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 چکيده
ه جديد و مهم امنيت در دنياي معاصر است كه در همهه سهح ف دهرديج اجتمها   و     امنيت اقتصادي چهر

 ن ان كش ري بها   جمه ري اسالم  ايرانج به. ح زه امنيت را به خ د جلب كرده است پردازان نظريهمل  ت جه 

له   ج مله  و درام درومل م قعيت راهبرديج در دنياي معاصر هم اره در معرض انب ه  از تهديدات در سح ف 

ها و اهميت متفاوت  هستند و به دنبال آن تهديهدات و   هاي كش ر در ح زه اقتصادي داراي ظرديت استان است.

آنچه بيش از هر چيهز ديرهر بهراي ته مي      ايجاد امنيت اقتصادي نيز در آن داراي رتبه و اهميت متفاوت  است. 

و  اقتصهادي  ساي  و احصهاي تهديهدات امنيهت   رسد ت جه ويژه به شنا نظر م   الزم به ها اقتصادي استانامنيت 

به محدوديت زمان و منابع مال  و انسان  براي مقابله با  ت جه  باتالش در جهت مقابله با اي  تهديدات است و 

دراوانه    اهميهت  ها در اي  ح زه براي مسئ لي  مرتبط با امنيت داخله   استانبندي دقيق  اي  تهديداتج اول يت

شده است. براي رسيدن به  ها در ح زه امنيت اقتصادي انجام  بندي استان تحقيق با هدف رتبهدرنتيجه اي   .دارد

بندي نماينهدج بها اسهتفاده از     ها را از لحاظ اهميت اقتصادي رتبه ت انند استان هاي  كه م  اي  هدف ابتدا شاخص

ردن وزن )اهميهت  ههر   آمهده و مهم  مشهخص كه     دسهت   يج پرسشنامه و تکنيک دلف  به ا كتابخانهمحالعات 

ها گرديده اسهت. در انتهها نيهز بها ت جهه بهه        بندي استان شاخصج با استفاده از تکنيک تاپسيس مبادرت به رتبه

  بنهدي  ها در ح زه اهميت امنيهت اقتصهادي بهه چههار دسهته درجهه       آمدهج استان دست نظرات خبرگان و نمره به

 اند. شده
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 مقدمه

ايجاد رشد اقتصادي و ت سعه در كش ر استج نيازمند رصهد و   الزمهامنيت اقتصادي كه 

هنرهام  از   ريزان مل  بت انند تص ر درست و به و برنامه گذاران سياستكنترل مداوم است تا 

 شرايط كش ر داشته باشند.

ج ها دولتكه اي  گ نه بهشده استج  اي تازهو داراي ابعاد  يادته تح ل مروزه مفه م امنيت ا

گيرنهد   مه  امنيت مل  را در ت سعه اقتصادي ه تجاري و نه در اسهلحه سهرا      ويژه بهامنيتج 

كهه    (Williams,2008,483)امنيت در سحح مل  داراي ابعاد مختلف  اسهت .  38: 1931ادتخاريج)

ملهه  قههرار  ارانگههذ اسههتيس يههها تيههمتعههددج امنيههت اقتصههادي در صههدر اول  اليهه بههه د

امنيت اقتصاديج ومعيت باثبات  از شرايط و سهاختار دعله  و    . 888: 1936ميرمحمديج )رديگ  م

ادق معل م و روشن  از آينده است كه در آن دردج جامعهج سازمان و دولت احسها  رههاي    

  بهارت    بهه ت انند به ت ليدج ت زيع و مصرف ثروت بپردازند. ط ر بهينه م  از خحر كرده و به

اقتصادي ايم  دانست كهه ثبهات در آن جامعهه     از لحاظت ان م  را زمان يک جامعه  ديرر

نهادههاي اقتصهاد و بهازار بت اننهد در      تهري   مهم ن ان  ها بهوج د داشته و خان ارها و بنراه

 سازي ردتار خ د بپردازد.محيط رقابت  سالم و با ميزان اطال ات يکسان به بهينه

 جگيهرد  قهرار  مهدنظر  اسهالم   نظهام   هال   اههداف  از يک   ن ان به تصادياق امنيت اگر

 و مهردم  معيشهت   ومعيت بهب د وكارج كسب ت ليدج گذاريج سرمايه زمينه گسترش ت اند م 

 دارد قصد 1646انداز  چشم سند در اسالم  نظام .دراهم سازد را اجتما    دالت درنهايت

 انداز چشم ادق در ش د و تبدي  منحقه در اسالم  هاي و ملّت ها دولت براي الر ي   ن ان به

 اقتصهادي  ايجهاد امنيهت   شه د.  تبهدي   اول منحقهه  قدرت به اسالم  جمه ري سالهج بيست

 است. سرمايه به ا تقاد و سازي درهنگ مستلزم

ت جه كش رهاي قدرتمند جهان در شرايط كن ن ج حركت  مسائ  م رد  يتر يک  از مهم

اسهت ايه     الزمدرواقع  .(Mcgrady, 2015) تهديدات امنيت مل  است يبند تياول  يس  به

 لمه  انجهام پهذيرد تها       شناسه  با نراه  سيستم  و دراگير و مبتن  بر روش يبند تياول 

 .(Beinart, 2014) ش د واقع مؤثر نه منابعبت اند در تخصيص بهي
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 جها بندي استان و رتبه هاي آن هاي امنيت اقتصادي و تعيي  مفاهيم و شاخص تبيي  نظريه

همچنهي   و  مله  و اسهتان    ههاي  دسهتراه  ههاي  و سياسهت  تصهميمات ج ت اند بهر ردتهار   م 

انسجام ادراك  و ردتاري را ادهزايش دههدج    ت ثير گذاشته و جهاي مسئ ل ايجاد امنيت سازمان

تر ه يهت جمهه ري اسهالم      تر نمايد و با تحديد دقيق اساس  را شفاف هاي ارزشمنادع و 

مسئله اصهل  ايه     درنتيجه. ايرانج بقا و انتقال آن به آيندگان را به شک  بهتري تضمي  كند

ها و مديريت و تخصيص بهينه منابع  هاي امنيت اقتصادي در استان تحقيقج شناخت شاخص

 و ادزايش كارآي  در برقراري امنيت اقتصادي است.

ي بنهد  درجهي و بند رتبهج ي مرب طهها شاخصهدف از انجام اي  پژوهشج مم  احصاء 

شهناخت و تشهخيص ومهع م جه د و     در حه زه امنيهت اقتصهادي اسهت. تها بها        ها استان

ج اسهتنبا  صهحيح از كميهت و    هها  قابليهت ج امکانهات و  ها محدوديتتنرناهاج  وتحلي  تجزيه

 ريزان ح زه امنيهت را در  و برنامه آمده  دست  بهها  آنمرب   به  هاي اول يتكيفيت نيازها و 

 .مد ياري دهدآمناسب و كار هاي برنامه تدوي 

 

 اهميت تحقيق

جههت تخصهيص    هها  ريهزي  برنامهدر  تسريع و تسهي آنچه در اي  تحقيق اهميت داردج 

 بهالق ه و بالفعه    ههاي  ظرديهت و اهداف مناسهب مهرتبط بها     ها سياستبهينه منابع و تعيي  

 ح زه امنيت اقتصادي است.ها  در  استان  يت مشاک  و ش راي كش ر )ش راي امنيت 

 

 ضرورت تحقيق

ربط در ح زه امنيت اقتصهادي شهناخت    در مرورت تحقيق بايد گفت اگر مسئ لي  ذي

هاي مرتبط و رتبه و درجه اهميت هر استان در م م   امنيهت اقتصهادي    دقيق  از شاخص

ابع محهدود در  ها و اقدامات الزم را با ت جه بهه منه   ت انند سياست درست  نشناسندج نم  را به

ها اختصاص دهنهد و ايه  منجهر بهه كهاهش مهريب امنيهت اقتصهادي در          اختيارج به استان

 ها خ اهد شد. استان
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 سؤاالت تحقيق

 رتبه و درجه هر استان در ح زه امنيت اقتصادي كدام است؟ سؤال اصلي:

 

 فرعي سؤاالت

 ؟اند ماكد ها استاني بند درجهي ها شاخص -1

 يا اهميت  در ح زه امنيت اقتصادي برخ ردار است؟ هر شاخص از چه وزن -8

 را انجام داد؟ ها استاني بند رتبه ت ان  ماز چه متد  لم  مناسب  -9

 تقسيم نم د؟ ت ان  مرا به چند درجه  ها استاندر ح زه امنيت اقتصاديج  -9

 

 پيشينه تحقيق

برخه    .انهد  پرداختهو الر سازي امنيت اقتصادي  يساز به مفه م  الملل  يب يها پژوهش

 انهد داشهته  ها به مبان  امنيت اقتصهادي پرداختهه و ديهدگاه  نظهري بهه مسهئله       از پژوهش

(Mesjasz, 2008) (Losman,2001).   ه به دلسهفه امنيهت و امنيهت     مدط ر  به ها پژوهشدر اي

هها بهه   و جايراه آن در جامعهه تبيهي  شهده اسهت. برخه  از پهژوهش       شده  پرداختهاقتصادي 

  (Bordoff, 2007 (ENISA, 2012) (INSIGHT, 2013)انهد   كردهي امنيت اقتصادي ت جه ها لفهمؤ

(Zha, 1999)انهد  كهرده نيهز امنيهت اقتصهادي را الر سهازي      ها . معدودي از پژوهش (Hacker, 

Huber, & Nichols, 2012) . 

