاسی پیدا کردس

 تعریال   .(5: 1378نیالا و دیگالران،   )حالافظ توان رن را قدرت ملی رن ملت یا کشور قلمداد کرد. می

از قدرت ملی عبارت از ظرفیت و قابلیالت یال  کشالور بالرای تعقیالب اهالداف        1مؤسسه رند

های هدفمند است. این نگرش دو بعد مجزا ولی مربوط باله  راهبردی خود از طری  سیاست

 دهد:هم ظرفیت را نشان می

                                                                                                                                                     
1. RAND 
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الملالل باله   ظرفیت خارجی که شامل موقعیت ی  کشور در تأثیرگذاری بر محی  بالین . 1

 باشد.های سیاسی و اقتصادی مییتوسیله ظرف

ایالی  بعد داخلی که شامل پتانسیل کشور در تبدیل مناب  جامعاله باله دانالش قابالل اجر    . 2

   (.walker,2017:12کند )فناوری غیرنظامی و نظامی را تولید می باشد که بهترینمی

 

 رويکردهای قدرت ملي . 2-2

رلیسالم، ن ورئالیسالم،   در این قسمت به روی ردهای قدرت ملی در قالالب رئالیسالم، ایالدس   

 شود.  ن ولیبرا ، انتقادی و اسالمی پرداخته می
 

 ( رویکرد رئاليستي1

المللی خود به دنبالا  حفالظ قالدرت،    به اعتقاد مورگنتا کشورها در سیاست داخلی و بین

شالود  افزایش قدرت یا نمایش قدرت هسالتند. پیگیالری سیاسالت حفالظ قالدرت باعالث مالی       

کشورها به دنبا  سیاست حفظ وض  موجود باشند، در حالی کاله نتیجاله پیگیالری سیاسالت     

شورها در نتیجه پیروزی، ش سالت یالا ضالع     افزایش قدرت، امسریالیسم است که معمو ً ک

گیرند و در نهایت پیگیری سیاست نمایش قدرت با کسالب  ها رن را در پیش میسایر دولت

نیالز ی الی از    1جورج کنالان  .(169-167: 1381)تری ، گیرد. اعتبار از طری  دیسلماسی صورت می

گراست که نقشی بسزایی در ترویج و تبیین این ایالدس داشالته اسالت.    اندیشمندان بزرگ واق 

گرایان معتقالد اسالت انسالان دارای سرشالتی غیرعقالیالی، خودپرسالت،       کنان مانند دیگر واق 

لجوج و خشونت گراست، اما تفاوت او با برخی از رنها این است کاله سیاسالت خالارجی را    

هالا  الملل را بیش از افراد، متأثر از ح ومتداند و رواب  بینات مردم نمیانع ا  کامل نظر

گرا قدرت ملی در کنار نیروهای پردازان واق در نگاس نظریه .(47: 1397)خلیلی و مرادیان، داند. می

نظامی شامل سطح ت نولوژی، جمعیت، مناب  طبیعی، عوامل جغرافیالایی، شال ل ح ومالت،    

                                                                                                                                                     
1. George Kennan 
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شود و هر دو دسته عوامالل کمالی و کیفالی را    ژی و ایدئولوژی نیز میرهبری سیاسی، استرات

 .(144-145: 1396)دوئرتی و فالتزگراف، گیرد در بر می
 

 آليستي( رویکرد ایده2

هالا  رلیسالت کنند، ایالدس ها که بر مناف  ملی هر ی  از کشورها تأکید میدر مقابل رئالیست

داننالد و بالر منالاف  مشالترک انسالانی کاله وجاله        مناف  ملی کشورها را نافی و ناقض هم نمالی 

  (.140-138: 1383)نصری، کنند باشد تأکید میمشترک مناف  ملی کشورها می

که انسان ذاتاً موجودی شرور نیست و با ات الا باله عقالل     گرایان بر این باور هستندررمان

توان تحالولی  المللی میهای بینانسان و تقدم بخشیدن به رن در چارچوب حقوق و سازمان

هالا  رلیستبه باور ایدس. (143-145: 1396)دوئرتی و فالتزگراف، الملل ایجاد کرد. اساسی در نظام بین

تالر  بسیار پیچیالدس های دیگر نتر  رفتار و سیاست دولتتعیین توانایی بالقوس ی  کشور در ک

های مادی یا عینی کشورها بتوان رن را به دسالت  از رن است که صرفاً با جم  جبری توانایی

المللی جم  م انی ی ی  سلسالله عوامالل مالادی ماننالد     رورد. در واق  قدرت در عرصه بین

 .(98: 1394)روشند ، جغرافیا، جمعیت، وسعت، ثروت و غیرس نیست 

 

 ( رویکرد نئورئاليستي  3

الملل فراتر از حاصل جم  سیاست خارجی کشالورها  گرایان سیاست بیناز دیدگاس نواق 

ریالد، نحالوس   و سایر بازیگران در سیستم است. وقتی سخن از ساختار یا سیستم به میالان مالی  

