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  چكيده 
                                                  اجتماع تابع ذهنيت و برداشتي است كه از وضعيت موجود   در              ش و منش انسـان          اي از كن        بخش عمده  

      هي به  د     ، جهت                عناصر كالبدي فضا          سازماندهي    در        انسان                                      بر بنياد ادراك محيطي، ذهنيت و برداشت       دارد.
          شان، تنوع                                                   در اين ميان، كشورها به فراخور گستردگي و شمار جمعيت   . د     آفرين  مي                   توسعه و امنيت نقش

ـتگي سـرزميني        ناحيه ـتگي ملي و پيوس            از نيروهاي           شان متأثر                                                               اي(زميني و فرهنگي) دارند و مقوله همبس
         به واسطه              يك دهه اخير    در     است          در ايران    ها    بلوچ    قوم       قلمرو     كه                جنوب شرق ايران     شـود.        گرا مي     ناحيه

ـتگاه برخي رخدادهاي                       ثبات ژئوپليتيك و ...                                          موقعيت جغرافيايي خاص و همجواري با عوامل بي                       خاسـ
                               بررسي نقش عوامل محيطي(انساني و             پژوهش حاضر    هدف             بر اين اساس      است.          اي بوده         ساز ناحيه     ناامن

           گرايي جنوب                                                        دهي به ذهنيت (همان ادراك محيطي) در پيدايش و تداوم ناحيه                   طبيعي) موجود در شكل
                 ها و اطالعات مورد     داده       بوده و        تحليلي    –      توصيفي                       روش تحقيق در اين پژوهش        باشـد.             شـرق ايران مي 

         بر اساس             نتيجه پژوهش   .   است    ده ش        گردآوري   )     نامه                 اي و پيمايشي(پرسش               به روش كتابخانه             نياز تحقيق 
مشاركت سياسي، توسعه نيافتگي                                   ادراك محيطي برخاسته از مولفه هاي     داد     نشان     ها                   تجزيه و تحليل داده

ـبه قاره هند و ناحيه گرايي مذهبي   ـامل با شـ      هاي     مقياس                تنيدگي پيامدهاي   هم         باعث در  اقتصــادي، تع
  ي     گراي       ناحيه      بروز                                              نقش تعيين كننده اي در برداشت جامعه هدف درباره       شده و    اي                اي، ملي و منطقه     ناحيه

   .  رد  دا
                   سيستان و بلوچستان      استان     اي،              ، امنيت ناحيه ي    گراي     ناحيه   ،           ادراك محيطي   : ي    كليد       واژگان 
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 مقدمه -1

 و بزرگتر وامعدر ج شوندمي شناخته هاایده و ارزشها ترجيحات، علائق، از طيفي اسطهو به انساني جوامع

-تفاوت (. اینLeftwatch,2006:18)هستندترعميق اغلب و تر پيچيده آشکارتر، ،بزرگتر هاتفاوت تر،پيچيده

بر امنيت و  بات آن منطقه محدوده ادراک محيطي ساکنان هر دارند،  نمود نژاد و قوميت زبان، مذهب، در  ها

 شعرای  تابع، سياسي  -جغرافيایي محتوایو   ابتمي مفهوبا  استنباطي موضوعي امنيتسزایي دارد ه تا ير ب

باری بوزان اعتقاد دارد نقطه آغاز یک مسئله امنيتي بعه تصعمي   شودميکه در اجتماع شناخته  مکان و زمان

ترین ادراک انسان بعه عنعوان کوچعک (.Abdollah Khani,2007:83)ها بستگي دارد بازیگران و ادراک آن

-برای درک صحيح امنيت بر این پایه واحد تشکيل دهنده اجتماع در تبيين مفهوم امنيت، نقش کليدی دارد 

-آموزهضرورت دارد.  مي دهند را سامانانسان ادراکي  نقشه  که روانشناختيعوامل و ها پيچيدگيشناخت 

 ادراکي محي  .دارد نزدیکي و دیرین پيوند یافته پرورش آن در که جغرافيایي محي  با انسان تجربيات و ها

ها و آزموده، ساختارنگرش، فرهنگ صافي طریق ازواقیيمحي   است عيني محي  از شخص ذهني تصویر

و   عناصعر. به نمایش معي گذارنعد متفاوتي محيطي ادراک مختلف های فرهنگ .مشاهده است قابل فنون

 و ساختارهای اجتماعي، اقتصادی و سياسي بعر و عيني های مایه بن قالب در جغرافيایي محي زمينه های 

ميان، موقیيت جغرافيایي کشور ایران طي تاریخ به در این  .ا ر مي گذارندملي و ناحيه ای کشورها  مناسبات

. از سعوی دیگعر گونه ای عمل کرده که امروزه پذیرای تنوع فرهنگي در دو حوزه زبعان و معذهب اسعت

دارد بر این اساس، شماری از نواحي دست ک   اسلامي )شيیي(-بخش اساسي هویت ایراني ماهيت ایراني

هویت شيیي نظام ج.ا. ایعران در  هستند. این ناهمگوني به همراهدر بید مذهب با اکثریت شيیي ناهمگون 

 و وجود امنيعت امنيتاحساس این نواحي ا رگذار ظاهر شده و به نوعي  جهت دهي به رفتار ناحيه گرایانه

اهعل در این ميان، جنوب شرق کشور بعا اکثریعت بلعوچ   متر ر کرده است.را این بخش از کشور  ای ناحيه

 انعهگرایشاهد بروز تحرکعات ناحيعه طي یک و ني  دهه اخير  که دست ک است نواحيسنت از آن دست 

 . کاودبگرایي در جنوب شرق کشور را  عوامل مؤ ر بر ناحيهبر آن است که حاضر پژوهش  که بوده است

 اهمیت و ضرورت تحقیق -1-2

از  در مقياس ملي و فرومليبرای ج.ا. ایران نيز به مانند هر نظام سياسي دیگر حفظ و پاسداشت امنيت 

رویکردهای بر بنياد نوع مطالبه و فرهنگ تنوع دهند که های موجود نشان مياولویت برخوردار است. یافته

عوامعل و سعاختارهای و تبيعين . بر این اساس، شناخت وجود دارد نواحي مختلف کشورناحيه گرایانه در 
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 از اهميعت خاصعي بعرای ن کشوری و لشکریاکارگزاربرای گرایي در جنوب شرق کشور مؤ ر در ناحيه

 ای برخوردار است.تدوین راهبردهای امنيتي و توسیه

 هدف تحقیق -1-3

مؤ ر در ادراک محيطي سعاکنان جنعوب  تخقيق حاضر بر آن است که با شناساندن عوامل و زمينه های

تعدوین در ملعي و اسعتاني مقيعاس  نظعام را ، کعارگزارانشرق کشور و به تبع آن احساس ناحيعه گرایعي

