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 چکيده
هما   گیمر  رمر ا اسمت ی ریشمرا     المللی نسبت به شرایط مشابه قبل تغییرات چشم  ساختار نظام بین
ها قدرت تأثیرگذار  بیشتر ی  ائممی  اند. برخی از این ریشرا المللی مؤثر یاقع شدام بینمتعد   بر این نظا

هما  رنند. این ریشمرا  المللی خو نمایی میصورت مقطعی ظهور ی یری   ر عرصه بینی برخی از آنا  نیز به
 تواند عامل ی بهمیخو  نخو  یک عامل به المللی استها  اصلی ساختار نظام بیننشأت گرفته از قدرت

 هنمدا ایمن   تواند تشکیلها  جورچین میالمللی باشد لیکن مجموعه از تکهیجو  آیرندا ساختار نظام بین
چارچوب  الملل سعی شدا  رها  مؤثر بر ساختار نظام بین ر این مقاله با هدف شناسایی ریشرا  نظام باشد

رسی  ره چمه  ی برنامه میک مک به راسخ این سؤال ب ISM ی تحلیل ساختار  توصیفی گرایینظر  نویاقع
ی شدا ره با رژیهش ریفی ی خبرگی به شناسایتأثیرگذارند؟ فرضیه مطرح المللیعواملی بر ساختار نظام بین

ه بم عامل  ست یافته است ره قدرت سیاسی اقتصا   نظمامی ی فرهنیمی بیشمترین ریشمرا  تأثیرگمذار       15
وایی، نها هما  مسئله تغییمرات آب ی هم   ییدا ها  مه  ره تأثیر جهانی  ار ،یجو  آمد  ر به .آیدحساب می

المللی، رشد طبقه متوسط المللی، جنگ رشمکش یری  فنّایر  به عرصه سیاست بینشدا بینقوانین رذیرفته
 .شو المللی میها  یاگیر ار جمعیت هر ردام باعث ریند تغییر ساختار قدرت  ر نظام بینجهانی، بیمار 
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 مقدمه . 1

ز  با رایا  جنگ سر  ی فریراشی یکی از  ی قطب ساختار، نظام،  چمار  گرگمونی بمار   

رمر ،  « مجمزا »توا  راممً از انواع ریشین آ  الملل رسا جنگ سر  را نمیشدا است نظام بین

ها ره است ی این تمایز  ر چیونیی آرایش سیاسی قدرت ها متمایزنوعی از آ حال بهبااین

تموا  رایما  جنمگ سمر  را     ری ممی  هد، ریشه  ار ، ازایمن خو  ماهیت ساختار را شکل می

  مثابه تغییر   ر نظام ی نه تغییر خو  نظام قلمدا  رر ؛ زیمرا ماهیمت آنارشمیک نظمام هم     به

تحوالتی ره از چنمد   1990ها  ایلیه  هه ل.  ر سا 83: 1395ن هشیر  گلستا ، چنا  رابرجاست 

تموا  بما قاطعیمت از فریراشمی     سال ریش شریع شدا همچنا   ر جریا  است. حال ره می

ا  نظام گذشته ننظام  یقطبی شکل یافته رس از جنگ  یم جهانی  صحبت رمر ، هنموز ابعم   

المللمی  ام بمین ریشنی آشکار نیست ی یقایع مهمی ره هر ردام  ر بازساز  نظنظام جدید به

گ نقش ایفا خواهند رر . چو  فریراشی رمونیس   ر اریرا  شرقی یحدت  ی آلما ، جنم 

نمایمد. بمدی  شمک،    فارس ی تحوالت اخیر یوگسمی  یکی رس از  ییمر  ر  ممی  خلیج

تحوالت  ییر  ری  خواهد  ا  ی مجموعه این تغییمرات شمکل جهما  را  ر چنمد سمال      

ا ناچار به بمازنیر  ریابمط خمارجی خمو      اهد  ا  ره رلیه رشورها  تغییر خوگونهآیندا به

 . 641: 1384نشهابی، شوند 

گیرنمد؛ تسملیحات   ها  فنایرانه انجام مییابند؛ ریشرفتها تغییر میملت 2ی هدف 1شکل 

هما  راشمند. ایمن  گیرنمد ی فریممی  شوند؛ اتحا ها شکل میا  میخوش  گرگونی ریشه ست

 ر  3هما گونه تغییرات سه  بسمزایی  ر تبیمین تفمایت   ها هستند ی اینمتغییرات  ر  ری  نظا

 . 95: 1395نیالتز، سیاسی  ارند  -المللیبرآیندها  بین

طور رلی  ر  یرا  جنگ سر  رقابت بین این  ی ابرقدرت  ر سه حوزا ایمدئولوییک  به

ایمدئولوی   شدا است.  ر یک سممت  نظامی ریییر  می –ی عقیدتی، اقتصا   ی راهبر   

                                        
1. form 

2. purpose  

3. variations 
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 انسمت ی بهشمت بمرین را  ر     ار  قرار  اشت ره رمونیست را ظلمات محض ممی سرمایه

رر ،  ار  را ظل  مطلق قلمدا  می ا  ی  ر مقابل رمونیست ره سرمایهغرب جها  نوید می

نوعی تقابل  ی ار یگاا تقابل  ی ایدئولوی  بو  ره هرردام رستیار  را  ر تقابل یکدییر به

نیما ی  نمحبمی هما منجمر شمد    هما رقابمت را  ر  ییمر عرصمه    رر ند ی این تقابل ایدامیمعرفی 

تعلیمق   شمرقی،  اریرما    ر آمریکا موشکی  فاع سپر به ریسی مقامات یارنش  90: 1392صالحی،

 بما  رقابمت  انیلیس، اقدام تمفی  ر انیلیسی ها  یپلمات اخراج 1سی.اف.ری  ر ریسیه عضویت

 ریما  ریسمی، همیمی  قارا هواریمایی نایگا  رار به شریع اعمم ی مالش قطب سر بر آمریکا

ایرمراین   بحمرا   بمریز  آغماز   ار . بما  جهانی تحوالت قبال  ر ریسیه جدید سیاست از نشا 

 شماهد  ریم،،  حارمیمت  از رریمه جزیراحارمیت شبه ی رنترل شد  خارج ی  2014 نمارس

نیما ی  نمحبیهستی  ریسیه ی آمریکا رهبر  به غرب سیاسی بین ها رشارش از ا تازا  یر بریز

  93: 1392صالحی،
ا  اسمت رمه بمه گفتمه یالتمز، نظمام  ر       گونمه جاییاا آمریکا  ر جها  رسا جنگ سر  به

چیمز  ر  قطبی قرار  ار . یلی با اینکه آمریکا نقش اصلی را بر عهدا  ار  هممه یضعیت تک

ها  بزرگ  ییر  یار  صمحنه بمازییر    ت ست این رشور نیست ی  ر رنار آمریکا، قدر

ها زع  بوزا  رابطه بین ابرقدرتری، بهاند. ازاینالملل شدابند  ساختار نظام بینبرا  شکل

الململ را تعیمین   ها  بزرگ، عاملی است ره ماهیت عملیاتی سماختار قمدرت بمین   ی قدرت

چنمدقطبی، اشمارا بمه    –تمک نامد نظمام  چندقطبی می -رند ره هانتینیتو  آ  را نظام تکمی

ساختار نظامی  ار  ره  ر آ  یک ابرقدرت ی چند قدرت بزرگ، ساختار توزیمع قمدرت را   

 هند  ر چنین نظامی، ابرقدرت تنها نظامی است ره  ر همه ابعا  قدرت اقتصا  ، شکل می

زم نظامی  یپلماتیک، ایدئولوییک تکنولوییک  ست باال را  ار  ی از توانمایی ی امکانمات ال  

برخور ار اسمت.  ر سمطحی  ییمر،     -تقریباً  ر سراسر جها -برا  راسدار  از منافع خو  

چندین قدرت عمدا نچین اتحا یه اریرا، یارن ریسیه قرار  ارند ره تنها ابعما   از قمدرت   

الملل مسلط هستند بی آنکه همچمو   ها بر بخشی از نظام بینرا  ر اختیار  ارند. این قدرت

                                        

1.CFP 
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ها  خو  را  ر رمل نظمام گسمترش بدهنمد؛ بنمابراین ایمن       توانند منافع ی قابلیتابرقدرت، ب

ساختار از  ی نوع قدرت ساختار ساز تشمکیل شمدا اسمت. ابرقمدرت بمه شمیوا اسمتقرایی        

شمو  رمه عبارتنمد از الم،      متحدا ی اتحا  شوری  شناخته ممی براساس رنج ییژگی ایاالت

تمام منماطق جهما . ب  جمعیمت زیما . تموا       قدرت جهانی به معنا  حضور ی رقابت  ر 

ا  بمرا   یافتمه اقتصا   ج  رهنه سرزمین یسیع ا  توسعه نظامی  ر قالمب توانمایی توسمعه   

