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چکیده
مینکنندۀ
علم ژئوپلیتیک را میتوان باتوجه به ارتباط گستردهای که میان سیاست ،قدرت و جغرافیا برقرار میکند ،دانش تأ 
امنیت در سطوح مختلف دانست که عالوهبر نقشآفرینی در سطوح مختلف امنیت بینالمللی ،منطقهای و ملی ،در سطح امنیت
محلی نیز دارای نقشهای مؤثر هستند .مقالة حاضر با هدف شناسایی و اولویتبندی عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر امنیت داخلی با
استفاده از روش تصمیمگیری چندمعیاره ( )MCDMبه رشتة تحریر درآمده است و تالش میکند به پرسشِ اصلیِ «عوامل
ژئوپلیتیکی مؤثر بر امنیت داخلی کدامند؟» و پرسشِ فرعیِ «عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر امنیت داخلی چه اولویتی نسبت به
همدیگر دارند؟» پاسخ دهد .برای پاسخ به این پرسشها ،عوامل ژئوپلیتیکی در قالب  6گروه و  49زیرگروه مورد بررسی
قرارگرفتند .این پژوهش با روش توصیفی -پیمایشی صورتگرفته و جامعة آماری آن نخبگان دانشگاهی آشنا با مفهوم امنیت
ملی بودند که با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند .برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامة محققساخته استفاده
شد که ضریب آلفای کرونباخ برابر  0/966است و برای تجزیهوتحلیل دادهها از آزمونهای تحلیل عاملی تأییدی ،آزمون
کولموگروف -اسمیرنوف و آزمون تی تکنمونهای و همچنین برای اولویتبندی عوامل از روش  AHPو  TOPSISاستفاده شد که
عمده ترین نتایج آن به این قرار است :عوامل طبیعی ،سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و بهعنوان عوامل
ژئوپلیتیکی مؤثر بر امنیت محلی بهترتیب اولویت زیر میباشند:
عوامل اقتصادی ،عوامل سیاسی ،عوامل اجتماعی ،عوامل فرهنگی ،عوامل امنیتی و عوامل طبیعی.
کلید واژگان :ژئوپلیتیک ،عوامل ژئوپلیتیکی ،امنیت ،امنیت داخلی ،عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر امنیت داخلی.

 -1عضو هیئت علمي دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم) (نویسنده مسؤول)

shabaniasl.mohammadreza@gmail.com

 -2دانشجوی دکتری رشته مدیریت صنعتي دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب و عضو باشگاه پژوهشگران جوان pashaeiamin@yahoo.com
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مقدمه
پایان جنگسرد باعث تجدیدنظر دربارة اصول اسوا
مطالعات امنیتی شدهاست .برخوی ا ماوامیم م وم و
ب طلرِ خاص در مطالعات امنیتی ملرد استااده بلده در
معرض این با نگری قورار دارنود عاوارتانود ا  :امنیوت
قدرت استراتژی امنیت ملی یا استراتژی امنیتی د لت
ملی .در گذشت مر ز ثقل مطالعوات مربولب بو امنیوت
معطلف ب مناقشات میان ابرقدرتموا بولد؛ حوا نن و
امر ه مناقشات منطق ای درگیریمای قولمی در در ن
احدمای ملی تر ریسم محوی یسوت ناررموانیموای
موودنی  ...مر ووز تلجوو مطالعووات امنیتووی مسووتند.
اقعگرایان گذشت با تجدیدنظرمایی در ماادی اصول
رکری خلد ضمن ننارشوی دانسوتن نظوای بوینالملول
معتقدند حکلمت موا درج وتب بو حودا سر رسواندن
قدرتشان می لشند تا امنیوت خولد را نیوز بو حودا سر
ننما را ن ار میدمد ت دیدات داخلی
برسانند ننچ
خطر تجزی طلای است .ننان در توش مسوتند توا بوا
اسووتااده ا ر یکردمووای سوونتی ب و ملضوولعات جدیوود
امنیتی مانند ت دیودات تجزیو طلاوی یسوتمحیطوی
حقلقِ بشور م واجرت مولاد م ودر  ...و ت دیودات
امنیتی غیرنظامی مستند شکل قالای علمی با شوند.
نل اقعگرایان در این ر یکرد جدید سطح تحلیل خولد را
یرمجملعة احودمای ملوی
احدمای ررعی (محلی)
مستند انت اب ردهاند .ننما بر این با رند با مطالعة
علاموول وپوولپلیتیکی احوودمای ررعووی (محلووی) بوو
راماردمای نظامی یا امنیتی مؤثری میتلان دست یاروت
تمایل د لتمای ملوی را بورای دسوتیابی بو امنیوت
مناسب ارضا ند.
بر این اسوا جم ولری اسوشمی ایوران نیوز یکوی ا
احدمای ملی در نظای بینالملل است و دارای تنول
وپلپلیتیکی اسوت بوا مسوایلی ممچولن قولیگرایوی
اقلیتگرایی مذمای ت دیدات یستمحیطی  ...ر بر
میباشد؛ ا اینر برای احد ملی ایران احدمای ررعی
مانند ردستان نذربایجان سیسوتان بللسسوتان ...
را می تلان پوی بینوی ورده بوا تلجو بو ضوعیت
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وپلپلیتیکی مر منطق نظای امنیتی خاصی را بورای نن

منطق تعریف رد.
پووا ا جسووتجلی مت یوورمووای امنیووت وپوولپلیتیکی
 Geopolitical Scurityدر منابع معتار علمی پژ مشویِ
مرتا با ملضل پوژ م حاضور  52عنولان مقالو در
مینة ملضل «وپلپلیتی » «رامارد امنیتی» انت اب
شوود و محقوون ا ننمووا ب و عنوولان منووابع اسووتااده
خلامد رد.
با بررسی مقاالت رسال ما توب  ...و بو نولعی بوا
ملضل این پوژ م مورتا بلدنود اثوری و بتلانود
تأمین نندة اموداف پژ مشوی مودنظر باشود مشوامده
نشد؛ مرسند در این نثار نکات ماید قابل اسوتاادهای
جلد داشت قطعاً در تد ین مقالوة حاضور ا ننموا
استااده شد( .ا مد مای تأثیر وپلپلیتیکی در امنیوت
ر یکردمای علامل پایدارسا ی رامارد امنیتوی نظریوة
علامل مللدسا امنیت پایدار  )...اما موی یو ا نن وا
ب تن ایی نتلانستند مناع مؤثری درج تب دستیابی بو
امداف تحقین حاضر باشوند ممچنوین بنوا بو قول
د تر حارظ نیا م م ترین نلن ری اثر این مقال احصاء
علامل وپلپلیتیکی مؤثر بر امنیت داخلی است م متور
ننک این علامل با محی اقعی تطاین داده شده اسوت
(مصوواحاة اختصاصووی بووا د توور محمدرضووا حووارظنیووا
.)1390/12/18
با علم ب ملارد رلق ایون پوژ م درصودد شناسوایی
علامل وپولپلیتیکی موؤثر بور امنیوت داخلوی درج وتب
اسووتاادة مت صصووان طراحووان راماردمووای دروواعی-
امنیتی است تا با برشومردن ایون علامول راماردموای
نظای جم لری اسشمی ایوران در دسوتیابی بو امنیوت
پایدار در استانمایی در اد ار گذشت منشأ نسیبما
ت دیداتی برای ج راریای ایران بلدهاند ماید باشند.
روششناسی تحقیق
این مقالو حاصول پژ مشوی اسوت و ا نظورِ مودف
تلصیای -تحلیلی پیمایشی ا
اربردی؛ ا نظرِ ر
نل مماستگی است.
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جامعووة نمووواری مووولرد مطالعوو در ایووون پوووژ م
صوواحبنظووران دانشووگامی خارگووان نشوونا ب و علووم
وپلپلیتی نشنا با ما لی امنیت ملوی بو یوژه امنیوت
داخلی خارگانی در سطلح راماردی قادر ب اراپوة
اطشعات ملردب نیا تحقین بلدنود و تعوداد  170ناور
ب عنلان جامعة نماری انت اب شدند براسوا جود
ملرگان تعداد  118نار ب عنلان نملن انت اب شدند
برای جامعیت پژ م نملنة نمواری  120ناور تعیوین
گشت.
ابزار جمعآوری اطالعات
در این پژ م پا ا مطالع تاب ان ای اسونادی
انجای مصاحا با خارگان مت صصان صواحب نظور ا
پرسشنام استااده شود .ایون پرسشونام ا  49سوؤا
تشکیل با استااده ا طیف لیکرت بو عنولان مقیوا
ملرد نظر طراحی شده است.

