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چکیده
در این پژوهش تالش شده است بر اساس سرفصلهای موجود در سالنمای امنیت ملی که متمرکز بر
مسئلههای امنیت ملی هستند ،مدلی برای برآورد ضریب امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران ارائه شود.
بدین منظور از راهبرد تحلیل محتوا ،منطق درخت تصمیم و روش تحلیل شبکه 0استفاده و یک مدل
مفهومی با نام مدل «ناظم» معرفی شد که شامل چهار بُعد است و از حروف ابتدایی هر بُعد تشکیل شده
است که شامل عوامل ناامنکننده ،امنیتساز ،ظرفیتهای نظام و محرکها است .نتایج این پژوهش
نشان داد که بُعد ظرفیتهای نظام بیش از سایر ابعاد در ضریب امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران نقش
دارد .بنابراین اگر راهبرد کالن امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران متمرکز بر افزایش ظرفیت باشد ،تأثیر
بیشتری نسبت به راهبرد مقابله با عوامل ناامن کننده خواهد داشت .افزایش سطح کارامدی نظام سیاسی،
بهبود تعامل بین قوای سهگانه ،افزایش اعتماد سیاسی و سرمایه اجتماعی دولت ،افزایش سطح تولید،
ترمیم نظام انتخاباتی و افزایش قدرت اجماعسازی ایران در سازمانهای بینالمللی ،بیش از اقدامات
کنترلی و مقابله با عوامل ناامنی موجب افزایش ضریب امنیت ملی میشوند.
واژگان کلیدی :برآورد ،جمهوری اسالمی ایران ،ضریب امنیت ملی ،مدل ناظم
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مقدمه
تالش برای دستتتتیتابی به ستتتطح مطلوبی از امنیت ملی به صتتتورت پایدار همواره یکی از
اصتتلیترین راهبردها و اهداف کالن نظامهای س تیاستتی بوده استتت .با توجه به دو نوع نگاه
ستلبی و ایجابی به مقولۀ امنیت ملی ،میتوان ادعا کرد که دیدگاه سلبی که ناظر بر تهدیدات
امنیت ملی تعریف میشتود ،با فوریت بیشتری ،نظر سیاستگذاران امنیت ملی کشورها را به
خود جلب میکند و مطالعات ایجابی ،بهرغم اهمیت مضتاعف ،در حال حاضتتر ،بیشتر جنبۀ
مطالعاتی و نظری در جوامع روشتتنفکری دارد و معطوف بر افزایش ظرفیت نظام ستتیاستتی
است .از سویی دیگر ،مطالعات امنیت ملی را میتوان در دو رویکرد سنتی و نوین دنبال کرد.
رویکرد ستنتی تقریباً همپای مطالعات راهبردی در کشورهای غربی است و جنبۀ نظامی دارد
اما رویکرد نوین دیدی کالن نگر به جوانب مختلف امنیت ملی داشتتتته و به نظر می رستتتد
دنیتای پیچیتد کنونی ،بیش از هر زمتان دیگر ،بته این نوع نگتاه جامع با مالحظه همه ابعاد
نظامی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی ،سایبری و  ...نیازمند است.
در آغاز گام دوم انقالب استالمی ،دنیای پیرامونی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران آکنده
از آشتتوب ها و بحرانهای مختلف استتت و آیندهپژوهان حوز امنیت دربار وخیمتر شتتدن
اوضتاع هشتدار میدهند .با اینکه در طول  07ستال گذشته ،سیاست گذاران و مدیران امنیت
ملی کشور توانستهاند از سد بحرانهای مختلف بگذرند و کشور را به کشتی ثبات در منطقۀ
ناآرام و متشنج غرب آسیا بدل کنند ،اما الزم است به صورت ویژه به تهدیدات امنیت ملی و
قابلیتهای نظام اسالمی برای مواجهه و مقابله با آن تهدیدات توجه نمود و با برنامهای دقیق،
آمادگیهای الزم برای افزایش ضریب امنیت ملی را ایجاد کرد.
امنیت ملی پدیدهای کیفی است که برحسب درجهبندیهای عمدتاً ذهنی قابل توصیف است
و اغلب آن را به صورت نبود تهدیدات و خطرات تعریف میکنند .با توجه به پیچیدگی های
زندگی بشتتری در دنیای معاصتتر و درهمتنیدگی ابعاد مختلف جامعه ،که از پیامدهای ناگریز
زندگی در عصتر جدید است ،مطالعات امنیت ملی در کشور به نگاهی کالن نگر و جامع نیاز
دارد تا کشتتور را از معرض تهدیدات ستتخت و نرم پیشِرو عبور دهد .نگاههای تنگنظرانه
نستتبت به مطالعات امنیت ملی و نادیده گرفتن واقعیت های صتتحنه ،قطعاً جوابگوی نیازهای
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کنونی کشتور نبوده ،به سردرگمی و عدم موفقیت در مبارزه و مقابله با تهدیدات امنیت ملی
منجر خواهد شتتتد .در این وضتتتعیت ،فارغ از ادعاهایی که برای ستتتطح امنیت ملی مطرح
می شتود ،مدل جامعی که توستط آن بتوان ستطح امنیت ملی را برآورد کرد ،وجود نداشته و
متدل هتای ذهنی موجود ،اغلتب بر کنترل تهدید متمرکز بوده و در مقاطعی که تهدید وجود
ندارد ،تصتتور می کنند که از ستتطح امنیتی مطلوبی برخوردار هستتتند .در این پژوهش تالش
می شتتود مدل جامعی برای برآورد ضتتریب امنیت ملی ارائه شتتود تا ضتتمن پیشتتگیری از
بخش تی نگری ،کلی نگری و ستتطحی نگری ،امکان مقایستته وضتتعیت امنیت ملی در کشتتور با
زمانهای گذشته و آینده فراهم شود.
به نظر می رستتد« ،ستتال نمای امنیت ملی جمهوری استتالمی ایران» که توستتط پژوهشتتکده
مطالعات راهبردی از ستال  0900تا  0900تدوین و منتشتر شده است ،با یک نگاه کل نگر و
جتامع و بتا استتتتفتاده از رویکرد نوین مطالعات امنیت ملی به برآورد تحوالت راهبردی در
محیط امنیت ملی جمهوری استالمی در هر ستال و چشم انداز آن در سال آتی می پردازد .در
این پژوهش تالش شده است بر اساس مسئله های امنیت ملی موجود در سال نما ،مدلی برای
برآورد ضریب امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران ارائه شود .با توجه به موارد مذکور ،سؤال
این پژوهش معطوف به چگونگی برآورد ضریب امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران و سطح
آن است که سعی شده با تحلیل محتوای سالنمای امنیت ملی و پنل خبرگی پاسخی برای آن
ارائه شود.

