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Abstract 

In this research, the factors and bases of tendency to Takfiri groups are examined and 
empirically tested in the southern regions of Kerman province. The research method for 
collecting data is quantitative in which questionnaire is used to collect the required 
data. The statistical population of the study consists the citizens of southern regions of 
Kerman province. The sample size is 384 people using the Cochran formula and the 
sampling method is randomized population size. The research data are analysed using 
descriptive and inferential statistics based on SPSS statistical software. The research 
hypothesis is that synchronization and synergy of the effects of individual, national and 
transnational factors and bases have increased the tendency to Takfiri groups in the 
south of Kerman. The findings of the research show that, while there is difference 
between the individual, national and transnational level factors and bases, there is a 
positive and significant relationship between those and tendency to Takfiri groups in 
south of Kerman. The results of regression analysis show that the national level factors 
have the most significant effect on the tendency to Takfiri groups, and the transnational 
and individual level factors and bases are in the next category. 
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 ؛یریتکف یهابه گروه شیگرا هاینهیعوامل و زم
 استان کرمان  یمنا ج ونوب یمورد یبررس

 چکیده
و  ی اسمتان کرممان ممورد بررسم ی در منماطق جنموب یريتکف یهابه گروه  شیگرا  یهانهيپژوهش زم  نیدر ا

از  ازيمنممورد  یهماداده یآورجممع  یبوده و بمرا  ی . روش پژوهش از نوع کمّرديگی قرار م  ی آزمون تجرب
. حج  نمونه تشامل شهروندان جنوب استان کرمان اس  قيتحق  یپرسشنامه استفاده شده است. جامعه آمار

 یهما. دادهباشمدی مم  تيمتناسب با جمع  ی تصادف   ،یريگنمونه  وهينفر و ش  384با استفاده از فرمول کوکران  
 هیمورد تجز ی و استنباط ی فيتوص  یآمار  یهاو با استفاده از روش  Spss  یافزار آمارپژوهش با کمک نرم

 ،یفمرد یهانهيعوامل و زم ريتأث یی افزاه  و  ی است که همزمان  نیپژوهش ا  ية. فرضرنديگی قرار م  ليو تحل
 یهماافتمهیدر جنوب استان کرممان شمده اسمت.  یريتکف یهابه گروه شیگرا شیباعث افزا  ی و فرامل  ی مل

هممه آنهما  نيب ،ی و فرامل ی مل ،یعوامل سطح فرد ريتأث انيتفاوت م نياز آن است که در ع  ی پژوهش حاک
 ليمتحل جیمثبمت و معنمادار وجمود دارد. نتما  ةاستان کرمان رابط   بدر جنو  یريتکف  یهابه گروه  شیو گرا
را  یريمتکف یهمابمه گمروه شیمعنادار بر گمرا ريتأث  نیشتريب  ی که عوامل سطح مل  دهدی نشان م  ی ونيرگرس

 . رنديگی قرار م یبعد یهادر رده یو فرد ی سطح فرامل یهانهيدارند و عوامل و زم

 .رانیجنوب کرمان، ا  ،گراییافراط سم،یترور ،یریتکف  یهاگروه  واژگان کلیدی:

  :نویسنده مسئولrezakhalili1@khu.ac.ir

ی ل ی رضا خل 

https://orcid.org/0000-

0003-1279-8737

رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم  یاسیگروه علوم س  اریاستاد

  ي نصر   ر ی قد 
https://orcid.org/0000-

0003-3525-7220

رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم  یاسیگروه علوم س اریدانش

افشان سلمان دست 
https://orcid.org/0000-

0003-2420-7076

رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم یاسیآموخته کارشناس ارشد علوم سدانش



11 |  و همکاران  خلیلی  | ...  ي مورد  یبررس ؛ ي ر یکفت  يهابه گروه ش یگرا ي ها نهیعوامل و زم 

 مقدمه

این  تاریخ  در  ریشه   و  است  اسالمی   فرهنگ  در  بومی  بافت  از   برخاسته  اصطالحی  تکفير
باشد،   داشته  ویژه  اهميتی  هوممف  این   اخير  سده  در  تا  شده  موجب  آنچه.  دارد  فرهنگ
را   خود  ک دست  یا  بوده  آن   تاریخی  معنای  از  مصداقی  که   است  نوظهور  هایجریان

از   امت  به ادعای خودشان، خروج  تکفيری  یهاگروه   هدف  .انددانستهمی  آن  از  مصداقی
بشریت  باشد می  آن   گرفتار  که  ذلتی  رهنمون کردن  هر    نجات   راه  و  هدایت  به   و  است؛ 

د است.چند  داشته  دنبال  به  دیگری  نتایج  عمل  تفکر  اصول   از  ر  تشکيل   به  توانمی  این 
 تکفير  و  آنان  همه  نهایی  هدف  و  به عنوان مطلوب  کلمه  تمام  معنای  به  اسالمی  حکومت
 د. اشاره کرها این گروه استفاده مورد مفاهي  ترینکليدی  و ترین رایج بعنوان
 به  معروف   ریگی   عبدالمجيد   سرکردگی   با   جندالل   گروه   دو   نيز   ایران   شرق   جنوب   در 

جيش   عبدالمالک  و  تکفيری   فاروقی   الدین صالح   رهبری   به   العدل ریگی  تمایالت  دارای 
 و  مرزبانان   از   تعدادی   و   کرده  حمله   کشور   شرقی  مرزهای   به   نوبت   چندین که   اند بوده 

 سيستان  استان   با   ی همجوار   دليل   به  کرمان  استان   جنوب   . اند کشته   را   سپاه   و   انتظامی   نيروهای 
 مرکز  شرقی  جنوب   کيلومتری   120  در   رمشک   دهستان )   استان   مرکز  با   دوری  و   بلوچستان   و 

 در  فنوج   شهرستان   مرکز   با   و   است   واقع   استان   مرکز   کيلومتری   550  و   گنج قلعه   شهرستان 
های تکفيری از جهات مختلف مستعد گرایش به گروه  دارد(،   فاصله  کيلومتر 100 بلوچستان
 مذهب  پيرو   تعدادی  آنها  کنار  در  اما  مذهب هستند   شيعه  اکثریت  منطقه  ساکنان این است.  
 کنند.زندگی می  رودبار   و  منوجان  گنج، قلعه   شهرستان  سه  در   که  سنی نيز وجود دارند  حنفی 

 از  ناحيه   این   مردم   معيشت  که  طوری   به   هستند،   این منطقه فقير  مردم   عموم  اقتصادی   نظر   از 
 انواع   و   پاکستانی   و   افغانی   اتباع   نظير   انسان   قاچاق   کاال،   قاچاق   و   روری دامپ   و   کشاورزی   راه 

می   مخدر   مواد   قاچاق   این  بر   دولت   ضعيف   کنترل   فرهنگی،   و   فکری   جمود   و   شودتامين 
گير ساکنين نيز در کنار مسائل و مشکالت مذکور، دامن   دیگر   معضالت   از   بسياری  و   منطقه

هابی و تکفيری در مناطق جنوبی استان کرمان همچنين گسترش خاموش افکار و   . آن است 
را  منطقه  این  در  سنی  و  شيعه  برخورد  پتانسيل  بلوچستان  و  سيستان  استان  با  همجواری  و 

 زابحران   عوامل   این   در واقع وجود  (. 89:  1396تشدید کرده است )دیوساالر و همکاران،  
ه و ضرورت پژوهشی جدی داد  منطقه افزایش  در  را   تکفيری   های گروه  به  گرایش  ی هازمينه 

در این زمينه را برجسته کرده است. 
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های تکفيری، پژوهشی که به صورت کمّی و  گروه راموني گسترده پ تقايبا وجود تحق 
ندارد وجود  بپردازد  کرمان  جنوب  در  تکفيرگرایی  پدیده  به  مسئله  .  دقيق  اساس  این  بر 

منطقه    هایوهگر  به  گرایش   هایزمينه  و  بررسی عواملمقاله    ن ی ااساسی   این  تکفيری در 
امنيت   اساسی  عنوان یک دغدغه  به  و ه   موجود  مطالعات  دليل ضعف  به  است که ه  
بررسی   از  سخن  وقتی  البته  است.  برخوردار  بسياری  کاربردی  و  نظری  اهميت  از  ملی 

به گروه عوامل و زمينه ميان  های گرایش  به  استان کرمان  مناطق جنوبی  های تکفيری در 
از شناساییآید  می لزومااین عوامل و زمينه  الزم است تأکيد شود که سخن گفتن  به    ها 

زمينه  آنها   به  پيوستن  منزله و  عوامل  از  واقع سخن گفتن  در  یا  نيست.  امکان  معنای  به  ها 
های تکفيری به معنای تحقق  احتمال وقوع این امر است، در صورتی که پيوستن به گروه

های احتمالی گرایش به  پرسش اصلی این است که زمينه  است. عملی این امکان یا احتمال  
 همزمانی   که  است  این   پژوهش   های تکفيری در جنوب استان کرمان چيست؟ فرضيةگروه 

به   احتمال گرایش   افزایش   باعث  فراملی  و  ملی  فردی،  هایزمينه  و  عوامل  تأثير  افزاییه   و
این اساس، هدف مقاله بررسی    بر.  است  شده  کرمان  استان  جنوب  در  تکفيری  هایگروه 

های تکفيری در جنوب استان کرمان با استفاده از روش  های گرایش به گروهدقيق زمينه
کمّی و سنجش دقيق نظر مردم منطقه از طریق پرسشنامه است. برای دستيابی به این هدف  
ب گرایش  ميزان  سنجش  برای  چارچوبی  ارائه  و  نظری  مبانی  انتقادی  بررسی  به  ه  ابتدا 

می گروه  پرداخته  تکفيری  روشهای  چارچوب  تبيين  به  سپس  توصيف  شود،  و  شناختی 
نيز دادهمتغيرهای زمينه پایان  پرداخته و در  مبنای تکنيکای  بر  پژوهش  های آماری  های 

گيرند.توصيفی و استنباطی مورد تجزیه و تحليل قرار می

 ها و نظریات دگاههای گرایش به خشونت، تکفیر و ترور؛ دیعوامل و زمینه
ریشه و  برای  عوامل  شناخت  و  عام  صورت  به  ترور  و  تکفير  خشونت،  به  گرایش  یابی 

