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  25/6/98؛  تاریخ پذیرش:  26/3/98تاریخ دریافت: 
   چکیده 

ملی بر کسی پوشیده نیست. به همین خاطر این تحقیق  امروزه تاثیر جغرافیاي سیاسی اقوام ایرانی بر امنیت
به جهت اهمیتی که اقوام ترکمن در امنیت ملی کشور در پرتـو جهـانی شـدن دارنـد، تـدوین شـده و در پایـان        

این پژوهش از نظر هدف، پژوهشـی کـاربردي و بـر حسـب     ی براي افزایش امنیت ملی ارائه شده است. یراهکارها
بنـدي   اولویـت کـه میـزان اتفـاق آراي گروهـی را دربـاره وزن دهـی و        (روش) از آنجائینحوه گردآوري اطالعات 

بررسـی   ANPبا استفاده از روش  تحلیـل سلسـله مراتبـی    ي ژئوپلیتیک اقوام ایرانی موثر بر امنیت ملی ها مولفه
اي و میدانی اسـت.   آوري اطالعات تحقیق روش کتابخانهروش گرداست.  تحلیلی -نماید، یک تحقیق توصیفی می

خود ساخته محقق و مصـاحبه بـا خبرگـان     ANPابزار گردآوري اطالعات در روش میدانی این تحقیق پرسشنامه 
امر می باشد. جامعه آماري انتخاب شـده بـراي پاسـخگویی بـه ایـن پرسشـنامه شـامل نخبگـان و صـاحبنظران          

ر این راستا از فرمول تعیین حجـم نمونـه جامعـه    دانشگاهی درحوزه جغرافیاي انسانی و علوم سیاسی بوده اند. د
پرسشـنامه جمـع آوري و    20% براي تعیین حجم نمونه استفاده شده است. که باید 99محدود با سطح اطمینان 

گردید. براي تایید روائی پرسشنامه از تایید استاد راهنما و دیگر اساتید مجرب در این زمینه اسـتفاده   ارزیابی می
وي دیگر، پایایی پرسشنامه، از طریق آزمون سازگاري و ثبات، مورد بررسـی قـرار گرفـت. متغیـر     شده است. از س

اسـت. نتـایج    جمعیتی و جغرافیائی ، اقتصادي،عوامل سیاسیي مستقل آن ها وابسته تحقیق امنیت ملی و متغیر
) با وزن نسبی D( صاديدر رتبه اول و پس از آن عامل اقت 306/0) با وزن نسبی A( نشان می دهد عامل سیاسی

) بـا وزن نسـبی   Bو عامـل جغرافیـایی (   در رتبه سـوم  211/0) با وزن نسبی C( در رتبه دوم و جمعیتی 279/0
  در رتبه چهارم اهمیت قرار دارد.  204/0

  

جمعیتـی و  ، اقتصـادي  - عوامـل سیاسـی  ، گفتمان جهانی شدن، امنیت ملی ،ژئوپلیتیک  اقوام ایرانی :کلیدي هاي واژه
  ییجغرافیا

 1مقدمه
موضــوع قومیـــت در رویکـــرد امنیتـــی یکـــی از  

ي عمده در شناخت ظرفیت طبیعی کشورها ها شاخص
شـود.   براي نیل به توسعه و برقراري امنیت تحلیل مـی 

در جامعـه شناسـی اصـطالح قومیـت عمـدتاً اســتفاده      
هاي متفاوتی از آن ارائه شـده   کاربردي دارد و برداشت

است. در این میان تعریف آنتونی اسمیت داراي کـاربرد  

                                                
 m.molaeefar@chmail.com  : نویسنده مسئول*

جمعیـت انسـانی   قوم عبارت از یـک  «باشد.  مهمی می
ــا یــک افســانه اجــداد مشــترك، خــاطرات   مشــخص ب
مشترك، عناصر فرهنگی پیوند با یک سرزمین تاریخی 

» با وطن و میزانـی از حـس منـافع و مسـئولیت اسـت     
)Ayyubi, 1998:17 .(  ــوري ــف عناصــر مح ــن تعری ای

هویت نظیر اعتقاد آگاهی و فرهنگ مشـترك را واجـد   
در ایـران نشـان    است. بررسی پیشـینه تـاریخی اقـوام   

دهد که قاعده کلی حاکم بر مناسبات اقـوام ایرانـی    می
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بر مدار همدلی و زیستی مسـالمت آمیـز اسـتوار بـوده     
است اگرچه در مقـاطعی محـدود، سـطوح مختلفـی از     
تـنش و بحــران را نیــز تجربــه کـرده اســت. بــا وجــود   

هـا و   بسترهاي قانونی در مورد شناسایی حقوق اقلیـت 
ی از تاریخ ایـران نمودهـایی از بیمـاري    اقوام، درمقاطع

ناسیونالیسم قـومی خـود را نشـان داده اسـت. در ایـن      
میان جغرافیایی سیاسی اقـوام معادلـه امنیـت ملـی را     
پیچیده تر کرده است در تعریف واژه امنیت ملی رابرت 

امنیت ملی شامل تعقیب روانـی و  «ماندل معتقد است 
هـاي ملـی    لیتمادي ایمنی است و اصـوالً جـزء مسـئو   

است تا از تهدیدات مستقیم ناشی از خارج نسـبت بـه   
نظام شهروندي و شیوه زندگی شهروندان  ها بقاي رژیم

ــد    ــل آورن ــه عم ــت ب ــود ممانع  ,Assari-Nejad( خ

امنیت ملی یعنی دستیابی به شـرایطی کـه    )2004:32
دهـد از تهدیـدهاي بـالقوه یـا      به یک کشور امکان مـی 
سیاسـی و اقتصـادي بیگانـه در    بالفعل خارجی و نفـوذ  

امــان باشــد و در راه پیشــبرد امــر توســعه اقتصــادي،  
اجتماعی، انسانی و تأمین وحدت و موجودیت کشـور و  
رفاه عامه فارغ از مداخله بیگانگان گام بردارد. حفاظت 
یک ملت در مقابل انواع تجاوزات خـارجی، جاسوسـی،   

اسـت   تعریف دیگـري  عملیات شناسایی، خرابکاري و....
در  ).Gharib,2001:71( کـه امنیــت ملـی شــده اســت  

هاي قومی، زبانی و مذهبی  شرایط جدید، اقوام و اقلیت
هــاي همبســتگی ملــی تعریــف  بعنــوان یکــی از نشــان

شود. از سویی در عصر موسوم به جهانی شـدن کـه    می
جهان به تعبیر مک لوهان بـه سـبک دهکـده جهـانی     

ختصـات نظـام   شـود کشـورهایی بـا م    نمایش داده مـی 
سیاسی ایران، بدلیل تنـوع قـومی بـا چـالش متنـوعی      

ي قـوم گرایـی بـراي برخـی از      پدیـده  باشند. روبرو می
هاي متعددي در برداشته و دولتهـا در   کشـورها، چالش

هایی گوناگون  اي از مواقع با بحران این کشورها در پاره
اند که وحـدت و انســجام داخلـی آنهـا را مـورد       مواجه

دهـد. واقعیـت ایـن اســت کـه تصـور        قرار مـی تهدید 
جهانی، فارغ از مساله قومیت غیرممکن است؛ چرا کـه  
گونــاگونی، ویژگـــی اصــلی جوامــع انســـانی اســـت و 

 .شود همین گوناگونی منجر بـه تنوع و تکثر هویتی می
هـاي   ي درگیـري  گرایی افراطی، منبع اولیـه  امروزه، قوم

هایی از جهان شـده  بخشي خشـونت بار در  مسـلحانه
ملتهـا را بـه دنبـال داشـته      -و فرسایش قـدرت دولـت  

است. به بیان دیگـر، ناسیونالیسـم قـومی در برخـی از     
جامعـه را نشـانه     کشورها، یکپـارچگی ملـی و شـیرازه   

دهـد   نتایج یک پژوهش علمی نشـان مـی . گرفته است
کشــور جهـان، اقلیـت قابــل توجهــی      14که تنها در 
  درصدد، و در این میان، تنهـا چهار وجود ندار

کنند کـه   جمعیت جهان درکشـورهایی زندگی می
 )Braon1993:43( تنها داراي یک گروه قومی هســتن 

یعنی  1989تقریباً نیمی از منازعات قومی که از سـال 
همزمان با پایان جنگ سرد و آغاز نظـم نـوین جهـانی    

داري انــد، موجبــات بــروز بــی نظمــی و ناپایــ روي داده
ــانی را فـــراهم آورده    ــد در ســـطح جهـ انـــد.  جدیـ

)Golmohammadi,2002:163(   ضمـن آن که ماهیـت
این منازعـات، غالبـاً فرهنگـی، اقتصـادي، سیاســی و      

ها و منازعات قومی بـه هـیچ    رقابت .مذهبی بوده است
وجه منحصر به کشـورهاي در حال توسـعه نیســتند.   