الف .پیشینه پژوهش
موضتتوع امنیت ملی به دلیل اهمیت آن مملو از تالش های پژوهشتتی و مطالعاتی در ایران و
جهان استتتت .حجم بیشتتتتری از تحقیقات معطوف به تهدیدشتتتناستتتی ،برآورد تهدیدات و
اولویت بندی تهدیدات استت که نشتان دهنده غلبه دیدگاه ستلبی است .دیدگاه ایجابی حجم
کمتری از مطالعات را به خود اختصتتا
مرور میشود.

میدهد .در ادامه مهم ترین مطالعات صتتورت گرفته
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در مقاله ای با عنوان « AHPشت تیوه ای برای ستتتنجش امنیت ملی» ،علی عبداهلل خانی تالش
نموده استتت روشتی برای ستتنجش امنیت ملی ارائه کند که شتتامل پنج مرحله استتت .مرحله
ترستیم درخت ستلسله مراتبی ،مقایسه زوجی گزینه ها و معیارهای تحقیق ،عملیات محاسبه
دادهها ،تحلیل حستتتاستتتیت و نرخ ستتتازگاری ،که به کمک آنها تهدیدات امنیت ملی مورد
سنجش قرار گرفته است (عبداهللخانی.)000 :0907 ،
مقالهای با عنوان «ارائه مدل مفهومی و سیستماتیک از امنیت ملی» توسط سید کامران یگانگی
و پریستتا عبایی در فصتتلنامه پژوهشتتنامه مدیریت و مهندس تی صتتنایع منتشتتر شتتده استتت.
نویستندگان در این مقاله تالش کرده اند با کمی سازی مفهوم امنیت ملی ،مدلی ریاضی برای
ستتتنجش آن ارائه دهند .در این مقاله ،امنیت ملی به پنج بُعد تقست تیم شتتتده و برای هر بُعد
شتاخ

هایی معرفی شتده است .ابعاد شامل امنیت سیاسی (امنیت دولت ،مشارکت سیاسی،

احزاب) ،امنیت اقتصادی (رشد اقتصادی ،توزیع کاال و خدمات) ،امنیت نظامی (پیشگیری از
جنتگ ،پیروزی در جنتگ) ،امنیتت اجتمتاعی (بحران هویتت ،منتازعتات قومی ،ناهنجاری
اجتمتاعی) ،امنیتت زیستتتت محیطی (آلودگی ،منابع آب ،جنگ منابع) می باشتتتد .در نهایت
نویستنگان با جمع جبری ساده همه شاخ

ها ،روش سنجش ضریب امنیت ملی را پیشنهاد

دادهاند (یگانگی و عبایی.)05 :0900 ،
پژوهشی با عنوان «اولویتبندی تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران با روش تحلیل
ستلستله مراتبی» توستط علی صالح نیا و حسین بختیاری منتشر شده است .در این مقاله ،ابتدا
تهدیدات پیرامونی جمهوری اسالمی در ابعاد مختلف نظامیت ت اطالعاتی ،سیاسیت ت فرهنگی،
اقتصادی و محیطی احصا و دستهبندی شده و سپس ،با استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی،
وزن و اهمیت هرکدام از این تهدیدات مبتنی بر نظرات خبرگان مشتخ

شتتده است .نتایج

حاصتل حاکی از اولویت جاستوستی و نفوذ اطالعاتی ،ترور و تروریسم ،تهدیدات سایبری،
تحریم ،بحران ناکارامدی نظام اداری و اقتصتادی ،آسیبهای اجتماعی و بحران هویت است
(صالح نیا و بختیاری.)100 :0900 ،
پژوهشتی با عنوان «شتناستایی و اولویت بندی تهدیدات احتمالی امنیت ملی جمهوری اسالمی
ایران در مقابله با جنگهای آینده» توستط مهدی رحمانیان و همکاران ایشتان ارائه شتده است.
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در این پژوهش تالش شتده استت با شتناستایی و احصای تهدیدات احتمالی و فراروی امنیت
جمهوری استتتالمی ایران از تحلیل عاملی اکتشتتتافی و جهت اولویت بندی تهدیدات از تکنیک
تصتمیم گیری چند معیاره ویکور در محیط فازی بهره گرفته شود .نتایج حاصل از تحلیل عاملی
مربوط به تهدیدات احتمالی امنیت جمهوری استتالمی نشتتان داده استتت که همه تهدیدات در
شتتتش عتامتل (تهتدیدات نظامی -امنیتی ،تهدیدات اقتصتتتادی -اداری ،تهدیدات اجتماعی-
فرهنگی ،تهدیدات ستیاسی ،تهدیدات سایبری و منابع زیست محیطی) قرار گرفته و در مجموع
00درصتد کل واریانس را تبیین نموده اند .همچنین بر اساس یافته های حاصل از تکنیک ویکور
فازی ،تهدیدات اقتصادی -اداری و نظامی -امنیتی در رتبههای اول و دوم قرار گرفتهاند.
پژوهشتی با عنوان تدوین و اعتبارسنجی مدل مطلوب آینده امنیت در نظام بین الملل توسط
خادم علی تهذیبی ،رضتا ستیمبر و حستن خداوردی منتشتر شتده است .در این پژوهش از
تحلیل مضتتمون بهره گرفته شتتده و نتایج آن مدل مطلوب آینده امنیت در نظام بین الملل را
شتامل شتش مضتمون فراگیر می داند .مستائل زیستت محیطی ،مستائل جامعه مدنی ،مسائل
توستعه پایدار ،مستائل حضتور زنان ،مسائل حقوب بشر و مسائل همگرایی فرهنگی ،اجزای
اصلی مدل مطلوب هستند (علیتهذیبی و همکاران.)0 :0900 ،
وزارت دفاع ملی کانادا با استتفاده از پنج مت یر ،مدلی برای ستنجش سطح امنیت ایجاد کرده
های آزادی

