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  چكيده
و مقايسه  الملل بيندر نظام  آنها وضعيت امنيتيتعيين  منظور بهكشورها خارجي  امنيتگيري  سنجش و اندازه

در اين راستا  .است بودهكشورها  سياسي كنندگان و مسئولين هميشگي ادارههاي  ، از دغدغهبا يكديگر ها آن
از  ها اين تالش ههم ليكنكشورها صورت گرفته  كردن و سنجش وضعيت امنيتي كميجهت  ييها تالشتاكنون 

كننده  گاه منعكس هيچد استفاده، تفاوت در متغيرهاي مور علت بهو  عمل كردهمنظر يك يا چند متغير محدود 
كننده اوضاع امنيتي  منعكس عمدتاًها  در عين حال اين شاخص .اند جامع و فراگير كشورها نبوده وضعيت

زيرا . رسد نمي نظر بهمنطقي جمهوري اسالمي ايران كشورهاي غربي بوده و استفاده از آنها براي كشوري نظير 
شوند  الملل تعريف مي هايي كه در نظام بين توان همه شاخص ، نميرانجمهوري اسالمي ايعلت شرايط خاص  به

با . مالك قرار داده و با آنها، امنيت كشور را ارزيابي نمودجمهوري اسالمي ايران را براي سنجش امنيت خارجي 
، اين تحقيق هاي بحران يعني خاورميانه واقع شده توجه به اين امر و با نگرش به اين كه ايران در يكي از كانون

. مسأله تحقيق آغاز نمود عنوان بهجمهوري اسالمي ايران فقدان مدلي براي سنجش امنيت خارجي  كار خود را با
و طراحي مدلي جمهوري اسالمي ايران هاي سنجش امنيت خارجي  هدف از انجام اين تحقيق استخراج شاخص

موضوع و روش تحقيق  .را سنجيديران جمهوري اسالمي ابود كه بتوان با كمك آن، سطح امنيت خارجي 
با عنايت به اين موضوع براي انجام . باشد سازي، فاقد فرضيه مي تالش براي مدل دليل بهاي است كه  گونه به

هاي نرم امنيت مرتبط  كه با مؤلفهجمهوري اسالمي ايران هاي امنيت خارجي  تحقيق، هنگام استخراج شاخص
اي  زمينه –اتيك و براي طراحي مدل سنجش امنيت، از روش موردياست، از روش كيفي و تحليل سيستم

جمهوري كه امنيت قابل سنجش بوده و سطح امنيت خارجي  دهد مينتيجه اين تحقيق نشان . استفاده شد
  . باشد مي 6/56، مقدار 100در مقياس صفر تا  1388در نيمه اول اسالمي ايران 

  

  .، ايرانسنجش امنيتهاي  هاي سنجش امنيت، مدل ي، شاخصامينت ملي، امنيت خارج :كليدي هاي واژه
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  مقدمه -1
معناي وضوح آن در  اگرچه امنيت از مفاهيم محوري موضوعات سياسي است، ليكن اين به

گران  براي بسياري از تحليل  دليل است كه مقوله سنجش امنيت همين به. باشد مقام شناخت نمي
اظر بر تعريف و ارائه دشواري نعمده اين . مايدن و كارشناسان امنيتي، كاري دشوار مي

 1چنانچه باري بوزان. هايي است كه بتوانند فرايند سنجش امنيت را معنادار سازند شاخص
: 1379ماندل، (» اي مبهم است شناخت امنيت و نوع مديريت آن مقوله«درستي اظهار داشته،  به

درجه ابهام . اسيت و اهميت آن باشدتوان سراغ داشت كه منكر حس و كمتر محققي را مي) 14
لغزندگي و عدم «از  3و چارلز آندرين 2و غلظت اين بحث تا بدآنجا است كه امثال ديويد اپتر

  .)40: 1380اپتر، (اند  سخن گفته» امكان سنجش دقيق امنيت
هاي  مالحظاتي از اين دست ما را به ضرورت تأمل هرچه بيشتر در طراحي شاخص

. شود رهنمون مي –باره آن به مديران تجربي نصراف از آن و وانهادن يكتا ا –سنجش امنيت
اي بسيار سخت در تحليل مسائل امنيتي سخن گفته  از فرارسيدن دوره 4كه رابرت ماندل چنان

گذاري را در پي  ها و فلج شدن دستگاه سياست كه عدم توجه علمي به آن، شكست سياست
هاي كاربردي  اس محقق در اين تحقيق قصد تبيين شاخصبر اين اس .)16: 1379ماندل، (دارد 

را دارد تا در مجموع، امكان جمهوري اسالمي ايران در شناخت و سنجش امنيت خارجي 
  . ميسر سازد آنها تأثيربندي تصميمات امنيتي را بر مبناي ميزان  بندي و اولويت رتبه

برخي عوامل ژئوپليتيكي توجه در طرحهاي خود به  مليبا وجود آنكه طراحان استراتژيهاي 
 تأثيراز توجه علمي و  اي هدهند، اما هيچ نشان ميي خود دخالت ها و آن را در طراحي نموده
ه يك الگوي نظري براي طراحي ئارا. شود ميمند اين عوامل در تدوين استراتژيها ديده ن نظام

و كشف رابطه ميان اين  مؤثرراهبردها مبتني بر عوامل ژئوپليتيكي، مستلزم شناسايي عوامل 
 هاعوامل مورد نظر در طراحي راهبرد تأثيرچگونگي و ميزان  و ، تبيين نوعهاعوامل با راهبرد

                                                            
1. Barry Buzan 
2. David Apter 
3. Charles Andrain  
4. Robert Mandel 
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اغلب عوامل، كاري دشوار  يِماهيت كيف دليل به هاعوامل و راهبرداين بيان رابطه ميان . باشد مي
  .)7: 1386و ديگران،  نيا حافظ( ولي امكانپذير است
ي ملي آنها ها تواند نقش مهمي در طراحي استراتژي ميمنيتي كشورها كه محاسبه سطح ا

هاي  ترين فرايندهاي مديريت كالن جامعه بوده و استفاده از مدل داشته باشد، يكي از پيچيده
هاي دولت در رابطه با موضوعات امنيتي داشته  گذاري تواند نقش مؤثري در سياست عملي، مي

جمهوري ل از اين تحقيق با توجه به نگاه خاص و ايدئولوژيك كارگيري مدل حاص به. باشد
هاي امنيتي در شرايط  به امنيت و فقدان مدل مناسب براي كنترل و هدايت پديده اسالمي ايران

هاي ثابت و استاندارد شده، عملكرد  كند كه بتوان با استفاده از شاخص فعلي، كمك مي
اين . ا خود و با ساير مديران سنجيده و مقايسه نمودگذاران و مديران امنيتي كشور را ب سياست
تواند به يكي از سؤاالت هميشگي و اساسي دولتمردان يعني وضعيت امنيتي  چنين مي مدل هم

. جهاني پاسخ داده و بگويد كه وضعيت امنيتي كشور چگونه تغيير نموده است  كشور در جامعه
صورت كمي  يتي تصميمات مختلف خود را بهكند كه آثار امن اين مدل به دولتمردان كمك مي

  . موقع، تصميمات مقتضي براي حفظ كشور اتخاذ نمايند مالحظه نموده و به
هاي مرتبط با امنيت  ها در جلوگيري از سردرگمي بخش با توجه به نقش و اهميت شاخص

و  مسئولين و نيز ممانعت از هدر رفتن زمان ال رفتن كارايي تصميمات امنيتيو زير سو
جمهوري هاي امنيت خارجي  ها، در اين تحقيق تالش شده است ضمن شناخت شاخص هزينه

  .، مدلي براي سنجش امنيت خارجي كشور طراحي گردداسالمي ايران

  مباني نظري -2

  تهديد :الف
بودن و ارتباطش با امنيت، منافع و اهداف   دليل چند وجهي ارائه يك تعريف دقيق از تهديد به

معناي بيم دادن، ترسانيدن و عقوبت  تهديد در لغت به. ها، پيچيده و مشكل است و استراتژي
تهديدات را «معني كرده است و لرنر  بيم دادن و ترسانيدن تهديد را فرهنگ معين. كردن است
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عبارت از هر چيزي كه بتواند ثبات و امنيت را در يك كشور به خطر اندازد، دانسته و معتقد 
مفهوم تهديد در نگرش سيستمي، عدم تعادل در . دهند فع را هدف قرار مياست تهديدات، منا

در . دهد سيستم به اهداف خويش برسد يعني عاملي كه اجازه نمي. سيستم، بيان شده است
ها، نيات و اقدامات دشمنان بالفعل و بالقوه براي  معناي توانايي اي از متون نيز تهديد به پاره

