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چکيده
جنگ اقتصادی آمریکا بر علیه جمهوری اسالمی ایران ،اهمیت موضوع امنیت و اقتصاد را در
مرکز توجه مسئوالن نظام قرار داد .از جمله مهمترین مسائلی که سؤاالت جدی در این زمینه
ایجاد نمود بحث تأثیر و ارتباط اقتصاد با امینت ملی بود .از طرفی دیگر سرمایهگذاری در بخش
اقتصاد بهعنوان خون جاری و ساری در هر نظام بهعنوان نماینده حیاتبخش اقتصاد در میان
تمام م تغیرهای کالن اقتصادی جایگاهی ویژه را به خود اختصاص داده است .فلذا بررسی اثر و
ارتباط متغیر سرمایهگذاری بر امنیت ملی یکی از مهمترین مسائل مطرح شده است .از طرفی
دیگر اخذ یک نگاه سیستماتیک بهنظام جمهوری اسالمی ایران ،سؤاالت جدی را در حوزه اثر و
ارتباط مؤلفههای نظام ایران ایجاد کرده است .یکی از اثرات جدی در این حوزه تأثیر متغیر
کالن سرمایهگذاری بر امنیت ملی میباشد .سؤال اساسی در این تحقیق بررسی میزان تأثیر
متغیر کالن سرمایهگذاری بر ابعاد امنیت ملی میباشد.
جامعه آماری در این تحقیق ،کلیه خبرگان ،مدیران و کارشناسانی میباشند که حداقل دارای
تحصیالت کارشناسی ارشد در یکی از رشتههای مرتبط با اقتصاد و یا امنیت بوده و حداقل 4
سال در یکی از حوزههای اقتصاد و یا امنیت ملی سابقه فعالیت داشته باشند.
تحقیق پیش رو برحسب نوع هدف ،پژوهشی کاربردی است .در این تحقیق از مطالعات
کتابخانهای ،پرسشنامه و مصاحبه بهمنظور گردآوری ادبیات تحقیق بهره گرفته شده است.
تحقیق از لحاظ روش ،توصیفی-تحلیلی میباشد .همچنین در این پژوهش از نرمافزار spss
بهعنوان ابزار تحلیل دادهها استفاده شده است.
نتایج حکایت از آن دارد که متغیر کالن سرمایهگذاری در یک شبکهی ارتباطی پیچیده تأثیر به
سزایی در رشد ،حفظ و تغییرات ابعاد امنیت ملی دارد.
کليد واژه ها :سرمایهگذاری ،امنیت ملی

 1کارشناسی ارشد مدیریت velayat@gmail.com

 2دکتری مدیریت استراتژیک
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مقدمه

سال اول /شماره اول /پاييز 5931

امنیت همواره یکی از دغدغه های دیرپای بشری بووده اسوت .امنیوت معمووالا از
ضرورت های زندگی بوده و اهمیت خاصی برای جوامع بشوری در تموامی دوره هوای
تاریخی مختلف داشته است .همه دولت ها و اعم از کوچک یا بزرگ و معموالا بخوش
قابل توجهی از منابع و امکانات شان را صرف تأمین امنیت ملوی خوود مویکننود و
تأمین و حفظ امنیت ،ضرورتی انکارناپذیر برای تمامی دولوت هوا و اشوکال مختلوف
دولت است؛ به گونه ای که فقدان امنیت به معنی فقودان حیوات ملوی ،سورزمینی و
جمعیتی کشورها تلقی میشود.
درگذشته امنیت ملی ،مترادف با امنیت نظامی در نظر گرفتوه مویشود ولوی بوا
گذار از تحقیقات اولیه در این زمینه و تحقق نوعی پختگی در این موضووع ،اموروزه
امنیت ملی تبدیل به یک بحث فراگیور و جوامع در حووزه هوای مختلوف اقتصوادی،
نظامی ،اجتماعی ،قضایی ،سیاسی ،فرهنگی ،زیست محیطی و ...شوده اسوت .عوامول
مؤثر بر امنیت ملی را به سهشاخهی درونی ،منطقهای و بینالمللی تقسیم کردهاند و
از جمله عوامل درونی اثرگذار بر امنیت ملی ،بحث اقتصاد و متغیرهای اقتصادی هر
کشور است.
بيان مسئله
سؤال اساسی بررسی اثر متغیر کالن سرمایهگذاری بر ابعاد امنیت ملی میباشد.
به عبارتی دیگر میزان و اولویت اثر سرمایهگذاری بر هر یک از ابعاد بوه چوه نحووی
میباشد .بهطور مثال میزان تأثیر متغیر کالن سرمایهگذاری بر بعد سیاسوی امنیوت
ملی به چه نحوی میباشد .این مسائل را میتوان برای تمام ابعاد مطرح نمود.
فایده و هدف پژوهش
بهمنظور جلوگیری از رشد و توسعهی نظام اسالمی ایران ،آمریکا و غرب قصد
کاهش و ایجاد لطمه در امنیت این نظام را این بار به کمک مؤلفههای اقتصادی
گرفتهاند .تحریمهای یک جانبه و بیرحمانه مستکبران جهانی علیه ایران ،به گواه
اکثر متخصصان این زمینه کم نمونه و یا بیمثال است .در همین راستا مقام معظم
رهبری توجه به مسائل اقتصادی را از اهم مسئولیتهای نظام و مردم بیان و اعالم
کردند.
در هر سیستمی ،مؤلفههای متفاوت تشکیل دهنده در یک ارتباط تنگاتنگ با
یکدیگر قرار دارند .به عبارتی دیگر اثر هر مؤلفهای در سایر مؤلفهها بهطور
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ادبيات تحقيق
 )1سرمایهگذاری
الف) تعریف
سرمایهگذاری به معنی گذاشتن پول در چیزی با انتظار سود از آن است .بهطور
دقیقتر سرمایهگذاری تعهد پول یا سرمایه برای خرید مالی وسایل یا دارائیهای
دیگر ،بهمنظور منفعت برگشتهای سودمند و مفید در قالب بهره ،سود سهام یا
قدردانی از ارزش وسایل (منافع سرمایه) است .از جهتی دیگر سرمایهگذاری به
معنی گذاشتن پول در چیزی با انتظار سود از آن است .بهطور دقیقتر
سرمایهگذاری تعهد پول یا سرمایه برای خرید مالی وسایل یا دارائیهای دیگر،

سال اول /شماره اول /پاييز 5931

محسوسی مشاهده میشود .همچنین میتوان گفت تغییر در هر یک از مؤلفهها،
باعث تغییر در مؤلفههای دیگر نیز میگردد)Chatterjee, 2003:125( .
در نظام جمهوری اسالمی نیز مؤلفههای مختلف بر یکدیگر اثرگذارند و
درعینحال در مجموع سیستمی به نام نظام جمهوری اسالمی را تشکیل میدهند.
از اینرو بهمنظور حفظ بقا و سالمت نظام جمهوری اسالمی و جلوگیری از تغییرات
ناگهانی و نامتوازن در آن ،سیاستگذاریها را طوری تنظیم کرد که از چنین اموری
جلوگیری کرد .الزمه امکان سیاستگذاری در چنین حوزههایی ،تحقیقات پیرامون
اثر مؤلفهها بر یکدیگر میباشد که ما در این تحقیق به بررسی اثر سرمایهگذاری بر
امنیت ملی پرداختهایم.
رشد سرمایهگذاری در حقیقت به معنای جریان و حیات یک اقتصاد است .در
بحث سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز تأکید خاصی بر روی جلب سرمایههای
داخلی و خارجی شده است و آن را ابزاری مناسب برای ایجاد شکاف و وارد کردن
ضربات جدی بر پیکرهی تحریمها برشمرده است .با یافتن اثر رشد سرمایهگذاری بر
امنیت ملی ،ما قادر خواهیم بود تا سیاستهای مناسبی را اتخاذ کنیم که در شرایط
فعلی نظام جمهوری اسالمی که سختترین تحریمهای اقتصادی و مالی علیه آن
اعمال میشود ،بهترین گزینهها را برگزینیم.
بهطور خالصه میتوان گفت که نتایج این تحقیق میتواند مورد استفاده برنامه
ریزان و دست اندرکاران امور امنیتی و اقتصادی قرار گیرد و در صورت نپرداختن به
این موضوع ،رابطه بین متغیرهای کالن اقتصادی با امنیت ملی برای مسئوالن مبهم
بوده و نمیتوانند برنامهریزیهای دقیقی نمایند.
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بهمنظور منفعت برگشتهای سودمند و مفید در قالب بهره ،سود سهام یا قدردانی
از ارزش وسایل (منافع سرمایه) است( .تفضلی )11 ،1131
مطالعه سرمایهگذاری به دلیل نقش دوگانهای که در اقتصاد ایفا میکند حائز
اهمیت است؛ از یکسو بخش بزرگی از مخارج کل را شامل میشود و بدین سبب
تغییر آن ،اثر قابل توجهی بر تقاضا میگذارد و از سوی دیگر ،نقش مهمی بر عرضه
و تولید دارد؛ زیرا سرمایهگذاری بیانگر افزایش موجودی سرمایه است( .کردبچه،
)31 :1131
ب) عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری
ب )1-عوامل سياسی
سال اول /شماره اول /پاييز 5931

