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 چکيده
سیاست خارجی جمهوری آذربایجان توسعۀ روابط دوستانه باا شواورهای همیاایه و نکدیا  در      از اهداف اصلی

هاایی دارد  از ایا    راک، دینی و قومی اشات یکیتیها از لحاظ ژئوپلخاورمیانه و شرق، ازجمله با شوورهایی است شه با آن
نظر در سیاست خارجی جمهوری آذربایجان، توسعۀ روابط اقتصادی، فرهنگی و    با جمهوری اسالمی ایران از جایگاا   

موجود در شوور مقصد جهات   یاتیو عوامل ح یداخل یهاتیظرففوق  حاتیای برخوردار است  با توجه به توضویژ 
 یدرسات باه باییات  مای  جاان یدر رابطه با شواور آذربا  رانیا یاسالم یجمهورو توسعه قدرت نرم  هایگیترش همکار

اسات بادون    یهیباد   آن صورت نگرفتاه اسات   یبررسو   ییمنظور تبجامع به یقیشه تاشنون تحق یامر  شود ییشناسا
مناافع   یموخص بار مبناا   یابرنامه توانینم جانیموجود در شوور آذربا یهاتیو حیاس یداخل یهاتیظرف ییشناسا

در افاکایش   رگااار یعوامل حیااتی تث   افتهیصورت ساختارتا به دای  پژوهش قصد دار  رابطه ارائه داد  یشوور در ا یمل
هاای  موجاود در اساتان   یهاا تیا نقش فراملای شواور باا اسات اد  از ظرف     یقدرت نرم جمهوری اسالمی ایران و ارتقا

 در و نماود   شناساایی  راا و روابط هدفمند با جمهوری آذربایجان هآذربایجان غربی و شرقی را برای گیترش همکاری
 یرگااریتث  جهت شد ییشناسا مهمخصوص اقوام آذری را با عوامل موجود در شوور به یهالین پتانیمیا رابطه نهایت

 نماید   یسازمدل آذربایجان، جمهوری در
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 ساختاری تفسیریسیاست خارجي، جمهوری آذربايجان، معادالت    :هاکليدواژه

 مقدمه. 1

ریکی جهت ارتقای نقش فراملی و استحکام بخویدن به قادرت نارم   ریکی و طرحبرنامه

مختلف موجود در استان آذربایجاان اماروز      هایجمهوری اسالمی ایران بر اساس پتانییل

ساعه  تو  ای برخوردار است ای شوور از اهمیت ویژ ای و فرامنطقهبا توجه به روابط منطقه

بیش از هر چیک به رواباط ایاران و    های اقوام آذری در شوورفراملی بر اساس ظرفیت نقش

جمهوری آذربایجان با توجه به نکدیکی ای  شوور به مرزهای شمال غربی میهنمان بیاتگی  

هاا  منظور افکایش قدرت نرم و توسعه نقش فراملی شوور بر اساس پتانییلدارد؛ بنابرای  به

موجود در اقوام آذری ای  تحقیق قصاد دارد بار روی عوامال تث یرگااار بار      های و ظرفیت

از زماان فروپاشای اتحااد    روابط جمهوری اسالمی ایران با جمهوری آذربایجان تمرشک شند  

باشو معموالً در ساط   -جماهیر شوروی و اعالم استقالل جمهوری آذربایجان، روابط تهران

هایی در طول دو دهه اخیر همرا  بود  اسات  عاواملی   بمطلوبی قرار داشته و با فراز و نوی

هاای موجاود بارای    مانند برخورداری از اشتراشات تااریخی و فرهنگای و وجاود پتانیایل    

آیاد؛  عنوان محرشی برای گیترش روابط دو طرف به حیاا  مای  های اقتصادی بههمکاری

بیل تداوم اختالفاات در ماورد   ای از قاما در عی  حال ای  روابط با موانع و عوامل بازدارند 

رژیم حقوقی دریای خکر، روابط با رژیم صهیونییتی و آمریکاا و پیوسات  باه نااتو و     از     

ها بارای ارتقاای ساط     رغم وجود برخی فرصترو است؛ بنابرای  بهجانب آذربایجان روبه

شو را هاای فاراروی رواباط تهاران و باا     زا عمالً محادودیت روابط دو شوور، عوامل چالش

 صورت زیر قابل طرح است:افکایش داد  است  سؤاالت تحقیق حاضر به

المللای از نگاا  شواور آذربایجاان     هاای بای   عوامل تث یرگاار بر گیاترش همکااری  ا 

 چییت؟

های موجود در ایاران جهات تث یرگاااری بار جمهاوری آذربایجاان       عوامل و ظرفیتا 

 چییت؟

ارتباطاات جمهاوری اساالمی ایاران باا      مدل ساختاری مطلاو  جهات تبیای  نظاام     ا 
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 جمهوری آذربایجان جهت ح ظ و ارتقای منافع ملی شوور چگونه باید باشد؟

هاای موجاود داخلای و نیاک     هاا و ظرفیات  در ای  تحقیق بنا داریم تا با واشاوی پتانییل

ها و تهدیدهای موجود در شوور جمهوری آذربایجان به بررسای توساعه رواباط دو    فرصت

هوری اساالمی ایاران و جمهاوری آذربایجاان بزاردازیم  بار ایا  اسااس رابطاه          شوور جم

های داخل و نیک عوامال تث یرپاایر در شواور جمهاوری آذربایجاان باا اسات اد  از        پتانییل

 سازی شد  است معادالت ساختاری ت ییری مدل

 

 پيشينه تحقيق. 2

یاسی و دیزلماسی میاان  های ساگرچه تحقیقات مختل ی دربار  روابط، شرایط و موقعیت

جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجاان اعام از نقاد و تحلیال بار رواباط سیاسای،        

صورت شتا  و مقاله به رشته تثلیف درآمد  است، اما با ها بهها و فرصتها، چالشموقعیت

ی صاورت خااص تاثلی    وسیله محقق، تاشنون بهآمد  بهعملهای بهتوجه به مطالعه و بررسی

در رابطه با عنوان ای  مقاله به عمل نیامد  است و ای  تحقیق بارای اولای  باار بار تحلیال      

ای ایران تمرشک دارد  در عی  حال در اینجاا  جایگا  جمهوری آذربایجان در استراتژی منطقه

 شود:  شد  اشار  میبه برخی از تحقیقات موابه انجام

تحلیال و بررسای همزوشای    »ای باا عناوان   دشتر پیروز مجتهدزاد  و همکاران در مقالاه 

باا تحلیال   « سیاست خارجی جمهوری اساالمی ایاران در تعامال باا جمهاوری آذربایجاان      

های موجاود بای  دو   ها و فرصتای در پی شناساندن موقعیتهای ژئوپلیتی  منطقهواقعیت

هاای  گا های پایش رو اعام از دیاد   شوور با توجه به اشتراشات فراوان دوسویه و نیک چالش

ای راهکارهاایی را بارای   ای و فرامنطقههای منطقهاساسی رؤسای شوورها و نیک ن وذ قدرت

)مجتهادزاد  و  پیوبرد برخی از اهداف مورد نظر جمهوری اسالمی ایاران ارائاه نماود  اسات      

ای بااا عنااوان تحلیاال ساااختار   افضاالی، رشاایدی و دیگااران در مقالااه(11-21: 1331همکاااران، 

 2212تاا   1991کی حاشم بر روابط دوجانبه ایران و جمهاوری آذربایجاان از ساال    ژئوپلیتی

گرایانه باه فهام و   گرایی با نگاهی بر ساختمیالدی با رویکرد جغرافیای سیاسی بر ساخت
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درشی از ساختار ژئوپلیتیکی حاشم بر روابط دوجانبه ایران و جمهوری آذربایجان پرداخته و 

ؤال بود شه ساختار ژئوپلیتیکی حاشم بر روابط دوجانبه ایران و درصدد پاسخگویی به ای  س

)افضالی و  جمهوری آذربایجان چگونه و تحت تاث یر چاه فراینادهایی سااخته شاد  اسات        

مظ ر صیدی در مقاله با عنوان عوامل ژئوپلیتی  جمهوری آذربایجان   (11-22: 1391همکاران، 

ران باه بررسای ارتباای ایاران باا جمهاوری       و تث یر آن بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ای

آذربایجان پرداخته است  وی عوامل ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان از قبیل ن ت و گااز  

و سیاساات داخلاای و خااارجی جمهااوری آذربایجااان را مااؤ ر باار امنیاات ملاای ایااران   

یت بیترها شود، اهمای آنچه شه ا بات میهای منطقهدر تحلیل  (11-19: 1333)صایدی،  داند می

هاای  چندان عاملیت آن؛ بنابرای  منطقه را باید در انتهاای پاویش  و م عولی منطقه است و نه