 .یاری کند و توسیه ای راهبردهای امنيتي

 پرسش تحقیق -1-4

-بعروز ناحيعه ي( ومحيطي)انساني و طبيیي( در شکل دهي به ذهنيت )ادراک محيط ساختارهاینقش 

  ؟چگونه استگرایي در جنوب شرق ایران 

 فرضیه تحقیق -1-5

سياسي، توسیه نيافتگي اقتصادی، تیامل بعا شعبه قعاره مشارکت )  محيطي ساختارهایرسد به نظر مي

در شکل دهي بعه ذهنيعت )همعان ادراک  مقياس ناحيه ای، ملي و فرومليدر  هند و ناحيه گرایي مذهبي(

 . داردگرایي در جنوب شرق ایران نقش بروز ناحيهبه تبع  و محيطي(

 روش تحقیق -1-6

هععا بععه روش کتابخانععه ای و تحليلععي و گععردآوری داده –پععژوهش حاضععر بععا رویکععردی توصععيفي 

در پژوهش حاضر چهار متغير ضیف مشعارکت سياسعي، توسعیه انجام شده است.   نامه(پيمایشي)پرسش

ای اسعتان توانعد امنيعت ناحيعهبا شبه قاره هند و ناحيه گرایي مذهبي که معي همجوارینيافتگي اقتصادی، 

در نظر گرفته شعد. و بعرای هعر عنوان شاخص های آزمون فرضيه ها  بهسيستان و بلوچستان را متر ر کند 

 7و برای سنجش ميزان توافق از طيف ليکعرت ها در نظر گرفته شد.هایي برای سنجش شاخصکدام مؤلفه

مربعع کعای از آزمون  آزمون فرضيههای پژوهش و به طور مشخص برای تجزیه و تحليل یافته استفاده شد

  .استاستفاده شده 

                                                           
1  . Likert scale  
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 جامعه آماری -1-7

-درصعد( از پاسعخ 1/30نفعر ) 999نفر بود که  903فراواني جامیه آماری در پژوهش حاضر  

-درصعد( از پاسعخ 0/73نفعر ) 14 دهعد.ميدرصد( را زن تشکيل   9/79نفر ) 17دهندگان را مرد و 

نفعر  700سعال،  94تا  04درصد( در گروه سني  9/94نفر ) 770سال،  04تر از دهندگان در گروه سني ک 

نفعر  73سال و  14تا  07درصد( در گروه سني  0/70نفر ) 11سال،  04تا  97درصد( در گروه سني  9/90)

 سال قرار دارند. 14درصد( در گروه سني بالاتر از  3/0)

درصعد( دارای  1/74نفر ) 04سواد، دهندگان بيدرصد( از پاسخ 7/0نفر ) 3در پژوهش حاضر 

درصد(  1/07نفر ) 39درصد( متوسطه،  0/70نفر ) 11درصد( راهنمایي،  7/70نفر ) 00 ابتدایي، تحصيلات

درصعد( از  0/0نفعر ) 71در پژوهش حاضر  درصد( تحصيلات دانشگاهي هستند. 0/93نفر ) 717دیپل  و 

درصعد( دارای مشعاغل  0/93نفعر ) 703درصد( دارای مشاغل دولتي،  9/00نفر ) 30دهندگان بيکار، پاسخ

( 9/70نفعر ) 01درصد( کعارگر غيرمعاهر،  3/0نفر ) 73درصد( کارگر ماهر و نيمه ماهر،  1/3نفر ) 99د، آزا

درصعد( دارای  7/0نفر ) 3درصد( بازنشسته و  0/7نفر ) 1دار، درصد( خانه 0/1نفر ) 00کشاورز و دامدار، 

 سایر مشاغل هستند.

 محیط شناسی مسئله -1-8

ر گستره استان سيستان و بلوچستان است. گستره ای که بيشينه ساکنان جنوب شرق ایران عمدتاً ناظر ب

های فرهنگي آن نيعز بعه دو کشعور پاکسعتان و آن بلوچي زبان و اهل سنت حنفي مذهب هستند که دنباله

افغانستان کشيده شده است. گستره یاد شده در حالت کلي خود سرزميني نسبتاً خشک، پهناور با سکونتگاه 

درصعد(، اسعتان 04ها عمدتاً در ایالت بلوچسعتان پاکسعتان)ک  جمیيت و پراکنده است. بلوچهای اندک، 

اند. نزدیک به نيمعي از مسعاحت سيستان و بلوچستان ایران و استان هلمند و نيمروز افغانستان پراکنده شده

ایعافتگي تنهعا دهد اما به واسطه ضیف بنيادهای زیستي و توسعیه نکشور پاکستان را بلوچستان تشکيل مي

های تنش قومي نزدیک به هشت درصد از جمیيت آن را در بر مي گيرد. بلوچستان پاکستان یکي از کانون

و مذهبي است که پس از ایالت سرحد گروهای بنيادگرا بيشترین فیاليت نظامي و سياسي را در بلوچستان 

درصعد از مسعاحت کعل،  0/77ان با استان سيستان و بلوچست (،Hafeznia,2011:138) پاکستان داشته اند

پهناورترین استان کشور است. بخش شمالي که سيستان ناميده مي شود بيشينه جمیيت آن فارسي زبانان و 

شيیه مذهب اند و بلوچستان به بخش جنوبي اطلاق مي شود که عمده باشندگان آن بلوچي زبعان و اهعل 
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کيلومتر و از جنعوب بعا  7044افغانستان و پاکستان سنت حنفي مذهب اند. این استان از شرق با دو کشور 

کيلومتر ه  مرز است و از منظعر فرهنگعي شعامل سعه حعوزه فرهنگعي  014دریای عمان به طول تقریبي 

کمابيش متفاوت سيستان، بلوچستان شمالي)سرحد( و  بلوچستان جنوبي )مکران( است. یافته های موجود 

جامیه بلوچي طایفه و مذهب است که به نعوعي در برابعر هویعت  بنياد  هویت یابي در گویای آن است که

 ها آنهعا را بعا بيشعينه شعيیه معذهب مذهب اهل سنت حنفي بلوچ گيرد.اکثریت و حاکميت حاک  قرار مي

این استان در بسياری از آمارها و شناسه .  (Airing,1979)حاک ، متفاوت و گاه در تیارض قرار داده است

بدین مفهوم که ضیف  های کشور، ضیيف ترین است.اقتصادی در سنجش با دیگر استانهای فرهنگي و 

های محيطي استان، دور اُفتادگي جغرافيایي نسبت به مرکز، همسایگي با نواحي بحرانعي دو کشعور توانش

ز توزیعع فقير و ناآرام افغانستان و پاکستان، پایين بودن ضریب امنيتي استان، طایفه محوری، نعابرخورداری ا

های اجتماعي در مقوله اقتصاد پنهان یا همان قاچعاق معواد ها در گستره ملي، اشتغال بسياری از لایهفرصت

مخدر و کالا، مهاجرت به کشورهای عرب کرانه خليج فارس و بيکاری گسترده در سطح اسعتان از جملعه 

