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 :چکیده
انرژی با درنظرگرفتن رویکرد دفاع  هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر در بهینه نمودن دیپلماسی

پیمایشی و  -بر اساس ماهیت و روش توصیفی، باشد. این پژوهش براساس هدف کاربردیاقتصادی می
فازی و  AHP براساس نوع جمع آوری داده ها روش کمی انجام شده است. روش استفاده شده، روش

نفر به عنوان نمونه  33وده که تعداد باشد. جامعه آماری متخصصان حوزه دیپلماسی بمی SWOT تحلیل
باشد که روایی آن به آوری داده ها پرسشنامه میخبره به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار جمع

به  (CR=0.02) و پایایی آن به صورت محاسبه نرخ سازگاری  (CVR=0.75) صورت روایی محتوا
بیشتر از عوامل سیاسی و  (W=0.36) داد، عوامل امنیتیهای تحقیق نشان تایید رسیده شده است. یافته

تواند در بهینه نمودن دیپلماسی انرژی با در نظر گرفتن رویکرد دفاع اقتصادی موثر واقع شود. اقتصادی می
ی نتایج نیز نشان داد، در عوامل سیاسی، تمرکز بر بهبود موقعیت اقتصادی و ایجاد دفاع اقتصاد

(W=0.19)سازی برای بازارهای دهی دیپلماسی انرژی و تصمیمتصادی، تمرکز بر جهت، در عوامل اق
 (W=0.18) و در عوامل امنیتی، تمرکز بر کاهش موازی کاری در نهادهای دولتی (W=0.15) جدید

تواند در بهینه نمودن دیپلماسی انرژی با در نظر گرفتن رویکرد دفاع اقتصادی موثر واقع شود. همچنین با می
ها( نشان داده شد که برای ی عوامل داخلی )نقاط قوت و ضعف( و عوامل خارجی )تهدیدها و فرصتارزیاب

بهینه نمودن دیپلماسی انرژی از استراتژی تهاجمی استفاده گردد. در نهایت مدل بهینه دیپلماسی انرژی با در 
 .نظر گرفتن رویکرد دفاع اقتصادی ارائه شد
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 . مقدمه1

های سیاسی مورد استفاده در از جمله واژهو ا هها و ملتبه معنی هدایت روابط بین افراد، گروه 1واژه دیپلماسی
ها متحول و به سوی جایگاه دیپلماسی در سیاست خارجی کشورامروزه  .المللی استعرصه مناسبات بین

ترین موضوعاتی که در موضوعی و تخصصی شدن هرچه بیشتر معطوف شده است. در این راستا از جمله مهم
پلماسی در حوزۀ اقتصادی است. درواقع، متأثر از تأثیرات نظام اقتصاد شود، دیاین قالب به آن پرداخته می

اند. در این میان ها سیاست خارجی و دیپلماسی خود را در حوزۀ اقتصادی فعال ساختهسیاسی جهانی، دولت
منافع و ، سو، به ابعاد اقتصادی و از سوی دیگر، به ابعاد امنیتیدیپلماسی انرژی جایگاه خاصی دارد؛ زیرا از یک

قدرت ملی مرتبط است. به این ترتیب، دیپلماسی انرژی در حالی اهمیت بیشتری یافته است که با ارزیابی 
های و نیز توجه به اثرگذاری این بخش بر کنش المللیای و بینمنطقهدقیق شرایط زمانی و واقعیات جهانی، 

طور کلی، المللی است. بهدر تعامالت بین اهترین بخش اقتصادی کشورشاخص های داخلی،متقابل نیرو
المللی در جهت حداکثرسازی منافع ژئوپلتیک و های تعامل بیندیپلماسی انرژی هر کشور، به ایجاد فرصت

المللی گام کند تا با تکیه بر ابزار انرژی، در جهت کاهش تهدیدات بینژئواکونومیک کمک کرده و تالش می
کارآمد هریک از دولت ها در نظام  انرژی به بیانی دیگر، دیپلماسی(. 54: 1395)آدمی و نظریان،  بردارد

چیده حتی در زمانی که منافع زیادی را از یثر از گسترش وابستگی متقابل پمتأاقتصادی سیاسی جهانی 
ح در این راستا، اصطال (.86: 2013، 2)کوهان و نی همکاری بتوان انتظار داشت، عمدتا مشتمل بر رقابت است

 علوم اقتصادی دفاعی و یعنی علوم مجزا علمی نظام دو به متعلق و مفهوم دو از دفاع اقتصادی نیز ترکیبی

 ارتقای سطح آشکارسازی، توانایی افزایش موجب که غیرنظامی اقدامات به مجموعه است. دفاع اقتصادی

 تسهیل و اساسی ی نیازهایپایدار و کیفیت با تأمین تداوم پذیری،آسیب بازدارندگی، کاهش و مصونیت

است )سند راهبردی پدافند  شده تعریف شود،دشمن می اقتصادی مقابل تهدیدهای در مدیریت بحران
(. توسعه بخش انرژی در کشور جمهوری اسالمی ایران، همواره با تهدیدهای 15: 1396اقتصادی کشور، 

اقتصادی است که بر دیپلماسی انرژی نیز  هایفراوانی روبرو بوده است. یکی از مهمترین تهدیدها، تحریم
سیاست خارجی  اساسی مرتبط با هایهای اقتصادی آمریکا، یکی از چالشتحریمباشد. بسیار تاثیرگذار می
ها و تهدیدات ناشی از تواند بازدارنده چالشمی انرژیرسد تقویت دیپلماسی رو، به نظر میایران است. از این

سازی علیه ایران بر مبنای الزامات ناشی از پیوندهای دگی در برابر انزوا و اجماعبازدارن .ها باشدتحریم
 هابازدارندگی در برابر روند برگشت پذیری تحریم و های تحریمیاقتصادی و پرهزینه ساختن اعمال سیاست

به بررسی  وهشدر این پژبا این وصف، تواند دفاع اقتصادی در این رابطه باشد. ( می1395، سلیمانی پورلک)
 عوامل موثر در بهینه نمودن دیپلماسی انرژی با رویکرد دفاع اقتصادی پرداخت شده است.

                                                           
1 Diplomacy 
2 Keohane & Nye 
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 . مبانی نظری و پیشینه پژوهش2

های نظری سخن از دیپلماسی انرژی سخن از رابطه دیرینه سیاست و اقتصاد در عرصه انرژی است، مدرسه
ساحتی بودند که برخی معتقد به تفکیک و های تکنگرشکالسیک همچون مارکسیسم، رئالیسم و لیبرالیسم 

جدایی سیاست و اقتصاد هستند و امروزه در عصر جهانی شدن جای خود را به کنجکاوی نظری برای تحلیل، 
(. امروزه روابط 190: 1391اند )اسالمی، و تالش عملی برای تدبیر در هم تنیدگی اقتصاد و سیاست داده

شود و دیپلماسی انرژی راهی است برای های دیپلماسی در سطوح مختلف تشکیل میخارجی کشورها از الیه
ها به منظور حفظ و توسعه موقعیت خود در رقابت موجود بر سر منابع انرژی جهان؛ در واقع کمک به دولت

های مختلف برای رسیدن به اهداف حوزه گذارن از طریق روشکند تا سیاستدیپلماسی انرژی کمک می
ای است راهبردی، جامع و کارآمد که تعامالت بین المللی در حوزه دیپلماسی انرژی برنامهژی اقدام کنند. انر

، یا به تعبیری دیپلماسی سازدانرژی را برای یک کشور مدون کرده و چارچوب کلی توافقات را مشخص می
الملل جایگاه خویش در نظام بینالمللی و حفظ انرژی استفاده از ابزار دیپلماتیک جهت حضور در صحنه بین

است، که بکارگیری این ابزارها و دانش سیاسی در مسائل مربوط به انرژی اعم از عرضه، تقاضا، تبدیل و ... 
(. در همین راستا، بدلیل متنوع بودن منابع انرژی و توسعه اقتصادی 103: 2013و همکاران،  1است )یولدیج

(، پیشینه 1باشد. در جدول شماره )ورد، دفاع اقتصادی ملزوم موضوع میکشور و نیاز به دیپلماسی در این م
 تحقیق در این خصوص ارائه شده است. 

