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چکیده
هدف نوشتار حاضر ،فراتحليلي بر پژوهشهای انجامشده در حوزه شهرهای مرزی ،نظم و امنيتت در
استان سيستان و بلوچستان ميباشد .در این پژوهش از روش فراتحليل و نرمافزار  CMA2و  SPSSبهره
گرفته شده است .جامعة آماری تحقيق شامل کليه تحقيقات و مطالعات انجامشده( 81طرح پژوهشي1 ،
پایاننامه 0 ،کتاب و  16مقالات همایشي) 39(،نمونه) در دفتر تحقيقات کاربردی فرماندهي انتظامياستان
سيستان و بلوچستان در بازه زماني  8913-33ميباشد .یافتههای پژوهش نشان متيدهتد کته اگرچته
تحقيقات صورتگرفته در زمينه امنيت در شهرهای مرزی استان سيستان و بلوچستان توانستتهانتد تتا
اندازه زیادی دستاوردهای پژوهشي مهم و راهگشایي عرضه کنند ،امتا ،بيشتتر تحقيقتات« ،امنيتت» را
بهصورت عام موردمطالعه قرار داده و بدون لحاظکردن دقائق مفهوميو ظرائف نظری که در مورد انواع
امنيت وجود دارد ،سعي در مطالعه آن در کليترین معنایش کردهاند .نتيجه این وضتعيت ،چيتزی جتز
غفلت از وجوه مختلف امنيت ،ابعاد متنوع آن و نيازهای پژوهشي مختلفي که هر کدام از ایتن وجتوه
متنوع جهت بررسي نياز دارد ،نيست .بعلاوه ،تقریبا تمام پژوهشهایي که مورد فراتحليل قرار گرفتنتد،
مبتني بر روشهای پژوهش کمّي(بهویژه پيمایش) بودند(عدمتوجته جتدی بته روشهتای کيفتي در
پژوهشها) .همچنين ،مشخص گردید که مهمترین پدیدههتایي کته در زمانتة حاضتر در ماتانهتای
مرزی(استان سيستان و بلوچستان) ،شال ميگيرند و ميتوانند بر مقوله امنيت این ماانهتا تایيرگتذار
باشند ،پدیدههای درونمااني(فضای مجازی و تغييرات شيوه زندگي) و پدیدههتای فرامااني(تشتايل
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گروهکها در فضاهای مجاور ،بيیباتي داخلي و تغيير حاومتها و حرکتهای فرامنطقهای جمعيتي)
هستند که به این عوامل توجه کافي نشده و تعدد و شيوع تحقيقات در این زمينه ،به اندازه کافي نيست.
در پایان نوشتار ،متناسب با یافتههای تحقيق ،الگوی نهایي پيشنهادی پتژوهش در هفتت محتور ارائته
گردیده است.
واژگان کلیدی :فراتحليل ،نظم ،امنيت ،شهرهای مرزی ،دفتر تحقيقات کتاربردی فرمانتدهي انتظتامي،
استان سيستان و بلوچستان.
مقدمه

فراتحليل 8در حوزه مطالعاتي دنيای امروز جایگاه شایستهای دارد .استفاده از برآیند یافتههای پژوهش-
های مختلف برای برنامهریزی و اداره بخشي از جامعه یا کل آن ،از مهمترین عواملي استت کته موجتب
اهميت این نوع مطالعه شده است .جدای از این ،از آنجا که ارزیابي و داوری کارهای پژوهشي با تايه بر
ادبيات موجود ،نخستين قدم در توسعه و تاوین پژوهشهاست و با عنایت بته ایناته ،ایتن موضتوع در
کشور ما بدان دليل که به نوعي موجب بدناميپژوهشگران و کارفرمایان ميشود ،مغفول ميمانتد ،مطالعته
پژوهشها با استفاده از فراتحليل ميتواند بسيار راهگشا باشد( .)zahediasl and pilevari, 2017:2موضوع
امنيت از جمله حوزههایي است که در جامعه ما و مخصوصتا در شتهرهای مترزی ،حجتم درختوری از
پژوهشهای صورتگرفته را به خود اختصاص داده است .این موضوع بهنوعي نشاندهنده ضرورتهای
جامعه برای مطالعه در این حيطه است .در همين راستا ،بررسي اوليه پژوهشهتای صتتورت گرفتتته در
حوزه شهرهای مرزی ،نظم و امنيت در دفتتر تحقيقتات کتاربردی فرمانتدهي انتظتامياستتان سيستتان و
بلوچستان ،نشاندهنتدة پراکندگي و ناهمسویي آنهاست .اهميت موضوع مذکور و پژوهشهای پراکنتده
فراوان در این حوزه ،پژوهشگر را بر آن داشت که صورتبندی منظمي از این پژوهشها ارائته دهتد و به
تحليل کميو کيفي پژوهشهای این حوزه بپردازد .بنابراین ،دغدغه اصلي این پژوهش ،مطالعه تشخيصيِ
وضعيت توليتد علمي پژوهشها در حوزه شهرهای مرزی ،نظتم و امنيتت در دفتتر تحقيقتات کتاربردی
فرماندهي انتظامياستان سيستان و بلوچستان و جمعبندی و تحليل ماهيت و کيفيتت پتژوهشهتای ایتن
حوزه در بازه زماني  8913-33است .این کتار بتا هتدف نظتمدهتي بته تحقيقتات و شناستایي آخترین
خلاءهای پژوهشي در حوزه موردنظر انجامشده است .در خصوص نظتم و امنيتت ،شتهرهای مترزی و
1. Meta-analysis
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فراتحليتل ،هتر یتک جداگانته ،پتژوهشهتای فراوانتي توستژا گانته و هماتاران ،)6583(8گتریش و
واتاينز ،)6581(6سبری ،)6582(9لوئيس همل ،)6555(1اندرآ کارلا ،)6550(0ستيونه جتين کتيم(،)6551
اساات واتسون ،)6553(2عشایری و ناميان( ،)8931ابدالي و همااران( ،)8933ستليميو مانتون(،)8933
زمتتانزادهدربتتان( ،)8932نيتتازی و هماتتاران( ،)8932حتتاتمينتتژاد و شتتهيدی( ،)8932شتتاربيگي و
مستمع( ،)8939شفيعا و همااران( ،)8936محمدی و همااران( )8938و غيره صورت پذیرفته استتا امتا
تاکنون ،فراتحليل دربتاره شتهرهای مترزی ،نظتم و امنيتت در ایتران و خصوصتا در استتان سيستتان و
بلوچستان(تا زمان تدوین این پژوهش) انجام نشده است.
مبانی نظری تحقیق

در این قسمت مواردی در مورد مقولههای امنيت و مرز در قالب مباني نظری تحقيق ارائه ميگردد:
امنیت :مفهوم و ابعاد

امنيت مفهومي ذهني و نسبي است که بر پایته اصتول متعتدد ،در یتک جامعته پدیتتدار و استتتمرار
ميیابد .در نگرشهای سنتي به مقوله امنيت ،اغلب کتاربرد نيروهتای نظتتامي و تهدیتتدمحوری متتورد
توجته بتوده ،درحاليکه در مطالعات امنيتي انتقادی و جامعنگر امروز ،گروههای اجتماعي ميتوانند ،نه تنها
از ناحيه ابزار نظامي بلاه از راه عوامل محيطي یا اقتصادی مورد تهدید قرار گيرند و این عوامل ميتواننتتد
بته نوبته ختود یاپتارچگي و یتا استتقلال سياسي یتک کشتور را متورد تهدیتد قترار دهنتد( & Azami

 .)Rousta, 2012:178باید توجه داشت که «امنيت» ،بنيادیترین نياز جوامع و مهمترین عامتل بترای دوام
زندگي اجتماعي به شمار ميرود و از این رو ،از گذشتههای دور ،مورد توجه صتاحبنظتران و نظریته-
پردازان بوده است( .)Janparvar et al, 2019:153یاي از مهمتترین وجتوه امنيتت ،مقولته امنيتت پایتدار
ميباشد .اگر چه تعریفي واحد و مشخص از این مفهوم ارائه نشده است ،ميتوان متناسب با دیدگاههتای
مختلف ،تعاریفي متفاوت برای امنيت پایدار یافت .برخي امنيت پایدار را ترکيب امنيت ملي و امنيت انساني
و برخي آن را توسعه اقتصادی جهان دانستهاند و عدهای نيز امنيت پایدار را توجه به توسعه بينالمللي ،رفاه
1. Zhang et al
2. Gerrish and Watkins
3. Sebri
4. Hamel Louis
5. Carla Andrea
6. Scott D. Watson
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بيشتر و حفاظت از غيرنظاميان فرض کردهاند .جرج کنان 8امنيت پایدار را امنيت ملي به علاوه امنيت انساني
ميداند و معتقد است که برای استقرار امنيت پایدار نه تنها باید به امنيت دولتتهتا تمرکتز کترد و حفت
تماميت ارضي ،استقلال و امنيت داخل آن را مد نظر قرار داد ،بلاه باید به امنيت انساني هم توجه کرد کته
امنيت افراد و اعضای جامعه است .بر این اساس ،امنيت پایدار باید ترکيبي از این دو باشد تا ضمن حف
امنيت دولتها ،امنيت افراد جامعه هم تامين شود(.)Shaigan,2012: 69-70
گروه پژوهشي آکسفورد( )ORGهم در برنامههای امنيتي پایدار خود به امنيت جهاني توجه دارد .این
گروه معتقد است که امنيت پایدار به معني توجه به امنيتي فراتر از امنيت ملي است .به جای تمرکز صرف
بر امنيت سنتي ،باید به رفاه بيشتر مردم ،تشویق توسعه بينالمللي و اقداماتي در خصوص حفاظت بيشتر از
غيرنظاميان بيگناه فار کنيم .امنيتي پایدار است که تفار آن امنيتت بلندمتدت جهتاني باشتد( & Abbott

