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Abstract 
The purpose of the present study is to analyze the threats to the domestic and foreign national 

security of the Islamic Republic of Iran and its impact on public policy. In this regard, in 

addition to the comprehensive approach to national security threats, with a comprehensive and 

thorough approach, using the new approach of national security studies, the country's national 

security threats were examined in four categories: Military- Intelligence, Economic, Cultural-

Political, and Environmental- Resources. In the next step, these threats were prioritized using 

the hierarchical analysis method. The results showed that the military-intelligence is the most 

important criterion among other criteria, so the security strategies of the system based on the 

sub-indicators mentioned in it are the most important area for allocating human and financial 

capital to deal with threats. Military-intelligence threats are more prominent than other threats, 

and among the group's threats, it has a higher threat from security and intelligence experts. 

National Security Experts have emphasized the importance of the military-intelligence, 

espionage, and influence among various options. 
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 چکیده

گذارکتتوتتهث جتدنتبجتسجج هسججتتتتع،هدرکتاسجج، یتایجانتتداخلیتوتخهرعیتتتهدیداتتا ی تت لیوایهوکتتهدفتپژوهشتحهضجججتت

تترویدجدتتا تتاسج اهدزتبهتعه عتوتتوتن جییتتن هزتیکتتبهت لی تتا ی تتتتهدیداتتتعه عتتاحصجهکتضج،نراسج ه تتتاینتدرتتاسجت.تتع،د ی

سجج هسججیتوتتت-عهتی تاق صججهدک تهجهی یاط،ت-نظه یتدسجج  تتچههرتتدرتتیشججدرت لیتتا ی تتتتهدیداتت لی تتا ی تتت طهل هتتندین

ن هیجتتتتشجدند.بیدکتتاینتتهدیداتتاولدیتت ت جاتبی بهتاسج اهدزتا ترو تتحل یتسجلئجل گجدید.تدرت جحل تب دتت یهبعتبجرسجیت- ح طی

ههکتا ی  یتنظهمتبجت بیهکتتراهبجدتت لذات اط،عهتیتب شججج جینتاه، تتراتدرت  هنتسجججهیجت   هرههتداردت-   هرتنظه ینشجججهنتدادتی ت

ههکتانئججهنیتوت هلیتعهتت وهبل تبهتتهدیداتتتجینتحد زتبجاکتتخصجج  تسججج هی ییتاینت   هر ت همذتزشججدتتههکتذیجشججهخ 

تجندتوتدرت  هنتتهدیداتتاینتگجوزتن ز تا تنظجتخبجگهنتتب تسججهیجتتهدیداتتبجعئجج  تاط،عهتیتنئججبتتت-اسججت.تتهدیداتتنظه ی

ت ههکت خ لفخبجگهنتا ی تت لی تدرت  هنتگزیی تعهسججدسججیتوتنادذتاط،عهتیتضجججیدتتهدیدتبهاتجکتدارد.ت ا ی  یتوتاط،عهتی

تت.انداط،عهتی تعهسدسیتوتنادذتب ش جینتاه، تتراتقهایتشدزت-تهدیداتتنظه یتتزبجاکتحد 
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 مقدمه

توتتههشجج دزتتهه  ت د ایدگهنتبئجج هرکتاقدامتب تارابهتتدع تب تاه، تتوتضجججورتتسجج هسجج  ذارکتا ی  ی تاندیشجج،یدانتوتندیئججت

هه تتأی دتبجتاینتحه  تیدیتا تنوهطت شج ج توتاسجهسجیتاینت د درتند.تتاداشج  تتگدنهگدنتتعلدمتا تتگ جکبهجزتبهت خ لایتتههکرو 

درتتت یهسجدتتتگذارکسج هسجتتا   تتت ییدتسج هسج  ذارکتاسجت.تب تب هنتدی ج تاندیشج،یداندعیدانتگهمتدغه ینتهجشجیهختت ئجهل تب 

بهیئجتت  یهسجدتبهتتههت یدانید.تدرته، نتراسج ه تحدد تتههتوت ئجهایتا ی  یت یح حتدسج دتصجتتوتتدق قتتشجیهختتتراتتا ی تتتتزحد 

وت یهسجدتعهتتتا متتییدههکتتد بهدرتتب تشجیهختتهجتت هه تاهداف ت صجهلحت لی تتدان،یدک تت ه زاتتوت هنیدتدنهه تدر هنار  

ههییتا تاینتدسجتتتههتوت ئجهایتا ی  یتیییدتی تاینتا جت همتدرتقهلدتتحو وهتتوتندشج  سج هسج  ذارکتا ی  یتوتشجیهختتدسج دت

ههکتداخلیتتگذارکتدرتایجانتبهتتدع تب تدشججد بیهبجاینتدرتاینتپژوهشتب تبجرسججیتا ی  یتیجدنتوتسجج هسججتتگجدد.تتظههجت ی

تپجداخ  تشدزتاست.تت

ههکتس هسیتتتجینتراهبجدههتوتاهدافتی،نتنظهم طلدبیتا تا ی تت لیتپهیدارته،دارزتیدیتا تاصلیتتت، تبجاکتدسج  هبیتب تسجطح

تدانتادعهتیجدتی تدیدگهزتسلبیتی تنهظجتبجتتهدیداتتا ی تت لی ت یت ب تدوتندعتن هزتسلبیتوتای هبیتب ت ودلتتتدع تتبددزتاسجت.تبه

ییدتوت طهل هتت ذارانتا ی تت لیتیشججدرههتراتب تخددتعلدت یشججدد تبهتهدریتتب شجج جکتنظجتسجج هسجج ا ی تت لیتت جیفت ی

 طهل هتیتوتنظجکتدارد.تا تسججدییتدی ج ت طهل هتتا ی تت لیتراتتت رغمتاه، تت ضججهعف تدرتحه تحهضجججتب شجج جتعیبای هبیتب 

ههکتغجبیتاسججتتوتار ت طهل هتتراهبجدکتدرتیشججدرتدانتدرتدوترویدجدتسججی یتوتندینتدنبه تیجد.ترویدجدتسججی یتتوجیبه تهم ی

ییدنی تتتزرسجججدتدن جهکتپ   جدنظجت ین جتب تعداندت خ لفتا ی جتت لیتداردتوتب نظجه یتدارد تا هترویدجدتندینتدیدکتی،نتت عیبجت

تب شتا تهجت  هنتدی ج تب تاینتندعتن هزتعه عتن ه تدارد.

یی متی تدن هکتپ جا دنیتنظهمت ودستع،هدرکتاسجج، یتایجانتچههرمتانو، تاسجج، یتراتطیت یتت ههکتپهیهنیتدهدرتحهلیتسججه 

تتدهید.تبهتتجتشجدنتاوضجهعتهشجدارت یوخ متتزا ی تتن زتدربهرتتزپژوههنتحد ههکت خ لفتاسجتتوتدییدزههتوتبحجاندییدزتا تدشجد 

ههکت خ لفتتاندتا تسجدتبحجانی تت لیتیشجدرتتدانئج  گذارانتوت دیجانتا ایید تدرتطد تنزدیکتب تچهیتسجه تگذشج   تسج هسجتت

اکتب تتهدیداتتپ جا دنیتتبهیدتتدع تویژزا هتتت نهدرامتوت  شجیجتخهور  هن تبد تیییدتت ب ذرندتوتیشجدرتراتب تیشج یتثبهتیتدرت یطو

ت(.354صت 1396 تتس هبیاهجا)تتههتراتیئدتیی مههکتا متبجاکت وهبل تبهتدناکتدق ق تد هدگییشدرتداش  تبهش متوتبهتبجنه  

سج هسج  ذارکتدرتهجتنظهمتسج هسجیتاسجتتی ته،دارزتا تاب هدتتتزعلمتسج هسجتتوتحد تتزا ی تتیدیتا ت بهحثت حدرکتدرتحد 

تدص فتاستتوتاغلدتدنتراتتتقهبیت ههکتع،دته تذهییبیدکاکتی ایتاستتی تبجحئدتدرع پدیدزشدد.تا ی تتت خ لایتتهدیدت ی

ت(.Dell, 2009, p.7)یییدتتت جیفت ینبددتتهدیداتتوتخطجاتت

تی دگیتاب هدت خ لفتعه   تی تا تپ ه دههکتنهگجیزت ندگیتدرتههکت ندگیتبشججکتدرتدن هکت  هصججتوتدرهمب تپ   دگیتتدع تتبه

ن ه ههکتتعداب دکتتقط ه تتتتی تن جتوتعه عتن ه تداردتتهت لیعصجججتعدیدتاسججت ت طهل هتتا ی تت لیتدرتیشججدرتب تن ههیتی،ن

 ,Suwanaa)تب تسججدرگ،یتوتعدمت دهو تتدرت بهر زتوت وهبل تبهتتهدیداتتپ جا دنیت ی جتخداهدتشجدتوتتییدنیتیشجدرتنبددز