یابنالد. بالدین   ررایش اجزاء و اصل سازمان دهندس و همچنین کارکردهای واحدها اهمیت می

گرایی بر اسا  نحوس توزی  توانایی میالان واحالدها   دگاس نوواق ترتیب قدرت کشورها در دی

هالای  شود و همین نحوس توزیال  توانالایی میالان واحالدها اسالت کاله چهالرس نظالام        تعری  می

 . (155: 1381)تری  و دیگران، کند. المللی را تعیین میبین

 
 ( رویکرد نوليبرال4

سالو از ساللطه قالدرتی خالا      ز ی های فراملی ااز دیدگاس اندیشمندان نولیبرا ، سازمان

شالوند. باله عبالارت دیگالر در     کنند و از سوی دیگر باعث تعدیل رنارشیسم میجلوگیری می
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شالود و هالم   گرایالان پالا  داشالته مالی    ها هم حاکمیت ملی مورد نظالر واقال   پیشنهاد نولیبرا 

از . (51: 1397)خلیلالی و مرادیالان،   گردد المللی در الگویی غیرمرکزگرا محق  میهای بینهم اری

نظر این دیدگاس شاخص قدرت و اقتدار ملی ی  کشور، میزان توانایی رن در کنتر  بالازیگران  

المللی است  به طوری که هر چه سطح تأثیرگذاری ی  کشور بالر دیگالران بیشالتر باشالد،     بین

 .(15: 1392)دهقانی فیروزربادی، الملل بیشتر خواهد بود قدرت و اقتدار ملی رن در نظام بین
 

 ( رویکرد انتقادی5

هالا را در مقابالل   تالرین چالالش  انگالاری ی الی از مهالم   هالای انتقالادی، سالازس   در بین نظریه

رضالایی،  )گرایی و ن ولیبرالیسم شال ل دادس اسالت.   های جریان اصلی به خصو  نوواق نظریه

های مشترک دارای ها و ایدسانگاران، بر این باورند که باورها، ارزشسازس .(122: 1384اس ندی، 

انالد.  های سیاسالی و اجتمالاعی داشالته   باشند و نفوذ مؤثری بر کنشهای ساختاری میویژگی

گرایان که هر ی  به ترتیب بالر اهمیالت سالاختار    ها و نوواق انگاران بر خالف نولیبرا سازس

کننالد، اعتقالاد   اختارهای مادی موازنه قالوا و نظالامی تأکیالد مالی    داری و سمادی جهان سرمایه

هالا و منالاف  بالازیگران را شال ل     انالد کاله هویالت   ها و باورهای مذکور مشترکدارند که ایدس

کننالد. باله همالین    دهند و تفسیر بازیگران از محی  اطراف خود را مشخص و تعیالین مالی  می

ه تعریفی که هالر کنشالگر یالا کشالور     جهت نوت رفتار بازیگران در مورد هر موضوعی بسته ب

انگالاری باله عنالوان یال      باله طالور کلالی، سالازس     .(49: 1382)هادیان، دارد، متفاوت خواهد بود. 

رهیافت تالش دارد تا فهم بهتری از چگالونگی انجالام اقالدامات توسال  بالازیگران عمالدس       

ل شالان را شال   هالا منالاف  ملالی   ها، دولتها ارائه کند. بر اسا  این هویتخصوصاً دولت

انگاری بیشتر به کنشگران دولتی توجه دارد و کمتر به کنشگران دهند. در مجموت سازسمی

اف ند، البته از لحا  نظری نسبت به وارد سالاختن کنشالگران غیردولتالی    غیردولتی نظر می

  .(51: 1387)قوام و زرگر، بسته نیست 
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 چارچوب مفهومي پژوهش  

 ( ترسیم کرد.1به ش ل مندرجدر ش ل )چارچوب مفهومی این پژوهش را می توان 

 
 الگوی مفهومي تحقيق -1شکل 

بر اسا  این الگو، تهدیدهای رمری الا کاله در ایالن پالژوهش باله عنالوان متغیالر مسالتقل         

گروس تهدیدهای سیاسی، تهدیدهای اقتصادی، تهدیدهای اجتمالاعی،   5اند، در شناسایی شدس

باشند مطالعاله شالدس و   تهدیدهای نرم می تهدیدهای فرهنگی و تهدیدهای امنیتی که از جمله

ها بر قدرت ملی جمهوری اسالمی ایران به عنوان متغیالر وابسالته در ایالن پالژوهش     تأثیر رن

اجتماعی قدرت ملی در این پالژوهش مالورد مطالعاله     -هست. اما از رنجایی که ابعاد سیاسی

مورد توجه است. باله  های این ابعاد با روی رد اسالمی به قدرت ملی قرار گرفه است، مؤلفه

سیاسالی قالدرت ملالی بالا روی الرد اسالالمی        -عبارت بهتر، در این پژوهش، ابعاد اجتمالاعی 

