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تاریخ پذیرش6331/37/03 :

چکیده 
امنیت پایدار ،درصدد آن است تا توانمندی جوامع را برای پیشگییری یگا دفگا در برابگر تهدیگدات
متوجه دولت ملی ارتقاء دهد؛ ناامنی عمیگ انسگانی را در سراسگر جهگان کگاه
بلندمدتی را که متوجه امنیگت جهگانی اسگت ،مگدیریت کنگد .در ایگ راسگتا هگد

داده و تهدیگدات
تحقیگ حاضگر

اولویتبندی مؤلفهها و شاخصهای امنیت پایدار در مناط مرزی استان خراسان رضوی است .نو
تحقیگگ کگگاربردی و روش توصگگیفی -تحلیلگگی و پیمایشگگی اسگگت .اطالعگگات موردنیگگاز بگگه روش
کتابخانهای و میدانی (پرسشنامه) گردآوری شد .جامعه آماری شهرستانهگای منگاط مگرزی اسگتان
میباشد .حجم نمونه  333پرسشنامه است و به روش نمونگهگیگری تصگادفی تکمیگ شگده اسگت .در
تجزیه وتحلی داده ها برای بررسی میزان تأثیرگذاری هر یک از مؤلفگه هگا از ( )LISRELو بگرای
اولویتبندی مؤلفهها از ( )ANPاستفادهشده است .نتایج  LISRELیک نو همبستیی و ارتباط
معنادار را در ارتباط مؤلفهها نسبت به یکدییر را نشان میدهد و نتایج  ANPنشان میدهد ،مؤلفگه
امنیت اقتصادی با مقدار  ،38300مؤلفه اجتماعی و فرهنیی با مقدار  ،38301مؤلفه سیاسگی  38636و
دفاعی-نظامی -امنیتی با مقدار وزن  ،38333به ترتیب ،بیشتری نق

را در شک گیری امنیت پایدار

مناط مرزی استان ،دارا هستند .
واژهگان کلیدی :امنیت پایدار ،امنیت اقتصگادی ،امنیگت سیاسگی ،امنیگت اجتمگاعی -فرهنیگی،
امنیت دفاعی -نظامی.
 - 6دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشیاه ارومیه(نویسنده مسئول)Mousavi424@yahoo.com،
 -0کارشناسی ارشد برنامهریزی آمای

سرزمی  ،دانشیاه ارومیهFateme.kahaki@yahoo.com،

 . 3عضو هئیت علمی دانشیاه علوم انتظامی امی a.esmailipoor977@gmail.com،
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مقدمه 
بسیاری از منازعات میان کشورها ناشگی از اختالفگات و مشگکالت مگرزی اسگت .مشگکالت
مرزی به اَشکال و دالی مختلفی میتوانند حادث شوند .اختالفات ارضی ،نامشگخص بگودن
و اختال

بر سر رژیم حقوقی ،رودخانههای مرزی ،قاچاق کاال ،وجود تهدیگدات در ابعگاد

مختلف اقتصادی ،فرهنیی ،نظامی و  ...در نزدیکگی مرزهگا ،تعارضگات مگذهبی و قگومی در
سوی مرز ،ورود و خروج کاالهای ممنوعه و اسلحه از مرزها و  ...مهمتگری ایگ مشگکالت
به شمار میروند (میرشکاران و صادقی .)0 :6336،یکگی از مهگمتگری چگال هگایی کگه در
مناط مرزی پی

روی مسئوالن امور قرارداد مسئله امنیت مناط مرزی است .مسگئله حفگ

و گسترش امنیت مناط مرزی ،به ویژه در کشورهایی که دارای مرزهگای مشگترک طگوالنی
با همساییان خود هستند همواره موردتوجه و حساسیت مسئوالن امور بوده اسگت (احمگدی
و دادجو .)13 :6336،همچنی دامنه منازعات و چال های قومی کشورهای مجگاور ممکگ
اسگت بگهواسگهه پیونگدهایی بگا اقگوام داخگ کشگور ایگ سگوی مرزهگا را نیگز متگأثر سگازد و
چال هایی را که منشأ و حوزه فعالیت آن در خگارج از کشگور اسگت بگرای امنیگت و ثبگات
مناط مرزی ایجاد نماید .مهگاجرت ،پناهنگدگی و ترددهگای مگرزی احگگزا و گگروههگای
معگارض بگا حکومتهای کشورهای همسایه اثرات نامهلوبی بر روند تگأمی و حفگ امنیگت
منگگاط مگگرزی و سگگرمایهگگگذاریهگگای اقتصگگادی و توسگگعهای در پگگی دارد و هزینگگههگگای
ناخواستهای را به کشور تحمی میکند (مای افشار.)37 :6336،
امنیت مهلو برای جامعه ،حوزهها و ابعگاد گونگاگونی دارد .حوزههای داخلگی ،بی المللگی
و ابعگاد اقتصادی ،فرهنیی و سیاسی .روش است که برقراری امنیت در جامعه از مهگمتگری
امگور اسگت؛ چگرا کگه بقای جامعه و حف هویت آن ،مهمتر از مسائلی است کگه در فگرض
وجگود و حفگ هویگت اسگالمی آن ،موجبات اصگال و تعگالی جامعگه را فگراهم مگیآورد.
بنابرای حف امنیگت ،بهطورکلی مقگدم بگر برقگراری عدالت اجتماعی خواهد بود و اگگر در
موردی ایگ دو بگا یکگدییر تگزاحم نمودنگد ،حفگ امنیگت بگه دلیگ اهمیگت بگاالتر ،مقگدم
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خواهد شد .توجه به ای نکته ،ضگروری اسگگت کگگه برقگگراری عگگدالت اجتمگگاعی ،نقشگگی
اساسی در ایجاد امنیت دارد .البته ای دو مالک در برابر هگم قگرار نمیگیرند و میگان آن دو
نگه مزاحمگت بلکه مساعدت کام وجود دارد (غنوی .)30:6336،مؤلفههای تشگکی دهنگده
امنیت پایدار در اف  ،6131داشت جامعهای «ام »« ،باثبگات»« ،توسگعهیافتگه» و «الهگامبخگ »
است که از هد های سند چشمانداز میباشد .بدون تأمی امنیت پایدار در برابر تهدیگدها و
آسیبهای متصور ،امکان نی به هد های بیستساله غیرممک است (عالیی.)6 :6336،
بگگا فروپاشگگی نظگگام کمونیسگگتی شگگوروی و قگگوت یگگافت عام گ اقتصگگاد و انگگرژی در جهگگان،
دیدگاههای ژئواستراتژی به سوی باورهای جغرافیای اقتصادی معهگو

شگد .بگه دنبگال آن،

تغییرات گستردهای در نظام جهانی حاص شد .بهطوریکه ،قب از تغییگرات و شگک گیگری
نظم نوی جهانی ،اکثر کشورها ،سرمایهگذاری و ظرفیگتهگای اقتصگادی خگود را بگه دلیگ
مالحظات امنیتی بر مناط مرکزی متمرکگز مگیکردنگد .امگا ،بگه دلیگ بگه بگ بسگت رسگیدن
دی گدگاههگگای ژئواسگگتراتژی و نظگگامی قگگدرتهگگا و تغییگگرات در دیگگدگاههگگای کگگالن ،اکثگگر
کشورهای مختلگف ،راه توسگعه را در همکگاری بگی مگرزی و تقویگت و گسگترش تجگارت
فرامرزی یافتهاند .ای پارادایم الیوی نوینی را بگه سیاسگتمداران و سگرمایهداران کشگورهای
مختلف ،ارائه داد که نسبت به دیگدگاههگای خگود در منگاط مگرزی تجدیگدنظر کننگد و راه
برونرفت از مشکالت نابرابری منهقهای و درون منهقهای ،توسعه یکپارچه مناط بگهعنگوان
یک سیستم است (موسوی و زنییآبادی :6333:،پیشیفتار).
در رویکرد ژئوپلیتیک ،ناامنی در مناط شرقی کشور یکی از مسائ اصلی است کگه امنیگت
ملی ایران را خدشهدار مگیکنگد .مگرز ایگران و افغانسگتان بگه دلیگ ویژگگیهگای جغرافیگایی
وضعیت خاص سیاسی ،اقتصادی و فرهنیگی مرزنشگینان همگواره از پرحادثگهتگری مرزهگای
مشترک ایران با کشگورهای ه مسگایه بگوده اسگت .از عوامگ عمگده نگاامنی و بگروز حگوادث
مختلف مرزی ،تجاوزهای هوایی و زمینی ،درگیگریهگای مسگلحانه بگا اشگرار و قاچاقچیگان،
راهزنی و سرقتهای مسلحانه ،آدمربگایی و ترددهگای غیرقگانونی در مگرز مگیباشگد (اصگغر
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روش و سعادتی جعفرآبادی .)613 :6336،اسگتان خراسگان رضگوی بگا داشگت همسگاییانی
مانند افغانستان و پاکستان کگه ازنظگر توسگعهیگافتیی در جهگان ،رتبگههگای آخگر را دارنگد و
همچنی گستردگی مناط مرزی و تنو جغرافیایی و شرایط آ وهگوایی و پگراکن