2017, p.50.)ت
بیدکتتهدیداتتا ی تتتسجدکتاولدیتتتجینت ئجهایت دردتتدع تیشجدرههکتقدرت،یدتعههنتدرتشججاینتییدنی تحجیتتب یدیتا ت هم

شجیهسجیتتبجترو تتبیدکتبهتن ههیتسج ئج ،یتوتهجاگ جتوت ب ییا متاسجتتاینتاولدیتتواقعتتتتدرتت(.Marlow, 2006) لیتاسجتتت

تتت. یهبعت ؤثجتواقعتشددت عل،یتان همتپذیجدتتهتب داندتدرتتخص  تبه ی
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تتندینتترویدجدتا تتاسج اهدزتبهتوتتعه عتتوتن جییتتن هزتیکتتبهت لی تتا ی تتتتهدیداتتتعه عتاحصجهکتضج،نتتایمیدشج دزت وهل  تاینتدر

ت-سج هسجیتوت ح طیتت-عهتی تاق صجهدک تهجهی یاط،ت-نظه یت دسج تتچههرتدرتراتتیشجدرت لیتتا ی تتتتهدیداتت لی تتا ی تتت طهل هت

ههکتتحو قتدرت جاتبیتی تا ع،ل تپجیهربجدتجینترو   یهبعتبجرسججیتیی متوتپاتا تدن تبهتاسجج اهدزتا ترو تتحل یتسججلئججل 

تحو قتچ ئججج یتتهدیداتتاصجججلیت  دع تنظهمتتت بیهبجاین ت ئجججهلتایم.بیدکتیجدزتهدیداتتراتاولدیتتاسجججت تاینتتتع،ل هتتنجم

اکتاسجت.تسجؤااتتاصجلیتتههکت وهبل بجاکتاتخهذتراهبجدت بیدکتاینتتهدیداتبیدکتوتاولدیتتع،هدرکتاسج، یتوته، ی نتدسج  

ت:پژوهشتعبهرتیدتا 

تاند؟ایجانتهئ یدتیدام.تتهدیداتتاصلیتی ت  دع تنظهمتع،هدرکتاس، یت1

تبیدکتتهدیداتتچ دن تاست؟.تطبو 2

تشیهسیتعل،یتچ دن تاست؟ بیهکترو تبیدکتتهدیداتتبج.تاولدیتت3

تت تورت یهبعتعهتتتأ  نتحدایثجکتا ی تتیهت وهبلتداندتی،کتشججهیهنیتب تتخصجج  تبهجزاینتپژوهشت یت بدیهیتاسججتتی تن   

ت(.354صت 1390 تتحد ،ی)تیتایجانتییدصح حتبهتتهدیداتتنظهمت ودستع،هدرکتاس، 

ت

 چهارچوب نظری 
پئجیدتبجاکتا ی تت لیتدسجتتیهه  تاسجت.تهجچیدتاینتحه ته، تداندتادعهتییدتی تب تت جیایتعه ع تیه یتوتدرع نیاتن،یه چ

ت. وداتتعلدمتاع ،هعیتصهد تاستتت ه،تزحو وتتتوجیبه تدربهر

ه  ت  یدعتوتههکتدی ج تداراکت اهد یتسج ّههتبهتب ضجیتواژزلحهظتداشج نتبجخیتشجبههتتههییتاسجتتی تب تتا ع،ل تواژزتت»ا ی ت«

ت جیایتتتت شجدد.تطب  یتاسجتتی تاراابئج هرتوسج  یتدرتاب هدت خ لفتهجدکتوتاع ،هعیتراتشجه یت یتتزصجدرتیت  ی جتاسجتتوتگئج ج

ت(.42صت 1392 تتابجاه ،یگدن ت اهه متیهرکتدشدارتاستت)یه یتوتعه عتبجاکتاین

وتدرت»درا شتوتدسجددگی«تبددنتا تتت«ت جض»بددن«تا تهجگدن تتتبددن«توت» صجدنت»ا ن«تب ت  یهکت»درتا هنت  ی تتدرتلیتتا تریشجتا

ت(.354 تص1397 تا  جکهجگدن ت»تهدید«توت»تجس«تاستت)

  یجهکتاصجججط،حیتدن تاع،جهعیتوعددتنجداردتوتت جهریفتاصجججط،حیت  اجهوتتوتح یتتتتزبجخ،فت  یجهکتلیدکتا ی جت تدرتحد 

ت جیفت خ لفت)ا تح ثت  یهتوتب ضجه تا تت150دهدتی تب شتا ت   هرضجیتا تدنتاراا تشجدزتاسجت.تیکتبجرسجیتاع،هلیتنشجهنت ی

تدانتا ی تترات»احئهستد ادکتا تیطدریلیت حه  تب اینت(.تبه60-27صت 1387 ترب  یشیهخ ی(تا تا ی تتوعددتداردت)نظجت بهن

 تیدیتا تبد ان(.ت44ص ت2جت 1388 تتپجورضج هییتجس«تیهت»احئجهستای،ییتی تنهظجتبجتا ی تت هدکتوتروانیتاسجت«ت  ییتیجدت)

پجدا انتاینتحد ز تا ی تتراتحاهظتتدرت وهبیتخطجت)ا ی تتع یی( تاحئجهستای،ییت)ا ی تتذهیی(توترههییتا تتجینتنظجی اصجلی

ت(.52صت 1391 تتتهه یییدت)ههکتشخصی(تت جیفت یتجدیدت)اع ،هدتب تدریههتت

ب تایید ت»تهدید«توتتتتدع تتتدانتگاتتی تدوتندعتگا ،هنتسججلبیتوتای هبیتدرت طهل هتتا ی تتوعددتدارد.تبهطدرتخ،صجج ت یب 

ب تگا ،هنتای هبیتتت »ار  «ت  یهتوتتائ جتیی مت »ار  «تیل،هتیتبی هدینتدرت طهل هتتا ی  یتاست تاگجتا ی تتراتبهتاس اهدزتا تیل،

بیدکت(.تتداومته، نتتوئ م58-57صت 1392 تتپهس جایمت)»تهدید«ت  یهتیی م تب تگا ،هنتسلبیتا ی تتپجداخ  تت وتاگجتدرتبجابجتیل،

هدمتدرت طجهل جهتتا ی جتتعیدانتپجیجهربجدتجینت اواقعت اهدمتا ی جتت لیتبج تتتدانتدرت طجهل جهتتا ی جتت لیتن زتدنبجه تیجد.تدررات ی

یکت لتتوتبجاکتدنت دردتبحثتتتزی ییتبیهتداردتا ی تتراتدربهرتت شجدد» لی«تب تا ی تتتشجد یت یتزشجدنتواژتتاسجتتی تا تاضجهه 

ن زتتدعج تیجد.تتت لجتتتت-دولجتتتت ا ی جتت لیتبجهیجدتبج ت ئجججهلجتتت تجت جد تبجاکتپجداخ نتبج ت ودلجتنتتایتتبجهیجدتتدعج تیجدتیج تبج تتقجارتدهجد.
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ا هتاینت اهدمتبهت ضج،دنتییدنیتدن تپاتا تقجاردادتتتت ا ی تتعدا عتبشججکتبحثیتب تقد تتتهری ت ندگیتبشججتاسجتتتت هجچیدت ئجهل

م ت1980تت وتتی  جتهضججهکتا ی  یتعههنتدرتدهتتهه تشججدیتگجهت.تا تطجهی تپهیهنتعیستسجججد لتتت-وتتشججد یتدولتتتتوسجج اهل ه

تدانتب تهیدتتدع تیجدتی تا ی تتتیههت اهد یتن ئجججتتی تا تطجیقتدنت یتی  جاتیتبی هدینتدرت طهل هتتا ی تت لیترقمت د.تالب  تب

اندته،دارزتروکت اهه متا ی تت لیتنهایتد د تا تلحهظتسجی یتایثجت طهلبیتی تب تتحل یتوتت جیفتاینت ئجهل تپجداخ  تت در ت ئجهل

تت ب ییتت دهیدظجتبجتقدرتتراتتجع حت یهئج ید.تاهدهرتیئهنیتی ترویدجدتنهاندتوتتهتحدودکتهید تهمتتقدرتتوتصجلحت  ،جیزتبددز

ن،هییدگهنتدنتتتیهروتههنات درگی هتتهی.تاچ.ال،لیتاسججتتوتندیئججیدگهنیت هنیدتگجایی(تدرتروابنتب نبجت د دتراهل ئجج یت)واقع

ت.(Ellison & Boyd,2007, p.89)تهئ ید

اصجلیتره هرتتتتزال،للیتاسجت تهمتان  زنظهمتب نههکت دعددتدرتتدانتاسج دا تیجدتی تقدرتتهمتگدیهکتال دکتبی هدکتتدانهیی ی