شو  رمه  ارا  موقعیمت ممتماز  ر    ا  ابرقدرت به رشور  گفته میمبا رت به جنگ هسته

مقیماس جهمانی  ار ؛   ها ی رخدا ها  ر الملل است ی توانایی تأثیرگذار  بر طرحریابط بین

یمک بمرا    ها  نظامی ی سیاسمی ی اقتصما    رجمه   ها باید  ارا  قابلیتبنابراین ابرقدرت

رنمد  ها  بزرگ را از ابرقمدرت جمدا ممی   گونه توانایی باشند. آنچه ره قدرتحمایت از این

هما  قمدرت  ر بماالترین موقعیمت قمرار  ار  امما       این است ره ابرقمدرت  ر تممام حموزا   

ها  بزرگ  ر یک یا چند حوزا خاص  ارا  قابلیت ی توانمند  هستند ره  ییمرا   قدرت

بر اساس محاسبات سطح سیستمی  ر مور  توزیع قدرت رنونی ی آینمدا نز یمک بمه آنما      

 . 83-4: 1395ن هشیر  گلستا ،  هد راسخ می

ل لم المهستند سماختار سیاسمت بمین    1ها  بزرگ رنشیرا  عمدا ی مه ما امی ره  یلت

ها قواعمد  را بازسماز    فرابرسد  یلت آ  ره زما  نیامیشو . هها تعری، میبرحسب آ 

هما یاحمدهایی هسمتند رمه     رنند.  یلمت ها عمل میها   ییر براساس آ رنند ره  یلتمی

ها تما سمالیا  سمال     هد. آ سیاسی شکل می –المللی ها  بینهایشا  به ساختار نظامتعامل

هما بسمیار رمایین اسمت.     یمیمر میما   یلمت   باقی خواهند ماند. نر  ممرگ  گونههمچنا  این

هما   هما براسماس قمدرتی رمه  ارنمد  ر جاییماا      میرند.  یلمت ها  اندک شمار  می یلت

هما  شممار  از یاحمدها    گیرند. قدرت از طریق مقایسه رمر   توانمنمد   متفایتی قرار می

یفصمل  ها  ر حمل و  ره توانایی یا ناتوانی  یلتش. گفته می 140: 1394نیالتمز،  شو  برآیر  می

جمما  همما بممهبممر . اگممر ریابممط  یلممتهمما را بمماال ی رممایین مممیهمما  آ معضمممت، جاییمماا

ها هموارا چندجانبه اسمت،  هایشا  مور  بررسی قرار گیر ، ازآنجاره ریابط  یلتتوانمند 

                                        
1. Major 
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ه نتنها   ر یکی از ابعا  ها بدا  علت رشو  ره جها  چندقطبی است.  یلتنرس  گفته می

هما بمه ایمن موضموع     گیرنمد. جاییماا آ   ها برتر   ارند  ر جاییاا برتر قرار نممی توانمند 

رفته چقدر است. اندازا جمعیمت ی  ه ها  ر تمامی اقمم ذیل ری بستیی  ار  ره امتیاز آ 

ثبممات ا  نظممامی، رارآمممد  ی سممرزمین برخممور ار  از منممابع، توانمنممد  اقتصمما  ، تممو 

بمارا تعماری، سمنتی  ر جهما      یمک . فریراشی ساختار  یقطبمی بمه   184: 1394نیالتز، سیاسی.

سیاست را گسست ی جهانی متفایت از قبل چه  ر عرصمه رممی ی چمه  ر عرصمه ریفمی      

ظهور رر ؛ جهانی ره ه  چنما   ر حمال تغییمر ی تحمول اسمت ی همر ریز بمازییرانی یما         

د. هرچند گریهی از این بازییرا  ی موضوعات قبمل  رننموضوعات جدید   ر آ  رشد می

ها با قبل  ر حوزا عمل، رارایی، مشمریعیت ی  ه  یجو   اشتند اما تفایت آ  1990از  هه 

. تحموالت اجتمماعی  ر رشمورها  حموزا      37: 1394نبهراممی،  ها بو  همه تر از همه اقتدار آ 

تمرین نشمانه   عنوا  اصملی آفریقا بهفارس، آسیا  جنوب غربی، شرق مدیترانه ی شمال خلیج

منطقمه  »عنوا  شو . این منطقه بهها  اجتماعی، سیاسی ی راهبر   رشورها تلقی می گرگونی

شو . بحرا  انتظارات فزاینمدا یاقعیمت   شناخته می« سائول روهن» ر اندیشه « رمربند شکنندا

هرگماا  ر رشمورها     نارذیر سیاست، قمدرت ی امنیمت  ر خایرمیانمه خواهمد بمو  ی     اجتناب

نیافته ره  ارا  ساختار اقتدارگرا هستند، رینمدهایی از رمنش  مورراتیمک ظهمور یابمد      توسعه

شو . تصاعد انتظارات  ر ها  اجتماعی ایجا  میزمینه برا  تصاعد انتظارات ی مطالبات گریا

وانمد آثمار   تها  هویتی است هرگونه تحول سیاسی ممی خایرمیانه نیازمند مفاهی  ی زیرساخت

عنموا   تموا  بمه  المللی را میجا گذار . رنش بازییرا  بینخو  را  ر ارتباط با فضا  امنیتی به

 . 7: 1393نژا ، نمصلی هندا به فرایند تحوالت  انستیکی از عوامل سرعت

تفسمیر   -سماز  سماختار   الململ از ریش ممدل  برا  طراحی مدل ایلیه آیندا نظام بین

ها  ارتشافی طراحمی ممدل   تفسیر  یکی از ریش-ساز  ساختار مدل استفا ا شدا است.

  1977  مطمرح ی توسمط سمیج ن   1974 ر مدیریت است ره ایدا ایلیه آ  توسط یارفیلمد ن 

ساز  ره ریابط ریچیدا بین تعدا  زیما   از  خبرگا  را قا ر می ISMمعرفی گر ید. رییکر  

رسی  رنند. این ریش برا  نظم  بخشمید    گیر ، تعناصر را  ر یک موقعیت ریچیدا تصمی 
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رند.  ر این ریش با تحلیل تأثیر یک ها عمل می هی به ریچیدگی ریابط میا  سازای جهت

ها  یک سیست  بررسی ی ها   ییر، ترتیب ی جهت ریابط ریچیدا میا  سازاسازا بر سازا

 . 48: 1398کارا ، نآذر ی همشو  ها غلبه مییسیله بر ریچیدگی ریابط بین سازابدین

 

 . اهميت و ضرورت پژوهش2

شمدا  ربمارا سماختار نظمام بیشمتر از ریش ریفمی ی توصمیفی        ها ی مقاالت نوشتهرتاب

ی برنامه میک ممک ی مصماحبه گمر آیر  شمدا      ISMاستفا ا شدا است. این مقاله با ریش 

لموم  ریش  ر رشمته ع  یک ریش رمی ی آممار  اسمت. اسمتفا ا از ایمن     ISMاست. ریش 

 سیاسی جدید ی ریبه گسترش است.  

 

 شناسي پژوهش. روش3

 شناسي پژوهشنوع 1-3

ا  اسمت رمه  رصمد  ارائمه     توسعه -مطالعه حاضر از نظر هدف یک رژیهشِ راربر  

الململ اسمت. از منظمر شمیوا ی بمازا زممانی       ها  مؤثر بر سماختار نظمام بمین   الیو  ریشرا 

 قطعی است.م-ها یک رژیهش ریمایشیگر آیر   ا ا

 

 گیریجامعه، نمونه و روش نمونه 2-3

شموند  ممی  تفسمیر  انجمام  -ساز  سماختار  حج  نمونه  ر مطالعاتی ره با ریش مدل 

هما   گیر  خبرگا  از ریشنفر توصیه شدا است. همچنین برا  نمونه 25تا  5معموالً بین 

 عمه آممار  ایمن رمژیهش    . جام 1397نآذر ی همکارا ، غیراحتمالی ی هدفمند توصیه شدا است 

  الملل سیاسی هستند ره  ر این زمینمه  ارا شامل اساتید  انشیاا  ر حوزا علوم ریابط بین

 تألیفات علممی  ر قالمب رتماب ی مقالمه باشمند ی سمابقه تمدریس بماال   ا سمال  ارنمد.          

