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سواحل مکراندریاي جنوب ویسرزمینآمایش دراجتماعی–فرهنگی مولفهراهبرد هاينگرشی بر
رضا کرم نیا

دانش آموخته دکتراي دانشگاه عالی دفاع ملی

:چکیده
از کنتـرل آنهـا   فرهنگ و مسائل اجتماعی زمانی براي مردم اهمیت بیشتري می یابد که شیوه زندگی و هویتشان از سوي روندهاي اقتصادي ، سیاسی یا نظامی که

نظامهاي سیاسـی در کنـار   امروزه اکثر. شناخت فرهنگ و ارزشهاي مشترك اجتماعی از عوامل پایداري و قوام هر کشوري است. خارج است به مخاطره افتاده است
با چنین برداشتی ، عواملی که منجـر بـه تضـعیف یـا نـابودي      . سایر عوامل ، گسترش و حفظ ارزشهاي دلخواه خود را جزء اهداف و منافع ملی به حساب  می آورند
وهش با درك اهمیت موضوع  فوق شـکل گرفتـه تـا بـا     این پژ. این ارزشها و فرهنگ مشترك شوند ، باید جزء تهدیدات فرهنگی و اجتماعی امنیت ملی تلقی شوند

و تعامـل ایـن   ایجـاد امنیـت منطقـه   و نقش موثر آنها در دریاي جنوب و سواحل مکرانسرزمینی آمایش بررسی و تحلیل نقش مولفه هاي اجتماعی و فرهنگی در 
، بـا توسـل بـه مطالعـات انجـام شـده و بـا        بررسی و شناخت عوامل محیطیو ضمن پرداخته ثباتی و از طرفی دیگر تهدیدات داخلی و خارجی عوامل در ثبات و بی

و اجتمـاعی و فرهنگـی  ، نسبت به ارائـه راهبردهـاي مناسـب    SWOTو TOPSISاستفاده از روش هاي همچنیناستفاده از نظرات خبرگان و صاحب نظران و
به همـین  .یشی و میدانی و در آن از جامعه خبرگان و صاحب نظران مرتبط استفاده شده استدر این تحقیق از روش پیما.پیشنهادات الزم در این مورد اقدام نماید

، گـردآوري و  SWOTو TOPSISروش هـاي  نفـر از نمونـه آمـاري و اسـتفاده از     82منظور پرسشنامه اي حاوي سئواالت باز و بسته تنظیم و با اخذ پاسخ از 
>3راهبـرد  :نطقه به ترتیـب اواویـت عبارتنـد از   ی این مسرزمینآمایش ده راهبردهاي مناسب اجتماعی و فرهنگیتحقیق حاضر نشان دا. تجزیه و تحلیل انجام شد

5راهبرد >4راهبرد >2راهبرد>1راهبرد 
آمایش سرزمینی،، تهدیدنقاط ضعف، فرصت،نقاط قوت،راهبرد:واژه هاي کلیدي 

:مقدمه. 1
می باشد ، فرهنگی متعالی و مذهبی که اجتماع غنی و چند هزار ساله تاریخی آنگرفته از تمدنویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی کشور ایران نشات 

نسل قبل از انقالب و نسلهاي بعد از انقالب بوده که بنوبه خود  رشد جمعیتی جـوان  و  2آن با توجه به رویدادهاي سه دهه اخیر انقالب منقسم از 
.می دهد اجتماعی در حال رشد را نشان 

رو بوده است امـا  هایی روبهها و موفقیتها با ناکامیدر این مدت نتایج طرح. استسال38در کشور ایران حدود هاي آمایش سرزمینی عمر طرح
هاي قبلی مبـادرت بـه اجـراي    گاه در این خصوص بحث علمی صورت نگرفته است و متأسفانه مسئولین کشور نیز بدون توجه به نتایج برنامههیچ

هـاي توسـعه   ریـزي باشد عدم توجه به مالحظات دفاعی و امنیتی در برنامهمورد خاصی که از اهمیت واالیی برخوردار می. اندبرنامه جدید نموده
جمهـور  توان در پیام مقام معظم رهبري به رئیسکه همواره جاي آن در اصول آمایش سرزمین خالی بوده است، به طوري که این امر را می. است

:فرمایند پیام خود می30له در بند معظم. هاي کلی برنامه سوم توسعه، احساس کردقت در خصوص سیاستو
:ها باید مبتنی بر اصول زیر باشند ریزيآمایش سرزمین به عنوان چارچوب بلندمدت در برنامه« 

مالحظات دفاعی و امنیتی؛
کارایی و بازدهی اقتصادي؛

وحدت و یکپارچگی سرزمین؛
اي؛هاي  منطقهسترش عدالت اجتماعی و تعادلگ

حفاظت محیط زیست و احیاء منابع طبیعی؛
حفظ هویت اسالمی، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی؛

تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور؛ و
.ها، خصوصاً در مناطق روستاییتوجه به توسعه متکی بر منابع داخلی و رفع محرومیت

:پیامشان به ضرورت آمایش دفاعی پرداختند 36تا 34سپس در بندهاي 
.بهبود و تکمیل سازمانی و توزیع جغرافیایی نیروهاي مسلح ، متناسب با اندازه و نوع تهدید و آمایش سرزمینی-34بند 
.هاي پیشرفتهبه انتقال فناوريتقویت، توسعه و نوسازي صنایع دفاعی کشور با تأکید بر گسترش پژوهشات و سرعت دادن- 35بند 
سـازمان برنامـه و بودجـه    .(توجه ویژه به حضور و سهم نیروهاي مردمی در استقرار و دفاع از کشور و انقالب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین- 36بند 

)1386کشور ،
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در با الهام از پیام مقام معظم رهبري و بنا به جایگاه علمی مقطع تحصیلی خود مصمم شدم تا پژوهشی در رابطه با نقش مولفه فرهنگـی اجتمـاعی  
و ایجـاد یـک آمـایش   ریـزي امر برنامهرا مورد پژوهش و کنکاش قرار داده و تاثیرات آنها را درهاي ساحلی کشور در دریاي عمانسرزمینآمایش 

.مطلوب مورد بررسی قرار دهیم سرزمینی
:بیان مساله . 2

. تواند بدون در نظر گرفتن  نقش سایر عوامل مؤثر در ثبات و استمرار آن مثمرثمر واقع گرددجانبه به موضوع دفاع و امنیت نمینگاه جامع و همه 
بایست مرتبط با هم و در قالب یک مناطق حساس و حیاتی که میاي است از امنیت نقاط مختلف به ویژهامنیت کشور جمهوري اسالمی مجموعه

یکی از نقاط حساس و حیاتی جمهوري اسالمی ایران ، مرز آبی جنوبی کشور به ویژه تنگه هرمز و سواحل دریاي عمان می . طرح ارائه و اجرا گردد
امنیتـی  -ز عناصر اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامیریزي جامع متشکل او با فرض این مهم که ایجاد امنیت در سایه یک طرح. باشد
امنیت دائمی و مبتنی بر تهدید متصور جاري در منطقه نمـی . توان از آن نام بردباشد ، که در یک کالم به توسعه متوازن و با قید پایداري میمی

جمهـوري اسـالمی   رسد یکی از مشکالت عمده امنیت پایدار به نظر   می.هاي نظامی و امنیتی به ثبات رسیده و یا کارا باشدتواند فقط با طراحی
با نگـاهی اجمـالی بـه وضـعیت     . باشداي و امنیتی در منطقه میبه ویژه در سواحل دریاي عمان عدم همبستگی منطقی تمامی عناصر توسعهایران

این منطقه به لحاظ امنیتی، اقتصادي و سیاسی متأسـفانه تـاکنون   رغم ارزش حیاتی شود که علیسواحل دریاي عمان این مهم به ذهن متبادر می
مربوط به توسعه امنیت از طریق توسعه دیگر عناصر قدرت ملی نگردیده اسـت و یـا اقـدامات عـاجلی در     فرهنگی و اجتماعیتوجه کافی به عناصر

ارائه الگویی واحد از :می گویند )    1383،67یمون ماندي ،گوردن و سا(لذا همچنان که . جهت توسعه پایدار در این منطقه صورت نگرفته است
دانـد و  شاید به این خاطر که هر کشوري فرهنگ خویش را ابزار تشخص خود نیز می. پذیر است و نه سودمندها نه امکانسیاست فرهنگی به دولت

.ر به اذعان آن نیستاش باشد و حتی اگر چنین باشد حاضهیچ کس مایل نیست که دقیقاً شبیه همسایه
عالی دفاع ملی را به خود مشـغول کـرده   ریزان کشور و به ویژه دانشگاهاي که ذهن مسئولین امر را در امور دفاعی و امنیتی و برنامهمسئلهبنابراین 

ریزي متعدد نتوانسته است بـه  برنامهرغم اي و علیهاي بسیار باالي توسعهاست ، این مطلب مهم   می باشد که چرا این منطقه  با وجود پتانسیل
هایی از قبیل فرهنگ غنی و تاریخی ، برخوردار ي از ظرفیت هاي بـالقوه  توانمندي. جانبه در منطقه منجر شودایجاد و ثبات و استمرار توسعه همه

هـاي آزاد دنیـا ، وجـود مسـاحت و     آباجتماعی و فرهنگی ، دسترسی به ساحل طوالنی و مناسب براي هرگونه توسـعه ، ارتبـاط بسـیار عـالی بـا      
و نـاامنی جمهوري اسالمی ایـران و از طرفی دیگر نیز تهدیدات متعدد از جمله حضور بیگانگان و دشمنان .... ظرفیتهاي قابل توجه ولی بال استفاده

پذیري داخلی که در اثر عدم توسـعه  سیببا درك این واقعیت که آ. ساز تهدیدات شدیدتر و با وسعت بیشتري را باشدتواند زمینههاي داخلی می
تواند امنیت منطقه و در نهایت امنیت کشور ایران را به خطر بیندازد ، در همین رابطـه ایـن سـوال را بـه     پایدار در منطقه بروز پیدا کرده است می

جانبه چیست؟ با رویکرد توسعه همهکران ی دریاي جنوب و سواحل مسرزمینآمایش ذهن متنبادر می سازد که ، نقش عوامل فرهنگی اجتماعی در 
( در محـیط خـارجی   و) قوتها و ضـعفها  ( این پژوهش در صدد است تا  ضمن شناسایی متغیرهاي استراتژیک محیطی در منطقه داخلی از نظر

فرهنگی و محیطی و چگونگی ساماندهی مناطق مختلـف یـک جامعـه در توسـعه آینـده      -نیز رویدادها و روندهاي اجتماعیو ) فرصتها و تهدیدات 
نطقه منطقه ساحلی دریاي مکران ؛ درنهایت با ارزیابی عوامل استراتژیک محیطی و پیش بینی روندها و خلق آینده منطقه نسبت به توسعه ملّی و م

در این راستا به منظور حـداکثر  . گردددریاي جنوب و سواحل مکرانفرهنگی منطقه ساحلی -تراتژي بهینه اجتماعیاي می تواند سبب انتخاب اس
هاي موجود و نیز تبدیل تهدیدات ایجاد شده به فرصتها در این منطقه بهینه از فرصتبهره برداري از نقاط قوت ، کاهش نقاط ضعف و استفاده 

دریاي جنوب موثّر در منطقه ساحلی فرهنگی-اجتماعیروي کشور جمهوري اسالمی ایران نیاز به تدوین استراتژيدر مقابله با تهدیدات فرا 
. را بیش از پیش نمایان می سازدو سواحل مکران

:اهمیت و ضرورت پژوهش . 3
ادي، سیاسـی و نظـامی و تعامـل آنهـا بـا ثبـات و       ژئوپلیتیکی منطقه ساحلی دریاي عمان از نظر فرهنگی و اجتماعی اقتصـ اهمیت و شرایط خاص 

از منظر دریاي جنوب و سواحل مکراناي موجب گردیده که تدوین آمایش سرزمینی اي و همچنین کشورهاي منطقهتهدیدات کشورهاي فرامنطقه
ت مطالعات ملی قرار گیرد تا بتوان از این طریق با پیشگیري از تهدیدات امنیت ملّی در اولویاي توأم اي و ملّی نسبت به تعادل منطقهتی منطقهامنی

دریاي جنوب و سواحل مکرانبرداري از شرایط محیطی منطقه ساحلی هاي اساسی بهرههاي اقتصادي و انسجام اجتماعی و فرهنگی گامبا پیشرفت
:جانبه این منطقه را بشرح زیر در می گیرد و اعمال مدیریت منطقی در جهت توسعه همه

هاي آشکار این منطقه با دیگر مناطق کشور ایران است واگر با نگاه هاي مختلف آماري کشور بیانگر اهمیت و همچنین تفاوتبررسی شاخص-الف
هاي اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي، سیاسی منطقه داشته باشیم، در خواهیم یافت که تعامل این عوامل در ثبات و تري به سطح پایین شاخصدقیق

.اي را بر عهده داردباتی و از طرف دیگر تهدیدات داخلی و خارجی نقش تعیین کنندهثبی
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کشورهاي عربی حوزه سواحل دریاي جواري آن با کشوري مانند پاکستان وو همدریاي جنوب و سواحل مکرانموقعیت خاص منطقه سواحل -ب
المللی را در راستاي ارتقاء نقش اي و بیناي براي گسترش مبادالت منطقهجایگاه ویژهعمان  و قرار گرفتن در مسیر دسترسی به آبهاي آزاد جهان، 

.عوامل فرهنگی و اجتماعی این منطقه محروم را براي کشور ایران فراهم نموده است
ی با پاکستان ، عدم کنترل صحیح هاي امنیتی از جمله شرایط ژئوپلیتیکی منطقه ، وجود منابع غنی دریایی ، وجود مرزهاي آبی و خشکاولویت-پ

