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  چکیده

، ضرورت ارتقاي انسـجام ملـی مسـجل    کشوربا توجه به موقعیت ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی ایران و تنوع قومی و مذهبی در 
 منظـور دسـتیابی بـه    سـرزمین بـه  ها در فضاي جغرافیـایی  تنیروي انسانی و فعالی هتوزیع بهین شود. هدف آمایش سرزمین نیزمی

 رویکـرد  توجـه بـه دو   بـا  ،عمومی در سطح کشـور پژوهش آمایش دفاعی نیروهاي وظیفه این از این رو، در باشد. دار میتوسعه پای
ه تجزیه و تحلیل قرار گرفت کمترین فاصله جغرافیایی و تأثیر این دو رویکرد بر ارتقاي انسجام ملی مورد یا در پهنه سرزمین توزیع
، کارکردهـاي  انجام مصاحبه بـا خبرگـان  با است؛ در گام اول،  استفاده شده آمیخته اکتشافی تحقیق روشدر این پژوهش از  .است

بـا اسـتفاده از   و در گام دوم،  شناسایی شدند، ،و تأثیر آنها بر انسجام ملی نظام وظیفه فرهنگی دورة -اجتماعی و امنیتی -سیاسی
ه سرزمین و کمترین فاصله جغرافیایی) بـر انسـجام ملـی مـورد     یکرد توزیع سربازان (توزیع در پهنروش تحقیق کمی، تأثیر دو رو

 کوتـاه منـافع   از جنبه اقتصادي و اجتمـاعی  کمترین فاصله جغرافیاییرویکرد اگر چه  با توجه به نتایج تحقیق، بررسی قرار گرفت.
 پراکنـدگی در پهنـه سـرزمین   نسبت به رویکـرد  گذارد و تأثیر منفی بر انسجام ملی می ،سیاسی نبۀاز ج همراه دارد، امابه  یمدت
شود در توزیع سربازان تلفیقی از این رو، پیشنهاد می. نمایدتأمین  ملیارتقاي انسجام  در راستايرا ملی بلندمدت منافع  ،تواندنمی

نحوي که با توجه به شرایط مشمولین رویکرد مناسب انتخـاب  ان قرار گیرد، بهگذاراز هر دو رویکرد توزیع سربازان مد نظر سیاست
  شود.

  

  .نظام وظیفه عمومی، توزیع فضاییانسجام ملی، آمایش سرزمین، آمایش نظامی، : کلیدي هاي واژ
  

  1مقدمه
 یـک  مـردم  آحاد اتحاد از است عبارت ملی انسجام

 هـاي گروه احـزاب،  هـا،  جنـاح  اشـخاص،  از اعـم  کشور
 هرگونـه  از کـه  مسـئوالن  و ارانسیاستمد روشنفکري،

 و بـوده  دور بـه  نفـاق  و داخلی تفرقه ایجاد و کشمکش
. گردنـد  مـی  خویش مرزهاي داخل به دشمن نفوذ مانع
 ملـی  امنیـت  برقـراري  ملـی،  انسجام منفعت ترین مهم
 کشـورهایی  جمله از ایران .)25: 1387(محرابی،  است
 برخـوردار  عظـیم  مدنیت و تاریخی پیشینه از که است
هـاي   الیـه  بـا اي  جامعـه  ،ایـران  ۀجامع همچنین. است

                                                             
  mojtaba.mousavi@ut.ac.irنویسنده مسئول: *

 قـومی، هاي  فرهنگخرده از متشکل و مختلف فرهنگی
 مقـاطع  در ،ایران کشور. است گوناگون دینی و مذهبی
 تضـعیف  سـنخ  از مشکالتی و مسائل با تاریخی مختلف

ــی انســجام ــه مل ــوده مواج ــی و ب ــه در حت ــاییبره  ه
. اسـت  شـده  منتزع ایران پهناور رزمینس ازهایی  بخش

 تشـدید  همچـون  مختلفی دالیل به ،نیز حاضر حال در
 تغییـر  و خـارجی  تهدیدهاي افزایش قومی،هاي  رقابت

 تقویـت  و حفـظ  موضـوع  جامعـه،  زیـرین  هـاي  الیه در
  مبتال مشکالت و مسائل جمله از ملی انسجام و وحدت

: 1390 ي،آبـاد است (قاسمی و ابـراهیم  ایران جامعه به
107.(    
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جغرافیاي طبیعی و انسـانی   با توجه به شرایط ویژه
پـارچگی و انسـجام   جهت دستیابی به یک کشور ایران،

ــا   ملــی، همــواره بایــد دقــت نظــر کامــل در ارتبــاط ب
نـوع   ،از ایـن رو هـا صـورت پـذیرد.     ها و برنامه سیاست
سطح کشور، بـه ویـژه   نیروهاي مسلح در  دهی سازمان

پـذیري  در زمینه جذب نیرو و انعطـاف  فه،سربازان وظی
در توزیع، انتقال و حشـر نیروهـاي وظیفـه در سراسـر     

 که موجبات ادغام اجتماعی، باشد نحوي بهباید  ،کشور
اعی و الفت ملی میـان  آگاهی ملی، ادراك اجتم افزایش

هـاي   فرهنگ که به خرده را نقاط کشور سربازان اقصی
در همـین  . دفراهم آور و مرکزي تعلق دارند،اي  حاشیه
تحقیـق بررسـی و واکـاوي     ایـن  هدف ترین مهم ،راستا

نحوه پراکنـدگی و توزیـع نیروهـاي وظیفـه در سـطح      
دو دیدگاه متفـاوت در ایـن    کشور است. چرا که عمدتاً

ــر رویکــرد   ــدگاه اول مبتنــی ب ارتبــاط وجــود دارد. دی
کمترین فاصله جغرافیایی و به عبـارتی انجـام خـدمت    

ــه ســربازي د ــومی مشــموالنر منطق ــدگاه دوم  ب و دی
مبتنی بر رویکرد پخش و توزیع سربازان در تمام پهنـه  

 پرسـش ایـن   تـرین  مهـم منظـور   بـدین سرزمین است. 
عبارت است از: کـدامیک از دو دیـدگاه توزیـع    تحقیق 

 یا رویکردسربازان با رویکرد کمترین فاصله جغرافیایی 
پـارچگی و  یـک  به تقویـت پراکندگی در پهنه سرزمین 

 و در بلندمـدت  کنـد کمک بیشـتري مـی  انسجام ملی 
  د؟به ایجاد یک هویت ملی کمک نمایتواند  می
  

   مفاهیم، دیدگاهها و مبانی نظري
 معنـاي  بـه  ،ملـی  انسـجام و وحـدت  : انسجام ملـی 

 یـک  دهندة تشکیل اجزاي میان همبستگی و هماهنگی
ملـی   اجمـاع  اجتماعی است. انسـجام و  و سیاسی نظام

ه معناي توافق اعضاي یک جامعه در خصوص باورهـا،  ب
اجماع ملی به سه . است ها و هنجارهاي مشترك ارزش

اجماع حقـوقی و اجمـاع سیاسـی    عد اجماع فرهنگی،ب 
). 175: 1392و همکـاران،   شود (مسـعودنیا تفکیک می

انسجام ملی ریشه در انسجام اجتماعی در جامعه دارد. 
 میـان  ارتباطـات  و ونـدها پی بـر  نـاظر  اجتماعی انسجام
 و معـین هاي  کنش مبین و اجتماعیهاي  شبکه اعضاي

 اجتمـاعی  سـاختارهاي  درون در کنشگران از مشخصی

تـوان از طریــق   مــی اسـت. از ایـن رو، انســجام ملـی را   
هـاي   افزایش و تقویت تعامالت اجتماعی افراد در شبکه

اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه تقویـت  
 انسـجام  منفعـت  تـرین  مهم .)31: 1390(نیازي،  نمود
 بـا  عمیـق  یارتبـاط  کـه  است ملی امنیت ارتقاي ملی،