 (  پیشینه تحقیق1جدول شماره )

                                                           
1 uludage 

محقق و سال 
 تحقیق

 نتایج حاصل عنوان تحقیق

صادقی، دهقانی 
فیروزآبادی و  

 (1397آجیلی)

بایسته های 
دیپلماسی انرژی 
ایران در نظام 

سیاسی اقتصاد 
 بین الملل

روش شناسی این مقاله بر اساس رهیافت اقتصاد سیاسی بین الملل )وابستگی متقابل( است. 
انرژی به عنوان یک متغیر ژئوپلیتیک، جایگاه ویژه ای را در روابط قدرت در نظام جهانی 

معاصر باز کرده و دسترسی به منابع انرژی برای تمامی سطوح سلسله مراتبی قدرت جهان، 
اهمیتی استراتژیک پیدا کرده است. از این رو، هر یک از بازیگران نظام جهانی به دنبال 

تعریفی معقول از جایگاه دیپلماسی انرژی خود در جهان می باشند. دیپلماسی انرژی به عنوان 
یکی از ضرورت های رفتار راهبردی ایران می باشد بهره گیری از دیپلماسی انرژی، زمینه 

 اهش محدودیت بین المللی علیه ایران را فراهم می سازد.الزم برای ک

 (1396قنبری )

دیپلماسی 
انرژی و توسعه 

 اقتصادی

در فضای پسابرجام ضرورت دیپلماسی انرژی در راستای توسعه اقتصادی و ارتقاء جایگاه 
کنونی ایران در منطقه و جهان قابل تأمل است. در این رابطه دولت خواهد توانست در 

های داخلی و موقعیتی )هارتلند گرا و با لحاظ کردن واقعیتتوسعه وب سیاست خارجیچارچ
های پدیدار شده در فضای پسابرجام، به منظور توسعه اقتصادی انرژی(، به شکار فرصت

دهد که قدم نهادن در مسیر توسعه اقتصادی و داشتن های این مقاله نشان میبپردازد. یافته
انه به جایگاه ایران در منطقه و جهان، ضرورت اتخاذ دیپلماسی انرژی را نگر رویکردی آینده

 در فضای پسابرجام برجسته ساخته است.
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 . روش شناسی پژوهش3
 . توسعه فرضیه ها و الگوی مفهومی3-1

یکرد دفاع اقتصادی را فرضیه در این تحقیق به دنبال آن است که عوامل موثر در دیپلماسی انرژی با رو
تر شدن ایران در مبادالت و معادالت ها و بسترهای الزم باعث فعالشناسایی نموده تا بتواند با ایجاد فرصت

انرژی جهانی شده و به تحقق دفاع اقتصاد جمهوری اسالمی ایران کمک کند. هدف اصلی پژوهش حاضر 
 ع اقتصادی است. هدف فرعی در این زمینه نیز تحلیل بررسی عوامل موثر در دیپلماسی انرژی با رویکرد دفا

 1SWOTباشد. بر همین اساس، سؤاالتی که در این تحقیق از نظام حاکم بر دیپلماسی انرژی ایران می
پاسخ داده خواهد شد عبارتند از: عوامل موثر در دیپلماسی انرژی با رویکرد دفاع اقتصادی چیست؟ نظام حاکم 

 چگونه است؟SWOT یران با تحلیل بر دیپلماسی انرژی ا

 

                                                           
1 strengths ،weaknesses ،opportunities, threats 

پوراحمدی و 
ذوالفقاری 

(1388) 

دیپلماسی 
انرژی و منافع 
ملی جمهوری 
 اسالمی ایران

ژی که از غلبه نگاه بازرگانی در موضوع انر، اظهار می دارند؛ ایبا استفاده از روش کتابخانه
عدم لحاظ شدن نگاه بلندمدت و راهبردی به مسائل بخش انرژی در رویکرد خارجی، 

کند، بیانگر این است که ایجاد تحول در شرایط عمومی دیپلماسی انرژی، حکایت می
المللی کشور نیازمند مدنظر داشتن راهبردهای بلندمدت بخشی و ای و بینبازیگری منطقه

ضمن ارائه تعریفی از دیپلماسی انرژی و تبیین  آنانجی است. ازجمله برای سیاست خار
عرصة آن، به رابطة دیپلماسی انرژی با منافع ملی و اهداف جمهوری اسالمی ایران و موانع 

 اند.دستیابی جمهوری اسالمی ایران به الگوی جدید پرداخته

استیون گریفتز 
(2019) 

دیپلماسی 
انرژی در زمان 

 انتقال انرژی

انرژی جهانی در حال گذار از وابستگی تقریباً کامل به سوخت های فسیلی است. از  سیستم
جمله ابزارهای سیاست خارجی برای انتقال انرژی، دیپلماسی انرژی می باشد. حمایت 

دیپلماسی انرژی دوجانبه از منافع خلیج فارس از اهداف استراتژیک است. نتایج نشان می 
دیپلماسی انرژی دوجانبه با کشورهایی که می توانند امنیت دهد اهمیت استراتژیک پرورش 

داخلی را تأمین کنند، بوده و سرمایه گذاری در بازاهایی که منابع خوبی از انرژی در خلیج 
فارس دارا می باشند که این سرمایه گذاری حداکثر ارزش را در گسترش علم و فناوری 

 خواهد داشت.

الکساندراو 
 اولگ
(2010) 

ی ارزیاب
نیاز به 

دیپلماسی انرژی 
 در دسترس

 تعیین برای سیاسی نظام عالی مراکز با مرتبط میان نهادهای تعامل ایجاد

 برای همچنین و ملی منافع امنیتی، شاخص های -  سیاسی اولویتهای و اهداف

 نیز و خارجی سیاست و اجرای اداره با مرتبط مراکز میان همکاری گیری شکل

منظور تدوین دیپلماسی  به یکدیگر با انرژی مختلف های جنبه با مرتبط مراکز
 می نیاز ضروری مورد استراتژی تدوین برای فرابخشی نهادی تشکیل انرژی کشور،

 .باشد
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با توجه به ادبیات موضوع، مدل مفهومی پژوهش براساس عوامل موثر در دیپلماسی انرژی و تاثیر آن در دفاع 
(، اقتصادی )دفتر مطالعات 2015، 1گردد. در این تحقیق عوامل سیاسی )کاگن و تامیاقتصادی ترسیم می

( در حوزه دیپلماسی انرژی درنظر گرفته شد و معیارهای آن 1396 ( و امنیتی )یاری و رضائی،1394سیاسی، 
 براساس نظر خبرگان بدست آمده است.

 

 

 ( مدل مفهومی تحقیق1) شکل شماره

 . روش پژوهش3-2

 این پژوهش، روش تحقیقگر قصد دستکاری متغیرها را ندارد، هایی نظیر این پژوهش که پژوهشدر پژوهش
این تحقیق از نظر زمان  از نظر هدف کاربردی و از نظر مسیر اجرا، پیمایشی است. و توصیفی از نظر رویکرد

ها از نوع ترکیبی )کمی و کیفی( و از نظر مقطع زمانی آوری دادهنگر و از نظر شیوه جمعمورد بررسی حال
 مورد بررسی از نوع تحقیق مقطعی است.