وب شتب تدراکت د دتایداهل ئج یتت یدتهئج ید تیمبجتصجلحتع،ق تتدنتاسجت.تا هتیئجهنیتی تب ترویدجدت ب ییت دهجییهنتصجحینوش

ت گجایهن تب ت ،حظواقعتزههتدرت وهیئج تبهتدیدگهزتپجاییدیییدتی تبجداشجتتدنخداههنتاسج دا ت یاند.تدر هنخداههن (ت  دی)در هن

ی تعیستتتتدن هتشجدد.تا بی هدکتعیست  ،جیزت یت ههت ئج و ،ه تبجت ئجهلحه  تتدع تدنشجددتوتدرع نعه عتوتیلیت ئجهل ت ی جت ی

ت شجدد.تتهتدهال،للیت یب نت حلیتبی هدینتبجاکتدنتبهعثتحذفت ئجهل تا تصجحیا ی تت لیتاسجت تیهه نترازت تجینتتهدیدت ئجهل هم

صجدرتتت(.تبد ان تب 14صتت 1389 تتدریادسا ی تت لیتحهیمتبددت)ت تادجاتت جبدطتب ت ئجهلت دوتبجداشجتتبجته،م تاینت1980

هه تحهی،هنتوتسج هسج  ذارانتا ی  یتدوسجتتتدرتبئج هرکتا ت دارد تدولتتتت.ههکتاینتدوتندعتن هزتپجداخ  تاسجتت اصّجیتب تتاهوت

ب دانیدت  یهسججدتبهتشجججاین ت یههعتخددتراتسججی  دزتوت اهدمتا ی تتراتندارندتت جیفتواضججحتوتدرسجج یتا تا ی تتاراا تدهید تتهتت

ت هریفتدق قتوتتت ا هتبهیدتتدع تیجدتی تا متاسججتت  ادجانتوتراهبجدشججیهسججهنتا ی  یتت.  یهسججدتبهت یههعتخدیشتبه ت جیفتییید

:ت»دنتدسج  تا تراهبجدشجیهسجهنتی تتگدیدبهرزت یاینتدرتبدثعه  یتبجاکت اهه متا ی تتوتا ی تت لیتدرتذهنتخددتداشج  تبهشجید.تت

تتزتنوشتگئج جدتتدهید«.طدرترو اهزونتبخشجیتا ت ئجهل تراتتشجد یت یحیت ئجهل تبهشجید تبدونتشجک تب خداهیدتبخشجیتا ترازن،ی

چجای تاینتابههمتب شتا تهجچ زتدی جکتتتت داشج نت اهدمتا ی تت لیتنبهیدتنهدیدزتگجهتتههتراتدرت بهمتن  سج هسج  ذارانتوتدولتت

عیدانتتصجدرتتلزومتهجدن  تراتی تخدشجهییدشجهنتن ئجتتب تگذاردتتهتدرشجهنتراتبه ت یههتوتسج هسج  ذارانتا ی  یدسجتتحدد تت

واقعتابههمتدرتت جیفتدق قت اهدمتتتتا متراتبجاکتهجندعتاقدا یتیئججدتن،هیید.تدرا ی تت لیت طجحتیییدتوت شجججوع تت  ئججهل

یید.تالب  تبهیدتتدع تیجدتی تاینت دضجدع تب ضجه تبئج هرتعو،نیتاسجتتوتا ی تت لیتبجاکتسج هسج ،دارانتا دهنتتدع  تراتهجاهمت ی

ییتحجیتتیجدتی تدرتحدتتدان تت جیایتهجچ توسجدتجدزتگجهت تا هتبهیدتب تسج،تتههکتعههنیتنبهیدتب تدنتخُدرتهضجهکتیشج،دش

ت(.354ص ت2جت 1389 تتیهس لز)تتجتا ت اهدمتا ی تت لیتاراا تدادتجتوتهجچ تیه یدق ق

پژوههنتوتسج هسج  ذارانتتهجحه  تواضجحتاسجتتی تدانشب شجدد.تتا ی تت لیت هنعتت جیفتدق قتا ی تت لیتدرت طهل هتتا ی  یت ی

اکتخجهصتطجحتوتبجنجه ج توتتخددتراتد جهدزتسجججهخ ج ت هجهکتعهجهنتدییجدزانجدتیج تبجاکت داعهج تبجهتچجهلشن جه  یجدتدنا ی  یتبج تیجکتانجدا زت

تداندتا  دکتب تصجج هنتتا تا ی تتخددتترسججدتی تبدونتاندیشجج توتطجحیتبجاکتدییدز ته چت ل یتن،ینظجت یییید.تچی نتب تتء ه ه

ت.(McKnight & Chervany, 2006, p.47)تداش  تبهشد

تیی م:یت یههتراتنواندتبجاکتا ی تت لیتت جیایتاراا تییید.تدرتایی هتت دادکتا تاینتت جیفبئ هرکتا ت  ادجانتت، تیجدز

 Pempek)تههتوتشجهجوندانتیکت لت«تت جیفتشجدزتاسجتتا ی تت لیت»تدانتدههعتوتحاهظتتا تار  ت  کت  ،ندرتهجهیستت

& et al. ,2009.)ت

یهلجتدههعت لیتهیدتدرتیکتت جیفتبئج ن تا ی تت لیترات»تجی بیت یهسجدتوت ی طفتا توعددتدیمل،هسجیت ی طف ت یهبعتح هتیتت

تت.داندههکتپ شجه  توتدرنههیتتقدرتتنظه ی«ت یاق صهدک تحدتیههیتا تهیهورک لی تظجه تتوتتدانت
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گدن تت جیفتیجدزتاسجت:ت»ا ی تت لیتشجه یتت و دتروانیتوت هدکتای،ییتاسجتتوتدرتی ه تخدد تا ی تت لیتراتاینترابجتت هند 

 ندگیتشجهجوندانتخددتدرتبجابجتتتتزشجهجوندکتوتشج دتهه تنظهمتههکت لیتاسجتتتهتا تبوهکترژیماصجدا تعزءت ئجهدل تتحدد تت

ت(.52ت تص1388 تسجدارن هد«ت)نع،یتدورتهدیداتت ئ و متخهرعیت ،هن تتب 

ههکتیجدنتار  ت  بدرتب ترههت صدرتتعدمتتدسیتب تعیستتندیئد:ت»هجت ل یتتهتعهییتداراکتا ی تتاستتی تدر یتتوال جتل م،ن

 .Suwanaa,2017, p)تتهجهتراتحا تییجددنتت  جدتب دانجدتبجهتپ جو کتدرتعیجس حدرکتنبجهشجججدتوتاگجتدرت  جضتچجهلشتقجارتگت

ت.(150

»ا ی تت لیتشجه یتسج هسجتتدههعت لیتوتن زتاقدا هتتغ جنظه یتدولتتبجاکتتضج، نتظجه تتیه یتبوهکتتت هیدیتاچ.اچ.تلدزا تنظجتت

تال،للیتاست«. یظدرتاع،ه تنادذتوتحصد تاهدافتداخلیتوتب نعیدانتیکت دعددیتتس هسیتب خددتب 

تت.یجدنتا تخهرجتت جیفتیجد«ت هو تدانتتدانهییترویهروییتدرت وهبیتتچی نتاست:ت»ا ی تت لیترات یتتع هید دتلدچ هنیت جیفت

 جدمتوت طجهبقتبجهتن جه هجهتوتتت پجذیج تبجاکته،جتوتت جیفتیجهلجتدهجهعت لیتیجهنجهدا:ت»ا ی جتت لیتی ییتحا ترازتوترو ت نجدگیتقجهبجی

ههکتسج هسجی تتدر وههکت شججوعتشجهجوندان.تاینتا جتشجه یترههییتا تح،ل تیهتهشجهرتنظه ی تبجاندا کتداخلیتوتنهبددکتار  

ت.«شددتی تبجاکتی ا تت ندگیتضجورکتهئ یداق صهدکتوتاع ،هعیت ی

ههکتح هتیتتداش نتار  ن  تا ی تت لیت صدنت:ستتا اگجتبخداه متت جیایتعه عتوتیه یتبجاکتا ی تت لیتاراا تده م تعبهرتتا

تتدانیدتخهس  هزتداخلیتیهتخهرعیتداش  تبهشید. یتتی تتبجابجتتهدیداتتبهلودزتوتبهلا لیتاستتتیکت لتتدر

تدانتنهظجتب تاینتدوتگدن تی تدرتبجرسججیت اهدمتا ی تتدوتندعتگا ،هنتای هبیتوتسججلبیتوعددتدارد تا ی تت لیتراتن زت یه،هن

ی تدرتگا ،هنتسججلبیتبجتنبددتوت وهبل تبهتتدرحهلیت ییدههتتأی دت ی ،هنتبجرسججیتیجد.تگا ،هنتای هبیتب شجج جتبجتیئججدتار  گا