.)Marsden, 2008:167
از منظر امام خميني(ره) ،منابع تامين امنيت داخلي ،وحدت ،ایمان و معونيتند .در اندیشة امام خمينتي،
وحدت ،نقشي کليدی دارد و کارکرد آن اتحاد ،انسجام و تفاهم اجتماعي و سياسي است .از نظتر ایشتان،
امنيت جامعه و کشور به بود و نبود یا ميزان وحدت بستگي دارد .از طرفي ،با توجه به ایمتان و معنویتت
دیني منبع لایزالي از توانمندیهایي را توليد متيکنتد کته امنيتت و بقتای ملتت و کشتور بتا آن تضتمين
ميشود( .)Shaigan, 2012:73شيوههای تامين امنيت از دیدگاه امام عبارتند از :
 پشتيباني مردم در تامين امنيت(حمایت مردم از نهادهتای رستمي کته موجتب تتامين امنيتت
ميشود).
 دخالت مستقيم مردم در تامين امنيت ،بسيج عمومي از دیدگاه امام ميتواند تضمينکننده امنيت
باشد.
 تامين امنيت از طریق نيروهای نظامي ،انتظامي و امنيتي
 تامين امنيت از طریق نهادهای رسميغيرامنيتي(مانند مجلس شورای اسلامي ،مجلس خبرگتان
و.)Shaigan, 2012:73( )....
از دیدگاه مقام معظم رهبری ،امنيت باید همهجانبه باشد و تمام ابعاد امنيت ملي ،اجتماعي ،اقتصادی و
سرمایهگذاری ،نظامي و انتظامي ،فرهنگي ،فاری و عقيدتي ،امنيت متدني و شتهروندی ،قضتایي ،امنيتت
1. George Conan
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اخلاقي ،حيثيتي و آبرویي را شامل شود و هيچادام از حيطههای زندگي بشر نبایتد دچتار نتاامني باشتد.
بنابراین ،ایشان تاکيد مضاعفي بر محيژهای مختلف اجتماعي و فردی و حف امنيت آنها دارد و در بيانات
متعدد به امنيت محيژ کار ،خانه ،مدرسه ،دانشگاه ،شهر ،روستا ،خيابان و جاده و ...اشاره ميکنند .قطعا اگر
تمام این حيطهها امنيت داشته باشند و مردم احساس آرامش و سلامت و صلح کنند ،ميتوان ادعا کرد که
امنيت پایدار برقرار شده است که از نظر مقام معظم رهبری ،اسلام پيامآور چنين امنيتتي استت .همچنتين
امنيتي از دیدگاه مقام معظم رهبری ،پایدار و ماندني است که همة آحاد مردم را دربرگيرد و همه افراد ،اعم
از هر گروه ،نژاد ،سليقه ،قوم ،زبان و ادیان مختلف از امنيت برخوردار شوند .از نظتر ایشتان ،حتتي افتراد
مخالف نظام تا زماني که به عامل دشمن تبدیل نشدهاند ،باید از امنيت در زندگي برخوردار باشند .بتا ایتن
دیدگاه ،زماني امنيت ،پایدار است که تمام اعضای جامعه ،جز معاندین نظتام از امنيتت برختوردار باشتند.
همچنين از نظر ایشان ،متوليان امنيت پایدار علاوه بر نيروی انتظامي ،سایر نهادهای رسمي و غيررسمي اعم
از قوه قضایيه ،نيروهای مسلح ،وزارت اطلاعات ،وزارت ارشاد ،صداوستيما ،وزارت کشتور ،روحتانيون،
روزنامهنگاران ،نخبگان سياسي و در کل ،آحاد مردم هستند .درنهایت ،از جمله شيوههای حف و گسترش
امنيت پایدار را هوشياری نيروهای مسلح بهویژه ناجا و قاطعيت در سرعت عمل در برخورد با ناامنسازان
در هر ماان و در هر کسوت و لباسي و در عين حال ،رأفت و رحمت نسبت به مردم ميدانند( Shaigan,

.)2012:77-82
بر همين اساس ،ایجاد و تامين امنيت پایدار از اصليترین دغدغههای کشورها و از جمله مهتمتترین
وظایف دولتها در سياست بينالملل و بسترساز پيشرفت و توسعة همهجانبه ميباشد .چترا کته داشتتن
جامعهای امن ،بایبات ،توسعهیافته و الهامبخش از تعاليم اسلام و قانون اساسي و اتحاد و انسجام ملي بدون
تامين امنيت پایدار در برابر تهدیدهای متصور ،اماان نيل به اهتداف عتالي و کلتان را تقریبتا غيتر مماتن
ميسازد( .)Afshoon & Eydi sheikh robat, 2015:117-119موارد فوق توجه به مقوله پایداری در ادبيات
مربوط به امنيت را بسيار ضروری ميگرداند.
دیدگاههای مطرح در امنیت

در این قسمت به برخي از مهمترین ماتبهای امنيتي پرداخته ميشود:
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نشان ميدهد که جوهرة اندیشة هابزی بدون تغيير ماهوی ،حف شده است .آنها همچون هابز اصول زیتر
را بهعنوان محور سياستورزی عنوان ميکنند:
 -8تأکيد بر جدایي خير سياسي از خير اخلاقي
 -6نفي نقش تعيينکننده اخلاق ،حقوق و ایدئولوگی در علم سياست
 -9تاکيد بر درسهای تاریخ و تاریخيگری
 -1تلقي سياست(در داخل کشور و عرصه بينالمللي) بهمثابة مبارزه برای قدرت
 -0اماان قانونمندسازی قواعد بازی در عرصة سياست و ارائه نظریه عقلاني
-2تعریف «انسان» بهعنوان موجودی حریص و ترسو و اسير شر و آز و نياز
 -3تعقيب منفعت شخصي(در وضع طبيعي) و منفعت ملي بهعنوان سر فصل سياست است.

در نزد همه ،آنها از هابز گرفته تا کيسنجر ،نتيجه مقدم بر فرآیند است .حتي مشي دموکراتيک هم ابزار
مناسبي برای تأمين منافع ملي است.

 -2مکتب ایدهآلیسم .86با اعتماد به عقل آدمي و باورهای پيشين آن بر تجویز امر مطلوب تايه ميکنتد.
بر این اساس ،بدون آناه دغدغه تحقق یک ایده در عالم واقع وجود داشته باشد ،بر ضرورت تطبيتق امتر
عيني با حدس ذهني تأکيد ميورزد .این تأکيد ناشي از اعتبار عقل فردی است که ميتواند با رهایيبخشي
فهم از قيد عالم واقع ،کمال شایسته اجتماعي را پيشنهاد کند .در حوزة امنيت ماتب ایدهآليسم و بهطورکلي
1. Realism School
2. Nicbahr Rinhold
3. N.Spikeman
4. Morgentha V. Hans. J
5. G. Kenen
6. A. Wolfers
7. H. Kesinger
8. R. Stavsz
9. R. Aron
10. K. Walltez
11. R. Giplin
12. Idealism School
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روش فهم ایدهآليستي ،نخست ،به نقش بيبدیل عامل تأکيد مينماید و توان خرد آدمي(سوگه) در شتال-
بخشي به زندگي ملتها را ارج بسياری مينهند .بر همين اساس بود که ایدهآليستتهتایي چتون کانتت،
گروسيوس و ویلسون بر لغو مرزهای سرزميني و افشای قراردادهای سرّی تاکيد متيکردنتد .دوم ایناته،
ایدهآليستها همواره اصل محاسبه و فایده را در تبيين ریشه و شيوه رفتار آدمي ،عاجز متيدانستتند و بته
جای اصل محاسبه عيني نوعي اميد عقلاني و اخلاقي را مينشاندند که قادر است با احيای حوزة وجتدان
بهمثابة ستاد فرماندهي و دادگاه رفتار عمومي عمل کند.

 -3ایده مکتب لیبرالیسم .1این ماتب در اشاال مختلف آن ،براین امر تاکيتد دارد کته انستان بتهدليتل
انسانبودن ،واجد برخي حقوق اساسي است که حقوق طبيعي انسان بوده و غيرقابلانتقتال متيباشتد .بتر
مبنای این اصل ،وظيفة دولت در جامعه ليبرالي عبارت است از پاسداری از مترز بتين حتوزه عمتومي و
خصوصي ،جلوگيری از ادغام دین و سياست ،ممانعت از دخالت نظاميان در سياست که بهدليل دسترسي
به ابزارهای زور و روانبودن سيستم فرماندهي– فرمانبری ،دارای توانایي ویژهای هستند .اندیشمندان ليبرال،
مدعياند که در ماتب ليبراليسم افراد ،محترم شمرده شده و تساهل و عدالت در بين شهروندان به بهتترین
وضعيت ممان رعایت ميشود .اصل بنيادین در ليبراليسم متأخر ،مسئلة عدالت بوده است .دغدغههای این
متفاران یبات پایدار و برختورداری همگتان از فرصتت برابتر استت( Afshoon & Eydi sheikh robat,

.)2015:187-246
مطالعات امنيتي فمنيستي با طرح این مسئله که مطالعات امنيتي تاکنون بر بنيتان و شتالوده مردستالارانه
استوار بوده و نقش زنان در آن نادیده گرفته شده است ،کل مطالعات و نظریههای امنيتي را زیر سوال مي-
برند .آنها به دنبال آن هستند تا با واردکردن مقولة جنسيت در تعریف و شناخت تمامي روابژ داخلتي یتا
خارجي ،چشماندازی جدید از معادلات امنيتي ترسيم کنند که در آن مسئله جنسيت صرفاً یک بُعد یا یک
محور از دیگر ابعاد امنيت نباشد ،بلاه بنيان معادلات امنيتي بهصورت ترکيبتي از جنستيت متردان و زنتان
شال گيرد .در این خصوص ،مطالعات ج.ان تيانر ،جيل استينز و کریستين سيلوستر ،بيشتر بر این حتوزه
متمرکز بوده است(.)Abdollahkhani, 2004:266-269