 . جامعه و نمونه آماری3-3

باشد، راهبرد مورد استفاده، های گردآوری شده میتحلیل مسئله بر اساس داده از آنجا که محقق به دنبال
کنندگان دیگر کننده در پژوهش، محقق را به شرکتگیری هدفمند است که در آن یک شرکتروش نمونه
رسانان کلیدی بر اساس اطالعات خاصی که از گیری انتخاب هدفمند اطالع کند. روش نمونههدایت می

یابد که فرایند نظران در این پژوهش تا زمانی ادامه میگیری از صاحبپژوهش دارند است. نمونهموضوع 

                                                           
1 Kagan and Tommy  

 

SO 
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در یک مطالعه که با دقت ؛ کننداظهار می 1لینکلن و گوبااکتشاف و تجزیه تحلیل به نقطه اشباع نظری برسد. 
شرکت  12با حدود  توانیمورت تکاملی و تعاقبی بوده است، صهدایت شده است و در آن انتخاب نمونه به 

نفر از متخصصان حوزه دیپلماسی تعیین  33با استفاده از این روش، نمونه آماری  کننده به نقطه اشباع رسید.
 دهد.شناختی را نشان میهای جمعیت( ویژگی2شماره ) جدولشدند. 

 های نمونه آماری( ویژگی2شماره ) جدول

 میانگین سنی میانگین سابقه خدمت تعداد مدرک تحصیلی

 36-50 10-20 24 دکترا

 26-36 10-20 8 فوق لیسانس

 40 10 1 لیسانس

  33 مجموع

 
 . ابزار گردآوری اطالعات3-4

 باشد.( میپرسشنامه( و میدانی )بررسی اسناد و مدارک)ای مطالعه کتابخانه؛ آوری اطالعاتی جمعهاروش

گیری درستی ابزار اندازه برای اطمینان از نوع روایی صوریو  از روش روایی محتوا در پرسشنامه این پژوهش
 هایمطالعه پرسشنامهخبرگان این حوزه، نظرات  استفاده گردیده است: از اینرو، در این پژوهش با استفاده از

برای حصول اطمینان از روایی  نهایی طراحی و تهیه گردید. مقاالت، کتب و مجالت، پرسشنامه و مشابه
استفاده شده است. در این روش میزان موافقت ارزیابان یا  CVR)2(روش روایی اعتبار محتوا پرسشنامه، 

شود که از طریق فرمول زیر گیری میداوران درخصوص مناسب یا اساسی بودن یک گویه خاص، اندازه
 گردد:محاسبه می

 (1رابطه )

𝐶𝑉𝑅 =  
𝑛𝑒 −

𝑁
2

𝑁
2

 

 
های مورد نظر در نفر از آنان روایی گویه 7ها نظرخواهی گردید که صوص گویهنفر از متخصصان درخ 8لذا از 

محاسبه گردید. در صورتی که نمره  75/0پرسشنامه را تایید کردند که از این طریق روایی اعتبار پرسشنامه، 
(CVR)  گیرد.باالتر شود ، روایی محتوا مورد تایید قرار می 7/0از 

 (2رابطه ) 

CVR =  
7−8/2

8/2
= 0.75 

                                                           
1 Lincoln & Guba 
2 Content Validity Ratio 
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در این تحقیق برای سنجش با توجه به فرمول فوق، روایی محتوای پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته است. 
برای تعیین میزان  کند.از محاسبات نرخ سازگاری استفاده شد که پایایی تحقیق را تایید می پرسشنامه پایایی

با استفاده از رابطه زیر  شود که این شاخصمی استفادهها از شاخص سازگاری وزن معیارها سازگاری مقایسه
 شود:محاسبه می

 (3رابطه )

𝐶𝑅 =  
𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛

𝑛 − 1
 

 
نرخ سازگاری و وابستگی درونی  شود.متر باشد مقایسه تایید میک 1/0 از  1CRدر کل اگر 

(CR=0.0170 کمتر از )دباشگردید که نشان از سازگاری با پاسخ خبرگان می 1/0 . 

 . تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش4

( ابتدا با نظر عوامل موثر در دیپلماسی انرژی با رویکرد دفاع اقتصادی چیست؟برای پاسخ به سئوال اصلی )
خبرگان عوامل اصلی و معیارهای مرتبط با آن شناسایی شده و با روش فوق عوامل و معیارها مورد تایید قرار 

ول هدف مساله و در سطح دوم، عوامل و در سطح سوم معیارهای ارائه الگوی بهینه گرفت. در سطح ا
دیپلماسی انرژی مشخص گردید. برای دستیابی به عوامل موثر در دیپلماسی انرژی، عالوه بر مطالعات ادبیات 

جی با استفاده دهی و مقایسات زوهای خبرگان و با استفاده از پرسشنامه، وزنموضوع و با درنظرگرفتن دیدگاه
( CR=0.024فازی انجام و عوامل سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای تحقیق با نرخ ناسازگاری ) 2AHPاز 

ها و های اولیه شناسایی و انتخاب شد. برای غربال شاخصمورد تایید قرار گرفت. در گام نخست شاخص
یدگاه خبرگان در زمینه میزان اهمیت های نهایی از رویکرد دلفی فازی استفاده شده است. دشناسایی شاخص

 به گیرندگانتصمیم که هاییجواب براساسفازی،  AHPروش درهای اصلی گردآوری شده است. شاخص

 تنها افراد االت،ؤس ارزیابی برای. شوندمی مبهم هایداده جایگزین فازی،مثلثی مقادیر دهند،می االتؤس

 ((3) )جدول شماره زیر هایمقیاس به منتخب، هایگزینه سپس کنند،می انتخاب را مربوطه توصیفی متغیر
 .شوندمی تبدیل است، مثلثی فازی اعداد شامل که

 ( اعداد فازی مثلثی معادل طیف لیکرت نه درجه3) جدول شماره

 مقیاس عدد فازی متغیر زبانی معادل قطعی

 (1،1،1) خیلی بی اهمیت 1

 (1،2،3) خیلی بی اهمیت تا بی اهمیت 2

 (2،3،4) بی اهمیت 3

 (3،4،5) بی اهمیت تا اهمیت متوسط 4

 (4،5،6) متوسط 5

                                                           
1 composite reliability  
2 Analytical Hierarchy process 
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 مقیاس عدد فازی متغیر زبانی معادل قطعی

 (5،6،7) متوسط تا با اهمیت 6

 (6،7،8) بااهمیت 7

 (7،8،9) بااهمیت تا خیلی بااهمیت 8

 (9،9،9) خیلی با اهمیت 9

 دنیای در گیریتصمیم و مدت بینی بلند پیش به فازی( اعداد فازی )بکارگیری هایمجموعه از استفاده با
 (.2009، 1پرداخت. )کارامن و دیگران واقعی

 
 با استفاده از اعداد فازی مثلثی ها نسبت به همارزش گذاری شاخص( 2شکل شماره )

 nتجمیع نظرات  یدر گام بعدی باید دیدگاه خبرگان تجمیع شود. برا ،خبرگان دگاهید یسازیفازپس از 
هایی تجربی هستند های تجمیع، روشپیشنهاد شده است. در واقع این روشهای مختلفی دهنده، روشپاسخ

ای از اعداد اند. برای نمونه یک روش مرسوم برای تجمیع مجموعهکه توسط پژوهشگران مختلف ارائه شده
 اند.در نظر گرفته uو بیشینه  mو میانگین هندسی  lفازی مثلثی را کمینه 