صاحبنظران این حل ه بررسی شده بر اسا بوا خلر
ننما ب منظلر ام اب امات پرسشنام ا لی اصشح
پرسشنامة ن ایی تد ین شده است میتلان ا ر ایوی
محتلایی نن اطمینان پیدا رد.
روایی سازه
ر ایی سا ة ی ابزار اندا ه گیری نمایانگر نن است و
ابزار انودا هگیوری توا سو حود انودا ة یو سوا ه یوا
خصیصوو ای را وو مانووای نظووری دارد موویسوونجد
(سرسیل  .)52:1979ب عاارتی دیگر برای قال ر ایوی
ی مد درنتیج ر ایی نشانگرمای یو سوا ه ال ی
اسووت نشووان دموویم بووین ایوون نشووانگرما ممووامنگی
مم سلیی جولد دارد ( یکترموان .)14:1989 3تحلیول
عاملی تأییدی یکی ا مایدترین ر ما در این مینو
اسووت .ممووانگلن و و در نملدارمووای شوومارة 2 1
مشامده می شلد بار عاملی مم را تلرموا بواال بولده
بیانگر ر اییِ خلب سا ة مد خلامدبلد.

روایی پرسشنامه
در این پژ م

س ار نل ر ایی بررسی شده است.

روایی محتوا
پژ مشگر برای سنج ی مت یور بوراسوا ادبیوات
ملجلد تعدادی سؤا در قالب یو پرسشونام مطورح
می ند .ر ایی محتلی بو ایون بسوتگی دارد و ایون
سؤا ما تا س میزان حل ة محتلایی مت یر مولردبنظر را
پلشوو موویدموود (بلمریسووتد .)25:1983 1یکووی ا
ر مووا بوورای ار یووابی تووومین ر ایووی محتوولا
شکل گیری معقل ابزار است .اتکوای یواد بو ادبیوات
ملضوول اسووتااده ا نظ ورِ مت صصووان بوورای ار یووابی
پرسشوونام موویتلانوود ر ایووی محتوولا را تووومین نوود
(سرسیول .)52:1979:2ا ننجوایی و مموة گلیو موای
برای سنج سا ه استااده شوده اسوت
پرسشنام
براسا مطالعات قالی بولده پرسشونامة گاتو شوده
ابتدا تلس تعودادی ا اسوتادان مت صوا دانشوگاه
1. Bohrestedt
2. Churchill

3. Verkatraman
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شکل  .1بررسی روایی سازۀ مدل ارائهشده در حالت استاندارد
(مناع :نلیسندگان )1392
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شکل  .2بررسی روایی سازۀ مدل ارائهشده در حالت معنیداری
(مناع :نلیسندگان )1392

43

جغرافیا و آمایش شهری -منطقهای ،سال هفتم ،شماره  ،23تابستان 1396

44




جدول  .1بررسی روایی سازۀ مدل ارائهشده
شاخص

دامنة قابلِقبول

میزان بهدست آمده

نتیجه

نسات  2ب درجة ن ادی

متر ا 3

1/68

از آنجایی که بین این

RMSEA

متر ا 0/08

0/075

نشانگرها هماهنگی و

NFI

نزدی

ب ی

0/93

CFI

نزدی

ب ی

0/93

GFI

نزدی

ب ی

0/89

AGFI

نزدی

ب ی

0/91

همسویی وجود دارد،
درنتیجه روایی سازۀ
مدل تأیید شد.

(مناع :نلیسندگان )1392

روایی وابسته به معیار
مرس مماستگی بین شواخاموا مت یور ابسوت یوا
مووشب بوواالتر باشوود ر ایووی ب توور اسووت (علیرضووایی
پاشایی ملالسل  .)159:1395بو عاوارتیدیگور در ایون
پژ م مرسو مماسوتگیِ بوین یرمعیارموای علامول
وپلپلیتیکی با معیارما بیشتر باشود ر ایوی ابسوت بو
معیار پرسشنام ب تر است؛ ا این ر ش معیار علامل
طایعووی علاموول سیاسووی علاموول امنیتووی علاموول

اقتصادی علامل اجتماعی علامل ررمنگوی بو عنولان
مت یر مسوتقل علامول وپولپلیتیکی موؤثر بور امنیوت
داخلی ب عنلان مت یر ابست درنظر گررت شودهاسوت.
در جد شمارة  2دیده میشولد مور 6
ممانگلن
را تلر با علامل وپلپلیتیکی مؤثر بر امنیوت داخلوی در
سووطح اطمینووان  %99مماسووتگی مساووت معنوواداری
دارند.

جدول  .2همبستگی فاکتورهای اصلی عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر امنیت داخلی با نتایج آن
فاکتورها
عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر

عوامل

عوامل

عوامل

عوامل

عوامل

عوامل

طبیعی

سیاسی

امنیتی

اقتصادی

اجتماعی

فرهنگی

0/85

0/92

0/87

0/93

0/85

0/86

امنیت داخلی
(مناع :نلیسندگان )1392

این ر میوزان ملارقوت میوان ار یابوان یوا دا ران را
درخصلص «مناسب یا اساسی بلدن» ی گلیة خواص
می سنجد .ال ش  1پیشن اد رد مر گلی یا پرسو
ب مجملع ای ا ار یابان یا دا ران داده شلد ا ننموا
پرسیده شلد نیا گلیة ملردبنظر برای سونج سوا ة
ملردبنظر «اساسی یا سلدمند» است یا نو طاون نظور
ال ش اگر بوی ا نیموی ا ار یابوان یوا دا ران بیوان
داشوتند و نن گلیو «اساسوی یوا سولدمند» اسوت؛

درنتیج نن دستب م ا مقداری اعتاارِ محتلا برخولردار
است (نیکل ار ممکاران .)1393
2
ب ممین منظلر ا ر سیای ال ش برای سونج
اعتاار محتلا ) (CVRاستااده شد ی جامعة نمواری
 15ناره ب سؤاالت این پرسشنام پاس دادند.
نسات اعتاار ب دست نموده و بورای تموامی سوؤاالت
پرسو نامو در جوود شوومارة  3بوورن رد شوودهاسووت
ملردبقال بلد .نتایج مرتا با نسوات اعتاوار محتولای
ب دست نمده برای تمامی سؤاالت پرسشنام در جد
 4نمدهاست.

1. Lawshe

2. C.H. Lawshe

سنجش اعتبار محتوا )(CVR
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جدول  .3حداقل  CVRموردِقبول با توجه به تعداد ارزیابان
حداقل موردِقبول
0.99
0.99
0.99
0.75
0.78
0.62
0.59
0.56

تعداد ارزیاب
5
6
7
8
9
10
11
12
(مناع( :بامنیمقدی)551:1392:

حداقل موردِقبول
0.54
0.51
0.49
0.42
0.37
0.33
0.31
0.29

تعداد ارزیاب
13
14
15
20
25
30
35
40

جدول  .4نتایج مرتبط با نسبت اعتبار محتوای بهدست آمده برای سؤاالت پرسشنامه
شمارۀ سؤال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
(مناع :نلیسندگان )1392

نسبت اعتبار محتوا
1
1
1
1
1
1
1
0/8
1
1
1
1
1
1
1
1
1

شمارۀ سؤال
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

پایایی پرسشنامه
ب منظلرِ بررسوی پایوایی پرسشونام ا ضوریب نلاوای
ر نااخ ب سیلة نریاروزار  SPSSمحاسوا گردیود
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استااده شد .بو طولری لوی مقودار نن بورای سوؤاالت
پرسشوونام برابوور  0/84شوود و مقوودار قاب ولِتوولج ی
درج تب پایابلدن پرسشنام است.

جدول  .5نتایج آزمون آلفای کرونباخ مرتبط برای هرکدام از سازههای پرسشنامه
حوزۀ
پرسشنامه
عوامل
ژئوپلیتیکی
مؤثر بر امنیت
داخلی