1. Liberalism School
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 -4مکتب کپنهاك 8اصطلاحي است که بيل مک سوئيني برای آیار و نقطهنظرات باری بوزان ،ال ویور،
دو ویلد و برخي دیگر بهکار برده است .بوزان و ال ویور دو تن از مهمترین شخصيتهای این ماتب در
چارچوب رهيافت واقعگرایي قرار دارند .این ماتب ،امنيت را از جنبههای گوناگون مورد مطالعه قرار داده،
اما در برخي جنبهها بيشتر متمرکز شده و بعضاً مبتار و طراح آن نيز بوده است .بتوزان بته شتال بستيار
مبسوط ،مستدل و قوی ،امنيت مضيق را به زیر سؤال برد و امنيت تکبعتدی را بته پتنج بختش نظتامي،
سياسي ،اقتصادی ،اجتماعي و زیستمحيطي گسترش داد .این پنج بخش ،جدا از یادیگر عمل نميکنند.
هریک از آنها دارای کانون مهمي در درون مسأله امنيت ،برای تنظيم اولویتها بوده و از طریق ارتباطتات
قوی به یادیگر متصل هستند( .)Boozan, 2008:34مفهوم امنيتيساختن یاي از مباحت بستيار مهتم در
ماتب کپنهاك است .امنيتيساختن به فرآیندی گفته ميشود که منجر به قتراردادن برختي موضتوعات در
چارچوب «امنيت» ميگردد ،درحالي که قبلاً در این حوزه قرار نداشته است که از نظر او ،فرآینتدی منفتي
ميباشد(.)Abdollahkhani, 2004:131-156
 -5مکتب جامعهگرایی 2طي سه دهة آخر قرن بيستم ،دیدگاههای نتویني در بتاب "سياستتگذاری" در
جوامع پيچيده مطرح کرده است ،بهطوریکه مفاهيم مستقلي چتون مشتروعيت سياستي ،حقتوق امنيتت
انساني و تساهل و رواداری نسبت به اقليتهای قومي ،دیني ،نقش بسيار مهمي در استحاام امنيت ملي و
بينالمللي ایفا ميکند .ماتب جامعهگرایي در مقام پاسخ به نظریهپردازان ليبراليسم پدید آمتد .شتاید بتتوان
نسل اول جامعهگرایان را از زمان کارل مارکس در قرن نوزدهم شناسایي و مطالعه کرد که با نقد برداشتت
ليبراليسم در خصوص مشارکت ،شهروندی ،سرمایهداری و دولت ،پرسشهایي در محتتوای مشتارکت و
سایر آموزههای ليبرالي مطرح ساخت .اما نسل اخير جامعهگرایان کساني چون السد یر مات اینتایر ،مایال
ولزر ،چارلز تيلور و مایال سندل را شامل ميشود .این جامعهگرایان را از آن جهت که پاسخ مشترکي بته
پرسشهای تقریبا متفاوت ميدهند ،ميتوان یک ماتب فاری ناميد .با این توصيف ،جامعهگرایان در قبال
پرسش مدرنيته و بهخصوص عملارد نظریه سياسي مدرنيته یعني ليبراليسم ،نااتي را یادآور شدند کته در
بررسي نظم اجتماعي حائز اهميت روششناختي هستند(.)Eftekhary & Nasri, 2009:217

1. Copenhayen School
2. Communtarianism School
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 -6مکتب اسلام 1بهعنوان یک دین جهان شمول به تمام ابعاد زندگي بشری توجه ویتژه دارد و بترای
همه جنبههای زندگي بشر برنامهریزی دارد .از جمله این ابعاد ،امنيت در همه ابعاد ميباشد .از دیدگاه اسلام
امنيت یاي از موهبت الهي است که در زندگي فردی و اجتماعي انسانها ميتواند وجتود داشتته باشتد.
قرآن ،کعبه را بهعنوان مقدسترین ماان به صف امن تعبير ميکند« :و اذا جعلنا البيت مثابه للناس و امنتاً».
علاوه بر این ،قرآن امنيت را ارمغاني الهي معرفي ميکند که به افراد وارد شده در حرم مقدس الهتي اعطتا
ميشود .اسلام خود ،امنيتآور معرفي شده است .در کلام امام خميني(ره) سخناني ميتوان یافتت کته بتر
حف و امنيت حریم خصوصي انسانها تأکيد شده است .امام خميني(ره) در فرماني کته در  61آذر 8928
خطاب به قوه قضایيه و دیگر ارگانهای اجرایي در مورد اسلاميشدن قوانين و عملاردها صادر نمودنتد،
درباره عدمدخالت در حوزة خصوصي و امنيت شهروندان و آزادیهای شخصي و فردی آنها بهویژه امنيت
قضایي به مواردی تصریح ميکنند که گویای دیدگاه و اندیشه ایشان در مناستبات امنيتت و آزادی استت.
مقام معظم رهبری ،مقوله امنيت را در درجة اول از حقوق مردم دانسته و آن را مرتبژ با احساس مردم مي-
دانند .اسلام با توجه به مباني هستيشناسي خود ،رویار امنيتي ویژهای در پيش گرفته است و به کليه ابعاد
امنيت از قبيل امنيت فردی و اجتماعي ،امنيت داخلي و بينالمللي تأکيد داشته و با توجه به ماهيت هستي-
شناسي اسلام به انسان ،تحليل خویش را بر امتمحوری دیني قرار داده است(Bigdelou et al, 2017:55-

.)57
مرز و امنیت

مرز سياسي به پدیدهای فضایي اطلاق ميشود که منعاسکنندة قلمرو حاکميت یتک دولتت بتوده و
مطابق قواعد خاص در مقابل حرکت انسان ،انتقال کالا یا نشر افاار و  ...مانع ایجاد ميکنتد .بتته اعتقتتاد
بيشتر صاحبنظران اولين و مهمترین کارکرد مرز ،کارکرد دفاعي -امنيتتي آن استتت و دغدغتتة اصتتلي
حاومتها این است که مرزهای کشورها جز در برخي گذرگاههای مجاز غيرقابلنفتوذ باشتد تتا امنيتت
کشور از ابعاد مختلف سياسي ،نظامي ،اقتصادی و اجتماعي– فرهنگي تهدید واقع نشود( Zarghani et al,

 .)2014:83امروزه ،مرزها ،دیگر آن کارکرد صرف سياسي و اقتصتادی را ندارنتد و تبتدیل بته ابزارهتا و
فضاهای تأیيرگذاری شدهاند که خود سبب ایجاد عوامل و روندهای گوناگون و گستردهای شده است که
از مهمترین و بارزترین این ویژگيها ،جابهجایي و انعطافپذیری این مرزهتا استت( .)Adey, 2004:18و
1. Islam School
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همچنين ،برخي ناامنيهای سياسي و اجتماعي که بيجهت به ویژگيهای انعطافپذیری مرزها ربتژ داده
ميشود( .)Bigo, 2002:51ميتوان گفت اغلب صاحبنظران بر توسعه مناطق مرزی تأکيد ميورزند و این
مهم که هرگونه سياستگذاری توسعهای و امنيتي در مناطق مرزی ،مستلزم تأمين زیرساختهتای لتازم و
تأکيد بر بهرهبرداری بهينه از توانمندیهای انساني و طبيعي این مناطق بوده و عامل مهمي در راستای بسژ
اقتدار همهجانبه کشور ميباشد( .)Rezazadeh et al, 2014:51درواقع ،مناطق مرزی برخلاف مرز ،درونگرا
هستند و بيشتر به توسعههای هستهای وابستهاند .اگر چه ،ميزان کنترل مستقيم هسته بر مناطق مرزی ممان
است متغير باشد .درواقع ،مناطق مرزی با تغيير روابژ اقتصادی– سياسي تغيير ميکننتد(.)Vogel, 2004:4
بهطورقطع ،مهمترین نقش و کارکرد مرز ،مشخصشدن قلمرو کشور و محدوده حاکميت حاومت متي-
باشد .اما اگر با نگاهي کلي و برونسيستمي(در ارتباط با کشورهای همجوار) بته مرزهتا نگریستته شتود،
کارکردهای مختف مرزها را ميتوان در قالب دو گروه از کارکردهای زیر طبقهبندی نمود :کارکرد دفاعي–
امنيتي و کارکرد ارتباطي– تجاری( .)Zarghani, 2007:118بسياری از حاومتها در سراسر جهان از یک
سو در پي تأمين امنيت مرزهای خود ،جلوگيری از مهاجرتهای ناخواسته ،جرائم و تحرکات منفي دیگر
هستند و از سوی دیگر ،حاومتها در تلاش برای بهحداکثررساندن فرصت تعاملات مطلوب فرامرزی و
بهرهگيری از ظرفيتتهتای موجتود در منتاطق مترزی متيباشتند( .)Janparvar, 2017:93-94مرزهتای
ایران بهعنوان گلوگاههای ارتباطي ،با دارابودن ظرفيتهای گئوپليتيک فوقالعاده اقتصادی ،امنيتي ،دسترسي،
ارتباطتات منطقهای و بينالمللي ،واجد کارکردهای توليدکننده قدرت در کشور ميباشند( Ibrahimzadeh