نقگاط

سکونتیاهی و سهح پایی معیشت و رفاه در مناط مرزی با مشگکالتی همگراه اسگت کگه در
تأمی امنیت پایدار ای مناط تأثیرگذار است .مهالعگه حاضگر ،تگالش مگیکنگد ،مؤلفگههگا و
شاخصهای امنیت پایدار اسگتان خراسگان رضگوی را بگه لحگاع دفگاعی -امنیتگی ،اقتصگادی،
سیاسی و اجتماعی -فرهنیی تبیی و بررسی نماید .و اثرات هریک از مؤلفهها و شگاخصهگا
بر تأمی امنیت پایدار مناط مرزی استان تجزیهوتحلیگ کنگد و درنهایگت بگه اولویگتبنگدی
مؤلفهها و شاخصهای تأثیرگذار در تأمی امنیت پایدار مناط مرزی استان خراسان رضگوی
میپردازد.
مبانینظری 
مرزها ،صرفاً ،خهوط محدودکنندهای نیستند که بر روی نقشه کشگیده مگیشگوند ،بلکگه ،در
تمامی سهو جامعه و همچنی مرزبنگدیهگای اجتمگاعی -فضگایی وجگود دارنگد .مرزهگا را
میتوان در سیاست ،امگور حکگومتی ،اقتصگاد ،فرهنگا ،سگاختار روابگط قگوی فعالیگتهگای
آموزشی و سایر موارد اجتماعی و ملی مشاهده کگرد (سگرماک .)75 :0337،6منهقگه مگرزی
بهعنوان یک ناحیه و سیستمی که در آنجا ،قلمروهای تحت حکومت دو یا چنگد کشگور بگه
هم میرسند و یا تداخ پیدا میکنند ،تعریفشگده اسگت (پگیو و آدکیسگون.)100 :0333،0
مناط مرزی ،برخال

مگرز درونگگرا هسگتند و بیشگتر بگه توسگعههگای هسگتهای وابسگتهانگد

اگرچه ،میزان کنترل مستقیم هسته بر مناط مرکزی ممک است متغیر باشد .در واقع ،مناط
مرزی با تغییر روابط سیاسی -اقتصادی تغییر میکنند (موسوی و زنییآبادی.)67 :6333،

1-Sermak
2-Peach & Adkisson
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امنیت بهطورکلی مفهگومی غیگر توسگعهیافتگه ،مگبهم ،نارسگا و ازنظگر مگاهیتی جگدالبرانییگز،
همچنگگی و از لحگگاع شخصگگیتی متبگگای و متنگگاقت اسگگت .در متگگون و کتگگا هگگای مختلگگف،
تعاریف متفاوتی از امنیت ارائهشده است؛ مفاهیمی چون درامان بودن؛ آرام
(در فرهنا) عمید ،و اطمینان و آرام

و آسگودگی

خاطر (در المنجمد ).در لغگتنامگه دهخگدا ،امنیگت

به معنای بیخوفی و درامان بودن ،و در فرهنا و بستر به معنی آزاد بگودن از شگک و ابهگام؛
اطمینان داشت ؛ آزاد بگودن از تگر

و خهگر؛ اعتمگاد داشگت ؛ حصگول اطمینگان از پرداخگت

حاص کار و مهالبات؛ ایفای به تعهدات و تضمی داشت آمگده اسگت .در جمگعبنگدی نظگر
واژه شناسان ،میتوان گفت که امنیت عبارت است از رها بودن از خهر یگا تگر  ،و هرگگاه
فرد ،سازمان ،دولت یا جامعهای واقعاً از خهر موردنظر رهگا بگوده یگا در مقابگ آن حفاظگت
شود ،گفته میشود که آن فرد ،سازمان ،دولت یا جامعه ،از امنیت برخگوردار اسگت .امنیگت
بی

از آنکه مقوله قاب تعریفی باشد ،پدیدهای ادراکی و احساسی است .امنیت دارای یک

وضعیت نسبی است و هرگز فرد در معیار خرد ،و کشور در مقیا

کالن نمگیتوانگد مگدعی

برخورداری از امنیت صددرصد باشد (منصور قناعی.)10 :6303،
امنیت پایدار ،درصدد آن اسگت تگا توانمنگدی جوامگع را بگرای پیشگییری یگا دفگا در برابگر
تهدیدات متوجه دولت ملی ارتقاء دهد؛ ناامنی عمی انسانی را در سراسر جهان کاه

داده

و تهدیدات بلندمدتی را که متوجگه امنیگت جهگانی اسگت ،مگدیریت کنگد (سگایت دانشگنامه
پلیس).
در نظریات امنیت پایدار کیفیت زنگدگی محگور کگانونی مباحگ تلقگی شگده و ایگ مفهگوم
متضم حاکمیت شرایهی است که دولت ها به حقوق شگهروندی احتگرام بیذارنگد .در ایگ
منظر امنیت انسانی از مهم تری مؤلفه ها جهت رسیدن به درجات قاب اتکایی از ثبات اسگت.
ازای رو توسعه و پایداری امنیت نتیجه کگاه

فقگر ،بیکگاری و برابگری شگهروندان اسگت و

می توان چرخهای را تصور کرد که فقر و کاه

سایر مؤلفگههگای مگرتبط بگا امنیگت انسگانی

منجر به ناامنی ،و ناامنی موجب توسعه نیافتیی و بی ثباتی در جامعه خواهد شد .برخی دییگر
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از دیدگاه ها پیرامون امنیت پایدار همان طور که دیوید چانگدلر بیگان مگی کنگد بگه پیچیگدگی
وابستیی دولت ها و نق

سازمان های مردم نهاد در دوره بعد از جنا سرد اشاره دارنگد .در

ای رویکرد به گگزارههگای تثبیگت امنیگت در بعگد فراملگی ،نقگ

و نگو رابهگه دولگتهگای

قدرتمنگگد و ناکگگام ،پیامگگدهای گسگگترده و فراگیگگر تصگگمیمگیگگری سیاسگگتمداران و فقگگدان
چگگارچو هگگای سیاسگگتگگگذاری مشگگخص در عصگگر کنگگونی ،اشگگاره مگگیشگگود (آدمگگی و
همکگگاران .)63 :6333،دیگگدگاههگگای متفگگاوتی در مگگورد تعریگگف مفهگگومی امنیگگت و عوام گ
تأثیرگذار بر آن وجود دارد .برای مثال ماندل معتقد است کگه در علگم سیاسگت و در قلمگرو
روابط بی المللی ،عدهای بهطورکلی  ،مخگالف تعریگف دقیگ امنیگت هسگتند .ولگی رهیافگت
مخالف دییر ،تعریف سنتی و محدودی از امنیت ،بیگان مگیکنگد .درحگالیکگه در برداشگت
واقعگرایانه از امنیت ،موضو مهم و موردبررسگی ،امنیگت دولگت اسگت .در مقابگ  ،برخگی
دییر بهجای اینکه برای دولت ،امتیازی خگاص قائگ باشگند؛ از رویکردهگای مگردم محگور،
حمایت میکنند  .سایر تحلیلیران معتقدند که مراد از امنیت ،باید امنیت افراد باشگد .در ایگ
دیدگاه ،تهدیدهایی چون گرسنیی ،بیماری ،ناتوانی و انوا مخاطراتی که در سگهح فگردی
مهر هستند؛ جدی گرفته میشود .امنیت بی