بعه واسعطه ضعیف  .(Shabani, 2007:44)انعدمواردی هستند که کليت امور اقتصادی استان را متر ر کعرده

بنيادهای اقتصادی استان در جذب و به کارگيری نيروی جوان  بيکار و وجود زمينعه هعای اشعتغال پنهعان، 

بسياری از افراد به پدیده قاچاق روی آورده اند. قاچاق الزاماً مواد مخدر نيست بلکه بخعش عمعده قاچعاق 

رشمرده سبب پيدایش جریانهای ناحيعه گعرای معذهبي بعا استان در حوزه مواد سوختي و کالاست. موارد ب

  .(kavianirad,2010: 88منشر تروریستي شده و امنيت این بخش از کشور را متر ر کرده است)

 بنیادهای نظری تحقیق -2

 1جغرافیای رفتاری -2-1

فتعار، رود. رکنش و رفتار محيطي انسان تابیي از ادراک محيطي و جغرافيای شخصي وی به شمار معي

به محرک بيروني است و شامل همه فرآیندهایي است کعه موجعود زنعده از رهگعذر آنهعا  ارگانيس پاسخ 

کند و نسبت به تغييراتي که در آنها درک مي کند واکعنش محي  پيرامون و حالات دروني خود را حس مي

دهد. به دیگر سخن، واکنشي است که در برابر یک کنش بيروني انجام معي شعود. بعر ایعن پایعه، نشان مي

تر از دیگر موجعودات یند کنش متقابل با محي  هستند.این واکنش در انسان پيچيدهآاختارهای شناختي برس

                                                           
1  . Behavioral Geography 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
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یندهای ذهني تابیي از تنوع محيطي در قالب محي  واقیي)پدیداری( و محي  ادراکعي آاست. پيچيدگي فر

ت از جنبعه ذهنعي و از واقیيت در جغرافيای رفتاری از دو جنبه قابل بررسي اس )نقشه ذهني( انسان است.

در جغرافيعای رفتعاری ( Shariati sabzevari, 2008:55)هستندو هر دوجنبه در پيوند با ه  جنبه خارجي 

طي چند  (Benou, 2009:6رود)و تر ير پذیر به شمار مي افتد و محي  دریافت کنندهرفتار در فضا اتفاق مي

 ارزشعمندی دسعت علمي هاییافته به شناسيروان محي  در حوزه –مطالیه کنش متقابل انسان دهه اخير،

هعای شخصعيتي)کنش و معنش( افعراد از دیرپعاترین جسعتارهای ویژگعي است. تر ير عامل محي  بر یافته

گمعان، بازخوردهعا و بي (Ahmadi,2006:55) است.جغرافيایي دست ک  در قالب جبرگرایي محيطي بوده

گيری و تحول شخصيتي افراد شکل ،رشد، منش، محي  در کنشد از رکنش متقابل فو  هاآموخته یپيامدها

 .های ژنتيک فرد نقش بنيادی داردتر ير جدی داشته است. حتي وضیيت محيطي در ظهور و بروز ویژگي

(Airing, 1979: 78) کند و رفتار به نوبه خود بعه گذارد و آن را متر ر مياین رو، محي  بر رفتار ا ر مي از

ای از محعي  واقیعي )پدیعداری( و انجامد. همچنان که اشاره شد محي  جغرافيایي آميزهتغيير در محي  مي

ای همانند گيری از رویکردهبهره مستلزم های محيطيمحي  ادراکي)نقشه ذهني( است. از این رو، پژوهش

در این ميان بخش عمده از ادبيات  روانشناسي هستند. محيطي و ادراک محيطي در قالب دانش ناسينشروا

 دهي به فضا بوده است.به بید ناظر بر مفهوم نقشه یا تصویر ذهني در شکل 7304جغرافيای رفتاری از دهه

- معدت طعول زنعدگي، یوهشعي جنسعيت، نژاد، تفاوت های فردی در سطوح برخورداری، قوميت، سن،

هعای هعا، ویژگعيرسعانهدسترسي بعه گاهي،سکونت جایي در نقطهه جاب روش سکونت در یک محدوده،

جغرافيای طبيیي منطقه، بر شيوه دریافت  محيطي و جغرافيای رفتاری فرد یا گروه ا ر معي گذارنعد. از ایعن 

ای ای درک مي کنند. این همعان پدیعدهپيچيدهرو، انسان ها ماهيت محي  را به واسطه فرایندهای تفسيری 

هعای انجعام شعده نقشعه ذهنعي طبقعات شود. بر بنياد پعژوهشاست که از آن با عنوان نقشه ذهني یاد مي

ی محيطي درون ذهن یک فرد اسعت کعه فرودست با  روتمند متفاوت است. نقشه ذهني یا شناختي نقشه

د. نقشه ذهني ميانجي دریافت محيطي و محي  کالبدی است. دهاو را بازتاب مي 7هایداوریدانش و پيش

رونعد کعه فعرد یعا گعروه در آن یند ذهنيت بساماني به شمار ميآبر این اساس، فضاهای بسامان و خوانا بر

انسان تحت تعا ير محعي  و محي  احساس امنيت و هویت مي کند. برخي بر این باور هستند که هر چند 

                                                           
1  . prejudices 
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اراده اوست که توان تحميل خود بر محي  و ورا ت را دارد. بعي گمعان، ایعن اراده  ورا ت قرار دارد اما این

انقلعاب در تکنولعوژی اطلعاع ها و نيازهاسعت. امعروزه خود تابیي از نقشه ذهني در جهت دهي به ارزش

های سازی یا جهت دادن به نقشهاز رهگذر ذهنيتای رسانه هایرساني، پيشرفت فناورهای نوین و رقابت

ها( به موازات منافع و مصالح کُنشگران و بازیگران سياسعي، بندی گزینهها و رتبهها، اولویتذهني)برداشت

 & Hafeznia)زدا بععه کنشععگران عرصععه فضععا داده کععارکردی مشععروعيت بخععش یععا مشععروعيت 

kavianirad,2014:85) 

 ادراک محیطی -2-2

تفسيرذهني درمورد موقیيتها یا عارضعه هعای قابعل اصطلاح ادراک درعل  جغرافيا عمدتاً به عنوان فه  

تصعویر ذهنعي شعخص از  يمحيطع ادراکرویت دریافت شده از طریق حواس و پنجگانه انسان مي باشد

، فرهنگ. محي  واقیي از طریق صافي(Behforouz,1992: 51)استبخشي از محي  واقیي نمود  ومحي  

ادراک محيطعي متفعاوتي دارای  های مختلعففرهنگ است. مشاهده قابل فنون و هاآزموده، ساختارنگرش

 های مطالیه و درک افعراد از محعي  پيرامعون آنای از تکنيکهای شناختي مجموعهچنين نقشهه . هستند

عناصعر  شود.مي گرفته و اجتماعي مختلف شخصي هایتصمي بنياد این  بر( Ahmadi,2006:48باشد)مي