تعداد سؤالها ضریبآلفایکرونباخ
 49سؤا

(مناع :نلیسندگان )1392

0.966

متغیّرهای مکنون

تعداد سؤال

ضریبآلفایکرونباخ

عوامل طبیعی
عوامل سیاسی
عوامل امنیتی
عوامل اقتصادی
عوامل اجتماعی
عوامل فرهنگی

 6سؤا
 6سؤا
 9سؤا
 6سؤا
 14سؤا
 8سؤا

0.969
0.964
0.982
0.962
0.990
0.983
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ب طلر لی نلاای ر نااخ باالتر ا  ./7قابلِقال اسوت؛
درنتیجو نلاوای ر ناوواخ تموامی سوؤاالت پرسشوونام
ملردبقال است.
ادبیات تحقیق
اندیشمندان سیاسی نظریو پوردا ان حول ة مطالعوات
راماردی رلساة حکلمت مودف ا اسوتقرار د لوت را
تأمین امنیت رراه برای مردی حل ة سر مینی خولد
میدانند .نن ما با ب ره گیری ا عللی انسوانی (سیاسوت
اقتصاد ج راریوا تواری  )...در توش مسوتند توا د
ظیاة اصلی د لت (امنیوت ررواه) را در لتواه تورین
مان با مترین مزین مطللبترین شوکل بو انجوای
رسانند .ایون اندیشومندان پوا ا جنوگ ج وانی د ی
امنیوت
ارتااب محکم گستردهای میوان وپلپلیتیو
برقرار ردند بر این با ر بلدند د لتما میتلانند با
ب رهگیوری ا ظرریوت موای وپولپلیتیکی خولد امنیوت
سر مینیشوان را توأمین ننود .مورسنود در نن د ران
منظلر اصلی این نظری پردا ان ا تأمین امنیت بیشوتر
معطلف ب تأمین امنیت در برابر ت دیدات خارجی بلد؛
اما ا نظرِ نن ما تاکیکی میان امنیت خوارجی داخلوی
صوولرت نموویگررووت سیاسووتمداران یوو شوولر
میتلانستند ا ظرریتمای وپلپلیتیکی شولر در برابور
ت دیدات داخلی یا تأمین امنیت داخلی نیز ب ره بارنود.
این گرای پا ا رر پاشی شلر ی ب یوژه پوا ا
یووا ده سووبتامار در نگوواه نظری و پووردا ان ب و خصوولص
وپلپلیتیسینما قلت گررت است .در اقع در نگاه جدیود
نظری پردا ان ملقعیت وپلپلیتیکی ی شلر میتلانود
مامداران حکلمت را بو توأمین امنیوت ملوی در بعود
داخلی خارجی رمنملن شلد « .وللین .ا  .گوری»1
نلیسندة تاب وپلپلیتی عصور مسوت ای و یکوی ا
وپلپلیتیسین مای معاصر نمریکا عول مر وز اطشعوات
اسووتراتژی ملووی نمریکاسووت وپلپلیتیوو را ممووان
«امنیت» تلقی می ند مینلیسود« :ج راریوا انوروی
است؛ انوروی اقتصواد اسوت؛ اقتصواد امنیوت اسوت
امنیت وپلپلیتی » (.) Kolin S Gray,1986:19
…1. KO


با این نگاه ب نظر میرسد میتولان امنیوت داخلوی را و

ب شی ا امنیت ملی است بوا دانو وپلپلیتیو مورتا
دانست برای استقرار نن در سطح رر ملوی ا مت یرموای
وپلپلیتیکی ب ره برد .برای دستیابی ب سنین مدری ابتودا
ما لی وپلپلیتی بررسی شده پا ا برشوماری علامول
وپلپلیتیکی مؤثر بر امنیت داخلی با تجزی تحلیل ما ولی
امنیت سطلح نن تأثیر علامول وپولپلیتیکی بور امنیوت
داخلی بررسی خلامدشد درن ایت مدلی ماتنی بر تأثیر
علاموول وپوولپلیتیکی درج وتب اسووتقرار امنیووت در سووطح
محلی اراپ خلامدشد.
مفهوم ژئوپلیتیک
با تلج ب گذشت حد د ی قرن ا موان واربرد اوة
وپلپلیتی تا نلن تعریف احدی مم بور ر ی نن
اتااقِنظر داشت باشند اراپو نشوده اسوت موریو ا
اندیشمندان وپلپلیتیسین ما با دیدگاه مای متاوا ت
ماتنی بر حل ه مای علموی خاصوی در مولرد ایون اوه
تعریف اراپ نملدهاند در ذیل ب برخی ا ننما اشاره
میشلد:
عزت اهلل عزتوی درخصولصِ ما ولی وپلپلیتیو سنوین
مینلیسد« :ج راریای سیاسی علموی اسوت و نقو
سیاست را در ج راریا بررسی می ند درحالی علوم
وپلپلیتی ب بررسی نق علامل محی ج راریایی در
سیاست میپردا د» (عزتی .)5:1380
حسوون سگینووی در تعریووف وپلپلیتیوو مووینلیسوود:
«تجزی تحلیل علامل ج راریوایی تعیوین توأثیر ایون
علامل بر ر ابو قودرت میوان ملوتموا اپوتشفموا را
وپلپلیتی می نامنود .وپلپلیتیو مشحظوات سیاسوی
دیبلماتیووو اقتصوووادی اجتمووواعی نظوووامی را در
ر یکردی راماردی درمم می نمیزد ادغوای موی نود»
(سگینی  .)171:1384وپلپلیتی نولعی ر تحلیول
سیاسی اسوت و در نن بور نقو ج راریوا در ر ابو
بینالملل تأ ید میشلد .نظری پوردا ان وپلپلیتیو بور
این نکت تأ ید دارند و مر موای سیاسوی طایعوی
دسترسی بو نبوراه موای م وم بورای بقوای یو ملوت
ضر رتی حیاتی دارد (ا غنودی ر شوند .)16:1374
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ساپل بوی .ولمن 1در تعریوف وپلپلیتیو موی گلیود:
«وپلپلیتی ب عنلان تحلیل تعامل میوان مینو موای
ج راریایی دیدگاه موای مورتا بوا نن ا یو سول
ررایندمای سیاسوی ا سولیِ دیگور تعریوف موی شولد.
ب عاوارتدیگور مینو موای ج راریوایی رراینودمای
سیاسی مر د پلیا بلده بر یکودیگر توأثیر گذاشوت
تأثیر می پذیرند .وپلپلیتیو پیامودمای ایون تعامول را
ملرد تلج بررسی قرار میدمد» ( ولمن -42:1387
 .)43مجت د اده معتقد است« :وپلپلیتی عاارت است
ا مطالع ی ر اب قدرتما براسا امکاناتی محی
ج راریایی در اختیار میگذارد یا امکاناتی میتلان
ا محی ج راریایی گررت .ب این ترتیب وپلپلیتیو
منوور ایجوواد ملا نوة قوودرت بووا رقیووبمووایی در سووطلح
منطق ای ج انی درج وتب توأمین امنیوت بو منظولرِ
حاظ گستر منارع ملی .با این تعریف وپلپلیتیو
بیشتر حالت نگامی رراملتی دارد حا نن ج راریای
سیاسی ب نق نررینی مای در ن شلری تکیو دارد»
(مجت وود اده  .)23:1379سووادهتوورین تعریاووی وو
ج راری دانان ا ج راریای سیاسی وپلپلیتی ردهاند
ج راریای سیاسی اثر تصمیمگیوریموای
این است
سیاسی انسوان را بور ر ی س وره اشوکا ج راریوایی
مربوولب ب و محووی انسووانی؛ ممچوولن حکلمووت موور
م اجرت ارتااطوات تل یوع نقول انتقوا  ...مطالعو
می ند؛ درحالی وپلپلیتی بو مطالعوة اثور علامول
ج راریایی بر ر ی سیاستمای دگرگلن شلندة ج وانی
می پردا د (تقلیاصول  .)27:1387یکوی ا مت یرموای
مووؤثر در شووکلگیووری خ و مشووی سیاسووت خووارجی
شووولرما یژگووویموووای وپلپلیتیووو ننماسوووت.
ب عاارتدیگر سیاست خارجی تا اندا ة یادی متوأثر ا
محد دیت مای وپلپلیتی است .اگرسو امور ه منوارع
ملوی شولرما م ومتوورین معیوار بورای تصومیمگیووری
سیاسی است ناایود ررامول ورد و منوارع ملوی
اقعبینان در ارتااب با ظرریت اقدای د لوت موا تعریوف
می شلد یکی ا اساسی ترین علامول در تعیوین تولان
ملی وپلپلیتی است (اطاعت .)25:1376
1. Saul Bernard Cohen