   .)84 :1382خاني، ... عبدا(» به مقاصد امنيتي، تعريف شده استممانعت از دستيابي خودي 
با . شوند از نظر اولمان، نوع و شدت تهديد، دو عنصر اصلي تهديد امنيتي محسوب مي

شود كه با  رسد تهديد، زماني تبديل به يك موضوع امنيتي مي نظر مي توجه به اين تعريف، به
توان تهديدات امنيتي را  چنين مي هم«. ط باشدمردم، كشور و حكومت در ارتبا: سه موضوع

اي در معرض خطر قرار  گونه هاي حياتي يك كشور را به تهديداتي دانست كه اهداف و ارزش
توان ميزان  تهديدات را مي. ، تغيير ماهوي و اساسي صورت پذيردآنهادهند كه در  

نظامي برخوردار  -عاد سياسياز اب عمدتاًها،  اين توانمندي. هاي حريف نيز دانست توانمندي
  .)146: 1374درويشي، (» روند كار مي بوده و عليه يك نظام به

  ارزيابي تهديدات سنجش و
در اين مورد بوزان معتقد . تهديد ذاتاً مبهم و نامعلوم بوده و شناسايي آن بسيار دشوار است

اند كه برآيند  چيدهشامل تعداد زيادي عوامل پي» تهديدات موجود در صحنه جهاني«است اكثر 
اين عوامل بر شدت و ضعف ) 166: 1378بوزان، (» .سازند شدت نامعلوم مي را به آنهاو نتايج 

عوامل مؤثر در سنجش شدت و ضعف  1شماره در جدول . تهديدات اثرات تعيين كننده دارند
  . شود تهديد از نظر باري بوزان مشاهده مي
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  ت و ضعف تهديد از نظر بوزان هاي سنجش شد شاخص: 1 شماره جدول
نوع تهديد

  شرايط
  ضعيف  شديد

دهپخش و پراكنخاص و متراكم تراكم و گستره
  دور نزديك فوريت مكاني
  بعيد قريب فوريت زماني
  كم زياد ميزان اثر
  كم زياد عمق

  166: 1378بوزان،                           
سازي و  مسائل امنيتي، اقدام به مفهوم مندانشسنجش امنيت، كارشناسان و اندي منظور به

سازي  بندي مفاهيم آن نموده و با شاخص شناخت بيشتر تهديد و زمان وقوع و تفكيك و دسته
شايد ! كه كاري است بس دشوار با نتايج مورد ترديد. اند سعي در كمي كردن و سنجش آن نموده

شود، شناخت امنيت نيز  تر مي ت جمعي پيچيدههر چه حيا«بتوان با اين ايده بوزان موافق بود كه 
توان شناخت و  گردد؛ تا آنجا كه بايد پذيرفت امنيت را به دو دليل، بسيار دشوار مي دشوارتر مي

سازد و ديگر  نخست آنكه عيني و ذهني بودن امنيت كار را بسيار دشوار مي. گيري نمود اندازه
شود  يز امري پيچيده است كه به سادگي درك نميآنكه شناخت ميزان جدي بودن تهديد امنيتي ن

   .)135 - 137: 1378بوزان، (» هاي متفاوت قرار گيرد وضوع تحليلتواند م و مي
هاي ارائه شده از سوي كارشناسان امنيتي و  افتخاري، تالش دارد تا با استفاده از تحليل

ات خارجي كه هاي عمومي تهديد تجارب موجود، به شاخص با مطالعه مورديچنين  هم
وي براي اين . باشند، دست يابد بيشترين روايي را براي شناخت و سنجش تهديد دارا مي

هاي عمق تهديد، دامنه تهديد، زمان تهديد، مكان تهديد و توان تهديد را  منظور شاخص
ها در كنار دو شاخص درونيِ توان ملي و منافع ملي، در مجموع  اين شاخص. كند پيشنهاد مي

  .گذارند نسبتاً جامعي را از تهديد به نمايش ميتصوير 
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  هاي سنجش شدت و ضعف تهديد از نظر افتخاري  شاخص: 2 شماره جدول
نوع تهديد

 شرايط
  ضعيف  شديد

اي تهديد منافع حاشيهتهديد منافع بنيادين عمق تهديد
  محدود وسيع دامنه تهديد
  بعيد قريب زمان تهديد
  دور نزديك مكان تهديد

  ضعيف قوي وان تهديدت
  177 - 182: 1387پيك،  ره              

 تهديدات خارجي

هر چند امروزه : (تهديدات خارجي وجوه مختلفي دارند كه برخي از اين وجوه عبارتند از
د بررسي قرار تنهائي مورد توجه نبوده و اين دو تهديد، تواماً مور تهديد داخلي يا خارجي به

  ).گيرند مي
 اشغال بدون درگيري، الحاق سرزمين كشوري به كشور ديگر، جم نظامي،جنگ و تها

دخالت در امور داخلي كشور ديگر، اقدامات براندازي، بر هم خوردن توازن قوا، جاسوسي و 
  المللي عمليات پنهان سياسي، مناقشات بين

 .شوند  ميمحسوب ترين تهديدات براي امنيت ملي  طور سنتي تهديدات خارجي اصلي به
پايداري فيزيكي كشور و استقالل آن در مقابله با تهديدات خارجي نسبت به آنكه  علت به

منبع اصلي تهديدات  عنوان بهچنان  پذيرتر است، تهديدات خارجي هم تهديدات داخلي آسيب
تهديدات، طيف گسترده سياسي، نظامي، اين . اند امنيت ملي، اهميت خود را حفظ كرده

بندي كنيم، به شرح  را طبقه آنهاد كه اگر بخواهيم نده در خود جاي مي اقتصادي و فرهنگي را
  : زير خواهند بود
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 شكل نظامي -1

تواند  معموالً تهديد نظامي مي. هاي مربوط به امنيت ملي است تهديد نظامي، مركز سنتي نگراني
و تفكر  همه اجزاء دولت را تهديد كند و ممكن است موجب اختالل يا نابودي نهادها شده

طور بنيادين بر  تنها به تدابير نظامي نه. مربوط به دولت را سركوب، تخريب يا محو نمايد
كاركردهاي حفاظتي دولت اثر دارند، بلكه منافع گوناگون اجتماعي و فردي را نيز كه پايدارتر 

  . دهند از روبناهاي دولت هستند، مورد تهديد قرار مي

 شكل اقتصادي -2

ترين شكل تهديدات در چارچوب امنيت  ترين و پيچيده هديد اقتصادي، سختاز نظر برخي ت«
در امنيت اقتصادي، مسأله اصلي آن است كه وضعيت عادي بازيگران در اقتصاد . ملي است

ت كار كند، بازار براي آنكه درس. شود بازار، رقابتي خطرآفرين، تهاجمي و مبهم را شامل مي
ديگر، بازيگران  عبارت به. ايي را به ورشكستگي تهديد كندفاقد كار همواره بايد بازيگران

در قواعد . اقتصاد بازار بايد احساس ناامني كنند تا سيستم موجب توليد ثروت و رفاه شود
قدر استثنايي  دهد كه آن طبيعي بازي در بازار، سلسله وسيعي از تهديدات اقتصادي رخ مي

توان به حق  اي مي دقيقاً در چه مرحله اينكهاما . گيرندنيستند تا عنوان تهديد امنيت ملي به خود 
توجه . مدعي شد كه تهديد امنيت ملي پيش آمده است، موضوعي بسيار مشكل و سياسي است

ميزاني بيش از حد معقول، اغلب به افزايش دخالت دولت در اقتصاد منتهي  به امنيت ملي به
   .)45: 1382نژاد، عصاريان (» دهد شده و كارايي بازار را كاهش مي

 شكل سياسي و حقوقي -3

هدف از تهديد ممكن است از فشار بر . تهديد سياسي متوجه ثبات سازماني دولت است«
زدن بافت  حكومت در مورد يك سياست خاص گرفته تا براندازي و واژگوني حكومت و برهم

خصوص  لت، بهايده دو. سياسي دولت براي تضعيف آن پيش از تهاجم نظامي، متفاوت باشد
دهنده و نهادهايي كه نمود آن هستند، از اهداف عادي تهديد  هويت ملي و ايدئولوژي سازمان
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   .)143: 1379بوزان، (» روند شمار مي سياسي به

 شكل اجتماعي و فرهنگي -4

غالب . هاي مشترك از عوامل پايداري و استحكام كشورها شناخته شده است فرهنگ و ارزش
هاي مورد نظر خود را جزء اهداف و  ر ساير عوامل، حفظ و گسترش ارزشها در كنا حكومت

هاي  لذا عواملي كه منجر به تضعيف يا از بين بردن فرهنگ و ارزش. دانند منافع ملي خود مي
گسترده فرهنگ مغاير با  تبليغ. گردند شوند، از جمله تهديدات امنيتي تلقي مي مشترك مي