با جهانی شدن اقتصاد و تجارت ،بررسی ریسک سیاسی از جانب سرمایهگذاران
خارجی اهمیت روز افزونی پیدا کرده است .سرمایهگذاران مویکوشوند بوا اطمینوان
خاطر بیشتری به سرمایه گذاری در کشوورها دیگور مبوادرت ورزنود .لوذا مقبولیوت
سیاستها و فضای اقتصادی و سیاسی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
ب )2-عوامل اقتصادی:
عوامل اقتصادی مؤثر بر سرمایهگذاری به شرح ذیل میباشند:
 ماليات :عدم تطابق قوانین سرمایهگذاری کشوور میزبوان بوا کشوورهای کوانونسووورمایه و اخوووذ مالیوووات مضووواعف از سووورمایهگوووذار سوووبب جلووووگیری از
سرمایهگذاریهای مشترک میشود.
 عدم ثبات مقررات ارزی ،پولی و گمرگی :ثبات محیط سرمایهگذاری رابطوهتنگاتنگی با ثبات و مقررات ارزی ،پوولی و گمرکوی دارد وقتوی ریسوک محویط
سرمایهگذاری افزایش یابد تمایل به سرمایهگذاری کاهش خواهد یافت.
 نظام بانکی و پول :انطباق نظام بانکی و پولی یک کشوور بوا دیگور نظوامهوایبانکی معتبر جهان و توسعه خدمات پوولی و اعتبواری و ارتبواط و مشوارکت بوا
مؤسسات مالی معتبر خارجی و در نظر گرفتن انواع اعتبارات و سهولت تبدیل و
انتقال ارز از مواردی هستند که در جذب سرمایهگذاری خارجی نقوش بسوزایی
دارند.
 امکان تبدیل درآمد ناشی از تورم :اگر پس از پایوان مودت سورمایهگوذاری،سرمایهگذار ،سرمایه غیرنقدی خوود را بوه فوروش رسواند و بوه دلیول افوزایش
شاخص قیمتها ،از راه فروش سرمایه نقدی درآمدی بویش از آنچوه بوهعنووان
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سرمایه غیر نقدی به ثبت رسیده است کسب نماید بایود حوق تبودیل اخوتالف
قیمت را به ارز برای خروج از کشور داشته باشد.
ب )3-عوامل حقوقی و فرهنگی

ج) ریسکهای سرمایهگذاری
ریسک عبارت است از میزان اختالف بازده واقعی یک سرمایهگذاری از بازده
مورد انتظار آن که ممکن است از جنبههای مختلفی ایجاد گردد .در ذیل بهطور
خالصه به بررسی برخی از آنها پرداخته شده است:
ریسک نرخ بهره :ریسک حاصل از نوسانات ارزش یک دارایی به واسطه تغییر نرخ
بهره است.
ریسک بازار :ریسک بازار عبارت است از تغییر در بازده که ناشی از نوسانات کلی
بازار است.
ریسک سياسی :این نوع ریسک به خاطر تغییر و تحوالت سیاسی و یا انتظار
تحقق آن به وجود میآید.
ریسک قدرت خرید :ریسکی است که بهواسطه تورم و تأثیرات کاهندۀ آن بر
ارزش پول به وجود میآید.
ریسک نرخ سرمایهگذاری مجدد :به ریسک مرتبط با سرمایهگذاری مجدد وجوه
به دست آمده از سرمایهگذاری اطالق میگردد.
ریسک نرخ ارز :ریسک ناشی از تغییر بازده اوراق بهادار در نتیجه نوسانات ارزهای
خارجی است.
ریسک ناتوانی در پرداخت :ریسک ناتوانی در پرداخت که به آن ریسک مالی نیز
گفته میشود از ناتوانی شرکت سرمایه پذیر بهمنظور پرداخت بدهیهایش به وجود
میآید.
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وجود قوانین و مقررات و خطمشیهای روشن مرتبط با سرمایهگذاری خوارجی
از قبیل قوانین کمرگی ،فعالیوتهوای تجواری و… از راه کارهوای تسوهیل کننوده
سرمایهگذاری هستند .وجود یک نظام منسجم و هماهنوگ قوانونی کوه بوا الزاموات
توسعه و تحوالت اقتصادی همخوانی داشته باشد در تسریع جوذب سورمایهگوذاری
خارجی بسیار مؤثر است .تفاوت ارزشهای فرهنگی کشور میزبان با کشور ،شورکت
یا فرد سرمایهگذار خارجی ممکون اسوت موانعی بور سور راه سورمایهگوذاری باشود
(کالنتری)23-11 :1131 ،
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ریسک نقدینگی :ریسک نقدینگی ،ریسک مرتبط با بازار ثانویهای است که بهطور
مثال اوراق بهادار در آن معامله میشوند.
ریسک تجاری :ریسک تجاری عبارت است از ریسکی که اگر شرکت سرمایه پذیر
هیچ وامی نگیرد ،بهصورت ذاتی و فطری در عملیات شرکت وجود دارد.
ریسک مدیریت :این ریسک به واسطه اعمال کسانی که مسئول اداره شرکت
سرمایه پذیر (سازمانی) هستند به وجود میآید( .ابزری و دوستان-111 :1131 ،
)121
 )2امنيت
الف) تعریف
سال اول /شماره اول /پاييز 5931

امنیت در زبان عربی به معنای بیهراس بودن و آرامش است .امنیت در
فرهنگهای فارسی به معنای آزادی ،آرامش ،فقدان ترس و عدم هجوم دیگران،
آمده است( .معین ،1131 ،ج )114 :1
با نگاهی اجمالی به تعاریف امینت ،ما متوجه میشویم که امنیت مفهومی است
چندالیه و چند سطحی که به سادگی نمیتوان به تعریفی یکدست از آن دست
یافت( .هزارجریبی و صفری شالی )11 :1133،اما در مجموع میتوان از تعاریف ارائه
شده در مورد امنیت ،نقاط مشترک ذیل را برداشت نمود:
 امنیت یک ارزش است و اغلب ارزشی برای رسیدن به سایر ارزشها میباشد. امنیت همیشه در حال تغییر است و در درجات مختلف وجود خواهد داشت. امنیت نه فقط نگرانی در مورد حفاظت از ارزشهایی است که قبالا به دست آوردهشدهاند ،بلکه مربوط به انتظارات ما در مورد ارزشهای آینده نیز میشود.
 امنیت به حداقل رسانیدن خطر یا تهدید را در برمیگیرد .این تهدیدها نه فقوط ازنوع سنتی و نظوامی هسوتند ،بلکوه تهدیودهای جدیود غیرنظوامی را نیوز شوامل
میشوند( .ماندل)31 :1133 ،
ب) اهميت امنيت
در روایات تأکید بسیاری بر اهمیت امنیت شده است .بهطور نمونه:
نعمتان مکفورتان ،اال من و العافیه؛ (مجلسی«)1111:131،دو نعمتاندکوه قودر
آنها شناخته نمیشود و کفران میگردند؛ امنیت و عافیت».
ال خیر فی...الوطن اال مع األمن و المسره؛ «وطنوی کوه امنیوت و شوادی در آن
نیست ،خیری در آن نیست»(محمدی ری شهری.)11 :1131 ،
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همچنین همواره مقام معظم رهبری در ذیل فرمایشوات توجوه مسوئوالن را بوه
مقوله امنیت جلب کردهاند.
باید امنیتِ همه جانبه مورد توجّوه باشود؛ امنیوت اجتمواعی ،امنیوت اقتصوادی،
امنیت فرهنگی ،امنیت آبرویی .مردم در نظام جمهوری اسالمی باید احساس کننود
که جان و موال و فرزنودان و نواموس و فکور و عقیوده و سورمایهگوذاری و فعالیوت
اقتصادیشان برخوردار از امنیت است( .مقام معظم رهبری)23/12/1131 ،
برای ایجاد امنیت باید هدفگذاری کنید؛ بر اساس هدفگذاری ،برنامهریزی
کنید؛ بر اساس برنامهریزی ،عمل کنید؛ بعد عمل خودتان را اندازهگیری کنید؛ آن
هم نه اندازهگیری زبانی ،بلکه اندازهگیری با شاخص( .مقام معظم رهبری،
)21/11/1133