هالا مطالعاله   گانه ارائه شدس در مد  مفهومی بر این مؤلفاله 5استخراج شدس و تأثیر تهدیدهای 

هالای مالورد   گردد. بر همین اسا ، اثر هر ی  از این تهدیدهای بر روی هر ی  از مؤلفهمی

 رس به صورت جداگانه از طری  پرسشنامه سنجیدس خواهد شد.اشا

 

 تحقيق و تجزیه و تحليل آن هاهای یافته. 3

مؤلفاله اولیاله، از نظالر     77دسالت رمالدس در دور او  دلفالی از مجمالوت     بر اسا  نتایج باله 

انالد. در دور دوم، از  مؤلفه بیشترین اثرپذیری را از تهدیدهای رمری ا داشالته  38پاسخگویان، 

دسالت رمالدس اعالالم نظالر کننالد.      متغیر به 38اع ای پانل خواسته شد تا مجدد در خصو  
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هالای  بنالدی و مؤلفاله  خواسته شد در صورتی که نظرشان بالا رتباله  دهندگان همچنین از پاسخ

دست رمدس تطاب  ندارد، نسبت به اصالح و تعدیل نظر خود در دور او  اقدام نماینالد. بالا   به

درصدی پاسالخگویان در دور دوم بالر    72رمدس نشان از تواف  دستتوجه به این که نتایج به

یدهای رمری ا را داشتند، داشت، پنل دلفی پایان مؤلفه که بیشترین اثرپذیری از تهد 12روی 

سیاسالی قالدرت ملالی از     -یافت و تأثیر انوات تهدیدهای رمری ا بر هر ی  از ابعاد اجتماعی

متغیر اصلی پژوهش بر اسا   12نظران و متخصصان ارزیابی شد که در نهایت دید صاحب

تعیین گردید. این متغیرهالا  درصدی اع ای پانل در این مرحله  72نتایج و سطح اتفاق نظر 

از دید اع ای پنل بیشترین اثرپذیری را از تهدیالدهای رمری الا دارد کاله باله ترتیالب میالزان       

 اثرپذیری عبارتند از:
 

 سياسي قدرت ملي از تهديدهای آمريکا -اثرپذيرترين ابعاد اجتماعي -1جدول 

 تعریف مؤلفه ردیف

 ثبات سیاسی 1

بتواند با وجالود فالراز و    سیاسی توان گفت زمانی که ی  نظاممی ثبات سیاسی تعری در 

هالای بنیالادی و   شاکله اصاللی خالود را حفالظ کنالد و دچالار دگرگالونی       سیاسی، فرودهای

 (12:1384)اس ندری، .فرماستبر این نظام ح م ثبات سیاسی فروپاشی نشود،

2 

رابطه و 

سطح 

همبستگی 

ملت و 

 ح ومت

ن ملت و ح ومت احسا  غالرور و تعلال  عالاطفی ملالی در میالان اع الای       همبستگی میا

های رن احسا  غرور و تعهد ملی به معنالای  شود که از جمله شاخصجامعه تعری  می

حفظ سالرزمین و دفالات از کشالور، حساسالیت نسالبت باله سرنوشالت کشالور، وظالای  و          

و  افتخارات ملی است. ح  همبستگی ملی، احساسی اسالت کاله مفهالوم تعیالین هویالت     

وفاداری را در بر دارد، به این ترتیب در ح  همبسالتگی ملالی احسالا  مشالترکی میالان      

هالا از لحالا  فرهنگالی و    رید بالدون رن کاله رن  سرزمین و مردمان مختل  رن به وجود می

 (.225: 1400هم نزدی  باشند )رستمی، ف ایی به

3 
رفاس 

 اجتماعی

برخالورداری از مسال ن، سالطح    عبارت است از دررمالد سالرانه، وضالعیت درمالان، سالطح      

برخورداری از رب بهداشتی، ترکیب جمعیت شهری و روستایی، کالری مصرفی، توسالعه  

 (16:1394انسانی. )روشند ،

4 
رضایت 

 عمومی

باور و رضایت جمعی اع ای درون ی  حاکمیت سیاسی به وجود و اسالتمرار نظالام یالا    

ام وظالای  و کاررمالدی و   حاکمیت. رضایت ناشی از عوامل مختل  از جمله حُسن انجال 

 (15:1394جز اینهاست. )روشند ،
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 تعریف مؤلفه ردیف

5 
توسعه 

 سیاسی

هالا و نیروهالای   ترین لوازم بی واسالطه توسالعه سیاسالی شالامل: سالازمان یالابی گالروس       مهم

حالل منازعاله    اجتماعی، رزادی رنها در مشالارکت و رقابالت سیاسالی، وجودسالازوکارهای    

زنالدگی سیاسالی در جهالت تقویالت     نهادمند در درون ساختار سیاسی، خشونت زدایی از 