رسوخ و  الملل ها و فرهنگ كشور در سطح بين ال بردن ارزشزيرسؤ، الملل كشور در سطح بين
هايي از شكل اجتماعي و  نمونه هاي اقتصادي، سياسي و ديپلماتيك فرهنگ بيگانه از راه

 . باشند فرهنگي تهديدات خارجي مي

  هاي وجود تهديد شاخص
دن از پديده دور بو دليل بهتر و بعضي  برخي از آنها داللت قوي. ها، نسبي هستنداين شاخص

بندي كلي،  پيك در يك تقسيم ره. تري بر وجود تهديد دارند ، داللت ضعيف)مدلول(
  : هاي وجود تهديد را به سه دسته تقسيم نموده است شاخص

  ؛1)قطعي(شاخص مشرف  -الف
  ؛2شاخص مقدماتي -ب
  .)174: 1387پيك،  ره( 4اي يا زمينه 3شاخص ثانوي -ج

ي تقسيم ل بر وجود تهديد را از كلي به جزئهاي دا ان شاخصتو بندي، مي براساس اين دسته
و سطوح » شاخص«تر ضوابط و معيارها را  نمود و با توجه به هدف تحقيق، سطوح كلي

تهديد » نشانگان«يا » مظاهر«، »زيرشاخص«گردند،  تر را كه به مصاديق عيني نزديك مي يئجز

                                                            
1. Imminent/Immediate Indicator 
2. Preparatory Indicator 
3. Secondary Indicator 
4. Circumstantial 



  _________________________    1390 بهار، اول، شماره هفتمفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال    178

ابتدا با سطح مظاهر و نشانگان ) موارد خاصمگر در (معمول  طور بهسيستم تهديدشناسي . ناميد
هاي باالتر را از آن مظاهر انتزاع و ادارك كنند، مراحل  بازيگران شاخص چنانچه. كند برخورد مي
  . گيري تهديدات طي خواهد شد بعد در شكل

  هاي سنجش تهديد شاخص
و  هاي وجودي تهديد، برخي ضوابط و معيارها براي سنجش وزن، شدت در كنار شاخص

ها مستقل و صريح بوده و  برخي از اين شاخص. گيرند اهميت تهديد مورد استفاده قرار مي
گروهي از . شوند بعضي ديگر در ضمن تقسيمات، انواع و تحليل تهديدات بررسي مي

پيك به نقل از بوزان،  ره: (اند برده كار بهنويسندگان پنج شاخص زير را براي سنجش تهديدات 
1378 :166(  
  ؛ز يا پراكندگيتمرك .1
  ؛)مكان و زمان(دوري يا نزديكي  .2

 ؛ل وقوعحتماًا .3

  ؛عواقب و آثار تهديد .4

   ؛سابقه تاريخي .5
صورت هاي سنجش تهديد را به  شاخص مهمترينتوان  ات مختلف، مينظر بهبا توجه 

   .بندي نمود دسته 2جدول شماره 
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  مختلف سنجش تهديد و امنيتهاي  كار رفته در مدل هتعداد و نوع متغيرهاي ب: 3جدول 
  سال  هاي سنجش امنيتشاخص  پرداز نظريه

  پيك ره

آوري و شاخص قطعي مانند استقرار تجهيزات دشمن در نزديكي مرزها يا جمع
شاخص مقدماتي مانند آموزش. بررسي اطالعات نظامي وسيع و سنگين توسط دشمن

و شاخص ثانوي مانندنيروها، استخدام نيروهاي تازه نفس، ساماندهي لجستيكي 
  .وجود ترس، غم يا شادي يا افزايش ناگهاني ثروت يك گروه در جامعه

1387 

 1386  .توان ملي، منافع ملي، عمق، دامنه، زمان، مكان و قدرتمندي  افتخاري

  بوزان
ل وقوعحتماً، ميزان ا)مكان و زمان(ميزان تمركز يا پراكندگي، ميزان دوري يا نزديكي 

  .تهديد، سابقه تاريخيعواقب و آثار 
1998 

برچر و 
  ويلكنفلد

هاي بزرگ، سطح جغرافياي راهبردي، وضع بازيگران، ميزان و كيفيت مداخله قدرت
عدم تجانس يا توازن قدرت، كيفيت و كميت مسايل نظامي و سياسي، سطح خشونت

  ....)جنگ و (
2001 

كميسيون 
منافع ملي 
  آمريكا

عمق؛ نفوذ، دامنه؛ گستره و تراكم، عواقب و آثار؛ دوري و ميزان فوريت، -نزديكي
  .ها هزينه

  دهه
1990 

  جوردان
تر و پرسودتر، افزايش وجود راه زندگي متمايز و جذاب، انتظار نيل به پيوندهاي قوي

 .كننده هاي سياسي و اداري واحدهاي شركت ظرفيت
دهه 
1970 

  دويچ
ارتباطات اجتماعي،رشد اقتصادي برتر، وجود پيوندهاي ناگسستني در 

  .پذيري متقابل رفتارها بيني پيش
  دهه

1990 
  نگارنده: منبع

  امنيت : ب
بهروزي وي تلقي  از جمله ديرپاترين آمال بشر و يكي از لوازم و شروط بهزيستي و  امنيت«

. شود محسوب مي »خودشكوفايي انساني«سوي ه گرديده و از ديدگاه مازلو، ابزار حركت ب
،  هوا، غذا، مسكن(  اوليه  از نيازهاي  پس  بالفاصله، بشر  نيازهاي  بندي  اولويت در طوري كه وي به

انكار   غيرقابل  ضرورت رغم عليرا   انساني  و ساير نيازهاي  داده  را جاي  امنيت  نياز به ،) پوشاك
   .)88: 1385مراديان، ( « است  آورده  بعدي  هاي در اولويت، آنها
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  امنيت ملي
در تمام   مشترك  نقطه  نمود كه  برداشت  چنين  توان شود مي  دقت امنيت ملي  ر تعاريفاگر د

را  امنيت  توان ديگر مي  عبارت به. باشد متمركز مي» وجود خود  حفظ«  ضرورت  رويتعاريف، 
خود يا   حفظ  نظران صاحب  برخي. دانست»  خطرات  ترين از اساسي  نفس  و صيانت  ذات  حفظ«
  : اند نموده  خالصه زير مقوله پنجرا در »  و نفس  ذات  نتصيا«
    ؛مردم  جان  حفظ -1
  ؛هاي مردم حفظ دين، باورها و ارزش -2
  ؛ ارضي  تماميت  حفظ -3
   ؛و سياسي  اقتصادي  نظام  حفظ -4
  .كشور  و حاكميت  استقالل  حفظ -5

، كشورها  تمام  كه دنرا دار  خصوصيت  اين»  ملي  امنيت«  جوهره  عنوان به  مقوله پنج  اين 
،  ، گروهي فردي  ها و اختالفات ها، سليقه گرايش  به  توجه  ، بدون ها و احزاب افراد، گروه

اكثر   كه  است  حدي  به  امنيت  اهميت. نظر دارند  اتفاق آنها، روي و اجتماعي  ، سياسي طبقاتي
يا »  دولت  وجودي  فلسفه«ر منظو  اين  تحقق  براي  رند كهباو  بر اين  سياست  علم  علماي

  كه  قيودي  تمامي رغم عليرا   دولت  و تأسيس  قرار گرفته  توجه مورد»  دولت  تشكيل  فلسفه«
را   آن  و ضرورت  دانسته  امنيت  از حريم  پاسداري  براي، ايجاد كرده  فردي  هاي آزادي  پاي بر

  ). 80، همان(اند  كرده  قبول

    ملي  منيتا داخلي و خارجي وجوه
. است شده  ليشكتخارجي   و امنيت داخلي  منيتا  هپيوست  هم هاز دو بعد كامالً ب  ملي  امنيت«

  مرزهاي  در درون  پيدا و پنهان  تهديدهاي  در مقابل  ملت  يك  ، امنيت ملي  امنيت  داخلي  جنبه
  ، اقتصادي...)و  طلبي  ايي، جد شورش(  توانند سياسي تهديدها مي  اين. شود مي  را شامل  ملي

  آشوب(  و اجتماعي ...)و  داخلي  كودتا و جنگ(  ، نظامي...)و  اقتصادي  هاي ها و بحران نابساماني(
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و   فشار قرار داده  را تحت  ملي  دولت  نوعي به  هر كدام  كه. دنباش ...)و اجتماعي  و شورش
  مرزي برون  تهديدهاي  به  ملي  امنيت  خارجي  جنبه. دنده آن را مورد تهديد قرار مي  موجوديت

  ، نظامي)سياسي  فشارهاي  انزوا و اعمال(  ابعاد سياسي  داراي  شود كه مي  مربوط  دولت  يك  عليه
  هاي مانند تحريم(  ، اقتصادي)دشمن  نظامي  بنيه  ، تقويت حمله  يا تهديد به  نظامي  حمله(