 بـا  مـردم  و سـو  یک از یکدیگر با مردم پیوند چگونگی
  .  )30: 1387(محرابی،  دارد دیگر سویی از حاکمیت

 کـاهش  باعث ملی انسجام و وحدت ضریب افزایش
هــاي  زمینــه و شــود مــی خــارجی و داخلــی تهدیــدات

. سـازد  می فراهم کشور پیشرفت و توسعه براي مناسبی
 مواجه مسئله این با کشورها از بسیاري دلیل، همین به

 قـومی،  عمیـق  و وسـیع  اختالفـات  وجود با که هستند
همگرایـی ملـی    کننـده  تضـعیف فرهنگی که  و مذهبی

 تهدیدکننـده هـاي   بحران بروز از توانمی چگونه است،
 را آن بــروز، صــورت در یــا و جلــوگیري ملــی انســجام
    .)108: 1390آبادي، کرد (قاسمی و ابراهیم مدیریت

 وحـدت  عناصر وها  مؤلفه خصوص در نظرانصاحب
 و گاهاً متفاوتی دارند. متنوعهاي  دیدگاه ملی انسجام و

 در مختلفـی  محورهـاي  پایه بر است ممکن ملی اتحاد
 و ذهنیـت  از محققـان  برخـی . بگیرد شکل جامعه یک
 فرهنگـی،  مشترك میراث تاریخی، مشترك گذشتسر

هـاي   مؤلفـه  زمـره  در را مشترك دین و مشترك هدف
 برخـی  و)  56 :1379 (تاجیـک،  داننـد  می ملی انسجام

 را زبـان  و جغرافیاییمحدودة  پرچم، فرهنگ، نیز دیگر
 شـمارند  مـی  بـر  ملی وحدت و انسجام عناصر عنوان به
آبـادي نیـز از   اهیم). قاسمی و ابر23 :1379 زیباکالم،(

انسجام و وحدت ملی بـه سـرزمین    دهنده شکلعناصر 
ك، زبان رسـمی مشـترك،   مشترك، دولت، دین مشتر

کنند (قاسـمی  تاریخ مشترك اشاره می آداب و رسوم و
 12در پژوهش دیگـري،  ). 111: 1390آبادي،  و ابراهیم

عامل مؤثر بر انسجام ملی شناسایی شده است. بنـا بـر   
پـژوهش در یـک جامعـه هـر چـه توسـعه       نتـایج ایـن   

اقتصادي، توسعه فرهنگـی، توسـعه آموزشـی، توسـعه     
ــت، مشــارکت    ــت دول ــی، محبوبی ــت مل سیاســی، هوی

گرایـی، برابـر   (دموکراسی)، ملـی  ساالري مردمسیاسی، 
شهروندان، رضـایت سیاسـی نخبگـان و زبـان رسـمی      
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تر باشند، همبستگی و انسجام ملی در آن جامعـه  قوي
  ).  35: 1388زاده، یرومندتر است (هرمزيبیشتر و ن
 مختلفـی  الگوهـاي : تقویت انسجام ملـی  الگوهاي

در جـوامعی   انسجام ملی و وحدت و تقویت ایجاد براي
 نظرانهاي گوناگون، توسط صاحب ها و قومیت با اقلیت

-مشـابه  چونهایی  به مدل توان می که است شده ارائه
ها گروه از ونیقان حمایت گرایی فرهنگی،کثرت سازي،

 انقیـاد کشـیدن   با جمعیت، انتقال اقلیت،هاي  و تشکل
 امتـزاج  و آمیـزي  هـم  درو  هاي مختلف اقلیت ها و گروه
  ).  97-94 :1378بین، جهان( کرد اشاره

پردازیم که  می در این مقاله به چهار سیاست عمده
اي از دنیا و در ساختارهاي متفـاوت   هر کدام در منطقه

انـد. اولـین سیاسـت،     نگی تجربـه شـده  اجتماعی و فره
و یا همانندسازي است که یکی از  سازيسیاست مشابه

به معناي فرایند  ،هاي ارتباطات فرهنگی و قومی سیاست
ها، الگوها و سبک زندگی گروه برتر توسط پذیرش ارزش
که در بطن  ، به شکلیاست هایی از جامعه اقوام و گروه

). 44 :1370روخانی، (سا گروه برتر جذب و هضم شوند
شناسی نشانگر تطابق گروههـاي  سازي در جامعهمشابه

که تفـاوت بـین   ت، به طوريمختلف اجتماعی با هم اس
سازي فردي و گروهی براي فهم جریان در سـطح  شبیه

). در این Leibold, 2006: 70-74اساسی است ( ،جامعه
 ،شـود در نظـام ارزشـی گـروه اقلیـت      سعی مـی  ،روش

که اختالفات فرهنگی و  نحوي به گیردصورت تغییراتی 
اي متجانس شکل گیـرد   ساختاري کاهش یابد و جامعه

)Yinger, 1985: 30ون در نظر گرفتن بد ،) و همه افراد
ها و حقوق قومی و گروهی تحت عنوان شهروند  ویژگی

و همه از حقـوق   گیرند قرارمورد توجه  ،از طرف دولت
). 53 :1385امیـري،   صـالحی گردنـد (  مند یکسان بهره

دلیـل مقاومـت اقلیـت و گـروه      تحقق این سیاسـت بـه  
و بـه روش دموکراتیـک    نیسـت  آمیـز میهمان مسالمت

و ایـن نـوع همانندسـازي یـک پروسـه       شود نمیانجام 
گیـرد و تحـت    طوالنی است که چند نسل را در بر مـی 

  ).75 :1387نوربخش، پذیر است (شرایطی امکان
ک و جداسازي و ایجـاد  سیاست دوم سیاست تفکی

 دهنـده  نشـان » جامعـه مـوازي  «جامعه مـوازي اسـت.   
تناسب نـدارد.   ،چیزي است که با قانون جامعه اکثریت

در این سیاست گروه اقلیـت و گـروه اکثریـت، هـر دو     
خواهان حفظ جامعه و فرهنـگ جـداي خـود هسـتند.     
جامعه مـوازي حرکـت بـه سـوي فرهنـگ رادیکـال را       

غلـب بـه عنـوان مفهـوم جنـگ      کنـد؛ لـذا ا   تسهیل می
    ).75 :1387نوربخش، رود ( سیاسی به کار می

-یـک پـارچگی اسـت.   سیاست سوم سیاسـت یـک  
بـودن اجـزا و    باهمدر علوم اجتماعی به معنی پارچگی 

پارچگی به معنی اعضا در یک کل یا سیستم است. یک
تالش براي انتقال زبان و فرهنـگ موجـود جامعـه بـه     

یت جامعه به منظـور جلـوگیري از   اقوام و گروههاي اقل
موجـود  خوانی با جامعۀ ایجاد جامعه موازي و ایجاد هم

است. در این سیاست از فرهنگ غالب جامعه و فرهنگ 
 شـدن  مطرحگردد، اما از  اکثریت به شدت محافظت می

در ایــن  شــود. هــاي دیگــر نیــز اســتقبال مــی فرهنــگ
ــت    ــاي اقلی ــین گروهه ــل ب ــوالً تعام ــارچوب معم  ،چ

آمیز اسـت و در محـدوده ترتیبـات حقـوقی و     لمتمسا
کنـد،  نهادي که حقوق اقلیت و اکثریت را تضمین مـی 

پذیرد. بنابراین همزیستی مبتنی بر صـیانت  صورت می
و حفظ حقوق اقلیت و نه استحاله فرهنگی در فرهنگ 

  ).186 :1378(ابوطالبی،  استاکثریت 
و  آخرین سیاست در ارتباط با اقـوام  ،چند فرهنگی

ها و جوامع ناهمگون جهت دستیابی بـه انسـجام    اقلیت
اي  نشـانگر جامعـه  » جامعه چند فرهنگـی «ملی است. 

