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Development can be considered as one of the main concern of 

Iranian society in contemporary history. The development, 

especially economic development, is subjected to the numerous 

and intertwined factors. In this study, the relationship between the 

geographical aspects of political power construct and economic 

development has come into focus. This research is based on 

quantitative approach and descriptive -analytical method. Data are 

collected using library and filed findings. The co-occurrence 

analysis is used to analyze the data. Sampling was performed by 

snowball sampling. The sample size is 30 people and the Minitab 

software is used to analyze the data. Although various dimensions 

and components in political power construct are complex in Iran, 

in this study, the components and indicators of the geographical 

dimensions in political power construct are considered and its 

indicators in relation to economic development is studied, 

measured, and analyzed. Five components of development 

indicators which are related to the geographical dimension of 

political power construct affect Iran’s economic development. 

Five evaluation components of geo-economy, geopolitics political 

geography, the environment and human geography (culture and 

society) have high priority in relation to the geographical 

dimension of political power constrict and economic development. 

 Keywords: Political Power Construct, Economic Development, 

Geography, Iran 
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های جغرافیایی ساخت تبیین رابطه ویژگی

 سیاسی با توسعه اقتصادی در ایرانقدرت 
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استادیار جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیا، محیط زیست و پدافند غیرعامل، 

و معارف دفاع مقدس، تهران، پژوهشکده امنیت داخلی، پژوهشگاه علوم 
  ایران.

 (PhD) عباسعلی جباری ثانی
دانشکده امنیت ملی، دانشگاه دکتری علوم سیاسی، گرایش مسائل ایران، 

 .، تهران، ایرانو پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
  

 کیدهچ

ی اصلی جامعه ایرانی در تاریخ هادغدغهیکی از  توانیمتوسعه را 
توسعه اقتصادی  ژهیوبه ه کشورهاجانب همهمعاصر دانست. توسعه 

و هدف این پژوهش،  ی استادهیتن درهمتابع عوامل متعدد و  هاآن
های جغرافیاییِ ساخت قدرت سیاسی با توسعه تبیین رابطه ویژگی

اقتصادی در ایران است. این تحقیق با رویکرد کمی و روش 
ی اکتابخانهها به دو روش تحلیلی انجام شده است. داده -توصیفی

و پیمایش خبرگی گردآوری شده و در تحلیل از روش همبستگی 
 تهرانی هادانشگاهشامل اساتید  یمارآجامعه . استفاده شده است

 روش نمونهشود. های مربوط به موضوع مقاله میدر تخصص
یری هدفمند با روش گلوله برفی انجام شده است. حجم نمونه گ

افزار از نرم هادادهتحلیل  و . برای تجزیهباشدیمنفر  30خبره 
Minitab  ی مختلف هاهمولفاستفاده شده است. هرچند ابعاد و

تنیده هستند؛ لیکن ساختِ قدرت سیاسی در ایران پیچیده و درهم
بُعد جغرافیایی ساخت قدرت  هایشاخصو  هامولفهدر این تحقیق، 

آن در رابطه با توسعه اقتصادی  هایشاخصسیاسی احصا شده و 
اساس نتایج تحقیق، تحلیل و سنجش قرار گرفته است. برمورد 

 مولفهتوسعه اقتصادی در ایران، در ارتباط با پنج  هایشاخص
مورد  مولفهجغرافیایی ساخت قدرت سیاسی قرار دارند. از بین پنج 

، کیتیژئوپلی، اقتصاد یایجغراف :یهامولفهارزیابی، به ترتیب 
نهایت  و در محیطی زیستهای ی، ویژگیاسیس یایجغراف
اولویت را در ارتباط بیشترین  )اجتماع و فرهنگ( یانسان یایجغراف

با وجه جغرافیایی ساخت قدرت سیاسی و توسعه اقتصادی در ایران 
 دارا هستند.

جغرافیا،  ساخت قدرت سیاسی، توسعه اقتصادی، :یدیکل واژگان

 ایران.
 17/09/1400تاریخ دریافت: 

 08/11/1400یرش: تاریخ پذ
 amelhami@yahoo.comنویسنده مسئول: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمه
موضوع توسعه  ،جانبه همهوجوه توسعه فراگیر و  نیترمهماز 

اقتصادی است که مباحثی همچون عمران و آبادانی، فقرزدائی، 
تولید و انباشت سرمایه، ثروت و رفاه را در کانون توجه خود دارد. 

عام و  طوربهسیاسی  -واحدهای فضایی هجانبهمهموضوع توسعه 
ی ادهیتندرهمخاص، تابع عوامل متعدد و  طوربهتوسعه اقتصادی 

وجوه جغرافیاییِ ساخت قدرت  هرابطین پژوهش، بر است که در ا
 سیاسی با توسعه اقتصادی تمرکز شده است.

در نگاهی مبتنی بر فلسفه تکامل اجتماعی، تاریخ چیزی جز 
نیست. « یماندگ عقب»و « پیشرفت» دوگانهسرگذشت جوامع در 

در دوره معاصر، همواره  ان نیز مانند سایر جوامع، مخصوصاایرانی
ی سیاسی امطالبهی اجتماعی و حتی ادغدغه عنوانبهرا توسعه 
یا  وسعه را چالشی اندیشگی و آکادمیک. چه تاندکردهدنبال 

همواره نهاد حکومت و ساخت  اگفتمانی جامعوی در ایران بدانیم؛فر
ی هاتیرواو  هالیتحلدر  کننده نییتعقدرت سیاسی، رکنی 

 تخصصی و عمومی از توسعه بوده است.
و « ت قدرت سیاسیساخ»حیث دانشی، هر دو متغیر از 

ی تخصصی علم جغرافیا هاشیگرادر کانون  «توسعه اقتصادی»
رابطه  واقعیات فضای جغرافیایی د و از جنبه عملی نیزقرار دارن

متقدمین اقتصاد یات نظردارند. در  گفتهشیپوثیقی با هر دو متغیر 
ن یکی از عوامل اصلی عنوااز متغیر ساخت قدرت سیاسی، به توسعه
ساخت قدرت  .[27] کننده رشد و تداوم آن یاد شده است تعیین

سیاسی، ناظر بر وضعیت و فضایی است که در آن روابط و 
 تاثیردر محیط اجتماعی و فرایند تاریخی، تحت  ی قدرتهاشبکه

 هایشاخصو  هامولفه. ابعاد، اندشدهشرایط جغرافیایی برساخته 
ثر در عوامل مو نیتریاصل، توانیمنهادی ساخت قدرت سیاسی را 

ی جغرافیایی نیز، هامولفهتوسعه اقتصادی ایران دانست. عوامل و 
تا آنجا که رابطه وثیق با فضای گفتمانی تولید، تثبیت و گسترش 

ثر ساخت ترین عوامل مویاصلتوان از یمقدرت سیاسی دارند را 
دربرگیرنده  هامولفهرد. هر یک از این قدرت سیاسی ایران برشم

عددی هستند که در طول تحقیق کمی و کیفی مت هایشاخص
 ی خواهند شد.سنجرابطهی و بندرتبه، احصا

در رویکردی جغرافیایی، توسعه عبارت است از اینکه منابع یک 
 قرارناحیه یا یک کشور تا چه اندازه تحت استفاده کامل و کارآمد 

 تنهانهفراگردی است که و توسعه اقتصادی ناظر بر  [8] اندگرفته
ی مانند نهادها، های کمی بلکه تغییرات در عوامل غیر کمگسترش
و فرهنگ حاکم بر این تحول ساختاری و کارکردی  هاسازمان