 (4)رابطه 

𝐹𝐴𝐺𝑅 = (𝑚𝑖𝑛{l}. ∏{𝑚} . 𝑚𝑎𝑥{𝑢}) 

 (5)رابطه 

𝐹𝐴𝐺𝑅 = (𝑚𝑖𝑛{l}. {
∑ 𝑚

𝑛
} . 𝑚𝑎𝑥{𝑢} ) 

                                                           
1 Kahraman, Cengiz; (2009), Fuzzy Multi-Criteria Decision Making: Theory and Applications 

with Recent Developments Front Cover, Volume 16 of Springer optimization and its applications, 

ISSN 1931-6828. 
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 (6)رابطه 

𝐹𝐴𝑉𝐸 = ({
∑ 𝑙

𝑛
} . {

∑ 𝑚

𝑛
} . {

∑ 𝑢

𝑛
} ) 

 ام به صورت زیرنمایش داده شده است:jهر عدد فازی مثلثی حاصل از تجمیع دیدگاه خبرگان برای شاخص 

 
 (7)رابطه 

𝜏𝑗 = (𝐿𝑗 . 𝑀𝑗 . 𝑈𝑗)   

𝐿𝑗 = min(𝑋𝑖𝑗) 

𝑀𝑗 = √∏ 𝑋𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1

𝑛
  

𝑈𝑗 = max(𝑋𝑖𝑗)   

 به فرد خبره اشاره دارد. به طوری که iاندیس 

 𝑋𝑖𝑗  مقدار ارزیابی خبره :i  ام از معیارj ام 

 𝐿𝑗 :عیار ها برای محداقل مقدار ارزیابیj ام 

 𝑀𝑗 :خبرگان از عملکرد معیار  میانگین هندسی مقدار ارزیابیj ام 

 𝑈𝑗 :ها برای معیار حداکثر مقدار ارزیابیj ام 
 در این مطالعه از روش میانگین فازی استفاده شده است.

 یانرژ یپلماسید نهیبه یالگوهای ( میانگین فازی و غربالگری فازی شاخص4) جدول شماره

 نتیجه قطعی میانگین حد باال حد وسط حد پایین های درنظر گرفته شده شاخص

(6 9 21/8 6 جایگاه دیپلماسی انرژی ایران در رسیدن به اهداف , 21/8 , (9  پذیرش 97/7 

(6 9 96/7 6 نقش دیپلماسی انرژی و پیوند آن با دیپلماسی سیاسی , 96/7 , (9  پذیرش 80/7 

(3 9 30/7 3 تصادیاقتعیین نوع حضور در بازارهای  , 3/7 , (9  رد 87/6 

تحلیل جذابیت و عدم جذابیت حضور در معاهدات و یا 
 جهانی انرژی هایشرکت در سازمان

3 13/7 9 3) , 13/7 , (9  رد 75/6 

(6 9 58/7 6 انرژیدر بازارهای حداکثری  حضورو  انرژی تعیین قیمت , 58/7 , (9  پذیرش 55/7 

(2 9 87/7 2 از موقعیت جغرافیایی ارائه راهکار برای استفاده حداکثری , 87/7 , (9  پذیرش 08/7 

در قبال تعهدات دیپلماسی انرژی ایران گیری موضع
 جهانی بازار انرژی

6 79/7 9 6) , 79/7 , (9  پذیرش 70/7 
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 نتیجه قطعی میانگین حد باال حد وسط حد پایین های درنظر گرفته شده شاخص

(6 9 74/7 6 تعیین سبد حاملهای انرژی صادراتیدیپلماسی انرژی در  , 74/7 , (9  پذیرش 66/7 

(2 9 80/7 2 عیین بازارهای هدفتدیپلماسی انرژی ایران در  , 8/7 , (9  پذیرش 03/7 

(2 9 54/7 2 هادیپلماسی انرژی در دفاع اقتصادی و مقابله با تحریم , 54/7 , (9  رد 86/6 

(2 9 70/7 2 گذاری خارجیدیپلماسی انرژی ایران در جذب سرمایه , 7/7 , (9  رد 97/6 

جایگاه دیپلماسی انرژی در ایجاد قراردادهای جدید 
 یانرژ

6 83/7 9 6) , 83/7 , (9  پذیرش 72/7 

(2 9 37/7 2 زدگی به دیپلماسی انرژی ایرانصدمه سیاست , 37/7 , (9  رد 74/6 

(5 9 43/7 5 دیپلماسی انرژی در هاتبدیل کردن تهدیدها به فرصت , 43/7 , (9  پذیرش 29/7 

استفاده از منابع ایرانیان مقیم خارج در  دیپلماسی انرژی
 از کشور

2 63/7 9 2) , 63/7 , (9  رد 92/6 

های صنعت نفت برای تبیین سیاستدیپلماسی در 
 گذاران خارجیسرمایه

3 41/7 9 3) , 41/7 , (9  رد 94/6 

در سازی برای شرکت تصمیم دیپلماسی انرژی در
 بازارهای جدید

6 08/8 9 6) , 08/8 , (9  پذیرش 89/7 

-بین  ریزی برای تربیت نیروهای توانمند در حوزهبرنامه

 نرژیا الملل
4 02/8 9 4) , 02/8 , (9  پذیرش 51/7 

(3 9 26/7 3 دیپلماسی انرژی ایران در ایجاد روابط بهتر با همسایگان , 26/7 , (9  رد 84/6 

زمانبر شدن مدت زمان ضعف دیپلماسی انرژی ایران در 
 قراردادهای جدید یحصول اجماع درباره

5 91/7 9 5) , 91/7 , (9  پذیرش 61/7 

های ران در نشان دادن قابلیتضعف دیپلماسی انرژی ای
 این صنعت

6 83/7 9 6) , 83/7 , (9  پذیرش 72/7 

موازی کاری نهادها و وزارتخانه ها در عدم پیشبرد 
 دیپلماسی انرژی

6 56/7 9 6) , 56/7 , (9  پذیرش 54/7 

(6 9 53/7 6 پیوند منطقی وزارت امور خارجه با دیپلماسی و اقتصاد , 53/7 , (9  پذیرش 52/7 

(2 9 07/8 2 ی در سیاست خارجی ایرانجایگاه انرژ , 07/8 , (9  پذیرش 21/7 

(1 9 10/7 1 ها  با دیپلماسی انرژیدور زدن تحریم , 1/7 , (9  رد 40/6 

دهی و کمک به جایگاه وزارت اقتصاد و دارایی در جهت
 دیپلماسی انرژی

6 59/7 9 6) , 59/7 , (9  پذیرش 56/7 

(6 9 73/7 6 منافع ملی پیوند دیپلماسی و انرژی در ایران در راستای , 73/7 , (9  پذیرش 65/7 

کارکرد دیپلماسی انرژی ایران در یافتن مشتریان جدید و 
 بازارهای هدف

6 74/7 9 6) , 74/7 , (9  پذیرش 66/7 

(3 9 27/7 3 وزارت نفت در رابطه با تعامل انجام شده با وزارت خارجه , 27/7 , (9  رد 84/6 

ت اقتصادی کشور دیپلماسی انرژی ایران در بهبود وضعی
 و ایجاد دفاع اقتصادی

6 56/7 9 6) , 56/7 , (9  پذیرش 54/7 
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و  کسب کرده 7کمتر از  ازیامت نیانگیم شاخص مقدار 10شاخصی که مورد سنجش قرار گرفتند،  30از میان 
مانده در قالب  یباق یهاشاخص. ردیگ یقرار م یینها دییشاخص مورد تا 20 نی. بنابرامی شوندحذف 
براساس  قرار خواهد گرفت. یینها یمورد بررسفازی  یمراتبسلسله لیتحل ندیفراسوالی با  20نامه پرسش