آل به وسـیله تنـوع فرهنگـی و    است که به صورت ایده
شود. فرهنگ در اینجـا بـه عنـوان     قومی نشان داده می

ه دنیاي زندگی روزمره و یا نظام سازمان دهنده فهمیـد 
چنـد فرهنگـی در    است. جامعۀشود و تنوع مشروع  می

گیـرد کـه جامعـه را     هایی قرار می و ایده ها نظریهبرابر 
بینند؛ لـذا تنـوع    یک جور و یک شکل (یونیفورمی) می

). Schulte, 2001کنند ( فرهنگی را یک خطر تلقی می
ــالی ــدگاهدر  کــه درح ــر، سیاســت    دی گروهــی دیگ

ــد بــه تقویــت  چنــدفرهنگی مــی و  ســاالري مــردمتوان
  لیسم اجتماعی کمک نماید.پلورا

منظور ایجاد همبسـتگی هنجـاري،    مدل مناسب به
فرهنگی و همبسـتگی ارتبـاطی نسـبت بـه فرهنـگ و      
هویت ایرانی یک مدل ترکیبی است؛ مدلی مبتنـی بـر   
ارتباطات میـان فرهنگـی و درون گروهـی کـه ضـمن      
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تواند موجب پویایی فرهنگی  تقویت همبستگی ملی می
هـا و   نگاه خوارانگارانه به قومیت سازي،و کاهش کلیشه

ترس و عدم اطمینان گردد که این رویکرد و سیاسـت،  
مبناي نظـري مقالـه حاضـر اسـت. از طرفـی برقـراري       

هـا در طـول    دغدغه ترین مهمیکی از  ،عدالت در جامعه
 در یکـی  عـدالت  و اخـالق  عامـل  دوتاریخ بوده اسـت.  

 و فـردي  حقـوق  تـأمین  در دیگري و خودسازي عرصه
 یـک  انسجام ملـی  و اتحاد بسترساز تواند می اجتماعی،

 جـوهرة  .)63: 1386باشـد (طـاهري وحـدتی،     جامعـه 
برابري به مفهـوم   .عدالت در جهان کنونی برابري است

ها جـداي از ملیـت، جـنس، نـژاد و      تساوي همه انسان
هــاي مــادي و معنــوي  مــذهب در اســتفاده از فرصــت

ي بر این اصل نهـاده  موجود در جامعه است. بنیاد برابر
ها به حسب گـوهر و ذات برابرنـد ... و    انسان«شده که: 

» انـد از این رو، دو گونه یـا چنـد گونـه آفریـده نشـده     
برابري آنگاه به طور جـد   ). اندیشۀ210 :1381(موحد، 

حق شناخته شـد. اگـر    مطرح گردید که انسان صاحبِ
محــق بــودن برخاســته از ذات انســان و الزم و ملــزوم  

هاي فیزیکی چون نـژاد،   نسانیت اوست، پس ناهمسانیا
تواند در حقوق انسانی وي مـؤثر افتـد   زبان و دین نمی

) و از همین رو است که تبعیض به 47 :1377، ژاکس(
معناي سلب حق اعضاي یـک گـروه بـراي اسـتفاده از     

هایی که در برابر دیگران گشوده اسـت (گیـدنز،    فرصت
1378: 263.(  

پارچگی و انسجامی ارتقاي یک تقویت و ضرورت
ملی در جوامـع چنـد    و انسجام اجماع: ملی در ایران

جامعه ایران نیز به  است.مواجه  هاییفرهنگی با چالش
صـاحب افتـراق از نظـر زبـانی،     هاي  دلیل زندگی گروه

 مذهبی و فرهنگـی از چنـین آسـیبی در امـان نیسـت     
ــوع هرچنــد .)152: 1392، و همکــاران (مســعودنیا  تن

 توانـد  مـی  ایـران  ماننـد  کشوري براي فرهنگی و قومی
 در کنـد،  فراهم کشور توسعه براي مناسبیهاي  فرصت

 و نـاامنی  مهـم  بسـترهاي  از یکـی  توانـد  می حال  عین
 جغرافیاي اینکه ویژه به رود؛ شمار به امنیتی تهدیدات
 اکثــر مرزنشــینی ماننــد ایرانــیهــاي  قومیــت سیاســی

 فرهنگـی هـاي   شـکاف  و مـذهبی،  و نـژادي هاي  اقلیت
 تحریــک و ورزيطمــع ســبب توانــد مــی هــا آن میــان

 در بیگانگـان  انگیـز فتنه حضور و استعمارگر کشورهاي
شود (مطلبی، ... و مذهبی اختالفات و قومیهاي  آشوب
1387 :16(.  

الگوي ملـت در کشـور ایـران ترکیبـی و نـامتوازن      
است؛ بدین صورت که بخش بزرگی از ملت، در یک یـا  

-این ویژگـی  و مشترك هستندد ویژگی و خصیصه چن
شــاکله اصــلی ملــت ایــران را تشــکیل  هــاي مشــترك

از ملت نیز بـه علـت دارا    تري کوچکدهند و بخش  می
بودن یک یا چند ویژگی با بخش اکثریت ملت تجانس 

تـر  هاي کوچـک  ندارند و در جایگاه اقلیت، اجزاء و پاره
ز نظـر سـطوح   ). اشـوند (همـان   یران قلمداد مـی ملت ا

توسعه نیز تمام مناطق کشور از سطح توسعه یکسـانی  
ها و مناطق کشور  برخوردار نبوده و سطح توسعه استان

ـ  ).8: 1391، و همکاران (سنگاچیان متفاوت هستند  هب
یافتگی از مناطق مرکزي ایـران  درجه توسعه که،نحوي

به طـوري کـه    ،شود به سمت حاشیه و مرزها کمتر می
یم سرزمین ایران را به سه منطقه جغرافیایی اگر بخواه

تقســیم کنــیم؛  اي و مــرزي مرکــزي، میــانی و حاشــیه
اي و مرزي از کمترین سـطوح توسـعه و    مناطق حاشیه

به طبـع آن از بـاالترین پتانسـیل تهدیـدات برخـوردار      
. عـالوه بـر   )15: 1390نژاد و همکاران، (حاتمی هستند

لیم آسـایش برخـوردار   این، ایران از پراکندگی باالي اق
است، یعنی اینکه منـاطق مختلـف از شـرایط متفـاوت     
محیطی (آب و هـوا، تغییـرات دمـایی در طـول سـال،      
نــزوالت جــوي، آلــودگی محیطــی و غیــره) برخــوردار 

که بعضی از مناطق از شرایط مناسب  نحوي بههستند. 
هاي  سکونت و زندگی برخوردار هستند، در مقابل پهنه

ین، از اقلیم آسایش مناسـبی برخـوردار   زیادي از سرزم
    .)156: 1390(تقوایی و وارثی،  نیستند

همچنین با توجه به الگوي نظام حکومتی در ایران 
ساخت و بسیط است، یعنی اینکه کلیه افـرادي  که تک

انـد از   پارچه و بسیط قرار گرفتهکه زیر لواي دولت یک
کننـد و یـک    یک قدرت سیاسی مرکـزي تبعیـت مـی   

ون اساسی در سراسر قلمرو این سـرزمین حکمرانـی   قان
گذاري قوانین عادي و عمـومی  کند، یک نهاد قانون می

زاده، نیا و وردي(حافظ کند کشور را وضع و تصویب می
. از این رو، کلیه آحـاد جامعـه از حکومـت    )47: 1388
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مرکزي انتظار دارند کـه در کلیـه رفتارهـاي حکومـت     
ــوه توز   ــه نح ــزي، از جمل ــدالت   مرک ــربازان، ع ــع س ی

جغرافیایی و اجتماعی رعایت شود. همچنـین سـاختار   
ــران از   ــز در ای ــت و الگــوي فضــایی آن نی ترکیبــی مل