های بسياری  های تکفيری به صورت خاص، مقاالت و کتاب گيری گروههای شکلزمينه
ها را درگير  ها و رسانه ها، دولتها، ملتنوشته شده است و بخش اعظ  فکر و رفتار گروه

رسد که حتی  اما همچنان این موضوع به قدری پيچيده و مبه  به نظر می  خود کرده است
توان علتی قاطع، مشخص و  یابی آن؛ هنوز نمی یابی و ریشهها تالش برای علتبعد از سال

به   اتکا  با  خشونت  و  ترور  که  است  حالی  در  این  کرد.  ذکر  آن  درباره  توافق  مورد 
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مختلفی را از شرق تا غرب به چالش کشيده و  های  های ایدئولوژیک همواره دولتآموزه
 های ضعيف را در کام خود کشانده است. ملت
گيری ظهور جریانات المللی و با اوج با افزایش تمایل به خشونت و ترور در سطح بين  

دهه  در  شکل   1980و    1970های  تکفيری  باب  در  متعددی  نظریات  این ميالدی،  گيری 
هنوز ه  ادامه دارد. برای آنکه بتوان درک دقيق و جامعی   ها مطرح شد و این جریانگروه 

های نظری صورت گرفته در این زمينه داشت، در ادامه ابتدا رویکردهای مطرح در از تالش 
زمينه  و  عوامل  گروهباب  آن  تبع  به  و  ترور  و  خشونت  به  گرایش  و های  تکفيری  های 

قرا نقد  و  بررسی  پنج رویکرد مورد  قالب  شود گيرد و سپس تالش می ر می تروریستی در 
به سنجش  قادر  آن  مبنای  بر  که  ارائه شود  کّمی موضوع  و  دقيق  برای سنجش  چارچوبی 

تکفيری در مناطق جنوبی استان کرمان بود.  هایگروه های گرایش به  وزن عوامل و زمينه 

 شناختیرویکرد روان  -الف
های تکفيری و  ستن آن به گروهشناسی، چرایی توسل فرد به خشونت و پيواز دیدگاه روان

می مربوط  وضعيت  آن  از  او  تصور  یا  فرد  وضعيت  به  نظریه  تروریستی  اساس  بر  شود. 
(.  48  -45:  1392فروید، رفتارهای انسان متأثر از غرایض انسانی است )اینشتين و فروید،  

چارچوب   همين  انسان  گر  رابرتدر  نسبی  به »محروميت  گرایش  اصلی  عامل  را  ها« 
 ,Frings( و محققان دیگر عواملی چون »احساس تنفر« )Gurr, 1970داند )ت میخشون

-های تروریستی شدگی« را دليل اصلی گرایش به گروه( یا »احساس اشغال210 :2005
می )پورسعيد،  تکفيری  پرخاشگری،   فردی   هایزمينه  از  دیگر  یکی  (.9-7:  1393دانند 

تمایل   فراگير،  نماییبزرگ  یک  شامل  هخودشيفت   شخصيت  اختالل.  است  « خودشيفتگی»
نياز   دیگران،  از  استفاده  سوء   یا  برداریبهره  به  تمایل  شایستگی،  احساس  توجه،  برای  شدید
 Terrorism and Narcissistic Personality) است همدلی   فقدان و تحسين  به مفرط

Disorder, 2016.)  را   جنگ  به  افراد  گرایش   علل  اینشتين   آلبرت  چارچوب  همين   در
کهمی  نادرست  تربيت فروید،)  کندمی  تلقين   کودکان  به  را  « توزیکينه»  داند  و  اینشتين 
و    دیگرکشی   شکل  شناختی بر اعمال خشونت به تأثير عوامل روان  بارز   نمود(.  20:  1392
اعضای   توسط  گناهبی  افراد  و  غيرنظاميان  کشتار  بارجنایت  اعمال  در  را  خودشيفتگی  نظریه

از   خروج  اسالم،  از  خود  قرائت   دانستن   برتر  چون  اعمالی  قالب   آنها در  تحليل  در  داعش یا
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شيعيان   تکفير  و  غيرمسلمانان  با  مراوده  رد  قربانيان،   تحقير  انتقاد،  تحمل  عدم  القاعده،
 (. 1396 معاصر، مؤسسه ابرار ) توان یافت می

 رویکرد اجتماعی  -ب
های خشونت بعنوان رفتار غالب اکثر نه گيری زمي برخی محققان از دیدگاه اجتماعی به شکل 

پرداخته گروه  تروریستی  اعتقاد  های  به  جامعه   دورکهای   اميلاند.  از  حرکت  فاصله  در 
می ایجاد  آشفتگی«  یا  »آنومی  به  موسوم  وضعيتی  مدرن،  جامعه  به  باعث ابتدایی  که  شود 

برای  منازعه  و  اجتماعی  افزایش کشمکش  و   فقدان همبستگی در جامعه و موجب  قدرت 
-معتقدند وقتی گروه  سندلر و    آرک (. بر این اساس  49-48:  1373شود )بشيریه،  ثروت می 

با هویت جمعيت  مختلف  سياستهای  متفاوت،  می های  دنبال  را  مغایر  همواره های  کنند، 
 ( است  فراه   خشونت  توليد  برای   گالتونگ   یوهان(،  Arce & Sandler, 2003انگيزه 

ی و عدم عدالت اجتماعی و نابرابری باعث کشمکش و نزاع معتقد است خشونت ساختار 
) می  تمدنGaltung, 1990: 295شود  تقابل  هانتينگتون  و  در (  متفاوت  هویت  و  ها 

های اساسی نظير دین، قوميت و ایدئولوژی را عامل اختالف و گرایش به خشونت و حوزه 
های ، هویتآمارتياسن که    (. بر مبنای همين رویکرد است1378داند )هانتينگتون،  جنگ می

کند بندی هویتی جهان بر اساس مذهب را عامل اصلی خشونت ذکر میمنفرد یعنی تقسي  
 (Sen, 2006: 8 در همين چارچوب برخی دليل پيوستن افراد به گروه .) های تروریستی و

اسالم  از  ناشی  هویت  بحران  نتيجه  را  )کریمی تکفيری  غرب  در  گرشاسبی، هراسی  و  مله 
اسالم و غرب می 175-176:  1394 در مواجهه تمدنی  یا  )پارسانيا،  (  و برخی ( 1393دانند 

زمينه  اجتماعی شکل حتی  آنومی، حاشيه های  مفاهي   قالب  در  را  داعش  و گيری  ای شدن 
 (. 66:  1395دهند )غرایاق زندی،  بيگانگی اجتماعی، آشوب و شورش توضيح می 

 رویکرد اقتصادی  -پ
توس محققان  از  شکلبرخی  و  خشونت  به  گروهل  را  گيری  تروریستی  و  تکفيری  های 

نابرابری می و  فقر  اقتصادی همچون  افرادی چون  محصول شرایط  از یکسو  دانند. گرچه 
فعاليت  مالکوواو    کرویگر در  شرکت  بين  تنها  نه  خشونتمعتقدند  حيطه  های  در  آميز 

پایين آموزش و پرورش یا کيفيت  با وضعيت بد اقتصادی  رابطه معناداری وجود    فردی، 
فعاليت  در  مشارکت  بين  برعکس  بلکه  کيفيت  ندارد  و  بيشتر  درآمد  و  تروریستی  های 
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می دیده  مثبت  رابطه  بهتر  )آموزشی  از  Krueger & Maleckova, 2003شود  اما   ،)
چون   افرادی  دیگر  رشد  سامارانایاکسوی  و  جوانان  بيکاری  سریالنکایی،  پژوهشگر   ،

(. بر اساس این  Samaranayake, 1999داند )م را عامل خشونت میکُند اقتصادی و تور
از    تيلوررویکرد،   پایينی  دارای سطح  توسعه،  باالی  سطح  دارای  کشورهای  است  معتقد 

معتقد است تفاوت شدید    بلو   حسن   عبدالمجيد(.  Taylore, 2002: 15خشونت هستند )
( و بر همين اساس حتی از  Bello, 2003: 25شود )ثروتمندان و فقرا باعث خشونت می

به   گرایش  و  تروریس   عامل  بعنوان  هراس  توليد  انگيزه  با  خش «  »صنعت  نام  به  تعبيری 
میگروه  برده  نام  تروریستی  رویکرد 102-103:  1395)نصری،    شودهای  اهميت   .)

گيری های شکلاقتصادی به حدی است که بسياری از افرادی که در مورد عوامل و زمينه
تحق  کردهداعش  رسيدهيق  باور  این  به  که  اند  توسعه    ،فقراند  محروميت  عدم  باعث  و 
به   )حيدری،    زي آممسالمتري غ  یهاتي فعال گرایش  است  شده  گروه  این  اعضای  توسط 

 (.  1396؛ شيخی، 58:  1393

 رویکرد فرهنگی  -ت
زمينه و  عوامل  بر  پژوهشگران  یا  برخی  مذهب  از  خاص  برداشت  چون  فرهنگی  های 

گروهباورهای   گسترش  و  رشد  در  تاریخی  تأکيد  خاص  تروریستی  و  تکفيری  های 
استفادهGunning & Jackson, 2011: 370)کنند  می و حتی  واژ  (  و    کيهانی  نگااز 
نظ انکافر  مقابلدر    مؤمنين   قبيلاز    یالکتيکید عليه   لتاعدو    جمرو    ج هر  عليه  ، 
گروه  لتی اعدبی انعکاستوسط  را  تکفيری  تلقی م   هایسمبل   های  فرهنگی  و  ذهبی 
نوری،  می و  )کالنتری  این چارچوب  1:  1393نمایند  در  است  2005)  ویلسون(.  معتقد   )

بذر   خود،  اصل  در  اسالم  و  مسيحيت  یهودیت،  از  اع   جهان  اصلی  مذاهب  تمام  تقریباً 
های انتحاری را  فعاليت  انگيزه اصلی  (2005)  پاپ  رابرتتروریس  را دارند در حالی که  

و   برای  هویتی  تالش  راستای  سرزمين در  از  ملی دفاع  داند میفرهنگی    -سياسی  -های 
(Kingsley, 2010: 558شکل ه   برخی  گروه(.  را  گيری  تروریستی  و  تکفيری  های 

می مذهب  از  تاریخی  برداشت  به  مهدیمربوط  و  )نوربخش  حتی  1394زاده،  دانند  یا   )
خاص   نگرشی  وجود  در  را  آنها  آمدن  بوجود  تامه  اسالم  علت  از  ویژه  برداشتی  و 

(. بر مبنای همين نگرش است که کينگزلی معتقد است  58:  1395زاده،  جویند )صادقیمی
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بين فقرا و اغنيا باعث شکل گيری تروریس  شده است  »جهانی شدن« و شکاف فرهنگی 
(Kingsley, 2010: 571-572.) 