برای مطالعه توسعه اقتصادی  که چرا گیرداقتصادی را نیز در بر می
فرهنگی بر رشد اقتصادی ات عوامل نهادی و تاثیریک کشور باید 

 [.25ها را بررسی کرد ]و همچنین آثار متقابل رشد بر آن
 تاثیرهای انسانی و طبیعی فضای جغرافیایی، همچنین ویژگی
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ریزی توسعه اقتصادی در سطوح مختلف محلی،  یی در برنامهبسزا
ی و ملی دارند. بنابراین رابطه بین وجوه جغرافیایی ساخت امنطقه

 ترینمهمی و توسعه اقتصادی، همواره یکی از قدرت سیاس
جغرافیایی در کانون توجه  هایتحلیلموضوعاتی است که در 

این اساس، مسئله اصلی  مکاتب اصلی علم جغرافیا بوده است. بر
تبیین نظری و بررسی رابطه بُعد جغرافیای ساخت  این پژوهش

 قدرت سیاسی با توسعه اقتصادی در ایران است. 
و  توان گفت: احصایماهمیت و ضرورت این پژوهش درباره 

ی شگرف بر تاثیرارزیابی عوامل دیرپا و عینی جغرافیایی که 
ی ساخت قدرت سیاسی در اتوسعه ضدیا  انهیگرا توسعهی هاکنش
کشور  توسعهی از موانع ترروشندرک  تواندیم؛ گذارندیمایران 

 ایجاد کند. 
نقش  ماندگی کشورها و مناطق، در موضوع علل توسعه یا عقب

عامل جغرافیایی همیشه پرطرفدار بوده است. بر این اساس، 
ی جغرافیایی دلیل عمده فقر و غنای کشورها قلمداد هاتفاوت

[. از طرفی، هر فضای جغرافیایی نمادی از عملکرد 17] گرددیم
دهی فضاها و سیر های سیاسی و اقتصادی است و شکلنظام

 -های سیاسیهای جغرافیایی، همواره از اندیشهتکوینی پدیده
تصمیمات و عملکردهای  تاثیر .[14پذیرند ]می تاثیراقتصادی 

دگرگونی فضایی و اجتماعی را به  سیاسی بر فضای جغرافیایی،
 های سیاسی منجر بهدنبـال دارد و نیروهای اجتماعی در سیستم

 . [10گردند ]یعملکردهای سیاسی م ها والح سیاستتغییر و اص
ویژه عوامل محیطی به ای است که در آنبر محیطی، نظریهج

علت وجودی افتراق اقتصادی جوامع  عنوانبهعوامل محیط طبیعی، 
ز تمرک در غرب معاصر، ابتدا منتسکیو. [15] شودیمدر نظر گرفته 

کید قرار داد. در این نگاه، جغرافیا جغرافیایی فقر و غنا را مورد تا
سیاسی یک  بلکه موقعیت و مختصات های اقتصادیویژگی تنهانه

گیر کشورهای د. البته رشد سریع و چشمکنملت را هم تعریف می
نقض تجربی  -حداقل در شرایط امروز دنیا -سنگاپور، مالزی و... 

مالتوس نیز فقر را از مظاهر [. 12، 6گزاره جبر جغرافیایی است ]
ر داد. او مقصانون طبیعی نسبت میقشمرد و آن را به ی میاله اراده

البته الزم به ذکر . [15داند ]ینمدانستن دولت را در فقر مردم مجاز 
مفاهیمی در توسعه اقتصادی مانند توسعه پایداری یا  است که

محدود و  هایظرفیتی توسعه، ناشی از الزاماتی است که آورتاب
آن را مقید به دهند و یماجباری جغرافیا بر سر راه توسعه قرار 

ی آتی وابسته به هانسلکنند که ادامه توسعه برای یمشرایطی 
که  اندغافلمخالفان جبرگرایی از این مهم  [.9] ستا هاآنرعایت 

محیط و فضاهای جغرافیایی، تجویزات صریح و روشنی را برای 
تشکیل نهادهایی دارند که عامل اصلی فقر و غنای جوامع قلمداد 

رهیافت جغرافیای جبرگرا، در تعیین برخی  . ازگردندیم
ی و جغرافیای اقتصادی کیتیژئوپلهای جغرافیای طبیعی و شاخص

 ،گذارندیم تاثیری اقتصادی ساخت قدرت سیاسی هابازتابکه بر 
 توان بهره برد.یم

، فضاهای جغرافیایی با حاکمیت شرایط گراییپارادایم امکاندر 
ای با یابد و هر جامعهجدید سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تغییر می

سازد. اهای جدید جغرافیایی میپذیری از عوامل خاص خود فضتاثیر
تواند به ها، میها و نگرشاساس این نظریه تغییر در ارزشبر

کانات کافی در اختیار برداری بیشتر از امکانات بیانجامد و یا امبهره
جوامع انسانی قرار دهد. رویکرد امکان گرایی در تدوین 

ی هامولفهی، امنطقهریزی هایی از قبیل آمایش و برنامهشاخص
دهی و مدیریت سیاسی فضا ی اقتصادی و امر سازمانیجغرافیا

 توان بهره برد.یم
 یمنطق روابط اقتصادبه  در رویکرد جغرافیای لیبرال،

 المللیینب یتو آثار آن بر توسعه کشورها و صلح و امن لمللیاینب
 یدنرس یها را براحال، اراده دولتو درعین یستهنگر ینانهب خوش

از  هاییشاخصرویکرد، [. از این 19] داندیبه وضع مطلوب مهم م
پیرامون(،  نابرابری فضایی، ژئوپلیتیک سرمایه )مرکز/ قبیل عدالت/

کت مردم در تصمیمات سیاسی را در بررسی های مشارمکانیزم
رابطه ابعاد جغرافیایی ساخت قدرت سیاسی و توسعه اقتصادی 

 برداشت نمود.
در مکتب جغرافیای ساختاری، عامل قدرت و سلطه در کانون 

گیرد. شرایط و ساختارهای اقتصادی، یمساختارهای اجتماعی قرار 
آمد و قدرت، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر توزیع ثروت، در

حاکمیت دارند و این ساختارها، شیوه زندگی و مسیر تحرک 
 یان،ساختارگرا یبرا یتمالک .[15] کنندیماجتماعی انسان را تعیین 

آن بر  تاثیر یلبه دل ینهمچن ی،آن بر رشد اقتصاد تاثیرعالوه بر 
 ینرابطه ب یجادا. امر مرتبط با توسعه است یکدرآمد و فقر،  یعتوز

 یانتوسط ساختارگرا یاسیو قدرت س یو قدرت اقتصاد یتمالک
و کنترل منابع بر  یتمالک .گیردیقرار م یدکامورد ت تریکالراد

 یو اجرا یمدولت بر نحوه تنظ یقاز طر یزهای توسعه و نسیاست
[. طرفداران اقتصاد 24] باشد گذارتاثیر تواندیم هایاستآن س

سیاسی که نوعی رویکرد ساختارگرایانه دارند، بر این باورند که 
ی هدایت و مدیریت اگونهبهتواند منابع اقتصادی را یمحکومت 

 [.9و طبقات فرودست مورد توجه قرار گیرد ] هاگروهکند که منافع 
 از قبیل ساختار توزیع هاییشاخصرویکرد ساختارگرایی، در تدوین 
نابرابری فضایی، طبقات اجتماعی  فضایی قدرت، شاخص عدالت/

 توان بهره برد.یمو ساختار جمعیت 
سایر مکاتب جغرافیایی همچون مکتب انتقادی، آنارشیست، 
جغرافیای رادیکال و ... نیز تجویزاتی درباره روابط متقابل فضا، 

 .گنجدینمسیاست و اقتصاد دارند که در این مقال 

این تحقیق با هدف تبیین رابطه وجوه جغرافیایی  به هر روی،
 ساخت قدرت سیاسی با توسعه اقتصادی در ایران انجام شده است.
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 1400 زمستان، 1، شماره 4دوره                                                         فصلنامه آمایش سیاسی فضا                   

وجوه »های دو متغیر مولفهاساس تحلیل نظری ابعاد و بر
وان تمی« توسعه اقتصادی»و « جغرافیای ساخت قدرت سیاسی

ی تحقیق ( مبنای تبیین رابطه متغیرها1 مدل مفهومی زیر را )شکل
 دانست.