استتت .اولین مت یر کیفیت حکمرانی استتت که برای اندازه گیری آن از شتتاخ

مطبوعات ،کارامدی حکومت ،ستطح دموکراستی ،سطح فساد ،مشارکت زنان ،آزادی مدنی و
حقوب ستتیاستتی ،حاکمیت قانون و میزان پاستتخگویی حکومت استتتفاده می کند .مت یر دوم
وضتعیت اقتصتادی استت که برای سنجش آن از شاخ
ناخال

های تولید ناخال

داخلی ،درآمد

ملی ،سترمایهگذاری مستتقیم خارجی ،ضتریب جینی ،تورم ،قدرت مقرراتگذاری،

آزادی تجارت و میزان نیروی کار زنان استفاده می کند .مت یر سوم سطح توسعه انسانی است
که برای ستتنجش آن از مت یرهای دستتترس تی به آب و فاضتتالب بهداشتتتی ،نرخ ثبت نام در
مدارس ابتدایی ،امنیت غذایی ،توسعه جنسیتی ،مخارج بهداشتی و مرگ ومیر نوزادان استفاده
شده است .چهارمین مت یر ویژگی جمعیتی است که برای اندازهگیری آن از شاخ

های امید

به زندگی ،مهاجرت ،تراکم جمعیت ،تنوع نژادی و مذهبی ،رشد جمعیت استفاده شده است.
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مت یر پنجم مربوط به محیط زیستت است که برای سنجش آن شاخ

های سطح زمین قابل

کشت ،منابع آب تجدیدشدنی ،مصرف سوخت جامد ،سطح جنگل و سطح آالینده ها استفاده
شده است (.)Carment, 2010: 74-77
مقاله ای با عنوان «امنیت ملی :مفهوم  ،سنجش و مدیریت» در مجله تحلیل استراتژیک توسط
چندرا و بونستلی منتشتر شده است .در این مقاله تالش شده که تعریفی جامع از امنیت ملی
ارائه شده ،نحوه سنجش آن معرفی شده و نحوه مدیریت شاخ

ها ،ارائه شود .در این مقاله

برای امنیت ملی هفت بُعد تعریف شتده استت که هریک از آنها یک شاخ
امنیت اقتصتادی با ستترانه تولید ناخال

سنجش دارند.

داخلی ،امنیت اجتماعی با ستترمایه اجتماعی ،امنیت

غذایی با نرخ ستو ت ذیه کودکان ،امنیت بهداشتی با امید به زندگی ،امنیت زیست محیطی با
منابع آب تجدیدپذیر ،امنیت فردی با احستتاس امنیت ،امنیت س تیاستتی با ستتطح دموکراس تی
ستنجیده میشتود  .محققان با جمع نمرات نرمال شتده هر کشور در هر شاخ

 ،سطح امنیت

ملی آن کشور را برآورد میکنند ( .)Chandra & Bhonsle, 2015: 351
در مقاله حاضر تالش شده است ،روشی برای سنجش امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران ،بر
اساس مسائل امنیتی کشور که در سالنمای امنیت ملی انعکاس داشته است ،ارائه شود .روش
پیشتنهادی عالوه بر بومی و ملی بودن ،دارای جامعیت بیشتری از مدل های مذکور است زیرا
همه مدلهای موجود یا بر ظرفیت های کشتور متمرکز هستتند یا بر تهدیدات .روش سنجش
در مدل های مذکور نیز بر استتاس تحلیل رگرس تیونی داده های موجود در نهادهای بین المللی
استتتت کته البتته به دلیل تعداد محدود نمونه ها ،از اعتباری متوستتتط از منظر تحلیل آماری
برخوردار هستند .داده های موجود در نهادهای بین المللی نیز ممکن است در برخی مواقع ،از
دقت کافی برخوردار نباشد.