امنيهت   ههاي  مؤلفهه تحليه  تحبيقه    »اي بها  نه ان    مقاله   در1934گرج  و همکاران ) 

تا با اتکاي به نظريات مختلف پيرام ن امنيت اقتصهادي   اند كردهك شش ج «اقتصادي در ايران

اصل  م جهد آن را احصهاءج    هاي مؤلفهعد امنيت مل  پس از جنگ سردج تري  بُ مهم  ن ان به

امنيهت اقتصهادي در دو بعهد     هاي مؤلفهد. بر اي  مبنا در گام نخستج نمحاسبه و تحلي  نماي

 درانهد.   بندي گرديهده  هاي اقتصاديج طبقه محيح  دعاليت مؤلفهكم  كالن اقتصادي و  همؤلف

از  پهس  بر مبناي محالعات نظري و تجرب  احصاء شهده و   مؤلفهبعدي اجزاي  مده هر  گام

براي ايهران و   تحلي  قاب  هاي  در قالب شاخص مؤلفهبا استفاده از شاخص م ريسج هر  آن
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محاسهبه گرديهده اسهت.    م  8448اله    1134ر طه  دوره زمهان    كش ر ديرر جههان د  146

شهده ابتهدا در دوره زمهان      ههاي محاسهبه   بندي نتايج حاص ج شاخص نهايت پس از طبقهدر

وتحليه    محيح  در ايهران مه رد تجزيهه    هاي مؤلفهاقتصادي و  هاي مؤلفهمذك رج به تفکيک 

مذك ر در ايران نسبت به  هاي مؤلفه ديررج ارزياب  تحبيق  هريک از مرحله درو  قرار گردته

ساير كش رهاي جهان ص رت گردته است. سرانجام نيز پيشنهادهاي متناسب با نتهايج ارائهه   

 گرديده است.

بندي نظام تقسهيمات كشه ري بها     درجه»اي با  ن ان    در مقاله1931)رهنما و همکاران 

ق تيم تحقيق اطال هات مه رد   از طري« استفاده از پرسشنامه مركب از نُه گروه  مده شاخص

هاي آماري اطال ات تحليه  شهده و درنتيجهه     آوري كرده و با استفاده از برنامه نياز را جمع

 ها هفت درجه پيشنهاد شده است. ها شش درجه و شهرستان براي بخش

هههاي كشهه ر بههر اسهها   بنههدي اسههتان رتبههه»اي بهها  نهه ان    در مقالههه1914صههالح  )

ها  با استفاده از روش ريام  و كم ج استان« و سرمايه انسان  هاي ت سعه انسان  شاخص

بندي نم ده است. بهراي محاسهبه شهاخص ت سهعه انسهان  از روش تاكسه ن م         را رتبه

 ددي و براي محاسبه شاخص سرمايه انسان  از روش مبتن  بر درآمد اسهتفاده نمه ده و   

سهازنده ت سهعه انسهان      ههاي  تک شاخص هاي كش ر در تک نتيجه گردته است كه استان

ها در شاخص تركيبه  ت سهعه انسهان  ناشه  از      باهم متفاوت ب ده و درنتيجه رتبه استان

هها رتبهه شهاخص     معياري است كه وزن بيشتري در آن اسهتان دارد و در نيمه  از اسهتان   

هها نيهز تفهاوت     ههم نزديهک به ده و در بسهياري از آن     ت سعه انسان  و سرمايه انسان  به

 ش د. ديده م  چشمريري

 ههاي  شهاخص ومعيت  بندي اول يت» ن ان اي با    در مقاله1919)محمدي و همکاران 

 ههاي  ج داده«سهحح امنيهت اجتمها      از نظهر كشه ر   ههاي  استان بندي رتبهامنيت اجتما   و 

 نمه ده از سالنامه آماري كش ر استخراج  را امنيت اجتما   هاي شاخصمرب   به ومعيت 

 ههاي  اسهتان . همچني  اند شده بندي اول يت جخاكستري اي رابحهروش تحلي  و با استفاده از 

 .اند نم ده بندي رتبه شده استخراج هاي شاخصبا ت جه به  را كش ر
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 مباني نظری

مفه م امنيت اقتصهادي برگردتهه از تعامه  دو حه زه امنيهت مله  و       : 9امنیت اقتصادی

در نظهر  را مختلهف و مصهاديق مختلفه      هاي اليهبراي مفه م امنيت مل   اقتصاد است. اگر

اشهکال آن   تهري   مههم اظهار داشت كه امنيت اقتصادي يکه  از   ت ان م بريريمج با قاطعيت 

 نه ان اطمينهان    امنيت اقتصادي در يهک تعريهف كله  بهه     . 44: 1916رشيدي و همکارانج )است 

ادي در قبهال  غيراقتصادي و حفاظهت از   امه  اقتصه    هاي خحراقتصادي از  النداشت   ام

 الزمامنيت اقتصادي همان رسهيدن بهه شهرايط    .  43 :1933ج ي)مصحف خحرات غيرمعق ل است 

بههراي نيهه  بههه محههيط مسهها د دعاليههت اقتصههادي پ يههاج امهه  و مناسههب بههراي نهه آوريج   

داخل  و خارج  است و با ارتقاي استاندارد زندگ  جامعهج رشهد اقتصهادي    گذاري يهسرما

 . 14 :1934ج مکارانگرج  و ه) بخشد  را تداوم م پايدار

احسا  نرران  به دلي  كمب د » يعن ناامن  اقتصادي « ازبرگ» نظر از: 2ناامني اقتصادی

ههاي بهالق  ه    امنيت اقتصاديج ناش  از  دم ت اناي  در جلب حمايت و ت مي  در مقاب  زيان

 . 86: 1934) زت  و دهقانج  «ذهن  حال  ي   اقتصادي مهم و در

هاج ق اني  و مقررات  برنامه اينکه يعنىج گذاري امنيت سرمايه :9گذاری یت سرمایهامن

در اجتمها    مقهام معظهم رهبهري    )بيانهات  امنيت كنداحسا   گذار د كه سرمايهنبايد ج رى باش

بته ان از  شه د كهه    و به ومعيت  گفتهه مه     14/8/1911كارگران كارخانجات ت ليدي داروپخهشج  

انهدازى   تيار آحاد مردم هسهتج بهراى پيشهردتج كهارآدرينى و راه    كه در اخ ي ها ثروت

)بيانات در ديدار مسئ الن و كارگزاران نظهام جمهه ري اسهالم ج    رد جريان اقتصادى كش ر استفاده ك

سازى براى  دالت  رونق اقتصادى و زمينهج ايجاد رداه  م مىو هدف از آن   81/49/1931

هاي كل   گانه و ابال  سياست )نامه به سران ق اي سه باشد م  اقتصادى و از بي  بردن دقر در كش ر

 . 84/18/1941نظامج 

                                                           
1 - Economic Security 

2. Economic Insecurity 
3. Investment Security 
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 دهرد  كهه  نم د تص ر شرايح  ت ان را م  درآمد و  اشتغال امنيت: 9درآمد و  امنیت اشتغال

 دستياب  براي و نباشد شغل  و يا درآمد خ د تغييرات يا شغ  دادن دست از معرض خحر در

 ايه   بهه  درآمهد  و  اشتغال امنيت كند. درواقع را احسا  الزم ايمن  سبجو درآمد منا شغ  به

 از تهديهد  هرگ نهه  از را خ د و ادراد نيفتدر خح درآمد ادراد به و  اشتغال كه دارد ت جه مسئله

 . 44 :1914ج  و همکاران)شکرالله بدانند ايم  و مص ن شغ  و درآمد دادن دست

داده در طه  زمهان را نشهان     يروههاي    دگرگ نمقداري كه با تغييرات خ دج شاخص: 

يهري مسهتقيمج   گ انهدازه ي است كه قابليهت  ا گ نه بهها كه دامنه آن   دگرگ ندهدج ول  آن   م

 . 114: 1918صادق ج )خ د يا مشاهده مستقيم در  م  ندارد  يخ د به

 

 چهارچوب نظری

دي بنيان نهاده شهده اسهتج   امنيت اقتصا  مح ر اصل  اي  تحقيق بر پايه نکهيبا ت جه به ا

 .گردد  م در مفه م اي  بعد از امنيتج ت ميحات بيشتري ارائه درنتيجه

ي  جامعهه  يدرآمد مناسب اقشار ميان  و پها  يها نهييعن  دراهم ب دن زم جامنيت اقتصادي

و اشهتغالج قان نمنهدي و سهالمت در     يگهذار  هيدر ح  مشکالت معيشت  و مسک ج سهرما 

مناسب از ذخاير و معادنج ت سعه و مکانيزه نم دن  يور ع و مصرفج بهرهچرخه ت ليدج ت زي

ج خ دكفهاي  در صهنايع مههم و كليهدي و      محصه ل  بخش كشاورزيج رهاي  از اقتصاد تک

 .  14 :1933ج شيدائيان)پيشردتهج تعادل و ت ازن در  رمه و تقاما  يها دناوريبه   ابيدست

بهه رشهد درآينهدهاي اقتصهادي و نهادههاي       روامنيت اقتصادي ناظر بر روند طبيعه  و  

ههاي اقتصهاديج مهال ج بهانک ج      ت ليدج ت زيع و مصرفج حيات دع ال و بدون دغدغهه بنرهاه  

هاي  م م ج دولت  و خص صه ج تعامه  سهازنده بها سيسهتم       اي در بخش اي و بيمه سرمايه

المله  و نظهاير آن    ي المل  و روند دزاينده مبادالت و دادوستد در بازار تجارت ب اقتصاد بي 

در خصهه ص اهميههت امنيههت اقتصههادي  البرهبههر معظههم انقهه . 991: 1931ج ايههن )حههاد  اسههت

گ ييم امنيت مهم استج چ ن هر پيشردت ديرري مت قهف بهر امنيهت     اينکه م : »نديدرما  م

                                                           
1. Jobs and Income Security 



 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 1911ج زمستان وهشتم  دصلنامه  لم  امنيت مل ج سال دهمج شماره س / 688

 

بيانهات در جمهع   ) «امه  بنها شه د    نههاد   کيه است. اقتصاد هم نيازمند امنيت است و بايهد بهر   

 . 9/1/1913ادسري ارتشج  يها م ختران دانشراهآ دانش

 ش د  مفه م امنيت اقتصادي از تعام  دو ح زه محالعات  امنيت مل  و اقتصاد حاص  م 

كله    استيسدر   .و حاص  نراه امنيت مل  به ح زه اقتصاد و سازوكارهاي اقتصادي است

از  تيههراتج حماو مقههر  يقهه ان  ثبههات و همههاهنر تجيادفشهه ريههنظ   هه املنظههام ج.ا.ا 

 در برخه ر د ي قضها  يهادنها يقت و كارآمددمناسبج  ي اجرا يها استيس جيگذار هيسرما

 زا تيه حما جدياقتصها  يهها  تيه از م قع ياردر برخه ر د دالت  تير ا جديبا جرائم اقتصا