عناوان  ای باه هاای منطقاه  المللی دید، نه در ابتدای آن و دیگار اینکاه، پاویش   سیاسی و بی 

ها و شارگکاران ماؤ ر دیگار باه    اهمیت چندانی ندارند، مگر آنکه از طریق دولت« ایمنطقه»

ای در جهان وجود دارد شه سه قدرت  بکرگ یعنای    نقطه(12-11: 1391)طاهاایی، تصور درآیند 

روسیه، ترشیه و ایران در آن باا هام تالقای دارناد  آن نقطاه ق قااز جناوبی اسات  از نظار          

روسایه در شامال،   « اساتاوروپل »و « شراسانودار » ۀق قااز توساط محادود    ۀجغرافیایی، منطق

ای ایااران و ترشیااه در جنااو  و دریااای ساایا  محصااور شااد    و مرزهاا« رودخانااه ارس»

عناوان یا  شریادور    به لحاظ تاریخی نیک، ای  منطقه هماوار  باه    (Carig, 2007: 119)است

های روسیه، عثمانی و ایران عمال شارد  اسات     و محلی برای رقابت بی  امزراتوری تجاری

شاود شاه تاا    دریا انجاام مای   هرچند امروز  تجارت شوورهای ق قاز جنوبی اغلب از طریق

عناوان  هاا نقاش خاود را باه    ها در ق قاز است؛ اما آنحدی به دلیل از بی  رفت  زیرساخت

از طرفای، جمهاوری    (Mankoff, 2012: 144)اناد  تر از یاد نبرد های بکرگمیدان نبرد قدرت

  گ تاه  (1-11: 1319)مجتهادزاد ، های آذربایجان ایاران اسات    جغرافیایی استان ۀآذربایجان، ادام

اناد؛ اماا ایا  شواور اقلیات مهمای از       درصد مردم آذربایجاان آذری  92شود شه حدود می

هاا باا اساالم شایعی     درصاد آذری  32دربرمی گیرد  حادود  «  جاواخ» ۀها را در ناحیارمنی

پیوستگی دارند  در ای  منطقه اجتماعات شیعی  دیگری هم وجود دارند شاه شاامل تاالش    
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  (Carig, 2007: 122)شود  ها میو اقلیتی از داغیتانیآذربایجان 

هاای  اتخاذ رویکردهای اقتدارگرایانه حک  حاشم، ابهام در انتخابات و نیک اتخاذ سیاست

سکوالر و ضددینی، موجب شد  است تاا دولات آذربایجاان هماوار  از ساوی دو جریاان       

اسای ایا  شواور شااهد     گارا تحات فواار قارار گیارد و صاحنه سی      سیاسی لیبرال و اسالم

گار شاالجی،   )شاوز  اعتراضات پیدا و پنهان ای  احکا  به روند موارشت سیاسی در شوور باشد 

ی آذربایجان با رژیم صهیونییاتی تحقیقااتی نیاک صاورت     در خصوص رابطه  (31-21: 1391

گرفته است  فروپاشی اتحاد شوروی، فرصت مناسبی در اختیار رژیم صهیونییتی قاارار داد   

یافته از اتحااد شاوروی را در دساتور شاار سیاسات      تاا  ایجااد رابطه با شوورهای استقالل

خاارجی خود قرار دهد  در ای  میان جمهاوری آذربایجاان باه دلیال همیاایگی باا ایاران 

باغ با ارمنیتان، نیااز باه تیالیحات و جلاب حمایات      و همچنی  درگیر بودن در جنگ قر 

یهاودی و  برقاراری رابطاه باا رژیم صهیونییتی را ماورد توجاه قاارار   آمریکا از را  البی

  البته باید به دالیل جمهوری آذربایجااان نیااک در ایاا  زمیناه     (33: 1391)شوالیی و اصولی، داد 

توجه داشت، دالیلی مانند هراس از جمهوری اسالمی ایران باه دلیاال حمایاات عملای از     

هاای  ، ساخنان برخای از مقاام (43: 1333، بیات، (Valiyev, 2009: 182اغ بارمنیتان در مناقوه قر 

هاای  ، فعالیات (Nassibu, 2012: 121)ایرانی در مورد بازگرداندن جمهوری آذربایجاان باه ایااران  

توسط شمیتاه   (Tayfur& Gymen, 2002& Murinson, 2010)دینی ایران در جمهاوری آذربایجاان 

در  2و  1های تلویکیاونی ساحر   فتر نمایندگی ولی فقیه در باشو، شبکهامداد امام خمینی و د

و البته هراس جمهوری آذربایجاان از حمایات    (Kotecha, 2006: 154)جمهوری آذربایجاان 

 &Goble, 2012)هاای اساالمی جمهااوری آذربایجااان     دولات ایاران از احاکا  و جریان

Azerireport, 2011& Yunus, 2006) ،امنیتای و سیاسای    -ور را به داشت  روابط نظامی ایا  شو

مند  شرد  است  هر دوی ایا  شواورها باارای برقااراری     اقتصادی با رژیم صهیونییتی عالقه -

گرایای  اند  ای  نو  رابطاه را باا اسات اد  از واقاع    تاوازن مقابال ایاران باه یکادیگر نکدی  شد 

برقاراری رابطاه باا رژیام صهیونییاتی نیااک باارای        توان تبیای  شارد  البتاه    خوبی میتدافعی به

جمهاوری آذربایجاان مکایااای بیاایاری دارد؛ ازجملاه دسااتیابی بااه تجهیااکات و سااالح،        
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 های صهیونییتی، ایجاد توازن در برابر رابطه ارمنیتان و ایران شرشت 12گااری جاا  سرمایه

 شناسي تحقيقروش .3

گیرد شه از نتایج مرحله اول برای مرحله دوم شاه  میپژوهش حاضر در دو مرحله انجام 

 گردد مرحله اصلی پژوهش است است اد  می

مرحله اول با هدف شناساایی عوامال ماؤ ر جهات تث یرگاااری بار شواور جمهاوری         

سازی شد  شه باه ارائاه مادل    های موجود در اقوام آذری ایران پیاد آذربایجان و نیک ظرفیت

سازی و پاسخ به سؤاالت اصلی، همچنی  ارائاه  له دوم با هدف مدلانجامد  مرحم هومی می

هاا  وسیله گیترش همکاریاتکا و صری  برای ح ظ و ارتقای منافع ملی شوور بهمدل قابل 

 1صاورت شاکل   طور شلی روال شلی پژوهش باه گردد  بهبا جمهوری آذربایجان، انجام می

 است 
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 روال کلي پژوهش -0شکل 
در ای  تحقیق نخبگان مربوی به موضاو  تحقیاق شاامل اعضاای هیئات      جامعه آماری 

در ایا  تحقیاق از روش   الملل و امنیت ملی هیتند  علمی دانوگا  و متخصصی  روابط بی 

شد  بر اساس ادبیات تحقیق با شارایط حال حاضار  های شناساییدل ی برای تطبیق شاخص

یندگان مجلس شورای اساالمی و مرشاک   شد  است  جامعه خبرگان شامل نما شوور است اد 

گااار، آشانا باه مباحاا سیاسات خاارجی و       هاای سیاسات  های مجلس و سازمانپژوهش

های آذربایجان با حداقل د  سال سابقه شار مرتبط بودناد  انتخاا  نموناه  موخصات استان

نقاش  های موجود در اقوام آذری جهت ارتقاای  ن ر  برای پتانییلگارو  د  ی خبرگان در 

ن ار  بارای شناساایی عوامال تث یرپاایر در جمهاوری       و ی  گارو  چهاارد   فراملی شوور 

 آذربایجان انجاام گرفات    

 

 ها  وتحليل دادهتجزیه. 4

هاای مجلاس شاورای    در ای  مرحله با برگکاری مصاحبه با شارشناسان مرشاک پاژوهش  

اقوام آذری جهت ارتقای نقش های موجود در اسالمی و اساتید دانوگا  در رابطه با پتانییل

ای تنظاایم  فراملی شوور، عوامل مؤ ر در ای  حوز  شناسایی شاد  در گاام دوم پرسواانامه   

شد  شد و از اعضای دل ی شامل د  ن ر از خبرگان ای  زمینه خواسته شد تا عوامل شناسایی

واست شد را با توجاه باه شارایط شوور به ترتیب اهمیت موخص نمایند  از خبرگان درخ

تا در شنار ای  عوامال، مااوارد دیگااری شااه مادنظر دارناد پیوانهاد شنناد  در نهایات در          

های موجود در اقوام آذری جهت ارتقای نقش فراملی شواور  پرسونامه دوم اهمیت پتانییل

شد  در ادبیات موضو  و عوامل پیونهادی توساط خبرگاان ماورد سانجش قارار      شناسایی 

