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چکيده
امنیت بنیادیترین نیاز هر جامعه و مهمترین عامل دوام زندگی اجتمااعی اتاتآ آماایر تارزمین باه
تنظیم رابطهی میان انسان ،فضا و فعالیتهای انسان در فضا بهمنظور بهره برداری منطقی از جمیع امکاناا،،
علم و تجربه در طول زمان برای نیل به اهداف و اتتراتژیهای ملی میپردازدآ جنوب شرق ایران به لحاا
جایگاه نظامی میتواند در اتخاذ اتتراتژیهای امنیت ملی و منطقهای نقر ویژهای برای ایران ایفاا نمایاد و
آن را از توان و قابلیت تحرک میان اقیانوتای ،در فعالیاتهاای نظاامی ،تجااری ،علمای و اقت اادی دریاا
برخوردار کندآ هدف این مقاله ،شناتایی و اولویتبندی عوامل اتتراتژیک مؤثر بر آمایر تارزمین منطقاه
جنوب شرق ایران از منظر امنیت ملی اتتآ جامعه آماری شامل مساوولین و مقاماا ،کراوری و لراگری
متولی آمایر و امنیت ،به تعداد  052نفر میباشد که به روش نمونه گیری ت ادفی طبقاتی انجام شده اتتآ
نوع پژوهر ،کاربردی و روش پژوهر ،توصیفی – تحلیلی اتتآ نتایج تجزیه تحلیل آماری در رتبهبنادی
حاصل از آزمون فریدمن مبین تأثیر عوامل زیر بهعنوان عوامل اتتراتژیک مؤثر بر امنیت منطقه جنوب شرق
ایران اتت :مدیریت ترزمین با میانگین رتبه  ،4فعالیتهای اقت ادی(تطح رفاه عمومی) باا میاانگین رتباه
 ، 07.2انسان(جمعیت) با میانگین رتبه  070.و فضا با میانگین رتبه 1آ
کليد واژهها :مديريت سرزمین ،جمعیت ها ،فضا ،اقتصاد ،آمايش سرزمین ،امنیت ملي ،جنوب شرق ايران

1آ دانریار و عضو هیوت علمی دافوس آجا Mohamad22b@gmail.com

مقدمه
امنیت بنیادی ترین نیاز هر جامعه و مهمترین عامال دوام زنادگی اجتمااعی اتاتآ هار
کرور محیط امنیتی خود را در عرصه جهانی ،منطقهای و داخلی بر اتااس اهاداف ،مناافع،
ارزشهای اتاتی و میزان قدر ،آن تعریف ماینمایادآ درک صاحیح از محایط امنیتای و
تاختار قدر ،و رقابت موجود در آن بیرترین تاثیر را بر شاکل تیاتاتهاای امنیتای هار
ف لنامه علمی مطالعا ،مدیریت راهبردی دفاع ملی ،تال توم ،شماره  ،10زمستان 1231

کرور دارد و این ذهنیت ها و رویکرد نسبت به مباحث امنیتی در ت میم تازی و عملکارد
نظام تیاتی و تدوین راهبرد امنیت ملّی مؤثر اتت

(مجموعه مقاال ،دومین کنگاره انجمان وپوپلتیاک

ایران)45 :1214 ،آ
آمایر ترزمین به تنظیم رابطهی میاان انساان ،فضاا و فعالیاتهاای انساان در فضاا،
بهمنظور بهره برداری منطقی از جمیع امکاناا ،،علام و تجرباه در طاول زماان مایپاردازد
(چوخاچی زاده مقدم).3 :1211 ،آ
در حقیقت آمایر عبار ،از تازماندهی مطلوب فضا برای نیل به اهداف و راهبردهای
جامع ملّی اتت و در راتتای تحقق آرمانهای جامعه انجام میگیردآ
با عنایت به اینکه منظور از آمایر ،تعیین چارچوب بلند مد ،تنظیم برنامههای توتاعه
اتت و حکومت اتالمی به دنبال تحقق عدل و قساط در جامعاه مایباشاد پاه هادف از
آمایر تازماندهی مطلوب فضا و ایجاد زمینه عدل و قسط اتتآ این نیازهاا ممکان اتات
در برگیرنده ی جنبههای اقت ادی ،تیاتی ،اجتماعی -فرهنگای ،دفااعی ،امنیتای ،علمای و
فناورانه باشدآ مساپل و محورهایی که آمایر ترزمین با آن مواجه بوده و بدنبال ارزیاابی و
توتعه منطقهای یا ملّی آن میباشد عبارتند از:
الفآ عدم توجه به مالحظا ،دفاعی امنیتی در برنامهریزیهای ملّی و منطقهای؛
بآ تمرکز ترمایه در مناطق خاصّی از کرور؛
پآ تخریب بخری از منابع طبیعی و محیط زیست؛
،آ قوم گرایی و مذهب گرایی؛
ثآ مهاجر ،بی رویه از روتتاها به شهرها؛
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جآ رشد انفجاری در جمعّیت شهری؛

چآ تمرکز توانمندیها و نوآوریها در شهرهای بزرگ؛
حآ رشد بی رویه مراکز اتتان و ناتوانی در مهار حاشیه نرینی؛
خآ تردید نابرابریها در تطح زندگی و شیوه معیرت شهرها؛
دآ عدم تعادل میان توتعههای شهری در تطوح مختلفآ
از آنجا که موقعیت وپوپلیتیکی ،ترکیب قومی و وضعیت تااریخی جناوب شارق ایاران
شرایط پیچیدهای را به لحا امنیتی شکل داده اتتآ
عوامل اصلی ناامنی این منطقه عبارتست از:
الفآ وجود مرز آبی با دریای عمان و مرزهای خرکی با پاکستان؛
بآ عدم کنترل صحیح و دقیق مرز و خروج بی رویه از مرز؛
جآ فقدان بازار کار داخلی جهت جذب نیروها و وجود اجناس قاچاق و مواد مخادر در
کرورهای همسایه؛
چآ حضور قاچاقچیان بینالمللی در حاشیه نوار مرزی؛
حآ فقر فرهنگی حاکم بر منطقه و فعالیتهاا و محرومیاتهاای اجتمااعی اعماال شاده
توتط تیستم اداری و تیاتی کرور؛
خآ توء اتتفاده نخبگان قومی بلوچ در خارج از مرزهاای ملّای و دامان زدن و مطارح
کردن اختالفا ،قومی؛

مقاله پژوهری :شناتایی و اولویتبندی عوامل راهبردی مؤثر بر آمایر ترزمین از منظر امنیت ملی

البته میتوان به آنها عوامل دیگری نیز اضافه نمودآ

دآ وجود شکاف های ماذهبی و تارمایه گاذاری و تبلی اا ،کراورهای تانی ماذهب
همچون عربستان با تاتیه مدارتی با گرایرهای وهابی؛
ذآ وفور تالحهای جنگی و خرید و فروش آن؛
رآ حوادث طبیعی از جمله تیل و خرکسالی؛
زآ حضور ارتر آمریکا در مرزهای شرقی کرور وآآآآ ؛
سآ حضور افاغنه در این منطقهآ
جنوب شرق ایران به لحا جایگاه نظامی میتواند در اتخاذ راهباردهاای بحاری نقار
ویژهای برای ایران ایفا نماید و آنرا از توان و قابلیت تحرک میان اقیانوتی ،در فعالیاتهاای
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نظامی ،تجاری ،علمی و اقت ادی دریا برخوردار نمایدآ اهمیت و ضارور ،ایان مقالاه باه
شرح زیر میباشد:
الفآ تفکر رویم تلطه بر جهان مبنی بر کوچک کردن کرورهای بزرگ اتات ،تفکیاک
تازی قومی ،جدا تازی مذهبی ،اختالف بین مناطق و تحریک جریانا ،قاومی ،ماذهبی و
تیاتی در دتتور کار آنها قرار داردآ لذا تاطح پااپین شااخ

هاای اجتمااعی ،اقت اادی،

ف لنامه علمی مطالعا ،مدیریت راهبردی دفاع ملی ،تال توم ،شماره  ،10زمستان 1231

فرهنگی تیاتی منطقه مذکور ،تعامل آنها با ثبا ،و تهدیدا ،کراورهاای فارا منطقاهای و
منطقه ای موجب آن گردیده اتت که شناتایی و اولویتبنادی عوامال راهباردی ماؤثر بار
آمایر ترزمین منطقه جنوب شرق ایران از منظر امنیت ملی در اولویت مطالعا ،قرار گیرد
تا از آن طریق بتوان با ترخی