  خهارج  يهها  هيجذب سرما  يمهار ن ساناتج تسه جديثبات اقتصا جيو معن  ديما تيمالک

 دم ر دياقتصا تيامن يت سعه و ارتقا ي ن ان راهکارها به  مال يازارهاب حيصح دو  ملکر

 گردته است. قرار ديت ك

 دياقتصها  تيه امن :چنهي  بيهان داشهت    ته ان   مدي را اقتصا تيف امنياسا  تعر  يبر ا

و   يج قه ان   و اجتمها   ياردا جي قضها  ج مال)كارآمد  يهاداست متشک  از نها  ارچ بهچ

 داريه رشهد پا  يولت كه بستر الزم را برادمناسب  يگذار استيبات و ساف و باثفمقررات ش

تها سهحح    نهده ينسبت بهه آ  نانيو  دم اطم  و كاهش نرران يگذار هيت سعه سرما جدياقتصا

 . 1934:19ج  و همکاران زت) كند  دراهم م ديدعاالن اقتصا يتحم  برا  قاب 

 يهها دشهام  نها )  كله  ده ،ج شهش حه زه    فيه ر تعرد دياقتصا تيجامع امن دکريرو 

و  هدم   يگهذار  هيسهرما  جديولتج رشهد اقتصها  د يگذار استيو مقرراتج س  يكارآمدج ق ان

 تيه بهر امن  رگهذار يكه سه ح زه شهام    امه  ت ث   دريگ  برم ردرا   ندهينسبت به آ نانياطم

و سهه حه زه    ي دولهت  گهذار  استيس)نهادهاي كارآمدج ق اني  و مقررات و  هدب  دياقتصا

ي و  دم گذار هيسرما)رشد اقتصاديج  است دياقتصا تياز امن ريرپذيشام    ام  ت ث ررجدي

 يهها  و شهاخص  هها دکرياتفها، رو   به بيح زهج اكثر قر شش  ي . ااطمينان نسبت به آينده

 تين ومهع دادنشهان   يالزم بهرا  تيه را در برگردتهه و از جامع  دياقتصا تيامن يمحرف برا

 ار است.دبرخ ر ي  نقش آن بر امنيت داخل و همچن ر كش رد دياقتصا تيامن
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 عوامل تأثیرپذیر از امنیت اقتصادی

گهذاري از   رشهد اقتصهادي و سهرمايه   : گاذاری  رشد اقتصاادی و سارمایه   حوزه .الف

هاي  است كه تحت ت ثير امنيت اقتصادي قرار داشته و در اكثهر محالعهات تجربه ج از     ح زه

هاي وج د يا  دم وج د امنيت اقتصهادي    ن ان نشانه هاي اي  دو ح زه به تغييرات و ن سان

نسهبت بهه     نهان يشده است. بهب د امنيت اقتصادي از طريق كاهش نااطم  و سحح آن استفاده

بهه بهازده     نهان يگذاري شهده و  ه امل  كهه نااطم    بازده سرمايه با ث ادزايش سحح سرمايه

تخصهيص منهابع    جادزايش كارآي ط ر مستقيم از طريق  به جدهند گذاري را كاهش م  سرمايه

ههاي   نح ه ارتبا  و اثرپذيري امنيت اقتصادي بر ح زه كنند. رشد اقتصادي را نيز تق يت م 

 ت ان در م ارد زير خالصه كرد: گذاري را م  سرمايه  رشد اقتصادي و ت سعه

گهذاريج تقامهاي    ههاي سهرمايه   نسهبت بهه بهازده طهرف      نهان ياز طريق كاهش نااطم .1

گهذاري و سهپس رشهد     ري را ادزايش داده و از اي  طريهق ابتهدا سهرمايه   گذا سرمايه

 بخشد. اقتصادي را بهب د م 

كند و اي  امهر با هث ادهزايش     امکان  ملکرد صحيح نهادهاي اقتصادي را دراهم م  .8

 ش د. گذاري م  سرمايه  ادزايش رشد اقتصادي و ت سعه جهيو درنت ي ميزان كارآ

و نرههداري ذخهاير    خحرهاي پ شش  ت ليدج نظير هزينه هاي جانب  بسياري از هزينه .9

گهذاريج امکهان    ههاي سهرمايه   دهد. با ادزايش بازده بالق  ه طرف احتياط  را كاهش م 

 كند. رشد اقتصادي را دراهم م  يگذاري و ارتقا سرمايه  ت سعه

نسبت به آيندهج امکهان تخصهيص بهينهه منهابع را دهراهم        نانياز طريق كاهش نااطم .6

 نمايد. ده و از اي  طريق رشد اقتصادي را تق يت م كر

بهرده   گذاري را باال شده در بخش ت ليد و سرمايه هاي انجام ريزي درصد تحقق برنامه .1

 ش د. هاي اقتصادي و ت ليدي دراهم م  امکان ادزايش س د بنراه جهيو درنت

هها در   ته ان آن  ت مي  منابع مال ج خحرو با كاهش  ادتهي  ملکرد نهادهاي مال  بهب د .4

يابهد و بها ادهزايش آنج شهرايط الزم      گذاري ادزايش م  هاي سرمايه ت مي  مال  پروژه

 . 81: 1934) زت  و دهقانج  گردد گذاري و رشد اقتصادي دراهم م  براي ادزايش سرمايه
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 ديرا شها  نهده ينسهبت بهه آ    نهان ينااطم شيادزا: ندهینسبت به آ نانیحوزه عدم اطم .ب

 يرگهذار يت ث يهها  حه زه  ريدانسهت. سها   ياقتصهاد   ناامن يرگذاريح زه ت ث  يرت بت ان مهم

در  نهده ينسبت بهه آ  يريپذ نانياز درجه اطم ميرمستقيغ اي ميط ر مستق به زين ياقتصاد تيامن

 ياديه ز  بسهتر  گذارانج هيسرما ماتيط ر مثال تصم . بهرنديپذ  م ريت ث ياقتصاد يها ميتصم

 نهده يدهروش و سه د در آ   اتجيه ته رمج مال  ريه نظ ي رهايز سحح متغها ا آن نانيبه درجه اطم

 . 89همانج )دارد

 

 قانون اساسي در های امنیت اقتصادی شاخص

هاي امنيت اقتصادي در جمهه ري اسهالم  ايهران     شاخصج با نراه به م اد قان ن اساس 

 شده است. يبند جمع 1شماره  است كه اي  م ارد در جدول ي شناسا  قاب 
 : امنیت اقتصادی در قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران9جدول 

مواد قانون 

 اساسي
 شرح

های امنيت  شاخص

 اقتصادی

 18بند  -9اص  

ريزي اقتصاد صحيح و  ادالنه طبق م ابط اسالم  جههت ايجهاد    پ 

ههاي   در زمينهه  تيه رداه و ردع دقر و برطرف ساخت  هر ن   محروم

 ميم بيمهتغذيه و مسک  و كار و بهداشت و تع

تغذيههه و ؛ ردههاه و ردههع دقههر 

 سالمتو  كار ؛مسک 

 19بند  -9اص  
ت مي  خ دكفاي  در  ل م و دن ن صنعت و كشاورزي و ام ر نظهام   

 ها و مانند اي 

ج  لههه م و دنههه ن صههههنعت   

 ت ليدات نظام  و كشاورزي

 88اص  
مالج حق ،ج مسک  و شغ  اشخاص از تعرض مص ن است مرر در 

 ن تج يز كند.م اردي كه قان 

مصهه نيت در مههالج درآمههدج   

 مسک  و شغ 

 81اص  

نظر بازنشسهتر ج بيکهاريج پيهريج     برخ رداري از ت مي  اجتما   از

ج ح ادث و س انحج نيهاز بهه    ماندگ سرپرست ج درراه ج ب  ازكارادتادگ

صه رت بيمهه و    هاي پزشک  به درمان  و مراقبت -خدمات بهداشت 

 حق  است همران . ...

 رداري از ت مي  اجتما  برخ 

 91اص  

داشت  مسک  متناسب با نيازج حق هر درد و خهان اده ايرانه  اسهت.    

هها كهه نيازمندترنهد     بهراي آن  تيه دولت م ظف است با ر ايت اول 

خص ص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اي  اصه  را دهراهم    به

 كند.

 مسک 
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مواد قانون 

 اساسي
 شرح

های امنيت  شاخص

 اقتصادی

 1بند -69اص  
خ راکج پ شهاکج بهداشهتج درمهانج    ت مي  نيازهاي اساس : مسک ج 

 .وپرورش و امکانات الزم براي تشکي  خان اده براي همه آم زش
 ت مي  نيازهاي اساس 

 8بند -69اص  

منظه ر رسهيدن بهه اشهتغال      ت مي  شرايط و امکانات كار براي همه به

كه قادر به كارند   كسان  كام  و قرار دادن وساي  كار در اختيار همه

ندارند در شک  تعاون ج از راه وام بدون بههره يها   را ار ول  وساي  ك

هر راه مشرو  ديرر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست ادراد و 

ص رت يک كاردرمهاي   هاي خاص منته  ش د و نه دولت را به گروه

 بزرگ محلق درآورد.