هاي خاصی برخـوردار بـوده و در صـورت عـدم      ویژگی

، امکان فعال شـدن نیروهـاي   مسئلهتوجه کافی به این 
ــی  ــراهم م ــرا و گســلنده را ف ــذا الزم اســت  واگ آورد، ل

ح ملی به کـار گرفتـه شـود تـا عوامـل      تدابیري در سط
بخـش  واگرایی تضـعیف و عوامـل همگرایـی و وحـدت    

  ).198 :1381نیا، تقویت شوند (حافظ
 

  
 پـیش  و عناصـر  ینرتـ اساسـی  از یکـی : هویت ملـی 

 ملـی،  انسـجام  و وحدت به دستیابی هاي ضروريِ شرط
 و تعلـق  اساحسـ  نـوعی  ملی، هویت. است ملی هویت
 فرهنگـی  نمادهـاي  و رموز به جامعه یک اعضاي تعهد
 تـاریخ  و ادبیـات  دیـن،  زبان، ها،ارزش هنجارها، شامل

 دیگـر  از جامعـه  آن تمـایز  موجـب  کـه  اسـت  مشترك

شود. هویت ملی را بـه   می ملی انسجام تقویت و جوامع
هاي سنتی همچون مذهب، قوم و  معناي عبور از هویت

داننــد (ربــانی و  فراگیرتــر مــی هــاي قبیلــه بــه هویــت
). بـر ایـن اسـاس، هویـت ملـی      139: 1388همکاران، 

هویتی است که افراد به جاي اینکه خـود را بـر اسـاس    
اي بشناسند، بر مبناي تعلـق بـه    قبیله –تعلقات قومی 

هویت 
 ملی

اتخــاذ رویکــرد ارگانیــک در 
هـاي فرهنگـی   رابطه با الیـه 

هـاي  فرهنـگ جامعه و خرده
 اجتماعی   

 تقویت انسجام ملی

 حکومت

اتخــاذ رویکــرد مکــانیکی در 
هـاي فرهنگـی   رابطه با الیـه 

هـاي  فرهنـگ جامعه و خرده
 اجتماعی   

 تضعیف انسجام ملی

انسجام 
 ملی

 تاریخ مشترك

 زمینسر

 نظام سیاسی

 دین و مذهب

 زبان رسمی

 آداب و رسوم

 بستر تاریخی

بعد 
 جغرافیایی

 بعد سیاسی

 بعد دینی

 بعد فرهنگی

 بعد اجتماعی

 تقویت

 تضعیف

 ملی و هویت ملی انسجامرابطه   : 1 شکل
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ملتی خاص با جغرافیـایی مشـخص و نظـام حکـومتی     
چنـان   کننـد. هویـت ملـی بایـد آن     معین شناسایی می

 -یر باشد که تعارضی بـین هویـت اولیـه (فـردي     فراگ
قومی) و هویـت فراگیـر (ملـی) ایجـاد نکنـد. بـر ایـن        

تـوان وجـود ملـت خـاص، جغرافیـا و نظـام        اساس، می
حکومتی معین را ویژگـی اصـلی هویـت ملـی دانسـت      

). ارتباط بین انسجام ملی و هویت ملـی  1386(جوکار، 
و  به تصـویر کشـیده شـده اسـت (قاسـمی      1در شکل 

    .)116: 1390آبادي، ابراهیم
در تعریف ملت بر عوامل ذهنی تأکید  1ارنست رنان

گوید: ملت یعنی یک روح، اصل روحـی و   کند و می می
معنوي ... که در گذشته و در اکنـون وجـود دارد، کـه    
مســتلزم تملــک مشــترك میــراث گذشــته و دیگــري  
پذیرش کنونی آن است. تمایـل بـه زنـدگی مشـترك،     

طور مشاع به مردم  وري از میراثی که بهدامه بهرهارادة ا
رسیده است. ملت، یعنـی یـک همبسـتگی بـزرگ، بـر      
اساس گذشته استوار که در زمان حـال نیـز محسـوس    

ــت ( ــت و  Renan, 1991:41اس ــوم مل ــروزه مفه ). ام
شـهروند و حتـی طبقـه اجتمــاعی، کـه ریشـه در امــر      

 معــهاقتصــادي دارد، اولویــت یافتــه و در تحقیقــات جا
شناختی مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. بـه عبـارتی        

تر از تعلقات قومی است (بیدل و تعلقات اجتماعی مهم
). منظور از تعلق آن اسـت کـه   33: 1391محمودزاده، 

در میان گروههاي انسانی، هر فـردي از لحـاظ ذهنـی    
هــا  دانـد و از طریــق آن  هــا مــی خـود را متعلــق بـه آن  

کـل انسـانیت مشـخص کـرد      توان جایگـاه او را در  می
  ).24-25: 1384(برتون، 

  
  روش تحقیق

و باتوجـه بـه    اسـت پـژوهش کـاربردي    ایـن  هدف
پـژوهش از   ایـن  موضوع تحقیـق، در  شناختۀماهیت نا

روش تحقیق آمیختـه اکتشـافی اسـتفاده شـده اسـت      
)Hesse-Biber, 2010: 187  در گام اول با اسـتفاده از .(

فـی سیاسـتی و بـر    تحقیق کیفی مبتنی بر تکنیـک دل 
 -اساس نتایج مصاحبه با خبرگان، کارکردهاي سیاسـی 

و تـأثیر   فرهنگی دوره نظام وظیفـه  -امنیتی، اجتماعی
                                                             
1. Ernest Renan 

شناسـایی شـد. در گـام دوم بـا      آنها بـر انسـجام ملـی   
استفاده از روش تحقیق کمی مبتنی بر تکنیـک دلفـی   

گـذاري دو رویکـرد توزیـع سـربازان در     کالسیک، تأثیر
و رویکــرد توزیـع ســربازان بــر اســاس   پهنـه ســرزمین 

مـورد   کمترین فاصله جغرافیایی بر ارتقاي انسجام ملی
از مصاحبه و مطالعه  پژوهشاین آزمون قرار گرفت. در 

نامـه در مرحلـه   کتابخانه در مرحله کیفی و از پرسـش 
ها اسـتفاده  عنوان ابزارهاي اصلی گردآوري داده می بهک

  شده است.  
 بینیپیش براي ساختار، ارايد فرآیندي روش دلفی

 پیمایشـی،  فراینـدهاي  طی در گیريتصمیم به کمک و
اسـت   گروهـی  اجمـاع  نهایت، در و اطالعات آوريجمع

)Kennedy, 2004: 504-511 .(ــالی ــه درح ــر ک  اکث
پاسـخ   »هسـت؟  چـه « سؤالسعی دارند به  هاپیمایش

 »باشـد؟  باید چه تواند؟ / می چه« سؤالدهند دلفی به 
از ایـن رو،   ).Powell, 2003: 376-382دهـد (  یپاسخ م

بـه منظـور   «تحقیـق ایـن اسـت کـه      اصلی ایـن  سؤال
 و پـراکنش  پارچگی و انسـجام ملـی، شـیوه   ارتقاي یک

وظیفـه چگونـه بایـد     نظـام  نیروهاي جغرافیایی توزیع
   .»باشد

 سیاستی کالسیک،: اصلی دستۀ سه روش دلفی به
 داراي کالسیک شود: دلفیمی بنديتقسیم تصمیمی و

(جهـت جلـوگیري از    متخصصـین  گمنامی مشخصات:
شـده،   کنتـرل  بـازخورد  افراد بـر روي یکـدیگر)،   تأثیر

؛ Chu, 2008( اسـت  اجمـاع  بـر  تمرکـز  و تحلیل کمی
Chamorro, 2012سـازي تسهیل ابزار سیاستی ). دلفی 

 بــودن متخصــص کالمــی اســت، هــاي آنداده و بــوده
ــدگانشــرکت ــه یدنرســ نیســت و الزم کنن ــاع  ب اجم

 انتخـاب  نهـایی در ایـن حالـت    هـدف  ضرورتی نـدارد. 
ایـن  در  ).Keeney, 2010اسـت (  سیاست ترینمناسب

ــی از روش ــق از ترکیب ــیک و  تحقی ــی کالس ــاي دلف ه
سیاستی استفاده شده است، به نحـوي کـه در مرحلـه    

 کارشناسـانۀ  نظـرات اول با انجام مصاحبه با خبرگـان،  
دو رویکــرد توزیــع ســربازان تــأثیرات در مــورد  هــا آن

در پهنـه   پراکنـدگی (رویکرد کمترین فاصله و رویکرد 
در گـام دوم   .دریافـت شـد   سرزمین) بر انسـجام ملـی  

اي نامـه نظرات خبرگان، پرسـش نقطه اساستحقیق بر 
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تري از خبرگان جهت رسیدن تنظیم و بین گروه بزرگ
   به اجماع توزیع گردید. 