و پیراگیری از رخادادهای ناپایادار کنناده امنیات ملّای و

منطقهای نسبت به انسجام اجتماعی ،تعادل منطقه ای و رفع محرومیت و کوتاه نمودن دتت
بدخواهان از مناطق مرزی بویژه جنوب شرق کرور اقداما ،بموقع معمول داشتآ
بآ موقعیت وپوپلیتیک جنوب شارق ایاران باا همجاواری باا کراورهاای پاکساتان و
اف انستان و قرار گرفتن در مسیر دتترتی باا آبهاای آزاد جهاان بارای کراورهای آتایای
مرکزی و اف انستان و آآآ جایگاه ویژهای را برای گسترش مباادال ،منطقاهای و باینالمللای
ایران فراهم کرده اتتآ
اولویت های امنیتی جنوب شرق از جمله :وجود مرز آبای باا دریاای عماان و مرزهاای
خرکی با پاکستان ،عدم کنترل صحیح و دقیق مرز و خروج بی رویه از مارز ،فقادان باازار
کار داخلی جهت جذب نیروها ،وجود اجناس قاچاق و مواد مخدر در کرورهای همساایه،
حضور قاچاقچیان بینالمللی در حاشیه نوار مرزی ،فقر فرهنگی حاکم بر منطقه ،فعالیتهاا
و محرومیتهای اجتماعی اعمال شده توتط تیستم اداری و تیاتی کرور ،تاوء اتاتفاده
نخبگان قومی بلوچ در خارج از مرزهای ملّی و دامن زدن و مطرح کردن اختالفا ،قاومی،
وجود شکافهای مذهبی ،ترمایه گذاری و تبلی ا ،کرورهایی همچون عربساتان وآآآ ایان
منطقه را کانون رشد و توتعه کرور قرار میدهد که غفلات از آن باعاث ایجااد چاالر در
اقت اد و ارتباطا ،کرور در تطح محلی ،منطقهای و بینالمللای مایگاردد
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دومین کنگره انجمن وپوپلیتیک ایران)52 :1214 ،آ

(مجموعاه مقااال،

هدف این مقاله شناتایی و اولویتبندی عوامل راهبردی مؤثر بر آمایر ترزمین منطقا
جنوب شرق ایران از منظر امنیت ملی اتتآ محقق برای دتاتیابی باه ایان هادف و تاوال
پژوهر فرضییه زیر را مطرح نموده اتت  :بین آمایر ترزمین از منظر امنیت ملی و عوامل
راهبردی در منطقه جنوب شرق کرور رابطه معنیداری وجود داردآ
این مطالعه شناتایی و اولویتبندی عوامل راهبردی ماؤثر بار آماایر تارزمین در منطقاه
جنوب شرق ایران از منظر امنیت ملی اتتآ
پيشينه و سوابق تحقيق
 .2تقوایی و همکاران ( )1231در مقالهای با عنوان «تحلیل موانع و عوامل مؤثر در اجارای
طرحها و برنامه ریزی آمایری اتتان تهران» ،پژوهری را از نوع کاربردی ا توتعهای و
با روش توصیفی ا تحلیلی با تکنیک دلفی انجام داده اتتآ نتایج ایان پاژوهر نراان
داد ،عوامل مؤثر در رویکرد اجرای طرح آمایری اتتان تهران شامل :توجه باه قطبیات
تیاتی منطقه ،قطب رشد بودن اتتان تهران و قرارگیری در کریدورهای شرق به غرب
و شمال به جنوب و لزوم تعامل اتتان با مناطق همجوار اتت (تقوایی و همکاران)1231 ،آ
0آ عندلیب و مطوف ( )1211در مقالهای باا عناوان «توتاعه و امنیات در آماایر منااطق
مرزی ایران» و با هدف تبیین جایگاه آمایر مناطق مرزی در نظام برنامه ریزی کراور،

مقاله پژوهری :شناتایی و اولویتبندی عوامل راهبردی مؤثر بر آمایر ترزمین از منظر امنیت ملی

نظر به اینکه هر منطقهای نمی تواند منابع نامحدود داشته باشد ،بنابراین ،مسااله اتاتای

مطالعه گستردهای را به روش توصیفی تحلیلی انجام داده اتتآ نتیجه مطالعا ،ایراان
نران میدهد ،توتعه و امنیت منااطق مارزی الزم و ملازوم یکادیگر اتات ،همچناین
شد ،عدم تعادل منطقه ای میان مناطق مرزی و مناطق داخلی ایران بر توتعه ملی تاثیر
گذار اتتآبعبار ،دیگر ،اگر چه توتعه نیافتگی در مناطق مرزی که منجار باه نااامنی
میشود اثرا ،خود را بر توتعه نیافتگی و نا امنی در کال کراور مایگاذارد

(عنادلیب و

مطوف)1211 ،آ
2آ خنیفر ( )1213در مقالهای با عنوان «درآمدی بر مفهوم آماایر تارزمین و کاربردهاای
آن در ایران» ضمن بررتی این ابعاد و تاابقه جهاانی و باین المللای مسااله مادیریت
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آمایر ترزمین به تابقه آن در ایران پرداختهآ نتایج بررتی ایران ارایه تاوابق آماایر
ترزمین و نظام ترکیالتی تهیه طرح آمایر و نمودارهای آن و تپه جایگاه مادیریت
توتعه اجتماعی و آمایر ترزمین ایران اتتآ (خنیفر)1213 ،آ
4آ رنجبری ( )1235در مقالهای به « عوامل محیطای اثار گاذار بار آماایر تارزمین در اتاتان
گیالن» پرداخته اتتآ روش اصلی این تحقیق ،با توجاه باه ماهیات نظاری آن توصایفی-
ف لنامه علمی مطالعا ،مدیریت راهبردی دفاع ملی ،تال توم ،شماره  ،10زمستان 1231

تحلیلی اتتآ نتایج تحقیق بیانگر این مسیله اتت کاه پتانسایلهاای محیطای (آب فاراوان،
خاک حاصل خیز ،موقعیت تاحلی) موقعیت توریستی ،تاراکم بااالی جمعیات ،وضاعیت
اقت ادی اتتان با رویکرد صادرا ،،موقعیت ویوپلیتیکی ،شرایط زیست محیطی عوامل اثار
گذاری هستند که تاثیرا ،مثبت و منفی برای اتتان به بار میآورند که در نظار گارفتن ایان
موارد در آمایر اتتان بسیار ضروری اتت (رنجبری)1235 ،آ
5آ هدایتی ( )1234در مقالهای با عنوان «آمایر تارزمین و مادیریت مناابع آب؛ آماایر
منابع بهجای آمایر فعالیتها» به بررتی ت ییرا ،پوشر زماین در زیار حوضاههاای
خزری پرداختاه و در مرحلاه بعاد عوامال فراار بار مناابع آب توتاط روش

FANP

امتیازدهی ،در نرم افزار  IDRISIنقرهتازی و در نرم  Arc GISرویهامانادازی شاده و
وضعیت مدیریت منابع آب در هر زیر حوضه خزری مرخ

نماوده اتاتآ یافتاههاا

نتایج نران میدهد که در فاصله بین تاالهاای  0221تاا  ،0210زیرحوضاه تاالر باا
 01/31درصد بیرترین و زیرحوضه تفیدرود با  1/11درصد کمترین میزان ت ییرا ،را
در بین زیرحوضههای خزری داشتندآ هم چنین امتیازدهی نهایی مدیریت مناابع آب در
زیرحوضه های خزری نران می دهد که زیرحوضه ارس با  2/43311.امتیاز بیرترین و
زیرحوضه هراز قرهتو با  2/15110.امتیاز کمترین امتیااز را باه خاود اخت ااد داده
اتتآ از طرفی نتایج تعیین وابستگی ت ییرا ،پوشر زمین ناشی از آمایر تارزمین و
مدیریت منابع آب در زیرحوضاههاای خازری مراخ

مایکناد کاه  R-Squerdایان

وابستگی برابر با  2/145میباشد که نران از وابستگی نسبتا باالیی در این زمیناه اتات
(هدایتی)1234 ،آ
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1آ تجادی ( )1234در مقالهای با عنوان «آمایر ترزمین و امنیت» به روش توصیفی به ایان
نتیجه رتیده که :توتعه پایدار از طریق تداوم بخریدن به نظام بهارهبارداری از تارزمین،
تالش در توزیع متوازن فعالیتها ،حفظ قابلیتهای تولیدی زمین ،پاراکنر و تااماندهی
نظام اتتقرار جمعیت و توجه به بنیانهای ج رافیایی صور ،خواهد پذیرفت بنا بار ایان
میشوندآ رابطه بین امنیت ،فضا و فعالیت ،از مولفههاای اتاتای در طارحهاای آماایر
اتتآ اگر امنیت انسان و فعالیت ،در برنامه دفاعی کرور مورد توجه اتاتی واقاع نراود
ناپایداری اصلی ترین تهدید فیزیکی و عملکردی فضا خواهد باود باا توجاه باه ارتبااه
بخر دفاع با تایر بخرهای توتعه ملی به کارگیری مالحظاا ،پدافناد غیار عامال در
برنامه ریزی فضایی در زمان تهاجم بسیار ضروری میباشدآ
.آ طحانی ( )1232در مقالهای با عنوان «بررتی نقار آماایر تارزمینی در امنیات ملای
جمهوری اتالمی ایران» پرداخته اتتآ در این مقاله هدف از آمایر ترزمین در رابطه
با بخر دفاع اتتقرار بهینه ی واحدهای نظامی در فضا برای تأمین حداکثر قابلیت دفاع
و حداقل آتیبپذیری بیان شده و در نهایت نسبت به تبیین رابطه بین آمایر تارزمین
با معیارها و اصول امنیتی پرداخته اتتآ
تعريف مفاهيم و اصطالحات
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در برنامه ریز ی فضایی باید تماام بخراهای توتاعه ملای در ارتبااه باا همادیگر دیاده

