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 چکیده
 که متمرکز بر یمل یتامن ینماموجود در سال یهاپژوهش تالش شده است بر اساس سرفصل یندر ا

ود. ارائه ش یرانا یاسالم یجمهور یمل یتامن یببرآورد ضر یبرا یهستند، مدل یمل یتامن یهامسئله

مدل  یکو  استفاده 0شبکه یلو روش تحل یممحتوا، منطق درخت تصم یلمنظور از راهبرد تحل ینبد

شده  لیهر بُعد تشک ییشد که شامل چهار بُعد است و از حروف ابتدا یمعرف« ناظم»با نام مدل  یمفهوم

پژوهش  ینا یجها است. نتانظام و محرک هاییتظرف ساز،یتکننده، امناست که شامل عوامل ناامن

نقش  انیرا یاسالم یورجمه یمل منیتا یبابعاد در ضر یراز سا یشنظام ب هاییتنشان داد که بُعد ظرف

 یراشد، تأثب یتظرف یشمتمرکز بر افزا یرانا یاسالم یجمهور یمل یتاگر راهبرد کالن امن یندارد. بنابرا

یاسی، س سطح کارامدی نظام یشنسبت به راهبرد مقابله با عوامل ناامن کننده خواهد داشت. افزا یشتریب

 ید،ح تولسط یشدولت، افزا یاجتماع یهو سرما یاسیاعتماد س یشگانه، افزابهبود تعامل بین قوای سه

ات از اقدام یشالمللی، بهای بینسازی ایران در سازمانقدرت اجماع یشنظام انتخاباتی و افزا یمترم

 .شوندیم یمل یتامن یبضر یشموجب افزا یبا عوامل ناامن و مقابله یکنترل

 مدل ناظم ی،مل یتامن یبضر یران،ا یاسالم یبرآورد، جمهورواژگان کلیدی: 

                                                                                                   
 (مسئول یسندهنو) ییاز دانشگاه عالمه طباطبا یاسیعلوم س یدکتر  

 از دانشگاه تهران المللینروابط ب یدکتر** 

 
 09شماره مسلسل   0077 پاییز  سومشماره  وچهارم سال بیست فصلنامه مطالعات راهبردی 

1. ANP 
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 مقدمه
ز ا یکیهمواره  یداربه صتتتورت پا یمل یتاز امن یبه ستتتطح مطلوب یتابی دستتتت یتالش برا

به دو نوع نگاه بوده استتت. با توجه  یاستتیستت یهاراهبردها و اهداف کالن نظام ترینیاصتتل

 یداتدکه ناظر بر ته یسلب یدگاهادعا کرد که د توانیم ی،مل یتامن ۀبه مقول یجابیو ا یستلب 

ورها را به کش یمل یتامن گذارانیاستنظر س یشتری،ب یتبا فور شتود، می یفتعر یمل یتامن

 ۀجنب یشترمضتاعف، در حال حاضتتر، ب  یترغم اهمبه یجابی،و مطالعات ا کندیخود جلب م

 یاستتینظام ستت یتظرف یشدارد و معطوف بر افزا یدر جوامع روشتتنفکر یو نظر یمطالعات

کرد.  دنبال ینو نو یسنت یکرددر دو رو توانمیرا  یمل یتمطالعات امن یگر،د ییاز سو است.

دارد  ینظام ۀاست و جنب یغرب یدر کشورها یمطالعات راهبرد یپاهم یباًتقر یستنت  یکردرو

 رستتتدینظر مداشتتتته و به  یمل یتکالن نگر به جوانب مختلف امن یدید یننو یکرداما رو

جامع با مالحظه همه ابعاد  گتاه نوع ن ینبته ا  یگر،از هر زمتان د  یشب ی،کنون یچیتد  پ یتای دن

 است. یازمندو ... ن یبریسا یطی،مح یستز ی،اجتماع ی،اقتصاد یاسی،س ی،نظام

آکنده  یرانا یاسالم ینظام مقدس جمهور یرامونیپ یایدن ی،آغاز گام دوم انقالب استالم  در

شتتدن  تریموخ  دربار یتامن  حوز پژوهانیندهمختلف استتت و آ یهاها و بحراناز آشتتوب

 یتامن یرانو مد گذارانیاستستال گذشته، س  07در طول  ینکه. با ادهندیاوضتاع هشتدار م  

 ۀر منطقثبات د یمختلف بگذرند و کشور را به کشت یهااز سد بحران اندکشور توانسته یمل

و  یلم یتامن یداتبه تهد یژهت وبدل کنند، اما الزم است به صور یاناآرام و متشنج غرب آس

 یق،قد یاتوجه نمود و با برنامه یداتمواجهه و مقابله با آن تهد یبرا ینظام اسالم هاییتقابل

 کرد. یجادرا ا یمل یتامن یبضر یشافزا ایالزم بر هاییآمادگ

است  یفتوصقابل  یعمدتاً ذهن هاییبنداست که برحسب درجه یفیک اییدهپد یمل امنیت

 هاییچیدگیبه پ . با توجهکنندیم یفو خطرات تعر یداتو اغلب آن را به صورت نبود تهد

 زیناگر یامدهایابعاد مختلف جامعه، که از پ یدگیتنمعاصتتر و درهم یایدر دن یبشتتر یزندگ

 ازینگر و جامع نکالن یدر کشور به نگاه یمل یتاست، مطالعات امن یددر عصتر جد  یزندگ

نظرانه تنگ یهاعبور دهد. نگاه رویشِستتخت و نرم پ یداتور را از معرض تهددارد تا کشتت

 ازهایین یصتتحنه، قطعاً جوابگو هاییتواقع گرفتنیدهو ناد یمل یتبه مطالعات امننستتبت 
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 یمل تیامن یداتدر مبارزه و مقابله با تهد یتموفق عدمو  یکشتور نبوده، به سردرگم  یکنون

مطرح  یمل یتستتتطح امن یکه برا ییفارغ از ادعاها یت،ضتتتعو ینمنجر خواهد شتتتد. در ا

را برآورد کرد، وجود نداشته و  یمل یتکه توستط آن بتوان ستطح امن   یمدل جامع شتود، یم

وجود  یدکه تهد یمقاطع درمتمرکز بوده و  یدموجود، اغلتب بر کنترل تهد  یذهن یهتا متدل 

 پژوهش تالش ینبرخوردار هستتتند. در ا یمطلوب یتیکه از ستتطح امن کنندیندارد، تصتتور م

از  یشتتگیریارائه شتتود تا ضتتمن پ  یمل یتامن یببرآورد ضتتر یبرا یمدل جامع شتتودیم

ا در کشتتور ب یمل یتامن یتوضتتع یستتهامکان مقا نگری،یو ستتطح نگرییکل نگری،یبخشتت

 فراهم شود.  یندهو آ گذشته یهازمان

که توستتط پژوهشتتکده   «یرانا یاستتالم یجمهور یمل یتامن ینماستتال» رستتد،ینظر م به

نگر و نگاه کل یکو منتشتر شده است، با   ینتدو 0900تا  0900از ستال   یمطالعات راهبرد

در  یبه برآورد تحوالت راهبرد یمل یتمطالعات امن یننو یکردجتامع و بتا استتتتفتاده از رو   

. در پردازدیم یانداز آن در سال آتدر هر ستال و چشم  میاستال  یجمهور یمل یتامن یطمح

 یبرا ینما، مدلموجود در سال یمل یتامن یهاپژوهش تالش شده است بر اساس مسئله ینا

ارائه شود. با توجه به موارد مذکور، سؤال  یرانا یاسالم یجمهور یمل یتامن یببرآورد ضر

 و سطح یرانا یاسالم یجمهور یمل منیتا یببرآورد ضر یپژوهش معطوف به چگونگ ینا

آن  یراب یپاسخ یو پنل خبرگ یمل یتامن ینماسال یمحتوا یلشده با تحل یآن است که سع

 ارائه شود.