های نهادی وقانونی برای رقابت و سالازش سیاسالی و   ثبات سیاسی، مشروعیت چارچوب

باشد. مشارکت سیاسی جوانان که بزرگترین گروس جمعیتی در کشالورهای در  جزء رن، می

شالوند، اهمیالت خاصالی بالرای     حا  توسعه و مسوو ن ادارس جامعه در ریندس محسوب می

 (13:1384پویایی جامعه دارد.)اس ندری، توسعه سیاسی و

6 
امید 

 اجتماعی

شناختی امید، به رگاهی فالرد در جامعاله و جایگالاس خالود در     امید اجتماعی برخالف مفهوم روان

دهالد.  جامعه اشارس دارد و تصویری کلی از ارتباط عوامل انسانی باکلیت نظام اجتماعی ارائه مالی 

اهی و معرفالت از جامعاله دانسالت. در دو روی الرد     تالوان امیالد اجتمالاعی را نالوعی رگال     پ  می

کارکردگرایی و ت الاد امیالد اجتمالاعی باله ترتیالب بالر رمالا  اجتمالاعی درونالی شالدس از طریال             

سازوکارهای اجتماعی و همبستگی اجتماعی تأکیددارند. رورتی اولین بار ایالن مفهالوم را ابالدات    

اری افراد جامعاله بالرای رسالیدن    کرد. از منظر رورتی امید اجتماعی تالش و برنامه ریزی و هم 

امید اجتماعی ابزار مفهومی اسالت کاله نشالان     .به هدف است خواس موفقیت کسب شود یا نشود

 .توان از وض  کنونی، به شیوهای مسالمت جویانه، باله رینالدس بهتالری رسالید    دهد چگونه میمی

تقالاد باله ایالن    گرایی و تغییرپذیری اسالت و اع امید اجتماعی دارای دو ویژگی اساسی یعنی عمل

 (9:1383است که افراد در تعیین سرنوشت خود نقش دارند.)نصری،

7 
مشارکت 

 عمومی

مشارکت عمومی عبارت است از دخالت و درگیر شدن مالردم در فراگردهالای اقتصالادی،    

 (7:1383گذارد. )نصری،سیاسی، فرهنگی که بر سرنوشت رنان اثر می

8 

اعتماد 

نف  و به

عزتمندی 

 ملی

نف  و عزت ملی عبارت است از این ه ی  ملت در خالود و از خالود احسالا  حقالارت      اعتماد به

باله   -ن ند. نقطه مقابل احسا  عزت، احسا  حقالارت اسالت  یال  ملالت وقتالی باله درون خالود        

نگالاس   -های خود، به تاریخ خود، به میراث تاریخی خود، به موجودی انسانی و ف ری خالود  سرمایه

 (17:1382د، احسا  حقارت و ذلت ن ند.)هادیان،کند، احسا  عزت و غرور کنمی

9 

اعتماد 

سیاسی و 

 اجتماعی

های مثبت نسبت به موضوعات سیاسی و ای از نگرشاعتماد سیاسی و اجتماعی مجموعه

اجتماعی است  اعتماد سیاسی به طور خا  شامل سه بعد است: اعتماد سیاسی به نظالام  

اعتماد به کنگشالران سیاسالی. اعتمالاد اجتمالاعی بالر      سیاسی، اعتماد به نهادهای سیاسی و 

انتظارات، تعهدات اکتسابی و تأییدشدس به لحا  اجتماعی د لت دارد که افراد به ی دیگر 

 شان دارند.ها و نهادهای مربوط به زندگی اجتماعیو نسبت به سازمان

ولالت و  افزایش اعتماد سیاسی و اجتماعی موجب تعامالل بیشالتر و بهتالر میالان مالردم و د     

 (27:1383شود.)هادیان،مشارکت مردم می
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 تعریف مؤلفه ردیف

10 
کیفیت 

 زندگی

شود کاله فالرد در رن نسالبت باله خالودش،      عنوان حالتی در نظر گرفته میکیفیت زندگی به

هالالای بهداشالالتی، طبیعالالت و جامعالاله احسالالا  درونالالی دارد. ایالالن مفهالالوم ابتالالدا در حالالوزس 

بس  رن به ابعالاد اجتمالاعی،    مرور و باهای روانی ایجاد شد اما بهمحیطی و بیماریزیست

سیاسی و فرهنگی توسعه اشارس داشت که از اهداف اصلی توسعه منظور گردیالد. در ایالن   

هالالالای کیفیالالالت زنالالالدگی ابعالالالاد رفالالالاهی، ذهنالالالی و اجتمالالالاعی     راسالالالتا شالالالاخص 

 (14:1397یافتند.)مرادیان،

11 
وجهه 

 المللیبین

صالر حاضالر در روابال     مفهوم وجهه بین المللی ناظر به درک و برداشالت هالر یال  از عنا   

المللالی، هالر   الملل از هویت، باورها، منش و رفتارهای دیگران است. در هر رابطه بینبین

هالا، انتظالارات و اهالداف    ها، باورها، توانالایی ی  از طرفین ناگزیر بایستی به نوعی دیدگاس