م و دقیق مرزهاي منطقه ، فقدان بازار کار داخلی جهت جذب نیروها ، وجود اجناس قاچاق و مواد مخدر در کشورهاي همسایه ، فقر فرهنگی حـاک 
این منطقه را کانون رشد و ... ی وهاي مذهبهاي اجتماعی اعمال شده در طی سالیان متمادي ، اختالفات قومی و وجود شکافبر منطقه ، محرومیت
اي و دهد که غفلت از آن سبب ایجاد چالش در سیستم هاي اجتماعی و اقتصادي و ارتباطات کشور در سطح محلّی و منطقـه توسعه کشور قرار می

جانبه ایـن منطقـه در اولویـت قـرار     به همین منظور و با توجه به مطالب باال لزوم و ضرورت توجه بیشتر در جهت توسعه همه. گرددبین المللی می
.گیردمی

:اهداف پژوهش . 4
:هدف اصلی -1

.دریاي جنوب و سواحل مکرانآمایش سرزمینیبر موثر اجتماعی و شناخت عوامل -تدوین راهبرد هاي فرهنگی
:اهداف فرعی -2
.دریاي جنوب و سواحل مکرانآمایش سرزمینیاجتماعی-فرهنگیو ضعف احصاء نقاط قوت شناخت محیطی و-1
.دریاي جنوب و سواحل مکرانآمایش سرزمینیاجتماعی-احصاء فرصت هاو تهدیدات فرهنگیشناخت محیطی و-2
.دریاي جنوب و سواحل مکرانآمایش سرزمینیاجتماعی-ارائه راهبردهاي فرهنگی-3

:رامون موضوع ابق پژوهش و مطالعات انجام شده پیسو
اصـول  "با مراجعه به مراکز علمی و پژوهشی و سازمانهاي دولتی مشخص گردید که پژوهشی با این عنوان صورت نگرفته اسـت ولـی در رابطـه بـا     

: ، مطالعات و پژوهش هاي زیر صورت گرفته است "آمایش و دفاع سرزمینی"و "آمایش مناطق مرزي
.ا ؛ تألیف دکتر علیرضا عندلیب.ا . نظریه پایه و اصول آمایش مناطق مرزي ج)  1(
.جایگاه دفاع نظامی و غیر نظامی در آمایش سرزمین ؛ نوشته مصطفی مؤمنی )2(
.رابطه متقابل امنیت و دفاع با آمایش سرزمین ؛ نوشته دکتر محمد رضا حافظ نیا ) 3(
.آمایش سرزمین  و کاربردهاي دفاعی در آن ؛ نوشته  محمد تقی رهنمایی ) 4(
.آمایش و دفاع سرزمین ؛ نوشته دکتر محمد باقر چوخاچی زاده مقدم ) 5(
کـه توسـط   ) از منظر امنیت ملـی (ا .ا.تدوین راهبرد آمایش سرزمینی در منطقه جنوب شرق کشور ج"پژوهش و مطالعات گروهی تحت عنوان ) 6(

.تدوین گردیده است 1386دانشجویان دوره سیزدهم دانشکده دفاع ملی ، دانشگاه عالی دفاع ملی در سال
نگـارش شـده   1376زاده و در سال که توسط سرتیپ دوم سعید ملک. استراتژي دفاعی جمهوري اسالمی ایران در خلیج فارس و دریاي عمان) 7(

کید بر دفاع نظامی ، و در آن ضمن بررسی وضعیت منطقه خلیج فارس ، با درك ابعاد مختلف سیاسی ، اقتصادي ، فرهنگی و نظامی دفاع با تأ.است 
.اقدام به تدوین استراتژي دفاعی نموده است

:سؤاالت پژوهش . 5
:سؤال اصلی 
کدامند؟ی دریاي جنوب و سواحل مکران آمایش سرزمینبر موثرو عوامل اجتماعی-فرهنگیراهبرد هاي  

:سؤاالت فرعی 
.کدامند؟دریاي جنوب و سواحل مکران آمایش سرزمینیاجتماعی-فرهنگی ضعف  عوامل ونقاط قوت-)1(
کدامند؟دریاي جنوب و سواحل مکران آمایش سرزمینیاجتماعی -ها و تهدیدات عوامل فرهنگیفرصت-)2(
.کدامند؟دریاي جنوب و سواحل مکرانآمایش سرزمینیاجتماعی-راهبردهاي فرهنگی -)3(

:روش پژوهش 
)50: 1380حافظ نیا ،. (پیمایشی استو ) ژرفانگر( پژوهش توصیفی موردي 

: روش و ابزار گردآوري اطالعات 
.شودها استفاده میدر این پژوهش از ابزار ذیل جهت گردآوري داده
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.مطالعه منابع و اسناد مربوط-الف
.مصاحبه با مسئوالن و نخبگان نظامی و غیرنظامی-ب
.نامه پژوهش میدانی و ارائه  پرسش-ج

جامعه آماري و روش انتخاب نمونه آماري 
نخبگان ، متخصصـان و اسـاتید   -اي و محلینفر از گروههاي مختلف مسئولین کشوري ، لشکري ، منطقه182جامعه آماري این پژوهش از تعداد

متخصص و صاحب نظر بوده تشکیل دریاي جنوب و سواحل مکراندانشگاه ها که در زمینه پژوهش در ابعاد آمایش سرزمین هاي ساحلی کشور در 
بـه  % 95حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران وبا ضریب اطمینـان  .یافته است و نمونه گیري به صورت طبقه بندي تصادفی انجام شده است 

82nتعداد  .نفر محاسبه گردیده  است=
ها روش تجزیه و تحلیل داده

جهت 1ن آنها و همچنین تجزیه و تحلیل داده هاي پرسش نامه از روش هاي آمار توصیفی، آزمون فریدمنمتناسب با سئواالت پژوهش ، براي آزمو
2تعیین رتبه متغیرها و از نرم افزار رایانه اي  Spss14 و در مراحل بعدي از جداول ماتریس و جداولSWOT براي تعیین الویت استراتژي ها ( و (

ي به بررسی میزان تأثیر پذیري راهبردهاي نهایی شده در استفاده از فرصت ها ، رفع تهدیدات ، ارتقـاء قـوت   اتدوین پرسشنامهدر مرحله آخر با و 
.و در نظرگرفتن وزن ها به تعیین اولویت راهبردها پرداخته شده استTOPSISها و رفع ضعف ها با بهره گیري از روش 

ادبیات و مبانی نظري پژوهش 
راهبردها و برنامه ریزها ، رسیدن به توسعه پایدار ، تعادل منطقـه اي ، توزیـع مناسـب فعالیتهـا و اسـتفاده حـداکثر از       بی شک غایت اصلی تمامی 

نقطه جغرافیـایی از مشخصـه هـاي بـارز     تمرکز شدید جمعیت و فعالیت ها در یک یا چند . قابلیت هاي محیطی در فرآیند توسعه مناطق می باشد
به نظر می رسد عدم توجه به برنامه هاي بلند مدت و تکیه سیاستگذران به برنامه هاي توسعه سـطحی  . ران استکشورهاي جهان سوم بخصوص ای

. جهت تحقق شعارهاي خود از موانع اصلی توسعه نامزون کشور است
در چنـد بخـش و حتـی افـزایش     بررسی برنامه ریزي توسعه در دوران سی ساله قبل از انقالب نشان می دهد که به رغم دستیابی به رشد اقتصادي

مـه  چشمگیر درآمد سرانه ، رژیم گذشته در پیشبرد اهداف توسعه  با مشکالتی مواجه بوده است که ریشه این مشکالت عمدتاً ناشـی از تنظـیم برنا  
جتماعی ، اقتصادي و منطقه اي ریزي توسعه با نگرش صرف اقتصادي و بدون توجه به بازتابهاي اجتماعی و منطقه اي آن بوده که به نابرابري هاي ا

این نوع نگرش به برنامـه ریـزي و توسـعه را مـی تـوان      .به شدت دامن زد و مانع از برخورداري متعادل همه مناطق از مواهب توسعه گردیده است
رشـد اقتصـادي و افـزایش درآمـد     دانست که توسعه را به مفهوم رشد تلقی کرده و تنها 60و 50مطابق با دیدگاهاي نظریه پردازان توسعه در دهه 

.سرانه را عین توسعه می دانستند
شمسی به حساسیت موضوع پی برد و جهت رفع نابرابري ها و ایجـاد تعـادل منطقـه اي در صـدد اسـتفاده از روش      50رژیم گذشته در اوایل دهه 

ز در مراحل مختلف پی گیري شد و در حال حاضـر نیـز یکـی از    برنامه ریزي فضاي ملی ، همگام با برنامه هاي اقتصادي گردید که بعد از انقالب نی
.ضرورتهاي توسعه متعادل فضایی در سطح ملی متناسب با سند چشم انداز کشور می باشد

:  تعاریف مفاهیم متغیرها . 6
مفاهیم-الف

آمایش -1
)فرهنگ لغات الروس . ( یعی و انسانیهاي اقتصادي با توجه به منابع طببهترین توزیع جغرافیایی فعالیت: تعریف لغوي 

:تعریف عملیاتی 
. (هـاي اقتصـادي مـی باشـد    سیاستی که در یک چارچوب جغرافیایی معین در پی بهترین توزیع ممکن جمعیت بر حسب منابع طبیعی و فعالیـت 

)11: 1380عندلیب ، 
آمایش سرزمینی -2

). اجتماعی در پهنه سرزمینی است-هاي اقتصاديترین توزیع ممکن جمعیت، توسط بهترین شکل توزیع فعالیترسیدن به مطلوب: تعریف لغوي 
lacaze, 1995 )

spssنرم افزار آمار -٢
1-feradman
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journal ). شـود اي مطلوب پیشـنهاد مـی  دهی اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی به منظور تحقق آیندهدر حال حاضر شامل سازمان
official, 1992, manesse,1998)

:تعریف عملیاتی 
سازماندهی هماهنگ و سزاوار فضاي حیاتی کشور در قالب سیاست هاي کلی محوري، توسعه درازمدت، همه سو نگر اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و 

، 1381چوخـاجی زاده مقـدم ،  .(دا در چارچوب منطقه بندي و تقسیم سرزمینی تقسیمات کشوري و ضرورت هاي دفاعی می باش.ا.کالبدي نظام ج
10(
اصول آمایش -3

:آمایش سرزمینی به عنوان چارچوب بلند مدت در برنامه ریزي ها باید مبتنی بر اصول زیر باشند :تعریف لغوي 
مالحظات دفاعی و امنیتی؛

حفاظت محیط زیست و احیاء منابع طبیعی؛
نگی؛حفظ هویت اسالمی، ایرانی و حراست از میراث فره

کارایی و بازدهی اقتصادي؛
وحدت و یکپارچگی سرزمینی؛

گسترش عدالت اجتماعی و تعادل هاي منطقه اي؛
تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور؛ و

)همان.(توجه به توسعه متکی بر منابع داخلی و رفع محرومیت ها، خصوصاً در مناطق روستایی کشور
ابعاد آمایش -4

.شامل انسان ، فعالیت ، سرزمین ، فضا و مدیریت است
نسبت به شمال ، حد راست نوار مرزي بندر گواتر و حد چپ ، راست جزیره سیري و امتداد : در این پژوهش: مناطق ساحلی کشور در دریاي عمان 

.آن در خشکی می باشد
3راهبرد-5

)206: 1370ثقفی عامري ،. ( مشخص است) اهداف(فن مدیریت و هدایت کلی منابع جامعه در جهت تحقق و نیل به هدف :تعریف لغوي 
در جهت نیل به اهداف در سطح ملی و در دوره زمانی مشخص که بـا توجـه   ) بالفعل؛ بالقوه(برنامه طراحی شده اي است براي نحوه کاربرد امکانات 

) 28: 1384افتخاري ، . (ی هر بازیگر صورت می پذیردبه شرایط داخلی و خارج
:تعریف عملیاتی 

فرایند تعیین مأموریت، مقاصد و هدف هاي بلند مدت کشور و پذیرش جریان اقدامات و تخصیص منابع ضروري براي دستیابی بـه اهـداف دفـاعی    
)  1388حل مکران ، تدوین راهبرد سوا. ( آمایش سرزمین هاي ساحلی کشور در دریاي عمان است

4محیط-6

:  و محیط داخلی تقسیم می شود ) خارجی(به محیط بیرونی :تعریف لغوي 
است که در خارج از سازمان وجود دارد و از حیطه مداوم مدیریت ارشد مجموعه ) فرصت ها و تهدیدها(شامل متغیرهایی ) : خارجی(محیط بیرونی 

.خارج است
است که درون خود سازمان وجود دارد و معموالً در حیطه کنترل مداوم و بلندمدت مـدیران  ) قوت ها و فرصت ها(متغیرهایی شامل : محیط داخلی

)21همان، ص(.ارشد قرار دارد
:تعریف عملیاتی

کشور در دریاي عمان عبارت است از محیط سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، نظامی خارج از سرزمین هاي ساحلی ) خارجی(محیط بیرونی 
.در کشورهاي همسایه پاکستان، عمان امارات، متحده عربی و به نوعی امریکا

تـدوین  . ( محیط داخلی عبارت است از محیط سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، نظامی خارج از استانهاي سیستان و بلوچسـتان و هرمزگـان  
)  1388راهبرد سواحل مکران ، 

-strategy3
4-environment
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5تهدید-7

یعنی قابلیت ها ، نیات و بعضی مواقع اقدامات دشمن بالفعل یا بالقوه براي مداخله یا جلـوگیري از تحقـق و تـأمین موفقیـت آمیـز      :لغوي تعریف
.منافع و اهداف ملی

)1384:37دانش آشتیانی ، .( تهدید حاصل نیات و قابلیت هاي دشمن است: یا به عبارت دیگر
:تعریف عملیاتی 

تهاجم شدید فرهنگی؛ اعتیاد و مواد مخدر؛ آمار باالي بیکاري  ،  اختالالت قـومی و قـوم گرایـی؛ اخـتالالت مـذهبی؛      (عی و فرهنگی در بعد اجتما
)1386محرابی ، . ( ، که مانع رسیدن ما به اهداف می گردد)تهدید ارزشهاي فرهنگی؛ تهدید زبان و فرهنگ بومی ؛ نفوذ عوامل خارجی