 

 پژوهش پیشینهالف. 
و  یراندر ا یو مطالعات یپژوهشتت یهاآن مملو از تالش یتاهم یلبه دل یمل یتامن موضتتوع

و  یداتبرآورد تهد یدشتتتناستتتی،معطوف به تهد یقاتاز تحق یشتتتتریجهان استتتت. حجم ب

جم ح یجابیا یدگاهاست. د یستلب  یدگاهدهنده غلبه داستت که نشتان   یداتتهد بندییتاولو

گرفته مطالعات صتتورت ینتر. در ادامه مهمدهدیم تصتتا از مطالعات را به خود اخ یکمتر

 .شودیمرور م
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تالش  یخانعبداهلل یعل ،«یمل یتستتتنجش امن یبرا اییوهشتتت AHP»با عنوان  یامقاله در

ارائه کند که شتتامل پنج مرحله استتت. مرحله  یمل یتستتنجش امن یبرا ینموده استتت روشتت

به محاس یاتعمل یق،تحق یارهایو مع هاینهگز یزوج یسهمقا ی،درخت ستلسله مراتب  یمترست 

مورد  یمل یتامن یداتکه به کمک آنها تهد ی،ستتتازگار خو نر یتحستتتاستتت یلها، تحلداده

 (. 000: 0907 ی،خانسنجش قرار گرفته است )عبداهلل

 گانگییکامران  یدتوسط س «یمل یتاز امن یستماتیکو س یارائه مدل مفهوم»با عنوان  ایمقاله

منتشتتر شتتده استتت.  یعصتتنا یو مهندستت یریتدر فصتتلنامه پژوهشتتنامه مد ییعبا یستتاو پر

 یراب یاضیر یمدل ی،مل یتمفهوم امن ازیسیمقاله تالش کرده اند با کم یندر ا یستندگان نو

هر بُعد  یشتتتده و برا یمبه پنج بُعد تقستتت یمل یتمقاله، امن ین. در ادستتتنجش آن ارائه دهن

 ی،یاسدولت، مشارکت س یت)امن یاسیس یتشتده است. ابعاد شامل امن  یمعرف ییهاشتاخ  

از  ییشگیر)پ ینظام یتکاال و خدمات(، امن یعتوز ی،)رشد اقتصاد یاقتصاد یتاحزاب(، امن

 یناهنجار ی،منتازعتات قوم   یتت، هو بحران) یاجتمتاع  یتت در جنتگ(، امن  یروزیجنتگ، پ 

 یت. در نهاباشتتتدیمنابع آب، جنگ منابع( م ی،)آلودگ محیطییستتتتز یتت (، امنیاجتمتاع 

 یشنهادرا پ یمل یتامن یبها، روش سنجش ضرساده همه شاخ  یبا جمع جبر یستنگان نو

 (.05: 0900 یی،و عبا یگانگیاند )داده

 لیبا روش تحل یرانا یاسالم یجمهور یمل یتامن یداتتهد بندییتاولو»با عنوان  پژوهشی

قاله، ابتدا م ینمنتشر شده است. در ا یاریبخت ینو حس یانصالح یتوستط عل  «یمراتبستلستله  

 ،یفرهنگ تتتیاسیس ی،اطالعات تتتیدر ابعاد مختلف نظام یاسالم یجمهور یرامونیپ یداتتهد

 ی،مراتبلهسلس یلشده و سپس، با استفاده از روش تحل یبنداحصا و دسته یطیو مح یاقتصاد

 جیبر نظرات خبرگان مشتخ  شتتده است. نتا  یمبتن یداتتهد ینهرکدام از ا یتوزن و اهم

 ،یبریسا یداتتهد یسم،ترور و ترور ی،و نفوذ اطالعات یجاستوست   یتاز اولو یحاصتل حاک 

است  یتو بحران هو یاجتماع هاییبآس ی،و اقتصتاد  ینظام ادار یبحران ناکارامد یم،تحر

 (.100: 0900 یاری،و بخت یا)صالح ن

 یاسالم یجمهور یمل یتامن یاحتمال یداتتهد بندییتو اولو ییشتناستا  »با عنوان  پژوهشتی 

ارائه شتده است.   یشتان و همکاران ا یانرحمان یتوستط مهد  «یندهآ یهادر مقابله با جنگ یرانا
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 یتامن یو فرارو یاحتمال یداتتهد یو احصا ییپژوهش تالش شتده استت با شتناستا     یندر ا

 کیاز تکن یداتتهد بندییتو جهت اولو یاکتشتتتاف یعامل یلان از تحلیرا یاستتتالم یجمهور

 یعامل لیحاصل از تحل یجبهره گرفته شود. نتا یفاز یطدر مح یکورو یارهچند مع گیرییمتصتم 

در  یداتنشتتان داده استتت که همه تهد  یاستتالم یجمهور یتامن یاحتمال یداتوط به تهدمرب

 -یاجتماع یداتتهد ی،ادار -یاقتصتتتاد یداتتهد یتی،امن -ینظام یداتشتتتش عتامتل )تهتد   

مجموع  و در ( قرار گرفتهمحیطییستو منابع ز یبریسا یداتتهد یاسی،ست  یداتتهد ی،فرهنگ

 یکورو یکحاصل از تکن هاییافتهبر اساس  یناند. همچننموده یینرا تب یانسدرصتد کل وار 00

 اند.اول و دوم قرار گرفته ایهدر رتبه یتیامن -یو نظام یادار -یاقتصاد یداتتهد ی،فاز

سط الملل تو یندر نظام ب یتامن یندهمدل مطلوب آ یو اعتبارسنج ینبا عنوان تدو پژوهشتی 

پژوهش از  ینمنتشتر شتده است. در ا   یو  حستن خداورد  یمبررضتا ست   یبی،تهذ یعلخادم

را  لالملیندر نظام ب یتامن یندهآن مدل مطلوب آ یجمضتتمون بهره گرفته شتتده و نتا  یلتحل