ت(.354ت تص1392 تتابجاه ،ی)تشددتهدیداتتتأی دت ی

ت

 روش تحقیق 
ههکتتحو قتدرتع،ل هتتتتجینترو یهربجدکیی م.تاینترو تا ع،ل تت جاتبیتاسج اهدزت یت تا ترو تتحل یتسجلئجل پژوهشدرتاینت

تههکتچید   هرزتیهربجدتدارد.گ جکنجمتاستتی تدرتتص، م

ب ت  ی جههتوت   هرههکتتتتتدع تدهدتی تبهگ جندزتیهتس هس  ذارتاینتا دهنترات ی جاتبیتب تهجدتتص، مواقع ترو تتحل یتسلئل تتدر

ا هتدرتتت تجتن زتیهربجدتداشججج ج تبهشجججدتداندتدرتیهرههکتعزای ت یگ جکتییجد.تهجچیجدتاینترو خ لف تب تبه جینتنحدتتصججج، م

تدانیدتبهتاسج اهدزتتگذارانت یبیدکتا درتی،نتدول ی تسج هسجتتیشجدرتیهتاولدیتتتت سجهانتت ههکتی،نیت هنیدتتیظ متبددعگ جکتصج، م

تگذارکتییید.ا تاینترو تب تبه جینتشدیت ،دنتس هستت

 جاتبیتوعددتداردتوتن زتا دهنتدنتهئجتتی تتتتههکتسجلئجل سجه کت ئجهل تدرتقهلدت د ا دهنت د ب تایید تدرتاینترو تتتدع تتبه

 جاتبیتتههکتغ جسلئ ب ترو تههتدرت   هرههکت   دد تح یتدرتت هرضتبهتیددی جتبهشد تلذاتاینترو تنئبتتبیدکتگزیی اولدیتت

تهده ت زیتتاسهسیتدارد.   هرزتوتتکههکتتکوته، ی نترو 

تداند:گ جکتچید   هرزتخصدص هتت یجتراتا مت ییکتس ئ متپش  بهنیتتص، متزربهردتتهدر ن

تیجدنت ئهل توتت دیدنظجتدرتدنتراتبدهد؛.تا دهنتهج دل 1

تنظجتب  جد؛تههکت خ لفتراتدر.تگزیی 2

تنظجتب  جد؛ت.ت   هرههکت خ لفتراتی تع،د ه تبهتیددی جتدرتتضهدتن زتهئ یدتدر3
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تگ جکتدخهلتتدهد؛ ایتراتدرتتص، میتوتیت.ت   هرههکتی،4ّ

تههتوت   هرههتلحهظتیید؛ دردتگزیی تاهجادت خ لفتراتدرتات.تنظج5

تپذیجتیید؛ههتبجاکت حهسب تنجختنههییتراتا دهن.تتلا قتقضهوت6

تقدکتاس دارتبهشد.ت .تبجتیکتنظجی7

پجدا د.تاینتههت یب تحیتدنتوتتههتراتب تشدلیتسهدزتتبدییتیجدز ئهایت شدیتوتپ   دز تدنتت  جاتبی تبهتت زیییدتتحل یتسلئل دهج

یهرتتههکتاخ ج تدرتا درت دیجی یتن زتب رو تیهربجدههکتهجاوانیتدرت ئججهایتاق صججهدکتوتاع ،هعیتپ داتیجدزتاسججتتوتدرتسججه 

گجاه دیتا ت ئججهل تاسججتتی تدرتدن تهدف ت   هرههتوتت جاتبی تای هدتیکتن،هیشتتییدتتحل یتسججلئججل داول نتقدمتدرتهجترود. ی

شجدیتدرتدهد.ت جاتبیتان خه تیکتهدفتراتنشجهنت ی د تع،د یتتحل یتسجلئجل تن،ددارِتت(1)شجدیتشجدند.تههتنشجهنتدادزت یگزیی 

تاندههتنشجهنتدادزتشجدزگجدندتوتدرتسجطحتدخجتن زتگزیی درتسجطحتدومت   هرههت طجحت یتوتتدهدهدفتراتنشجهنت یت سجطحتیکتت(1)

ت(.354صت 1397 توته،دهرانتتدقهیی)

ت

ت
تمراتبی  . نمودار م   عمومی در روش تحلیل سلسله1شکل 

ت  
ت

تت ت(تاسجت.تدرت جحلAHPدهد تاول نتگهمتدرترو ت) جاتبیتان خه تهدفتراتنشجهنت یی تن،ددارتسجلئجل تت(1)شجدیتترسجمتن،ددارت

ب تتتعیهصججتهجتسجطحتنئجبتتت  جاتبیتتییدتتحل یتسجلئجل دههتاقدامتیی م.تدرتهجتدان متب تسجی شتو نتهجیکتا تگزیی ب دک ت ی

نه  م.تههتراتو نتنئجبیت یشجدد.تاینتو نههت حهسجب ت یو نتدنصجدرتت وعیت وهیئج توتتخدد تدرتسجطحتبهاتجتب ت عیصججت جبدط

 تتبدربدرتحئجج نتب  ینه  مت)شججددتی تدنتراتو نت طلقت یههکتنئججبی تو نتنههییتهجتگزیی ت شججخ ت یسججماتبهتتلا قتو ن

ت(.13صت 1395

ههتراتا تنظجت   هرههتتخداه متگزیی گ جد.ت ث، تاگجتبصججدرتت وعیتان همت ی جاتبیتب ییدتتحل یتسججلئججل دههتدرتهج وهیئجج ت ه،

ن زتان همتتتCبهتتتBوتتCبهتتتA دردتتیی متوتسجما تاینت وهیئج تراتدرا تاینتنظجت وهیئج ت یتتBراتبهتتتAتت اب داتگزییتت  وهیئج تیی م

تده م. ی

 وهیئج تتjبهتعیصججتتiاکتی تاگجتعیصججتتگدن ب ت ههکتشجاههیتاسج اهدزتخداهیدتیجدگ جندگهنتا تقضجهوتهه تتصج، مدرتاینت وهیئج 

ت:استتت یجتحهاتتا تتیدی تjب تتنئبتتتiگ جندزتخداهدتگاتتی ت  زانتاه، تتتشددتتص، م

ت؛9تجتبهت ودارتعددکتجتیه ، ت طلد 
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ت؛7جت طلدب تتبئ هرتقدکتبهت ودارتعددکت

ت؛5جت طلدب تتقدکتبهت ودارتعددکت

ت؛3عددکتتجتبهت ودارتجتاندییت طلد 

ت.1جت طلدب تتبجابجتبهت ودارتعددکت

تیی م:تجس مت یتعدو ت یجب ت طهلدتبها تبجاکت د تع،د ی تعدولیته،هنیدتتتدع تتبه

 

ت1 شمارم معیار با متناسب نسبی وزن .1ج و  

  A  هگزین B  هگزین C  هگزین

 A  هگزینتتت

 B  هگزینتتت

 C هگزینتتت

ت                                                                                                            
ب تاعدادکتی تتتتتدع تتجسج متیی متوتسجما تبهتعدو تبهابجاکتهجیدامتا ت   هرهه تعدولیتشجب  تب تتتا متاسجتتتبهیدتتدع تیجدتی 

تیی م. دنظجت شخ ت یتی م ت  زانتو نتنئبیتهجتگزیی تراتدرت   هرِیتههکت خ لفتدرتعدو تواردت یا تراز

بیدکتوتدسج  تءاحصجهی تپاتا تتصجدرتیایم؛تب بیدکتتهدیداتتا ی تت لیتان همتدادزدرتاینت وهل  ته، نترو تراتبجاکتاولدیتت

 جاتبی تبهتاس اهدزتا تنظجاتتنخب هن ت دیجانتوتس هس  ذارانتا ی تت لیتدرتتهدیداتتا ی تت لیتوتسهخ نتن،ددارتتحل یتسلئل 

ایم.تا متب تذیجتاسجتتتشجدز تهدریتتوتاه، تتپجداخ نتب تهجیدامتا تتهدیداتتا ی تت لیترات شجخ تیجدزههکتان هم صجهحب 

تایمدسجتتدوردزنظجانتا ی تت لیتب اکتوتاسج اهدزتا ت د دبهتتصجهحدتلیتراتن زتبهترو تگجددورکتی هبخهن ی تتهدیداتتا ی تت 

ت(.162صت 1396 تتاهجاس هبی)

 

 تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران
تت تب تاهداهشتبهشجدتتههتوت یههعت لیتیکتیشجدرتراتتهدیدتییدتیهت هن یتبجاکترسج دنتیشجدرصجدرتتع ییتیهتذهیی تار  هجدن  تب 

ب تدوترویدجدتتتتتدع تسججختتیهتنجمتبهشججید.تبهشججدد.تاینتتهدیداتت ،دنتاسججتتسججخت تن ، تهدیدتا ی تت لیت حئججد ت ی