ن نفر از افرا  یاجد شرایط  ر ایم  8صورت هدفمند انجام شد ی بر این اساس گیر  بهنمونه

 مطالعه شررت رر ند.
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 هاروش و ابزار گردآوری داده 3-3

سمماز  همما  رممژیهش، ررسشممنامه اسممت. ررسشممنامه مممدلابممزار اصمملی گممر آیر   ا ا

از متغیرهمما   n×nفسممیر  فرمممی اسممتاندار  اسممت رممه ابتممدا یممک ممماتریس  ت-سمماختار 

الیو  ریابمط  ی شو  برا  شناسایشو . سپس از خبرگا  خواسته میمور مطالعه تشکیل می

 . 1392ناصغررور، استفا ا نمایند  1متغیرها از نما ها  مندرج  ر جدیل 
 

 ها و عالئم مورداستفاده در بیان رابطه متغیرهاحالت -1جدول 

 V A X O نما 

 عدم یجو  رابطه رابطه  یسویه تأثیر  ار  iبر  jمتغیر  تأثیر  ار  jبر  iمتغیر  رابطه

 

 شاخص اعتبار پژوهشي .5-3

هما از  توا  اظهار  اشت رمه ایمن شماخ    شدا میها  گر آیر برا  اعتبارسنجی  ا ا

هما   همد  ا ا ره نشا  می تبحر  ر این رشته به  ست آمدابیانات متخصصین ی رارشناسا  م

 از اعتبار رافی برخور ار است.

 

 هاهای تحلیل دادهروش. 6-3

 ا شد. تفسیر  استفا-ساز  ساختار شدا از ریش مدل  گر آیر هابرا  تحلیل  ا ا

 انجام شد. MicMacافزار ها با نرممحاسبات مربوط به تحلیل  ا ا

 ساختاری(-سازی تفسیریهای پژوهش )مدليافته. 7-3

تفسیر  استفا ا -ساز  ساختار الملل از ریش مدلبرا  طراحی الیو  آیندا نظام بین

هما  ارتشمافی طراحمی ممدل  ر     تفسمیر  یکمی از ریش  -از  ساختار سشدا است. مدل

  معرفی 1977  مطرح ی توسط سیج ن1974مدیریت است ره ایدا ایلیه آ  توسط یارفیلد ن

ساز  ره ریابط ریچیدا بین تعدا  زیا   از عناصمر  خبرگا  را قا ر می ISMگر ید. رییکر  

ننمد. ایمن ریش بمرا  نظم  بخشمید  ی      گیر ، ترسمی  ر را  ر یک موقعیت ریچیدا تصمی 
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رند.  ر این ریش با تحلیمل تمأثیر یمک    ها عمل می هی به ریچیدگی ریابط میا  سازاجهت

ها  یک سیست  بررسی ی ها   ییر، ترتیب ی جهت ریابط ریچیدا میا  سازاسازا بر سازا

 . 47: 1398 نآذر ی همکارا ،شو  ها غلبه مییسیله بر ریچیدگی ریابط بین سازابدین

هما  متفمایت   ا  از سازااین ریش یک فرایند یا گیر  تعاملی است ره  ر آ  مجموعه

ریش شوند.  ریاقع بما اسمتفا ا از ایمن    مند ی جامع، ساختار هی می ر قالب یک مدل نظام

هما را  تموا  ریابمط سمازا   شو .  ر این ریش ممی ها بررسی میتأثیر یک سازا بر سایر سازا

ها را براساس ها ارائه رر  ی  رنهایت سازازاتفسیر  از سا-رر  ی مدلی ساختار شناسایی 

ها  مور بررسی جهت ارائه مدل ایلیمه  بند  نمو . سازاقدرت نفوذ ی میزا  یابستیی طبقه

 ، D03 ، جمعیمت ن D02 ، تریریسم  ن D01الململ عبارتنمد از: حقموق بشمر ن    آیندا نظام بین

ت  ، تغییممراD06 ، قممدرت نظممامی نD05 ، قممدرت سیاسممی نD04المللممی ننها همما  بممین

نممایر  ف ، گسممترش D09شممد  ن ، جهممانیD08 ، مهمماجرت ی تابعیممت نD07یهمموایی نآب

ا  هما  منطقمه   ،  رگیمر  D12 ، قمدرت اقتصما   ن  D11ها  رشتارجمعی ن ، سمحD10ن

  .D15 ، قدرت فرهنیی نD14ها  یاگیر ن ، بیمار D13ن

 

 ستمهای سي. ورودی4

مصماحبه  »الململ از ریش  ها  تأثیرگذار بر ساختار نظام بمین  ر فرایند شناسایی ریشرا 

بما  « مصماحبه فمر    »گیر  جسته است.  ر گام نخسمت  بهرا« ا مطالعه رتابخانه»ی « فر  

الملل بما ممدیریت نویسمندگا  برگمزار شمد همدف از ایمن        اساتید ی رژیهشیرا  ریابط بین

الملل بو . رنندگا   ربارا عوامل مؤثر بر ساختار نظام بینگاا شررتبند   یدمصاحبه جمع

ها  مختل، شناسمایی  بند ریشرا  یابسته با  رجه 11ترین ریشرا ، عنوا  رلید عامل به 4

ار، ی میک مک تحلیل ساختار  توصیفی شدند. با توجه به اینکه بهترین رم  ISMی از ریش 

رژیهمی  ر یمک رمرییا اسمت.  ر ایمن      ییکر هما  آینمدا  گیر  از تعمدا  متنموعی از ر  بهرا

رژیهش، تمش شدا تا ترریبی از چیمونیی بکمار گیمر  ی ارتبماط رییکر هما  مختلم،       

 رژیهی را با یکدییر را نشا   هد.آیندا
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 . چارچوب نظری5

انمد. یکمی از نظریمات مهم   ر زمینمه      الملل ارائه شدانظریات مختلفی  ر باب نظام بین

المللی  ر این نظریمات معنما    گرایی است. مفهوم سیست  یا نظام بیننظریه نویاقع المللبین

ها  مشابه نیز ممکن است به لحاظ هستی شمناختی بما هم     یکسانی ندارند ی حتی  ر تلقی

الملل به  نبال انقمب رفتار   ر نظریمه ریابمط   متفایت باشد تلقی سیستمی از سیاست بین

ها بمرا  تبیمین ی توضمیح    یست س  یافت ی محققا  از مفاهی  نظریه االملل اهمیت ییژابین

طمور مشمخ  تمأثیر    الملل بهرا جستند. نظریات موتور رارم   ر این بماب بمه  سیاست بین

 هد. ی  شش نظام را براساس مقیاس فعالیت ا غامی مشمخ   انقمب رفتار  را نشا  می

تصلب، یتویی یاحمد، جهمانی ی سلسمله    ،  یقطبی مرند: موازنه قدرت،  یقطبی منعط،می

ها، سیست  یتویی یاحد رمترین ا غام ی سیسمت  سلسمله مراتبمی    مراتبی. از میا  این سیست 

 .(Kaplan, 2005:34)بیشترین میزا  ا غام را  ار  

الیویی از ریابط میما  یاحمدها  بنیما ین    »صورت المللی را بهاستنلی هافمن، نظام بین

یاسمطه سماختار جهما  تعیمین     رنمد ی ایمن الیمو عممدتاً بمه     ، ممی تعریم « سیاست جهمانی 

ا  مشمابه آری ، بمه ترتیمب قرارگیمر      گونه. استنلی هافمن به Hoffman, 1961: 90نشو می

هما توجمه   اجزا نالیوها  قدرت  ی همچنین ییژگی اجزا نهمیونی یما نماهمیونی   یلمت   

 شو .انقمبی تمایز قائل میها  ی سیست « ریمیانه»ها   ار . ای میا  سیست 

بند  قدرت ی همیمونی  ترین نقد یالتز به هافمن این است ره ای با قرار  ا   شکلمه 

ها  ر تعری، خو  از ساختار، عناصر  از سطوح مختل، تجرید را با ی یا ناهمیونی  یلت

ه  ترریب رر ا است. ساختار شامل عناصر   ر سطح یاحدهاست ره ممکن است تحمت  

. رنت یالتمز  ر رتماب    Waltz, 1979: 46نها  ساختار  ر سطح سیستمی باشند ثیر ییژگیتأ

گرایی رمسیک رر اخمت. هممه   الملل به بازبینی نظریه یاقعخو  با عنوا  نظریه سیاست بین

گرایی رمسیک ازجمله نیبهور، آری ، رار، رسینجر ی رنا  بر این بایرنمد  رر ازا  یاقعنظریه

گرایی، بقا ی خو یار  توا   ر سه مفهوم  یلترلید  ی اساسی این نظریه را میره مفاهی  

ترین بازییر از  یدگاا این نظریه  یلتی ره  ارا  حق حارمیت است مه  -1خمصه نمو . 
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 یمین مفهموم رلیمد  بقما     -3المللی است بازییرا   ییر شاهد صعو  ی افولند. عرصه بین

انمد؛ ی خو یمار ،   است ره  ر قالب مفهوم امنیت نشا   ا ا ترین هدف  یلتاست ره مه 

الململ یجمو   ار .  ر سیاسمت  اخلمی     تفایت اساسی میا  سیاست  اخلی ی سیاست بمین 

الملل به سبب فقدا  یمک اقتمدار   نباید خو  از امنیت خویش  فاع نمایند اما  ر سیاست بین

هما مجبمور هسمتند رمه امنیمت      یر   یلتباالتر ره بتواند از راربر  زیر جلوگیر  به عمل آ

 خو  را خو شا  حفظ نمایند.