 است  1هر ی  از عوامل به شرح جدول  گرفت  میانگی  اهمیت

های موجاود در اقاوام آذری جهات ارتقاای نقاش      ضریب آل ای شرونباخ برای پتانییل

شاد  در ایا  مرحلاه برابار باا      شد  در پرسونامه طراحیهای ارائهفراملی شوور برای پاسخ

های   پتانییلقبول پایایی است  با در نظر گرفت بود  است شه حکایت از مقدار قابل 261.3

، ماوارد  1شاد  در جاداول   موجود در اقوام آذری جهت ارتقای نقش فراملای شواور ارائاه   
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عناوان عوامال نهاایی ماؤ ر بار      (، باه 3633اصالی و بییار مهم )میاانگی  اهمیاات باااالی   

اناد   های موجود در اقوام آذری جهت ارتقای نقش فراملی شوور در نظر گرفته شد پتانییل

 شود شدگااری می A23تا  A1دول هر ی  از عوامل از در ای  ج
های موجود در اقوام آذری جهت ارتقای نقش فراملي کشور از نظر میانگین اهمیت پتانسیل -0جدول 

 دلفيگردش نخبگان در دومین 

ميانگين 

 اهميت
 ردیف عوامل کد

4.4000 A1 1 های تورییتیهای گردشگری و جاذبهظرفیت 

4.4000 A2 2 یت داشت  و گیتردگی امور ماهبی نیبت به همیایگان شمال غربی شوورمرشک 

4.8000 A3 3 زبان آذری و امکان برقراری ارتبای شالمی با همیایگان شمال غربی 

3.6000 A4 4 ها نیبت به شوورهای همیایهموقعیت و امکانات نظامی و امنیتی ای  استان 

3.7000 A5 1 ورزش 

4.1000 A6  های انتقال آنرا انرژی و . 

4.5000 A7 1 شعر و ادبیات 

4.2000 A8 3 سینما 

3.6000 A9 9 های اردبیل، آذربایجان شرقی و غربیفرهنگ و آموزش در استان 

4.3000 A10 12 هویت تاریخی 

4.3000 A11 11 جواری و تث یر عوامل ژئوپلیتی  بر شوور آذربایجانهم 

3.8000 A12  12 های علمی با جمهوری آذربایجانها و امکان همکارینی در ای  استانهای ایرادانوگا 

4.1000 A13 13 های موترکگااریتولید شاال و خدمات و سرمایه 

3.6000 A14  14 های شواورزیزمی 

 11 ی ارومیهدریاچه - 3.3000

4.0000 A15 1 ونقل و محورهای مواصالتیحمل. 

 11 مدیریت منابع آ  - 3.3000

4.3000 A16 13 توسعه تجارت و امور بازرگانی با شوور جمهوری آذربایجان 

4.2000 A17 19 وآمد با جمهوری آذربایجانامکان وضع قوانینی خاص جهت مراودات مرزی و رفت 

 22 گرای آذری و برقراری ارتبای با خارج از شوورفعاالن سیاسی قوم - 3.3000
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ميانگين 

 اهميت
 ردیف عوامل کد

4.1000 A18 21 صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران های استانیشانال 

 22 های تردد مرزیافکایش گمرشات و محل - 2.8000

3.8000 A19 23 توسعه مناطق آزاد در مناطق مرزی 

4.0000 A20  24 های مرزیالمللی شدن دانوگا بی 

4.0000 A21 21 گیترش امکانات پکشکی در مناطق مرزی 

4.0000 A22  2 آه  در مرزتوسعه را. 

4.0000 A23  21 ها در مناطق مرزیتوسعه فرودگا 

 23 های روستایی مرزی به بکرگرا تبدیل را  - 2.3000

 29 های موترکبرگکاری جونوار  - 2.0000

 32 میابقات خاص بومی و محلی - 2.8000

 31 هاایجاد زمینه مناسب برای ازدواج آذری - 1.7000

عوامال  تااری   ر  شد، در ای  تحقیق جهت تعیی  مهام نیک اشا 3طور شه در بخش همان

ابتدا ای  عوامال از طریاق برگاکاری مصااحبه باا اسااتید        تث یرپایر در جمهوری آذربایجان

دانوگا  و شارشناسان آشنا به شواور جمهاوری آذربایجاان اساتخراج شادند  در گاام دوم       

رگان ای  حوز  خواسته شد ن ر از خب 14ای تنظایم شد و از اعضای دل ی شامل پرسوانامه

شد  از ادبیات تحقیق را با توجاه باه شارایط شواور باه ترتیاب اهمیات     تا عوامل شناسایی

موخص نمایند  از خبرگان درخواست شد تا در شنار ایا  عوامال، مااوارد دیگااری شااه      

 هاا را در شاد  و میاانگی  اهمیات آن   عوامل شناساایی  2مدنظر دارند پیونهاد شنند  جدول 

گردش دوم روش دل ی و همچنی  منابعی از ادبیات موضو  شه به ای  عوامل تحت عناوان  

دهاد  در نهایات در   اناد نواان مای   شارد  اشاار    عوامل تث یرپایر در جمهاوری آذربایجاان  

شاد  در ادبیاات    شناساایی تث یرپایر در جمهوری آذربایجاان  پرسونامه دوم اهمیت عوامل 

وسط خبرگان مورد سنجش قرار گرفت  میاانگی  اهمیات هار    موضو  و عوامل پیونهادی ت

 است  2ی  از عوامل به شرح جدول 

هاای  بارای پاساخ   تث یرپایر در جمهوری آذربایجاان ضریب آل ای شرونباخ برای عوامل 
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بود  است شاه حکایات از    26191شد  در ای  مرحله برابر با شد  در پرسونامه طراحیارائه

 تث یرپاایر در جمهاوری آذربایجاان،   ی است  با در نظر گرفت  عوامال  مقدار قابل قبول پایای

(، 3633شد  در جداول فوق، موارد اصالی و بیایار مهام )میااانگی  اهمیاات باااالی      ارائه

، 2اناد  جاادول   شاد   در نظر گرفته تث یرپایر در جمهوری آذربایجانعنوان عوامل نهایی به

دهد  در ای  جدول هر یا  از  عات شوور را نوان میعوامل نهایی مؤ ر بر نظام  بت اخترا

 شود شدگااری می B25تا  B1عوامل از 
 

میانگین اهمیت عوامل تأثیرپذير در جمهوری آذربايجان از نظر نخبگان در دومین گردش  -4جدول 

 دلفي

 ردیف عوامل کد اهميت

3.8571 B1 1 جمعیت 

3.7143 B2 2 ماهب در جمهوری آذربایجان 

4.7143 B3 3 زبان آذری 

3.4286 B4 4 مبانی نظامی و امنیتی 

3.5714 B5 1 ورزش 

3.5000 B6  های انتقال آنانرژی و را . 

4.0714 B7 1 شعر و ادبیات 

3.5714 B8 3 سینما 

3.7857 B9 9 فرهنگ و آموزش در جمهوری آذربایجان 

3.6429 B10 12 تاریخ شوور جمهوری آذربایجان 

4.0714 B11 11 جواری و تث یر عوامل ژئوپلیتی مه 

3.3571 B12 
دوتکه بودن شوور، جدا بودن جمهوری خودمختاار نخجاوان از خااک اصالی     

 جمهوری آذربایجان
12 

3.5000 B13 13 رودخانه ارس 

3.8571 B14 14 رژیم حقوقی دریای خکر و منافع موترک در دریای خکر 

3.7857 B15   11 همکاری اقتصادی 

3.7857 B16 1 اختالف جمهوری آذربایجان با شوور ارمنیتان. 
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 ردیف عوامل کد اهميت

3.0000 - 
هاای  وجود منطقه قومی تالش در جنو  شرقی در مرز با ایران شاه باا جنابش   

 رو بود  است طلبی از اوایل استقالل روبهجدایی
11 

3.0714 - 

گرایی در شمال شرقی در مرز با روسیه )داغیاتان( شاه در اوایال    وجود منطقه

ل با میانجیگری روسیه، موضاو  فاروشش شارد  ولای اساتعداد خیاکش       استقال

 دوبار  آنان بییار زیاد است 

13 

3.7857 B17  19 باغمناقوه قر 

 22 جکیر  آبووران در شرق شوور تمرشک جمعیت در شبه - 2.7857

 21 های آزادانکوای ژئوپلیتیکی و عدم دسترسی به آ  - 3.2857

4.0000 B18 22 ای نظیر ترشیه و روسیهجمهوری آذربایجان با بازیگران منطقه ارتباطات 

4.2143 B19 23 ای نظیر آمریکا و اسراییلارتباطات جمهوری آذربایجان با بازیگران فرا منطقه 

 24 ایمباحا قومی و عویر  - 2.9286

4.0714 B20 21 آنالخصوص در ایام محرم و رمضان و توسعه تعامالت ویژ  فرهنگی علی 

 .2 ارتباطات فامیلی و خانوادگی - 3.1429

4.0714 B21 21 سیاحتی و زیارتی ،جریان گردشگری 

4.0000 B22 23 های طبیعی نظیر سیل و زلکله و    بحران 

4.0000 B23  29 مواضع شوور جمهوری آذربایجان در مجامع جهانی 

4.0714 B24  32 اجتماعی و اقتصادیهمکاری و تعامل زنان فعال در حوز  سیاسی 

3.7857 B25 31 بحا مهاجرت در شوور جمهوری آذربایجان 

 