پيونعد بعا  درانسعان  اندیشعه .نمود دارنعدمناسبات اجتماعي  های عيني ومایهبندر قالب  محي  جغرافيایي

 گيعردشکل مي اجتماعي محي  ها وعضویت در سازمان، نحوه کنش متقابل با دیگران ،شخصي هایهتجرب

، جغرافيا، تاریخانداز همانند و چش  مکانيهای ویژگي،بينيجهان ،برآیند ذهنيتانساني ی هاسازهو  فرهنگ

ادراک ناظر بر درک رواب  ميان همين اجزا به صورت یعک کعل  . واژهاستپدیدآورندگان و...  بوم شناسي

-کعه  مفهعوم بعدین های ساختاری محي  بر عملکرد آن جهعت معي دهنعد.که ویژگيسازمان یافته است 

و میيارهعای رفتعاری را  یا برخعي الگوهعا را برساکنان خود تحميل اجتماعي هاینقش و رفتاری الگوهای

هعای و تبيعين محعرک یند دریافعتآفر ادراک، .(Mortazavi, 2000:2) کندتقویت و برخي را تضیيف مي

 & Isfahani) کننععدتیریععف مععيرا از محععي  پنداشععت خععود  پایععه آنبرافععراد پيرامععوني اسععت کععه 

Ehsanpoor,2005:49 .) رودذهني برخاسته از محي  پدیداری به شمار مياز این رو محي  ادراکي، تصور 

و متناسب با افزایش درک افراد از محي ، رفتارهعای  محي  کارکردی نيز گسترش آنگسترش قلمرو  که با

  .(Shakkoui,2007:112)شود در آنجا گرفته مي تریسنجيده
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 ناحیه ای امنیت -2-3

آن است که معردم هراسعي نسعبت بعه حقعوق و  و در مورد افراد به مینایامنيت مصونيت از تیرض 

» بنا بعه تیریعف منينعگ:  هيچ عاملي حقوق مشروع آنان را تهدید نکند.و آزادی های مشروع خود نداشته 

امنيعت،آزادی نسعبي از تهدیعدهای آسعيب »و جان مارز میتقعد اسعت « امنيت، آزادی از عدم امنيت است

تقسي  مي کنند. در مینای ایجابي امنيت « سلبي»و « ایجابي»دیگر امنيت را به صورت  رساننده است. برخي

وجود احساس رضایت و اطمينان خاطر نزد دولت مردان و شهروندان و در مینای سلبي نبود ترس،اجبعار 

امنيت در مینای عيني فقدان  (.Eftekhari,1998:45و تهدید را به عنوان یک شاخص در نظر مي گيرند )

 و در مینای ذهني فقعدان تعرس و وحشعت از کندای کسب شده را مشخص ميتهدید در برابر ارزش ه

تي دارد کعه در امنيت مقياس های متفاو (.Volfer,2000:319)کندرا میين مي هاوجود تهدید بر ضد ارزش

عبارت است از شرایطي که در آن منافع ملي و ارزش های داخلي یک ملت از گزند « امنيت ملي» این ميان،

در ایعن ميعان،  (. ,Mojtahedzade 2011:78) اخلي و خارجي دور نگاه داشته شودتهدیدهای دخطرها و 

که بعه واسعطه  ستیي اساختارهار بر وجود یا عدم وجود شرای  یا ناظدر مقياس فروملي امنيت ناحيه ای 

 ,Bouzan). با اکثریت احساس و ادراک مي کننعد تمایز که ساکنان آن ناحيه به صورت حقيقي یا احساسي

 ایعن ادراک بیعدها مبنعای تیامعل ادراکي که عمدتاً ناظر بر گونه ای احساس طردشدگي است.(،2013:67

 تعنش و نعاامني همعراه معي شعود اآن ناحيه با بقيه کشور اسعت کعه در بسعياری از معوراد بع ژئوپليتيک

(Karmon,Ely,2005:66).  

 ناحیه گرایی و ابعاد آن -2-4

ن نوعي ابراز بيان ناخرسندی ساکنان یا مردم ناحيه به اقدامات حکومعت مرکعزی تواناحيه گرایي را مي

در نادیده انگاشتن یا ک  توجهي به حقوق و مطالبات آنان دانست، زیرا آنها بر ایعن باورنعد کعه حکومعت 

مرکزی که محصول اراده اکثریت فرهنگي است، مطالبات اقتصادی و فرهنگيشعان را کعه برآینعد تمعایزات 

در  (kaviani,2010:60)ی ناهمسان با اکثریت ساکن گستره ملي است نادیعده گرفتعه اسعتنگي ناحيهفره

گرایي جنبشي است که هدف آن حفاظت و پيشبرد منافع و علایق خاص ناحيعه ای و مفهومي دیگر ناحيه

گعرایش تدبير تنگناهای سرزميني ناحيه ای است که اغلب با احساس هویت جمیي همراه اسعت.  اصعولا 

-گرایانععه کععارکرد حکومععت بععرای اصععل  بععات و بقععاو ملععي را بععا دشععواری همععراه مععيهععای ناحيععه

. در این راستا، عوامل متیددی از جمله: وسیت، شعکل فضعایي (Hafeznia&kavianirad,2013:234)کند



 711                                        ... يطيمح ادراک با یيگراهيناح نسبت                               سال دوم          

 

امعل دولت، عدم پيوستگي در الگوهای استقرار و سکونت، نابرابری های فضایي، اقتصعادی، رفعاهي و عو

افتد. بنابراین مناطقي از کشور به سبب عوامل انسعاني گرایي مو ر واقع ميجغرافيایي در ایجاد روحيه ناحيه

هعای خعارجي بعوده و نيعز علعایق اقتصعادی، اند و در ارتباط و تماس با دولعتو طبيیي دچار پراکندگي

گعرا بعه شعمار آورد. در زمره ناحيهتوان های سياسي متفاوتي نسبت به مرکز دارند را مياجتماعي و نگرش

ناحيه گرایي در کليت خود نشان دهنده وجود بحران است است که مشروعيت نظعام سياسعي ودولعت را 

 کشاند. ای به چالش ميدست ک  در مقياس ناحيه

آورد، تعابیي از  گرایي را در یک واحد سياسي بعه وجعود معيعوامل و عناصری که موجودیت ناحيه

های منحصر به فرد آن ناحيه خواهد بود. بعه عبعارت دیگعر، نيعروی اوليعه صيات و ویژگيشرای ، خصو

گرایانه در تمامي کشورهای درگير با این پدیده یکسان نيست، زیعرا خاسعتگاه آن حرکت یک جنبش ناحيه

ي در هر واحد سياسي یکسان نبوده و تابیي از شدت و توان یکي از گونه های ایعن پدیعده و یعا در بیضع

ناحيه گرایعي  -7گرایي عبارتند از : گرایي گونه شناسي ناحيهموارد همه آنها بوده است. بر این اساس ناحيه

 (Kavianrad & colleagues, 2016:8گرایي سياسي)ناحيه -9ناحيه گرایي اقتصادی -0فرهنگي
 

 
(Kavianrad & colleagues, 2016:8) 
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 های پژوهش(یافتههای سنجش )شاخصهای پژوهشیافته -3

در پژوهش حاضر چهار متغير ضیف مشارکت سياسي، توسیه نيافتگي اقتصادی، تیامل بعا شعبه قعاره 

ای استان سيستان و بلوچستان را متعر ر کنعد بعه عنعوان تواند امنيت ناحيههند و ناحيه گرایي مذهبي که مي

ها در هایي برای سنجش شاخصؤلفهشاخص های آزمون فرضيه ها  در نظر گرفته شد. و برای هر کدام م

استفاده  7و به طور مشخص ازمون فرضيه کای و برای سنجش ميزان توافق از طيف ليکرت نظر گرفته شد.