در میووان تعوواریف اراپ و شووده ا وپلپلیتی و برخووی ا
تعریفموا در میوان نظریو پوردا ان ا اممیوت خاصوی
برخلردار است .نگارنده ا میوان تعواریف اراپو شوده ا
علووم ما وولی وپلپلیتی و بو دلیوول جامعیووت نسووای
دیدگاه حارظنیا تعریف ایشان را انت واب ورده اسوت.
ی معتقد است« :وپلپلیتی علم مطالعة ر اب متقابل
ج راریا قدرت سیاست ن مای ناشی ا تر یوب
ننما با یکدیگر است» (حارظنیا .)37:1385
عوامل ژئوپلیتیکی
علاموول وپوولپلیتیکی تلقووی برداشووت جدیوودی ا
مؤلا مای قدرت ی احد سیاسی (د لوت  )...اسوت
حاصول جموع جاوری قودرت سیاسوی اقتصوادی
ررمنگووی اجتموواعی نظووامی رووردی در تعاموول بووا
ج راریاست در حول ة علوم سیاسوت ا نن بو عنولان
قدرت ملی یاد می شولد (شوعاانی  .)71:1392در اقوع
علامل وپلپلیتیکی را میتلان ممان علامل قودرت ملوی
ی احد سیاسی دانست در عرص مای ج راریوایی
ظ لر بر دارند د لتما ب منظولرِ رشود تلسوع
تأمین امنیوت خولد بو اشوکا گلنواگلن ا نن ب وره
موویبرنوود (مصوواحاة اختصاصووی بووا د توور رقووانی
 .)1390/01/08ا ننجا مدف د لتما ارزای امنیوت
تأمین رراه مردی است علامل وپولپلیتیکی یوا قودرت
گستر دارنود؛
ملی ی شلر نیز ذاتاً میل ب بس
بنابراین میتلان میان ارزای امنیت رراه یو ملوت
با ارزای قدرت وپلپلیتیکی رابط ای مستقیم مساوت
برقوورار وورد .ا برقووراری ایوون رابطوو میووان علاموول
وپلپلیتیکی با امنیت رراه ی ملت خصیصوة پلیوایی
علامل وپلپلیتیکی جلله می ند .بر این اسا د لتما
می لشند با ب رهگیری ا علامول وپولپلیتیکی قودرت
خوولد را ارووزای داده ظرریووتمووا ررصووتمووا
تلاناییمای جدیدی را درج تب اروزای امنیوت ررواه
شوولر مووردی خوولد ایجوواد ننوود .در اقووع علاموول
وپلپلیتیکی یا مؤلا مای قدرت ملی پدیدهای د ج ی
است؛ یعنی مم سیل است مم مدف .سویل اسوت
یرا د لت موا رماوران سیاسوی ا نن بورای تحصویل
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اغراض سیاسی اموداف امنیوت ملوی خولد اسوتااده
می نند .شکل عینوی تجلوی اصولی واربری قودرت
ملووی در اسووتراتژی ملووی اسووت و ا سوولی رماووران
سیاسی شلر برگزیده می شلد .در استراتژی ملی است
الگلی ب ینة واربری قودرت ملوی تلسو رماوران
سیاسی برای دستیابی ب اموداف ملوی نن موا معوین
نشکار می شلد .ا سلی دیگور علامول وپولپلیتیکی یوا
قدرت ملی ب شکل مدف ملی تجلی پیدا می ند؛ یورا
حیات ملجلدیت استقش ملی بو نن ابسوت اسوت
(حارظنیا .)251-252:1385
ا این منظر علامل وپولپلیتیکی در د قلمور ا سولیِ
د لتما ب ار گررت میشلند:
 -1قلمر داخلی
 -2قلمر خارجی
در قلمر داخلی ا قدرت [علامول وپولپلیتیکیب بورای
قووانلنگووذاری ضووابط من ودی تنظوویم اموولر ر اب و
اجتماعی اجورای قوانلن عودالت اجتمواعی توأمین
امنیت عملمی ا طرینِ ن ادمای سوا مانیارتو مربولب؛
نظیر ن ادمای قانلنگذاری قووایی امنیتوی انتظوامی
تالی اتی  ...استااده می شلد .در قلمر خارجی بورای
حااظت ا منارع ملی تأمین نیا موای ملوی ا ماوادی
ررا شلری تأمین امنیت ملی ررع ت دیدات ررامور ی
تقلیت اعتاار پرستیژ ملی  ...ا قدرت ملی اسوتااده
میشلد (حارظنیا .)252:1390
علامل وپلپلیتیکی می تلاننود در سوطلح محلوی ملوی
ننود.
منطق ای ج انی شکل بگیرند ایاوای نقو
این علامل ب دلیل ارتااب با عنصر سیاسوت یوا قودرت
می تلانند امکانات مؤثری را ا محی ج راریوایی بورای
ات اذ رامارد امنیتی مناسوب در اختیوار طراحوان ایون
راماردما قرار دمند .این علامول موی تلاننود در تعیوین
راماردمای امنیتی نق مای متاا تی ایاا ننود .الاتو
شناسایی این علامل تعیین سطلح سگلنگی اربرد
علامل وپلپلیتیکی باید ب دقت صلرت گیرد (مصواحا
اختصاصی با د تر رشید .)1390/09/22
در ایوون بووین علاموول وپوولپلیتیکی در سووطح محلووی
(رر ملی) شامل امکاناتی در حل ة سیاسوی اقتصوادی
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ج راریایی

ررمنگی اجتماعی نظامی است محی
محلی در اختیوار تصومیمگیرنودگان قورارمویدمود توا
ا طرینِ ب وره بورداری ا ایون علامول راماورد امنیتوی
مناسب برای نن منطقة خاص گررت شلد.
رشید علامل وپلپلیتیکی را با نگاه درواعی -امنیتوی در
قالب ش ما لی لوی  35عامول بواعنولانِ علامول
وپوولپلیتیکی مووؤثر در طراحووی راماوورد مووای دروواعی-
امنیتی ب شکل یر برمیشمارد:
الف) علامل ریزیکی -1 :ملقعیت راماردی؛  -2ملقعیت
ارتااطی؛  -3برخلرداری ا ملقعیت دریوایی سواحلی؛
 -4سعت عمن رامارد؛  -5شکل شولر یوا منطقو ؛
 -6تلپلگراری شلر یا منطقو ؛  -7منوابع نب شواکة
نبمای مر ی.
ب) علاموول انسووانی -1 :میووت جمعیووت؛  -2توورا م
جمعیت مرا ز راماردی در نزدیکوی مر موای شولر
بیگان ؛  -3دیون موذمب انگیوزهموای عقیودتی؛ -4
گر ه مای قلمی مذمای نژادی متجانا با بیگانو ؛ -5
گر ه مای قلمی مذمای نژادی متجانا با خلدی؛ -6
ظرریتمای علمی رنا ری.
ج) علامل اقتصوادی -1 :منوابع یور مینوی؛  -2منوابع
اقتصووادی پایوودار؛  -3رنووا ری روووایی قابلیووتمووای
مربلب ب نن؛  -4شاک مای ملاصشتی خطلب انتقا
اال انروی؛  -5ابستگی اقتصوادی عموده بو منوابع
خارجی.
د) علامل سیاسی داخلی -1 :ارنمدی سواختار سیاسوی
حکلمت؛  -2راداری مردی احزاب سیاسی ب حکلمت؛
 -3نرمان سیاسی ناسیلنالیستی؛  -4سابقة تاری ی ملت؛
 -5ملیت ملی احسا نن؛  -6انسجای ملی تجوانا
سیاسی قلمی ملت؛  -7اختشرات مور ی ارضوی؛ -8
اختشرات شکافمای قلمی -مذمای ملوت؛  -9شوکاف
سیاسی دراعی.
ساختاری میان ب
موو) علاموول سیاسووی بووینالمللووی -1 :حووولر نیر مووای
خارجی علامل بیگانو در شولر مقابول؛  -2حوولر
نالذ قدرت مای بیگان بور شولر مقابول؛  -3عوولیت
نالذ در اتحادی مای سیاسی -اقتصادی؛  -4قورارگوررتن
در انلن تلج ات وپلپلیتیکی قدرتما.

شناسایی و اولویتبندی عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر امنیت داخلی با ....

) علامل نظامی -1 :میت یایت منابع انسوانی در
نیر مووای مسوولح؛  -2میووت یایووت تسوولیحات
تج یزات نظامی؛  -3برخولرداری ا رنوا ری پیشوررت
دراعی صنایع دراعی داخلوی؛  -4معامودات درواعی-
امنیتی با قدرتمای بزرگ (رشید .)192:1386
رقانی در تاب «مقدم ای بر قدرت ملی» ضمن ننکو
قدرت ملی را ما لمی وپلپلیتیکی میداند وار رد نن
را در د حل ه یا قلمر داخلی خارجی ار یابی رده
معتقد اسوت در بعود داخلوی قودرت متوومن توأمین
عدالت اجتماعی امنیت عملمی  ...ا طریونِ ن ادموای
سا مان یارت است ( رقانی  .)109:1388ی درن ایوت
علامل وپلپلیتیکی را سنین تعریف می نود« :مجملعو
علاملی در رقابت قدرتب با یگران م تلف در سوطلح
محلی ملی منطقو ای ج وانی م وم توأثیر گوذار
مستند علامل وپلپلیتیکی نامیده میشلند» (مصواحاة
اختصاصی با د تر رقوانی  .)1390/01/08بو عاوارتب
دقینتر در ی نگور وشن مور عامول ج راریوایی؛
انسوووانی؛ اقتصوووادی؛ اجتمووواعی؛ ررمنگوووی  ...و و
قدرتنررین بلده در اقع منشوأ قودرت باشود ذاتواً
ب طلرِ بالقله ی عامل وپلپلیتیکی محسلب موی شولد
حا قتی این علامل مؤلا مای بالقله ملضل رقابت
قوودرتمووا بووا یگران در سووطلح م تلووف باشووند
اصطشحاً ب لحاظب سیاسی باردار شلند تادیل ب علامول
وپلپلیتیکی (بالاعل) میشلند.1
امنیت داخلی
دانشوومندان صوواحبنظووران علوولی سیاسووی تعوواریف
متنلعی ا «امنیت داخلی» اراپ وردهانود .نولر ی در
ررمنگ اصطشحات سیاسی امنیوت داخلوی را حوالتی
میدانود و بو ملجوبِ نن جامعو روارا ا رشوارما
نابسوومانیمووای داخلووی بوولده در نن تاوولق نظووم
یکبارسگی تلأی با مشار تمای مردمی درج تب توأمین

