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 چکیده
هاای فااايي باين مناا       ين عوامل تهديدکننده امنيت يک جامعه، وجود نابرابریتراز مهم

هاای سياساي، اصتصاادی و    ای، شکافهای توسعهمختلف جغرافيايي آن است. اين نابرابری

بين منا   مرزی کشور باا مشاک ب بساياری ازجملاه:     کند. دراينتر مياجتماعي را عمي 

هاای توساعه کشاور، عادم     ، جدای گزيني از برناماه خالي شدن سکنه، مهاجرب مرزنشينان

بخشاي باه   اند که اين امر ضرورب انجاام ماالعااب علماي و ن ام    امنيت پايدار و... مواجه

هاای توساعه کارآماد در    گيری از  ري  تدوين و اولويت بندی راهبردهاا و برناماه  تصميم

تحليلاي و  -توصايیي سازد. روش پژوهش چارچوب آمايش منا   مرزی را انکارناپذير مي

ميداني )بر اساس پرسشنامه( در صالب  يف ليکرب است. در اين پژوهش بر اساس ن راب 

ها و تهديدهای امنيت پايدار در مناقه در صالب مدل کارشناسان نقاط صوب، ضعف، فرصت

SWOT وتحليل صرار گرفت. نتايج نشان داد کاه وضاعيت   ماالعه، شناسايي و مورد تجزيه

کناد. باا توجاه باه     تبعيت مي (SO)ت پايدار استان کردستان از الگوی تهاجمي توسعه امني

 گياری از نقااط صاوب درصادد    تعريف اين الگو، بايد راهبردهايي را اتخاذ کرد که با بهاره 

ياابيم. درنهايات از   ها برآييم و بتوانيم به توسعه پايدار امنيات دسات  برداری از فرصتبهره

بندی راهبردهای مناسب در جهات آماايش   فعلي، اولويت توجه به شرايط باQSPM روش

دهاد کاه   بندی راهبردها نشان ميهای حاصل از اولويتمنا   مرزی مشخص گرديد. يافته
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ساازی حاداکیری نياروی    آمااده شده باالترين جذابيت مربوط باه  از بين راهبردهای تدوين

تارين جاذابيت باه    اسات و پاايين   55/5با نمره  های احتماليانت امي جهت مقابله با ناامني

  .تعل  دارد 35/5با نمره  مبارزه با اشرار و صاچاصچيان در ساح استانراهبرد 

 .آمايش سرزمين، راهبرد، امنيت پايدار، توسعه، استان کردستان ها:کلیدواژه

 مقدّمه   

 توساط  هاا آن امنيات  تاممين  کشاور،  ياک  خواه و صبيله يا  ايیه يک خواه ترين نياز جامعه،مهم

 توساط  هاا آن امنيات  تاممين  کشاور،  ياک  خاواه  و صبيلاه  ياا   ايیه يک خواه ترين نياز جامعه،مهم

(. امروزه با گسترده و پيچيده شادن جواما ، موضاوم امنيات     Momeni,2011:36هاست )دولت

تارين عوامال پاياداری جواما      ای به خود گرفته است. امنيت يکي از اصالي ابعاد گسترده و پيچيده

هاای جغرافياايي   عدالتي(. وجود بيHedayati& Abbasi,2009:178آيد )روزی به شمار ميام

های جغرافيايي کشور ممکن است موجب آسايب همبساتگي ملاي شاده و     و توسعه ناموزون بخش

ويژه در منا   صومي شود که اين مسئله تمثير ساویي بار امنيات و    به منجر به بروز تحرکاب واگرايانه

 کاه  عاواملي  تارين مهام  از (. يکاي Ebrahimzade et al.,2012:217عه کشور دارد )درنتيجه توس

 مختلاف  مناا    باين  فااايي  هاای ناابرابری  ،وجاود  دهاد مي صرار تهديد مورد را يک کشور امنيت

توانااد هااای توسااعه، مااينااابرابری(. Etaat&Mosavi,2011:75اساات ) آن کشااور جغرافيااايي

تر نماياد. ايان موضاوم در اياران باه دليال تناوم        اعي را عمي های سياسي، اصتصادی و اجتمشکاف

رو توسعه و پايداری امنيت نتيجه کاهش فقار، بيکااری   مذهبي و فرهنگي اهميت بيشتری دارد. ازاين

 يکديگرناد. باديهي   مکمال  امنيت و توسعه(. Adami et al.,2011:10و برابری شهروندان است )

 &Seydaeeاسات )  ملاي  امنيات  کنناده تاامين  هو توساع  اسات  توساعه  مرهاون  امنيات،  اسات 

HedayatiMoghadam,2010:102ريازی  های نوين در ماالعااب حاوزه برناماه   (. يکي از عرصه

منا   مارزی در هار   (. Andalib& Matuf,2009:58های توسعه کشور، منا   مرزی است ) رح

هاايي دارناد.   شور تیاوب ور اساسي با منا   داخلي کهای خاصي بوده و بهکشوری دارای ويژگي
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هايي که در منا   مرزی پيشروی مسائوالن اماور صارار دارد مسائله امنيات      ترين چالشيکي از مهم

ويژه در کشورهايي که دارای مارز  منا   مرزی است. مسئله حیظ و گسترش امنيت منا   مرزی، به

الن امور باوده اسات   مشترک  والني با همسايگان خود هستند همواره موردتوجه و حساسيت مسئو

(Karimi& Vafee,2013:96دراين .)    ای برخوردارناد.  بين آمايش مناا   مارزی از اهميات وياژه

خاا    کالبادی  هایويژگي دارای مرکز، از دوری ازن ر ساختار فاايي، منا   مرزی ع وه ويژگي

هاا  افتگي آننيا تشديد گسستگي فاايي و درنتيجه توسعه باعث درمجموم که باشندمي مرزی منا  

(. مناا   مارزی، از نقااط حسااس و اساتراتژيک کشاور محساوب        Nami,2012:175شاود ) مي

تواناد  يافتگي، فقدان اشتغال، عدم دسترسي به نيازهای اوليه در اين منا   ماي شوند و عدم توسعهمي

باعث شکاف بين مرکز و پيرامون شود و سبب آسيب همبستگي ملي شده همچنين منجار باه باروز    

ويژه در منا   صومي، مذهبي شود درنتيجه اين مسئله تامثير ساویي بار توساعه     تحرکاب واگرايانه به

امنيت پايدار در مناقه و کشور خواهد گذاشت. در اين زمينه مخصوصاً منا   غرباي کشاور از ايان    

امني يافتگي سبب از بين رفتن امنيت پايدار شده و سبب احساس ناا صاعده مستیني نيست عدم توسعه

در منا   موجب بروز بحران برای کشور خواهد شد. بنابراين توجه به عوامل مؤثر بر توسعه امنيات  

يافتگي و ايجاد ارتبا اب اجتماعي درنتيجه ايجاد منا   پايادار باه   عنوان بستری برای توسعهپايدار به

تاوان بادون شاناخت    يترديد نما ای برخوردار است. بيلحاظ امنيتي در منا   مرزی از اهميت ويژه

عوامل مؤثر بر توسعه در جهت پايداری منا   مرزی و ثباب امنيت در اين منا   گاام برداشات. در   

گذارند که بعاي ناشي از عوامل محايط  ها و متغيرهای زيادی تمثير ميمعادله امنيت يک مناقه مؤلیه

حث توسعه و امنيات مناا   مارزی    که بباشند. ازآنجاييو برخي متمثر از عوامل بيروني و دروني مي

بندی راهبردهاای توساعه امنيات    در حوزه مباحث آمايش سرزمين صرار دارد در اين پژوهش اولويت

شده است. درنهايت عوامل ماؤثر بار   پايدار در چارچوب آمايش منا   مرزی استان کردستان بررسي

باه   QSPMسااس مااتريس   شناسايي گرديده سپس بر ا SWOTتوسعه امنيت پايدار در صالب مدل 

