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 چکیده

شده در حوزه شهرهای مرزی، نظم و امنيتت در های انجامر، فراتحليلي بر پژوهشهدف نوشتار حاض

بهره  SPSSو  CMA2افزار باشد. در این پژوهش از روش فراتحليل و نرماستان سيستان و بلوچستان مي

 1پژوهشي،  طرح 81)شدهانجامآماری تحقيق شامل کليه تحقيقات و مطالعات  ةگرفته شده است. جامع

استان مينمونه( در دفتر تحقيقات کاربردی فرماندهي انتظا 39)،مقالات همایشي( 16و  کتاب 0مه، ناپایان

دهتد کته اگرچته ان متيهای پژوهش نشباشد. یافتهمي 8913-33سيستان و بلوچستان در بازه زماني 

انتد تتا گرفته در زمينه امنيت در شهرهای مرزی استان سيستان و بلوچستان توانستتهتحقيقات صورت

را « امنيتت»ا، بيشتتر تحقيقتات، اندازه زیادی دستاوردهای پژوهشي مهم و راهگشایي عرضه کنند، امت

ر مورد انواع و ظرائف نظری که دميکردن دقائق مفهوصورت عام موردمطالعه قرار داده و بدون لحاظبه

اند. نتيجه این وضتعيت، چيتزی جتز ترین معنایش کردهامنيت وجود دارد، سعي در مطالعه آن در کلي

غفلت از وجوه مختلف امنيت، ابعاد متنوع آن و نيازهای پژوهشي مختلفي که هر کدام از ایتن وجتوه 

تنتد، مورد فراتحليل قرار گرفهایي که متنوع جهت بررسي نياز دارد، نيست. بعلاوه، تقریبا تمام پژوهش

هتای کيفتي در توجته جتدی بته روش)عدمویژه پيمایش( بودندي)بههای پژوهش کمّمبتني بر روش

هتای حاضتر در ماتان ةدر زمانت هتایي کتهها(. همچنين، مشخص گردید که مهمترین پدیدهپژوهش

ذار هتا تایيرگتمنيت این ماانتوانند بر مقوله اگيرند و مي)استان سيستان و بلوچستان(، شال ميمرزی

)تشتايل هتای فراماانييوه زندگي( و پدیده)فضای مجازی و تغييرات شماانيهای درونباشند، پدیده
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ای جمعيتي( های فرامنطقهها و حرکتیباتي داخلي و تغيير حاومتها در فضاهای مجاور، بيگروهک

به اندازه کافي نيست.  ،حقيقات در این زمينههستند که به این عوامل توجه کافي نشده و تعدد و شيوع ت

های تحقيق، الگوی نهایي پيشنهادی پتژوهش در هفتت محتور ارائته در پایان نوشتار، متناسب با یافته

 گردیده است. 

فراتحليل، نظم، امنيت، شهرهای مرزی، دفتر تحقيقات کتاربردی فرمانتدهي انتظتامي،  واژگان کلیدی:

  استان سيستان و بلوچستان.

 مقدمه

-های پژوهشای دارد. استفاده از برآیند یافتهدر حوزه مطالعاتي دنيای امروز جایگاه شایسته 8فراتحليل

ترین عواملي استت کته موجتب امعه یا کل آن، از مهمجریزی و اداره بخشي از ای برنامههای مختلف بر

و داوری کارهای پژوهشي با تايه بر اهميت این نوع مطالعه شده است. جدای از این، از آنجا که ارزیابي 

هاست و با عنایت بته ایناته، ایتن موضتوع در ادبيات موجود، نخستين قدم در توسعه و تاوین پژوهش

مانتد، مطالعته شود، مغفول ميپژوهشگران و کارفرمایان ميميکشور ما بدان دليل که به نوعي موجب بدنا

(. موضوع zahediasl and pilevari, 2017:2)بسيار راهگشا باشدتواند حليل ميها با استفاده از فراتپژوهش

ی، حجتم درختوری از هایي است که در جامعه ما و مخصوصتا در شتهرهای مترزامنيت از جمله حوزه

های دهنده ضرورتنوعي نشاند اختصاص داده است. این موضوع بهگرفته را به خوهای صورتپژوهش

هتای صتتورت گرفتتته در است. در همين راستا، بررسي اوليه پژوهشجامعه برای مطالعه در این حيطه 

سيستتان و  استتانميحوزه شهرهای مرزی، نظم و امنيت در دفتتر تحقيقتات کتاربردی فرمانتدهي انتظتا

پراکنتده  ایههاست. اهميت موضوع مذکور و پژوهشآن دگي و ناهمسویيپراکن ةدهنتدبلوچستان، نشان

ه ها ارائته دهتد و باز این پژوهشبندی منظمي وهشگر را بر آن داشت که صورتوزه، پژفراوان در این ح

مطالعه تشخيصيِ دغدغه اصلي این پژوهش،  ،های این حوزه بپردازد. بنابراینو کيفي پژوهشميتحليل ک

ها در حوزه شهرهای مرزی، نظتم و امنيتت در دفتتر تحقيقتات کتاربردی ي پژوهشوضعيت توليتد علم

هتای ایتن بندی و تحليل ماهيت و کيفيتت پتژوهشاستان سيستان و بلوچستان و جمعميانتظا فرماندهي

ي بته تحقيقتات و شناستایي آخترین دهتاست. این کتار بتا هتدف نظتم 8913-33حوزه در بازه زماني 

است. در خصوص نظتم و امنيتت، شتهرهای مترزی و شده انجامهای پژوهشي در حوزه موردنظر اءخل

                                                
1. Meta-analysis  
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(، گتریش و 6583)8هتای فراوانتي توستژا گانته و هماتارانهتر یتک جداگانته، پتژوهشفراتحليتل، 

(، 6551)ستيونه جتين کتيم(، 6550)0(، اندرآ کارلا6555)1(، لوئيس همل6582)9(، سبری6581)6واتاينز

(، 8933)و مانتون(، ستليمي8933ااران)(، ابدالي و هم8931)، عشایری و ناميان(6553)2اساات واتسون

شتتاربيگي و (، 8932)نتتژاد و شتتهيدی(، حتتاتمي8932اران)(، نيتتازی و هماتت8932)دربتتانزمتتانزاده

( و غيره صورت پذیرفته استتا امتا 8938)(، محمدی و همااران8936شفيعا و همااران)(، 8939)مستمع

صوصتا در استتان سيستتان و تاکنون، فراتحليل دربتاره شتهرهای مترزی، نظتم و امنيتت در ایتران و خ

    مان تدوین این پژوهش( انجام نشده است.)تا زبلوچستان

 مبانی نظری تحقیق 

 :گرددميهای امنيت و مرز در قالب مباني نظری تحقيق ارائه ر این قسمت مواردی در مورد مقولهد

 امنیت: مفهوم و ابعاد

تتمرار امنيت مفهومي ذهني و نسبي است که بر پایته اصتول متعتدد، در یتک جامعته پدیتتدار و است

دیتتدمحوری متتورد ي به مقوله امنيت، اغلب کتاربرد نيروهتای نظتتامي و تهتهای سنیابد. در نگرشمي

توانند، نه تنها های اجتماعي مينگر امروز، گروهکه در مطالعات امنيتي انتقادی و جامعحاليتوجته بتوده، در

تواننتتد تهدید قرار گيرند و این عوامل مياز ناحيه ابزار نظامي بلاه از راه عوامل محيطي یا اقتصادی مورد 

 & Azami)یتا استتقلال سياسي یتک کشتور را متورد تهدیتد قترار دهنتدو بته نوبته ختود یاپتارچگي 

Rousta, 2012:178 ترین عامتل بترای دوام ترین نياز جوامع و مهمبنيادی ،«امنيت»که (. باید توجه داشت

-نظتران و نظریتههای دور، مورد توجه صتاحباین رو، از گذشتهرود و از زندگي اجتماعي به شمار مي

مقولته امنيتت پایتدار  ،یاي از مهمتترین وجتوه امنيتت(. Janparvar et al, 2019:153)پردازان بوده است

ی هتاتوان متناسب با دیدگاهميباشد. اگر چه تعریفي واحد و مشخص از این مفهوم ارائه نشده است، مي

تفاوت برای امنيت پایدار یافت. برخي امنيت پایدار را ترکيب امنيت ملي و امنيت انساني مختلف، تعاریفي م

مللي، رفاه النيت پایدار را توجه به توسعه بينای نيز اماند و عدهآن را توسعه اقتصادی جهان دانستهو برخي 

                                                
1. Zhang et al 

2. Gerrish and Watkins 

3. Sebri  

4  . Hamel Louis  
5  . Carla Andrea  

6. Scott D. Watson  
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امنيت پایدار را امنيت ملي به علاوه امنيت انساني  8اند. جرج کنانبيشتر و حفاظت از غيرنظاميان فرض کرده

تمرکتز کترد و حفت   هتاداند و معتقد است که برای استقرار امنيت پایدار نه تنها باید به امنيت دولتتمي

تماميت ارضي، استقلال و امنيت داخل آن را مد نظر قرار داد، بلاه باید به امنيت انساني هم توجه کرد کته 

امنيت پایدار باید ترکيبي از این دو  باشد تا ضمن حف   ،اعضای جامعه است. بر این اساسيت افراد و نام

 (.Shaigan,2012: 69-70)راد جامعه هم تامين شودف، امنيت اهاامنيت دولت

يت جهاني توجه دارد. این به امن خود ی امنيتي پایدارها( هم در برنامهORG)گروه پژوهشي آکسفورد 

ت که امنيت پایدار به معني توجه به امنيتي فراتر از امنيت ملي است. به جای تمرکز صرف قد استگروه مع

وص حفاظت بيشتر از المللي و اقداماتي در خصفاه بيشتر مردم، تشویق توسعه بينبر امنيت سنتي، باید به ر

 & Abbott)باشتد متدت جهتانيایدار است که تفار آن امنيتت بلندگناه فار کنيم. امنيتي پغيرنظاميان بي

Marsden, 2008:167 .) 