 .1وی نیز همانند رشید معتقد است ،میتوان ارتباط سهجانبهای میاان دادر
ملی ،منافع ملی و استراتژی ملای بردارار دارد و ای ایای ریای امنیات ملای و
عمومی را تعریف درد .او با الهام ای تعاریف حافظنیا عوامال ژئاوپلیتیکی را در 9
سرچشمه و  128متغیر عملیاتی آورده است (یردانی.)139-137:1388،
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ار موووای بنیوووادی ررووواه اجتمووواعی امنیوووت
ب سشممیخلرد (نلر ی .)36:1374
ربیعی معتقود اسوت« :تموایزی بوین امنیوت داخلوی
خارجی جلد دارد .ا لوی (امنیوت داخلوی) مربولب بو
براندا ی سال ا جانب گر همایی اسوت و اقتودار
د لت را نبذیررت اند د می (امنیت خارجی) مربلب ب
ت دیدات د لت مای دیگر است .مر ودای غالاواً عوامشن
خاص خلد را دارند» (ربیعی  .)112:1383بل ان بر این
با ر است امنیت داخلی براسا معیوار ج راریوایی
در نقط مقابل امنیت خارجی تعریف شدهاست بر این
مانا ممة ملضلعاتی را در قلمور ملوی قورار دارنود
شامل می شلد (بل ان  .)51-74:1378عده ای دیگور در
تایین ما ولی امنیوت داخلوی موی نلیسوند[« :امنیوت
داخلیب گسترهای ا احسا امنیت امکوان پیگیوری
امداف د لت حکلمت درج تب تللید اقتدار ثاوات
انتظووای در محووی ملووی بووراسووا نیا موای اساسووی
مشر ملی [استب (بلندیان مزارجریای .)6:1386
امنیت داخلی را میتلان با د ج تگیوری یوا گورای
متاا ت تعریوف ورد .منگوامی و نظوای سیاسوی بوا
ر یکرد ت دید محلر ب امنیت داخلی مینگورد امنیوت
داخلی مربلب ب براندا ی سال ا جانوبِ گور هموا
جریان مای داخلی است اقتدار د لت را نبذیررت اند.
در این صلرت نظای سیاسی ب حذف برخلرد با ایون
گر هما جریانما تلجو دارد؛ اموا منگوامی و نظوای
سیاسی با ر یکرد نسیب پذیر محلر بو امنیوت داخلوی
می نگرد امنیوت داخلوی مربولب بو حول ة ضوعفموا
اسووتیمووا نا ارنموودیمووای در نووی اسووت وو
تلانمندی مای د لت را بو سوال موی شود علامول
ت دید داخلی بر ننما تکی موی ننود .در ایون صولرت
نظووای سیاسووی ا در ن دسووت بوو توورمیم اصووشح
با سا ی خلد می ند تا مین مای ب رهبرداری گر هما
جریانمای داخلی را ا بین برده بقاء خولد را توومین
ند (م تاری .)13:1382
با تقسیم امنیت ب د ر یکرد داخلی خارجی خیلوی
ا سطلح امنیت (مانند امنیت رردی امنیت اجتمواعی
امنیووت یسووتمحیطووی امنیووت محلووی  )...در ذیوول
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امنیوت داخلوی قورار موویگیرنود .امنیوت اجتمواعی یووا
اجتماعیشده امنیت عملمی ا رر عات امنیت داخلی
موویباشووند .امنیووت سیاسووی قوووایی نیووز ا تلابووع
یرمجملع مای امنیت داخلی است (مطالعات گر موی
داعا .)13:1388
امنیت داخلوی در ایون ر یکورد دارای ابعواد سیاسوی
اقتصادی اجتماعی ررمنگی یسوت محیطوی اسوت؛
بنابراین نمی تلان مر مش صوی میوان انولا م تلوف
امنیت داخلی در حل ة سر مینی قاپل شود .ممچنوین
امنیت داخلوی بوا ر یکورد مووین نگوامی دقیونتور
عمین تر ب ملضلعات امنیتی ت دیدات ابزارما سوایر
اجزاء ار ان امنیوت در سوطح داخلوی دارد توا حود
یادی با امنیت عملمی اجتماعی متاا ت است.
در امنیت اجتماعی گر هما اقلای صنفما ملرد ت دید
قرار میگیرند .ملیت ی قولی اگور در معورض ت دیود
قوورار گیوورد امنیووت اجتموواعی در معوورض خطوور قوورار
میگیرد .در امنیت عملمی صرفبنظر ا گر هما اقلای
 ...جمووع مووردی مطوورحانوود .مرجووع امنیووت عموولمی
مردیاند ن ت ت ارراد (ممان.)8:
با تلج ب تعاریف باال در این پوژ م نگواه بو امنیوت
داخلووی تلایقووی ا د ر یکوورد نسوویبپووذیر محوولر
ت دیدمحلر است .در این نگاه ننجا نظای سیاسوی بو
اصشح ضعف موا اسوتی موا نا ارنمودیموا  ...خولد
میپردا د تش دارد با اقدامات ایجابی خلد در رراینود
تلسعة مم جاناو پایودار مسواپل مشوکشت داخلوی
خلد را حل ند مانع ا ب رهبرداری علامول ت دیود ا ا
این ضعف ما شلد امنیت داخلی با ر یکورد نسویبپوذیر
محلر ملرد تلج است ا سلی دیگر منگامی نظای
سیاسی با گر هما جریانمای براندا برخلرد می نود
ب دلیل اتصا احتمالی نن موا بو جریوان موای خوارجی
مجالر ب اعما حداقل خشلنت است نیمنگامی نیز بو
امنیووت داخلووی بووا ر یکوورد ت دیوودمحوولر دارد .در ایوون
سارسلب علامل یر امنیت داخلوی شولر را بوا سوال
ر بر می نند:
 .1جلد انلن مای بحرانی در شلر ب یژه در حاشویة
مر مای ملی؛

جغرافیا و آمایش شهری -منطقهای ،سال هفتم ،شماره  ،23تابستان 1396


شلری خاص بو نحولی و اسوتقش 

 .2ابستگی ب
شلر را خدش دار ند؛
 .3سلب ن ادیمای رردی اجتماعی؛
 .4تجزی طلای گر همای معاند؛
 .5بیثااتی سیاسی اقتصادی اجتماعی ررمنگی؛
 .6نیر مای مسلح مداخل گر در املر سیاسی اقتصادی
اجتماعی ررمنگی؛
 .7ضعف ماانی مشر عیت قدرت نظای سیاسی ماننود
ضوووعف در ایووودپلللوی راصووول گوووررتن ا موووردی
راصوول گووررتن ا سووایر منووابع قوودرت وو مقوولی
ب نظای سیاسی مستند.
مشر عیتب
 .8اقلیتگرایی قلمی ب یژه در مناطن مر ی؛
 .9اقلیتگرایی مذمای ب یژه در مناطن مر ی؛
 .10ظ لر ایدپلللوی مای جدیدی ایدپلللوی حوا م
شیده یا متواد م وایر بوا نن
بر شلر را ب سال
باشد؛
 .11جلد جمعیت موای نواممگلن بوا جمعیوت اصولی
شلر ب یژه در مر ما با جمعیت نن سولی مر موا
پیلستگی ررمنگی یا سیاسی داشت باشد؛
 .12جوولد پ ن وة ج راریووایی و دناال وة راماردمووای
امنیتی دراعی شلرمای ممسای یا قدرت مای بزرگ
باشد؛
 .13ب رهبرداری جریانمای سیاسی یا علامل خارجی ا
تلسع نیارتگی شلر یا ب و موایی ا شولر بو یوژه
مایی در مناطن مر ی قرار دارد؛
ب
 .14گر ه ما احزاب سیاسی م الف در ماار ه برای
سووب قوودرت یووا س و یم شوودن در قوودرت ا راهمووای
غیرقانلنی خشن م ای اسوتااده ننود (گور ه موای
براندا )؛
 .15جلد گر هما احزاب سیاسی ش صیتمایی و
ب قدرتمای خارجی ابست اند.
 .16تلسع نیارتگی شلر یا ب و موایی ا شولر و
راصوولة میووان مووردی حکلمووت را ارووزای موویدموود
(م تاری .)11:1382
نظوایموای سیاسووی بو ر موای م تلووف بوا علاموول
ت دید نندة امنیت داخلی مقابل می نند .منگامی و
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در بحث امنیوت داخلوی ملضول اقلیوتموای قولمی
مذمای نژادی یا مناطن ج راریایی این اقلیتموا
در نن سا ن مستند پی مینید؛ باید ابتدا ب امنیوت
محلی در سطح رر ملوی سوبا امنیوت ملوی تلجو
داشت .در این نل ا امنیت داخلی امنیوت ج راریوایی
خاصی ا شلر مولردبتلجو قورار مویگیورد و دارای
شوورای خاصووی اسووت وو بووا سووایر منوواطن شوولر
تاا تمای اساسی دارد .در این ضعیت می تلان علامل
امنیووتسووا امنیووت دا را در س ووارسوولب خوواص نن
منطق سبا تأثیر نن را بر سطح ملی بررسوی ورد.
در این بررسی میتلان ا علامل وپولپلیتیکی در س وار
ضعیت ضعف یا قلت ت دید یا ررصت ب ورهجسوت
شلر اراپو ورد
تحلیل امنیتی جامعی ا نن منطق
(بوووورن رد امنیتووووی )68:1389؛ (مر ووووز امنیووووت
پایدار .)1389
عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر امنیت در سطح محلی
علامول وپوولپلیتیکی مسوت رج ا منووابع علموی و در
ب و نظووری برشوومرده شوود عموودتاً بو سووطح ملووی
اختصاص دارد ممة نن ما ب طلر امل با سطح محلی
انطااق ندارند طاعاً پاس گلی نیا پژ مشی این مقال
نیستند؛ بنابراین بورای شناسوایی علامول وپولپلیتیکی
مؤثر بر امنیت داخلی در سطح محلی تللید دانو
ادبیووات ملردبنیووا در ایوون مین و ا دان و ضوومنی
اند خت مای ذمنی صاحب نظران استااده می شولد .بو