 
 اسی با توسعه اقتصادی مفهومی رابطه بُعد جغرافیایی ساخت قدرت سی: مدل 1شکل 

 
 نگارندگان منبع:

 
 یهاکنشگیرد که ت میقطه عظیمت تحلیل از این گزاره نشان

تا توسعه و  بقا یبرا یستیز هیاول یازهاین نیمابشر، از ت یاقتصاد
در « دیتول یاز عوامل اصل یبردار بهره»تابع نحوه  ،یرشد اقتصاد

هر پدیده یا  تاثیربه عبارت دیگر، بررسی رابطه یا است.  جامعه
در افزایش یا  اقتصادی، مستلزم ارزیابی نقش آن عاملی بر توسعه

در جامعه است؛ « وری از عوامل اصلی تولید بهره»کاهش سطح 
سیاسی بر یعنی در ارزیابی رابطه وجوه جغرافیایی ساخت قدرت 

توسعه اقتصادی در ایران، باید به این سوال پاسخ داده شود که 
ی بر کیفیت تاثیرهای جغرافیایی ساخت قدرت سیاسی، چه ویژگی

چه  تاثیروری عوامل تولید در جامعه دارند؟ و این رابطه تحت  بهره
اساس مطالعات نظری به گیرد؟ برعوامل و از چه طریق صورت می

زاویه تحلیل فضایی )جغرافیایی(، ساخت قدرت رسد، از نظر می
های توسعه فضا، شاخصسیاسی از طریق سازماندهی سیاسی 

 [.3دهد ]قرار می تاثیراقتصادی را تحت 

در توضیح اجزا و روابط متغیرها در مدل مفهومی باید گفت: از 
را « ساخت قدرت سیاسی»های ها و شاخصمولفهیک سو، ابعاد، 

های ثر در بروز پدیدهترین عوامل مویکی از اصلی توانمی
اجتماعی، از جمله توسعه اقتصادی دانست و تاریخ تحوالت 

رت اجتماعی کشورها، بیانگر کنش متقابل ساخت قد -سیاسی
برآیند کنش بازیگران در  [.26سیاسی و امر توسعه بوده است ]

و وز ه اصلی دولت بردر چهار وجه یا چهر« ساخت قدرت سیاسی»
خدمات و کار  نیما)ت یوجه عموم» :اند ازیابد که عبارتظهور می

وجه »، «(ی)چهره اقتصاد یوجه خصوص»، «(یعموم یهاژهیو
)منابع  نیزماز سوی دیگر،  [.3« ]کیدئولوژیوجه ا»و « اجبار

 ی( را از عوامل اصلتیری)مد یدهو سازمان هی(، کار، سرمایعیطب
 یاشبکه رندهیربرگجامعه، د ینظام اقتصاد نیبنابرا دانند؛یم دیتول

 ییکارا قیاست که هدف آن تلف یانسان یهاتیو فعال ندهایاز فرا
 دیتول یو دانش برا یفناور قیاز طر دیعوامل تول ای یمنابع اقتصاد
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 1400 زمستان، 1، شماره 4دوره                                                         آمایش سیاسی فضا                   فصلنامه 

 شیو افزا یور بهره یبشر است. ارتقا ازین کاال و خدمات مورد
عوامل  یور بهره»همان  ای دیعوامل تول نهیبه بیتابع ترک زین دیتول
 .[2] است «دیتول یاصل

هم نظام م ریز کی ،یتوجه به مباحث مذکور، بخش اقتصاد با
با وجوه مختلف ساخت قدرت که همواره  شودیم یجامعه تلق

 سیاسی در تعامل و کنش متقابل است. 

های جغرافیایِ ساخت قدرت سیاسی در این مدل، ویژگی
 ینسانا یایجغراف، کیتیژئوپلی، اسیس یایجغراف: مولفهشامل پنج 

ی طیمح ستیزی و عوامل اقتصاد یایجغراف، )اجتماع و فرهنگ(
متقابل  ها بر روابطمولفهباشد )بخش اول مدل(. این عوامل و می
( )بخش دوم مدل« زیر نظام اقتصادی»و « ساخت قدرت سیاسی»

ماندهی ازای از سیاستگذاری فضایی یا ساثر گذارده، کیفیت ویژه
ی هاسیاسی فضای جغرافیایی را متناسب با مقتضیات و ویژگی

ندهی و کنند. اگر سازماجغرافیایی قلمرو فضایی کشور ایجاب می
ناسب توری اقتصادی  آمایش سیاسی فضا با الزامات ارتقای بهره

ازخورد بداشته باشد، موجب فعال شدن مدار توسعه در کشور شده و 
 تولید خواهد شد؛ در غیر این صورت،آن در اجزای مدل باز

 بروندادهای سیاست فضایی و آمایش سرزمین در کشور، چرخه
نفی وری م ها را تقویت و بهرهماندگی و زایل شدن ظرفیت عقب

 عوامل تولید را سبب خواهد شد.

 قیتحق روش

اساس دستاورد یا تحقیق از حیث رویکرد کمی است. براین 
تحلیلی است. روش  -یروش آن توصیفی و اتوسعهنتیجه تحقیق 
ی با ابزار فیش برداری و اکتابخانهها و اطالعات گردآوری داده

حوزه  نظران صاحبروش پیمایشی با نظرسنجی از خبرگان و 
آوری شده است و در تحلیل از روش تحقیق با ابزار پرسشنامه جمع

های تعریف شده برای یفطهمبستگی استفاده شده است. در 
ابعاد مفاهیم  و نهایتا هامولفهبا  هاآنو ارتباط  هاشاخصسی برر

تحقیق سه حالت رابطه مثبت، منفی و بدون رابطه در نظر گرفته 
 شده است. 