6فرصت-8

:تعریف لغوي 
)1383:10عصاریان نژاد ، ( امتیازات و قابلیت هاي محیط بین المللی که می تواند سبب تقویت اهداف و کارکردهاي جامعه مورد پژوهش شود 

:تعریف عملیاتی 
ا ؛ رفـع موانـع بیکـاري در منطقـه ؛     .ا.در بعد اجتماعی و فرهنگی وجود زمینه هاي هم گرایی سران طوایف و قبایل موجـود در منطقـه بـا نظـام ج    

مذهبی در جهت تبدیل آنها به فرصت که ما را در راه رسـیدن بـه   -جلوگیري توسعه مواد مخدر در منطقه و مدیریت اختالالت قومی و قوم گرایی 
)  1388تدوین راهبرد سواحل مکران ، . ( اف یاري می دهداهد

7نقاط ضعف-9

عواملی به عنوان ضعف تلقی می شوند که سازمان آنها را ضعیف انجام می دهد و یا توانایی انجام آنها را ندارد و یا در آن زمینـه هـا   :تعریف لغوي 
)15: 1381، احمدوند وترك زاده . ( داراي آسیب پذیري قابل توجه است

:تعریف عملیاتی 
نفر در هر کیلـومتر مربـع ؛   5/15تراکم کمتر از متوسط تراکم کشور نرخ جمعیت در سواحل مکران حدود  : نقاط ضعف در این پژوهش عبارتند از 

ي فقر شدید فرهنگی و اجتماعی در منطقه ؛  عدم وجود نخبگان شاخص در منطقه؛ وجود اتباع بیگانه در منطقه ؛ تأثیرات دریافت راحت شبکه هـا 
اجتماعی به نسـبت متوسـط کشـور؛ وجـود     -دیو و تلویزیونی بیگانه در منطقه؛ عدم توزیع مناسب امکانات و زیرساخت هاي اقتصادي و فرهنگی را

اقلیت هاي قومی و مذهبی واگرا در برخی از قسمت هاي منطقه؛ ضعف تعصبات و عالئق ملی در بعضی از نقاط منطقه؛ عدم بهره برداري از فرصت
ی منطقه براي اشتغال ساکنین؛ نزدیکی مسیر ترانزیت مواد مخدر به شرق منطقه؛ پایین بودن نرخ سواد در منطقه ؛ ضعف وجود اشـتغال  هاي شغل

اي و قومی؛ ضعف فرهنگی در منطقه؛ دورافتادگی منطقه نسبت به مرکز فعالیت هاي مختلف پایدار در منطقه ؛ وجود تأثیرات شدید فرهنگ عشیره
محیطی منطقه؛ که باعث آسیب پذیري هاي داخلی و خارجی محیط -ن بودن سطح رفاه عمومی مردم منطقه؛ وضعیت نامناسب اقلیمیکشور؛ پایی

)  1388تدوین راهبرد سواحل مکران ، . ( عملیاتی می گردند
8نقاط قوت-10

احمدونـد وتـرك زاده ،   . ( متمایزي براي سازمان باشند) ستگیشای(عواملی به عنوان قوت تلقی می شود که مزیت رقابتی یا مهارت :تعریف لغوي
1381 :15(

:تعریف عملیاتی 
برتري سابقه تمدنی و شاخص هاي فرهنگی اجتماعی نسبت به کشورهاي همسایه ؛ مسلمان بـودن اکثریـت   : نقاط قوت در این پژوهش عبارتند از 

ظرفیت هـا  ا ،ارتباط عالی با آب هاي آزاد جهان ؛ .ا.مذهبی اکثریت مردم منطقه با نظام جقریب به اتفاق مردم ساکن در منطقه ؛ همگرایی قومی و
. ( دهنـد ؛ وجود پتانسیل هاي اجتماعی و فرهنگی در منطقه که ما را در راه رسیدن به اهـداف فـوق یـاري مـی    وجاذبه هاي گردشگري در منطقه

)  1388تدوین راهبرد سواحل مکران ، 

5-threats
6-opportunities
7-weaknesses
8-strengths
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:فیایی استان سیستان و بلوچستان موقعیت جغرا
19درجـه و  63دقیقـه تـا   47درجـه و  58دقیقه عرض شمالی و 29درجه و 31دقیقه تا 3درجه و 25استان سیستان و بلوجستان در موقعیت 

کیلومتر 179389تان و کیلومتر مربع آن مربوط به سیس8117کیلومتر مربع  است ، که 187502دقیقه طول شرقی قرار گرفته است و وسعت آن 
هاى کشور از ترین استانشود و یکى از کم تراکمدرصد از کل مساحت کشور را شامل می 11این استان ، .مربع آن متعلق به بلوچستان می باشد 

از شمال به استان خراسان کیلومتر مرز خاکى ،1800کیلومتر مرز آبى ، و 300استان سیستان و بلوچستان با داشتن حدود .باشدنظر جمعیت می 
7این استان از . و کشور افغانستان ، از مغرب به استان کرمان ، از جنوب به دریاى عمان و از مشرق به کشورهاى پاکستان و افغانستان محدود است

فصلنامه مطالعات ملی ، (.یردگآبادى داراى سکنه را در بر مى6038دهستان و 92شهر ، 16بخش ، 29شهرستان تشکیل شده است که مجموعاً 
1381(

ژگیهاي اجتماعی و فرهنگی وی
:وجه تسمیه-1

هاى خود از بوده است و داریوش هخامنشى در کتیبه» زرنگ « این استان از دو نام سیستان و بلوچستان ترکیب شده است که نام قدیمى سیستان 
.آن نام برده است

ضبط شده است که اسـتان چهـاردهم بـوده    » مکه«یا » ماکا«یوش هخامنشى در بیستون و تخت جمشید ، هاى میخى دارنام بلوچستان در کتیبه
. است

مکـران  « ها میان مردم محل معمول بوده است ولى در قرن اول هجرى که اعراب بر این سرزمین دست یافتند ، نام تا پیش از ظهور اسالم این نام
هـا از کرمـان و   از این پس به علت مهـاجرت بلـوچ  . اندیا نویسان اسالمى نیز آن را با همین امالء ضبط کردهشد و جغرافبر این منطقه اطالق مى» 

سیسـتان و  معاونـت امـور اجتمـاعی اسـتانداري     ( .سیستان به این منطقه ، نام بلوچستان از نام ساکنان آن اخذ شده و بر آن اطـالق شـده اسـت   
)1386:  بلوچستان 

: خىپیشینه تاری-2
) اسـتان (هاى یکى از ساتراپ) م.ق585-550(مکران و نواحى ساحلى جنوب شرقى ایران در روزگار مادها ، به ویژه سلطنت آستیاك یا ایشتوویگو 

.از آن یاد شده است» پاریکانیان و حبشیان آسیایى«شرقى آن دولت بوده و به نام سرزمین 
در روزگار سلطنت داریـوش بـزرگ سـرزمین    . به وسیله کورش بزرگ فتح شدمکرانیران از جمله هاى شرقى ام ، ایالت.ق545-540هاى در سال

هاى مانند سایر والیتمکراندر دوره اشکانى به ویژه در روزگار سلطنت مهرداد اول سرزمین . رفتماکا یا مکران جزو ایالت فالت ایران به شمار مى
هـا  نیز یکى از آنمکرانناحیه مستقل تقسیم کرد که 33سلط ساسانیان ، اردشیر ساسانى کشور را به با ت. ایران جزو قلمرو دولت پارت بوده است

)همان (.گفتندبوده است و حکمران مستقل و مورثى هر ناحیه را شاه مى
: آثار و بناهاى تاریخى -3

زاهدان کهنه ، شهر باستانى زرنج ، شهر سابورى شاه ، کندرك ، شـهر  رام شهرستان ،: ترین آثار باستانى و بناهاى تاریخى سیستان عبارتند از مهم
....سوخته و 

دامن ، محتـرم آبـاد ،   ( هاى قدیمى و باستانى قلعه قدیمى ایرانشهر ، قلعه بمپور ، تپه(شهرستان ایرانشهر: ترین آثار باستانى منطقه بلوچستانمهم
آثار شهر تیس ، مقبره سید غالم رسول ، چاه باستانى پالن ، قلعه نوشیروان ، قلعه پرتغالی (چابهارشهرستان) . پیپ ، فیروزآباد ، راسک ، مسکوتان

سـال سـرو   درخت کهـن  -) دزك ، کوهک ، سیب ، گشت ، زابلى ( هاى باستانى ، قالع ، تپه (شهرستان سراوان) . ها ، قصر قند ، تپه جا دختران
)8نشریه پیام بلوچ ،ص (). سرجو

:  ویژگیهاي جمعیتی -4
:نرخ رشد متوسط جمعیت استان -الف

رسـیده اسـت   1375نفر در سال 579/722/1به رقم 1365نفر در سال 000/200/1درصد از رقم 7/3جمعیت استان با نرخ رشد متوسط سالیانه 
تـراکم  1375کیلومتر مربع را نشـان داده کـه در سـال    نفر در هر 6/6درصد جمعیت کل کشور را به خود اختصاص داده و معادل 8/2که این رقم 

این مسئله استان را در زمرة کم تراکم تـرین اسـتانهاي کشـور جـاي داده و در سـال      . نفر در هر کیلومتر مربع رسیده است1/9جمعیتی استان به 
در ) 75تـا  65(وسط رشد ده سـاله جمعیـت طـی سـالهاي     البته با توجه به نرخ مت. نفر در هر کیلومتر مربع ارتقاء یافته است 9/11به رقم 1382

درصـد از میـانگین کشـوري    8/1سطح ملی که میانگین کشوري را نشان می دهد در مقایسه با مناطق شهري استان سیستان و بلوچستان معـادل  
جمعیـت کـل اسـتان    1382بر اساس آمار. درصد از نرم کشوري بیشتر بوده است 4/2بیشتر بوده و همچنین در مناطق روستایی این نرخ معادل 
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این موضوع با توجه بـه نـرم هـاي کشـوري کـه بطـور       . درصد آن را تشکیل می دهد3/48نفر می باشد که جمعیت شهرنشین 000/219/2برابر 
. درصد نشان می دهد رقم بسیار پایینی می باشد 8/64متوسط جمعیت شهرنشین در کشور را 

درصد 01/68استان س و ب ، ساله و به باالي6، میزان باسوادي جمعیت 1385نفوس و مسکن سال شماري عمومی براساس سر:باسوادي -ب
و 37/76به ترتیب 1385باسوادي در نقاط شهري و روستایی استان در سالشاخص. درصد بود3/57حدود 1375بوده است که این رقم در سال 

.محاسبه شده استدرصد68/59
:استان جمعیت-پ

بر اساس سرشماري عمومی نفوس و مسکن . یافته استافزایش1385نفر در سال 2405742به 1375نفر در سال 1722579استان از جمعیت
)22: 1385آمار جمعیتی استان س و ب ، (..اند کردهمناطق شهري زندگی میدرصد جمعیت استان در60/49، 1385سال 

:طقه فعالیت هاي مردم من-ت
طبیعی ، ضعف تکنیـک و سـرمایه از یـک سـو و افـزایش شـتابان       فعالیت هاي عمده مردم منطقه ، کشاورزي و دامداري است ولی بعلت مشکالت

بازمانده و به سوي مراکز شهري مهاجرت نمایند یـا  دیگر موجب شده تا بسیاري از روستائیان از تأمین مایحتاج اولیه خودجمعیت منطقه از سوي
مالحظات جمعیت استان س (..شوندروي آورند و گروهی نیز به دنبال فرصت هاي شغلی راهی شیخ نشین هاي خلیجسمت قاچاق مواد مخدربه

)21: 1385و ب ، 
بر اسـاس بـرآورد آمـاري سـال     نفر405742/2استان سیستان و بلوچستان با جمعیتی معادل :جمعیت استان به تفکیک جنس و سن -ث

نشان می دهـد کـه از   85برآورد آماري سال . درصد باالترین درصد موالید را در سطح کشور به خود اختصاص داده است 25/2با نرخ رشد 1385
. ی باشنددرصد جمعیت مردان و پسران م9/17درصد جمعیت زنان و دختران و 6/18ساله 15-29درصد جمعیت جوان بین سنین 5/36
درصد از جمعیت کل کشور رتبـه دهـم کشـوري را بـه     1/3استان سیستان و بلوچستان با دارا بودن :رتبه استان در کشور از نظر جمعیت -ج

. درصد از جمعیت کل کشور رتبه اول را داراست7/17خود اختصاص داده است این در حالی است که استان تهران با 
زاهدان ـ زابل ـ خاش ـ سراوان ـ ایرانشهر ـ نیکشهر ـ سرباز       : شهرستانهاي استان سیستان و بلوچستان عبارتند از :تعداد شهرستان استان -چ

بخـش و  36شهرستان استان سیستان و بلوچستان مجموعاً شامل 8. و چابهار که شهرستان زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان     می باشد
. پارچه آبادي است 6038شد و تعداد کل آبادیهاي داراي سکنه استان دهستان می با98شهر و 31
درصد 4/11کیلومتر مربع پهناورترین استان بوده و 502/187استان سیستان و بلوچستان با مساحت :رتبه استان در کشور از نظر وسعت -ح

کیلومتر مرز آبی در کرانه 300کشور پاکستان و افغانستان و حدود کیلومتر مرز خاکی با دو1100حدود . از مساحت کل کشور را در بر می گیرد 
. هاي شمالی دریاي عمان یکی از استانهاي مرزي داراي موقعیت استراتژیکی می باشد

رقـم  درصد در مقایسه با میانگین کشوري با8/80میزان اشتغال در سطح استان 1382بر اساس آمار سال :وضعیت فعالیت جوانان استان -خ
پیام بلوچ ، . ( درصد کمتر از جایگاه متوسط ملی قرار گرفته و کمترین درصد اشتغال را در سطح کشور این استان به خود اختصاص داده است 9/7