پ شتت یج تتجهتچیجدتدهجتتتتدانتنجهظجتبج تاینتدوترویدجدتبجرسجججیتیجد.تدرترویدجدتسجججی ی طجهل جهتتا ی جتت لی تتهجدیجداتتراتن زت ی

تجینتتهدیدتا ی تت لیتترویدجدتغهلدتوتاصجججلیت طهل هتتا ی تت لیتبدد تتیههتتهدیداتتنظه یتبهتخهسججج  هزتخهرعی تاصجججلی

گدن تی تا ی تت لیتراتب تچههرتبخشتتوئجج متیجدیم تتهدیداتتا ی تت لیتن زتب تا هتدرترویدجدتندین ته،هنت شججد حئججد ت ی

ت(.23صت 1392 تتابجاه ،ی)تتداندتخهرعیتیهتداخلیتبهشدههت یدنتتشدندتوتخهس  هزبیدکت یچههرتبخشتتوئ م

هجهکت جتبنتبجهتتهجهکتا ی  یت جتبن تبجخیتشجججهخ  جاتبی تبجهت جورتادب جهتتحد زتتییجدتتحل جیتسجججلئجججلج دقبجیتا تاعجاکترو تهج

ا ی تتتتتزههکتع، قتبهتخبجگهنتحد شجد.تدرتادا   تبهتاسج اهدزتا ترو تی ایتدلای تا تطجیقت صجهحب تتءاحصجهتهدیداتتا ی تت لیت

ههکت خ لفتتشجهخ تدرتحد زت80ههکت جتبنتبهتتهدیداتتا ی تت لیتبهترویدجدکتحدایثجکتتد، یتشجد.تدرتاب داتت لی تشجهخ 

شجهخ تراتت28ههتدرنههیتتتیت  هنتخبجگهن تدنههکت  ددتبجاکترسج دنتب توهه تع، شجدتوتطیت صجهحب تءاحصجها ی تت لیتت

ت(.154صت 1397 تو ارتتهجهیستوتارشهدتاس، ی)تتأی دتیجدند
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تداندتهجتیشجدرکتراتهدفتقجارتدهد تبجاکتاحصجهکتتهدیداتتع،هدرکتتصجدرتتعهمت یب تایید تتهدیداتتا ی تت لیتب تتدع تتبه

تجت د تتهدیداتتا ی تت لیتع،هدرکتتتاینتایمتوتب  اهدزتیجدزههتوت وهاتتخهرعیتن زتاسجججتاسججج، ی تدرتبجخیت داردتا تی ه 

تایم. یهبعتتوئ متیجدزت-هجهی یتوت ح طیتت-اط،عهتی تاق صهدک تس هسیت-اس، یتایجانتراتب تتهدیداتتنظه ی

 اطالعاتی -تهدیدات نظامی
تتت؛ ج کجتعیستوتنبجدتنظه یتبهتخهس  هزتبجون

تت؛ ج کخهس  هزتدرونجتعیستوتنبجدتنظه یتبهت

تت؛جتتجورتوتتجوریئم

تنظه یتوتاط،عهتی؛تتزجتتهدیداتتسهیبجکتدرتحد 

تت؛جتعهسدسیتوتنادذتاط،عهتی

تت.ههکتنه   هرفاکتوتس،حجتتئل حهتتهئ  

 اداری -تهدیدات اقتصادی
تههکتنهظجتبجتهضهکتاق صهدتی،ن؛جتبحجان

ت(؛53صت 1395 ت ادزعبدالحئ نجتعهسدسیتاق صهدکتوتصی  یت)

ت(؛40-15صت 1391 تت دحدکتصاتتجتهئهدههکتاق صهدکتوتادارکت)

تجتبحجانتنهیهرد دکتنظهمتاق صهدکتوتادارک؛

تجتوابئ  یتاق صهدک؛

تجتتحجیمتوتانزواکتاق صهدک.

 سیاسی -تهدیدات فرهنگی
تههکت  هندتس هسی؛جتگجوز

تههکتعدید؛هیهورکههکتنهشیتا تجتبحجان

ت(؛35-12صت 1386 تی،ر تجتبحجانتهدیتت)

ت(؛18-15صت 1392 تتعو لیههکتاع ،هعیت)جتدس دت

تعلمتوتهیهورک؛تتزههکت جبدطتب تحد جتبحجان

ت(؛56-24صت 1394 توته،دهرانتپ ج ح،دکههکتقد   یتوت ذهبیت)جتبحجان

تههکتنهظجتبجتحهی، تت لی؛جتبحجان

تهجهیستنههی هر.ههتوتجتبحجانتار  

 منابع -محیطیتهدیدات 
تجتبحجانتخه توت   ن؛

ت(؛27صت 1جت 1392 ت   ،دنژادجتبحجانتهدات)

تجتب،یهکتطب  ی؛

ت ح طی؛ههکت یئتتجتبحجان

تههکت جبدطتب ت یهبعتت دیدنهپذیج؛جتبحجان
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تس، تتع،د ی؛تتزههکت جبدطتب تحد جتبحجان

ت.(23-1صت 1393 تت ادزقهسمجتبحجانتع،  تت)

 هاتحلیل داده و تجزیه
ب ترو تتتتدع تتاب داتبهیدت د تاینتتهدیداتتبهتت  جاتبیییدتتحل یتسججلئججل دبیدکتتهدیداتتا ی تت لیتب ترو تهجبجاکتاولدیتت

(AHP  تتجسج متشجدد.تپاتا تتجسج مت د  تبهتاسج اهدزتا تپجسجشجیه)وعی تتهدیداتتراتبجاکت وهیئج تب تتت ههکتاسج هنداردت وهیئجت 

ایم.تدرتتد، یتپجسشیه   تعیهصجتدوتس دنتوسطیتا ی تت لیتارعهعتدادزتتزهن تپژوهشج جانتوت دیجانتارشجدتاعجاییتدرتحد نخب 

هجتسجطجتاگجتعیهصججتسج،تتراسجتتبجتعیهصججتسج،تتچحتتجع حتداشج  تبهشجید ت  زانتت شجدند.تدرت وهیئجتهمت وهیئج ت یتدوتبهدوب 

عیهصججتسج،تتچحت جعحتبهشجید ت  زانتتجع حتا تط فتسج،تتچحتتشجددتوتاگجتتتجع حتا تط فتسج،تتراسجتتان خه ت ی

تگجدد.ان خه ت ی

ت

ت

ت
 مراتبی. م   تحقیق بر مبنای روش تحلیل سلسله 2شکل 
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ت

ت
ت

 چویزاکسپرت افزار کلی از م   تحقیق در نرم شمایی . 3شکل 

ت

بیدکتتهدیداتتاولدیتتتت شجدد.تهدفت د دیدزت یتتexpert choiceاهزارتیلیتا تورودتییت د تدرتنجمتتشج،هیی ت(3)شجدیتتدرت

واردتتتیدییسصجدرتتتههکتهجتحد زتب اندتوتسجماتشجهخ یلیتتوئج متشجدزتتزع،هدرکتاسج، یتایجانتاسجتتی تب تچههرتحد 

تاهزارتشدزتاست.نجم

ت

ت
تexpert choiceافزار نرم  های مختلف امنیت ملی دربن ی حوزم. اولویت4شکل 

  
اط،عهتیتب شج جینتاه، تتراتب تخددتاخ صجهصتدادزتاسجت.تهجچیدتتصجدرتت-نظه یتتزپ داسجت تحد ت(4)شجدیتتطدرتی تدرته،هن

ههکتدی جکته، دنتاق صججهدتبهتتگذرد تحد زپژوهشجج جانتاینتبددتی تدرتاینت وطعتی تحدودتچههرتده تا تانو، تاسجج، یت ی

اط،عهتیتاولدیتتتت-ظه یی،سج کتنتتزا هتدرتنظجتخبجگهنتی،هیهنتحد تت تأی دتبجتا ی تتاق صجهدکتاولدیتتب شج جکتداشج  تبهشجد

ههت  ،هیزتاسججت.تاه، تتاینتحد زتحهییتا تار  تسججج   یی تعیستوتنبجدتبهتخهسجج  هزتتب شجج جکتداردتوتیه ، تا تسججهیجتحد ز

 ج ک تتهدیداتتتجوریئجج ی تاه، تتاقدا هتتاط،عهتتوتضججداط،عهتتدرتحا توتصجج هنتتا تیشججدر تت ج کتیهتبجوندرون

ت.(33صت 1392 تتعو لی)تتکتیشدرتو...تاستتههح،،تتسهیبجکتب ت یجسهختت
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درتانداعت خ لفتتتتخدارکرانتتگذارکتوت وهبل تبهتهئجهدتاق صجهدکتوتاق صجهدکتاخ صجهصتدارد.تا ی تتسجج هی تتزاولدیتتدومتب تحد 

اییدج تانو، تاسججج، یتبجهتتهجدیجداتت   جددتنظجه یتوتاط،عجهتیتتتاه، جتتهجاوانیتبجاکتنظجهمتاسججج، یتدارد.تدرتاینتبجهج  تبجهتت دن