 رویکرد سیاسی  -ث
ب  سياسی  رویکرد  مختلف،  رویکردهای  ميان  برخوردار  در  بيشتری  اهميت  از  تروریس   ه 

ها  محصول عملکرد دولتگرایی و تروریس   است؛ چرا که بر مبنای آن گرایش به افراط
داری« عامل  باشد. بر اساس نظر اسالوی ژیژک، »نظام سرمایههای سياسی میو ایدئولوژی

اتيک«( در حالی که برخی حتی »دولت دموکر181: 1397ترویج خشونت است )ژیژک، 
 گاسبنر و    کامپس (. در همين چارچوب  Corbin, 2010: 15دانند )را عامل تروریس  می
 Camposالمللی است )های سياسی داخلی، دليل اصلی تروریس  بين معتقدند ناپایداری

& Gassebner, 2009می تروریس   اصلی  علت  را  دولت«  »شکست  روتبرگ  داند  (؛ 
(Rotberg, 2002  ؛)ریشهچينار علل  سياسی«،  »سرخوردگی  از  ناشی  را  تروریس   ای 

های تکفيری  گيری گروههای شکل زمينه  هگهامر(؛  Cinar, 2009: 114- 115داند )می
حمایت به  را  تروریستی  متحده دولت  و  ایاالت  و  سعودی  عربستان  جمله  از  های خاص 

می ربط  )آمریکا  و  Hegghammer, 2010: 25-27دهد  ه   (  این    ش ی داي پبرخی 
محصولوه گر را  اقتدای  اس ي س  ی اهرقابت  ها  عملکرد  خاورميانه   یجهان  رو  منطقه  در 
معتقدند    دانندمی اردن،    نظير  یی کشورهاو  قطر،  برخ  کایمرآعربستان،  ی هادولت  یو 
؛ عطوان،  2017؛ کلود و ليوالویس،  1394)تودنهوفر،    هستند   لي له دخئ مس  ن یدر ا  ییاروپا
سيف1395 و  آذین  استبداد  (1394زاده،  ؛  از  همچنين  سياسی  رویکرد  چارچوب  در   .

سازی،  ها و ضعف دموکراسی، ضعف نفوذ اجتماعی دولت و فرایند ملت سياسی حکومت
مذهبی و وجود کشورهای شکننده و فضاهای فاقد حاکميت نيز بعنوان عامل    -تکثر قومی

 (. 1395های تکفيری و تروریستی یاد شده است )اطاعت و دبيری، گيری گروهشکل

 های موجودنقد نظریات و دیدگاه  -ج
پژوهشعلی گستردهرغ   و های  تروریس   و  خشونت  به  گرایش  چرایی  باب  در  که  ای 
آورد و  می  دجوو  بهرا    یس ورتر  ی چيز  چه  که   پرسش   ین اهای تکفيری انجام شده،  گروه
ه  که در  و تحقيقاتی    و مبه  باقی مانده  هپيچيد  دییاز  ازهندا  تا  ستا  یستورتر  کسی  چه
باره صورت گرفته است اغلب جامع و کامل نيستند و به تبع آن تحقيقات در رابطه با  این 
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شکلزمينه گروههای  رویکرد  گيری  پنج  باال  در  گرچه  هستند.  ناقص  نيز  تکفيری  های 
های تکفيری  گيری گروههای تروریستی و علل شکل درباره چرایی پيوستن افراد به گروه

بررسی   مورد  مدلرا  این  از  هر کدام  اما  داده شد  از  ها چش قرار  متفاوتی  زاویه  و  انداز 
می ما  به روی  را  آن  به  و گرایش  تروریس   دیدی   پدیده  که  واقع همانگونه  در  گشایند. 

هيچ یک از این رویکردها از نظر تئوریک کامل، خالص و ناب نيستند اما در عين حال نه  
نمی  رویکتنها  و  نظریات  همه  زمينهتوان  و  عوامل  به  مربوط  به  ردهای  افراد  پيوستن  های 
های تکفيری یا تروریستی را کنار گذاشت بلکه استفاده تلفيقی از همه آنها در کنار  گروه 

تناقض حل  مستلزم  نيز  چارچوب  یکدیگر  یک  با  فقط  که  است  معرفتی  و  روشی  های 
 منسج  و در عين حال جامع و کامل قابل دستيابی است. 

های گرایش به  رت دیگر برای بررسی دقيق و در عين حال جامع عوامل و زمينهبه عبا  
گرایی هر یک از رویکردهای مذکور فراتر  های تکفيری یا تروریستی باید از تقليلگروه 

و ... موٍثر بر موضوع را در قالبی    جتماعی ا  ، دیقتصاا  ،سياسی  بطروا  هرفته و شبکه پيچيد
قرار  دهگستر بررسی  مورد  با    .دادتر  جز  کار  این  که  است  ه مک  ییوانزا  شکستن بدیهی 

نظریه  دهکر  ضعو  ما  برای   ميک دکاآ  یی اگرتخصص ذیل  و  در  را  زمينه  این  در  پردازی 
کند  پذیر نيست. در واقع این پژوهش سعی مییک زمينه تخصصی محدود کرده، امکان

و عدم انسجام از سوی    گرایی از یکسو و گسيختگیدر عين پرهيز از افتادن به دام تقليل
ای  رشتهها و انزوا را نيز بشکند و یک چارچوب جامع و کامل بين دیگر، این محدودیت

زمينه  و  عوامل  فه   باب  گروهدر  به  گرایش  اختيار  های  در  تروریستی  یا  تکفيری  های 
های مطالعات موجود در این  پژوهشگران این حوزه قرار دهد و در عين حال بتواند ضعف

نگر، اما دقيق و قابل سنجش به حداقل برساند.را در قالب چارچوبی جامع  حوزه

زمینه  -چ و  عوامل  سنجش  و  شناخت  برای  به  چارچوبی  گرایش  های 
 های تکفیری گروه

کافی   شناخت  و  بهتر  درک  برای  مختلف،  رویکردهای  به  شده  ذکر  نقدهای  مبنای  بر 
ک چارچوب تئوریک منسج  داشته  های تکفيری الزم است یهای گرایش به گروهزمينه

ارتباط   دارد،  توجه  فراملی  و  ملی  فردی،  سطح  سه  هر  عوامل  به  که  حال  عين  در  که 
موضوع با رویکردهای نظری مختلف را نيز برقرار کند. بر این اساس چارچوب زیر را به  
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ف  عنوان مبنای مطالعه خود انتخاب کرده و در ادامه، این چارچوب و ارتباط عوامل مختل
 شود: آن در قالب سطوح و رویکردهای مختلف تبيين می

های تکفیری گروه  به گرایش هایزمینه  و عوامل سنجش و  چارچوب نظری شناخت -1شکل 

زمينه  و  عوامل  ترکيب  بر  مبتنی  پژوهش  این  نظری  چارچوب  واقع  سطح  در  های 
مذکور است. منظور   فردی، ملی و فراملی از یکسو و ارتباط برقرار کردن بين رویکردهای

محيط   عوامل  برابر  در  کنشگران  عقيدتی  و  ذهنی  شخصيتی،  احساس  فردی،  سطح  از 
دو   قالب  در  است که  داخلی کشور  محيط  ملی،  از سطح  منظور  است.  بيرونی  و  داخلی 

گيرند و در نهایت سطح فراملی نيز به  بخش حکومتی و غيرحکومتی مورد بررسی قرار می
ای  ها در محيط منطقههای سياسی دولتو منافع اقتصادی و بازی  های ایدئولوژیکرقابت
شود. بعبارت دیگر تالش بر این است که در عين توجه به عوامل و المللی مربوط میو بين 
تلفيقی زمينه رویکرد  اساس  بر  مختلف  از    -های  یک  هر  وزن  و  اهميت  ميزان  تطبيقی، 

ری در قالب جدول زیر مشخص شود: های تکفي متغيرهای اثرگذار بر گرایش به گروه
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های تکفیری متغیرهای اثرگذار بر گرایش به گروه -1جدول 
 سطح فردی 

 عقیدتی  ذهنی  شخصیتی 
گریزی عقالنیت  احساس محرومیت  خودکمتربینی 

گری قشری  اعتمادی بی  جویی ستیزه 
تکفیرگرایی  ناامیدی  اقتدارگرایی 
 ی گرای خشونت  تربیت نادرست  ناشکیبایی 

 جهادگرایی  توهم توطئه  توزی کینه 
 ارتدادگرایی  میزان آگاهی احساس وظیفه 
 ستیزی دشمن  احساس تبعیض  احساس گناه 
 تروریسم سرسختی 

 دین بدون واسطه  سازگاری   -اطاعت 
وابستگی به امت جهانی 

پرخاشگری -ناکامی 
 سطح ملی 

 غیرحکومتی  حکومتی 
 جغرافبا  اقتصاد  جامعه  سیاست 

 ای های قومی و فرقه عصبیت  فقر  فقدان همبستگی  هیت نظام سیاسی ما 
 دوری از مرکز  نابرابری  خشونت ساختاری  رعایت حقوق سیاسی 

 نزدیکی به محل بحران  بیکاری  نابرابری اجتماعی  ها کنترل رسانه 
 در حاشیه بودن  رشد اقتصادی  بحران هویت  ثبات سیاسی 

 ثیر جهانی شدن تأ  تورم  ها حفظ ارزش  سرخوردگی سیاسی 
 گسترش ارتباطات  سطح توسعه  عدالت اجتماعی  های خارجی حمایت 

 کار قانونی  تضادهای اجتماعی  نفوذ اجتماعی دولت 
 درآمد  محرومیت اجتماعی  سازی ملت   -فرایند دولت 