1385:19(
:ویژگیهاي ملی و قومی و مذهبی مردم منطقه -5

ست که حکایت هاي اغراق آمیز آن باعـث شـده اسـت کـه در پـاره اي مـوارد       تاریخ مردمان و نژاد بلوچ آمیخته با افسانه ها و داستانهاي بسیاري ا
. حقیقت آن دوراز ذهن می نماید 

گذشته تلخ بلوچستان به تاریخ پر ماجراي آن و نیز تافت و تازه هاي شوم حکام و سالطین ستمگر زمانه که به این سـرزمین صـورت گرفتـه اسـت     
.مربوط می شود 

سردارها ، خانها ، . سرزمین قبایل و طوایف با فرهنگ ، زبان ، رسم و رسومات مخصوص به خود ، سرزمین حاکمان . استبلوچستان سرزمین ایالت 
بلوچستان سرزمین برده داري ها ، برده فروشی . ارباب ها ، رئیس ها ، ساالرها ، چاکرها و نوکرهاست سرزمین طبقات اجتماعی بارز و مشخص است

.وده و می توان آن را سرزمین دردها و رنجها نامیدها و غالمان زر خرید ب
:اشتغال مردم منطقه -6

مسأله اشتغال که یکی از اساسی ترین چالش هاي همه مناطق کشورمان است و در استان سیستان و بلوچستان که به لحاظ شاخص هـاي توسـعه   
.ردار است فاصله هاي زیادي با سایر مناطق دارد از اهمیت و حساسیت ویژه اي برخو
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درصد جمعیـت آن را جوانـان   50سیستان و بلوچستان به لحاظ اینکه بیش از :سهم اشتغال از اعتبارات عمرانی سیستان و بلوچستان ناچیز است 
روزنامـه رسـالت تـاریخ    ( ..افـراد جویـاي کـار کشـور را دارد    سال تشکیل می دهد ، بیشترین تعداد بیکاران یعنی دو برابر متوسـط 30تا 15بین
)4ص16/8/1386

سـاله و  10، تعداد جمعیت فعال 1385بر اساس برآوردهاي انجام شده از اشتغال و بیکاري استان و نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 
قتصـادي اسـتان در اشـتغال ، سـهم    هاي ابه لحاظ سهم بخش. نفر بوده است426103استان نفر و تعداد جمعیت شاغل621423بیشتر استان 

نرخ بیکاري استان درصد بوده است38/7درصد و سهم بخش خدمات7/43درصد ، سهم بخش صنعت و معدن 6/17بخش کشاورزي در اشتغال 
سازمان .  ( است درصد با میانگین متوسط کشوري باالترین درصد بیکاري را به خود اختصاص داده9/7درصد و با اختالف 2/19با 1386در سال 

)             20: 1386امور اقتصادي و دارایی استان س و ب ،
اعتیاد ، بافت فرهنگی و  همسایگی بـا  : گویدهم میحسن رحیمی پورنگ معاون پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی استان سیستان و بلوچستان ،

از سوي دیگر به دلیـل  . ه آمار مدد جویان استان از سطح میانگین کشوري باالتر باشدکشورهایی همچون افغانستان و پاکستان ، باعث شده است ک
. ( کمبود امکانات و اعتبارات در سطحی نیستیم که بتوانیم اقدامات الزم جهت توانمند سازي و رفع مشکالت جامعه مورد نظر را در پـیش بگیـریم  

) 1: 1385، گروه مطالعات اقتصادي سازمان استان س وب 
:بهداشت و درمان منطقه -7

با توجه به .نفر بوده است11566مراکز بهداشتی حدود مرکز بوده که نسبت جمعیت به208، تعداد مراکز بهداشتی استان 1385در پایان سال 
تعـداد  . نفر بوده است1414روستایی به خانه بهداشت حدود نسبت جمعیت1385خانه بهداشت در سطح روستاهاي استان در سال 853استقرار 

نفـر بـوده کـه نسـبت تعـداد      266پزشکان متخصـص  نفر و تعداد395شاغل در بخش بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی استان پزشکان عمومی
: 1385نهم، گزارش دولت.( پزشک بوده است11/0و 27/0و متخصص به ترتیب برابر با پزشکان عمومیپزشک به ازاي هر هزار نفر جمعیت براي

11(
:آموزش و پرورش -8

آموزان درصد از دانش7/3که نفر دانش آموز داشته است558340، آموزش وپرورش استان سیستان و بلوچستان 1385-1386در سال تحصیلی 
نفـر  4/22درس سزان در کـال آموس درس در استان دایر و تراکم دانشکال24875در همین سال تحصیلی ، .کشور را به خود اختصاص داده بود

مناسبی داشته و رتبه یازدهم را به خود اختصاص داده ، همچنـین  نفر است ، وضعیت5/22بوده که در مقایسه با میانگین کشوري این شاخص که 
تعـداد کارکنـان آموزشـی    آموزان بـه نفر به عنوان کارکنان آموزشی مشغول خدمت بودند که نسبت تعداد دانش17390در سال مزبور در استان 

.نفر بوده است1/32
درصد بوده است که این رقـم در  01/68استان ، ساله و بیشتر6، میزان باسوادي جمعیت 1385نفوس و مسکن سال بر اساس سرشماري عمومی 

محاسـبه  درصـد 68/59و 37/76به ترتیـب  1385باسوادي در نقاط شهري و روستایی استان در سالشاخص. درصد بود3/57حدود 1375سال 
.شده است

1/75و 9/88نقـاط شـهري و روسـتایی بـه ترتیـب      درصد و در6/84ساله و بیشتر 6شود میانگین کشوري شاخص باسوادي جمعیت یادآوري می
)10:آشنایی با آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان ( .درصد بوده است

:آموزش عالی -9
به عبارت دیگر . نفر بوده است65665هاي دولتی و آزاد در استان سیستان و بلوچستان شمار دانشجویان دانشگاه،1385-1386در سال تحصیلی 

.نفر دانشجو مشغول به تحصیل بودند2730هزار نفر جمعیت استان 100، به ازاي هر 
نسبت تعداد دانشجویان به تعداد اعضـاي  . اندبودهه تدریسنفر به عنوان اعضاي هیأت علمی مشغول ب1553در سال تحصیلی یاد شده ، در استان 

)14: آموزش عالی (.هاي کشور رتبه دهم را به خود اختصاص داده است لحاظ بین استاننفر بوده که از این42هیأت علمی 
:فرهنگ و هنر -10

در سال یاد شده هاي عمومی جمعیت به کتابخانهاست که نسبتبوده باب کتابخانه عمومی48داراي 1386استان سیستان و بلوچستان در سال 
صندلی بوده که نسـبت جمعیـت بـه تعـداد صـندلی     470هاي سینما در استان سال ، تعداد صندلی در همین. شودنفر برآورد می50120حدود 

.نفر است5119سینما حدود 
تقسیم مـی  ) عشایر که ایالت بلوچ را تشکیل می دهند(دسته ساکن و غیر ساکن بلوچستان داراي آب و هواي خشک و گرم است و مردم آن به دو

. شوند
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قالی بافی ، گلیم بافی ، سفالگري ، حصیر بافی ، پرده بافی ، چادر بافی ، نمـدمالی  : مهمترین رشته هاي صنایع دستی رایج در استان عبارتست از . 
صـنایع دسـتی اسـتان س و ب ،     . ( وزي ، پریوار دوزي ، تـوردوزي ، خامـه دوزي و سـیاه دوزي   ، خراطی و سوزندوزي بلوچ ، سکه دوزي و آیینه د

1386  :16  (
:پژوهش و توسعه -11

4/737درصـد رشـد ، بـه    48میلیارد ریال بوده کـه بـا   498عملکرد درآمدهاي استانی 1384دهد که در سال بررسی درآمدهاي استان نشان می
سـال مبلـغ   میلیارد ریال بوده که طی هشت ماهـه اول 816حدود 1386درآمد مصوب استانی در سال . استرسیده1385میلیارد ریال در سال 

.استدرصد از کل درآمد مصوب استان محقق شده2/78میلیارد ریال معادل 638
: شهرستان چابهار -

تان و  بلوچسـتان قـرار گرفتـه کـه فاصـلۀ آن تـا مرکـز اسـتان ،         کیلومتر مربع در جنوب شرقی استان سیسـ 24729شهرستان چابهار با مساحت 
.روستاي داراي سکنه است592دهستان و 11بخش ،5مرکز شهري و 3این شهرستان داراي تعداد . کیلومتر است 691شهرستان زاهدان ، 

)تقسیمات کشوري  شهرستان  چابهار و مقایسه آن  با  استان - 1شمارهجدول( 

نسبت شهرستان استانشهرستانعنوان
)درصد(به استان 

مساحت 
2472918750219,13)کیلومتر مربع(

33168,9تعداد شهر
53689,13تعدا بخش

119822,11تعداد دهستان
: جمعیت ) 1

رسـیده  نفـر 975/210بـه   1382درصدي در سـال  7/3نفر بوده که این رقم با رشد 940/163حدود  1375جمعیت شهرستان چابهار در سال 
)3: 1386برآورد اطالعاتی نداجا ، . ( است 

جمعیت روستائیجمعیتکل جمعیت
شهري

( شهرنشینی میزان
)درصد 

2109751423426863332%

)روستائیوشهريجمعیت شهرستان چابهار به تفکیک- 2شمارهجدول( 
نفر به ترتیـب روسـتایی و شـهري    225353نفر ، جمعیت شاغل 241923جمعیت فعال این شهرستان 1382بر اساس برآورد انجام شده در سال 

. درصد می باشد 2/47و 8/24و  28بوده و  ترکیب اشتغال به ترتیب کشاورزي ، صنعت و خدمات  106534و 118819
: اقلیم) 2(

میلی متر و متوسط دماي آن در سال 2/114میانگین بارش ساالنه در این شهرستان . اقلیم بیابانی گرم و خشک می باشد شهرستان چابهار داراي
)2: 1386برآورد اطالعاتی نداجا ، . ( درجه سانتی گراد در تغییر است + 8/40الی + 8/9از  82

: زبان و مذهب )  3(
درصد جمعیت آن را 65/99در این شهرستان .  نیز رایج استلم می کنند و لهجه هاي فارسی و محلیبه لهجه بلوچی تکمردم شهرستان چابهار

) 3همان منبع ، ص.( تشکیل می دهند ) شیعه و سنی(مسلمانان 
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:بهداشت و درمان)  4(
و  ظرفیـت پـذیرش و بسـتري    ) ع(ن امـام علـی   داراي یک بیمارستان با عنوا1375شهرستان چابهار از لحاظ امکانات بهداشتی و درمانی در سال 

. تخت افزایش داده شده است 130این تعداد به 1382یکصد بیمار بوده ، که در سال
مرکز افـزایش  13و 11به  ترتیب به  1382در سال  مرکز بوده که این رقم8و5تعداد مراکز بهداشتی شهري و روستائی 1375همچنین در سال 

. یافته است 
درصد پزشک 27به  1382درصد بوده ،  که این نسبت  در سال 4/27به ازاي هر هزار نفر   1375نسبت برخورداري جمعیت به پزشک در سال 

)7همان منبع ، ص . ( رسیده است 
:پرورشآموزش و-) 5(

و درصـد در دانشـگاه علـوم دریـانوردي    2/72تعـداد نفر ،   که از  این423آمار دانشجویی در شهرستان چابهار ،  1382-83در سال تحصیلی 
)8همان منبع ، ص . ( پیام نور مشغول به تحصیل بوده اند ودر دانشگاه هاي آزاددرصد8/27
: منابع تأمین آب -)6(

و رودخانـه هـاي سـرباز بـا     متر مکعبمیلیون5/95رشته چشمه با میزان آب دهی ، رشته قنات 13حلقه چاه 1042آب این شهرستان از طریق 
در یکی ، دو سال اخیر با راه اندازي آب شـیرین کـن چابهـار ، ایـن     . تأمین می شود هزار میلیون متر مکعب500میزان آب دهی متوسط ساالنه 

6همان منبـع ، ص  . ( بخش نیز به عنوان یک منبع تولیدي ،  نیازمندي آب شهرستان کنارك و بخشی از شهرستان چابهار را پوشش     می دهد 
(
:جنبه هاي گردشگري -)7(

: اماکن تاریخی و تفریحی شهرستان هاي چابهار 
و به زبـان محلـی   ) لول-لور (ها ، تاالب لیپار، انجیر معابد فشاناهاي ماهیگیري ، اسکله تیس ، اسکله پزم ، اسکله رمین ، اسکله بریس ،گل اسکله

مسـجد  یا مریخی ، ویرانه هاي تیس کوپان ، ) Bad-Land(رودخانه باهو کالت ، تمساح پوزه کوتاه ،کوههاي بدلند ها کرگ ،جنگل حرا ، تیمر، 
5همان منبع ، ص . ( ساختمان قدیمی تلگرافخانه چابهاراز اماکن تاریخی و گردشگري شهرستان هاي چابهار و کنارك می باشند  روستاي تیس ،

(
داخلیحاصل مطالعه و شناخت محیط

مؤثر بر مسائل آمایش سـرزمین  یمحیطمحققان در مطالعه خود در نهایت بدنبال پاسخ به این سؤال بوده اند که مهمترین عوامل داخلی و خارجی 
.با تأکید بر دفاع کدامند ؟ و در نهایت چه مسائلی توسعه منطقه را ، با چالش عمده مواجه می نماید

و دریاي عمان و همچنین همجواري بـا  ) تنگه استراتژیک هرمز(علت قرارگرفتن در مجاورت با دهانه خلیج فارس بطور کلی منطقه مورد مطالعه به
.کشورهاي ساحلی دریاي عمان از اهمیت ویژه اي برخوردار است 