مسائل  ی،مستائل جامعه مدن  محیطی،یستت .  مستائل ز داندیم یرشتامل شتش مضتمون فراگ   

 یاجزا ی،فرهنگ ییمگرامستائل حضتور زنان، مسائل حقوب بشر و مسائل ه   یدار،توستعه پا 

 (.0: 0900و همکاران،  تهذیبییمدل مطلوب هستند )عل یاصل

کرده  دیجاا یتستنجش سطح امن  یبرا یمدل یر،کانادا با استتفاده از پنج مت   یدفاع مل وزارت

 یآزاد یهاآن از شتتاخ  یریگاندازه یاستتت که برا یحکمران یفیتک یرمت  یناستتت. اول

و  یمدن یسطح فساد، مشارکت زنان، آزاد ی،، ستطح دموکراست  حکومت یمطبوعات، کارامد

وم د یر. مت کندیحکومت استتتفاده م ییپاستتخگو یزانو م نقانو یتحاکم یاستتی،حقوب ستت

درآمد  ی،ناخال  داخل یدتول یهاسنجش آن از شاخ  یاستت که برا  یاقتصتاد  یتوضتع 

 ی،گذارتورم، قدرت مقررات ینی،ج یبضتر  ی،خارج یممستتق  گذارییهسترما  ی،ناخال  مل

است  یسطح توسعه انسان ومس یر. مت کندیکار زنان استفاده م یروین یزانتجارت و م یآزاد

ر نام دنرخ ثبت ی،به آب و فاضتتالب بهداشتتت یدستتترستت یرهایستتنجش آن از مت  یکه برا

تفاده اس نوزادان یرومو مرگ یمخارج بهداشت یتی،توسعه جنس یی،غذا یتامن یی،مدارس ابتدا

 میدا یهاآن از شاخ  یریگاندازه یاست که برا یتیجمع یژگیو یرمت  ینشده است. چهارم

استفاده شده است.  یترشد جمع ی،و مذهب یتنوع نژاد یت،مهاجرت، تراکم جمع ی،به زندگ
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ابل ق ینسطح زم یهاسنجش آن شاخ  یاست که برا یستت ز یطپنجم مربوط به مح یرمت 

استفاده  هایندهمصرف سوخت جامد، سطح جنگل و سطح آال یدشدنی،کشت، منابع آب تجد

 (.Carment, 2010: 74-77شده است )

وسط ت یکاستراتژ یلدر مجله تحل «یریت: مفهوم ، سنجش و مدیمل یتامن»با عنوان  ایمقاله

 یمل یتجامع از امن یفیمقاله تالش شده که تعر ینمنتشتر شده است. در ا  یچندرا و بونستل 

مقاله  ینها، ارائه شود. در اشاخ  یریتشده و نحوه مد یارائه شده، نحوه سنجش آن معرف

شاخ  سنجش دارند.  یکاز آنها  یکشتده استت که هر   یفهفت بُعد تعر یمل یتامن یبرا

 یتمنا ی،اجتماع یهبا ستترما یاجتماع یتامن ی،ناخال  داخل یدبا ستترانه تول یاقتصتاد  یتامن

با  محیطییستز یتامن ی،به زندگ یدبا ام یبهداشت یتکودکان، امن یهبا نرخ ستو  ت ذ  ییغذا

 یبا ستتطح دموکراستت یاستتیستت یتامن یت،با احستتاس امن یفرد یتامن یدپذیر،منابع آب تجد

 یتشتده هر کشور در هر شاخ ، سطح امن . محققان با جمع نمرات نرمالشتود یم یدهستنج 

 (.Chandra & Bhonsle, 2015: 351) کنندیآن کشور را برآورد م یمل

ر ب یران،ا یاسالم یجمهور یمل یتسنجش امن یبرا یمقاله حاضر تالش شده است، روش در

انعکاس داشته است، ارائه شود. روش  یمل یتامن ینماکشور که در سال یتیاساس مسائل امن

 رایمذکور است ز یهااز مدل یشتریب یتجامع یدارا بودن،یو مل یعالوه بر بوم یشتنهادی پ

. روش سنجش یداتبر تهد یاکشتور متمرکز هستتند    هاییتبر ظرف یاموجود  یهاهمه مدل

 المللیینب یموجود در نهادها یهاداده یونیرگرستت یلبر استتاس تحل یزمذکور ن یهادر مدل

 یآمار یلمتوستتتط از منظر تحل یها، از اعتبارتعداد محدود نمونه یلاستتتت کته البتته به دل  

مواقع، از  یممکن است در برخ یزن المللیینب ادهایموجود در نه یهابرخوردار هستند. داده

 برخوردار نباشد. یدقت کاف

 

 موضوع یاتو ادب شناسیمفهومب. 
ه است که، ب ییهااز جمله واژه یت. امنیستن یاردر اخت یمل یتجامع و کامل از امن تعریفی

 یرمتنوع و مت  یال،س یمفهوم یدارا یگر،د یهاواژه یها با بعضشباهت یلحاظ داشتنِ برخ

 یفیتعر ۀاستتت که ارائ یعی. طبشتتودیرا شتتامل م یو اجتماع یاستتت و ابعاد مختلف فرد
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 007از  یشب  یدشتتتوار استتتت. اصتتت ر افتخار یکار یممفاه گونهینا یکامل و جامع برا

به  توانیم یتامن یفتعار ینتررا احصتتتا کرده استتتت. از مهم  یتز امنمختلف ا یفتعر

اشاره « است یو روان یماد یتکه ناظر بر امن یمنیاحساس ا» یا« از ترس یاحستاس آزاد »

(، احساس ینیع یترا حفاظت در مقابل خطر )امن یتبوزان، امن ی(. بر0900ی،کرد )افتخار

 یف( تعریشتتتخصتتت  هاییافت)اعتمتاد بته در   یتد از ترد یی( و رهتا یذهن یتت )امن یمنیا

 ابییجو ا یگفت که دو نوع گفتمان سلب توانیطور خالصه، م(. به01: 0900)بوزان، کندیم

 در نیادینب یکلمات« ارزش»و  «یدتهد» ینکهوجود دارد. با توجه به ا یتت در مطتالعتات امن  

فتمان شود، به گ یرا و تفسمعن« ارزش» ۀبا استفاده از کلم یتاست، اگر امن یتیمطالعات امن

ده است پرداخته ش یتامن یمعنا شتود، به گفتمان سلب  «یدتهد» ۀو اگر در برابر کلم یجابیا

وجود دارد. درواقع  یزن یمل یتدر مطالعات امن بندییمتقستت ین(. هم00: 0901 ی،)افتخار

را  تیبنا دارد امن شود؛یم یلتشک یتبه امن «یمل»  شدن واژکه از اضافه یمل یتامن مفهوم

 ملت مورد بحث قرار دهد.   -دولت یک  دربار

ح و واض یفندارند تعر یلتما یتیامن گذارانیاستها، حاکمان و ساز موارد، دولت یاریبس در