 ،امام خمينتي ةایمان و معونيتند. در اندیش، وحدت ،ره(، منابع تامين امنيت داخلي)از منظر امام خميني

کليدی دارد و کارکرد آن اتحاد، انسجام و تفاهم اجتماعي و سياسي است. از نظتر ایشتان،  ينقش ،وحدت

امنيت جامعه و کشور به بود و نبود یا ميزان وحدت بستگي دارد. از طرفي، با توجه به ایمتان و معنویتت 

آن تضتمين کنتد کته امنيتت و بقتای ملتت و کشتور بتا متيتوليد  یي راهادیني منبع لایزالي از توانمندی

 ند از :مين امنيت از دیدگاه امام عبارتی تاهاشيوه (.Shaigan, 2012:73)شودمي

 موجتب تتامين امنيتت کته  ميحمایت مردم از نهادهتای رست)پشتيباني مردم در تامين امنيت

 شود(.مي

 امنيت کننده تواند تضمينمياز دیدگاه امام  ميدخالت مستقيم مردم در تامين امنيت، بسيج عمو

 باشد.

 و امنيتي ميتامين امنيت از طریق نيروهای نظامي، انتظا 

 مانند مجلس شورای اسلامي، مجلس خبرگتان )امنيتيغيرميتامين امنيت از طریق نهادهای رس

 (.Shaigan, 2012:73) و....(

ملي، اجتماعي، اقتصادی و  جانبه باشد و تمام ابعاد امنيتمقام معظم رهبری، امنيت باید همهاز دیدگاه 

و انتظامي، فرهنگي، فاری و عقيدتي، امنيت متدني و شتهروندی، قضتایي، امنيتت  ميگذاری، نظاسرمایه

                                                
1. George Conan 



         93                                 ... یمرز یشهرها ةشده در حوزانجام های پژوهش ليفراتحل                      سال چهارم          

 

امني باشتد. ی زندگي بشر نبایتد دچتار نتاهايطهاخلاقي، حيثيتي و آبرویي را شامل شود و هيچادام از ح

ی مختلف اجتماعي و فردی و حف  امنيت آنها دارد و در بيانات هابنابراین، ایشان تاکيد مضاعفي بر محيژ

کنند. قطعا اگر ميمتعدد به امنيت محيژ کار، خانه، مدرسه، دانشگاه، شهر، روستا، خيابان و جاده و... اشاره 

توان ادعا کرد که ميامنيت داشته باشند و مردم احساس آرامش و سلامت و صلح کنند،  هاتمام این حيطه

همچنتين  .آور چنين امنيتتي استتنظر مقام معظم رهبری، اسلام پياميت پایدار برقرار شده است که از امن

اعم  ،گيرد و همه افرادمردم را دربرآحاد  ةپایدار و ماندني است که هم ،امنيتي از دیدگاه مقام معظم رهبری

حتتي افتراد  ،شوند. از نظتر ایشتانر برخوردااز هر گروه، نژاد، سليقه، قوم، زبان و ادیان مختلف از امنيت 

اند، باید از امنيت در زندگي برخوردار باشند. بتا ایتن ماني که به عامل دشمن تبدیل نشدهمخالف نظام تا ز

جز معاندین نظتام از امنيتت برختوردار باشتند.  ،پایدار است که تمام اعضای جامعه ،زماني امنيت ،دیدگاه

اعم  ميرسو غير مييت پایدار علاوه بر نيروی انتظامي، سایر نهادهای رسمتوليان امن ،همچنين از نظر ایشان

ستيما، وزارت کشتور، روحتانيون، ارت اطلاعات، وزارت ارشاد، صداواز قوه قضایيه، نيروهای مسلح، وز

ی حف  و گسترش هااز جمله شيوه ،نهایتآحاد مردم هستند. در ،نگاران، نخبگان سياسي و در کلنامهروز

سازان در سرعت عمل در برخورد با ناامن ویژه ناجا و قاطعيتیدار را هوشياری نيروهای مسلح بهپاامنيت 

 ,Shaigan)دانندميفت و رحمت نسبت به مردم أهر کسوت و لباسي و در عين حال، ردر هر ماان و در 

2012:77-82.) 

تترین ی کشورها و از جمله مهتمهاترین دغدغهاد و تامين امنيت پایدار از اصليایج ،بر همين اساس 

چترا کته داشتتن  باشد.ميجانبه همه ةالملل و بسترساز پيشرفت و توسعدر سياست بين هاوظایف دولت

بخش از تعاليم اسلام و قانون اساسي و اتحاد و انسجام ملي بدون یافته و الهامایبات، توسعهبای امن، جامعه

متصور، اماان نيل به اهتداف عتالي و کلتان را تقریبتا غيتر مماتن  تامين امنيت پایدار در برابر تهدیدهای

موارد فوق توجه به مقوله پایداری در ادبيات  (.Afshoon & Eydi sheikh robat, 2015:117-119)سازدمي

 گرداند.ميمربوط به امنيت را بسيار ضروری 

 های مطرح در امنیتدیدگاه

 :شودميپرداخته های امنيتي ترین ماتبمهمدر این قسمت به برخي از  
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، «6راینهولد نيبتور»هایي چون ها و روش تحقيق رئاليستمرور اندیشه .(1رئالیسم)گراییمکتب واقع -1

، «3هنتری ا. کيستنجر»، «2آرنولتد ولفترز»، «0جترج کنتان»، «1هانس جي. مورگنتا»، 9«نياولاس اسپایامن»

 88«رابترت گيپلتين»و « 85کنت والتز»هایي چون نئورئاليستو حتي « 3ریمون آرون»، «1روبرت اشتروس«

بز اصول زیتر ها بزی بدون تغيير ماهوی، حف  شده است. آنها همچونهاة اندیش ةدهد که جوهرنشان مي

 کنند: ورزی عنوان ميمحور سياستعنوان بهرا 

 تأکيد بر جدایي خير سياسي از خير اخلاقي -8 

 اخلاق، حقوق و ایدئولوگی در علم سياستکننده نفي نقش تعيين -6 

 گریهای تاریخ و تاریخيتاکيد بر درس -9

 مبارزه برای قدرت ةمثابالمللي( بهداخل کشور و عرصه بيندر )تلقي سياست -1

 سياست و ارائه نظریه عقلاني ةاماان قانونمندسازی قواعد بازی در عرص -0 

 و ترسو و اسير شر و آز و نياز موجودی حریصعنوان به« انسان»تعریف -2 

 .سر فصل سياست استعنوان بهدر وضع طبيعي( و منفعت ملي )تعقيب منفعت شخصي -3 

نتيجه مقدم بر فرآیند است. حتي مشي دموکراتيک هم ابزار ، تا کيسنجر گرفته بزها آنها از ،در نزد همه

 .مناسبي برای تأمين منافع ملي است

کنتد. و باورهای پيشين آن بر تجویز امر مطلوب تايه مي ميبا اعتماد به عقل آد. 86آلیسممکتب ایده -2

بر این اساس، بدون آناه دغدغه تحقق یک ایده در عالم واقع وجود داشته باشد، بر ضرورت تطبيتق امتر 

بخشي تواند با رهایيورزد. این تأکيد ناشي از اعتبار عقل فردی است که ميعيني با حدس ذهني تأکيد مي

کلي طورهآليسم و بامنيت ماتب ایده ةاجتماعي را پيشنهاد کند. در حوز فهم از قيد عالم واقع، کمال شایسته

                                                
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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-)سوگه( در شتالمينماید و توان خرد آدبدیل عامل تأکيد ميبه نقش بي نخست،آليستي، روش فهم ایده

هتایي چتون کانتت، آليستتد که ایدهنهند. بر همين اساس بوها را ارج بسياری ميبخشي به زندگي ملت

 دوم ایناته،کردنتد. ی تاکيد متيگروسيوس و ویلسون بر لغو مرزهای سرزميني و افشای قراردادهای سرّ

دانستتند و بته ها همواره اصل محاسبه و فایده را در تبيين ریشه و شيوه رفتار آدمي، عاجز متيآليستایده

وجتدان  ةنشاندند که قادر است با احيای حوزاخلاقي را مي جای اصل محاسبه عيني نوعي اميد عقلاني و

 . عمل کند ميستاد فرماندهي و دادگاه رفتار عمو ةمثاببه

دليتل راین امر تاکيتد دارد کته انستان بتهدر اشاال مختلف آن، ب. این ماتب 1ایده مکتب لیبرالیسم -3

باشتد. بتر متيانتقتال بوده و غيرقابل طبيعي انسانحقوق بودن، واجد برخي حقوق اساسي است که نسانا

و  ميدولت در جامعه ليبرالي عبارت است از پاسداری از مترز بتين حتوزه عمتو ةمبنای این اصل، وظيف

سترسي دليل داز دخالت نظاميان در سياست که بهخصوصي، جلوگيری از ادغام دین و سياست، ممانعت 

ای هستند. اندیشمندان ليبرال، فرمانبری، دارای توانایي ویژه– بودن سيستم فرماندهيبه ابزارهای زور و روان

محترم شمرده شده و تساهل و عدالت در بين شهروندان به بهتترین  ،اند که در ماتب ليبراليسم افرادمدعي

های این عدالت بوده است. دغدغه ةلئر، مسشود. اصل بنيادین در ليبراليسم متأخوضعيت ممان رعایت مي

 ,Afshoon & Eydi sheikh robat)ات پایدار و برختورداری همگتان از فرصتت برابتر استتمتفاران یب

2015:187-246 .) 

مطالعات امنيتي فمنيستي با طرح این مسئله که مطالعات امنيتي تاکنون بر بنيتان و شتالوده مردستالارانه 

-های امنيتي را زیر سوال مياستوار بوده و نقش زنان در آن نادیده گرفته شده است، کل مطالعات و نظریه

روابژ داخلتي یتا  ميجنسيت در تعریف و شناخت تما ةها به دنبال آن هستند تا با واردکردن مقولآن برند.