 كار و اشتغال

 9بند -69اص  

و محته ا و سها ت   تنظيم برنامه اقتصادي كش ر به ص رت  كه شک  

كار چنان باشد كه هر درد  الوه بر تهالش شهغل ج درصهت و ته ان     

كاد  براي خ دسازي معن يج سياس  و اجتما   و شركت دعهال در  

 .داشته باشدرا رهبري كش ر و ادزايش مهارت و ابتکار 

 دراغت

 6بند -69اص  
ر ايت آزادي انتخاب شغ  و  هدم اجبهار ادهراد بهه كهاري معهي   و       

 .كش  از كار ديرري  گيري از بهرهجل
 آزادي در انتخاب شغ 

 اقتصاد كالن .جل گيري از سلحه اقتصادي بيرانه بر اقتصاد كش ر 3بند -69اص  

 1بند -69اص  

ت ليدات كشهاورزيج دامه  و صهنعت  كهه نيازههاي       شيادزا ت كيد بر

 م م  را ت مي  كند و كش ر را به مرحلهه خ دكفهاي  برسهاند و از    

 ابستر  برهاند.و

 ت مي  نيازهاي  م م 

 64اص  

كهس   وكار مشرو  خه يش اسهت و ههي     هركس مالک حاص  كسب

وكهار خه دج امکهان      نه ان مالکيهت نسهبت بهه كسهب      ت اند بهه  نم 

 وكار را از ديرري سلب كند. كسب

 وكار مشرو  كسب

 11اص  
يهت  م جب قان ن. م ارد معاد  ش د مرر به ومع نم   هي  ن   ماليات

 ش د. م جب قان ن مشخص م  و بخش دگ  و تخفيف ماليات  به
 پرداخت ماليات

 

ش دج در قهان ن اساسه  جمهه ري اسهالم  ايهران در اصه ل        ط ر كه مالحظه م  همان 

شهده اسهت كهه      ههاي امنيهت اقتصهادي اشهاره     متعدد به م ارد بسهيار متنه    از شهاخص   

 ت ان مشاهده كرد. دول زير م ها را در ج ها و سح ف آن بندي اي  شاخص جمع
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 های امنیت اقتصادی در قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران سطوح و شاخص یبند : جمع2 جدول
سطوح امنيت در 

 قانون اساسي
 تنوع شاخص

 امنیت فردی

                          كار -              نيازهاي اساس  -                        رداه -

 شغ  -                       درآمدي -                      كسب -

   مسک  -                           مال  -                    سالمت -

                          دراغت -

 امنیت اجتماعي

                                               بازنشستر  -             حضانت درزند -

  درراه ماندگ -                   سرپرست  -

    مراقبت پزشک  -         بهداشت  و درمان  -

 امنیت ملي
     ل م و دن ن كشاورزي -         ل م و دن ن صنعت  -          نيازهاي  م م  - 

 اقتصاد كالن -           ت ليدات نظام  - 

 

 انداز   امنیت اقتصادی در سند چشم

ايه    .تهيه و ابال  گرديد 1936ساله جمه ري اسالم  ايران در سال  84انداز  چشم سند

اي از  هجهري شمسه  اسهت. بخهش  مهده      1646كننده ومعيت ايران در سال  سند ترسيم

در  كهه  ي  آنجها  انداز مرب   بهه حه زه اقتصهادي اسهت. از     م م  ات محرف در سند چشم

خاصهه   تيه از اهم امانهاههداف سهه  يجا انهتعيهي ج شهناخت و ارزيههاب  تهديهدات هههر سهام    

كننده اص ل و نقحهه راهنمهاي     ن ان تبيي  انداز به در اي  بخش سند چشم جبرخ ردار هستند

 .گيرد قرار م   بررس هاي پيش م رد هاي اقتصادي نظام جمه ري اسالم  در سال دعاليت

راه نخست اقتصاديج به جاي 1646بايد در ادق  م  رانياندازج جامعه ا بر اسا  سند چشم

وري در سحح منحقه آسياي جن ب غرب  )شام  آسياي ميانهج قفقهازج خاورميانهه   ا لم  و دن

ج رشهد پرشهتاب و مسهتمر    ادزاري و ت ليد  لهم  جنبش نرم و كش رهاي همسايه  با ت كيد بر

نسب  سحح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامه  دسهت يابهد. در ايه       يارتقا اقتصاديج

براي اقتصاد ايران در سحح منحقه يادشهدهج در   يبرتر تنها جايراه مشخص و گذاري نه هدف

لحاظ محت اي ج در اي  جايرهاه )از بعهد كيفه   ت ليهد بايهد       بلکه از جشده است  نظر گردته

http://farsi.khamenei.ir/special?id=4136#narmafzari
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اشتغال كام    ام  ت ليد باشهد. ت كيهد    و با بهب د ت زيع درآمدمبتن  بر  لم و دانش همراه 

بر سهم  ام  انسان  و سرمايه اجتما   در ت ليد مل ج برخ رداري از سالمتج رداهج امنيهت  

غذاي  و ت زيع مناسب درآمدج دوري از دقر و دساد و تبعيض نيز از اهداف اجتمها   مههم   

 ي دارند.انداز است كه ريشه در ح زه اقتصاد چشم

انهداز ايه  رابحهه و     هر كش ري در دنيا ناچار به ارتبا  با ساير كش رها استج در سند چشهم 

ب دن و بهر اسها  اصه ل حکمهتج  هزت و مصهلحت        صفت سازنده و مؤثر تعام  با جهان با

 شهماره يهک  ط ر طبيع  تعامالت اقتصادي نيز چني  خ اهد ب د. نمه دار   شده است و به  محرف

 . 841: 1914)خادم ج دهد انداز را نشان م  در سند چشماشاره  ارد اقتصادي م ردتري  م  مهم

 
 انداز : موارد اقتصادی سند چشم9نمودار 

 اصلي شاخص امنیت اقتصادی یها مؤلفه

يک  از وج ه اصل  امنيت  جبُعد اقتصادي امنيت مل  كه به امنيت اقتصادي مشه ر است

به ميزان حف  و ارتقهاي شهي ه زنهدگ  مهردم يهک       . امنيت اقتصاديش د  مل  محس ب م

و خدماتج هم از مجهراي  ملکهرد داخله  و ههم حضه ر در       الهات مي  كا قيجامعه از طر

امنيت اقتصادي حمايهت از    كل ط ر به . 144 :1933ماندلج )ش د   مالملل  اطال، بي بازارهاي 

و ح ادث  است كه ايه    ها تيدعالشدن از اقداماتج   منظ ر مانع منادع اقتصادي يک كش ر به

امنيهت اقتصهادي    يهها  ؛ بنابراي  شهاخص  161 :1914ج همکهاران س يزي و ) كند  منادع را تهديد م
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مات بهراي جامعههج حفه  منهادع اقتصهادي كشه رج ثبهات        و خد الهااند از: ت مي  كا  بارت

وريج نرخ پهايي   بازارهاي مل ج تجارت آزادج ت سعه پايدار ت ليد ناخالص داخل ج رشد بهره

قاچهها،  بهها هههاج حهه  مسههائ  مههرتبط   تهه رمج ثبههات نههرخ ارزج تعههادل تههراز پرداخههت   

 .(Wysokinska,2013:205)كاال

اقتصاد بر روي دو  امه  رشهد و    شدن  يند جهانآامنيت اقتصادي در در  ماندل در نظريه

 نه ان   نمايد. محالعات نظري و تجرب  ديرري نيز بر  امه  ثبهات رشهد بهه     م  ت زيع ت كيد

ايه     گيهري بهراي ت سهعه    هاي اقتصادي و تصميم  المت مهم  در تضمي  سالمت دعاليت

ت اننهد معهرف    صهادي كهه مه    كم  كالن اقت يها مؤلفه ترتيب ي  ا  . بهيد دارندها ت ك دعاليت

شي ه زندگ  مردم جامعه از طريهق ته مي  كاالهها و خهدمات ههم از       يميزان حف  و ارتقا

الملل  باشندج در قالب  طريق مجراي  ملکرد داخل  و هم از طريق حض ر در بازارهاي بي 

 يابند. بر مبناي محالعات تجربه   سه شاخص  مده رشدج ثبات اقتصادي و ت زيعج تجل  م 

اي كهه بت انهد م جهب تحقّهق ايه        الملل  پ لج مؤلفه محيح   مده نهادگرايان صندو، بي 

براي تداوم پايداري و ثبهات امنيهت اقتصهادي     بخش ينانتعريف در دضاي  كامالً ام  و اطم

در سه شاخصج احسا  امنيت خاطر نزد دعاالن اقتصاديج احسا  آزادي  مه  در   جگردد

 . 48 :1934جهمکاران)گرج  و  است يفتعر  هاي دولت قاب  به دعاليتارچ ب قان ن و ا تماد هچ

شماره دو  ت ان در قالب نم دار اقتصادي و غيراقتصادي امنيت اقتصادي را م  يها مؤلفه

 نشان داد.

 
 یراقتصادی شاخص امنیت اقتصادیغهای اقتصادی و  : اجزای مؤلفه2نمودار 
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 روش تحقيق

هاي مختلف امنيته ج اقتصهادي    اند راهنماي مديران در ح زهت  از آنجا كه اي  تحقيق م 

هها در   و سياس  قرار گيردج از ن   كاربردي است و با ت جه به تعيي  رتبهه و درجهه اسهتان   

بنهابراي   ؛ شه د  اي محس ب مه   ح زه امنيت اقتصادي و ت سعه دانش در اي  زمينهج ت سعه

ي است. روش بهه  ا ت سعه -   كاربردياي  تحقيق با ت جه به م م   و هدف تحقيقج از ن

كيف   ب ده و از تکنيک دلف ج ط دهان  -ص رت آميخته )كم  ردته در اي  پژوهش نيز بهكار 

 شده است.  مغزي و تاپسيس استفاده

 نظهران  صاحبيج نظري و هددمند ب ده كه از بي  مسئ لي  و خبرگان و ريگ نم نهروش 

؛ انهد  شده  ميتقس دسته دوجامعه آماري اي  تحقيق به . اند شده  انتخابح زه امنيت اقتصادي 

و تعيهي  وزن   ها شاخصدسته اول در مرحله نخست تحقيق )انجام مصاحبه  جهت احصاء 

ح زه امنيت اقتصادي انتخاب شدند.  نظران صاحبهر شاخصج تعداد پنج نفر از خبرگان و 

 14ها در ههر شهاخص    استانده  به  و نمره ها شاخصا تبارسنج   منظ ر بهدر مرحله دوم 

ي امنيهت اقتصهادي   ها شاخصآشنا با  نظران صاحبج متخصصان و خبرگان نفر از مسئ لي ج

 از: اند  بارتي جامعه آماري ها  ژگيوهددمند انتخاب شدند.  ص رت به

داراي حداق  پانزده سال سابقه كار در ح زه اقتصاديج داشت  مدرک كارشناسه  ارشهد   

و سهابقه خهدمت در جايرهاه راهبهردي در      ك  ريمديراه خدمت  حداق  و باالترج داشت  جا

 .محالعه م ردح زه 

ي و ميدان  استفاده گرديهد.  ا كتابخانهدر اي  پژوهش از دو روش  ها دادهبراي گردآوري 

ميدان ج ابزارهاي مصاحبهج پ  خبرگه  و پرسشهنامه بهه كهار گردتهه شهد. روايه          روش در

ه رواي  ظاهري و محت اي  به جهت روش  و بدون ابهام به دن  منحق  پرسشنامه از دو جنب

 دييه ت  نظهران  صهاحب ت سط خبرگان و  ها آنو همچني  كفايت كميت و كيفيت  ها شاخص

ها بر اسها  مهريب ا تبهار محته اي )الوشهه  و از       ارزياب  مريب رواي  شاخصگرديد. 