در روابال  سیاسالی باله تالأثیر رن در     « وجهاله »خود را برای دیگری رش ار سازد. کالارریی  

های  زم سیاسی، اقتصادیو نظامی برای نیل به اهداف مورد زایش یا کاهش میزان هزینهاف

 شود.نظر مربوط می

الملالل، و  در عصر حاضر و با توجه به افزایش تأثیر نقالش مالردم در رونالد سیاسالت بالین     

المللی در میان اف ار عمالومی  ها با مخاطبان جدید، تصویر و وجهه بینمواجه شدن دولت

کنندس در افزایش قدرت کشالورها تبالدیل شالدس اسالت )مقالاله کالارویژس       توری تعیینبه فاک

 (14:1397المللی چین( )مرادیان،دیسلماسی عمومی در تغییر وجهه بین

12 
سرمایه 

 انسانی

شالود. ایالن   عنوان دانش، مهارت، خالقیت و سالمت افالراد تعریال  مالی   سرمایه انسانی به

هالای غیالر فیزی الی و    هاست باله دارایالی  ترین رناز مهممفهوم که ی ی از انوات سرمایه و 

توان گفت که سالرمایه  طورکلی میناپذیر از افراد اشارس دارد. در دیدگاس مدیریتی بهجدایی

هالای کیفالی تحصالیلی، مهالارتی و فرهنگالی افالراد       ای منسجم از ویژگیسازمانی مجموعه

اما در تحقیقات اجتمالاعی    افزودس برای سازمان گرددسازمانی است که سبب ایجاد ارزش

در ادغام با مفهوم سالمت به کیفیت کلی جامعه و نیروی انسانی رن اشارس دارد. شالاخص  

های تحصیل و سالالمت تأکیالد دارد امالا    سرمایه انسانی بان  جهانی بر سه مؤلفه بقا، سا 

در شاخص جهانی سرمایه انسالانی مجمال  جهالانی اقتصالاد بالر رمالوزش کمالی و کیفالی،         

 (220:1400شود.)رستمی،ا، اشتغا  و مشارکت اقتصادی تأکید میهمهارت

سیاسالی، ثبالات    -گرفت کاله در میالان سالایر ابعالاد اجتمالاعی     توان نتیجهبراین اسا ، می

سیاسی کشور، همبستگی ملت و ح ومت، رفاس اجتماعی و رضایت عمومی مالردم بالیش از   

هالا  جهت  زم است تا از این مؤلفه تواند از تهدیدهای رمری ا اثر بسذیرد و به همینهمه می

 محافظت بیشتری صورت پذیرد.
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 1های حاصل از برگزاری جلسات گروه متمرکز يافته -

ها از ی دیگر، جلسات گفتگوی متمرکز برگالزار  به منظور شناسایی اثرپذیری این مؤلفه 

های راهبردی صورت بگیالرد.  ها به منظور شناسایی مؤلفهشد تا تأثیر و تأثر هر ی  از مؤلفه

یگالر  دبه این منظور، با برگزاری جلسات بحث گروهی متمرکز، تأثیر هالر مؤلفاله بالر مؤلفاله     

 ین تالأثیر افت و در نهایت از د  این مباحث، در رابطه بین دو مؤلفه اگر مورد بحث قرار گر

، 3ود عالدد  بو اگر خیلی زیاد  2، اگر زیاد بود عدد 1، اگر متوس  بود عدد 0ناچیز بود عدد 

 تعل  گرفت. نتایج حاصل از این بحث گروهی به شرح زیر است:
 تمرکزدست آمده از جلسات بحث گروهي مهای بهافتهي -2جدول 
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 گردد:های زیر ارایه میبر اسا  این جدو ، یافته

های سازندس قدرت ملی که بیشترین تأثیرگذاری را دارند به ترتیب عبارتنالد از:  مؤلفه( 1

رابطه و سطح همبستگی ملت و ح ومت،رضایت عمومی،امید اجتماعی،مشالارکت عمالومی   

 و توسعه سیاسی.

های سازندس قدرت ملی که بیشالترین تالأثر و تأثیرپالذیری را دارنالد باله ترتیالب       ( مؤلفه2

مندی ملالی  نف  و عزتالمللی، اعتماد سیاسی، ثبات سیاسی، اعتماد بهبینعبارتند از: وجهه 

 و رضایت عمومی.