الف) تاریخچه امنيت ملی
در تعریف امنیت ملی اختالف نظر است .در مورد امنیت ملی تعاریف مختلفی
ارائه شده است که قبل از اشاره به تحوّل مفهومی آن در زمانهای گذشته الزم
است نخست به این تعاریف اشارهای داشته باشیم .تا دهه  1331تعریف جامع و
کاملی از امنیت ملی ارائه نشده بود و بعد از آن بهتدریج تعاریف کامل شد.
هافندورن معتقد است که «در قرن هفدهم میالدی شکلگیری دولت ملی و تمایل
آن به بقا باعث مطرح شدن این مفهوم شد» .امّا عدهای معتقدند که «این واژه فقط
در قرن بیستم خصوصاا بعد از جنگ جهانی دوم متداول شده است ».مسلّم اینکه
امنیت ملی به دنبال تولد ملت-کشور مطرح شد که ریشه آن به قرن  13میالدی
باز میگردد در آن زمان این مفهوم نوظهور تحت عنوان بقای ملی مطرح شد.
(آدمی و همکاران)23 :1131 ،
ب) تعاریف و گفتمانهای امنيت ملی
بهطورکلی مطالعات امنیتی دارای چهار موج مطالعاتی و در قالب دو گفتمان
سلبی و ایجابی معرفی شده است.
 سلبی:
در گفتمان منفی ،امنیت سلبی است به این معنی کوه امنیوت بوا نبوود عامول
دیگری که از آن به تهدید یاد موی شوود ،تعریوف شوده اسوت .ایون گفتموان دارای
پیشینه تاریخی طوالنی است و دو موج مطالعاتی در درون خود دارد .شواخص بوارز
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موج اول مطالعات امنیتی سلبی ،تأکید بر بعد نظامی در تحلیل امنیوت و تهدیودات
است؛ از این دیدگاه برای مقابله با تهدید ،توان نظامی را باید افزایش داد(.افتخواری،
 ،1131صص  .)3-12موج دوم مطالعات امنیتی در گفتمان سلبی در پی نقود آثوار
سنت گرایان امنیت ملی و طرح این ادعا که بعد نظوامی تووان تحلیول هموه جانبوه
مسائل امنیتی جهان معاصر را ندارد ،تحول تازه ای در مطالعوات امنیتوی بوه وجوود
آورد .بدین معنی که برای تهدید و امنیت مؤلفه ها و ابعاد مختلف معرفوی موی کنود.
این گروه امنیت ملی و تهدیدات را چند وجهی دانسته و نتیجه می گیرند که امنیت
و تهدید پدیده ای متأثر از پدیده های مختلف مادی و ذهنی است .شاخصه اصلی ایون
موج رویگردانی از محوریت مؤلفه نظامی در تعریف و تهدید امنیت ملی و تهدیودات
است .مهم ترین مؤلفه هایی که در این رویکورد موورد توجوه بووده ،ابعواد اقتصوادی،
زیستمحیطی ،فرهنگی ،علمی و فناوری است.
حال به ذکر برخی از تعاریف سلبی میپردازیم:
در تعریفی امنیت به مفهوم حفاظت جامعه و ارزش ها و نهادهای داخلوی آن در
برابر تهدیدات داخلوی و خوارجی ،یوا تهدیوداتی اسوت کوه بقوای رژیوم هوا و نظوام
شهروندی و شیوه زندگی افراد جامعه را مختل می کند و موجودیت آن ها را به خطر
میاندازد (قریب)112 :1133 ،
افتخاری در کتاب خود به برخی از این تعاریف پرداخته است:
امنیت ملی ،به حالتی اطالق میشود که هر ملت فارغ از تهدیود از دسوت دادن
تمام یا بخشی از جمعیت ،دارایی و خاک خود به سر میبرد.
امنیت ملی عبارت از احساس آزادی کشور در تعقیب هدف های اساسی و فقدان
ترس و خطر جدی از خوارج نسوبت بوه منوافع سیاسوی ،اساسوی و حیواتی کشوور
میباشد.
امنیت ملی دل مشغولی غالب هر کشوری است و مستلزم تمامیت ارضوی ،ثبوات
نظام سیاسی و دستیابی بوه دیوگر منافع ملی و بین المللی و یا پاسداری و حمایوت
از زندگی شهروندان از هرگونه تهدید ،کونش یوا مووقعیتی است که میتوانود نحووه
زندگی ،ارزش های اجتماعی یا ملی آنها را با آسیب موواجه سازد(.افتخاری،1131 ،
)11-21
 ایجابی:
در گفتمان مثبت امنیت و تهدید که به دنبال نقد مبانی و اصول گفتمان امنیت
منفی و سلبی در هر دو موج مطالعاتی سنتی و فراسنتی است ،اعتقاد بر ایون اسوت
که امنیت و تهدیدات یک مفهوم و متغیر وابسته و دست دوم نیست و دارای مبوانی
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و محتوای پیچیده فلسفی است .در این گفتمان سعی بور آن اسوت توا بوا پرهیوز از
سلبی گری صرف و توجه به بعد ایجابی امنیت ،تعریف و تصویر جامع تری ارائه شود.
در این گفتمان ،امنیت به نبود تهدید تعریف نمی شود ،بلکه افزون بر فقدان تهدیود،
وجود شرایط مطلوب برای تحقق اهداف و خواسته های ملی نیز مودنظر اسوت .ایون
رویکرد برای امنیت و تهدید ،ماهیت تأسیسی قائل است و بور ایون بواور اسوت کوه
تهدید ،تنها در وضعیتی وجود دارد که آن جامعه در سطح قابل قبوولی از اطمینوان
برای تحصیل و پاسداری از منافع ملی و ارزشهای حیاتی اش نباشد؛ بنابراین امنیت
ملی در این گفتمان عبارت است از توانایی و شرایط عینی که در بستر آن می تووان
به منافع ملی دست یافت(.افتخاری .)11 ،1131 ،در این نگواه امنیوت ملوی ،حتوی
نسبت به منافع ملی از اولویت برخوردار است ،چرا که تحقق و عودم تحقوق منوافع
ملی و تهدیدات در گرو بود یا نبود امنیت است .در چوارچوب ایون دیودگاه ،ممکون
است جامعه ای با وجود نداشتن تهدیدات خوارجی یوا داخلوی ،بوه دلیول نواتوانی از
دستیابی به منافع ملی ،وضعیت ناامنی داشته باشد .در مجموع ،موی تووان گفوت دو
گفتمان ایجابی و سلبی موجب دو نگرش در تعریف و تبیین مفاهیم امنیت و تهدید
شده است که با نگاه ایجابی امنیت عبارت است از« :توانایی و شرایط عینی و ذهنی
که در بستر آن بتوان منافع ملی و ارزشهای حیاتی را محقق ساخت ».با ایون نگواه
می توان تهدید را به شرایطی اطالق نمود که یک کشور برای دستیابی به منافع ملی
و ارزش های حیاتی خود از توانایی و شرایط الزم برخوردار نباشود ،بوه طوور طبیعوی
فقدان شرایط و تواناییها برای تحقوق اهوداف ملوی و پیشوبرد منوافع و ارزشهوای
حیاتی یک کشور میتواند متأثر از محیط ملی یک واحد سیاسی یا محیط منطقهای
و جهانی باشد ،بنابراین فقدان توانایی برای دستیابی به منافع ملوی کوه مخواطره ای
جدی برای یک کشور تلقی میشود ،الزاماا میتواند محدود به تهدید خوارجی و بعود
نظامی تهدید نباشد .در نگاه و نگرش سنتی که رویکرد سخت افزارانوه اسوت ،هودف
اصلی از تهدیدات ،تحمیل اراده به منظور تغییرات اساسی در یک نظام سیاسی و یوا
تغییر الگوی رفتاری یک کشور می باشد که به طوور طبیعوی بوه موجوب آن تهدیود
حیات سیاسی آن کشور به مخاطره می افتود ،لکون در نگورش ایجوابی یوک کشوور
می تواند در شرایط فقدان تهاجم نظوامی و یوا اقودامات داخلوی براندازانوه امنیتوی،
توانایی پاسداری و پیشبرد ایده یا خط مشی های نظام سیاسی خود را نداشته باشود.
این تلقی از تهدید با شرایط متحول جوامع معاصر همخوانی بیشتری دارد.
حال به ذکر برخی از تعاریف ایجابی میپردازیم:
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و ریچارد کوپر مویگویود «تووان جامعوه در حفوظ و بهوره گیوری از فرهنوگ و
ارزشهایش امنیت ملی است».
و در تعریف دیگری آمده است :امنیت ملی ،یعنی دستیابی به شرایطی کوه بوه
یک کشور امکان میدهد از تهدیدهای بالقوه یا بالفعول خوارجی و نفووذ سیاسوی و
اقتصادی بیگانه در امان باشد و در راه پیشوبرد امور توسوعه اقتصوادی ،اجتمواعی و
انسانی و تأمین وحدت و موجودیت کشور و رفاه عامه ،فارغ از مداخلوه بیگانوه گوام
بردارد( .روشندل)11 ،1134 :
در تعریف سازمان ملل ،امنیت ملی این گونه تعریف شده است :این که کشوورها
هیچ گونه احساس خطر حمله نظامی ،فشار سیاسوی یوا اقتصوادی نکننود و بتواننود
آزادانه گسترش و توسعه خویش را تعقیب کنند.
تراگر امنیت ملی را عاملی جهت حفظ ارزش های حیات ملی به شمار مویآورد.
(پوستین و باالزاده)33-111 :1132،
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ج) ابعاد امنيت ملی
بهطور کلی در این تحقیق ،امنیت ملی با هفت بعد در نظر گرفته شده است.
 )4امنيت نظامی
الف) تعریف امنيت نظامی