عد یا یک اندازی جدید از معادلات امنيتي ترسيم کنند که در آن مسئله جنسيت صرفاً یک بُخارجي، چشم

صورت ترکيبتي از جنستيت متردان و زنتان ن معادلات امنيتي بهد، بلاه بنيامحور از دیگر ابعاد امنيت نباش

بيشتر بر این حتوزه  ،شال گيرد. در این خصوص، مطالعات ج.ان تيانر، جيل استينز و کریستين سيلوستر

 (. Abdollahkhani, 2004:266-269)متمرکز بوده است

                                                
1. Liberalism School 
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ال ویور، نظرات باری بوزان، اصطلاحي است که بيل مک سوئيني برای آیار و نقطه 8مکتب کپنهاك -4

های این ماتب در ترین شخصيتکار برده است. بوزان و ال ویور دو تن از مهمدو ویلد و برخي دیگر به

های گوناگون مورد مطالعه قرار داده، گرایي قرار دارند. این ماتب، امنيت را از جنبهچارچوب رهيافت واقع

و بعضاً مبتار و طراح آن نيز بوده است. بتوزان بته شتال بستيار ها بيشتر متمرکز شده اما در برخي جنبه

بعتدی را بته پتنج بختش نظتامي، امنيت مضيق را به زیر سؤال برد و امنيت تک ،مبسوط، مستدل و قوی

کنند. محيطي گسترش داد. این پنج بخش، جدا از یادیگر عمل نميسياسي، اقتصادی، اجتماعي و زیست

ها بوده و از طریق ارتباطتات در درون مسأله امنيت، برای تنظيم اولویت مين مههریک از آنها دارای کانو

مهتم در  ساختن یاي از مباحت  بستيار(. مفهوم امنيتيBoozan, 2008:34)قوی به یادیگر متصل هستند

ت در دادن برختي موضتوعاشود که منجر به قترارساختن به فرآیندی گفته ميماتب کپنهاك است. امنيتي

حالي که قبلاً در این حوزه قرار نداشته است که از نظر او، فرآینتدی منفتي گردد، درمي« امنيت»چارچوب 

 (.  Abdollahkhani, 2004:131-156)باشدمي

در  "اریذسياستتگ"های نتویني در بتاب دیدگاه ،آخر قرن بيستم ةطي سه ده 2گراییمکتب جامعه -5

که مفاهيم مستقلي چتون مشتروعيت سياستي، حقتوق امنيتت طوریهجوامع پيچيده مطرح کرده است، ب

امنيت ملي و  در استحاام ميهای قومي، دیني، نقش بسيار مهانساني و تساهل و رواداری نسبت به اقليت

د آمتد. شتاید بتتوان پردازان ليبراليسم پدیگرایي در مقام پاسخ به نظریهکند. ماتب جامعهالمللي ایفا ميبين

گرایان را از زمان کارل مارکس در قرن نوزدهم شناسایي و مطالعه کرد که با نقد برداشتت جامعهنسل اول 

هایي در محتتوای مشتارکت و ی و دولت، پرسشدارخصوص مشارکت، شهروندی، سرمایه ليبراليسم در

تایر، مایال گرایان کساني چون السد یر مات اینهای ليبرالي مطرح ساخت. اما نسل اخير جامعهسایر آموزه

گرایان را از آن جهت که پاسخ مشترکي بته جامعهاین شود. ولزر، چارلز تيلور و مایال سندل را شامل مي

گرایان در قبال توان یک ماتب فاری ناميد. با این توصيف، جامعهد، ميندهمتفاوت مي تقریباهای پرسش

ليبراليسم، نااتي را یادآور شدند کته در  خصوص عملارد نظریه سياسي مدرنيته یعنيهپرسش مدرنيته و ب

 (.   Eftekhary & Nasri, 2009:217)شناختي هستندبررسي نظم اجتماعي حائز اهميت روش

                                                
1. Copenhayen School   

2. Communtarianism School 
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یک دین جهان شمول به تمام ابعاد زندگي بشری توجه ویتژه دارد و بترای عنوان به 1مکتب اسلام -6

از دیدگاه اسلام  .باشداین ابعاد، امنيت در همه ابعاد مي ریزی دارد. از جملههای زندگي بشر برنامههمه جنبه

تواند وجتود داشتته باشتد. ها ميامنيت یاي از موهبت الهي است که در زندگي فردی و اجتماعي انسان

«. و اذا جعلنا البيت مثابه للناس و امنتاً»کند: ترین ماان به صف امن تعبير ميمقدسعنوان بهکعبه را  ،قرآن

کند که به افراد وارد شده در حرم مقدس الهتي اعطتا بر این، قرآن امنيت را ارمغاني الهي معرفي ميعلاوه 

توان یافتت کته بتر ره( سخناني مي)آور معرفي شده است. در کلام امام خمينياسلام خود، امنيت .شودمي

 8928آذر  61ي کته در ره( در فرمان)ها تأکيد شده است. امام خمينيحف  و امنيت حریم خصوصي انسان

ملاردها صادر نمودنتد، شدن قوانين و عميهای اجرایي در مورد اسلاخطاب به قوه قضایيه و دیگر ارگان

امنيت  ویژههای شخصي و فردی آنها بهو آزادیخصوصي و امنيت شهروندان ة دخالت در حوزدرباره عدم

شه ایشان در مناستبات امنيتت و آزادی استت. کنند که گویای دیدگاه و اندیقضایي به مواردی تصریح مي

-اول از حقوق مردم دانسته و آن را مرتبژ با احساس مردم مي ةمقوله امنيت را در درج ،مقام معظم رهبری

ای در پيش گرفته است و به کليه ابعاد شناسي خود، رویار امنيتي ویژهدانند. اسلام با توجه به مباني هستي

-المللي تأکيد داشته و با توجه به ماهيت هستيفردی و اجتماعي، امنيت داخلي و بينامنيت از قبيل امنيت 

-Bigdelou et al, 2017:55)محوری دیني قرار داده استتحليل خویش را بر امت ،شناسي اسلام به انسان

57.)   

  مرز و امنیت

يت یتک دولتت بتوده و کنندة قلمرو حاکمشود که منعاسای فضایي اطلاق ميمرز سياسي به پدیده

کنتد. بتته اعتقتتاد مطابق قواعد خاص در مقابل حرکت انسان، انتقال کالا یا نشر افاار و ... مانع ایجاد مي

امنيتتي آن استتت و دغدغتتة اصتتلي  -ترین کارکرد مرز، کارکرد دفاعينظران اولين و مهمبيشتر صاحب

نفتوذ باشتد تتا امنيتت های مجاز غيرقابلاهها این است که مرزهای کشورها جز در برخي گذرگحاومت

 ,Zarghani et al)فرهنگي تهدید واقع نشود –سياسي، نظامي، اقتصادی و اجتماعيکشور از ابعاد مختلف 

(. امروزه، مرزها، دیگر آن کارکرد صرف سياسي و اقتصتادی را ندارنتد و تبتدیل بته ابزارهتا و 2014:83

ای شده است که وامل و روندهای گوناگون و گستردهسبب ایجاد عاند که خود فضاهای تأیيرگذاری شده

(. و Adey, 2004:18)پذیری این مرزهتا استتجایي و انعطافها، جابهترین و بارزترین این ویژگياز مهم

                                                
1. Islam School 
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پذیری مرزها ربتژ داده های انعطافجهت به ویژگيهای سياسي و اجتماعي که بيهمچنين، برخي ناامني

ورزند و این نظران بر توسعه مناطق مرزی تأکيد ميتوان گفت اغلب صاحب(. ميBigo, 2002:51)شودمي

هتای لتازم و ای و امنيتي در مناطق مرزی، مستلزم تأمين زیرساختگذاری توسعهمهم که هرگونه سياست

در راستای بسژ  ميهای انساني و طبيعي این مناطق بوده و عامل مهبرداری بهينه از توانمندیتأکيد بر بهره

گرا درون ،واقع، مناطق مرزی برخلاف مرز(. درRezazadeh et al, 2014:51)باشدجانبه کشور مياقتدار همه

طق مرزی ممان اند. اگر چه، ميزان کنترل مستقيم هسته بر مناای وابستههای هستههستند و بيشتر به توسعه

(. Vogel, 2004:4)کننتدسياسي تغيير مي –وابژ اقتصادیاطق مرزی با تغيير رواقع، مناست متغير باشد. در

-شدن قلمرو کشور و محدوده حاکميت حاومت متيترین نقش و کارکرد مرز، مشخصمهمقطع، طوربه

)در ارتباط با کشورهای همجوار( بته مرزهتا نگریستته شتود، ميسيستباشد. اما اگر با نگاهي کلي و برون

 –کارکرد دفاعي بندی نمود:زیر طبقه یان در قالب دو گروه از کارکردهاتوهای مختف مرزها را ميکارکرد

سر جهان از یک ها در سرا(. بسياری از حاومتZarghani, 2007:118)تجاری –کارکرد ارتباطيامنيتي و 

های ناخواسته، جرائم و تحرکات منفي دیگر ت مرزهای خود، جلوگيری از مهاجرتينسو در پي تأمين ام

رساندن فرصت تعاملات مطلوب فرامرزی و حداکثرها در تلاش برای بهحاومت ،از سوی دیگرهستند و 

(. مرزهتای Janparvar, 2017:93-94)باشتندهتای موجتود در منتاطق مترزی متيگيری از ظرفيتتبهره

ي، تي، دسترسالعاده اقتصادی، امنيقهای گئوپليتيک فوبودن ظرفيتهای ارتباطي، با داراگلوگاهعنوان بهایران 

 Ibrahimzadeh)باشندواجد کارکردهای توليدکننده قدرت در کشور مي ،الملليای و بينارتباطتات منطقه

et al, 2016:1 :امروزه، نظریات مختلفي در مورد مرزها وجود دارد .) 