الملل است منازعمه اممر    گرایا  از آنجا ره آنارشی ییژگی طبیعی نظام بیناز منظر یاقع

برنمد امما خو یمار  ی    ها  ر یک سیست  خو یمار  بمه سمر ممی     ائمی است هرچند  یلت

یابد؛ زیرا بلکه برعکس امنیت راهش میشو  خو  منجر به امنیت نمیافزایش قدرت خو به

گمر   ی نتیجمه   ها ممی  ر جریا  افزایش قدرت خو  یک  یلت موجب نیرانی  ییر  یلت

انمد. یالتمز رلیمه مفماهی      گرایا  آ  را معما  امنیت نامیداگر   ره یاقعیضعیتی حاصل می

  رمه بمه ایمن نظریمه  ار      ترین انتقا رذیر  اما مه گرایی رمسیک را میراررفته  ر یاقعبه

ا  به یجو  آیر  ره بتواند نموعی  گرا بو   است. مطابق نظریه یالتز باید نظریهمسئله تقلیل

گرایمی سماختار  بمرا  فهم      ری یاقعالملل ارائه  هد ازایننیر از ساختار نظام بینتبیین رل

سمتفا ا نمایمد. یالتمز    الململ ا جا  تحلیل ملی از سطح تحلیل نظام بمین الملل بهسیاست بین

ملمت ی  رنتیجمه سمطح     –الملل به سمطح  یلمت   مدعی است ره تقلیل مطالعه سیاست بین

ها توجه گیر  نارافی است، زیرا به تأثیر سطح تحلیل سیستمی بر رفتار  یلتفرایند تصمی 

ا  تر است رمه  ر سمطح سیسمت  صمورت بییمر . یالتمز نظریمه       رند رییکر   مناسبنمی

الململ   هد ره مطابق آ  ساختار نظام بینبتنی بر تبیین خارج به  اخل را ارائه میسیستمی م

گر  . نظریه خارج به  اخمل یالتمز اشمارا بمه     ها معرفی میعنوا  علت اصلی رفتار  یلتبه

ا  از شمرایط  گذار ند. ساختار مجموعهها اثر میالمللی  ار  ره بر رفتار  یلتنیریها  بین

رنمد رمه   . با اشارا به اینکه ساختار امر  نامرئی اسمت یالتمز اسمتدالل ممی    محدی ساز است

توا  گزینش گر نامید بدین معنا ره علت غیرمسمتقی  رفتمار رمارگزار    چنین ساختار  را می

رنندا رفتار رارگزار است. مسئله اساسی  ر نظریه یالتمز  است به عبارات  ییر ساختار تعیین
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گیر  الملل از چه طریقی صورت میها از ساختار سیست  بینتاین است ره تأثیررذیر   یل

رذیر  ی شمیوا رقابمت میما     یالتز برا  راسخ به ررسش به ارائه  ی شیوا یعنی شیوا جامعه

 رر از .یاحدها می

 همی بمه سماختار نظمام     ها سمبب شمکل  ها   یلتها، فعالیتها ی یارنشرفتارها، رنش

هما  ر راسمتا   سمتیابی بمه نتمایج مطلموب راهبر هما ی         یلتشو  ی معموالً الملل میبین

الململ ی مقتضمیات آ    هما  نظمام بمین   ها  سیاست خارجی خو  را با ییژگیگیر تصمی 

تموا   ر راهبر هما  رمم  سیاسمت خمارجی       هند. نمو  اصلی این تطبیق را میتطبیق می

هما آمما گی   ل تغییر رنمد ی  یلمت  الملاقعی ره ساختار نظام بینها مشاهدا رر .  ر مو یلت

نمد   رسمتی  رک نکن الزم برا  مواجه آ  را نداشته باشد ی ریامدها ی تبعات این تغییر را بمه 

هما   المللی بر مقدیراتشما  ریشمی خواهمد گرفمت ی هزینمه     ها  ر عرضه بینمحذیرات آ 

د خواهنم  زیا   را برا  ریییر  منافعشا  متحمل خواهند شد ی حتی گاهی ایقات مجبمور 

بخشی از ساختار نظمام  شد ره تغییراتی  ر سیاست خارجی خو  اعمال رنند.. ای تعریفی سه

 هندا سیست  رمه تحمت   رند. بخش ایل ساختار عبارت است از اصل نظ الملل ارائه میبین

الملل را  ر تقابمل  رند ی آنارشی نظام بینعنوا  آنارشی یا فقدا  اقتدار مررز  از آ  یا  می

 همد. بخمش  یم   ستقی  با نظ  سلسله مراتبی موجو   ر نظمام سیاسمی  اخلمی قمرار ممی     م

شو . یالتز معتقمد  ساختار به مشخ  رر   راررر ها  یاحدها  متمایز سیست  مربوط می

قمع  است ره  ر نتیجه یجو  آنارشی، یاحدها   ری  نظام راررر  مشمابهی  ارنمد ی ب یا  

یم،  لتز، راررر  یاحدها  سیسمت  نقمش چنمدانی  ر تعر   یاحدها  مشابه هستند. از نظر یا

المللی مور  ختار سیاسی بین ر تعری، سا -ا[]ییژگی یاحده-عامل  یم»ساختار آ  ندار : 

هما یاحمدهایی مشمابه بماقی     نیاز نیست زیرا تا زمانی ره آنارشی یجو   اشته باشد،  یلمت 

 .  Waltz,1979: 93ن« مانندمی

شمو .  به توزیع توانایی میا  یاحمدها  سیسمت  مربموط ممی    بخش سوم تعری، ساختار 

رنمد. یالتمز   توزیع متفایت توانایی میا  یاحدها  سیست ،  ر ساختار سیست  تنوع ایجا  می

رنمد ی  ها میا  یاحدها  نظام تغییر میساختار نظام با تغییرات  ر توزیع توانایی»نویسد: می



344            :الملل با استفا ا از مدل ها  مؤثر بر ساختار نظام بینریشرا مقالة رژیهشیISM 

 

یونیی رفتار یاحمدها  نظمام ی نتمایجی رمه     تغییرات  ر ساختار، انتظارات  ر خصوص چ

 . Waltz,1979: 97ن« هدآیر  را تغییر میها به بار میتعاممت آ 
 

 المللهای مؤثر بر ساختار نظام بين. پيشران6

 قدرت سیاسي. 1-6

عنوا  جموهر  ره از آ  بهطور ترین مفاهی  سیاسی است بهمفهوم قدرت سیاسی از مه 

  حتمی  توانمایی تحمیمل ارا ا یمک فمر  بمر  ییمرا      »قدرت به مفهموم  شو . سیاست یا  می

شناختی است ره شامل قمدرت فیزیکمی ی هم     اساساً یک مفهوم جامعه« هابرخمف میل آ 

شو . قدرت سیاسی آ  نوع از قدرتی است ره یک فر  یا گریا  ر شامل قدرت سیاسی می

 ها  ارا هسمتند.  ر عرصمه  را  ی گریا ری  جامعه برا  تأثیرگذار  ی رنترل زندگی سایر اف

تمرین  ها  گوناگونی برا  به  ست آیر   این نوع از قمدرت یجمو   ار . مهم    سیاسی راا

 ارندا قدرت سیاسی از طریق مشریعیت اجتمماعی ریمال قمدرت     هندا ی نیهعامل تشکیل

 . 1386صباغیا ، نآیر  ثریت ی رسب  انش بو ا است نظامی، جمع
 

 قتصادی و نظاميقدرت ا. 2-6

تواننمد  ر  شو . منمابع اقتصما   ممی   رشد اقتصا   منجر به افزایش قدرت اقتصا   می

 هنمد؛ زیمرا یمک الیمو      رنار افزایش قدرت سخت نظامی قدرت نرم را هم  افمزایش ممی   

رنمد ی معما الت   تنها منابع الزم را برا   اشتن قدرت نظامی را فراه  ممی اقتصا   موفق نه

بمر . رابطمه قمدرت اقتصما   ی قمدرت نظمامی       ا  متفایت به رمیش ممی  شیوا جهانی را به

توجهی از بو جه اقتصا   رشورها ا   یسویه است.  ر برخی از رشورها بخش قابلرابطه

 یابد.به عرصه نظامی اختصاص می

 

 قدرت فرهنگي .3-6

شو . قدرت عنوا  قدرت نرم یا  میبه« قدرت فرهنیی»الملل از  ر قاموس ی عرف بین

سماز  اسمت   نرم قابلیت شکل  ا   ترجیحمات  ییمرا  را  ار  ی جمنس آ  از نموع اقنماع     
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المللی امریزا  ر برابر قدرت سخت قرار  ار . ابمزار قمدرت نمرم،    قدرت نرم  ر عرصه بین