از آنکه واقعیتی عینی و بیرونی باشد مگاهیتی

ذهنی و گفتمانی دارد .مفهوم امنیت صرفاً در یک رابهه همنشینی و یگا جانشگینی بگا مفگاهیم
دییری همچون :قدرت ،منافع ،اهدا  ،مصالح ،تهدیدات و ...که همیگی مفگاهیمی مگبهم،
توسعهنیافته و سیال میباشند مصداق مییابد (حسینی نثار و قاسگمی .)1 :6336،واقعیگت ایگ
است که اکثر صاحب نظران مهالعات قومی و امنیتی ،به خصوص متفکگران مهالعگات امنیتگی
سازه انیاری مانند ایمانوی آدلر6بر ای باورند اعتمادی که معیار ایجاد امنیگت اسگت ،رابهگه
وثیقی با هویت دارد و هنجارها را تقویت می کند و مانع شک گیری منافعی است کگه منگتج
به واگرایی و اختال

میشود .در حقیقت اعتماد و هویت ،مقگوم یکدییرنگد .عامگ اصگلی

1-Adler
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ایجاد امنیت پایدار و پردوام احسا

هویت ،سرشت و سرنوشت مشترکی است کگه افگراد و

اقوام در تعام خود با حاکمیت ملی دارند (قیصری و حسینی.)70 :6330،
پایداری6مفهومی تازه اسگت کگه گسگترش یافتگه و بگا اقبگال روبگه رو شگده اسگت و بگه سگبب
ظرفیتهای گردآمده در آن ،در پهنههای گوناگون بهویژه در موضگو «توسگعه» ،در سگهح
جهان و در محاف گوناگون بسگیار موردتوجگه قرارگرفتگه اسگت .بگر همگی اسگا

«امنیگت

پایدار» ناظر بر درک جامعی است که بر پایه آن بگه همگه عوامگ مگؤثر سیاسگی ،اجتمگاعی،
فرهنیی ،امنیتی و ...در کنار یکدییر و در تعام با هم توجه می شود .باور بر ای اسگت کگه
مسائ اجتماعی پیچیده تر از آن است که در چارچو نیرش های تک عاملی قرار گیگرد و
به صورت «یک جانبه نیری» تحلیگ شگود .هگیو بعگدی را نمگی تگوان بگه زیگان ابعگاد دییگر،
فروکاست یا برآورد و ...اینکه چاره در شناخت همه عوام مؤثر و درک همه جانبه شگرایط
به دست خواهد آمد« .پایداری» به معنگای «موازنگه ای پویگا» میگان عوامگ گونگاگون و مگؤثر
اجتمگگاعی ،فرهنی گی ،اقتصگگادی و ...در جوامگگع در شگگرایط زمگگانی مشگگخص و متناسگگب بگگا
ویژگیهای آن جوامع است (حمزه پور.)07-00 :6336،
امنیت پایدار امنیتی مبتنی بر رعایت مشارکت مردمی ،مالحظات فرهنیی و مقتضیات بگومی
است ،به گونه ای که سخت افزار تأمی امنیت مردم انگد ،محتگوا و مهالبگات امنیتگی بگر اسگا
فرهنا شک می گیرد و شیوه بهکارگیری نرم افزار از سوی سختافزار درونزا و بگومی بگه
شر ذی است:
 -6فرهنا محور :فرهنا ،محور ،محتوا و نرمافزار جهت دهنده به مهالبات امنیتی است.
 -0مردم پایه :آحاد مردم تأمی کننده ،ذینفع ،تداومبخ

و پاسدار امنیت پایدارند.

 -3درونزا :روشهای دستیابی به امنیت توسط مردم با بهگرهگیگری از فرهنگا ،متناسگب بگا
نیازها و مقتضیات بومی و با اتکا به توانمندی های درونی ترسگیم و محقگ مگی شگود (حمگزه
پور.)00 :6336،
2 -Ytilbaniatsus

/16فصلنامهعلوموفنونمرزی،سالهشتم،شمارهسوم،پاییز6931

مؤلفههایامنیتپایدار 

امنیتاجتماعی-فرهنگی 

امنیت اجتماعی به معنای تمهید فضا و ابزارهای الزم برای ابراز وجود و طر نظر گروههای
مختلف اجتماعی از قبی زنان ،جوانان ،اقوام و اقلیتها ،هنیگامی مگؤثر و مهگر اسگت کگه
بهعنوان یک امر گریزناپذیر یا یک ارزش پذیرفته شود .غالب اندیشمندان غربی -ازجملگه
اندیشمندان مکتب کپنهاگ – موضو یا مرجع اصلی امنیت اجتماعی ،را ارزشهگای سگنتی
و از پی

موجودِ 6گروههای اجتماعی میدانند (ویور .)63 :6333 ،امنیت اجتماعی به معنگی

حف جان ،مال ،آبرو موقعیت اجتماعی افراد است تا مورد تهدیگد افگراد دییگر ،گگروههگا و
حکومت و قانون قگرار نییگرد .بگهایگ ترتیگب ،امنیگت اجتمگاعی حالگت فراغگت همیگانی از
تهدیدی است که کردار غیرقانونی دولت یا دستیاهی یا فردی یا گروهی در تمام یا بخشی
از جامعه پدید میآورد (پور محمد .)661-667 :6333،در میگگگان رویکردهگای مختلگف در
حوزه مهالعات امنیتگگگی برخگی رویکردهگا را مگی تگوان مورداشگاره قگرارداد کگه بگه مفگاهیم
فرهنیی توجه نموده اند .ای توجه در قالب مفاهیمی مانند هویت و فرهنا راهبگردی نمگود
بیشتری داشته است .رویکرد سازه گرا را میتوان یکی از عمدهتری مکاتب فرهنا گگرا و
پیتر کاتزنشتای را میتوان ازجمله متفکران برجسته ای مکتب محسو نمود؛ بگه نمایگه اثگر
او با عنوان "فرهنا امنیت ملی" ای است که منافع امنیت ملگی توسگط بگازییرانی تعریگف
می شود که به عوام فرهنیی پاسخ می دهند .البته ای بدان معنگا نیسگگگت کگه کاتزنشگگگتای
قدرت به معنای قابلیت های مادی را در تحلیگ مفهگوم امنیگت نادیگده مگیگیگرد بلکگه او بگر
داللت های فرهنیی حوزه قدرت ،سیاست و امنیگت بگر بگازییران تأکیگد مگی کنگد .یکگی از
مفروضات اصلی سازه گرایان در حوزه امنیت آن است کگه سگاختارهای اساسگی سیاسگت و
امنیت ساخته وپرداخته سگگاختارهای اجتماعی اند .سازه گرایان معتقدند که هویگت و منگافع،
متغیرهایی درونی هستند؛ ای هویت است که به طور مستمر توسط بگازییران سگاخته شگده و
1 - Primordial
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منافع مختلف از هویت های خاص هر یک از بازییران شک می گیرد .در سنت نظگری پسگا
ساختارگرایی در حوزه امنیت نیز توجه به مفهوم فرهنیی هویت به شکلی برجسگگگته وجگود
دارد .دالبی بر ای نکته تأکید می کند کگه کگن هگای دولگت هگا در حگوزه امنیگت در اصگ
حاص تالشهای آنها برای بازتولید هویت خودشان است (آشنا و اسمعیلی.)75 :6300 ،
امنیتدفاعی-نظامی-امنیتی 

امنیت نظامی به مفهوم آن است که کشور از خهر تهدیدهای نظگامی درامگان باشگد .بگدیهی
است یگک جامعگه ،در شگرایهی مگیتوانگد امنیگت نظگامی داشگته باشگد کگه عگالوه برداشگت
قابلیگگتهگگای اقتصگگادی ،علمگی ،تکنولوژیگگک ،انسگگانی ،عمگ اسگگتراتژیک و رهبگگری قگگوی،
نیروهای مسلح آن جامعه نیز از توان رزمی نسبی برتر برای پاسخگویی به تهدیگدهای بگالقوه
و بالفع نظامی موجود علیه کشور برخوردار باشند؛ به عبارت دییر برای رسگیدن بگه امنیگت
نظامی ،کسب و توسعه عوام و مؤلفههای قدرت نظامی برتر در ابعاد محسو  ،نامحسگو
و برتر ساز نسبت به رقیبان ،ضرورتی حیاتی دارد و نی به ای عوامگ  ،تنهگا در سگایه وجگود
رهبگگری توانگگا ،اقتصگگاد قگگوی ،فنگگاوری پیشگگرفته ،وسگگعت مناسگگب ،نی گروی انسگگانی ک گافی،
طر ریزیها و برنامه ریزیهای همهجانبه استراتژیک میسر است .پیروی از دکتگری نظگامی
صحیح و اتخاذ سیاست دفاعی مؤثر در ابعاد ساختاری ،تسلیحاتی ،پرسنلی ،بودجهای ،دفگا
غیرنظامی ،رابهگه تبعگی قگدرت نظگامی و قگدرت سیاسگی و تگدوی اسگتراتژی بهینگه نظگامی
درمجمو  ،مالحظاتی هستند که قدرت نسبی نظامی و به پیروی از آن ،امنیت نظگامی نسگبی
را برای یک جامعه پدید می آورند .توجه به مالحظات یادشده سگبب مگیشگود تگا ترکیگب،
استعداد و طر های گسترش نیرویی در پهنه سرزمی  ،متناسب با وسعت خاک ،طول مرزها
و تهدیدها برنامهریزی شوند .و ضگرورت خودکفگایی ،قانونمنگدی و ضگابهه گرایگی نیگز در
نیروهای مسلح نهادینه شود .برخورداری نیروهای مسلح از حمایت ملی و جاییاه اجتمگاعی
مناسب ،پاسگخیو بگودن طگر هگای بسگیج ملگی ،پیگروی قگدرت نظگامی از قگدرت سیاسگی،
بی طرفی نیروهای مسلح در رقابتهای سیاسی و رعایت کام مالحظات دفگاعی درآمگای
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سرزمینی نیز در زمره عوامگ دییگری هسگتند کگه امنیگت نظگامی را دریگک کشگور تقویگت
میکنند (تهامی ،بی تا.)61:
امنیتاقتصادی 