 

 Micmacافزار های حاصل از تحليل ساختاری با استفاده از نرميافته

های حاصل از جلسات گفتگوهای متمرکز، نتایج رن به پ  از تحلیل اولیه بر روی یافته

گالردد. فهرسالت   هالا ارائاله مالی   اداماله گالزارش ایالن یافتاله    دادس شد کاله در   Micmacافزار نرم

 )ثبالات(،  ثبات سیاسی هایی که عبارت اختصاری رن در پرانتز رمدس به شرح زیر است:مؤلفه

، )رضالایت(  )رفاس(، رضایت عمومی )همبستگی(، رفاس اجتماعی همبستگی ملت و ح ومت

نفال   )مشارکت(،اعتماد باله  )امید(، مشارکت عمومی امید اجتماعی، )توسعه( توسعه سیاسی

)وجهاله   )کیفیالت(، وجهاله بالین المللالی     )اعتمادوعزت(، کیفیالت زنالدگی   مندی ملیو عزت

 )سرمایه( )اعتماد(، سرمایه انسانی جهانی(، اعتماد سیاسی

 

 نمودار اثرهای مستقيم

کنند؟ کدام مؤلفه بیشتر تحت تأثیر کدام یال   ها چه نسبتی با ی دیگر برقرار میاما مؤلفه

های دیگر است؟ برای پاسخ به این سوا  ها، نمودار اثرهای مستقیم پاسالخ خالوبی   مؤلفه از

های سرمایه انسانی، مشالارکت عمالومی، توسالعه    مؤلفه، هاکند. بر اسا  این نمودارارایه می

هالایی  تالرین مؤلفاله  سیاسی، رضایت عمومی، همبستگی دولت و ملت و ثبات سیاسی، مهالم 

گردند. اعتماد باله نفال  و   المللی جمهوری اسالمی منجر میهستند که به تقویت وجهه بین

گالذارد.  بالر رن نیالز اثالر مالی    گیرد و به طور مقابالل  عزتمندی ملی از امید اجتماعی نیز اثر می
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همچنین دو مؤلفه ثبات سیاسی و رضایت عمومی نیز به همبستگی دولت و ح ومت کم  

گیرند. اعتماد سیاسی و همبستگی دولت و ملت نیز رابطه متقابالل یالا   کنند و از رن اثر میمی

 توان دید.ی دیگر دارند. جزئیات کامل این رواب  را در نمودار زیر می

 
 مستقيم هاینمودار اثر -1شکل 

 

مستقیم، که به نوعی از جدولی که در با تر ارائه شالد نیالز قابالل     هایفراتر از این اثر اما

غیر مستقیم نیز دارند؟به طور طبیعی، اگالر   هایها بر ی دیگر اثراستخراج بود، ریا این مؤلفه

اثرگالذار باشالد،   « ج»نیالز بالر مؤلفاله    « ب»اثر داشته باشد و مؤلفه « ب»بر مؤلفه « ال »مؤلفه 
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اثر غیر مستقیم دارد. برای محاسالبه ایالن   « ج»بر مؤلفه « ال »توان نتیجه گرفت که مؤلفه می

کردس و اطالعات مناسالبی را بالر اسالا     کار را تسهیل  Micmacافزار غیر مستقیم، نرم هایاثر

 شود.دهد که نتایج رن در ادامه ارائه میهای حاصل از بحث گروهی متمرکز، ارائه مییافته

 غير مستقيم هاینمودار اثر

هالا در قیالا  بالا هالم، در مجمالوت      دهد که کدام مؤلفاله نمودارگیری انجام شدس نشان می

نتالایج زیالر قابالل     اند. به این ترتیبدیگر داشتهمستقیم و غیر مستقیم بر ی  هایبیشترین اثر

 استخراج می باشند:

های همبسالتگی ملالت و ح ومالت، مشالارکت عمالومی و رضالایت عمالومی        مؤلفه .1

المللی جمهوری اسالمی بینبیشترین اثر مستقیم یا غیر مستقیم را همزمان بر وجهه

 گذارند.و همچنین اعتماد سیاسی می

منالدی ملالی   نف  و عزتتوسعه سیاسی و اعتماد بهامید اجتماعی، کیفیت زندگی،  .2

 المللی جمهوری اسالمی دارند.نیز تا حدودی اثرگذاری زیادی بر وجهه بین

ثبات سیاسی، کیفیت زندگی، و توسعه سیاسی نیز تا حدودی اثرگذاری زیادی بالر   .3

 اعتماد سیاسی ایرانیان دارند.

باله خالوبی    2شوند نیز نمودار شال ل تری این رثار سنجیدس اگر  زم باشد در سطح وسی 

هالا بالر دیگالر    غیر مستقیم هالر یال  از مؤلفاله    هایتر در خصو  اثرگویای اطالعات جزئی

 باشد.ها در قیا  با ی دیگر میمؤلفه
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 جزئيات نمودار اثرهای غير مستقيم -2شکل 
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 از این نمودار، نتایج زیر قابل استنباط است:

توسعه سیاسی، کیفیت زنالدگی و مشالارکت عمالومی کمتالر     های رفاس اجتماعی، مؤلفه. 1

هالا نیالز باله طالور نسالبی      اند و رثارشان بالر سالایر مؤلفاله   ها قرار گرفتهتحت تأثیر سایر مؤلفه

 قدرتمند بودس است.