 طلدبیتداردتی تب تتثب تتدرتاینتحد زت ی جتشجدزتاسجت.تتتت رو اهزونت داع تاسجت تنظهمتاسج، یتا تح ثتسجج   ییتوتنظه یتبی 

 تاخ، تدرتنظهمتتءارتشجها ع،ل تهئجهدتاق صجهدکتدرتانداعتاخ ،س تتت شجددانیتدیدزت یاق صجهدکت شجد،تتهجاوتتزحه  تدرتحد بهاین

اق صجهدکتراتب تتهدیدکتعدکتبد تتتتزحد ت  تپدرسجهنتتدرتقجاردادههکتی،نتو...ت.تاینت شجد،تخدارکرانتتاق صجهدکتیشجدر تت

ت.(1381 تتگجوهیتا تندیئیدگهن)تتداندت ئ و ،ه تب تاع ،هدت جدمتب تنظهمتاس، یتدس دتبجسهندیجدزتی ت ی

اسجتتی تحهییتا تسجه گهرکت طلد تتت0/ت05اند تتنجختنهسجه گهرکت هتجیات جبدطتب ت   هرههتی تذییتهدفتاصجلیت د تقجارتگجه  

تپذیجه  تاست.ت0/ت1نجختنهسه گهرکتی، جتا ت تAHPنظجههکتخبجگهنتاست.تطبقتقداعدترو ت

ت

ت

ت
تexpert choiceافزار بن ی ته ی ات نظامی در نرم. اولویت5شکل 

ت 
ت

شجدد تتطدرتی ت شجههدزت یاط،عهتیت شجخ تشجدزتاسجت.ته،هنت-ههکتذییِت   هرتنظه ی تاو انتنئجبیتشجهخ (5)تتشجدیدرت

(تب شج جینتو نتوتاه، تتراتدرتاینتحد زتب تخددتاخ صجهصتدادزتاسجت.تاینتشجهخ تتEشجهخ تعهسجدسجیتوتنادذتاط،عهتیت)

ههکتسجی یتی تاغلدتبهتاسج اهدزتا تن جوکتانئجهنیتا ع،ل ترو ت دورکتاط،عهتتا تیشجدرههتاسجتتع،عههکتشجه یتانداعترو 

حهییتا تار  تت پذیجد.تاولدیتتبهاکتاینتشججهخ ههکتندینتی تبهتاسجج اهدزتا تابزارههکتهییتان همت یشججدتوترو ان همت ی

ت(.354صت 1392 تتپهس ج)تتیشدرتاستتتزشدبیدک ح هتیتاط،عهتتبجاکتع،هدرکتاس، یتوتلزومتص هنتتا تاط،عهتتطبو

سججه گهرکتبئجج هرتتتزدهیداسججتتی تنشججهنتت0/ت02ت اط،عهتیت-   هرتنظه یتتههکتذییِنجختنهسججه گهرکت هتجیات جبدطتب تشججهخ 

ت طلد تنظجههکتخبجگهنتدرتاینتحد زتاست.
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ت
تexpert choiceافزار بن ی ته ی ات اقتصادی در نرم . اولویت6شکل 

ت 
ت

(توتبحجانتنهیهرد دکتنظهمتاق صجهدکتوتادارکتG شجخ تاسجتتی ت   هرتتهدیداتتنهظجتبجتهضجهکتاق صجهدتی،نت)ت(6)شجدیتتدرت

(Jتبهتاخ ،فتاندییت هم) هرتاق صجهدکتهئج ید.تشجهخ تتهدیداتتنهظجتبجتهضجهکتاق صجهدتی،نتشجه یتتتههکتذییِتجینتشجهخ   

 دهرک تبحجانتاشج یه  تتدرمتو...تاسجتتی ت ئجهدانتعهلیتنظهمته،دارزتبجت داردکت جتبنتبهتهضجهکتاق صجهدتی،نتیشجدرتا تقب یتب

ههکت  هندتهضجهکتادارکتیشجدرتتهتدنتحدتی ترسجهن ت اند.تدرتشجهخ تبحجانتنهیهرد دکتنظهمتاق صجهدکتوتادارکدنتتأی دتداشج  

ورکتن جوکتیهرتوتسجج هی تتارتوهکتسجطحتخد هتتوتاهزایشتبهجزتت ییید تنهیهرد دتن ئجت.تنظهمت دیجی یتیشجدرتدرت   یغت یل تب

همتتحه  تهید بهاینتت اکتدسجتتیهه  تاسجتتههکتبجعئج  تده وهتیتداشج  تاسجتتوتاسجهسجه تدرت وهیئج تبهتقبیتا تانو، تب تعهش

ت(.354صت 1391 تاصیتتخ جک)تتییدههتاستتدادارکتا تطجیقتبه  هیدسیتهجتسهارکدیدانن ه  یدتتودیتتوتیههشتت

اسجتتی تحهییتا توضج  تت طلد تسجه گهرکت وهیئجهتتخبجگهنتدرت هتجیات   هرتت0/ت04درتاینت هتجیاتن زتنجختنهسجه گهرکتت

تاق صهدکتاست.

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت
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ت

ت
تexpert choiceافزار سیاسی در نرم -بن ی ته ی ات فرهنگی. اولویت7شکل 

ت 
(تSههکتنهظجتبجتحهی، تت لیت)سجج هسججیت شججخ تاسججت ت   هرتبحجانتت-   هرتهجهی یتتاهزار تذییِی تدرتخجوعیتنجمته، یهن

تب شج جینتو نتراتدارد.تاینتشجهخ تشجه یت داردکته، دنتیههشتحهی، تت لیتوتیههشتاع ،هدتع،د یتب تحهی، تتاسجت.تدر

درتشجدد.تحضجدرتاینتشجهخ تار  تح هتیتن هزت جدمتب تحهی، تتوتیههشتشجدهفتب نتحهی، تتوت جدمترات  ذیجت یتت واقع

اولدیتتدومتتتگ جکتن هزت جدمتب تحهی، تتاسجت.شجهخ تدق قتاندا زتت ههتوتان خهبهت،هییم ههکت خ لفتنظهمته، دنتراهصجحی 

ههکتعیئجی تتضج  فتنههدتخهندادز تبدح هبی تت(تاسجتتی تشجه یتط،  تاع  هد تبحجانPههکتاع ،هعیت)هجهی ی تدسج دتتتزحد 

ههتتاکتاینتدسج دتریزکتدق قتبجاکتحیتریشج ههکتاع ،هعیتوتبجنه   هرکتدسج دتنشج ییتوتتب هتتدنتاسجت.ترصجدتوضج  تتدحهشج  

ت 1392 تتپهسج ج)تتههکتغییتاسج، یتوتاسج اهدزتا تخبجگهنتحد وکتوتدانشج ههی تدرتاینت   ی تراه شجهتخداهدتبددبجاسجهستد د ز

درتتت گ جدعجیهنهتتسجج هسججیتن زتقجارت یتت دسجج ،هی(تی تب ضججه تتRههکتقد   یتوت ذهبیت)(توتبحجانOبحجانتهدیتت)ت(.200ص

تههکتب دکتقجارتدارند.اولدیتت

اسججتتی تحهییتا توضجج  تت طلد تسججه گهرکت وهیئججهتتخبجگهنتدرت هتجیات   هرتتت0/ت04نجختنهسججه گهرکتتت درتاینت هتجیا

تس هسیتاست.تت-هجهی ی

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت
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ت

ت
تexpert choiceافزار منابع در نرم  -بن ی ته ی ات محیطی. اولویت8شکل 

ت 
ت

تجینت یهبع ت همت- تبجت بیهکتنظجههکتخبجگهنت شجججخ تیجدزتاسجججتتی تدرت   هرت ح طیexpert choiceاهزارتخجوعیتنجم

درصجدتییتتهدیداتتاینتحد زتراتب تخددتاخ صجهصتدادزتوتبهتتت40(تاسجتتی تب شتا تUتهدیدتا ی تت لیتعبهرتتا تبحجانتد ت)

خشجکتقجارتداردتایجانتدرت ح نتخشجکتوتن ، تتهه تاولدیتتاو تاینتحد زتت   نتشجدزتاسجت.شجهخ اخ ،فتبئج هرت یهدتا تسجهیجتت

ههکتههکتدییدزتبجتسججت یهبعتدبیتخداهدتبدد.توعددت شجد،تتهجا ج کته، دنتد نظجانتا ی تت لی تعیسوتطبقتنظجتصجهحدت

بجخیتیشجدرههکته،ئجهی تدرتاحداثتسجدتوتخداهیتت ج ک تدیمل،هسجیتد تراتشجدیتدادزتاسجتتی تهدفتدنتعلدگ جکتا ت یهدز