هوم و مف یدهمنافع خود را ستتنج یط،ارائه دهند، تا بتوانند متناستتب با شتترا یتاز امن یدرستتت

به  ،یستن یندشتتانکنند و هرآنچه را که خوشتتا یفبازتعر یشرا متناستب با منافع خو  یتامن

 د؛ینکسب نما یهر نوع اقدام یالزم را برا یتمطرح کنند و مشروع یمل یتامن لۀعنوان مستئ 

 یبرا یعو جام یقدق یفتعار یتیتوجه کرد که الزم است متفکران و راهبردشناسان امن یداما با

تالش کرد که در حد  یدبا یندر ذهن خود داشتتتته باشتتتند. بنابرا یمل یتو امن یتامن یممفاه

از  یاریارائه داد. بستتت یمل یتتر از مفهوم امنو هرچته کتامتل    تردقیقهرچته   یفیتوان، تعر

 یفعاراز ت یبخش تعداد ینارائه کنند. در ا یفیتعر یمل یتامن یاند برامتفکران تالش کرده

 :شودیذکر م

دولت استتت که هدفش  یاستتتآن بخش از ستت یمل یتامن ستتیمونی، و فرانکان باور به •

 ییاتح یهاگسترش ارزش یاحفاظت  یبرا المللیینو ب یمل یاستی مستاعدت ست   یجادا

 (.09: 0900در مقابل دشمنان موجود و بالقوه است )قنبرلو،  یمل
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استتت که درصتتورت عدم   یتامن یدارا ییتا جا یمعتقد استتت که هر ملت یپمنوالتر ل •

نباشتتد و اگر در معرض چالش  یمحور یهابه جنگ مجبور به رهاکردن ارزش توستتل

 (.00: 0907 ی،ها را حفظ کند )نصردر جنگ آن یروزیبتواند با پ یرد،قرار گ

 یراب یرشپذقابل یحفظ راه و روش زندگ»را  یمل یتکانادا  امن یکالج دفاع مل یفتعر •

امر  ین. اکندیم یفتعر« شتتتهروندانمشتتتروع  یو آرزوها یازهامردم و مطابق با ن ۀهم

 یاستتی،ستت یهاارزش یو نابود یداخل یبرانداز ی،فشتتار نظام یااز حمله  ییشتتامل رها

و  ای)صتتالح ن« هستتتند یضتترور یزندگ یفیتک یکه برا شتتودیم یو اجتماع یاقتصتتاد

 (.150: 0900 یاری،بخت

استتت و اصتتوالً  یمنیا یو ماد یروان یبشتتامل تعق یمل یترابرت ماندل، امن یدهبه عق •

از خارج،  یناشتت یممستتتق یداتاستتت تا از تهد یمل یهاحکومت هاییتجزو مستتئول

شهروندان خود ممانعت به عمل  یزندگ یوهو ش ینظام شهروند ها،یمرژ ینسبت به بقا

 (.19: 0900آورند )ماندل، 

افراد در  یقتتابتتل قبول برا یحفظ روش زنتتدگ یمل یتتتبوزان، امن یفبر استتتاس تعر •

 یا یاز حمالت نظام ییاست و شامل رها یگرانمشروع د یالتو تما یازهابا ن یسازگار

 یو اجتماع یاقتصاد یاسی،ست  یهاارزش یشاز فرستا  ییو رها یداخل یاجبار، برانداز

 (.05: 0909 ی،زند یاباست )غرا یاساس ی،زندگ یفیتک یاست که برا

 

 جابیی( و اید)فقدان تهد یستتتلب یکردناظر بر دو رو توانیم یزرا ن یمل یتمذکور از امن یفتعتار 

 یرز دهد، به صورت یحرا توض یدگاهکه بتوان دو د ینسبتاً جامع یفها( دانست. تعر)کسب ارزش

ملت در برابر  -دولت یک یاتیح یهاداشتتتن ارزشنگه مصتتون یمل یتامن: »شتتودیم یشتتنهادپ

 «.ن استآ سازیتامن یهاو ارزش یاسینظام س هاییتظرفدات بالقوه و بالفعل با استفاده از یتهد

 یکدر  یتسطح امن توانیاستت که به کمک آن م  یاستنجه  یمل یتامن یبپژوهش، ضتر  ینا در

و  شودیم یفتعر 077در بازه صفر تا  یبضر ینداد. ا یشنما یو عدد یکشتور را به صورت کم  

از عدم وقوع حوادث  ینانو اطم یشترب یتدهنده امنباشتد، نشتان   تریکنزد 077به  یبهرچه ضتر 

و  هستتت»به صتتورت   یتکه امن ها،یلاز تحل یاریبرخالف مفروض بستت یعنی. ستتتکننده اناامن
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 تیپژوهش امن یندر ا شود،یم یفتعر «یناامن یا یتوجود امن» یو به معن «یکصتفر و  » ،«یستت ن

امل( ک یدارد و در بازه صفر )ناامن یچندارزش یتیماه یتماععلوم اج یماز مفاه یاریمانند بست  یمل

 یتمنا ینکه. ضمن اگیردیقرار م یفط یناز ا یادر نقطه یمل یتامن یب(، ضرملکا یت)امن 077تا 

 یتامن ینشتتود که دارا یافتدر جهان  یکشتتور یچه یدهمواره در حال ارتقا استتت و شتتا  یمل

 باشد. یصددرصد

 ،یمل یتامن یبستنجش ضر  یهاشتاخ   ییو شتناستا   یمدل مفهوم یینتع یپژوهش برا ینا در

حوزه  یندر ا یگرد یاتنظر یلفراتحل یکته بته نوع   یدو چتارچوب نظر  یتب تالش شتتتد از ترک

و  شودیشناخته م «یاسیس یسکنقشه ر»موارد با عنوان  یناز ا یکاستت، استفاده شود.   یمطالعات

 یریتاز مد یتامن ی،چارچوب نظر یندر ا. دهتد یرا پوشتتتش م جودمو یتات از نظر یتاری بستتت

با خطر  یشترب یی. کشورهاشودیم یناش یو خارج یداخل یهاو تنش یاجتماع ییراتت  یزآمصلح

 یداخل هاییشدر پو یکم یریپذداشتتته و از انعطاف یمحدود یتروبرو هستتتند که ظرف یناامن

هستند  یفکنند، ضع یجادرا ا یتمنکه بتوانند ا سازییتعوامل امن ینکهبرخوردار هستتند. ضتمن ا  

(Marsh, 2021 در جدول شماره .)از مدل نشان داده شده است. یاخالصه 0 

 
 : خالصه مدل نقشه ریسک سیاسی0جدول 

متغیرهای 

 مدل
 هاشاخص ابعاد یا تعاریف

 

 

 

 

 

 