امنیت اقتصادی عبارت است از چارچو نهادینهای از شرایط سیاسی ،اجتمگاعی و حقگوقی
که اعتماد پسانداز کنندگان و سرمایهگذاران را جلب نموده و امنیت جگانی افگراد و امنیگت
حقگوقی معگامالت را افگزای

مگیدهگد (سگلمانی بگیشگک و همکگاران .)75 :6333،امنیگگت

اقتصادی و مالی به معنای ایجاد آنچنگان نظمگی در اجگزاء و بخگ هگای مختلگف اقتصگادی
جامعه است که افراد را از احسا

خهر نسبت به کمبود و فقدان لگوازم و امکانگات اساسگی

موردنیاز خود مصون دارد .نمونه بارز تجربی تعریف مفهومی بعد اقتصگادی امنیگت ،بگازار و
بانک است .وسیله اصلی ارتباطی در ای دو نو واحد ،پول اسگت .یعنگی در بگازار و بانگک
ثروت مادی و پول ذخیرهشده و روابط غالب بی کنشیران ،از نگو روابگط مبادلگهای ،بایگد
در محیهی ام صورت گیرد .بدیهی است در ای نو واحد عمدتاً محصگوالت و خگدمات
بگگی کنشگگیران مبادلگگه مگگیشگگوند .وجگگود امنیگگت در ایگگ بعگگد ،بگگا شگگاخصهگگایی نظیگگر
سرمایهگذاریها ،توزیع عادالنه ثروت ،استفاده از امکانات بهطور یکسان ،مبارزه بگا مفاسگد
اقتصادی و اداری ،اختال  ،ارتشا ،کاه

عوارض مختلگف دولتگی و تعرفگههگای معقگول و

غیرضروری و ثبات بازار مشخص میسازند (صالحی امیگری و افشگاری نگادری.)51 :6333،
بهعبارتدییر ،یک جامعه را زمانی میتوان از لحاع اقتصادی ایم دانست که ثبات در آن
جامعه وجود داشته و خانوارها و بنیاهها بهعنوان مهمتری نهادهای اقتصاد و بازار بتوانند در
محیط رقابتی سالم و با میزان اطالعات یکسان به بهینگهسگازی رفتگار خگود بپگردازد (سگلمانی
بیشک و همکاران.)75 :6333،
امنیتسیاسی 

امنیت سیاسی ،یکی از مؤلفههگای امنیگت ملگی و بگه مفهگوم آن اسگت کگه علیگه آزادیهگای
سیاسگی افگراد ،احگزا  ،سگاختارهای سیاسگی ،فعگاالن سیاسگی ،مسگئوالن حکگومتی و رونگگد
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مهلو و اثربخ

اداره امور داخلی و خارجی کشور ،تهدیدی وجود نداشگته باشگد و اداره

امور مملکت نیز تنها بر اسا

منافع ملی و با استفاده از روشهای قانونی و توسط حکگومتی

پاسخ گو در عرصه های داخلی و خارجی صورت گیرد .بدیهی است امنیگت سیاسگی در هگر
کشوری با روند فزاینده توسگعه سیاسگی و رفگع بحگران هگای پگنج گانگه (هویگت ،مشگارکت،
مشروعیت ،توزیع و نفوذ) آن رابهه مسگتقیم دارد (تهگامی ،بگی تگا .)63:عوامگ متعگددی در
شک گیری توسعه و امنیت سیاسی هر جامعهای ایفگای نقگ
معنای آرام

مگینماینگد .امنیگت سیاسگی بگه

و طمأنینه الزمهای که یک کشور برای شهروندان قلمرو خوی

از راه مقابلگه

با تهدیدهای مختلف خارجی و همچنی تضگمی حقگوق سیاسگی آنگان بگرای مشگارکت در
تعیی سرنوشت اجتماعی و سیاسی فراهم میکند .نظام سیاسی در راسگتای امکگان بخشگی و
تس هی مشارکت و دخالت مردم در تعیگی سرنوشگت خگود و جامعگه بایگد امنیگت و حضگور
آزادانه و برابر آنان را فراهم آورد و هگیوکگس را بگه داشگت بگاور سیاسگی خاصگی وادار یگا
بازداشت نکند (پور محمگد .)661-667 :6333،بگاری بگوزان در کتگا «مگردم ،دولگتهگا و
هرا » در چارچو منه اندیشه سیاسی جدیگد ،امنیگت را در درجگه اول موضگو دولگت
می داند .ای ادعای وی در مسیر باز کگردن و تشگریح ابعگاد و اقسگام امنیگت در طگول کتگا
بهطور ضمنی تأیید میشود .ازنظر وی امنیت جوامع به پگنج دسگته تقسگیم مگیشگود« :امنیگت
سیاسی ناظر بر ثبات سازمانی دولت ها ،سیستم های حکومتی و ایدئولوژی هایی است کگه بگه
آنها مشروعیت میبخشند» (داوری اردکانی و شاکری.)73 :6300،
در برخی کشورها برای حف و گسترش امنیت مناط مرزی به راهکارهگای نظگامی گرایانگه
روی آورده و سعی نموده اند که امنیت مرزها را از طری تقویت نیروهای نظگامی مسگتقر در
مرزها و کنترل های شدید امنیتی برقرار نمایند .اما ای راهکارهگا بگه علگ گونگاگون چنگدان
کارآمد نبوده و به نتایج مثبتی منجر نشده اند .بنابرای در دهههای اخیر راهکارهگای دییگری
بدی منظور مهر شده اند .راهکارهایی که نه بر نیروی نظامی ،که بگر نیروهگای اجتمگاعی و
اقتصادی تکیه دارند .ایجاد و گسترش سهح توسگعه اقتصگادی -اجتمگاعی در منگاط مگرزی
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یکی از ای راهکارهای نوی است .دیگدگاه هگای نگوی در زمینگه حفگ و گسگترش امنیگت
مرزها و مناط مرزی بر اهمیت و ضرورت راهبرد توسعه پایدار منگاط مگرزی تأکیددارنگد.
ای دیدگاهها برآنند که بگا گسگترش سگهح توسگعه اقتصگادی و اجتمگاعی در منگاط مگرزی
میتوان امنیت پایدار را در ای مناط تضگمی نمگود .در ایگ چهگارچو اسگتراتژی توسگعه
پایدار مناط مرزی مهر شده و مورد تأکید قرارگرفته است (احمدی و دادجو-16 :6336،
.)13
پیشینهپژوهش 
در بررسی پیشینه ،محق میخواهد بداند دییران درایگ بگاره چگه کگردهانگد ،تگا کجگا پگی
رفته اند و چیونه کارکرده اند ،تا او نیز کار خود را در راستا و ادامه تالش هگای پیشگی قگرار
دهگگد و در ضگگم از روشهگگا و نتگگایج آن تگگالشهگگا در حگگ مسگگئله خگگود اسگگتفاده کنگگد
(رزاقی.)6301،
عبا

زاده و کرمی ( )6333در پژوهشی به بررسی ارتباط سگرمایه اجتمگاعی و امنیگت ملگی

پایدار پرداختند .دستاورد نظری مقاله نشان می-دهد سرمایه اجتماعی ،به شیوههای مختلف،
ازجملگگه افگگزای

یکپگگارچیی مل گی ،تسگگهی مگگدیریت دشگگواریهگگای سیاس گی -اقتصگگادی،

پیشییری از انفعال سیاسی -اجتماعی ،ارتقاء ظرفیت نظام سیاسگی ،تثبیگت و ارتقگای هویگت
ملی و تعمی اعتماد ،در پایداری امنیت ملی ،نق

مستقیم دارد.