هها بها ميهزان     امه شاخصپرسشن درمجم  محاسبه گرديد.  N=(ne-N/2)/(N/2)طريق درم ل 

CVR  استانداردشهده مقدار آلفهاي كرونبهاخ    آمد. به دستداراي رواي   ال   0/966مساوي 
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آوردن  بهه دسهت  بعد از  دارد.  پرسشنامهبراي پرسشنامهج نشان از شرايط پاياي   ال   0/869

 يريه گ ميتصهم كهه يهک تکنيهک     1تاپسيس از روشي تنظيم ج ها پرسشنامهرواي  و پاياي  

 ها استفاده شد. بندي استان ج جهت رتبهش د  م محس ب يبند تياول  در چندمعيارهج

 بهراي  قه ي  بسهيار  جبران  چندشاخصه تکنيک يک تاپسيس الر ريتم تکنیک تاپسیس:

 گزينه تاپسيسجروش  در است. آل ايده ج اب به نم دن شبيه طريق از ها نهيگز يبند تياول 

 از را داصههله دورتههري  و آل ايههده جهه اب از را داصههله  يتههر ك تههاه ديههبا  شههده مهه انتخههاب

 n و گزينهه  m داراي كهه  n×m مهاتريس  روشج ايه   در .باشهد  داشهته  ج اب ناكارآمدتري 

طه ر   بهه  كهه  است آن روش اي  مهم امتيازات از .رديگ  م قرار ارزياب  م رد جاست شاخص

 جههت  مهدل  اي  در. نم د هاستفاد ذهن  و  ين  معيارهاي وها  شاخص از ت ان  زمان م هم

 در و به ده  كمه   نه    از بايست  معيارها بهشده  داده نسبت مقادير تمام  ريام  محاسبات

 تبهدي   كمه   مقهادير  بهه  راهها   آن بايسهت   معيارههاج  بهشده  داده نسبت ب دن كيف  ص رت

 . 4: 1919)قادريج نم د

 

 تاپسیس مراحل انجام تکنیک

 :شاخص n و گزينه m سا ا برها  داده ماتريس تشکي . 1

 
 :زير رابحه طريق از استاندارد ماتريس تشکي  وها  داده نم دن استاندارد. 8

 

                                                           
1. TOPSIS 
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 راسهتا  ايه   در. اسها   بهر  هها  شهاخص  از هريک وزن تعيي . 9

  حاصه    v) مهاتريس  درواقع. برخ ردارند باالتري وزن از بيشتر اهميت داراي يها شاخص

 است. خ د به مرب  در اوزان  شاخص هر استاندارد مقاديرمرب 

 
 آن كه  شاخص هر  ملکرد باالتري ) آل ايده آلترناتي  از آلترناتي  امي  i داصله تعيي . 6

 .دهند  م نشان  ) با را

 
 را آن كهه   شهاخص  ههر   ملکهرد   يتهر   يي)پها  حداق  آلترناتي  امي  i داصله تعيي . 1

 .دهند  م نشانبا

 
 :حداق  آلترناتي  و آل ايده آلترناتي  براي يا داصله معيار تعيي . 4

 

 
  داصهله  مجمه    بهر   ميتقسه  حهداق   آلترنهاتي    داصهله  با است برابر كه مريب  تعيي . 4

  رابحه از و داده نشان با را آن كه آل ايده آلترناتي   و داصله حداق  آلترناتي 

 .ش د  م محاسبه زير
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 .ميزان اسا  بر آلترناتي ها يبند . رتبه3

  راسههتا ايهه  در. اسههت ن سههان در بههي  دهه ، ميههزان

 . 1همانج )است  رتبه كمتري   دهنده نشان نيز  و رتبه باالتري   دهنده نشان

 

 روش و معیارهای انتخاب شاخص

و آلترناتي هاي مختلف بسيار مههم   ها نهيگزي  الوه بر ريگ ميتصمآنچه در يک مسئله 

چه  رريد   بارت  به. استي ريگ ميتصمدر  مؤثرها يا داكت رهاي يا معيار ها شاخصج است

و يها   استي ديرر مهم ها نهيگز به نسبتي ا نهيگزي  در ارجحيت بخشيدن به ها شاخص

نسهبت بهه    ت ان  مي  ها شاخصو آلترناتي هاي مختلف را با چه معيارها و  ها نهيگزاينکه 

 همديرر سنجيد.

 ها شاخصبراي ح  مسئلهج دقت در انتخاب  شده انتخاببا ت جه به ن   مسئله و روش 

دارا باشند بهه   ها شاخص  ستيبا  مي  كه ها  ژگيوي  برخ ردار است. اهم سزا هباز اهميت 

 شرف زير تبيي  گرديد:

ت سط تغييري مخهالف در شهاخص    ت اند  مك چک در يک شاخص  احتماالًتغييري . 1

 وج د دارد. ها شاخصبادله در بي  ي ديرر جبران ش د. اجازه مها شاخصيا 

 صه رت  بهه ت سط دو ن   شاخص كمه  و كيفه     ها نهيگزاي  امکان وج د دارد كه . 8

 تعريف و ت صيف گردند. ت أمان

نسهبت بهه يکهديرر     الزامهاً  سهت يبا  مه   ها استاني )ريگ ميتصم دري م ج د ها نهيگز. 9

آمهاري نسهبت بهه     نظهر  ازي م جه د ممکه  اسهت    هها  شاخص كه   حال درمستق  باشندج 

نسهبت بهه يکهديرر     هها  شاخصيکديرر استقالل خح  نداشته باشند. هرچند بهتر است كه 

 داراي استقالل خح  باشند.
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ي مختلهف وجه د دارد.   هها  ا يه مقي گ ناگ ن با ها شاخصاز  ت أمانامکان استفاده . 6

بها واحهد   ) از دو شهاخص جمعيهت )بها واحهد نفهر  و مسهاحت       ته ان   مه  مثهال    ن ان به

 يهها  سيسهرو ميزان تحركاتج تهديدات و دعاليت ي  چ ن ها شاخصكيل مترمربع  در كنار 

 )درصد  استفاده نم د. حريف در استان

ي  بها جنبهه مثبهت و داراي محل بيهت     هها  شهاخص  زمهان  ههم  ص رت بهممک  است . 1

اهشه  )ماننهد   ي  با جنبه منف  و داراي محل بيت كها شاخصمانند س د  در كنار )  شيادزا

 هزينه  در مسئله وج د داشته باشد.

از تعهداد زيهادي شهاخص در     ت ان  موج د ندارد و  ها شاخصمحدوديت در تعداد . 4

 جهت ني  به پاسخ مناسب استفاده نم د.

 صه رت  بهه ي مسهتقيم بهي  ميهزان شهاخص و محل بيهت )     ا رابحهه بايست   ها شاخص. 4

عبيهر ديرهر بها ادهزايش مشخصههج همه اره بايسهت         باشهند. بهه ت     داشتهادزايش  يا كاهش 

ال هرچه طلب دانش باالتر رودج هم اره محل بيت ادهزايش  مثط ر  محل بيت ادزايش يابد )به

ال هرچهه  مثه طه ر   بهگردد )  و يا كاهش مشخصه هم اره م جب ادزايش محل بيت ابدي  م

مانند ترجيح دادن خانه  رريد   بارت  به . ابدي  مهزينه كمتر ش دج هم اره محل بيت ادزايش 

 نباشد. خ اب اتا، پنج و خ اب اتا، يک يها خانهبه  خ اب اتا،سه 

يکسهان باشهدج ايه  شهاخص      هها  نهيگزميزان يک شاخص براي همه  كه   ص رت در. 3

 حذف گردد. ت اند  مي ندارد و ريگ ميتصمي بر ريت ث

ي انتخهاب   هها  شهاخص ريهک از    در ههها  اسهتان ) ها نهيگز  تمام  بهاطال ات مرب   . 1

 بايست  قاب  حص ل باشد.

 

 ها شاخصتعیین 

نظهران حه زه    اي و مصاحبه با پهنج نفهر از صهاحب    از طريق محالعات محيح ج كتابخانه

هها از روش   گري شهاخص  شاخص شناساي  گرديد. جهت غربال 41امنيت اقتصاديج تعداد 

 دلف  استفاده گرديد.
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قابه   گيهري   هاي تصهميم  شاخص تري  مهم« غربال» و« شناساي »تکنيک دلف  براي 

گيهري چنهدمعياره    روش دلف  يک روش تصهميم  با وج د اينکهاست؛ بنابراي   استفاده 

گيهري چنهدمعياره    هاي تصميم تکنيک كارگيري بهم ارد قب  از از اما در بسياري  جنيست

اهميهت   هها يها رسهيدن بهه يهک ت ادهق در زمينهه        از اي  تکنيک براي غربهال شهاخص  

اسا  و پايه روش يا تکنيک دلف  بهر ايه    . ش د گيري استفاده م  هاي تصميم شاخص

 نظهر تهري    صهائب  جبينه  آينهده   است كه نظر متخصصان هر قلمرو  لم  در م رد پيش

 شهمار  بهه نهه   دلفه   هاي پژوهش پيمايش ج ا تبار روش بنابراي  برخالف روش ؛است

كننهده بسهتر  دارد.    در پژوهش كه به ا تبار  لم  متخصصان شهركت  كنندگان شركت

ه تعهداد  ته شه ند. كمي  نفهر را شهام  مه     84تها   1كننهدگان در تحقيهق دلفه  از     شركت

ت  دارد. در ايه  روش هيه   روش تحقيهق  كنندگان بستر  به چر نر  طراحه   شركت

ش د كه در آن ارتبا  ميان ا ضاج ت سط رئيس يها   از متخصصان تشکي  م  ي )پن   ها

 .ش د ت انجام م  ناظر هي

و كارشناس  و بحث و بررس  با استفاده از اي  تکنيک و برگزاري جلسات خبرگ  

بعهد از  مصه ب گرديهد.     شاخص 81با پنج نفر انتخاب  جامعه آماريج تعداد  جانبه همه

مجدد در جلسه خبرگ  و كارشناس ج وزن )اهميت  ههر شهاخص    ها شاخصاستخراج 

و درجه اهميت  ها شاخصهاج  ها و وزن آن با  نايت به اهميت شاخص مشخص گرديد.