 یریپذو انعطاف تیظرف

ساختار سیاسی که در انواع 

های اقتدارگرا یا در حال سیستم

های انواع سیستمگذار یا 

و حتی در برخی از  ترکیبی

 شود.ها مشاهده نمیدموکراسی

 حاکمیت قانون

 حقوب مالکیت

 حاکم نخبگان بازبودن انتخاب

شده )محدودیت نخبگان حاکم و قدرت اجرایی کنترل

 و قضایی( چک و باالنس توسط قوای تقنینی

 سیاسی فرآیندهایمشارکت مردم در 

 بوروکراسی بودنایحرفه و طرفیبی
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ظرفیت 

 کشور

 ظرفیت اقتصادی )فقدان

 برای اقتصادی هایفرصت

 بالقوه( شورشیان

 برابری و عدالت توزیعی

و فقدان امکان  اجتماعی و اقتصادی روابط پیچیدگی

 بین مردم قطبی دو ساده بندیطبقه

 هماندعقب اقتصادهای در متقاطع سیاسی هایوابستگی

 هانیناگ ت ییر برای خا  نخبه هر پتانسیل کاهش برای

 هاسیاست

های اقتصادی برای مردان جوان و کاهش امکان فرصت

تر آنها به عنوان سرباز توسط جذب و نگهداری ارزان

 مخالفان و رقبا

 

 هاشوک

هایی که باعث عدم تعادل شوک

سیستم شده و به عنوان 

ای بر بستر مهیای ناامنی جرقه

 کندعمل می

 گذاریاشتباهات سیاست

 بالیای طبیعی

 شوک ناشی از وقوع حوادث در کشورهای همسایه

 وقوع جنگ

 

قدرت 

 حکومت

 توانندی که میسازامنیتعوامل 

مانع ناامنی شده یا در فاصله 

 کوتاهی امنیت را برگردانند

 و امنیتی برای کنترل آشوب قدرت نظامی

 مشروعیت نظام سیاسی

 همکاری مؤثر کشورهای دیگر و متحدان

 

علل  استتت که یافتهانعکاس « شتتکننده یهاتوستتعه و دولت یت،امن»با عنوان  یدر کتاب یگرمورد د

 از مدل یاخالصه یردر جدول ز .کندیم یرا بررس یافتهشتکننده و توستعه ن   یهادر دولت یناامن

 (.Carment, Prest & Samy, 2010: 77) نشان داده شده است
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 شکننده یهاتوسعه و دولت ت،یامن: خالصه مدل 2جدول 

 هاشاخص ابعاد یا تعاریف متغیرهای مدل

 

 

 

 

 

 

 داخلیعوامل 

میراث ج رافیایی 

 نامناسب

 آب و هوای نامطلوب

 کیفیت نامطلوب زمین و کاهش تولید کشاورزی

 ماالریازا مثل محیط بیماری

 فقر منابع معدنی

 تعارضات تاریخی

 تعارض نژادی

 تعارض مذهبی

 وجود نهادهای سیاسی کارامدتر در تاریخ یک ملت

های سیاست

نامناسب دولت در 

 اقتصاد کالن

 سیاست مالیاتی

 نابرابری، عدالت توزیعی و یارانه

 های عمومیهزینه

مسائل جامعه و 

 های اجتماعیگروه

 تبعیض سیاسی

 بزرگ و تقریباً برابریا مذهبی دو گروه قومی وجود 

 وجود تعداد زیادی از پناهندگان یا آوارگان

 

 

 عوامل خارجی

 

 

 با منشأ خارجی

 وقوع خشونت در کشورهای همسایه

 پراکندگی اقوام در دو سوی مرزها

 های تروریستیقرارگرفتن کشور به عنوان هدف گروه

 یافته فراملیسازمانفعالیت باندهای بزرگ جرایم 

 با منشأ داخلی

 سیاست تکثیر سالح و فشار رقیبان

 های آزادی بخشهای اپوزیسیون و ارتشوجود گروه

 نق  در تجارت باز با کشورهای همسایه

 رگیرید از جلوگیری و گریمیانجی پیشگیرانه برای ضعف دیپلماسی
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کرد که دربردارنده حداقل چهار بُعد  یجادا یمفهوم یمدل توانیکور، مابعاد دو مدل مذ یببتا ترک 

 ینباشتتد. در ا« شتتوک یامحرک »و « حکومت یتظرف» ،«ستتازیتامن»، «کنندهناامن»شتتامل  عوامل 

 که شتتامل شتتودیم یمعرف« ناظم»با نام مدل  یمدل مفهوم یکابعاد چهارگانه،  یبپژوهش با ترک

 نشان داده شده است. 0حروف اول عبارات در ابعاد چهارگانه است. مدل ناظم در شکل شماره 

 

 
 برای برآورد ضریب امنیت ملی« ناظم»: مدل مفهومی 0شکل 

 

 ستمیو خارج از س یاجتماع یستمکننده در درون سشده است که عوامل ناامن یددر مدل مذکور تأک

که کشور از  یعوامل در صورت ین. ادهندیم یشرا افزا یناامن یسکوجود دارند که ر یاجتماع

 سازتیعوامل امن ینکه. ضمن اشوندیم یبرخوردار باشد، خنث یمناسب یریپذو انعطاف یتظرف

امل کشور مناسب نباشد و عو یتکه ظرف یرا برگردانند. در صورت یتو امنوانند به کمک آمده تیم

 .دوش یباعث بروز ناامن تواندیشوک م یامحرک  یکعمل نکنند، وقوع  یهم به خوب سازیتامن

 

 پژوهش روشج. 
ت و اس ییبوده و بر اساس هدف از نوع مبنا یفیداده به صورت ک یتپژوهش بر اساس ماه این

منطق  یباز ترک یمل یتابعاد امن یسازمدل یبوده و برا یاستنباط یمحتوا یلراهبرد آن تحل

 یساعت لهیبه وس یاشبکه یلشبکه  استفاده شده است. روش تحل یلو روش تحل یمدرخت تصم

  یراتبمسلسله یلروش تحل یمشبکه تعم یلشد. روش تحل یشنهادپ 0005سال  رزاوا د یو تاک

 ظرفیت کشور اامن کنندهن عوامل ساز  عوامل امنیت

 محرک و شوک



 09  ی...مل یتامن یببرآورد ضر

طح س یککه در  یعناصر یااثرگذارند  ییسطوح باال یرو یینیکه سطوح پا یاست. در موارد

شبکه  یلاستفاده کرد. تحل یمراتباز روش سلسله توانینم یگرد یستند،قرار دارند، مستقل از هم ن

 یجهارد و در نتند یازن یمراتباست، اما به ساختار سلسله یمراتبل سلسلهیاز تحل ترییشکل کل

و تعامالت و  دهدینشان م یامختلف را به صورت شبکه سطوح ینب تریچیدهروابط پ

 یانم یاز روابط عل یناش یها. وزنگیردیها را در نظر مو شاخ  یارهامع یانم یبازخوردها

 یساترسوپرم ین. ادهدیرا م یهاول یسسوپرماتر یک یلتشک شههر خو یعناصر در کنار وزن درون

 سیسوپرماتر یعناصر با استفاده از شکل حد ییوزن نها یتموزون شده و در نها یبه روش خط

 (.00: 0909 یبی،)حب آیدیموزن به دست م

مناسب آنها در ذهن  یتر و سازماندهکوچک یهامسائل به بخش یمتقس یبرا یمتصم درخت

از  سریکی یاحتمال یجاز نتا یانقشه یم. درخت تصمباشدیحل بهتر مسائل م یبرا گریلتحل

ا ت دهدیسازمان اجازه م یافرد  یککه به  یمرتبط به هم است به طور هایینهگز یاا هانتخاب

 یبرا توانیم یمبسنجد. از درخت تصم یااحتماالت و مزا ها،ینهرا از لحاظ هز تملاقدامات مح

 ی،فاده کرد )اصفهاناست کند،یم بینییشرا پ ینهگز ینبهتر یاضیاتکه بر اساس ر یتمیالگور یمترس

0900 :19.) 