نظرات خبرگان، عوامل مهم در دیپلماسی انرژی به سه دسته عوامل سیاسی، اقتصادی و امنیتی تقسیم و 
معیارها نمایان  معیارهای آن نیز پس از فازی زدایی مشخص گردید. در همین راستا جداول ذیل عوامل و

 است.
 ( نمادهای عوامل و معیارهای مدنظر برای ارائه الگوی بهینه دیپلماسی انرژی5شماره ) جدول 

 نماد معیارها عوامل نماد

C1 سیاسی 

 S1 اهداف به جایگاه دیپلماسی انرژی در رسیدن
 S2 پیوند دیپلماسی سیاسی

 S3 ایجاد قراردادهای جدید انرژی
 S4 ن تهدیدها به فرصتتبدیل کرد

 S5 ضعف دیپلماسی در نشان داد قابلیت های این صنعت
نقش دیپلماسی انرژی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و ایجاد دفاع 

 اقتصادی
S6 

C2 اقتصادی 

 S7 حضور حداکثری در بازار
 S8 راهکار برای استفاده حداکثری از موقعیت جغرافیایی

 S9 ار انرژیتعهدات جهانی باز
 S10 تعیین سبد حامل های انرژی صادراتی

 S11 تعیین بازارهای هدف
 S12 تصمیم سازی برای شرکت در بازارهای جدید

 S13 جایگاه وزارت اقتصاد و دارایی در جهت دهی به دیپلماسی انرژی
 یافتن مشتریان جدید در بازارهای هدف

 
S14 

C3 امنیتی 

 S15 توانمند در حوزه بین المللتربیت نیروهای 
 S16 زمانبر شدن مدت زمان حصول اجماع درباره ی قراردادهای جدید

 S17 موازی کاری نهاد ها و وزارتخانه ها در عدم پیشبرد دیپلماسی
 S18 نقش وزارت امور خارجه درایجاد پیوند منطقی

 S19 جایگاه انرژی در سیاست خارجی
 S20 لماسی و انرژی در راستای منافع ملینقش پیوند دیپ
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استفاده شده  FAHP)1(از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی  اصلی برای تعیین اولویت عوامل
 است. 

اند. مقایسه زوجی بسیار ساده است در گام نخست معیارهای اصلی براساس هدف بصورت زوجی مقایسه شده
عنصر وجود  nه صورت دو به دو مقایسه شوند. بنابراین اگر در یک خوشه و تمامی عناصر هر خوشه باید ب

داشته باشد 
𝑛(𝑛−1)

2
 های انجام شده برابر است با:مقایسه صورت خواهد گرفت. تعداد مقایسه 

 (:8)رابطه 

𝑛(𝑛 − 1)

2
=

3(3 − 1)

2
= 3 

یدگاه خبرگان با استفاده از مقیاس مقایسه زوجی از دیدگاه گروهی از خبرگان انجام شده است. د 3بنابراین 
فازی کمی شده است. گردآوری دیدگاه خبرگان با طیف نه درجه ساعتی گردآوری شده است. با استفاده از 

دهنده، پاسخ nبرای محاسبه میانگین نظرات  میانگین هندسی اقدام به تجمیع دیدگاه خبرگان گردیده است.
 :تجمیع فازی بصورت زیر محاسبه خواهد شد

 (:9)رابطه 

𝐹𝐴𝐺𝑅 = (∏(𝑙) . ∏(𝑚) . ∏(𝑢) )                

 با استفاده از میانگین فازی دیدگاه خبرگان، ماتریس مقایسه زوجی در به شرح ذیل مشخص گردید.
 یانرژ یپلماسید نهیبه یالگو( ماتریس مقایسه زوجی معیارهای اصلی 6شماره ) جدول

  C1 C2 C3 

C1 (1 ,1 ,1)  (55/1 ,36/1 ,19/1)  (96/0 ,8/0 ,66/0)  

C2 (84/0 ,74/0 ,64/0)  (1 ,1 ,1)  (06/1 ,95/0 ,85/0)  

C3 (51/1 ,24/1 ,04/1)  (17/1 ,05/1 ,95/0)  (1 ,1 ,1)  

 شود. های زوجی، بسط فازی هر سطر محاسبه میپس از تشکیل ماتریس مقایسه
1سطر  یبسط فاز  (1, 1, 1)⊕(1,55, 1,36, 1,19)⊕( ,960 , 0,8, 0,66) = (3,51, 3,16, 2,85) 

2سطر  یفاز بسط   (0,84, 0,74, 0,64)⊕(1, 1, 1)⊕(1,06, 0,95, 0,85) = (2,9, 2,69, 2,5) 

3سطر  یفاز بسط  (1,51, 1,24, 1,04)⊕(1,17, 1,05, 0,95)⊕(1, 1, 1) = (3,68, 3,3, 2,99)

  

 شود:سپس جمع فازی مجموع عناصر ستون ترجیحات محاسبه می
 (10) رابطه

∑ �̃�𝑖 = ∑ ∑ x𝑖𝑗
n
𝑗=1

n
𝑖=1                     

                                                           
1 Fuzzy AHP 
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 مجموع عناصر ستون ترجیحات معیارهای اصلی به صورت زیر خواهد بود:
 (11) رابطه

∑ ∑ Mg
j

4

j=1

4

i=1
= (10.09. 9.14. 8.34) 

وع تمامی ترجیحات )عناصر برای نرمال سازی ترجیحات هر معیار، باید مجموع مقادیر آن معیار بر مجم
شود. ستون( تقسیم شود. چون مقادیر فازی هستند بنابراین جمع فازی هر سطر در معکوس مجموع ضرب می

 باید محاسبه شود. معکوس مجموع 
 (12) رابطه

𝑖𝑓 �̃� = (𝑙, 𝑚, 𝑢) 𝑡ℎ𝑒𝑛 �̃�−1 = (
1

𝑢
.

1

𝑚
.

1

𝑙
)                                               

   

 بنابراین خواهیم داشت:

(∑ ∑ 𝑀𝑔
𝑗

n

𝑗=1

n

𝑖=1
)−1 = (0.12. 0.11. 0.1) 

 

P𝑘 = ∑ 𝑀𝑛
𝑖=1 ∗ (∑ ∑ 𝑀𝑔

𝑗n
𝑗=1

n
𝑖=1 )−1  

 سازی مقادیر بدست آمده به صورت زیر خواهد بود:بنابراین نتایج حاصل از نرمال

W̃C1 = (42/0 ,35/0 ,28/0)  

W̃C2 = (35/0 ,29/0 ,25/0)  

W̃C3 = (44/0 ,36/0 ,3/0)  

 
 خواهد بود. 1Wبر این اساس بردار ویژه اولویت معیارهای اصلی به صورت 

 
 

345/0 
293/0 
362/0 

W1= 
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 ه بدست آمده:یژبراساس بردار و

 در رتبه دوم قرار گرفته است. 345/0با وزن  یاسیعوامل س 

 ه است.در رتبه سوم قرار گرفت 293/0با وزن  یاقتصاد عوامل 

 در رتبه اول قرار گرفته است. 362/0با وزن  یتیامن عوامل 

 
 یانرژ یپلماسید نهیبه یالگو( نمایش گرافیکی اهمیت معیارهای 1شماره )  نمودار

یم نیو بنابرا باشدیم 1/0بدست آمده است که کوچکتر از  024/0انجام شده  یهاسهیمقا ینرخ ناسازگار
 کرد. اعتماد  ،شدهانجام  یهاسهیبه مقا توان