ب .مفهومشناسی و ادبیات موضوع
تعریفی جامع و کامل از امنیت ملی در اختیار نیست .امنیت از جمله واژه هایی است که ،به
لحاظ داشتنِ برخی شباهت ها با بعضی واژه های دیگر ،دارای مفهومی سیال ،متنوع و مت یر
استتت و ابعاد مختلف فردی و اجتماعی را شتتامل می شتتود .طبیعی استتت که ارائۀ تعریفی
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کامل و جامع برای این گونه مفاهیم کاری دشتتتوار استتتت .اصت ت ر افتخاری بیش از 007
تعریف مختلف از امنیت را احصتتتا کرده استتتت .از مهم ترین تعاریف امنیت می توان به
« احستاس آزادی از ترس» یا «احساس ایمنی که ناظر بر امنیت مادی و روانی است» اشاره
کرد (افتخاری .)0900،بری بوزان ،امنیت را حفاظت در مقابل خطر (امنیت عینی) ،احساس
ایمنی (امنیتت ذهنی) و رهتایی از تردیتد (اعتمتاد بته دریافت های شتتتخصتتتی) تعریف
می کند(بوزان .)01 :0900 ،به طور خالصه ،می توان گفت که دو نوع گفتمان سلبی و ایجابی
در مطتالعتات امنیتت وجود دارد .با توجه به اینکه «تهدید» و «ارزش» کلماتی بنیادین در
مطالعات امنیتی است ،اگر امنیت با استفاده از کلمۀ «ارزش» معنا و تفسیر شود ،به گفتمان
ایجابی و اگر در برابر کلمۀ «تهدید» معنا شتود ،به گفتمان سلبی امنیت پرداخته ش ده است
(افتخاری .)00 :0901 ،همین تقستتیم بندی در مطالعات امنیت ملی نیز وجود دارد .درواقع
مفهوم امنیت ملی که از اضافه شدن واژ «ملی» به امنیت تشکیل می شود؛ بنا دارد امنیت را
دربار یک دولت -ملت مورد بحث قرار دهد.
در بسیاری از موارد ،دولت ها ،حاکمان و سیاستگذاران امنیتی تمایل ندارند تعریف واضح و
درستتتی از امنیت ارائه دهند ،تا بتوانند متناستتب با شتترایط ،منافع خود را ستتنجیده و مفهوم
امنیت را متناستب با منافع خویش بازتعریف کنند و هرآنچه را که خوشتتایندشتتان نیست ،به
عنوان مستئلۀ امنیت ملی مطرح کنند و مشروعیت الزم را برای هر نوع اقدامی کسب نمایند؛
اما باید توجه کرد که الزم است متفکران و راهبردشناسان امنیتی تعاریف دقیق و جامعی برای
مفاهیم امنیت و امنیت ملی در ذهن خود داشتتتته باشتتتند .بنابراین باید تالش کرد که در حد
توان ،تعریفی هرچته دقیق تر و هرچته کتامتل تر از مفهوم امنیت ملی ارائه داد .بستتتیاری از
متفکران تالش کرده اند برای امنیت ملی تعریفی ارائه کنند .در این بخش تعدادی از تعاریف
ذکر میشود:
•

به باور فرانکان و ستتیمونی ،امنیت ملی آن بخش از س تیاستتت دولت استتت که هدفش
ایجاد مستاعدت ستیاستی ملی و بینالمللی برای حفاظت یا گسترش ارزشهای حیاتی
ملی در مقابل دشمنان موجود و بالقوه است (قنبرلو.)09 :0900 ،
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•

والتر لیپمن معتقد استتت که هر ملتی تا جایی دارای امنیت استتت که درصتتورت عدم
توستتل به جنگ مجبور به رهاکردن ارزشهای محوری نباشتتد و اگر در معرض چالش
قرار گیرد ،بتواند با پیروزی در جنگ آنها را حفظ کند (نصری.)00 :0907 ،

•

تعریف کالج دفاع ملی کانادا امنیت ملی را «حفظ راه و روش زندگی قابلپذیرش برای
همۀ مردم و مطابق با نیازها و آرزوهای مشتتتروع شتتتهروندان» تعریف می کند .این امر
شتتامل رهایی از حمله یا فشتتار نظامی ،براندازی داخلی و نابودی ارزشهای س تیاستتی،
اقتصتتادی و اجتماعی میشتتود که برای کیفیت زندگی ضتتروری هستتتند» (صتتالح نیا و
بختیاری.)150 :0900 ،

•

به عقیده رابرت ماندل ،امنیت ملی شتتامل تعقیب روانی و مادی ایمنی استتت و اصتتوالً
جزو مستتئولیتهای حکومتهای ملی استتت تا از تهدیدات مستتتقیم ناشتتی از خارج،
نسبت به بقای رژیمها ،نظام شهروندی و شیوه زندگی شهروندان خود ممانعت به عمل
آورند (ماندل.)19 :0900 ،

•

بر استتتاس تعریف بوزان ،امنیتتت ملی حفظ روش زنتتدگی قتتابتتل قبول برای افراد در
سازگاری با نیازها و تمایالت مشروع دیگران است و شامل رهایی از حمالت نظامی یا
اجبار ،براندازی داخلی و رهایی از فرستایش ارزش های ستیاسی ،اقتصادی و اجتماعی
است که برای کیفیت زندگی ،اساسی است (غرایاب زندی.)05 :0909 ،

تعتاریف مذکور از امنیت ملی را نیز میتوان ناظر بر دو رویکرد ستتتلبی (فقدان تهدید) و ایجابی
(کسب ارزشها) دانست .تعریف نسبتاً جامعی که بتوان دو دیدگاه را توضیح دهد ،به صورت زیر
پیشتتنهاد می شتتود« :امنیت ملی مصتتون نگهداشتتتن ارزشهای حیاتی یک دولت -ملت در برابر
تهدیدات بالقوه و بالفعل با استفاده از ظرفیتهای نظام سیاسی و ارزشهای امنیتساز آن است».
در این پژوهش ،ضتریب امنیت ملی ستنجه ای استت که به کمک آن می توان سطح امنیت در یک
کشتور را به صورت کمی و عددی نمایش داد .این ضریب در بازه صفر تا  077تعریف میشود و
هرچه ضتریب به  077نزدیک تر باشتد ،نشتان دهنده امنیت بیشتر و اطمینان از عدم وقوع حوادث
ناامنکننده استتت .یعنی برخالف مفروض بس تیاری از تحلیلها ،که امنیت به صتتورت «هستتت و
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نیستت»« ،صتفر و یک» و به معنی «وجود امنیت یا ناامنی» تعریف میشود ،در این پژوهش امنیت
ملی مانند بستیاری از مفاهیم علوم اجتماعی ماهیتی چندارزشی دارد و در بازه صفر (ناامنی کامل)
تا ( 077امنیت کامل) ،ضریب امنیت ملی در نقطه ای از این طیف قرار می گیرد .ضمن اینکه امنیت
ملی همواره در حال ارتقا استتت و شتتاید هیچ کشتتوری در جهان یافت نشتتود که دارای امنیت
صددرصدی باشد.
در این پژوهش برای تعیین مدل مفهومی و شتناستایی شتاخ