 شود.  اولويت بندی راهبردهای امنيت پايدار پرداخته مي
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 مبانی نظری

های نوين و رويکردهاای ماؤثر باه تبياين     در اين پژوهش سعي شده با درک ارکان و مؤلیه

 های مؤثر بر توسعه راهبردهای امنيت پايدار در آمايش منا   مرزی پرداخته شود.مؤلیه

 رابطه توسعه و امنیتهای حاکم در نگرش

ای اسات. امنيات   هاای حرفاه  گستره میهوم امنيت، عرصه تصميم ساازی، کانش و واکانش   

ای چندوجهي است که رابااه متقابال و دوساويه باا پيشارفت و      میهومي ذهني، نسبي و مقوله

ساو  باشاند، از ياک  (. توسعه و امنيت دارای ارتبا اب متقابل ماي Alaee,2012:3توسعه دارد )

انجاماد  سوی آن به تقويت مباني صدرب ملي و درنتيجه امنيت در کشور ماي و حرکت به توسعه

و از سوی ديگر فراهم آمدن امنيت ملي، يکي از بسترهای مناسب جهت توسعه ملاي را فاراهم   

شده امنيت و توساعه در  (. بر اساس تحقيقاب انجامAhmadipour et al.,2007:29آورد )مي

باشاند.  ای مستقيم و دوسويه با يکاديگر ماي  مبستگي باال دارای راباهمنا   مرزی با ضريب ه

ای که هر اصدامي در فرايند تحق  توساعه تامثيراب مساتقيمي بار فرايناد تحقا  امنيات        گونهبه

هاای بااالی توساعه از ضارايب امنيتاي      ترتيب منا   دارای شاخصاينگذارد و بالعکس. بهمي

(. در ايان  Ghaderi et al.,2010:136تار برخوردارناد )  افتاه نيباالتری نسبت به منا   توسعه

 درک است:راباه چهار نگرش به شرح زير صابل

 بساتر  در توساعه  کاه  اسات  صایال  اين نگرش الف( نگرش قائل به تقدم امنیت بر توسعه:

نادارد.   جانباه وجاود  هماه  توسعه امکان نگيرد، شکل امنيت که زماني تا و گيردمي شکل امنيت

 منااب   تمرکز و جمعيتي تراکم داشتن با کشور اين باشد.مي عراق تیکری چنين از بارزی نمونه

وحوش مرز شرصي خاود، اولويات نخسات را باه     ها در حولو سواب  تاريخي ستيز تمدن نیتي

 دهد.امنيت منا   مرزی مي

 جااد اي هرگونه که است اين به صایل نگرش اين ب( نگرش قائل به تقدم توسعه بر امنیت:

يافتگي منا   است. ايان ديادگاه   منوط به بهبود شرايط توسعه و توسعه مرزی منا   در امنيت
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نيافتگي عامل اصلي ناامني است. بر اين اساس برای تحقا   بر اين عقيده استوار است که توسعه

 امنيت در مرزها ابتدا بايد بر روی توسعه اين منا   تمرکز نمود.

در اين نگرش، عقيده غالب بر آن نيسات   ابل توسعه و امنیت:ج( نگرش قائل به درک متق

عرض و هم سنگ توسعه و امنيت بارای  اند بلکه ارتباط همکه امنيت و توسعه بر يکديگر مقدم

آن حایز اهميت است. اهميت امنيت در کشورهايي که به اين ديدگاه معتقدند بااهميت توساعه،  

ديگر در اين کشورها درک متقابلي از توسعه و عباربهم سنگ و در ارتباط با يکديگر است. به

 (.Andalib,2001:193دانند )ها را الزم و ملزوم يکديگر ميشود و آنامنيت ديده مي

در اين نگرش درک متقابال از   د( نگرش قائل به تفکیک توسعه و امنیت در عرصه عمل:

 باه  توساعه  و امنيت حوزه دو از کي هر ريزانبرنامه و مسئولين امنيت و توسعه وجود ندارد و

اناد از:  کشاورهايي باا چناين نگرشاي عباارب      هاای ويژگاي  تارين مهم از اند.مشغول خود کار

  ور وجود همينگستردگي پهنه سرزمين و ضعف پيوندهای فاايي بين منا   کشور و همين

 مرز، در ص وا مناب  به کشور وابستگي عدم سرزمين، گستردگي دليل به همسايه کشور با ضعف

 Ezzatiهای تاب  ملي و محلي در استیاده منا   مارزی ) توانايي دولت مرکزی و دستگاه عدم

et al.,2011:185.) 

 مناطق مرزی

آيند،  بيعت منزوی و غيار  حساب ميمنا   مرزی، از نقاط حساس و استراتژيک کشور به

اياران پيوساته باه دليال     های کوهستاني و بيابااني  حاصلخيز منا   مرزی، بخصو  در عرصه

ساز مشک ب سياسي، اصتصاادی و امنيتاي   های الزم برای زندگي، زمينهفقدان رفاه و نبود انگيزه

های بالقوه در توليد، فقدان اشتغال مناسب، نازل باودن  های وصت بوده است، ناتوانيبرای دولت

اجتمااعي ايان مناا       ترين مشخصه اصتصاادی، درآمد و عدم دسترسي به نيازهای اوليه، عمده

(. اين Mosavi et al.,2014:193است که زمينه را برای تخليه اين منا   فراهم نموده است )

منا   به لحاظ اصتصادی ضعيف و شکننده خواهند بود زيرا مرزهای ملي و کشوری سبب صا  

هاا  هاای تجااری در مرز  شدن و حذف منا   وابسته خواهند بود. البته رشاد و رونا  فعاليات   
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(. Ebrahimzade et al.,2012:218تمثيراب میبتي در توساعه ايان مناا   خواهناد داشات )     

تواند نقشي اساسي در ترصي و پيشرفت توسعه اصتصادی نواحي مارزی،  اصتصاد منا   مرزی مي

بهبود استانداردهای زندگي مردم، کاهش فقر، توزي  مناساب درآماد، ايجااد رواباط دوساتي و      

 Mokhtari hashi etکناد )  ايیاا  مرزی نواحي بين بيشتر هایهمکاری سري ت و بيشتر آشنايي

al.,2014:242شود:(. در ادامه، به ويژگي منا   مرزی پرداخته مي 
 

 : ویژگی مناطق مرزی1جدول شماره 

 334: 3131هشي و همکاران،منب : مختاری

Mokhtari hashi et al, 2014:114 
 

 جغرافيايي منا   مرزی از سرزمين اصلي است. -انيدوری از مرکز: بيانگر فاصله مک

 ساختاری -عملکردی عمي  هایتیاوب بيانگر نيافته،توسعه و توسعهدرحال کشورهای در ويژهبه مرزی، منا   :بودن ایحاشيه و انزوا

 .هستند

 العبور هستند.   با  بيعت خشن و صعبناپايداری الگوی اسکان و سکونت: به دليل شرايط جغرافيايي منا   مرزی، که عموماً منا

 و فرصت از کشور، دو بين سياسي حایل مرز در خود ایمراوده موصعيت به توجه با مرزی، منا   :تبادالب و مراوداب الگوی و ن ام

 .برخوردارند ويژه اصتصادی هایکنش تقويت برای ظرفيت الزم

ها در آن ای دارند و تنوم صوميتسياری از کشورهايي که خاوط مرزی گستردهصومي و نژادی: معموالً و در ب -های فرهنگيتیاوب

 گيرد.های فرهنگي و صومي بين نواحي مرکزی و مرزی حالت شديدتری به خود ميشديد است، مسئله تیاوب

 .باشد مراهه نيز سياسي تعارضاب با است ممکن که جوار،هم کشورهای به اتصال به دليل مرزی منا   :خارجي تهديداب

 ساختاری از مرزی منا   عموماً که شودمي مشاهده ملي سرزمين عناصر به سيستمي نگرش در :سيستمي دوگانگي و دوگانه ساختار