هاای موجاود در اقاوام آذری و عوامال تث یرپااایر در     پاس از مواخص شادن پتانیایل    

 بنادی جمهوری آذربایجان، الزم اسات متغیرهاا با اسات اد  از تحلیل عاملی اشتوافی دساته 

های بعدی، در چناد عامل خالصاه گردناد  پاس   یلوتحلشد  و جهات ساهولت در تجکیه

از آن با اصالح ساختار بر اساس نتایج تحلیل عاملی اشتوافی، مادل ارتقاای نقاش فراملای     

تار شااد  و یاا  گااام     شوور جهات تث یرگااری بر شوور جمهوری آذربایجان، تکمیاال 

شتواافی در دو مرحلاه   شود  بارای ایا  منظور، تحلیال عااملی ا  دیگر باه جلو برداشاته می

های داخلای و عوامال تث یرپاایر در جمهاوری آذربایجاان انجااام       برای متغیرهاای پتانییل
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 خواهد شد    

های اقوام آذری، مورد تحلیل عاملی اشتوافی عامل موجود در پتانییل 23در ای  بخش، 

ه نتاایج ایا    ها باه دسات آیاد  در اداما    گیرناد تاا ساختار عاملی مناسب برای آنقرار مای

هاای جکئای انادک    تحلیل آمد  است  محاسبه ماتریس وارون نیک به دلیل وجود همبیاتگی 

گر مقدار باالی واریانس موترک بای  متغیرهاا و تناساب سااختار عااملی      برای متغیرها بیان

استخراج شد  است  ستون مقادیر ویژ ، ه ت عامل را با مقدار ویژ  بااالتر از یا  معرفای    

های پنج و ه ت نتوانیتند هیچ متغیری را با بار عااملی بااال جاا  شنناد؛     ما عاملشند، امی

-بنابرای  ساختار عااملی پیوانهادی دارای پنج عامل خواهد بود  درصدهای واریانس تبیی 

 قابل مواهد  است     3شد  توسط هر ی  از ای  عوامل در ستون درصد واریانس از جدول 

 

 های اقوام آذریشده برای پتانسیلینکل واريانس تبی -9جدول 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 6.772 29.444 29.444 6.772 29.444 29.444 

2 3.749 16.299 45.743 3.749 16.299 45.743 

3 3.610 15.697 61.439 3.610 15.697 61.439 

4 2.153 9.363 70.802 2.153 9.363 70.802 

5 2.111 9.179 79.981 2.111 9.179 79.981 

6 1.767 7.683 87.663 1.767 7.683 87.663 

7 1.547 6.726 94.390 1.547 6.726 94.390 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

  

شاد ، مااتریس همبیاتگی دوباار       منظور اطمینان از تناسب ساختار عااملی پیوانهاد  به

هاای آن، اخاتالف انادک بای      مقادیر انادک بارای باقیماناد     تولیدشد  نیک بررسی شد شاه

های اصلی و محاسابه شاد  بار اسااس سااختار عاملی را نواان داد شاه بیاانگر    همبیتگی

منظور دستیابی به ساختار عاملی سااد  و  پیونهادی است  بهمطلوبیت مناسب ساختار عاملی 

باا هدف اطمینان از بارهای عاملی مناسب بر روی عوامال نتاایج ماترییای عااملی پاس از      
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 شود   ارائاه می 4دوران به ترتیاب جدول 
 های اقوام آذریماتريسي عاملي پس از دوران برای پتانسیل -0جدول 

Component Matrixa 

 
Component 

1 2 3 4 5 6 7 

A1 .565 -.517   .438   

A2   .858     

A3   -.645 .585    

A4 -.418  .697    .464 

A5 .543 -.592      

A6 .580 -.469     -.537 

A7 .660 .594      

A8 .499  -.709     

A9 .622     .443  

A10 .711 .539      

A11 .551 .420   -.511   

A12 .650 -.475     .403 

A13 .732    -.419   

A14 .479 .447   .454   

A15 .610   -.583 .406   

A16 .591   .408  -.608  

A17 .697   .428 .403   

A18 .720 .538      

A19 -.631  .649     

A20    .715   .412 

A21  -.779    -.509  

A22  .684   .553   

A23   -.650     

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 7 components extracted. 

 

یا  از  دهند  تناسب ساختار عاملی است و نیاز باه حااف هایچ   بارهای عاملی مناسب نوان

مادنظر قارار گرفتاه     -+4/26شند  در اینجا بارهای عاملی بااالی  متغیرها در ای  مادل را القا نمی

اناد هایچ   شاود، عامل ه اتم و پانجم نتوانیاته   طور شاه در جدول باال مالحظاه مایهماناست  

متغیری را با بار عاملی باال به خود اختصاص دهد، بنابرای  تمام متغیرهاا در پانج عامال مطاابق     

شاد شاه   خالصه شدند  در گام بعدی باید برای هر عامل ی  نام عمومی انتخاا  مای   1جدول 

اد معرف متغیرهای موجود در آن عامل باشد  در ای  شار متغیرهای هر عامال شااه   خوبی بتوانبه
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 باشاند، نقش مهمی در عنوان انتخابی خواهند داشت دارای بیواتری  بار عااملی مای
 های اقوام آذریها برای پتانسیلگذاری آنبندی متغیرها در عوامل و نامتقسیم -5جدول 

 متغير بار عاملي کد عامل

تولید شاال و 

 خدمات

(Production 

of goods and 

services) 

A1 0.565 های تورییتیهای گردشگری و جاذبهظرفیت 

A6 0.580  های انتقال آنانرژی و را 

A7 0.660 شعر و ادبیات 

A9 0.622 های اردبیل، آذربایجان شرقی و غربیفرهنگ و آموزش در استان 

A10 0.711 هویت تاریخی 

A11 0.551 جواری و تث یر عوامل ژئوپلیتی  بر شوور آذربایجانهم 

A12 0.650 
هاای علمای باا جمهاوری     ها و امکاان همکااری  های ایرانی در ای  استاندانوگا 

 آذربایجان

A13 0.732 های موترکگااریتولید شاال و خدمات و سرمایه 

A14 0.479  های شواورزیزمی 

A15 0.610 ل و محورهای مواصالتیونقحمل 

A17 0.697 
وآماد باا جمهاوری    امکان وضع قوانینی خاص جهات ماراودات مارزی و رفات    

 آذربایجان

A18 0.720 های استانی صداوسیمای جمهوری اسالمی ایرانشانال 

 1سالمت

A5 -0.592 ورزش 

A21 -0.779 گیترش امکانات پکشکی در مناطق مرزی 

A22 0.684  در مرزآهتوسعه را   

فرهنگ، امنیت و 

 2تبادالت مرزی
 

A2 0.858 مرشکیت داشت  و گیتردگی امور ماهبی نیبت به همیایگان شمال غربی شوور 

A3 -0.645 زبان آذری و امکان برقراری ارتبای شالمی با همیایگان شمال غربی 

A4 0.697 های همیایهها نیبت به شوورموقعیت و امکانات نظامی و امنیتی ای  استان 

A8 -0.709 سینما 

A19 0.649 توسعه مناطق آزاد در مناطق مرزی 

A23 0.650  ها در مناطق مرزیتوسعه فرودگا 

های همکاری

 3علمی

 

A20 0.715  های مرزیالمللی شدن دانوگا بی 

 توسعه تجارت و امور بازرگانی با شوور جمهوری آذربایجان A16 -0.608 4تجارت

                                                           
1. Health. 

2. Culture, security and cross-border exchanges. 

3. Scientific cooperation. 

4. Trade. 
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عامل موجود برای عوامل تث یرپاایر در جمهاوری آذربایجاان، ماورد      21بخش،  در ای 

ها به دسات آیاد    گیرناد تاا ساختار عاملی مناسب برای آنتحلیل عاملی اشتوافی قرار مای

در ادامااه نتااایج ایاا  تحلیاال آمااد  اساات  محاساابه ماااتریس وارون نیااک بااه دلیاال وجااود  

گر مقدار باالی واریانس موترک بای  متغیرهاا   بیانهای جکئی اندک برای متغیرها همبیتگی

و تناسب ساختار عاملی استخراج شد  است  ستون مقادیر ویژ ، ه ات عامال را باا مقادار     

شند، اما عامل ه ت نتوانیت هیچ متغیری را با بار عااملی بااال   ویژ  باالتر از ی  معرفی می