:نقاط قوت و قابلیتهاي  اجتماعی و فرهنگی منطقه -1-7
وجود منطقه آزاد تجاري اقتصادي چابهار در منطقه-1
وجود گروههاي قومی و مذهبی در منطقه-2
مسلمان بودن اکثریت جمعیت منطقه -3
هاي صیادي در امتداد سواحلوجود اسکله-4
.ا.ا.وجود زمینه ي همگرایی سران طوایف و قبایل با نظام ج-5
:نقاط ضعف و آسیب پذیري هاي اجتماعی و فرهنگی منطقه -2-7
مردم منطقهپایین بودن سطح رفاه عمومی-1
عواملی همچون انزواي جغرافیائی و دوري مراکز جمعیتی تا مرکز استان و کشور و فاصله زیاد مراکز شهري: دوري منطقه نسبت به مرکز کشور -2

تمـاعی و  ، ضعف ارتباطات اقتصادي و فرهنگی و مهم تر از همه مهاجرتهاي بی رویه به شهرهاي فاقد امکانات باعث کنـد شـدن آهنـگ توسـعه اج    
.تضعیف فرهنگ  شهر نشینی در شهر هاي ا شده است و به جرأت می توان گفت که نقش مهاجرتهاي بی رویه از سایر عوامل بارزتر است 

پس از پیروزي انقالب  اسالمی و حاکمیت جمهوري اسالمی ، به دلیل خواستگاه انقالب و مبارزه با ظلم و: اي و قومی در منطقه فرهنگ عشیره-3
رت ستم دیرینه خوانین و اشرار منطقه ، قدرت  سیاسی ، اجتماعی خود را در معرض خطر دیدند و از اینرو براي حفظ منافع خود بـا اتکـاء بـر قـد    

امل نا عوسیاسی و پایگاه اجتماعی و طایفه اي و قبیله اي گذشته و با اجیر کردن اشرار به قاچاق مواد مخدر پرداختند که آن نیز یکی از مهمترین 
. امنی ها در چند ساله اخیر بوده است 
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.  هاي غیر مجاز در منطقه باعث ایجاد ناامنی هاي اجتماعی و تهدیدات امنیتی شده استوجود سالح-4
: ترانزیت مواد مخدر از کشورهاي همجوار به منطقه -5

. از جرائم اجتماعی استان را به خود اختصاص داده است% 35پدیده مواد مخدر به صورت مستقیم ،  
به دلیل عدم وجود زمینه کارهاي اجتماعی براي اشـتغال مـردم و شـرایط بـد آب و هـوایی و نبـودن امکانـات        : وجود مبادي قاچاق در منطقه -6

ذهبی با برخی از کشورهاي حوزه خلیج فـارس از دیربـاز محـل مناسـبی بـراي ورود و خـروج       کشاورزي و دامداري و همچنین وابستگی قومی و م
.توان گفت قاچاق کاال ریشه در آداب و سنن صدها ساله اکثر مردم استان داردکاالهاي قاچاق بوده و می

هاي شرارت و ناسب و مساعدي براي ایجاد زمینهفقر فرهنگی حاکم بر منطقه و وضعیت خاص جغرافیایی بستر م: فقر فرهنگی مردم در منطقه -7
. باشدنا امنی می

از دیگر موارد مهمی است که لزوم توجه بیشتر مسئولین کشوري اجتماعی-هاي اقتصادي و فرهنگیتوزیع نامناسب امکانات کشور و زیر ساخت-8
.و منطقه اي را به خود جلب کرده است

و طبـق  ) که به علت عدم همکـاري مـردم بـا آمـار گیـران چنـدان قابـل اتکـا نیسـت         (مار غیر رسمی موجود طبق آ: عدم وجود اشتغال پایدار -9
.  نفر بیکار بودند که در سالهاي اخیر تا حدودي روند بیکاري کنترل شده است16سرشماریهاي سالهاي گذشته از هر صد نفر مرد فعال 

هـایی از منطقـه و نیـز قطـع بـرق و      کمبود آب شرب و کشاورزي در بخش: رطوبت زیاد شرایط اقلیمی منطقه و کمبود آب شرب و حرارت و-10
.نوسانات آن موجب نگرانی اهالی این مناطق گردیده است

عدم سازماندهی مناسب براي صید صنعتی-11
-یکـی دیگـر از عوامـل ناشـی از مسـائل سیاسـی       : ساله جهت توسعه همـه جانبـه   20اجرایی نشدن طرح جامع مدیریت متأثر از سند چشم انداز -12

اقتصادي تأثیر گذار بر مسائل منطقه ، عدم وجود استراتژي و یا عدم پیگیري استراتژیهاي تبیین شده توسط مدیران است و طبیعی اسـت کـه هـر   
. کسی در این منطقه به طور دلخواه و بر طبق سلیقه خود عمل می کند 

ارتباط رسانه اي در منطقهنامناسب بودن ساختارهاي-13
عدم وجود نخبگان شاخص در منطقه-14
هاي الزم براي ایجاد مراکز خدماتی در سواحلعدم استفاده از زمینه-15
هاي گردشگري در منطقهها و جاذبهعدم استفاده از ظرفیت-16
بی انگیزه بودن اکثریت کادر اداري غیر بومی در این منطقـه  می و عدم استفاده از نیروهاي بو: عدم استفاده از عوامل بومی در مدیریت منطقه -17

یکی دیگر از عوامل مؤثر در مسائل منطقه می باشد ، 
. بر اساس آمار ارائه شده بیشترین میزان بیسوادي کشور در این منطقه است : پایین بودن نرخ با سوادي در منطقه -18
ارجی در منطقه الوصل خوجود نیروي کار ارزان و سهل-19
درصد ، یکی از مناطق جمعیتی با رشد باالست که تراکم 7/3جمعیت منطقه با  نرخ رشد متوسط سالیانه : تراکم نامناسب جمعیت در منطقه -20

ن منـاطق کشـور   از اینرو این منطقه در زمره کم تـراکم تـری  . نفر در هر کیلومتر مربع بوده است12نسبی جمعیتی بر اساس سرشماري ها حدود  
. قرار دارد

:تجزیه و تحلیل آماري 
پرسـش نامـه از جامعـه ي آمـاري     72با توجه به اینکه . وارد شدEXCELفقره در جدول نرم افزار 72تمامی اطالعات حاصل از پرسش نامه ها 

. جمع آوري شده بود سعی شد از این بین ، حتّی االمکان پرسشنامه هایی که توسط افراد مجرّب تر تکمیل شده بود انتخاب گردد
براي احصـاء  (و محیط خارجی ) ت و ضعفبراي احصاء نقاط قو(به تفکیک عوامل محیط داخلی EXCELيثبت اطالعات در صفحه ي گسترده

.انجام شد) فرصت ها و تهدیدها
.عوامل در ستون ها و پرسش شوندگان در ردیف ها جاي گرفتند

.تشکیل شد) عامل محیط خارجی22عامل محیط داخلی و 52(ستون 52ردیف و 22بدین ترتیب ماتریسی با 
وضـعیت  (سخ هاي جامعه ي نمونه به پرسش هاي ستون سمت چپ هر عامـل پرسـش نامـه    براي تعیین روایی تمامی عوامل پژوهش ، میانگین پا

.بوده و قابل قبول هستند3محاسبه و مشخّص گردید که همه ي آنها باالتر از EXCELبا استفاده از ابزار نرم افزار ) مطلوب
براي تعیین نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدیدها پس از بدست آوردن میانگین ارزش پاسخ هاي داده شده به هر عامل در ستون سمت راسـت  

:ورد مقایسه قرار گرفتند، آنها به تفکیک محیط هاي داخلی و خارجی با استفاده از رابطه ي زیر م) وضعیت فعلی(پرسش نامه ها 

Min
MinMax X

XX
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به عنوان عواملی که داراي مقدار متوسط باالتر از میزان بدست آمده از رابطه ي باال بودند در محیط داخلی به عنوان نقاط قوت و در محیط خارجی
ي باال به ترتیب به عنوان نقاط ضعف و به همین صورت عوامل داراي مقدار متوسط پایین تر از میزان بدست آمده از رابطه . فرصت ها تعیین شدند

.تهدیدها به حساب آمدند
سرانجام آزمون فرض آمـار  .نتیجه ي حاصل از این تقسیم بندي و تفکیک عوامل با جامعه ي خبره به شور گذاشته شد و تغییراتی در آن بوجودآمد

براي تمامی عوامل ، با توجه به نتایج بدست ) t(استنباطی 
و با استفاده از رابطه) ستون سمت راست پرسش نامه(وضعیت فعلی منطقه مورد مطالعه  آمده از بررسی 

:انجام شد )کمک گرفته شدSPSSکه از نرم افزار  (زیر 

مون براي منحنی یک دنباله انجام شد که در مورد نقاط ضعف ، این دنباله در سمت چپ وبراي نقاط قوت احصاء شـده ، دنبالـه در راسـت قـرار     آز
.گرفت

:                                                                           آزمون فرض براي نقاط قوت   

:tآزمون  

)SPSSبوسیله نرم افزار  محاسبه شدهtآزمون  -شماره 3جدول (
9311/3ارزش عامـل بـاال بـین    % 99، می توان گفت به احتمـال  ) رنگخانه هاي زرد (باتوجه به مثبت بودن دوطرف فاصله ي اطمینان :تفسیر 

نتایج بدست آمده از عوامل محیطی مؤثر بر آمایش سرزمین سواحل .در جامعه ي آماري می باشد و از این حیث یک نقطه ي قوت است2543/3و
:مکران 

One-Sample Test
Test Value = 3

t df Sig. (2-
tailed)

Mean
Difference

99% Confidence Interval of
the Difference
Lower Upper

ظرفیــت هـــا و جاذبــه هـــاي   
گردشگري درمنطقه

4.6
36 71 .000 .59274 .2543 .9311
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x
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: محیط داخلی )  1(
)میانگین عواملاز 9545/2مقادیر باالتر از (9: عوامل قوت * 

MinXبه همین میزان بهکاسته و واحد از میــــزان0/ 1توضیح اینکه براي افزایش اعتبار این تقسیم بندي ، با نظر محقّقین به میزان 

.و مورد استفاده قرار گرفت) 8546/2(محاسبه 0افزوده و مقدار جدید 
، بـراي ایجـاد دقّـت    ) همه ، نقطه ي ضعف هستند85/2تا 9/1به عنوان مثال از (چون هر کدام از نقاط قوت و ضعف بر روي یک طیف قرار دارند 

:رفت به شکل زیر بیشتر در تحلیل داده ها ، رتبه بندي آنها نیز بر روي یک طیف قرار گ

عامل6قوت شدید                                            -
عامل2قوت خفیف                                                  -
عامل9ضعف خفیف                                                        -
عامل16ضعف شدید                                                         -

:محیط داخلی به صورت زیر فهرست می گردند) قوت در استفاده از این عوامل در آمایش منطقه(قوت شدیدبر این اساس ، عوامل
:عوامل قوت 

وجود پتانسیل هاي اجتماعی و فرهنگی در منطقه-1
وجود گروههاي قومی و مذهبی در منطقه-2
امتداد سواحلهاي صیادي در اسکله-3
ظرفیت ها وجاذبه هاي گردشگري در منطقه-4
ا.ا.و سران طوایف وقبایل با نظام جاکثریت مردم وجود زمینه ي همگرایی-5
وجود منطقه آزاد تجاري اقتصادي چابهار در منطقه-6
مسلمان بودن اکثریت قریب به اتفاق مردم ساکن در منطقه-7
هاي فرهنگی اجتماعی نسبت به کشورهاي همسایهبرتري سابقه تمدنی و شاخص -8

)از میانگین عوامل 8546/2مقادیر پایین تر از: ( عوامل ضعف  * 
:عوامل ضعف  

اي و قومی در منطقهفرهنگ عشیرهوجود تأثیرات شدید-1
منطقه و کمبود آب شرب و حرارت و رطوبت زیاد محیطی-اقلیمینامناسبشرایط -2
.منطقهباالي اجتماعی وفقر فرهنگی-3
ترانزیت مواد مخدر از کشورهاي همجوار به منطقه -4
وجود مبادي قاچاق در منطقه -5
کشورفعالیت هاي منطقه نسبت به مرکز افتادگیدور-6
عدم بهره برداري از فرصت هاي شغلی منطقه براي اشتغال ساکنین-7
برخی از قسمت هاي منطقهوجود اقلیت هاي قومی و مذهبی واگرا در -8
وجود شناور هاي تندرو قاچاق انسان وکاال در منطقه-9

اجتماعی-هاي اقتصادي و فرهنگیتوزیع نامناسب امکانات کشور و زیر ساخت-10
اجتماعی به نسبت متوسط کشوروجود اشتغال پایدارضعف-11
.پایین بودن سطح رفاه عمومی منطقه-12
ساله جهت توسعه همه جانبه20ح جامع مدیریت متأثر از سند چشم انداز اجرایی نشدن طر- 13
.فقدان تاسیسات رفاهی و جهانگردي در سطح مطلوب براي جهانگردان و مسافران داخلی -14
عدم وجود نخبگان شاخص در منطقه-15

١١-
.عوامل ضعف ، عوامل داخلی کمتر بھا داده شده در بحث آمایش سرزمین می باشند

MaxX

9/2X
9/27/2 X
7/25/2 X

5/2X



1391بهمن 30لغایت 28- توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملیاولین همآیش

3021:کدمقالهی دریاي جنوب و سواحل مکرانسرزمینآمایش اجتماعی در–فرهنگی نگرشی بر راهبرد هاي مولفه 

کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

هاي الزم براي ایجاد مراکز خدماتی در سواحلعدم استفاده از زمینه-16
هاي گردشگري در منطقهها و جاذبهاستفاده از ظرفیتعدم -17
در منطقه000/100وجود اتباع بیگانه حدود -18
عدم استفاده از عوامل بومی در مدیریت منطقه-19
ضعف تعصبات و عالئق ملی در بعضی از نقاط منطقه-20
پایین بودن نرخ با سوادي در منطقه-21
تأثیرات دریافت شبکه هاي رادیو و تلویزیونی بیگانه و اشاعه فرهنگ غربی -22
الوصل خارجی در منطقهوجود نیروي کار ارزان و سهل- 23
.کشور در سواحلجمعیت تراکم جمعیت نسبت به نرخ متوسطتراکم کمتر از متوسط-24
سواحل طوالنی استان سیستان و بلوچستان-25