اسـت کـه   ي منازعـات قـومی بـه حـدي      روند فزاینـده 
هـاي ژئــوپلیتیکی را در   منازعـات سیاسـی و چــارچوب  

 ).Hosini, 2017( سراسر جهان به چالش کشیده است
هاي ژئوپلیتیک مؤثر بـر   تبیین مولفه تحقیقی با عنوان

هـاي   هـا و نظریـه   براساس دیدگاه، مداخله بشردوستانه
ژئوپلیتیـــک و مداخلـــه بشردوســـتانه انجـــام داد.    

نشان دهنده آن است که بـه  هاي صورت گرفته  بررسی
عامل در مداخله بشردوستانه برگرفتـه   47صورت کلی 

هاي مختلـف، مـؤثر میباشـن. ایـن      از نظریات و دیدگاه
هــاي ژئوپلیتیــک را مــی تــوان در قالــب ابعــاد   مولفــه

جغرافیایی، اقتصادي، سیاسی و جمعیتی تقسیم بندي 
 عامـل  47هاي میدانی از میان ایـن   کرد. براساس یافته

هاي (عوامل) ژئوپلیتیک مـوثر بـر    عامل جزء مؤلفه 28
گـردد و بقیـه عوامـل     مداخله بشردوستانه محسوب می

انه غیرژئوپلیتیـک محسـوب   موثر بر مداخله بشردوسـت 
 ,Smailpoor roshan and Moradi Poor( و گردند می

اي با عنوان نقش ژئوپلیتیـک لرسـتان    در مقاله )2016
به این نتیجه دست یافتند که:  در رابطه با امنیت ایران

هـاي علـم ژئوپلیتیـک یعنـی موقعیـت       از تمامی جنبه
فرهنگی و قومیتی، مذهبی و نیز جغرافیائی، اقتصادي، 
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جمعیتی استان لرستان نقش کانونی و مهم در امنیـت  
در مقاله خـود بـا عنـوان     )Jesarati, 2013( ایران است
و جغرافیاي سیاسی اقوام ایرانی و نقـش آن   ژئوپلیتیک

در امنیت ملی بـه ایـن نتیجـه دسـت یافتنـد کـه: بـا        
بسترسازي مشارکت نظام مند در مـتن نظـام سیاسـی    

ملـی،   کشور و نهادسازي سازمانی اقوام، ضریب امنیـت 
از یک سـو افـزایش و تهدیـدات ناشـی از آن از سـوي      

ــت  ــد یاف ــاهش خواه ــر، ک  Azizi and Azar( دیگ

Kamand, 2011(  بررســی در مقالــه خــود بــا عنــوان
عوامل واگرایی قوم بلوچ و تاثیر آن بر امنیت کشور بـه  
این نتیجه دسـت یافتنـد کـه: قـوم بلـوچ، قـوم غالـب        

باشـد کـه دنبالـه قـومی آن بـه       منطقه شرق کشور می
هایی نظیر  خارج از کشور کشیده شده و به جهت مؤلفه

کـم تـر در تحـوالت    مرکـز   قومیت، مـذهب و دوري از 
بزرگی که حداقل در سده اخیر کشور را متأثر سـاخته  

اي ایفا کرده، این عدم مشارکت میزان هـم   نقش عمده
 گرایی این قوم را با ملت ایران متأثر ساخته است.  

 
 مفاهیم نظري

ژئوپلیتیـک یــا سیاســت جغرافیـایی اثــر محــیط و   
ــده  ــا پدی ــکال ی ــت    اش ــون، موقعی ــی چ ــاي محیط ه

ــات    ــاب، امکان ــابع کمی ــین، من ــایی، شــکل زم جغرافی
ارتباطی و انتقالی (زمینی، دریایی، هـوایی و فضـایی)،   

هـاي  گیـري  را در تصـمیم  .... وسایل ارتباط جمعـی و 
اي و جهـانی   سیاسی، بویژه در سطوح گسترده منطقـه 

در  )Mojtahed Zadeh, 2002:128( کنـد  مطالعـه مـی  
کشـورها عوامـل و    تدوین، تنظـیم و هـدایت سیاسـت   

متغیرهاي گوناگونی دخالـت دارنـد کـه بـدون شـک،      
آگاهی از کم و کیف و آثار متقابل آنها براي درك آنچه 
که در بطن ماشـین و سیسـتم سیاسـت گـذاري یـک      

گذرد مفیـد اسـت کـه یکـی از ایـن عوامـل،        کشور می
ــت  ــک اس ــل ژئوپلیتی ــل  (Kazemi.199:43)عوام عوام

هاي جغرافیـایی   عوامل و مولفهژئوپلیتیک، به مجموعه 
شــود کــه بنحــوي بــر سیاســت تأثیرگــذار   گفتــه مــی

باشند. این عوامل از فضـایی بـه فضـاي دیگـر و در      می
طول زمان با توجه به تحوالت صورت گرفته کم یا زیاد 

تـوان   بـراین اسـاس، مـی   ). Ezati, 2003:78( شوند می

گفت عوامل ژئوپلیتیک از چنـان اهمیتـی در سیاسـت    
خلی و خـارجی کشـور برخودارنـد و منـافع ملـی را      دا

زنند که سیاستمداران بدون توجـه بـه    اي رقم می بگونه
هـاي مناسـب و    آنها قادر به اتخاذ عمل و عکس العمـل 

نظریات گوناگونی  )Mansoori, 2007:17( مؤثر نیستند
در زمینـه ایــن عوامـل وجــود دارد کـه پایــه و اســاس    

ده اسـت از جملـه   تحقیق بـر اسـاس آنهـا تـدوین شـ     
توان به نظریه فضاي حیاتی فردریک راتـزل اشـاره    می

ــه    ــود کــه ب ــانی ب ــی دان ــه جغراف ــزل از جمل کــرد. رات
داروینیسم اجتماعی اعتقاد داشت و به دو عامل وسعت 
و موقعیت اشاره داشت. وسعت خاك یک کشور نشـان  
دهنده قـدرت سیاسـی و نفـوذ فرهنگـی حکومـت آن      

بیشتر باشد قدرت سیاسـی   است، هر قدر وسعت خاك
و تمدنی آن کشور گسترده تر خواهـد شـد. عـالوه بـر     
وسعت به عامل موقعیت نیز بـه عنـوان عـاملی کـه در     

ها تاثیرگذار است توجه داشت؛ یعنـی   سیاست حکومت
قرار گیري یک کشور در مجاورت کشـوري ضـعیف یـا    

ــردي دارد  ــت راهب ــوي اهمی  )Mirhidari, 2012:6( ق
یکـی   2یا قدرت بري سرهلفورد مکیندر 1رتلندها نظریه

دیگر از این نظریات است. مکینـدر اولـین جغرافیـدانی    
ي جغرافیـایی  هـا  بود که نظریه خود را بر اساس ویژگی

کشورها، به ویژه موقعیت جغرافیایی آنها از نظـر دوري  
و نزدیکی بـه دریـا مـورد توجـه قـرار داد. او در مـورد       

یستم عقیده داشـت کـه   موازنه قدرت در سرآغاز قرن ب
 هـا  که بر خشـکی  ي اصلی آنهایی خواهند بودها قدرت

این نظریه  .)Rahimi, 2013:50( داشت نظارت خواهند
با محوریت قدرت (مبانی و سرچشمه قدرت) که عامل 

داند بیان شده است. همچنـین   قدرت را در خشکی می
که در کـارش   3نظریه ریملند نیکوالس جان اسپایکمن

و تأثیر جغرافیا بر سیاست  ها بر روابط قدرت بین دولت
نـدر، اصـالت را بـه    یتاکید کرده است و بـر خـالف مک  