   تشریح خواهند شد: شناسه های جامیه آماریادامه در  شد.

 ضعف مشارکت سیاسی -3-1

هعای کشعور برخعوردار دیگر استاناستان سيستان بلوچستان از نرخ مشارکت سياسي پایيني نسبت به 

گيرهعای حکعومتي است  در حالي که از عوامل رضایت و ایجاد احسعاس تعر ير گعذار بعودن در تصعمي 

تر يری در اداره امور سياسي در بين مردم شود تا احساس  بيمشارکت سياسي است. این موضوع سبب مي

مبارزه با نامني و برقراری امنيت  کشعور کمعک توانند در های مردمي و آحاد مردم ميتقویت شود  تشکل

گرایي در استان سيستان و بلوچستان ضعیف بر این اساس از عوامل تر ير گذار در ایجاد ادارک ناحيه نمایند

 (,Alimadadi 2015:152-154) .مشارکت در تمام ابیاد آن سياسي، اقتصادی، اجتماعي و... است

هایي نظير ضیف مشروعيت سياسي در سياسي، مؤلفهسنجش ضیف مشارکت  حاضر برایپژوهش   

کاهش همگرایي ملي به سبب ضیف مشارکت اهعل سعنت در امعور ناحيه با وجود حضور در انتخابات، 

ی اهل سنت نسبت به رویکرد و اقدامات مسئولان کشور در سطح استاني و ملي و ذهنيت بدبينانه

بعا اسعتفاده از  دسعت آمعده از نظرسعنجينتایج به  بر اساس. و استان مورد پرسش قرار گرفت ناحيه

ی نظعری ميانعهبالعاتر از  9/9و  40/0، 93/9ترتيعب بعا هعا بعهی تمامي مؤلفهميانگين نمره طيف ليکرت

ضیف مشعارکت سياسعي در  کنندهکه در پژوهش حاضرمشخصباشد، مي 9)متوس  نمره( ییني 

 .(7)جدولمطالیه است مورد ناحيه

 

 

 
 

                                                           
1  . Likert scale 
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 ی ضعف مشارکت سیاسی )درصد(نتایج نظرسنجی در زمینه -1جدول 

 هامؤلفه

 هامیزان توافق با مؤلفه
میانگین 

 نمره
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد
 مجموع

کاهش همگرایي ملي به سبب ضیف 

 مشارکت اهل سنت در امور استاني و ملي
- 0/7 3/71 7/11 3/09 744 40/0 

ناحيه با ضیف مشروعيت سياسي در 

 وجود حضور در انتخابات
0/7 1/74 9/93 0/01 0/9 744 93/9 

اهل سنت نسبت به  ذهنيت بدبينانه

رویکرد و اقدامات مسئولان کشور در 

 ناحيه و استان مقياس

3/0 0/3 1/07 9/93 3/0 744 9/9 

 

 نیافتگی اقتصادی توسعه -3-2

 شعکل گرفتعه  دیدگاه منفعيهایي نظير مؤلفهنيافتگي اقتصادی، برای سنجش توسیه حاضر در پژوهش

منعاطق آزاد  هعای معرزی، توسعیهتوجهي به ترسعيس بازارچعهبه سبب ک  حکومتمردم نسبت به 

اشتغال، کاهش جذب گردشگران داخلي و خارجي به سعبب ضعیف امنيعت، کعاهش  اقتصادی و رونق

هعای منعدیاکنان در تعرمين نيازو ناتواني سع المللي به سبب ضیف امنيتبين گذاری ملي و سرمایه

های اقتصادی مورد پرسعش قعرار گرفعت. ناحيه از نظر زیرساختنيافتگيمیيشتي به سبب توسیه

نشعان داده  0نيافتگي اقتصعادی در جعدول مربوط به توسیه هایدست آمده از نظرسنجي مؤلفهنتایج به

و  00/0، 40/0، 77/0ترتيعب بعا هعا بعهتمامي مؤلفه شود ميانگين نمرهطور که ملاحظه ميهمان است.شده

 در پعژوهش حاضعر مشعخص کننعدهکعه  اسعت 9ی نظری )متوس  نمره(؛ ییني بالاتر از ميانه 90/9

 .(0)جدولمورد مطالیه است نيافتگي اقتصادی در ناحيهتوسیه
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 نیافتگی اقتصادی )درصد(ی توسعهنتایج نظرسنجی در زمینه -2جدول 

 هامؤلفه

 هامیزان توافق با مؤلفه
میانگین 

 نمره
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد
 مجموع

 گذاری ملي وکاهش سرمایه

 المللي به سبب ضیف امنيتبين
- - 1/74 0/10 3/90 744 00/0 

مردم نسبت به  شکل گرفته دیدگاه منفي

توجهي به ترسيس حکومت به سبب ک 

های مرزی، توسیه مناطق آزاد بازارچه

 اقتصادی و رونق اشتغال 

- 0/0 1/3 7/09 01 744 77/0 

کاهش جذب گردشگران داخلي و خارجي 

 به سبب ضیف امنيت
- - 73 1/13 1/07 744 40/0 

-میيشتي بههای ناتواني ساکنان در ترمين نياز

از نظر  نيافتگي ناحيهسبب توسیه

 های اقتصادیزیرساخت

- 1/07 9/99 9/99 3/77 744 90/9 

 

 ( و افغانستانپاکستانهند ) قارهبا شبه همجواری -3-3

ععدم و   هند )پاکسعتان( و افغانسعتان قارهشبه به واسطه همجواری استان سيستان و بلوچستان  با

وجود  بات سياسي، اداری، اقتصادی در افغانستان و پاکستان از چندین دهه قبل تعاکنون همعواره 

هعای گرایانه و جنگشرقي کشور بوده است. تیصبات فرقهبروز مشکلاتي در مرزهای جنوب منشر

های کشعورهای شعبه قعاره و بعه خصعوص پاکسعتان اسعت. گسعترش ای یکي از مشخصعهفرقه

هعای وهعابي بعه شعيیيان ای در پاکستان به ویژه تداوم حملات تروریستي گروههای فرقهدرگيری