ــژوهش ــن پ ــري داســاتید و  ،در ای انشــجویان دکت
سانی و اجتماعی به هاي علوم اندانشگاه تهران در رشته

. در انتخـاب ایـن   خبرگان تحقیق انتخاب شدند عنوان
ایـن دسـته از   کـه   فـرض بـر ایـن بـود     ،آمـاري  جامعۀ

مفاهیم و متغیرهاي تحقیق، انسجام  در زمینۀ خبرگان
امنیتـی،  -فرهنگـی و سیاسـی  -ملی و مباحث اجتماعی

که این امـر منجـر بـه افـزایش دقـت و       دارندتخصص 
براي این منظـور، در  گردد. هاي تحقیق میاعتبار یافته

نیمـه   مصـاحبۀ  تـن از خبرگـان   8فاز اول تحقیـق بـا   
در فـاز دوم تحقیـق، بـر     .ساختار یافته صورت پذیرفت

در فـــاز اول،  شـــده شناســـایی کارکردهـــاياســـاس 
 تید واسـا  نفـر از  45و بـین   شـد   تنظـیم اي پرسشنامه

بـه   دانشجویان دکتري دانشگاه تهـران توزیـع گردیـد.   
 ،K-S ها از آزمونها و آزمون فرضیهمنظور تحلیل داده

بـا   ايجملـه  آزمون دو و ايآزمون میانگین تک جامعه
  . استفاده شد SPSSافزار استفاده از نرم

. اسـت عمـده   پژوهش شامل دو بخـش نامۀ پرسش
رویکـرد کمتـرین    عایبمزایا و م هايپرسش بخش اول

فاصله جغرافیـایی در تعیـین محـل خـدمت سـربازان      
و  سـنجد مـی را (براساس نزدیکـی بـه محـل زنـدگی)     

نامـه مزایـاي رویکـرد پراکنـدگی در     پرسش دوم بخش

پهنه سرزمین در تعیین محل خدمت سربازان (توزیـع  
مشمولین در تمامی نقاط کشور بدون توجه بـه محـل   

نامـه  . بخش اول پرسشکندمی را بررسیزندگی آنان) 
کــه مزایــا و معایــب رویکــرد  اســتســوال  12شــامل 

کمترین فاصـله جغرافیـایی در تعیـین محـل خـدمت      
 -سـربازان از منظــر چهـار عامــل اقتصـادي، اجتمــاعی   

مـورد پرسـش    را امنیتـی و سیاسـی   -فرهنگی، دفاعی
سـوال   20شـامل   ،نامهدهد. بخش دوم پرسشقرار می

معایـب رویکـرد پراکنـدگی در پهنـه     که مزایـا و  ،است
از منظـر  را در تعیین محل خـدمت سـربازان    ،سرزمین

-فرهنگـی، دفـاعی   -چهار عامـل اقتصـادي، اجتمـاعی   
منظـور   . بـه دهدامنیتی و سیاسی مورد پرسش قرار می

اعتبـار   روشاز ، بـا اسـتفاده   نامهروایی پرسش سنجش
 ننامه مورد تأیید چند از نفـر متخصصـی  ، پرسشمحتوا

پایـایی  وسـیله آزمـون آلفـاي کرونبـاخ     ه ب قرار گرفت.
قرار گرفت که ضریب آلفـاي  سنجش نامه مورد  پرسش

و ضـریب   71/0بـا   نامه برابربخش اول پرسشکرونباخ 
 92/0آلفـاي کرونبـاخ بخـش اول پرسشـنامه برابـر بــا      

، بـا توجـه بـه اینکـه ضـریب      . بنـابراین محاسبه گردید
 7/0بـاالتر از   نامـه پرسـش  آلفاي کرونباخ هر دو بخش

از پایایی مورد قبولی برخوردار  نامهباشد، لذا پرسش می
نامه ارائه پرسش هايپرسشترکیب  1در جدول است. 

  شده است.
  

  نامهابعاد و روایی پرسش :1جدول 

  هاعامل                                 
  اقتصادي  سیاسی  امنیتی - دفاعی  فرهنگی - اجتماعی  نامه                   بخش پرسش

  3  2  5  3  رویکرد کمترین فاصله جغرافیایی
  -  5  6  8  رویکرد پراکندگی در پهنه سرزمین

  

  بحث اصلی
در گام اول تحقیق، : کیفی تحقیق هاي مرحلۀیافته

کیفـی مبتنـی بـر تکنیـک دلفـی       با استفاده از تحقیقِ
ــا و  سیاســتی،  ــه و مزای ــاي دوره نظــام وظیف کارکرده

ارتقـاي   توزیـع مشـمولین از جنبـۀ    معایب دو رویکـرد 

هـایی بـر اسـاس    شناسایی شـد و فرضـیه  انسجام ملی 
نتایج مصاحبه با خبرگان تدوین شد. براي تحلیل متن 

از تکنیک تحلیـل محتـوا اسـتفاده    مصاحبه با خبرگان 
. نتایج تحلیل محتواي مصاحبه با خبرگان در قالب شد

  ارائه شده است. 2جدول 
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  نتایج تحلیل مصاحبه با خبرگان :2دول ج
  توضیح  مقوله 

  اقتصادي
  گردد. وآمد مشمولین میتهاي رفهزینه باعث کاهش

  گردد. وآمد مشمولین می باعث کاهش سوانح و تصادفات در مسیر رفت
  یابد. ها کاهش می هاي نظام به دلیل عدم استقرار دائم مشمولین در پادگان  هزینه

  یامنیت- دفاعی

  توانند وظایف محوله را انجام دهند. به علت آشنا بودن سربازان با محیط جغرافیایی نزدیک محل زندگی خود، بهتر می
  مشمولین به دلیل حس تعلق بیشتر به منطقه جغرافیایی خویش دلسوزي بیشتري در قبال وظایف محوله دارند.