توسعه سیاسی، رضایت عمومی، همبستگی ملت و ح ومت و مشارکت عمالومی تالا   . 2

نفال   مندی ملی دارند. همچنین اعتماد بهعزتنف  و حدودی اثر زیادی بر مؤلفه اعتماد به

مشالابه   شالود. المللالی منجالر مالی   مندی ملّی نیز به تقویت اعتماد سیاسی و وجهه بینو عزت

همین امر در خصو  مؤلفه ثبات سیاسی برقرار است. یعنی رن که ثبات سیاسی به اعتمالاد  

  این مؤلفاله تحالت تالأثیر    شود و در عین حاالمللی بهتر منجر میسیاسی بیشتر و وجهه بین

توسعه سیاسی، رضایت عمومی، همبستگی ملت و ح ومتی و مشارکت اجتماعی نیز قالرار  

 دارد.

های همبستگی ملت و ح ومالت، مشالارکت   امید اجتماعی نیز تحت تأثیر نسبی مؤلفه. 3

 گذارد.المللی و اعتماد سیاسی نیز اثر میعمومی و رضایت عمومی است و بر وجهه بین

هالا،  ها تأثیرگذار بالر سالایر مؤلفاله   همبستگی ملت و ح ومت، به عنوان ی ی از مؤلفه. 4

 گیرد.خودش از دو مؤلفه مشارکت عمومی و رضایت عمومی تأثیر نسبی می

مؤلفه سرمایه انسانی به دلیالل رن کاله باله طالور غیالر مسالتقیم اثرگالذاری و اثرپالذیری         . 5

پالذیرد، در ایالن   هالا اثالر نمالی   گذارد و از رنیها اثر نممتوسطی دارد و چندان بر سایر مؤلفه

دهالد.  نمودار نیامدس است چرا که این نمودار فق  رثار قوی و تا حدودی قوی را نمایش می

المللالی جمهالوری   گونه که پیش از این بیان شد، سرمایه انسانی بر وجهه بالین  هرچند همان

 اسالمی اثر مستقیم دارد.

 

 نتيجه گيری. 4

سیاسی قدرت ملی  -لی پژوهش : تهدیدهای رمری ا بر ابعاد اجتماعیپاسخ به سوا  اص

 گذارد؟جمهوری اسالمی ایران چگونه اثر می
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مؤلفه ثبات سیاسالی، همبسالتگی    12مؤلفه بررسی شدس، تهدیدهای رمری ا بر  77از میان 

ملت و ح ومت، رفاس اجتماعی، رضایت عمومی، توسعه سیاسی، امید اجتمالاعی، مشالارکت   

مندی ملی، کیفیت زندگی، وجهه بین المللی، اعتماد سیاسالی  نف  و عزتاعتماد به عمومی،

چهالار مؤلفاله   هالا نیالز   و سرمایه انسانی بیشترین اثرگذاری را داشته است. در میان این مؤلفه

ثبات سیاسی، همبستگی ملت و ح ومت، رفاس اجتماعی و رضایت عمالومی بالیش از سالایر    

ها که نیازمنالد  گیرند. رابطه این مؤلفهتهدیدهای رمری ا قرار می تواند تحت تأثیرها میمؤلفه

 رمدس است: 4های دیگر در نمودار مراقبت بیشتر هستند با سایر مؤلفه

 
 ها بر يکديگرنمودار معرفي تاثير مولفه -4شکل
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ها در قیالا  بالا هالم، در مجمالوت بیشالترین رثالار       دهد که کدام مؤلفهنشان می 5ش ل نمودار 

 نتایج زیر قابل استخراج می باشند: اند. به این ترتیبمستقیم و غیر مستقیم بر ی دیگر داشته

های همبسالتگی ملالت و ح ومالت، مشالارکت عمالومی و رضالایت عمالومی        مؤلفه .1

المللی جمهوری اسالمی بینبیشترین اثر مستقیم یا غیر مستقیم را همزمان بر وجهه

 گذارد.و همچنین اعتماد سیاسی می

نف  و عزتمندی ملی نیز امید اجتماعی، کیفیت زندگی، توسعه سیاسی و اعتماد به .2

 المللی جمهوری اسالمی دارند.تا حدودی اثرگذاری زیادی بر وجهه بین

ثبات سیاسی، کیفیت زندگی، و توسعه سیاسی نیز تا حدودی اثرگذاری زیادی بالر   .3

 اعتماد سیاسی ایرانیان دارند.