ت(.77صت 1397 تتا  جک)تتدستتاستتبجدارکتیشدرههکتپهی نههکت ج کتوتبهجزعلدگ جکتا تعجیهنتطب  یترودخهن 

اه، تتاینت   هرتوتتأث جاتتدنتبجتا ی تت لیتراتیه ، تبهر تیجدزتتت ه، ی نت شجد،تت   ددتتدل دتوتتد یعتد تدرتداخیتیشجدر

شجدنتبجخیته،دطیهنتن زت ی جتی ت  أسجاهن تب تیشج  تتحدضج ب حدضج ههکتاخ جتدرتیشجدرتدرت دضجدعتان وه تد تتاسجت.تدرگ جک

دتد  تدلددگیتد تدرت دضجدعتبحجانتد  ت داردکته، دنتی،بدتتت ح طیتاسجت.تتشجدنتاینتشجهخ ت یئجتتتتشجد تحهییتا تا ی  ی

ههکتنهشجیتا تسجدسجه کتوتان وه توران تا ت یهبعتدبی تبحجانبهجزتتزهه تعدمتاسج اهدههتوتتها شجدنتدریهچ تت)ی ا تتد ( تخشجک

تتزتههکتغ ج  ه توتاسج اهدههکت یج   یی تچهزوتان وه تد  تیههشتسجطحتسجاجزترسجهنید د  تضج فتهیهورکتدرتتأسج ئجهتتت

تاند.تهدیداتتاسهسیتاینتحد زت روی تا ت یهبعت یج   ییبی

وتعجدمتتتتشجججهجهجهی،ن(تاولدیجتتدومتراتدرت   جهرت ح طیتبج تخددتاخ صجججهصتدادزتاسجججت.تدلددگیتهداتدرتتWدلددگیتهدات)

ههکت خ لفتعه   ت هنیدتبهداشجتتوتسج هسج  ذارکتعه عتبجاکتحیتاینت  ضجی تدنتراتب تیکت  ضجیتا ی  یتبد تیجدزتوتبخش

ههکت ح طی(تو...تراتدر هن تو ارتتا درتخهرع ت)درت دضججدعتریزگجدهه( تصججیهیعتوت  هدنت)درتضججدابنتعلدگ جکتا تداییدگی

ت.(199صت 1392 تتعو لی)تتدرگ جتخددتیجدزتاستت

تدهد.استتی توض  تتبئ هرت طلد تسه گهرکتدرتنظجاتتخبجگهنتراتنشهنت یت0/ت02نجختنهسه گهرکتاینت هتجیات

ت
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ت

 گیرییجهنت
اهزارتتجینتتهدیداتتا ی تت لیتع،هدرکتاسج، یتایجان تا تنظجت  خصجصجهنتوت دیجانتا ی  یتیشجدر تدرتتصجدیجتخجوعیتنجم هم

expert choiceتشدد.(ت شههدزت ی(9)شدیتت)تت

ت

ت
 expert choiceافزار بن ی ته ی ات امنیت ملی در نرم . اولویت9شکل 

ت 
ت

ت
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تامنیت ملی  هچهارگان. وزن نسبی ابعاد 2ج و  

 ضریب اولویت  عد امنیت ملی( عنوان معیار )بُ اولویت 

ت0.352تاط،عهتیتت-نظه یت1

ت0.271تاق صهدکت2

ت0.251تس هسیت-هجهی یت3

ت0.125ت یهبعتت- ح طیت4

ت 
ت

ت

تت لذاتت اط،عهتیتب شجج جینتاه، تتراتدرت  هنتسججهیجت   هرههتداردت-ههتذیجتشججد ت   هرتنظه یطدرتی تدرتبخشتتحل یتدادزه،هن

ههکتانئجهنیتوتتجینتحد زتبجاکتتخصج  تسجج هی ذییتاینت   هر ت همتزشجدتتههکتذیجههکتا ی  یتنظهمتبجت بیهکتشجهخ راهبجد

وتنظه یتیشجدرتوته، ی نتتدانتگاتتدرتاینتحد ز تارتوهکتتدانتدههعیتتطدرتخ،صج ت ی هلیتعهتت وهبل تبهتتهدیداتتاسجت.تب 

ت ییدشججافتاط،عهتیتوتا ی  یتدرتداخیتیهتخهرجت ج ههتوتهجعهییتی تاهدافتنظهمتع،هدرکتاسج، یتاق ضجهت یارتوهکتسجطحتاِ

ت وهبل تبهتاینتدس  تا تتهدیداتتبهشد.تزیییدتداندتتض، ن ی

ت
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توزن نسبی ته ی ات امنیت ملی  .3ج و  

 موضوع تهدید  تهدید ضریب  عنوان تهدید  اولویت 

تاط،عهتیتت-نظه یت0.090تعهسدسیتوتنادذتاط،عهتیت1

تاط،عهتیتت-نظه یت0.075تتجورتوتتجوریئمتت2

تاط،عهتیتت-نظه یت0.074تتهدیداتتسهیبجکتدرتحد زتنظه یتوتاط،عهتیت3

تاق صهدکت0.069تتهدیداتتنهظجتبجتهضهکتاق صهدتی،نتت4

تاق صهدکت0.069تاق صهدکبحجانتنهیهرد دکتنظهمتادارکتوتت5

تس هسیت-هجهی یت0.065تههکتنهظجتبجتحهی، تت لیبحجانتت6

تاط،عهتیتت-نظه یت0.055ت ج کعیستوتنبجدتبهتخهس  هزتبجونت7

تاق صهدکت0.052توابئ  یتاق صهدکت8

تس هسیت-هجهی یت0.051تههکتاع ،هعیتدس دت9

تس هسیت-هجهی یت0.050تبحجانتهدیتتت10

تس هسیت-هجهی یت0.046ت ذهبیتت-ههکتقد   یبحجانتت11

تاق صهدکت0.043تادارکتت-هئهدتاق صهدکت12

تاط،عهتیتت-نظه یت0.038ت ج کعیستوتنبجدتبهتخهس  هزتدرونت13

ت یهبعتت- ح طیت0.032تبحجانتد تت14

تاق صهدکت0.031تتحجیمتوتانزواکتاق صهدکت15

تاط،عهتیتت-نظه یت0.024تنه   هرفتههکتاکتوتس،حتتئل حهتتهئ  تت16

تس هسیت-هجهی یت0.023تههتوتهجهیستنههی هربحجانتار  تت17

تس هسیت-هجهی یت0.020تههکتعدیدتههکتنهشیتا تهیهورکبحجانتت18

تاق صهدکت0.018تعهسدسیتاق صهدکتوتصی  یت19

تس هسیت-هجهی یت0.014تههکت  هندتس هسیگجوزت20

تس هسیت-هجهی یت0.011تعلمتوتهیهورکتزحد ههکت جبدطتب تبحجانتت21

ت یهبعتت- ح طیت0.011تبحجانتهداتت22

ت یهبعتت- ح طیت0.006تههکتنهظجتبجتس، تتع،د یتبحجانتت23

ت یهبعتت- ح طیت0.006تب،یهکتطب  یت24

ت یهبعتت- ح طیت0.006ت ح طیههکت یئتتبحجانتت25

ت یهبعتت- ح طیت0.006تبحجانتخه توت   نتت26

ت یهبعتت- ح طیت0.005تبحجانتع،  تتت27

ت یهبعتت- ح طیت0.005تههکتنهظجتبجت یهبعتت دیدنهپذیجبحجانتت28

ت 
ت
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ت

ا ی تت لیتتتتزههکتحد بیدکتنههییتاب هدتوتشجهخ اسجتتی تدرتدن تاولدیتتتAHPنههییترو تتت اعجاکت جحلت ن   ت (3)عدو ت

ریزکتوت بیهکتبجنه  تت ههکتهد شججدد.تاو انتنههییتشججهخ  شججخ ت یگجه نتاو انت   هرههتوتت   نتاو انتنههییتتنظجتتبهتدر

تگ جدتتهتبهتتهدیداتت وهبل تشدد.تخص  ت یهبعتقجارت ی

اسجتتی تحهییتتت0/ت04ادغهم تتت اهزارت شجخ تاسجت تنجختنهسجه گهرکتیلیتپاتا تاعجاکت جحلدرتخجوعیتنجمتتچیهند ا تطجهی ت

 جاتبیتدرت دضجدعتتییدتتحل یتسجلئجل دیهرگ جکترو تهجدنتاسجت.تبیهبجاینتب ا تسجه گهرکتیلیتوت طلد تاعجاکترو توتتأی دت

ترواییتوتاع بهرتیههیتداردتوتن هیجتدنت   بجتاست.تت هد 

تجندتوتدرت  هنتتب تسجججهیجتتهدیداتتبجعئججج  تتاط،عهتیتنئجججبتتت-د دزتا تپژوهش تتهدیداتتنظه یتتدسجججتتب تن هیجتب تتدع تتبه