 تعصبات مذهبی  مذهبی   -تکثر قومی 
 ضددولتی   های هویت  های استعماری سیاست 

 احساس امنیت 
 فراملی سطح  

 المللی بین  ای منطقه 
 رقابت تسلیحاتی  ای بندی منطقه قطب 

 نفوذ اقتصادی  تعارضات سیاسی 
 حضور در نقاط راهبردی  های هویتی شکاف 

 پیمانان امنیت هم  سطح توسعه 
 ذخایر و منابع 
 خأل امنیتی 
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 شناسی و توصیف متغیرهای تحقیق روش 
های  ای اثرگذار بر ميزان گرایش به گروهپس از مشخص شدن چارچوب نظری و متغيره

تکفيری، بایستی روش بکارگيری این چارچوب در موردی خاص که در این مقاله مناطق  
جنوبی استان کرمان است مشخص شود. بر این اساس در این بخش ضمن مشخص کردن  

 شود. ای تحقيق نيز پرداخته میمبانی روشی به بررسی توصيفی متغيرهای زمينه

 شناسی تحقیق روش  -الف
کتابخانه و  نظری  تحقيق  یک  آنکه  از  بيش  پژوهش  بر این  مبتنی  تحقيقی  باشد،  ای 

های نظام اجتماعی منطقه مورد نظر یعنی جنوب استان کرمان است. تحقيق در این  واقعيت 
داده از  استفاده  فرصت  که  است  روشی  بکارگيری  مستلزم  کنار  زمينه  در  کمّی  های 

و  داده نظری  دادههای  برای گردآوری  اساس  این  بر  آورد.  فراه   را  از روش  کيفی  ها، 
می  آميخته  تحقيق استفاده  بررسی  تشریحی  فرصت  سواالت،  به  پاسخ  بر  عالوه  که  شود 

 آورد. گانه چارچوب نظری را نيز فراه  میسطوح سه
تحقيق  این  در  واقع  ک از  که    در  تحقيق  یک  در   ای توسعه-دی بر ر ا م لحاظ هدف  است 

گر مرحل  روش    هاداده  دآوریه  ا کتابخانه از  و   دهتفا مس ا پرسشنامه  از    همچنين و    دیسنا ای 
همچنان که گفته شد، جامعه آماری این پژوهش مناطق جنوبی استان کرمان است شود.  می 

کيلومترمربع جزئی از ناحيه جنوب شرقی ایران محسوب شده و   38.824که با وسعتی معادل  
دقيقه واقع   43درجه و    26دقيقه و عرض جغرافيایی    17جه و  در  56بر روی طول جغرافيایی  

شده است. این منطقه از شمال به کرمان، از جنوب به باتالق جازموریان و استان هرمزگان، 
استان  از  قسمتی  و  بافت  به شهرستان  از غرب  ب ،  و  بلوچستان  و  استان سيستان  به  از شرق 

کرمان   جنوب  منطقه  است.  شده  محدود  کهنوج، هرمزگان  جيرفت،  شهرستان  هفت  با 
قلعه  رودبارجنوب،  منوجان،  شامل  عنبرآباد،  جمعًا  فاریاب  و   44بخش،    16شهر،    13گنج 

و   و جمعيتی حدود    3901دهستان  است  دارند.    770.000آبادی  در آن سکونت  نقشه نفر 
دهد:ذیل محدوده مورد مطالعه را به وضوح نشان می 
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طالعه موقعیت محدوده مورد م -2شکل 

نمونه  طبقهبرای  روش  از  به  گيری  توجه  با  و  شده  استفاده  جمعيت  با  متناسب  ای 
کوکران  ویژگی فرمول  اساس  بر  آماری،  جامعه  پرسشنامه   384های  به  پاسخ  برای  نفر 

داده  انتخاب شدند. از  برای تجزیه و تحليل  نيز  استنباطی  روش ها  و  های آماری توصيفی 
های مکمل  و تکنيک  Spssافزار آماری  های کمّی از نرميل دادهدر تحلشود.  استفاده می

شود. ه  استفاده می  GRAمانند تحليل مسير و تحليل 

 تحقیق  ایزمینه متغیرهای توصیف  -ب
داده اساس  زمينه بر  متغيرهای  از  آمده  بدست  اساس  های  بر  پاسخگویان  تعداد  ای، 

نفر(، کهنوج    41درصد )  10.7نبرآباد  نفر(، ع  53درصد )  13.8شهرستان در رودبار جنوب  
نفر(، جيرفت    33درصد )  8.6نفر(، منوجان    17درصد )  4.4نفر(، فاریاب    48درصد )  12.5
40.1  ( قلعه  154درصد  و  )  9.9گنج  نفر(  می  38درصد  تشکيل  را  مجموع  نفر(  از  دهند. 

 9.9تسنن    نفر( و اهل  346درصد )  90.1پاسخگویان مورد مطالعه در این تحقيق، شيعيان  
( می38درصد  شامل  را  نفر  ميان  (  این  در  )  46.1شوند.  و  177درصد  زنان  را   53.9نفر( 
( می  207درصد  تشکيل  مردان  را  تحقيق  نفر(  این  در  )  179دهند.  از   46.6نفر  درصد( 
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درصد(    45.9نفر )  95درصد( متاهل هستند که شامل    53.4نفر )  205پاسخگویان مجرد و  
و   مردان  می  62.1)  نفر  110از  زنان  از  دادهدرصد(  این  اساس  بر  درصد   14.3ها  شود. 

ابتدایی  10.9سواد،  بی سواد  دارای  متوسطه   26  ،درصد  دیپل ،    27.3  ،درصد   8.1درصد 
دیپل ،   فوق  ليسانس   8.1درصد  دکترا   درصد  5.2  ،درصد  درصد  صفر  و  ليسانس  فوق 

درصد( پاسخگویان  27.3داد ) دهد که بيشترین تعهستند. مقایسه درصدهای فوق نشان می
هستند.   دکترا  پاسخگویان  درصد(  )صفر  تعداد  کمترین  و  دیپل   تحصيالتشان  سطح 

درصد(    30نفر )  62درصد( از زنان تحصيالتشان  در سطح دیپل  و    27.1نفر )  48همچنين  
 باشد.از مردان سطح تحصيالتشان متوسطه می

( پاسخگویان  تعداد  گروه  32.3بيشترین  به  و    30تا  25سنی    درصد(  دارند  تعلق  ساله 
سال   50ساله و باالتر از    45تا    40درصد( در گروه سنی    3.6کمترین تعداد پاسخگویان )

سال   31.4و ميانگين آن    35تا    25قرار دارند. دامنه تغييرات سن در نمونه آماری بين سال  
میمی نشان  مطالعه  ميزان  حسب  بر  پاسخگویان  فراوانی  بباشد.  که  تعداد  دهد  يشترین 

دقيقه در هفته    15درصد( دارای ميزان مطالعه کمتر از    70.8نفر )  272پاسخگویان یعنی  
یعنی   پاسخگویان  تعداد  کمترین  همچنين  )  4هستند.  مطالعه   1نفر  ميزان  دارای  درصد( 

از   از    2.5بيش  بين کمتر  نمونه آماری  مطالعه در  ميزان  تغييرات   15ساعت هستند. دامنه 
تا  از  می  45  دقيقه  کمتر  هفته  در  مطالعه  ميانگين  و  می  29.5باشد  توزیع  دقيقه  باشد. 

پاسخگویان بر حسب قيمت منزل مسکونی نشانگر آن است که بيشترین تعداد پاسخگویان  
باشند،  ميليون تومان می  50درصد( دارای قيمت منزل مسکونی زیر    77.1نفر )  296معادل  

 150ان )صفر درصد( دارای منزل مسکونی باالتر از  در حالی که کمترین تعداد پاسخگوی
ميليون و ميانگين آن    100تا    50ميليون تومان بوده است. دامنه تغييرات منزل مسکونی بين  

باشد.ميليون تومان می 65

توصیف متغیرهای اصلی پژوهش  -پ
قرار گرفته فراملی مورد توجه  ملی و  تحقيق در سه سطح فردی،  اند متغيرهای اصلی 

پردازی : که در ادامه به تفکيک به بررسی آنها می
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* مقایسه متغیرهای سطح فردی
به گروهعوامل و زمينه با استفاده از  های سطح فردی گرایش  سوال    30های تکفيری 

در قالب طيف ليکرت و بر حسب سه متغير شخصيتی، ذهنی و عقيدتی مورد سنجش قرار  
فرد سطح  کلی  وضعيت  زیر  جداول  پاسخگرفت.  توزیع  همچنين  و  حسب  ی  بر  ها 

دهند: نشان می 5تا  1متغيرهای شخصيتی، ذهنی و عقيدتی را بر اساس نمره 

فردی   متغیرهای سطح  حسب بر هاپاسخ  توزیع -2جدول 
درصد تجمعیدرصد تعدادوضعیت سطح فردی 

---خیلی کم 

---کم

1002626متوسط

23160.286.2زیاد 

5313.8100خیلی زیاد 

-384100جمع کل

3.87میانگین 

0.62انحراف معیار 

های سطح فردی را نشان ها بر حسب عوامل و زمينههای جدول فوق توزیع پاسخداده
های جدول، بيشترین توزیع فراوانی سطح فردی پاسخگویان مربوط دهد. بر اساس دادهمی

های خيلی ک  و ک  )بدون ن مربوط به گزینهدرصد( و کمترین ميزا  2/60به گزینه زیاد )
پاسخ جمع  است.  ميان  درصد(  همبستگی  که  است  آن  نشانگر  زیاد  خيلی  و  زیاد  های 

درصد است. البته هر    74تکفيری به ميزان    هایگروهمتغيرهای سطح فردی و گرایش به  
متغير ذهنی  درصد،    2/79سه متغير از وضعيت یکسانی برخوردار نيستند. متغير شخصيتی با  

با    4/73با   بر متغير وابسته    4/41درصد و متغير عقيدتی  بيشترین تأثير را  درصد به ترتيب 
یعنی   زیاد،  به  نزدیک  پاسخگویان  ميانگين  زیر وضعيت    5از    87/3دارند.  است. جدول 

دهند:ها را بر حسب متغيرهای سطح فردی نشان میپراکندگی پاسخ
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فردی  سطح متغیرهای حسب رب هاپاسخ  پراکندگی -3 جدول