امنیت ملي :پاتاداری از بقاای تیاتای و تارزمینی کراور ،تضامین بقاای ارگانیاک
(فیزیکی و جمعی ) مردم ،ایجاد شرایط الزم برای رفاه اقت ادی و تأمین و حفظ همااهنگی
میان اقوام و طوایف درون کروررا امنیت ملی گویند (تایق یزید)11:12..:،آ
آمايش سرزمین :آمایر ترزمین به تنظیم رابطه بین انسان ،فضا و فعالیتهای انسان در
فضا به منظور بهره برداری منطقی از جمیع امکانا ،در جهت بهبود وضعیت مادی و معنوی
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اجتماع براتاس ارزشهای اعتقادی با توجه به تاوابق فرهنگای و ابازار علام و تجرباه در
طول زمان میباشد1آ
قلمرو :واوه قلمرو 0عموماً مترادف با ترزمین آورده میشود به طوریکاه آن را ،پهناهای
ج رافیایی با مرزهای مرخ

که جنبه حقوقی حاکمیت را بدنهای فیزیکی مایبخراد و از

جهتی ویژه با مفهوم کرور 2در زبان فارتی مرابهت دارد ،بیان نمودهاند (مجتهدزاده)24:12.3 ،آ
ف لنامه علمی مطالعا ،مدیریت راهبردی دفاع ملی ،تال توم ،شماره  ،10زمستان 1231

مکاتب ،نظريهها و رويکردهای منتخب
نظريههاي کارکردي سرزمین
-

نظريه کارکرد فرهنگي :مایکل پاتیون 4کارکردهای عمدتاً فرهنگی را برای ترزمین و
یا شکل حقوقی -تیاتی آن یعنی «کرور» قاپل اتت و چناین نقال مایکناد کاه« :ماا
اکنون به این نکته پی بردهایم که برای بسیاری از مردم ،ترزمین تنها یک تهم یا بخر
اعطاء شده و تعریف شده از فضا و مکان نیست ،بلکاه مردماان مایتوانناد آنارا از ناو
بازتازی کرده و ب ور ،ایدهآل درآورندآ» (پاتیون)122 :1315 ،5آ

-

نظريه کارکرد سیاسي :در کنار این نظریه میتوان به نظریه کارکرد ترزمینی ویلیاامز و
اتمیت 1با رویکرد ناتیونالیزم نیز توجه نمود ،که بیان می دارناد :از دوران ناتایونالیزم
تاکنون یک ترزمین احتیاجاا ،فرهنگای و مناافع اجتمااعی نخبگاان ناتیونالیسات و
پیروان آنها را تأمین نموده اتت ،در حال حاضر توجاه از ت ییار عینای واقعیات یعنای
فضای اعطاء شده منحرف شده و باه تامت مفهاوم نظاری و انعطاافپاذیر تارزمین
حرکت نموده اتتآ میزان موفقیت آنها در این اقدام ،برابر تواناییهای آنها در تقویت
تعریف جدیدی از مکان و بازتازی محیطران به عنوان یک قلمرو تیاتی بوده اتات
(پاتیون)122 :1315 ،آ

1آ اتناد موجود در مجمع ترخی
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م لحت نظام مرتبط با مطالعا ،آمایر ترزمین
2. Territory
3. Country
4. Micheal،Pacione
5. M.Pacione
6. Williams & Smith

عوامل تأثیرگذار ژئوپلیتیک در سرزمین :عوامل تأثیرگذار وپوپلیتیک با در نظر گارفتن
مت یرها و ارزشهای ج رافیایی ترزمین (تاختار – کارکرد) عبارتند از:
ارزشها و عوامل جغرافیايي :بطور کلی ج رافیا تولیدکننده فرصتها و محدودیتهاا
برای زندگی انسانها میباشدآ انسانها تعی میکنند فرصتها را مورد اتتفاده قرار دهند و
فرصت تبدیل نموده و علیه آنها بکار گیرندآ
ارزشهاي ساختاري کالبدي :این ارزشها عبارتنداز :موقعیت اخت اصای یاا ریاضای،
(که نسبت به خط اتتوا و مبداء قراردادی کماان گریناویم مراخ

مایشاود) ،موقعیات

نسبی( این نوع موقعیت جایگاه یک مکان یا فضای ج رافیایی را نسبت به جها ،چهارگان
ج رافیایی (شمال ،جنوب ،شرق ،غرب) و نیز نسبت به عوامل مختلف و همچنین مکانهاا
و فضاهای دیگر و یا همجوار مرخ

میکند)آ

ارزشهاي ساختاري محتوايي :عناصار و تااختهای طبیعای ،ایان عناصار عبارتناد از:
کالبد ،اقلیم آب و هوا ،مکان و فضا ،خاک و پوشر گیاهیآ
ارزش های کارکردی مکان و فضاای ج رافیاایی :عبارتناد از کاارکرد تولیادی ،کاارکرد
فضایی ،کارکرد عاطفی و کارکرد قدتی (جانآامآ کالینز)0 :1212 ،آ
نظريههاي جغرافیا -فضا -مکان
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بر محدودیتها غلبه کنند و یا محدودیت های دیگران را چنانچه در موقعیت رقیب باشد به

 نظريه مکان از ديد رونالدد جانسدتون :رونالاد جانساتون ،1ج رافیادان انگلیسای ،درشناخت مکان ،ته عامل اصلی محیط طبیعی ،محیط انسانی و تاخت ماردم را در نظار
می گیردآ مطالعه کیفیت زندگی مردم یک مکان ،در داخال مجموعاهای از یاک محایط
طبیعی و انسان تاخت صور ،میگیردآ
-

نظريه راجع به فضا :مانوپل کاتتل ،0در اثر ارزشمند خود با عنوان (مسااپل شاهری)،
از فضا ،تعریف و تفسیری این چنین اراپه میدهد :فضا یک تولید ماادی در ارتبااه باا
1. R. Johnston
2. Manuel Castells

11.

تایر عوامل مادی اتتآ در بین تایر عوامل مادی خود انسان ،قرار گرفته اتت کاه در
داخل رواباط اجتمااعی ویاژه ،باه فضاا فارم کاارکرد و اعتباار اجتمااعی مایبخراد
(کاتتل)1212،آ
نظريه اجتماعي -فرهنگي
ف لنامه علمی مطالعا ،مدیریت راهبردی دفاع ملی ،تال توم ،شماره  ،10زمستان 1231

دیدگاه ماکه وبر دربارة ت ییر اجتماعی :وبار قاادر باود در نظاریاهاش در بااب ت ییار
اجتماعی برای این مفهوم نقر محوری قاپل شودآ بر اتاس نمونههای آرمانی وبر ،ته ناوع
اقتدار در زندگی اجتماعی وجود داردآ اولین شکل اقتدار تنتی اتت که با قواعاد و رتاوم
نظام فرهنگی کهن و با در نظر گرفتن عناصر دینی و تیاتی آن ،هماهنگ اتتآ
گذار از اقتدار تنتی به اقتدار عقالنی به آتانی صور ،نمیپذیرد و اغلاب باه کماک
مردانی که دارای اقتدار کاریزماتیک هستند ،تحقق می پذیردآ از نظر وبار ،یکپاارچگی نظاام
اجتماعی به واتطه اقتدار تحمیل میشودآ یکپاارچگی ،کاار نیروهاای مسالط در جامعاه و
مح ول طبقا ،مسلط اتتآ در عین حال وبر جنبرهای اعتراضی که نظام مساتقر را باه
مبارزه فرا خوانند ،به انتظار میکریدآ نیروهای معترض به واتطه نظم اجتماعی مسلطی کاه
در صدد ت ییر آن هستند پدید میآیدآ نظریه ت ییر اجتماعی وبر ،مایتواناد بارای هار ناوع
پیکره بندی اجتماعی ،از جمله برای نظامهای فرهنگی ،جوامع تیاتی یا تازمانهای مذهبی
و غیره کاربرد داشته باشد

(حرمتزاده)51 :1211 ،

( )2فرهنگ :2فرهنگ به معنی ادب ،تربیت و دانار ،علام ،معرفات ،مجموعاه آداب و
رتوم ،مجموعه علوم و معارف هنرهای یک قاوم اتات (معاین .)0523:12.1،فرهناگ عباار،
اتت از مجموعهای به هم پیوتته از باورها ،فضایل ارزشها ،آرمانهاا ،دانارهاا ،هنارهاا،
فنون ،آداب و اعمال جامعه
( )1جامعه :1جامعه ،مح ول گرد آمدن انسانها و کنرهای متقابل میان آنان اتت کاه
با هم زندگی می کنند و در رتیدن به هدف معینی با یکادیگر همکااری دارناد ،باه عاالوه
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1. Culture
2. Society