ب) فروض امنيت نظامی
از:

مهمترین فرضیههای امنیت نظامی عبارتند
هر چه قدرت نظامی از طریق انتشار بین المللی اسلحه و فن آوری غیرمتمرکزتر
و پراکندهتر گردد ،امنیت کشورها و نظام بینالمللی نیز بیشتر کاهش مییابد.
هر چه تصمیم گیری دفاعی در داخل و بین دولت ها غیرمتمرکزتر گردد ،اجرای
ترتیبات امنیت جمعی نیز مشکلتر میشود.
هر چه وابستگی دفاعی یک کشور به خارج بیشتر گوردد ،تصوورات مربووط بوه
آسیبپذیری و نیز از دست دادن کنترل نیز بیشتر میگردد.
هر چه هویت تهدیدات و دشمنان مبهم تر گردد ،آموادگی نظوامی نیوز کواهش
یافته و نارضایتی عمومی از هزینههای نظامی ،بیشتر میشود.
هر چه جنگ ،غیرمتعارف تر و چندوجهی تر شوود ،میوزان موفقیوت در تعیوین
نتیجه ،پیشگیری و مدیریت آن نیز کاهش مییابد( .رشید زاده)11-12 :1131 ،
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امنیت نظامی با عبارات گوناگونی تعریف شوده اسوت مون جملوه :سواماندهی و
تقویت نیروهای مسلح متناسب با دفع تحرکات نظام دشمنان و نبردهای نامتقارن و
ناهمتراز ،خودکفوایی تسولیحاتی در جهوت بازدارنودگی تهدیودات ،تعامول سوالم و
سازنده با همسایگان ،احترام متقابل و تفاهم بر محور مشوترکات سیاسوی ،دینوی و
جغرافیایی در جهان اسالم ،دیپلماسی فعال و تأثیرگذار در عرصه سیاست بینالملل.
اما بهطور کلی میتوان امنیت نظامی را به شرح ذیل تعریف نمود:
مصونیت یک ملت از تعرض و تجاوز فیزیکی مسلحانه به حقوق مشوروعش؛ بوه
عبارت دیگر حوالتی اسوت کوه در اثورات متقابول توانوایی هوای تهواجمی و دفواعی
مسلحانه ،یک ملت بتواند استقالل مرزی خود را حفظ نماید( .خسروی و همکواران،
)13 :1132
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امنیت اقتصادی با عبارات گوناگونی تعریف شده است من جملوه :فوراهم بوودن
زمینه های درآمد مناسب اقشار میانی و پائین جامعه در حول مشوکالت معیشوتی و
مسکن ،سرمایهگذاری و اشتغال ،قانونمنودی و سوالمت در چرخوه تولیود ،توزیوع و
مصوورف ،بهوورهوری مناسووب از ذخووایر و معووادن ،توسووعه و مکووانیزه نمووودن بخووش
کشاورزی ،رهایی از اقتصاد تک محصولی ،خودکفوایی در صونایع مهوم و کلیودی و
دستیابی به تکنولوژیهای پیشرفته ،تعادل و توازن در عرضه و تقاضا.
اما بهطور کلی میتوان امنیت اقتصادی را به شرح ذیل تعریف نمود:
حالتی است که یک ملت از تعرض و تجاوز بوه حقووق اقتصوادی مشوروعش در
امان باشد .به عبارتی دیگر حالتی است که در آن امکان دسترسی به منابع ،سورمایه
و بازارهای مصرف الزم برای حفظ سطوح قابول قبوولی از رفواه و قودرت اقتصوادی
جامعه و همچنین عدم ترس و ابهام در بالاجرا مانودن مطالبوات و تعهودات ،وجوود
داشته باشد( .برومند و همکاران)111-111 :1133 ،
ب) فروض امنيت اقتصادی
از:

مهمترین فرضیههای امنیت اقتصادی عبارتند
هرچه موانع مبادله کاهش یابد و وابستگی متقابل اقتصادی افزایش یابد ،میزان
آسیبپذیری اقتصادی ملی نیز بیشتر شده و کنترل دولت کمتر میشود.
هرچه رقابت اقتصادی بین المللی افزایش یافته و انتخاب مواد خام ،نیروی کوار،
محل تولید و بازارها متنوع تر گردد ،احتمال این کوه یوک حکوموت یوا شورکت بور
اقتصاد جهانی سلطه پیدا نماید کاهش پیدا میکند.
هر چه یکنواختی و نفوذ متقابل اقتصادی افزایش یابد ،آن دسوته از کشوورها و
مناطقی که قادر یا مایل به ادغام در نظام اقتصادی جهان نیسوتند ،بیشوتر منوزوی
شده و به حاشیه رانده میشوند و شکاف بین فقیر و غنی به نفع کسوانی کوه دارای
بیشترین ثروتهای مورد نیاز جهان هستند ،افزایش مییابد.
هر چه عده بیشتری از ملوت هوا ،در توالش بورای ورود و بهوره منودی از نظوام
اقتصادی جهانی باشند ،برخی که دارای زیرساختها یوا آمووزش موورد نیواز جهوت
پذیرش تغییرات سریع اقتصادی نیستند ،با انتظارات سرکوب شده و وعدههای غیور
قابل تحقق بسیارتری روبرو میشوند.
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هر چه بلوک های اقتصادی منطقه ای رشد بیشتری پیدا کنند ،تولید در برخوی
مناطق تمرکز بیشتری مییابد که این امر اهمیت اختالل در عرضه از خوارج را کوم
میکند.
هر چه هویت دوست و دشمن در نظام بین المللی مبهم تور و سویال تور شوود و
ملت ها به طرف اقتصادهای پیچیده تر و به هم وابسته تر پیش روند ،کموک یوا فشوار
اقتصادی در کسب اهداف امنیتی مؤثر نمی باشند( .تمدن و درخشوان-11 :1132 ،
)13
 )6امنيت فرهنگی

 )7امنيت اجتماعی
برای واژه امنیت اجتماعی تعاریف متفاوتی ذکر شده است که در ذیل به برخی
از آنها اشاره میگردد:
حالتی است که در آن ضمن رشد حس تعاون و دوری از ناهنجاریهای اخالقی
و رعایت قانون ،فضا و ابزارهای الزم برای ابراز وجود و طرح نظرات گروههای
مختلف اجتماعی هموار بوده و انسجام اجتماعی یک ملت از تعرض و تجاوز مصون
باشد.