نظوری بوا مودف
این منظلر با ال ای ا مااحث ب
تللیوود ادبیووات جدیوود تووش شوود بووا دریارووت نظوور
صاحب نظران این رشت نیز مت صصان امنیتی استان
علامل ملردبنیا این پژ م ا میانِ علامول ذ ورشوده
برشمرده شلد .بدین ترتیب با استااده ا ادبیات ملجلد
سعی شد علامل سطح ملی متناسوب بوا سوطح محلوی
با تعریف ر رسوتی بوالب بور  128عامول شناسوایی
تد ین شلد در اختیوار  120تون ا جامعوة ن اگوان
دانشگامی استادان علولی ج راریوایی امنیتوی قورار
گیرد .حاصل این نظرخولامی شناسوایی تعیوین 49
عامل وپلپلیتیکی مؤثر بر امنیت داخلی در سطح محلی
(استانی) بلد .در شناسایی تعیوین علامول مولردبنظر
پنج معیار یر ملردبتلج بلد:
 .1اربرد مت یرما در سطح محلی /استانی.
 .2میتپذیر بلدن مت یرما قابلیت تادیل ننموا بو
مقادیر می.
 .3قابل دستر بلدن مت یرما.
 .4اجما ن اگان صاحبنظر دربارة مساپل وپلپلیتیکی
امنیت داخلی.
 .5تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم این علامول بور امنیوت
محلی /استانی.
علامل وپولپلیتیکی شناسوایی شوده در امنیوت داخلوی
(سطح محلی) در جد شومارة ( 6سواختار پوژ م )
نشان داده میشلد:

جدول  .6ساختار پژوهش

عامل
الف) عوامل طبیعی

ب) عوامل سیاسی

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

شاخص
ملقعیت ج راریایی (ملقعیت ساحلی ممجلاری با نبمای بینالمللی شلرمای ممسای )
مالد منابع نب در منطق  /محل
منابع طایعی دارای ار اقتصادی
ملقعیت ارتااطی (ظرریت باالی ترانزیتی حمل نقل)
مر مای خشکی نبی طلالنی قابلِ عالر
راصلة یاد ج راریایی منطق  /محل ا مر ز حکلمت
مشر عیت سیاسی نظای ا سلیِ ا سریت قاطع مردی منطق  /محل
تدابیر سیاستمای انجایشدة نظای دربارة اقلیتمای مذمای قلمی در منطق  /محل
سطح ر اب حکلمت مر زی با شلرمای ممجلار با منطق  /محل
قرارداشتن در منطقة ملردبنظر در حل ة وپلاستراتژی ملردعشقة قدرتمای خارجی

جغرافیا و آمایش شهری -منطقهای ،سال هفتم ،شماره  ،23تابستان 1396

52

ج) عوامل امنیتی

د) عوامل اقتصادی

هـ) عوامل اجتماعی

و) عوامل فرهنگی

(مناع :نلیسندگان )1392

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

حولر نیر مای خارجی معارض با ج.ا.ا در شلرمای ممجلار منطق  /محل
بیثااتی سیاسی ناامنی محر میت در شلرمای ممجلار منطق  /محل
گر هما اشرار سا مانیارت در منطق  /محل
پدیدة قاساق ملاد م در اال سشح ...
گر همای قلمی مذمای نامتجانا با حا میت در منطق  /محل
ررا انی سشح م مات غیرمجا دردستر مردی منطق  /محل
مرا ز یگانمای نظامی انتظامی مستقر در منطق
حولر تردد غیرمجا اتاا بیگان در منطق  /محل
ناامنی ناشی ا محر میت در استانمای ممجلار
جلد مرا ز تللید قاساق ملاد م در در نن سلیِ مر مای ممجلار
منا عات مذمای قلمی طایا ای محلی
عدالت ج راریایی (نرخ تل یع عادالنة ررصتمای اقتصادی در مقایس با میانگین شلری)
تاا ت سطح درنمد اشت ا در مقایس با میانگین شلری
ظرریتمای اقتصادی منطق  /محل در حل ة تجارت خارجی
ظرریت جذب سرمای گذاری داخلی خارجی در منطق  /محل
رقر عملمی در مقایس با میانگین شلری
اختشف سطح تلسع رراه در د سلی مر
نرخ باالی رشد جمعیت اگرا در منطق در مقایس با میانگین شلری
نرخ باالی محر میتمای اجتماعی (در مقایس با سایر مناطن شلری)
شکلگیری ش صیت ملیت رردی در مقابل ملیت قلمی
احسا تاعیض (ش ر ند درج د می) اقلیتما نسات ب ا سریت
احسا تاعیض مردی منطق نسات ب سایر مناطن شلر
م اجرت عناصر ممگرا با نظای ا منطق  /محل
م اجرت عناصر اگرا ا نظای ب منطق  /محل (اتاا بیگان )
حولر ش صیتمای مذمای قلمی طایا ای اگرا در منطق  /محل
حولر ش صیتمای مذمای قلمی طایا ای ممگرا در منطق  /محل
حولر طلایف در سلسل مراتب قدرت در منطق  /محل
تاا ت معنیدار نرخ رشد جمعیت اگرا در منطق  /محل نسات ب جمعیت ممگرا با نظای
سا مانمای مردین اد ن ادمای مردمی
رعایت حریم خصلصی اقلیتما (عقاید نداب سنن )...
بیسلادی عملمی در مقایس با میانگین شلری
مرا ز ررمنگی اقلیتمای دینی مذمای در منطق  /محل
جریانمای ارراطی قلمی مذمای در منطق  /محل
تقابل نمل همای مذمای محلی با قلانین مقررات نظای
مشر عیت قاساق ملاد م در براسا برخی نمل همای مذمای ررق ای
اقلیتمای مذمای قلمی معارض با نظای در منطق  /محل
اختشرات ررمنگی مذمای قلمی مردی منطق  /محل با سطح ملی
اختشرات ررمنگی مذمای قلمی در منطق  /محل
ممگرایی تأثیرپذیری ررمنگی مذمای مردی منطق  /محل ا بیگانگان
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شناسایی و اولویتبندی عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر امنیت داخلی با ....

ا طرینِ نریارزار  spssمیتلان اطشعات ب دسوت نموده
را ب صلرت یر بیان رد:

یافتههای پژوهش
آمار توصیفی
با تلج بو تجزیو تحلیول دادهموای جموعن ریشوده

جدول  .7مشخصات پاسخدهندگان
 مش صات سطح تحصیشت پاس دمندگان:رلق لیسانا%36.4 :
لیسانا%8.4 :
 مش صات سن پاس دمندگان:%36.5 :40 – 35
%15.1 :35 – 20
 مش صات سابق اری پاس دمندگان:%31.5 :20-15
%20.5 :15-10
%7.4 :10-5

د ترا%55.2 :
 40ب باال%48.4 :
 20ب باال%40.6 :

(مناع :نلیسندگان؛ )1392

پارامتری یا غیرپارامتری مناسب برای ن ملدن ررضی ما
استااده میشلد؛ بنابراین ررضی ما ب شکل یر است:
 :H0تل یع دادهما نرما است (دادهما ا جامعوة نرموا
است راج شدهاند).
 :H1تل یع داده ما نرما نیست (داده ما ا جامعة نرما
است راج نشدهاند).

آمار استنباطی
ب منظلر مش ا ردن نل ن ملن ملرد اسوتااده بورای
ررضی مای تحقین ابتدا ب بررسی نرما یوا غیرنرموا
بووولدن دادهموووای مربووولب بو و ررضووویات ا ن مووولن
للملگر ف -اسمیرنلف پرداخت میشولد سوبا بوا
اسووتااده ا نتووایج ایوون ن موولن ا ر مووای نموواری

جدول  .8نتایج حاصل از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
متغیر

سطح معنیداری

مقدار خطا

فرض صفر

نتیجهگیری

عوامل طبیعی

0/521

0/05

رد نمیشلد

دادهما نرما است

عوامل سیاسی

0/312

0/05

رد نمیشلد

دادهما نرما است

عوامل امنیتی

0/507

0/05

رد نمیشلد

دادهما نرما است

عوامل اقتصادی

0/352

0/05

رد نمیشلد

دادهما نرما است

عوامل اجتماعی

0/389

0/05

رد نمیشلد

دادهما نرما است

عوامل فرهنگی

0/445

0/05

رد نمیشلد

دادهما نرما است

(مناع :نلیسندگان )1392

با تلج ب جد شمارة  8مشامده می شلد تمامی
مت یرمووا نرمووا مسووتند؛ بوو ممووین خوواطر ا بووین
ر مای نمار پارمتری در ن ملن ررضوی موا مولرد

استااده قرار میگیرند ا ن ملن ررضویة یو
استااده میشلد.