معیارها و مقررا ،تاده یا پیچیده بر روابط عادی آنها حاکم اتت و نهادها و تازمانهاایی،
تداوم و پایداری اجتماع آنان را تأمین میکندآ
( )9جمعیت :2نخستین عن ر تازنده نظام های اجتماعی – فرهنگی ،جمعیات اتات و
این اصطالح به طور کلی در برگیرنده تمام اعضای هر جامعه انسانی به عناوان یاک گاروه
( )1اقوام و نژادها  « :1وبر» بر باور مرابه داشتن گروه قومی در قالب تعریف «گروهی
که اعضایر نسبت به پیرینه تاریخی ،فرم فیزیکی ،آداب و رتوم و خاطرا ،مرترک بااور
مرابه و یا یکسان داشته باشندآ» (صباغپور)14. :1212 ،آ توجه «آدام کوپر» 2به گاروه قاومی ،در
قالب یک تازمان اجتماعی« :مقولهای بنیادی در تازمان اجتماعی که اتاس آن عضاویت و
تعلق مبتنی بر اشتراک در ریرههای تاریخی ،فرهنگی ،مذهبی و زبان اتتآ »
( )5دين :برخی از جوامع بزرگ ،تقریباً همگن و متجانه هستند ،اما بیرتر آنها ترکیبای
از اکثریتها و اقلیتهایی با زبانها ،مذاهب ،تانتهاا ،آداب و رتاوم ،عاادا ،اجتمااعی،
خواتتهها ،نفر،ها و شیوه هاای زنادگی هساتند ،کاه باعاث ایجااد تانرهاای داخلای و
بینالمللی میشوند (حیدری و همکاران)21.:1212 ،آ
( )1مذهب :1مذهب ،نظام مرترکی از اعتقادا ،و اعمال مربوه به مقدتا ،و محرما،
می باشد و این اعتقادا ،و اعمال ،تمام کسانی را که بدانهاا مای گروناد ،باه ناام جمعیّات
مؤمنین در امت معنوی واحدی گرد میآورد (امیل دورکیم)1.5:1315،5آ مذهب به منزله ایمان باه
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معین اتتآ

قوای مافو ق برر اتت که تیر خوی و شخ یت و زندگی برر را اداره و بازرتی مایکناد
(حجازی)04:1252 ،آ یکی از دانرمندان آزاد فکر فرانسوی میگویاد :ماذهب عباار ،اتات از
رابطه یا معامله یک روح مضمطر در کمال شاعور و اراده باا قادرتی مرماوز کاه احسااس
میکند با آن قدر ،بستگی داشته و ترنوشتر به دتت اوتت (لویی گارده)141 :12.2،آ

1. Population
2. Ethnics and Races
3. A.Kupper
4. Religion
5. E.Dorkim
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مذهب ،نوعی ایدپولووی اتت ،عقیده اتت و عواطف و اعمال خاد کاه ایان عقیاده
ایجاب میکند ،امّا ملّیت »شخ یت » اتت و خ ای

ممتازی که روح مرترک افارادی از

انسانهای هم تر نوشت را ایجاد می نمایدآ بنابراین رابط میان ملّیت و مذهب ،رابط میاان
شخ یت و عقیده اتت (مطهری)51 :12.5 ،آ

ف لنامه علمی مطالعا ،مدیریت راهبردی دفاع ملی ،تال توم ،شماره  ،10زمستان 1231

نظريهها و رويکردهاي اجتماعي -فرهنگي
یکی از جنبه های شگرف و پیچیده وجود آدمی روی آوری به تراکیل و توتاعه نظاام
اجتماعی و تیاتی اتتآ هر چند پیدایر و بسط نظام اجتماعی تا حدود زیاادی ناشای از
جنبههای مادی و جسم ی انسان اتت ولی اتاتا با جنبه روحی ،درونی و عقالنی او ارتباه
داردآ بنابراین ،شناخت ابعاد روحی و درونی انسان همزمان با شناخت جسامی و ماادی او،
برای شناخت نظام اجتماعی ،ضرور ،تام داردآ نظاام اجتمااعی در کلیات خاود تاه بعاد
اتاتی دارد که عبارتند از :اقت اد ،فرهنگ ،تیاتت و حکومتآ
در واقع ،فعالیت های مادی و تازمان اقت ادی جامعه نهادی اتت کاه انساان ضارورتاً،
برای رفع نیاز مادی و جسمی خود ایجاد کرده اتتآ در شکل زیر نمادی از ابعااد و ارکاان
جامعه رتم شده اتتآ

شکل  .2ابعاد و ارکان جامعه
منبع( :حرمت زاده)51 :1211 ،

بر این قیاس ،فعالیتهای غیر مادی و تازمان فرهنگی جامعه نیز نهادی اتت که انساان
ضرورتاً ،برای رفاع نیااز هاای روحای و روانای خاود تاتایه کارده اتاتآ تارانجام باه
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حساسترین و پیچیدهترین نهاد جامعه یعنی حکومت و تیاتت میرتیمآ کاه انساان آنارا
ضرورتا ،برای تاماندهی و تنظیم روابط و رفتارهای اقت ادی و فرهنگای خاود تراکیل و

بسط داده اتتآ دانرمند و عالم تیاتت از بین همه موجودا ،هساتی ،ذهانر را متوجاه
حکومت و تیاتت میکند و آنرا موضوع علم و تحقیق خود قرار میدهد و در بررتای آن،
تؤالها و مجهوال ،اتاتی را طرح می تازدآ علوم تیاتی ،تالشی منظم و روشمناد بارای
پاتخگویی به این تؤال اتت (حرمت زاده)51 :1211 ،آ

شاخصهاي فرهنگ :میراث ارزشمند تاریخی و فرهنگای منطقاه ،مسااپل اجتمااعی و
مرکال ،فعالیتهای فرهنگی ،تحاول الگاوی م ارف ،فرهناگ گاذران اوقاا ،فراغات،
جاذبههای فرهنگی و مذهبی منطقه مورد مطالعه ،پیرینه تیاتی و تحوال ،تااریخی عماده
منطقه ،پیرینه و میراث فرهنگی منطقه از قبیل دین و مذهب ،زباان و گاویرهاای محلای،
فولکلور (آداب و رتوم) و هنرهای محلی

(آتایر و همکاران)12 :1210 ،

شاخصهاي جمعیت :رشاد جمعیات ،ترکیاب تانی و جنسایتی جمعیات ،ترکیاب و
تاخت جنسیتی جمعیت ،مهاجر ،،تراکم نسبی جمعیت ،میزان شهرنرینی ،روتتانرینی و
کوچ نرینی ،تطح تواد و آموزش ،قومیتها ،دینآ
نظريهها و رويکردهاي اقتصادي
( )2نظريههاي مختلف توسعه اقتصادي
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شاخصها و متغیرهاي اجتماعي  -فرهنگي

جدول  .2نظريههاي مختلف توسعه اقتصادي
نظریه
اتمیت

مفاهیم دتت نامرپیِ «تقسیم کار»« ،انباشت ترمایه» و «گساترش باازار» ،اتاکلت نظریاه
اتمیت را در توتعه اقت ادی ترکیل میدهندآ تعبیر «دتتهای ناامرپی» آدام اتامیت را
میتوان ،به طور تاده ،نیروهایی دانست که عرضه و تقاضا را در بازار شکل میدهندآ
او بیان می دارد که کارگران بایستی بیر از ارزش کاالهایی که تمایل به خرید آن ها

مکتب
کالتیک

دارند ارزش ایجاد نمایند تا توتاط کارفرمایاان اتاتخدام شاوندآ ایان امار باعاث
نظریه
مالتوس

می شود که کارگران قادر به خرید کاالهای تولیدی خود نباشند ،مالکان زمین هم که
مایل به خرید چنین کاالهای مازادی هستند نمی توان ند تمام ماازاد تولیاد را جاذب
نمایندآ به همین خاطر «جنگ» (برای ت احب بازارهاای جدیاد و افازایر تولیاد)
راهگرای معضل اشباع بازار برای کراورهایی همچاون آمریکاا و انگلساتان باوده
اتتآ
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نظریه

ریکاردو با پذیرش نظریه جمعیتی مالتوس ،به توتعه مکتب کالتیک بنیانگذاریشده

ریکاردو

توتط اتمیت پرداختآ درحالیکاه اتامیت روی مسااله «تولیاد» تاکیاد مایورزیاد،

()Ricardo

ریکاردو بر مبحث «توزیع درآمد» متمرکز گردید و بعداً نووکالتیکها (شااگردان وی)

(-1102

بر «کارآیی» متمرکز شدندآ دو نظریه معروف او« ،قانون بازده نزولی» و «مزیت نسابی»

)1..0

اتتآ

نظریه کارل
مارکه
()KarlMarx
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(-1112
:)1111
نظریه
شومپیتر
()Shompiter
(-1352
)11.2

مااارکه باارخالف اتاامیت ،مااالتوس و ریکاااردو ،تاارمایهداری را غیرقاباالت ییاار
نمی دانستآ او معتقد بود ترمایه داری مرحله چهارم از شایوه هاای تولیادی رایاج در
جهان اتت که نهایتاً فرومی پاشدآ این فروپاشی بخاطر رکود نخواهد بود بلکه بهدالیل
اجتماعی خواهد بود و نهایتاً جهان به یک مرحله نهایی به نام کمونیسم خواهد رتیدآ
جوزف شومپیتر اعتقاد داشت ماشین ترمایهداری عالوه براینکه قادر اتات نارخهاای
باالی رشد اقت ادی تولید کند ،بلکه میتواناد ضاررهای اجتمااعی آن را نیاز جباران
نمایدآ او تحلیلر را اینگونه آغاز می کند که یک اقت اد در تعاادل ایساتا قارار دارد و
ویژگی آن یک «جریان دوری» اتت که برای همیره تکرار میشودآ

نظریه توتعه

اولین و مرهورترین مدل توتعه ای که حداقل بطاور ضامنی باه فرآیناد مهااجر ،از

لوپیه-فِی-

روتتا به شهر توجه کرد ،مدل آرتور لوپیه ( )1354اتتآ در این مدل ،اقت اد شامل

رانیه (L-

دو بخر اتت:

:)F-R
نظریه توتعه
مکتب

لوپیه-

اول ،بخر تنتی (بخر روتتایی موجود) ،کاه مرخ اه آن بهارهوری بسایار پاایین
(حتی در حد صفر) و «مازاد» نیروی کار اتتآ

نوو

فِی -رانیه

دوم ،بخر صنعتی (درون شهری) ،که دارای بهرهوری بااالیی اتات و باه تادریج از

کالتیک

(:)L-F-R

بخر روتتایی ،نیروی کار جذب آن میگرددآ

تووری
حداقل
تالش
بحرانی لیبن
اشتاین

لیبن اشتاین معتقد بود که کرورهای در حال توتعه مواجه با دور باطل فقر هستند که
این خود نتیجه درآمد اندک در این کرورهاتت آ به عقیده وی تنها راه خالصی از این
دورهای باطل «حداقل تالش حساس» اتت که درآمد ملی این کراورها را تاا حادی
که رشد مداوم اقت ادی میسر گردد افزایر می دهدآ

تووری فرار
همه جانبه

تز فرار همه جانبه بدین معنی اتت که برای چیرگی بار مواناع موجاود بار تار راه

روزن

توتعه اقت ادی کرورهای در حال توتعه نیاز به یاک برناماه ریازی جاامع و کامال

اشتاین-
رودن
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ترمایه گذاری اتتآ

دکترین رشد

برای شکستن دورهای باطل ،پیرنهاد مای کنناد کاه تارمایه گاذاری در یاک بخار

متعادل

اقت ادی مانند صنعت صور ،گیرد و این بخر تاایر بخراهای اقت اادی را بادنبال

اقت ادی و

خود به جلو بکرد آبرای گروه دیگاری از اقت ااد داناان تارمایه گاذاری بایاد بطاور

دور باطل

همزمان در یک یا دو بخر مانند کراورزی و یا صنعت صور ،گیرد تا بتاوان بطاور

فقر

مؤثر حلقههای فرار را شکستآ
نورکه درباره رشد متوازن بیان می کند  :که افزایر تولیاد در یاک تلساله کارهاای

متوازن

توان تقاضای خود را به وجود آورد ،از ایان رو بحاث فراار و رشاد متاوازن تقریبااً
یکسان می باشدآ
«هیرشمن»' ( ) 1351مطرح شد که او در انتقاد به رشاد متاوازن بحاث رشاد ناا متاوازن را

نظریه توتعه
نامتوازن

مطرح می کند او معتقد اتت که اگر صنعتی که دارای ظرفیت اضافی باشاد و از یاک زیاان
مالی برخوردارشود ،می توانند توتعه را محدود تازد اما اگر بخرهای کلیدی یاا پیرارو در
اقت اد بوجود بیاید که بتوان امکانا ،،فرصاتها و اشات ال پیرارو باه عباارتی ارزش افازوده
باالتر ایجاد کند می توان موج دومی از ترمایه گاری در صنایع وابسته به آنها بروندآ
اتاس نظری رشد متعادل بر دو محور اصلی قرار داردآ اوالً ،اعتقاد به وابستگی متقابال

نظریه رشد

بین بخرها و زیربخر ها ،در ایجاد بازار برای یکدیگر اتاتآ کاه نتیجاه آن از باین

متعادل

رفتن کمبود تقاضا ،بدون اتکا باه بازارهاای خاارجی اتاتآ ثانیااً ،اعتقااد باه وجاود
صرفههای خارجی حاصل از ایجاد یا تقویت یک فعالیت اقت ادیستآ

نظریه رشد
نامتعادل

منظور از رشد نامتعادل نیز الویت دادن و انتخاب بخری از اقت اد ،باه عناوان بخار
پیرتاز و تمرکز ترمایه در آن اتتآ
منبع( :مطالعا ،گروه مطالعاتی داعا)1215 ،

( )1مدلها و الگوهاي تحلیل اقتصادي منطقهاي

مقاله پژوهری :شناتایی و اولویتبندی عوامل راهبردی مؤثر بر آمایر ترزمین از منظر امنیت ملی

نظریه توتعه

م رفی وتیع که بر اتاس الگوهای ارجحیتهای م رف کننده انجام شده باشد مای

جدول  .1الگوها و مدلهاي نظري و تجربي اقتصاد
الگوی فعالیت
1

پایهای (الگوی
پایهای اقت ادی)

در این مدل اقت اد منطقه به دو بخر پاایهاای (صاادراتی) و غیار پاایهاای (خادما) ،
طبقهبندی میگرددآ در این الگو بر این فرض اتات کاه کاالهاا و خادما ،تولیاد شاده در
منطقه به شره فروش در خارج منطقه به صور ،نیروهای محرکه رشد منطقه در میآیندآ
در مدل ارتباطا ،داخلی بخرهای اقت ادی به دو گروه طبقهبندی مایگردناد ،گاروه
بخر هاایی کاه تولیادا ،خاود را در داخال منطقاه باه فاروش مایرتاانند و گاروه

0

مدل ارتباه داخلی

بخرهایی که در ارتباه تجاری با دیگر مناطق هستندآ در تمام ((صانایع محلای)) کاه

(مدل رشد متوازن

تولیدا ،خود را در داخل منطقه به فروش میرتاانند ،عرضاه و تقاضاا در منطقاه باه

لوونتینف)

حالت تعادل در میآیند ولی در تولیدا ،غیر منطقهای تعاادل در مقیااس ملّای بوجاود
میآیدآ به عالوه فرض ضمنی این مدل ،عدم تقارن مرخ
ارتباه با توان ورود آنها به تجار بین منطقهای میباشدآ

بین کاالهاای مختلاف در
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این روش قادر اتات ،اوالً یاک مجموعاه را بار اتااس شااخ

هاای داده شاده باه

زیرمجموعههای همگن تقسیم کند ،ثانیاً اعضاء مجموعه را رتبهبندی مینمایدآ در نظار
2

تکنیک تاکسونومی

4

جداول داده تتانده

بگیرید که ق د داریم که روش تاکسونومی را برای مقایسه بین شهرتتانهای مختلاف
یک اتتان به کار بریمآ
با اتتفاده از این روش میتوان گروههاای همگان شهرتاتانهاا را تعیاین کارده و باه
طبقهبندی آنها پرداخته و درجه توتعه یافتگی شهرتتانها را نیز محاتبه نمودآ
تحلیل منطقهای داده – تتاندهها در زمین پیربینی اثرا ،مربوه باه گساترش اتاتقرار
صنایع و نیز مساپل توتعه اقت ادی مفید خواهد بودآ بعالوه جداول داده – تتانده بین
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منطقهای در بررتی تراز پرداختهای منطقهای ،جریان کاالها و خادما ،باین منااطق،
جریان کاالها و خدما ،بین مناطق ،جریان ترمایههای پولی بین منطقاهای و درآماد و
اشت ال منطقه ،کمک شایانی مینمایدآ
تالش در جهت یافتن زمینه ای مناتاب ماا باین دو روش مطالعاا ،پایاه اقت اادی و

تحلیل جریان بین

5آ

بخری

تحلیلهای داده -تتانده ،به اراپه تحلیل نوعی از تیستم داده -تتانده منطقهای باه ناام
مدل یا روش جریانا ،ما بین بخری  IFAتوتط چاارلز تاایبو ،و همکااران وی در
دانرگاه کالیفرنیا در لوسآنجله منجر گردید که به نام مدل« صرفاً ردیافهاا» نیاز در
میان آنالیزهای مابینصنایع شهر ،یافته اتتآ
منبع( :مطالعا ،گروه مطالعاتی داعا)1215 ،

( )9شاخصهاي توسعه اقتصادي
برای قضاو ،در مورد وضعیت جوامع از جهت توتعه یافتگی و یا فقدان آن و نیاز باه
منظور مقایسه کرورها تعادادی از ایان شااخ
شاخ

برابری قدر ،خرید ،شاخ

توتعه انسانی ،الگوی ادغام شاخ

هاا عبارتناد از :شااخ

درآمد پایدار ،شاخ

در آماد تارانه،

های ترکیبی توتعه ،شااخ

های کالبدیآ

نظريه و رويکردهاي امنیّتي
تهدیدا ،نظامی ،مرکز تنتی نگرانی های مربوه به امنیّات ملّای اتاتآ معماوال اقادام
نظامی میتواند همه اجزای دولت را تهدید کند و در عمل نیز ایان گوناه اتاتآ پایاههاای
مادی دولت تحت فرار قرار میگیرد و امکان دارد خساار ،و زیاان باه باار آیاد و حتای
104

میتواند به شد ،بر اکوتیستم اثر بگذاردآ همچنین ،تهدیدا ،نظامی ممکن اتات موجاب
اختالل یا نابودی نهادها شده و تفکر مربوه به دولت را ترکوب ،تخریب یا محو نمایدآ

جدول  .9محورهاي عمده استخراج شده در مطالعات جهاني امنیّت و دفاع
(رويکردهاي مدرن امنیّتي)

1

پوزیتیویسم
(اتموک،
هارمن)

0

فراپوزیتیویسم

2

پست مدرنیسم
(توتور،
ریچارد لیتل،
دیوید کمپبل)