:محیط خارجی ) 2(
)از میانگین عوامل696/2مقادیر باالتر از(10:فرصت ها * 

واحد از میزان                                                                                           0/ 1توضیح اینکه براي افزایش اعتبار این تقسیم بندي ، با نظر محقّقین به میزان 

.و مورد استفاده قرار گرفت) 596/2(محاسبه 0افزوده شد و مقدار جدید کاسته  و به  
، براي ایجاد دقّت ) همه ، تهدید هستند59/2تا 9/1به عنوان مثال از میانگین (بر روي یک طیف قرار دارند چون هر کدام از فرصت ها و تهدید ها 

:بیشتر در تحلیل داده ها ، رتبه بندي آنها نیز بر روي یک طیف قرار گرفت به شکل زیر 

عامل5فرصت شدید                                                   
عامل3فرصت خفیف                                                      

عامل6تهدید خفیف                                                
عامل3تهدید شدید                                                      

:محیط خارجی به صورت زیر فهرست می گردند )قوت در استفاده از این عوامل در آمایش منطقه ( فرصت هاي شدید براین اساس ، 
:فرصت ها 

.ا.ا.وجود زمینه هاي هم گرایی سران طوایف و قبایل موجود در منطقه با نظام ج-1
.برنامه ریزي اصولی به منظور جلوگیري از توسعه مواد مخدر در منطقه-2
. وزن ژئوپلیتیکی ایران درمنطقه و وجود نقطه استراتژیک تنگه هرمز در منطقه-3
.همسایهروابط حسنه و سازنده با کشورهاي- 4
.کنترل تردد اتباع بیگانه غیر مجاز درمرزهاي منطقه-5
.فاصله منطقه مورد مطالعه با مسیر ترانزیت مواد مخدر-6
.پیوندهاي فرهنگی ، اجتماعی و مذهبی با مردم کشورهاي منطقه-7
.مذهبی-مدیریت اختالالت قومی و قوم گرایی- 8

).نظیر یونسکو(المللی بینهاي هاي مالی سازمانکمک-9
.رفع موانع بیکاري در منطقه-9

)از میانگین عوامل596/2مقادیر پایین تر از: (تهدیدها * 
:تهدیدات 

.         وجود مراکز آموزشی مذهبی و تبلیغاتی اهل تسنن در منطقه-1
.         منطقهتهاجم شدید فرهنگی در-2
. همراه با نفوذ عوامل خارجیپیرامونیتردد مردم منطقه به کشورهاي-3

١٢-
.تھدیدھا ، عوامل خارجی کمتر بھا داده شده دربحث آمایش سرزمین می باشند

MaxX MinX

8/2X

8/26/2 X
6/24/2 X

4/2X
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. اي جمعی خارجیهاي رسانهسهولت دریافت شبکه-4
.هاي زیست محیطی در دریاهاي آزادآلودگی-5
.توسعه اعتیاد و مواد مخدر- 6
.  آمار باالي بیکاري مردم منطقه-7
.اختالالت قومی و قوم گرایی-8
.و فرهنگ بومیتهدید ارزشهاي فرهنگی؛ تهدید زبان-9

:SPSSنتایج حاصل از بررسی جداول 
:محیط داخلی ) 1(
قـرار  tي قبـول آزمـون   در محدودهعوامل قوت شدیدتمامی ) براي عوامل قوت شدید=                 ( 95/2اطمینان و با در نظرگرفتن % 95با -

.خواهند گرفت 
در محـدوده ي قبـول   عوامـل قـوت خفیـف   تمامی ) براي عوامل قوت خفیف=                               (7/2اطمینان و با در نظرگرفتن  %  95با -

.قرار خواهند گرفتtآزمون 
در محدوده ي قبول عوامل ضعف خفیفتمامی ) براي عوامل ضعف خفیف( =                              6/2اطمینان و با در نظرگرفتن  % 95با -

.قرار خواهند گرفتtآزمون 
در محـدوده ي  عوامـل ضـعف شـدید   تمـامی ) براي عوامل ضعف شدید( =              45/2-15/2اطمینان و با در نظر گرفتن   % 95با -

.قرار خواهند گرفتtقبول آزمون 
:محیط خارجی ) 2(
در عوامل فرصـت هـاي شـدید   تمامی )  براي عوامل فرصت هاي شدید=                             (85/2-3اطمینان و با در نظر گرفتن    %  95با -

.قرار خواهند گرفت tي قبول آزمون محدوده
در محـدوده ي  عوامل فرصت هاي خفیفتمامی )   فرصت هاي خفیفبراي عوامل (= 6/2اطمینان و با در نظر گرفتن % 95با -

.قرار خواهند گرفتtقبول آزمون 
در محـدوده  عوامل تهدیدهاي خفیـف تمامی )   تهدیدهاي خفیفبراي عوامل (=                     45/2اطمینان و با در نظر گرفتن  % 95با -

.قرار خواهند گرفتtي قبول آزمون 
درمحـدوده ي  عوامل تهدیـدهاي شـدید  تمامی ) تهدیدهاي شدیدبراي عوامل =                           ( 3/2اطمینان و با در نظر گرفتن % 95با -

.قرارخواهند گرفتtقبول آزمون 
:نتیجه گیري نهایی بصورت زیر خواهد بود 

:منطقه نقاط قوت ) 1(
.وجود گروههاي قومی و مذهبی در منطقه-1
.مسلمان بودن اکثریت قریب به اتفاق مردم ساکن در منطقه-2
.برتري سابقه تمدنی و شاخص هاي فرهنگی اجتماعی منطقه-3
.در منطقهو نقش فرهنگی آنوجود منطقه آزاد تجاري چابهار-4
.ظرفیت ها وجاذبه هاي گردشگري در منطقه- 5
.وجود پتانسیل هاي اجتماعی و فرهنگی در منطقه-6
.ا.ا.و سران طوایف و قبایل با نظام جاکثریت مردمفرهنگیوجود زمینه ي همگرایی-7
:نقاط ضعف منطقه ) 2(
. پایین بودن سطح رفاه عمومی منطقه-1
.فقر فرهنگی مردم در منطقه-2
. اي و قومی در منطقهفرهنگ عشیره-3
ترانزیت مواد مخدر از کشورهاي همجوار به منطقه -4
. وجود مبادي قاچاق در منطقه-5
. دوري منطقه نسبت به مرکز کشور-6

9/2X

9/27/2 X

7/25/2 X

5/2X

8/2X

8/26/2 X

6/24/2 X

4/2X
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.پایین بودن نرخ با سوادي در منطقه-7
.اجتماعی-هاي اقتصادي و فرهنگیتوزیع نامناسب امکانات کشور و زیر ساخت-8
.فزایش بیکاري و عدم وجود اشتغال پایدارکمبود موقعیت هاي اشتغال زا و ا-9

.منطقه و کمبود آب شرب و حرارت و رطوبت زیادنامناسبشرایط اقلیمی-10
.ساله جهت توسعه همه جانبه20اجرایی نشدن طرح جامع مدیریت متأثر از سند چشم انداز - 11
.نامناسب بودن ساختارهاي ارتباط رسانه اي در منطقه-12
. عدم وجود نخبگان شاخص در منطقهروي انسانی ماهر بومی وکمبود نی-13
.هاي الزم براي ایجاد مراکز خدماتی در سواحلعدم استفاده از زمینه-14
.هاي گردشگري در منطقهها و جاذبهعدم استفاده از ظرفیت-15
فقدان تاسیسات رفاهی و جهانگردي در سطح مطلوب-16
.عدم توجه به تأسیس مراکز آموزش عالی -17
.عدم استفاده از عوامل بومی در مدیریت منطقه-18
.درمنطقهو وجود جمعیت مختلط و نامتجانستراکم نامناسب جمعیت-19
.الوصل خارجی در منطقهوجود نیروي کار ارزان و سهل- 20

:فرصت هاي منطقه )  3(
.اجتماعی و مذهبی با مردم کشورهاي منطقهپیوندهاي فرهنگی ، -1
.پتانسیل هاي الزم جهت توسعه زیر ساختهاي اجتماعی و فرهنگی-2
.منطقه دریاي عمانوزن ژئوپلیتیکی ایران در-3
.وجود حس مشارکت محلی و بومی مردم منطقه در جهت تولید امنیت- 4
.وجود جمعیت جوان و استفاده بهینه از آنان-5
. وجود حس تعلق و گسترش اعتماد مردم مرزنشین با دولت و مردم کشور-6
.زش هاي زیست محیطی و دریاییوجود نیاز مردم منطقه به آمو-7
:منطقهتهدیدات) 4(
.هاي زیست محیطی در دریاهاي آزادآلودگی-1
. واگذاري سواحل طوالنی به استان سیستان و بلوچستان-2
. تردد بی رویه مردم در ابعاد مختلف اجتماعی به کشورهاي پیرامونی منطقه-3
. اي جمعی خارجیهاي رسانهسهولت دریافت شبکه-4
.وجود مراکز آموزشی مذهبی و تبلیغاتی اهل تسنن در منطقه-5
.فاصله منطقه مورد مطالعه با مسیر ترانزیت مواد مخدر-6
دم منطقه مورد مطالعه با مردم کشورهاي مقابلوجود فرهنگ مشترك بین مر-7

:EFE12و 11IFEتشکیل ماتریس هاي 
در ستون هـاي  . جاي می گیرندEFEو IFEعوامل محیط هاي داخلی وخارجی به تفکیک نقاط قوت ، ضعف و فرصت ، تهدید در ماتریس هاي

بدست آمده از میانگین کسب شده ي ارزش هرعامل از جامعه ي نمونه کـه توسـط جامعـه ي خبـره     (دیگر این ماتریس ، ضریب اهمیت هر عامل 
.رج می گرددد) ضریب موزون(و حاصل ضرب ضریب اهمیت در وزن ) بدست آمده از ماتریس مقایسه ي زوجی(، وزن هر عامل )تعدیل شده است

مجموع ضـرایب مـوزون بدسـت آمـده در مـورد      ، مکان افقی و) IFEدر ماتریس (مجموع ضرایب موزون بدست آمده در مورد عوامل قوت وضعف 
، مکان عمودي نقطه ي وضعیت فعلی منطقه ي مورد مطالعه را در یک دسـتگاه مختصـات عمـودي دو    ) EFEدر ماتریس (عوامل فرصت و تهدید 

.مشخّص می نمایدبعدي 
درجه قرار می گیرد ، با اسـتفاده از روابـط مثلّثـاتی مـی     45با توجه به اینکه بردار وضعیت مطلوب در ربع اول این دستگاه مختصات و در زاویه ي 

. توان زاویه ي بین بردار وضعیت فعلی منطقه و وضعیت مطلوب را در این دستگاه مختصات مشخّص نمود

١١- Internal Factors Evaluation
16- External Factors Evaluation
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ــردار   ــات ب مختص دستگاه -1نمودار 
وضعیت مطلوب

˚فعلی به اندازه ي وضـعیت  بردارباید
ــه  ــت عقربـ حرکـ ــت در72/74 جه

طـول  چرخیده و هـــــاي ســـــاعت 
22 55  ــه ــز بـ آن نیـ

وضــعیت مطلــوب  بـردار بـر تابرسد
توجـه  بااساس و براین .منطبق گردد

،اهمیت عوامـل  ضــرایب بــه وزن و
ــع   ــاي توزی راهنم ــه تهیــه ي  اقــدام ب

)اختصاص منابع درصـــد(منـــابع 
:رفع ضعف ها به شرح زیر تعیین گردیدوقوت هاارتقاء،رفع تهدیدها،فرصت هاکه به تبع آن ضرایب وزنی استفاده ازگردید

=0/4394αت هاارتقاء قو
=0/1439βرفع ضعف ها
=0/0894σرفع تهدیدها
=0/3272Өاستفاده از فرصت ها

:تبیین راهبردها 

تشکیل ماتریس مرحله -شماره4جدول ( 
)SWOTماتریسمراحل تشکیل عناصر–شماره 4جدول 

به منظور  بدست آوردن اطّالعـات  الزم در بـاره ي منـابع و    ) SWOT)Strengths,Weaknesses,Opportunities,Threatsماتریس
.در محیط رقابتی تشکیل می شود که انجام این کار در انتخاب و فرموله کردن استراتژي بسیار مفید استقابلیت ها 

قـوت ،  در انتخاب راهبردها ها باید دقّت کرد که نباید فقط به دنبال فرصت هاي سودمند حاضربود ، چرا که با توسعه یک راهبرد بر آمـده از نقـاط  
در شرایط دیگر می توان با اتخّاذ یک راهبرد ، بر نقطه ضعفی غلبه کرد که به دنبال آن از فرصتی که باید الزاماً . دمی توان به راهبرد مفیدتري رسی
.از آن استفاده کرد را لحاظ نمود

SWOTماتریس   

.فرصت هایی را دنبال می کنند که سازگاري خوبی با قابلیت ها دارند: S-Oراهبردهاي 
.ر نقاط ضعف غلبه می کنند تا فرصت ها را دنبال کنندب: W-Oراهبردهاي 
.راه هایی را شناسایی می کنند که با استفاده از نقاط قوت ، می توان آسیب پذیري در مقابل تهدیدات را کاهش داد: S-Tراهبردهاي 
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. ایجاد می کنند-علّت وجود تهدیداتبه -نقاط ضعف ) شدید شدن(یک طرح تدافعی به منظور ممانعت از حساس شدن : W-Tراهبردهاي 
:تبیین راهبردهاي اولیه 