های افراطي حاکي از های ایران به دست همين گروهبر آنها، ترور دیپلماتپاکستاني و اعمال فشار 

های فدرال و ایالتي کشور گيری دولتها و افزایش نفوذ آنها در ارکان تصمي یابي این گروهقدرت

های مرزی شرقي کشور به نحوی است که ترکيب قومي و مذهبي موجود در استان .پاکستان است

ک را در این مناطق برای نظام جمهوری اسلامي فراه  آورده است. غفلت از نوعي ضیف ژئوپليتي

برداری آنان از موقیيت ایجاد این موضوع از طرفي و هوشياری دشمنان در آن سوی مرزها و بهره
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. با توجه به این که سه کشور عربستان، پاکستان و امارات .گرددشده، به نوعي تهدید محسوب مي

های سلفي هستند استان سيستان و بلوچسعتان بعه لحعاا بافعت يان مالي جریانترین حاماز اصلي

های گروه مذهبي و مجاورت جغرافيایي با پاکستان و افغانستان از بيشترین پتانسيل فیاليت -قومي

 (.Dahmrdeh, 2015:10) .سلفي برخوردار است

بعرای سعنجش  پعيش رو،در پژوهش هایي که پيش از این به عمل آمده است بر بنياد پژوهش

تشعدید هعایي نظيعر افغانسعتان مؤلفعه و (پاکستان)ی هندقاره مورد مطالیه با شبه ناحيههمجواری 

های گرایش مرزی و همچنين تشدیدبرون تحولاتمتر ر از ا رپذیری از مذهبي  -يهای قومگرایش

معورد پرسعش مذهبي ناحيه توس  حکومت  -های قوميتوجهي به خصيصهسبب ک  مذهبي به -قومي

-مطالیه با شبه   مورد تیامل ناحيههای مربوط به دست آمده از نظرسنجي مؤلفهقرار گرفت. نتایج به

-تمامي مؤلفعه شود ميانگين نمرهطور که ملاحظه ميهمان نشان داده شده است. 1در جدول  هند قاره

 مشعخص کننعده کعه سعتا 9نظری )متوس  نمره( یینعي  بالاتر از ميانه 47/0و 09/9ترتيب با ها به

 .(9)جدولاستکشورهای پاکستان و افغانستان  ییني ،هند قارهمورد مطالیه با شبه احيهتیامل ن
 

 )درصد(هند  قارهمورد مطالعه با شبه ناحیه همجوارینتایج نظرسنجی در زمینه  -3جدول 

 هامؤلفه
ميانگين  هابا مؤلفهميزان توافق 

 مجموع خيلي زیاد زیاد متوس  ک  خيلي ک  نمره

مذهبي  -های قوميتشدید گرایش

های توجهي به خصيصهک رخاسته از ب

 مذهبي ناحيه توس  حکومت  -قومي

0/7 1/3 1/90 1/90 0/04 744 47/0 

سبب  مذهبي به -قومي هایتشدیدگرایش

 مرزیبرون و تحولات عوامل
0/7 0/7 3/71 3/10 01 744 09/9 

 

 گرایی مذهبیناحیه -3-4

گرایعي بعا دیگعر هایي نظير ضیف ه گرایي مذهبي، مؤلفهبرای سنجش ناحيه حاضر پژوهشدر 

ها و عقاید مذهبي و قومي توسع  فرهنگي و مذهبي، ضیف انیکاس سنت سبب تمایز به کشور  حياون

تر يرپعذیری سعبب  بروز اقدامات خرابکارانه و تروریستي بعه  جمهوری اسلامي ایران،صدا و سيمای 

سعبب مرزی، گرایش به فرهنعگ و معذهب آن سعوی معرز بعهسلفي برون ایيهای بنيادگراز اندیشه
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مدارس مذهبي اهل سنت مورد پرسش قرار گرفعت. نتعایج های قومي و مذهبي و گسترششباهت

 نشان داده شده اسعت. 0در جدول گرایي مذهبي ناحيه های مربوط بهدست آمده از نظرسنجي مؤلفهبه

 00/9و  03/9، 11/9، 10/9، 41/9ترتيعب بعا بعه هعامؤلفه همه شود ميانگين نمرهطور که ملاحظه ميهمان

در  گرایي معذهبيوجود ناحيه مشخص کنندهکه  ستا 9نظری )متوس  نمره(؛ ییني  بالاتر از ميانه

 .(0)جدولاستمورد مطالیه  ناحيه
 

 گرایی مذهبی )درصد(ی ناحیهنتایج نظرسنجی در زمینه -4جدول 

 هامؤلفه
میانگین  هامیزان توافق با مؤلفه

 مجموع خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم نمره

 بروز اقدامات خرابکارانه و تروریستي

 های بنيادسبب تر يرپذیری از اندیشه به

 مرزیگرایي سلفي برون

- 9/3 1/07 3/90 7/79 744 11/9 

و ها و عقاید مذهبي ضیف انیکاس سنت

 قومي در صدا و سيما
0/7 1/71 0/00 00 7/79 744 10/9 

 مرزیگرایش به فرهنگ و مذهب برون

 های قومي و مذهبيسبب شباهت به
- 9/3 0/00 0/99 3/77 744 03/9 

 00/9  3/71 3/09 1/91 3/77 1/74 گسترش مدارس مذهبي اهل سنت

گرایي با دیگر نواحي ضیف ه 

 سبب تمایز فرهنگي و مذهبي به کشور
0 1/00 3/90 3/03 3/0 744 41/9 

 

 های پژوهشیافتهتحلیل  -4

مربعع آزمعون  براساس   تحقيقی طور مشخص آزمون فرضيه های پژوهش و به تجزیه و تحليل یافته

 . شده است بررسيهای ضیف مشارکت سياسي با استفاده از آزمون مربع کای، تر ير مؤلفه .بوده استکای 

محاسعبه  47/4تعر از ( کع 444/4)گيعری میيار تصمي  ها،تمامي مؤلفه صورت گرفته در بر پایه بررسي

-های متغير انعدازهفراواني ي مبتني بر عدم وجود تفاوت مینادار بينفرضيه نف ،بنابراینشده است. 