هاشمی ( )6333در مقاله ای امنیت پایدار در خلیج فار  :موانع و سازوکارها را مهالعه کرد.
در ای راستا چارچو نظری مجموعه امنیتی منهقهای که از سوی بوزان مهگر شگده اسگت
به عنوان چارچو مفهومی مناسب و جامع برای بررسی شگرایط امنیتگی خلگیج فگار

مگورد

تبیی قرارداد و با توجه به موانگع درون منهقگه ای و بگرون منهقگه ای ایجگاد امنیگت پایگدار در
خلیج فار  ،الیوی امنیتی مشارکتی و همکاری جویانه و سازوکارهای مگرتبط بگا آن بگرای
بهبود شرایط امنیتی در خلیجفار

پیشنهاد میشود.
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آدمی و موسوی ( )6336چال ها و راهکارهای توسگعه امنیگت پایگدار در اسگتان سیسگتان و
بلوچسگگتان را در چهگگار مرحلگگه مهالعگگه قگگرار کردنگگد .در مرحلگگه تهدیگگد شناسگگی بگگه مهالعگگه
مولدهای ناامنی ،تهدیدها و مؤلفه های منفی تأثیرگگذار بگر تحقگ امنیگت مهلگو در اسگتان
پرداخته می شود .در مرحله آسیب کاوی انتظامی ،مهم تری خألهگای سگاختاری و برنامگه ای
نهادهای انتظامی-امنیتی استان برای خنثی سازی حداکثری تهدیدهای فگرارو مگورد ارزیگابی
قرار می گیرند .در مرحله ظرفیت یابی ،نهادهای متولی تولید امنیت در سیستان و بلوچستان به
سمت همافزایی و تجمیگع عقالیگی ظرفیگتهگا و نقگاط قگوت حرکگت مگیکننگد .در مرحلگه
برنامه ریزی استراتژیک راهکارهای الزم برای بهبود شاخص های امنیتی-انتظامی در سگهو
تقسیمات سیاسی استان طر ریزی و اجرا میشود.
ویسیان و همکاران ( )6336در مقالهای بگه بررسگی عوامگ مگؤثر بگر توسگعه امنیگت پایگدار گ
مهالعه موردی :استان کردستان پرداختند .روش تحقی در ای تحقی توصگیفی  -تحلیلگی و
مبتنگگی بگگر شگگیوه کتابخانگگهای و اسگگنادی اسگگت .نتگگایج نشگگان داد کگگه شناسگگایی تهدیگگدها،
آسیبشناسی ،ظرفیت سنجی و ارائه الیوی متناسب با منهقگه عگواملی هسگتند کگه توجگه بگه
آنها منجر به استقرار امنیت در استان کردستان میشود.
صگگفوی و همکگگاران ( )6336امنی گت پای گدار در منهقگگه ژئگگوپلیتیکی خلگگیجفگگار

در پرتگگو

ناپایداری نیروهای همیرا واگرا ساز را موردبررسی قراردادنگد .نتگایج بگهدسگتآمگده نشگان
میدهد که ایجاد امنیت برای کشورهای منهقه عالوه بگر ایجگاد فرصگتهگای فگراوان بگرای
آنها ،در راستای ارتقای جاییاه ژئوپلیتیکی منهقه خلیجفار

در نظام ژئوپلیتیکی جهگانی،

ضرورتی انکارناپذیر است و درصورتیکه کشگورهای منهقگه منگافع ملگی خگود را بگر منگافع
ابرقدرتها ترجیح دهند ،دستیابی به ای مسئله سه الوصولتر خواهد شد ،زیگرا تحقگ ایگ
مسئله موجب امنیت پایدار در منهقه و ارتقای جاییاه منهقه در نظام ژئوپلیتیکی میشود.
قادری حاجت و نصرتی ( )6330در مقاله ای با عنوان فضای سایبر؛ چال

هگای حاکمیگت و

امنیت پایدار را موردبررسی قراردادند .ای مقاله به روش توصیفی -تحلیلگی و بگا اسگتفاده از
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منابع کتابخانه ای ،ضگم بررسگی جغرافیگای سیاسگی فضگای مجگازی ،از دیگدگاه جغرافیگای
سیاسی به چال

های حاکمیت در ایگ حگوزه پرداختگه و ظهگور بگازییران جدیگدی را کگه

وضعیت آنان منحصراً بر بازییران سنتی انهباق ندارد بررسی می کند .یافته های مقاله حگاکی
از وجود چال های پنجگانه کاربران خانیی و تجارتهای کوچگک ،تشگکیالت اقتصگادی
بزرگ ،نواحی بحرانی تأسیسات زیربنایی ،آسیب پذیری در حوزه ملی و تهدیدهای جهگانی
حاکمیتها در جهان مجازی است که هرکدام بایستههای خود را دارند.
تفاوت مقاله حاضر با تحقیقگات انجگامشگده در ایگ اسگت کگه ایگ مقالگه بگه اولویگتبنگدی
شاخصها و مؤلفههای امنیت پایدار در مناط مگرزی اسگتان خراسگان رضگوی مگیپگردازد و
سپس تأثیرگذارتری مؤلفهها و شاخصها را با مدلسازی معادالت ساختاری نشان میدهد.
محدودهموردمطالعه 
استان خراسان رضوی بخشی از استان پهناور خراسگان اسگت کگه بگا مصگوبه دولگت در سگال
 6303و پس از تقسیم خراسان به سه قسمت شمالی ،رضوی و جنوبی ایجادشده اسگت .ایگ
استان در سال  6336بی

از  661333کیلومترمربع وسعت داشته که بی مدار جغرافیگایی 33

درجه و  50دقیقه تا  37درجه و  10دقیقه عرض شمالی از خط استوا و  51درجه و  63دقیقه
تا  16درجه و  61دقیقه طول شرقی از نصفالنهار گرینویو قرارگرفته است .استان خراسگان
رضوی از شمال و شمال شرق به طول حدود  536/1کیلومتر دارای مرز مشگترک بگا کشگور
ترکمنستان و از شرق به طول حدود  330کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانسگتان دارد و از
لحاع مرزهای داخلی از شمال غربی با استان خراسان شگمالی ،از جنگو بگا اسگتان خراسگان
جنوبی و از غر و نیمه شمال غربی به استانهای یزد و سمنان محدود میباشگد .بگر اسگا
آخری تقسیمات کشوری ،استان خراسگان رضگوی در سگال  6336دارای  00شهرسگتان73 ،
بخ  70 ،شهر و  611دهستان بوده است .بگر اسگا

آخگری سرشگماری عمگومی نفگو

و

مسک در آبان  6333جمعیت استان برابر با  5331130نفر بوده است .درصد جمعیت ساک
در نقاط شهری و روستایی استان به ترتیب  76/3و  00/6بوده اسگت از ایگ تعگداد جمعیگت
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حدود  61813درصد در شهرستانهای مناط مرزی ( 7شهرستان) و  56806درصد جمعیگت
در شهرستان مشهد و  31863درصد جمعیت در بیست شهرستان دییر ساک هستند (سالنامه
آماری استان  .)6336استان خراسان رضوی دارای  03381کیلومتر مرز بی المللی مشترک با
کشور ترکمنستان و افغانستان میباشد که از فرصتهای موقعیتی کگمنظیگر اسگتان بگه شگمار
میرود ( 53681کیلومتر آن با کشور ترکمنستان و  330کیلومتر آن با کشور افغانستان) .ایگ
استان دارای سگابقه تگاریخی درخشگان پیونگد بگا کشگورهای آسگیای مرکگزی و افغانسگتان و
موقعیت چهارراهی بی المللی بگی شگمال و جنگو (کشگورهای آسگیای مرکگزی و دریگای
عمان و خلیجفار ) و شرق و غگر (اروپگای غربگی ،ترکیگه ،عگراق و افغانسگتان و آسگیای
مرکزی) میباشد کگه کمتگر اسگتانی در کشگور از آن برخگوردار اسگت و بگهعنگوان فرصگت
محسو میشود .ای عام باع