برای تعیین روایی ابزار پرسشنامه از سه تکنیک سنجش روایی 
استفاده شده است: روایی صوری با بررسی شکلی و ظاهری 

سنجی و ضریب الوشه  از طریق اعتبار پرسشنامه؛ روایی محتوایی،
و روایی نهایی یا روایی سازه که با پرسشنامه سنجش انجام شده و 

ی انجام شده است. پایایی ابزار دییاتبا استفاده از تحلیل عاملی 
 قابل. حد است گیری نیز از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شدهاندازه
اساس این مقدار باشد و بریم 6/0برای این شاخص برابر با  قبول

 (:1)جدول .ایایی آورده شده استنتایج پ

 

 ایرانبا توسعه اقتصادی در  یاسیساخت قدرت س جغرافیاییبُعد پایایی رابطه  هایشاخص: 1 جدول

 نتیجه پایایی مولفه بعد متغیر

 ییایبُعد جغراف یاسیساخت قدرت س

 دییات 0.75 یاسیس یایجغراف

 دییات 0.91 کیتیژئوپل

 دییات 0.93 (فرهنگ و اجتماع) یانسان یایجغراف

 دییات 0.75 یاقتصاد یایجغراف

 دییات 0.71 یطیمحستیز

است که در تهران ی هادانشگاهمشتمل بر اساتید  یمارآجامعه 
لیفات یا مقاالت علمی و مدرس دارای تاتحقیق ارتباط با موضوع 

روش ی مزبور باشند. هادانشگاهدروس مرتبط با توسعه اقتصادی در 
برفی انجام شده  یری در این جامعه هدفمند با روش گلولهگ نمونه

 تجزیهها و ابزار . در روشباشدیمنفر  30است. حجم نمونه خبره 
چندان  هانمونه، برای آمار توصیفی به دلیل آنکه تعداد داده تحلیل و

از روش شاخص مرکزی میانه استفاده شده و برای آمار  زیاد نیست
اساس شاخص میانه عمل کاکسون که بر ویل آزموناستنباطی از 

افزار از نرم هادادهتحلیل  و تجزیهکند استفاده شده است. برای یم

Minitab ها در سطح اطمینان شده است. تمامی آزمون استفاده
 درصد انجام شده است.  95

 

 هایافته
عنوان نقطه عزیمت اساس ادبیات نظری و مرور مفاهیمی که بهبر

ی جغرافیایی هامولفه ترینمهم، شدنظریات و مکاتب علمی طرح 
، به قرار ساخت قدرت سیاسی که با توسعه اقتصادی ارتباط دارند

 هستند )با اعتباریابی پرسشنامه خبرگی(: 2 جدول
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 یو توسعه اقتصاد یاسیساخت قدرت س یاییرابطه بعد جغراف یهاها و شاخصلفهوم :2جدول 

 شاخص هالفهوم شاخص هالفهوم

 جغرافیای
 سیاسی

 فضایی توزیع الگوی درباره نظام دیدگاهفضا ) یاسیس دهیسازمان
 (سیاسی قدرت

 یانسان جغرافیای
 و اجتماع) 

 (فرهنگ

 کشور جمعیت تعداد

 جمعیت رشد میزان

 جمعیت تراکم «سیاسی کانون» هایویژگی و کارکرد

 مرکزگرا نیروهای
 بنیادهای ازحیث جمعیت پخش الگوی

 زیستی

 یزمرکزگر نیروهای
 یثازح یتپخش جمع الگوی

 اقتصادییهافرصت

 «معنوی هایمکان /مکانی تقدس» (اقتدارگرا یا متکثر) یاسینظام س نوع

 مهاجرت فدرال( )تک ساخت/سیاسی نظام الگوی

 روستا به شهر جمعیت نسبت «ملی حاکمیت ضریب» عمق و سطح

 «مرز عامل» کارکرد و کیفیت

 جغرافیای
 اقتصادی

 هاییاناز بن یبردار و نحوه بهره کیفیت
 زیستی

 ژئوپلیتیک

 ژئوپلیتیکی و جغرافیایی موقعیت
 و بزرگراه ،آهنراه راه،) یارتباط یهاشبکه

 (آن جز

 جغرافیایی موانع و فاصله عامل کشور وسعت

 کانی و معدنی منابع کشور هندسی شکل

 زمین کاربری الگوی توپوگرافی

 (یرامونپ /مرکز)موضوع  سرمایه ژئوپلیتیک
 «انسانی منابع» کیفیت

 «کار فضایی تقسیم» کیفیت

 «محلی ابتکارات» انجام اختیارات و امکان در منطقه و جهان یتیکیژئوپل وزن

 (ژئوپلیتیکی کد) یمل استراتژی

  محیطی یستز
 (یستیز یداری)پا

 محیطی یستتوازن ز

 محور بوم یستز هاییاستس

 هااز شبکه آب یبرداراستقرار و بهره الگوی
 یستیز یهاحفاظت از پهنه

 یستز یداریآموزش و فرهنگ پا یگاهجا
 بوم

  
مشتمل  -یاسیساخت قدرت س جغرافیاییبُعد رابطه  ،3جدول در 
، (2) «کیتیژئوپل» (،1) «یاسیس یایجغراف» یهامولفهبر 

 «یاقتصاد یایجغراف»(، 3) «انسانی )اجتماع و فرهنگ( یایجغراف»
ایران با آزمون با توسعه اقتصادی در ( 5) «محیطیزیست» ( و4)

ی هاافتهفرایند تحلیل ی .آماری مربوطه مورد ارزیابی قرار گرفت
، با جزئیات «جغرافیای سیاسی» مولفهی هادادهمیدانی برای 

، کلیات تحلیل ذکر هالفهومتوضیح داده خواهد شد و درباره سایر 
 .شودیم

 
 ایرانبا توسعه اقتصادی در  یاسیساخت قدرت س جغرافیاییبُعد : رابطه 3 جدول

 شاخص کد میانه Wxn P لفهوم
 فراوانی

Wxn P میانه 
 ندارد - +

1 465 0 58.1 

G1 62.5 0.0 465 0 0 30 دهی سیاسی فضاآمایش یا سازمان 
G2 57.5 0.0 465 2 3 25 کانون سیاسی 
G3 57.5 0.0 465 0 0 30 نیروهای مرکزگرا 
G4 57.5 0.0 465 0 30 0 نیروهای مرکزگریز 
G5  62.5 0.0 465 0 26 4 متکثر یا اقتدارگرا(سیاسی )نوع نظام 
G6  57.5 0.0 406 0 5 25 فدرال /ساختتکالگوی نظام سیاسی از حیث 
G7 57.5 0.0 465 0 2 28 ضریب حاکمیت ملی 
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 شاخص کد میانه Wxn P لفهوم
 فراوانی

Wxn P میانه 
 ندارد - +

G8 57.5 0.0 465 1 5 24 عامل مرز 

2 465 0 58.57 

G9 65 0.0 465 0 0 30 موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی 
G10 57.5 0.0 406 0 0 30 وسعت کشور 
G11 55 0.0 465 0 25 5 توپوگرافی 
G12 /57.5 0.0 465 0 6 24 پیرامون( ژئوپلیتیک سرمایه )مرکز 
G13  60 0.0 465 0 2 28 ی و جهانیامنطقهوزن ژئوپلیتیکی در محیط 
G14  57.5 0.0 465 0 24 6 کد ژئوپلیتیکی(ملی )استراتژی 
G15  57.5 0.0 465 0 4 26 هاآبشبکه 

3 240.5 0.037 52.86 

G16 50 0.9 129 0 25 5 تعداد جمعیت 
G17 52.5 0.1 113 3 24 3 میزان رشد جمعیت 
G18 53 0.1 123 0 26 4 تراکم جمعیت 
G19  52.5 0.1 146 0 4 26 از حیث بنیادهای زیستی() تیجمعالگوی پخش 
G20  50 0.4 180 0 27 3 های اقتصادی و ...(از حیث فرصت) تیجمعالگوی پخش 
G21 52.5 0.0 163 0 28 2 مهاجرت 
G22 /55 0.0 170 0 26 4 روستا نسبت شهر 