  گسترده  ارتباطات  دليل به  كه  شده  امر پذيرفته  اين  امروزه.  ستا و فرهنگي و اجتماعي)  اقتصادي
تحت و   بوده مرتبطيكديگر   به  يو داخل  يد خارجابعادر   ملي  امنيت، يكديگر  اب  ملل  و نزديكي

  .)14: 1388مراديان، ( »قرار دارندو تأثر يكديگر  تأثير

  جمهوري اسالمي ايرانمباني امنيت خارجي 
جمهوري  هاي امنيت خارجي تدوين شاخص منظور بههاي گذشته و  جه به مطالب بخشبا تو

الزم است نگاه جمهوري اسالمي ايران به امنيت را نيز مورد ) موضوع تحقيق( اسالمي ايران
ها و نظرات جمهوري اسالمي ايران پيرامون  براي اين منظور بايستي ايده. بررسي قرار دهيم

منابعي كه براي كشف و توضيح  مهمترين«در اين رابطه . را تبيين نماييماجزاء و اركان امنيت 
  : باشند عبارتند از ها و نظرات جمهوري اسالمي ايران مورد توجه مي ايده

   جمهوري اسالمي ايران؛قانون اساسي  -
  ؛)ره(نظرات امام خميني  -

 ؛نظرات مقام معظم رهبري -

  .)106: 1387پيك،  ره( انداز بيست ساله كشور چشم -
ها  ها و آرمان قانون اساسي و سخنان رهبران جمهوري اسالمي ايران متضمن انواعي از ارزش

اساسي و  كامالًهاي  ها و آرمان نكته حائز اهميت از نظر امنيتي آن است كه تنها ارزش. باشند مي
ها و  ز آرماناز سوي ديگر اين دسته ا. توانند قابليت توجيه و تفسير امنيتي پيدا كنند بنيادين مي

اولويت و تقدم و  آنهاها نيز از اعتبار و اهميت يكساني برخوردار نيستند و بايد بين  ارزش
  . كند اهميت پيدا مي آنهادر مقام تزاحم بين  ويژه بهاين امر . تأخرها مشخص گردد

ها و  توان در حوزه ارزش از نظر قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، عناوين زير را مي
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هاي  بر اين اساس هر گاه عوامل خارجي، اين ارزش. ها مورد توجه و تحليل قرار داد رمانآ
  . به خطر خواهد افتاد جمهوري اسالمي ايراناساسي را مورد تهديد قرار دهند، امنيت خارجي 

  نظام سياسي؛) شيعي بودن( اسالمي بودن -1

  ؛حضور مؤثر واليت فقيه -2

 ؛حفظ استقالل و تماميت ارضي كشور -3

 .)همان(حفظ وحدت و همبستگي ملي  -4

نيز با نگاه نرم خود به امنيت، بدون اشاره به واژه امنيت . ا.ا.انداز بيست ساله ج سند چشم
توانند در ارتباط با امنيت خارجي كشور بوده و  خارجي، به مفاهيمي اشاره نموده است كه مي

  . در صورت برقراري امنيت خارجي، محقق گردند

  پژوهش روش شناسي -3
باشد، تهيه  هاي ويژه مي اينكه موضوع پژوهش يك موضوع خاص با شرايط و محدوديت دليل به

با اين وجود براي شروع تحقيق به . رسيد مي نظر بهمطالب در اين خصوص بسيار دشوار 
آوري  نخبگان مراجعه گرديد تا اطالعات الزم در خصوص ادبيات تحقيق و جامعه آماري جمع

. عمل آمد جداگانه مصاحبه به طور بهنظران و نخبگان  امه نيز با چند تن از صاحبدر اد. گردد
شاخص تهيه و بين  18زير شاخص و  44نامه با تعداد  جهت اجراي تحقيق يك نمونه پرسش

با مشخص . دست آمد سپس روايي و اعتبار آن به. نظران توزيع شد تعدادي از اساتيد و صاحب
نامه نهايي به تعداد الزم  مونه محاسبه و پس از رفع نواقص، پرسششدن جامعه آماري، حجم ن

آوري مطالب، اطالعات  هاي تكميل شده و جمع نامه بعد از بازگشت پرسش. تهيه و تكثير گرديد
ها، مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت و با استفاده از  آمده همراه نتيجه مصاحبه دست به

به تجزيه و تحليل ) كاي اسكوار يا خي دو(آزمون كاي دو  و Zهاي آماري آزمون  تكنيك
  . هاي تحقيق پرداخته شد يافته

طراحي و ارائه مدلي  منظور بهبا توجه به مطالعات انجام شده و اهداف و سواالت تحقيق و 
هاي  را سنجيده و شاخص جمهوري اسالمي ايران كه بتوان با كمك آن سطح امنيت خارجي
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را استخراج نمود، اين تحقيق طي مراحل زير  جمهوري اسالمي ايران سنجش امنيت خارجي
  :انجام شد

  ؛)جامعه نمونه(اطمينان از كفايت تعداد پرسش شوندگان  -
   ؛هاي مورد استفاده در تحقق اهداف اصلي تحقيق اطمينان از كفايت تعداد شاخص -
  ؛تعيين روايي آن و توزيع آن ميان خبرگان و) پيش تست(نامه اوليه  طراحي پرسش -
  ؛نامه نهايي نامه پيش تست و طراحي پرسش استفاده از بازخورد پرسش -
  ؛نامه اصلي در ميان خبرگان توزيع پرسش -
  ؛نامه اصلي و تحليل دادها استخراج نتايج از پرسش -
  ؛طراحي مدل سنجش امنيت با استفاده از نتايج حاصله -
   .آمده دست بهتست مدل و آزمون نتايج  -

  شوندگان اطمينان از كفايت تعداد پرسش
از فرمول كوكران، در اين تحقيق براي اطمينان از تعداد نمونه   عالوه بر محاسبه حجم نمونه

برداري  بدين ترتيب كه آنقدر نمونه. آماري حجم نمونه به كمك يك روش ابداعي محاسبه شد
هايي با تبديل شدن به يك  ها پس از فراز و نشيب صورت گرفت تا منحني تغييرات شاخص

نشان داده  1شماره اين موضوع در نمودار . منحني ميرا، به سمت ثبات قابل قبولي ميل پيدا كند
شوندگان منحني با از دست  گردد، با افزايش تعداد پرسش ميكه مشاهده  گونه همان. شده است

نموده و اصطالحاً دادن فراز و فرودهاي خود، به سمت ثبات و تبديل شدن به يك خط ميل 
ميرا شده است و از اين پس هر تعداد كه به نمونه آماري اضافه شود، تغييري در نتيجه حاصل 

  .نخواهد شد
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ها فراز و فرود خود را از دست داده   هاي ارائه شده با افزايش تعداد نمونه پاسخ منحني: 1نمودار شماره 

  )نگارنده: منبع(شود  ميو به يك خط تبديل 

  هاي مورد استفاده در تحقق اهداف اصلي تحقيق  اطمينان از كفايت تعداد شاخص
صورت يك معضل در مسائل امنيتي و جغرافياي  سنجش امنيت خارجي كشورها همواره به

تاكنون تالش زيادي براي ارائه يك مدل جامع و مؤثر كه بتواند امنيت . سياسي مطرح بوده است
دو   رسد براي طراحي چنين مدلي مي نظر بهعمل نيامده ليكن  رد، بهخارجي كشورها را اندازه بگي

  :رويكرد مختلف وجود دارد كه عبارتند از
  ؛رويكرد تك متغيره -
  .رويكرد چند متغيره -

عمل نيامده كه بتوان بر اساس  كه گفته شد براي سنجش امنيت تالش زيادي به طور همان
گيري قدرت  كن در خصوص اندازهيسه نمود ليآن، كاركرد دو رويكرد فوق را با يكديگر مقا

اي كه محقق قبالً  ها و تحقيقات جداگانه كشورها تالش زيادي شده كه بر اساس اين تالش ملي
نظر از سطح اطالعات موجود، دو رويكرد سنجش  در اين خصوص انجام داده است، صرف

  . ددهن مي دست به، نتايج تقريباً يكسان )تك متغيره يا چند متغيره(
گران از جمله  گيري قدرت ملي كشورها، بسياري از تحليل مثال در بحث اندازه طور به

افراد ديگري . دانند توانمندي نظامي صرف را مظهر قدرت ملي مي 1چويدانشمنداني نظير كارل د

                                                            
1. Karl Deutech 
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. اند هاي نظامي و عده ديگر، از نيروهاي نظامي ويژه استفاده كرده از هزينه 1نظير نورمن الكاك
و  نيا حافظ(اند  اندازه نيروي دريايي را شاخص اصلي قدرت ملي دانسته 2مثالً جورج مدلسكي