زیاد متوسطکمکم خیلی متغیرها
خیلی  
 زیاد 

 میانگین  درصد  تعداد 
انحراف
معیار

27819910530479.24.050.70-شخصیتی

16861899328273.43.930.79-ذهنی

202051451415941.43.390.64-عقیدتی 

* مقایسه متغیرهای سطح ملی
سوال در قالب طيف ليکرت و برحسب دو    28های سطح ملی با استفاده از  زمينهعوامل و  

جغرافيایی   و  اقتصادی  اجتماعی،  سياسی،  متغير  چهار  و  غيرحکومتی  و  حکومتی  محيط 
ها  مورد سنجش قرار گرفته است. جدول زیر ميزان کلی سطح ملی و همچنين توزیع پاسخ

نشان    5تا    1ی و جغرافيایی را بر اساس نمره  بر حسب متغيرهای سياسی، اجتماعی، اقتصاد
دهد:می

ملی  متغیرهای سطح  حسب بر هاپاسخ  توزیع -4جدول 
درصد تجمعیدرصد تعدادوضعیت سطح ملی

---خیلی کم 

---کم

6717.417.4متوسط

28674.591.9زیاد 

318.1100خیلی زیاد 

-384100جمع کل

3.90میانگین 

0.49اف معیار انحر

های جدول فوق بيشترین توزیع فراوانی سطح ملی پاسخگویان مربوط به  بر اساس داده 
درصد( و کمترین ميزان مربوط به سطح خيلی ک  و ک  )بدون درصد(   5/74سطح زیاد )

یعنی   زیاد،  به  نزدیک  پاسخگویان  ميانگين  زیر وضعيت   5از     90/3است.  است. جدول 
دهند: های سطح ملی نشان میرا بر حسب متغيرها  پراکندگی پاسخ
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ملی سطح متغیرهای حسب  بر هاپاسخ پراکندگی  -5 جدول

ها مولفه 
خیلی  

 کم
 کم

بی  
 نظر

 زیاد 
خیلی  
 زیاد 

 میانگین  درصد  تعداد
انحراف  

معیار

34126199521513/653.760.72سطح سیاسی

سطح  
اجتماعی

--114239312703/703.780.57

سطح  
اقتصادی 

584169261330864.490.86

سطح  
جغرافیایی

-12861621242865/744.030.81

مقایسه متغیرهای سطح فراملی
زمينه و  از  عوامل  استفاده  با  فراملی  سطح  منطقه   12های  محيط  دو  برحسب  و سوال  ای 

کلی  بين  ميزان  زیر  است. جدول  گرفته  قرار  مورد سنجش  توزیع  المللی  و  فراملی  سطح 
منطقه متغيرهای  حسب  بر  بين پاسخگویان  و  نمره  ای  اساس  بر  را  نشان   5تا    1المللی 

 دهد:می

فراملی   متغیرهای سطح  حسب بر هاپاسخ  توزیع -6جدول 
درصد تجمعیدرصد تعدادوضعیت سطح فرا ملی

---خیلی کم 

411کم

14537.838.8متوسط

17445.384.1زیاد 

6115.9100خیلی زیاد 

-384100جمع کل

3.76میانگین 

0.72انحراف معیار 

دهد که بيشترین توزیع فراوانی پاسخگویان مربوط به سطح  های جدول نشان میداده
درصد( و کمترین ميزان مربوط به سطح خيلی ک  )بدون درصد( و سطح ک    3/43زیاد )

است و ميزان   5از  76/3نزدیک به سطح زیاد، یعنی  درصد( است. ميانگين پاسخگویان 1)
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داده  در  معيار  فراملی  انحراف  سطح  وضعيت    72/0های  زیر  نمودار  و  جدول  است. 
 : دهندها را بر حسب متغيرهای سطح فراملی  نشان میپراکندگی پاسخ

فراملی سطح متغیرهای حسب بر هاپاسخ  پراکندگی -7 جدول

 متغیرها
خیلی  

 کم
 زیاد  بی نظر  کم

خیلی  
 زیاد 

 میانگین  درصد  تعداد
انحراف
 معیار

41108165701352/613.680.89-ای منطقه 

11821751162918/754.030.79-المللیبین

های استنباطی یافته
می سعی  بخش  این  دادهدر  از  جامعه  شود  مورد  در  دقيق  اطالعاتی  به  آمده  بدست  های 
 طق جنوبی استان کرمان دست یافت.آماری یعنی ساکنين منا

 های تکفیری ای با متغیر گرایش به گروه بررسی رابطه بین متغیرهای زمینه   -الف 
گروه به  گرایش  که  است  آن  از  حاکی  تحقيق  وابسته  نتایج  متغير  بعنوان  تکفيری  های 

در شهرستان ميزان پژوهش  زیر  است. جدول  متفاوت  کرمان  استان  مختلف جنوب  های 
 دهد:های استان کرمان نشان میرا بر حسب شهرستانگرایش 

کرمان   استان   جنوب   های شهرستان   حسب   بر   های تکفیری گروه   به   گرایش   میانگین   مقایسه   -8  جدول 
sigسطح معناداری خطای استاندارد ها تفاوت میانگینمنبع تغییرات  شهر 

رودبار 

005/0088/0947/0کهنوج 
064/0098/0513/0منوجان
123/0161/0-174/0 فاریاب

094/0057/0-188/0 گنج قلعه
284/0092/0002/0عنبرآباد 
183/0070/0010/0جیرفت 

عنبرآباد 

094/0003/0-278/0 کهنوج 
104/0035/0-220/0 منوجان
128/0000/0-459/0 فاریاب

100/0000/0-473/0 گنج قلعه
078/0196/0-101/0 جیرفت 
092/0003/0-284/0 رودبار 
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-8  جدول ادامه  
sigسطح معناداری خطای استاندارد ها تفاوت میانگینمنبع تغییرات  شهر 

کهنوج 

177/0073/0016/0جیرفت 
058/0100/0560/0منوجان
125/0152/0-180/0 فاریاب

096/0045/0-194/0 گنج قلعه
088/0947/0-005/0 رودبار 
278/0094/0003/0عنبرآباد 

فاریاب 

180/0125/0152/0کهنوج 
238/0132/0073/0منوجان

129/0915/0-013/0 گنج قلعه
459/0128/0000/0عنبرآباد 
174/0123/0161/0رودبار 
357/0113/0002/0جیرفت 

منوجان

100/0560/0-058/0 کهنوج 
132/0073/0-238/0 فاریاب

105/0017/0-252/0 گنج قلعه
220/0104/0035/0عنبرآباد 
513/0-098/0 -064/0 رودبار 
119/0085/0164/0جیرفت 

جیرفت 

085/0164/0-119/0 منوجان
113/0002/0-357/0 فاریاب

080/0000/0-371/0 گنج  قلعه
101/0078/0196/0عنبرآباد 
070/0010/0-183/0 رودبار 
073/0016/0-117/0 کهنوج 

گنج قلعه 

194/0096/0055/0کهنوج 
252/0105/0017/0منوجان
013/0129/0915/0فاریاب
473/0100/0000/0عنبرآباد 
188/0094/0057/0رودبار 
371/0080/0000/0جیرفت 
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يانگين شهرهای جنوب استان کرمان بر دهد که بين مهای جدول نشان میمقایسه داده 
گروه به  گرایش  آزمون  حسب  نتيجه  و  دارد  وجود  معناداری  تفاوت  تکفيری،  Fهای 

یک واریانس  می)تحليل  نشان  گروهطرفه(  این  به  گرایش  ميانگين  بين  که  در  دهد  ها 
قلعهشهرستان رودبار،  ندارد، های  وجود  زیادی  تفاوت  فاریاب  و  کهنوج  منوجان،  گنج، 

های جيرفت و عنبرآباد تفاوت معنادار است. ها و شهرستانولی بين این شهرستان

 های تکفیری بر حسب جنسیت مقایسه میانگین گرایش به گروه  -ب
داده  که  میهمچنان  نشان  زیر  جدول  گروههای  به  گرایش  ميانگين  تفاوت  های  دهند، 

 ری معنادار نيست: ( از لحاظ آما85/3( و مردان )86/3تکفيری در بين زنان )

جنسیت  حسب بر های تکفیریگروه  به  گرایش میانگین تفاوت معناداری آزمون نتایج -9جدول 
sigسطح معناداری  Tمقدار  انحراف معیار  میانگین  فراوانی جنسیت متغیر

 به  گرایش
 هایگروه

تکفیری

48/0 85/3 207 مرد 
19/0- 844/0

 44/0 86/3 177 زن

 های تکفیری بر حسب مذهب گین میزان گرایش به گروه مقایسه میان -پ
( و اهل  3/ 81های تکفيری در بين طرفداران مذهب تشيع با ) مقایسه ميانگين گرایش به گروه 

( حاکی از آن است که تفاوت معناداری بين آنها وجود دارد. بعبارت دیگر این  4/ 28تسنن با ) 
ها در بين طرفداران مذهب اهل سنت  ین گروه ها نشانگر آن است که ميانگين گرایش به ا داده 

های تکفيری در بين اهل سنت ساکن در مناطق  باالتر از شيعيان است و تمایل بيشتری به گروه 
 توان دید: ها را در جدول زیر می جنوبی استان کرمان وجود دارد. مقایسه این داده 

مذهب  حسب بر  های تکفیریه گرو به  گرایش میانگین تفاوت معناداری  آزمون  نتایج -10جدول 
مقدار  انحراف معیار  میانگین  فراوانی مذهب متغیر

T

سطح معناداری  
sig

 به  گرایش
تکفیری هایگروه

000/0 -32/06 43/0 81/3 346 تشیع 
51/0 28/4 38 تسنن

 های تکفیری بر حسب وضعیت تاهل مقایسه میانگین میزان گرایش به گروه   -ت 
دهد که  يق بر اساس وضعيت تأهل که در جدول زیر آمده نشان میهای تحقبررسی داده

و در بين افراد متاهل    77/3های تکفيری در بين افراد مجرد  ميانگين ميزان گرایش به گروه
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دهد که ميزان  است که این تفاوت ميانگين از لحاظ آماری معنادار است و نشان می  93/3
 متاهل بيشتر از افراد مجرد است.  های تکفيری در بين افرادگرایش به گروه

وضعیت تأهل   حسب   بر   های تکفیری گروه   به   گرایش   میانگین   تفاوت   معناداری   آزمون   نتایج   -11جدول  