رمر از   ر حموزا فرهنمگ    ها ی بایرهاسمت. نظریمه  ها موسیقی، ا بیات، انتقال ارزشرسانه

ا  را بمه یجمو    اندازها  گوناگو  ا بیمات گسمتر ا  ها  فرهنیی از چش اتمد  ی فرآیر 

آیر ا است ره عواملی چو  مهاجرت گستر ا ی ارتباطات فرهنیی آمیختیی با سیاسمت ی  

هما   هما  ر تمرییج فمرایر ا   ا  ی ارتباطی با نقش رسانهها  ماهوارااقتصا  گسترش شبکه

رت مطالعات ی مؤلفمه فرهنیمی را مضماع،    فرهنیی ی ظهور اشکال مختل، فرهنگ، ضری

 . 1388نعلی موحد، سایت بصیرت، نمو ا است 

 

 شدنجهاني. 4-6

انمد. از  شمد  رسمیدا  معلومی  ر ریند جهمانی امریزا رشورها به حدی  معین ی مرزها  

اند  ر حمال تغییمر ی تکاممل ی تطبیمق هسمتند تما راسمخیو         زمانی ره رشورها شکل یافته

شمد  بمر تغییمر    نیازها  انسانی ی نیازها  نها    ر شکل ی عملکر  خمو  باشمند. جهمانی   

شمد   رینمد جهمانی   المللی بسیار تأثیر  اشته است  ی سیما  بنیا ین  رساختار فضا  بین

ظماهر  ها ی ارتباطات متقابل است ی  یم راهش بهیجو   ار  ره ایل ریند فزایندا یابستیی

  ملمی  فزایندا اهمیت مرزها  ملی است.  ریاقع افزایش ارتباطات متقابل به راهش مرزها

منجر شدا است.  نیا چنا  به ه  نز یک شدا است ره رخدا ها  یاقعمه  ر یمک قسممت    

طور شیرفی بر جوامع بسیار  یر سمت تأثیرگمذار باشمد. اممور سیاسمی  ر      تواند بهی نیا م

  699: 1380نسیمبر، محصور  ر مرزها نیستند 

 

 المللينهادهای بین. 5-6

عنموا   هما بمه  المللی،  یلمت ها  بینتا ریش از گسترش نظر  ی عملی نها ها ی سازما 

گر یدند یلی با توجه به گسمترش  ملل قلمدا  میالترین نتنهاترین  رنش گرا  نظام بینمه 

هما   هما سمازما   ها  مختل، بر نقش عناصمر  ییمر  مثمل افمرا ، جنمبش     مفاهی  ی نظریه

عنوا  سایر رنش گرا  ها  چند ملتی ی ... بهالمللی مختل، ن یلتی، غیر یلتی ، شررتبین
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المللمی را  ها  بمین ت. سازما مه  تأرید گر یدا  رنتیجه اعتقا  به تکثر بازییرا  شکل گرف

ها  مختلفی همچو  اهداف، راررر ها، حوزا جغرافیایی، نموع ی ترریمب   بر اساس ییژگی

 توا  تقسی  نمو .اعضا ی غیرا می

 

 وهواييتغییرات آب. 6-6

 2100تما حمدی     هایی از رمرا زممین  ها  یخی باعث محو شد  بخشذیب شد  قطب

ا   ر اروسیسمت  جهمانی بمه یجمو  آممدا اسمت       سمابقه است تغییرات اقلیمی تأثیرات بمی 

نامه آب ی هموایی رماریس  ر   ر  افزایش یافته است. توافقیهوا  خارج از هر فصل ر آب

 زایش یافته است.گرا  زمین افاین زمینه هستند. میزا   رجه سانتی

 

 گسترش فناوری. 7-6

صملی آ   ت رمه موضموع ا  الملل اسم عل  ی فنایر  مفهوم جدید   ر عرصه ریابط بین

ها  عل  ی فنمایر   ر ابعما  مختلم، اسمت ایمن عاممل توانسمته اسمت         استفا ا از ظرفیت

الملل فراه  آیر  ی مفاهی  قدرت امنیمت حارمیمت   ها ی محذیرات را  ر عرصه بینفرصت

هما    یپلماسی را تحت تأثیر خو  قرار  همد. رشمورها  ر عرصمه علم  ی فنّمایر  هزینمه      

اند. فضما  سمایبر  بما فنمایر  جمذاب ی اغمواگر خمو ،        به قبل انجام  ا ا بیشتر  نسبت

وق ی هژمونی را  ر حال ردید آیر   است ره مبتنی بر  انش ی اطمعات  رینی، فضا  تفم 

ا  جهمانی از  افمزار  شمبکه  برتر  نوینی را شکل  ا ا است. فضا  سایبر از  یدگاا سخت

ها  ارتباطی ررسمرعت تمار عنکبموتی شمکل     ریق رانالریوسته است ره از طه ها  بهرایانه

 . 158: 1398نریا  خواا، رند جا میاطمعات را جابه

 

 های کشتارجمعيسالح. 8-6

ررا شممالی، یار   ی  ریی  صهیونیستیرارستا ،  ،رس از جنگ سر  رشورهایی مثل هند

الململ  بمین هما  بمزرگ  ر ابعما  سماختار  نظمام      ا  شدند رمه قمدرت  ها  هستهسیاست
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شاهد افزایش تموا  اقتصما      1980اند.  ر  هه ها  مختلفی نسبت به آ  انجام  ا ایارنش

انسجام سیاسی ی قدرت نظامی بسیار  از رشورها  جها  سوم بو ی  عنصمر اصملی ایمن    

فرآیند  ستیابی برخی رشورها به تسلیحات ریشمرفته ی تممش برخمی بمرا   سترسمی بمه       

. رس از یقوع حا ثمه یماز ا    34: 1375نهانتییتو ، یایی ی بیولوییک بو  ا  شیمتسلیحات هسته

متحمدا اهمیمت ریمدا رمر :     گیمر  ایماالت  ازرمیش  ر محمیط تصممی    سپتامبر،  ی یایا بیش

ها  رشتارجمعی. بعد از حا ثه یاز ا سپتامبر  یلتمر ا  آمریکما بما ایمن    خایرمیانه ی سمح

گرفمت عممق   ها  رشمتارجمعی انجمام ممی   ر با سمحآیاستدالل ره اگر این حممت هراس

عنموا  ایلویمت   ها  رشمتارجمعی  ر خایرمیانمه بمه   فاجعه تا چه حد بو . لذا مسئله سمح

اساسی ی ایلیه  ر  ستور رار سیاستمدارا  آمریکا قرار گرفت تا بتوانند عمیا بر مبمارزا بما   

منماطق  اشمتند ریییمر      ها  رشتارجمعی، اهمداف  ییمر  را رمه  ر ایمن    گسترش سمح

 . 97: 1392نمحبی نیا صالحی، رنند

 

 ایهای منطقهدرگیری. 9-6

ها  ایدئولوییک میا  رشورها جد  نخواهمد بمو . از اهمیمت     ر آیندا نز یک  رگیر 

ها  ایدئولوییک  ر  ری  رشورها نیز راسته خواهد شد. احتممال یقموع  رگیمر      رگیر 

هما  اقتصما   میما     تی بسیار ضعی، است؛ هرچند رقابتها  صنعنظامی میا   مورراسی

رشمورها  عممدا صممنعتی بیشمتر از گذشمته خواهممد شمد.  رگیمر  بممین رشمورها  رمم         

تمر از  یرا  جنمگ سمر  خواهمد بمو  احتممااًل بمه علمت سسمت شمد            یافته رایمج توسعه

بمه  هما  جهما  سموم    خواسمتند  رگیمر   ها ره نمیقیدیبندها  تحمیلی از سو  ابرقدرت

ها  گونماگونی بمو ا    غرب آسیا از  یرباز رانو  بحرا ها منجر شو . رگیر  بین ابرقدرت

المللمی رمر ا اسمت.  ر ایمن میما       ا  ی بمین ها  ملمی، منطقمه  ره جها  را صحنه  رگیر 

الملل اسمت  امنمه نفموذ    ها  جدید  ر عصر ریابط بینتریریس  تکفیر  ره یکی از ردیدا

یمن  گسترش  ا ا ی معا الت جدید  را  ر ساحت سیاسی ی امنیتی ا خو  را  ر غرب آسیا

 . 8: 1399نشریعتی ی همکارا ، منطقه رق  ز ا است 
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 حقوق بشر. 10-6

قوانین حقوق بشر یکی از موضموعات مهم   ر میما  رشمورها بمو ا اسمت ی توانسمته        

 همی  شکلموضوعات مه  سیاسی اقتصا   حقوقی فرهنیی را  ر این باب به معنا   ییر 

المللی گنجاندا شدا است. لذا نماید. رعایت هنجارها  حقوق بشر  ر نها ها  مختل، بین

المللمی  ر مسمئله حقموق    باید به این مسئله توجه رنی  منافع ی  یدگاا رشورها  نظام بمین 