 .)et al, 2016:1امروزه ،نظریات مختلفي در مورد مرزها وجود دارد:
نيلزهانسن در سال  8331ميلادی ،مطالعات زیادی در مورد مرزها انجام داد .هانستن در بررستيهتای
خود با توجه به نظرات کریستالر و لوش به ناات مثبت و منفي مناطق مرزی ميپردازد .محروميت ،توسعه
نيافتگي و حاشيهبودن را از جمله ناات منفي مرزها محسوب کرده و خطر تهدیدات نظتامي را بتهعنتوان
مهمترین ناته منفي در مرزها ميداند .در همين راستا ،جونز و وایلد مناطق مرزی را بهعنوان مناطق حاشيه-
ای و توسعهنيافته ميشناسند .این حاشيهایبودن ،اگر چه معلول شرایژ جغرافيایي ميباشد اما برقراری مرز
بين دو کشور این فضاها را از یادیگر ميگسلد و حاشيهای ميشوند که این ختود عامتل عقتبمانتدگي
است( .)Hosseini, 2007: 26-44جونز و وایلد برای توسعة منتاطق مترزی و ختروج از انتزوا ،شتناخت
متغيرهای تایيرگذار ،ایجاد زیرساختها ،گسترش ارتباطات با داخل و خارج ،پيوستگي مرز با مرکز ،توجه
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به تعاملات فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادی مرزنشينان با همسایگان مرزی و ارائة راهحلهایي برای توستعة
این مناطق را پيشنهاد ميکند .اولين حرکت تمامي دولتها برای برقراری امنيت در مناطق مرزی ،توجه به
توسعه آن است .برای نمونه ميتوان به مرز طولاني و فقير بين آمریاا و مازیک اشاره کرد که محلي برای
قانونگذاران شده بود ،اما با ایجاد اشتغال ،گسترش فرصتهای شغلي ،افزایش ستطح درآمتد و بالتابردن
سطح رفاه ،بسياری از ناات منفي و تهدیدات به نقاط مثبت و فرصتها تبتدیل شتده استت .بتهواستطة
حوادث و رخدادهای تاریخي و نيز رویاردهای قهرآميز حاومتهای مرکزی در طول زمان ،مفهوم مرز و
مناطق مرزی در اغلب موارد ،یادآور نوعي خطر و ناامني است که در ضمن پيوستگي ،اقدامات نظامي را به
ذهن متبادر ميسازد که علاوه بر آن ،بح انواع امنيت فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادی و سياسي و حقوقي را
مطرح ميکند( .)Nasri, 2015:67امروزه با توجه به سير تاویني مفهوم امنيت ،مسئله حف امنيت مرزها و
ایمنبودن مرزها نيز تغييری ماهوی پيدا کرده است ،چرا که امنيت ملي در برداشت سنتي ،مفهومينظامي و
سختافزارانه داشت .بدینترتيب ،همين عامل مسبب درگيریها و برخوردهتای نظتامي بتين واحتدهای
سياسي در نظام بينالملل بوده است .وسعت قلمرو ،جمعيت ،مرزهای طبيعي ،موقعيت استراتژیک ،قدرت
نظامي ،شاخصههای مفهوم امنيت ملي را تشايل ميدادند ،در برداشت سنتي ،شاخصههتای امنيتت ملتي،
ویژگي سختافزاری داشتند .اما بهتدریج این مفهوم تغيير کرد و باع بهوجودآمدن مفهوم پایدار در امنيت
گردید .بهگونهای که دیگر تنها قدرت نظامي ،تتامينکننتده امنيتت نمتيباشتد ،بلاته احستاس امنيتت در
شهروندان از طریق احترام به حقوق بنيادین آنها که به آن امنيت انساني نيز گفته شده است ،مهمترین شاکله
اصلي امنيت ملي پایدار ميباشد( .)Tabibi, 2015: 4037این مسئله نشان ميدهد کته توجته بته ستاکنين
مناطق مرزی و ذهنيت آنها ،عامل بسيار مهمي در تامين امنيت مرزها به شمار متيرود .بته همتين ختاطر،
توجه به بسترها و زمينههایي که به تحقق امنيت یا بالعاس ناامني دامن ميزند ،این چشمانداز را پيشروی
صاحبنظران علوم دیگر گشود که امنيت ميتواند از حوزههای گوناگوني موردمطالعه قرار گيرد و نمتي-
توان آن را منحصر بهحيطهی خاصي کرد( .)Godarzi,2015:25یاي از اهداف عمدة پرداختن بته کيفيتت
زندگي ،دستيابي بته امنيتت انستاني در مفهتوم عتام آن استت( .)Sheykhi & Ehsani,2019:179منتاطق
مرزی بهعنوان مناطق حاشيهای و توسعهنيافته ،شناخته ميشوند .این حاشيهایبودن ،گرچه ميتواند معلول
شرایژ جغرافيایي مناطق مرزی باشد ،اما پدیدة مرزیبودن ،خود ،بسياری از اماانتات و قابليتتهتای آن
منطقه را مضمحل ميسازد .آنان معتقدند با برقراری مرز بين دو کشور ،فضاهایي که به یادیگر متصتلند و
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تداوم فضایي را تأمين ميکنند ،از یادیگر ميگسلند و حاشيهای ميشوند .این حاشيهایبودن علت عقب-
ماندگي این نواحي است .بنابراین ،توجه به مناطق مرزی و توسعه این مناطق ،اولویت و اهميت بيشتتری
پيدا ميکند و عدم توجه به این مناطق و توسعة آنها ،حاکمشدن سيستم مرکز -پيرامون را در پي خواهتد
داشت که از جمله این پيامدها ميتوان به پيدایش حفرههای امنيتي ،تشتدید رونتد مهتاجرت مرزنشتينان،
تخليه مناطق مرزی و ساونتگاههای مرزی اشاره کرد( .)Reza Zade et al, 2015:51این حفرههای امنيتتي
ميتواند ،محلهای مناسبي برای مختلکردن امنيت مرزها و تمرکز دشمنان و سرمایهگذاری آنهتا بتر روی
این حفرهها ،برای ایجاد ناامني باشد .این موارد ،عدم نگرش تکبُعدی و سختافزارانه و لزوم توجته بته
امنيت پایدار مناطق و ماانهای مرزی را در جهت جلوگيری از تشايل حفرههای امنيتي ،برجسته و لتازم
ميسازد.
روش تحقیق

با توجه به ایناه ،هدف پژوهش حاضر ترکيب مطالعات مربوط به نظتم ،امنيتت ،شتهرهای مترزی و
جمعبندی آنها برای دستیافتن به دانشي منسجم و قابلکاربرد در این زمينه استا لذا ،روش فراتحليتل
که به همين منظور طراحيشده ،برای این کار انتخاب شده است که در سطور زیر معرفتي خواهتد شتد.
فراتحليل ،روشتي است کته بتر استاس آن ستعي ميشود ،تفاوتهای موجود در تحقيقتات انجتامشتدة
قبلي را استنتاج کرد و در رسيدن به یک سری نتایج کلي و کاربردی از آن بهره برد .فراتحليل با مرور نظام-
مند منابع ،برای پيداکردن ،ارزشتيابي ،ترکيب و درصورت نياز ،جمعبندی آماری ،به تحقيقاتي ميپردازد که
قبلاً دربارة موضوع خاصي بته رشتة تحریر درآمدهاند .مهمترین مزیت مطالعات فراتحليل این است که بتا
ادغتام نتيجتة مطالعتات مختلف ،قدرت مطالعه را برای یافتن نتتایج معنتادار افتزایش متيدهتد .همتتين
خصوصتيت ستبب شتده است که در سالهای اخير ،تعتداد مقالتههتای مربتوط بته فراتحليتل افتزایش
چشمگيری داشتته باشتند( .)Salimi & Maknoon, 2018: 8این روش در حوزههایي از علم استفاده مي-
شود که انباشت دانش زیادی اتفاق افتاده است تا تایير گروهي از عوامل را بر مورد خاص یا تایير عاملي بر
عامل دیگر را در تعدادی از تحقيقات بسنجد( .)Littell et al, 2008بر این اساس ،فراتحليل ،روشي استت
برای تجزیه و تحليل واحدهای تحليل برای حصول شناخت از مجموعه منسجم یا غيرمنسجمي از مباني
علمي و سازههای پژوهشي( .)Doyle, 2003: 323در این پژوهش ،واحد مشاهده و تحليتل تحقيتق ،هتر
سند پژوهشي(طرح پژوهشي ،پایان نامه ،کتاب و مقالات همایش) که داراى متغيرهاى مویر بر حوزه نظم،
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امنيت و شهرهای مرزی که با معيارهاى گزینش و ورود به فراتحليل همخوانى داشته باشند ،است .جامعه
آماری تحقيق  39مورد شامل  81طرح پژوهشي 1 ،پایاننامهها 0 ،کتاب و  16مقالات همایش انجام گرفته
در دفتر تحقيقات کاربردی فرماندهي انتظامي استان سيستان و بلوچستان طي سالهای  8913-33استت.
لازم به ذکر است که این پژوهش فاقد نمونهگيری بوده و تمام تحقيقات به دست آمده مورد فراتحليل قرار
گرفتهاند(حجم جامعه آماری با حجم نمونه برابر است) .همچنين برای تجزیه و تحليل دادههای جمعآوری
شده از نرمافزار CMA-2و  SPSSاستفاده شده است.
یافتههای پژوهش

در این قسمت به فراتحليل مطالعات و تحقيقات انجامشده در دفتر تحقيقات کاربردی نيروی انتظتامي
استان سيستان و بلوچستان پرداخته ميشود.
یافتههای توصیفی