ش عامال خواهاد باود  درصادهای     جا  شند بنابرای  ساختار عااملی پیوانهادی دارای ش

قابال   .شد  توسط هر ی  از ای  عوامل در ستون درصد واریانس از جدول واریانس تبیی 

 مواهد  است 
 

 کل واريانس تبیین شده برای عوامل تأثیرپذير در جمهوری آذربايجان -6جدول 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 6.258 25.033 25.033 6.258 25.033 25.033 

2 4.320 17.281 42.314 4.320 17.281 42.314 

3 2.913 11.650 53.965 2.913 11.650 53.965 

4 2.607 10.429 64.393 2.607 10.429 64.393 

5 2.340 9.361 73.755 2.340 9.361 73.755 

6 1.699 6.798 80.553 1.699 6.798 80.553 

7 1.354 5.416 85.969 1.354 5.416 85.969 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

منظور اطمینان از تناساب سااختار عااملی پیونهادشاد ، مااتریس همبیاتگی دوباار         به

هاای آن، اخاتالف انادک بای      مقادیر انادک بارای باقیماناد     تولیدشد  نیک بررسی شد شاه

های اصلی و محاسابه شاد  بار اسااس سااختار عاملی را نواان داد شاه بیاانگر    همبیتگی

منظور دستیابی به ساختار عاملی سااد  و  یونهادی است  بهمطلوبیت مناسب ساختار عاملی پ

باا هدف اطمینان از بارهای عاملی مناسب بر روی عوامال نتاایج ماترییای عااملی پاس از      

 شود   ارائاه می 1دوران به ترتیاب جدول 
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 ماتريسي عاملي پس از دوران برای عوامل تأثیرپذير در جمهوری آذربايجان -7جدول 

Component Matrixa 

 
Component 

1 2 3 4 5 6 7 

B1 .618  .518  .452   

B2 .640  .460   -.434  

B3 .604  .512     

B4 .650       

B5 -.566 .552      

B6  .736 -.473     

B7 -.442  .513 .404    

B8 -.402  .625     

B9  .659   .552   

B10 .452    -.696   

B11 .476  .430   -.450  

B12 .610 .433      

B13  .772      

B14  .722 -.456     

B15 -.467 .471      

B16 .793       

B17 .841       

B18 .639      .441 

B19 .442     .517 .412 

B20  -.438  .509    

B21    -.716    

B22 -.459  .471     

B23 -.447   .594    

B24 -.436   .613   .413 

B25  -.584   .508   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 7 components extracted. 

 

دهند  تناسب ساختار عاملی است و نیاز به حاف هیچ یا   بارهای عاملی مناسب نوان

مادنظر قارار    -+4/26شند  در اینجا بارهای عاملی بااالی  از متغیرها در ای  مادل را القا نمی

هایچ   شاود، عامال ه اتم نتوانیاته   طور شاه در جدول باال مالحظاه مایگرفته است  همان
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متغیری را با بار عاملی باال به خود اختصاص دهد، بناابرای  تماام متغیرهاا در شاش عامال      

خالصه شدند  در گام بعدی باید برای هر عامل ی  ناام عماومی انتخاا      3مطابق جدول 

خوبی بتواناد معرف متغیرهای موجود در آن عامل باشد  در ای  شار متغیرهاای  شه به شدمی

باشاند، نقش مهمی در عنوان انتخابی خواهند هر عامل شاه دارای بیواتری  بار عااملی مای

 داشت   
عوامل تأثیرپذير در جمهوری ها برای گذاری آنبندی متغیرها در عوامل و نامتقسیم -1جدول 

 ايجانآذرب
 متغير بار عاملي کد عامل

ارتباطات و  

 1امنیت
 

B1 0.618 جمعیت 

B2 0.640 ماهب در جمهوری آذربایجان 

B3 0.604 زبان آذری 

B4 0.650 مبانی نظامی و امنیتی 

B5 -0.566 ورزش 

B11 0.476 جواری و تث یر عوامل ژئوپلیتی هم 

B12 0.610 
بودن شوور، جدا بودن جمهوری خودمختار نخجوان از خااک اصالی    دوتکه

 جمهوری آذربایجان

B16 0.793 اختالف جمهوری آذربایجان با شوور ارمنیتان 

B17 0.841  باغمناقوه قر 

B18 0.639 ای نظیر ترشیه و روسیهارتباطات جمهوری آذربایجان با بازیگران منطقه 

منابع آ ، 

انتقال انرژی 

 2مهاجرت و
 

B6 0.736  های انتقال آنانرژی و را 

B9 0.659 فرهنگ و آموزش در جمهوری آذربایجان 

B13 0.772 رودخانه ارس 

B14 0.722 رژیم حقوقی دریای خکر و منافع موترک در دریای خکر 

B15 0.471 همکاری اقتصادی 

B25 -0.584 بحا مهاجرت در شوور جمهوری آذربایجان 

و  فرهنگ

های بحران
B7 0.513 شعر و ادبیات 

B8 0.625 سینما 

                                                           
1. Communication and Security. 

2. Water Resources, Energy Transfer and Migration. 
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 متغير بار عاملي کد عامل

 های طبیعی نظیر سیل و زلکله و    بحران B22 0.471 1طبیعی

تورییت و 

میائل 

 2اجتماعی

 

B20 0.509 خصوص در ایام محرم و رمضان و توسعه آنتعامالت ویژ  فرهنگی به 

B21 -0.716 سیاحتی و زیارتی ،جریان گردشگری 

B23 0.594 مواضع شوور جمهوری آذربایجان در مجامع جهانی 

B24 0.613 همکاری و تعامل زنان فعال در حوز  سیاسی اجتماعی و اقتصادی 

 3تاریخ
 

B10 -0.696 تاریخ شوور جمهوری آذربایجان 

سیاست 

 4خارجی

 

B19 0.517 
ژیام  ای نظیار آمریکاا و ر  ارتباطات جمهوری آذربایجان با بازیگران فرامنطقه

 صهیونییتی

هاای اقاوام آذری جهات    های تث یرگاار بر ظرفیات پااس از موااخص شاادن پتانییل

وسایله تحلیااال   ارتقای نقش فراملی شوور و عوامل تث یرپایر در جمهوری آذربایجاان باه  

گویی به سؤاالت و آزمودن فرضایات ها برای پاسخعاااملی اشتوافی و قبل از است اد  از آن

زم است میکان باارازش متغیرهااا باارای هر عامال )تحلیااال عااااملی تثییادی     تحقیق، ال

هاا )تحلیال عاااملی مرتبااه دوم(     مرتبااه اول( و میااکان باارازش عواماال باارای ساااز 

سازی معاادالت سااختاری نهااایی شاه   مورد ارزیاابی قرار گیارد تاا احتماال خطا در مدل

گیاری هار بعاد باشاد، شااهش یاباد  در ایاا  تحقیاق،         انداز  ممکا  است به دلیل خطای

در تحلیل ساااختار چندبعدی مدنظر قارار   4/2تر از شاخص یکه دارای بار عاااملی بکرگ

گرفته است  باارای ایااا  منظاور، تحلیااال عااملی تثییادی در دو مرحلاه بارای عوامال         

 یرپایر در جمهوری آذربایجان انجاام  های اقوام آذری و عوامل تثتث یرگاار بر روی پتانییل

 خواهد شد 

شناسایی های در تحلیل عاملی مرتبه اول، به ای  سؤال پاسخ خواهیم داد شه آیا شاخص

های اقوام آذری جهت ارتقای نقش فراملای شواور، معارف و    شد  برای هر ی  از پتانییل

                                                           
1. Culture and natural crises. 

2. Tourist and social issues. 

3. History. 

4. Foreign policy. 
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ی عااملی باا مقدار شمتر از برازند  مناسبی برای ای  عوامل هیتند؟ در ای  قیامت، بارهاا

شاوند   حاف مای  A23و  A3 ،A2از مدل حاف خواهند شد  در ای  صورت سه عامل  4/2

شاود   مناتج مای   2صورت شاکل  با حاف عوامل شناسایی شد  تحلیل عاملی مرحله اول به

نییاتند و بناابرای  هایچ عااملی      264هیچ ی  از بارهاای عااملی شمتار از   9مطابق جدول 

 شود  میحاف ن
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 های اقوام آذریپتانسیلنمودار تحلیل عاملي مرتبه اول پس از اصالح متغیرها برای سازه  -4شکل 
 های اقوام آذریتحلیل عاملي مرتبه اول پس از اصالح متغیرها برای سازه پتانسیل -2جدول 