4 465 0 59.25 

G23 57.5 0.0 465 0 0 30 آب، خاک، هوا و جز آن() یستیزی هاانیبن 
G24 60 0.0 465 0 0 30 آهن، بزرگراه و جز آن(راه، راه) یارتباطی هاشبکه 
G25 60 0.0 465 0 30 0 عامل فاصله و موانع جغرافیایی 
G26 70 0.0 465 0 3 27 منابع معدنی و کانی 
G27 57.5 0.0 465 0 26 4 الگوی کاربری زمین 
G28 60 0.0 465 0 2 28 منابع انسانی 
G29 57.5 0.0 325 0 27 3 تقسیم فضایی کار 
G30 55 0.0 283 0 26 4 ابتکارات محلی 
G31 57.5 0.0 325 0 28 2 ریزی توسعه تناسب منطقی بین سطوح جغرافیایی برنامه 
G32 60 0.0 465 0 2 28 عوامل ژئواکونومیک 

5 378 0 55 
G33  55 0.0 210 0 4 26 (هاستمیسکاهش فشار بر اکو ) یطیمح ستیزتوازن 
G34  55 0.0 231 1 2 27 ی زیستیهاپهنهحفاظت از 
G35  55 0.0 190 1 1 28 بومستیزجایگاه آموزش و فرهنگ پایداری 

 57 0.0 465 8 443 599 جمع کل ُبعد جغرافیایی ساخت قدرت سیاسی

و  شیآما» :از اندعبارت «جغرافیای سیاسی» مولفههای شاخص
 یروهاین»، «یاسیکانون س» ،«فضا یاسیدهی سسازمان
نوع نظام سیاسی )متکثر یا » ،«مرکزگریز یروهاین»، «مرکزگرا

 «فدرال /ساخت از حیث تک یاسیالگوی نظام س»، «اقتدارگرا(
اطالعات آماری  اساسبر «.عامل مرز» و «یمل تیحاکم بیضر»

« داریمقدار احتمال معنی»با توجه به  مولفهاین  هایشاخص
(𝑝 ≤ ی با داریمعنارتباط  مولفهاین  هایشاخص، تمام (0.05

داری مقدار احتمال معنی»توسعه اقتصادی در ایران دارند و به دلیل 
𝑝)« کل  ≤ داری با توسعه ارتباط معنی مولفهاین  (0.05

دهی یا سازمان شیآما»های اقتصادی در ایران دارد. شاخص
 الگوی»، «مرکزگرا یروهاین»، «یاسیس کانون»، «فضا یاسیس

« یمل تیحاکم بیضر»، «فدرال ساخت/از حیث تک یاسینظام س
و  «مثبت»با توسعه اقتصادی در ایران ارتباط « مرز عامل»و 

نظام سیاسی )متکثر یا  نوع»و « مرکزگریز یروهاین»های شاخص

درباره  شوندگان پرسشارتباط منفی دارند. برآیند نظر « اقتدارگرا(
 تاثیر دهنده نشانبا توسعه اقتصادی در ایران،  مولفهجهتِ ارتباط 

آن است. با در نظر گرفتن اندازه میانه هر شاخص، آماره « مثبت»
، مولفههای این از میان شاخص هاپاسخویلکاکسون و فراوانی 

دارای باالترین  «نوع نظام سیاسی )متکثر یا اقتدارگرا(» شاخص
 «فضا یاسیدهی سسازمانو  شیآما» منفی( و شاخصاولویت )

مثبت( در ارتباط با توسعه اقتصادی در ایران اولویت )دارای باالترین 
 هستند.

و خود  مولفهاین  هایشاخص، تمام «کیتیژئوپل» مولفهدرباره 
داری با توسعه اقتصادی در ایران دارند. جهِت ارتباط معنی مولفه

« مثبت» تاثیر دهنده نشانبا توسعه اقتصادی در ایران،  مولفهارتباط 
دارای  «موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی» آن است. شاخص

کد ملی )استراتژی » مثبت( و شاخصاولویت )باالترین 
منفی( در ارتباط با توسعه اولویت )دارای باالترین  «ژئوپلیتیکی(
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 1400 زمستان، 1، شماره 4دوره                                                         فصلنامه آمایش سیاسی فضا                   

 اقتصادی در ایران هستند.
تعداد »های ، شاخص«یانسان یایجغراف» مولفهدرباره 

 ثی)از ح یتپخش جمع یالگو»و « تیجمع اکمتر»، «تیجمع
داری با توسعه اقتصادی در ایران ارتباط معنی« (یستیز یادهایبن

با توجه به  داری هستند.ا دارای ارتباط معنیهندارند و سایر شاخص
ا توسعه داری بارتباط معنی مولفهاین  ،«داریمقدار احتمال معنی»

از ) یتجمعالگوی پخش » جز شاخصبهاقتصادی در ایران دارد. 
که با توسعه اقتصادی در ایران ارتباط « حیث بنیادهای زیستی(

ها ارتباط منفی دارند. جهتِ ارتباط دارد، سایر شاخص «مثبت»
آن « منفی» تاثیر دهنده نشانبا توسعه اقتصادی در ایران،  مولفه

و « تراکم جمعیت» ، شاخصمولفههای این است. از میان شاخص
منفی( در ارتباط با اولویت )دارای باالترین « روستا شهر/ نسبت»

 توسعه اقتصادی در ایران هستند.
های این ، تمام شاخص«جغرافیای اقتصادی» مولفهدرباره 

داری با توسعه اقتصادی در ایران ارتباط معنی مولفهو کل  مولفه
، «یارتباطی هاشبکه»، «یستیزهای یانبن»های دارند. شاخص

 «عوامل ژئواکونومیک»و  «منابع انسانی»، «ع معدنی و کانیمناب»
عامل »های و شاخص «مثبت»با توسعه اقتصادی در ایران ارتباط 

تقسیم »، «الگوی کاربری زمین»، «فاصله و موانع جغرافیایی
تناسب منطقی بین سطوح » و« ابتکارات محلی»، «فضایی کار

ی دارند. جهتِ ارتباط ارتباط منف «ریزی توسعهجغرافیایی برنامه
بسیار اندک  تاثیر دهندهنشانبا توسعه اقتصادی در ایران،  مولفه

منابع » ، شاخصمولفههای این آن است. از میان شاخص« مثبت»
عامل » مثبت( و شاخصاولویت )دارای باالترین  «یو کان یمعدن

 منفی( در ارتباطاولویت )دارای باالترین  «فاصله و موانع جغرافیایی
 با توسعه اقتصادی در ایران هستند.

و  مولفههای این تمام شاخص« محیطی زیست» مولفهدرباره 
داری با توسعه اقتصادی در ایران دارند. کل آن ارتباط معنی

« مثبت»با توسعه اقتصادی در ایران ارتباط  مولفههای این شاخص
 تاثیر دهندهنشانبا توسعه اقتصادی،  مولفهدارند. جهتِ ارتباط 

 ، شاخصمولفههای این آن است. از میان شاخص« مثبت»
دارای باالترین اولویت )مثبت( در  «یستیز یهاحفاظت از پهنه»

 ارتباط با توسعه اقتصادی در ایران است.