 .شودمي کشور در ایتوسعه تعارضاب بروز و تاعيف موجب امر اين که دوگانه برخوردارند

 آمایش مناطق مرزی

است که توسعه را باا امنيات و دفاام، از نيازهاای مناا         ريزیآمايش منا   مرزی نوعي برنامه

دهاد و راهکارهاای بارای توساعه     مرزی، در چارچوبي که منا   مرزی دارند، به يکديگر پيوند مي

شااوند کنااد کااه در آن امنياات و توسااعه الزم و ملاازوم يکااديگر مااي منااا   ماارزی معرفااي مااي

(Andalib&Matuf,2009:62مهم .)مناا    آماايش  در کاه  ایمناقاه  توسعه ین ر هایپايه ترين 
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 صاب ، ن ريه2والتر کريستالر 3مکان مرکزی هاین ريه بر متکي صرارگرفته، مورداستیاده تاکنون مرزی

صورب مساتقيم  ها بهبوده است. گرچه اين ن ريه 5جان فريدمن 5پيرامون –، ن ريه مرکز 4پيرو 1رشد

 را ایهايي ن ری در راباه با پديدة عدم تعاادل مناقاه  هبه موضوم منا   مرزی نپرداختند، اما ديدگا

 هاا ن ريه تیصيل است بوده تمثيرگذار مرزی منا   ن ری هایديدگاه و هان ريه بر که ساختند مارح

 :است زير شرح به مرزی منا   آمايش های ن ریديدگاه و

 نظریه کریستالر

ارایاه   ای توسط والتر کريستالرريزی مناقهمهترين ن رياب آمايش و برناترين و متقدميکي از مهم

ناوعي سلساله مراتباي مرزبنادی      -3شاده اسات:  شد که در زير میهوم مرز از ديدگاه کريستالر بياان 

 -2هاای مرکازی باا يکاديگر وجاود دارد       های نیوذ مکاان صورب متداخل در محل تقا   حوزهبه

هاای مرکازی دريافات خادماب و     نیوذ مکاان های ای جدايي و مرز پذيری، حوزهکنندهعامل تعيين

مرزهای زميناي باعاث ايجااد گسال و شاکاف در ن اام        -1های مربوط به آن است  گذاریسرمايه

نقاط مرزی از ناوعي خصالت انتخااب برخاوردار      -4شود  فاايي سلسله مراتبي منا   پيوسته مي

 Ezzati etکنناد() دريافات ماي   تار ترند و ياا امکانااب بايش   که به کدام مرکز نزديکشوند )اينمي

al.,2011:186.) 

 نظریه قطب رشد

ای صااب رشاد   ای است که شعام تمثيراب توسعهمرز در میهوم ن ريه صاب رشد، دورترين نقاه

ای منادی از تشعشاعاب توساعه   ای است که کمترين بهاره رسد. بر اين اساس، مرز مناقهبه آنجا مي

نيافتاه و  جهت منا   مارزی اغلاب مناا قي محاروم، توساعه     کند  به اين صاب رشد را دريافت مي

وياژه صانعتي، متکاي    روند. ازآنجاکه اساس اين ن ريه بر توسعه اصتصادی، باه مانده به شمار ميعقب

                                                           
1 Central Place Theory 

2 Walter Christaller 

3 Growth Pole 

4 Perroux 

5 The Periphery- Core Theory 

6 John Freedman 
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 عماده،   اور به که باشد داشته وجودای گذاری ک ن اصتصادی بايد شرايط ويژهاست و برای سرمايه

از  ري  توسعه صاب رشد باا تامخير زمااني     مرزی توسعه لذا ست،ا فراهم مرکزی و مياني منا   در

اناد اماا   توسعه تمخير موان  جزو های ارتبا يگيرد. موان  گمرکي، صا  يا نامناسب بودن راهانجام مي

 منتشار  خاود  ا اراف  فااهای در امواج شکست به رشد صاب در ايجادشده مرورزمان آثار توسعهبه

رسي، بر اساس ن ريه صاب رشد که معتقاد باه پخاش توساعه تاا شاعام       در مناقه موردبرشود. مي

های اصتصادی در حاوزة نیاوذ   فعاليت از ناشي ایتوسعه آثار مدبميان در شودمي تصورمعيني است 

انااد، منتشاار شااود   هااای شااهری و روسااتايي پراکنااده   هااا، يعنااي جااايي کااه سااکونتگاه   آن

(Ghanbari&Rustaee,2013:339.) 

 پیرامون –نظریه مرکز 

( 3توساط جاان فريادمن ارایاه شاد:      3355اين ن ريه نخستين بار در دانشگاه هاروارد در ساال  

گيرناد   تاوجهي کامال صارار ماي    شدن در منا   پيراموني و دور از مرکز اوالً باي مرزها به دليل واص 

اً باه دليال ايان    ها کمتر از منا   نزدياک باه مرکاز اسات. ثانيا     برداری از مناب  آنچراکه امکان بهره

تار باه آن   سوی منا   مرکازی ياا مناا   نزدياک    توجهي، حداصل مناب  موجود اين منا   نيز بهبي

( به دليل تیاوب بسيار زياد بين مرکز هر مناقه و دورترين نقااط مناا   پيراماوني    2يابند  تمايل مي

( به دليل تمکياد بار تمرکاز    1شود  آن )مرزها(، تااد مناف  بين مرکز مناقه و نقاط مرزی تشديد مي

لماس  حاال صابال  برداری در مرکز مناقه، درواص  يک خط مرزی ذهني و درعينهمه مناب  صابل بهره

تشاخيص  جهت، خط مرزی اين دو بسيار شایاف و صابال  شود. بدينميان مرکز و پيرامون ترسيم مي

مرکااز مناقاه، ساارعت   منادی منااا   مارزی از  ( بااه دليال تاامخير در تمثيرپاذيری و بهااره  4اسات   

-ن رياه مرکاز  (. Ezzati et al,2011:186گيرد )کندی صورب مييافتگي در منا   مرزی بهتوسعه

داناد باه اعتقااد    المللي کشورها را يکي از موان  در برابر بهبود منا   مرزی ميپيرامون، مرزهای بين

هاای باين مارزی، ن ام     ارین ران اين ن ريه فرآيند يکپارچگي اصتصادی و همکا بسياری از صاحب

اصتصااادی و توسااعه فاااايي منااا   ماارزی و پيرامااوني را تغيياار خواهااد داد و موجااب روناا  و  

 (.Mosavi et al,2010:109پذيری و اهميت استراتژيکي اين شهرها خواهد گشت )جمعيت
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 1هانسن نایلز نظریه

صااب رشاد و ديگار     های منا   مرزی را بر اساس ن ريه مکان مرکزی و ن رياه هانسن ويژگي

 باه  اشااره  باا  خاود  ماالعااب  در وی کارد.  وتحليلتجزيه ای،مناقه ريزیهای مرتبط با برنامهن ريه

هاای میبات و منیاي مناا       بندی کرد. ويژگاي ها را دستهآن مرزی منا   منیي و میبت هایويژگي

هاای تجااری و   ليات توساعه فعا  -3 مثبتت:  هایویژگی  -الف مرزی از ديدگاه او عبارب است از:

 کناد، بيشاتر از  فرهنگي در منا   مرزی، به علت شعام نیوذی که در کشاورهای مجااور پيادا ماي    

 باه کاار گرفتاه    کشور کل و مرزی منا   توسعه فرايند در تواندمي پديده اين و است مرکزی منا  

اليااب ياا معافيات    گذاری در منا   مرزی نسبت به منا   داخلي به علت فرار از مسرمايه -2شود  

 مناا    و مارزی  مناا    مياان  تعاادل  عادم  -3منفتی:   هایویژگی  -بمالياتي سود بيشتری دارد. 