Variables  Factor 
Regression 

Weights 

Standardized 

Regression 

Weights 

Production of goods and services  A15 .658 .550 

Production of goods and services  A14 .319 .421 

Production of goods and services  A13 .806 .745 

Production of goods and services  A12 .926 .612 

Production of goods and services  A11 .677 .561 

Production of goods and services  A10 .972 .699 

Production of goods and services  A9 .625 .610 

Production of goods and services  A7 .729 .704 

Production of goods and services  A6 .639 .498 

Health  A21 1.000 .484 

Health  A5 2.852 1.187 

Culture security and cross border 
exchanges 

 A23 -.561 -.533 

Culture security and cross border 
exchanges 

 A19 1.000 .984 

Culture security and cross border 
exchanges 

 A8 -.997 -.842 

Culture security and cross border 
exchanges 

 A4 .776 .714 

Production of goods and services  A1 .540 .527 

Production of goods and services  A18 1.000 .686 

Production of goods and services  A17 .781 .676 

e20  A20 1.000 .704 

e16  A16 1.000 .714 

 

شاویم  در ایا  مرحلاه هادف از تحلیال عااملی       حال وارد تحلیل عاملی مرتبه دوم می

هاای اقاوام   سنجش برازنادگی عوامال شناساایی شد  برای ساز  پتانییل تثییدی مرتبه دوم

 است: 3آذری جهت ارتقای نقش فراملی شوور است  نتیجه به قرار شکل 
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 های اقوام آذرینمودار آزمون عاملي تأيیدی، مرتبه دوم برای سازه پتانسیل -9شکل 

برخی از مقادیر عاملی عوامل و  شد شود، با توجه به مدل ارائهطور شه مواهد  میهمان

هاا  است، اما به دلیل اهمیت عوامل از حااف آن  264های اقوام آذری شمتر از مقدار پتانییل

هاای بارازش تحلیال عااملی درجاه دوم بارای       شااخص  12در جدول شنیم  نظر میصرف

باه معنای ریواه میاانگی  مجااور       RMR ارائه شد  است  شاخصهای اقوام آذری پتانییل
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شاخصی برای واریانس باقیماند  در برازش هار پاارامتر باه     RMR باقیماند  است  شاخص 

شود و تنهاا در ارتباای باا    ها است اد  میگیری متوسط باقیماند های نمونه یا برای انداز داد 

تار باشاد   ها قابل تغییر است  هرچه ایا  معیاار باه صا ر نکدیا      ها و شوواریانسواریانس

را شاه یورساکاگ و ساوربوم     AGFI و GFI هاای شااخص   مدل باالتر است نیکوئی برازش

یا  شااخص    AGFI یافتاه یاا  اند  شااخص نیکاوئی بارازش تعادیل    پیونهاد شرد ( 1939)

جاای مجماو    برازندگی دیگر است  ای  شاخص معادل با شاربرد میاانگی  مجااورات باه   

بای  صا ر و یا       AGFI و GFI است  دامنه تغییارات  GFI مجاورات در صورت و مخرج

معرفای گردیاد شاه میاکان پیچیادگی )تعاداد        مایالدی  1932در سال  PGFI شاخص است 

نماید  ای  شااخص در راساتای بهباود    پارامترهای برآورد  شد ( مدل تجربی را ارزیابی می

بر اساس میکان درجه آزادی مدل تجربی و زمانی شه هیچ مدلی وجاود نادارد    GFI شاخص

عنوان معیار بارازش مادل   به GFIعمدتاً در تحقیقات مختلف مقدار شاخص   معرفی گردید

تقریباً   GFIشود مقدار شاخصطور شه در جدول زیر مواهد  میگیرد  همانمدنظر قرار می

طاور معماول در   اسات، اماا باه    269شد  است  مقدار مطلو  ای  شاخص باالی  261برابر 

 GFIالعاتی موخص عمادتاً چنای  مقاداری بارای     شد  بر روی موردهای مطمطالعات انجام

ها و نیک تعداد شام  ندرت حاصل شود  در ای  تحقیق پیچیدگی رابطه بی  متغیرها و عاملبه

خبرگان در دسترس نیبت به متغیرهای تحقیاق ازجملاه عاواملی هیاتند شاه ماانع ایجااد        

 شوند   برازش شامل مدل می

 های اقوام آذریبرای پتانسیلتأيیدی، مرتبه دوم های آزمون عاملي مقدار شاخص -01جدول 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .125 .775 .717 .616 

هاای  در ادامه تحلیل عاملی مرتبه اول، به ای  سؤال پاسخ خواهیم داد شاه آیاا شااخص   

زناد   شناسایی شد  برای هر ی  از عوامل تث یرپایر در جمهوری آذربایجاان، معارف و برا  

از  4/2مناسبی برای ای  عوامل هیتند؟ در ای  قیامت، بارهاای عااملی باا مقدار شمتار از  

حااف   B24و  B9 ،B20 ،B21 ،B23مدل حاف خواهند شد  در ایا  صاورت پانج عامال     

مناتج   4صاورت شاکل   شوند  با حاف عوامل شناسایی شد  تحلیل عاملی مرحله اول بهمی
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نییتند و بناابرای  هایچ    264ی  از بارهاای عااملی شمتر از  هیچ 11شود  مطابق جدول می

 شود عاملی حاف نمی

 
نمودار تحلیل عاملي مرتبه اول پس از اصالح متغیرها برای سازه عوامل تأثیرپذير بر  -0شکل 

 جمهوری آذربايجان
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بر جمهوری تحلیل عاملي مرتبه اول پس از اصالح متغیرها برای سازه عوامل تأثیرپذير  -00جدول 

 آذربايجان

Variables  Factor 
Regression 

Weights 

Standardized 

Regression 

Weights 

Communication and Security  B1 .617 .582 

Communication and Security  B2 .693 .631 

Communication and Security  B3 .236 .523 

Communication and Security  B4 .631 .601 

Communication and Security  B5 -.494 -.504 

Communication and Security  B11 .239 .402 

Communication and Security  B12 .692 .624 

Communication and Security  B16 .975 .851 

Communication and Security  B17 1.000 .873 

Communication and Security  B18 .324 .607 

Water Resources Energy Transfer Migration  B6 .631 .609 

Water Resources Energy Transfer Migration  B13 .492 .362 

Water Resources Energy Transfer Migration  B14 1.130 .821 

Water Resources Energy Transfer Migration  B15 1.000 .783 

Water Resources Energy Transfer Migration  B25 -.753 -.590 

Culture and natural crises  B7 1.030 .772 

Culture and natural crises  B8 1.000 .538 

Culture and natural crises  B22 1.365 .851 

e10  B10 1.000 .649 

e19  B19 1.000 .701 

 

شاویم  در ایا  مرحلاه هادف از تحلیال عااملی       مرتبه دوم می حال وارد تحلیل عاملی

تثییدی مرتبه دوم سنجش برازنادگی عوامال شناسااایی شاد  بارای عوامال تث یرپاایر بار       

 است: 1جمهوری آذربایجان است  نتیجه به قرار شکل 
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 آذربايجان نمودار آزمون عاملي تأيیدی، مرتبه دوم برای سازه عوامل تأثیرپذير بر جمهوری -5شکل 

 

هاا  شد  مقدار عااملی برخای عامال   شود، با توجه به مدل ارائهطور شه مواهد  میهمان

در شنایم   نظار مای  صارف  است، اما به دلیل اهمیات عامال از حااف آن    264شمتر از مقدار 

های برازش تحلیل عاملی درجه دوم برای عوامل تث یرپایر بر جمهاوری  شاخص 12جدول 

عناوان معیاار   باه  GFIعمدتاً در تحقیقات مختلف مقدار شاخص شد  است   آذربایجان ارائه

شاود مقادار   طور شاه در جادول زیار موااهد  مای     گیرد  همانبرازش مدل مدنظر قرار می



 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1422ودوم، زمیتان فصلنامه علمی امنیت ملی، سال یازدهم، شمار  چهل / 244

 

است، اما  269شد  است  مقدار مطلو  ای  شاخص باالی  26191تقریباً برابر   GFIشاخص

موردهای مطالعااتی مواخص عمادتاً چنای       شد  بر رویطور معمول در مطالعات انجامبه

ندرت حاصل شود  در ایا  تحقیاق پیچیادگی رابطاه بای  متغیرهاا و       به GFIمقداری برای 

ها و نیک تعداد شم خبرگان در دسترس نیبت باه متغیرهاای تحقیاق ازجملاه عاواملی      عامل

 شوند هیتند شه مانع ایجاد برازش شامل مدل می

 

عوامل تأثیرپذير بر جمهوری برای زمون عاملي تأيیدی، مرتبه دوم های آمقدار شاخص -04جدول 

 آذربايجان

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model 0.148 0.791 0.737 0.629 

های مدل از چند روش است اد  شد  در ای  مرحله برای اطمینان از استاندارد بودن ساز 

هاای  شاخص ی آشکار بر روی عامل مربوطه ومتغیرها 4/2 اسات  ابتادا، بار عاملی بیش از