 Tمقدار  انحراف معیار  میانگین  فراوانیتأهل متغیر
سطح  

معناداری 
 هایگروه به  گرایش

 تکفیری

17977/339/0مجرد 
54/3000/0

20593/351/0متاهل 

های  گرایش به گروه ؛  ای با متغیر وابسته ماتریس همبستگی متغیرهای زمینه   -ث 
 تکفیری 

زمينه متغيرهای  ميان  گروهاز  به  گرایش  با  مسکونی  منزل  قيمت  متغير  تکفيری  ای،  های 
( منفی  رابطه  ميزان  -26/0دارای  از  مسکونی  منزل  قيمت  افزایش  با  واقع  در  است.   )

گروه به  تکفگرایش  میهای  کاسته  منزل  يری  قيمت  ميزان  کاهش  با  بالعکس  و  شود 
شود. متغير ميزان مطالعه نيز با  های تکفيری افزوده میمسکونی بر ميزان گرایش به گروه

گروه به  )گرایش  منفی  رابطه  دارای  تکفيری  می-15/0های  با  (  که  معنی  بدین  باشد. 
شود. این در حالی  فيری کاسته میهای تک افزایش ميزان مطالعه از ميزان گرایش به گروه

به گروه با ميزان گرایش  بين متغير سن  ( است، 12/0های تکفيری مثبت )است که رابطه 
گروه به  آنها  گرایش  ميزان  بر  افراد  سن  افزایش  با  مییعنی  افزوده  تکفيری  و  های  شود 
شود. اما  میهای تکفيری کاسته  بالعکس با کاهش سن افراد از ميزان گرایش آنها به گروه

گروه به  گرایش  متغير  و  تحصيالت  متغير  وجود  بين  ناچيزی  بسيار  ارتباط  تکفيری  های 
زمينه متغيرهای  معناداری  سطح  گروه دارد.  به  گرایش  ميزان  با  در  ای  را  تکفيری  های 

 توان مشاهده کرد:جدول زیر به صورت خالصه می

(های تکفیریگروه  به گرایش) وابسته یرمتغ با ایزمینه  متغیرهای همبستگی ماتریس -12جدول 

متغیر
تحصیالت

سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسونابعاد  تعداد 

 به  گرایش
تکفیری هایگروه

384

136/0-07/0 تحصیالت 
12/0015/0سن

003/0-15/0 میزان مطالعه 
000/0-26/0 قیمت منزل مسکونی 
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ای با متغیر وابسته متغیرهای مستقل و زمینه   ماتریس ضرایب همبستگی میان   -ج 
مقایسه ضرایب همبستگی ميان متغيرهای مستقل )سطح فردی، سطح ملی و سطح فراملی(  

گروه به  )گرایش  وابسته  متغير  که  با  است  آن  از  حاکی  زیر  جدول  در  تکفيری(  های 
این گروه به  ملی  گرایش  متغيرهای سطح  با  را  ميزان همبستگی  بيشترین  ( دارد.  58/0)ها 

گروه به  گرایش  ميزان  ملی،  سطح  متغيرهای  ميزان  در  افزایش  با  که  معنی  های  بدین 
می افزایش  ه   ميزان  تکفيری  از  ملی  سطح  متغيرهای  ميزان  کاهش  با  بالعکس  و  یابد 

گروه به  میگرایش  کاسته  ه   تکفيری  بيشترین  های  ملی  سطح  متغيرهای  از  پس  شود. 
متغ ميان  همبستگی  گروه ميزان  به  گرایش  با  فراملی  سطح  تکفيری  يرهای  های 

درصد( وجود دارد و ميزان همبستگی ميان متغيرهای سطح فردی با ميزان گرایش  55/0)
 گيرد:درصد در رده آخر قرار می 46/0های تکفيری با به گروه

وابسته  متغیر  با مستقل متغیرهای میان همبستگی ضرایب  ماتریس جدول -13جدول 

 سطح فراملیسطح ملیسطح فردی متغیرها
به  گرایش

تکفیری هایگروه

سطح  
فردی 

467/0**103/0*141/0**1همبستگی 
006/0043/0000/0-معناداری 
384384384384تعداد 

سطح  
ملی

588/0**519/0**141/01**همبستگی 
000/0000/0- 006/0 معناداری 
384384384384تعداد 

سطح  
املیفر

554/0**519/01**554/0**همبستگی 
000/0- 000/0 043/0 معناداری 
384384384384تعداد 

گرایش
به 
 هایگروه

تکفیری

554/01**588/0**467/0**همبستگی 
-000/0000/0000/0معناداری 

384384384384تعداد 

باشد.معنادار می 01/0**همبستگی در سطح           باشد.معنادار می 05/0*همبستگی در سطح 

های تکفیری تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر گرایش به گروه  -چ
در این پژوهش از آمار رگرسيون چند متغيره به شيوه گام به گام استفاده شده است. در  

باشد و با ورود   را داشته    2Rشود که بيشترین ميزان  این روش ابتدا متغيری وارد معادله می
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شوند و هر کدام از  هر متغير جدید تمامی متغيرهای موجود در معادله مجدداً ارزیابی می
شود. تحليل رگرسيون چندمتغيرۀ  آنها که شرط خروج را داشته باشد، از معادله خارج می

ای و مستقل است که در پژوهش  های تکفيری مشتمل بر متغيرهای زمينهگرایش به گروه
 ده و نتایج آن در جدول زیر ترسي  شده است: سنجي 

های تکفیری خالصه مدل رگرسیونی چندمتغیره برای تبین گرایش به گروه -14جدول 

ضریب همبستگی متغیرها
R

ضریب تبین 
2R 

ضریب تبیین تعدیل  
شده 

 Fآنووا 
سطح  

معناداری 

58/034/034/004/202000/0سطح ملی

70/049/049/066/187000/0سطح فردی 

سطح  
فراملی

75/057/057/073/15000/0

79/057/062/059/8000/0سن 

اند دهد متغيرهای مستقلی که در معادله رگرسيونی باقی ماندههای تحقيق نشان مییافته  
های تکفيری رابطه دارند و این متغيرها به طور  درصد با گرایش به گروه  62/0در مجموع  
 کنند.     های تکفيری را تبيين میرصد از واریانس گرایش به گروهد 62/0همزمان 

متغير    که  است  آن  بيانگر  فوق  رگرسيونی  تحليل  از  یک(  شماره  )مدل  نخست  گام 
گرایش  برای  متغير  موثرترین  ملی  که    هایگروه  به   سطح  صورت  بدین  بوده،  تکفيری 

درصد است و    58تکفيری    هایگروه   به  ميزان ضریب همبستگی این متغير برای گرایش 
تکفيری( را تبيين    هایگروه  به   درصد از تغييرپذیری متغير وابسته )گرایش  34به تنهایی  

شماره  می )مدل  بعدی  گام  در  شده  2کند.  رگرسيونی  معادله  وارد  فردی،  سطح  متغير   )
این متغير ضریب همبستگی تعدیل شده با افزایشی معادل   واحد، از    15است که با ورود 

می  49/0به    34/0 نشان  تبيين  ضریب  است.  که  رسيده  واریانس    49/0دهد  از  درصد 
 شود. تکفيری توسط سطح ملی و فردی مشخص می  هایگروه به گرایش 

( متغير سطح فراملی، وارد معادله رگرسيونی شده است  3در گام بعدی )مدل شماره   
به    49/0واحد، از    8معادل    که با ورود این متغير ضریب همبستگی تعدیل شده با افزایشی

بين    57/0 مثبت  همبستگی  یعنی  مقاله  فرضيه  تأیيد  نشانگر  این وضعيت  که  است  رسيده 
همزمانی متغيرهای مستقل و افزایش مقدار متغير وابسته است. همچنين با ورود متغير سن  
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معادل  4)مدل شماره   افزایشی  با  معادله رگرسيونی، ضریب همبستگی تعدیل شده  به   )5
رسيده است. 62/0به  57/0واحد، از 

 تکفیری  هایگروه به ضرایب تأثیر مدل نهایی تبیین کننده گرایش  -ح
گرایش  کننده  تبيين  نهایی  مدل  تأثير  قابل    های گروه  به  ضرایب  زیر  در جدول  تکفيری 

یافته است.  دقيقمشاهده  فه   که  جدول  متغيرهای  های  تأثيرات  جهت  و  شدت  از  تری 
گر بر  می  های گروه  به  ایش مستقل  فراه   ميان  تکفيری  در  که  است  آن  بيانگر  آورد 

متغير   تغييرات  وجه  بهترین  به  ملی  سطح  متغير  رگرسيونی،  معادله  در  موجود  متغيرهای 
 کند:تکفيری( را تبيين می  هایگروه به وابسته )گرایش 

ی تکفیر  هایگروه  به گرایش کننده  تبیین نهایی مدل تأثیر  ضرایب -15جدول 
متغیرهای 

مستقل
ضریب 

Bغیراستاندارد 

خطای  
استاندارد 

ضریب استاندارد  
Beta

مقدار 
T

سطح  
معناداری 

28/11000/0- 15/0 71/1 مقدار ثابت

54/003/058/021/14000/0سطح ملی

29/002/039/066/10000/0سطح فردی 

20/002/032/025/8000/0سطح فراملی

03/001/010/004/2000/0سن 

( متغيرهای سطح ملی  Betaدهند که ضریب تأثير استاندارد )های جدول نشان میداده 
گرایش   58/0 بر  مثبت  و  متوسط  تأثيرگذاری  ضمن  که  تکفيری،    هایگروه  به  است 

می ميزان  آشکار  نسبت  همان  به  باشد  بيشتر  ملی  سطح  متغيرهای  ميزان  چه  هر  که  سازد 
فيری در جامعه جنوب کرمان نيز افزایش خواهد یافت. در مرتبه  های تک گرایش به گروه

دوم تأثيرگذاری، باید از متغير سطح فردی نام برد که از ضریب تأثير استانداردی معادل 
برخوردار است. این ضریب از آن حکایت دارد که هر چه ميزان متغيرهای سطح    39/0

تکفيری در جامعة جنوب کرمان    هایفردی افزایش یابد، به همان ميزان گرایش به گروه 
به   یابد  متغيرهای سطح فردی کاهش  ميزان  برعکس، هر چه  یافت و  افزایش خواهد  نيز 

یابد.  میتکفيری در جامعه جنوب کرمان نيز کاهش  های همان ميزان گرایش به گروه
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تأ   ضریب  از  که  برد  نام  فراملی  سطح  متغيرهای  از  باید  تأثيرگذاری  سوم  مرتبه  ثير  در 
معادل   ميزان    0/ 32استانداردی  چه  هر  که  دارد  حکایت  آن  از  ضریب  این  برخوردارند. 