ح شده و سط یبشبکه ترک یلبا روش تحل یمدرخت تصم یپژوهش منطق احتماالت ینا در

. قرار گرفته است یبندرتبه یارهایاز مع یکیخود به عنوان  یهاخبرگان به قضاوت یناناطم

 یسندگان)نو یو پنل خبرگ یمطالعه اسناد یقاز طر یزپژوهش ن یندر ا یازاطالعات مورد ن

و  یارهامع یتاهم یزانقضاوت در خصو  م ی،است. در پنل خبرگ هشد یآورنما( جمعسال

 .است یرپژوهش به صورت ز ینها انجام شده است. مراحل انجام اشاخ 

 یاتاز ابعاد مدل ناظم بر اساس محتو یکدر هر  یمل یتمسائل امن ینترمهم یاحصا •

 ؛یمل یتامن ینماسال
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 ؛بر اساس نظرات خبرگان یمل یتاز ابعاد امن یکهر یتو ارجح یتاهم یینتع •

از ابعاد مدل ناظم  یکنما در هر سال یهااز شاخ  یکهر یتو ارجح یتاهم یینتع •

 ؛بر اساس نظرات خبرگان

 بیسنجش ضر یبرا یسیژنافزار سوپردها در نرمابعاد مدل ناظم و شاخ  یمدلساز •

 ی.مل یتامن

 یو عدد یبه صورت کم  یمل یتامن ینماسال یفیک یپژوهش تالش شده است محتوا ینا در

افزار که در نرم یمل یتامن یببرآورد ضر یپژوهش برا ینا یشود. مدل مفهوم ییبازنما

 ت.نشان داده شده اس 1در شکل شماره شده،  یسازمدل

 

 مدل ناظم برای برآورد ضریب امنیت ملی .1شکل
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چهار بُعد است.  یپژوهش دارا یندر ا یمل یتکه ابعاد سنجش امن دهدیشکل مذکور نشان م

چهار بُعد با هم رابطه  ینها. او شوک سازیتنظام، عوامل امن هاییتکننده، ظرفعوامل ناامن

 تیاهم یزانوجود دارد. خبرگان عالوه بر اعالم م یرشبکهز یک یزاز ابعاد ن یکداشته و در هر 

که برگرفته از منطق روش درخت  کنندیاعالم م یزبه قضاوت خود را ن ینانسطح اطم بُعد،هر 

نشان  9نظام به عنوان نمونه در شکل شماره  هاییتمربوط به بُعد ظرف یرشبکهاست. ز یمتصم

 داده شده است.

 
 های نظام در مدل ناظم: بُعد ظرفیت9شکل
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مسئله به عنوان  یاموضوع  00نظام است،  هاییتدر نمودار مذکور که مربوط به بُعد ظرف

خبرگان عالوه بر قضاوت در خصو   یزن ینجااند. در انظام مطرح شده یتظرف یهاشاخ 

 .ندکنینسبت به قضاوت خود اعالم نظر م ینانهر شاخ ، در خصو  سطح اطم یتاهم یزانم
 انینمسئله و سطح اطم یاشاخ   یک یتمرحله بعد، خبرگان نظر خود در خصو  وضع در

ر مسئله د یاآن شاخ   یتقضاوت هم وضع ی. مبنانمایندینسبت به قضاوت خود را اعالم م

 یتاست. در واقع، وضع یرانا یاسالم ینظام مقدس جمهور یبا انتظارات و اهداف آرمان یسهمقا

 . دهدینشان م یآرمان یتآن را با وضع اصلهمسئله، ف یاهر شاخ  

با استفاده از فرمول  یرانا یاسالم یجمهور یمل یتامن یبمذکور، ضر یندفرآ شدنیاز ط پس

 ها، با منطق احتماالت. این فرمول که برای مقادیر زیرشبکهشودیمحاسبه م 1احتمالی کنندهجمع

 است. یرکند به صورت زرفتار می

$NormalNet(ناامن کننده ها)*$SmartAlt(ناامن کننده ها) + 

 $NormalNet(امنیت سازها)*( $SmartAlt(امنیت سازها)) +  

$NormalNet( نظام یهاتیظرف )*$SmartAlt( نظام یهاتیظرف ) + 

 $NormalNet(محرک و شوک ها)*( $SmartAlt(محرک و شوک ها)) 

 عنصر در شبکه استفاده از مقادیر نرمالیزه یانگرب« NormalNet»در فرمول مذکور، عبارت 

صورت  ینترین مقدار است. بددهنده انتخاب مناسبنشان« SmartAlt»جاری است. عبارت 

ها باشد، اگر آخرین الیه به همراه گزینه یدئال،شبکه باشد از مقادیر ا الیه ینکه اگر زیرشبکه، اول

محاسبات  یبرا ANP یسمیانی باشد از مقادیر خام در ماتر نرمال و اگر در الیه یرمقاد از

 .شودیاستفاده م

سنجش سطح اعتبار  یمخصو  خود برا یسممکان یدارا ANPروش  ینکهاتوجه به  با

با  برابر یپژوهش، نرخ ناسازگار یناست، در ا «ینرخ ناسازگار»خبرگان با عنوان  یهاقضاوت

                                                                                                   
1. Additive (Probabilistic) 
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  یهاقابل قبول و نه کامل در قضاوت یدهنده وجود سازگاربه دست آمد که نشان 74700

 خبرگان است.