با همین روش مقادیر فازی زادیی زیرمعیارهای عوامل سیاسی، اقتصادی و امنیتی، نیز مشخص گردید.
 یاسیعوامل س( مقادیر فازی زدایی شده اوزان زیرمعیارهای 7جدول شماره )   

 
X1max X2max X3max Deffuzy Normal 

S1 180/0  178/0  175/0  1/80/0  173/0  

S2 113/0  131/0  112/0  113/0  109/0  

S3 210/0  208/0  205/0  210/0  202/0  

S4 170/0  168/0  165/0  170/0  163/0  

S5 167/0  165/0  163/0  167/0  160/0  

S6 200/0  198/0  195/0  200/0  192/0  

 

 

 

 

 

 یاسیعوامل س( مقادیر فازی زدایی شده اوزان زیرمعیارهای 2) نمودار شماره
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 یعوامل اقتصادفازی زدایی شده اوزان زیرمعیارهای  ( مقادیر8شماره ) جدول

 
X1max X2max X3max Deffuzy Normal 

S7 117/0  115/0  113/0  117/0  110/0  

S8 093/0  093/0  092/0  093/0  088/0  

S9 160/0  158/0  155/0  160/0  150/0  

S10 103/0  103/0  102/0  103/0  097/0  

S11 137/0  135/0  133/0  137/0  129/0  

S12 157/0  155/0  153/0  157/0  147/0  

S13 157/0  155/0  153/0  157/0  147/0  

S14 140/0  138/0  135/0  140/0  132/0  

      
   

 

 

 

یعوامل اقتصادهای ( نمایش گرافیکی اولویت شاخص3) نمودار شماره  

 یتیعوامل امن( مقادیر فازی زدایی شده اوزان زیرمعیارهای 9) شماره جدول

 
X1max X2max X3max Deffuzy Normal 

S15 180/0  178/0  175/0  180/0  174/0  

S16 143/0  143/0  142/0  143/0  138/0  

S17 193/0  193/0  192/0  193/0  186/0  

S18 163/0  163/0  162/0  163/0  158/0  

S19 173/0  173/0  172/0  173/0  167/0  

S20 183/0  183/0  182/0  183/0  177/0  

        

  

 

 

 
 
 

 یتیعوامل امنهای نمایش گرافیکی اولویت شاخص (4) شماره رنمودا
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توان به است بنابراین می 1/0برآورده گردیده است و چون کوچکتر از  052/0ها نیز نرخ ناسازگاری مقایسه
 تعیین  شد.  AHPها نیز با تکنیک های زوجی انجام شده اطمینان کرد.اولویت نهائی شاخصمقایسه

 FAHPها با تکنیک تعیین اولویت نهائی شاخص( 10) شماره جدول
 رتبه وزن نهایی وزن اولیه نماد زیرمعیارها معیارهای اصلی

C1 

ی
 عوامل سیاس

345/0  

S11 173/0 رسیدن به اهداف  0598/0  7 

S12 109/0 پیوند دیپلماسی سیاسی  0376/0  16 

S13 202/0 ایجاد قراردادهای جدید انرژی  0697/0  1 

S14 163/0 ل کرن تهدیدها به فرصتتبدی  0565/0  9 

ضعف دیپلماسی ایران در نشان داد قابلیت 
 های این صنعت

S15 160/0  0554/0  10 

نقش دیپلماسی انرژی ایران در بهبود وضعیت 
 اقتصادی کشور و ایجاد دفاع اقتصادی

S16 192/0  0664/0  3 

C2 

ی
صاد

ل اقت
 عوام

293/0  

S21 110/0 ارحضور حداکثری در باز  0321/0  18 

تعیین ارائه راهکار برای استفاده ی حداکثری از 
 موقعیت جغرافیایی

S22 088/0  0257/0  20 

S23 150/0 تعهدات جهانی بازار انرژی  0441/0  12 

S24 097/0 تعیین سبد حامل های انرژی صادراتی  0285/0  19 

S25 129/0 تعیین بازارهای هدف  0376/0  71  

S26 147/0 تصمیم سازی برای شرکت در بازارهای جدید  0431/0  13 

جایگاه وزارت اقتصاد و دارایی در جهت دهی و 
 کمک به دیپلماسی انرژی

S27 147/0  0431/0  13 

S28 132/0 یافتن مشتریان جدید در بازارهای هدف  0385/0  15 

C3 

ی
ل امنیت

 عوام

362/0  

S31 174/0 در حوزه بین الملل ترببیت نیروهای توانمند  0628/0  5 

زمانبر شدن مدت زمان حصول اجماع درباره ی 
 قراردادهای جدید

S32 138/0  0500/0  11 

موازی کاری نهاد ها و وزارتخانه ها در عدم 
 پیشبرد دیپلماسی

S33 186/0  0675/0  2 

S34 158/0 نقش وزارت امور خارجه درایجاد پیوند منطقی  0057/0  8 

S35 167/0 جایگاه انرژی در سیاست خارجی ایران  0605/0  6 

نقش پیوند دیپلماسی و انرژی در راستای منافع 
 ملی

S36 177/0  0640/0  4 

 
فازی  AHPهای مدل با تکنیک بنابراین با توجه به محاسبات انجام شده وزن نهایی هریک از شاخص

ی با وزن انرژ دیجد یقراردادها جادیامشخص است که شاخص محاسبه شده است. براساس خروجی حاصل 
نهادها و وزارتخانه ها در  یکار یموازهای موجود است. شاخص مهمترین شاخص در میان شاخص 0697/0
در  رانیا یانرژ یپلماسینقش دشاخص  از اولویت دوم برخوردار است. 0675/0ی با وزن پلماسید شبردیعدم پ
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بنابراین  وم برخوردار است.س تیاز اولو 0664/0با وزن  یدفاع اقتصاد جادیکشور و ا یاقتصاد تیبهبود وضع
 فازی مدل بهینه دیپلماسی انرژی به شرح ذیل بدست آمد. AHPبراساس روش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( مدل بهینه دیپلماسی انرژی2) شمارهشکل 

 
 

0.19 

0.16 

0.16 
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0.17 

0.13 

0.15 

0.15 

0.13 

0.10 

0.15 

0.11 

0.08 

S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

 عوامل سیاسی

لماسدیپ

ی 
0.29 

0.34 

0.36 

0.18 

0.17 

0.16 

0.18 

0.14 

0.17 

S15 

S16 

S17 

S18 

S19 

S20 

امنیتیعوامل   

S7 

S8 

S9 

S10 

S11 

S14 

S12 

S13 

اقتصادیعوامل   
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 چگونه است؟SWOT ایران با تحلیل برای پاسخ به سئوال؛ نظام حاکم بر دیپلماسی انرژی 

ریزی استراتژیک برای ماتریس عوامل داخلی و خارجی مدنظر قرار گرفته شد و از تحلیل رویکرد کمی برنامه
با استفاده از معیارهای  شناسایی جذابیت هریک از سناریوهای اجرای استراتژی توسعه داده شده، استفاده شد.

برای تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی  تریس ارزیابی بدست آمد.فازی ما AHPبدست آمده با تکنیک 
)1(IFE الزم به توضیح است وزن هرمعیار نیز در هر  عامل اولیه استفاده شد. 30، از نقاط قوت و نقاط ضعف

خارجی( نرمال شده است. همچنین امتیاز وضعیت موجود هر عامل از دیدگاه خبرگان درج شده -خوشه )داخلی
رای تعیین نمره نهایی هرعامل، ضریب هرعامل را درنمره آن ضریب شده و  مجموع نمره های نهایی است. ب

 یتهیه ماتریس ارزیابی عوامل خارج یبراهرعامل محاسبه شده است تا نمره نهایی سازمان مشخص شود. 
(2EFEن )شودیعمل م گونههمین زی. 