  .)49-51: 1385زرقاني، 
اي  رسند و رواج گسترده مي نظر بههاي تك متغيره رضايت بخش  آنكه شاخص رغم علياما 

خصوص آنان كه  متغيره قانع شوند به هاي تك اند درباره ارزش دارند، ليكن كساني كه نتوانسته
  . اند هاي چند متغيره روي آورده اند، به شاخص تري داشته ذهن رياضي قوي

، نشان حقيقات قبلي وي نيز هماهنگي داردهاي محقق در تحقيق حاضر كه با ت پژوهش
ها تغيير مهمي نكرده ليكن  بيني ها، دقت متوسط پيش دهد كه با افزايش تعداد شاخص مي
تر، اطمينان بيشتري به  هاي بيشتر و دريافت اطالعات افزون شاخصموازات استفاده از  به

  . گردد ها حاصل مي بيني پيش

  هاي اين بخش از تحقيق ها و يافته چگونگي انجام آزمايش
شود  مياستفاده  بيشترهاي  تر، از شاخص هاي دقيق براي ارزيابيمعموالً دهند كه  شواهد نشان مي
 ها از دقت بيشتري كار رفته بيشتر باشد، تحليل هاي به هر چه تعداد شاخصو آن است كه 

  . كنند نمي تأييدهاي انجام شده اين فرض را  آزمايش اما نتايج. برخوردار خواهند بود
هاي در نظر گرفته شده  تصادفي از ميان شاخص طور بههاي انجام شده،  بر اساس آزمايش

 طور بهها  سپس اين شاخص. ب شدشاخص انتخا 15براي سنجش امنيت خارجي، فهرستي از 
نفر از خبرگان داده شد و از آنان خواسته  16شاخصي، به  8و  4، 2، 1هاي  جداگانه در دسته

به امنيت  5تا  1هاي داده شده، طي چهار مرحله يك نمره از  شد بر اساس هر يك از شاخص
ي طور به. اختصاص دهند) آمريكا، آلمان، لبنان، سودان و پاكستان(خارجي كشورهاي مورد نظر 

  . رين امنيت خارجي باشدنشانه كمت 1ين امنيت خارجي و عدد نشانه بيشتر 5كه عدد 
اند  قدر به آنچه نظر داده چنين از خبرگان خواسته شد كه بگويند چه در اين مرحله هم

                                                            
1. Norman Alcock 
2. George Modelski 
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ن اي از صفر تا صد اختصاص دهند كه گوياي ميزا بيني نيز نمره اطمينان دارند و به هر پيش
  . آنان بود  بيني اطمينان به دقت پيش

نظر از سطح  ها صرف بيني نشان داد كه دقت متوسط پيشاستخراج شده  مقايسه نتايج
اما به موازات استفاده از . اطالعات موجود و متغيرهاي در نظر گرفته شده، تقريباً يكسان است

. يابند هاي خود مي يبين هاي بيشتر، آزمايش شوندگان اطمينان بيشتري به پيش شاخص
  . دهند اين نتايج را نشان مي 3و  2شماره نمودارهاي 

شاخص  8و  4، 2، 1كارگيري  به االت مختلفآمده در ح دست بهمقايسه امتيازات : 2نمودار شماره 
  )نگارنده: منبع(

 
 



 187      ... سازي رياضي براي سنجش امنيت خارجي مدل       ________________________________

 خارجي امنيت برآورد اطمينان و دقت بر استفاده مورد يها شاخص تعداد تأثير: 3نمودار شماره 
  )نگارنده: منبع(كشورها 

دهد  هاي تحقيق بوده و از اهميت زيادي برخوردار است و نشان مي اين نمودار يكي از يافته
هاي بيشتر براي سنجش امنيت خارجي كشورها، دقت محاسبات را اندكي  كه استفاده از شاخص

حتي اما . خواهد شدهاي مورد استفاده  ليكن موجب اطمينان بيشتر به شاخص ،دهد افزايش مي
تدريج كاهش  اطمينان، يكنواخت و خطي نبوده و شيب آن به در اين مورد نيز آهنگ افزايش

  . يابد مي
جمهوري اين آزمايش محقق را قانع نمود كه در ساخت مدل سنجش امنيت خارجي 

ها و  ها باشد، دغدغه مناسب بودن شاخص ر از آنكه نگران تعداد شاخصبيشت اسالمي ايران
  . نامه توسط خبرگان و اهل فن را داشته باشد تكميل پرسش

  نظران و توزيع آن ميان خبرگان و صاحب) پيش تست(نامه اوليه  طراحي پرسش
نامه و توزيع محدود،  ابتدا با طرح يك پرسش. نامه طي چند مرحله انجام شد طراحي پرسش

نامه نهائي،  تنظيم پرسش نامه مورد توجه گرفت و سپس با هاي پرسش اشكاالت و نارسائي
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نامه به متخصصين فن در حوزه  با ارائه پرسش. نسبت به توزيع آن در نمونه آماري اقدام گرديد
عمل آمد كه متعاقباً مورد  ها اقدام به موضوع تحقيق، از آنان نظرخواهي و نسبت به تحليل داده

  . اشاره قرار خواهد گرفت
سئوال شده بود با توجه به توضيحات متن، ابتدا ابعاد ها از صاحب نظران  نامه در اين پرسش

با استفاده از عالمت و  نمودهدو به دو با هم مقايسه را  جمهوري اسالمي ايرانخارجي امنيت 
سپس خواسته شده بود كه . را نسبت به يكديگر نشان دهند آنهااولويت »  –«يا » + «

را  جمهوري اسالمي ايرانامنيت خارجي گانه  هاي مطرح شده در هر يك از ابعاد پنج شاخص
اي ليكرت بگويند كه هر شاخص به چه ميزان در  در نظر گرفته و با استفاده از طيف پنج گزينه

 تأثيرگانه، ميزان  هاي هفت امنيت خارجي بعد مربوطه مؤثر بوده و سپس با انتخاب يكي از گزينه
در پايان نيز خواسته شده . نمايندهر يك از مصاديق و مظاهر را در شاخص مربوطه مشخص 

و با در نظر گرفتن  جمهوري اسالمي ايران بود كه با توجه به وضع موجود امنيت خارجي
معيارهاي تراكم، ميزان اثر، عمق و فوريت كه در همان صفحه تعريف شده بودند، مطابق طيف 

  . دها اختصاص دهن به هر يك از شاخص 5تا  1نشان داده شده، امتيازي بين 
» زياد«، 3با عدد » متوسط«، 2با عدد » كم«، 1با عدد » خيلي كم«ها پنج گزينه  در اين پرسش 

اين اقدام . معرفي گرديده بودند» بازده آماري« عنوان به 5با عدد » خيلي زياد«و باالخره  4با عدد 
حليل آماري نامه را تكميل و امكانات بيشتري را براي ت آمده از طريق پرسش دست بهاطالعات 
  . فراهم نمود

  نامه نهايي نامه پيش تست و طراحي پرسش استفاده از بازخورد پرسش
ها و مظاهر و  در اين مرحله با استفاده از تست استقالل كاي دو، رابطه تك تك شاخص

رسيد، شاخص  مورد بررسي قرار گرفت و در صورتي كه عدم استقالل به اثبات مي آنهانشانگان 
  . گرديد صورت حذف مي ربوطه حفظ و در غير اينو زيرشاخص م
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  نامه اصلي در ميان خبرگان توزيع پرسش
نامه  نامه طراحي شده، پرسش پيلوت و رفع نقص از پرسش اوليه هاي نامه پس از دريافت پرسش

شاخص  18در اين مرحله تعداد . نفر از صاحب نظران كشور توزيع گرديد 90نهايي آماده و ميان 
  . زيرشاخص كاهش يافت 36به ) مظاهر و نشانگان(زيرشاخص  44شاخص و تعداد  14 اوليه به

  ها نامه اصلي و تحليل داده استخراج نتايج از پرسش
تجزيه و تحليل  وها  نمودن، توصيف و تفسير داده  خالصه، بندي براي طبقهدر اين تحقيق 
براي گزينش و . شده است استفادهاستنباطي  از آمار توصيفي و، آوري شده اطالعات جمع

  . مقايسات زوجي استفاده شده است  هاي استخراجي نيز از تكنيك دهي به شاخص وزن

  طراحي مدل سنجش امنيت با استفاده از نتايج حاصله
ها، ابتدا  ها و زيرشاخص بعد از تعيين ميانگين وزني هر يك از ابعاد امنيت خارجي و شاخص

با  جمهوري اسالمي ايرانه هر يك از ابعاد امنيت خارجي تعيين اولويت و جايگا منظور به
در . گرديد) هنجارسازي(مقايسات دو به دو، ارزش هر يك از ابعاد محاسبه و سپس نرمااليز 