به گروه  ميزان گرایش  همان  به  یابد  افزایش  فراملی  جامعة    های متغيرهای سطح  در  تکفيری 
جنوب کرمان نيز افزایش خواهد یافت و در مرتبه چهارم تأثيرگذاری باید از متغير سن نام برد  

برخوردار است. این ضریب از آن حکایت دارد    0/ 10تأثير استانداردی معادل  که از ضریب  
گروه  به  گرایش  ميزان  همان  به  یابد،  افزایش  سن  ميزان  چه  هر  جامعة    های که  در  تکفيری 

جنوب کرمان نيز افزایش خواهد یافت.  

  GRAیابا استفاده از تکنیک تحلیل رابطه خاکستری GIS خروجی  -خ
ر  تحليل  به تکنيک  را  وابسته  بر  مستقل  متغيرهای  اثرگذاری  ميزان  گرا  یا  خاکستری  ابطه 

دقيق  می صورت  نشان  نقشه  روی  بر  می تر  تکنيک  این  اساس  بر  واقع  در  فه  دهد.  توان 
گروه دقيق  به  گرایش  شدت  ميزان  از  شهرستان  های تری  در  استان تکفيری  جنوبی  های 

توان مقایسه کرد. با استفاده از این تکنيک می کرمان داشت و به سادگی آنها را با یکدیگر  
شهرستان بين  در  که  به دریافت  گرایش  شدت  ميزان  کرمان،  استان  جنوبی  مناطق  های 

می   هایگروه  سایرین  از  بيشتر  رودبار  در  شهرستانتکفيری  ترتيب  به  سپس  و  های باشد 
در رتبهقلعه  فاریاب، جيرفت و عنبرآباد  منوجان،  قرار می های  گنج، کهنوج،  گيرند. بعدی 

های تکفيری در شهرستان   های خروجی این تکنيک یا بعبارت دیگر ميزان گرایش به گروه 
 توان دید: جنوبی استان کرمان بر اساس این تکنيک را در نقشه زیر به خوبی می 

با استفاده از   کرمان استان جنوبی هایشهرستان  در تکفیری های گروه  به گرایش میزان -3شکل 
خاکستری  رابطه تحلیل نیکتک  
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 تحلیل مسیر  -د
پيشرفته آماری است که به کمک آن می بر تاثيرات  تحليل مسير یک روش  توان عالوه 

شناسایی   نيز  را  وابسته  متغير  بر  مستقل  متغيرهای  از  یک  هر  غيرمستقي   تاثيرات  مستقي ، 
ما کمک می به  نوع تحليل  این  اکرد.  مدل را  بودن  مناسب  ميزان  با  کند  و  رزیابی کرده 

اثرات   زیر  نمودار  اساس  این  بر  کرد.  تعيين  را  متغير  هر  اثر  مقدار  بتا،  وزن  از  استفاده 
مستقي  متغيرهای اصلی تحقيق یعنی ميزان اثر هر یک از متغيرهای سطوح فردی، ملی و  

افزایی آنها را به صورت  تکفيری و همچنين همزمانی و ه   هایگروه   به  فراملی بر گرایش 
 دهد:دقيق و مشخص نشان می

وابسته بر اساس   متغیر بر مستقل متغیرهای از یک هر غیرمستقیم مستقیم و تاثیرات -4شکل 
 تکنیک تحلیل مسیر 

می  مشخص  فوق  نمودار  به  توجه  با  با  ملی  سطح  متغيرهای  چند  هر  که   58/0شود 
قویبينیپيش  سطکننده  متغيرهای  به  نسبت  وابسته  متغير  برای  )تری  فردی  و  46/0وح   )

باشند، اما به هر حال همزمانی و تأثير متقابل آنها بر یکدیگر در مجموع  ( می55/0فراملی )
همچنين   تکفيری در جنوب استان کرمان شده است.  هایباعث افزایش گرایش به گروه
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توان تکفيری نيز می  هایدر زمينه آثار مستقي  ابعاد متغيرهای مستقل بر گرایش به گروه
بيشترین تاثير را بر گرایش    68/0گفت در ميان متغيرهای سطح فردی، متغير شخصيتی با  

بيشترین    66/0گذارد. در بين متغيرهای سطح ملی متغير سياسی با  تکفيری می  هایبه گروه
گروه به  گرایش  بر  را  می  های تاثير  متغيرهای سطح  تکفيری  بين  در  نهایت  در  و  گذارد 

من  متغير  نيز  با  طقهفراملی  گروه  75/0ای  به  گرایش  بر  را  تاثير  تکفيری    های بيشترین 
 گذارد.می

 گیرینتیجه
شناسا   نیا  یاصل  هدف و    ییپژوهش  گروه  شیگرا  یها نهي زم عوامل  و  رتکفي   یهابه  ی 

های  ی زمينهبررسپدیده و    ن یبرخورد مناسب با ا  برایدر جنوب استان کرمان    تروریستی
های  سه  و نقش هر یک از عوامل و زمينه  ن ييتبقه و همچنين  منط بحران در    احتمالی بروز

مردم گرایش  در  فراملی  و  ملی  است.    هایگروه  به   کرمان  جنوب  فردی،  بوده  مذکور 
های فردی، ملی و  افزایی تأثير عوامل و زمينهفرضيه پژوهش این است که »همزمانی و ه 

به گروه افزایش گرایش  استان کرمان شده است«.تکفيری در جن   هایفراملی باعث  وب 
و نه تنها هر یک از عوامل    گردد یم  دیي تأ  هي فرض  ن ی اها حاکی از آن است که  نتایج و یافته

زمينه در  و  مستقل  به صورت  فراملی  و  ملی  فردی،  و   یري تکف  هایگروهبه    ش ی گراهای 
بين ساکنين این منطقه مؤثر بوده بلکه همزمانی بروز و ظهور این تروریستی  عوامل و    اند 

ها و تأثير متقابل آنها بر همدیگر باعث افزایش گرایش ساکنين جنوب استان کرمان  زمينه
ای و  تر به تبيين رابطه عوامل زمينهاگر بخواهي  به صورت جزئی .ها شده استبه این گروه

 متغير وابسته پژوهش بپردازی  الزم است تصریح شود که:
گویه  2/79تأیيد    - متغدرصدی  میهای  نشان  شخصيتی  و  ير  پتانسيل خصومت  که  دهد 

توزی در رأس همه  های شخصيتی، کينهستيز در این منطقه بسيار باالست و در بين شاخص
 آنها قرار دارد. 

هایی  دهد که ميزان عددی شاخصهای متغير ذهنی نشان میدرصدی گویه  4/73تایيد    -
تب  نااميدی، ميزان آگاهی و  مانند تربيت )آموزش( نادرست، احساس محروميت و  عيض، 

از   ناشی  بيشتر  موضوع  این  و  باالست  بسيار  کرمان  استان  جنوب  منطقه  در  دگماتيس  
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ضعف سيست  آموزشی در این منطقه است که خود را در دارا بودن بيشترین آمار ترک  
 تحصيل در کل کشور متجلی کرده است.

زمينهداده  - که  است  آن  از  حاکی  عقيدتی  متغير  گذشتههای  خشونت،  گرایی،  های 
اما دو گویه تکفيرگرایی و دین بدون  گری و دشمن قشری ستيزی در این منطقه باالست 

 واسطه موضوعيت ندارند.
نظر مردم منطقه نسبت به ماهيت نظام سياسی، ميزان نفوذ اجتماعی دولت در بين مردم،   -

و احساس امنيت در منطقه  مذهبی    -ها، برابری قومی رعایت حقوق سياسی، آزادی رسانه
سرخوردگی   دچار  کاماًل  هنوز  منطقه  مردم  چند  هر  است،  منفی  کرمان  استان  جنوب 

های موجود شاید بتوان ميزان رضایتمندی آنها را افزایش  اند و با اصالح رویهسياسی نشده
 داد.
گویه   - بين  اجتماعی،  در  عدالت  اجتماعی،  محروميت  چون  متغيرهایی  اجتماعی  های 
از  بي  هویت  بحران  و  اجتماعی  تضادهای  ساختاری،  خشونت  اجتماعی،  تعصبات  کاری، 

 های جنوب استان کرمان هستند.ترین چالش مه 
زمينه  - و  عوامل  از  منطقه  اقتصادی  رشد  و  توسعه  پایين  سطح  و  نابرابری  های  وجود 

کرمان   های تکفيری و تروریستی در جنوب استاناقتصادی موثر در گرایش مردم به گروه
 هستند.