 و سياساي  اهاداف  مياان  نااهمخواني  -2گاذارد   ماي  تمثير منا   اين در توسعه فرايند بر که مرکزی

 مرزی. منا   در آن به مربوط مشک ب ظهور و اصتصادی

 کند:مي بيان زير شرح به را مرزی منا   هایويژگي و کلي اصول هانسن،

 صاا   (2گاردد(   المللي )که در مناا   مارزی اعماال ماي    ( وجود موان  مرتبط با تجارب بين3

 ( خاار 1فرهنگي   و اصتصادی هایزمينه در گوناگون هایتیاوب علت به مجاور کشورهای با ارتباط

ايان مناا   براثار ايجااد مرزهاای فيزيکاي.       ( گسست در ساختار فااايي  4ن امي   تهاجم و تهديد

که اين شرايط برصرار و اين خصوصاياب بارای مناا   مارزی بااصي      کند  ماداميهانسن استدالل مي

 Mokhtariماند ) خواهد باصي پيراموني و نيافتهتوسعه محروم، صورب منا  است، منا   مرزی به

hashi et al,2014:243.) 

 های جونز و وایلددیدگاه

 مارز  در سااختاری  فاايي تغييراب تحليل در را خود تحقيقي مقاله 1وايلد تروور و 2جونز يليپف

دوپاره آلمان پس از برصراری مرز و برداشتن موان  مرزی نوشتند. باه عقياده جاونز و وايلاد،      پيشين

                                                           
1 Niles Hansen 

2 Philip N. Jones 

3 Trevor Wild 
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گرچاه   ای باودن شوند. ايان حاشايه  نيافته شناخته ميای و توسعهعنوان منا   حاشيهمنا   مرزی به

تواند معلول شرايط جغرافيايي منا   مارزی باشاد، اماا خاود پدياده مارزی باودن، بساياری از         مي

سازد. آنان معتقدند با برصراری مارز باين دو کشاور،    های آن مناقه را مامحل ميامکاناب و صابليت

 و ندگسال ماي  کنناد، از يکاديگر  اناد و تاداوم فااايي را تاممين ماي     فااهايي که به يکديگر متصل

 و جونز عقايد اساس است. بر نواحي اين ماندگيعقب علت ای بودن،حاشيه اين شوندمي ایحاشيه

( درک 3گيرناد:  صارار  موردتوجاه  باياد  اصاول  ايان  مارزی  مناا    توساعه  ريازی برنامه برای وايلد،

( لاازوم تااممين شاارايط و  2هااا در ماارز  پيچياادگي، گسااتردگي و تنااوم متغيرهااا و تاامثيراب آن  

( 1خاارج    و داخل با ارتبا اب گسترش و انزوا از خروج ( ضرورب1های توسعه مرزها  اختزيرس

های ويژه از اين منا   جهت خروج فاوری  ( لزوم حمايت و پشتيباني4لزوم پيوستگي مرز با مرکز  

 (.Wzzati et al,2011:188از محدوديت و دستيابي به توسعه )

ای و فاايي مشهودی بين منا   مارزی  های مناقهم تعادلشده، عدهای مارحبا توجه به ديدگاه

جانبه( را با کنادی مواجاه سااخته    باشند. اين عدم تعادل، حرکت توسعه )به میهوم همهو مرکزی مي

و سبب گسترش ناامني در منا   مارزی در مرحلاه بعاد گشاته اسات. ايان تامثيراب کال سيساتم          

ترتيب ن ريااب مورداساتیاده در   اينسازد. بهيز متمثر مييکپارچه کشور، توسعه، امنيت و مديريت را ن

پژوهش بر راباه ميان توسعه و امنيت در منا   مرزی تمکيد و موردحمايات دارد باه هماين جهات     

 ازپيش در اين پژوهش مدن ر صرار گيرد.سعي بر اين بوده تا تمثير فاايي توسعه و امنيت بيش

 پیشینه

های اخير موردتوجه پژوهشاگران کشاور صرارگرفتاه     ي دهه مباحث مربوط به امنيت در کشور

 تارين مهام  از که دارد کشور ها نشان از افزايش توجه به موضوم فوق در متون علمياست و بررسي

 توان به موارد زير اشاره کرد:مي زمينه اين در شدهانجام هایپژوهش

دهای آمايش منا   مارزی اياران   ( در پژوهش خود به ارزيابي راهبر3132زرآبادی و همکاران )

دهد که راهبرد افازايش ساهم بازرگااني فراملاي     های اين پژوهش نشان مياند. يافتهو ترکيه پرداخته

باشاد و  ترين راهبرد در توسعه و پيشبرد بين دو مناقه ماي های کشور ايران و ترکيه مهمبين دانشگاه
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 باين  گاذاری سارمايه  و هاا از  ري  توسعه فعاليات راهبرد مديريت بهينه مناب  زير بنايي و اصتصادی 

 .باشدمي جايگزين راهبرد عنوان ترکيه و ايران

( در پژوهش خود به بررسي تدابير راهبردی ناجا در گساترش امنيات   3132پير علي و سيادب )

های ايان پاژوهش از مااتريس ساواب نشاان      اند. يافتهپايدار در استان سيستان و بلوچستان پرداخته

امنيتي در ساح استان با توجه باه شارايط موجاود     -های انت اميافزايي ظرفيتدهد که راهبرد هممي

 از اولويت بيشتری برخوردار است.

( به مقاله خاود ضامن بررساي جغرافياای سياساي فااای ساايبری از        3132صادری و نصرتي )

هاای ايان پاژوهش    . يافتاه اندهای حاکميت در اين حوزه پرداختهديدگاه جغرافيای سياسي به چالش

هاای کوچاک،   گاناه شاامل کااربران خاانگي و تجاارب     های پانج کند که وجود چالشمشخص مي

پاذيری در حاوزه ملاي و    تشکي ب اصتصادی بزرگ، ناواحي بحراناي تمسيسااب زيربناايي، آسايب     

نيات  های خود رادارند کاه ام ها در جهان مجازی است که هرکدام بايستهتهديدهای جهاني حاکميت

 سازند.پايدار در فاای جغرافيايي را با چالش مواجه مي

ها در ايجاد همگرايي ملي و امنيت پايدار در اساتان  ( در پژوهشي به بررسي نقش رسانه3155صاسمي )

ها را از ديدگاه مرزنشينان جويا شاده اسات. نتاايج ايان     آذربايجان غربي پرداخته است و ميزان تمثير رسانه

ای )تهيه و پخش فايلم و ساريال پليساي و    های مختلف رسانهآن است که از بين برنامه پژوهش حاکي از

 های خبری از صبيل حوادث مرزی( بيشترين تمثير را در ايجاد همگرايي ملي و امنيت پايدار دارند.گزارش

بندی راهبردهای امنيت پايدار بر اساس نگرش ماردم  هدف اين پژوهش عبارب است از: اولويت

گياری ماديران در تعاادل بارای     ارشناسان، کمک به تممين عدالت اجتماعي، اص ح نحوه تصميمو ک

باشد. امروزه بر همگاان مشاخص   های کاربردی ميهای آماری و مدلتوسعه منا   بر اساس روش

های سنتي ديگر ميسار نيسات و اساتیاده    است که مديريت اداره امور منا   مرزی با ابزارها و روش

روز در حال گسترش و پيشرفت اسات.  ها روزبهريزیهای کمي و علمي در برنامهها و مدلاز روش

و مادل   SWOTبه همين دليل در پژوهش حاضر ضمن مروری گذرا بر ادبياب ن اری باا تکنياک    

QSPM  پردازد و درنهايت راهکارهاايي بارای رسايدن    بندی راهبردهای امنيت پايدار ميبه اولويت

هاا  نمايد. آنچه اين پاژوهش را از سااير پاژوهش   نيت پايدار با نگاهي به آينده ارایه ميبه توسعه و ام
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-هاای کماي از ويژگاي   های کيیي شامل ن راب کارشناسان با مدلکند استیاده ترکيب دادهمتمايز مي

 شودها ديده ميهای اين پژوهش است که کمتر در ساير پژوهش

 منطقه موردمطالعه 

از مساحت کشور در مغارب اياران در    %5/3حدود  وسعت، کيلومترمرب  28235 با کردستان استان

 3 و درجاه  45 و شامالي  عرض دصيقه 30 و درجه 36 تا دصيقه 44 و درجه 34 موصعيت جغرافيايي بين

شامالي،   مرزهاای  و دارد صارار  عراق کشور مرز در مجاورب شرصي  ول دصيقه 16 و درجه 48 تا دصيقه

 و همادان  زنجاان،  غرباي،  آذربايجاان  هاای را اساتان  کشور داخل در آن جنوب و شرصي شرصي، شمال

بار اسااس سرشاماری عماومي نیاوس و       (.Nayebpour et al,2013:17دهند )مي تشکيل کرمانشاه

درصاد   42/53نیر،  555533شده است که نیر گزارش 3431545کل جمعيت استان  3136مسکن سال 

 3153درصد در نقاط روستايي ساکن هستند. اين استان در سال  55/46نیر،  554115در نقاط شهری و 

باشد روستای دارای سکنه مي 3551دهستان و  54بخش،  25نقاه شهری،  21شهرستان،  36متشکل از 

(Annual Statistics Report of Kordestan Porovince,2008:61.) 