هاي طيف ليكرت در مقادير  آمده براي هر يك از گزينه دست بهقدم بعد با ضرب ميانگين 
همين كار براي در نهايت . شد نرمالها تعيين و  مربوطه، ضريب هر يك از شاخص

ها در شاخص  نيز انجام شد و اولويت هر يك از زيرشاخص) مظاهر و نشانگان(ها  زيرشاخص
در پايان نيز با . ها در بعد و هر يك از ابعاد در امنيت خارجي تعيين گرديد و هر يك از شاخص

جمهوري يت خارجي ها در امن ضرب اعداد مربوطه در يكديگر، جايگاه هر يك از زيرشاخص
  . تعيين شد اسالمي ايران

  آمده از مدل دست بهآزمون نتايج 
مدل مورد نظر اين تحقيق براي اولين بار مورد استفاده قرار گرفته بود، طي  اينكهبا توجه به 

آمده از مدل و در واقع خروجي مدل، مجدداً به اطالع  دست بهنامه جداگانه ديگري نتايج  پرسش
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ها پاسخ داده بودند، رسيد و از آنان خواسته شد  رگاني كه در مراحل قبل به پرسشنفر از خب 17
گيري  آمده اعالم نموده و بگويند تا چه حد با اين نتيجه دست بهبه نتيجه  نظر خود را راجع

  . موافق هستند

  ي تحقيقها يافته -4
هاي  ، شاخصها شنامهپس از تحديد ابعاد، با توجه به ادبيات تحقيق و نتايج حاصله از پرس

ها و مركز ثقل هر بعد را در معرض خطر و چالش  امنيت خارجي و سپس تهديداتي كه شاخص
در اين تحقيق امنيت با هر دو نگاه سلبي و ايجابي در نظر گرفته . دهند، شناسايي شدند قرار مي

  . ليكن بر نگاه سلبي و محوريت تهديد، تأكيد بيشتري صورت گرفته است  شده
بر اين . اند تحليل شده آنهاهاي كلي و مظاهر  كته ديگر آنكه، تهديدات در دو سطح شاخصن

در واقع مظاهر . باشند تر مي تر و عيني هاي پايين اساس مظاهر يا نشانگان تهديد، زيرشاخص
تر از  ها، انتزاعي اما شاخص. كنند تهديدات با سهولت بيشتري به مصاديق خارجي اشاره مي

بنابراين براي هر بعد از ابعاد . گيرند تر مورد استفاده قرار مي ه و در سطح تحليل باالمظاهر بود
هاي كلي تهديدات  گردد، شاخص امنيت خارجي كه در واقع بعدي از تهديدات نيز تلقي مي

 آنهامشخص گرديده و براي هر شاخص، مظاهر و نشانگاني طراحي شده است كه وجود 
با توجه به آنچه گفته . خاصي از يك بعد از تهديدات داللت نمايد تواند بر وجود شاخص مي

ها بيشتر از  ها و در شاخص گردد كه ثبات در ابعاد، بيشتر از شاخص شد، مشخص مي
امنيتي كشور بايد در  –گران و مديران سياسي لذا تحليل. است) مظاهر و نشانگان(ها  زيرشاخص

  . شتري داشته باشندبيتوجه روز كردن مظاهر و نشانگان،  به
آماري كاي دو و هاي  روشآمده از طريق  دست بههاي  ها، داده پس از استخراج شاخص

ها و  در اين راستا ابتدا تك تك شاخص. مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند Zآزمون 
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند  Zنامه توزيعي از طريق آزمون آماري  هاي پرسش زيرشاخص

ها  دار بوده يا خير؟ نتايج اين بررسي دهندگان داراي تفاوت معني لوم شود آيا نظرات پاسختا مع
دار بوده و از روي شانس به سواالت پاسخ داده  ها داراي تفاوت معني پاسخ بيشترنشان داد كه 
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  . توانند مورد استناد قرار گيرند ها متقن بوده و مي نشده لذا پاسخ
ها، از آزمون كاي  ها و زير شاخص ي رابطه ميان هر يك از شاخصبررس منظور بهدر ادامه 

بدين منظور مقدار كاي دو مربوط به هر . استفاده شد% 1درجه آزادي و خطاي  24دو با 
هر گاه اين مقدار بيش از . شاخص و زيرشاخص محاسبه و با مقدار بحراني آن مقايسه گرديد

شد، فرض صفر پذيرفته  از مقدار بحراني مي تركمشد، فرض صفر رد و اگر  مقدار بحراني مي
از مقدار بحراني آن  بيشترآمده براي تمامي سواالت  دست بهبر اين اساس مقدار كاي دو . شد مي

توان نتيجه گرفت  اطمينان مي% 99يعني با . شد بود لذا فرض صفر براي تمامي اين سواالت رد 
توانند براي  هاي مربوطه نبوده و مي اخصمستقل از ش) مظاهر و نشانگان(ها  كه زيرشاخص
  . ها مورد استفاده قرار گيرند سنجش شاخص

  محاسبه وزن ابعاد
، از جمهوري اسالمي ايران براي تعيين وزن و ميزان اهميت هر يك از ابعاد امنيت خارجي

خبرگان خواسته شد كه طي مقايسات زوجي، هر يك از ابعاد امنيت را با توجه به شرايط خاص 
. از بعد ديگر است مهمتربا يكديگر مقايسه نموده و بگويند كدام بعد  جمهوري اسالمي ايران

گويي، از پرسش شوندگان خواسته شده بود كه فقط ابعاد را با استفاده  سهولت در پاسخ منظور به
يز اجتناب از حاالت ناسازگار ن منظور به. دو به دو با هم مقايسه كنند»  -«يا » + «از عاليم 

گويي به  دهندگان دچار ترديد و مشكل در پاسخ ماتريس پايين مثلثي جدول سياه شد تا پاسخ
  :دهد نتيجه نهايي اين مقايسات را نشان مي 4شماره جدول . خواسته محقق نشوند
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جمهوري حاصل جمع نظر خبرگان در مقايسات زوجي ابعاد مختلف امنيت خارجي : 4 شماره جدول
  اسالمي ايران

سياسي    فرهنگي –اجتماعي اقتصادي فناوري اطالعات نظامي
24- 26+ 26+ 30+  سياسي

فرهنگي –اجتماعي   -16 +2 -26
22- 18+      اقتصادي

فناوري اطالعات         -28
          نظامي

  )نگارنده: منبع(     
نشان داده  1كل شماره در شسپس با استفاده از تكنيك مقايسات زوجيِ ساده كه شماي آن 

   .عمل آمد شده است، براي تعيين وزن ابعاد امنيت خارجي اقدام به

  ) نگارنده: منبع(ابعاد امنيت خارجي براي تعيين وزن هر يك از ابعاد  نحوه مقايسه زوجي: 1شماره  شكل
در اين مقايسات ابتدا وضعيت هر بعد در مقايسه با ديگر ابعاد تعيين و سپس جهت 

در نهايت نيز تعداد مقايسات محاسبه و وزن هر يك از ابعاد تعيين . دالت يكسان گرديدنامعا
  :اند خالصه طي مراحل زير نشان داده شده طور بهها  اين گام. شد
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  نمادگذاري: گام اول

بعد نظامي  بعد فناوري اطالعات فرهنگي - بعد اجتماعي بعد اقتصاديبعد سياسي

P E S T  M  
  

  تعيين تعداد مقايسات :گام دوم

10
2

5)55(



C  

  مقايسه تك تك ابعاد با يكديگر: گام سوم
P>S P>E P>T  P < M  S < E  
T<M E<M E>T  S < M  S > T  

  ها سازي جهت يكسان: گام چهارم
M>S M>P P>T  P > E P > S  
E>T S>T E>S  M > T  M > E  

  بعادتعيين وزن ا: گام پنجم

10

2
EW 

10

1
SW 

10

0
TW 

10

4
MW 

10

3
PW 

 نتيجه: گام ششم

M > P > E > S > T  
بعد نظامي،  جمهوري اسالمي ايرانبعد امنيت خارجي  مهمتريندست آمده،  با توجه به نتيجه به
بر اين اساس، . باشد فرهنگي مي - س بعد اقتصادي و در نهايت بعد اجتماعيسپس بعد سياسي، سپ

. باشد ين وزن بوده و ضريب متعلق به آن صفر ميكمتربعد فناوري در مقايسه با ديگر ابعاد، داراي 
  . هاي مربوطه از محاسبات بعدي شد ها و زيرشاخص اين امر موجب حذف شاخص

 
  بعد  وزن  بعد  وزن  بعد  وزن  بعد  وزن

10

 نظامي 4
10

 سياسي 3
10

  اقتصادي 2
10

  فرهنگي - اجتماعي 1
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ليكن عدم كسب امتياز . در اين تحقيق بعد فناوري، امتياز الزم را كسب نكرد و حذف شد
توان گفت از نظر  مينشده و تنها  اهميت بودن آن محسوب الزم توسط اين بعد، دليل كم