به جامعهه آمهاري انتخهاب      ساخته با رواي  و پاياي   ال  محققاي  هط  پرسشنام ها آن

نمهره   هها  آنج تعداد هفت شاخص كه وزن ها پرسشنامهي بند جمعبا نفر  داده شد.  14)

ي باالي پنج به شرف زير مشخص ها وزنشاخص با  13زير پنج گردته ب دندج حذف و 

 گرديد:

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82
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 ها استان ادیسنجش اهمیت امنیت اقتص یها شاخص: 9جدول 

ف
دی

ر
 

 شاخص
 وزن

 (00تا  0)

 84 استان در يمفاسد اقتصادومعيت كم  و كيف   1

8 
 ههاي  ناديه بر،ج سهدج م  روگاهيج خح   ل له نفت و گازج نشراهي)پاال يمراكز مهم و حسا  انرژ

  يو گاز  نفت
1/19 

9 
 يد واحهدها ج تعهدا  صهنعت  يهها  )تعداد شههرک  يو تجار يديج ت ل مراكز مهم و حسا  صنعت

 تعداد كارگران  جيديت ل
1/19 

6 
آهه ج اسهتخراج    ج احداث سهدج احهداث راه  شراهي)احداث پاال استان در ياقتصاد  مل يها پروژه

  روگاهينفت و گاز و احداث ن
14 

 11 ج معادن يمرز انهي)گمرکج پا يمراكز مهم و حسا  اقتصاد ومعيت 1
 1/1 نتعداد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي استا 4

 84 در استان  ي ش  )قاچا،ج پ ل  نيرزمياقتصاد ز 4

 11 و...   صنف جي)ا ترامات كارگر در استان ياقتصاد يها  تينارما 3

 3 در اقتصاد استان  و مذهب  ج ق م اسيس اناتينقش جر 1

14 
 اسهتان  يا هيسرما يها ي وتملک داراجهان   ا تبارات بانک ج ب دجه جاريج استان  ا تبارات مل

 كش ر ك   بهنسبت 
1/1 

11 
 ي روسهتا  يهاد  و گستره طرف  مل  و ارام  عيمنابع طب يها يگذار ارزش و حجم وا وسعتج

 يخ ار  يزم و
84 

 1/3  ي ايو در  ليج ري ه ا جيا )جاده  تيونق  ترانز حم  يها راه 18

 1/11 ثابت و ...  تلف  نترنتجيا جين ر بري)نف ذ تلف  همراهج د  مخابرات کيتراد 19

 11 ج ب ر  و اورا، بهادار و... ها مهيهاج ب استان )بانک  حجم گردش مال 16

 18 يو كشاورز  ج معدن صنعت داتيت ل زانيم 11

 84  محالبات مع ، بانکميزان  14
 3   داخل ج خارج مجيمق انيرانيدر استان )ا يگذار هيسرماميزان  14

 84 ك  كش ر  )درصد نسبت به  اتيدرار مال -  اتيدرآمد مالميزان  13

 ها شاخصی اطالعات آور جمع

ي سراسهر كشه ر و   هها  ياسهتاندار ج از طريهق  هها  شهاخص بعد از تص يب و مشخص شدن  

ي گرديهد. اطال هات   آور جمعمحالعات محيح ج اطال ات جامع  از هر شاخص براي هر استان 

رسال و درخ اسهت شهد مهم  محالعهه دقيهق      نفر انتخاب  جامعه آماري ا 14به  شده يآور جمع

 آمادگ  الزم را داشته باشند. ها شاخص  به ازدهيامتگزارشج جهت جلسه خبرگ  و 
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 تشکیل جلسات خبرگي با استفاده از روش دلفي

ي هها  جهدول  نفهر از خبرگهان انتخهاب  تشهکي  گرديهد.      14جلسات خبرگ  با حض ر 

شد و به هر نفر يک برگه جهت ثبت امتياز مخص ص براي ثبت امتياز ا ضاء در نظر گردته 

داده شد. مم  مراجعه به گزارش مکت ب استان با استفاده از روش دلف ج ومهعيت بهالق ه   

و بهر اسها     گردهت  و بررسه  قهرار    بحهث  مه رد  و بالفع  هر شاخص در استان مرب طهج

ست بهه آن  بي تا صفري بي  ا نمرهپذيردته ت سط هريک از ا ضاي جلسهج  ي ص رتبند جمع

ي آور جمهع ي امتياز ها برگه  هر استانج ازدهيامت. بعد از اتمام شد شاخص در آن استان داده 

پنه    شهده  داده. در جداول زير معدل امتيازات شد  مي استان ديرر به ا ضاء داده ها برگهو 

 :است درآمدهخبرگ  به نمايش 
 در هر استان ها شاخص: امتیازات 4جدول 

وزن اوليه 20 13.5 13.5 10 9 5.5 20 19 8 5.5 20 8.5 11.5 15 12 20 8 20

0.0837 0.0565 0.0565 0.0418 0.0377 0.0230 0.0837 0.0795 0.0335 0.0230 0.0837 0.0356 0.0481 0.0628 0.0502 0.0837 0.0335 0.0837

وزن شاخص ها 8.37 5.65 5.65 4.18 3.77 2.30 8.37 7.95 3.35 2.30 8.37 3.56 4.81 6.28 5.02 8.37 3.35 8.37

وزن شاخص ها 0.084 0.056 0.056 0.042 0.038 0.023 0.084 0.079 0.033 0.023 0.084 0.036 0.048 0.063 0.050 0.084 0.033 0.084

ارزش معیار  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

شاخص 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
تهران 20 19.4 19.9 18.4 18.9 7.9 18.5 20 18 19.8 19.9 20 20 20 19.8 20 20 20

خراسان رضوی 19.5 17.8 18.4 18.2 17.3 12.3 19.3 17.8 17.4 18.2 18.9 18.2 17.5 18.6 17.9 18 17.4 18.4

سيستا و بلوچستان 15.7 15.3 14.2 13.2 16.9 17.7 18.4 16.7 18.2 16.2 14.3 17.7 13.2 15.8 14.4 14.2 15.7 16.8

ایجان غربی آذرب 16.8 17 16.4 16.8 18.8 17.2 17.9 16.2 16.4 14.9 17.4 17.9 14.3 15.7 18.5 15.3 17.4 16.5

خوزستان 19.2 20 18.7 19.4 18.8 19.5 18.8 18.2 17.9 17.9 18.4 18.4 16 18.5 18.9 18.8 19.4 19.4

کردستان 16.3 16.2 16 14.7 17 5.7 18.8 11.3 18.2 14.8 15.2 14.2 16.8 16.4 16.4 16.6 16.4 17

کرمانشاه 16.5 16.8 14.8 14.9 16 10.3 16.4 17.3 14 15.3 15.8 14.5 14.8 16.3 14 15 15.2 15.3

ایالم 12.9 16 11.5 10.8 12.2 12 8.8 14.8 12.5 11.8 12.5 11.8 11.9 12 14.6 13.2 13.3 10.9

هرمزگان 19 18.4 18.3 19.4 18.8 19.9 19.6 16.3 17.4 16.9 16.8 18.3 18 18.5 17.3 15 15.3 18.3

بوشهر 18.4 20 20 19.7 17.9 19 18.9 19.3 13 18.3 18.2 18.2 16.8 16.5 17.4 15 19.7 18.3

ایجان شرقی آذرب 18 17.2 18.8 18 16.9 17.4 14.3 15.3 6.9 17.3 17.5 17.8 18 18.2 18.3 16.9 16.8 17.6

گلستان 15 14.6 13.5 15.2 15.5 11.2 14.8 12.8 15.6 14.6 15.4 12.8 13.5 12.8 12.8 12.8 12.9 13

خراسان شمالی 13.6 10.9 14.6 12.6 12.7 5 11.2 10.6 9.4 9.4 12.3 13.8 13.2 12.3 13.5 9.2 12 12.9

خراسان جنوبی 15.5 12 14.4 13.3 15.6 10 14.2 13.9 12.2 11.6 12.9 11.5 14.5 13 15.3 11.6 12.5 11.8

گيالن 15 15.1 15.6 14.9 15.9 15.5 15.8 16.9 9.5 15.4 17.3 16 16 15.8 16.8 14 11.8 16

مازندران 17.1 16.5 15.9 15.5 16.9 15.6 16.9 16.1 10 15.1 18.6 16.3 15.8 15.7 17.4 15 15.4 15.3

اردبيل 12.3 14 13.3 13.6 12.4 10.3 11.5 12.6 5 11.8 14.1 12.4 15 14.9 15.5 12.3 10 12.1

کرمان  16.4 15.6 15.9 16.4 16.6 13.9 16.4 13.9 12 14 16.4 15.5 15.6 16.8 16.9 14.5 13.6 16

فارس 15 17.1 16.5 14.9 13 9.1 16.6 15.9 13.9 16.3 17 16.9 18 15.8 17.9 15 15 16.4

اصفهان 18.5 17.9 18 17.9 16.1 5 18 17.4 10 16.9 17.6 17 17 17.6 18 17 18 19.3

قم 14.9 15 13.8 13.9 14 12 11.5 11.6 13.5 11.8 14.3 13.1 14.8 11.9 15.3 12.4 11.9 11.1

البرز 15.8 16.9 19.6 14.4 13 12.6 14.6 17.4 15.3 15.8 18.1 14.5 17 16.4 16.8 16.9 15 15

مرکزی 16.4 18.4 19.9 14.1 14.6 15.4 13.3 17.9 10 14.9 15 14.9 14.3 15 16.8 16.8 15.5 16.8

قزوین 15.6 15 17.9 14.5 12.8 5 13.4 17.4 10 13.4 14.6 13.8 14.1 15 15.9 16.5 13.1 13.4

همدان 16.4 13.9 13.9 14.8 13.3 10 15.6 12.3 5 13.6 13.9 12.5 13.8 15 14.8 12.4 13.6 14

زنجان 14 14 13 12 15 5 12.5 11.2 10 12.9 14.9 13.2 13.8 14 15 13.7 14.3 13.4

یزد 13.9 11.5 15.6 14.6 16.1 12.4 15.9 13.6 5 14.9 14.5 14.5 15 16.5 16.9 13.8 12.9 15.5

سمنان 14.4 13.4 15.5 13.9 16.6 13.7 9.6 13.4 5 13 11.9 12.8 12.1 14.3 14 13 10.1 15.1