شده که دارای  1نقهه مرزی گمرکی (باجگیران ،لهگف،

آباد سرخس و دوغارون) باشد .استان خراسگان بگه لحگاع موقعیگت فرهنیگی وجگود بارگگاه
حضرت رضا ( ) در شهر مشهد کانون گردشیری مذهبی در بی شگیعیان جهگان محسگو
میشود و ساالنه حدود  733هزار گردشیر خارجی و بگی

از  03میلیگون زائگر و گردشگیر

داخلی را پذیرا است .لذا بهعنگوان یکگی از قهگبهگای گردشگیری فعگال کشگور محسگو
میشود (رهنما و توانیر.)611-615 :6303،
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شکلشماره:6محدودهموردمطالعه(مناطقمرزی)

روشپژوهش 
بر اسگا

مؤلفگههگای موردبررسگی ،نگو تحقیگ کگاربردی و روش بررسگی آن توصگیفی-

تحلیلگی و پیمایشگگی اسگگت .ابگگزار گگگردآوری اطالعگگات ،مهالعگگه اسگگناد و مگگدارک مختلگگف
میباشد .اطالعات موردنیاز در خصگوص مبگانی نظگری بگه روش کتابخانگهای گگردآوری و
اطالعات میدانی به روش پرسشنامه (از طری مراجعه به منهقه و مشاهدات محلگی ،مصگاحبه
و توزیع پرسشنامه بی کگارگران ،شگاغالن بخگ هگای خصوصگی ،دولتگی و مگردم محلگی)
گردآوریشده است .پرسشنامه از نگو محقگ سگاخته اسگت و روایگی آن توسگط اسگاتید و
کارشناسان علوم انسانی با روش صوری و مصگاحبهای سگنجیده شگده اسگت .جامعگه آمگاری
شهرستانهای مناط مرزی استان میباشد .حجم نمونه  333پرسشگنامه اسگت کگه بگر اسگا
روش نمونهگیری تصادفی انجامشده است .در ای پرسشنامه اطالعگات مربگوط بگه سگؤاالت
عمومی به صورت بگاز و دو ارزشگی و چنگد ارزشگی ،و بگرای سگؤاالت تخصصگی از طیگف
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لیکرت شام پنج گزینه (خیلی کم – کم -متوسط-زیاد-خیلی زیاد) استفاده شد .مؤلفگه هگا
و شاخصهای امنیت پایدار مورد بررسی در ای تحقی شگام  :مولفگ اقتصگادی ( 3گویگه)،
مولف اجتماعی -فرهنیی ( 60گویه) ،مولف سیاسی ( 0گویه) و مولفگ دفگاعی -امنیتگی (63
گویگگه) در قالگگب  10گوی گه (مسگگتخرج از کتگگب و مقگگاالت مختلگگف م گ جملگگه موسگگوی و
همکاران )6335،در راستای موضگو پگژوه  ،جمگعآوریشگده اسگت .در تجزیگهوتحلیگ
دادهها برای بررسی میزان تأثیرگذاری هر یگک از مؤلفگههگا و شگاخصهگا در امنیگت پایگدار
استان خراسان رضوی از مدلسازی معادالت ساختاری ( )LISRELو برای اولویگتبنگدی
مؤلفهها و شاخصها از فرایند تحلی شبکه ( )ANPاسگتفاده شگده اسگت .شگک زیگر مگدل
مفهومی تحقی را نشان میدهد؛
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شکلشماره:6مدلمفهومیتحقیق
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بحثویافتهها 

تحلیلمدلمعادالتساختاریاثرگذاریهریکازمؤلفههایوشاخصهایامنیتپایدارمنااطق
مرزیاستان 

بر اسا

مدل مفهومی تحقی (شک  ،)0ای پگژوه

دارای  10متغیگر مشگاهدهپگذیر اسگت

که درمجمو  1متغیر مکنون درونی (مؤلفه اقتصادی ،مؤلفه سیاسی ،مؤلفه دفاعی -نظگامی،
مؤلفه فرهنیی – اجتماعی) را توضیح میدهد و اندازهگیری میکند .برای انجام ای آزمون
از نرم افزار لیزرل استفاده شده است .به ای مفهگوم کگه بعگد از بررسگی چگارچو تحقیگ و
ارزیابی مدل مفهومی ،عمده تری متغیرهایی که می توانسگتند بگرای الیوسگازی لیگزرل مفیگد
واقع شوند انتخگا شگدند .درمجمگو مگدل معگادالت سگاختاری ،بگهعنگوان تکنیکگی بگرای
توضیح یک سیستم ارتباطی بی متغیرهاست ،به ای ترتیب کگه در تحلیگ مسگیر چهگار متغیگر
مکنون درونی (مؤلفه های ذکرشده) تأثیرگذار بگر یگک متغیگر مکنگون بیرونگی یعنگی امنیگت
پایدار مشخص شدند که مهاب با اطالعات جدول (شماره  )6شاخص هگای بگرازش الیگوی
آزمون شده گزارششدهاند ،برازش مناسبی با دادههای گردآوریشده دارد .ای شاخصهگا
عبارتاند از شاخص نیکویی برازش ( ،)GFIشگاخص بگرازش تهبیقگی ( )CFIکگه مقگادیر
بی

تر از  ./3نشانیر برازش مناسب الیگوی هسگتند ،شگاخص نیکگویی بگرازش تعگدی یافتگه

( )AGFIکه مقادیر بگی تگر از  ./0قابگ قبگول هسگتند و مجگذور میگانیی مربعگات خهگای
تقریب ( )RMSEAکه مقادیر کمتر از  ./6نشانیر برازش مناسب الیو هستند.
مؤلفههایامنیتپایدار

شاخصهاینیکوییبرازشمدلسازیمعادالتساختاری

جدولشماره:6
شاخصها
برازش مهل

برازش تهبیقی

نام شاخص

مدل اصال شده

برازش قاب قبول

نیکویی برازش

3830

< 33GFI

نیکویی برازش اصال شده

3/36

< 33AGFI

برازش نرمال نشده

3/31

< 33NNFI

برازش نرمال شده

3/35

< 33NFI

برازش تهبیقی

3/35

< 33CFI

برازش افزای

3/31

< 33IFI

/61فصلنامهعلوموفنونمرزی،سالهشتم،شمارهسوم،پاییز6931

برازش تقلی
یافته

شاخص برازش نرمال تقلی یافته

3/76

باالتر از  53درصد

ریشه میانیی مربعات خهای برآورد

3/303

 RMSEAکمتر از  63درصد

کای اسکور نرمال شده به درجه آزادی

6/16

 6تا 3

منبع:محاسباتنگارنده

همچنی در شک شماره ( )3مشاهده میشود که هریک از مؤلفههگای تگأمی امنیگت پایگدار
اثرات مستقیمی را به قرار زیر گذاشته اند :امنیت اقتصادی با اثر مثبت و مستقیم  ،3833امنیت
فرهنیی  -اجتماعی با اثر مثبت و مستقیم  3837امنیت دفگاعی-نظگامی بگا اثگر مسگتقیم ،3837
امنیت سیاسی با اثر مثبت و مستقیم  .3807ازآنجایی که قدرت رابهه بی عام (متغیر پنهگان)
و متغیر قاب مشاهده بهوسیله بار عاملی نشان داده میشود؛ و اگر بار عاملی کمتر از  ./3باشگد
رابهه ضعیف در نظر گرفته مگی شگود ،بنگابرای مگی تگوان گفگت اثگرات مسگتقیم مؤلفگه هگا و
همچنی تمامی اثرات غیرمستقیم متغیرهای قاب مشاهده معنادار و قوی هسگتند .در ایگ میگان
مؤلفههای امنیت اقتصادی با میزان اثر مستقیم  3833بیشتری و مؤلفگههگای امنیگت سیاسگی بگا
میزان اثر مستقیم  3807کمتری اثرگذاری را ازنظر پاسخیویان بر تأمی امنیت پایدار مناط
مرزی استان داشتهاند.
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شکلشماره:9تخمینغیراستانداردتحلیلمسیر
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در شک شماره  ،1دادههای مندرج در پیکان اتصال متغیر پنهان به متغیر مشاهده شده همگان
بارهای عاملی استانداردشده هستند .هر چه بار عاملی بزرگتر و به عدد  6نزدیگکتگر باشگد
یعنی متغیر مشاهده شده بهتر می تواند متغیر مستق را تبیی کند .اگر بار عگاملی کمتگر از ./3
باشد رابهه ضعیف در نظر گرفته شده و از آن صر نظر میشود .بار عگاملی بگی  ./3تگا ./1
قاب قبول است و اگر بزرگتر از  ./1باشد خیلی مهلو است.