خبرگان، اهميت اين بعد در شرايط فعلي نسبت به ساير ابعاد كمتر بوده و در محاسبه امنيت 
رسد علت عدم كسب امتياز الزم، بدان دليل بوده كه اوالً در  مي نظر به. گردد ميخارجي منظور ن

كند و ثانياً  اير ابعاد عمل ميبسياري از اوقات اين بعد مستقالً عمل نكرده و در قالب س
نسبت به جمهوري اسالمي ايران هاي فناوري در  آنكه زيرساخت علت بهشوندگان  پرسش

از اين . اند داشتهتر است، اعتقادي به تهديد امنيت از اين ناحيه ن كشورهاي صنعتي ضعيف
يجاد اختالل در نيست كه ا اي هگون به جمهوري اسالمي ايراني فناوري در ها ديدگاه زيرساخت

فناوري  ويژه بهرا به خطر اندازد و فناوري  جمهوري اسالمي ايرانآنها بتواند امنيت خارجي 
تبع آن امنيت  اطالعات هنوز آنقدر گسترش نيافته كه اگر مورد تهاجم قرار گيرد، امنيت ملي و به

ق، فناوري را اين تحقي توان گفت كه خبرگان به اين ترتيب مي. خارجي كشور، تهديد گردد
  . اند تا يك هدف يك ابزار نگريسته صورت به

  ها محاسبه وزن شاخص
ها را انتخاب نموده بودند  ها، ابتدا تعداد نفراتي كه گزينه براي تعيين وزن هر يك از شاخص

سپس حاصل جمع بر تعداد . تعيين و اعداد حاصله در ضرايب مربوطه ضرب شدند
با تقسيم ارقام . آمده براي هر بعد محاسبه گرديد دست به دهندگان تقسيم شد و مقدار پاسخ

  . دست آمد شده هر شاخص به ارقام مربوط به بعد، اعداد نرمالهر شاخص بر جمع   مربوط به
دارترين تهديدات امنيت خارجي  بر اساس محاسبات انجام شده در شرايط كنوني، اولويت

هاي سخت بر تعداد  تعداد شاخص آنكهجود از نوع نرم بوده و با و جمهوري اسالمي ايران
هاي نرم، صعود نموده و خود را به  هاي نرم فزوني دارد ليكن همان تعداد اندك شاخص شاخص

  . اند صدر جدول كشانده
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  ها محاسبه وزن زير شاخص
انجام شده در محاسبه وزن  كار بهها، ابتدا اقدامات مشا براي تعيين وزن هر يك از زيرشاخص

ها ضرب شد تا  شده شاخص ر مقادير نرمالآمده د دست سپس ارقام به. عمل آمد ا بهه شاخص
در قدم بعدي نيز اين ارقام در ضريب بعد . دست آيد جايگاه و وزن هر زيرشاخص در شاخص به

  . آيد دست بهجمهوري اسالمي ايران مربوطه ضرب شدند تا جايگاه شاخص در امنيت خارجي 

  
 ها در سنجش امنيت خارجي ها و زيرشاخص ابعاد، شاخص تعيين وزن فرايند: 2شماره  شكل

  )نگارنده: منبع( جمهوري اسالمي ايران

   جمهوري اسالمي ايرانو سنجش امنيت خارجي  ها تجزيه و تحليل يافته -5
ه در خصوص سنجش امنيت بيان شد، معيارهاي سنجش را بايد در دو بخش با نگرش به آنچ 

بنابراين در تهديدات امنيت . تهديدات بررسي نمود) شدت و اهميت(ازه وجود تهديدات و اند
از آنجا كه مظاهر تهديدات به اليه عيني و واقعيات . خارجي نيز بايد چنين اقدامي صورت گيرد

طبيعي اولين برخورد دستگاه تهديدشناسي با امنيت خارجي به  طور بهترند،  خارجي نزديك
) عامل تهديد(چه حوادث، وقايع و رفتارهاي خارجي چنان. كند ميتهديدات ارتباط پيدا مظاهر 

ها  ها و در واقع زيرشاخص تر از شاخص يئتر و جز كه معيارهاي پايين(بر مظاهر تهديدات 
اما اگر درجه قابل قبولي از وجود . تطبيق ننمايند، مراحل بعد، فعال نخواهند شد) باشند مي

  . د قابل طرح خواهند بودشد، مراحل بع تأييدمظاهر تهديدات 
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ها  استفاده از شاخص. هاي شدت و اهميت توجه شد در مرحله بعد به بررسي وضع شاخص
ها در هر سه اليه  ها و زيرشاخص هاي مختلف ابعاد، شاخص نسبيت موجود در اليه دليل به

طح يا تواند س پذير بوده و مديريت تهديدشناسي با توجه به شرايط و امكانات خود مي امكان
وقوع در سطح ال حتموجود يا ا اما با توجه به اينكه شاخص. كندسطوح مورد نظر را آزمون 

با عنايت . مظاهر بررسي شد، بهتر است سنجش شدت و اهميت نيز در همين سطح صورت گيرد
توان مدل  ي تحقيق كه بر اساس تكنيك مدلسازي معادالت ساختاري تنظيم گرديده، ميها به يافته
  .زير تنظيم نمود 5صورت جدول شماره سنجش امنيت خارجي كشور را به  رياضي

  مدل رياضي سنجش امنيت خارجي جمهوري اسالمي ايران: 5جدول شماره 

x1, ...., xn \   i=1, 2,3, ….,n   اطالعات ورودي :را تكميل نموده اند ها تعداد خبرگاني كه پرسشنامه 
 )نظر خبرگان(


4

1

1

k

n

ijkj x
n

x | j=1,2,3, … ,39    وk=1,2,3,4 

ξ1= δ1+ 0.34 x1+ δ2+ 0.36 x2+ δ3+0.29 x3 

ξ2= δ4+0.26 x4+ δ5+ 0.23 x5+ δ6+ 0.25 x6+ δ7+ 0.26 x7 

ξ3= δ8+ x8 

ξ4= δ9+ 0.22 x9+ δ10+ 0.38 x10+ δ11+0.4 x11+ δ12+ 0 x12 

ξ5= δ13+0.33 x13+ δ14+ 0.31 x14+ δ15+ 0.35 x15 

ξ6= δ16+0.5 x16+ δ17+0.5 x17 

ξ7= δ18+0 x18+ δ19+ 0 x19 

ξ8= δ20+ 1 x20 

ξ9= δ21+ 0.36 x21+ δ22+0.33 x22+ δ23+ 0.32 x23 

ξ10= δ24+ 0.52 x24+ δ25+ 0.48 x25 

ξ11= δ26+ x26 

ξ12= δ27+ 0.26 x27+ δ28+ 0.25 x28+ δ29+ 0.27 x29 

ξ13= δ30+ 0.20 x30+ δ31+ 0.19 x31+ δ32+ 0.22 x32+ δ33+ 0.22 x33 

ξ14= δ34+ 0.26 x34+ δ35+ 0.24 x35+ δ36+ 0.26 x36+ δ37+ 0.24 x37 

ξ15= δ38+ 0.48 x38+ δ39+ 0.52 x39  

η1= ζ1+ ξ1 γ11+ ξ2 γ21+ ξ3 γ31+ ξ4 γ41+ ξ5 γ51  

η2= ζ2+ ξ6 γ62+ ξ7 γ72+ ξ8 γ82 

  پردازش
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η3= ζ 3+ξ9 γ93+ ξ10 γ1031+ ξ11 γ113 

η4= ζ 4+ξ12 γ124+ ξ13 γ134+ ξ14 γ144+ ξ15 γ154  

y1= ε1+ η1 λ y11+ η2 λ y21+ η3 λ y31+ η4 λ y41  
 خروجي

.)ا.ا.امنيت خارجي ج(
  )نگارنده: منبع(

  :باشند ميكه در آن نمادها به قرار زير 
n  72(را تكميل نموده اندهاتعداد خبرگاني كه پرسشنامه n=(؛ 
i  شوندگانپرسش)i=1, 2,3, ….,n(؛ 
j  هازيرشاخص)j=1,2,3, … ,39(؛ 
k  معيارها)k=1,2,3,4) (؛)فوريت، عمق، آثار و گستره 
x  ؛)زيرشاخص39متغيرهاي آشكار بيروني شامل(متغيرهاي مشاهده شده برونزا  
ξ  ؛)شاخص15متغيرهاي آشكار دروني شامل(متغيرهاي برونزا 
η  نظامي، س(متغيرهاي درونزا ؛)فرهنگيِ امنيت –ياسي، اقتصادي و اجتماعيمتغيرهاي نهان دروني شامل ابعاد  
λx  بارگويه متغيرهايx)؛)وزن زيرشاخص در شاخص 
γ ؛)وزن شاخص در بعد(متغيرهاي نهفته برونزا بر متغيرهاي نهفته درونزا تأثير  
λy  بارگويه متغيرهايy)؛)وزن بعد در امنيت 
δ  ؛گيري متغيرهاي آشكار بيرونيخطاي اندازه 
ζ  ؛گيري متغيرهاي نهان درونياندازهخطاي 
ε  ؛گيري متغير نهان بيرونيخطاي اندازه 
y مهوري اسالمي ايرانامنيت خارجي ج(گيرنده متغيرهاي نهفته درونزامتغير عيني اندازه(.  