مطالعة پيشرو ،حاصل فراتحليل  16مقاله 81 ،طرح پژوهشي 1 ،پایان نامته و  0کتتاب بتا محوریتت
امنيت در مناطق مرزی با تاکيد بر استان سيستان و بلوچستان است .همانگونه کته مطترح شتد ،یاتي از
اهداف اصلي در فراتحليل ،جمعبندی یافتهها و گزارشهای توصيفي در متورد موضتوع موردمطالعته(در
اینجا امنيت) است تا بتوان به این واسطه تصویر نسبتا جامعي از وضعيت مسئله موردپژوهش ارائه کرد .با
توجه به این واقعيت که مقالهها ،پژوهشها ،پایان نامهها و کتابهای متعددی برای انجام فراتحليتل متورد
استفاده قرار گرفتهاند و همچنين این قالبهتای پژوهشتي مختلتف بته شتيوههتای متنتوعي ،بته ارائتهی
دستاوردهای توصيفيشان پرداختهاند(برخي به شيوه کمّي و برختي بته شتيوه توصتيف بيتاني مطلتوب،
نامطلوب و  )...لذا کوشش بر این است تا با یاپارچهکردن این مفاهيم مختلف و آوردن آنها زیر یک چتر
مفهومي واحد ،بتوان تصویر روشن و جامعي از این یافتهها ارائه کرد.
با نگاهي به تحقيقات و پژوهشهای انجامشده ميتوان گفت  83نفر از محققان عضو هيئت علمتي و
 91نفر از دانشآموختگان یا دانشتجویان دکتتری یتا کارشناستيارشتد هستتند .در  60تحقيتق ،از روش
توصيفي-تحليلي استفاده شده 80 ،تحقيق ،روش پيمایش را بهکار بردهاند 1 ،پژوهش با روش همبستتگي
بهانجام رسيده و روشهای توصيفي-تاریخي و تحليل گفتمان انتقادی نيز هر کدام در یک تحقيتق متورد
استفاده قرار گرفتهاند .در باب روش نمونهگيری نيز ميتوان چنين گفت 80 :پژوهش از روشهای نمونه-
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گيریهای تصادفي(مانند تصادفي ساده ،تصادفي سيستماتيک ،خوشهای و غيره) و  1پژوهش نيتز روش-
های نمونهگيری غيرتصادفي(مانند در دسترس ،گلوله برفي و غيره) را به کتار گرفتتهانتد 69 .پتژوهش از
پرسشنامه 2 ،تحقيق از چکليست و فيشبرداری 2 ،پژوهش از مصاحبه و  9تحقيق نيز از ابتزار مشتاهده
استفاده کردهاند .در مجموع  803فرضيه/سوال نيز در تحقيقات مورد ارزیابي و تجزیه و تحليل قرار گرفتته
است .البته واضح است که این آمارها تنها مربوط بته پتژوهشهتایي استت کته متوارد ذکتر شتده را در
تحقيقشان مطرح کردهاند و سایر پژوهشهایي که حاوی این اطلاعات نبودهاند در این گزارش توصتيفي
جای نگرفتهاند.
در مورد وضعيت متغير امنيت نيز پژوهشها ،یافتههای متنوعي را بدست آوردهاندا در مجموع ،تقریبتا
تمام پژوهشهایي که موردمطالعه و واکاوی قرار گرفت ،حاکي از این واقعيت بودند که امنيتت(در ابعتاد
مختلف سياسي ،اجتماعي و فرهنگي) در مناطق مرزی استان سيستان و بلوچستان وضعيت مطلوبي ندارد
و حتي در بيشتر موارد در سطح پایيني است .برای نمونه ميتوان به پژوهش رباني اصل( )8932اشاره کرد
که ميانگين امنيت را  6/3در دامنه  8-0گزارش کرده است .این مقدار به این معني است که ميتزان امنيتت
اجتماعي از متوسژ هم کمتر است و حتي در وضعيت نگرانکنندهای قرار دارد .سرگلي شاهرودی()8932
نيز به این نتيجه دستیافته که امنيت عمومي استان در وضتعيت پتایيني استت و ایتن وضتعيت ،امنيتت
اجتماعي ،اقتصادی و سياسي را در استان سيستان و بلوچستان با چتالش مواجته ستاخته استت .اگرچته
پژوهشهای اندکي نيز وجود دارند که معتقدند امنيت سياسي و اقتصادی در وضعيت مطلوبي است(در ایر
بازارچههای مرزی) ،اما همچنان وضعيت امنيتت اجتمتاعي -فرهنگتي را در شترایژ نامناستبي گتزارش
کردهاند(مانند پژوهش رجبپور .)8938 ،برخي هم مانند باراني( )8932بر شاخصهای عدمامنيت اشتاره
کردندهاند و نتيجه این بوده که شاخصهای عدمامنيت اجتماعي ،ميزان بالایي را نشان متيدهنتد( 9/92در
دامنه  .)8-0بهعبارت دیگر ،وضعيت امنيت اجتماعي ،وضعيت نامطلوبي را نشان ميدهد و در سطح پایين
و نگرانکنندهای است( 6/61در دامنته  .)8-0پتژوهش رعيتتپيشته( )8930نيتز وضتعيت پتایين امنيتت
اجتماعي( )6/39در دامنة  8-0در استان را نشان داده است .یافتههای توصيفي صياد( )8931هم نشاندهنده
این مطلب است که حدود  25درصد از پاسخگویان در شهر سراوان از احساس امنيت پایيني برخوردارند.
پتتژوهشهتتایي ماننتتد غلامحستتين طهرانتتي مقتتدم( ،)8936فختتارزاده( ،)8931طتتاهری( )8932و
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ملاکریميخوزاني( )8933نيز یافتههای توصتيفي ختود در بتاب امنيتت در استتان و منتاطق مترزی را بتا
اصطلاحاتي مانند «نامطلوب»« ،عدم توسعة پایدار» و مواردی از این دست معرفي کردهاند.
یافتههای تبیینی

بر اساس بررسي و مطالعه پژوهشهای مختلف ،متغيرهایي که این تحقيقات بهعنوان عوامل ایرگذار بر
امنيت در مناطق شرق و جنوبشرقي گزارش کردهاند ،در قالب جدول  8قابلمشاهده است.
جدول  .1متغیرهای مستقل و فراوانی هر کدام از آنها در پژوهشها
متغیر

متغیر

متغیر

متغیر

سرمایه اجتماعي

تاهل

رسانهها

اشتغال

مهاجرت معاوس

وضعيت اشتغال

مشارکت مامورین با مردم

مشارکت اجتماعي

اساان عشایر

کيفيت منطقه مساوني

افراطگرایي دیني

پایگاه اقتصادی-اجتماعي

رضایت از زندگي

دینداری

جنسيت

حضور نيروی انتظامي

اکوتوریسم

فرهنه شيخوخيت و ریش سفيدی

سن

رسانهها

اشتغال

نهادهای آموزشي

اساان عشایر

مشارکت مامورین با مردم

مشارکت اجتماعي

جنسيت

اطلاع رساني

قاچاق

سرمایه اجتماعي

سن

حضور نيروی انتظامي
کيفيت منطقه مساوني

دینداری
عوامل طبيعي

مهاجرت معاوس

وضعيت اشتغال

رضایت از زندگي

اکوتوریسم

توسعه اقتصادی و اجتماعي

موقعيت گئوپليتيک

بازارچههای مرزی

فناوریهای نوین

آمایش سرزمين

بوم گردی

فقر و نابرابری اقتصادی

منبعAuthors,2019:

از ميان متغيرهای ایرگذار بر وضعيت امنيت ،اندازة ایر آن دسته از متغيرهایي کته آمتارههتای آنهتا بته
روشني گزارش شده بود و اماان ارزیابي اندازة ایر برای آنها وجود داشت ،محاسبه شد و آمارههای بهکار
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گرفته شده ،سطح معناداری آنها و اندازة ایر هر کدام از متغيرها در قالب اندازة ایر  rو مقتدار  dکتوهن در
جدول  6قابلنمایش است .مقادیر اندازة ایر ،با استفاده از نرمافزار  CMA8انجامشده است.
جدول  .2آزمونهای آماری و اندازه اثر متغیرهای مستقل
5/555

5/06

8/66

5/555

5/38

6

5/555

5/38

1/00

5/38

6/56
5/36

متغیر

آزمون آماری

مقدار آماره

سرمایه اجتماعي

همبستگي پيرسون

5/06

مهاجرت معاوس

تي مستقل

89/11

838

اساان عشایر

تي مستقل

13/38

131

پایگاه اقتصادی

همبستگي پيرسون

5/388

5/555

حضور نيروی انتظامي

همبستگي پيرسون

5/16

5/555

5/16

رسانهها

همبستگي پيرسون

5/03

5/555

5/03

8/12

مشارکت مامورین با مردم

تي مستقل

86/13

5/555

5/33

6/01

افراطگرایي

همبستگي پيرسون

5/20

5/555

5/02

8/38

دینداری

تي مستقل

61/68

919

5/555

5/16

6/11

تي مستقل

12/33

919

5/555

5/36

1/1

نهادهای آموزشي

تي مستقل

62/38

919

5/555

5/1

6/3

جنسيت

تي مستقل

0/63

916

5/555

5/62

5/09

سن

همبستگي پيرسون

5/83

5/558

5/83

5/91

وضعيت اشتغال

تي مستقل

6/31

5/559

5/80

5/95

کيفيت منطقه مساوني

آزمون F

9/61

5/51

5/18

رضایت از زندگي

همبستگي پيرسون

5/93

5/555

5/93

-68/38

5/555
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اکوتوریسم
اشتغال

همبستگي پيرسون

5/80

مشارکت اجتماعي

همبستگي پيرسون
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درجه آزادی

سطح معنی داری

اندازه اثر()r

 dکوهن
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بر اساس دادههای جدول  ،9مقادیر اندازه ایر برای هر کدام از متغيرهایي که تایير معناداری بتر امنيتت
داشتهاند ،گزارش شده است .تفسير این مقادیر بر طبق توزیع طبقات اندازة ایر کوهن( )8333به شرح زیتر
است.
جدول  .3توزیع طبقات اندازه اثر بر مبنای برآورد آمارهها
معنی اندازه اثر

مقدار r

مقدار d

اندازه ایر کم

کمتر 5/9

کمتر از 5/0

اندازه ایر متوسژ

از  5/9تا 5/0

از  5/0تا 5/1

اندازه ایر زیاد

 5/0و بيشتر

 5/1و بيشتر

منبعTabar & Khorasani, 2017:155 :

محتویات جدول شماره( )6جهت تفسير بهتر بهصورت گرافيک در قالب شال(8 )8ارائه ميگردد.
0/72
0/49