های ستنجش ضریب امنیت ملی،

تالش شتتتد از ترکیتب دو چتارچوب نظری کته بته نوعی فراتحلیل نظریات دیگر در این حوزه
مطالعاتی استت ،استفاده شود .یک از این موارد با عنوان «نقشه ریسک سیاسی» شناخته می شود و
بست تیتاری از نظریتات موجود را پوشتتتش می دهتد .در این چارچوب نظری ،امنیت از مدیریت
صلح آمیز ت ییرات اجتماعی و تنش های داخلی و خارجی ناشی می شود .کشورهایی بیشتر با خطر
ناامنی روبرو هستتتند که ظرفیت محدودی داشتتته و از انعطاف پذیری کمی در پویش های داخلی
برخوردار هستتند .ضتمن اینکه عوامل امنیت سازی که بتوانند امنیت را ایجاد کنند ،ضعیف هستند
( .)Marsh, 2021در جدول شماره  0خالصهای از مدل نشان داده شده است.
جدول  :0خالصه مدل نقشه ریسک سیاسی
متغیرهای
مدل

ابعاد یا تعاریف

ظرفیت و انعطافپذیری
ساختار سیاسی که در انواع
سیستمهای اقتدارگرا یا در حال
گذار یا انواع سیستمهای
ترکیبی و حتی در برخی از
دموکراسیها مشاهده نمیشود.

شاخصها
حاکمیت قانون
حقوب مالکیت
بازبودن انتخاب نخبگان حاکم
قدرت اجرایی کنترلشده (محدودیت نخبگان حاکم و
چک و باالنس توسط قوای تقنینی و قضایی)
مشارکت مردم در فرآیندهای سیاسی
بیطرفی و حرفهایبودن بوروکراسی
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ظرفیت

برابری و عدالت توزیعی

کشور

پیچیدگی روابط اقتصادی و اجتماعی و فقدان امکان
طبقهبندی ساده دو قطبی بین مردم
ظرفیت اقتصادی (فقدان
فرصتهای اقتصادی برای
شورشیان بالقوه)

وابستگیهای سیاسی متقاطع در اقتصادهای عقبمانده
برای کاهش پتانسیل هر نخبه خا

برای ت ییر ناگهانی

سیاستها
فرصتهای اقتصادی برای مردان جوان و کاهش امکان
جذب و نگهداری ارزانتر آنها به عنوان سرباز توسط
مخالفان و رقبا

شوکهایی که باعث عدم تعادل

اشتباهات سیاستگذاری

سیستم شده و به عنوان

بالیای طبیعی

جرقهای بر بستر مهیای ناامنی

شوک ناشی از وقوع حوادث در کشورهای همسایه

عمل میکند

وقوع جنگ

عوامل امنیتسازی که میتوانند

قدرت نظامی و امنیتی برای کنترل آشوب

قدرت

مانع ناامنی شده یا در فاصله

مشروعیت نظام سیاسی

حکومت

کوتاهی امنیت را برگردانند

همکاری مؤثر کشورهای دیگر و متحدان

شوکها

مورد دیگر در کتابی با عنوان «امنیت ،توستتعه و دولتهای شتتکننده» انعکاس یافته استتت که علل
ناامنی در دولت های شتکننده و توستعه نیافته را بررسی می کند .در جدول زیر خالصه ای از مدل
نشان داده شده است (.)Carment, Prest & Samy, 2010: 77
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جدول  :2خالصه مدل امنیت ،توسعه و دولتهای شکننده
متغیرهای مدل

شاخصها

ابعاد یا تعاریف

آب و هوای نامطلوب
میراث ج رافیایی

کیفیت نامطلوب زمین و کاهش تولید کشاورزی

نامناسب

محیط بیماریزا مثل ماالریا
فقر منابع معدنی
تعارض نژادی
تعارض مذهبی

تعارضات تاریخی

وجود نهادهای سیاسی کارامدتر در تاریخ یک ملت

عوامل داخلی

سیاستهای

سیاست مالیاتی

نامناسب دولت در

نابرابری ،عدالت توزیعی و یارانه

اقتصاد کالن

هزینههای عمومی

مسائل جامعه و
گروههای اجتماعی

تبعیض سیاسی
وجود دو گروه قومی یا مذهبی بزرگ و تقریباً برابر
وجود تعداد زیادی از پناهندگان یا آوارگان
وقوع خشونت در کشورهای همسایه

با منشأ خارجی

پراکندگی اقوام در دو سوی مرزها
قرارگرفتن کشور به عنوان هدف گروههای تروریستی
فعالیت باندهای بزرگ جرایم سازمانیافته فراملی

عوامل خارجی

سیاست تکثیر سالح و فشار رقیبان
با منشأ داخلی

وجود گروههای اپوزیسیون و ارتشهای آزادی بخش
نق

در تجارت باز با کشورهای همسایه

ضعف دیپلماسی پیشگیرانه برای میانجیگری و جلوگیری از درگیری
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بتا ترکیب ابعاد دو مدل مذ کور ،می توان مدلی مفهومی ایجاد کرد که دربردارنده حداقل چهار بُعد
شتتامل عوامل «ناامنکننده»« ،امنیتستتاز»« ،ظرفیت حکومت» و «محرک یا شتتوک» باشتتد .در این
پژوهش با ترکیب ابعاد چهارگانه ،یک مدل مفهومی با نام مدل «ناظم» معرفی می شتتود که شتتامل
حروف اول عبارات در ابعاد چهارگانه است .مدل ناظم در شکل شماره  0نشان داده شده است.
محرک و شوک
عوامل ناامن کننده

ظرفیت کشور

عوامل امنیتساز

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

در مدل مذکور تأکید شده است که عوامل ناامنکننده در درون سیستم اجتماعی و خارج از سیستم
اجتماعی وجود دارند که ریسک ناامنی را افزایش میدهند .این عوامل در صورتی که کشور از
ظرفیت و انعطافپذیری مناسبی برخوردار باشد ،خنثی میشوند .ضمن اینکه عوامل امنیتساز
میتوانند به کمک آمده و امنیت را برگردانند .در صورتی که ظرفیت کشور مناسب نباشد و عوامل

امنیتساز هم به خوبی عمل نکنند ،وقوع یک محرک یا شوک میتواند باعث بروز ناامنی شود.