دهند  اساتاندارد باودن ایا  سااز  هیاتند       برازنادگی مناساب بارای مادل تثییدی، نواان

های مدل، توسط شاخص آل ای شرونبااخ و  همچنی  سنجش سازگاری درونای بارای ساز 

هاا  ودن سااز  مقدار مناسب ای  ضریب، حکایت از دستیابی به حد مطلوبی از اساتاندارد با  

م هوم یادشد  باا ایا     گیری است های فنی ابکار انداز است  پایایی یا اعتبار یکی از ویژگی

گیری در شرایط یکیان تا چه انداز  نتایج یکیانی به دسات  انداز  امر سروشار دارد شه ابکار

انی شوتاا   گیری را در ی  فاصاله زما  ابکار انداز  دهد  مقصود از پایایی آن است شه اگرمی

بارای   باه هام باشاد     چندی  بار و به گرو  واحدی از افراد بادهیم نتاایج حاصال نکدیا     

شنایم و اناداز  آن معماوالً    است اد  مای « ضریب پایایی»گیری پایایی از شاخصی به نام انداز 

معارف عادم پایاایی و ضاریب پایاایی       «ص ر»ضریب پایایی  شند ص ر تا ی  تغییر می بی 

گیاری وجاود   های مختل ی برای تعیی  پایاایی اباکار اناداز    پایایی است  شیو معرف « ی »

ریچاردساون و آل اای شرونبااخ     -دارد، مانند روش بازآزمایی، روش تصانیف، روش شاودر  

دهناد  پایاایی بااال    نواان  263قابل قباول و بااالتر از    263تا  .26معموالً آل ای شرونباخ بی  

 تر باشد بهتر است عدد به ی  نکدی است  بدیهی است شه هرچه ای  
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هاای  های مربوی باه پتانیایل  با توجه به توضیحات باال مقدار آل ای شرونباخ برای ساز 

 13ها در جداول اقوام آذری و عوامل تث یرپایر در جمهوری آذربایجان بعد از اصالح مؤل ه

 شود:ارائه می 14و 
 های اقوام آذریانسیلضرايب آلفای کرونباخ برای سازه پت -09جدول 

 آلفای کرونباخ عامل

 0.873 تولید شاال و خدمات

 0.724 سالمت

 0.849 فرهنگ، امنیت و تبادالت مرزی

 ت  متغیر  های علمیهمکاری

 ت  متغیر  تجارت

 ضرايب آلفای کرونباخ برای سازه عوامل تأثیرپذير در جمهوری آذربايجان -00جدول 

 آلفای کرونباخ عامل

 0.783 تباطات و  امنیتار

 0.879 منابع آ ، انتقال انرژی و مهاجرت

 0.756 های طبیعیفرهنگ و بحران
 ت  متغیر  تاریخ

 ت  متغیر  سیاست خارجی

 

 های تحقيقیافته. 5

های اصلی برای هر ی  از ابعاد مختلف مدل توسط تحلیال  های قبل شاخصدر قیمت

هاای  وم به دست آمد  همچنی  اساتاندارد باودن سااز    عاملی تثییدی مرحله اول و مرحله د

مدل از چندی  روش مورد ارزیابی قرار گرفت، بنابرای  تا ای  مرحله از تحقیق به ساؤاالت  

های ها در ابعااد مختلاف مادل پیوانهادی پاساخ داد  شد و فرضیهمربوی به بررسی مؤل ه

هااا از  دامه به دنباال بررسای فرضاایه   بررسی برازش مدل نیک مورد آزمون قرار گرفت  در ا

ناو  رابطاه بی  عوامل در مدل تحقیق خواهیم بود  برای ای  شاار، ابتادا بار اسااس منطاق      

ساختارهای چندبعدی، مادل م هاومی تحقیق را در قالاب یا  سااختار چندبعادی بارای      

ی تعریاف خاواهیم شارد  در ایا  قیامت بار اسااس معاادالت سااختار       AMOSافکار نرم
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های رگرسایون چناادمتغیر  و تحلیاال میاایر بااه بررسای      چندگانه و با است اد  از روش

مادل م هاومی تحقیاق را در قالاب یا  سااختار        .پاردازیم  شاکل   های موجود میرابطه

 دهد نوان می AMOSافکار چندبعدی در نرم

 

 
 شمای کلي مدل -6شکل 

 

 نتايج آزمون کلي مدل -05جدول 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model 0.071 0.832 0.729 0.515 

 

اسات    26332برابار   GFIشاود، مقادار آماار     مواهد  مای  11طور شه در جدول همان

شود  در ایا  شاکل متغیرهاای    نمایش داد  می 1صورت شکل شمای شلی مدل م هومی به

هاا در  یا  از آن  صورت شدگااری شد  آورد  شد  است شه شرح هرمرتبط با هر عامل به

 ارائه شد  است  2و  1جداول 
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 شمای مدل مفهومي -7شکل 

بنادی عواماال، از آزماون فریادم  اسات اد      در ای  قیمت از پژوهش، جهت اولویات

های اقاوام آذری و  هاای پتانییلصورت جداگانه برای سااز شنیم  در ذیل ای  آزمون بهمی

 تث یرپایر در جمهوری آذربایجان آمد  است عوامل 

های اقوام آذری، میاانگی   گیری از متغیرهای مربوی به هرشدام از پتانییلابتدا با میانگی 

شنیم  سزس برای تعیای   اهمیت متغیرهای مربوی به هر عامل از نظر هر خبر  را محاسبه می

شنایم  مقادار معناداری آزمون فریدم  بندی فریدم  است اد  مایبندی از آزمون رتبهاولویت

بناادی اساات  ایاا  یعناای     دهند  معنادار بودن رتباهبه دست آمد شه نوان 222/2برابر با 

بنادی فریادم  شود  نتاایج رتباهشد  بی  سؤاالت رد میهای مواهد تصادفی بودن ت اوت

 آمد  است  13تا  .1های اقوام آذری در جدول بارای پتانییل
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 های اقوام آذریمیانگین اهمیت متغیرهای مربوط به هر عامل از نظر هر خبره در پتانسیل -06جدول 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 عامل

تولید شاال و 

 خدمات
4.75 4.5833 4 4.4167 3.8333 3.75 4.3333 4.3333 2.9167 3.9167 

 4.5 3.5 4 3.5 3.5 2.5 4.5 4.5 3 5 سالمت

فرهنگ، 

امنیت و 

ادالت تب

 مرزی

4 4.25 3.75 4 4 4 3.5 3.5 4 4 

های همکاری

 علمی
4 5 5 5 4 3 3 3 5 3 

 5 3 4 4 3 5 5 5 4 5 تجارت

 

 های اقوام آذریبنـدی فريـدمن بـرای پتانسیلرتبـه -07جدول 

 Mean Rnak عامل

 3.00 تولید شاال و خدمات

 2.85 سالمت

 2.65 فرهنگ، امنیت و تبادالت مرزی

 2.85 های علمیریهمکا

 3.65 تجارت

 

 های اقوام آذریبنـدی فريـدمن بـرای پتانسیلآزمون معناداری رتبـه -01جدول 

N 10 

Chi-Square 22.925 

Df 4 

Asymp. Sig. 0.000 

گیاری از متغیرهاای مرباوی باه هرشادام از عوامال       در ای  مرحله نیک ابتادا باا میاانگی    

جان، میانگی  اهمیت متغیرهای مربوی به هر عامل از نظار هار   تث یرپایر در جمهوری آذربای

بنادی فریادم    بنادی از آزماون رتباه   شنیم  سزس برای تعیای  اولویات  خبر  را محاسبه می

باه دسات آماد شاه      243/2شنایم  مقادار معنااداری آزماون فریادم  برابار باا      است اد  مای
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هاای  ا  یعناای تصاادفی باودن ت ااوت    بندی معنادار است  ایدهند  ای  است شه رتبهنوان

بناادی فریاادم  باارای عوامال     شاود  نتااایج رتبااه   شد  بی  سؤاالت پایرفته نمیمواهد 

 آمد  است  21تا  19تث یرپایر در جمهوری آذربایجان در جدول 
میانگین اهمیت متغیرهای مربوط به هر عامل از نظر هر خبره در عوامل تأثیرپذير در  -02جدول 

 ری آذربايجانجمهو

 

 ر جمهوری آذربايجانبنـدی فريـدمن بـرای عوامل تأثیرپذير درتبـه -41جدول 

 Mean Rnak عامل

 3.29 ارتباطات و  امنیت

 2.39 منابع آ ، انتقال انرژی و مهاجرت

 2.93 های طبیعیفرهنگ و بحران

 2.61 تاریخ

 3.79 سیاست خارجی

 

 بنـدی فريـدمن بـرای عوامل تأثیرپذير در جمهوری آذربايجانآزمون معناداری رتبـه -40جدول 