لرستان 12.4 10.9 12.3 13.8 13.9 11.5 12.8 15.5 7 14 13.8 12.9 13 11.5 16.1 14.8 13.5 11.9

چهارمحال و بختياری 12.1 11.6 14.9 14.8 11.8 10 11.7 13.8 11.5 11.9 15.4 11.8 12 13 14 13.1 11.1 13.5

کهگيلویه و بویر احمد 12 14 13 13 11.9 5 10.4 12.4 13.1 12 15.5 12.1 12.1 10.3 12.3 11.3 10.6 11.9 
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 ی تکنیک تاپسیسریکارگ بهازات و ی امتیبند جمع

پس از تکمي  اطال ات و مشخص شدن نمره ههر شهاخص در ههر اسهتانج ن بهت بهه        

ل اصل  تحقيق رسيد. سؤاو يادت  پاسخ مناسب جهت  آمده دست بهاطال ات   يوتحل هيتجز

ي هها  درمه ل به دج   شهده   انتخهاب هها   بندي استان براي رتبه با ت جه به اينکه تکنيک تاپسيس

 آمده  دست  بهاطال ات  ها درم لبا طراح   زمان همطراح  گرديد.  مرب طه در محيط اكس 

داده  ادهزار  نهرم اطال ات به  آنکه از  پسدر سيستم تغذيه گرديد.  ها شاخصو درجه اهميت 

بها  نايهت بهه    ) رهر يدشدج با كمک تکنيک تاپسيس ميزان نزديک  نسب  هر استان به استان 

 درمجمه   آل منفه    آل مثبهت و دور به دن از نقحهه ايهده     به نقحه ايهده  ميزان نزديک ب دن

 امتياز هر استان تلق  نم ديم.  ن ان به  معي  گرديد. ميزان نزديک  نسب  را ها شاخص
 با اعمال تکنیک تاپسیس ها شاخص: امتیازات 4جدول 

تهران 0.226 0.221 0.222 0.215 0.218 0.112 0.216 0.234 0.254 0.239 0.225 0.236 0.236 0.232 0.219 0.242 0.244 0.232

خراسان رضوی 0.220 0.203 0.205 0.213 0.200 0.174 0.226 0.208 0.245 0.220 0.214 0.215 0.206 0.216 0.198 0.218 0.212 0.214

سيستا و بلوچستان 0.177 0.174 0.158 0.154 0.195 0.251 0.215 0.195 0.257 0.196 0.162 0.209 0.156 0.183 0.159 0.172 0.191 0.195

آذربایجان غربی 0.190 0.194 0.183 0.196 0.217 0.244 0.209 0.189 0.231 0.180 0.197 0.211 0.169 0.182 0.205 0.185 0.212 0.192

خوزستان 0.217 0.228 0.208 0.227 0.217 0.276 0.220 0.213 0.252 0.216 0.208 0.217 0.189 0.215 0.209 0.228 0.236 0.225

کردستان 0.184 0.185 0.178 0.172 0.196 0.081 0.220 0.132 0.257 0.179 0.172 0.168 0.198 0.190 0.182 0.201 0.200 0.197

کرمانشاه 0.186 0.191 0.165 0.174 0.185 0.146 0.192 0.202 0.197 0.185 0.179 0.171 0.175 0.189 0.155 0.182 0.185 0.178

ایالم 0.146 0.182 0.128 0.126 0.141 0.170 0.103 0.173 0.176 0.143 0.141 0.139 0.140 0.139 0.162 0.160 0.162 0.127

هرمزگان 0.214 0.210 0.204 0.227 0.217 0.282 0.229 0.191 0.245 0.204 0.190 0.216 0.212 0.215 0.192 0.182 0.186 0.212

بوشهر 0.208 0.228 0.223 0.230 0.207 0.269 0.221 0.226 0.183 0.221 0.206 0.215 0.198 0.192 0.193 0.182 0.240 0.212

آذربایجان شرقی 0.203 0.196 0.209 0.210 0.195 0.247 0.167 0.179 0.097 0.209 0.198 0.210 0.212 0.211 0.203 0.205 0.205 0.204

گلستان 0.169 0.166 0.150 0.178 0.179 0.159 0.173 0.150 0.220 0.176 0.174 0.151 0.159 0.149 0.142 0.155 0.157 0.151

خراسان شمالی 0.153 0.124 0.163 0.147 0.147 0.071 0.131 0.124 0.133 0.114 0.139 0.163 0.156 0.143 0.150 0.111 0.146 0.150

خراسان جنوبی 0.175 0.137 0.160 0.155 0.180 0.142 0.166 0.163 0.172 0.140 0.146 0.136 0.171 0.151 0.169 0.141 0.152 0.137

گيالن 0.169 0.172 0.174 0.174 0.184 0.220 0.185 0.198 0.134 0.186 0.196 0.189 0.189 0.183 0.186 0.170 0.144 0.186

مازندران 0.193 0.188 0.177 0.181 0.195 0.221 0.198 0.188 0.141 0.183 0.210 0.193 0.186 0.182 0.193 0.182 0.188 0.178

اردبيل 0.139 0.159 0.148 0.159 0.143 0.146 0.135 0.147 0.071 0.143 0.159 0.146 0.177 0.173 0.172 0.149 0.122 0.140

کرمان  0.185 0.178 0.177 0.192 0.192 0.197 0.192 0.163 0.169 0.169 0.185 0.183 0.184 0.195 0.187 0.176 0.166 0.186

فارس 0.169 0.195 0.184 0.174 0.150 0.129 0.194 0.186 0.196 0.197 0.192 0.200 0.212 0.183 0.198 0.182 0.183 0.190

اصفهان 0.209 0.204 0.201 0.209 0.186 0.071 0.211 0.203 0.141 0.204 0.199 0.201 0.200 0.204 0.199 0.206 0.219 0.224

قم 0.168 0.171 0.154 0.162 0.162 0.170 0.135 0.136 0.190 0.143 0.162 0.155 0.175 0.138 0.169 0.150 0.145 0.129

البرز 0.178 0.193 0.218 0.168 0.150 0.179 0.171 0.203 0.216 0.191 0.205 0.171 0.200 0.190 0.186 0.205 0.183 0.174

مرکزی 0.185 0.210 0.222 0.165 0.169 0.218 0.156 0.209 0.141 0.180 0.170 0.176 0.169 0.174 0.186 0.203 0.189 0.195

قزوین 0.176 0.171 0.199 0.169 0.148 0.071 0.157 0.203 0.141 0.162 0.165 0.163 0.166 0.174 0.176 0.200 0.160 0.156

همدان 0.185 0.158 0.155 0.173 0.154 0.142 0.182 0.144 0.071 0.164 0.157 0.148 0.163 0.174 0.164 0.150 0.166 0.163

زنجان 0.158 0.159 0.145 0.140 0.173 0.071 0.146 0.131 0.141 0.156 0.168 0.156 0.163 0.163 0.166 0.166 0.174 0.156

یزد 0.157 0.131 0.174 0.171 0.186 0.176 0.186 0.159 0.071 0.180 0.164 0.171 0.177 0.192 0.187 0.167 0.157 0.180

سمنان 0.162 0.153 0.173 0.162 0.192 0.194 0.112 0.157 0.071 0.157 0.135 0.151 0.143 0.166 0.155 0.157 0.123 0.175

لرستان 0.140 0.124 0.137 0.161 0.161 0.163 0.150 0.181 0.099 0.169 0.156 0.152 0.153 0.134 0.178 0.179 0.164 0.138

چهارمحال و بختياری 0.137 0.132 0.166 0.173 0.136 0.142 0.137 0.161 0.162 0.144 0.174 0.139 0.142 0.151 0.155 0.159 0.135 0.157

کهگيلویه و بویر احمد 0.135 0.159 0.145 0.152 0.137 0.071 0.122 0.145 0.185 0.145 0.175 0.143 0.143 0.120 0.136 0.137 0.129 0.138 
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 تعیین تعداد درجات

  و اخهذ نظهرات پهنج نفهر از     ههاج بها اسهتفاده از روش دلفه     جهت تعيي  درجات استان

ي شهدند: درجهه   بنهد  ميتقسبه چهار درجه  ها استانكارشناسان خبره ح زه امنيت اقتصاديج 

مقهرر گرديهد    هها  اسهتان و درجه سه. با ت جه به د اصه  امتيهاز    دو  درجهج کي  درجهويژهج 

 صهفر و بهي    دو  درجه 14تا  91درجه يکج  41تا  14ج ژهيو 144تا  44ي بي  امتياز ها استان

در حه زه   ها استاني نهاي  بند درجهي و بند رتبهدرجه سه قرار گيرند. در زير جدول  91 تا

 امنيت اقتصادي بيان گرديده است:
 در حوزه امنیت اقتصادی ها استان: رتبه و درجه 4جدول 

 درجه استان رتبه استان (1 - 011نمره تاپسيس ) استان

 ويژه 1 34.44 تهران

 ويژه 8 34.14 خ زستان

 ويژه 9 31.14 خراسان رم ي

 ويژه 6 41.43 ب شهر

 ويژه 1 49.34 هرمزگان

 ويژه 4 44.94 اصفهان

 يک 4 41.84 آذربايجان غرب 

 يک 3 46.84 آذربايجان شرق 

 يک 1 44.39 البرز

 يک 14 11.11 دار 

 يک 11 11.41 مازندران

 يک 18 13.44 سيستان و بل چستان

 يک 19 14.19 مركزي

 يک 16 14.19 كردستان

 يک 11 11.41 كرمانشاه

 يک 14 16.63 كرمان

 يک 14 19.68 گيالن

 دو 13 64.48 قزوي 

 دو 11 68.31 يزد

 دو 84 93.99 گلستان

 دو 81 94.34 همدان
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 درجه استان رتبه استان (1 - 011نمره تاپسيس ) استان

 سه 88 91.44 خراسان جن ب 

 سه 89 91.44 لرستان

 سه 86 94.19 زنجان

 سه 81 81.18 سمنان

 سه 84 81.11 قم

 سه 84 84.91 ايالم

 سه 83 81.94 اردبي 

 سه 81 86.11 چهارمحال و بختياري

 سه 94 88.49 كهريل يه و ب ير احمد

 سه 91 14.81 خراسان شمال 

 