 : موقعیت جغرافیای استان کردستان در کشور1شکل شماره 
Source: Authors 2014 

 3131منب : نگارندگان 
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 روش پژوهش

هاای پيمايشاي و روش   جهت دستيابي به اهداف تحقي ، در اين مقاله از روش ترکيبي )روش

شده است. ابتدا با توجه به مناب  و ا  عاب اسنادی موجاود و باهادف   تحليلي( استیاده-توصيیي

و ارایاه الگاوی متناساب باا مناقاه و توجاه باه        شناسي، ظرفيت سنجي آسيبشناسايي تهديدها، 

هاا و تهديادهای   ها، فرصتترين نقاط صوب، ضعفمهمعوامل استقرار امنيت در استان کردستان، 

 دهاد: امنيت پايدار شناسايي شد. جامعه آماری ماالعه شده در اين تحقي  را دو گروه تشکيل ماي 

شد رشته جغرافيای سياسي و علاوم سياساي و   گروه اول اساتيد دانشگاه، دانشجويان کارشناسي ار

نیار انتخااب    15که با روش گلوله برفاي تعاداد    گروه دوم کارشناسان مرتبط با امور امنيت استان

رود کاه شاناختي از   در مواصعي به کار مي که روش غير احتماالتي است گيریگرديدند. اين نمونه

گياری،  در ايان نموناه  گياری مشاخص نيسات.    و چارچوب نمونه کل جامعه آماری وجود ندارد

هاايي  ها و با توجه باه ويژگاي  شوند و از  ري  آنکنندگاني انتخاب ميکننده يا مشارکتمشارکت

يابد که افاراد ديگار   اين روال تا آنجا ادامه مي رسد.کنندگان بعدی ميموردن ر محق  به مشارکت

در مرحله بعدی از دو ماتريس ارزيابي عوامال داخلاي و   . باشندماالب جديدی برای ارایه نداشته 

شاده در  ها عوامل شناساايي ماتريس ارزيابي عوامل خارجي استیاده شد. برای تشکيل اين ماتريس

نامه و با استیاده از روش  يف ليکرب وزن دهي گرديدند. بارای وزن دهاي باه هار     صالب پرسش

تا يک )بسيار مهم( داده شد که جم  اين اوزان بايد برابر  اهميت(يک از عوامل وزني از صیر )بي

= اهميات  2اهميات،  =بي3) 5تا  3يک شود. جهت سهولت در وزن دهي به هر عامل عددی بين 

= بسيار مهم( داده و ساتون را نرمااليز نماوده تاا     5= اهميت زياد و 4اهميت متوسط،  -1ضعيف، 

باه  ساپس   ست آيد و مجموم اوزان نياز ياک شاود.   هايي بين صیرتا يک برای هر عامل به دوزن

درنهايت با ضرب نمره در وزن، ارزش نهايي هر عامال   داده شد. 4تا  3هريک از اين عوامل نمره 

ها و نمراب، ارزش نهايي هر يک از عوامل چهارگانه )نقاط ضاعف و  محاسبه گرديد. جم  ارزش

باشاند.  هاا ماي  ياه در تادوين اساتراتژی   شود کاه مبناای پا  ها( محاسبه ميصوب، تهديدها، فرصت
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هاا از مااتريس کماي    بنادی آن درنهايت برای برآورد امتياازاب هار ياک از راهبردهاا و اولويات     

 بندی استیاده شد.اولويت3QSPM (استراتژيک )

 های پژوهشیافته

من ور ارایه راهبردهای مناسب امنيت پايدار در آمايش منا   مارزی کردساتان، شاناخت    به

هاا و  ها و تهديدها و بهبود وضعيت صاوب در جهت رف  ضعف SWOTل چهارگانه مدل عوام

ابزاری است که عموماً بارای کناار    SWOT باشد. در حقيقتناپذير ميها امری اجتنابفرصت

شود و تحليل های داخلي استیاده ميهای تحليل فشارهای خارجي و صابليتهم صرار دادن يافته

ها، تهديدها است که مستلزم شناسايي نقاط صوب و ضعف ناحياه در  تها، فرصها، ضعفصوب

شاده محيااي   بيناي ها و تهديدهايي است که بر اساس رونادهای پايش  ارتباط با بازار و فرصت

 .Preble,1988)شده است )ارایه

 2داخلی عوامل ارزیابی ماتریس

ضاعف(   و صاوب  نقاطداخلي ) عوامل ستون اول در است، چهارستون شامل نيز ماتريس اين

شوند. سپس در ستون دوم با توجه به ميزان اهميت و سپس در ستون دوم با توجاه  مي فهرست

 عامال  آن ( باه 3-6ياک )  الاي  صیر بين اهميتي ضريب عامل، هر به ميزان اهميت و حساسيت

ه به ترتيب رتبا  هاضعف و هاصوب بودن عادی يا کليدی به با توجه سوم ستون در گيردمي تعل 

 کند. در ستون چهارم ضرايبها( اختصا  پيدا مي)به ضعف 3يا  2ها( و رتبه )به صوب 1يا  4

عامال   آن نهايي امتياز تا شوندمي ضرب هم در هر عامل برای سوم ستون هایرتبه و دوم ستون

 5/2از  بايش  مااتريس  ايان  در نهايي کل امتيازاب جم  چنانچه شود. مشخص ضعف( يا )صوب

 غلباه  هاا ضعف بر رو پيش هایآمده، صوبعملهای بهبينين معني است که  ب  پيشباشد بدي

هاا اسات   هاا بار صاوب   غلبه ضعف دهندهنشان باشد 5/2از  کمتر امتياز اگر اين و داشت خواهد

(Kazemi et al,2013:52.) 