ندر داد و آن را واجد قـدرت واقعـی   یحاشیه داخلی مک
سـرزمین  «یـا  » 4ریملند«دانست و عنوان جدید به نام 

به آن داده است. ایـن منطقـه امکـان ترکیـب     » حاشیه

                                                
1. Heartland 
2. Sir Halford Mackindar 
3. Nicholas John Spykman 
4. Rimland 
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سـازد   و بحري وضعیت دوگانه) را فراهم میقدرت بري 
و بیشترین منابع نیروي انسـانی و سـهولت ارتبـاط در    

). Hafeznya, 2010( ایـن بخـش از جهـان وجـود دارد    
که جهان را در  1نظریه ساختار ژئوپلیتیک جهان کوهن

در زمان نظـام دو قطبـی از دو منطقـه ژئواسـتراتژیک     
بري و بحري با هدایت اتحاد جماهیر شوروي به عنوان 
ابر قدرت شرق و آمریکا به عنوان ابـر قـدرت غـرب بـا     
مناطق دوگانه و پنجگانه ژئوپلیتیک جدا از هم تقسـیم  
بندي کرد. از نظر کوهن کشورها بـه عنـوان جزئـی از    

ن جهان تلقی می شوند کـه در ارتبـاط بـا    سیستم کال
سایر کشورها و مناطق جغرافیایی کنش متقابل دارنـد.  
اگر سیستم بسته باشد امکان داد و ستد انرژي کـاهش  
یافته و راه بـراي سـقوط آن فـراهم مـی شـود؛ ماننـد       

هاي باز در حد باالیی بـه   شوروي سابق. متقابال سیستم
و باقوت و توانمندي باال تبادل انرژي دار می پردازندند 

) Hafeznya, 2011:240(دهند.  به حیات خود ادامه می
مکیندر » هارتلند«وس هوفر، با الهام گیري از نظریه ها 

ودستکاري در آن، همچنین استفاده از مفهـوم فضـاي   
راتزل، سناریویی را به وجـود آورد کـه در آن،   » حیاتی

حـت  جهان قدیم تحت سـلطه آلمـان در محاصـره و ت   
ــود   ــا بـ ــیس و آمریکـ ــایی انگلـ ــدرت دریـ ــار قـ  فشـ

)Pishgahifard, 2009:4( ــوفر از ــور ه ــاي «. منظ فض
این بود که هر حکومتی مثل یک موجود زنده » حیاتی

براي رشد کردن نیاز به فضا دارد یعنی بایـد کشـورش   
بـا اهمیـت بخشـی بـه      2وسیع باشد. آلفرد تایر ماهـان 

هـاي   رزمین، معتقـد بـود سـ   »3قدرت دریـایی «نظریه 
داراي موقعیت دریایی مناسب، کشـورهاي قدرتمنـدي   

ــتند ــی از  )Arjmandi, 2014( هس ــق برخ . وي توفی
ها در جاي دادن خود بـر تـارك سلسـله مراتـب      دولت

 ,Ghamat( دانسـت  دولت را مدیون همین عامـل مـی  

او فضــــاهاي دریــــایی و اقیانوســــی را در    .)2009
گیري قـدرت دریـایی و تولیـد قـدرت جهـانی و       شکل

  دانست.  کنترل و محاصره قدرت بري مؤثر می
نظرانِ بحـث جغرافیـاي سیاسـی،     به اعتقاد صاحب

ــران را    ــت در ای ــی ملّ ــوي ترکیب ــوام در الگ ــاه اق جایگ
                                                
1. Suel B. Cohen 
2. Alfred Tayer Mahan 
3. Sea power 

جغرافیایی  -شناختی و فضایی توان از دو بعد جامعه می
 از ).Hafeznya, 2002:146-180( العه و بررسی کردمط

کلیـت ترکیبـی ملّـت ایـران را      شـناختی  منظر جامعـه 
هـایی چـون قومیـت، دیـن،      توان براساس شاخصـه  می

الـف)   مذهب، ملّیت و طبقـۀ اجتمـاعی بررسـی کـرد:    
ــت  طبقــۀ اجتمــاعی  ج) ب) دیــن و مــذهب،  ،قومی

)Bashiriyeh, 2007:54-55( ســـــاختار فضـــــایی-
پیوستۀ مرکزي  هم جغرافیایی ملّت ایران از دو بخش به

اي پدید آمده است. بخش مرکزي، که نسـبت   و حاشیه
تــري از  بـه حاشـیه و پیرامــون خـود، فضــاي گسـترده    

کنـد و میـان اجـزاي آن     جغرافیاي ایران را اشغال مـی 
پیوند و تجانس نسبی برقرار است، بر کاسۀ فالت ایران 

ن، یعنی زاگرس و البرز، منطبق اي آ و ارتفاعات حاشیه
است. همچنین میان تجـانس کالبـدي و توپوگرافیـک    
فضـا در بخـش مرکــزي ایـران بــا تجـانس انســانی آن     

سـرزمین   ).Hafeznya, 2002:149( ارتباط وجـود دارد 
ــا     ــان ب ــومی درجه ــانی و ق ــوع زب ــه تن ــران در مقول ای

درصدي همانندي در رتبه شـانزدهم قـرار دارد. در   24
ــا بــیش از  ایــران ا ــان ب درصــد  60گرچــه فارســی زبان

شش قومیـت عمـده   جمعیت اکثریت دارند ولی وجود 
عـرب و تـرکمن) در درون ایـن     -بلوچ -لر-کرد-ترك(

واحد ملی و تـاثیرات گسـترده آنهـا بوسـیله تحـوالت      
تاریخی واقعیت مشهودي است کـه مـی توانـد مبنـاي     
پیش بینی وضعیت آینـده امنیتـی کشـور قـرار گیـرد.      

ضوع تنوع قومی در مـتن ژئوپلتیـک ایـران در عـین     مو
سـازد   توسعه کشـور را فـراهم مـی    يها حالیکه فرصت

تواند منبعی براي تهدید علیـه امنیـت ملـی کشـور      می
 :توان بـه مـواردي ماننـد    قرار بگیرد که از آن جمله می

مرزنشینی به این جهت که مالحظات امنیتی ایران  -1
شور است و کشوري است متاثر از وضعیت ژئوپلتیکی ک

دخالـت   -2کشور همسایه مرز مشترك دارد. 15که با 
تراکم شکاف  -3بیگانگان به جهت وجود مساله تنوع و 

باشـد کـه ممکـن اسـت      مـذهبی و زبـانی مـی    -قومی
متقاطع یا متوازي باشند و منجر به باز تولید نـاامنی و  
تهدیـدزدایی اقـوام علیـه امنیـت ملـی کشـور گردنــد.       

)Boshriyah, 2007:104(    بر این اســاس، بســیاري از
تحلیل گران سیاسـی جهـان کـه پیرامــون تضـادها و     
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اند، در این  ها به نظریه پردازي و مطالعه پرداخته بحران
بحث اتفاق نظر دارند که در عصر جهانی شـدن، تضـاد  

و  هـا  به یکی از منابع اصـلی چـالش  » قومی -فرهنگی«
تضادها تبدیل شـده است. بسـیاري از کشورهایی کـه  
در گذشته با پشت سرگذاشـتن یـک فرآینـد سـخت و    

عنـوان   اند، اکنون به تولد یافته» ملت سازي«ي  پیچیده
یک واحد ملی زیر سوال رفتـه و امـواج قـوم گرایـی و     
جدایی طلبی، آنها را فرا گرفته است؛ بنابراین می توان 

ع قومیت و مسائل مرتبط بـا آن بـه   گفت، امروزه موضو
یکی از چالش برانگیزترین مفاهیم در این حوزه تبدیل 

کـه   شده است. در اینجا این سـوال مهم مطرح اســت 
تــر، موضــوع    قـوم گرایـی و در سـطحی کـالن      پدیده

ــه     ـــدن، چ ــانی ش ــد جه ــارچوب فرآین ــت در چ قومی
هـایی کـه در    اصلی ترین چهرهوضعیتی پیدا می کند؟ 

آنتونی «و » رونالد رابرتسون«اند،  زمینه بحث کرده این
باشند. جهـانی شـدن، پـروژه جهـان غـرب       می» گیدنز