0
کيفيت مناطق مرزی

0

0

0

اقتصادی

فرهنگي

اجتماعي

ميزان ایر

0/4

0/33

0/8
0/7
0/6
0/5
0/4
0/3
0/2
0/1
0

ابعاد تایيرگذار بر امنيت مناطق مرزی

شکل  .1میزان اثرگذاری ابعاد مختلف بر امنیت مناطق مرکزی استان سیستان و بلوچستان

 .8برای ترسيم نمودار مذکور ،متغيرها ،بهعلت زیادبودن در چهار بُعد کلي تقسيم شده است .با این تفاسير متغيرهای
سرمایه اجتماعي ،مشارکت مامورین با مردم ،جنسيت ،سن ،مشارکت اجتماعي و نهادههای آموزشي در بُعد عوامل
اجتماعي ،متغيرهای رسانهها ،افراطگرایي ،دینداری و فرهنه شيخوخيت و ریشسفيدی در بُعد عوامل فرهنگي ،متغيرهای
پا یگاه اقتصادی ،وضعيت اشتغال و اشتغال در بُعد عوامل اقتصادی و متغيرهای کيفيت منطقه مساوني ،رضایت از زندگي،
اکوتورسيم و حضور نيروی انتظامي در بُعد عوامل کيفيت (زندگي ساکنين) مناطق مرزی ،تقسيم شده است.
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بر اساس نمودار فوق ،ميتوانيم بگویيم که عوامل فرهنگي و اجتماعي ،بيشترین ایرگذاری را بر امنيت
مناطق مرزی استان سيستان و بلوچستان داشتهاند .همچنين ،کيفيت زندگي از منظر ساکنين این مناطق نيتز
مطلوب ارزیابي نشده و به نوعي محروميتدیدگي را احساس ميکنند .این نمتودار ،نشتان متيدهتد کته
ساماندهي عوامل فرهنگي و اجتماعي باید در اولویت برنامهریزی تامين امنيت پایدار در مناطق مرکزی این
استان قرار گيرد .چرا که درصورت غفلت ،ميتواند سبب رسوخ فعاليتهای تبليغاتي دشتمن و تشتايل
گروهکهای مختلف به سبب نامناسببودن بُعد فرهنگي و اجتماعي گردد .چرا که این دو بُعتد بيشتتر از
فضای ذهني ساکنين این مناطق متایر هستند و ميتوانند تحت تایير فعاليتهتای تبليغتاتي قترار بگيرنتد و
سبب شالگيری حفرههای امنيتي در این مناطق گشته ،تهدیدی بالقوه برای امنيت پایدار این مناطق باشند.
علاوه بر موارد فوق ،بر اساس واکاوی و جمعبندی یافتههای تحليلي و تبييني پژوهشهای مختلف در باب
تحليل زمينهها و علل مویر بر امنيت ،این نتایج بدست آمد که به شرح زیر است:
«توسعه اقتصادی و اجتماعي» استان سيستان و بلوچستان ایرگذاری قابلتوجهي بر ميزان امنيتت ایتن
استان داشته است .و ميتواند عامل مهمي در راستای رضایت از کيفيت زنتدگي ستاکنين ایتن منتاطق و
ساماندهي فضای ذهني آنها باشد.
عامل دیگری که بسيار موردتاکيد قرار گرفته و در بيشتر پژوهشها به مثابهی یک عامل تعيينکننده در
وضعيت امنيت استان مطرح بوده «جریانهای افراطيگری و بنيادگرایي اسلامي» است .این پدیتده کته بته
اشاال مختلف توانسته در استان نفوذ کند و امنيت رواني ،سياسي و اعتقادی را با چالش مواجه کند ،ارتباط
نزدیاي بتا تروریستم ،تفرقتهافانتي متذهبي و همچنتين تعميتق شتاافهتای قتومي و فرهنگتي دارد.
پدیدة«اختلافات قومي و مذهبي» و گسترش این شاافها ،خود نيز از دیگر عتواملي استت کته در ایتن
تحقيقات موردتاکيد بوده و سبب آسيبرساني به همگرایي سياسي ميان این منطقه و سایر نقاط کشور شده
است .در همين راستا ،تعدادی از تحقيقات بر اهميت اقوام محلي و نقش آن در تامين امنيت در استان تاکيد
دارند و ایناه اقوام محلي با اتحاد ،توجه و تاکيد بر اشتراکات دیني و مذهبي ،دیپلماسي فرهنگي ،همگرایي
ملي و  ...در کاهش بحرانهای امنيتي نقش کليدی و مهميدارند .اگرچه تاثتر و تنتوع قتومي متيتوانتد
بهطوربالقوه ،امنيت را با مخاطره مواجه کند اما بهکارگيری تمهيتداتي در متدیریت ایتن تاثتر ،توجته بته
خواستههای این اقوام ،مشارکت آنها در قدرت و اجازه بروز عناصر هویتي آنان(مانند زبان محلي ،آداب و
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رسوم قومي و غيره) ميتواند در ارتقای امنيت مناطق مرزی که با تنوع اقوام و فرهنهها مواجهنتد ،مفيتد
فایده باشد.
عامل بعدی مربوطه ،متغير«اعتماد اجتماعي» است .تمام پژوهشهایي که اعتماد اجتماعي را بهمثابة یاي
از عوامل ایرگذار بر امنيت موردمطالعه قراردادهاند ،به این نتيجه دست یافتهاند که اعتماد اجتماعي ،ارتبتاط
مستقيم و معنادار قدرتمندی با امنيت و ابعاد مختلف آن دارد .متغير اعتماد اجتماعي هم بهصورت مستتقل
بر ميزان امنيت ایرگذار بوده و هم بهعنوان یاي از ابعاد سرمایه اجتماعي ،جزو تعيينکنندههتای اجتمتاعي
مهم و مویر بوده است .به علاوه ،اعتماد اجتماعي و اعتماد به پليس(نيروی انتظامي) ایتر قابتلتتوجهي بتر
تقویت احساس امنيت شهروندان دارد.
«موقعيت گئوپليتيک» استان سيستان و بلوچستان نيز بهعنوان یک عامتل مهتم جغرافيتایي موردتاکيتد
تحقيقات متعددی قرار گرفته است .بهطوریکه همسایگي این استان با دو کشور افغانستان و پاکستان ،یاي
از زمينههای ناامني معرفي شده است .این همسایگي از دو طریق توانسته سبب ناامني شودا اول ،بته ایتن
سبب که این دو کشور محل امني برای گروههای افراطگرای دینتي و همچنتين جریتانهتای تروریستتي
بودهاند و دوم ،ورود و خروجهای غيرقانوني اتباع این دو کشور به استان ،بهطورمضاعف ،ستبب کتاهش
امنيت آن شدهاند .به همين سبب ،برخي یافتهها بر اهميت «اشراف اطلاعاتي بر مرزها» برای نيل به امنيتت
تاکيد دارند.
«فقر و نابرابری اقتصادی» در سيستان و بلوچستان ،زمينهساز انزوای اجتمتاعي و بتروز گترایشهتای
افراطي بوده و بهعنوان یک عامل تهدید امنيت ملي شناخته شده است .براساس آمارها ،این استان بالاترین
ميزان بيسوادی را در کشور دارد و جمعيت بياار و قاچاق موادمخدر و حضور مهاجران افغان ،از مسائل
جدی است که ميزان فقر و نابرابری را افزایش ميدهد.
نقش رسانههای گروهي ملي و محلي ،نهادهای آموزشي رسمي و غيررسمي و «اطلاعرساني» ،از دیگر
عوامل نقشآفرین در ارتقای امنيت بوده که در یافتههای تحليلي ایتن پتژوهشهتا وجتود دارد .از ميتان
شيوههای اطلاعرساني ،تلویزیون و اینترنت ،از ميان مقامهای مسئول انعااسدهنده ،مقام ارشد ،از ميان انواع
حوادث اطلاعرساني ،اخبار سرقت ،در باب زمان اطلاعرساني ،خبررساني بلافاصله پس از حادیه و از نظر
سطوح اطلاعرساني ،اطلاعدهي در سطح گسترده ،تایير بيشتری بر ارتقای احساس امنيتت اجتمتاعي دارد.
همچنين حضور نيروی انتظامي در منطقه ،حضور گستردة عوامتل انتظتامي در ستطح شتهرهای مترزی،
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مشارکت و همااری مردم با مامورین ،شناخت رفتار مردم شهرهای مرزی و هماهنگي و همااری ناجا با
دستگاههای ذیربژ در امور شهرهای مرزی ،از مهمترین عوامل در توسعة امنيت در شهرهای مرزی است.
ارزیابی انتقادی

همانگونه که در سطور پيشين مطرح شد ،یاي از اهداف فراتحليل ،ارزیابي انتقادی مجموعة پژوهش-
هایي است که در باب یک موضوع یا حوزة مطالعاتي ویژه ،انجامشده است .این بخش از نوشتار به همين
مطلب خواهد پرداخت و این ارزیابي در دو حوزه محتوایي و روششناسي صورت گرفته است.
ارزیابی محتوایی

اگرچه تحقيقات صورت گرفته در باب امنيت در استان سيستان و بلوچستان توانستهاند تا اندازه زیادی
دستاوردهای پژوهشي مهم و راهگشایي عرضه کنند و در جهت شناخت و تبيين این مقوله فربته و مهتم
گامهای فراخي بردارند اما این تلاشها خالي از اشاال نبوده است .مهم ترین چالش در این حوزه ناظر به
این مطلب است که بيشتر تحقيقات «امنيت» را به صورت عام مورد مطالعه قرار داده انتد و بتدون لحتاظ
کردن دقائق مفهوميو ظرائف نظری که در مورد انواع امنيت وجود دارد ،سعي در مطالعه آن در کلي ترین
معنایش کرده اند .این عدم تدقيق و تحدید امنيت به یاي از انواع آن ماننتد امنيتت اقتصتادی ،اجتمتاعي،
سياسي ،فرهنگي ،احساس امنيت اجتماعي و غيره سبب شتده تتا لایتههتای متعتدد ایتن مفهتومِ فربته و
چندوجهي تا حدی ساده سازی شود .نتيجه این وضعيت چيزی نسيت جز غفلت از وجوه مختلف امنيت،
ابعاد متنوع آن و نيازهای پژوهشي مختلفي که هر کدام از این وجوه متنوع جهت بررسي نياز دارد .به بيان
دیگر ،اگر یک پژوهش به بعد اجتماعي امنيت محدود شود باید نظریهها و تمهيدات روششناختي خاص
آن را لحاظ کند که یقيناً با تمهيدات نظری و روش شناختي امنيت سياسي یتا امنيتت اقتصتادی متفتاوت
خواهد بود .این ناته ميتواند در پژوهشهای آتي با جدیت بيشتری مورد مداقه قرار گيرد.
ارزیابی روششناختی