 

 یرانا یاسالم یجمهور یمل یتامن یبسنجش ضر هایشاخصد. 
به صورت  یرانا یاسالم یجمهور یمل یتامن ینماسال یمحتوا شودیبخش تالش م ینا در

 یلم یتنشان داده شد، ابعاد امن یشود. همانگونه که در مدل مفهوم ییبازنما یتیامن یهاشاخ 

شده  یباعث ناامن« هاشوک»و « کنندهعوامل ناامن»پژوهش شامل چهار بُعد است. دو بُعد  یندر ا

با آن  یارا در خود هضم کرده  یعلل ناامن «سازیتعوامل امن»و « کشور هاییتظرف» بُعدو دو 

بر  یمنف یرتأث یدارا« هاشوک»و « کنندهعوامل ناامن»است که دو بُعد  یهی. بدکنندیمقابله م

ر مثبت ب یرتأث یدارا «سازیتعوامل امن»و « کشور هاییتظرف»و دو بُعد  یمل یتامن یبضر

 یاز چهار بُعد برا یکهر یتو ارجح یتاهم یزانم 0هستند. در شکل شماره  یمل امنیت یبضر

 نشان داده شده است. یمل یتامن یبسنجش ضر

 
 : میزان اهمیت هریک از ابعاد امنیت ملی0شکل 

 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

شوک ها

عوامل ناامن کننده

عوامل امنیت ساز

ظرفیت های نظام
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 بیبرآورد ضر یبرا یتاهم یشترینب یدارا« نظام هاییتظرف»به نمودار مذکور، بُعد با توجه 

 یجمهور یمل یتامن یببرآورد ضر یبرا یتاهم ینکمتر یدارا« هاشوک»و بُعد  یمل یتامن

 یران،ا یاسالم یجمهور یمل یتامن ینماسال یها. بر اساس سرفصلباشدیم یرانا یاسالم

 یرانا یاسالم ینظام جمهور هاییتنما که به ظرفشده در سالمطرح هایلسرفص ینترمهم

 یتو ارجح یتاهم یزان، م0مسئله است. در شکل شماره  یاموضوع  یازدهاشاره دارد، شامل 

 نیزانظام نشان داده شده است که با توجه به م هاییتاز مسائل و موضوعات بُعد ظرف یکهر

 یکهر شاخ ، محاسبه شده است. هر  یتان از اهمخبرگ ینانهر شاخ  و سطح اطم یتاهم

 یاسالم یجمهور یمل یتامن یبخود بر ضر یتمسائل بر اساس وزن و اهم یااز موضوعات 

 خواهند داشت. یرتأث یرانا

 
 های بُعد ظرفیت نظاممیزان اهمیت شاخ  .0شکل

 

0 0.05 0.1 0.15 0.2

…ال  به مرگ و میر و ابت-سطح امنیت زیستی

سطح امنیت غذایی و امنیت آب
…ه جایگاه ایران در سازمان های بین المللی ب

…میزان حضور ایران در ائتالف و اتحادهای 

…قدرت اجماع سازی ایران در سازمان های 

وضعیت نظام انتخاباتی کشور
سطح توسعه انسانی در کشور

سطح تولید
اعتماد سیاسی و سرمایه اجتماعی دولت

وضعیت تعامل بین قوای سه گانه
سطح کارآمدی نظام سیاسی
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ر بُعد د یتاهم یشترینب یدارا« نظام یسطح کارامد»مسئله  یابا توجه به نمودار مذکور، موضوع 

وعات از موض یهستند. برخ یتاهم ینکمتر یدارا یستیز یتبوده و سطح امن« نظام هاییتظرف»

  حذف شدند. یقو وزن کم آنها، با نظر خبرگان از تحق یتاهم یلبه دل یگرو مسائل د
 یهاسرفصل ینترمهم یران،ا یاسالم یجمهور یمل یتامن ینماسال یهااساس سرفصل بر

مسئله است.  یااشاره دارد، شامل هفت موضوع  «سازیتعوامل امن»نما که به شده در سالمطرح

 «سازیتعوامل امن»از مسائل و موضوعات بُعد  یکهر یتو ارجح یتاهم یزانم 5در شکل شماره 

 یبخود بر ضر یتمسائل بر اساس وزن و اهم یااز موضوعات  یکاست. هر  دهنشان داده ش

 خواهند داشت. یرتأث یرانا یاسالم یجمهور یمل یتامن

 

 های بُعد عوامل امنیت ساز: میزان اهمیت شاخ 5شکل

  

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

…بریتأثیرگذاروکنترلدرموفقیتمیزان

…دنشامنیتیازجلوگیریدرموفقیتمیزان

…درموفقیتمیزانوهمسایگانباروابط

ایهستهبرنامهدرفنیپیشرفتمیزان

…ودیدجنظامیتسلیحاتبهدستیابیمیزان

ایرانایمنطقهنفوذسطح

یامنیتوانتظامینیروهایایحرفهقابلیت
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 یدارا «یتیامن -یانتظام یروهاین یاحرفه یتقابل»مسئله  یابا توجه به نمودار مذکور، موضوع 

بر  ذارییرگدر کنترل و تأث یتموفق یزانم»بوده و  «سازیتعوامل امن»در بُعد  یتاهم یشترینب

 تاز موضوعا یهستند. برخ یتاهم ینکمتر یدارا «المللیینو ب یامنطقه یهاها و بحرانچالش

 حذف شدند.  یقو وزن کم آنها، با نظر خبرگان از تحق یتاهم یلبه دل یگرو مسائل د

ل شاماشاره دارد، « کنندهعوامل ناامن»نما که به شده در سالمطرح یهاسرفصل ینترمهم همچنین

از مسائل و  یکهر یتو ارجح یتاهم یزانم 0مسئله است. در شکل شماره  یاموضوع  15

 نشان داده شده است.« کنندهعوامل ناامن»موضوعات بُعد 

  
 های بُعد عوامل ناامن کننده: میزان اهمیت شاخ 0شکل

0 0.02 0.04 0.06 0.08

نرخ مهاجرت درون کشوری

…سطح ایران هراسی و اسالم هراسی در

سطح مفاسد مالی و تخلفات اداری

سطح قاچاب و اقتصاد پنهان

…ه های حقوب بشری علیمیزان قطعنامه

سطح جرایم سازمان یافته

…ی های تروریستسطح فعالیت گروه

…میزان تنش شورای همکاری خلیج 

رانضریب نفوذ اپوزیسیون در جامعه ای

ا.ا.میزان حمالت سایبری علیه ج

…هایسطح تحرک ضدامنیتی جنبش

…های ایرانی سطح تضعیف ارزش

ا.ا.سطح حمالت تروریستی علیه ج
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در  یتاهم یشترینب یدارا «یابانیخ یسطح ناآرام»مسئله  یابا توجه به نمودار مذکور، موضوع 

 هستند.  یتاهم ینکمتر یدارا «ینرخ مهاجرت درون کشور»بوده و « کنندهعوامل ناامن»بُعد 

اشاره دارد، شامل « هامحرک و شوک»نما که به شده در سالمطرح یهاسرفصل ینترمهم همچنین

از مسائل و  یکهر یتو ارجح یتاهم یزانم 0مسئله است. در شکل شماره  یاسه موضوع 

 نشان داده شده است.« شوک»موضوعات بُعد 

 
 هاهای بُعد محرک و شوک: میزان اهمیت شاخ 0شکل 

اشتتتتتباهات  یتتتتزانم»مستتتتئله  یتتتتابتتتتا توجتتتته بتتتته نمتتتتودار متتتتذکور، موضتتتتوع   

ستتتطح »بتتتوده و « هتتتاشتتتوک»در بُعتتتد  یتتتتاهم یشتتتترینب یدارا «گتتتذارییاستتتتس

 یتتتتاهم ینکمتتتتر یدارا «یههمستتتا یاز وقتتتوع حتتتوادث در کشتتتورها  یچتتتالش ناشتتت

نمتتا بتتته آن اشتتتاره نشتتتده و  هتتتا جنتتگ استتتت کتتته در ستتتال از شتتتوک یکتتتیهستتتند.  