 بشر متفایت است

 

 تروريسم. 11-6

ور  یارمای  ی  تریریس  از ابعا  مختلم، سیاسمی، اجتمماعی، اقتصما   ی فرهنیمی مم      

هما  ریشمرفته، رارهما     شد  ی فنایر ،  ر  یرا  جهانی 49: 1395نهامانه،یابی قرار  ا  ریشه

هما، بما رممک    مانمد. تریریسمت  ا  محصور نممی تریریستی،  ییر  ر مرزها  ملی یا منطقه

رمه  ر هر جما   توانند رمابیش ها  مالی، میریمانا  فرامرز  ی رشتوانه ارتباطات ی شبکهه 

ها  تریریستی ی  هی ی اجرا رنند. امریزا گریابخواهند رارها  تریریستی خو  را سازما 

 ها  ریشرفته مجهز شوند ی  ر برخی موار  به جنمگ مافیا  زیرزمینی قا رند به انواع سمح

 ها بریند. یلت

 

 مهاجرت و تابعیت. 12-6

است. حوا ثی رمه باعمث   حوا ث زیا    ر زمینه مهاجرت  ر یک  هه اخیر ثبت شدا 

خانما  شدند ره ها نفر بیچنین خسارت جانی شد ایل از همه میلیو سختی ی شوک ی ه 

ناشی از  رگیر  مانند سوریه یمن آفریقا  مررز  جمهمور  رنیمو  ر بحمث  مورراسمی     

سو ا  جنوبی ی خشونت شمدید علیمه ریهینییمایی رمه بمه جسمتجو  مکمانی اممن یار          

هوایی ره  ییا آشفتیی شدید اقتصا   ی سیاسی  ر ینزیئم تغییرات آب اند بنیم ش شدا

 اندمتحدا شدامنجر به مهاجرت  ر موزامبیک فیلیپین چین هند ی ایاالت
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 های واگیربیماری. 13-6

ا نرسمیدا  نظ  جهانی را تغییر  ا ا است. میراث این بیمار  هنوز از را 19بیمار  روید 

همایی بمرا    رنند محدی یتمداخله جویی بیشتر  را اعمال می ها ها سیاستاست.  یلت

شمو  شمیوع بیممار  ررینما ییمریس      شهریندا   ر شمهر رشمورها  مختلم، اعممال ممی     

ها  بهداشتی را  ر تمام رشمورها  جهما  بمزرگ ی روچمک نشما   ا ،      شکنندگی سیست 

تمرین   ا  ی این سخت ها  مالی قرارن بخش  ر بو جهها  مالی را برا  ایتدریج بو جهبه

 آزمایش ریش ری  جها  از زما  ررو  بزرگ است.

 

 جمعیت. 14-6

توجهی از مر م  ر حال حررت از زیر آستانه فقر بمه خمط طبقمه متوسمط بمه  لیمل       تعدا  قابل

آیمد. رشمد   عنوا  رشتوانه قدرت ملی رشورها حسماب ممی  گستر گی اقتصا   هستند. جمعیت به

صنعتی ری بمه باالسمت ایمن  ر حمالی اسمت رمه رشمد جمعیمت  ر         سنی جمعیت  ر رشورها  

تنهما  ارا   سماز  نمه  یافته بیشتر اسمت. جمعیمت زیما  رشمور را قما ر ممی      رشورها  رمتر توسعه

هما  مختلم، اقتصما   نیمز نیمری  انسمانی       نیریها  مسلح قدرتمند باشد. همچنین برا  فعالیت

 ا ایجما  خواهمد رمر . جمعیمت ریوسمته از      اشته باشد؛ اما خیلی مهم  نیسمت جمعیمت قمدرت ر    

ها  مور بررسی  ر بحث اقتدار ی سیاست بمو ا اسمت. بمازییرا  ی رنشمیرا  سیاسمی بمه       ردیدا

 رنند ره رمیت ی ریفیت آنچه نقشی  ر افزایش یا راهش اقتمدار ملمی  جمعیت از ا  منظر توجه می

دارثر   یعنمی جمعیتمی رمه حم    شمو رشور  ار .  ر بعد رمیتی از اندازا مناسب جمعیت صحبت می

ه رند ی به لحاظ ریفی یحمدت ی انسمجام  اخلمی، موازنم     رآمد سرانه ی رفاا اقتصا   را فراه  می

 . 108 :1397نخرمشا  ی همکارا ، سیاسی  ر  ری  سیست  ی ذاتاً سازگار با سیست  سیاسی باشد 

 

 ساختاری-سازی تفسيری. مدل7

تفسیر  -ساز  ساختار الملل از ریش مدلبینبرا  طراحی مدل ایلیه آیندا نظام 

ها  ارتشمافی طراحمی   تفسیر  یکی از ریش-ساز  ساختار استفا ا شدا است. مدل
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  مطمرح ی توسمط سمیج    1974مدل  ر مدیریت است ره ایدا ایلیه آ  توسط یارفیلد ن

ساز  رمه ریابمط ریچیمدا بمین     خبرگا  را قا ر می ISM  معرفی گر ید. رییکر  1977ن

گیر ، ترسی  رنند. ایمن ریش  تعدا  زیا   از عناصر را  ر یک موقعیت ریچیدا تصمی 

رنمد.  ر ایمن   ها عمل می هی به ریچیدگی ریابط میا  سازابرا  نظ  بخشید  ی جهت

ها   ییر، ترتیب ی جهت ریابط ریچیمدا میما    ریش با تحلیل تأثیر یک سازا بر سازا

هما غلبمه   یسمیله بمر ریچیمدگی ریابمط بمین سمازا      ها  یک سیست  بررسی ی بدینسازا

 . 47: 1398نآذر ی همکارا ، شو می

هما  متفمایت   ا  از سازااین ریش یک فرایند یا گیر  تعاملی است ره  ر آ  مجموعه

ریش شوند.  ریاقع بما اسمتفا ا از ایمن    مند ی جامع، ساختار هی می ر قالب یک مدل نظام

هما را  تموا  ریابمط سمازا   شو .  ر این ریش ممی ها بررسی میتأثیر یک سازا بر سایر سازا

ها را براساس ها ارائه رر  ی  رنهایت سازازاتفسیر  از سا-شناسایی رر  ی مدلی ساختار 

ها  مور بررسی جهت ارائه مدل ایلیمه  بند  نمو . سازاقدرت نفوذ ی میزا  یابستیی طبقه

 ، D03 ، جمعیمت ن D02ریسم  ن  ، تریD01بشمر ن الململ عبارتنمد از: حقموق    آیندا نظام بین

ت  ، تغییممراD06 ، قممدرت نظممامی نD05 ، قممدرت سیاسممی نD04المللممی ننها همما  بممین

نممایر  ف ، گسممترش D09شممد  ن ، جهممانیD08 ، مهمماجرت ی تابعیممت نD07یهمموایی نآب

ا  هما  منطقمه   ،  رگیمر  D12 ، قمدرت اقتصما   ن  D11ها  رشتارجمعی ن ، سمحD10ن

  .D15 ، قدرت فرهنیی نD14ها  یاگیر ن ، بیمار D13ن

 

 1تشکیل ماتريس خودتعاملي ساختاری. 7-1

-سماز  سماختار   نخسمتین مماتریس  ر ممدل    )SSIM( 2ماتریس خو تعاملی سماختار  

هما مبتنمی بمر  یمدگاا     تفسیر  است. از این ماتریس برا  شناسایی ریابط  رینی شماخ  

 هد یک متغیر بمر رمدام   آمدا  ر این گام نشا  می ستبهشو . ماتریس خبرگا  استفا ا می

                                        
1. Structural Self-Interaction Matrix, SSIM 

2. Structural Self-Interaction Matrix, SSIM 
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طور مرسموم بمرا  شناسمایی الیمو      رذیر . بهمتغیرها تأثیر  ار  ی از ردام متغیرها تأثیر می

 شو .استفا ا می 2جدیل ریابط عناصر از نما هایی مانند 
 

 ر بیان رابطه متغیرهاها و عالئم مورداستفاده دحالت 2جدول 

 V A X O نماد

 عدم یجو  رابطه رابطه  یسویه تأثیر  ار  iبر  jمتغیر  تأثیر  ار  jبر  iمتغیر  رابطه
 

ها بما اسمتفا ا   ها  مطالعه ی مقایسه آ ماتریس خو تعاملی ساختار  از ابعا  ی شاخ 

سماز   شو . اطمعات حاصله بر اساس متمد ممدل  از چهار حالت ریابط مفهومی تشکیل می

بنممد  ی ممماتریس خو تعمماملی سمماختار  نهممایی تشممکیل       جمممعسمماختار  تفسممیر 

 . با توجه به عمئ  مندرج  ر  28: 1392ناصغررور، گر  می

 خواهد بو . 3جدیل صورت ماتریس خو تعاملی ساختار  به  جدیل
 SSIMماتريس خودتعاملي ساختاری  3جدول 