  زگار هستند.سربازان با آب و هواي منطقه نزدیک محل زندگی خود سا
  یابد.  فرهنگی کاهش می -تعارضات بین مشمولین به علت مشابهت قومیتی

قـوم  فرهنـگ و هـم  در برابـر اقـدامات غیرقـانونی افـراد هـم      ممکن است مشمولین به دلیل ترجیح قومیتی و فرهنگـی، 
  وشی نموده و گاهی همکاري نمایند.پ چشم

  اجتماعی
  هایشان بهتر است. ي زود به زود با خانوادههاروحیه سربازان به دلیل مالقات

  یابد. اخالقی مشمولین کاهش می -ها بر مشمولین، احتمال انحرافات اجتماعی دلیل افزایش نظارت خانواده به
  کنند. دلیل نزدیک بودن به خانواده احساس امنیت روانی می مشمولین به

  سیاسی

یافتـه،   زیرا گروهی از مشمولینی ساکن در مناطق مرزي و کمتـر توسـعه   ،ي عدالت بین مشمولین در تضاد استبا برقرار
  کنند.بایستی در محل پرخطري و با امکانات کمتري خدمت 

پوشی  قوم چشمفرهنگ و همدلیل ترجیح قومیتی و فرهنگی، در برابر اقدامات غیرقانونی افراد هم ممکن است مشمولین به
  أثیر منفی بر انسجام ملی)نموده و گاهی همکاري نمایند. (ت

-اجتماعی 
  فرهنگی

  گردد.  هاي اقوام مختلف) می  باعث افزایش پذیرش تنوع قومیتی، فرهنگی و مذهبی (کنار آمدن، ظرفیت
  گردد.باعث افزایش آشنایی مشمولین بافرهنگ سایر مناطق کشور می

  گردد.باعث تقریب مذاهب می
  شود. ه سایر مناطق کشور میباعث کاهش احساس بیگانگی نسبت ب

  گردد. هاي مختلف به دلیل تعامالت نزدیک در حین خدمت می  باعث افزایش اعتماد بین مشمولین از قومیت
  گردد.باعث افزایش تعامالت و امتزاج فرهنگی (ازدواج و...) می

ها و اقوام مختلف  ن بین فرهنگ...) در پهنه سرزمیهاي اجتماعی (شبکه دوستان و شبکهگیري و تقویت باعث شکل
  گردد.  می

  گردد. باعث افزایش سرمایه اجتماعی می

  سیاسی

  شود. باعث افزایش حس تعلق به تمامی مناطق کشور می
  شود.دوستانه میباعث افزایش تمایالت میهن 
  شود.باعث تقویت هویت ملی می

دلیل  گردد. (به ر مناطق مختلف کشور میاي و زیرساختی دههاي توسعهاي منفی نسبت به تبعیض  باعث کاهش نگرش
  آشنا شدن با واقعیات سایر مناطق)

  گردد.گرایی ملی میفرهنگی و افزایش هم - هاي قومیتی باعث کاهش واگرایی

 - دفاعی
  امنیتی

  گردد.پذیري در قبال تمامی نقاط کشور میباعث افزایش حس مسئولیت
  گردد.ها و تهدیدهاي مناطق مختلف کشور می، فرصتها، ضعفهاباعث آشنایی با قوت

  شود. ها و اقشار در حفظ تمامیت سرزمین می باعث افزایش مشارکت همه قومیت
  با راهبردهاي آمایش سرزمین، به ویژه ارتقاء آمایش دفاعی، هم راستا است. 

سیجی) در زمان وقوع بحران به دلیل شناخت بهتر باعث واکنش سریع و مطلوب نیروهاي وظیفه ذخیره و مردمی (ب
  گردد.مناطق مختلف کشور می

  گردد.باعث شناخت تهدیدات غالب در مناطق مختلف کشور می
  
هاي تحقیق ساس تحلیل مصاحبه با خبرگان، فرضیهبرا

  به شرح زیر تدوین شدند:
  :رویکرد کمترین فاصله جغرافیاییالف) 
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جغرافیـایی در تعیـین محـل    رویکرد کمترین فاصـله   - 
خدمت سربازان از نظر عامل اقتصادي باعـث کـاهش   

 شود. هاي اقتصادي مشمولین و نظام میهزینه
رویکرد کمترین فاصـله جغرافیـایی در تعیـین محـل      - 

خدمت سربازان از نظـر عامـل اجتمـاعی، در تقویـت     
 روحیه سربازان و کاهش بزهکاري تأثیر مثتبی دارد.

صله جغرافیایی در تعیین محل رویکرد کمترین فا -
امنیتی داراي -خدمت سربازان از نظر عامل دفاعی

 مزایایی است.
رویکرد کمترین فاصله جغرافیایی در تعیین محـل   -

 خدمت سربازان تأثیر منفی بر عامل سیاسی دارد.
  سرزمین: ب) رویکرد پراکندگی در پهنۀ

رویکــرد پراکنــدگی در پهنــه ســرزمین در تعیــین  -
ربازان باعث افزایش انسجام ملـی از  محل خدمت س

 گردد.فرهنگی می -طریق تقویت عوامل اجتماعی
رویکــرد پراکنــدگی در پهنــه ســرزمین در تعیــین  -

محل خدمت سربازان باعث افزایش انسجام ملـی از  
 گردد.امنیتی می -طریق تقویت عوامل دفاعی

رویکــرد پراکنــدگی در پهنــه ســرزمین در تعیــین  -
باعث افزایش انسجام ملـی از  محل خدمت سربازان 

 گردد.طریق تقویت عوامل سیاسی می
  

  هاي مرحله کمی تحقیقیافته
رویکـرد کمتـرین   هاي مربوط بـه  آزمون فرضیه

مزایـا و معایـب    ،در ایـن بخـش  : فاصله جغرافیـایی 
رویکرد کمتـرین فاصـله جغرافیـایی در تعیـین محـل      

 بـه منظـور   گیرد.خدمت سربازان مورد بررسی قرار می
-ها، ابتدا میانتخاب آزمون مناسب براي آزمون فرضیه

باید از توزیع آماري متغیرهاي تحقیق اطمینان حاصل 
هـاي  شود. براي آزمون نرمال بودن توزیع نمرات عامـل 

 -نامه، از آزمـون کولومـوگراف  استخراج شده از پرسش
  استفاده شد.   KSاسمیرنوف 

  

  هاي تحقیقعامل نتایج آزمون نرمال بودن نمرات -3 جدول
  سیاسی  دفاعی -امنیتی  اجتماعی  اقتصادي  عامل

  74/1  28/3  96/3  16/4  میانگین
  42/0  45/0  68/0  56/0  انحراف معیار

  sig(  003/0  038/0  007/0  000/0داري (معنی
  غیرنرمال  غیرنرمال  غیرنرمال  غیرنرمال  توزیع آماري

  

ـ ، KS با توجه به نتـایج بدسـت آمـده از آزمـون      هب
 نرمال بـودن توزیـع ایـن متغیرهـا از آزمـون      غیردلیل 

اي، جهت آزمون فرضیات جمله ناپارامتریک، آزمون دو
  .  شودمیاستفاده  متغیرهامرتبط به این 

ایـن  هـاي  ه به این که بـراي آزمـون فرضـیه   با توج
استفاده شـده اسـت و    SPSSافزار آماري  تحقیق از نرم

زار در نتـایح آزمـون دو   افـ با عنایت به این که این نـرم 
کند؛ لـذا   ) آن را ارائه میsigداري ( اي، عدد معنیجمله

) کمتر از sigداري ( ها هرگاه عدد معنیدر نتایج تحلیل
باشد بیـانگر رد شـدن فرضـیه صـفر و تأییـد       درصد 5

باشــد (مــؤمنی و فعــال قیــومی، مــی یه تحقیــقفرضــ
1389(.    
  