:S-Oراهبردهاي * 
.               بهره گیري از ظرفیت گروه هاي قومی براي تعمیق روابط با کشوهاي همسایه  -)1(
.                                        در طول سواحل مکران... اجتماعی و-آمایش مناسب زیر ساخت هاي فرهنگی-)2(
.و گسترش روابط فرهنگی در ابعاد مختلف با کشورهاي منطقهاعتماد سازي-)3(
. اع بیگانه در سطح منطقهافزایش امنیت پایدار و مقابله با قاچاق انسان و کاال ، مواد مخدر و اتب-)4(
.توسعه منطقه آزاد تجاري چابهار به منظور تقویت منطقه در زمینه هاي اشتغال زایی-)5(
ظرفیت ها وجاذبه هاي گردشگري در منطقهایجاد بسترهاي مناسب جهت توسعه -)6(

:-TSراهبردهاي * 
در جهت بهره برداري هاي اطّالعـاتی از  . ا.ا.استفاده از هم گرایی سران اقوام محلّی با  جایجاد و تعمیق همبستگی هاي ملّی ، قومی و مذهبی و ) 1(

.رفت و آمد مردم منطقه به آن سوي مرز
حضور موثّر در دریا و اجراي مصوبات کنوانسیون هاي جهانی محیط زیست و کنترل آلودگی آب هاي ساحلی و بـین المللـی توسـط سـازمان     -)2(

.نورديبنادر و دریا
.توسعه و پوشش فراگیر رسانه هاي جمعی داخلی در منطقه و تبلیغات و اطّالع رسانی برنامه هاي آتی توسعه ي منطقه-)3(
.مذهبی-قومی-توسعه ي فعالیت هاي اطّالعاتی منطقه به منظور تقویت گرایش هاي ملّی-)4(
.ملّی مذاهب مختلف-گی هاي مذهبیمدیریتی و استفاده و تعمیق همبست-انجام کار فرهنگی-)5(
.اجراي برنامه هاي علمی کار آفرینی و مشارکت کشورها و جذب سرمایه هاي خارجی جهت توسعه اشتغال زایی و رفع مظاهر فقر در منطقه-)6(

:W-Oراهبردهاي * 
.هنگ و ارزش هاي مردمتوسعه ي ساختار شبکه هاي رسانه اي جمعی و پوشش فراگیر آن در منطقه متناسب با فر)1(
).احداث آب شیرین کن و یا توسعه ي خطوط لوله ي انتقال آب(توسعه ي شبکه ي آب رسانی )2(
)یا از طریق آب شیرین کن و یا با توسعه ي شبکه ي خطوط لوله(تولید و تأمین آب مورد مصرف در کشاورزي )3(

:W-Tراهبردهاي * 
نظیر واگذاري مشاغل دولتی در سطح منطقه به افراد و قومیت ( مدیریتی-مذهبی با انجام کار فرهنگی-ومیق-تحکیم مبانی همبستگی ملّی-)1(

)ها و مذاهب مختلف 
.تقویت شبکه هاي رسانه اي جمعی داخلی  و جمینگ سیگنال هاي رسانه هاي جمعی خارجی-)2(
.تردد مردم منطقه به آن سوي مرزکنترل هر چه بیشتر و قوي تر مرزها و جلوگیري و توقّف -)3(
کار آفرینی ، ممنوعیت به کارگیري نیروهاي کار خارجی و ایجاد شرایط اشتغال زایی  -)4(
. توسعه ي روابط اجتماعی و سیاسی و تبادل فرهنگی با کشورهاي همسایه-)5(
.به آن کشورهاکاریابی در کشورهاي منطقه و اعزام نیروي کار سازمان دهی شده ي منطقه-)6(
.توسعه ي ظرفیت هاي جذب و ارتقاء کیفیت هاي آموزشی مراکز آموزش عالی دریانوردي-)7(

)SWOTماتریس بهبود یافته ي : ( تشکیل ماتریس ترکیبی 
است که راهبردهـاي  الزم به ذکر . در این بخش راهبردهاي خرد بدست آمده از بخش قبلی با هم ترکیب می شوند تا راهبردهاي کالن بدست آیند

.جدول باال جامعیت کافی را در خصوص تبیین راهبردهاي کالن خواهند داشت) سایه دار(بدست آمده از خانه هاي زرد رنگ
SWOTماتریس ترکیبی  

نقاط ضعفنقاط قوت
O-Wراهبردهاي O-Sراهبردهاي  فرصت ها
T-Wراهبردهاي    T-Sراهبردهاي   تهدیدها

)SWOTماتریس ترکیبی بهبود یافته ي -5شمارهجدول(
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:بی نتایج حاصله از راهبردهاي ترکی
:WTو SOراهبردهاي ترکیبی * 
اعتماد سازي با کشور هاي منطقه و توسعه استفاده از ظرفیت هاي فرهنگی مردم منطقه در این خصوص و برقراري ارتباط آموزشی در ابعـاد  -)1(

.مختلف
توسعه ي منطقه ي آزاد تجاري چابهار به جهت توسعه اشتغال پایدار و آماده نمودن زیر ساخت هاي الزم براي ایـن کـار و توسـعه ي شـبکه     -)2(

.و تقویت شبکه هاي رسانه اي جمعی داخلی هاي جاده اي و ریلی 
.و ایجاد فرصت هاي سرمایه گذاري و کار آفرینی ) تحکیم مبانی ملی ، قومی ، مذهبی( توسعه ي فرهنگی منطقه -)3(

:WOو SOراهبردهاي ترکیبی * 
الزم براي این کار در خصوص آب رسانی ، برقراري امنیت و توسـعه ي  توسعه ي منطقه ي آزاد تجاري چابهار و آماده نمودن زیر ساخت هاي-)1(

.شبکه هاي جاده اي و ریلی
اعتماد سازي در حوزه ي سیاسی با کشورهاي منطقه و استفاده از ظرفیت هاي فرهنگی مردم منطقه در این خصوص و برقـراري ارتبـاط بـا    -)2(

.آنها
:WOو STراهبردهاي ترکیبی * 
د و تعمیق همبستگی هاي ملّی ، قومی و مذهبی در منطقه از طریق اعمال توجه ویژه ملّی به این منطقـه و اسـتفاده از عوامـل بـومی و     ایجا-)1(

مذهبی در ساختار اداري و دفاعی منطقه ضمن توسعه و پوشش فراگیر رسانه هاي جمعی ملّـی و محلّـی و تبلیغـات و اطـالع رسـانی الزم در ایـن       
.خصوص

ستفاده از کلیه ي ظرفیت هاي بالقوه و بالفعل منطقه مطابق مصوبات کنوانسیونهاي جهانی محیط زیسـت ، ایجـاد بسـتر الزم جهـت جـذب      ا-)2(
...).آب و برق ، راه ، مخابرات ، بهداشت ، آموزش و(سرمایه هاي داخلی و خارجی براي توسعه ي همه جانبه ي سواحل منطقه 

سیاسی کشوري در خصوص مناطق ساحلی استان سیستان و بلوچستان و تقسیم و واگذاري آن بـه اسـتان هـایی کـه     بازنگري در تقسیمات-)3(
، تأمین اعتبارات الزم ، استفاده از سـاحل بـه منظـور صـادرات     ) در خصوص توسعه ي سواحل(داراي توان بالقوه کافی از نظرنیروي انسانی مجرّب 

. تولیدات صنعتی و کشاورزي می باشند
با استفاده از فرصت ها ، رفع تهدیدات ، ارتقاء قوت ها و رفع ضعف هـا و بـا بهـره    "راهبردهاي استخراج شده"میزان تأثیر پذیري 

:TOPSISگیري از روش 
میـزان لحـاظ   ، با توجه به نتایج حاصله از این پرسشنامه که توسط جامعه ي خبره ي علمی و آگاه به مسائل و مشکالت منطقه تکمیل شده اسـت  

درراهبردهاي تدوین شده اندازه گیري شـده کـه   "ارتقاء قوت هاي بدست آمده ، رفع ضعف هاي موجود،استفاده ازفرصت ها ورفع تهدیدات"شدن 
.درانتخاب نهایی راهبردهاي کالن موثّر خواهد بود

، ضعف ، فرصت ها و تهدیدها مورد پرسش قـرار گرفتـه و نظـر    در این پرسشنامه هر یک از راهبردهاي بدست آمده به تفکیک در مقابل نقاط قوت
نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدیدها بدست آمده است که نتـایج  گزینه اي در مورد میزان تأثیر پذیري آنها از5جامعه ي خبره با پرسش هاي 

:حاصله به شرح زیراست 
آب و بـرق ، راه ، مخـابرات ،   (ایجاد بستر الزم جهت جذب سرمایه هاي داخلی و خارجی براي توسعه ي همه جانبه ي سواحل منطقـه  :1راهبرد 

.به منظور استفاده از کلیه ي ظرفیت هاي بالقوه و بالفعل منطقه مطابق مصوبات کنوانسیونهاي جهانی محیط زیست...) بهداشت ، آموزش و
د و تعمیق همبستگی هاي ملّی ، قومی و مذهبی در منطقه از طریق اعمال توجه ویژه ملّی به این منطقه و استفاده از عوامل بومی ایجا:2راهبرد 

و مذهبی در ساختار اداري و دفاعی منطقه ضمن توسعه و پوشش فراگیر رسانه هاي جمعی ملّی و محلّی و تبلیغـات و اطـالع رسـانی الزم در ایـن    
.خصوص
بازنگري در تقسیمات سیاسی کشوري در خصوص مناطق ساحلی استان سیستان و بلوچستان و تقسیم و واگذاري آن به استان هـایی  :3راهبرد

، تأمین اعتبارات الزم ، استفاده از ساحل به منظور صـادرات  ) در خصوص توسعه ي سواحل(که داراي توان بالقوه کافی از نظرنیروي انسانی مجرّب 
.نعتی و کشاورزي می باشندتولیدات ص

توسعه ي منطقه ي آزاد تجاري چابهار به جهت توسعه اشتغال پایدار و آماده نمودن زیر ساخت هاي الزم براي ایـن کـار در خصـوص    :4راهبرد 
.و توسعه ي شبکه هاي جاده اي و ریلی) کنترل مرزها و دفاع از سواحل(آب رسانی ، برقراري امنیت 
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عتماد سازي با کشور هاي منطقه و توسعه استفاده از ظرفیت هاي فرهنگی مردم منطقه در این خصوص و برقراري ارتبـاط آموزشـی   ا–5راهبرد 
.در ابعاد مختلف

راهبردها
اســــــتفاده از 

فرصت ها
ارتقاء قـوت  رفع تهدیدات

ها
رفع ضـعف  

ها
13.733.523.923.89راهبرد 

24.063.643.423.67راهبرد 

33.953.793.683.96راهبرد 

43.493.733.353.03راهبرد 

53.343.083.503.23راهبرد 

)حاصله از تبیین راهبردها ماتریس نتایج-6جدول شماره ( 
:نظرگرفتن وزن ها خواهیم داشت با در 

=0/4394αت هاارتقاء قو
=0/1439βرفع ضعف ها
=0/0894σ    رفع تهدیدها
=0/3272Өاستفاده از فرصت ها

:ماتریس باال بصورت نرمال خواهد بود 
ــعف ارتقاء قوت هارفع تهدیداتاستفاده از فرصت هاراهبردها ــع ض رف

ها
10.360.350.380.38راهبرد 
20.390.360.330.36راهبرد 
30.380.380.370.39راهبرد 
40.340.370.330.30راهبرد 
50.320.310.340.32راهبرد 

)تبیین راهبردها )به هنجار(ماتریس نرمال -7شماره جدول (  
:با ضرب وزن ها در ستون هاي مربوطه خواهیم داشت 

اســتفاده از فرصــت راهبردها
ها

ــعف ارتقاء قوت هارفع تهدیدات ــع ض رف
ها

10.120.030.170.05راهبرد 
20.130.030.150.05راهبرد 
30.120.030.160.06راهبرد 
40.110.030.150.04راهبرد 
50.100.030.150.05راهبرد 

)راهبردها ماتریس موزون- 8جدول شماره ( 
:در نهایت اولویت راهبردها به قرار زیر خواهد بود 

5راهبرد >4راهبرد >2راهبرد >1راهبرد >3راهبرد 
:نتیجه گیري و ارائه پیشنهادات 
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:حافظ نیا  در خصوص   اهمیت مناطق  ایران  می گوید  دکتر
و این مسـیر هـر  ایرانـی     خوزستان  دیروز  ایران   ، بوشهر  امروز  ایران   ، هرمزگان  فرداي  ایران     و سواحل عمان پس فرداي  ایران  است «

».ه  به آن است باید  به درستی  به آن توجه کند  ، چرا  که آینده  ایران  در گرو  توج
پس از پیروزي انقالب اسالمی ، از عمده مسائل و نیازهاي جامعه ما مقوله امنیت در مناطق مختلف کشور به خصـوص در منطقـه شـرق و جنـوب     

از شرایط بسیار که امنیت پایدار و فقدان بحران در تمام ابعاد سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ، اقتصادي و نظامی  ، یکیشرق بوده است و از آنجائی
توانند با با اهمیت در جهت داشتن یک جامعه پویا و با نشاط می باشد و امنیت موهبتی است که انسانها همواره خواهان آن بوده اند تا در پرتو آن ب

.تالش و کوشش نسبت به رشد و توسعه جامعه خود با کاربرد بهینه علم و فناوري به آن دست یابند 
این پژوهش با توجه به شرایط جغرافیائی ، اوضاع اجتماعی ، معضالت اقتصادي ، عوامل سیاسی و نظـامی و  ينطقه مورد مطالعه در این رهگذر ، م

اما مسائل فـوق الـذّکر از منظـر جغرافیـاي     . سایر عوامل داخلی و خارجی در طول تاریخ با مشکالت ، نا آرامی ها و نا امنی هایی مواجه بوده است 
. ص بعد از انقالب اسالمی اهمیت بسیار زیادي پیدا کرده است امنیتی بخصو

 د با توجه به اینکه یکی از دغدغه هاي مهم جمهوري اسالمی ، حل معضالت و مشکالت این منطقه می باشد ، لذا این پژوهش به رغم عوامل متعـد
نطقه را با توجه به سؤاالت اصلی و فرعی خود مورد ارزیابی و تجزیه و سعی بر این داشته که مسائل مبتال به این م... محدود کننده از قبیل زمان و 