Main D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D13 D14 D15 

D01 
 

X V A A O A X A A A A A V A 

D02 
  

V A A A A X A A A A A V A 

D03 
   

A O A A A A A A A A X A 

D04 
    

A A V O X V V A V V A 

D05 
     

X V V V V V X V V X 

D06 
      

V V V V V X V V O 

D07 
       

V A X A A A V A 

D08 
        

A A A A A V A 

D09 
         

V V A V V A 

D10 
          

X A X V O 

D11 
           

A X O A 

D12 
            

V V X 

D13 
             

V A 

D14 
              

A 

D15 
               

رمذیر .  تمأثیر ممی  ار ی معیارهمایی اسمت رمه از آ     ها شامل خو  معیم مجموعه خریجی

گذارنمد. سمپس   ها شامل خو  معیار ی معیارهایی است ره بر آ  تمأثیر ممی  مجموعه یری  

 شو .مجموعه ریابط  یطرفه معیارها مشخ  می
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هما  شمامل متغیرهمایی اسمت رمه از      مجموعه  ستیابی نخریجی یا اثرگذار   iC برا  متغیر

هما  شمامل   نیماز نیری   یما اثررمذیر    سمید. مجموعمه رمیش   هما ر توا  به آ می iCطریق متغیر 

 رسید. رس از تعیمین مجموعمه  سمتیابی ی    iCتوا  به متغیر ها میمتغیرهایی است ره از طریق آ 

شو . ایلین متغیر  ره اشمتراک  ی مجموعمه   نیاز، اشتراک  ی مجموعه حساب میمجموعه ریش

 این عناصمر سمطح  اشد، سطح ایل خواهد بو ؛ بنمابر ها  ببرابر با مجموعه قابل  ستیابی نخریجی

ح آ  ایل بیشترین تأثیررذیر  را  ر مدل خواهند  اشت. رس از تعیین سمطح، معیمار  رمه سمط    

ها را تشمکیل  ها ی خریجیمعلوم شدا از تمامی مجموعه حذف رر ا ی مجد اً مجموعه یری  

 . 42نهما : آید  ا ا ی سطح متغیر بعد  به  ست می

خسمت قمرار   ن   ر سمطح  D14ها  یاگیمر ن   ی بیمار D03این متغیرها  جمعیت نبنابر

شموند ی مجموعمه    ار . رس از شناسایی متغیر نها   سطح ایل این متغیر نها  حمذف ممی  

شو . مجموعمه  ها بدی   ر نظر گرفتن متغیرها  سطح ایل محاسبه میها ی خریجییری  

عنموا   هما باشمد بمه   ها برابمر مجموعمه یری    آ مشترک شناسایی ی متغیرهایی ره اشتراک 

متغیرها  حقوق  ISMه خریجی محاسبات شوند. با توجه بمتغیرها  سطح  یم انتخاب می

    ر سطح  ی قرار  ارند.D08  ی مهاجرت ی تابعیت نD02 ، تریریس  نD01بشر ن

رجمعی ها  رشتا ، سمحD10 ، گسترش فنایر  نD07یهوایی نمتغیرها  تغییرات آب

    ر سطح سه قرار  ارند.D13ا  نها  منطقه  ی  رگیر D11ن

 هار قرار  ارند.   ر سطح چD09شد  ن  ی جهانیD04المللی نمتغیرها  نها ها  بین

  ی قدرت D12 ، قدرت اقتصا   نD06 ، قدرت نظامی نD05متغیرها  قدرت سیاسی ن

    ر سطح رنج قرار  ارند.D15فرهنیی ن

نمایش  ا ا شدا است.  ر ایمن   1شدا  ر شکل سطوح متغیرها  شناسایی الیو  نهایی

نیارا فقط ریابط معنا ار عناصر هر سطح بر عناصر سطح زیرین ی همچنین ریابمط  رینمی   

 معنا ار عناصر هر سطر  ر نظر گرفته شدا است.

اصمر  عنوا  عنآمدا قدرت سیاسی، نظامی، اقتصا   ی فرهنیی به ست براساس نتایج به

شد  تأثیر مستقی   ارنمد. نها هما    المللی ی جهانیزیربنایی الیو هستند ره بر نها ها  بین
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هما   یهموایی، گسمترش فنمایر ، سممح    شمد  نیمز بمر تغییمرات آب    المللی ی جهمانی بین

گذارند. به هممین ترتیمب ایمن عواممل نیمز بمر       ا  اثر میها  منطقهرشتارجمعی ی  رگیر 

هما   گذارنمد.  رنهایمت نیمز بیممار     ی مهاجرت ی تابعیمت اثمر ممی    حقوق بشر، تریریس 

 یاگیر ار ی جمعیت  ستخوش تغییرات خواهند شد.

 

 (MICMACوابستگي )نمودار -تحلیل قدرت نفوذ .2-7

وح   ریابط متقابل ی تأثیرگذار  بمین معیارهما ی ارتبماط معیارهما  سمط     ISM ر مدل ن

یسمیله  گیمر  بمه  ر فضا  تصمی وجب  رک بهتخوبی نشا   ا ا شدا است ره ممختل، به

شو . برا  تعیین معیارها  رلید  قدرت نفوذ ی یابستیی معیارهما  ر مماتریس   مدیرا  می

متغیرهما  آینمدا نظمام     یابسمتیی بمرا   -شمو . نممو ار قمدرت    سترسی نهایی تشکیل می

  هد.را نشا  می 1شکل الملل  ر بین

 

  سترش  ناوری

  م يت

  درت  رهن ي

های در يری

 ایمن قه

  درت نظامي

  قو  بشر تيم ا رت و تاب 

 رداريوا  یهایماريب

  درت ا ت ادی

 شدني  ان

 ترور سم

 وهوا يت ييرات  ب
های س  

 يکشتار م 

  درت سياسي

 المللين ادهای بين

 
 للالمالگوی آينده نظام بین 1شکل 
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 المللقدرت نفوذ و میزان وابستگي متغیرهای آينده نظام بین 4جدول 
 س ح  درت نفوذ ميزان وابست ي مت يرهای پژوهش

 D01  13 5 2حقوق بشر ن

 D02  13 5 2تریریس  ن

 D03  15 2 1جمعیت ن

 D04  6 11 4المللی ننها ها  بین

 D05  4 15 5قدرت سیاسی ن

 D06  4 15 5قدرت نظامی ن

 D07  10 9 3یهوایی نتغییرات آب

 D08  13 5 2مهاجرت ی تابعیت ن

 D09  6 11 4شد  نجهانی

 D10  10 9 3گسترش فنایر  ن

 D11  10 9 3ها  رشتارجمعی نسمح

 D12  4 15 5قدرت اقتصا   ن

 D13  10 9 3ا  نها  منطقه رگیر 

 D14  15 2 1ها  یاگیر نبیمار 

 D15  4 15 5قدرت فرهنیی ن

 
 مک(-نمودار قدرت نفوذ و میزان وابستگي )خروجي میک 2شکل 



355                                                 1401، تابستا  44از ه ، شمارة فصلنامة علمی امنیت ملی، سال  ی 

 

توا   ستیاا مختصاتی تعریم، رمر  ی آ    بر اساس قدرت یابستیی ی نفوذ متغیرها، می

یا را به چهار قسمت مسای  تقسی  نمو .  ر این رمژیهش، گریهمی از متغیرهما  ر زیرگمر    

بعمد    زیا  ی یابستیی رمی  ارنمد.  ر  سمتة   محرک قرار گرفتند، این متغیرها قدرت نفوذ

تواننمد  اند ی رمتر ممی وسعة محصولتا  نتایج فرایند گونهمتغیرها  یابسته قرار  ارند ره به

 ساز متغیرها   ییر شوند.زمینه

  قل تقسی ر این تحلیل متغیرها به چهار گریا خو مختار، یابسته، ریوند  نرابط  ی مست

 .شوندمی

متغیرها  خو مختار میزا  یابسمتیی ی قمدرت همدایت رممی  ارنمد ایمن        :1خودمختار

شموند زیمرا  ارا  اتصماالت ضمعی، بما سیسمت  هسمتند.        معیارها عموماً از سیست  جدا می

 .شو تغییر   ر این متغیرها باعث تغییر جد   ر سیست  نمی

متغیرهما   متغیرها  یابسته  ارا  یابستیی قو  ی هدایت ضمعی، هسمتند ایمن    :2وابسته

 .اصوالً تأثیررذیر  باال ی تأثیرگذار  رمی ری  سیست   ارند

 ییمر  عبمارتی باشمند بمه  متغیرها  مستقل  ارا  یابستیی ر  ی هدایت باال ممی  :3مستقل

 .ها  این متغیرها استتأثیرگذار  باال ی تأثیررذیر  ر  از ییژگی

قدرت همدایت بماال برخور ارنمد    متغیرها  رابط یا ریوند  از یابستیی باال ی  :4پیوندی

به عبارتی تأثیرگذار  ی تأثیررذیر  این معیارها بسیار باالست ی هر تغییر روچکی بمر ری   

 .شو این متغیرها باعث تغییرات اساسی  ر سیست  می

 متغیرها   ر سطح  ی قرار  ارند.