هـاي اول،  ضـیه )، فر4با توجه به نتایج آزمون (جـدول  
شــوند و فرضــیه ســوم رد دوم و چهــارم پذیرفتــه مــی

  شود.   می
  

هاي مربوط به رویکـرد پراکنـدگی   آزمون فرضیه
در ایـن بخـش، مزایـاي رویکـرد     : در پهنه سـرزمین 

پراکندگی در پهنه سرزمین در تعیـین محـل خـدمت    
سربازان (توزیع مشمولین در تمامی نقاط کشور بـدون  

گیرد. آنان) مورد بررسی قرار میتوجه به محل زندگی 
هـاي  براي آزمـون نرمـال بـودن توزیـع نمـرات عامـل      

 -نامه، از آزمـون کولومـوگراف  استخراج شده از پرسش
   همانند بخش قبل استفاده شد. KSاسمیرنوف 
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 هاي مرتبط با رویکرد کمترین فاصلهنتایج آزمون فرضیه -4جدول 
  آزمون نتیجه  Sig  مشاهده شده نسبت  تعداد    فرضیه

  96/0  43  3تر از بزرگ  پذیرش فرضیه  000/0  04/0  2  3تر از کوچک   اولفرضیه 

  93/0  42  3تر از بزرگ  پذیرش فرضیه  000/0  07/0  3  3تر از کوچک  دوم فرضیه 

  58/0  26  3تر از بزرگ  رد فرضیه  371/0  42/0  19  3تر از کوچک  سوم فرضیه 

  چهارم فرضیه 
  00/1  45  3ر از تکوچک

  00/0  0  3تر از بزرگ  پذیرش فرضیه  000/0
  

  هاي تحقیقنتایج آزمون نرمال بودن نمرات عامل - 5 جدول
  سیاسی  دفاعی - امنیتی  فرهنگی - اجتماعی  

  90/3  10/4  00/4  میانگین
  67/0  53/0  52/0  انحراف معیار

  sig(  000/0  003/0  131/0داري (معنی
  نرمال  غیرنرمال  الغیرنرم  توزیع آماري

  

بدلیل  ،KS دست آمده از آزمون هبا توجه به نتایج ب
ــالِ ــا غیرنرم ــع متغیره ــاعیتوزی ــی و  -ي اجتم فرهنگ

جهـت آزمــون   اياز آزمـون دوجملـه   دفـاعی  -امنیتـی 
بـا  و  شـود. فرضیات مرتبط به این متغیرها استفاده می

 از آزمـون  متغیـر سیاسـی  توجه به نرمال بودن توزیـع  
اي، جهت بررسـی صـحت   نمونهتریک میانگین تکپارام

در  نمـاییم.  میفرضیه مرتبط به عامل سیاسی استفاده 

اي، بـا توجـه بـه اینکـه در     نمونـه آزمون میانگین تـک 
اي  تحقیق از مقیاس لیکرت پنج گزینـه این نامه پرسش

در نظـر   3استفاده شده است، مقدار آزمون را برابـر بـا   
آیـا میـانگین متغیـر مـورد      شود که گرفته و آزمون می

هست یا نـه. حـال اگـر مقـدار میـانگین       3نظر برابر با 
  شود.  باشد فرضیه تحقیق پذیرفته می 3تر از بیش

  

  هاي پنجم و ششمنتایج آزمون فرضیه -6جدول 

  آزمون نتیجه  sig  نسبت مشاهده شده  تعداد    متغیر

  00/1  45  3تر از بزرگ  پذیرش فرضیه  000/0  00/0  0  3تر از کوچک  فرضیه پنجم

  96/0  43  3تر از بزرگ  پذیرش فرضیه  000/0  04/0  2  3تر از کوچک  فرضیه ششم
  

 بـراي دو فرضـیه پـنجم و ششـم،     با توجه به اینکه
کمتر اسـت، بنـابراین فـرض     05/0از داري سطح معنی

دلیل آنکه نسبتهاي  شود. بهرد می 5/0برابري نسبت با 

بیشــتر  5/0از  3تـر از  گــروه بـزرگ مشـاهده شـده در   
تحقیــق  هــاي پــنجم و ششــماســت، بنــابراین فرضــیه

   شوند.پذیرفته می
  

  هفتم نتایج آزمون فرضیه -7 جدول
  ي آزموننتیجه  3حد پایین منهاي   3حد باال منهاي   T sig  میانگین  فرضیه

  پذیرش فرضیه  70/0  10/1  000/0  00/9  9/3  فرضیه هفتم
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 تایج تحقیقن -8جدول 

آزمون  نتیجه  فرضیه  رویکرد
  فرضیه

  تأثیر بر 
  انسجام ملی

کمترین فاصله 
  جغرافیایی

هـاي   در تعیین محل خدمت سربازان از نظر عامل اقتصادي باعث کاهش هزینه
  تأثیربی  تأیید فرضیه  شود.اقتصادي مشمولین و نظام می

تقویـت روحیـه    در تعیین محل خـدمت سـربازان از نظـر عامـل اجتمـاعی، در     
  تأثیربی  تأیید فرضیه  سربازان و کاهش بزهکاري تأثیر مثتبی دارد.

  تأثیر منفی  تأیید فرضیه  در تعیین محل خدمت سربازان تأثیر منفی بر عامل سیاسی دارد.
  تأثیربی  رد فرضیه  امنیتی داراي مزایایی است.-در تعیین محل خدمت سربازان از نظر عامل دفاعی

در پهنه  پراکندگی
  سرزمین

در تعیین محل خدمت سربازان باعث افـزایش انسـجام ملـی از طریـق تقویـت      
  تأثیر مثبت  تأیید فرضیه  گردد.فرهنگی می -عوامل اجتماعی

در تعیین محل خدمت سربازان باعث افـزایش انسـجام ملـی از طریـق تقویـت      
  تأثیر مثبت  تأیید فرضیه  گردد.امنیتی می -عوامل دفاعی

 تقویـت  طریـق  از ملـی  انسـجام  افـزایش  باعث سربازان خدمت محل عیینت در
  تأثیر مثبت  تأیید فرضیه  .گرددمی سیاسی عوامل

  
کمتـر   05/0از  داريبا توجه به اینکه سـطح معنـی  

شـود، و بـا توجـه بـه     است، بنابراین فرض صفر رد می
باشـند، از ایـن   اینکه حد باال و پایین هر دو مثبت مـی 

ــانگی ــزرگ رو، می ــی ب ــر سیاس ــر از ن متغی ــت،  3ت اس
   شود. می پذیرفته هفتمفرضیه بنابراین، 

  
  گیريو نتیجه بنديجمع

 نرویکـرد کمتـری  پـژوهش،  هـاي   با توجه به یافتـه 
و اجتمـاعی   از نظر عوامـل اقتصـادي   جغرافیایی فاصلۀ

از نظـر   ،مدتی به همراه دارد. این رویکـرد  مزایاي کوتاه
 هــايجــویی در هزینـه فهعوامـل اقتصـادي باعــث صـر   

گـردد. همچنـین از نظـر عوامـل      مـی  مشمولین و نظام
 .دشوهاي اجتماعی میباعث کاهش بزهکاري اجتماعی

رویکرد کمترین فاصـله جغرافیـایی از نظـر عوامـل      اما
برقراري  سیاسی معایبی دارد، از جمله این معایب عدم

 ،مشـمولین  دارد،احتمال و  عدالت بین مشمولین است
فرهنگی را بر امنیت ملـی تـرجیح    -یحات قومیتیترج

هاي سیاسـی  دهند؛ که این مسائل در بلندمدت هزینه
بـا توجـه بـه     ایـن رویکـرد  دارد. همچنـین  براي نظـام  

مزایـایی  امنیتی  -از نظر عوامل دفاعی نظرات خبرگان،
    به همراه ندارد.