فراوانعي  درصعد اطمينعان ادععا کعرد بعين 33توان بعا به عبارت دیگر مي  شود.شده رد مي گيری

 مشارکت ضیفؤلفه بر اساس تجزیه و تحليل م شده اختلاف مینادار وجود دارد. گيریاندازه متغيرهای

 ،717و  710ترتيعب بعا  طبقات زیاد و متوس  به با وجود حضور در انتخابات، ، سياسي در ناحيه
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کاهش همگرایي ملي به سبب ضعیف مشعارکت اهعل سعنت در امعور اسعتاني و ملعي،  در مؤلفه

اهل سنت نسبت بعه  ی ذهنيت بدبينانهو در مؤلفه 37و  073ترتيب با و خيلي زیاد به طبقات زیاد

 717و  704ترتيب با مسئولان کشور در سطح ناحيه و استان، طبقات متوس  و زیاد به د و اقداماترویکر

  همعهدهعد کعه دست آمده نشعان معيهای بهفراوانيبر این اساس فراواني هستند. ترین دارای بيش

 اند. تر يرگذار بوده در ناحيه مشارکت سياسي ضیفها در مؤلفه

دیعدگاه منفعي معردم  ) «نيافتگي اقتصادیتوسیه»های ، تر ير مؤلفه مربع کایاز آزمون با استفاده 

منعاطق  یهای مرزی، توسیهتوجهي به ترسيس بازارچهحکومت به سبب ک راهکارهای نسبت به 

 رجي به سبب ضیف امنيت، کعاهشآزاد اقتصادی و رونق اشتغال، کاهش جذب گردشگران داخلي و خا

میيشتي به های مندیالمللي به سبب ضیف امنيت و ناتواني ساکنان در ترمين نيازگذاری ملي و بينسرمایه

در  های اقتصادی بر کاهش اعتماد به حکومت مرکزینيافتگي ناحيه از نظر زیرساختسبب توسیه

تعر از ( کع 444/4گيعری )میيار تصعمي  ها،مؤلفه همهدر .  مورد مطالیه مورد آزمون قرار گرفت ناحيه

هعای نفي مبتني بر عدم وجود تفعاوت مینعادار بعين فراوانعي بنابراین فرضيهمحاسبه شده است.  47/4

درصد اطمينان ادععا کعرد بعين فراوانعي  33توان با مي ،به عبارت دیگر شود.شده رد ميگيریمتغير اندازه

هعای توان اختلاف بين فراوانيمي 70مینادار وجود دارد. در جدولشده اختلاف گيریاندازه متغيرهای

ی دیدگاه منفي معردم نسعبت بعه را مشاهده کرد. در مؤلفه های مورد انتظارشده و فراوانيمشاهده

ی مناطق آزاد اقتصعادی های مرزی، توسیهتوجهي به ترسيس بازارچهسبب ک حکومت مرکزی به 

، در مؤلفعه کعاهش جعذب 31و  000ترتيعب بعا  و خيلعي زیعاد بعه طبقات زیاد ،و رونق اشتغال

و  003ترتيب بعا  امنيت، طبقات زیاد و خيلي زیاد به سبب ضیفگردشگران داخلي و خارجي به

سبب ضیف امنيت، طبقات زیاد و خيلي زیعاد به الملليگذاری ملي و بينکاهش سرمایه ، در مؤلفه39

-های میيشتي به سبب توسعیهمندینيازترمين ی ناتواني ساکنان در و در مؤلفه 700و  047ترتيب با  به

 703و  703ترتيعب بعا و زیعاد بعه های اقتصادی، طبقات متوسع نيافتگي ناحيه از نظر زیرساخت

از متغيرهعای ضعیف مشعارکت دسعت آمعده های بهفراوانيبراین پایه . را دارندترین فراواني بيش

ناحيعه  ادراک محيطي نسعبت بعه ها در مؤلفهاین  دهد کهنشان ميسياسي و توسیه نيافتگي اقتصادی 

 اند.بوده مؤ رگرایي 
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یینعي هنعد،   قعارهمعورد مطالیعه بعا شعبه همجعواری ناحيعهمتغير  برای سنجش  حاضر پژوهش

سعبب معذهبي بعه -هعای قعومي تشدید گرایش)هایي نظير افغانستان، مؤلفه کشورهای پاکستان و

هعای توجهي به خصيصعهسبب ک مذهبي به -قومي  هایگرایش مرزی و همچنين تشدیدعوامل برون

سعنجش بعرای هع  چنعين  مرکزی مورد پرسش قرار گرفت. مذهبي ناحيه توس  حکومت  -قومي 

سبب تمعایز فرهنگعي و با دیگر مناطق کشور به گرایيضیف ه  های، مؤلفهگرایي مذهبي ناحيهمتغير 

توسع  صعدا و سعيمای جمهعوری اسعلامي ها و عقاید مذهبي و قعومي مذهبي، ضیف انیکاس سنت

های بنيعادگرایي سعلفي  از اندیشه سبب تر يرپذیریایران، بروز اقدامات خرابکارانه و تروریستي به

قعومي و معذهبي و  هعایسبب  شعباهت مرزی، گرایش به فرهنگ و مذهب آن سوی مرز بهبرون

در رابطه بعا ایعن  در ساس بر این ا گسترش مدارس مذهبي اهل سنت مورد پرسش قرار گرفت. 

( 444/4)گيعری نشان داد که میيعار تصعمي  مربع کایبراساس  آزمون نتایج به دست آمده دو مولفه نيز  

 است. بنابراین، فرض صفر مبتني بر عدم وجود همبستگي بين متغيرهعای معذکور 47/4تر از پایين

-انعدازه فراواني متغيرهعای مینا دار بينوجود اختلاف  و این به مینای  درصد اطمينان رد شد 33با 

-هند و ناحيعه قارهمورد مطالیه با شبه همجواری ناحيهشده مي باشد براین پایه سنجش متغيرهای گيری

ایعن نشعان دهنعده تعر ير  گرایي مذهبي با استفاده  ازمون مربع کای و فراواني بدست آمده از این دو مولفه

 ت به  ناحيه گرایي در منطقه مورد مطالیه است.ها در ادراک محيطي نسبمؤلفه

دهندگان بعا اسعتفاده از ضعریب همبسعتگي بندی نظرات پاسخو رتبه در نهایت پس از تجميع

و گرایعي معذهبي آزمعون شعد. ی هنعد و ناحيعهقعارهبا شبه پيرسون شدت رابطه بين متغيرهای تیامل

گرایعي معذهبي بعا ی هنعد و ناحيعهقعارهبا شعبه و همجواری  بين متغيرهای تیامل مشخص گردید 

گرایعي هند، ناحيه قارها بالا رفتن تیامل با شبه زمان بهمبستگي مثبت وجود دارد؛ ییني ه  ضریب

 (.1مورد مطالیه افزایش یافته است )جدول  در ناحيه مذهبي
 

ضریب همبستگی . ذهبی با استفاده ازگرایی مهندو ناحیه قارههمبستگی بین متغیرهای تعامل با شبه -5جدول 

 اسپرمن
 های همبستگی اسپرمنآماره هند قارهتعامل با شبه گرایی مذهبیناحیه

113/4 444/7 قاره تیامل با شبه ضریب همبستگي

 گيریمیيار تصمي  - 444/4 هند
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 5جدول ادامه 
 های همبستگی اسپرمنآماره هند قارهتعامل با شبه گرایی مذهبیناحیه

 هاتیداد نمونه 930 930
قاره تیامل با شبه

 هند

444/7 113/4 ضریب همبستگي 
گرایي ناحيه

 مذهبي
 گيریمیيار تصمي  444/4 -

 هاتیداد نمونه 930 930

 

 گیرینتیجه -5

ي بعه ذهنيعت )ادراک نقش ساختارهای محيطي)انساني و طبيیي( در شکل ده مسرلهدر تحقيق حاضر 

سعاختارهای محيطعي )  با تدوین فرضيهگرایي در جنوب شرق ایران چگونه است؟ ناحيهمحيطي( و بروز 

در مقياس ناحيعه  نيافتگي اقتصادی، تیامل با شبه قاره هند و ناحيه گرایي مذهبي( مشارکت سياسي، توسیه

گرایعي در جنعوب ای، ملي و فروملي در شکل دهي به ذهنيت )همان ادراک محيطي( و به تبع بروز ناحيه

-حليل یافتعهای و ميداني بررسي شد بر پایه تجزیه و تبا استفاده از داده های کتابخانهشرق ایران نقش دارد. 