.تحلیل قرار داده وراهبردهاي مناسب را ارائه دهد 
عوامـل  با عنایت به آنچه که از مطالعات ، مشاهدات عینی ، استفاده از نظر وآراء خبرگان و صاحب نظران و استناداتی که در بررسی بدست آمـده ،  

یده اي بر آمایش و توسعه ي منطقه تأثیر دارند که بعضی از آنها بصورت مستقیم و برخی بصورت غیر مستقیم بر نا امنی هـا اثـر مـی    متعدد و پیچ
و از آنجائی که امنیت یکی از دلمشغولیهاي بنیادین جمهوري اسالمی می باشد و بدون توجه به آن ، بقا و حفظ تمامیت ارضی کشور امکان . گذارند
.امنیتی ، به این عوامل توجه ویژه شود -ی باشد ، الزم است در تبیین راهبردها و جهت گیریهاي کلی آمایش دفاعیپذیر نم
:گیري نتیجه

با توجه به عدم وجود فرضیه در این پژوهش و مطرح بودن سؤاالتی که روشن گر مسیر حرکت در چگونگی انجام پژوهش می باشد ، هدف و نتیجه
سؤاالت این پژوهش عبـارت  . ، پاسخ به سؤاالت مورد نظر با دقّت زیاد بوده که آزمون هاي ریاضی آنها را تأیید نمایند تعیین گردیدي این پژوهش 

:بودند از 
پس آزمون  باال ، پاسخ هاي دریافتی از جامعه ي نمونه به پرسش نامه ي اول با بهره گیري از ابزارهاي آمار توصیفی و س1-4براي پاسخ به سؤاالت 

t ت ، نقاط ضـعف ، فرصـتها و تهدیـدات در    13مستقله به قبولی این آزمون ، نقاط قواز آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که با توج
.نتیجه و با اعتبار و دقّت باالیی تعیین شدند

پژوهش و با توسل به مطالعات انجـام شـده و بـا اسـتفاده از نظـرات      از ابتداي) پژوهش 5پاسخ سؤال ( اجتماعی-راهبردهاي فرهنگی تعیین در 
.  و تعیین راهبردها و مطلوبیت آنها انجام شدSWOTو TOPSISخبرگان و صاحب نظران تکمیل و سپس با استفاده از روش هاي 

بـراون مـورد   -توسط ضریب اسپیرمن15پرسشنامه2تاري ساخ14در راستاي انجام این پژوهش ، اقدام به تهیه و اجراي دو پرسشنامه شد که اعتبار
: در نتیجه پاسخ به سواالت این پژوهش پس از تجزیه و تحلیل و نتیجه گیري نهایی به شرح زیر عبارتند از . تأیید قرار گرفت

:پاسخ پرسش اول 
هاي زیست محیطی در دریاهاي آزادآلودگی) 1(
واگذاري سواحل طوالنی به استان سیستان و بلوچستان ) 2(
تردد مردم منطقه به کشورهاي پیرامونی ) 3(
اي جمعی خارجی هاي رسانهسهولت دریافت شبکه) 4(
وجود مراکز آموزشی مذهبی و تبلیغاتی اهل تسنن در منطقه) 5(
در امر توسعه. ا.ا.فشار برخی قدرتها براي عدم موفقیت ج) 6(

:پاسخ پرسش دوم 
پیوندهاي فرهنگی ، اجتماعی و مذهبی با مردم کشورهاي منطقه-)1(
وجود نقطه استراتژیک تنگه هرمز در منطقه-)2(

13-Independant " t"
15-Reliability
15 -Questionnaire Structure Reliability
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وزن ژئوپلیتیکی ایران در منطقه دریاي عمان-)3(
روابط حسنه و سازنده با کشورهاي همسایه-)4(
اي منطقهکنترل تردد اتباع بیگانه غیر مجاز در مرزه-)5(
فاصله منطقه مورد مطالعه با مسیر ترانزیت مواد مخدر-)6(
ارتباط مناسب با آبهاي آزاد جهان -)7(
)نظیر یونسکو(المللی هاي بینهاي مالی سازمانکمک-)8(

:پاسخ پرسش سوم 
وجود گروههاي قومی و مذهبی در منطقه-)1(
.ا.ا.با نظام جوجود زمینه ي همگرایی سران طوایف و قبایل-)3(
سواحل مناسب در منطقه مورد مطالعه-)4(
وجود منطقه آزاد تجاري اقتصادي چابهار در منطقه-)5(
وجود شرایط الزم براي ترانزیت و ترانشیپ کاال-)6(
هاي صیادي در امتداد سواحلاسکله-)7(

:پاسخ پرسش چهارم 
.فقر فرهنگی مردم در منطقه-)1(
. نسبت به مرکز کشوردوري منطقه -)2(
. اي و قومی در منطقهفرهنگ عشیره-)3(
.وجود مبادي قاچاق انسان و کاال در منطقه-)4(
. ترانزیت مواد مخدر از کشورهاي همجوار به منطقه-)5(
. الوصل خارجی در منطقهوجود نیروي کار ارزان و سهل-)6(
.و رطوبت زیادشرایط اقلیمی منطقه و کمبود آب شرب و حرارت-)7(
.اجتماعی و اقتصادي-هاي فرهنگیتوزیع نامناسب امکانات کشور و زیر ساخت-)8(
. عدم وجود اشتغال پایدار در منطقه-)10(
.پایین بودن سطح رفاه عمومی منطقه-)12(
.ساله جهت توسعه همه جانبه20اجرایی نشدن طرح جامع مدیریت متأثر از سند چشم انداز -)13(
.نامناسب بودن ساختارهاي ارتباط رسانه اي و تبلیغی در منطقه-)14(
.عدم وجود نخبگان شاخص در منطقه-)15(
.هاي الزم براي ایجاد مراکز خدماتی در سواحلعدم استفاده از زمینه-)16(
.هاي گردشگري در منطقهها و جاذبهعدم استفاده از ظرفیت) 17(
.سواحل طوالنی استان سیستان و بلوچستان-)18(
).که امکان پذیرش دانشجوي خارجی دارد( عدم توجه به تأسیس مراکز آموزش عالی دریانوردي -)19(
.اجتماعی منطقه-عدم استفاده از عوامل بومی در مدیریت هاي فرهنگی-)20(
.پایین بودن نرخ باسوادي در منطقه-)21(
.م نا مناسب جمعیت در منطقهتراک-)22(

):راهبردهاي بدست آمده به ترتیب مطلوبیت ( پاسخ پرسش پنجم 
بازنگري در تقسیمات سیاسی کشوري در خصوص مناطق ساحلی استان سیستان و بلوچستان و تقسیم و واگـذاري آن بـه اسـتان هـایی کـه      -)1(

، تأمین اعتبارات الزم ، استفاده از سـاحل بـه منظـور صـادرات     ) ر خصوص توسعه ي سواحلد(داراي توان بالقوه کافی از نظر نیروي انسانی مجرّب 
.تولیدات صنعتی و کشاورزي می باشند

استفاده از کلیه ي ظرفیت هاي بالقوه و بالفعل منطقه مطابق مصوبات کنوانسیونهاي جهانی محیط زیست و ایجـاد بسـتر الزم جهـت جـذب     -)2(
...).آب و برق ، راه ، مخابرات ، بهداشت ، آموزش و(خارجی براي توسعه ي همه جانبه ي سواحل منطقه سرمایه هاي داخلی و



1391بهمن 30لغایت 28- توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملیاولین همآیش

3021:کدمقالهی دریاي جنوب و سواحل مکرانسرزمینآمایش اجتماعی در–فرهنگی نگرشی بر راهبرد هاي مولفه 

کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

ایجاد و تعمیق همبستگی هاي ملّی ، قومی و مذهبی در منطقه از طریق اعمال توجه ویژه ملّی به این منطقـه و اسـتفاده از عوامـل بـومی و     -)3(
.توسعه و پوشش فراگیر رسانه هاي جمعی ملّی و محلّی و تبلیغات و اطالع رسانی الزم در این خصوصمذهبی در ساختار اداري منطقه ضمن 

توسعه ي منطقه ي آزاد تجاري چابهار به جهت توسعه اشتغال پایدار و آماده نمودن زیر ساخت هاي الزم براي ایـن کـار و توسـعه ي شـبکه     -)4(
.هاي جاده اي و ریلی 

ا کشور هاي منطقه و توسعه استفاده از ظرفیت هاي فرهنگی مردم منطقه در این خصوص و برقراري ارتباط آموزشی در ابعـاد  اعتماد سازي ب-)5(
.مختلف

:پیشنهادات 
:پیشنهادهاي این پژوهش با توجه به طیف مخاطبین آن  به دو دسته تقسیم می گردند 

:پیشنهاد به مسئولین نظام -الف
.در سطح منطقه... اجتماعی و-تدوین قوانین و مقررات تشویقی ، توسعه اي در ابعاد فرهنگیبازنگري در ) 1(
...توسعه ي زیر ساخت هاي منطقه شامل آب ، برق ، گاز ، تلفن ، راه ،درمان ، آموزش، مسکن و-)2(

.ثبات مدیریت ها در منطقه ي مورد مطالعه خصوصاً مناطق آزاد و حساس
.اجتماعی بر اساس سند چشم انداز بیست ساله -امه ها و طرح هاي توسعه اي فرهنگیثبات برن-)3(
.توجه به رفاه اجتماعی و رفع فقر و عقب ماندگی با توسعه منطقه و نظارت بر اجرا و تحقّق آن-)4(
.استان هاي هم جواربازنگري در تقسیمات کشوري به منظور استفاده از حداکثر پتانسیل هاي اجتماعی و فرهنگی -)5(
.با تاکید بر مولفه هاي اجتماعی و فرهنگیتهیه طرح آمایش سرزمینی سواحل مکران) 6(
. تالش برنامه ریزي شده در جهت رفع مظاهر فقر و رفع مشکل بیکاري در منطقه-)7(

:پیشنهاد به مسئولین محلّی -ب
. فیت هاي فرهنگی ، اجتماعی و زیست محیطی در جهت توسعه ي پایدار در منطقهایجاد طرح و برنامه براي استفاده از کلیه ي ظر) 1(
...رفع مظاهر آشکار و برجسته ي فقر و عقب ماندگی منطقه در ابعاد آموزشی ، بهداشتی ، درمان و-)2(
.توسعه ي اشتغال پایدار در منطقه-)3(
....ایجاد ثبات در طرح ریزي و اجراي برنامه ها و اقدامات توسعه اي مبتنی برنامه ي پنج ساله ، سند چشم انداز و-)4(
.تعیین اولویتهاي توسعه فرهنگی و تعمیق و گسترش آن در سطوح مختلف-)5(
.قهایجاد روحیه ي خود باوري ملّی و امید به آینده اي درخشان در بین مردم منط-)6(
. ایجاد ثبات در مدیریت اجرایی و بومی استان و منطقه-)7(
...افزایش حس هم گرایی در سطح منطقه با تأکید بر مولّفه هاي مذهب ، اقوام و-)8(

.افزایش ارتباط سیستمی و نظام مند با مرکزیت کشور به صورت دو طرفه و مستمر-)9(
.فرهنگی ، اجتماعی و زیست محیطی در سایر مناطق مشابه داخلی و خارجیالگوگیري از مدیریت هاي موفّق -)10(
...اجتماعی ، مدیریتی و-توجه به بومی گرایی در کلیه ي بخش هاي فرهنگی -)11(
.تالش در جهت افزایش رفاه عمومی با کاهش هزینه هاي جاري مردم منطقه-)12(

:منابع و مآخذ 
:منابع فارسی 

در مجموعه مقاالت اولین همایش ملی مطالعات اسـتراتژیک  (اصغر؛ سیر تحوالت مطالعات استراتژیک روزهاي جهانی و تجارب ایرانیافتخاري ، -1
.1384انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردي، : ؛ تهران)ا.ا.در ج
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.1386ملی ، دانشگاه عالی دفاع ملی در سال
) جانبـه و بـا تاکیـد بـر بخـش دفـاع       با رویکرد توسـعه همـه  ( کران امنیتی آمایش سرزمینی دریاي جنوب و سواحل م-تدوین راهبرد دفاعی-4

.1388، دانشگاه عالی دفاع ملی ،) گرایش اندیشه نظامی و سیاست دفاعی ( مطالعات گروهی دانشجویان دوره پانزدهم دانشکده دفاع ملی
.1381پاییز ، سال سوم ، انتشارات صاحب کوثر ، تهران ،13فصلنامه مطالعات ملی ، شماره -5



1391بهمن 30لغایت 28- توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملیاولین همآیش

3021:کدمقالهی دریاي جنوب و سواحل مکرانسرزمینآمایش اجتماعی در–فرهنگی نگرشی بر راهبرد هاي مولفه 

کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

، کتـاب اول ، کلیـات و اصـول    "طرح پایه آمایش سرزمین ، مطالعات طرح پایه آمایش سـرزمین اسـالمی ایـران   "اي ، ریزي منطقهدفتر برنامه-6
.سازماندهی فضاي کشور و خالصه مطالب

.1384انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی، : دفاعی؛ تهرانساله 5دانش آشتیانی ، محمدباقر؛ طرحریزي استراتژیک دفاعی امنیتی و برنامه ریزي -7
."استراتژي و تحوالت ژئوپلیتیکی"ناصر ،. ثقفی عامري -8
، چـاپ اول ،  ) ع(معاونت پژوهش دانشگاه امام حسین انتشاراتمحمد باقر ، مجموعه مقاالت آمایش و دفاع سرزمینی  ، . چوخاچی زاده مقدم -9

.1381تهران ،  
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.1380ن ، ،  چاپ سوم ، تهرا) سمت(حافظ نیا، محمدرضا ، مقدمه اي بر روش تحقیق در علوم انسانی ، ناشر-11
.1384؛ چاپ اول ، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی ،spssحسینی ، سید یعقوب؛ روش تحقیق و نرم افزار آماري -12
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