رویکرد پراکندگی در  ،پژوهشهاي  با توجه به یافته
فرهنگـی بـا    -ن از نظـر عوامـل اجتمـاعی   پهنه سرزمی

توجه به عوامل تقویت پذیرش تنوع قومیتی، فرهنگـی  

و مذهبی (تقریب مذاهب)، کـاهش احسـاس بیگـانگی    
یش اعتمـاد بـین   نسبت به سـایر منـاطق کشـور، افـزا    

قومیتی مختلف، افزایش تعـامالت   مشمولین با پیشینۀ
هـاي   گیـري و تقویـت شـبکه   و امتزاج فرهنگی، شـکل 

جتمـاعی و در نتیجــه افــزایش ســرمایه اجتمــاعی بــه  ا
 پــارچگی و انســجام ملــی کمــک شــایانیتقویــت یــک

 -کند. همچنین این رویکرد از منظر عوامـل دفـاعی   می
افـزایش مشـارکت همـه    امنیتی بـا توجـه بـه عوامـل     

ها و اقشار در حفظ تمامیت سرزمین، سازگاري قومیت
تقـاي آمـایش   آمایش سرزمین از جمله ارهاي  با برنامه

دفاعی کشور، افزایش آشنایی مشمولین با نقاط قـوت،  
و تهدیدهاي منـاطق مختلـف کشـور،    ها  ضعف، فرصت

پـذیري در قبـال تمـامی پهنـه     افزایش حس مسئولیت
شناخت تهدیـدات غالـب منـاطق     در نهایتسرزمین و 

 پارچگی و انسجام ملـی مختلف کشور باعث تقویت یک
  گردد.  می

از نظـر عوامـل   سرزمین  ۀدر پهن پراکندگیرویکرد 
از طریق افزایش حس تعلق به تمـامی منـاطق   سیاسی 

تقویـت هویـت   دوسـتانه،  کشور، افزایش تمایالت میهن
هـاي  هاي منفی نسبت بـه تبعـیض  ملی، کاهش نگرش

ــف کشــور،  توســعه ــاطق مختل ــاختی در من اي و زیرس
ــی ــاهش واگرای ــومیتیک ــاي ق ــزایش -ه ــی و اف فرهنگ

  گردد. می نجر به تقویت انسجام ملیگرایی ملی م هم
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توان گفـت   می طورکلی با توجه به نتایج تحقیق، به
در مقایســه بــا رویکــرد  رویکــرد کمتــرین فاصــله کــه

 بــا توجــه بــه سـرزمین،  راکنـدگی ســربازان در پهنــۀ پ
ــران (   ــور ای ــاص کش ــرایط خ ــت ش ــود قومی ــا  وج و ه

هـاي   مختلـف در داخـل کشـور، نـابرابري    هاي  فرهنگ
فضــایی، تفــاوت در میــزان تهدیــدات در  -جغرافیــایی

اهــداف  در راســتايتوانــد و...) نمــی منــاطق مختلــف،
ــه    ــران از جمل ــوري اســالمی ای ــام جمه ــدت نظ بلندم

وازن متـ  توسـعۀ جغرافیایی،  -برقراري عدالت اجتماعی
تقویــت  سـرانجام و  فضـایی، آمـایش دفـاعی سـرزمین    

 8در جــدول  .یکپــارچگی و انســجام ملــی قــرار گیــرد
اي از نتــایج تحقیــق ارائــه شــده و دو رویکــرد صــهخال

کمترین فاصله جغرافیایی و رویکرد پراکندگی در پهنه 
سرزمین از جنبه تأثیرگذاري بر انسجام ملـی مقایسـه   

  اند.شده
  

  پیشنهادها
با توجه به نوع سیستم توزیع سربازان  نحوة

و شرایط خاص  حکومتی در ایران (بسیط و متمرکز)
چرا بر امنیت ملی تأثیرگذار است،  ،انجغرافیایی ایر

 متفاوت جغرافیایی سه منطقۀ شامل که کشور ایران
که و ایناست، اي و مرزي مرکزي، میانی و حاشیه

جزء مناطق پرخطر و  ،اي و مرزي کشوربخش حاشیه
ها و در تأیید یافته .از جنبه امنیتی است ترتوسعهکم

 ر تأثیر مثبتهاي تحقیق مبنی بنتایج آزمون فرضیه
بر تقویت  رویکرد پراکندگی سربازان در پهنه سرزمین

تن  14توان به حادثه دلخراش شهادت  می انسجام ملی
از سربازان در منطقه سروان سیستان و بلوچستان در 

 نفر از 12اشاره کرد، که بیش از  1392آبان ماه سال 
نویسندگان بودند.  هاي خراساناین شهدا از استان

 ،ضمن محکوم کردن این عملیات تروریستیمقاله 
رویکرد پراکندگی سربازان در  اگر معتقد هستند که

این  نحوي کههگرفت بسرزمین مد نظر قرار می پهنۀ
بودند، باعث  اقصی نقاط کشور می متعلق بهشهدا 

 طلبی، استکبارستیزي و میهنتقویت حس شهادت
شد  دوستی در بین تمامی اقوام و اقشاري مردمی می

صورت مستقیم و غیرمستقیم بر ارتقاي  هب این امر که

از این رو،  .رچگی ملی تأثیرگذار بودپاانسجام و یک
شود در توزیع سربازان تلفیقی از هر دو پیشنهاد می

گذاران قرار رویکرد توزیع سربازان مد نظر سیاست
رویکرد  نحوي که با توجه به شرایط مشمولینهگیرد، ب

   شود. مناسب انتخاب
  

  منابع
-هایی چند درباره یـک دیدگاه« .1379ابوطالبی، علی،  .1

، ترجمـه مجتبـی مقصـودي،    »پارچگی و وحـدت ملـی  
  .تهران ،3 و 2لعات ملی، شماره فصلنامه مطا

، ترجمـه ناصـر   »شناسی سیاسیقوم« .1384برتون، ر.  .2
  .، تهرانفکوهی، نشر نی

 سـی برر« .1391، اکبـر  علـی ، محمودزاده، پرینازبیدل،  .3
 آن رابطـۀ  و ایران جامعه به مردم اجتماعی تعلق میزان

 شـهر  مـوردي  مطالعـه  فردگرایی؛ و اجتماعی اعتماد با
 پـنجم،  دوره ،ایران فرهنگی تحقیقات ، فصلنامه»مشهد
  .تهران ،2 شماره

پوراصــغر ســنگاچیان، فــرزام، صــالحی، اســماعیل،      .4
-ســنجش ســطح توســعه .1391دینــارودي، مرتضــی، 

 هاي کشور ایران با رویکرد تحلیل عاملی،یافتگی، استان
پژوهشی آمـایش سـرزمین، دوره چهـارم،    -مجله علمی
 .قم شماره دوم،

اجتمـاعی   میزگـرد وفـاق  « .1379 محمدرضا، تاجیک، .5
  .تهران، 3 و 2 شماره ملی، مطالعات ، فصلنامه)»2(

 تحلیـل « .1390حمیدرضـا،   تقوایی، مسـعود، وارثـی،   .6
 هـاي ، پژوهش»ایران در ايهناحی يتوسعه هاينابرابري

  .تهران، 78 شماره انسانی، جغرافیاي
 و اجتماعی وفاق فرهنگ،«. 1378 داریوش، ،بین جهان .7

 ،6و  5 شـماره  راهبـردي،  مطالعات ، فصلنامه»خشونت
  .تهران

بررسی سیاست خـارجی  « .1386، محمدصادقجوکار،  .8
ــه  ــا و گســترش تجزی ــران آمریک ــومی در ای ــی ق ، »طلب

www.rooznamak.bloyfa.com.  
نژاد، حسین، ابوبکري، طـاهر، احمـدي، افسـانه،    حاتمی .9

ــب ــته، نای ــه ســنجش« .1390زاده، فرش ــعه درج  توس
 :موردي مطالعه( ایران مرزي مناطق در صنعتی یافتگی
 اسـتان  جنـوبی  هـاي  شهرسـتان  کشـور،  غـرب  شمال

 شهري، ریزيبرنامه و پژوهش ، مجله»)غربی آذربایجان
  .مرودشت م،شش شماره دوم، سال
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ــافظ .10 ــا، ح ــا، محمدرض ــی «. 1381نی ــاي سیاس جغرافی
  .نشر سمت، تهران، »ایران

 رابطۀ« .1388له، زاده، رضاانیا، محمدرضا، ورديحافظ .11
 بررسـی : ملـی  همبسـتگی  بسـیط بـا   سیاسـی  سیستم
 پـنجم،  سـال  سیاسی، علوم ، پژوهشنامه»ایران موردي
  .تهران اول، شماره

بهجـت، حاجیـانی، ابـراهیم،    خواستی،  ربانی، علی، یزد .12
 و ملـی  هویـت  رابطـه «. 1388، علـی  حسـین میرزایی، 
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