از عوامل تر ير گذار در ایجعاد ادارک توان به این نتایج رسيد که: مي های تحقيق و آزمون متغيرهای فرضيه 

گرایي در استان سيستان و بلوچستان ضیف مشعارکت در تمعام ابیعاد آن یینعي سياسعي، اقتصعادی، ناحيه

 اجتماعي و... است

بعه  سياسعي در ناحيعه ضیف مشارکت متغير های پژوهش در تجزیه و تحليل یافته بر پایه  هر چند

اما این موضوع تحعت  ،( از  فراواني بالایي برخوردار استحضور در انتخاباتمولفه ) طور مشخص

کاهش همگرایي ملي به سبب ضیف مشعارکت اهعل سعنت در امعور اسعتاني و  های مؤلفهشیاع 

مسئولان کشور در سطح ناحيه و اسعتان،  اهل سنت نسبت به رویکرد و اقدامات ملي،  ذهنيت بدبينانه

 .  گيردقرار مي فراواني هستندترین دارای بيش که

نيعافتگي توسعیه» متغيرمربع کای، تر ير  آزمونبا استفاده از  صورت گرفته در پژوهشهمچنين 

هعای بر اساس مولفه هند )پاکستان( و افغانستان و ناحيه گرایي مذهبي  قارههمجواری با شبه، «اقتصادی

این تر ير ها در تمامي مؤلفه دهد کهدست آمده نشان ميهای به. فراواني صورت گرفت هامرتب  با آن

براین پایعه نتعایج تجزیعه و ها در ادراک محيطي نسبت به  ناحيه گرایي در منطقه مورد مطالیه اسعت.مؤلفه
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نيعافتگي اقتصعادی زمينعه ضیف مشارکت سياسي و توسیهليل متغيرهای تحقيق نشان مي دهد که تح

اخير امنيعت  بحران اعتماد در جنوب شرق ایران را فراه  نموده است، که این شرای  طي دو دهه

دیدگاه منفي مردم نسعبت بعه کعارکرد و کعارایي  ساخته است. ای این بخش از کشور را متر رناحيه

مناطق آزاد اقتصعادی و رونعق  یهای مرزی، توسیهتوجهي به ترسيس بازارچهمت به سبب  ک حکو

گعذاری ملعي و اشتغال، کاهش جذب گردشگران داخلي و خارجي به سبب ضیف امنيت، کاهش سرمایه

-میيشعتي بعه سعبب توسعیههعای مندیالمللي به سبب ضیف امنيت و ناتواني ساکنان در ترمين نيازبين

  .نيافتگي اقتصادی در استان است

تواند موجب نفوذ فرهنگعي هرچند مي هند )پاکستان( و افغانستان قارههمجواری با شبهاز سوی دیگر 

ایران شود، اما به صورت عکس الیملي موجب دخالت عوامل بيگانه در امور داخلي ایران نيز شده است و 

 به داخعل کشعور از همعين منعاطق اسعت ناحيه گرایييستي و میمولاً یکي از راه های ورود افکار ناسيونال

ی تیاملات جنوب شرق ایران همگوني زباني و مذهبي )زبان بلوچي و مذهب حنفي( زمينه بنابراین

 یاهع درنتيجه جریانو  کردهرا فراه  پاکستان و افغانستان  هند؛ ییني کشورهای قارهشبه با منطقه

  را تحت تر ير قرار داده است. مذهبي در این بخش از کشور شکل گرفته و امنيت این ناحيه گرایيناحيه

هعای معرزی ترین حوزه های راهبردی کشور و جعدارهاقوام مختلف و اقليت های مذهبي در حساس

رار دارد. آنها در ورای مرزها و بيرون از حوزه نفوذ و ا ر گذاری حاکميت ملعي قع دنبالهاسکان یافته اند که 

ای که دور )منطقه با توجه به این مطلب، جنوب شرق ایران)سيستان و بلوچستان( در محدوده هلال طلایي

از دسترس سه دولت ایران، پاکستان و افغاانستان بوده و محل گذر باندهای مواد مخدر، توليعد هعرویين و 

قاچاق سلاح های جنگي است( قرار گرفتعه و پعس از سعرنگوني طالبعان در افغانسعتان بعه محعل تجمعع 

گرایعي را در منطقعه معورد ی بنياد گرا تبدیل شده است که مي تواند بسترهای عميق ناحيعه تروریست ها 

  مطالیه فراه  کند.

 پیشنهادها -6

مقوله ادراک محيطي تابع ميزان داد و ستد و معراوده اسعت توصعيه با توجه به اینکه بخش عمده ای از  .7

های ارتباطي)زميني، هوایي و دریایي( ميان جنوب شرق کشور با بقيه کشور تقویت شود تا مي شود راه

 اصلاح نگاه بلوچ ها و نيز بقيه مردم ایران مؤ ر واقع شود. ضمن گسترش مراودات در
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بخش عمده ای از بزهکاری موجود در استان در پيوند با ضیف زیرساخت های میيشتي است توصيه  .0

در پيوند با مقوله ایجعاد بازارچعه هعای معرزی بعا جهعت گيعری يطي منطقه حمي شود توانش های م

 صادراتي به کار گرفته شود.

اکثریت جمیيت استان یا جنوب شعرق ایعران را تشعکيل معي به اینکه بلوچ های اهل سنت  با عنایت .9

حداکثر همکاری جهت نهادینه کردن حضور آنهعا در قالب یک راهبرد مشخص دهند توصيه مي شود 

   ي فراه  شود.در پست های استان

محلي به ویژه مولوی هاست توصيه مي شود آن ن امتنفذهر گونه توسیه استان نيازمند جلب همکاری  .0

رویکرد تخاصمي نسبت به همبستگي ملي و پيوستگي سرزميني و نيز نظعام شمار از مولویي هایي که 

  جنوب شرق کشور قرار گيرند. در اولویت همکاری برای توسیه دارندنسياسي 
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