 
 ر مولفه هانمودار تاثي -5شکل 
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سیاسی که  -مؤلفه اجتماعی 4های ارائه شدس در خصو  از سوی دیگر، بر اسا  یافته

 شود:حاصل می 6بیشتر تحت تأثیر تهدیدهای ایا ت متحدس است، نمودار شمارس 

 
 سياسي -مؤلفه اجتماعي 4های ارائه شده در خصوص نمودار يافته -6شکل 

 

بر اسا  این ش ل، همبستگی دولالت و ملالت از مشالارکت عمالومی، ثبالات سیاسالی و       

گالذارد.  پذیرد و همچنین بر ثبات سیاسی و رضایت عمومی اثالر مالی  رضایت عمومی اثر می

ها که بیش از همه تحت تأثیر تهدیدهای ایا ت متحالدس هسالتند   ن ته مهم در میان این مؤلفه

هالا دارد. بنالابراین در یال     پالذیری را از سالایر مؤلفاله   رن است که، رفاس عمومی کمتالرین اثر 
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م ، می بایستی گفت که اگر بنالا باشالد تالا از    افزار می رمدس از نرمبندی کلی به دستجم 

هایی که بیشترین اثرپذیری را از تهدیدهای رمری ا دارند، محافظت شود، بایالد ضالمن   مؤلفه

و ح ومالت، رفالاس اجتمالاعی و     مؤلفه )ثبالات سیاسالی، همبسالتگی ملالت     4محافظت از این 

گذارند نیز باید محافظت شالود. ایالن   ها نیز تأثیر میهایی که بر رنرضایت عمومی( از مؤلفه

ها عبارتند از مشالارکت عمالومی )اثرگالذار بالر همبسالتگی ملالت و ح ومالت و ثبالات         مؤلفه

ر سیاسی(، اعتماد سیاسی )اثرگذار بر همبستگی ملت و ح ومت( و توسعه سیاسی )اثرگالذا 

ها نیز دو مؤلفه همبستگی دولت و ملالت و  بر ثبات سیاسی( هستند. در میان همه این مؤلفه

 ها دارند.رضایت عمومی، محوریت بیشتری از سایر مؤلفه

 

 پيشنهادها

، مؤلفاله مالورد اشالارس    7با توجه به رنچه جم  بندی شد، برای محافظالت از هالر یال  از    

 گردد.راهبردهای زیر پیشنهاد می

گالذاری اجتمالاعی و ایجالاد تمرکالز در سیاسالتگذاری      کاری در سیاسالت موازی توق . 1

اجتماعی به منظور اتخاذ ی  سیاست ی سارچه اجتماعی برای توزی  عاد ناله منالاب  و درک   

 سازی تهدیدهای رمری ا.بهتر نیازهای شهروندان جهت خنثی

 میالان  پیوند که انسانی هایسرمایه حفظ برای تالش و کشور نخبگان خروج به توجه. 2

 کند.می تقویت را ملت و دولت

 ف الای  در رمری الا  تخریبالی  اقالدامات  بالا  مواجهاله  در کشالور  ایرسالانه  تالوان  تقویت. 3

 که جعلی اخبار و نیوزفی  با مقابله سازوکارهای تا دارد ضرورت جهت همین به ای رسانه

 .گردد طراحی گونه بهترین به شود،می مدیریت رمری ا توس 

 ها.دانشگاس و مدار  جمله از سطوح  همه در مردم به عموم ایرسانه سواد رموزش. 4

 در اقتصالادی  بخالش  در ویالژس  به مدیریت سوء: سیستم در استخراجی توانایی تقویت. 5

 تخصصالی  مرزهالای  رعایت عدم. است ثباتی بی عامل تعهد و تخصص عدم علت به جامعه

 نظالام  کاررمدی بحران وسرانجام وتفرقه اختالف موجب دانش صاحبان نبودن ومتعهد دانش
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 منازعالات  عرصاله  در را ومشالروعیت  مقبولیالت  بحالران  وسالس   اجتمالاعی  علمالی،  سیاسی،

 .داشت خواهد پی در اجتماعی

 از را اثرپالذیری  بیشالترین  کاله  بحالث  مالورد  هالای مؤلفاله  سالایر  میان در اجتماعی رفاس. 6

 تهدیالدهای  بالا  نسالبت  در. است خوردس گرس اقتصاد به همه از بیش دارند، رمری ا تهدیدهای

 ایالران،  در اجتمالاعی  رفالاس  هالای شالاخص  بالر  را اثالر  بیشترین کشور این هایتحریم رمری ا،

. گذاشالته اسالت  ...  و انسالانی  توسالعه  مسال ن،  از برخالورداری  سرانه، رمد در سطح ازجمله

 طریال   از چه ایرانیان رفاس بر هاتحریم تأثیر کاهش ایرانیان، رفاس از حفاظت حل بنابراین راس

 .باشدمی هاتحریم سازیخنثی طری  از چه و هاتحریم رف  جهت پایدار توافقی ایجاد

 باله  مالردم  دعالوت  و حاکمیالت  جانب از اجتماعی نهادهای در مشارکت انوات تسهیل. 7

هالایی  تفاوت و ت ثر پذیرش ضمن منظور همین به سطوح  همه در نهادها این در مشارکت

باشد و  داشته وجود گروس هر با متناسب مردم وجود دارد، می بایستی نهادهایکه در عموم 

 ایجاد گردند.

 مهم عامل ی  عنوان به هاسیاستگذاری مناسب تر در سیاسی توسعه اهمیت به توجه. 8

 کشور. در سیاسی ثبات تقویت در
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