4

تاختار گرایانه
(آدلر)

5

رویکرد فمینیستی
(آبید)

1

رویکرد اخالقی

 دانر تنها از طریقه تجربه حسی بدتت میآیدآ مساپل پیچیده میتوانند به اجزای ایدههای تاده تر که از طریق تجارب حسای کسابشده اند ،بازگرت نمایندآ
 پدیدههای امنیّتی و بینالمللی بر پایههای مادی اتتوارند و نیاز به تفاتیر مادی دارندآ امنیّت ،پدیدهای عینی و قابل کرف و با روشهای عقالنی و با تجربه قابل تفسیر اتتآ هیم واقعیت عینی وجود ندارد که ما بتوانیم از طریق عقل آن را کرف کنیمآ نظریهها در واقع مهم ترین اجزای تاخت اجتماعی واقعیت هستندآ طرفداران این عقیده معتقدناد تاکیاد پوزیتیویساتها بار روی واقعیات عینای خاارجی،موجب ناشناخته و مخفی ماندن روابط اجتماعی و قدر ،که به نوباه خاود تااختارها
را ترکیل میدهند ،میگرددآ
 بر عکه مدرنیستها (تاختار گرایان) که امنیّت را منتسب بر پدیدهای از پایر موجاودو دشمنانر میدانند ،پست مدرنیستها این ترتیب را معکوس میکنند و مدعی اناد کاه
امنیّت ،این پدیدهها را تولید میکندآ
 امنیّت وابسته به نا امنی بوده و با مرخ کردن دیگری و نا امنی ،امکاان دتاتیابی باهامنیّت حاصل میشودآ
 گرایر افراطی به واقعیت را مانع درک صحیح و امنیّت تاز ،نظریههاا و تواوریهاا راریرههای امنیّت تازی کارا میدانندآ
 نظریهها شکل دهنده واقعیتها هستندآ جهان مادی هم به عمل انسان و نحوه تعامال ،ایران ،شکل و صور ،میدهاد و هامضرور ،جهان مادی از ناحیه عمل انسان و تعامالتران شکل میگیردآ
 تاختار گرایان  :اول ،ضارور ،وجاود یاک تهدیاد عینای را گاردن نماینهنادآ دوم،معتقدند که بنیاد اپتالفها را ارزشهای مرترک شکل میدهدآ از اینرو آنچه اتاتمرار
یا زوال یک تازمان امنیّتی را میرتاند ،وجاود یاا عادم وجاود ارزشهاای مراترک
اتتآ توم ،تاکید دارند که تازمانهای امنیّتی که بار پایاه ارزشهاای مراترک شاکل
گرفته اند ،در مقابل تحوال ،تیاتی مقاوندآ
مطالعا ،جنسیت در مطالعا ،امنیّتی مقفول ماناده کاه باا وارد کاردن هویات جنسای تااثیر
جدی بر نتایج مطالعا ،امنیّتی خواهد داشتآ
 وارد کردن ارزشها و اخالقیا ،در تیاتتهای امنیّتی و روابط بینالمللیآ رویکرد اخالقی امنیّت ملّی محدودیتهایی را برای رفتارهاای حکاومتی و اخالقیاا،حکمرانی بوجود خواهد آوردآ
 امنیّت جمعی در مقولههایی مانند مرارکت جهانی ،صلح و رفااه ،نظام آیناده جهاانیوآآآ در تایه اخالقی کردن امنیّت ملّی بدتت میآیدآ
منبع( :مطالعا ،گروه مطالعاتی داعا)1215،
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رديف

نام نظريهها و
ديدگاهها

محورهای عمده نظريهها
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فرايند طراحي مدل مفهومي
همانطوریکه مالحظه شد ،ابتدا مطالعا ،نظری پیرامون موضوعا ،مرتبط با آماایر تارزمین
شامل :ترزمین ،فضا  -مکان – ج رافیا ،اجتماعی فرهنگی ،اقت اد ،امنیت انجاام و تاپپه جهات
هر کدام از مت یرهای باال مواردی از قبیل :تعاریف و مفاهیم ،مکاتب ،نظریههاا ،رویکردهاا ،الگوهاا
و شاخ

های مرتبط با موضوع مورد بررتی واقع ،و نهایتاً با اتتفاده از منتخب گزیناههاای فاوق،
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مدل مفهومی این مطالعه طراحی گردیدآ از ویژگیهای این مدل توجه به:
1آ عوامل محیطی (داخل و خارج ) و تعامال ،آنها با یکدیگر
0آ تلفیق و ترکیب اصول و ابعاد آمایر ترزمین با مولفاههاای امنیات ملای و ابعااد
مت ییرهااای اصاالی مااورد نیاااز آمااایر منطقااهای از منظاار امنیاات ملاای شااامل:
انسان(جمعیت) ،مدیریت ترزمین ،فعالیت و فضاآ
2آ توجه به رویکرد تیستمی ،اقتضاپی و آینده نگرآ

101

شکل  .1الگوي مفهومي عوامل راهبردي مؤثر بر آمايش سرزمین از منظر امنیت ملي

روش شناسی
این پرووه از نوع کاربردی و بروش توصیفی -تحلیلی انجام شده اتتآ در ایان تحقیاق
از روش میدانی با اتتفاده از پرترنامه و م احبه و روش کتابخانهای با اتاتفاده از مطالعاه
اتناد و مدارک جهت گردآوری دادههای مورد نیازعالوه اتتفاده شده اتتآ جامعاه آمااری
 052نفر میباشدآ حجم نمونه با اتاتفاده فرماول زیار محاتابه گردیاده و معاادل  .4نفار
میباشدآ در نمونه گیری نیز به جهت وجود گروههای مختلف در جامعاه آمااری ،از روش
نمونه گیری ت ادفی طبقهای اتتفاده شده اتتآ
)N  Z   P(1  P
2

2

)( N  1)  d 2  Z  P(1  P
2

n

2

روایی ابزار تحقیق به روش صوری به تایید خبرگان رتیده و جهت تنجر اعتبار ابزار
تحقیق از آلفای کرونباخ اتتفاده شده که مقدار عدد بدتت آمده برابر  2/.1اتت که درحد
مناتب و قابل قبول اتتآ
برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و آزمون فریادمن

1

(حساینی)1210 ،

و جهت تعیین رتبه مت یرها از نرم افزار رایانهای  SPSS14اتتفاده شده اتتآ
يافتههای تحقيق و تجزيه و تحليل آنها

مقاله پژوهری :شناتایی و اولویتبندی عوامل راهبردی مؤثر بر آمایر ترزمین از منظر امنیت ملی

این تحقیق شامل مسوولین و مقاما ،کروری و لرگری متولی آماایر و امنیات باه تعاداد

 .2توصیف جامعه مورد مطالعه و سؤاالت پرسشنامه
الف .يافتههای مربوط به جامعه نمونه

مرخ ا ،پیرینهای افراد جامعه نمونه (شامل تن ،مد ،انت اب ،ش ل ،تازمان محال
خدمتی ،اتتان محل خدمت و میزان تح یال )،در پرترنامه مورد پرتار واقاع شادآ از
تعداد پاتخهای بدتت آمده معلوم شد که میانگین تن افاراد جامعاه نموناه  45/50تاال،
1آ آزمون فریدمن درواقع معادل آزمون  fدرروشهای پارامتری اتت وبرای مقایسه تاه گاروه یاا بیراتر از تاه گاروه
همبسته بکارمی رود این آزمون درصدد اتت تا بداند آیا مجموع رتبه های هرتتون با چیزی که مورد انتظار مای باشاد
متفاو ،اتت یا خیر؟

10.

میانگین مد ،انت اب آنها در ش ل فعلی  2/30تال ،میانگین تح یال ،آنها برابر اتت باا
 %04/5کارشناتی  %43کارشناتای ارشاد %04/5 ،دکتارا و  %0دارای تح ایال ،حاوزوی
هستندآ یافتههای مربوه به هر مت یر به شرح زیر میباشد:
 .1توصیف و تحلیل دادهها
الف .آزمون فرضيهها
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د فرضیه اصلي

بین آمایر ترزمین از منظر امنیت ملی و عوامل راهبردی در منطقه جنوب شرق کراور
رابطه معنی داری وجود داردآ با اتتفاده از ادبیا ،موجود در زمینه امنیت و آمایر تارزمین
محقق به چهار عامل دتت یافت که از بعد نظری بر آمایر ترزمین از منظار امنیات ملای
مؤثرندآ این چهارعامل عبارتند از:
1آ عامل انسان (جمعیت)
0آ عامل فعالیتهای اقت ادی(تطح رفاه عمومی)
2آ عامل فضا
4آ عامل مدیریت ترزمین
دراین مقاله ،در پی آن هستیم که نقر هریک از این عوامل را در امنیت منطقاه جناوب
شرق تبیین و محاتبه نماییم ،با این هدف که تاثیر هرعامل باه چاه میازان ورتباه هرعامال
چگونه اتت ؟
اکثریت پاتخگویان تاثیر موارد مطرح شده را در امنیت ملی زیاد و خیلای زیااد دانساته
اندآ برای باالبردن دقت تؤاال ،،تؤالهایی که کمتراز 52درصد تاثیر برآوردشده اند حذف
شدندآ دراین قسمت از تحقیق به بررتی نتایج آماری آزمون فرضیهها می پردازیمآ
فرضیه 2