هتای نستن در بررستيها مطالعات زیادی در مورد مرزها انجام داد. ،ميلادی 8331نسن در سال هانيلز

محروميت، توسعه  .پردازدخود با توجه به نظرات کریستالر و لوش به ناات مثبت و منفي مناطق مرزی مي

عنتوان بتهرا  ميبودن را از جمله ناات منفي مرزها محسوب کرده و خطر تهدیدات نظتانيافتگي و حاشيه

-مناطق حاشيهعنوان بهداند. در همين راستا، جونز و وایلد مناطق مرزی را مهمترین ناته منفي در مرزها مي

باشد اما برقراری مرز اگر چه معلول شرایژ جغرافيایي مي ،بودنایشناسند. این حاشيهنيافته ميای و توسعه

دگي مانتشوند که این ختود عامتل عقتبميای گسلد و حاشيهبين دو کشور این فضاها را از یادیگر مي

شتناخت  ،منتاطق مترزی و ختروج از انتزوا ة(. جونز و وایلد برای توسعHosseini, 2007: 26-44)است

ها، گسترش ارتباطات با داخل و خارج، پيوستگي مرز با مرکز، توجه متغيرهای تایيرگذار، ایجاد زیرساخت
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 ةتوستع هایي برایحلراه ةزنشينان با همسایگان مرزی و ارائبه تعاملات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادی مر

توجه به  ،ها برای برقراری امنيت در مناطق مرزیدولت ميکند. اولين حرکت تمااین مناطق را پيشنهاد مي

توان به مرز طولاني و فقير بين آمریاا و مازیک اشاره کرد که محلي برای توسعه آن است. برای نمونه مي

بردن غلي، افزایش ستطح درآمتد و بالتاهای شغال، گسترش فرصتگذاران شده بود، اما با ایجاد اشتقانون

 ةواستطها تبتدیل شتده استت. بتهثبت و فرصتسطح رفاه، بسياری از ناات منفي و تهدیدات به نقاط م

های مرکزی در طول زمان، مفهوم مرز و حوادث و رخدادهای تاریخي و نيز رویاردهای قهرآميز حاومت

را به  مياقدامات نظا، امني است که در ضمن پيوستگيیادآور نوعي خطر و نامناطق مرزی در اغلب موارد، 

سازد که علاوه بر آن، بح  انواع امنيت فرهنگي، اجتماعي، اقتصادی و سياسي و حقوقي را ذهن متبادر مي

ا و ت، مسئله حف  امنيت مرزهتاویني مفهوم امني امروزه با توجه به سير(. Nasri, 2015:67)کندمطرح مي

و  مينظاميرا که امنيت ملي در برداشت سنتي، مفهو، چنيز تغييری ماهوی پيدا کرده استبودن مرزها ایمن

بتين واحتدهای  ميو برخوردهتای نظتا هاهمين عامل مسبب درگيری ،ترتيبافزارانه داشت. بدینسخت

، قدرت وقعيت استراتژیکمرزهای طبيعي، م الملل بوده است. وسعت قلمرو، جمعيت،سياسي در نظام بين

 ،ی امنيتت ملتيهتادادند، در برداشت سنتي، شاخصهميايل شی مفهوم امنيت ملي را تهانظامي، شاخصه

مفهوم پایدار در امنيت آمدن وجودهکرد و باع  بتدریج این مفهوم تغيير افزاری داشتند. اما بهویژگي سخت

باشتد، بلاته احستاس امنيتت در متيکننتده امنيتت نتتامين، ميای که دیگر تنها قدرت نظاگونهگردید. به

ترین شاکله شهروندان از طریق احترام به حقوق بنيادین آنها که به آن امنيت انساني نيز گفته شده است، مهم

دهد کته توجته بته ستاکنين مي(. این مسئله نشان Tabibi, 2015: 4037)باشدمياصلي امنيت ملي پایدار 

 ،بته همتين ختاطر رود.متيدر تامين امنيت مرزها به شمار  مييت آنها، عامل بسيار مهمناطق مرزی و ذهن

روی انداز را پيشزند، این چشممن ميهایي که به تحقق امنيت یا بالعاس ناامني داتوجه به بسترها و زمينه

-قرار گيرد و نمتيمطالعه های گوناگوني موردتواند از حوزهنظران علوم دیگر گشود که امنيت ميصاحب

پرداختن بته کيفيتت  ةیاي از اهداف عمد (.Godarzi,2015:25)ی خاصي کردحيطهنحصر بهتوان آن را م

منتاطق (. Sheykhi & Ehsani,2019:179)مفهتوم عتام آن استت درزندگي، دستيابي بته امنيتت انستاني 

تواند معلول ميگرچه  ،بودناین حاشيهشوند. ایشناخته مي ،نيافتهای و توسعهمناطق حاشيهعنوان بهمرزی 

ی آن هتا، بسياری از اماانتات و قابليتتخود ،بودنمرزی ةپدیدشرایژ جغرافيایي مناطق مرزی باشد، اما 

سازد. آنان معتقدند با برقراری مرز بين دو کشور، فضاهایي که به یادیگر متصتلند و منطقه را مضمحل مي



 دوم ةهای جغرافيای سياسي                                                شمارمجلّة پژوهش                                               11

 

-بودن علت عقبایشوند. این حاشيهای ميگسلند و حاشيهاز یادیگر ميکنند، تداوم فضایي را تأمين مي

توجه به مناطق مرزی و توسعه این مناطق، اولویت و اهميت بيشتتری  ،ماندگي این نواحي است. بنابراین

پيرامون را در پي خواهتد  -شدن سيستم مرکزها، حاکمآن ةه این مناطق و توسعکند و عدم توجه بپيدا مي

های امنيتي، تشتدید رونتد مهتاجرت مرزنشتينان، توان به پيدایش حفرهکه از جمله این پيامدها مي داشت

ی امنيتتي هاحفره. این (Reza Zade et al, 2015:51)های مرزی اشاره کردتخليه مناطق مرزی و ساونتگاه

گذاری آنهتا بتر روی یهت مرزها و تمرکز دشمنان و سرماکردن امنيی مناسبي برای مختلهاتواند، محلمي

لزوم توجته بته  افزارانه و سختعدی و بُعدم نگرش تک ،این موارد ، برای ایجاد ناامني باشد.هااین حفره

برجسته و لتازم ی امنيتي، هاجهت جلوگيری از تشايل حفرهدر های مرزی را امنيت پایدار مناطق و ماان

 سازد.مي

 روش تحقیق

مترزی و  پژوهش حاضر ترکيب مطالعات مربوط به نظتم، امنيتت، شتهرهایبا توجه به ایناه، هدف 

فراتحليتل کاربرد در این زمينه استا لذا، روش یافتن به دانشي منسجم و قابلها برای دستبندی آنجمع

در سطور زیر معرفتي خواهتد شتد. شده، برای این کار انتخاب شده است که که به همين منظور طراحي

 ةشتدانجتامهای موجود در تحقيقتات شود، تفاوتروشتي است کته بتر استاس آن ستعي مي ،تحليلفرا

-مرور نظام قبلي را استنتاج کرد و در رسيدن به یک سری نتایج کلي و کاربردی از آن بهره برد. فراتحليل با

پردازد که قيقاتي ميبندی آماری، به تحصورت نياز، جمعمند منابع، برای پيداکردن، ارزشتيابي، ترکيب و در

ترین مزیت مطالعات فراتحليل این است که بتا اند. مهمقبلاً دربارة موضوع خاصي بته رشتة تحریر درآمده

تين دهتد. همتادغتام نتيجتة مطالعتات مختلف، قدرت مطالعه را برای یافتن نتتایج معنتادار افتزایش متي

هتای مربتوط بته فراتحليتل افتزایش مقالتههای اخير، تعتداد سال خصوصتيت ستبب شتده است که در

-هایي از علم استفاده مي(. این روش در حوزهSalimi & Maknoon, 2018: 8)مگيری داشتته باشتندچش

بر  يشود که انباشت دانش زیادی اتفاق افتاده است تا تایير گروهي از عوامل را بر مورد خاص یا تایير عامل

روشي استت  ،بر این اساس، فراتحليل(. Littell et al, 2008)ت بسنجدعامل دیگر را در تعدادی از تحقيقا

مباني ي از برای تجزیه و تحليل واحدهای تحليل برای حصول شناخت از مجموعه منسجم یا غيرمنسجم

در این پژوهش، واحد مشاهده و تحليتل تحقيتق، هتر (. Doyle, 2003: 323)های پژوهشيو سازه ميعل

طرح پژوهشي، پایان نامه، کتاب و مقالات همایش( که داراى متغيرهاى مویر بر حوزه نظم، )سند پژوهشي
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امنيت و شهرهای مرزی که با معيارهاى گزینش و ورود به فراتحليل همخوانى داشته باشند، است. جامعه 

انجام گرفته مقالات همایش  16و  کتاب 0ها، نامهپایان 1طرح پژوهشي،  81مورد شامل  39آماری تحقيق 

استت.  8913-33های استان سيستان و بلوچستان طي سال ميدر دفتر تحقيقات کاربردی فرماندهي انتظا

ت آمده مورد فراتحليل قرار گيری بوده و تمام تحقيقات به دسلازم به ذکر است که این پژوهش فاقد نمونه

آوری های جمعبرای تجزیه و تحليل داده حجم جامعه آماری با حجم نمونه برابر است(. همچنين)اندگرفته

 استفاده شده است.  SPSSو  CMA-2 افزارشده از نرم

 های پژوهش یافته

 ميدر دفتر تحقيقات کاربردی نيروی انتظتاشده انجامدر این قسمت به فراتحليل مطالعات و تحقيقات 

 شود. مياستان سيستان و بلوچستان پرداخته 

 های توصیفییافته

کتتاب بتا محوریتت  0پایان نامته و  1طرح پژوهشي،  81مقاله،  16رو، حاصل فراتحليل پيش ةمطالع

گونه کته مطترح شتد، یاتي از امنيت در مناطق مرزی با تاکيد بر استان سيستان و بلوچستان است. همان

در )طالعتهمهای توصيفي در متورد موضتوع موردشها و گزاربندی یافتهاهداف اصلي در فراتحليل، جمع

پژوهش ارائه کرد. با از وضعيت مسئله مورد ياینجا امنيت( است تا بتوان به این واسطه تصویر نسبتا جامع

راتحليتل متورد ی متعددی برای انجام فهاو کتاب ها، پایان نامههاها، پژوهشتوجه به این واقعيت که مقاله

ی بته ارائته ،هتای متنتوعيمختلتف بته شتيوه هتای پژوهشتياند و همچنين این قالباستفاده قرار گرفته