 IFEارزیابی عوامل داخلی ماتریس ( 11) شمارهجدول 

 وزن زیرمعیارها عوامل داخلی
امتیاز وضع 

 موجود

امتیاز وزن 
 دار

 نقاط قوت

 2392/0 4 0598/0 رسیدن به اهداف

 1128/0 3 0376/0 پیوند دیپلماسی سیاسی

 2788/0 4 0697/0 تعیین نوع حضور در بازار

 1695/0 3 0565/0 تحقق حقایت

 1662/0 3 0554/0 حضور حداکثری در بازار

 2656/0 4 0664/0 ین ارائه راهکار برای استفاده ی حداکثری از موقعیت جغرافیاییتعی

 0963/0 3 0321/0 تعهدات جهانی بازار انرژی

 0257/0 1 0257/0 تعیین سبد حامل های انرژی صادراتی

 1323/0 3 0441/0 تعیین بازارهای هدف

 0855/0 3 0285/0 دفاع اقتصادی و مقابله با تحریم

 نقاط ضعف

 0752/0 2 0376/0 جذب سرمایه گذاری خارجی

 0862/0 2 0431/0 ایجاد قراردادهای جدید انرژی

 0431/0 1 0431/0 تاثیر سیاست زدگی به دیپلیماسی انرژی

 077/0 2 0385/0 تبدیل کرن تهدیدها به فرصت

 1884/0 3 0628/0 استفاده از منابع ایرانیان مقیم خارج از کشور

 1/0 2 0500/0 بیین سیاست های صنعت نفت برای سرمایه گذار خارجیت

 135/0 2 0675/0 تصمیم سازی برای شرکت در بازارهای جدید

 114/0 2 0570/0 ترببیت نیروهای توانمند در حوزه بین الملل

 121/0 2 0605/0 ایجاد روابط بهتر با همسایگان

 128/0 2 0640/0 ره ی قراردادهای جدیدزمانبر شدن مدت زمان حصول اجماع دربا

 .باشدیغلبه نقاط قوت بر نقاط ضعف شرکت م انگریب IFE سیبدست آمده از ماتر 65/2عدد  -

                                                           
1 Internal Factor Evaluation 
2 External Factors Evaluation 
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 (EFE) یعوامل خارج یابیارز سیماتر( 12) شماره جدول

 امتیاز وزن دار امتیاز وضع موجود وزن زیرمعیارها عوامل

ی
ی محیط

تهدیدها
 

در نشان داد قابلیت های این ضعف دیپلماسی ایران 
 صنعت

0514/0 3 1542/0 

موازی کاری نهاد ها و وزارتخانه ها در عدم پیشبرد 
 دیپلماسی

0891/0 3 2673/0 

 3152/0 4 0788/0 نقش وزارت امور خارجه درایجاد پیوند منطقی

 3392/0 4 0848/0 جایگاه انرژی در سیاست خارجی ایران

 1896/0 3 0632/0 یپلماسی انرژی در دوران تحریممیزان ثمر بخش بودن د

ی
ی  محیط

ت ها
ص

فر
 

جایگاه وزارت اقتصاد و دارایی در جهت دهی و 
 کمک به دیپلماسی انرژی

0811/0 4 3244/0 

 2727/0 3 0909/0 نقش پیوند دیپلماسی و انرژی در راستای منافع ملی

 0808/0 2 0404/0 یافتن مشتریان جدید در بازارهای هدف

نقش وزارت نفت در رابطه با تعامل انجام شده با 
 وزارت خارجه

0802/0 4 3208/0 

نقش دیپلماسی انرژی ایران در بهبود وضعیت 
 اقتصادی کشور و ایجاد دفاع اقتصادی

0887/0 4 3548/0 

 است. طیمح یهادیها بر تهدغلبه فرصت انگریب EFE سیبدست آمده از ماتر 61/2عدد  -
یین موقعیت سازمان باید نمرات حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل عت برای 

های مشخص گردد و بتوان استراتژی استراتژیکخارجی را در ابعاد عمودی و افقی آن قرار داد تا جایگاه 
های تژیاست و استرا SWOTمنطبق بر ماتریس که مناسبی را برای آن مشخص کرد. این ماتریس 

 .کندمناسب را مشخص می
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 ( ماتریس الگوی حاکم بر دیپلماسی انرژی13جدول شماره )

 تهاجمیاز ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی بیانگر آن است که وضعیت در حالت دست آمده هنتایج ب
 های محیطی بر تهدیدهاو فرصت قراردارد و این وضعیت ناشی غلبه نقاط قوت داخلی بر نقاط ضعف داخلی

برداری بهره بهباید با استفاده از نقاط قوت داخلی  وضعیتباشد. بنابراین استراتژی های مناسب برای این می
 هایاستراتژی از شرایط برای استفاده پیداست باال نمودار از که همانطور .های محیطی بپردازداز فرصت

 عوامل داخلی
 عوامل خارجی

 ضعفها قوتها

 فرصتها

 استراتژی تهاجمی:
 یجهان یبه بازارها یدسترس

 - میبه  طور مستق یخارج هیجذب سرما
 چندجانبه -دوجانبه م،یرمستقیغ

اقتصاد  یدر برابر چالش ها یحفظ اقتصاد مل
 یجهان

 یصار شرکت هاارج شدن بازار نفت از انح
 یتیبزرگ چندمل

از  یانتقال انرژ یرهایبه مس یتنوع بخش
 چندجانبه یالگوها قیطر

و  یثبات یب طیدر شرا متیکنترل ق تیریمد
 یدر اقتصاد جهان یداریناپا

 استراتژی محافظه کارانه:
 یانرژ یپلماسید یهایریگ و جهت راتییشناخت تغ

 رگذاریثتأ یقدرتها

 یحوزه اقتصاد انرژدر  گرانیتعامل با باز

 نینو یهایبه فناور یدسترس

کسب  یبرا ،یبا مصرف کنندگان انرژ کیروابط نزد
 یدر حوزه انرژ شتریبهتر و سود ب تیموقع

ی مرتبط با ها تحصیلکرده و استفاده از نیروهای بومی
و گسترش مراوده با کارشناسان حوزه دیپلماسی انرژی 

 المل روابط بین

وزه انرژی و دیپلماسی انرژی و های ح گسترش آموزش
پرداختن به مسائل آن از طریق برگزاری اجالسها و 

 رنشستهای تخصصی در سطح کشو

 تهدیدها

 استراتژی رقابتی:
 یستیمبارزه با اقدامات ترور

 استیتعامالت سازنده در صحنه س شیافزا
 یخارج

 گریبا د یهمکار تیو تقو شیافزا
 یا منطقه یانرژ دکنندگانیتول

کنندگان  ش در جهت جذب بازار مصرفتال
 یانرژ

 یثبت تحوالت مربوط به بازار انرژ

در بازار  ستهیشا گاهیتالش در جهت احراز جا
در  یبازار انرژ یرقابت طیبا توجه به شرا یانرژ

 یاقتصاد جهان

 استراتژی تدافعی:
کارگیری تمامی  تأثیرگذاری بر بازار و امنیت انرژی با به

حوزه انرژی  یها و استفاده از پتانسیلنیروهای انسانی 
 برای تولید بیشتر انرژی

 یمصرف انرژی طبق استانداردهای جهان

تکیـه و تمرکـز بـر بازارهـای صادراتی و الزام کشور به 
 هبازی در نقش یک صادرکنند

های متولیِ امور  مندی میان دستگاهفهماهنگی و هد
و امنیت  اعتبارضریب افزایش دیپلماسی و اقتصادی و 