مدلسازیمعادالتساختاری 
مؤلفههایامنیتپایدار 

شکلشماره:6ضرایباستانداردشده

مؤلفههایامنیتپایداردرمناطقمرزیاستانخراسانرضوی63/

شاخصهاو

اولویتبندی


شک شماره  )Y-Model( .5نتایج و یافته های حاص از تحلی در مدل ساختاری مربگوط
به مؤلفههای پژوه

را نشان میدهد که یک نو همبستیی و ارتبگاط منهقگی و معنگادار را

در ارتباط مؤلفهها نسبت به یکدییر ایجادشده است .
























نرمافزارلیزرلاز y-model
شکلشماره:8خروجی 
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یافته های شک شماره  ،1بیانیر اعداد معنیداری مربوط به مؤلفههای امنیت پایگدار (اعگم از
بار عاملی و خهاهگای آن) و همبسگتیی بگی چهگار متغیگر مکنگون امنیگت اقتصگادی ،امنیگت
سیاسی ،امنیت فرهنیی – اجتماعی و امنیت دفاعی و نظامی است ،زیگرا معنگیداری اعگداد
)(t-valueاز  6 / 31بزرگتر است.

)مؤلفههایامنیتپایدار 

افزارلیزرلازمعنیداری(t-value


ینرم
شکلشماره:1خروج

اولویتسنجیمؤلفههاوشاخصهایامنیتپایداربااستفادهازمدلتحلیلشابکه
( )ANP

هد

ای پژوه

اولویتبندی شاخصها و مؤلفههای امنیت پایدار در مناط مرزی اسگتان

خراسان رضوی است .در ای راستا پس از شناسایی اصلیتری مؤلفهها در قالب مؤلفگههگا و
شاخصهای ذکرشده وزن دهی آنها توسط پاسخیویان مربوطه ابتدا میزان اثرات هر یگک
از عوام و متغیرهای تحقی مشخص شد .در ای قسمت سعی بر اولویتبندی ای مؤلفگههگا
است که مراح و نحوه کار در ذی تشریح میشود .در ای رابهه (اولویتبندی) مؤلفهها و

مؤلفههایامنیتپایداردرمناطقمرزیاستانخراسانرضوی56/

شاخصهاو

اولویتبندی


شاخص های اقتصادی ،سیاسی ،فرهنیگی_اجتمگاعی و دفگاعی-نظگامی در نظگر گرفتگه شگد.
بهگونهای که با ایجاد ارتباط درونگروهی و برون گروهی بی عناصر و شاخصها ،تأثیرات
هر یک از عناصر در شک گیری امنیت پایدار مشگخص شگد (شگک شگماره  .)7وزن نسگبی
خوشهها از طری مقایسه ماتریس زوجی بهدستآمده اسگت .در مگاتریس زوجگی نمگرهaij
اهمیت نسبی مؤلفه در سهر  iبا توجه به ستون  jرا نشان میدهد؛ بگه عبگارتی aij =wi/wj
را مشخص میکند .سپس مقایسه عناصر داخ هر خوشه شبیه روش  AHPانجام میگیگرد،
در گام بعدی وزن نسبی عناصر ماتریس محاسبه و درنهایت عناصر جدول نرمال مگی شگوند.
با توجه به اینکه برخی عناصر درون خوشه ها ممک است به عناصگر سگایر خوشگههگا وابسگته
باشند ،در ای صورت با توجه به معیارهای کنتگرل مگاتریس مقایسگه زوجگی تشگکی شگده و
عناصر ماتریس دوبه دو با هم مقایسه می شوند وزن ماتریس به دسگت مگی آیگد و نتیجگه وارد
سوپر ماتریس اولیه میشود.
سوپر ماتریس حاص از تلفی ماتریس های مختلف ،سگوپر مگاتریس اولیگه اسگت کگه جمگع
عناصر هر ستون سوپر ماتریس بگی

از یگک اسگت .در مرحلگه بعگد ،سگوپر مگاتریس نرمگال

می شود و سوپر ماتریس حاصله از آن سوپر ماتریس وزنی است .نهایتاً جهت همیگرا شگدن
سوپر ماتریس وزنی ،عناصر موجود در معیارها آنقدر به توان میرسند تا همیگرا شگوند .در
آخری مرحله با توجگه بگه وزن خوشگههگا و سگوپر مگاتریس حگد وزن عمگومی ،وزن نهگایی
معیارها محاسبه شده است که در ای مرحله جدول سوپر ماتریس حد وزن عمومی برحسگب
برابر بودن اعداد عناصر در سهرها ذکر نیردیگده و تنهگا عگدد حاصگله در قالگب وزن نهگایی
بیانشده است.
نتایج حاص از مدل تحلی شبکه نشان می دهد ،به ترتیب ،مؤلفه امنیگت اقتصگادی بگا مقگدار
 ،3 / 300مؤلفه اجتماعی و فرهنیی با مقدار  ،38301مؤلفه سیاسی  38636و دفگاعی-نظگامی
با مقدار وزن  ،38333بیشتری نق

را در شک گیری امنیت پایدار مناط مرزی اسگتان ،دارا

هستند .مهاب با نتایج بهدستآمده ازنظر پاسخیویان در مدل  ANPاولویت اول بگه مؤلفگه
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امنیت اقتصادی دادهشده در بی شاخصهای امنیت اقتصادی ،طب نظر پاسخیویان اولویگت
اول به شاخص پنجم (ایجاد یک اقتصاد قوی و پویا و ارتقگاء سگهح معیشگت و رفگاه (ایجگاد
اشتغال و افزای

درآمد و تولید ارزشافزوده) داده شده است .اولویت دوم به مؤلفگه امنیگت

اجتماعی و فرهنیی و در بی شاخصهای ایگ مؤلفگه؛ اولویگت اول بگه شگاخص ششگم ایگ
مؤلفه (سوق دادن امکانات و خدمات اجتماعی به ای مناط طب فلسگفه جمهگوری اسگالمی
ایران (عدالت محوری) تعل گرفته است .اولویگت سگوم بگه مؤلفگه امنیگت سیاسگی و در بگی
شاخصهای ای مؤلفه؛ شاخص سیاسی چهارم (بهبود و اصال تصمیمات سیاسگی و قگوانی
و مقررات در جهت پویایی توسعه در مناط مرزی و کاه

فاصله با مرکز (بیعدالتیهگای

فضایی و جغرافیایی) دادهشده است .اولویت چهارم به مؤلفه امنیت دفاعی و نظامی – امنیتی
و از بی شاخصهای ای مؤلفه؛ اولویت اول به شگاخص سگوم (جلگوگیری از قاچگاق کگاال،
انسان ،مواد مخدر و همچنی محصوالت ضد امنیتی) دادهشده است.
نتایج مقایسههای زوجی در مدل شبکهای  ANPبرای شناخت مؤلفه اصگلی بگر اسگا

وزن

هرکدام از عوام مشخصشده است.همانطور که مشاهده میشگود ،ضگم مشگخص شگدن
اولویتهای مؤلفههای امنیت پایدار ،فاکتورهای مربوط به مؤلفههای مختلگف نیگز همگراه بگا
میزان اولویت ،و رتبه در اولویتبندی آورده شده است.