بین مت یر انسان (جمعیت) ومؤلفه امنیات ملای درمنطقاه جناوب شارق کراور رابطاه
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معنیداری وجودداردآ

جدول  .1شاخصهاي مربوط به فراواني پاسخگويان در متغیر انسان (جمعیت)
شاخص

مقدار

شاخص

مقدار

شاخص

مقدار

میانگین

0./13.0

واریانه

11/322

حداکثر

24

میانه

0./2222

دامنه ت ییرا،

14

تعداد مراهدا،

.1

نما

01/22

حداقل

02

حداقل ( )02و حداکثر ( )24دامنه طیف ،این رقم از میانگین متوتط ( )0.باالتر اتتآ
جدول  .5آزمون معناداري تفاوت میانگین ( )Tبرحسب متغیر انسان (جمعیت)
متغير

تعداد

مستقل

مشاهدات

انسان

.1

(جمعیت)

ميانگين
0./13.0

انحراف

اشتباه

معيار

معيار

2/45212

2/42341

کميت t

درجه
آزادی

معنیداری
t

.2

2/222

11/402

مالحظه میشود که معنی داری محاتبه شده برای عامل جمعیت از معنیداری در تاطح
آلفای  2/21کوچکتر اتتآ لذا فرض صفر را میتاوان رد کارد ،باا اطمیناان  2/33باین دو
مت یر انسان (جمعیت) و امنیت ملی رابطه وجود داردآ
فرضیه 1

بین مت یر فعالیتهای اقت ادی (تطح رفاه عمومی) و مؤلفاه امنیتای در منطقاه جناوب

مقاله پژوهری :شناتایی و اولویتبندی عوامل راهبردی مؤثر بر آمایر ترزمین از منظر امنیت ملی

میانگین نمره پاتخگویان به عامل جمعیت  0./13.اتت با توجه به دامناه ت ییارا )14( ،و

شرق کرور رابطه معنیداری وجود داردآ
جدول  .1شاخصهاي مربوط به فراواني پاسخگويان در متغیر فعالیتهاي اقتصادي
(سطح رفاه عمومي)
شاخص

مقدار

شاخص

مقدار

شاخص

مقدار

میانگین

01/3453

واریانه

11/322

حداکثر

24

میانه

0.

دامنه ت ییرا،

14

تعداد مراهدا،

.4

نما

01

حداقل

02
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میانگین نمره پاتخگویان به عامل فعالیتهای اقت ادی(تطح رفااه عماومی) 01/3453
اتت باتوجه به دامنه ت ییرا )14(،و حاداقل( )02و حاداکثر( )24دامناه طیاف ،ایان رقام
ازمیانگین متوتط ( )0.باالتراتتآ
جدول  .7آزمون معناداري تفاوت میانگین ( )Tبرحسب متغیر سطح رفاه عمومي
تعداد
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متغير مستقل

مشاهدات

فعالیتهای اقت ادی
(تطح رفاه عمومی)

.4

ميانگين
01/3453

درجه

انحراف

اشتباه

معيار

معيار

کميت
t

آزادی

0/31521

244117

12/3.3

.2

معنیداری
t
2/222

مالحظه می شودکه معنی داری محاتبه شده برای عامل فعالیاتهاای اقت اادی (تاطح
رفاه عمومی) ازمعنایداری درتاطح آلفاای  2/21کاوچکتر اتات لاذا مای توان،بااطمیناان
2/33ادعا کرد بین دو مت یر فعالیتهاای اقت اادی (تاطح رفااه عماومی) و امنیات رابطاه
وجودداردآ
فرضیه 9

بین مت یر فضا ومؤلفاه امنیات ملای درمنطقاه جناوب شارق کراور رابطاه معنایداری
وجودداردآ
جدول  .1شاخصهاي مربوط به فراواني پاسخگويان در متغیر فضا
شاخص

مقدار

شاخص

مقدار

شاخص

مقدار

میانگین

11/.420

واریانه

4/151

حداکثر

04

میانه

11/5

دامنه ت ییرا،

12

تعداد مراهدا،

.4

نما

11

حداقل

14

میانگین نمره پاتخگویان به عامل فضا  11/.420اتت با توجه به دامناه ت ییارا)12( ،
و حداقل ( )4و حداکثر ( )04دامنه طیف ،این رقم تقریبا در حد میاانگین متوتاط ()18/7
122

اتت.

جدول  .3آزمون معناداري تفاوت میانگین ( )Tبرحسب متغیر فضا
متغير

تعداد

مستقل

مشاهدات

فضا

.4

ميانگين
11/.420

درجه

انحراف

اشتباه

معيار

معيار

کميت
t

آزادی

0/02043

2/05122

.2/021

.2

معنیداری
t
2/222

مالحظه می شودکه معنیداری محاتبه شده بارای عامال فضاا از معنایداری در تاطح
رابطه وجود داردآ
فرضیه 1

بین مت یر مدیریت ترزمین و امنیت ملی درمنطقه جنوب شرق کرور رابطه معنایداری
وجود داردآ
جدول  .20شاخصهاي مربوط به فراواني پاسخگويان در متغیر مديريت سرزمین
شاخص

مقدار

شاخص

مقدار

شاخص

مقدار

میانگین

23/5551

واریانه

12/205

حداکثر

4.

میانه

42

دامنه ت ییرا،

11

تعداد مراهدا،

.0

نما

2.

حداقل

21

میانگین نمره پاتخگویان به عامل مدیریت ترزمین  23/5551اتات باتوجاه باه دامناه
ت ییرا)11(،وحداقل( )21و حداکثر ( )4.دامنه طیف ،ایان رقام از میاانگین متوتاط ()23
باالتر اتتآ

مقاله پژوهری :شناتایی و اولویتبندی عوامل راهبردی مؤثر بر آمایر ترزمین از منظر امنیت ملی

آلفای  2/21کوچکتر اتت لذا می توان ،با اطمینان 2/33ادعا کرد بین دو مت یر فضا و امنیت

جدول  .22آزمون معناداري تفاوت میانگین ( )Tبرحسب متغیر مديريت منطقه
متغير مستقل
مدیریت ترزمین

تعداد
مشاهدات
.0

ميانگين
23/5551

درجه

انحراف

اشتباه

معيار

معيار

کميت
t

آزادی

2/11102

2/2.214

121/221

.1

معنیداری
t
2/222

مالحظه می شود که معنیداری محاتبه شده برای عامل مدیریت تارزمین ازمعنایداری
درتطح آلفای  2/21کوچکتر اتت؛ بنابراین می توان ،بااطمینان 2/33ادعا کرد بین دو مت یر
مدیریت ترزمین و امنیت ملی رابطه وجود داردآ
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ب.آزمون فريدمن

با اتتفاده از آزمون فریدمن رتبه مت یرهای تحقیق به شرح زیر محاتبه شده اتت:
جدول .21مقايسه میانگینها براي بررسي میزان رابطه بین عوامل امنیت ملي جنوب شرق کشور
حداکثر

حداقل

انحراف
معيار

ميانگين

تعداد

عوامل

مشاهدات
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4./22

21/22

2/02510

23/0313

14

مدیریت ترزمین

04/22

14/22

0/05200

11/1052

14

فضا

21/22

01/22

2/12113

01/1421

14

فعالیتهای اقت ادی

24/22

02/22

2/445.0

0./222

14

انسان(جمعیت)

جدول .29نتايج وتعیین سطح معنيداري آزمون فريدمن در مورد عوامل همبسته امنیت ملي در منطقه
جنوب شرق کشور
14

تعداد مراهدا،

1.3/0532

ضریب کای اتکوپر

2

درجه آزادی

2/222

تطح معنیداری

تحلیل :مراهده تطح معنیداری که کمتر از معنایداری در تاطح خطاای  2/21اتات
حاکی از تفاو ،معنیدارعوامل مذکور و میزان تاثیر هر کدام در امنیت منطقه اتتآ
جدول 14آ نتایج تطح رتبه بندی آزمون فریدمن در مورد عوامل همبسته امنیت جناوب
شرق کرور
ميانگينهای رتبه بندی شده

عوامل

4/22

مدیریت ترزمین

1/22

فضا

0/.2

فعالیتهای اقت ادی (تطح رفاه عمومی)

0/0.