  ر سطح چهار قرار  ارند.

  ر سطح رنج قرار  ارند.

                                        
1. Autonomous variables  

2. Dependent variables 

3. Independent variables 

4. Linkage variables 
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 ، قمدرت نظمامی   D05یابستیی متغیرها  قدرت سیاسمی ن -فوذبراساس نمو ار قدرت ن

  قمدرت نفموذ بماالیی  اشمته ی     D15  ی قمدرت فرهنیمی ن  D12 ، قدرت اقتصما   ن D06ن

تأثیررذیر  رمی  ارند ی  ر ناحیه متغیرها  مستقل قرار گرفته اسمت. متغیرهما  جمعیمت    

  ی مهماجرت ی  D02 ، تریریسم  ن D01 ، حقموق بشمر ن  D14هما  یاگیمر ن   ، بیمار D03ن

  نیز از یابستیی باال اما نفموذ انمدری برخمور ار هسمتند بنمابراین متغیرهما        D08تابعیت ن

 ، D10 ، گسترش فنمایر  ن D07یهوایی نشوند. متغیرها  تغییرات آبیابسته محسوب می

  D04المللمی ن  ، نها ها  بینD13ا  نها  منطقه  ی  رگیر D11ها  رشتارجمعی نسمح

  قدرت نفموذ ی میمزا  یابسمتیی مشمابهی  ارنمد بنمابراین متغیرهما         D09شد  ننیی جها

ریوند  هستند. الزم به تذرر است هیچ متغیر  نیز  ر ربع ایل یعنی ناحیه خو مختار قمرار  

 نیرفته است.

 

  يرینتيجه .8

بما   الملل بو . مطمابق ها  مؤثر بر ساختار نظام بینانداز ریشرا هدف مقاله بررسی چش 

گرایمی ی از ریش تحلیلمی   آنچه  ر ابتدا  مقاله مطمرح شمد از چمارچوب فکمر  نویاقمع     

شمو   ی برنامه میک مک استفا ا شد. استنتاجی ره از این رمژیهش یافمت ممی    ISMتوصیفی 

الململ، عواممل سیاسمی،    هما  جدیمد بمه تحموالت نظمام بمین      این است ره با یری  ریشرا 

عاممل   15ین اثرگمذار  ی رمتمرین اثررمذیر  را از بمین     اقتصا  ، نظامی ی فرهنیی بیشمتر 

شدا  ارند. عواممل بیممار  یاگیمر ار ی جمعیمت رمتمرین اثرگمذار  ی بیشمترین        شناسایی

المللی ی رشمد تبما الت تجمار  اقتصما   سیاسمی      اند. با تحوالت بیناثررذیر  را رذیرفته

ممدت ی  ت خمو  را  ر روتماا  اند؛ ی تمأثیرا نظامی باعث ردیدار شد  جریانات مختل، شدا

انمد  الملل بمه یقموع ریوسمته   هایی ره  ر عرصه بیناند. ریشرا مدت ی بلندمدت گذاشتهمیا 

ها  بمزرگ بمو ا اسمت زیمرا  رصمد زیما   از حجم  تبما الت         بیشتر تحت رنترل قدرت

لمد  هما  اثرگمذار مو  ها  اثررمذیر از محمرک  اند. ریشرا اقتصا   سیاسی را  ر اختیار  اشته

الململ را تحمت تمأثیر خمو ش قمرار  همد.       تواند ساختار نظام بینشوند ی  ر مقطعی میمی
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ها مؤثر هستند ی  ر تمش هستند منافع ی رشورها برحسب توانمند  قدرت  ر این ریشرا 

ها  ها ی رنشالمللی بر هدفامنیت خو  را  ر این ساختار بهبو  ببخشند. ساختار نظام بین

بری  رمه سماختار   ره به اهمیت این عوامل ری میتأثیر بسزایی  ار  هنیامیسیاست خارجی 

هما  اساسمی ی بنیما   شمو . تشمکیل      مزبور  ستخوش یک سلسله تغییمرات ی  گرگمونی  

هما  مقتمدر ضممن    ها ی انسجام بلوری ی ظهمور  یلمت  ها ی از میا  رفتن همبستییقدرت

طمور نمونمه، گسمترش    هممراا  ار . بمه  ها  جدید خطرهایی را نیز بمه  فراه  رر   فرصت

ها  خوبی را ارائمه  ا ا اسمت   المللی فرصتفنّایر  هرچند  ر بسیار  ابعا   ر عرصه بین

لیکن گسترش این فنّایر   ر بعد تسلیحات تأثیرات مخربی بمر زنمدگی افمرا   ر سرتاسمر     

 جها  خواهد گذاشت.
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 - ها  بمزرگ  ر ممدیریت   ، الیو  رفتار  قدرت 1395نمحمدرضا، مسل ،   هشیر ، گلستا ؛

نامه علوم سیاسمی، سمال یماز ه  شممارا     ندقطبی رژیهشچ –المللی  ر نظام تک ها  بینبحرا 

 سوم،

 ،نامه سیاسمت   یلت، فصل –ها  ملت ییژا الملل ی رارحول  ر نظام بین، ت 1380ن سیمبر، رضا

 ،3خارجی س، سال رانز ه ،  یرا  ه ، شمارا 

 نیا  ریدایش موج رنج  نشا  ،1399بهنام، ارسم ، ن نشین، شهریز ی، یریلی؛ قربانی شیخشریعتی

 را سی ی هشت نامه امنیت ملی، سال  ه ، شما، فصلالمللی  ر غرب آسیاتریریس  بین

 نامه ها  راهبر   حکمرانی با گسترش فضا  سایبر ، فصل ، چالش1398ریا  خواا، احسا ، ن

 امنیت ملی، سال نه ، شمارا سی ی چهارم

 یه و آمريکاا جنگ سرد نوين در روابط روس،  1392ن بخش، منصور،جها  محبی نیا، صالحی؛ ،

 ،24شمارا  6،  یرا المللرژیهشنامه ریابط بین

 ، بمه تضما ها  همویتی  ر خایرمیانمه،      یئمورلیتیکی رقابمت   تسمر   ، 1393ن عبماس،  مصلی نژا

 راییز شمارا سوم،  یرا سوم، سیاست جهانی، نامهفصل

 

 منابع انگلیسي. ب
 Gardas, B. B., Raut, R. D., Cheikhrouhou, N., & Narkhede, B. E. (2019). A hybrid 

decision support system for analyzing challenges of the agricultural supply chain. 

Sustainable Production and Consumption, 18, 19-32. 



359                                                 1401، تابستا  44از ه ، شمارة فصلنامة علمی امنیت ملی، سال  ی 

 

 Hoffman, S. (1961). “ International Systems and International Law”, in Hoffman, 

The State of War: Essays on the Theory and Practice of International Politics. New 

York: Praeger 

 Kaplan, M.A. (2005). System and Process in International Politics. ECPR press. 

 Kumar, A., & Dixit, G. (2018). An analysis of barriers affecting the 

implementation of e-waste management practices in India: A novel ISM-

DEMATEL approach. Sustainable Production and Consumption, 14, 36-52. 

 Rajput, S., & Singh, S. P. (2018). Identifying Industry 4.0 IoT enablers by 

integrated PCA-ISM-DEMATEL approach. Management Decision. 

 Sage A. P.; Interpretive structural modeling: Methodology for large-scale systems; 

New York, NY: McGraw-Hil, 1977. 

 Waltz, K.N. (1979). Theory of International Politics. Reading, Mass: Addison-

Wesley Pub.Co. 

 Wang, L., Cao, Q., & Zhou, L. (2018). Research on the influencing factors in coal 

mine production safety based on the combination of DEMATEL and ISM. Safety 

science, 103, 51-61. 

 Warfield, J. N. (1974). Developing interconnection matrices in structural 

modeling. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, (1), 81-87. 

 Zhou DQ, Ling ZL, Li HW (2006). A Study of the System's Hierarchical Structure 

Through Integration of DEMATEL and ISM. Paper presented at the Machine 

Learning and Cybernetics, Dalian, China. 

 

 استناد به اينترنتج. 

  1400ن2020، المنظمیه الدیلیه للهجرا، 2020تقریرالهجرا فی العال  لعام  

 1400ن 2014ن تغیر المنا ، تغیرالمنا  التخفی، م  

  ،1400ن1386علی صباغیا ، قدرت سیاسی  

  ،1400ن 1388موحد، علی، نقش قدرت فرهنیی  ر سیاست خارجی  
 Holeti, KJ ،problem of change, 1988, www.files.ethz.ch/ir (1400) 

 



 
 