مؤلفههایامنیتپایداردرمناطقمرزیاستانخراسانرضوی59/

شاخصهاو

اولویتبندی


شکلشماره:6ساختارتحلیلشبکه(منبع:خروجیمدل )Anp

اولویتبندیشاخص هایمربوطبهمؤلفهامنیتاقتصادیمنبع:خروجیمدل Anp

شکلشماره:5
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:اولویتشاخصهایمؤلفهاجتماعیفرهنگی 

شکلشماره3

اولویتشاخصهایمؤلفهسیاسی 

شکلشماره:66

مؤلفههایامنیتپایداردرمناطقمرزیاستانخراسانرضوی58/

شاخصهاو

اولویتبندی


اولویتشاخصهایمؤلفهدفاعی-نظامیوامنیتی 

شکلشماره:1

نتیجهگیری 

امنیت یکی از نیازهای اساسی انسان و از شاخص هگای توسگعه مگدرن اسگت و تگأمی نظگم و
امنیت فی نفسه از اهمیت فراوانی برای حیات جوامع بشری برخوردار می باشد .از مهگم تگری
الزمگگههگگای دسگگتیابی بگگه امنیگگت ملگگی پایگگدار ،ایجگگاد انسگگجام ملگگی اسگگت .اگرچگگه یکگگی از
متداولتری شیوههای تأمی امنیت در جوامع جهان سوم اسگتفاده از عوامگ قهرآمیگز اسگت؛
اما به تجربه ثابت شده است که به رغم سریع الوص بودن امنیت از ای نو  ،پایداری و قوام
آن کم و ناچیز است .ثبگات و پایگداری امنیگت تنهگا از رهیگذر نهادینگه کگردن آن در یگک
جامعه و احسگا

مشگارکت و مسگئولیت عمگومی در قبگال امنیگت اجتمگاعی و ملگی حاصگ

میشود (جعفری ترزن  .)6 :6331،در سند چشمانداز بیستساله جمهوری اسالمی ایگران در
اف  6131هجری شمسی جامعه ایرانی در اف ای چشم انداز چنی ویژگگی هگایی را خواهگد
داشت :ام  ،مستق و مقتدر با سگامان دفگاعی مبتنگی بگر بازدارنگدگی همگه جانبگه بگا مگردم و
حکومت ،توسعه یافته ،متناسب با مقتضیات فرهنیی ،جغرافیایی و تگاریخی خگود ،متکگی بگر
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اصول اخالقی و ارزش های اسالمی ،ملی و انقالبی ،با تأکید بر مردم ساالری دینگی ،عگدالت
اجتماعی ،آزادی هگای مشگرو  ،حفگ کرامگت و حقگوق انسگان هگا و بهگره منگدی از امنیگت
اجتماعی و قضایی.
نتایج و یافتههای حاص از تخمی غیراستاندارد مدلسازی معگادالت سگاختاری هریگک از
مؤلفه های تأمی امنیت پایدار اثرات مستقیمی را به قرار زیر گذاشته اند :امنیت اقتصگادی بگا
اثر مثبت و مستقیم  ،3833امنیت فرهنیی  -اجتمگاعی بگا اثگر مثبگت و مسگتقیم  3837امنیگت
دفاعی-نظامی با اثر مستقیم  ،3837امنیت سیاسی با اثر مثبت و مسگتقیم  .3807در ایگ میگان
مؤلفههای امنیت اقتصادی با میزان اثر مستقیم  3833بیشتری و مؤلفههای امنیگت سیاسگی بگا
میزان اثر مستقیم  3807کمتری اثرگگذاری را ازنظگر پاسگخیویان بگر تگأمی امنیگت پایگدار
مناط مرزی استان داشتهاند .نتایج ( )Y-Modelدر مدل ساختاری مربوط بگه مؤلفگههگای
پژوه

را نشان میدهد که یک نو همبسگتیی و ارتبگاط منهقگی و معنگادار را در ارتبگاط

مؤلفهها نسبت به یکدییر ایجادشگده اسگت .نتگایج ) (t-valueبیگانیر اعگداد معنگیداری
مربوط به مؤلفههای امنیت پایدار و همبسگتیی بگی چهگار متغیگر مکنگون امنیگت اقتصگادی،
امنیت سیاسی ،امنیت فرهنیی – اجتماعی و امنیت دفاعی و نظامی اسگت ،زیگرا معنگیداری
اعداد از  6 / 31بزرگتر است .نتایج حاص از مدل تحلیگ شگبکه نشگان مگیدهگد ،مؤلفگه
امنیت اقتصادی با مقدار  ،3 / 300مؤلفه اجتماعی و فرهنیی با مقدار  ،38301مؤلفه سیاسی
 38636و دفاعی-نظامی با مقدار وزن  ،38333به ترتیب ،بیشتری نقگ

را در شگک گیگری

امنیگگت پایگگدار منگگاط مگگرزی اسگگتان ،دارا هسگگتند .مهگگاب بگگا نتگگایج بگگهدسگگتآمگگده ازنظگگر
پاسخیویان در مدل  ANPدر بی شاخصهگای امنیگت اقتصگادی طبگ نظگر پاسگخیویان
اولویت اول به شاخص پنجم (ایجاد یک اقتصاد قوی و پویا و ارتقاء سهح معیشگت و رفگاه
(ایجاد اشتغال و افزای

درآمد و تولید ارزشافزوده) داده شده است .در بی شاخصهگای

مؤلفه امنیت اجتماعی و فرهنیگی اولویگت اول بگه شگاخص ششگم ایگ مؤلفگه (سگوق دادن
امکانات و خدمات اجتماعی به ای مناط طبگ فلسگفه جمهگوری اسگالمی ایگران (عگدالت

مؤلفههایامنیتپایداردرمناطقمرزیاستانخراسانرضوی56/

شاخصهاو

اولویتبندی


محوری) تعل گرفته است .در بی شاخصهای مؤلفه امنیت سیاسی شاخص سیاسی چهگارم
(بهبود و اصال تصمیمات سیاسی و قوانی و مقررات در جهت پویگایی توسگعه در منگاط
فاصله با مرکز (بیعدالتیهای فضایی و جغرافیایی) داده شده است .از بی

مرزی و کاه

شاخصهگای مؤلفگه امنیگت دفگاعی و نظگامی – امنیتگی (شگک شگماره  )1اولویگت اول بگه
شاخص سوم (جلوگیری از قاچاق کاال ،انسگان ،مگواد مخگدر و همچنگی محصگوالت ضگد
امنیتی) دادهشده است.
هد

از ای اولویت بندی شناسایی شاخص ها و مؤلفه های امنیت است که به هگر نحگوی در

شک گیری امنیت پایدار مناط مرزی استان نقگ

دارنگد .تگا بگا شناسگایی ایگ اولویگت هگا،

راهبردها و پیشنهادهای مناسبی را در جهت رفع و یا کاه

مشگکالت امنیتگی ،اتخگاذ شگود.

مناط مرزی به دلی قرارگیری در انتهای محگیط داخلگی و ابتگدای محگیط خگارجی کشگور
مجاور و مسائ مختلف و اشتراکات و تفگاوت هگایی کگه در دو سگوی مگرز وجگود دارد در
معرض آسیبهای جدی قرار دارد .البته اگر همسگاییان آنطگر

مگرز ثبگات داشگته باشگند

می توان از اشتراکات و پتانسی های ای مناط بگرای تعامگ هرچگه بهتگر در راسگتای امنیگت
پایدار بهره جست .همه مؤلفگه هگا و شگاخص هگای یادشگده مهگم هسگتند و توجگه نکگردن بگه
هرکدام خللی اساسی به امنیت وارد می کند .ما بگرای ایجگاد امنیگت در یگک منهقگه نیگاز بگه
مشارکت مردم آن منهقه داریم باید بهعنوان سرمایه از آنهگا در جهگت نیگ بگه توسگعه ایگ
مناط استفاده شود .و در صورتی می شود به ای نتیجه رسید کگه حکومگت مرکگزی هگم بگه
فکر رفاه و توسعه مردم ای مناط باشد ،وقتی ای مردم درآمد و رفاه داشته باشگند بگه فکگر
امنیت و ایجاد امنیت هم هستند ولی وقتی در سهح پائینی از درآمد و رفاه قرار داشته باشند،
احسا

اجحا

ای مناط حسا

میکنند و زودتر تحت تأثیر جریانهای فکگری قگرار مگیگیرنگد .وقتگی در
کشور فقر و بیکاری وجود داشته باشد قشر جوان یگا درگیگر پدیگدههگای

جرم و  ...میشود و یا مجبور به مهاجرت به مناط دییر (شهرهای بزرگتر) مگیشگود ،کگه
ای از باع

خالی شدن مناط حسا

میشود و از طر

دییر هم ای جمعیگت کگه اکثگراً
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فقدان مهارت و درآمد کافی هستند در شهرهای بزرگ جذ مشگاغ کگاذ مگیشگوند و
در حاشیه شهر سکونت میگزینند .دولت مرکزی میتواند با ایجگاد برخگی زیرسگاختهگا و
سرمایه گذاری در ای مناط و اعهای تسهیالت ویگژه و معافیگت هگای مالیگاتی باعگ جلگب
اعتماد سرمایه گذاران و ایجاد اشتغال و توسعه و رفاه مردم شود ،و از طرفی مگردم هگم بایگد
به دولت اعتماد داشته باشند و در مواقع الزم پشتیبانی الزم را داشته باشند ،باید بی دولگت و
مردم استحکام قوی باشد .و ای نیاز به فرهنا سازی دارد که رسانه ها یک ابزار خیلی مهگم
و حیاتی در ای زمینه هستند که می توانند باع تقویت و یا تضگعیف رابهگه دولگت و مگردم
شوند.
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