باشـد. بنـابراین از منظـر     براي سلطه بر جهان شرق می
جهان شرق، جهـانی شـدن معـادل بـا غربـی شـدن و       

هاي جدیـد، جهـانی    تهاجم فرهنگی است. مارکسیست
. از نظـر آنهـا،   شدن را ادامـه سـرمایه داري مـی داننـد    

ــابرابري   جهــانی شــدن ادامــه ســرمایه داري و بقــاي ن
اجتماعی و اقتصادي اسـت. در ایـن نگـاه نتیجـه بلنـد      
مدت جهانی شدن ادغـام اقتصـادي و فرهنگـی جهـان     
ــان    ــان، می ــاتی را در ســطح جه ــکاف طبق اســت و ش
کشورهاي فقیر و ثروتمنـد و در سـطح محلـی، میـان     

» سـمیرامین «کنـد.   مـی  تر ثروتمندان و فقیران، عمیق
معتقد اسـت کـه در جریـان جهـانی شـدن، بـر عمـق        

ــی   ــزوده مـ ــانی افـ ــطح جهـ ــابرابري در سـ ــود نـ  شـ
)AzadArmaki, 2007:34-35(.  جهــانی شــدن داراي

اي اسـت کـه یکـی از     هـاي گونـاگون و عدیـده    ویژگی
از  هـا  هـا و تفـاوت   مهمترین آن، اصالت داشــتن تنـوع  
جهـانی شــدن،    رمنظر نظریـه مزبـور اســت. در عصـ    

ي مختلف، امکـان  ها ها در قالب هویت و تنوع هـا  تفاوت
دیگـر تصـلب سـابق را     ها یابند. هویت بروز و ظهور می

نداشته و خاصیت متحـول شـوندگی و ســیالیت پیـدا     
هـا   کنند. چنانکه کاسـتلز معتقد است، تمام هویـت  می

. در ابتــدا  )Kastelz, 2002:23( شــوند  برسـاخته مـی  

ي جهانی شـدن بـر ایــن    از نظریه پردازان حوزه برخی
باور بودند که فرآینــد مزبــور و متعاقــب آن جهـانی     

ي فرهنــگ   شـدن فرهنــگ، موجـب غلبـه و ســلطه    
ي هـا  واحـد جهانی خواهد شـد، و در نتیجـه، فرهنـگ  

ي قـومی، در درون  هـا  محلی و بومی و خـرده فرهنـگ  
زه جهانی امرو .فرهنگ مسلط جهانی، حل خواهند شد

شـدن صرفاً عامل همگون کننده و همانندســاز تلقـی   
شـود، زیرا جهانی شـدن بـه طـور مطلـق مخـالف      نمی

محلی شـدن نیست. این دو مقوله، ارتبـاط تنگاتنگــی   
بـــا هــم دارنــد و توســـط یــک پویایـــی واحــد ایجــاد 

ي جهـانی محلـی شــدن،     اند که گـاهی، بـا واژه   شـده
عتقاد رونالد رابرتسـون جهـانی   شـوند. به ا شـناخته می

ــوع      ـــه وق ــی ب ــارچوبی محل ـــواره در چ ـــدن هم ش
پیونـدد، در حالی که در همـان حــال، چارچــوب     می

هـاي جهـانی شــدن     محلی، خـود از طریــق گفتمـان  
شـود. وي معتقد است که نباید جهانی شـدن   ایجاد می

هــاي از پیــش    را صرفاً فرآیندي تلقی کنیم که محـل 
دهد. وي واژه جهانی محلـی   به هم پیوند میموجود را 

دهـد؛ چـرا کـه ایـن اصـطالح در      شـدن را ترجیـح می
تعریـف اصیل خود به معناي یک دیدگاه جهانی اسـت 
ــابراین،   کــه شـــرایط محلــی را نیــز مــد نظــر دارد؛ بن
ــق      ــداوم از طری ـــور م ــه ط ـــواره و ب ــاهمگونی هم ن

 گـردد  مـی فرآیندهاي جهانی شـدن، تولیـد و بازتولید 
)Nash, 2001:111(   ــعیت ــذیرش وضـ ــا درك و پـ بـ

ــه ــراي   متنــاقض گون اي کــه فرآینــد جهــانی شـــدن ب
کنـد،   هاي محلـی ایجـاد مـی    ها و خرده فرهنگ قومیت

ها  یعنی به طور همزمان، هـم موجـب همگرایی قومیت
هاي بومی و محلی با فرهنگ ملی و فرهنـگ   و فرهنگ

ــاد واگر   ــث ایج ــم باع ــده، و ه ــانی ش ــان  جه ــی می ای
ي ملی و جهانی ها هاي محلی و بومی با فرهنگ فرهنگ

تـوان بـه تجزیـه و تحلیـل و      گردد، به روشـنی مـی  می
هایی که فرآیند جهانی شدن  ها و فرصت بررسی چالش

کند،  هاي محلی خلق می ها وفرهنگ ي قومیت در حوزه
  فرآیند جهانی شـدن، دست کم در حوزه .واقف گردید

نگ قومی و بـومی بـا فرهنـگ ملـی و     تعامل میان فره
اي داشـته باشـد؛    تواند تأثیر دوگانه فرهنگ جهانی، می

توانـد موجـب هـم گرایـی و هـم باعـث        یعنی هم مـی 
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واگرایی شـود. چنانچه در سـطح ملـی و در چـارچوب   
هاي جهانی شدن، اصالت تکثرگرایی مورد تاکید  نظریه

گـوي  تــوان بـه تحقـق ال    این نظریه را بپذیریــم، مـی  
گرایی و انسـجام میان  تکثرگرایی و در نتیجه ایجاد هم

هاي قومی و محلی با فرهنگ ملی کمـک کـرد، و    گروه
کند،  از فرصتی که جهانی شدن در این حوزه ایجاد می

ملـت   -هـر چـه یـک دولـت    گیـري الزم را نمـود.    بهره
تر باشد، وضعیت امنیتی آن ثبات  تر و یکپارچه منسجم

مقابل، دولت، ملت نامنسجم، زمینه  بیشتري دارد و در
امنیتـی   بالقوه مناسبی براي رفتارها و رخدادهاي ضـد 

شود. لذا در جوامع ضعیف و پـاره و پـاره،    محسوب می
ي فروملی قابـل  ها احتمال واگرایی و مرکز گریزي گروه

مالحظه است، قومیت در ارزیابی امنیت ملـی متغیـري   
چـون درجـه   شـود. برخـی از عوامـل     مهم محسوب می

پایین انسجام و یکپارچگی اجتمـاعی (ضـعف دولـت)،    
ــی،     ــدرت سیاس ــع ق ــارکتی و توزی ــر مش ــاختار غی س
رفتارهاي سیاسی تجزیه طلبانه، کاهش امنیت داخلـی  
افزایش حمایت گري خارجی، رابطـه مرکـز و پیرامـون    

ي مشـترك در تشـدید   هـا  ناهمسانی در عالئق و ارزش
متغیـر امنیـت ملـی    تمایالت قومی، قومیت بـه مثابـه   

بــراي ایـران کــه     ها اهمیـت موضـوع قومیتموثرند. 
داراي تنوع قومیتـی بـوده و درمجــاورت کشــورهاي    

فرهنگـی مشــابه قــرار دارد،     -ي قومیها داراي مؤلّفه
درمقایسـه با سایر کشـورها صد چندان اسـت. در ایـن  

ي مناسـب و لحـاظ الزامـات و   ها ارتباط، اتخاذ سیاست
توانـد   ضیات متناسـب با تنوع قـومیتی ایـران، مـی   مقت

ي قــومی هــا هــا و تــنش کشــور را در قبــال کشــمکش
  مصونیت بخشد.  