 است.  شتههم ندا یتموضوع

عوامتتتتل »، «نظتتتتام هتتتتاییتتتتتظرف»ابعتتتتاد چهارگانتتتته  یتتتتببتتتتا ترک یتتتتتنها در

آنهتتا،  یتتتبتتر استتاس وزن و اهم « هتتاشتتوک»و « کننتتدهعوامتتل نتتاامن » ،«ستتازیتتتامن

 قابل محاسبه است.   یرانا یاسالم یجمهور یمل یتامن یبضر

عوامل ناامن  -077(+ ))74100* سازیت(+ )عوامل امن74900نظام*  یت= )ظرفیمل یتامن ضریب

 (7400ها( * شوک -077(+ ))74190کننده( * 

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12

…سطح چالش ناشی از وقوع حوادث در 

سطح چالش ناشی از بالیای طبیعی

گذاریمیزان اشتباهات سیاست



 0011پاییز  39 شماره راهبردی، مطالعات فصلنامه   22

 گیرینتیجه

 و یرانا یاسالم یجمهور یمل یتامن ینماسال یپژوهش تالش شد با استفاده از محتوا دراین

ارائه شود. استفاده از مدل ناظم و  یمل یتامن یببرآورد ضر یبرا ی، روش«ناظم» یمدل مفهوم

 یلذ یبه مالحظات اساس ی،مل یتامن یببرآورد ضر یباعث شد که برا یمل یتامن ینماسال

 توجه شود:

 .یردقرار گ یسال مورد بررس یازده یط یمل یتنظرات خبرگان حوزه امن یدهچک •

ر د سازیتنظام و عوامل امن هاییتاتخاذ شده و ظرف یمل یتبه امن یجابیا یکریرو •

 .یردمورد توجه قرار گ یرانا یاسالم یجمهور

ساله مورد توجه قرار  یازدهو در بازه  یبه صورت کامالً بوم یمل یتامن یهاشاخ  •

ملموس بودن در  یلها به دلاز شاخ  یبرخ یتمهم سبب شد که اهم ین. ایردگ

 یها، مبتنشاخ  یتاهم یزانبرآورد نشود و م یواقع یتاز وضع یشب یر،اخ سنوات

 نمونه یشود. برا یینتع یصورت مقطع هو نه ب یبودن آنها در دوره زمانبر مسئله

 کرونا اشاره کرد. یماریبه ب توانیم

 یمل تیامن یبابعاد در ضر یراز سا یشنظام ب هاییتپژوهش نشان داد که بُعد ظرف ینا نتایج

 یداب یرانا یاسالم یجمهور یمل یتراهبرد کالن امن یننقش دارد. بنابرا یرانا یاسالم یجمهور

 امارامدی نظسطح ک یشافزا یعنیکننده. باشد تا مقابله با عوامل ناامن یتظرف یشمتمرکز بر افزا

 یشلت، افزادو یاجتماع یهو سرما یاسیاعتماد س یشگانه، افزاسیاسی، بهبود تعامل بین قوای سه

سازی عقدرت اجما یشنظام انتخاباتی و افزا یمسطح توسعه انسانی، ترم یشافزا ید،سطح تول

 بیضر یشموجب افزا ی،او مقابله یاز اقدامات کنترل یشالمللی، بهای بینایران در سازمان

  .شوندیم یمل امنیت
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 منابع

 
 .، تهران: کالج برتردرخت خطا یلبا روش تحل یسکر یابیارز(، 0900حسن ) ی،اصفهان

 .1 ۀشمار یشپ ،یفصلنامه مطالعات راهبردها و آثار،  یافت: رهیمل یت(، امن0900) اص ر ی،افتخار

 .یمطالعات راهبرد ۀپژوهشکد ،، تهرانها و هراسمردم، دولت(، 0900) یبوزان، بار

تهران:  00تا  0 یهاشککماره ی،مطالعات راهبردپژوهشکککده (، 0900-0900) یرانا یاستتالم یجمهور یمل یتامن ینماستتال

 .یپژوهشکده مطالعات راهبرد

 .یلگ یبهانتشارات کت ،رشت ،یفاز یارهچندمع گیرییمتصم(، 0909آرش ) یبی،حب

 یمل یتامن یاحتمال یداتتهد بندییتو اولو یی(، شناسا0900) یدحم ی،و خسرو یدرضتا حم نژاد،یو مختار یمهد یان،رحمان

چهار دهه مقاومت و » یتبا محور یقدرت نرم انقالب اسالم یسکراسر  یشهما یناول ینده،آ یهاج.ا.ا. در مقابله با جنگ

 .ع()ینتهران: دانشگاه امام حس ،«یگام دوم انقالب اسالم یفرهنگ هاییستهبا

سلسله  یلبا روش تحل یرانا یاستالم  یجمهور یمل یتامن یداتتهد بندییت(، اولو0900)ینحست  یاری،بخت و یعل یا،نصتالح 

 (.10)0 ،یعموم یاستگذاریس یمطالعات راهبرد، (AHP)یمراتب

 .050و  059شماره  ،اقتصادی – یاسیاطالعات س ی،مل یتسنجش امن یبرا یایوهش  AHP، (0907) یعل ی،خانعبداهلل

در نظام  یتامن یندهمدل مطلوب آ یو اعتبارستتنج ین(، تدو0900) یو  حستتن خداورد یمبر، رضتتا ستت  یخادم عل یبی،تهذ

 .دوره نهم، شماره چهارم ،یجهان یاستس یفصلنامه علم الملل،ینب

ستتتال  ،یفصککلنامه مطالعات راهبرد ی،: چارچوب نظریمل یتو امن ی(، نستتتبت عدالت اجتماع0909داود ) ی،زند یابغرا

 .50شانزدهم، شماره 

 .سال اول، شماره اول ،یکاربرد یاستسو عمل،  ی،: مفهوم، تئوریمل یت(، امن0900) قنبرلو، عبداله

 .یتهران: پژوهشکده مطالعات راهبرد ی،مترجم پژوهشکده مطالعات راهبرد ،یمل یتامن یرچهره متغ(، 0900ماندل، رابرت )

 .یتهران: پژوهشکده مطالعات راهبرد ،یرانا یاسالم یجمهور یمل یتنفت و امن(، 0907) یرقد ی،نصر

 و یریتفصلنامه پژوهشنامه مد ی،مل یتاز امن یستماتیکو س ی(، ارائه مدل مفهوم0900) یساپر یی،کامران و عبا یدس یگانگی،

 سال دوم، شماره سوم. ،یعصنا یمهندس
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