میوانگین

جغرافیا و آمایش شهری -منطقهای ،سال هفتم ،شماره  ،23تابستان 1396
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بررسی تأثیر عوامل ژئوپلیتیکی بر امنیت داخلی
جد
شاخص

T

عوامل

13/813

 .9ن ملن تی ت نملن ای بررسی تأثیر علامل وپلپلیتیکی بر امنیت داخلی

درجه

عدد

آزادی

معناداری

119

0/000

تفاوت

فاصلة اطمینان برای

میانگین

میانگین

تفاوت %95

4/2131

حد باال

حد پایین

1/388

نتیجه

1/0374

رد ررض
صار

علامل طایعی علامل
وپلپلیتیکی مؤثر بر
امنیت داخلی میباشند.

1/1652

رد ررض
صار

علامل سیاسی علامل
وپلپلیتیکی مؤثر بر
امنیت داخلی میباشند.

1/2547

رد ررض
صار

علامل امنیتی علامل
وپلپلیتیکی مؤثر بر
امنیت داخلی میباشند.

1/2908

رد ررض
صار

علامل اقتصادی علامل
وپلپلیتیکی مؤثر بر
امنیت داخلی میباشند.

1/4739

رد ررض
صار

علامل اجتماعی علامل
وپلپلیتیکی مؤثر بر
امنیت داخلی میباشند.

1/7099

رد ررض
صار

علامل ررمنگی علامل
وپلپلیتیکی مؤثر بر
امنیت داخلی میباشند.

0/08782

طبیعی
11/527

عوامل

119

0/000

4/4098

0/12231

1/6545

سیاسی
16/631

عوامل

119

0/000

4/4262

0/08576

1/5978

امنیتی
13/875

عوامل

119

0/000

4/5082

0/10870

1/7256

اقتصادی
21/777

عوامل

119

0/000

4/6230

0/07453

1/7720

اجتماعی
33/168

عوامل

119

0/000

4/8197

0/05486

1/9294

تحلیل

فرهنگی
(مناع :نلیسندگان )1392

با تلج ب جد شمارة  9نتیجو گررتو مویشولد ا
ننجایی نمارة عدد  tبزرگتور ا  1/96اسوت سوطح
معنی داری لسکتر ا  0/05میباشد؛ بنوابراین تموامی

ررضووی مووای صووار تحقیوون رد علاموول مطوورح شووده
ب عنلان عامل وپلپلیتیکی قلمداد میشلند.

جدول  .10خروجی روشهای  TOPSISو  AHPبرای اولویتبندی عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر امنیت داخلی
گر ه
الف) عوامل بیعی
ب) عوامل سیاسی

مودعیت جغرافیایی
دمبود منابع آب در منطقه /محل
منابع بیعی دارای اریش ادتصادی
مودعیت ارتبا ی (ظرفیت باالی ترانزیتی و
حملونقل)
مریهای خشکی و آبی والنی و دابلِعبور
فاصلة ییاد جغرافیایی منطقه /محل ای مردز
حکومت
مشروعیت سیاسی نظام ایسویِ ادثریت دا ع
مردم منطقه /محل
تدابیر و سیاست های انجامشدة نظام دربارة
ادلیتهای مذهبی و دومی در منطقه /محل

4.4524
4.0238
3.9762
4.0476

34.25
24.37
23.23
24.51

ردیف

عامل ملرد بررسی

میانگین

ن ملن
رریدمن

1
2
3
4
5
6
7
8

AHP

خر جیمای ر

خر جیمای ر
TOPSIS
رتاة لی

ا ان
علامل
0.045
0.02
0.016
0.021

رتا لی

CL

2
24
29
22

0.5976
0.3512
0.3215
0.3914

2
24
29
22

4.2857
3.8333

30.64
19.62

0.039
0.002

6
47

0.5312
0.1639

6
47

4.7381

39.69

0.047

1

0.6121

1

3.9048

21.74

0.008

39

0.2183

39
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9
10
11
12
13
14
15
16
ج) عوامل امنیتی

17
18
19
20
21
22
23

د) عوامل ادتصادی

24
25
26
27
28
29
30

ها) عوامل اجتماعی

31
32
33
34
35
36

سطح روابط حکومت مردزی با دشورهای
همجوار با منطقه /محل
درار داشتی در منطقة موردِنظر در حویة
ژئواستراتژیک
حضور نیروهای خارجی معارض با ج.ا.ا در
دشورهای همجوار منطقه /محل
بیثباتی سیاسی ،ناامنی و محرومیت در
دشورهای همجوار منطقه /محل
گروهها و اشرار سایمانیافته در منطقه /محل
پدیدة داچاق مواد مخدر ،داال ،سالح و ...
گروههای دومی و مذهبی نامتجانس با
حادمیت در منطقه /محل
فراوانی سالح و مهما غیرمجای دردسترس
مردم منطقه /محل
مرادز و یگانهای نظامی و انتظامی مستقر در
منطقه
حضور و تردد غیرمجای اتباع بیگانه در منطقه/
محل
ناامنی ناشی ای محرومیت در استانهای
همجوار
وجود مرادز تولید و داچاق مواد مخدر در آن
سویِ مریهای همجوار
منایعا مذهبی ،دومی ،ایفهای و محلی
عدالت جغرافیایی (نرخ توییع عادالنة
فرصتهای ادتصادی)
تفاو سطح درآمد و اشتغال در مقایسه با
میانگیی دشوری
ظرفیتهای ادتصادی منطقه /محل در حویة
تجار خارجی
ظرفیت جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی
در منطقه /محل
فقر عمومی در مقایسه با میانگیی دشوری
اختالف سطح توسعه و رفاه در دو سویِ مری
نرخ باالی رشد جمعیت واگرا در منطقه در
مقایسه با میانگیی دشوری
نرخ باالی محرومیتهای اجتماعی (در مقایسه
با سایر منا ی دشوری)
شکلگیری شخصیت و هویت فردی در مقابل
هویت دومی
احساس تبعیض (شهروند درجه دومی)
ادلیتها نسبت به ادثریت
احساس تبعیض مردم منطقه نسبت به سایر
منا ی دشور
مهاجر عناصر همگرا با نظام ای منطقه /محل
مهاجر عناصر واگرا ای نظام به منطقه /محل
(اتباع بیگانه)
حضور شخصیتهای مذهبی ،دومی و ایفهای
واگرا در منطقه /محل
حضور شخصیتهای مذهبی ،دومی و ایفهای

4.0476

24.73

0.023

20

0.3945

19

4.2381

29.18

0.036

9

0.4687

11

4.2857

30.35

0.038

7

0.5214

7

4.1429

27.20

0.027

15

0.4077

17

4.2143
4.2857
3.9286

28.95
30.77
21.89

0.034
0.04
0.009

10
5
38

0.4782
0.5524
0.2231

10
5
38

4.1429

27.25

0.028

14

0.4354

14

3.9524

22.55

0.013

34

0.2485

36

3.8810

20.81

0.007

41

0.2087

41

3.9524

22.60

0.013

33

0.2681

33

4.2143

28.89

0.031

12

0.4396

12

4.2143
4.2857

28.60
30.35

0.029
0.037

13
8

0.4385
0.5134

13
8

3.7857

18.37

0.001

49

0.1432

49

3.9762

22.77

0.014

32

0.3051

31

3.9762

23.06

0.015

30

0.3213

30

4.3333
3.9524
3.8810

31.44
22.86
20.49

0.041
0.014
0.006

4
31
42

0.5641
0.2865
0.2063

4
32
43

4.3571

32.10

0.043

3

0.5721

3

3.7619

19.70

0.003

46

0.1701

46

4.0714

24.86

0.024

18

0.4062

18

4.0476

24.86

0.023

19

0.4045

20

3.8810
3.8571

21.15
20.44

0.008
0.006

40
43

0.2165
0.2084

40
42

3.8095

19.19

0.002

48

0.1524

48

3.8333

19.79

0.003

45

0.1835

45
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37
38
39
40
41
42
43
44
و) عوامل فرهنگی

45
46
47
48
49

همگرا در منطقه /محل
حضور وایف در سلسلهمراتب ددر در
منطقه /محل
تفاو معنیدار نرخ رشد جمعیت واگرا در
منطقه /محل نسبت به جمعیت همگرا با نظام
سایمانهای مردمنهاد و نهادهای مردمی
رعایت حریم خصوصی ادلیتها (عقاید ،آداب و
سنی و )...
بیسوادی عمومی در مقایسه با میانگیی
دشوری
مرادز فرهنگی ادلیتهای دینی و مذهبی در
منطقه /محل
جریانهای افرا ی دومی و مذهبی در منطقه/
محل
تقابل آمویههای مذهبی و محلی با دوانیی و
مقررا نظام
مشروعیت داچاق مواد مخدر براساس برخی
آمویههای مذهبی و فردهای
ادلیتهای مذهبی و دومی معارض با نظام در
منطقه /محل
اختالفا فرهنگی ،مذهبی و دومی مردم
منطقه /محل با سطح ملی
اختالفا فرهنگی ،مذهبی و دومی در منطقه/
محل
همگرایی و تأثیرپذیری فرهنگی و مذهبی مردم
منطقه /محل ای بیگانگان




4.0000

23.36

0.018

27

0.3228

27

3.9524

22.55

0.011

35

0.2561

35

3.9762
4.0238

23.26
24.42

0.017
0.021

28
23

0.3221
0.3617

28
23

4.0000

23.57

0.019

26

0.3385

26

3.9286

21.95

0.009

37

0.2238

37

4.2143

28.92

0.032

11

0.5213

9

4.0952

26.15

0.025

17

0.4225

15

4.0000

23.94

0.019

25

0.3412

25

4.1190

26.62

0.026

16

0.4125

16

4.0238

21.61

0.022

21

0.3941

21

3.8333

20.01

0.005

44

0.2034

44

3.9524

22.42

0.01

36

0.2621

34
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ممچنووین ضووریب مماسووتگی رتا و ای اسووبیرمن بووا
استااده ا نری ارزار  SPSSبرابر  0/998می باشد این
نشاندمندة مماستگی باال بین د ر ملرد اسوتااده

برای ا للیتبندی علامل وپلپلیتیکی مؤثر بر امنیوت در
این پژ م است.