                                                           
1 Quantitative Strategic Planning Matrix 

2 Internal Factor Evaluation 
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 انتوسعه امنیت پایدار در استان کردست بر داخلی مؤثر عوامل ارزیابی : ماتریس2جدول 

ب
صو
ط 
نقا

 

 ضريب نهايي نمره وزن عوامل

S1 353/6 1 655/6 امنيتي در ساح استان -های انت اميظرفيت 

S2 265/6 4 652/6 محورگسترش امنيت انت امي جامعه 

S3 344/6 1 645/6 ايجاد و تقويت مراکز صيانت از حقوق شهروندی 

S4 353/6 1 651/6 های توسعه پايدارتقويت زيرساخت 

S5 244/6 4 653/6 تدوين سياست جام  امنيت عمومي استان 

S6 355/6 1 655/6 ن ارب دصي  و صوی فرماندهي انت امي استان 

S7 244/6 4 653/6 درآمد ناشي از حاور گردشگری تجاری 

S8 215/6 4 653/6 جانبههای الزم جهت توسعه همهوجود زمينه 

S9 244/6 4 653/6 خصص بومي در استانکرده و متوجود افراد تحصيل 

S10  توجه ويژه نيروی انت امي به بهبود وضعيت فرهنگي و
 اجتماعي مناقه

645/6 1 344/6 

 262/1  505/0 جمع

ف
ضع
ط 
نقا

 

W1 335/6 2 655/6 توسعه اصتصادی نامتوازن در دو سوی مرز 

W2 362/6 2 653/6 گسترش صاچاق و بازخورد منیي آن بر امنيت 

W3 611/6 3 611/6 شرايط خا  جغرافيای  بيعي مرز 

W4 365/6 2 651/6 عدم توسعه اصتصادی منا   استان 

W5 634/6 2 645/6 گری دولت در منا   مرزینقش تصدی 

W6 های در گردش و حمايت وضعيت نامشخص سرمايه
 گذاریضعيف از سرمايه

645/6 2 635/6 

W7 362/6 2 653/6 هايرساختکمبود امکاناب، خدماب و ز 

W8 365/6 2 651/6 های توسعه و امنيتجدايي منا   از برنامه 

W9 332/6 2 655/6 ترددهای غيرمجاز گسترده 

W10 های امنيت زمان زيرساختتوسعه نامتوازی و هم
 مرزی

645/6 3 645/6 

 425/0  525/0 جمع

 92/2  1 جمتتع کتتل 
 

دهناده  باوده و نشاان   5/2( که بيشتر از 53/2وزني عوامل داخلي ) امتياز 2بر اساس جدول 

تارين نقااط   غلبه نقاط صوب بر نقاط ضعف توسعه امنيت پايدار در استان کردستان اسات. مهام  

تدوين سياسات جاام    "و  "کرده و متخصص بومي در استانوجود افراد تحصيل"صوب شامل 

و  "ترددهای غيرمجاز گسترده"اند از ف عباربترين نقاط ضعبود و مهم "امنيت عمومي استان

 باشند.مي "گسترش صاچاق و بازخورد منیي آن بر امنيت"



 جغرافيای سياسي                                     شماره دوم هایمجلّة پژوهش                                              56

 

 خارجی عوامل ارزیابی ماتریس

ستون اول عوامل خارجي که ماؤثر بار امنيات پايادار      در باشد،مي چهارستون شامل ماتريس اين

 دوم ساتون  در ساپس  اند.شده ا فهرستتهديده و هافرصت صالب در گذارندمي استان کردستان تمثير

با يکديگر، ضريب اهميتاي باين    عوامل اين مقايسه با عامل، هر حساسيت و ميزان اهميت به توجه با

 باودن  عاادی  گيرد در ستون سوم با توجاه باه کليادی ياا    مي تعل  عامل آن ( به3-6صیر الي يک )

)به تهديدها( اختصاا  پيادا    3يا  2و رتبه ها( )به فرصت 1يا  4 رتبه ترتيب به تهديدها و هافرصت

ضارب   هام  در عامال  هار  برای سوم ستون هایکند. در ستون چهارم، ضرايب ستون دوم و رتبهمي

 در نهاايي  امتياز کل جم  چنانچه شود. شوند تا امتياز نهايي آن عامل )فرصت يا تهديد( مشخصمي

 تهديادها  بر رو، پيش هایبيني فرصتپيشباشد بدين معني است که  ب   5/2از  بيش اين ماتريس

هاا خواهاد   دهنده غلبه تهديدها بار فرصات  نشان باشد 5/2خواهد کرد و اگر اين امتياز کمتر از  غلبه

 (.Kazemi et al,2013:51بود )

 : ماتریس ارزیابی عوامل خارجی مؤثر بر توسعه امنیت پایدار در استان کردستان3جدول 

ت
رص
ف

ها
 

 نمره وزن عوامل
ضريب 
 نهايي

O1 135/6 4 653/6 های مرزیتوسعه بازارچه 

O2 132/6 4 655/6 ايجاد و توسعه منا   آزاد تجاری 

O3 354/6 1 655/6 امنيت احساس و افزايش هارسانه عملکرد 

O4 353/6 1 651/6 امنيتي ايران و عراق-های ن اميافزايش ظرفيت 

O5 112/6 4 651/6 در مرزهای استان کردستان توجه ويژه دولت به مسئله امنيت 

O6 335/6 1 655/6 هافرهنگتقويت هويت ملي از  ري  خرده 

O7 255/6 4 653/6 زاييحمايت دولت از بخش خصو  در بخش اشتغال 

 925/1  525/0 جمع

دها
دي
ته

 

T1 355/6 2 651/6 حاور ن امي آمريکا و ناتو در مجاورب مرزهای کردستان 

T2 355/6 2 653/6 ناپايداری امنيتي در عراق 

T3 314/6 2 655/6 های راديکال مذهبيترويج و تبليغ جريان 

T4 316/6 2 655/6 عدم اصتدار و اشراف کشور عراق بر مرزهايش 

T5 653/6 3 653/6 آسيب امنيتي ناشي از گسترش صاچاق کاال 

T6 654/6 3 654/6 ثباتي سياسي در کشور همسايهبي 

T7 315/6 2 655/6 وجود گروهای معاند جمهوری اس مي در مرزهای استان با عراق 

 469/0  505/0 جمع

 66/2  1 جمتتتع کتتتل



 53                                      ...بندی راهبردهای امنيت پايداراولويت                      سال اول                    

 

دهناده  بوده و نشاان  5/2( که بيشتر از 55/2امتياز وزني عوامل خارجي ) 1بر اساس جدول 

ساتان کردساتان اسات. نتاايج ايان      ها بر نقاط تهديدها در توسعه امنيت پايدار در اغلبه فرصت

توجه ويژه دولت به مسئله امنيت در مرزهای استان  "ترين فرصت دهد که مهمجدول نشان مي

 "حاور ن امي آمريکا و نااتو در مجااورب مرزهاای کردساتان     "ترين تهديد و مهم "کردستان

امال داخلاي باه    حاصل برآيند امتياز نهايي کل عوامل خاارجي و امتيااز نهاايي کال عو    بودند. 

شود. در ايان مااتريس کاه شابيه چاارچوب دساتگاه       منتهي مي (IE)خارجي -ماتريس داخلي

)محاور عماودی( را    Yمحاور   EFE)محاور افقاي( و    Xمحور  IFEمختصاب رياضي است، 

دهد. درواص  هدف از اين شود. ت صي دو محور، موصعيت راهبردی سيستم را نشان ميشامل مي

و  (SO)، تهااجمي  (WO)کارانه ، محاف ه(WT)يکي از چهار الگوی تدافعي ارزيابي شناسايي 

آمده، وضعيت توسعه امنيت پايدار در دستاست. با توجه به نتايج به هر مجموعه (ST)رصابتي 

گيری از نقااط  ( و بايستي با بهره2( صرار دارد )شکل SOاستان کردستان در موصعيت تهاجمي )

ها بارآييم تاا بتاوانيم در امار ماديريت امنيات باه رشاد و         از فرصتبرداری بهره صوب درصدد

 يابيم.شکوفايي و توسعه پايدار امنيت دست
 

 
 

 : موقعیت امنیت پایدار استان کردستان در ماتریس داخلی/خارجی2شکل 

 های پژوهشممخذ: يافته
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 SWOTبندی راهبردهای تدوین و اولویت

های ارزيابي عوامال دروناي و خاارجي باه     ابيقي و ماتريسدر اين مرحله با استیاده از تحليل ت

ريزی برای توسعه امنيت پايادار پرداختاه شاد. ايان راهبردهاا      ارایه انوام راهبردهای ممکن در برنامه

شاوند.  )تادافعي( را شاامل ماي   WTکاراناه( و  )محاف هWO)تنوم(، ST)تهاجمي(، SOچهار دسته 

شاوند کاه پيونددهناده نقااط صاوب، ضاعف،       سته انتخاب ميهای راهبردی از بين اين چهار دگزينه