  
 روش تحقیق

تحلیلــی اســت؛  –روش تحقیــق حاضــر توصــیفی 
ــق روش   ــن تحقیـ ــات در ایـ ــردآوري اطالعـ روش گـ

ــدانی از  کتابخانـــه ــدانی اســـت. در روش میـ اي و میـ
ــع    ــت. در جم ــده اس ــتفاده گردی ــنامه اس آوري  پرسش

اي، بـه صـورت زیـر عمـل      اطالعات به روش پرسشنامه
شــده اســت: پرسشــنامه ارائــه شــده بــراي گــردآوري  

ست. به طـوري  اطالعات در اختیار نخبگان قرار گرفته ا

که جامعه آماري انتخاب شده براي پاسخگویی به ایـن  
پرسشنامه شامل نخبگان و صـاحب نظـران دانشـگاهی    

اند. در این راسـتا   حوزه جغرافیا و علوم سیاسی بوده در
از فرمول تعیین حجم نمونه جامعه محـدود بـا سـطح    

% براي تعیین حجم نمونـه اسـتفاده شـده    99اطمینان 
آوري و ارزیــابی  پرسشــنامه جمــع 20اسـت. کــه بایــد  

گردید. در این بین، بـراي آزمـون درسـتی و روانـی      می
هاي روانی مورد استفاده قرار  ها انواع آزمون پرسش نامه

گرفت. که براي تایید بر روانی سـواالتی کـه در اینجـا    
توان با تایید استاد راهنما و دیگـر   مطرح شده است می

شاره کرد. از سوي دیگـر،  اساتید مجرب در این زمینه ا
پایایی پرسشنامه، از طریق آزمـون سـازگاري و ثبـات،    

نزدیکتـر   1مورد بررسی قرار گرفت. آلفاي کرونباخ بـه  
باشد، پایایی سازگاري درونـی بیشـتر اسـت.  بـر ایـن      

اي انجـام   اساس آزمون کرونباخ براي پایایی پرسشـنامه 
ت گرفت و نتیجه آن در قالب ابعـاد مختلـف بـه صـور    

  ) در آمده است.  1جدول (
  

  نتایج آزمون کرونباخ از پرسشنامه :1 جدول
 آزمون کرونباخ ابعاد

 78/0 بعد جغرافیایی
 87/0 بعد اقتصادي
 74/0 بعد سیاسی
 73/0 بعد جمعیتی

  
دهـد آلفـاي    همانطور که آزمون کرونباخ نشان می

 7/0نزدیـک اسـت و از    1کرانباخ براي ابعاد مختلف به 
تـوان گفـت پرسشـنامه     است، بر این اساس مـی  بیشتر

باشـد. روش تجزیـه و    مذکور از پایایی الزم برخودار می
ها در این تحقیق، به این صورت است که با  تحلیل داده

میانگین گیري شده اسـت و   Excelافزار  استفاده از نرم
هایی که از نظر صاحب نظران، میانگینی باالتر از  شاخص

اند، به عنوان  دار سه دریافت کردهحد متوسط یعنی مق
 ي ژئوپلیتیک در نظر گرفته شده است. ها مولفه

  
  ي تحقیقها یافته

  ANPتحلیل روش  -
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 فرایند تحلیـل شـبکه   سازي روش مراحل پیاده
)ANP:در این مرحله، بـا توجـه بـه     ) در این تحقیق

نمـودار سـاختار کلـی سـوپر      )ANP( ايساختار شبکه
ماتریس یا همان ماتریس اولیه نیز مشـخص شـود. بـا    

کـه ارتبـاط و وابسـتگی بـین عوامـل       1شکل  توجه به
سـوپر مـاتریس اولیـه     دهـد،  اصلی و فرعی را نشان می

  شرح جدول زیر خواهد بود: هب

  

  ن)ساختار سوپر ماتریس اولیه(غیرموزو: 2جدول
 هاخوشه

  هدف عوامل اصلی عوامل فرعی

W 
 هدف 0 0 0

23w 22w 21w عوامل اصلی 

0 32w 0 عوامل فرعی 

  
مسـاله   )ANP( تدوین درخت سلسله مراتبـی  -

متــون و  نخســت ابتــدا بـا توجــه بــه مـرور   تحقیـق: 
تحقیقات پیشین صـورت گرفتـه و اسـتفاده از نظـرات     

ــان ــ  کارشناسـ ــان) بـ ــایی و   ه(خبرگـ ــور شناسـ منظـ
هاي ژئوپلیتیک اقوام ایرانی موثر بـر   مولفه بندي اولویت

اي بایستی طراحی گردد. که امنیت ملی، درخت شبکه
عامـل   4عامـل فرعـی در قالـب     18حاصل این مرحله 

 1 شکلاصلی دسته بندي شده است که این شبکه در 
  زیر تهیه گردید.

 

 
  ) تحقیقANP( مدل فرایند تحلیل شبکهبا  w متغیرهاي: 1 شکل

  

همانطور که از  گام اول در: اولیه ساختار ماتریس -1
عوامـل فرعـی کـه     18 نمودار شبکه تحقیق پیداسـت، 
بـراي   باشـند. گانه می 4نشانگر ویژگیهاي عوامل اصلی 

اند.وابسـتگی متقابـل   اهداف این تحقیق انتخـاب شـده  
ن . براي رسـیدن بـه ایـ   است عوامل اصلی و زیر عوامل

و تــیم محاســبه اوزان مربوطــه از نظــرات کارشناســان 
 خبره استفاده شده است.

بـراي  در گـام دوم  مقایسه زوجی عوامل اصلی:  -2
(وزن) نسبی هریـک از عوامـل اصـلی     محاسبه اهمیت

 ANPنامـه   فرمـت پرسـش    مطـابق بـا   ايپرسشـنامه 
(مقایسه دو به دو) براي کسب نظرات کارشناسان تهیه 
و توزیع شد. این پرسشنامه شامل یک مـاتریس بـراي   

باشـد. بنـابراین بـه تعـداد     مـی مقایسه زوجـی عوامـل   
مقایسه وجود دارد. با توجه به اینکه سـطح یـک داراي   

: یعنی 1 رابطهبرابر با:  يها هعامل بودند تعداد مقایس 4
6

2
)14(4

2
)1(





nn ا هـ پس از تکمیل پرسشنامه

صـورت جداگانـه مـورد     هنرخ ناسازگاري هریک ازآنها ب
  بررسی قرار گرفت.
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 (بدون در نظر گرفتن وابستگی درونی عوامل) هاي زوجی عوامل اصلی : ماتریس مقایسه4 جدول

 رتبه )W( بردار ویژه A B C D عوامل اصلی
A 1 2.275 1.464 0.685 0.306 1 
B 0.440 1 1.218 0.893 0.204 4 
C 0.683 0.821 1 1.039 0.211 3 
D 1.460 1.119 0.962 1 0.279 2 

IR=0.04<0.1 
        

محاسبه شـده اوزان عوامـل    4 جدولنتایج تحلیل 
 اصلی ژئوپلیتیک اقوام ایرانی مـوثر بـر امنیـت ملـی را    

) بـا وزن نسـبی   A( دهد کـه عامـل سیاسـی   می نشان
) Dدر رتبه اول و پس از آن عامـل  اقتصـادي (   306/0

در رتبـه دوم و عامـل جمعیتـی     279/0با وزن نسـبی  
)C  ــبی ــا وزن نس ــل    211/0) ب ــوم و عام ــه س در رتب

در رتبـه چهـارم    204/0) با وزن نسـبی  Bجغرافیائی (
ــن و همچنــین نــرخ ناســازگاري  اهمیــت قــرار دارد ای

تـوان بـه قضـاوت    باشـد و مـی  ماتریس مورد قبول می
  خبرگان اعتماد کرد.