و برختي بته شتيوه توصتيف بيتاني مطلتوب،  يمّبرخي به شيوه ک)اندشان پرداختهفيدستاوردهای توصي

کردن این مفاهيم مختلف و آوردن آنها زیر یک چتر ا کوشش بر این است تا با یاپارچهنامطلوب و ...( لذ

 ها ارائه کرد. معي از این یافتهبتوان تصویر روشن و جا ،واحد ميمفهو

و  متينفر از محققان عضو هيئت عل 83توان گفت ميشده انجامهای با نگاهي به تحقيقات و پژوهش

از روش  ،تحقيتق 60ارشتد هستتند. در یا دانشتجویان دکتتری یتا کارشناستي آموختگاننفر از دانش 91

پژوهش با روش همبستتگي  1اند، کار بردها بهروش پيمایش ر ،تحقيق 80تحليلي استفاده شده، -توصيفي

تاریخي و تحليل گفتمان انتقادی نيز هر کدام در یک تحقيتق متورد -های توصيفيانجام رسيده و روشبه

-های نمونهپژوهش از روش 80توان چنين گفت: گيری نيز مياند. در باب روش نمونهاستفاده قرار گرفته
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-پژوهش نيتز روش 1ای و غيره( و ساده، تصادفي سيستماتيک، خوشه مانند تصادفي)های تصادفيگيری

پتژوهش از  69انتد. مانند در دسترس، گلوله برفي و غيره( را به کتار گرفتته)گيری غيرتصادفيهای نمونه

تحقيق نيز از ابتزار مشتاهده  9پژوهش از مصاحبه و  2برداری، ليست و فيشتحقيق از چک 2پرسشنامه، 

فرضيه/سوال نيز در تحقيقات مورد ارزیابي و تجزیه و تحليل قرار گرفتته  803اند. در مجموع استفاده کرده

ستت کته متوارد ذکتر شتده را در هتایي ااست. البته واضح است که این آمارها تنها مربوط بته پتژوهش

توصتيفي اند در این گزارش هایي که حاوی این اطلاعات نبودهاند و سایر پژوهششان مطرح کردهتحقيق

 اند.  جای نگرفته

تقریبتا  اندا در مجموع،ی متنوعي را بدست آوردههایافته ،هادر مورد وضعيت متغير امنيت نيز پژوهش

در ابعتاد )حاکي از این واقعيت بودند که امنيتت ،مطالعه و واکاوی قرار گرفتهایي که موردتمام پژوهش

استان سيستان و بلوچستان وضعيت مطلوبي ندارد  مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي( در مناطق مرزی

( اشاره کرد 8932)توان به پژوهش رباني اصلميو حتي در بيشتر موارد در سطح پایيني است. برای نمونه 

گزارش کرده است. این مقدار به این معني است که ميتزان امنيتت  8-0در دامنه  3/6که ميانگين امنيت را 

( 8932)ای قرار دارد. سرگلي شاهرودیکنندهر است و حتي در وضعيت نگرانم کمتاجتماعي از متوسژ ه

استان در وضتعيت پتایيني استت و ایتن وضتعيت، امنيتت  ميیافته که امنيت عمونيز به این نتيجه دست

استت. اگرچته ستاخته اجتماعي، اقتصادی و سياسي را در استان سيستان و بلوچستان با چتالش مواجته 

در ایر )دکي نيز وجود دارند که معتقدند امنيت سياسي و اقتصادی در وضعيت مطلوبي استی انهاپژوهش

مناستبي گتزارش ناي را در شترایژ فرهنگت -اما همچنان وضعيت امنيتت اجتمتاعي ،ی مرزی(هابازارچه

 اشتارهامنيت ی عدمها( بر شاخص8932)(. برخي هم مانند باراني8938پور، مانند پژوهش رجب)اندکرده

در  92/9)دهنتدمتيميزان بالایي را نشان  ،امنيت اجتماعيی عدمهااند و نتيجه این بوده که شاخصکردنده

دهد و در سطح پایين ميوضعيت نامطلوبي را نشان  ،عبارت دیگر، وضعيت امنيت اجتماعي(. به8-0دامنه 

( نيتز وضتعيت پتایين امنيتت 8930)پيشته(. پتژوهش رعيتت8-0در دامنته  61/6)ای استکنندهو نگران

دهنده ( هم نشان8931)ی توصيفي صيادهادر استان را نشان داده است. یافته 8-0 ة( در دامن39/6)اجتماعي

درصد از پاسخگویان در شهر سراوان از احساس امنيت پایيني برخوردارند.  25این مطلب است که حدود 

( و 8932)(، طتتاهری8931)(، فختتارزاده8936)یي ماننتتد غلامحستتين طهرانتتي مقتتدمهتتاپتتژوهش
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ی توصتيفي ختود در بتاب امنيتت در استتان و منتاطق مترزی را بتا ها( نيز یافته8933)خوزانيميملاکری

 اند.و مواردی از این دست معرفي کرده «پایدار ةعدم توسع»، «نامطلوب»اصطلاحاتي مانند 

 های تبیینییافته

عوامل ایرگذار بر عنوان بههای مختلف، متغيرهایي که این تحقيقات بر اساس بررسي و مطالعه پژوهش

 مشاهده است. قابل 8در قالب جدول  ،اندشرقي گزارش کردهدر مناطق شرق و جنوب امنيت
 

هاها در پژوهشمتغیرهای مستقل و فراوانی هر کدام از آن .1جدول   

 متغیر متغیر متغیر متغیر

 اشتغال هارسانه تاهل سرمایه اجتماعي

 مشارکت اجتماعي مشارکت مامورین با مردم وضعيت اشتغال مهاجرت معاوس

  گرایي دینيافراط کيفيت منطقه مساوني اساان عشایر

 جنسيت دینداری رضایت از زندگي اجتماعي-پایگاه اقتصادی

 سن فرهنه شيخوخيت و ریش سفيدی اکوتوریسم حضور نيروی انتظامي

 اساان عشایر نهادهای آموزشي اشتغال هارسانه

 اطلاع رساني جنسيت مشارکت اجتماعي مشارکت مامورین با مردم

 حضور نيروی انتظامي سن سرمایه اجتماعي قاچاق

  دینداری
 

 کيفيت منطقه مساوني

 رضایت از زندگي وضعيت اشتغال مهاجرت معاوس عوامل طبيعي

 ی مرزیهابازارچه تيکيلگئوپموقعيت  توسعه اقتصادی و اجتماعي اکوتوریسم

 فقر و نابرابری اقتصادی بوم گردی آمایش سرزمين ی نوینهافناوری

 Authors,2019منبع:
 

ی آنهتا بته هتاایر آن دسته از متغيرهایي کته آمتاره ةاز ميان متغيرهای ایرگذار بر وضعيت امنيت، انداز

کار ی بههاایر برای آنها وجود داشت، محاسبه شد و آماره ةش شده بود و اماان ارزیابي اندازروشني گزار
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کتوهن در  dو مقتدار  rایر  ةایر هر کدام از متغيرها در قالب انداز ةداری آنها و اندازاگرفته شده، سطح معن

 است.شده انجام 8CMAافزار با استفاده از نرم ،ایر ةنمایش است. مقادیر اندازقابل  6جدول 
 

 های آماری و اندازه اثر متغیرهای مستقلآزمون .2جدول 

 کوهن d (r)اندازه اثر سطح معنی داری درجه آزادی مقدار آماره آزمون آماری متغیر

 66/8 06/5 555/5  06/5 همبستگي پيرسون سرمایه اجتماعي

 6 38/5 555/5 838 11/89 تي مستقل مهاجرت معاوس

 00/1 38/5 555/5 131 38/13 تي مستقل اساان عشایر

 56/6 38/5 555/5  388/5 همبستگي پيرسون پایگاه اقتصادی

 36/5 16/5 555/5  16/5 همبستگي پيرسون حضور نيروی انتظامي

 12/8 03/5 555/5  03/5 همبستگي پيرسون هارسانه

 01/6 33/5 555/5 33 13/86 تي مستقل مشارکت مامورین با مردم

 38/8 02/5 555/5  20/5 همبستگي پيرسون گرایيافراط

 11/6 16/5 555/5 919 68/61 تي مستقل دینداری

فرهنه شيخوخيت و 

 ریش سفيدی
 1/1 36/5 555/5 919 33/12 تي مستقل

 3/6 1/5 555/5 919 38/62 تي مستقل نهادهای آموزشي

 09/5 62/5 555/5 916 63/0 تي مستقل جنسيت

 91/5 83/5 558/5  83/5 همبستگي پيرسون سن

 95/5 80/5 559/5 916 31/6 تي مستقل وضعيت اشتغال

  F 61/9  51/5 18/5آزمون  کيفيت منطقه مساوني

 1/5 93/5 555/5  93/5 همبستگي پيرسون رضایت از زندگي

   555/5  -38/68  اکوتوریسم

 9/5 80/5 550/5 919 80/5 همبستگي پيرسون اشتغال

 19/5 68/5 555/5  68/5 همبستگي پيرسون مشارکت اجتماعي

 Authors,2019منبع:
 

                                                
1. Comprehensive Meta-Analysis 
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داری بتر امنيتت اکدام از متغيرهایي که تایير معن، مقادیر اندازه ایر برای هر 9ی جدول هابر اساس داده

( به شرح زیتر 8333)ایر کوهن ةاند، گزارش شده است. تفسير این مقادیر بر طبق توزیع طبقات اندازداشته

 است.
 

 هاطبقات اندازه اثر بر مبنای برآورد آمارهتوزیع . 3جدول 

 dمقدار  rمقدار  معنی اندازه اثر

 0/5کمتر از  9/5کمتر  اندازه ایر کم

 1/5تا  0/5از  0/5تا  9/5از  اندازه ایر متوسژ

 و بيشتر 1/5 و بيشتر 0/5 اندازه ایر زیاد

 Tabar & Khorasani, 2017:155منبع: 
 

 گردد.ميارائه 8( 8)شالصورت گرافيک در قالب هب جهت تفسير بهتر (6)محتویات جدول شماره 

 

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

 

                                                
بُعد کلي تقسيم شده است. با این تفاسير متغيرهای علت زیادبودن در چهار برای ترسيم نمودار مذکور، متغيرها، به8. 