ج .روش پژوهش
این پژوهش بر اساس ماهیت داده به صورت کیفی بوده و بر اساس هدف از نوع مبنایی است و
راهبرد آن تحلیل محتوای استنباطی بوده و برای مدلسازی ابعاد امنیت ملی از ترکیب منطق
درخت تصمیم و روش تحلیل شبکه استفاده شده است .روش تحلیل شبکهای به وسیله ساعتی
و تاکی زاوا در سال  0005پیشنهاد شد .روش تحلیل شبکه تعمیم روش تحلیل سلسلهمراتبی
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است .در مواردی که سطوح پایینی روی سطوح باالیی اثرگذارند یا عناصری که در یک سطح
قرار دارند ،مستقل از هم نیستند ،دیگر نمیتوان از روش سلسلهمراتبی استفاده کرد .تحلیل شبکه
شکل کلیتری از تحلیل سلسلهمراتبی است ،اما به ساختار سلسلهمراتبی نیاز ندارد و در نتیجه
روابط پیچیدهتر بین سطوح مختلف را به صورت شبکهای نشان میدهد و تعامالت و
بازخوردهای میان معیارها و شاخ

ها را در نظر میگیرد .وزنهای ناشی از روابط علی میان

عناصر در کنار وزن درونی هر خوشه تشکیل یک سوپرماتریس اولیه را میدهد .این سوپرماتریس
به روش خطی موزون شده و در نهایت وزن نهایی عناصر با استفاده از شکل حدی سوپرماتریس
موزن به دست میآید (حبیبی.)00 :0909 ،
درخت تصمیم برای تقسیم مسائل به بخشهای کوچکتر و سازماندهی مناسب آنها در ذهن
تحلیلگر برای حل بهتر مسائل میباشد .درخت تصمیم نقشهای از نتایج احتمالی یکسری از
انتخابها یا گزینههای مرتبط به هم است به طوری که به یک فرد یا سازمان اجازه میدهد تا
اقدامات محتمل را از لحاظ هزینهها ،احتماالت و مزایا بسنجد .از درخت تصمیم میتوان برای
ترسیم الگوریتمی که بر اساس ریاضیات بهترین گزینه را پیشبینی میکند ،استفاده کرد (اصفهانی،
.)19 :0900
در این پژوهش منطق احتماالتی درخت تصمیم با روش تحلیل شبکه ترکیب شده و سطح
اطمینان خبرگان به قضاوتهای خود به عنوان یکی از معیارهای رتبهبندی قرار گرفته است.
اطالعات مورد نیاز در این پژوهش نیز از طریق مطالعه اسنادی و پنل خبرگی (نویسندگان
سالنما) جمعآوری شده است .در پنل خبرگی ،قضاوت در خصو

میزان اهمیت معیارها و

ها انجام شده است .مراحل انجام این پژوهش به صورت زیر است.

شاخ
•

احصای مهمترین مسائل امنیت ملی در هر یک از ابعاد مدل ناظم بر اساس محتویات
سالنمای امنیت ملی؛
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•
•

تعیین اهمیت و ارجحیت هریک از ابعاد امنیت ملی بر اساس نظرات خبرگان؛
تعیین اهمیت و ارجحیت هریک از شاخ

های سالنما در هر یک از ابعاد مدل ناظم

بر اساس نظرات خبرگان؛
•

مدلسازی ابعاد مدل ناظم و شاخ

ها در نرمافزار سوپردیسیژن برای سنجش ضریب

امنیت ملی.
در این پژوهش تالش شده است محتوای کیفی سالنمای امنیت ملی به صورت کمی و عددی
بازنمایی شود .مدل مفهومی این پژوهش برای برآورد ضریب امنیت ملی که در نرمافزار
مدلسازی شده ،در شکل شماره  1نشان داده شده است.

شکل .1مدل ناظم برای برآورد ضریب امنیت ملی
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شکل مذکور نشان میدهد که ابعاد سنجش امنیت ملی در این پژوهش دارای چهار بُعد است.
عوامل ناامنکننده ،ظرفیتهای نظام ،عوامل امنیتساز و شوکها .این چهار بُعد با هم رابطه
داشته و در هر یک از ابعاد نیز یک زیرشبکه وجود دارد .خبرگان عالوه بر اعالم میزان اهمیت
هر بُعد ،سطح اطمینان به قضاوت خود را نیز اعالم میکنند که برگرفته از منطق روش درخت
تصمیم است .زیرشبکه مربوط به بُعد ظرفیتهای نظام به عنوان نمونه در شکل شماره  9نشان
داده شده است.

شکل :9بُعد ظرفیتهای نظام در مدل ناظم
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در نمودار مذکور که مربوط به بُعد ظرفیتهای نظام است 00 ،موضوع یا مسئله به عنوان
شاخ

های ظرفیت نظام مطرح شدهاند .در اینجا نیز خبرگان عالوه بر قضاوت در خصو

میزان اهمیت هر شاخ

 ،در خصو

سطح اطمینان نسبت به قضاوت خود اعالم نظر میکنند.

در مرحله بعد ،خبرگان نظر خود در خصو

یا مسئله و سطح اطمینان

وضعیت یک شاخ

نسبت به قضاوت خود را اعالم مینمایند .مبنای قضاوت هم وضعیت آن شاخ

یا مسئله در

مقایسه با انتظارات و اهداف آرمانی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران است .در واقع ،وضعیت
هر شاخ

یا مسئله ،فاصله آن را با وضعیت آرمانی نشان میدهد.