 شده است.نشان داده 4شده در جدول ها و تهديدها هستند. راهبردهای ارایهفرصت

 شدههای تدوین: استراتژی5جدول شماره 
1St های مرزی جهت تقويت احساس امنيتيابي مراکز ن امي و پاسگاهمکان 

2St يت هويت مليتشوي  مشارکت مردمي جهت تقو 

3St برگزاری دورهای آموزشي و فرهنگي در ساح استان 

4St مبارزه با اشرار و صاچاصچيان در ساح استان 

5St های احتماليسازی حداکیری نيروی انت امي جهت مقابله با ناامنيآماده 

6St سازی  رح آمايش امنيتي در ساح استاناماده 

7St های امنيت پايدار در تمام ساوح مختلفاخصانجام ماالعاب راهبردی روی ش 

8St های سياسي و امنيتي با دولت عراقتعامل و همکاری 

9St های مرزی و ايجاد مناقه آزاد تجاری جهت تقويت و مبادله کاالفعال نمودن بازارچه 

10St انت امي در ساح استان-های امنيتيافزايي ظرفيتهم 

11St فرهنگ محلي بافرهنگ ملي در راستای تقويت روند توسعه و امنيت مناقهبخشي با پيوند استحکام 

12St های اجتماعي، اصتصادی، فرهنگيهمکاری همه نهادهای استان جهت تقويت زيرساخت 

13St واگذاری امور اداری به نيروهای متخصص بومي 

14St اجرای  رح آمايش جمعيتي در استان 

15St گری دولتکاهش نقش تصدی 

16St های ارتبا يتقويت شبکه 

17St توسعه امکاناب زيرساختي جهت جذب بيشتر گردشگر در استان 

18St ها و نهادهای امنيتي نسبت به مسئله اصتصاد غيررسمي مرزیتوجيه ارگان 

19St افزايش تعامل نيروی انت امي با مردم بومي استان 

 *St=Strategy 
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شاده روشاي تحليلاي اسات کاه باا آن       استیاده QSPMماتريس  بندی راهبردها ازبرای اولويت

صاورب عيناي راهبردهاای    تاوان باه  شاود. باا ايان روش ماي    جذابيت نسبي راهبردها مشخص مي

گوناگوني که در زمره بهترين راهبردها هستند، مشخص کرد. برای تهيه اين ماتريس نتاايج مااتريس   

 MehrManesh etشاود ) اساتیاده ماي   SWOTارزيابي عوامل داخلي و خارجي و نتيجه مااتريس  

al,2012آورده شده است. 5بندی راهبردها در جدول من ور تحليل بهتر نتايج اولويت(. به 

 ها: نتیجه نهایی اولویت بندی استراتژی5جدول شماره 
 رتبه امتياز هااستراتژی

1St 1 6.65 تماليهای احسازی حداکیری نيروی انت امي جهت مقابله با ناامنيآماده 

2St 2 6.52 سازی  رح آمايش امنيتي در ساح استانآماده 

3St 3 6.29 برگزاری دورهای آموزشي و فرهنگي در ساح استان 

4St 4 6.28 های امنيت پايدار در تمام ساوح مختلفانجام ماالعاب راهبردی روی شاخص 

5St 5 6.13 گری دولتکاهش نقش تصدی 

6St 6 6.11 روی انت امي با مردم بومي استان افزايش تعامل ني 

7St بخشي با پيوند فرهنگ محلي بافرهنگ ملي در راستای تقويت روند توسعه و استحکام

 امنيت مناقه
5.97 7 

8St 8 5.91 توسعه امکاناب زيرساختي جهت جذب بيشتر گردشگر در استان 

9St 9 5.78 تشوي  مشارکت مردمي جهت تقويت هويت ملي 

01St های اجتماعي، اصتصادی، همکاری همه نهادهای استان جهت تقويت زيرساخت

 فرهنگي
5.75 10 

11St 11 5.72 ها و نهادهای امنيتي نسبت به مسئله اصتصاد غيررسمي مرزیتوجيه ارگان 

12St های مرزی و ايجاد مناقه آزاد تجاری جهت تقويت و مبادله فعال نمودن بازارچه

 کاال
5.69 12 

13St 13 5.64 واگذاری امور اداری به نيروهای متخصص بومي 

14St 14 5.57 اجرای  رح آمايش جمعيتي در استان 

15St 15 5.43 های مرزی جهت تقويت احساس امنيتيابي مراکز ن امي و پاسگاهمکان 

16St 16 5.32 های سياسي و امنيتي با دولت عراقتعامل و همکاری 

17St 17 5.32 ارتبا يهای تقويت شبکه 

18St 18 5.27 انت امي در ساح استان-های امنيتيافزايي ظرفيتهم 

19St 19 5.15 مبارزه با اشرار و صاچاصچيان در ساح استان 



 جغرافيای سياسي                                     شماره دوم هایمجلّة پژوهش                                              54

 

شده باالترين جذابيت دهد که از بين راهبردهای تدويننشان مي QSPMهای نتايج ماتريس

 55/5با نماره   های احتماليجهت مقابله با ناامنيسازی حداکیری نيروی انت امي آمادهمربوط به 

 35/5با نماره   مبارزه با اشرار و صاچاصچيان در ساح استانترين جذابيت به راهبرد است و پايين

ساازی حاداکیری نياروی انت اامي     آمااده  "الزم به ذکر است که انتخاب اساتراتژی  تعل  دارد. 

عنوان استراتژی برتر، به ايان  به 5يت اول در جداول با اولو "های احتماليجهت مقابله با ناامني

توانند در توسعه امنيت پايدار استان کردستان تمثير داشاته  ها نميمعني نيست که ديگر استراتژی

کاارگيری ايان راهبارد باه دليال اينکاه در شارايط فعلاي         باشند، بلکه معني آن اين است که به

ی ناامني کشور عراق است لذا بهتر است توجه اساتان  ترين تهديد امنيت اين استان از سوعمده

در اين استراتژی بيشتر باشد. آنچه از نتايج ماتريس مشخص است اين است که استان کردستان 

خاوبي  هاا باه  ها دارای صابليت خوبي است چراکه وزن نهايي مياان اساتراتژی  در تمام استراتژی

 باشد.ها بسيار نزديک به هم ميکه فاصله بين استراتژی وریشده است بهتوزي 

 گیرینتیجه

های مشترک کشورها، تهديد امنيت است که هم از ناحياه مرزهاا و   ترين دغدغهيکي از مهم

کشد. در اين زمينه، منا   مرزی اياران از حساسايت   هم از درون کشور، امنيت را به چالش مي

ای اسات کاه   ترين برناماه ترين و جام ريزی آمايش کاملکه برنامهبيشتر برخوردارند. ازآنجايي

ريزی و اجرا نمود، با توجه به اينکه مناا   مارزی اياران باه دليال      توان برای هر مناقه پايهمي

های خا  خود که هم با محيط داخلي و هم محيط خاارجي در ارتبااط   برخورداری از ويژگي

چاارچوب آماايش خاا  آن    ريزی امنيات پايادار در   است واجد توجه بيشتر به داشتن برنامه

بندی راهبردهاای امنيات پايادار در آماايش مناا        منا   است. لذا در اين پژوهش به اولويت

مرز بودن با کشاور عاراق و   مرزی در استان کردستان پرداخته شده است. اين استان به دليل هم

در باشاد.  ني ميامنيتي اين کشور، ازلحاظ امنيتي دچار چالش فراوا -های سياسيثباتيوجود بي

ترين نقااط  بررسي شد. مهم SWOTاين مقاله وضعيت امنيت پايدار در استان کردستان با مدل 

ها و تهديدها با همکاری کارشناساان و در صالاب پرسشانامه شناساايي و     صوب، ضعف، فرصت
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امتيازبندی شدند. نتايج نشاان داد کاه عاواملي همچاون حااور ن اامي آمريکاا در مجااورب         

کردستان، ناپايداری امنيتي و سياسي در عراق، ترددهای غيرمجااز و گساترده، توساعه     مرزهای