 کشور

رسانی در زمینه  اتخاذ دیپلماسی فعال داخلی و اطالع
 اصالح الگوی مصرف

همکاری متولیان حوزه انرژی و با نظارت سیاست گذاران 
کالن کشوری و با بهره گیری از فرصت های موجود حوزه 

 انرژی
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از استراتژی تهاجمی استفاده شود. در همین نظام حاکم بر دیپلماسی انرژی ایران آماده است و برای  تهاجمی
 دهد.ها را نمایش میا و فرصتراستا جدول ذیل الگوی حاکم بر نقاط قوت، ضعف، تهدیده

 . نتیجه گیری و پیشنهادها5

هدف از این مطالعه، بررسی عوامل موثر در دیپلماسی انرژی با رویکرد دفاع اقتصادی است. با درنظر گرفتن 
فازی استفاده شد. عوامل موثر در این الگو با نظر خبرگان، عوامل سیاسی،  AHPهدف اصلی، از روش

( مورد تایید قرار گرفت و برای اینکه جایگاه دفاع CR=0.024با نرخ ناسازگاری ) اقتصادی و امنیتی
دهی اقتصادی نیز مشخص شود، معیارهای این عوامل نیز با درنظر گرفتن دیدگاه خبرگان تعیین شده و وزن

آن با روش  آن نیز انجام گردید و مدل بهینه دیپلماسی انرژی با رویکرد دفاع اقتصادی ترسیم گردید. پس از
SWOT در دیپلماسی انرژی ایران  به نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت پرداخته تا نظام حاکم مناسب

چنانچه استراتژی . ، استراتژی تهاجمی استایرانبر همین اساس استراتژی مناسب برای مشخص گردد. 
 فته شوند:تهاجمی برای دیپلماسی انرژی استفاده گردد، معیارهای زیر بایستی در نظر گر

 یجهان یبه بازارها یدسترس -

 چندجانبه -دوجانبه م،یرمستقیغ - میبه  طور مستق یخارج هیجذب سرما -
 یاقتصاد جهان یدر برابر چالش ها یحفظ اقتصاد مل -

  یتیبزرگ چندمل یارج شدن بازار نفت از انحصار شرکت ها -

 چندجانبه  یالگوها قیاز طر یانتقال انرژ یرهایبه مس یتنوع بخش -
 یدر اقتصاد جهان یداریو ناپا یثبات یب طیدر شرا متیکنترل ق تیریمد -

های عوامل داخلی و ، به بررسی نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصت SWOTبا توجه به اینکه در روش 
خارجی پرداخته شد و با درنظر گرفتن این نکته که بایستی از نقاط قوت در کاهش تهدیدهای محیط خارجی 

ه و از فرصتهای محیط خارجی، نقاط ضعف در زمینه دیپلماسی انرژی را به قوت تبدیل کرد، استفاده کرد
 گردد:پیشنهاد می

های جایگزینی منابع طبیعی انرژی با یکدیگر را برای رونق برای مقابله با تحریم، سیاست -
 کاهش داد. اقتصادی استفاده نمود و همچنین با این راهکار می توان فشار ناشی از تحریم ها را

یکی از سیاست هایی که می توان برای بهبود دیپلماسی انرژی نمود، استفاده از مذاکرات  -
گرایانه، قدرت سیاسی در این زمینه به نمایش گذارده توان با رویکرد عملباشد. که میدیپلماتیک می

 شود.
سیاست بین المللی آن باشد و روندهای ای میبدلیل اینکه ایران، یکی از کشورهای مناسب منطقه -

در نوسان است، بایستی به استراتژی ژئوپلیتیکی اهمیت بسزایی دهد تا بتواند عوامل تهدید را به 
 فرصت و بستری مناسب برای رسیدن به اهداف استراتژیک خود فراهم آورد.
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-شکل ها و فشارهای اقتصادی به کشور، باید نوع نگاه ایران در منطقه به سمتبا توجه به تحریم -

ها سوق داده شود و تعامالت خود را با کشورهای قدرتمند منطقه مانند ترکیه و روسیه و گیری ائتالف
 ... بیشتر نماید.

یکی از موضوعات مهم در زمینه بهبود دیپلماسی انرژی با در نظر گرفتن جایگاه دفاع اقتصادی،   -
 ر بیشتر شده است. ها در کشومبارزه با فساد اقتصادی است که با افزایش تحریم

به اقتصاد مقاومتی ها برای رسیدن به نقاط مثبت ملی نیاز برای رد کردن فشارها و عبور از سختی -
ستفاده از همه ظرفیت های دولتی و ، امقاوم بودن اقتصاداست که می تواند با تقویت ارکانی همچون؛ 

، حوزه اقتصادی در دیپلماسی فمدیریت مصرو   مدیریت منابع ارزی، حمایت از تولید ملی، مردمی
 انرژی قوی تر نمود.

و مشخص شدن استراتژی تهاجمی برای  SWOTبا درنظر گرفتن این تحقیق در رابطه با روش  -
توان پیشنهاد داد، برای مقابله با بهبود دیپلماسی انرژی با در نظر گرفتن جایگاه دفاع اقتصادی، می

-اسی از رویکرد انقالبی استفاده کرد. رویکرد انقالبی باعث میارتباط با سایر کشورها و مذاکرات دیپلم

 های دیگر محافظه کارانه عمل نمایند و همین امر بهبود امنیت را بوجود خواهد آورد. گردد دولت

اقتصاد در شرایط تورمی بازدهی ندارد و به موجب آن تولید داخل افزایش پیدا نمی کند و بیکاری  -
جامعه و افزایش مفاسد اجتماعی، متعاقبا هزینه  تیجه، باال رفتن نرخ بیکاری درافزایش می یابد و در ن

های اجتماعی و سیاسی و امنیتی کشور افزایش یافته و این مسئله کشور را از تحقق اقتصاد مقاومتی 
 و امنیت کشور کاهش خواهد یافت. دور خواهد کرد
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Factors influencing an optimal of energy diplomacy in 

line with economic defense  

Yekta Ashrafi1 

Masoud Rohani*2 

Abstract 
The aim of the present paper is to provide an optimal model of energy 

diplomacy that is in line with economic defense doctrines of the Islamic 

Republic.  In congruence with its aims, this paper can be categorized as applied 

research; is a descriptive-survey by nature and methodology; and it employs 

quantitative methods to gather its data. To identify the factors and criteria 

underlying the issue under investigation the paper utilized the AHP method, and 

subsequently, the SWOT method to conduct its analysis. The statistical 

population were 33 experts in the field of diplomacy selected by purposive 

sampling. The data was collected by conducting a questionnaire, whose content 

validity and reliability (via compliance rate calculation) were confirmed with a 

score of CVR = 0.75 and CR = 0.02, respectively. Findings indicate that 

security factors (W = 0.36) can be more effective than political and economic 

factors in optimizing an energy diplomacy that is in congruence with economic 

defense doctrines of the I.R. Moreover, the results indicate that in terms of 

political factors, focusing on improving the economic stability and adopting 

economic defense strategies (W = 0.19), in terms of economic factors, the focus 

on directing energy diplomacy and decision-making for new markets (W= 0.15) 

and lastly in terms security, focusing on reducing the friction caused by 

parallelism between government institutions (W= 0.18) can be effective for 

optimizing an energy diplomacy that is in line with the economic defense 

policies of the IR. Furthermore, by evaluating internal (strengths and 

weaknesses) and external factors (threats and opportunities), the paper shows 

that the adoption of a more aggressive strategy can be effective in optimizing 

energy diplomacy. Finally, the paper concludes by presenting an optimal model 

of energy diplomacy in line with economic defense strategies of the I.R. 

Keyword: Diplomacy, Energy diplomacy, Economic defense. 
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