پس از طیشدن فرآیند مذکور ،ضریب امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران با استفاده از فرمول
جمعکننده احتمالی 1محاسبه میشود .این فرمول که برای مقادیر زیرشبکهها ،با منطق احتماالت
رفتار میکند به صورت زیر است.
) +ناامن کننده ها()*$SmartAltناامن کننده ها($NormalNet
)) +امنیت سازها()*( $SmartAltامنیت سازها($NormalNet
) +ظرفیتهای نظام()*$SmartAltظرفیتهای نظام($NormalNet
))محرک و شوک ها()*( $SmartAltمحرک و شوک ها($NormalNet

در فرمول مذکور ،عبارت « »NormalNetبیانگر استفاده از مقادیر نرمالیزه عنصر در شبکه
جاری است .عبارت « »SmartAltنشاندهنده انتخاب مناسبترین مقدار است .بدین صورت
که اگر زیرشبکه ،اولین الیه شبکه باشد از مقادیر ایدئال ،اگر آخرین الیه به همراه گزینهها باشد،
از مقادیر نرمال و اگر در الیه میانی باشد از مقادیر خام در ماتریس  ANPبرای محاسبات
استفاده میشود.
با توجه به اینکه روش  ANPدارای مکانیسم مخصو

خود برای سنجش سطح اعتبار

قضاوتهای خبرگان با عنوان «نرخ ناسازگاری» است ،در این پژوهش ،نرخ ناسازگاری برابر با

)1. Additive (Probabilistic
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 74700به دست آمد که نشاندهنده وجود سازگاری قابل قبول و نه کامل در قضاوتهای
خبرگان است.

د .شاخصهای سنجش ضریب امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران
در این بخش تالش میشود محتوای سالنمای امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران به صورت
شاخ

های امنیتی بازنمایی شود .همانگونه که در مدل مفهومی نشان داده شد ،ابعاد امنیت ملی

در این پژوهش شامل چهار بُعد است .دو بُعد «عوامل ناامنکننده» و «شوکها» باعث ناامنی شده
و دو بُعد «ظرفیتهای کشور» و «عوامل امنیتساز» علل ناامنی را در خود هضم کرده یا با آن
مقابله میکنند .بدیهی است که دو بُعد «عوامل ناامنکننده» و «شوکها» دارای تأثیر منفی بر
ضریب امنیت ملی و دو بُعد «ظرفیتهای کشور» و «عوامل امنیتساز» دارای تأثیر مثبت بر
ضریب امنیت ملی هستند .در شکل شماره  0میزان اهمیت و ارجحیت هریک از چهار بُعد برای
سنجش ضریب امنیت ملی نشان داده شده است.

ظرفیت های نظام
عوامل امنیت ساز

عوامل ناامن کننده
شوک ها
0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

شکل  :0میزان اهمیت هریک از ابعاد امنیت ملی
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با توجه به نمودار مذکور ،بُعد «ظرفیتهای نظام» دارای بیشترین اهمیت برای برآورد ضریب
امنیت ملی و بُعد «شوکها» دارای کمترین اهمیت برای برآورد ضریب امنیت ملی جمهوری
اسالمی ایران میباشد .بر اساس سرفصلهای سالنمای امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران،
مهمترین سرفصلهای مطرحشده در سالنما که به ظرفیتهای نظام جمهوری اسالمی ایران
اشاره دارد ،شامل یازده موضوع یا مسئله است .در شکل شماره  ،0میزان اهمیت و ارجحیت
هریک از مسائل و موضوعات بُعد ظرفیتهای نظام نشان داده شده است که با توجه به میزان
اهمیت هر شاخ

و سطح اطمینان خبرگان از اهمیت هر شاخ

 ،محاسبه شده است .هر یک

از موضوعات یا مسائل بر اساس وزن و اهمیت خود بر ضریب امنیت ملی جمهوری اسالمی
ایران تأثیر خواهند داشت.
سطح کارآمدی نظام سیاسی
وضعیت تعامل بین قوای سه گانه
اعتماد سیاسی و سرمایه اجتماعی دولت
سطح تولید
سطح توسعه انسانی در کشور
وضعیت نظام انتخاباتی کشور
قدرت اجماع سازی ایران در سازمان های…
میزان حضور ایران در ائتالف و اتحادهای…
جایگاه ایران در سازمان های بین المللی به…
سطح امنیت غذایی و امنیت آب
سطح امنیت زیستی-مرگ و میر و ابتال به…
0.2

0.15

0.1

0.05

شکل .0میزان اهمیت شاخ

0

های بُعد ظرفیت نظام
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با توجه به نمودار مذکور ،موضوع یا مسئله «سطح کارامدی نظام» دارای بیشترین اهمیت در بُعد
«ظرفیتهای نظام» بوده و سطح امنیت زیستی دارای کمترین اهمیت هستند .برخی از موضوعات
و مسائل دیگر به دلیل اهمیت و وزن کم آنها ،با نظر خبرگان از تحقیق حذف شدند.
بر اساس سرفصلهای سالنمای امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران ،مهمترین سرفصلهای
مطرحشده در سالنما که به «عوامل امنیتساز» اشاره دارد ،شامل هفت موضوع یا مسئله است.
در شکل شماره  5میزان اهمیت و ارجحیت هریک از مسائل و موضوعات بُعد «عوامل امنیتساز»
نشان داده شده است .هر یک از موضوعات یا مسائل بر اساس وزن و اهمیت خود بر ضریب
امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران تأثیر خواهند داشت.
قابلیت حرفهای نیروهای انتظامی و امنیتی
سطح نفوذ منطقهای ایران
میزان دستیابی به تسلیحات نظامی جدید و…
میزان پیشرفت فنی در برنامه هستهای
روابط با همسایگان و میزان موفقیت در…
میزان موفقیت در جلوگیری از امنیتی شدن…
میزان موفقیت در کنترل و تأثیرگذاری بر…
0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
شکل :5میزان اهمیت شاخ