  

گاه معادالت فوق كه با استفاده از نمادهاي ليزرل نشان داده شده، امتياز دست بهبا عنايت 
محاسبه گرديد  6/56معادل  1388سال اول سال  در نيم مهوري اسالمي ايرانجامنيت خارجي 

در اين مقياس هرچه به طرف . كه با قرارگيري در ناحيه نسبتاً خوب، بيشتر از حد متوسط است
  . يابد حركت كنيم، از شدت تهديدات كاسته شده و امنيت بهبود مي 100عدد 
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بر اساس مدل پيشنهادي در مقياس صفر تا صد  وري اسالمي ايرانجمهامتياز امنيت خارجي : 3شماره  شكل

  )نگارنده: منبع(
رئاليسم، چارچوب نظري تحقيق حاضر بوده و در اين چارچوب، هيچ  اينكهبا توجه به 

زيرا امنيت مطلقِ يك كشور، معادل ناامني مطلق ديگر (رسد  ميكشوري به امنيت مطلق ن
ترين  يچ كشوري به ناحيه عالي قابل تصور نيست و امنه يابي لذا دست) باشد كشورها مي

با در نظر گرفتن اين نكتة . خوب يا خوب قرار گيرند توانند در نواحي خيلي ميكشورها فقط 
با حد قابل دسترس، كاهش يافته و نشان  جمهوري اسالمي ايرانظريف، فاصله امنيت خارجي 

  .وضع نسبتاً مطلوبي برخوردار است از جمهوري اسالمي ايراندهد كه امنيت خارجي  مي

  تست مدل
نامه تك  گيرد لذا طي يك پرسش اين مدل براي اولين بار مورد استفاده قرار مي اينكهنظر به 

ها پاسخ  نامه برگي، نتيجه فوق مجدداً به اطالع تعدادي از خبرگاني كه در مراحل قبل به پرسش
دست آمده اعالم نموده و  نتيجه بهدر مورد د را داده بودند، رسيد و از آنان خواسته شد نظر خو

آمده را  دست بهخالصه نتايج  6شماره جدول . اند گيري موافق بگويند تا چه حد با اين نتيجه
  .دهد نشان مي

: منبع(خالصه نظر خبرگان در خصوص نتيجه حاصل از مدل طراحي شده در اين تحقيق : 6شماره  جدول
  )نگارنده



 199      ... سازي رياضي براي سنجش امنيت خارجي مدل       ________________________________

  
  
  

  

  
  )نگارنده: منبع(نظر خبرگان در خصوص نتيجه حاصل از مدل طراحي شده در تحقيق حاضر : 4نمودار شماره 

  
يا كامالً / گيري موافق و دهندگان با اين نتيجه گردد، اغلب پاسخ كه مالحظه مي طور همان

گيري را غيرمعقول و دور از ذهن نداسته  يگري اين نتيجهفرد دك نفر، جز ي اند و به موافق بوده
را بيش از امتياز گفته شده  جمهوري اسالمي ايرانيك نفرِ مخالف نيز امنيت خارجي . (است

عمل آمده نيز اغلب كساني كه نظر موافق اعالم نموده و  در گفتگوهاي به) ارزيابي نموده بود
خاب نكردند، علت را عدم قطعيت ذاتي مسائل علوم انساني اعالم گزينه كامالً موافق را انت

يك از ديگر مسائل حوزه  نموده و معتقد بودند نه تنها در خصوص اين تحقيق بلكه در هيچ
» موافقم«لذا با رعايت اين احتياط، گزينه . نمود تأييدتوان با قطعيت چيزي را  علوم انساني نمي

  . باشد خوبي براي مدل طراحي شده مي تأييدمهر كردند كه البته  را انتخاب مي

  گيري نتيجه -6

  مخالفم كامالً  مخالفم  نظري ندارم  فقمموا  موافقم كامالً

5  11  -  1  -  
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يافتن آن بود، طراحي مدلي بود كه بتوان با آن سطح امنيت خارجي  دنبال بهآنچه اين تحقيق 
ون ساير هوم و مصاديق امنيت خارجي نيز همچمف. را سنجش نمود جمهوري اسالمي ايران
همين دليل و براي كاستن از  به. روست فراوان روبه هاي نظري و عملي مفاهيم مهم، با دشواري

در اين خصوص . شود ها يا عناصري براي آن ساخته مي هاي آن، معموالً ابعاد، مؤلفه دشواري
عالوه بر آن، رويكردهاي . زيرا شرايط واحدهاي ملي يكسان نيست. اتفاق نظر وجود ندارد

هاي  توان از تلفيق نظريات مختلف، به مجموعه ياما م. باشد نظري به مسأله نيز بسيار متنوع مي
در اين تحقيق نيز با . دست يافت آنهابندي  ها و طبقه نسبتاً مناسب و قابل درك از ابعاد و مؤلفه

ها،  بندي خاصي از ابعاد و مؤلفه بررسي تقسيمات مختلف و در چارچوب نظري رئاليسم، تقسيم
  . ته استهاي بعدي قرار گرف مبناي تحليل و بررسي

مند كردن معيارها و  تهديدات به ضابطه) مظاهر(ها و زيرشاخص  اگرچه تعيين ابعاد، شاخص
كند اما نبايد آن را يك الگوي  گيران كمك مي گران و تصميم وحدت نظري و عملي تحليل

چارچوب اصلي و پايه بررسي نظري و اقدام  عنوان بهبلكه بايد آن را . ايستا در نظر گرفت
اما در هر حال . لقي كرد و با توجه به تغييرات محيطي، نسبت به پويايي آن تالش نمودعملي ت

تواند در سطوح آموزشي، پژوهشي و اجرايي  عمال مجموعه الگوهاي ارائه شده در بحث ميا
  . مفيد و مؤثر باشد

زيرشاخص مورد شناسايي  36شاخص اصلي و  14گانه تهديدات،  در مجموع ابعاد چهار
تهديدات امنيت خارجي  مهمتريننتيجه اين تحقيق نشان داد كه در حال حاضر . رفتقرار گ

  :عبارتند از جمهوري اسالمي ايران
  ؛هاي رقيب ات اقتصاد جهاني و رشد اقتصادي دولتتأثير -
  ؛ها و تجهيزات راهبردي ايجاد مانع و محدوديت در توليد سالح -
 ؛)مانند تحريم انتخابات(مشاركت  اعالم يا اقدام فراگير براي تحريك مردم به عدم -

با  جمهوري اسالمي ايرانتحريم نظامي و ايجاد مانع و محدوديت در روابط دفاعي و نظامي  -
 ؛ديگر كشورها

 ؛هاي خارجي ها يا گروه كننده دولت تبليغات يا اقدامات تحريك -
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 ؛تحريم اقتصادي -

 ؛قاچاق -

 ؛طلبانه اقوام مرزنشين طلبانه يا وحدت اقدامات تجزيه -

 جمهوري اسالمي ايران؛اقدامات سياسي براي منزوي كردن  -

 .اعالم زمان حمله نظامي -

 y1= ε1+ η1 λ y11+ η2 λ y21+ η3 λ y31+ η4: سطح امنيت خارجي نيز با استفاده از رابطه

λ y41  ،باشد كه با قرارگيري در ناحيه نسبتاً خوب، از وضع  مي 6/56در مقياس صفر تا صد
ي براي ارتقاء بيشترمردان بايستي تالش دهد دولت ين موضوع نشان ميا. است متوسط بهتر

  . عمل آورند به جمهوري اسالمي ايرانامنيت خارجي 

  قدرداني -7
فكري و  هم حمايتهاي مالي و اداري دانشگاه عالي دفاع ملي وداند از  نگارنده برخود الزم مي

تيپ دوم پاسدار هادي جمشيديان، دكتر دكتر بهادر امينيان، سردار سرآقايان مند ارزشهمراهي 
پيك، امير سرتيپ دوم دكتر حسن  سيامك ره ، دكتر ابراهيم حسن بيگي، دكترنيا حافظمحمدرضا 

در فرايند انجام تحقيق  پور سردار سرتيپ دوم دكتر قدير نظامي شيرازي، بهمن طاهريان و
  .حاضر قدرداني نمايد
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