تقریبا تمام پژوهشهایي که مورد فراتحليل قرار گرفتند مبتني بر روشهای پتژوهش کمتي(بته ویتژه
پيمایش) بودند .اگرچه روش پژوهشي پيمایش یک روش محام ،نيرومند و پهنا نگتر در مطالعته مستائل
انساني و اجتماعي است اما از عمق لازم برخوردار نيست .روشهای پژوهش کيفي کته بيشتتر بتر دلایتل
ذهني ،باورها ،نگرشها و انگيزههای افراد مورد مطالعه متمرکز ميشوند ،متيتواننتد در ایتن بتاره کمتک
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آشااری به نعميق فهم و ادراك ما از مقوله امنيت و زمينههای تقویت و تضتعيف آن بته جامعته علمتيو
سياستگذاران عرضه کنند .به ویژه روشهایي مانند قوم نگاری ،مطالعه موردی ،پدیدارشناسي ،نظریه مبنایي
و تحليل روایت جزو روشهای پژوهشي هستند که با لحتاظ کتردن وجتوه و ابعتاد مختلتف فرهنگتي،
اجتماعي و تاریخي جامعه و افراد مورد مطالعه این اماان را به محقق ميدهد تا بيشتر به گرفای اندیشهها،
باورها و کنشهای افراد مورد مطالعه نزدیک شود بتواند فهم دقيقتر و عميقتری از مسئله متورد مطالعته
ارائه کند.
همچنين یک اشاال روششناختي مهم در نحتوه بهترهگترفتن از روش پيمتایش در برختي از ایتن
پژوهشها وجود دارد که استفاده از همين روش را نيز دچار مخاطره معرفتشناختي کترده استتا بترای
نمونه ،یاي از تحقيقات با هدف بررسي ایر یک متغير(اساان عشایر) بر امنيت انجامشده کته تحقتق ایتن
هدف نيازمند استفاده از روشهای پژوهشي تبييني(علّي) است .در حاليکه این تحقيق با نظرسنجي از افراد
برای نيل به این هدف تلاش کرده که در عمل یک تحقيق توصيفي است نته تبيينتي .ایتن مشتال روش-
شناختي در پژوهش دیگری نيز که درصدد بررسي ایر متغير اطلاعرساني بر احساس امنيت بتوده رخ داده
استا یا در نمونهای دیگر ،در انتخاب آزمونهای آماری که برای ارزیابي فرضيهها استفاده شده است نيتز
اشتباههای آشااری رخ داده که اعتماد به نتایج و یافتهها را با چالش جدی مواجه ميکند .به این معني کته
برای بررسي ایر یک متغير کميبر متغير کميدیگر ،به جای استفاده از رگرسيون خطي برای ارزیابي فرضيه
علي از آزمون تي تک نمونهای استفاده کرده است .این دست اشاالات آماری را پژوهشهای دیگری نيتز
ميتوان دید .این ارزیابي انتقادی این نتيجه را در پي دارد که مطالعه این حوزه نيازمند دقت بيشتری استت
که ميتواند در پژوهشهای آتي مورد توجه قرار گيرد.
زمان ،فضا و امنیت مناطق مرزی

در این قسمت ،مهمترین پدیدههایي که با گذشت زمان و تغير فضایي در ماتانهتای مترزی ،شتال
گرفته ميگيرند و ميتوانند بر مقوله امنيت این ماانها تایيرگذار باشند ،عنوان ميگردد.
پدیدههای درونمکانی

در این قسمت دو پدیده بسيار مهم که امروزه در ماانهتا و شتهرهای مختلتف(همچنتين شتهرهای
مرزی) در حال شالگيری است(با توجه به شرایژ زمانه) و ميبایستي مورد رصد قرار گيرد ،عنوان متي-
گردد.
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شکلگیری پدیدهای به نام فضاهای مجازی

ماانها در زمانهای مختلف ،دارای فضاهای مختلفي ميشوند .همچنين ،این فضاهای مختلف نيز در
مرحله بعد ،پدیدههای مختلفي را شال ميدهند .امروزه با پيشرفتهای فنآورانه صورتگرفته ،بهخصوص
در زمينة ارتباطات ،در زمانه و عصر اطلاعات ،فضا و پدیدههای مااني نيز ،منظبق با ایتن شترایژ جدیتد
شال گرفته ،نمودهای خاصي از خود بروز ميدهند .بهطوریکه امروزه ،فضاهای خاصي در ماتانهتا و
شهرها به نام فضاهای مجازی درحال شالگيری است .این فضاها ،محل مناسبي برای اظهار یک عقيده و
تفار خاص و برنامهریزی شده ميباشد .بهطوریکه ميتواند سبب ساختهشدن تفار خاصي در یک ماان
گردد .مبرهن است که اگر هدایت به تفار ساکنين یک ماان(بخصوص ماتانهتای مترزی) بتهصتورت
مهندسيشده و با هدف خاصي شال گيرد ،ميتواند تبعات منفي بهخصوص در زمينة امنيت داشته باشد.
همچنين ،این فضاها ،محل مناسبي برای تبليغات ،فرقه یا تفار خاصي(مانند گروهتکهتای تروریستتي و
تافيری) نيز ميتوانند باشند .تحقيقات قبلي در زمينة امنيت در استان سيستان و بلوچستان ،نشتان داد کته
رواج تفاراتي در قالب افراطيگرایيهای دیني ،موضعگيریهای مذهبي و قوميتي در صورت تشدید و یا
رواج ،ميتواند چه تایيرات مخربي را بر مقوله امنيت ماانهای مرزی داشته باشد .این فضاهای مجتازی،
ميتوانند محل مناسبي بر هدایت و دامنزدن بر این تفارات باشتند .ایتن متوارد لتزوم توجته(تحقيتق و
پژوهش) به این پدیدههای نوین که تحتتایير فضاهای نوین شالگرفته در بستر زمان ،نمود پيدا ميکنند،
را نشان ميدهد.
تغییرات سبک و شیوه زندگی

این تغييرات فضایي در بستر زمان ،در مرحلة بعد ميتواند ،تغييراتي در ماهيتت و جتنس شتيوههتای
زندگي بهوجود آورد و حتي در مواردی ميتوانند شيوههای جدید از زندگي را بهوجتود آورنتد .امتروزه،
کسبوکارهای جدید و وابسته به پيشرفتهای فنآورانه و ارتباطي ،در ماانها و شتهرها بتهوجتود آمتده
است .سبکهای زندگي که نياز به برخورد چهره به چهره را کاهش داده است و بيشتر وابسته به تبليغات،
شباههای مجازی(مانند اینستاگرام ،تلگرام ،8واتساپ گوشيهای هوشمند ،اینترنت و  )...ميباشتند .ایتن
تغييرات سبک و شيوه زندگي و شالگيری سبکهای جدید زنتدگي(بتهخصتوص شتيوههتای جدیتد
 .8البته لازم به ذکر است که همين شباههای مختلف مجازی نيز با گذشت زمان ،جای خود را به شباههای مجازی
جدیدتر خواهند داد .بطور مثال جایگریني اینستاگرام بجای فيسبوك یا تلگرام بجای وایبر.
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کسبوکار و فعاليت) ،ميتواند بستری برای تبعات مختلفي برای امنيت ماانهای مرزی قلمداد گردد .چرا
که ،کسبوکار و جذابيتهای اقتصادی ،ميتواند سبب جذب ساکنين شهرهای مرزی به سمت فعاليتت
خاصي گردد .مبرهن است این جذبشدن در مرحلة بعد ميتواند تعهتد و اجترای تعهتدات مختلفتي را
بههمراه داشته باشد .این مطالب نشان ميدهد که این تغييرات در شيوههای زندگي و فعاليتهای اقتصادی
و کسبوکار ،ميبایستي ازطریق پژوهش و مطالعة دقيق ،مورد رصد قرار گيرد تا از بروز تبعات منفتي آن
در زمينة امنيت شهرهای مرزی ،جلوگيری گردد.
پدیدههای فرامکانی

در این قسمت پدیدههای مهم فرامااني که بر امنيت شهرهای مرزی یتک جامعته تایيرگتذار هستتند،
موردبررسي قرار ميگيرند .چرا که شهرها و ماانهای مرزی بته ختاطر موقعيتت گئوپليتيتک ختویش و
قرارگيری در مجاورت یک جامعه(کشور) یا جوامع دیگر ،از تغييراتي که در این جوامع رخ ميدهد ،متایر
ميگردند .به همين خاطر ،در این قسمت چند مورد از مهمترین این تغييرات که ميتواند بر مقوله امنيتت
شهرهای مرزی تایيرگذار باشند ،عنوان ميگردد.
تشکیل گروهکها در فضاهای مجاور

تشايل گروهکهای تندرو مختلف در فضاها و کشورهای مجاور ،ميتواند بر امنيت یک ماان مرزی
تایيرگذار باشد .شهرهای مرزی استان سيستان و بلوچستان از این مسئله بسيار آسيب دیده اند .نمونه بتارز
آن ،آسيبهای که ساکنين این ماانها از گروه طالبان دیده اند .به همين خاطر توجته و رصتد کتردن ایتن
تغييرات در کشورها و جوامع مجاور در قالب پژوهش بسيار مهم ميباشد .چرا که تشايل این گروهکها،
بر امنيت شهرهای مرزی(از طریق روشهای مختلف) بسيار تایيرگذار است.
بیثباتی داخلی و تغییر حکومتها

یاي از مواردی که بر امنيت یک ماان مرزی مویر ميباشد ،کيفيتت یبتات حاتومتي در کشتورهای
مجاور خویش است .بهگونهای که به هر ميزان ،کشورها و فضاهای مجتاور از یبتات مناستبي برختوردار
نباشند ،به همان ميزان بر امنيت مناطق و ماانهای مجاور خویش ایرگذار هستند .این مسئله در مورد استان
سيستان و بلوچستان بسيار تایيرگذار است چترا کته ایتن استتان در همستایگي کشتورهایي(افغانستتان و
پاکستان) قرار دارد که تنش و عدم یبات ،ویژگي اصلي آنها محسوب ميشود .پایدارنبودن شرایژ داخلتي