 ها گيری و پيشنهاد نتيجه

نظهران حه زه    ايج محيح ج مصاحبه و جلسات خبرگ  با صاحب از طريق محالعات كتابخانه 

هاي مختلهف جههت سهنجش اهميهت امنيهت اقتصهادي       هجده شاخص با وزنامنيت اقتصاديج 

ي هها  درمه ل مشخص گرديد. بعد از برگزاري جلسات خبري و تعيي  امتيازات و ا مال  ها استان

بهر   هها  اسهتان رتبهه   جهه يدرنتآمد.  به دست 14.81 - 34.44استان بي   91تکنيک تاپسيسج نمره 

ي هها  اسهتان  144تا  44ج نمرات بي  ها استانجات اسا  نمرات مشخص گرديد. جهت تعيي  در

و  دو  درجهه ي هها  اسهتان  61تها   91ج نمرات بي  کي  درجهي ها استان 41تا  14ويژهج نمرات بي  

ي درجه سه تعيي  گرديدند. مالک انتخاب ايه  نمهراتج اخهتالف    ها استان 96تا  14نمرات بي  

شهش   جهه يدرنتقرار گردهت.   مدنظر جس  نمره تر حداق  پنج نمره در هرهر درجه با درجه پايي 

و ده استان در درجهه سهه قهرار     دو  درجهج چهار استان کي  درجهاستان درجه ويژهج يازده استان 

مشخص گرديهد كهه    84تا  11ج وزن هشت شاخص بي  شده استخراجگردتند. از هجده شاخص 

است. خبرگانج وزن پهنج   اهميت باالي اي  هشت شاخص در امنيت اقتصادي استان دهنده نشان

تعيي  نم دند. درنتيجه بها  نايهت بهه     1تا  1و پنج شاخص را هم بي   16تا  14  يب راشاخص 

ي هها  شهنهاد يپج شهده  اسهتخراج ي ها شاخصدر رتبه و درجه استان و همچني   آمده دست بهنتايج 

 گردد:ي از نتايج تحقيق بيان م بردار بهرهزير جهت 
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امنيت كش ر )شاک  به نسبت اهميت هر شاخصج رتبه  هر يک از ا ضاي ش راي .1

ي خه د را در حه زه مقابلهه بها     هها  اسهت يسو درجه هر استانج راهبردج اههداف و  

مشخص و به متنهاظري  خه د در اسهتان ابهال       ها استانتهديدات امنيت اقتصادي 

 نمايند.

رتقهاي  با  نايت به رتبه و درجه استانج رياست ش راي امنيت كش ر در راسهتاي ا  .8

ي اسهتان را مشهخص و بهه رياسهت     ها استيسامنيت اقتصاديج راهبردج اهداف و 

 استان ابال  نمايد.    يت مش راي 

هريک از ا ضاي ش راي امنيت كش ر در راستاي ارتقاي امنيت اقتصادي و مقابلهه   .9

ريزي و  مبناي برنامهج كند  م  كه امنيت اقتصادي استان را دچار مشک  تهديداتبا  

را رتبه و درجه استان قهرار   ها استانبه هريک از متناظري  خ د در  ص منابعتخصي

  دهند.

گذاران امنيت مل  كش ر بهراي دسهتياب  بهه     ج سياستآمده دست بهبه نتايج  ت جه  با .6

بنهدي   متناسهب بها اول يهت    ت اننهد  م ج اقتصادي سحح  محل ب و پايدار از امنيت

استج  ح زه امنيت اقتصادي كش رو مديران  خبرگانكه منحبق بر نظرات ها  استان

ج تخصيص دهنهد  مقابله با تهديدات امنيت اقتصاديمنابع و امکانات الزم راج براي 

اي  مقابلهه پيشريري و ريزي و اقدامات  بنديج برنامه گردت  اي  اول يت نظر و با در

 را تنظيم كنند.

  و امنيت  خ د را بهر  ي اشراف اطال اتها تياول هر استانج   يت ما ضاي ش راي  .1

 قرار دهند.   شده مشخصي ها شاخصمبناي 

بها رصهد و سهنجش    هاي امنيت اقتصاديج  در اي  تحقيق مم  شناساي  شاخص  .4

هها   استانامنيت اقتصادي  بارج ت ان هر پنج سال يک هاي امنيت اقتصادي م  شاخص

ت اقتصهادي  ها را در حه زه امنيه   و رتبه و درجه اهميت استان را ارزياب  و كش ر

 ريزي متناسب با آن را اتخاذ نم د. مشخص و بر همي  اسا  برنامه
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 ومآخذ منابع فهرست

 فارسي منابع الف.

 ( محالعهات  ه پژوهشهکد ج مراحل بنیادین اندیشه در مطالعاات امنیات ملاي    ج 1931ادتخاريج اصغر

 .راهبردي

 اساالمي  جمهاوری  ملاي  منیتا تهدیدات بندی اولویت  1914نياج  ل  ) بختياريج حسي  و صالح 

گهذاري  مه م ج    ج دصلنامه محالعات راهبردي سياست AHP)ي مراتب سلسله تحلیل روش با ایران

 ج تابستان.84ج شماره 3دوره 

  دهدانشهک  انتشهارات  و ه چها  مؤسس جو امنیت در کتاب و سنت اطالعات  ج1911)  بداهللبخش ج 

 اطال ات.

 محالعات ،(تطبیقي مطالعه) منتخب کشور چند و ایران در دیاقتصا امنیت  ج1934شهزاد ) برومندج 

 اول. چا  اسالم ج ش راي مجلس هاي پژوهش مركز اقتصادي

 امنیات  مقااالت  مجموعاه ) اقتصاادی  نااامني  تبیاین  و امنیت اقتصاد،  ج1934ن يسندگان ) جمع 

 اول. جلد اقتصادج تدبير مؤسسه ،(اقتصادی

 اول. چا  معاصرج انديشه و دانش درهنر  مؤسسه ادی،اقتص امنیت ج 1931ناصر ) جهانيانج 

  ج مؤسسه چها  و انتشهارات آسهتان قهد      ژئوپلیتیکاصول و مفاهیم   ج1931ج محمدرما )نيا حاد

 .رم ي

  ج دانشراه  ال  ددا  مل .مدیریت راهبردی ج 1914بير ج ابراهيم ) حس 

 راه  ال  ددا  مل ج تهرانج دانشتهدیدات اقتصاد ملي  ج1914)  خادم ج سيد م س. 

 (  گارفتن پراکنادگي باین    نظار  درتوسعه تاپسیس باا   ج 1914خيبريج سيامک و كاظم ج مصحف 

 ج تابستان.61ج دصلنامه محالعات مديريت صنعت ج شماره های هر گزینه شاخص

 مدیریت: آزمون نظریه  های پژوهشمطالعه موردی در  شناسي روش  ج1911)  ت ن جهک و دلج يان

 )  . انتشارات دانشراه امام صاد، جتهران دردج داناي مترجم: حس  ج پردازی نظریهو 

 (  ج مركز چا  و انتشارات وزارت خارجهج چا  چهارم.مطالعات امنیت ملي ج 1934ربيع ج  ل 

  ( مطالعه ماوردی   تهدیدپذیری اقتصادی، تهدیدپذیری هویت ملي ج 1934رهبرج درهاد و ديرهران(

 .9ج دصلنامه محالعات مل ج سال نهمج شماره (ایران و کشورهای منطقه

  هاای   سازی سیساتم  طراحي مدل انتخاب و پیاده ج 1914)   باسعلزاهديج محمدهادي و رماي ج

ههاي   ج دصهلنامه مهديريت سهازمان   های دولتي و تابع دولات  ریزی منابع سازماني در سازمان برنامه

 .8شماره ج 4دولت ج دوره 
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  ج گذاری نقش سرمایه اجتماعي در تأمین امنیت سرمایه ج 1914) برزيمحمديج درو  س يزيج محس

 .ج سال دومج شماره س ميگذار استيدصلنامه س

 ج دصلنامه آدا، امنيتج سال پنجمج شهماره  راهبردهای اقتصادی امنیت پایدار  ج1911مراد ) سيفج اهلل

 .ج بهار16

 ج ن و جایگاه آن در حقاو  ایاران  امنیت شغلي کارگرا  ج1914پرستشج رما )و  ج سمانه شکرالله

 .پژوهشنامه حق ق ج سال دومج شماره اولج بهار

  (  برآوردهای روند شااخص امنیات اقتصاادی در ایاران،      ج 1918صادق ج حسي  و گل ان ج امهي

 .148ج شماره های اقتصادی مطالعات و سیاست

 ( ج ت انرران.مدیریت استراتژیک کاربردی ج 1919صالح اصفهان ج اصغر 

 ههاي  پهژوهش  مركز اقتصادي محالعات جایران در اقتصادی امنیت  ج1934و ديرران ) مرتض  ت ج ز 

 اسالم . ش راي مجلس

 (  گیری چندمعیاره  تصمیم ج 1919قادريج اميرحسيTOPSIS.ج مركز محالعات راهبردي وزارت كش ر 

 حميدرمها تهرجم:  مج سي مهارت اساسي که محققین کیفي باید بدانند ج 1914)  يكرس لج جان دبل 

 .انتشارات نراه دانش جيزدان  و داطمه محمدي

 ج امنیات اقتصاادی در ایاران    یها تحلیل تطبیقي مؤلفه  ج1934هاشميانج مسع د )و  گرج ج ابراهيم

 .ج بهار81دصلنامه محالعات ددا   استراتژيکج سال هشتمج شماره 

 ( لعات راهبردي.ج پژوهشکده محاملي امنیت ه متغیرچهر ج 1934ماندلج رابرت 

  ج سرمایه اجتماعي و امنیت اقتصادی با تأکید بر نقش دولت ج 1933)  يمصحف يج سيد محمدحسه

 .ج دروردي  و ارديبهشت84-83ماهنامه مهندس  درهنر ج سال س مج شماره 

 اول. چا  اسالم ج انديشه و درهنگ پژوهشراه اسالم، اقتصادی نظام  ؛1914حسي  ) سيد ميرمعزيج 

 ج مؤسسه تدبير اقتصاد.ای بر امنیت اقتصادی مقدمه ج 1938ج سيد محمد )ميرمحمدي 

  پژوهش کیفي در مدیریت؛ رویکردی  شناسي روش ج 1918) يج حس ج ال ان ج سيد مهددرد داناي
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