انسان(جمعیت)

تحلیل :نتایج آزمون فریدمن مبین این نکته اتت که عوامل مؤثر بر امنیت منطقه جنوب
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شرق به ترتیب عبارتند از :مدیریت ترزمین ،فعالیتهای اقت ادی (تاطح رفااه عماومی)،
انسان (جمعیت) و فضا

پ .نتيجه آزمون فرضيات تحقيق

براتاس ادبیا ،موضوع تحقیق چهارعامل برامنیت منطقه جنوب شرق کرور مؤثرند که
شامل عوامل جمعیتی (انسان) ،فعالیتهای اقت ادی (تطح رفاه عمومی) ،فضاا و مادیریت
ترزمین اتتآ نتایج آزمون  tیک مت یره نران میدهد هرچهارعامل درتاطح خطاای 2/21
شرق کرور تاثیرقاطع دارندآمقایسه میانگینهای هر عامل نراندهنده آنست که پاتاخگویان
تاثیراین عوامل را بیر ازحد متوتط دانسته اندآ
همچنین نتایج آزمون آنالیز واریاانه درخ اود تااثیر مت یرهاای پیراینه ای (شا ل،
تا زمان محل خدمت ،میزان تح یال ،و اتتان محل خدمت) نران داد تاثیر هایم کادام از
این مت یرها بایکدیگر تفاو ،معنیداری ندارد و در واقع پاتخگویان باوجود تفاو ،درایان
مت یرها پاتخهای مرابهی به گویههای عوامل همبسته با امنیت جنوب شرق کرور ،دادهاندآ
نتایج آزمون فریدمن حاکی از میزان تاثیر متفاو ،هریک از عوامل مذکور اتات ترتیاب
تاثیر عوامل بهشرح زیر اتت:
1آ مدیریت ترزمین بامیانگین رتبهبندی شده 4
0آ فعالیت اقت ادی (تطح رفاه عمومی) بامیانگین رتبهبندی شده 0/.2
2آ انسان (جمعیت) بامیانگین رتبهبندی شده 0/0.
4آ فضا بامیانگین رتبهبندی شده 1

مقاله پژوهری :شناتایی و اولویتبندی عوامل راهبردی مؤثر بر آمایر ترزمین از منظر امنیت ملی

درصدمعنیدارند،که نراندهنده این مطلب اتت که عوامل ماذکور درتبیاین امنیات جناوب

نتايج تحقيق
براتاس ادبیا ،موضوع ،چهارعامل بر امنیت منطقه جناوب شارق کراور مؤثرناد کاه
شامل عوامل انسان (عوامل جمعیتی) ،فعالیتهای اقت ادی (تاطح رفااه عماومی) ،فضاا و
مدیریت ترزمین اتتآ
برای تنجر عوامل مذکور از پرترنامهای حاوی  0.تؤال بسته و 2تؤال بااز اتاتفاده
شدآ نتایج آزمون نران می دهد که هرچهارعامل درتطح خطای  2/21درصاد معنایدارناد،
که نران دهنده این مطلب اتت که عوامل مذکور درتبیین امنیت جنوبشارق کراور تااثیر
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قاطع دارندآ مقایسه میانگین های هرعامل نران دهنده آنست که پاتخگویان تاثیر این عوامل
را بیر از حد متوتط دانسته اندآ
نتایج آزمون فریدمن حاکی ازمیزان تاثیر متفاو ،هریک ازعوامل ماذکور اتات ،ترتیاب
تاثیر عوامل بررح زیر میباشد:
الفآ مدیریت ترزمین بامیانگین رتبهبندی شده 4آ
ف لنامه علمی مطالعا ،مدیریت راهبردی دفاع ملی ،تال توم ،شماره  ،10زمستان 1231

بآ فعالیت اقت ادی (تطح رفاه عمومی) بامیانگین رتبهبندی شده 0/.2آ
پآ جمعیت (عوامل انسانی) بامیانگین رتبهبندی شده0/0.آ
،آ فضا بامیانگین رتبهبندی شده  1میباشدآ
محدوديتها
الفآ به لحا طبقه بندی باالی موضوع تحقیق ،امکان دتترتی به تمامی اطالعا ،مورد
نیاز همراه با مرکال ،بودآ
بآ با توجه به اینکه مخاطبین پرترنامه از متفکران ،صاحبنظران و مسوولین ردة باالی
نظام بودند ،بنابراین از لحا دتترتی ،محقق با مرکال ،زیادی روبرو بودآ
پآ کمبود منابع و مدارک داخلای باویژه در بعاد مالحظاا ،دفااعی  -امنیتای ازدیگار
مرکال ،و موانع تحقیق بودآ
پيشنهادها
الفآ تاختار نهاد برنامهریزی منطقهای در تطح ملی با کارکرد منطقهای طراحی شودآ
پآ به اولویتهای رشد اقت ادی منطقه جنوب شرق در برنامههاای ملای توجاه شاود و در
اجرای طرحهای اقت ادی منطبق با نیازها و تاختار محیط داخلی و خارجی تسریع شودآ
 .،چون اولین عامل راهبردی بدتت آمده در این منطقه داللات بار تقویات مادیریت
م نطقه دارد ،شایسته اتت نسبت به انت اب مدیران با کفایت ،باا تجرباه و آزماوده و دارای
توابق درخران مدیریتی و متعهد در پستهای مدیریتی کالن در این منطقاه اقادام شاود ،تاا
رشد و توتعه اقت ادی – اجتماعی – فرهنگی وآآآ منطقه را ترعت مضاعف بخرندآ
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ثآ راهبرد آمایر ترزمین جنوب شرق کرور از منظر امنیت ملی بر اتااس عوامال راهباردی
بهدتت آمده این تحقیق تدوین شود ،تا بر آن اتاس برنامهریزی و ت میم گیری شودآ

فهرست منابع و مآخذ
الف .منابع فارسي


بی ناآ (بی تا) ،سوابق و مدارک مرتبط با آمايش سرزمین در سازمان مديريت و برنامه ريزي
کشورآ



بلوچستانآ
قالیباف ،محمد باقر ( ،)1214درآمدی بر چالر های وپوپلیتکی ایران در قرن  01با تاکید بر
تمرکز اقت ادی در کالن شهر ملی ،مجموعه مقاالت دومین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ايرانآ



بی نا ( ،)1215استراتژي آمايش سرزمین جنوب شرق ،مطالعه گروهی ،داعا ،تهرانآ



بی ناآ ( ،)1214مجموعه مقاالت دومین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ايرانآ



تقوایی ،مسعود و همکاران (  ،)1231تحلیل موانع و عوامل موثر بر اجرای طرح ها و برنامه
ریزی آمایر اتتان تهران ،دو فصلنامه آمايش سرزمین ،تال نهمآشماره اول ،بهار و تابستان،
ص




1-0.آ

حسین ،خنیفر ( ،)1213درآمدی بر مفهوم آمایر ترزمین و کاربردهای آن در ایران ،دو فصلنامه
آمايش سرزمین ،شماره  ،0دوره  ،بهار وتابستان 1213
حرمت زاده ،محمد باقر ( ،)1211جزوه درسي شناخت محیط ملي (اجتماعي-فرهنگي)،
دانرگاه عالی دفاع ملیآ



حیدری ،عبدالمجید ( ،)1212جغرافیاي نظامي ،انترارا ،دوره عالی جنگ.



تاپق ،یزید ( ،)12..امنیت در کشورهاي در حال توسعه ،ترجمه مآ ایمانی و عآ طیب ،تهران،

مقاله پژوهری :شناتایی و اولویتبندی عوامل راهبردی مؤثر بر آمایر ترزمین از منظر امنیت ملی



بی ناآ( بی تا) ،سوابق و مدارک مرتبط با آمايش سرزمین در استانداريهاي کرمان ،سیستان و

علمی و فرهنگیآ


تجادی ،امیر ( ،)1230آمايش سرزمین و امنیت ،تایت تیویلیکا ،تهرانآ



چوخاچی زاده مقدم ،محمد باقر ( ،)1211آمايش و دفاع سرزمین ،مجموعه مقاالت همايش
آمايش و دفاع سرزمین ،دانرگاه امام حسین (ع)آ




ربیعی ،علی ( ،)1214تعامل توتعه یافتگی و امنیت ملی در کرورهای جهان توم با تاکید بر
کرورهای منتخب ،رساله دکتري ،به راهنمایی محمود ترکری ،تهران ،دانرگاه عالی دفاع ملیآ
رنجبری،کمال و همکاران ( ،)1215عوامل محیطی اثرگذار بر آمایر ترزمین در اتتان گیالن،
مجموعه مقاالت همايش آمايش سرزمین ،جایگاه خزر و چرم انداز توتعه گیالن ،انجمن
وپوپلیتیک ایران ،انزلیآ
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عندلیب ،علیرضا و مطوف ،شریف ( ،)1211توتعه و امنیت در آمایر مناطق مرزی ایران ،مجله
باغ نظر ،شماره  ،تال شرم ،پاییز و زمستان  ،1211ص

5.-.1آ



کالینز ،جان ام ( ،)1212جغرافیاي نظامي جلد اول ،تهران ،دانرگاه امام حسین(ع(



کاتتل ،مانویل (  ،)1212ظهور جامعه شبکه اي محور ،عصر اطالعات ،ج  ،1ترجمه :احمد
علیقلیان و افرین خاکبار ،طرح نوآ

ف لنامه علمی مطالعا ،مدیریت راهبردی دفاع ملی ،تال توم ،شماره  ،10زمستان 1231
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معین ،محمد ( ،)12.1فرهنگ معین ،انترارا ،امیرکبیر.



طحانی ،غالمرضا ( ،)1232بررسي نقش آمايش سرزمین در امنیت ملي ج.ا.ا .تهرانآ



هدایتی ،امیر ( ،)1234آمايش سرزمین و مديريت منابع آب ،تهرانآ



مایکل،پاتیون ( ،)121.در جست و جوی دانر کارآمد ،مجله ج رافیای کاربردی ،مترجم:



صمدزاده ،رتول ،فصلنامه آموزش جغرافیا ،بهار  ،121.شماره 10آ
مجتهد زاده ،پیروز ( ،)12.3ايده هاي ژئوپلتیک و واقعیت هاي ايراني ،تهرانی ،انترارا ،شیراز
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