02

مجلّة پژوهشهای جغرافيای سياسي

شمارة دوم

این همسایگان در طول تاریخ همواره شالدهندة ایرات نامناسبي بترای امنيتت شتهرهای مترزی استتان
سيستان و بلوچستان بودهاند .این موارد نشان ميدهد که رصدنمودن این تغييرات در کشورهای مجاور در
قالب پژوهش ،از اهميت و اولویت بسيار بالایي بهخصوص در استان سيستان و بلوچستان برخوردار مي-
باشد.
حرکتهای فرامنطقهای جمعیتی

یاي از پدیدههایي که در نتيجة تغييرات حاومتي و عدمیبات داخلي کشورهای همسایه ،برای کشور و
جامعه مجاور رخ ميدهد .مواجهه با جمعيت این کشورها ميباشد که برای فرار از مصيبتهای عدمیبات
و جنههای داخلي به سمت کشور با یباتتر حرکت(مهاجرت) ميکنند .این پدیده در استتان سيستتان و
بلوچستان بسيار ملموس بوده و تبدیل به یاي از مهمترین معضلات این استان در راستتای تتامين امنيتت
شده است .به همين خاطر ،لزوم مطالعه و پژوهش در این زمينه بهخصوص در استان سيستان و بلوچستان
از اولویت بالایي برخوردار ميباشد .موارد فوق بهصورت گرافيک در شال شماره  6ارائه ميگردد.

شکل  .2محورهای با اولویت پژوهش در مقوله امنیت شهرهای مرزی
(منبع.)Authors:
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در این پژوهش ،به فراتحليل مطالعات و تحقيقات انجامشده در دفتر تحقيقات کاربردی نيروی انتظامي
استان سيستان و بلوچستان پرداخته و تلاش گردید تا با یاپارچهکردن این مفاهيم مختلف و آوردن آنها زیر
یک چتر مفهومي واحد بتوان تصویر روشن و جامعي از این یافتهها ارائه کرد .نتایج نشان داد کته اگرچته
تحقيقات صورتگرفته در بتاب امنيتت در استتان سيستتان و بلوچستتان توانستتهانتد تتا انتدازه زیتادی
دستاوردهای پژوهشي مهم و راهگشایي عرضه کنند و درجهت شناخت و تبيين این مقوله فربته و مهتم،
گامهای فراخي بردارند ،اما این تلاشها خالي از اشاال نبوده است .مهمترین چالش در این حوزه ،ناظر به
این مطلب است که بيشتر این تحقيقات« ،امنيت» را بهصورت عتام متورد مطالعته قترار دادهانتد و بتدون
لحاظکردن دقائق مفهومي و ظرائف نظری که در مورد انواع امنيت وجتود دارد ،ستعي در مطالعته آن در
کليترین معنایش کردهاند .بعلاوه ،تقریبا تمام پژوهشهایي که مورد فراتحليل قرار گرفتند ،مبتني بر روش-
های پژوهش کمّي(بهویژه پيمایشي) بودند .اگرچه روش پژوهشي پيمایش یک روش محام ،نيرومنتد و
پهنانگر در مطالعة مسائل انساني و اجتماعي است اما از عمق لازم برخوردار نيستت .همچنتين ،مشتخص
گردید که مهمترین پدیدههایي که در زمانة حاضر در ماانهای مرزی ،شال ميگيرند و ميتوانند بر مقوله
امنيت این ماانها تایيرگذار باشند ،پدیدههای درون مااني(شالگيری پدیدهای به نام فضاهای مجتازی و
تغييرات سبک و شيوه زندگي) و پدیدههای فرامااني(تشايل گروهکها در فضتاهای مجتاور ،بتيیبتاتي
داخلي و تغيير حاومتها و حرکتهای فرامنطقهای جمعيتي) هستند .همچنين با توجه به یافتهها و مباني
نظری تحقيق ميتوان گفت که تامين امنيت پایدار مناطق مترزی استتان سيستتان و بلوچستتان وضتعيت
نامطلوبي دارد .بهطوریکه محروميت و فقر ،مشخصة اصلي این مناطق محسوب ميشوند .همچنين ،ميزان
پایين سرمایه اجتماعي بهخصوص اعتماد اجتماعي و نهادی و مشارکت ميتواند در تحقق امنيتت پایتدار
این مناطق تایيرگذار و سبب تشايل حفرههای امنيتي بيشتر گردد .همچنين یافتهها نشان ميدهد کته اکثتر
تحقيقات انجامگرفته در این حوزه در زمينة روششناسي مبتني بتر روشهتای پتژوهش کمّتي(بتهویتژه
پيمایشي) بودند .اگرچه روش پژوهشي پيمایشي یک روش محام ،نيرومند و پهنا نگر در مطالعه مستائل
انساني و اجتماعي است ،اما از عمق لازم برخوردار نيست .که این امر لزوم استفاده از روشهای کيفي را در
این تحقيقات نشان ميدهد .همچنين ارزیابي محتوایي نشتان متيدهتد کته مفهتوم امنيتت در تحقيقتات
بهصورت عام و عدمدقت کافي و بهعبارتي سادهانگارانه بررسي شده است که لزوم دقيقترشدن و بررسي
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مفهوم امنيت بهصورت تخصصيتر بر روی وجوه مختلف آن را ميطلبد .همچنين ،یافتهها نشان ميدهتد
که تحقيقات آتي در زمينه امنيت مناطق مرزی ،باید مقولههای مهم زمان و تغييرات متن فضتایي در بستتر
زمان را نيز مورد توجه قرار دهند .چرا که با گذشت زمان و به دنبال آن تغيير فضا ،مقولههای تایيرگذار بتر
امنيت مناطق مرزی نيز دچار تغيير خواهد شد .این مسئله مهم ميبایستي در تحقيقات آتي مورد توجه قرار
گيرد .همچنين یافتهها نشان ميدهد که عوامل فرهنگي و اجتماعي ،دارای بيشترین تایيرگذاری بتر امنيتت
مناطق مرزی این استان ميباشند و ميتوانند بستر مناسبي را برای تشايل حفرههای امنيتي از طریق دشمنان
فراهم آورند.
پیشنهادات

پيشنهاداتي که ميتوان پس از جمعبندی پژوهشهای مختلفي که در متورد مقولتة امنيتت در منتاطق
مرزی ،بهویژه ،محدوده مورد مطالعه ارائه کرد ،در قالب دو محور اصلي قابلطرح استا
 .8با توجه به ارزیابي انتقادی ،تدقيق بيشتر در اجرای پژوهش چه از نظر محتوایي و توجه به ظرافت-
های مفهومي و نظری و چه از وجه روششناختي ،بسيار حائز اهميت است.
 .6توجه جدی به فضای مجازیا با توجه به این واقعيت که فضتای مجتازی ،اهميتت آن و نفتوذش
دارای رشدی فزاینده استا لذا توجه جدی به این فضای جدید اجتماعي در تحقيقات آتي ميتواند مورد
اشاره قرار گيرد .مطالعة این فضا از دو منظر قابلتصور استا اول ،مطالعة امنيت در فضای مجازی و تاکيد
بر این ناته که فضای مجازی که به یاي از محبوبترین و با نفوذترین فضاهای تعاملات انساني بدل شده
است ،از منظر امنبودن واجد اهميت بالایي است .لذا ،انجام پژوهشهتایي در جهتت واکتاوی وضتعيت
امنيت(اجتماعي ،رواني ،ملي و غيره) در این فضا ،ميتواند ضروری باشد .دوم ،نقش و ایتری کته فضتای
مجازی ميتواند بر روی امنيت داشته باشد .یعني واکاوی و بررسي این موضوع که فضای مجازی ،بهعنوان
یک عرصة تعامل فراگير ،دارای چه قابليتها و تهدیدهایي برای امنيت است و چگونه ميتوان از قابليتها
و ظرفيتهای آن بهره برد و ایرات آسيبزای آن بر روی امنيت را کاهش داد.
 .9توجه به مقوله تغييرات فضایي و سبک زندگي در بستر زمان و رصدنمودن این تغييرات.
 .1توجه به عوامل فرهنگي و اجتماعي ،و لزوم برنامهریزی برای ساماندهي این دو بُعد ،چرا که دارای
بيشترین ایرگذاری(بر اساس یافتهها) بر مقولة امنيت مناطق مرزی استان سيستان و بلوچستان بودهاند.
 .0توجه به پایداربودن مقولة امنيت در این مناطق.
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الگوی نهایی پیشنهادی

طبق نتایج بدست آمده ،مقوله امنيت در شهرهای مرزی(استان سيستان و بلوچستان) ،ميبایستي ازمنظر
تمامي فضاهای تشايلدهنده(ذهني ،عيني و اجتماعي) یک ماان صورت گيرد .همچنين ،پژوهشهای آتي
باید سازگار با فضا و زمان انجام گيرد .با این تفاسير ،پرداختن به مقوله «فضای چهارم» تحتعنوان «فضای
مجازی» و پدیدهها و پدیدارهای ناشي از آن که محصول عصر اطلاعات و ارتباطتات متيباشتد ،بایتد در
پژوهشهای آتي مورد توجه قرار گيرد.
در پایان ،یادآور ميشویم با توجه به ایناه ،پژوهشهای مزبور ،تغييرات فضاها و پدیدههایي را کته در
ایر این تغييرات به وجود ميآیند را رصد نموده و ایرات آنها را بروی مقوله نظتم و امنيتت در شتهرهای
مرزی استان سيستان و بلوچستان بررسي مينمایندا لذا ،الگوی پیشنهادی پژوهش در هفتمحور(شتال
 )9ارائه گردیده که لازم است راجع به این محورها ،پژوهشهایي صورت پذیرد.

شکل  .3الگوی نهایی پیشنهادی پژوهش درباره نظم و امنیت در شهرهای مرزی استان سیستان و بلوچستان
منبعAuthors,2019:
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