 

 بحث
این پژوهش با هدف تبیین و بررسی رابطه وجوه جغرافیایی 

شده است. ساخت قدرت سیاسی با توسعه اقتصادی در ایران انجام 
های ها و شاخصمولفههای پژوهش، مهمترین براساس یافته

جغرافیایی ساخت قدرت سیاسی که بر توسعه اقتصای ایران 
، کیتیژئوپلی، اسیس یایجغرافهای مولفه :اند ازعبارت ،گذارندتاثیر

ی و اقتصاد یایجغراف، )اجتماع و فرهنگ( یانسان یایجغراف

-ها خود مشتمل بر شاخصمولفهی. هر کدام از این طیمحستیز

های مرتبط با هدف پژوهش در بوته هایی هستند. در ادامه، یافته
 بحث و تحلیل قرار خواهند گرفت.

جغرافیای »در میان عوامل جغرافیایی، عناصر و متغیرهای 
دادهای ساخت قدرت ترین ارتباط متقابل را با برون، وثیق«سیاسی

دارند. بررسی کیفیت و نتایج  سیاسی، از قبیل توسعه اقتصادی
دهد که نشان می فضا یاسیسازماندهی س و شیآماهای برنامه

ای و مدیریت سیاسی فضا به اهداف های آمایش منطقهسیاست
ای خود نرسیده و در موارد زیادی به عامل اصلی عدم تعادل توسعه

 و هاطرح رانیا در[. 13ای تبدیل شده است ]و توازن نظام منطقه
 نیسرزم شیآما عنوان با تاکنون 1343 سال از یمختلف یهارنامهب

 تنها نه تاکنون هابرنامه نیا شروع زمان از. است شده اجراو  نیتدو
 ینواح نیب شکاف بر بلکهنگرفته،  شکل جغرافیایی عدالت
 در رامونیپ -مرکز ییفضا ساختار یریگ شکل و ییایجغراف

افزوده شده  یو مل یامنطقه ،یمحل ،یمختلف کالبد یهااسیمق
 در نیسرزم شیآما یزیر برنامه گرید یهامسائل و چالش ازاست. 

 است.  یبوم یشیآما یفقدان الگو ران،یا
یند نیروهای مرکزگرا، مانند عناصر فرهنگیِ فراگیر تمدنی، برآ

و  تگی طبیعی هسته مرکزی فالت ایرانزبانی و تاریخی یا پیوس
جغرافیای سیاسی، مانند افتراقات قومی و  نیروهای گریز از مرکز

نژادی سبب شده تا در اکثر مقاطع، موضوعات سیاسی و امنیتی و 
متوازن ستیابی به توسعه ای یا سیاسی، دهای ناحیهسوگیری

ای وری از عوامل تولید، متناسب با توان منطقه و بهرهای منطقه
خی مناطق کشور را دچار انحراف کند. هرچند در این شرایط بر

های گفته از توسعه پرشتاب و اجرای برنامه دالیل پیش کشور، به
ای که در مواردی تناسبی با مقدورات اکولوژیکی عمرانی و توسعه

اند که خود تعارضات دیگری را بر روند برخوردار شده ،آن نیز ندارند
 توسعه اقتصادی پایدار تحمیل کرده است.

 یرکن ها،پایتختی، تهران مانند سایر اسیس کانوندرباره عنصر 
اساسی در امور اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیکی، فرهنگی و اجتماعی 

ای مکان قابلیت هستههایی مانند ویژگی با وجود .است کشور
ایجاد وحدت و تجانس  ،پایتخت، ارزش معنوی و نقش فرهنگی

 فرهنگی، موقعیت استراتژیک و دفاعی، مصالحه سیاسی، موقعیت
های ارتباطی و مواصالتی کز ثقل جغرافیایی، دسترسی به راهمر

تمرکز عواملی همچون  ،داخلی، شرایط زیست محیطی منطقه
سبب شده تا کارکردی منفی در توسعه اقتصادی  و شدید جمعیتی
جانبه کشور بر جای گذارد تا جایی که خود به  اقتصادی همه

 .[22معضلی بزرگ برای کشور تبدیل شده است ]
 -های تاریخیمدرن در ایران همیشه از نارسائی روند توسعه

متمرکز آن بوده، نظام سیاسی  نوع که تابع ساختاری مدیریت توسعه
وسعه اقتصادی در ایران های تراهبرد و سیاست رنج برده است.
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سیاسی در ایران بوده است و ثر از نوع و الگوی نظام همواره متا
بین وجوه ساخت قدرت سیاسی و توسعه اقتصادی در ایران  عمدتا

-افزایی برقرار نبوده است و در مقاطع معدود استقرار دولت رابطه هم

های مربوطه گرا، موانع زیادی بر سر راه تداوم سیاست های توسعه
 [.21، 4قرار داشته است ]

توان گفت: بینش می« یتیکژئوپل» مولفهدر ارتباط با 
ژئوپلیتیکی به دلیل داشتن تحلیل جامع از فضای درونی و بیرونی 
هر کشور و نیز داشتن نگاه راهبردی به مدیریت سرزمین، توانایی 
ارائه الگوی بومی آمایش و توسعه را دارد. بدون شناخت ژئوپلیتیکی 

ای و جهانی هر فضای جغرافیایی و نیز فضای ژئوپلیتیکی منطقه
ها ها، ضعفدرک درستی از تهدیدها، فرصتتوان به کشوری، نمی

های آن کشور رسید. کشور ایران یک موجودیت جغرافیایی و قوت
و ژئوپلیتیکی با وزن ژئوپلیتیکی خاص است که دارای کُدهای 

های سه گانه )محلی، ملی، ژئوپلیتیکی ویژه خود در مقیاس
 یتیکی دارایای و جهانی( است. برخی از کُدهای ژئوپلمنطقه

وزن ژئوپلیتیکی و قدرت ملی کشور  دهندهکارکرد مثبت و ارتقا 
وزن  دهنده ها نیز کارکرد منفی و کاهشایران هستند و برخی از آن

[. بسیاری از مناطق 11ژئوپلیتیکی و قدرت ملی کشور هستند ]
با دارا بودن  یا منطقه جنوب غرب جنوب شرق ایرانکشور مانند 

امنیتی، دسترسی،  فوق العاده اقتصادی، یهای ژئوپلیتیکظرفیت
 توسعه اقتصادیالمللی واجد کارکردهای ای و بینارتباطات منطقه

در کشور است که تاکنون مورد غفلت واقع شده و یکی از عقب 
مانده ترین مناطق کشور به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و محیطی 

ای ن مایهژئوپلیتیک درواز آنجا که امروزه . [7] دنمحسوب می گرد
، کدهای ژئوپلیتیک کشورها ناگزیر از همراهی یافته استاقتصادی 
ای و جهانی است. ت اقتصادی در مقیاس محلی، منطقهبا تحوال

گرایی و همگرایی  نی در روی آوردن کشورها به منطقهاین دگرگو
 اند، موثر است.جهت گیری اقتصادی داشته ای که عمومامنطقه
های شده از سوی ایران با ظرفیت اتخاذ خارجیهای سیاستراهبرد

ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک آن سازگار و هماهنگ نیست و در تولید 
 .[20] ایران کارایی نداشته است و توسعه اقتصادی قدرت ملی

های کمی و ، از ویژگی«یانسان یایجغراف» مولفهدر خصوص 
وری  رهکیفی جمعیت، به عنوان یکی از ارکان اصلی تولید، به
رفته به  مناسب به عمل نیامده تا جایی که این مزیت کلیدی رفته

نه تنها تهدیدی برای توسعه آینده کشور نیز تبدیل شده است. 
 استده ثیر گذاراتدر ایران  متغیرهای جمعیتی بر رشد اقتصادی