سال اول /شماره اول /پاييز 5931

امنیت فرهنگی مفهومی وسیع و گسترده دارد .این امر طیوف گسوتردهای را بوه
خود اختصاص داده است .از تبلیغات روزنامه ها و رسانه های عمومی گرفته توا افکوار
عمومی جامعه و تفکرات حواکم بر بخشهای مختلف قدرت ،همه در این حوزه قرار
دارند .در ذیل به برخی از تعاریف اشاره میگردد:
حالتی است که در آن قابلیت حفظ الگوهای صحیح زبوانی ،فرهنگوی ،موذهبی،
هویتی ،شخصیتی و عرف ملی با شرایط قابل قبولی از تحول و تعالی ،ممکن بووده و
دست آوردهای فرهنگی جامعه از تهاجم بیگانگان درامان باشد.
مصونیت فرهنگ فرد و جامعه ،از هر گونه تعورض و تهدیود را امنیوت فرهنگوی
مینامند.
به عبارت دیگر« :امنیت فرهنگی عبارت از ایجاد وضعیتی مطمئن ،آرام بخوش و
خالی از هر گونه تهدید و تعرض میباشد که انسان نسبت بوه دیون ،افکوار ،اخوالق،
آداب و رسوم ،باورها و ارزش ها ،میراث فرهنگی ،آثار ادبی و ...تدارک دیوده اسوت».
(بابالیان و رادبین)1-11 :1131 ،
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بوزان امنیت اجتماعی را با توانمندیها و ظرفیتهای یک جامعه در جهت
حراست و حفظ الگوهای سنتی زبان ،فرهنگ ،مذهب ،هویت و عرف ملی برابر
میداند( .نویدنیا)11 :1132،
ویور امنیت اجتماعی را توانایی جامعه برای حفظ ویژگیهای اساسیاش تحت
شرایط تغییر و تهدیدات واقعی و محتمل تعریف میکند( .غفاری)122 :1131،
 )8امنيت سياسی
الف) تعریف امنيت سياسی

سال اول /شماره اول /پاييز 5931

برای امنیت سیاسی تعاریف متفاوتی ذکر شده است من جمله:
امنیت سیاسی به معنای تأمین آرامش و طمأنینه الزم توسط حاکمیت یک
کشور برای شهروندان قلمرو خویش از راه مقابله با تهدیدات مختلف خارجی و
همچنین تضمین حقوق سیاسی آنان در مشارکت جهت تعیین سرنوشت اجتماعی
و سیاسی آنها میباشد.
در تعاریف دیگری امنیت سیاسی چنین تعریف شده است« :موجودیت کشور و
ملت ،وحدت ،انسجام و آشتی ملی و تعامل سازنده بین گروهها و نخبگان سیاسی».
امنیت سیاسی به معنای وجود دستگاه سیاسی است که در آن مردم آزادانه و
بدون ترس و وحشت بتوانند مواضع سیاسی و باورهای خود را در چارچوب قوانین
موجود بیان کنند.
اما در یک تعریف جامع امنیت سیاسی را میتوان به شکل ذیل تعریف نمود:
حالتی است که در آن ثبات سازمانی دولتها ،سیستمهای حکومتی ،احزاب و
ایدئولوژیهایی که به آنها مشروعیت میبخشد ،تأمین گردیده و یک ملت بر
تعیین سرنوشت خویش حاکم و از تعرض به حقوق سیاسیاش در امان باشد.
(تصدیقی و تصدیقی)43 :1133 ،
ب) فروض امنيت سياسی
مهمترین فرضیههای امنیت سیاسی عبارتند از:

همگام با افزایش آزادی و آگاهی داخلی ،بهخصوص در کشورهایی که فاقد
سنت و زیرساخت الزم برای تحلیل و جذب دادههای کثرت گرایانه هستند ،انسجام
سیاسی رو به کاهش میرود.

بررسی میزان تأثیر متغیر کالن سرمایهگذاری بر ابعاد امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران 818 /

 )9امنيت حقوقی-قضایی
برای امنیت قضایی تعاریف متفاوتی ذکر شده است که در ذیل به برخی از آنها
اشاره میگردد:
امنیت قوضایی عوبارت است از کیفیت مناسوب عملکورد دادگواه هوا در بوه کوار
بستن ضمانت های اجرایی قانون ،به ترتیبی که شهروندان را قبل از نقو قووانین و
تعهداتشان ،از آن عمل باز دارد .یا به عبارتی دیگر میتوان در تعریف امنیت قضوایی
گفت :عملکرد صحیح ،به هنگام و بدون تبعی سویستم قوضایی جهت رسیدن بوه
اهداف تعریف شده و اطمینان عمومی نسبت به این عملکرد.
کیفیت مناسب عملکرد دادگاه ها در بوه کوار بستن ضمانت های اجرایوی قوانون،
به ترتیبی که شهروندان را قوبل از نقص قوانین و تعهداتشان از آن عمل باز دارد.
در تعریف دیگر امنیت قضایی میتوان گوفت :در جووامعه مجموعوهای از قواعود
حقوقی به شکل «قوانون ،قاعوده حقووقی یوا عورف و انوواع قراردادهوای خصوصوی
اشخاص» وجود دارد و باید در فوضای عومومی آنو این اطمینان خاطر پدید آید کوه
قاعده حقوقی به هر قیمت قانونی اجرا خواهد شد.

سال اول /شماره اول /پاييز 5931

بهتدریج که گروههای قومی در درون ملتها تقاضاهای خود را برای
خودمختاری تشدید میکنند ،به نظر میرسد که ملتها بیشتر مایل هستند
حاکمیت فرهنگی خود را در مقایسه با حاکمیت سیاسی فدا کنند.
همگام با افزایش رشد دیپلماسی چندجانبه خارجی و فشار گروههای ذینفوذ
داخلی ،ملتها نیز در زمینه اولویتهای خطمشی سیاسی داخلی و خارجی خود،
بیشتر دچار تفرق گشته و ابزارهای کمتری برای پاسخگویی به هر دو جنبه دارند.
هر چه منطقهگرایی و استاندارد شدن جهانی گسترش یابد ،تمایز میان
هویتهای سیاسی ملی کاهش یافته و تالش برای یافتن هویت فرهنگی تشدید
میشود.
همگام با کاهش کنترل حکومت ملی ،انتظارات عمومی درباره کارایی دولت به
جای دیگر متوجه میشود و حکومتها بیشتر به منبع نمادین قدرت تبدیل
میگردند.
بهتدریج که هنجارهای نظام بینالمللی و ارزشهای درون دولتها متفاوت و
متنوعتر میشود ،ایده مشروعیت سیاسی نیز به طرف ابهام بیشتری میرود.
(فاطمی نسب و چگینی)131-134 :1131 ،
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حالتی است کوه در آن حقووق و حرموت شوهروندی ،تسواوی در برابور قوانون،
ضابطهمندی و قاطعیت در مسیر مراحل قضایی رعایت گردیده و تمام افوراد جامعوه
ضمن اطالع از حقوقشان ،به دستگاه قضایی اعتماد کافی داشته باشند( .رکن الودین
افتخاری و همکاران)31-113 :1133 ،
 )11امنيت زیستمحيطی
الف) تعریف امنيت زیستمحيطی

سال اول /شماره اول /پاييز 5931

امنیت محیطزیست ،به مفهوم وجود شرایطی است که امنیت نسبی مطلووبی را
در برابر خطرها و تهدیدهای ناشی از فعل و انفعالهای گهوارهی زمین ،پدیودههوای
جوی ،آلودگی خاک ،آب و هوا ،آلودگی صوتی و اشاعهی بیمواریهوا بورای اداموهی
حیات سالم ،ثمربخش و با نشاط انسان ،جوانوران ،گیاهوان و بوهطوور کلوی تموامی
موجودات زنده و عدم تخریب جامدات ،فراهم میسازد.
در تعریفی دیگر :حالتی است که در آن با حفظ محیطزیست محلی و جهانی
بهعنوان سیستم پشتیبانی ضروری که تمامی حیات و پیشرفت بشری بدان متکی
است ،از بروز مخاطرات طبیعی و انسانی بهمنظور حفظ سالمت جسمانی و روانی
یک ملت جلوگیری به عمل میآید( .متقی و همکاران)31-111 :1134 ،
ب) فروض امنيت زیستمحيطی
مهمترین فرضیههای امنیت زیستمحیطی عبارتند از:

هر چه کمیابی منابع و کاهش کیفیت محیطزیست تشدید شود ،رابطه بین
پیگیری دستیابی به منابع و حفاظت محیطزیست حادتر شده و به حاصل جمع
صفر نزدیکتر میشود.
هر چه فشار بر منابع محیطزیست بهگونهای نامتساویتر در جهان گسترش
یابد ،ظرفیت مدیریت این فشارها نیز نامساویتر شده و تنشهای امنیتی داخلی و
خارجی را افزایش میدهد.
بهتدریج که آگاهی از دامنه و شدت مسائل جهانی منابع و محیط افزایش
مییابد ،گروههای ملی ،فرا ملی و بلوکهای منطقهای ،تمایل بیشتری برای کسب
نفوذ بر راهحلها از خود نشان میدهند.
بهتدریج که وابستگی متقابل در منابع و سرایت اثرات آلودگی ،باعث افزایش
آسیبپذیری اجتماعی کمی شود ،تالشهای ملی یک جانبه برای مدیریت
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مالحظات امنیتی مربوط به منابع و محیطزیست ،از لحاظ شدت و کارایی کاهش
یافته و تضعیف میشوند.
هر چه کشورها کاهش فزاینده منابع و کیفیت محیطزیست را به اقدامات
عمدی انسان در مقایسه با طبیعت نسبت دهند ،احتمال بروز کشمکش داخلی و
بینالمللی باال میرود( .کاویانی راد)31-34 :1131 ،
 )11الگوی اثر امنيت بر اقتصاد

پيشينه پژوهش
از آنجا که این پژوهش به ارائه نوآوری و ابتکار در زمینه ارتبواط امنیوت ملوی و
یک متغیر کالن اقتصادی پرداخته است فلوذا مقالوه ای کوه دقیقواا بوه ایون مطلوب
پرداخته باشد یافت نمی شود اما در موضوع امنیت ملوی و سورمایهگوذاری کارهوایی
انجام گرفته است که به خالصه شرح داده میشود:
روحانی ( ،)1133در کتاب خود با عنوان «امنیت ملی و نظام اقتصوادی ایوران»
به بررسی تهدیدات امنیت ملی ایوران پرداختوه اسوت .پوس از آن بوا دسوته بنودی

سال اول /شماره اول /پاييز 5931

محقق با بررسی مطالب موجود در کتب ،پایاننامهها ،مقاالت و مصاحبههای
انجام شده ،مدل نظری تحقیق را بر پایهی نمودار ذیل بنا نهاده است و با توجه به
تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای کالن اقتصادی و ابعاد امنیت ملی ،به تدوین
پرسشنامه پرداخته و بنا دارد با استفاده از آمار توصیفی به تمامی پرسشهای
تحقیق پاسخ داده و از این طریق میزان تأثیر متغیر سرمایهگذاری را بر امنیت ملی
مشخص نماید.
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سال اول /شماره اول /پاييز 5931

تهدیدات امنیت ملی برخی از آن ها را تهدیدات اقتصادی تعریف کرده است .سوپس
به بررسی نقش دولت در صیانت از امنیت ملی در این حوزهها پرداخته است.
تهامی ( ،)1133درکتاب خود با عنوان «ابعاد اجتماعی و فرهنگی امنیت ملوی»
به تشریح برخی از ابعاد فرهنگی و اجتماعی امنیت ملی پرداخته است.
فی ( ،)1131در پایان نامه اش با عنوان «بررسوی نقوش مشوارکت سیاسوی در
امنیت ملی ایران» به بررسی تهدیدات خارجی و داخلی آسیب رسان نظام جمهوری
اسالمی پرداخته است .سپس به بررسی نقش مشارکت سیاسوی در جهوت برطورف
سازی این تهدیدات پرداخته است.
یاراحموودی ( ،)1131در مقالووهاش بووا عنوووان «راهکارهووای حمووایتی در جووذب
سرمایهگذاری خارجی به کشور» پس از بررسی متغیر سرمایهگذاری ،سیاسوتهوای
کالن دولت در جذب آن را مورد نقد و بررسی قرار داده است.
تفاوت تمام این پژوهش ها با موضوع این مقاله در آن است که پژوهش های فوق
به توضیح بخشی از این پیکره پرداخته اند ،این در حالی است که ما به بررسی رابطه
و میزان اثر این دو مؤلفه پرداختهایم.
روش پژوهش
الف) جامعه آماری
جامعه آماری در این تحقیق ،کلیه خبرگان ،مدیران و کارشناسانی میباشند که
حداقل دارای تحصیالت کارشناسی ارشد در یکی از رشتههای مرتبط با اقتصاد و یوا
امنیت بوده و حداقل  4سال در یکی از حوزههای اقتصواد و یوا امنیوت ملوی سوابقه
فعالیت داشته باشند .با توجه به آنکوه پاسوخگویی بوه پرسوشهوای ایون پوژوهش،
نیازمند اطالع کافی و وافی در هر دو حوزه اقتصاد و امنیت است ،لذا افراد متخصص
در هر یک از دو حوزه ،باید اطالع کافی از حوزه دیگر را نیز داشته باشند.
در این تحقیق پس از مراجعه به دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،مؤسسوات پژوهشوی و
سازمانهای اقتصادی و امنیتی مستقر در تهران ،معلوم گردید کوه تعوداد واجودین
شرایط برای پاسخگویی به پرسشنامه حدود  111نفر میباشند.
ب) نمونه آماری
روش نمونهگیری در این تحقیق هدفمند غیر نسبتی در دسترس بوده است.
نمونه آماری در این تحقیق ،از بین جامعه آماری مذکور انتخاب میگردند.
بهمنظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران به شرح زیر استفاده شد:
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ج) روایی و پایایی پرسشنامه
مقصود از روایی یا اعتبار آن است که وسیله اندازهگیری ،واقعاا بتوانود خصیصوه
مورد نظر را اندازهگیری نماید و نه متغیر دیگری را( .هومن)111 :1131 ،
لذا بدین منظور ،پرسشنامه که ابزار گردآوری اطالعات در این تحقیق مویباشود
توسط محقق طراحی و طوی چنود جلسوه ،توسوط اسواتید و خبرگوان ایون حووزه،
تصحیح و نهایی گردید.
پایایی یا اعتماد ،عبارت است از ثبات یا همواهنگی ،اعتمادپوذیری ،پویشبینوی
پووذیری ،همگووونی ،حساسوویت و دقووت .مقصووود از پایووایی یووا اعتموواد یووک وسوویله
اندازهگیری آن است که اگر خصیصه مورد نظر سنجش را با هموان وسویله و تحوت
شرایط مشابه ،دوباره اندازه بگیریم ،نتایج حاصل تا چوه حود مشوابه ،دقیوق و قابول
اعتماد است .یک وسویل ه قابول اعتمواد آن اسوت کوه دارای ویژگوی تکرارپوذیری و
بازیافت پذیری باشد ،یعنی بتوان آن را در موارد متعدد بکار بورد و در هموه مووارد،
نتایج یکسان تولید کند( .همان)111 ،
برای محاسبه پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید.

سال اول /شماره اول /پاييز 5931

در سطح اطمینان %31
در این فرمول در سطح اطمینان  ،%31سطح خطا ( )αبرابر  %1در نظور گرفتوه
که بر اساس آن t=1.96 :میباشد.
مقادیر  pو  qبا در نظر گرفتن حداکثر خطای ممکون  1/1در نظور گرفتوه شود
( .)p=q=0/5مقدار  dنیز  1/1در نظر گرفته شد که در محاسبه فرمول کوکران عدد
متعارف محسوب میگردد(0/08<d<0/1) .
با قراردادن عدد  111در فرمول کوکران بهعنوان تعداد جامعه ( ،)Nتعداد نمونه
( )nبرابر  49گردید.
فلذا بدین منظور پرسشنامه تهیه شده میان  43تن از افراد جامعه توزیع گردید.
پاسخگویان به پرسشنامهها نیز در حدود همین تعداد بودهاند.