N 14 

Chi-Square 9.562 

Df 4 

Asymp. Sig. 0.048 

شد  در ای  تحقیاق باا توجاه باه نتاایج      در انتهای ای  بخش بنا داریم به سؤاالت مطرح

 آمد  پاسخ دهیم دستبه

 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 عامل

ارتباطات و  
 4.60 4.3 3.4 3.60 3.8 4.10 3.7 4.1 3.50 3.90 4.30 4.1 4.0 2.2 امنیت

منابع آ ، 
انتقال انرژی 
 و مهاجرت

4.2 3.8 3.6 3.60 3.20 3.80 4.0 3.6 3.60 3.4 4.20 2.6 4.0 4.00 

فرهنگ و 
های بحران

 طبیعی

5.0 4.0 4.0 3.33 4.33 2.66 3.0 4.0 4.66 5.0 3.66 3.0 4.0 3.66 

 5.00 3.0 4.0 3.00 3.0 5.00 4.0 4.0 3.00 3.00 3.00 4.0 4.0 3.0 تاریخ

سیاست 
 خارجی

3.0 3.0 4.0 4.00 4.00 3.00 5.0 5.0 5.00 5.0 5.00 4.0 4.0 5.00 
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 المللي از نگاه کشور آذربايجان چیست؟های بینعوامل تأثیرگذار بر گسترش همکاریـ 

شه شرح آن به ت ضیل ارائه داد  شد  طور شلی پس از طی شدن مراحل مختلف تحقیقبه

المللی از نگا  شواور آذربایجاان شناساایی    های بی عامل تث یرگاار بر گیترش همکاری 22

 بندی شدند شد شه ای  عوامل در پنج دسته شامل موارد زیر طبقه

 ارتباطات و  امنیت  1

 منابع آ ، انتقال انرژی و مهاجرت  2

 های طبیعیفرهنگ و بحران  3

 تاریخ  4

 سیاست خارجی  1

 

 های موجود در ايران جهت تأثیرگذاری بر جمهوری آذربايجان چیست؟عوامل و ظرفیتـ 

 22طور شلی پس از طی شدن مراحل مختلف تحقیق شه شرح آن به ت ضیل ارائه داد  شاد  به

جمهاوری  های موجود در اقوام آذری ایران جهت تث یرگااری بر عنوان عوامل و ظرفیتمتغیر به

 بندی شدند آذربایجان شناسایی شد شه ای  عوامل در پنج دسته شامل موارد زیر طبقه

 تولید شاال و خدمات  1

 سالمت  2

 فرهنگ، امنیت و تبادالت مرزی  3

 های علمیهمکاری  4

 تجارت  1

 

مدل ساختاری مطلوب جهت تبیین نظام ارتباطات جمهـوری اسـالمي ايـران بـا     ـ 

 ان جهت حفظ و ارتقای منافع ملي کشور چگونه بايد باشد؟جمهوری آذربايج

بندی متغیرهای شناسایی شد  از روش تحقیاق دل ای و تحلیال عااملی     ابتدا بارای دسته

عامل  21های اقوام آذری و عامل برای ساز  پتانییل 23ترتیب ای  اشتوافی است اد  شد  به 
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بایجاان اساتخراج شااد  همچناای  باارای      نیک برای ساز  عوامل تث یرپایر بر جمهوری آذر

سانجش برازش متغیرهای هر عامل از تحلیل عاملی مرتباه اول و بارای سانجش باارازش     

عوامال هر سااز  هام از تحلیال عااملی مرتبه دوم شم  گرفته شد  در ای  مرحلاه تعاداد   

ایر بر جمهاوری  و برای ساز  عوامل تث یرپ 22های اقوام آذری به عوامل برای ساز  پتانییل

تقلیل پیدا نمود  در ادامه ضام  تواکیل مادل شلای تحقیاق در قالاب        22آذربایجان نیک به 

هاایی از ناو  رابطاه    و اطمینان از برازش آن، فرضیه AMOSافکار سااختار چندبعدی در نرم

ها مورد تثیید قرار گرفت  نتاایج حااشی از آن اسات   میان عوامال آزماون شاد و همگی آن

-های اقوام آذری جهت ارتقای نقش فراملی شواور، تاث یر معنای   مدل پیونهادی پتانییلشه 

داری بر عوامل تث یرپایر بر جمهوری آذربایجان دارد  برای محاسبه میکان ایا  تث یرگاااری   

 توان از مدل رگرسیونی و تحلیل مییر است اد  نمود نیک می

 

 گيرینتيجه. 6

بندی متغیرهای شناساایی شاد  از روش تحقیاق دل ای و     تهدر ای  مقاله، ابتدا بارای دس

هاای اقاوام   عامل برای سااز  پتانیایل   23ترتیب ای  تحلیل عاملی اشتوافی است اد  شد  به 

عامل نیک برای ساز  عوامل تث یرپایر بر جمهاوری آذربایجاان اساتخراج شااد       21آذری و 

تحلیال عااملی مرتباه اول و بارای     همچنای  بارای سانجش برازش متغیرهای هر عامال از  

سنجش بارازش عوامال هر سااز  هام از تحلیال عااملی مرتبه دوم شم  گرفتاه شاد  در   

و بارای سااز  عوامال     22هاای اقاوام آذری باه    ای  مرحله تعداد عوامل برای ساز  پتانییل

کیل مادل  تقلیل پیدا نمود  در اداماه ضام  توا    22تث یرپایر بر جمهوری آذربایجان نیک به 

و اطمیناان از بارازش آن،    AMOSافاکار  شلی تحقیق در قالاب ساااختار چندبعادی در نارم    

ها مورد تثیید قارار گرفات    هایی از نو  رابطه میان عوامال آزماون شاد و همگی آنفرضیه

های اقاوام آذری جهات ارتقاای نقاش     نتاایج حاشی از آن است شه مدل پیونهادی پتانییل

داری بار عوامال تث یرپاایر بار جمهاوری آذربایجاان دارد  بارای         یر معنیفراملی شوور، تث

 توان از مدل رگرسیونی و تحلیل مییر است اد  نمود محاسبه میکان ای  تث یرگااری نیک می
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بندی بر مبنای هدف، از نو  تحقیقاات شاااربردی اسات    پژوهش حاضر به لحاظ طبقه

ای نیک اسات، زیارا باا هادف     تحقیق از نو  توسعه توان گ ت ای البتاه از طارف دیگار می

تواند باه ارتقاای نقاش فراملای     ها انجام گرفته است و در نهایت میبهبود فرایندها و روش

هاا بار مبناای    بندی پژوهششوور در ارتبای با جمهوری آذربایجان بیانجامد  به لحاظ طبقه

ای  پژوهش ارائاه مادل بارای    روش، ای  تحقیاق، توصی ی و از نو  پیمایوی است  هدف 

ای در شاد  ارتقای نقش فراملی شوور است  از آنجا شه چاارچو  م هاومی از پایش تعیی 

سازی ارتقای نقش فراملی شوور وجود ندارد، بنابرای  الزم باود در ادبیاات با مضمون مدل

در ایا   های موجود، یا  چاارچو  م هاومی اولیاه     ابتدا با مرور ادبیات و بررسی تئوری

هاای مختلاف در طای تحقیاق،     گیاری از روش رابطه شکل گیرد  سازس ایا  مدل با بهار  

 تعدیل و مطابق باا شارایط شوور اصالح شود    

طوری شه باا  در ای  قیمت پیوانهادهایی بارای تحقیقاات آتای تنظایم شاد  اسات؛ به

انهادهایی بارای ادامه شار توجه به شناختی شه محقق از موضو  تحقیق به دست آورد ، پیو

 های مرتبط ارائه داد  است   در زمینه

در ای  تحقیق، جامعه پیمایش از شارشناسان و مدیران مجلس شورای اسالمی و مرشک ا 

گاردد مادل تحقیاق    های مجلس انتخا  شد  است  برای تحقیقات آتی پیونهاد میپژوهش

ر نیک مورد بازبینی قرار گرفته و نتایج آن با با است اد  از نظرات مدیران صنایع مختلف و تجا

 تحقیق حاضر مقاییه شود   

از آنجا شه در تحقیق حاضار باه علات حجام بااالی شاار و جدیاد باودن موضاو ،          ا 

شاود طراحای مادل و    گیری بر اساس نظرسنجی از افراد به عمال آماد، پیوانهاد مای    نتیجه

 های عینی نیک انجام گیرد  ات و داد های پیونهادی با است اد  از میتندارزیابی شاخص

های اقوام آذری جهات ارتقاای نقاش فراملای     پتانییل تث یرتوان در تحقیقات آتی میا 

المللای نظیار عوامال تث یرگااار بار      شوور را بر روی سایر متغیرهای وابیته در عرصه بای  

 شوور ترشیه مورد بررسی قرار داد 
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