ــف ــاتریس     -ال ــازگاري م ــرخ س ــبه ن محاس
بـراي اینکـه بتـوان بـه وزن     : گیري گروهـی  تصمیم

عوامل اصلی ژئوپلیتیک اقوام ایرانی موثر بر امنیت ملی 
) مــاتریس I.Rاعتمـاد کــرد بایســتی نــرخ ناســازگاري( 

حاسـبه کــرد. بــدین ترتیــب  زوجــی را مي هــا همقایسـ 
  باشد:مراحل محاسبه نرخ ناسازگاري بصورت زیر می

  ):                 WSV( محاسبه بردار مجموع وزنی :1 رابطه
WDWSV   

ــی     ــه زوج ــاتریس مقایس ــدا م را در بــردار  )3-4(ابت
  کنیم:) ضرب میW( هاي نسبی وزن

WSV = 

























































157.1
877.0
845.0
270.1

279.0
211.0
204.0
306.0

*

1962.0119.1460.1
039.11821.0683.0
893.0218.11440.0
685.0464.1275.21

 
عناصـر بـردار    ):CV( محاسبه بردار سـازگاري : 2 رابطه

ــردار وزن مجمــوع وزنــی را ــر ب هــاي نســبی تقســیم ب

 شود.       کنیم. به بردار حاصل، بردار سازگاري گفته می می





























































147.4
158.4
141.4
151.4

279.0
211.0
204.0
306.0

157.1
877.0
845.0
270.1

CV

  

ــاتریس  : 3 رابطــه ــژه م ــرین مقــدار وی محاســبه بزرگت

  ):  maxمقایسات زوجی (
149.4

4
147.4158.4141.4151.4

max 


 

ــه ــازگار( : 4 رابط ــاخص ناس ــبه ش ــاخص  ):IIمحاس ش
  شود: ناسازگاري بصورت زیر حساب می

037.0
4

4149.4



II  

): به این منظور، IRمحاسبه نرخ ناسازگاري( :5 رابطه
  شود: ترتیب زیر عمل می به

1.004.0
9.0

037.0


IRI
IIIR 

(شـــاخص ناســـازگاري تصـــادفی)  IRIدر اینجـــا 
شـود  ه از جدول مربوطه اسـتخراج مـی  مقداري است ک

 0,9برابـر بـا    n=4که این مقدار براي ماتریس بـا بعـد   
باشد. درنهایت نرخ ناسازگاري مـاتریس مـورد نظـر    می

 0,1) است و چون این مقـدار کمتـر از   IR=0.04( برابر
)1.0( اســـت IR ســـات زوجـــی، بنـــابراین در مقای

  سازگاري وجود دارد.  
 مقایسه زوجی وابستگی درونی عوامل اصلی -ب

ــی  ــاتریس وزن ــبه م ــراي درك : )22w( (محاس ب
وابستگی متقابل بین عوامل اصلی، مقایسه زوجی بـین  

انجـام   22wعوامل اصلی بمنظور دسـتیابی بـه عناصـر   
محاسـبه  22wقالـب مـاتریس   که نتایج آن در شودمی

  باشد:شده و بصورت زیر می
 )A(با توجه به وابستگی درونی آنها با کنترل عامل سیاسی هاي زوجی عوامل اصلی : ماتریس مقایس5 جدول

 رتبه )Wبردار ویژه( B C D عامل سیاسی
B 1 1.177 4.173 0.490 1 
C 0.849 1 2.715 0.381 2 
D 0.239 0.368 1 0.128 3 

IR=0.01<0.1 
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ماتریس مقایسـه زوجـی بـین     5 جدولبا توجه به 
ی بـا  یجغرافیـا عامل اقتصادي و عامل جمعیتی و عامل 

ژه آن باشد. که نتایج بردار ویـ می کنترل عامل سیاسی
که عامل جغرافیائی بـا  در جدول نشان داده شده است 

در رتبـه اول و عامـل جمعیتـی بـا      490/0وزن نسبی 
و عامـل اقتصـادي بـا      در رتبه دوم 381/0وزن نسبی 
 دارد. در رتبه سوم اهمیت قرار 128/0وزن نسبی 

  
 )B(عامل جغرافیائی با توجه به وابستگی درونی آنها با  هاي زوجی عوامل اصلی : ماتریس مقایس6جدول

 رتبه )Wبردار ویژه( A C D عامل جغرافیائی

A 1 3.532 6.933 0.682 1 
C 0.283 1 3.738 0.239 2 
D 0.144 0.267 1 0.079 3 

IR=0.04<0.1 
 

مـاتریس مقایسـه زوجـی بـین      6جدولبا توجه به 
سیاسی و عامـل جمعیتـی و عامـل اقتصـادي بـا      عامل 

که نتایج بـردار ویـژه    باشد.کنترل عامل جغرافیائی می
آن در جدول نشان داده شده است که عامـل سیاسـی   

در رتبه اول و عامل جمعیتـی بـا    682/0با وزن نسبی 
در رتبه دوم و عامـل اقتصـادي  بـا     239/0وزن نسبی 
 قراردارد. در رتبه سوم اهمیت 079/0وزن نسبی 

  

  )C( با توجه به وابستگی درونی آنها با عامل جمعیتی هاي زوجی عوامل اصلی : ماتریس مقایس7جدول
 رتبه )Wبردار ویژه( A B D عامل جمعیتی

A 1 5.051 6.159 0.729 1 
B 0.197 1 2.004 0.170 2 
D 0.162 0.499 1 0.100 3 

IR=0.03<0.1 
 

ماتریس مقایسـه زوجـی بـین     7 با توجه به جدول
دي بـا  عامل سیاسی و عامل جغرافیائی و عامـل اقتصـا  

ه آن که نتایج بردار ویـژ باشد کنترل عامل جمعیتی می
عامل سیاسی با وزن  در جدول نشان داده شده است و

در رتبه اول و عامـل جغرافیـائی بـا وزن     729/0نسبی 
بـا وزن   در رتبـه دوم و عامـل اقتصـادي    170/0نسبی 
   اهمیت قراردارد.  در رتبه سوم 100/0نسبی 

  

  )D( با توجه به وابستگی درونی آنها با کنترل عامل اقتصادي هاي زوجی عوامل اصلی : ماتریس مقایس8جدول
 رتبه )Wبردار ویژه( A B C عامل اقتصادي

A 1 6.098 3.087 0.684 1 
B 0.163 1 1.235 0.151 3 
C 0.323 0.809 1 0.165 2 

IR=0.08<0.1 
 

ماتریس مقایسـه زوجـی بـین     8 با توجه به جدول
بـا   عامل سیاسی و عامل جغرافیائی و عامـل جمعیتـی  

باشد. که نتایج بردار ویژه آن  کنترل عامل اقتصادي می
بـا   نشان داده شده است کـه عامـل سیاسـی   در جدول 

در رتبـه اول و عامـل جمعیتـی  بـا      684/0وزن نسبی 
ی بـا  یدر رتبه دوم و عامل جغرافیـا  165/0وزن نسبی 
 اهمیت قراردارد.  در رتبه سوم 151/0وزن نسبی 

 

  محاسبه وزن محلی عوامل فرعی
مقایسه زوجـی عوامـل فرعـی هریـک از      -الف

در این مرحله از گـام   :)32wعوامل اصلی (ماتریس 
سوم بردار وِیژه هـر یـک از عوامـل فرعـی مربـوط بـه       
عوامل اصلی چهار گانه از طریق مقایسه زوجی بدسـت  

را 32wآمده این بـردار وِیـژه عناصـر سـتونی مـاتریس     
ي هر یک از عوامـل  ها نتاج مقایس تشکیل خواهد داد.

 فرعی  در جداول زیر ارائه شده است:     
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  )Aهاي زوجی عوامل فرعی مربوط به عامل سیاسی ( : ماتریس مقایس9 دولج
 عامل سیاسی W( A4 A3 A2 A1بردار ویژه( رتبه

2 0.277 0.729 0.912 2.520 1 A1 
4 0.153 0.548 0.735 1 0.396 A2 
3 0.248 0.765 1 1.360 1.096 A3 
1 0.322 1 1.307 1.824 1.370 A4 

IR=0.02<0.1 
  

 ي زوجیها ماتریس مقایس 9 نتایج تحلیل جدول

دهد محاسبه شده اوزان عوامل فرعی سیاسی نشان می
که عامل سطوح روابط و رقابت با کشورهاي همسایه با 

ــبی  ــل  در  322/0وزن نس ــس از آن عام ــه اول و پ رتب
در رتبه دوم و  277/0مبارزه با تروریسم  با وزن نسبی 

عامل جایگاه منطقه و حفظ منابع ملی  بـا وزن نسـبی   

ــر   248/0 ــامین امنیــت و زی در رتبــه ســوم و عامــل ت
ــا وزن نســبی هــا ســاخت در رتبــه  153/0ي حیــاتی ب

چهارم اهمیت قرار دارد. همچنین نرخ ناسازگاري ایـن  
تـوان بـه قضـاوت    باشـد و مـی  اتریس مورد قبول میم

 خبرگان اعتماد کرد.