811

 /محسن مطلبی کربکندی ـ محمدعلی مطلبی کربکندی

مقدار آلفای کرونباخ به دست آمده ( )1/341بویش از  1/3مویباشود؛ بنوابراین
نتیجه میگیریم که پرسشنامه از ثبات درونی باالیی برخوردار اسوت و بوا اطمینوان
زیادی میتوان به نتایج آن اعتماد نمود.
یافتههای پژوهش
جدول  :1توصیف دادههای جمعیت شناختی (مشخصات عمومی پاسخدهندگان)

سن

سال اول /شماره اول /پاييز 5931

تحصيالت
رشته تحصيلی
عنوان شغل
مرتبه علمی

تا  11سال
از  11تا  41سال
باالی  41سال
دکتری
دانشجوی دکتری
کارشناسی ارشد

فراوانی
13
12
22
24
14
9

درصد
27.7
25.5
46.8
51.1
29.8
19.1

درصد تجمعی
27.7
53.2
100.0
51.1
80.9
100.0

مدیریت
علوم سیاسی
اقتصاد
روابط بینالملل
امنیت ملی
اندیشه سیاسی
جغرافیای سیاسی
معاون وزیر
عضو هیئتعلمی

10
8
16
2
9
1
1
1
1

21.3
17.0
34.0
4.3
19.1
2.1
2.1
2.9
2.9

21.3
38.3
72.3
76.6
95.7
97.9
100.0
2.9
5.9

وزیر

1

2.9

8.8

دبیر میز
کارشناس
مدیر
مشاور
دبیر گروه
دانشیار
استادیار
مربی
غیر هیئتعلمی

1
8
17
3
2
3
7
2
35

2.9
23.5
50.0
8.8
5.9
6.4
14.9
4.3
74.5

11.8
35.3
85.3
94.1
100.0
6.4
21.3
25.5
100.0

جدول  :2توصیف دادههای مربوط به پرسشنامه

بررسی میزان تأثیر متغیر کالن سرمایهگذاری بر ابعاد امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران 811 /
ردیف
1
2
1
4
1
1
3

سؤالها

(درصد) گزینهها
خيلی
کم

معيار

3.49

0.91

51.06 31.91

4.30

0.86

19.15 31.91

3.62

0.92

14.89 14.89

3.15

1.04

10.64 42.55

3.43

0.99

6.52

2.63

1.12

12.77 12.77

2.83

1.20

18.26 25.87

3.35

0.74

8.51

40.43

12.77 36.17

10.87

جدول شماره  2نتایج حاصل از پاسخهای نمونوه موورد بررسوی بوه سوؤالهوای
مختلف متغیر رشد سرمایهگذاری را نشوان مویدهود .در جموعبنودی کلوی مؤلفوه
میتوان گفت 1114 :درصد از پاسخدهندگان میزان تأثیر مؤلفه رشد سرمایهگوذاری
بر شاخصهای امنیت ملی را خیلیکم 11123 ،درصد کم 14143 ،درصود متوسوط،
 21133درصد زیاد و  13121درصود نیوز میوزان ایون توأثیر را خیلوی زیواد بورآورد
کرده اند .همچنین مؤلفه رشد سرمایهگذاری میانگین  1111و انحراف معیار  1134را
به دست آورده است.
نتایج استنباطی
بررسی تطابق توزیع دادهها
یکی از شروط و پیش نیازهای مهم جهت استفاده از آمارههای پارامتریک (که از
لحاظ توان آماری بهمراتب قویتر از آموارههوای غیور پارامتریوک هسوتند) ،تبعیوت
توزیع نمونه مورد بررسی از توزیع نرمال است .در تحلیلهوای آمواری ،آزموونی کوه
جهت بررسی تطابق توزیع نمونه تحقیق بوا توزیوع نرموال بوه کوار مویرود ،آزموون
کالموگروف اسمیرنف نام دارد .با توجه به اینکه در اداموه تحلیولهوا الزم اسوت توا
مشخص شود که از کدام آمارهها باید استفاده کرد ،در اینجا الزم است ابتودا تطوابق
توزیع دادههای نمونه مورد بررسی سنجیده شود( .جدول )1

سال اول /شماره اول /پاييز 5931

کم متوسط زیاد خيلی
زیاد

تأثیر رشد سرمایهگذاری بر
امنیت سیاسی
تأثیر رشد سرمایهگذاری بر 12.77 4.26 0.00
امنیت اقتصادی
تأثیر رشد سرمایهگذاری بر 42.55 4.26 2.13
امنیت اجتماعی
تأثیر رشد سرمایهگذاری بر 42.55 25.53 2.13
امنیت فرهنگی
تأثیر رشد سرمایهگذاری بر 29.79 12.77 4.26
امنیت نظامی
تأثیر رشد سرمایهگذاری بر 41.30 21.74 19.57
امنیت زیستمحیطی
تأثیر رشد سرمایهگذاری بر 31.91 29.79 12.77
امنیت حقوقی  -قضایی
کل مؤلفه
34.47 15.27 6.14
2.13

ميانگين

انحراف
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جدول  :1بررسی تطابق توزیع دادهها
5

4.5

4.3

4
3.43

3.5

3.62

3

3.15

2.63

2.83

3.49

2.5

2
سوال 7

سوال 5

سوال 6

سوال 3

سوال 4

سوال 1

سوال 2

سال اول /شماره اول /پاييز 5931

ميانگين

انحراف معيار

مقدار

سطح معناداری

3.35

0.74

Z
0.74

0.64

رشد سرمایهگذاری

نتایج جدول فوق نشان می دهد که با توجه بوه سوطوح معنواداری (کوه همگوی
بیشتر از  1111هستند)؛ فلذا توزیع مربوط به نمونه مورد بررسوی بوا توزیوع نرموال
تفاوتی ندارد .لذا توزیع نمونه مورد بررسی نرمال بوده و در موارد مقتضی می توان از
آزمونهای پارامتریک استفاده نمود.
نتایج آزمون تی تک نمونهای
نتایج حاصل از آزمون  tتک نمونه ای جهت بررسی سؤال تحقیق در جدول ارائوه
شده است .آزمون تی تک نمونه ای جهت مقایسه میانگین به دسوت آموده از نمونوه
مورد بررسی در متغیر مورد نظر با میانگین فرضوی و موورد انتظوار جامعوه بوه کوار
می رود .میانگین فرضی و مورد انتظار جامعه هم به طور معمول نقطوه وسوط طیوف
لیکرت در نظر گرفته می شود که اگر طیف لیکرت به کوار رفتوه  1گزینوهای باشود،
میانگین فرضی برابر با  1خواهد شد.
جدول  :4جدول آزمون  tبررسی تأثیر رشد سرمایهگذاری بر امنیت ملی

رشد سرمایهگذاری

تعداد

میانگین

انحراف
استاندارد

درجه
آزادی

47.00

3.35

0.74

46.00

تفاوت
سطح
آماره t
معناداری میانگینها
3.28

کمتر از
0/001

0.35

بررسی میزان تأثیر متغیر کالن سرمایهگذاری بر ابعاد امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران 811 /
بر اساس نتایج جدول شماره  4و بوا توجوه بوه مقودار آمواره  )1123( tو سوطح
معناداری (کمتر از  ،)11111نتیجه گرفته می شود که میانگین نمونه موورد بررسوی
( )1111تفاوت معناداری با میانگین فرضی و مورد انتظار جامعه ( )1دارد .بوا توجوه
به این مطلب میتوان گفت :از دید پاسخدهندگان ،رشد سورمایهگوذاری بور امنیوت
ملی مؤثر است .از طرف دیگر ،با توجه به اینکه میانگین نمونه مورد بررسی بزرگتر
از میانگین فرضی و مورد انتظار جامعه است ،میتوان میزان ایون توأثیر را مثبوت و
بیشتر از متوسط ارزیابی کرد.
درصد تأثير رشد سرمایهگذاری بر امنيت ملی

اولویت تأثير رشد سرمایهگذاری بر یکایک ابعاد امنيت ملی
جدول  :1جدول رتبهبندی عوامل مؤثر رشد سرمایهگذاری ابعاد امنیت ملی
ردیف