های آموزشي در بُعد عوامل سرمایه اجتماعي، مشارکت مامورین با مردم، جنسيت، سن، مشارکت اجتماعي و نهاده

سفيدی در بُعد عوامل فرهنگي، متغيرهای گرایي، دینداری و فرهنه شيخوخيت و ریشها، افراطاجتماعي، متغيرهای رسانه

یگاه اقتصادی، وضعيت اشتغال و اشتغال در بُعد عوامل اقتصادی و متغيرهای کيفيت منطقه مساوني، رضایت از زندگي، پا

 اکوتورسيم و حضور نيروی انتظامي در بُعد عوامل کيفيت )زندگي ساکنين( مناطق مرزی، تقسيم شده است.
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بيشترین ایرگذاری را بر امنيت  ،گي و اجتماعينتوانيم بگویيم که عوامل فرهمي ،بر اساس نمودار فوق

کيفيت زندگي از منظر ساکنين این مناطق نيتز  ،همچنين .انداستان سيستان و بلوچستان داشتهی مناطق مرز

دهتد کته متينشتان  نمتودار،کنند. این ميدیدگي را احساس ارزیابي نشده و به نوعي محروميت مطلوب

این  مناطق مرکزیدر ریزی تامين امنيت پایدار و اجتماعي باید در اولویت برنامهساماندهي عوامل فرهنگي 

های تبليغاتي دشتمن و تشتايل فعاليتتواند سبب رسوخ مي ،لتفاستان قرار گيرد. چرا که درصورت غ

عتد بيشتتر از این دو بُعد فرهنگي و اجتماعي گردد. چرا که بودن بُی مختلف به سبب نامناسبهاگروهک

تبليغتاتي قترار بگيرنتد و  هتایفعاليت توانند تحت تایيرميمتایر هستند و فضای ذهني ساکنين این مناطق 

 تهدیدی بالقوه برای امنيت پایدار این مناطق باشند. ،امنيتي در این مناطق گشته یهاگيری حفرهسبب شال

های مختلف در باب های تحليلي و تبييني پژوهشبندی یافتهبر اساس واکاوی و جمع علاوه بر موارد فوق،

 که به شرح زیر است: این نتایج بدست آمد ،امنيتها و علل مویر بر تحليل زمينه

يزان امنيتت ایتن توجهي بر ماستان سيستان و بلوچستان ایرگذاری قابل« توسعه اقتصادی و اجتماعي»

در راستای رضایت از کيفيت زنتدگي ستاکنين ایتن منتاطق و  ميمه لتواند عاممياستان داشته است. و 

 ساماندهي فضای ذهني آنها باشد.

کننده در یک عامل تعيين یبه مثابه هاتاکيد قرار گرفته و در بيشتر پژوهشعامل دیگری که بسيار مورد

است. این پدیتده کته بته « گری و بنيادگرایي اسلاميهای افراطيجریان»تان مطرح بوده وضعيت امنيت اس

ارتباط  ،را با چالش مواجه کنداشاال مختلف توانسته در استان نفوذ کند و امنيت رواني، سياسي و اعتقادی 

و فرهنگتي دارد.  ميی قتوهتاافانتي متذهبي و همچنتين تعميتق شتاافنزدیاي بتا تروریستم، تفرقته

املي استت کته در ایتن نيز از دیگر عتوخود  ،هاو گسترش این شااف« و مذهبي مياختلافات  قو»ةپدید

ميان این منطقه و سایر نقاط کشور شده  رساني به همگرایي سياسيتحقيقات موردتاکيد بوده و سبب آسيب

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 

توانتد متي ميدارند. اگرچه تاثتر و تنتوع قتوميی امنيتي نقش کليدی و مههاملي و ... در کاهش بحران

کارگيری تمهيتداتي در متدیریت ایتن تاثتر، توجته بته ت را با مخاطره مواجه کند اما بهامني ،بالقوهرطوبه

آداب و مانند زبان محلي، )ی این اقوام، مشارکت آنها در قدرت و اجازه بروز عناصر هویتي آنانهاخواسته
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نتد، مفيتد مواجه هاتواند در ارتقای امنيت مناطق مرزی که با تنوع اقوام و فرهنهميو غيره(  ميرسوم قو

 فایده باشد.

 یاي ةمثابیي که اعتماد اجتماعي را بههااست. تمام پژوهش« اعتماد اجتماعي»متغير ه،عامل بعدی مربوط

ارتبتاط  ،اند که اعتماد اجتماعينتيجه دست یافتهاین به  ،انددادهاز عوامل ایرگذار بر امنيت موردمطالعه قرار

صورت مستتقل ارد. متغير اعتماد اجتماعي هم بهمستقيم و معنادار قدرتمندی با امنيت و ابعاد مختلف آن د

هتای اجتمتاعي کنندهجزو تعيين ،یاي از ابعاد سرمایه اجتماعيعنوان بهبر ميزان امنيت ایرگذار بوده و هم 

تتوجهي بتر قابتلنيروی انتظامي( ایتر )مهم و مویر بوده است. به علاوه، اعتماد اجتماعي و اعتماد به پليس

 تقویت احساس امنيت شهروندان دارد.

تاکيتد یک عامتل مهتم جغرافيتایي موردعنوان بهاستان سيستان و بلوچستان نيز « تيکيلموقعيت گئوپ»

یاي  ،که همسایگي این استان با دو کشور افغانستان و پاکستانیطورقيقات متعددی قرار گرفته است. بهتح

ی ناامني معرفي شده است. این همسایگي از دو طریق توانسته سبب ناامني شودا اول، بته ایتن هااز زمينه

ی تروریستتي هتاگرای دینتي و همچنتين جریتانی افراطهاسبب که این دو کشور محل امني برای گروه

مضاعف، ستبب کتاهش طوراتباع این دو کشور به استان، به ی غيرقانونيهاورود و خروجاند و دوم، بوده

برای نيل به امنيتت « اشراف اطلاعاتي بر مرزها»بر اهميت  هابرخي یافته ،اند. به همين سببشدهامنيت آن 

 تاکيد دارند.

هتای عي و بتروز گترایشساز انزوای اجتمتازمينه ،در سيستان و بلوچستان« فقر و نابرابری اقتصادی»

ها، این استان بالاترین اساس آمارید امنيت ملي شناخته شده است. بریک عامل تهدعنوان بهافراطي بوده و 

از مسائل  ،مخدر و حضور مهاجران افغاندارد و جمعيت بياار و قاچاق موادسوادی را در کشور ميزان بي

 دهد. جدی است که ميزان فقر و نابرابری را افزایش مي

دیگر  از ،«رسانياطلاع»و  ميرسو غير ميی گروهي ملي و محلي، نهادهای آموزشي رسهانقش رسانه

وجتود دارد.  از ميتان  هتای تحليلي ایتن پتژوهشهاآفرین در ارتقای امنيت بوده که در یافتهعوامل نقش

ارشد، از ميان انواع دهنده، مقام انعااسسئول ی مهارساني، تلویزیون و اینترنت، از ميان مقامی اطلاعهاشيوه

نظر صله پس از حادیه و از رساني، خبررساني بلافا، اخبار سرقت، در باب زمان اطلاعرسانيحوادث اطلاع

تایير بيشتری بر ارتقای احساس امنيتت اجتمتاعي دارد.  ،دهي در سطح گستردهرساني، اطلاعسطوح اطلاع

در ستطح شتهرهای مترزی،  ميعوامتل انتظتا ةمنطقه، حضور گسترددر  ميهمچنين حضور نيروی انتظا
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مشارکت و همااری مردم با مامورین، شناخت رفتار مردم شهرهای مرزی و هماهنگي و همااری ناجا با 

 امنيت در شهرهای مرزی است. ةاز مهمترین عوامل در توسع ،ی ذیربژ در امور شهرهای مرزیهادستگاه

 ارزیابی انتقادی

-پژوهش ةاتحليل، ارزیابي انتقادی مجموعگونه که در سطور پيشين مطرح شد، یاي از اهداف فرهمان

است. این بخش از نوشتار به همين شده انجام ،مطالعاتي ویژه ةهایي است که  در باب یک موضوع یا حوز

 شناسي صورت گرفته است.مطلب خواهد پرداخت و این ارزیابي در دو حوزه محتوایي و روش

 ارزیابی محتوایی 

اند تا اندازه زیادی اگرچه تحقيقات صورت گرفته در باب امنيت در استان سيستان و بلوچستان توانسته

دستاوردهای پژوهشي مهم و راهگشایي عرضه کنند و در جهت شناخت و تبيين این مقوله فربته و مهتم 

ت. مهم ترین چالش در این حوزه ناظر به ها خالي از اشاال نبوده اسهای فراخي بردارند اما این تلاشگام

را به صورت عام مورد مطالعه قرار داده انتد و بتدون لحتاظ « امنيت»این مطلب است که بيشتر تحقيقات 

و ظرائف نظری که در مورد انواع امنيت وجود دارد، سعي در مطالعه آن در کلي ترین ميکردن دقائق مفهو

حدید امنيت به یاي از انواع آن ماننتد امنيتت اقتصتادی، اجتمتاعي، معنایش کرده اند. این عدم تدقيق و ت

ی متعتدد ایتن مفهتومِ فربته و هتاسياسي، فرهنگي، احساس امنيت اجتماعي و غيره سبب شتده تتا لایته

چندوجهي تا حدی ساده سازی شود. نتيجه این وضعيت چيزی نسيت جز غفلت از وجوه مختلف امنيت، 

پژوهشي مختلفي که هر کدام از این وجوه متنوع جهت بررسي نياز دارد. به بيان ابعاد متنوع آن و نيازهای 

شناختي خاص ها و تمهيدات روشدیگر، اگر یک پژوهش به بعد اجتماعي امنيت محدود شود باید نظریه

آن را لحاظ کند که یقيناً با تمهيدات نظری و روش شناختي امنيت سياسي یتا امنيتت اقتصتادی متفتاوت 

 های آتي با جدیت بيشتری مورد مداقه قرار گيرد.تواند در پژوهشميبود. این ناته  خواهد

 شناختیارزیابی روش 

)بته ویتژه متيی پتژوهش کهایي که مورد فراتحليل قرار گرفتند مبتني بر روشهاتقریبا تمام پژوهش

در مطالعته مستائل  پيمایش( بودند. اگرچه روش پژوهشي پيمایش یک روش محام، نيرومند و پهنا نگتر

ی پژوهش کيفي کته بيشتتر بتر دلایتل هاانساني و اجتماعي است اما از عمق لازم برخوردار نيست. روش

تواننتد در ایتن بتاره کمتک متيشوند، ميی افراد مورد مطالعه متمرکز هاو انگيزه هاذهني، باورها، نگرش
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و متيی تقویت و تضتعيف آن بته جامعته علهاآشااری به نعميق فهم و ادراك ما از مقوله امنيت و زمينه

هایي مانند قوم نگاری، مطالعه موردی، پدیدارشناسي، نظریه مبنایي سياستگذاران عرضه کنند. به ویژه روش

ی پژوهشي هستند که با لحتاظ کتردن وجتوه و ابعتاد مختلتف فرهنگتي، هاو تحليل روایت جزو روش

ها، دهد تا بيشتر به گرفای اندیشهلعه این اماان را به محقق مياجتماعي و تاریخي جامعه و افراد مورد مطا

تری از مسئله متورد مطالعته تر و عميقهای افراد مورد مطالعه نزدیک شود بتواند فهم دقيقباورها و کنش

 ارائه کند.