های  متغيرهای جغرافيایی مانند دوری از مرکز استان، نزدیکی به محل بحران، عصبيت  -
فرقه  و  جهانیقومی  تاثير  چالش ای،  از  ارتباطات  گسترش  و  آسيبشدن  و  قابل  ها  های 

 توجه جنوب کرمان هستند. 
سياسی و    های هویتی، تعارضات ضعف قدرت دولت، خأل امنيتی در خاورميانه، شکاف   -

های تقویت گرایش به سلفيس  تکفيری در سطح  سطح توسعه در منطقه خاورميانه از زمينه
 هستند.  ایمنطقه

شاخص  - بين بين  سطح  ساختار  های  اقتصادی،  نفوذ  تسليحاتی،  رقابت  جمله  از  المللی 
بين قدرتقدرت  حضور  ه المللی،  امنيت  و  راهبردی  نقاط  در  خارجی  و های  پيمانان 

 ش به سلفيس  تکفيری رابطه وجود دارد. گرای
ی و تروریستی ري تکف  هایميزان گرایش به گروه کننده    ن ييمدل تب  یوني رگرس  ليتحل  جینتا

ب  دهدمینشان   های  ابتدا عوامل و زمينه  ،(یفرامل  و  یمل  ،یگانه )فردسطوح سه  ن يکه در 
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ی ري تکف  های گروه  به  ش ی گرارا بر    ري تأث   ن یشتري بو سپس سطح فردی و فراملی    یسطح مل
های تکفيری در مناطق جنوبی استان  بر این اساس برای مقابله با گرایش به گروه  اندداشته

شرایط   یعنی  ملی،  سطح  متغيرهای  بهبود  و  ارتقا  به  باید  چيز  هر  از  پيش  و  بيش  کرمان 
را   سطح  این  مشکالت  و  کرد  توجه  منطقه  جغرافيایی  و  اجتماعی  اقتصادی،  سياسی، 

یا تخفيف مسائل و مشکالت سطوح فردی و فراملی،   کاهش داد با تعدیل  و پس از آن 
زمينه و  عوامل  گروه دیگر  به  گرایش  بر  اثرگذار  نيز   هایهای  را  منطقه  این  در  تکفيری 

مدیریت و کنترل کرد. در سطح ملی متغير سياسی که نشانگر عملکرد حکومت است با  
های تکفيری دارد، در حالی که متغيرهای  گروه  /. بيشترین ميزان تأثير را بر گرایش به66

با   به ترتيب  اجتماعی  تأثيرگذاری در رده48/. و  49/.،  54اقتصادی، جغرافيایی و  های  /. 
بعدی هستند. این بدان معناست که با مدیریت رفتارهای سياسی و حل مشکالت اقتصادی  

اولویت عنوان  میبه  دوم  و  اول  ميزهای  از  زیادی  حد  تا  گروهتوان  به  گرایش  های  ان 
های بعدی  تکفيری در این منطقه کاست و حل مشکالت اجتماعی و جغرافيایی نيز در گام

باید مورد توجه قرار گيرند تا این مشکل به صورت اساسی حل شود. در سطح فراملی به  
گروه به  گرایش  بر  تأثيرگذار  سطح  دومين  حل  عنوان  باید  اول  اولویت  تکفيری  های 

م ميزان  نطقهمشکالت  به  که  باشد  همسایگان  با  سطح  75ای  در  و  است  بوده  اثرگذار   ./
آگاهی و  همگانی  آموزش  به  دادن  اولویت  با  باید  نيز  بر  فردی  ترتيب  به  عمومی  بخشی 

/.( تأثير بگذاری  تا به همين  58/.( و ذهنی )با  65/.(، عقيدتی )با  68متغيرهای شخصيتی )با  
به گ احتمال گرایش  از  استان کرمان کاسته شود. در  روهترتيب  تکفيری در جنوب  های 

 شود:این راستا پيشنهاد می
به حقوق مدنی و سياسی مردم منطقه بيشتر توجه شود. از دیدگاه مردم جنوب کرمان،   -

دار است و باید تبعيض نژادی یک بيماری اجتماعی است که متاسفانه در این منطقه ریشه
 ریزی شود. مهبرای تغيير این وضعيت برنا

خواسته  - به  زمينه  باید  در  کرد.  توجه  منطقه  مردم  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  های 
و   اجتماعی  تضادهای  اجتماعی،  محروميت  اجتماعی،  نابرابری  بسترهای  اجتماعی؛ 

های ساختاری عدالت اجتماعی و عدالت آموزشی  خشونت ساختاری وجود دارد و زمينه
باعث گسترش نارضایتی شده است. وجود ندارد که این وضعيت 
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منطقه    - روستاهای  و  و شهرها  است  پایين  بسيار  منطقه  توسعه  اقتصادی، سطح  زمينة  در 
های  های الزم هستند. فقر مزمن در حال گسترش است و الزم است فعاليتفاقد زیرساخت 

 ای در این منطقه صورت گيرد. اقتصادی و زیربنایی گسترده
کرمان    - استان  دارد.  جنوب  چشمگيری  تفاوت  استان  شمال  با  فرهنگی  بافت  نظر  از 

اصلی   عوامل  از  مرزها  به  نزدیکی  و  مرکز  از  دوری  و  کرمان  استان  زیاد  وسعت 
نيز  عقب کشوری  تقسيمات  زمينه  در  که  است  الزم  بنابراین  است.  منطقه  این  ماندگی 

 اصالحاتی انجام پذیرد.
به تهدیدی خطرناک برای زندگی، جرای  خطرناک و خشن در منطقه جنوب کرم  - ان 

به   منطقه  این  امنيت  که  نمود  اذعان  باید  البته  است.  تبدیل شده  ساکنين  امنيت  و  آزادی 
دهه  به  نسبت  یافته مراتب  در  که  همانطور  اما  است،  یافته  ارتقا  قبل  شد،  های  ذکر  ها 

این  در  جرای  خشن  همچنان  و  نيست  مناسب  هنوز  منطقه  این  در  امنيت  منطقه    احساس 
 شود.یک تهدید امنيتی محسوب می

های فرهنگی و اجتماعی باید با توجه به بافت فرهنگی منطقه مورد  قوانين مرتبط با حوزه -
 .بازبينی قرار گيرند

مسکن مناسب بعنوان جزئی از حق بر استانداردهای مناسب زندگی باید برای همه مردم    -
 منطقه تأمين شود. 

اقليت   - افراد توانمند  های مذه حقوق  قرار گيرد و در جذب  بی )اهل تسنن( مورد توجه 
 این قشر در درون سيست  اداری منطقه و حتی کشور، تساهل بيشتری صورت گيرد.

مند شدن از  استانداردهای سالمت فيزیکی و روانی مردم منطقه ارتقا یابند و امکان بهره  -
  و سيست  فاضالب که از حقوق  شبکه بهداشتی، گازی و دسترسی به آب آشاميدنی سال

 شود فراه  گردد. اوليه شهروندان محسوب می
وضعيت آموزشی بهبود یابد و کارهای فرهنگی و آموزش حقوق شهروندی در جنوب    -

وخي   از  یکی  دارای  که  کرمان  قرار  استان  کار  دستور  در  است  کشور  در  اوضاع  ترین 
 گيرد.

پتانسيل  - به  توجه  منطقه  با  باالی  ایجاد  های  و  احداث  دامداری،  و  در بخش کشاورزی 
های مادر در دستور کار قرار گيرد تا از این طریق ه  از ميزان بيکاری و ه  از  کارخانه

ميزان احساس تبعيض کاسته شود.
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های قومی کاهش یابد. زنان و اقوام در جنوب استان کرمان تبعيض عليه زنان و تبعيض  -
های این منطقه،  وردار نيستند و یکی از عوامل اصلی چالش از مقام و حيثيت مناسبی برخ

 باشد. همين موضوع می
برای تغيير وضعيت موجود و افزایش آگاهی مردم و باال بردن سطح فرهنگی مردم در    -

های اجتماعی و فرهنگی  های مردم نهاد در حوزهمنطقة جنوب استان کرمان، باید سازمان
ود.تشکيل داد و از آنها حمایت نم

های این پژوهش فقط برای مقابله با این پدیده در منطقه مورد مطالعه  بدیهی است که داده
های دیگر یا حتی مناطق دیگر این استان از نظر علمی  اعتبار دارند و تجویز آن برای استان

اجازه چنين  دیگر  مناطق  در  مشابه  تحقيق  نتایج  آنکه  مگر  نيست  توجيه  ما  قابل  به  را  ای 
.بدهد
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(، »دليل گرایش به داعش اعتقادی نيست، محروميت و فقر است«، شناسه  1396شيخی، احمد، )  -
.www.rajanews.com/news/274070. قابل دسترس در: 274070خبر: 

،  داعش حقيقی و حقيقت داعش(، »مبانی فقهی خشونت داعش«،  1395زاده، سلمان، )صادقی  -
 به اهتمام محمد حسن حبيبيان، تهران: پژوهشکده مطالعات کاربردی قل .

ترجمه  ، شام  و  عراق  اسالمی  دولت  پيدایش   عوامل  اهریمن  تولد  ،(1395)  عبدالباری،  عطوان،  -
 .فرهنگی و علمی  انتشارات: تهران الدین، نج  فاروق

به  خارجی  جنگجویان  پيوستن  چرایی  بررسی»   ،(1394)  گرشاسبی،  رضا  و  علی  مله،کریمی  -
.1 شماره   پنج ، سال ، اسالم جهان سياسی های پژوهش  فصلنامه ،«داعش

-  ( نوری،  فاطمه  و  و راهکارهای  1393کالنتری، کيومرث  تروریس  مذهبی در فضای سایبر   ،)
 مقابله با آن، اولين کنفرانس فضای سایبری و تحوالت فرهنگی.

-  ( معاصر،  ابرار  روا1396موسسه  »تحليل  ایرانی«،  (،  رویکردی  داعش؛  پدیده  سياسی  نشناسی 
، کد  1396خرداد    29پایگاه تحليلی دفتر پژوهش موسسه فرهنگی هنری رصد، تاریخ انتشار  

 .http://rasad.org/fa/new، 1397تير   20، بازدید در تاریخ 124910خبر 
-  ( قدیر،  »خشونت1395نصری،  نظر«، (،  یک  طرح  و  نظر  سه  نقد  داعش:  دکترین  در  ورزی 

، به اهتمام محمد حسين حبيبيان، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات داعش حقيقی و حقيت داعش
 کاربردی قل . 

مهدی   - منصور  یونس،  )نوربخش،  تاریخی1394زاده،  دالیل  و  داعش  جریان  »ایدئولوژی   ،)-
، شماره  22، دوره  شناختیشی مطالعات جامعه پژوه  -فصلنامه علمیاجتماعی گرایش به آن«،  

2.

http://www.sedayiran.com/fa/news/72437
http://www.rajanews.com/news/274070
http://rasad.org/fa/new


41 |  و همکاران  خلیلی  | ...  ي مورد  یبررس ؛ ي ر یکفت  يهابه گروه ش یگرا ي ها نهیعوامل و زم 

-  ( ساموئل،   محمدعلی   ترجمه  ،جهانی  نظ   بازسازی  و  هاتمدن  برخورد(،  1378هانتينگتون، 
 فرهنگی. هایپژوهش  تهران: دفتر حميد رفيعی،

و  هوشنگی،- پاکتچی،  حسين    از  طيفی   بازشناسی  سلفيه؛  و  بنيادگرایی  ،(1390)  احمد 
.صادق امام دانشگاه : رانته ،دینی هایجریان
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