کند. بار تکفل سنین پیر و جوان بلکه اندازه دولت را نیز مشخص می
این هنگامی که متغیرهای  ربرابطه مثبت دارد. عالوه با اندازه دولت 

دازه دولت بر نرخ رشد ثیر انات ،شوندجمعیتی وارد معادالت رشد می
 .[23] شوددار منفی میطور معنیاقتصادی به

به عنوان یکی از عناصر  یستیز هایدرباره مشخصات بنیان

بازتاب ترین توان گفت مهممی «یاقتصاد یایجغراف» مولفه
ناپایداری بنیادهای  ،متغیرهای طبیعی و زیستی ایران، شرایط پایدار

زیستی است و انسان ایرانی در طول تاریخ، حیات خود را با این 
پس از  صد سال اخیر، خصوصات. اما در یکوضع سازگار کرده اس

پذیری بیشتر و تخریب  ورود مدرنیته به ایران، شاهد آسیب
لی این ساختار هستیم و در دوره اخیر این روند تر عناصر اصگسترده

تشدید شده است. علت اصلی بروز شرایط اخیر، عامل سیاست و 
بوم کشور  جای انسان در ساختار جغرافیایی و زیستدخالت نابه

پذیری بنیادهای زیستی، عوارض  ها و آسیباست. این تخریب
تی برای کشور اقتصادی و زیس گسترده اجتماعی، ارتباطی، سیاسی،

 [. 11در پی داشته که ریشه در ناکارآمدی حوزه سیاسی دارد ]
های توسعه بخش حمل و نقل از شاخصپیشرفت در  امروزه

بنای  بخش حمل و نقل به عنوان زیر ازشود و یافتگی محسوب می
بر مبنای  ی کشورهابرده می شود. میزان توسعه استان توسعه نام

عالوه . نامتعادل و نامتوازن است ایههای حمل و نقل جادشاخص
های ای داخل کشور، مقایسه طول شبکه راهبر عدم تعادل منطقه

کشور با کشورهایی از قبیل ترکیه بیانگر سهم اندک ایران از این 
 تیو کم تیفیک یبررسزیرساخت اصلی توسعه اقتصادی است. 

 با دهدیآهن، بزرگراه و جز آن( نشان م)راه، راه یارتباط هایشبکه
های ژئوپلیتیکی پیرامون ایران و حتی تمام حوزه نکهیوجود ا

ای، از طریق فضای کشور به هم متصل های فرا منطقهحوزه
و البته  شودیاد می« پتانسیل ترانزیتی»عنوان شوند؛ که از آن بهمی

ل زمینی نیست؛ در عین حال نق و محدود به پتانسیل ترانزیتی حمل
از این ظرفیت چنان که باید برای توسعه کشور استفاده نشده است 

[1.] 
 یکاربر الگویکار و  ییفضا میتقس یهامولفه ریز درخصوص

 -وی مرکزالگوی حاکم بر سازمان فضایی کشور، از الگین؛ زم
کرده است، به طوری که کلیه ای پیروی پیرامون در توسعه منطقه

مرزی و  ای،ه نیافته و محروم در نواحی حاشیههای توسعاستان
ها، برآیند و بازتابی از این نابرابری اند.مناطق کوهستانی واقع شده

های نظام برنامه ریزی محیطی، اقتصاد سیاسی، نارسایی عوامل
چه سرزمینی و عدم هماهنگی فضایی، بی توجهی به مدیریت یکپار

با وجود  .[5] باشندمر توسعه فضایی میهای متولی در اسازمان
 استانی ریز سیس نهادهای برنامهاها، تاستان هاسناد ملی توسع هتهی

ر مناطق اکث ها و امکانات زیربنایی درشبکه هتوسع ی،و شهرستان
و  یریتیدر سطوح مد یزی فضاییر کشور، نبود فرهنگ برنامه

ی امنطقه هتوسع یریتفقدان وجود الگوی مناسب مد بخش کشور،
در  یارصد توسعه و توازن منطقه یریتکشور، نبود نظام مد در

و  یجهت هماهنگ یاستان فرا سطحی عدم ی،و استان یسطح مل
 به مناطق هبودج یو وابستگ استانی ینب ینهادها ینب یهمکار

و  یهآن، عدم ته یمتینوسانات ق یلآن به دل یداریدرآمد نفت و ناپا
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 1400 زمستان، 1، شماره 4دوره                                                         فصلنامه آمایش سیاسی فضا                   

 یکار مل یمنقش و تقس یفو تعر سرزمینی مل یشآما یطراح
در  هاچالش های مرزی کشور از مهمتریناستانویژه مناطق به

 [.18] شوندها محسوب میفرایند کاهش نابرابری استان
 یزیربرنامه یاییسطوح جغراف ینب یمنطق تناسب» عدم

ای کشورهای در عنوان مشکلی بزرگ در توسعه منطقه، به «توسعه
ای رشد هها از نتایج سیاستتوسعه وجود دارد. این نابرابریل حا

سعه پایدار ها مخالف اصول توآید و این نابرابریقطبی به شمار می
های سیاستاهداف و  و متوازن و عدالت محور است. برخالف

دمات خی از کمبود برخی مناطق و نواح، ای در ایرانتوسعه منطقه
 [.16د ]نبرای رنج میو تسهیالت پایه

 

گیری نتیجه  
اجتماعی ایران، ساخت قدرت سیاسی  -در تاریخ تحوالت سیاسی

. ساختار دولتی و اندبودهو امر توسعه، مدام در حال کنش متقابل 
ثر از ساخت قدرت سیاسی آن است. دولتی اقتصاد ایران متا شبه

ی هادهیپدثر در بروز عامل مو نیتریاصلساخت قدرت سیاسی، 
جمله توسعه اقتصادی بوده است. ناکامی  اجتماعی ایران، از

ی عمرانی، هابرنامهی مختلف توسعه از قبیل هابرنامهو  هااستیس
 ی توسعه صرفاهابرنامهو سایر  هاارانهی، هدفمندی یسازیخصوص

ها، به بازساخت هسته مرکزی قدرت سیاسی انجامیده و نتایج آن
راگیر و پایدار منتج نشده، بلکه موجب به توسعه و رفاه ف تنهانه

افزایش فقر، شکاف طبقاتی، ناامنی اجتماعی، افزایش مطالبات 
نهایت کاهش مشروعیت ساخت مستقر قدرت  اجتماعی و در

ی مختلف ساخِت هامولفهسیاسی شده است. هرچند که ابعاد و 
تنیده هستند؛ لیکن در این قدرت سیاسی در ایران پیچیده و درهم

بُعد جغرافیایی ساخت قدرت سیاسی  هایشاخصو  هامولفهیق، تحق
آن در رابطه با توسعه اقتصادی مورد  هایشاخصاحصا شد و 

که  دهدیمبررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان 
مرتبط با بُعد جغرافیایی ساخت  مولفهتوسعه در پنج  هایشاخص

گذار هستند. از بین تاثیرقدرت سیاسی در توسعه اقتصادی ایران 
ی، اقتصاد یایجغرافی هامولفهمورد ارزیابی، به ترتیب  مولفهپنج 
 یایجغرافنهایت  و در محیطی زیستی، اسیس یایجغراف، کیتیژئوپل
بیشترین اولویت را در ارتباط با وجه  )اجتماع و فرهنگ( یانسان