تعهسدسیتوتنادذتاط،عهتیتضجیدتتهدیدتبهاتجکتدارد.ت خبجگهنتا ی  یتوتاط،عهتیتهدیداتتاینتگجوزتن ز تا تنظجت

ت

ت

ت
تexpert choiceافزار . نمودار تحلیل حساسیت ته ی ات امنیت ملی در نرم 10شکل 

ت 
تهدیداتتتتزبجاکتحد تت ههکت خ لفاهزارتاشجهرزتشجد تخبجگهنتا ی تت لی تدرت  هنتگزیی گدن تی تدرتبخشتتحل یتن هیجتنجمه،هن

ههکتتشججافتاط،عهتیتبجتاقدا هتتسججویالذاتارتوهکتاِتت.انداط،عهتی تعهسجدسجیتوتنادذتب شج جینتاه، تتراتقهایتشجدزت-نظه ی

شدیتتطبقتن،ددارتتحل یتحئهس تت)تتتدع تنظهمتع،هدرکتاسج، یتاسجت.تتزتجینتحد اط،عهتیتدرتداخیتوتخهرجتا تیشجدر ت هم

   هرتاو ترات  یهسجدتتت10تدانتنئجبتتتی  جاتتی ت یتطدرکتب تت شجددرههتن زت شجخ ت ییکتا ت   هت( ت  زانتحئجهسج تتهج(10)

ریزک تتخصج  تبددع توتسج هسج  ذارکت وهبل تبهتتهدیداتتتداندتدرتبجنه   یتت(3)عدو تتتتبهتضججیدتاب هدت خ لفت شجههدزتیجد.

گذارانتا ی تت لیتیشجدرتبجاکتدسج  هبیتب تسجطحیتتسج هسجتتد دز تتدسجتتتتب تن هیجتب تتدع تتا ی تت لیتنوشجیتیل دکتایاهتیید.تبه

بیدکتتهدیداتتی ت یطبقتبجتنظجاتتنخب هنتوت دیجانتا ی  یتیشججدرتاسججت تت طلد توتپهیدارتا تا ی ت تبهیدت  یهسججدتبهتاولدیتت

ریزکتوتبجنجه ج تتبیجدک گجه نتاینتاولدیجتتتتنظجتت یجهبعتوتا دجهنجهتتا متراتبجاکت بجهر زتبجهتاینتتهجدیجداتتتخصججج  تدهیجدتوتبجهتدر

ت(.181ت تص1391 تتتهه ی)تاکتراتتیظ متیییداقدا هتت وهبل 
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ت

 منابع 
ت .تهجان:تپژوهشددزت طهل هتتراهبجدکت.ش ن امنیت خاورمیانه گری و جهانینوسلفی.ت(1392) ابجاه ،ی تنبی

( رسننناننهتت.(1396اهججاسججج ججهبجی ت جحج،ججدصججججهد ت سننواد  اسنننت ننمنرم  چننن   اینران  در  درتتای  دسججج ججست  :قججهبججیت

https://www.isna.ir/news/96042010830  

رسجججهنیتروابنتع،د یتایجانتشجججبد تاط،عتت.ال،للیههکترادیدتوتتلدیزیدنتداخلیتب نههکتسجججه  هنچهلشت.(1397ا  جک تبهقجت)
 .)شهرا(

داتت یطو تخهور  هن توتههکتاع ،هعیتعدیدتدرتتحوایهوکتنوشتایی جنتتوترسجججهن .تت(1397دقهیی تسججج جدتداوودتوته،دجهرانت)

 .4ش،هرزتتتت روابنتخهرعی  .ش،ه تدهجیوه

ت.یهرشجیهسجیتارشجدتتنه  پهیهنت.ها در بین دو نسنلبررسنی رابطه اینترنت و شنکاا ارزشت.(1395بدربدرحئج نتب  ی ت جیمت)

 .دانش هزتتهجانتت دانشددزتعلدمتاع ،هعی

 .تهجان:ت ؤسئ تایجانت.یهرتجع، تغ، حئ نتصهلحت.هاعصر دوم رسانه(.ت1392پهس ج ت هر ت)

تهجان:تتت.متح م آمریکا  سننیاسننت و اتالعات: مطالعه موردی ایا تتت.(1394) پ ج ح،دک ت هدک؛ت ح،دکتلجد تعبدا ح،دد

  .ال،للیتابجارت  هص ؤسئ تهجهی یت طهل هتتوتتحو وهتتب ن

 .تهجان:تنشجتدعهت.های دفاعی و امنیتیامنیت ملی؛ دکترین سیاستتت.(1391) تهه ی تس دت   بی

 تتعججههنیترسججهن   .بد توتیهربجانتیجد(اکت دردکتروکته اههکتاع ،هعیتبجتهدیتت) طهل  نوشتشبد .تت(1390حد ،ی ترویهت)

 .11ش،هرزتت

ههکت  لا تشج،هرزت ئجلئجیتت جیزتپژوهش.تهای اجتماعی مجازی بر امنیت ملیتاثیر شنبکهت.(1391) خ جکتاصجی تخ جال 

12236. 

 .87ش،هرزتتت،س هحتتغج  (.تدیهت هتب تطدرت حج هن تدرگ جتیکتعیستسهیبجکتبهتایجانتهئ  م؟1389دریادس ترابجتت)

 .4سه تنهم تش،هرزتتت  طهل هتت لی  .هدیتتههکتندینتوتبحجانترسهن .ت(1387رب  ی تعلیت)

ههت)بجرسججیتنظجکتوت صججداقیتچیدتعیبشتتههکتاع ،هعیتعدیدتوتبئجج جتاع جاض(.تایی جنت تعیبش1388اهللت)سجججدارن ه تخل ی

 .60 تش،هرزتت16دورزتتت ههکتارتبهطیپژوهشتت.اع ،هعی(

ال،للیتابجارتتتهجان:ت دسجئج تهجهی یت طهل هتتوتتحو وهتتب نت.جنگ نرم :ایایران و جنگ رسنانه  .(1388)تپجور تح، دضج هیی

 .2 تج  هصج

 .عهمتعمتس ،هتت.اکتشخ  تواق  تتبهتسدادترسهن تت.(1395 ادز تشجارزت)عبدالحئ ن

  ،دع ت وهاتته،هیشتت:در .های اجتماعیبررسننی اه اا آشننکار و پنهان شننبکهتت.(1392عو لی توح د؛تع اجک تعلیت)

 .عههدتدانش ههی تسه  هنتان شهراتت:تهجانتت.ههکتاع ،هعیتخصصیتبجرسیتاب هدتشبد 

اکتپجته تسج هسجتت ه تدیمل،هسجیترسجهن تت.ال،للیاکتوتب نههکتاع ،هعیتدرتتحداتت یطو نوشتشجبد .ت(1393 ادز ت جتضجیت)قهسجم

 .وتع،د ی

 .2 تجتهجان:تطجحتندتتت.تجع، تحئنتچهووش هنت.اتالعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ  عصرت.(1389یهس لز ت هندایت)

  .ال،لیتهجان:تده جت طهل هتتس هسیتوتب ن.تلدتتجع، تهجا ج تتویت.المللش ن و نظریه روابط بین  جهانیت.(1386) ی،ر  تیهن
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  .تهجان:تان شهراتتپژوهشددزت طهل هتتراهبجدکت.ها و ثبات سیاسىرسانه.تت(1381)تتگجوهىتا تندیئیدگهن

 .1چهپتپی م تج تتتهجان:تدانش هزتع،  تطبهطبهییت.جمعی وسایل ارتباطت.(1392)    ،دنژاد تیهظم

  .تههتوتتهدیدههتبهتتأی دتبجتاسج وجارتدولتتالد جون دیا ی تت لیتدرتهضجهکتسجهیبج؛تهجصجتت.تت(1391 دحدکتصجات ت ح،درضجهت)
 .30 تش،هرزدههعیتاس جاتژیک طهل هتت

ت.ادارزتییتهجهیستوتارشهدتاس، یت  هنتدرودت.ای در ایرانمرجعیت رسانهتت.(1397) و ارتتهجهیستوتارشهدتاس، ی

ت

 

Dell, P. (2009). Identity and the effect of the internet. In: Proceedings of the second Global 

Congress of Citizens Networks.  

Ellison, N.B. & Boyd, D.M. (2007). Social Network Sites: Definition, History and Scholarship. 

Journal of Computer-Mediated Communication, 13.  

Marlow, C. (2006). Investment and Attention in the Weblog Community. Available at: 

alumni.media.mit.edu.  

McKnight, D.H. & Chervany, N.L. (2006). Reflections on an initial trust - building model. 

Handbook of trust research.  

Pempek, T. & et al. (2009). College students social networking experiences on Facebook. 

Journal of Applied Developmental Psychology, 30.  

Suwanaa, F.L. (2017). Empowering Indonesian women through building digital media 

literacy. Kasetsart Journal of Social Sciences, Vol.,38, No.3.  

 

 

 

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2783-4999