0
های بُعد عوامل امنیت ساز
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با توجه به نمودار مذکور ،موضوع یا مسئله «قابلیت حرفهای نیروهای انتظامی -امنیتی» دارای
بیشترین اهمیت در بُعد «عوامل امنیتساز» بوده و «میزان موفقیت در کنترل و تأثیرگذاری بر
چالشها و بحرانهای منطقهای و بینالمللی» دارای کمترین اهمیت هستند .برخی از موضوعات
و مسائل دیگر به دلیل اهمیت و وزن کم آنها ،با نظر خبرگان از تحقیق حذف شدند.
همچنین مهمترین سرفصلهای مطرحشده در سالنما که به «عوامل ناامنکننده» اشاره دارد ،شامل
 15موضوع یا مسئله است .در شکل شماره  0میزان اهمیت و ارجحیت هریک از مسائل و
موضوعات بُعد «عوامل ناامنکننده» نشان داده شده است.
سطح حمالت تروریستی علیه ج.ا.ا
سطح تضعیف ارزشهای ایرانی…
سطح تحرک ضدامنیتی جنبشهای…
میزان حمالت سایبری علیه ج.ا.ا
ضریب نفوذ اپوزیسیون در جامعه ایران
میزان تنش شورای همکاری خلیج…
سطح فعالیت گروههای تروریستی…
سطح جرایم سازمان یافته
میزان قطعنامههای حقوب بشری علیه…
سطح قاچاب و اقتصاد پنهان
سطح مفاسد مالی و تخلفات اداری
سطح ایران هراسی و اسالم هراسی در…
0.02 0.04 0.06 0.08

0

شکل :0میزان اهمیت شاخ

نرخ مهاجرت درون کشوری
های بُعد عوامل ناامن کننده
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با توجه به نمودار مذکور ،موضوع یا مسئله «سطح ناآرامی خیابانی» دارای بیشترین اهمیت در
بُعد «عوامل ناامنکننده» بوده و «نرخ مهاجرت درون کشوری» دارای کمترین اهمیت هستند.
همچنین مهمترین سرفصلهای مطرحشده در سالنما که به «محرک و شوکها» اشاره دارد ،شامل
سه موضوع یا مسئله است .در شکل شماره  0میزان اهمیت و ارجحیت هریک از مسائل و
موضوعات بُعد «شوک» نشان داده شده است.
میزان اشتباهات سیاستگذاری
سطح چالش ناشی از بالیای طبیعی
سطح چالش ناشی از وقوع حوادث در…
0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12
شکل  :0میزان اهمیت شاخ

0

های بُعد محرک و شوکها

بتتتتا توجتتتته بتتتته نمتتتتودار متتتتذکور ،موضتتتتوع یتتتتا مستتتتئله «میتتتتزان اشتتتتتباهات
سیاستتتتگتتتذاری» دارای بیشتتتترین اهمیتتتت در بُعتتتد «شتتتوکهتتتا» بتتتوده و «ستتتطح
چتتتالش ناشتتتی از وقتتتوع حتتتوادث در کشتتتورهای همستتتایه» دارای کمتتتترین اهمیتتتت
هستتتند .یکتتتی از شتتتوکهتتتا جنتتگ استتتت کتتته در ستتتالنمتتا بتتته آن اشتتتاره نشتتتده و
موضوعیت هم نداشته است.
در نهایتتتتت بتتتتا ترکیتتتتب ابعتتتتاد چهارگانتتتته «ظرفیتتتتتهتتتتای نظتتتتام»« ،عوامتتتتل
امنیتتتستتاز»« ،عوامتتل نتتاامنکننتتده» و «شتتوکهتتا» بتتر استتاس وزن و اهمیتتت آنهتتا،
ضریب امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران قابل محاسبه است.
ضریب امنیت ملی= (ظرفیت نظام* ( +)74900عوامل امنیتساز*  -077(( +)74100عوامل ناامن
کننده) *  -077(( +)74190شوکها) * )7400
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نتیجهگیری
دراین پژوهش تالش شد با استفاده از محتوای سالنمای امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران و
مدل مفهومی «ناظم» ،روشی برای برآورد ضریب امنیت ملی ارائه شود .استفاده از مدل ناظم و
سالنمای امنیت ملی باعث شد که برای برآورد ضریب امنیت ملی ،به مالحظات اساسی ذیل
توجه شود:
•

چکیده نظرات خبرگان حوزه امنیت ملی طی یازده سال مورد بررسی قرار گیرد.

•

رویکری ایجابی به امنیت ملی اتخاذ شده و ظرفیتهای نظام و عوامل امنیتساز در
جمهوری اسالمی ایران مورد توجه قرار گیرد.

•

شاخ

های امنیت ملی به صورت کامالً بومی و در بازه یازده ساله مورد توجه قرار

گیرد .این مهم سبب شد که اهمیت برخی از شاخ

ها به دلیل ملموس بودن در

سنوات اخیر ،بیش از وضعیت واقعی برآورد نشود و میزان اهمیت شاخ

ها ،مبتنی

بر مسئلهبودن آنها در دوره زمانی و نه به صورت مقطعی تعیین شود .برای نمونه
میتوان به بیماری کرونا اشاره کرد.
نتایج این پژوهش نشان داد که بُعد ظرفیتهای نظام بیش از سایر ابعاد در ضریب امنیت ملی
جمهوری اسالمی ایران نقش دارد .بنابراین راهبرد کالن امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران باید
متمرکز بر افزایش ظرفیت باشد تا مقابله با عوامل ناامنکننده .یعنی افزایش سطح کارامدی نظام
سیاسی ،بهبود تعامل بین قوای سهگانه ،افزایش اعتماد سیاسی و سرمایه اجتماعی دولت ،افزایش
سطح تولید ،افزایش سطح توسعه انسانی ،ترمیم نظام انتخاباتی و افزایش قدرت اجماعسازی
ایران در سازمانهای بینالمللی ،بیش از اقدامات کنترلی و مقابلهای ،موجب افزایش ضریب
امنیت ملی میشوند.
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بینالملل ،فصلنامه علمی سیاست جهانی ،دوره نهم ،شماره چهارم.
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