گترفتن از روش پيمتایش در برختي از ایتن شناختي مهم در نحتوه بهترههمچنين یک اشاال روش

شناختي کترده استتا بترای وجود دارد که استفاده از همين روش را نيز دچار مخاطره معرفتها پژوهش

کته تحقتق ایتن شده انجاماساان عشایر( بر امنيت )نمونه، یاي از تحقيقات با هدف بررسي ایر یک متغير

رسنجي از افراد که این تحقيق با نظعلّي( است. در حالي)های پژوهشي تبيينيهدف نيازمند استفاده از روش

-برای نيل به این هدف تلاش کرده که در عمل یک تحقيق توصيفي است نته تبيينتي. ایتن مشتال روش

رساني بر احساس امنيت بتوده رخ داده شناختي در پژوهش دیگری نيز که درصدد بررسي ایر متغير اطلاع

ها استفاده شده است نيتز ي فرضيههای آماری که برای ارزیابای دیگر، در انتخاب آزموناستا یا در نمونه

کند. به این معني کته ها را با چالش جدی مواجه ميهای آشااری رخ داده که اعتماد به نتایج و یافتهاشتباه

دیگر، به جای استفاده از رگرسيون خطي برای ارزیابي فرضيه ميبر متغير کميبرای بررسي ایر یک متغير ک

های دیگری نيتز ستفاده کرده است. این دست اشاالات آماری را پژوهشای اعلي از آزمون تي تک نمونه

بيشتری استت توان دید. این ارزیابي انتقادی این نتيجه را در پي دارد که مطالعه این حوزه نيازمند دقت مي

 های آتي مورد توجه قرار گيرد.تواند در پژوهشکه مي

 زمان، فضا و امنیت مناطق مرزی

 هتای مترزی، شتالدر ماتان با گذشت زمان و تغير فضایي هایي کهترین پدیدهدر این قسمت، مهم

 گردد.ها تایيرگذار باشند، عنوان ميتوانند بر مقوله امنيت این ماانگيرند و ميميگرفته 

 مکانی های درونپدیده

 همچنتين شتهرهای)هتا و شتهرهای مختلتفدر این قسمت دو پدیده بسيار مهم که امروزه در ماان

-بایستي مورد رصد قرار گيرد، عنوان متيبا توجه به شرایژ زمانه( و مي)گيری استمرزی( در حال شال

  گردد.
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 ای به نام فضاهای مجازیگیری پدیدهشکل

شوند. همچنين، این فضاهای مختلف نيز در های مختلف، دارای فضاهای مختلفي ميها در زمانماان 

خصوص هب ،گرفتهصورتفنآورانه های امروزه با پيشرفت دهند.را شال ميهای مختلفي مرحله بعد، پدیده

های مااني نيز، منظبق با ایتن شترایژ جدیتد ارتباطات، در زمانه و عصر اطلاعات، فضا و پدیده ةدر زمين

هتا و فضاهای خاصي در ماتان ،که امروزهطوریهدهند. بشال گرفته، نمودهای خاصي از خود بروز مي

گيری است. این فضاها، محل مناسبي برای اظهار یک عقيده و حال شالدر فضاهای مجازیه نام شهرها ب

ماان شدن تفار خاصي در یک تواند سبب ساختهکه ميطوریهباشد. بریزی شده ميتفار خاص و برنامه

صتورت ههتای مترزی( بتبخصوص ماتان)به تفار ساکنين یک ماان هدایتگردد. مبرهن است که اگر 

امنيت داشته باشد.  ةخصوص در زمينهتواند تبعات منفي بشده و با هدف خاصي شال گيرد، ميمهندسي

هتای تروریستتي و مانند گروهتک)همچنين، این فضاها، محل مناسبي برای تبليغات، فرقه یا تفار خاصي

کته  نشتان داد ،لوچستانامنيت در استان سيستان و ب ةنند باشند. تحقيقات قبلي در زمينتواتافيری( نيز مي

یا های مذهبي و قوميتي در صورت تشدید و گيریهای دیني، موضعگرایيرواج تفاراتي در قالب افراطي

های مرزی داشته باشد. این فضاهای مجتازی، چه تایيرات مخربي را  بر مقوله امنيت ماانتواند مي رواج،

تحقيتق و )تفارات باشتند. ایتن متوارد لتزوم توجتهزدن بر این و دامن هدایتتوانند محل مناسبي بر مي

کنند، ميد پيدا گرفته در بستر زمان، نموتایير فضاهای نوین شالین که تحتهای نوپژوهش( به این پدیده

 دهد.ميرا نشان 

 تغییرات سبک و شیوه زندگی 

هتای جتنس شتيوه تواند، تغييراتي در ماهيتت وبعد مي ةاین تغييرات فضایي در بستر زمان، در مرحل

وجتود آورنتد. امتروزه، ههای جدید از زندگي را بتوانند شيوهوجود آورد و حتي در مواردی ميهزندگي ب

وجتود آمتده هها و شتهرها بتو ارتباطي، در ماان فنآورانههای کارهای جدید و وابسته به پيشرفتوکسب

کاهش داده است و بيشتر وابسته به تبليغات، های زندگي که نياز به برخورد چهره به چهره را است. سبک

باشتند. ایتن های هوشمند، اینترنت و ...( ميپ گوشيا، واتس8مانند اینستاگرام، تلگرام)های مجازیشباه

هتای جدیتد خصتوص شتيوههبت)يی جدید زنتدگهاگيری سبکندگي و شالزتغييرات سبک و شيوه 
                                                

های مجازی با گذشت زمان، جای خود را به شباههای مختلف مجازی نيز البته لازم به ذکر است که همين شباه. 8

 بوك یا تلگرام بجای وایبر.جدیدتر خواهند داد. بطور مثال جایگریني اینستاگرام بجای فيس



         00                                 ... یمرز یشهرها ةشده در حوزانجام های پژوهش ليفراتحل                      سال چهارم          

 

های مرزی قلمداد گردد. چرا تبعات مختلفي برای امنيت ماانتواند بستری برای مي، کار و فعاليت(وکسب

های مرزی به سمت فعاليتت جذب ساکنين شهرتواند سبب های اقتصادی، ميکار و جذابيتوکسب ،که

ي را تعهتدات مختلفت تواند تعهتد و اجترایبعد مي ةشدن در مرحلخاصي گردد. مبرهن است این جذب

های اقتصادی ندگي و فعاليتهای زشيوه در دهد که این تغييراتنشان ميهمراه داشته باشد. این مطالب به

ا از بروز تبعات منفتي آن دقيق، مورد رصد قرار گيرد ت ةبایستي ازطریق پژوهش و مطالعوکار، ميو کسب

 امنيت شهرهای مرزی، جلوگيری گردد.  ةدر زمين

 های فرامکانیپدیده

یتک جامعته تایيرگتذار هستتند،  که بر امنيت شهرهای مرزی های مهم فراماانيدر این قسمت پدیده

ختویش و  ی مرزی بته ختاطر موقعيتت گئوپليتيتکهاگيرند. چرا که شهرها و ماانبررسي قرار ميمورد

دهد، متایر کشور( یا جوامع دیگر، از تغييراتي که در این جوامع رخ مي)قرارگيری در مجاورت یک جامعه

تواند بر مقوله امنيتت ترین این تغييرات که ميدر این قسمت چند مورد از مهمگردند. به همين خاطر، مي

 گردد.شهرهای مرزی تایيرگذار باشند، عنوان مي

 ها در فضاهای مجاورتشکیل گروهک

تواند بر امنيت یک ماان مرزی ميی تندرو مختلف در فضاها و کشورهای مجاور، هاتشايل گروهک

رزی استان سيستان و بلوچستان از این مسئله بسيار آسيب دیده اند. نمونه بتارز تایيرگذار باشد. شهرهای م

ی که ساکنين این ماانها از گروه طالبان دیده اند. به همين خاطر توجته و رصتد کتردن ایتن هاآن، آسيب

 ها،باشد. چرا که تشايل این گروهکميتغييرات در کشورها و جوامع مجاور در قالب پژوهش بسيار مهم 

 های مختلف( بسيار تایيرگذار است.از طریق روش)بر امنيت شهرهای مرزی

 هاثباتی داخلی و تغییر حکومتبی

ي در کشتورهای باشد، کيفيتت یبتات حاتومتیاي از مواردی که بر امنيت یک ماان مرزی مویر مي

استبي برختوردار ای که به هر ميزان، کشورها و فضاهای مجتاور از یبتات منگونهمجاور خویش است. به

های مجاور خویش ایرگذار هستند. این مسئله در مورد استان نباشند، به همان ميزان بر امنيت مناطق و ماان

افغانستتان و )سيستان و بلوچستان بسيار تایيرگذار است چترا کته ایتن استتان در همستایگي کشتورهایي

نبودن شرایژ داخلتي شود. پایدارسوب مياصلي آنها مح پاکستان( قرار دارد که تنش و عدم یبات، ویژگي
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ایرات نامناسبي بترای امنيتت شتهرهای مترزی استتان  ةدهندان در طول تاریخ همواره شالاین همسایگ

نمودن این تغييرات در کشورهای مجاور در دهد که رصدد. این موارد نشان ميانسيستان و بلوچستان بوده

-خصوص در استان سيستان و بلوچستان برخوردار ميهایي بقالب پژوهش، از اهميت و اولویت بسيار بال

  باشد.