  

 )Bهاي زوجی عوامل فرعی مربوط به جغرافیائی ( : ماتریس مقایس10جدول
 عامل جغرافیائی W( B5 B4 B3 B2 B1بردار ویژه( رتبه
4 0.166 0.549 0.513 2.231 0.798 1 B1 
2 0.224 0.922 0.746 2.800 1 1.252 B2 
5 0.107 0.561 0.568 1 0.357 0.448 B3 
1 0.282 1.584 1 1.760 1.339 1.949 B4 
3 0.222 1 0.631 1.780 1.084 1.820 B5 

IR=0.03<0.1 
  

ي هــا مــاتریس مقــایس 10 نتــایج تحلیــل جــدول
جغرافیـائی  محاسـبه شـده اوزان عوامـل فرعـی      زوجی

دهد که عامل موقعیـت بـري بـا وزن نسـبی     نشان می
 در رتبه اول و پس از آن عامل موقعیت بحـري  282/0

در رتبــه دوم و عامـل موقعیــت   224/0بـا وزن نسـبی   
در رتبه سـوم و عامـل    222/0جفرافیائی با وزن نسبی 

ــا وزن نســبی  در رتبــه  166/0موقعیــت اســتراتژیک ب
در  107/0با وزن نسـبی   چهارم و عامل وسعت منطقه

رتبه پنجم اهمیت قرار دارد.و همچنین نرخ ناسازگاري 
توان به قضـاوت  باشد و میاین ماتریس مورد قبول می

  خبرگان اعتماد کرد.

  

 )Cهاي زوجی عوامل فرعی مربوط به عامل جمعیتی ( : ماتریس مقایس11 جدول
 عامل جمعیتی W( C4 C3 C2 C1بردار ویژه( رتبه
4 0.123 0.351 0.290 1.063 1 C1 
3 0.165 0.616 0.560 1 0.940 C2 
1 0.476 3.417 1 1.785 3.447 C3 
2 0.236 1 0.292 1.622 2.848 C4 

IR=0.08<0.1 
  

هــاي  مــاتریس مقــایس 11 نتــایج تحلیــل جــدول
فرعی جمعیتی نشان محاسبه شده اوزان عوامل  زوجی

هاي ملت و آداب و رسـوم  بـا    دهد که عامل ویژگیمی
ــبی  ــل   476/0وزن نس ــس از آن عام ــه اول و پ در رتب

در رتبـه دوم و   236/0میزان جمعیـت بـا وزن نسـبی    

در رتبه سوم  165/0عامل ترکیب قومی  با وزن نسبی 
در رتبـه   123/0و عامل ساختار جمعیت  با وزن نسبی 

و همچنین نرخ ناسازگاري این چهارم اهمیت قرار دارد 
تـوان بـه قضـاوت    باشـد و مـی  ماتریس مورد قبول می

 خبرگان اعتماد کرد.



  241                                                                                                                                          ران                           و همکا فر یمحمدباقر موالئ

  )Dهاي زوجی عوامل فرعی مربوط به عامل اقتصادي( : ماتریس مقایس12 جدول
 اقتصاديعامل  W( D5 D4 D3 D2 D1بردار ویژه( رتبه
5 0.119 0.373 0.606 0.551 0.793 1 D1 
2 0.234 0.758 1.891 1.706 1 1.261 D2 
3 0.170 0.452 1.360 1 0.586 1.814 D3 
4 0.139 0.369 1 0.735 0.528 1.649 D4 
1 0.337 1 2.705 2.210 1.319 2.680 D5 

IR=0.02<0.1 
  

ي هــا مــاتریس مقــایس 12 جــدولنتــایج تحلیــل 
محاسبه شده اوزان عوامل فرعی اقتصادي نشان  زوجی

دهد که عامل تولیدکنندگان اصـلی منـابع بـا وزن    می
در رتبه اول و پـس از آن عامـل جایگـاه     337/0نسبی 

در رتبـه   234/0ترانزیستی و بازرگانی  بـا وزن نسـبی   
دوم و عامل منـابع غیـر از نفـت و گـاز بـا وزن نسـبی       

در رتبـه ســوم و عامــل وجـود منــابع انــرژي و    170/0
در  139/0نزدیکی به آن (نفـت و گـاز) بـا وزن نسـبی     

رتبه چهارم و عامل جایگاه منطقه در انتقال انـرژي بـا   
در رتبه پنجم اهمیـت قـرار دارد. و    119/0 وزن نسبی

مـاتریس مـورد قبـول    همچنین نـرخ ناسـازگاري ایـن    

گـان اعتمـاد کـرد.    توان بـه قضـاوت خبر  باشد و می می
بنابراین با توجه به جداول فوق ماتریس وزنـی عوامـل   

  گردد:) ایجاد می32wفرعی (
 مقایسه زوجی وابستگی درونی عوامل فرعی -ب

ــاتریس  کــه از نمــودار شــبکه  همــانطوري: )33w(م
ــت،   ــق پیداس ــانگر     18تحقی ــه نش ــی ک ــل فرع عوام

باشند. بـراي اهـداف   گانه می 4عوامل اصلی ویژگیهاي 
انـد. وابسـتگی متقابـل ایـن     این تحقیق انتخـاب شـده  

نشـان داده شـده اسـت. بـراي      13 جدولزیرعوامل در 
رســیدن بــه ایــن جــدول و محاســبه اوزان مربوطــه از 

  نظرات کارشناسان استفاده شده است.
  

  مقایسه زوجی وابستگی درونی عوامل فرعی :13جدول

ردیف
 

 A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4 D5 زیر معیارها

1 
A1)(  سالمت

روحی و 
 جسمانی

   √     √        √ √ 

2 

A2)(  تامین
امنیت و زیر 
ساختهاي 

 حیاتی

      √  √ √         

3 

A3)(  جایگاه
منطقه و 

حفظ منابع 
 ملی

       √        √   

4 

A4)(  سطوح
روابط و 
رقابت با 

کشورهاي 
 همسایه

√          √    √    

5 
B1) موقعیت (

       √     √       استراتژیک

6 
B2) موقعیت (

     √       √       بحري

7 B3) وسعت (
             √ √   √  منطقه

8 B4) موقعیت (   √        √  √      
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 بري

9 
B5) موقعیت (

 √                √ √ جغرافیائی

10 )C1 ساختار (
        √         √  جمعیت

11 )C2(  ترکیب
       √  √  √    √    قومی

12 

)C3 (
ي ها ویژگی

ملت و آداب و 
 رسوم

    √      √        

13 
)C4 میزان (

 √  √        √        جمعیت

14 
D1) جایگاه (

منطقه در 
 انتقال انرژي

     √         √    

15 
D2) جایگاه (

ترانزیستی و 
 بازرگانی

   √          √   √  

16 
D3) منابع (

غیر از نفت و 
 گاز

  √          √      

17 

D4) وجود (
منابع انرژي و 
نزدیکی به آن 
 ( نفت و گاز)

√              √   √ 

18 
D5) (

تولیدکنندگان 
 اصلی منابع

√        √    √    √  

 
  محاسبه سوپر ماتریس حد

ریس حد مراحل براي محاسبه سوپر ماتدر گام چهارم 
  زیر را باید طی کرد

 با توجـه بـه  تشکیل سوپر ماتریس ناموزون:  -الف
اي موجـود در سـاختار   هاي مقایسهاینکه کلیه ماتریس

)محاسبه شـده و  W22،W23،W32سوپر ماتریس ناموزن (
تـوان بـا    سازگاري آنهـا نیـز کنتـرل شـده اسـت. مـی      

ها درسوپر مـاتریس اولیـه   جایگزین کردن این ماتریس
               سوپرماتریس ناموزون را بدست آورد. 

مــاتریس محاسـبه سـوپر مــاتریس مـوزون:     -ب
هـا بـراي   اي میزان تاثیرگذاري هریک از خوشـه خوشه

کند. مراحـل  را منعکس می دستیابی به اهداف مطالعه
  صورت زیر است:     هب

 

 ها: ماتریس مقایسه زوجی خوشه14جدول 
 هاخوشه (Cluster1) عوامل اصلی (Cluster2) عوامل فرعی )W( بردار ویژه

 (Cluster1) عوامل اصلی 1 1.956 0.662
 (Cluster2) عوامل فرعی  1 0.338

 

آوردن سوپر ماتریس موزون، هـر یـک   براي بدست 
ــه ــر خوش ــاموزون در  از عناص ــاتریس ن ــوپر م ــاي س ه

اي) باید ضـرب  برداروزنی آن خوشه (از ماتریس خوشه
 )15شود. سوپر ماتریس موزون این تحقیق در جدول (

 زیر ارائه شده است.  
  