مؤلفه

ميانگين رتبه

1

امنیت اقتصادی

4111

2

امنیت اجتماعی

1112

1

امنیت سیاسی

1143

4

امنیت نظامی

1141

1

امنیت فرهنگی

1111

1

امنیت حقوقی

2131

3

امنیت زیستمحیطی

2111

سال اول /شماره اول /پاييز 5931

اگر بخواهیم میزان این تأثیر را بهصورت درصدی بیان نماییم ،با توجه به اینکه
بازه طیف لیکرت از  1تا  1میباشد ،خواهیم داشت:
 %1 =1و  %21 =2و  %11 =1و  %31=4و %111=1
لذا با توجه به اینکه فاصله یک واحد در طیف لیکرت برابر  21درصد میباشد
خواهیم داشت:
1 21
1111 X
با حل کردن تناسب فوق ،مقدار  3131برای  Xبه دست خواهد آمد که اگر آن
را به  11اضافه نماییم ،حاصل  11131خواهد شد .نتیجه اینکه پاسخگویان میزان
تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر امنیت ملی را  13131درصد ارزیابی کردهاند.
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نتيجهگيری و پيشنهادها:

سال اول /شماره اول /پاييز 5931

با توجه به اطالعات به دست آمده میتوان نتایج حاصل را بدین ترتیب گزارش
نمود.
اولویت میزان تأثیر متغیر کالن سرمایهگذاری بر یکایک ابعاد امنیت ملی به
ترتیب:
 امنیت اقتصادی
 اجتماعی
 سیاسی
 نظامی
 فرهنگی
 حقوقی
 زیست محیط
بووا توجووه بووه نتووایج بووه دسووت آمووده الزم اسووت پژوهشووگران ،برنامووه ریووزان و
دستاندرکاران امور ،پیشنهادات ذیل را همواره مد نظر خود قرار دهند:
الف) همواره با یک نگاه سیستمی به ارتباط میوان مؤلفوههوا و متغیرهوای اصولی
متفاوت توجه جدی داشته باشند و در اعمال تغییرات ،تأثیر هر مؤلفهای را بر
سایر مؤلفهها در نظر داشته باشند.
ب) همواره در سیاستگذاری خود به مهمترین عوامل موؤثر در یوک متغیور و یوا
مؤلفه توجه داشته باشند تا با اعمال رتبوهی آنهوا ،اولویوت اثرهوا را در نظور
داشته باشند .به عبارتی دیگر در سیاسوتگوذاری هایشوان بوه رتبوهبنودی و
اولویت دهی به اثر متغیرها توجه داشته باشند.
ج) این تحقیق صرفاا به بررسی میزان تأثیر متغیر سرمایهگذاری بور ابعواد امنیوت
ملی پرداخته است ،فلذا شایسته است تا پژوهشگران آتی با صرف وقت مکفی،
تأثیر سایر متغیرهای اقتصادی بر امنیت ملی را یافته و به تکمیل این منظومه
کمک نمایند.

بررسی میزان تأثیر متغیر کالن سرمایهگذاری بر ابعاد امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران 818 /
منابع و مآخذ

سال اول /شماره اول /پاييز 5931

ابزری ،مهدی؛ صمدی ،سعید؛ تیموری ،هادی ( ،)1131بررسی عوامل مؤثر بر
ریسک و بازده سرمایهگذاری در محصوالت مالی ،نشریه روند ،تهران ،نشر سبحان.
افتخاری و همکاران ( ،)1133ارزیابی نقش شوراهای حل اختالف روستایی در
امنیت قضایی روستاییان «نمونه موردمطالعه :روستاهای شهرستان مرند» ،نشریه
علوم اجتماعی ،مشهد ،نشر ضامن.
افتخاری ،اصغر ( ،)1131تحلیل انتقادی امنیت ،نشریه مطالعات راهبردی ،تهران،
انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
آدمی ،علی ،خضریان ،مهدی ،عباس زاده ،هادی ،یزدان پناه ،مهدی (،)1131
الزامات گذار به امنیت ملی پایدار ،نشریه دانش سیاسی ،تهران ،نشر مینا.
بابالیان ،مجید ،رادبین ،علیرضا ،امنیت فرهنگی در جامعه اسالمی از منظر
نهجالبالغه ،نشریه پژوهشهای اجتماعی اسالمی ،تهران ،نشر آدم.
برومند ،شهرزاد و همکاران ( ،)1133امنیت اقتصادی درایران و چندکشور منتخب،
تهران ،انتشارات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.
پوستین چی ،زهره؛ باالزاده ،محمد ( ،)1132تأثیر دیپلماسی عمومی آمریکا بر
امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران ،نشریه راهبرد دفاعی ،تهران ،نشر سیما.
تصدیقی ،محمدعلی؛ تصدیقی ،فروغ ( ،)1133بررسی مؤلفههای امنیت سیاسی و
اجتماعی در افق چشمانداز  1414جمهوری اسالمی ایران ،نشریه تحقیقات
سیاسی و بینالمللی ،تهران ،نشر سیاست نو.
تفضلی ،فریدون ( ،)1131اقتصاد کالن :نظریهها و سیاستهای اقتصادی ،تهران،
نشر نی.
تمدن ،محمدحسین؛ درخشان ،مسعود ( ،)1132نکاتی چند درباره امنیت اقتصادی
و راههای تأمین آن ،مجله مجموعه مقاالت همایش راهکارهای توسعه امنیت
اقتصادی ،تهران ،انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
تهامی ،مجتبی ( ،)1133ابعاد اجتماعی و فرهنگی امنیت ملی ،تهران ،نشر آجا.
خسروی ،ایمان ،جدی ،جهانگیر ،جعفری ،سید اصغر ( ،)1132تأثیرات فضای مسلح
بر امنیت نظامی جمهوری اسالمی ایران ،مجله سیاست دفاعی ،تهران ،نشر
انقالب.
رشدزاده ،فتح اهلل ( ،)1131بررسی امنیت نظامی در گفتمان فرماندهی معظم کل
قوا امام خامنهای (مدظله العالی) ،فصلنامه مدیریت نظامی ،تهران ،نشر ساروج.
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سال اول /شماره اول /پاييز 5931

روحانی ،حسن ( ،)1133امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران ،تهران ،مرکز تحقیقات
استراتژیک.
روشندل ،علی ( ،)1134تهدیدات راجع به امنیت ملی ،تهران ،انتشارات سمت.
غفاری ،غالمرضا ( .)1131سرمایه اجتماعی و امنیت انتظامی ،فصلنامه مطالعات
انتظامی ،تهران ،انتشارات جامعه شناسان.
فاطمی نسب ،علی؛ چگینی ،امین ( ،)1131سیاست خارجی ترکیه و تحوالت
سوریه و تأثیر آن بر امنیت سیاسی جمهوری اسالمی ایران ،نشریه تحقیقات
سیاسی و بینالمللی ،تهران ،نشر سیاست نو.
فی  ،الهام ( ،)1131بررسی نقش مشارکت سیاسی در امنیت ملی ایران ،دانشگاه
تهران.
قریب ،حیدر ( ،)1133امنیت در نگاه دانشمندان ،تهران ،نشر طلوع.
کاویانی راد ،مراد ( ،)1131امنیت زیستمحیطی از منظر ژئوپلیتیک ،نشریه
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ،تهران ،نشر ثامن.
کردبچه ،حمید ( ،)1131اقتصاد کالن ،همدان ،نشر نور علم.
کالنتر بنگر ،محسن ( ،)1131عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری خارجی در ایران ،مجله
پژوهشها و سیاستهای اقتصادی ،تهران ،نشر آراد.
ماندل ،رابرت ( ،)1133استراتژی و روشهای برنامهریزی استراتژیک ،ترجمه
پژوهشکده مطالعات راهبردی ،تهران ،انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
متقی و همکاران ( ،)1134رابطه امنیت زیستمحیطی با امنیت ملی (مطالعه
موردی بیوتروریسم) ،نشریه مجلس و راهبرد ،تهران ،نشر ساروج.
مجلسی ،محمدباقر ( ،)1111بحاراالنوار ،قم ،انتشارات سما.
محمدی ری شهری ،محمد ( ،)1131رهبری در اسالم ،قم ،انتشارات دارالحدیث.
نویدنیا ،منیژه ( ،)1132درآمدی بر امنیت اجتماعی ،فصلنامه مطالعات راهبردی،
تهران ،انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
هزار جریبی ،جعفر؛ صفری ،شالی ( ،)1133بررسی تعامل دو مفهوم شهروندی و
امنیت اجتماعی ،مجله پژوهشنامه نظم و امنیت اجتماعی ،تهران ،نشر طالکوبان.
یاراحمدی ،مسعود ( ،)1131راهکارهای حمایتی در جذب سرمایهگذاری خارجی به
کشور ،نشریه کنفرانس بینالمللی اقتصاد و مدیریت ،تهران ،نشر آتی سازان علم.
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