در ایران دارا  جغرافیایی ساخت قدرت سیاسی و توسعه اقتصادی
 (.4 هستند )جدول

 

 گذار بر توسعه در ایرانتاثیر: امتیازات کسب شده ابعاد ساخت قدرت سیاسی 4 جدول

 رتبه میانه آماره ویلکاکسون مولفه متغیر

بعد جغرافیایی ساخت 
 قدرت سیاسی

 1 59.25 465 جغرافیای اقتصادی

 2 58.57 465 ژئوپلیتیک

 3 58.1 465 جغرافیای سیاسی

 4 55 378 محیطیزیست

 5 52.86 240.5 اجتماع و فرهنگ() یانسانجغرافیای 

ی و میدانی و مدل اکتابخانهی هادادهبراساس نتایج ارزیابی 
بُعد جغرافیایی ساخت  هایشاخصو  هامولفه(، 1نظری )شکل 

قدرت سیاسی در ایران با توسعه اقتصادی ارتباط دارند. از حیث 
جغرافیایی، امکانات محیطی و فضایی توسعه اقتصادی، برای 

دهی سازمانساخت قدرت سیاسی در ایران فراهم است؛ لیکن 
بوده که از  یاگونهبه یاسی،فضا توسط ساخت قدرت س یاسیس

 هستند یتوسعه اقتصاد یاجرا ینهکه بستر و زم یاییغرافعناصر ج
و  یه)کار، سرمایران ا ینظام اقتصاد یدتول یو همه عوامل اصل

در میان  ( در آن قرار دارد، بهره مناسب برده نشده است.ینزم
های جغرافیایی ساخت قدرت سیاسی که روابط مثبت با شاخص

بت جغرافیایی بیشتر توسعه اقتصادی دارند نیز سهم متغیرهای ثا
یاسی ساخت قدرت س ی،اقتصاد است. از حیث عوامل جغرافیای

 داریهسته در حال گسترش سرمایه» یدو بازتول یدتول موجب
تر شدن به فربه یزن ینفت یشده و درآمدها« دولتی( و شبه ی)دولت

انجامیده است. تداوم ناکارآمدی اقتصادی و ناکارآمد  یبخش دولت
رفت  ی، سبب عدم استفاده بهینه و هدرامنطقهقبای رشد پرشتاب ر

های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی کشور شده است. این روند ظرفیت
ی هانهیزمی مضاعف بر اقتصاد کشور، هانهیهزعالوه بر تحمیل 

ی هایهمکارگذاری خارجی یا توسعه اقتصادی از قبیل سرمایه
 اقتصادی را نیز به حاشیه رانده است.

 

از راهنمایی و هدایت، استاد ارجمند جناب  :تشکر و قدردانی

-نیا و جناب دکتر ابراهیم رومینا قدردانی می دکتر محمدرضا حافظ

 گردد.

موردی از سوی : ، تعارض منافعهای اخالقیتاییدیه

 نویسندگان گزارش نشده است.

تمام  :هامنابع مالی/حمایتو سهم نویسندگان 
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 مین شده است.وسط نگارندگان تات های این مقالههزینه

 

 منابع 
 (. سطح1394سجاد. ) ،ربیعی ؛محمد ،دادگر ؛بهمن ،احمدی -1

های کشور بر مبنای یافتگی استان بندی میزان توسعه
ای با استفاده از تلفیق و نقل جاده های حملشاخص
 ،آمایش محیطفصلنامه ، TOPSIS و AHP هایتکنیک

8(29 ،)75-98.  
رابطه متقابل قدرت  ی(. مدل نظر1398. )نیرحسیام ی،الهام -2

 ،یاسیس یایجغراف یهاپژوهش ،یو توسعه اقتصاد یاسیس
4(4)، 111-135 .  

 عبدالرضا. ،راد یفرج ؛محمدرضا ،این حافظ ؛نیرحسیام ،یلهاما -3
با توسعه  یاسیس تیرابطه ساخت امن ینظر نییتب .(1396)

  . 138-121(، 23)7، یمل تیامنفصلنامه  ،یاقتصاد

(. دولت و 1399. )دیوح، یاضیر ؛نیرحسیام ،یلهاما -4
 نیمطالعات ب ،رانیدر ا یتوسعه اقتصاد یاجتماع یاستگذاریس

  .85-120 ،(41)10 ،یدانش راهبرد یارشته
 یهای(. نابرابر1391) حمد.م ،یو شال میلهج ا،ین یتوکل -5

  .15-1 ،(18)5 ،طیمح شیآمافصلنامه  ،رانیدر ا یامنطقه

شناس (. ابن خلدون نخستین جامعه 1390ثقفی، محمد. ) -6
  .شناسانتهران: انتشارات جامعه  .مسلمان

 لیتحل (.1384) .نایروم میمحمدرضا و ابراه ا،نی حافظ -7
 یدر راستا رانیسواحل جنوب شرق ا کیتیژئوپل یهاتیظرف

و توسعه،  ایجغراف هشده(، مجل غفلت ی)فضا یمنافع مل
 و ستانیدانشگاه س ا،یو جغراف نیعلوم زم هپژوهشکد
  .13، ص 6 ه، شمار3سال  بلوچستان،

های جدید (. افق1388حافظ نیا، محمدرضا و کاویانی راد، مراد. ) -8
  در جغرافیای سیاسی. تهران: انتشارات سمت.

فلسفه  (.1393حافظ نیا، محمدرضا و کاویانی راد، مراد. ) -9
  .یجغرافیای سیاسی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبرد

میرقادری، مصطفی و احمدی پور، زهرا. حافظ نیا، محمدرضا؛  -10
ی سیاست و فضا در جغرافیای هاسازی مولفه(. شاخص 1390)

های های جغرافیای انسانی )پژوهشپژوهش سیاسی،
  .134-121(، 42)72جغرافیایی(، 

قادری حاجت، مصطفی و الهامی،  نیا، محمدرضا؛ حافظ -11
مالحظات ژئوپلیتیکی آمایش سرزمین در  .(1399) .امیرحسین

   .)پروژه تحقیقاتی(، تهران 1424افق 
(. نظریه جغرافیایی فلسفه تاریخ. 1395خاکرند، شکراهلل. ) -12

  . 77کیهان اندیشه، شماره 

 یلی(. تحل1392) .هروزلنگ، ش یو وثوق حمد تقیم ،ییرهنما -13
فصلنامه  ،یاسیاز منظر اقتصاد س رانیا یابر توسعه منطقه

  .51-33 ،(39()دی)دوره جد 11 ،ایجغراف

های نو در فلسفه جغرافیا (. اندیشه1387شکوئی، حسین. ) -14
)جلد دوم(. تهران: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتا 

  .شناسی

های نو در فلسفه جغرافیا (. اندیشه1388شکوئی، حسین. ) -15
)جلد اول(. تهران: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتا 

  .شناسی
(. 1394کرامت اله. ) ،زیاری ؛محمد ،ایمیره؛ عارفی. مسلم -16

نامتوازن و تحوالت آن در نواحی جغرافیایی  هبررسی توسع
جغرافیا و پایداری ، موردی: استان لرستان( هایران )مطالع

  .117-101(، 3)5، محیط
ها چرا ملت(. 1392) .عجم اوغلو، داوود و رابینسون، ای. جیمز -17

 های قدرت، ثروت و فقر. )محسنیشهخورند؛ رشکست می
مدحسین نعیمی پور و سید علیرضا بهشتی میردامادی، مح
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