جدول  .11اولویتبندی گروهها براساس آزمون فریدمن
ردیف
1
2
3
4
5
6

گروه
عوامل طبیعی
عوامل سیاسی
عوامل امنیتی
عوامل اقتصادی
عوامل اجتماعی
عوامل فرهنگی

رتبه
2.45
3.70
3.10
5.05
3.58
3.12

اولویت
6
2
5
1
3
4
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نتیجهگیری
پژ م حاضر با مدف اراپة مدلی ماتنی بر تأثیر علامل
وپلپلیتیکی درج تب استقرار امنیت در سطح محلوی در
سووا  92-93صوولرت گررووت ا نوول پووژ م مووای

پیمایشووی محسوولب موویشوولد .پووا ا طووی مراحوول
مقدماتی مر ر ادبیات پژ م مانی بر اینکو دانو
وپلپلیتی پیلنددمندة مؤلاو موای سیاسوی قودرت
ج راریا است راماردمای امنیتی مسوت رج ا نن بو

شناسایی و اولویتبندی عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر امنیت داخلی با ....

نحلمؤثری در برقراری امنیوت در سوطلح بوینالمللوی
منطق ای ملی ناحیو ای نقو دارنود؛ بو شومار ِ
علامل وپلپلیتیکی مؤثر بر امنیت داخلی بوا اسوتااده ا
پرسشنام پرداخت شد داده مای گوردن ری شوده بوا
اسوووتااده ا تکنیوو ن مووولن توو نملنوو ای مووولرد
تجزیوو تحلیوول قوورارگررتنوود درن ایووت  49عاموول
وپلپلیتیکی مؤثر بر امنیت داخلی شمرده شدند پوا
ا نن با استااده ا ر  AHP TOPSISاین علامول
ا للیتبندی شدند.
گزارهمای منطقی علمی یور را موی تولان ا نتوایج
دستا ردمای این پژ م دانست:
 .1علووم وپلپلیتی و را موویتوولان بووا تلج و بو ارتاوواب
گستردهای میان سیاست قودرت ج راریوا برقورار
می ند دان تأمین نندة امنیوت در سوطلح م تلوف
دانست.
علامل وپولپلیتیکی در سوطح م تلوف
 .2ممانگلن
امنیت بینالمللی منطق ای ملی نق نررین مسوتند
در سطح امنیت محلی (استانی) نیوز دارای نقو موای
مؤثری میباشند.
 .3امنیووت اسووتانمووای خاصووی وو دارای محووی
وپلپلیتیکی خاصی است می تلان با اسوتااده ا علامول
وپلپلیتیکی تأمین رد.
در این پژ م گذشوت مویتولان
با تلج ب ننچ
اینگلن جمعبندی رد ب ترتیب ا للیت:
 .1علامل اقتصادی (عدالت ج راریوایی؛ تاوا ت سوطح
درنموود اشووت ا در مقایسوو بووا میووانگین شوولری؛
ظرریتمای اقتصادی منطق  /محول در حول ة تجوارت
خارجی؛ ظرریت جذب سرمای گذاری داخلی خارجی
در منطق  /محل؛ رقر عمولمی در مقایسو بوا میوانگین
شلری؛ اختشف سطح تلسع رراه در د سلی مر ).
 .2علامل سیاسوی (مشور عیت سیاسوی نظوای ا سولیِ
ا سریت قاطع مردی منطق  /محل؛ تدابیر سیاستمای
انجایشدة نظای دربارة اقلیتموای موذمای قولمی در
منطقوو  /محوول؛ سووطح ر ابوو حکلمووت مر ووزی بووا
شلرمای ممجولار بوا منطقو  /محول؛ قورارداشوتن در
منطقة ملردبنظر در حول ة وپلاسوتراتژی مولرد عشقوة
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قدرت مای خارجی؛ حولر نیر مای خارجی معارض بوا
ج.ا.ا در شلرمای ممجولار منطقو  /محول؛ بویثاواتی
سیاسووی نوواامنی محر میووت در شوولرمای ممجوولار
منطق  /محل).
 .3علامل اجتماعی (نرخ باالی رشد جمعیوت اگورا در
منطقو در مقایسو بوا میوانگین شولری؛ نورخ بوواالی
محر میتمای اجتماعی؛ شکلگیری ش صیت ملیت
رردی در مقابل ملیت قلمی؛ احسا تاعیض (ش ر ند
درج د می) اقلیوتموا نسوات بو ا سریوت؛ احسوا
تاعیض مردی منطق نسوات بو سوایر منواطن شولر؛
م وواجرت عناصوور ممگوورا بووا نظووای ا منطق و  /محوول؛
م اجرت عناصر اگرا ا نظای ب منطقو  /محول (اتاوا
بیگان )؛ حولر ش صیتمای مذمای قلمی طایا ای
اگرا در منطق  /محل؛ حولر ش صویتموای موذمای
قوولمی طایا و ای ممگوورا در منطق و  /محوول؛ حووولر
طلایف در سلسل مراتب قدرت در منطق  /محل؛ تاا ت
معنیدار نورخ رشود جمعیوت اگورا در منطقو  /محول
نسات ب جمعیت ممگرا با نظای؛ سا مانمای مردین اد
ن ادمای مردمی؛ رعایت حوریم خصلصوی اقلیوتموا
(عقایوود نداب سوونن )...؛ بوویسوولادی عموولمی در
مقایس با میانگین شلری).
 .4علامل ررمنگی (اختشرات ررمنگی مذمای قولمی
مردی منطقو  /محول بوا سوطح ملوی؛ مرا وز ررمنگوی
اقلیتمای دینی مذمای در منطق  /محل؛ جریانمای
ارراطووی قوولمی مووذمای در منطقوو  /محوول؛ تقابوول
نمل همای مذمای محلی با قولانین مقوررات نظوای؛
مشر عیت قاساق ملاد م در براسا برخی نمل هموای
مذمای ررق ای؛ اقلیتمای مذمای قولمی معوارض
با نظای در منطق  /محل؛ اختشرات ررمنگی موذمای
قوولمی در منطق و  /محوول؛ موومگرایووی تووأثیرپووذیری
ررمنگی مذمای مردی منطق  /محل ا بیگانگان).
 .5علامل امنیتوی (گور هموا اشورار سوا مانیارتو در
منطق  /محل؛ پدیدة قاساق ملاد م در واال سوشح
...؛ گر همای قلمی مذمای نامتجانا با حا میوت در
منطق  /محل؛ گر همای قلمی موذمای نامتجوانا بوا
حا میت در منطق  /محول؛ منا عوات موذمای قولمی
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طایا ای محلی؛ ررا انی سشح م مات غیرمجوا در
دستر مردی منطق  /محل؛ مرا ز یگانمای نظوامی
انتظامی مستقر در منطق ؛ حوولر توردد غیرمجوا
اتاا بیگان در منطق  /محل؛ ناامنی ناشی ا محر میت
در استانمای ممجلار؛ جلد مرا ز تللید قاساق ملاد
م در در نن سلی مر مای ممجلار).
 .6علامل طایعی (ملقعیت ج راریوایی؛ ماولد منوابع
نب در منطقوو  /محوول؛ منووابع طایعووی دارای ار
اقتصادی؛ ملقعیت ارتاواطی؛ مر موای خشوکی نبوی
طلالنی قابل عالر؛ راصولة یواد ج راریوایی منطقو /
محل ا مر ز حکلمت) ب عنلان علامل وپولپلیتیکی بور
امنیت داخلی مؤثرند.
پیشن اد میشلد محققان دیگر الگلی ملرد مطالع در
این تحقین را در منواطن ج راریوایی شولر و دارای
محی وپلپلیتیکی خاصی مستند بو وار بگیرنود بوا
شناخت صحیح محوی امنیتوی مولردبنظر اسوت راج
علامل وپلپلیتیکی مؤثر بر امنیوت نن محوی بوا اراپوة
راماردمایی درج وتب توأمین امنیوت محوی مولردبنظر
مسئلالن امر را یاری نند.
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