  :15جدول 
 هاخوشه

  هدف اصلی عوامل عوامل فرعی
 هدف 0 0 0
 عوامل اصلی 1 0,662 0
 عوامل فرعی 0 0,338 0
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هـدف از بـه حـد     محاسبه سوپر ماتریس حـد: -ج
رساندن سوپر ماتریس موزون این است که تاثیر نسبی 
دراز مدت هریک از عناصر آن در یکدیگر حاصل شـود.  
براي واگرایی ضریب اهمیت هریک از عناصـر مـاتریس   

که یک عدد اختیـاري   Kموزون، بنابراین آن را به توان 
رسـانیم، تـا اینکـه همـه عناصـر سـوپر       بزرگ است می

نند هم شوند (با هم برابر شوند) ایـن کـار   ماتریس هما
شود. در چنین حالتی سوپر مـاتریس  با تکرار انجام می

 84تـوان   در تحقیـق حاضـر در   حد بدست آمده است.
سوپر ماتریس موزون، سوپر ماتریس حد بدسـت آمـده   

آن بـا یکـدیگر تقریبـاً برابـر      است کـه تمـامی عناصـر   
  اند. شده

 
  سوپر ماتریس حد :16جدول 

 (اولویت) رتبه وزن نهایی نام عوامل ردیف
1 A1 0.074 5 
2 A2 0.032 14 
3 A3 0.064 6 
4 A4 0.090 3 
5 B1 0.038 11 
6 B2 0.056 9 
7 B3 0.019 18 
8 B4 0.075 4 
9 B5 0.055 10 
10 C1 0.022 16 
11 C2 0.036 13 
12 C3 0.139 1 
13 C4 0.062 7 
14 D1 0.021 17 
15 D2 0.058 8 
16 D3 0.037 12 
17 D4 0.027 15 
18 D5 0.094 2 

 
محاسـبه   سوپر ماتریس حد 16نتایج تحلیل جدول

ژئوپلیتیـک اقـوام ایرانـی مـوثر بــر     شـده اوزان عوامـل   
هاي ملـت و   دهد که عامل ویژگیامنیت ملی نشان می

در رتبه اول و پس  139/0وزن نسبی  آداب و رسوم  با
از آن عامل تولیدکنندگان اصلی منـابع بـا وزن نسـبی    

در رتبه دوم و عامل سطوح روابـط و رقابـت بـا     094/0
در رتبه سـوم   090/0کشورهاي همسایه با وزن نسبی 

در رتبـه   075/0و عامل موقعیت بـري بـا وزن نسـبی    
 074/0بی چهارم و عامل مبارزه با تروریسم با وزن نسـ 

در رتبه پنجم و عامل جایگـاه منطقـه و حفـظ منـابع     
در رتبه ششم و عامل میـزان   064/0ملی با وزن نسبی 

در رتبـه هفـتم و عامـل     062/0جمعیت با وزن نسبی 
در  058/0جایگاه ترانزیستی و بازرگانی  با وزن نسـبی  

رتبـه هشـتم و عامـل موقعیـت بحـري بـا وزن نســبی       
عامل موقعیت جغرافیائی بـا وزن  در رتبه نهم و  056/0

ــت   055/0نســـبی  در رتبـــه دهـــم و عامـــل موقعیـ
در رتبــه یــازدهم و  038/0اسـتراتژیک بــا وزن نسـبی   

در  037/0عامل منابع غیر از نفت و گاز با وزن نسـبی  
رتبه دوازدهم و عامـل ترکیـب قـومی  بـا وزن نسـبی      

در رتبه سیزدهم و عامل تـامین امنیـت و زیـر     036/0
ــاختها ــبی   س ــا وزن نس ــاتی ب ــه  032/0ي حی در رتب

چهاردهم و عامل وجود منابع انرژي و نزدیکـی بـه آن   
در رتبـه پـانزدهم و    027/0(نفت و گاز) با وزن نسـبی  

در رتبـه   022/0عامل ساختار جمعیت بـا وزن نسـبی   
شانزدهم و عامل جایگاه منطقه در انتقال انرژي با وزن 

 وسـعت منطقـه  در رتبه هفدهم و عامل  021/0نسبی 
در رتبـه هجـدهم اهمیـت قـرار      019/0با وزن نسـبی  

  دارد.  
  

  گیري بندي و نتیجه جمع
ها در تثبیت یـا تغییـر رونـد     امروزه جایگاه قومیت

فـراروي  هاي ها یا تهدید وحدت ملی با شناخت فرصت
اقوام مستقر در ساخت سیاسـی یـک کشـور پذیرفتـه     
شده است. در این راستا زبـان قـومی، اقتصـاد محلـی،     
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هـاي   ادیان و مذاهب مختلـف و حتـی خـرده فرهنـگ    
تواند فرصت مطلوبی از حضور اقوام در تحقق  قومی می

وحدت ملی به نمایش بگذارد در عین حالیکه هر یـک  
قـوام علیـه امنیـت ملـی     تواند منبعی براي تهدیـد ا  می

براسـاس نتـایج تحقیـق از بـین      تعریـف گـردد.  کشور 
در  عامـل سیاسـی   ژئوپلیتیک اقـوام ایرانـی  ي ها مولفه

رتبه اول و پس از آن عامـل اقتصـادي در رتبـه دوم و    
در رتبـه  و عامـل جغرافیـایی     جمعیتی در رتبـه سـوم  

ي ژئوپلیتیک قـوم  ها مولفهچهارم اهمیت اولویت بندي 
نتیجه با توجه  . درموثر بر امنیت ملی قرار داردترکمن 

از منظر سیاسی به اقوام ایرانی موجبات  ها بیشتر دولت
بـراي  کننـد.   را فـراهم مـی   افزایش امنیت ملی کشـور 

کشوري با مختصات ژئوپلیتیک جمهوري اسالمی ایران 
که مـوزائیکی از تنـوع اقـوام را درون خـود جـاي داده      

توانـد    ي ذیـل مـی  هـا  شـاخص است توجه و تمرکز بر 
هــاي سیاســی، اقتصــادي،  راهکــار مطلــوبی در زمینــه

  جمعیتی و جغرافیائی براي موضوع تعریف گردد.
 یابی منافع ملی با اتخاذ استراتژي همبستگی  اولویت

  ملی و مشارکت عمومی
   جامعه پذیري سیاسی اقوام با جامعه پذیري کـردن

دانشـگاه،   ي اجتماعی نظیر خانواده، مدرسه،ها گروه
  و... ها رسانه

   پرهیز از نگرش امنیتی نسبت به اقوام و جـایگزینی
راهبردهاي نـرم امنیتـی نظیـر مـذاکره و گفتگـو و      
  فرصت سازي اقوام با هدف تامین امنیت ملی کشور

   هویت بخشی و تشخص بخشی به اقوام و احترام بـه
  در قانون اساسی کشور ها حقوق اقلیت

  ي کشـور بـراي رشـد،    هـا  فعال سازي همه ظرفیـت
  توسعه و پیشرفت اقتصادي 

       بستر سازي براي پیونـد اقتصـاد کشـور بـه اقتصـاد
  آسیاي میانه و ترانزیت بین المللی 

 توزیع عادالنه ثروت ملی در سطح کشور  
  محرومیــت زدایــی و گســترش فرهنــگ توســعه در

  سطح اقوام
  حفظ منافع ملی کشور از منظر جغرافیائی  
 تی تقویت منابع غیر نف 
  

  تشکر و قدردانی
بر خود وظیفه می دانم از استاد راهنماي عـالم جنـاب   

سـرکار  و اسـاتید مشـاور    حسـن آب نیکـی  آقاي دکتر 
جنـاب آقـاي    گارینه کشیشـیان سـیرکی و   خانم دکتر

همـه کسـانی کـه چـراغ      دکتر سید خدایار مرتضوي و
راهم شدند تا بتوانم این مجموعه کمترین را به نگارش 
درآورم نهایت سـپاس و قـدردانی را داشـته و برایشـان     

  .آرزوي سالمتی دارم
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