 ای جمعیتی های فرامنطقهحرکت

یبات داخلي کشورهای همسایه، برای کشور و تغييرات حاومتي و عدم ةهایي که در نتيجیاي از پدیده

یبات های عدمرار از مصيبتباشد که برای فدهد. مواجهه با جمعيت این کشورها ميميجامعه مجاور رخ 

کنند. این پدیده در استتان سيستتان و مهاجرت( مي)تر حرکتهای داخلي به سمت کشور با یباتو جنه

ترین معضلات این استان در راستتای تتامين امنيتت بلوچستان بسيار ملموس بوده و تبدیل به یاي از مهم

صوص در استان سيستان و بلوچستان خهلزوم مطالعه و پژوهش در این زمينه ب ،شده است. به همين خاطر

 .گرددميارائه  6صورت گرافيک در شال شماره موارد فوق بهباشد. از اولویت بالایي برخوردار مي

 

 
 محورهای با اولویت پژوهش در مقوله امنیت شهرهای مرزی .2شکل 

 (.Authorsمنبع:)
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 گیرینتیجه

 ميدر دفتر تحقيقات کاربردی نيروی انتظاشده انجامدر این پژوهش، به فراتحليل مطالعات و تحقيقات 

کردن این مفاهيم مختلف و آوردن آنها زیر اخته و تلاش گردید تا با یاپارچهاستان سيستان و بلوچستان پرد

نشان داد کته اگرچته  ها ارائه کرد. نتایجواحد بتوان تصویر روشن و جامعي از این یافته ميیک چتر مفهو

انتد تتا انتدازه زیتادی گرفته در بتاب امنيتت در استتان سيستتان و بلوچستتان توانستتهتحقيقات صورت

 ،جهت شناخت و تبيين این مقوله فربته و مهتمي مهم و راهگشایي عرضه کنند و دردستاوردهای پژوهش

به  ناظر ،ترین چالش در این حوزهها خالي از اشاال نبوده است. مهماما این تلاش ،های فراخي بردارندگام

انتد و بتدون طالعته قترار دادهصورت عتام متورد مرا به« امنيت» ،تحقيقاتاین این مطلب است که بيشتر 

و ظرائف نظری که در مورد انواع امنيت وجتود دارد، ستعي در مطالعته آن در  ميکردن دقائق مفهولحاظ

-مبتني بر روش ،ليل قرار گرفتندهایي که مورد فراتحاند. بعلاوه، تقریبا تمام پژوهشترین معنایش کردهکلي

( بودند. اگرچه روش پژوهشي پيمایش یک روش محام، نيرومنتد و يویژه پيمایش)بهيمّهای پژوهش ک

مسائل انساني و اجتماعي است اما از عمق لازم برخوردار نيستت. همچنتين، مشتخص  ةپهنانگر در مطالع

توانند بر مقوله گيرند و ميهای مرزی، شال ميحاضر در ماان ةهایي که در زمانترین پدیدهگردید که مهم

ای به نام فضاهای مجتازی و گيری پدیدهشال)های درون ماانيها تایيرگذار باشند، پدیدهامنيت این ماان

یبتاتي ها در فضتاهای مجتاور، بتيتشايل گروهک)های فراماانيتغييرات سبک و شيوه زندگي( و پدیده

و مباني  هاهمچنين با توجه به یافتهای جمعيتي( هستند. های فرامنطقهها و حرکتر حاومتداخلي و تغيي

توان گفت که تامين امنيت پایدار مناطق مترزی استتان سيستتان و بلوچستتان وضتعيت مينظری تحقيق 

يزان م ،همچنين .شوندمياصلي این مناطق محسوب  ةمشخص ،که محروميت و فقرطوریهنامطلوبي دارد. ب

در تحقق امنيتت پایتدار  تواندميخصوص اعتماد اجتماعي و نهادی و مشارکت هپایين سرمایه اجتماعي ب

دهد کته اکثتر مينشان  هانيتي بيشتر گردد. همچنين یافتهی امهااین مناطق تایيرگذار و سبب تشايل حفره

ویتژه )بتهيمّتی پتژوهش کهتامبتني بتر روششناسي روش ةر زمينگرفته در این حوزه دتحقيقات انجام

یک روش محام، نيرومند و پهنا نگر در مطالعه مستائل  ي( بودند. اگرچه روش پژوهشي پيمایشيپيمایش

های کيفي را در اما از عمق لازم برخوردار نيست. که این امر لزوم استفاده از روش ،انساني و اجتماعي است

هتد کته مفهتوم امنيتت در تحقيقتات دمتيهمچنين ارزیابي محتوایي نشتان دهد. مياین تحقيقات نشان 

ترشدن و بررسي نه بررسي شده است که لزوم دقيقانگاراهعبارتي ساددقت کافي و بهصورت عام و عدمبه
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دهتد مينشان  هایافته ،طلبد. همچنينميبر روی وجوه مختلف آن را تر صورت تخصصيبهمفهوم امنيت 

ی مهم زمان و تغييرات متن فضتایي در بستتر هاآتي در زمينه امنيت مناطق مرزی، باید مقوله که تحقيقات

ی تایيرگذار بتر هازمان را نيز مورد توجه قرار دهند. چرا که با گذشت زمان و به دنبال آن تغيير فضا، مقوله

قيقات آتي مورد توجه قرار بایستي در تحميامنيت مناطق مرزی نيز دچار تغيير خواهد شد. این مسئله مهم 

دهد که عوامل فرهنگي و اجتماعي، دارای بيشترین تایيرگذاری بتر امنيتت مينشان  هاهمچنين یافته گيرد.

ی امنيتي از طریق دشمنان هاتوانند بستر مناسبي را برای تشايل حفرهميباشند و ميمناطق مرزی این استان 

 فراهم آورند.

 پیشنهادات 

امنيتت در منتاطق  ةهای مختلفي که در متورد مقولتژوهشبندی پتوان پس از جمعمي پيشنهاداتي که

 طرح استاکرد، در قالب دو محور اصلي قابل ویژه، محدوده مورد مطالعه ارائهمرزی، به

-با توجه به ارزیابي انتقادی، تدقيق بيشتر در اجرای پژوهش چه از نظر محتوایي و توجه به ظرافت .8

 بسيار حائز اهميت است. ،شناختيو نظری و چه از وجه روش ميهای مفهو

توجه جدی به فضای مجازیا با توجه به این واقعيت که فضتای مجتازی، اهميتت آن و نفتوذش  .6

تواند مورد جدید اجتماعي در تحقيقات آتي مي دارای رشدی فزاینده استا لذا توجه جدی به این فضای

امنيت در فضای مجازی و تاکيد  ةتصور استا اول، مطالعفضا از دو منظر قابلاین  ةاشاره قرار گيرد. مطالع

ترین و با نفوذترین فضاهای تعاملات انساني بدل شده بر این ناته که فضای مجازی که به یاي از محبوب

هتایي در جهتت واکتاوی وضتعيت است. لذا، انجام پژوهش بالایيبودن واجد اهميت از منظر امن ،است

تواند ضروری باشد. دوم، نقش و ایتری کته فضتای مي ،اجتماعي، رواني، ملي و غيره( در این فضا)امنيت

عنوان بهتواند بر روی امنيت داشته باشد. یعني واکاوی و بررسي این موضوع که فضای مجازی، مجازی مي

ها توان از قابليته ميها و تهدیدهایي برای امنيت است و چگونتعامل فراگير، دارای چه قابليت ةیک عرص

 زای آن بر روی امنيت را کاهش داد. های آن بهره برد و ایرات آسيبو ظرفيت

 .نمودن این تغييراتو سبک زندگي در بستر زمان و رصد . توجه به مقوله تغييرات فضایي9

را که دارای چ ،عدبُدو   ریزی برای ساماندهي اینفرهنگي و اجتماعي، و لزوم برنامهتوجه به عوامل  .1

 اند.زی استان سيستان و بلوچستان بودهامنيت مناطق مر ة( بر مقولهابر اساس یافته)بيشترین ایرگذاری

 امنيت در این مناطق. ةبودن مقول. توجه به پایدار0



         03                                 ... یمرز یشهرها ةشده در حوزانجام های پژوهش ليفراتحل                      سال چهارم          

 

 الگوی نهایی پیشنهادی

منظر بایستي ازمي ،استان سيستان و بلوچستان()طبق نتایج بدست آمده، مقوله امنيت در شهرهای مرزی

های آتي ذهني، عيني و اجتماعي( یک ماان صورت گيرد. همچنين، پژوهش)دهندهفضاهای تشايل ميتما

فضای »عنوان تحت« فضای چهارم»اسير، پرداختن به مقوله تففضا و زمان انجام گيرد. با این باید سازگار با 

باشتد، بایتد در ر اطلاعات و ارتباطتات متيها و پدیدارهای ناشي از آن که محصول عصو پدیده« مجازی

 های آتي مورد توجه قرار گيرد. پژوهش

هایي را کته در ی مزبور، تغييرات فضاها و پدیدههاشویم با توجه به ایناه، پژوهشدر پایان، یادآور مي

ر شتهرهای ها را بروی مقوله نظتم و امنيتت دآیند را رصد نموده و ایرات آنایر این تغييرات به وجود مي

شتال )محوردر هفت الگوی پیشنهادی پژوهش نمایندا لذا،مرزی استان سيستان و بلوچستان بررسي مي

 هایي صورت پذیرد.   پژوهش ،( ارائه گردیده که لازم است راجع به این محورها9
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