نامتوازن اصتصادی در دو سوی مرز، گسترش صاچاق و ... موان  رشد و شکوفايي توسعه امنيات  

شده حاکي از اين است که وضاعيت امنيات   وتحليل عوامل شناسايياند. نتيجه تجزيهپايدار شده

کند. بر اساس اين الگو راهبردهاايي در جهات   پيروی مي (SO)ز الگوی تهاجمي پايدار استان ا

راهبارد   33های موجود اتخاذ گرديدند. پس از تدوين ها با استیاده از صوبگيری از فرصتبهره

دهد کاه از باين   نشان مي QSPMهای ، نتايج ماتريسQSPMها با ماتريس بندی آنو اولويت

سازی حداکیری نيروی انت اامي جهات   آمادهاالترين جذابيت مربوط به شده براهبردهای تدوين

مبارزه با اشارار  ترين جذابيت به راهبرد است و پايين 55/5با نمره  های احتماليمقابله با ناامني

تعل  دارد. هرچناد نيااز اسات مسائوالن در جهات       35/5با نمره  و صاچاصچيان در ساح استان

تنها درزمينه امنيت پايدار در توسعه من ور ايجاد توسعه پايدار نهبه تقويت سازی ساير راهبردها

فرهنگاي و سياساي تا ش نمايناد      -های اصتصادی، اجتماعيمنا   مرزی، بلکه در ساير بخش

 توان به آمايش منا   مرزی رسيد.زيرا توجه صرف به هر يک از اين عوامل نمي

 کتابنامه

Adami, A., Khezrian, M., Abaszadeh, H., & Yazdanpanah, M. (2013). Necessities 

of transition to sustained national security, Political Knowlwdge, 7(14), 5-27. 

[in persian] 

Ahmad Pur, Z., Mojtarihashi, H., Roknaldineftekhari, A., &Vazin, N. (2007). 

Study of the pace of development of political - administrative spaces in Iran 

case study of Iran’s provinces in the1st to 3rd development plans(1989-2004), 

Quarterly Geopolitics, 3(1), 22-49. [in persian] 

Alai, H. (2012). Sustainable security in the document landscape twenty-year-old 

Islamic Republic of Iran., Journal of Defense Strategy, 39, 1-34.[in persian] 

Andalib, A., & Matuf, S. (2009). Development and security in the border areas of 

planning. Bagh-E- Nazar Journal, 6(12), 57-76. [in persian] 

Ebrahimzadeh, I., Mousavi, M. N., & Kzemizad, S. (2012). Spatial analysis of 

regional disparities between the central and border areas of Iran. Quarterly 

Geopolitics, 8(1), 214-235. [in persian] 

 Ettaat, J., & Mousavi, Z. (2011).The relationship between regional security and 

development political space case study Sistan and Baluchestan Provinces in 

Iran. Quarterly Geopolitics, 7(1), 70-87. [in persian] 

http://en.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=263107
http://en.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=316853
http://en.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=158739


 جغرافيای سياسي                                     شماره دوم هایمجلّة پژوهش                                              55

 

Ezzati, N., Haedaripur, A., & Aegbali, N. (2011).The role of planning in the border 

area planning system (Case study: Iranian border areas). Quarterly Journal of 

Human Geography, 3(4),197-179. [in persian] 

Gaderi, M., & Nosrati, H. (2013). Cyberspace, governance and security challenges 

of sustainable. Geography Law Journal, 1(2), 93-118. [in persian] 

Ghaderi, M., Abdi, E., Jalili, Z., & Baghri, N. (2010). Explanation of the role of 

border markets in sustainable development: A case study of South Khorasan 

border market. Quarterly Geopolitics, 6(3),121-151. [in persian] 

Ghanbari, H., & Roostaei, S. (2013). Evaluation priorities in planning and spatial 

planning of border areas in East Azarbaijan using network analysis process 

(ANP). Town and Country Planning, 5(2), 335-360.[in persian] 

Ghasemi, M. (2009).The role of the media in promoting national integration and 

sustainable security (With emphasis onconvergencefrontierWest Azarbaijan). 

Discipline and Security Law, 3,149-178. [in persian] 

Hedaeti, A., & Abasi, E. (2009). Scientific management is the focus of tumor mass 

using a geographic information system GIS: Case study of crime of robbery in 

the city of Qazvin. Police Management Studies, 2, 177-198. [in persian] 

Heydari, S. A., Saeedi, N., BayramiLatran, E., & Lesani, P. (2012). Formulation 

and categorizing Iran Behnoosh Co. strategies: A fuzzy approach. New 

Marketing Research Journal, 2(3), 135-154. [in persian] 

Karimi, M., &Vafaei, A. (2014). Security by sustainable development in the border 

areas (Case study Marivan). Quarterly Research and Urban Planning, 4(15), 

95-112. [in persian] 

MokhtariHashi, H., Momeni, M., & Bagheri, M. (2014). The preparation of spatial 

planning strategies for border areas (Case Study: Eastern borders of Iran). 

GeographicalResearch, 29(114), 237-254. [in persian] 

Momeni, A. (2011). Model and describe the principles of public security (social). 

Quarterly Societal Security Studies, 28, 33-54.[in persian] 

Mousavi, M. N., Manochehri, A.,  & Adebnia, Z. (2014). Role border and 

ethnicityin the urban areas of study: Azerbaijan province. Quarterly 

Geopolitics, 10(3), 190-210. [in persian] 

Mousavi, M. N., Zangiabadi, A.,Taghvai, M., Varese, H., & Ziari, K. (2010). 

Analyzing spatial structure of frontier cities in Western Azarbaijan through 

multi-variety statistical analysis and neural networks. Human Geogrphy 

Research Quarterly, 71,107-121. [in persian] 

Naybpour, M.,Waysian,  M., Asgari, A., & Sarani, S. (2013). Strategic planning for 

tourism development in the border provinces using SWOT technique (Case 

study: Kurdestanprovince). Journal of Border Science and Technology, 4(3), 7-

30. [in persian] 

Nami, M. (2012). Spatial planning in border areas, with an emphasis on Iran. 

Quarterly Journal of Human Geography, 5(1),173-191. [in persian] 

http://en.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=316768
http://uijs.ui.ac.ir/nmrj/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Heydari
http://en.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=3284
http://en.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=5873
http://uijs.ui.ac.ir/jgr/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Mokhtari+Hashi
http://uijs.ui.ac.ir/jgr/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Mokhtari+Hashi


 55                                      ...بندی راهبردهای امنيت پايداراولويت                      سال اول                    

 

Pirali, A., &Seadat, S. (2013). Police strategic development of sustainable security 

measures in the southeastern borders (Case study: Sistan and Baluchistan). 

Journal of Border Studies, 1(1), 103-126. [in persian] 

Pishgahifard, Z., & Ahmadi, F. (2010). Assessment of national security threats in 

northern regions North border of the Iran. Amayesh Geographical Journal, 3(9), 

53-77. [in persian] 

Preble, J. (1988). The environmental scanning practice of U.S. multinationals in the 

late 1980s. Management International Review, 28(4), 4-14. 

Sedaiimogadam, A., &Hedatimogadam, Z. (2010). Security role in tourism 

development. Journal ofSocial Sciences, 4(8), 97-110. [in persian] 

Statistical Center of Iran. (2011). http://www.amar.org.ir/ 

Zabihi, H., Larimian, T., & Poorani, H. (2013). Developing an analytical model to 

increase urban security from the secured perspective by designing (SBD) 

approach using fuzzy AHP method (Case study: Region 17 of Tehran). Urban 

Regional Studies and Research Journal, 5(17), 119-136. [in persian] 

Zarabadi, Z. S., Kaleji, M.,Vazefehshenas, R., & Fathi, M. (2013). Planning 

strategies in assessing the border regions based on SWOT-ANP (Case study: 

Border area between Iran and Turkey). Proceeding of the Third International 

Conference on Environmental Planning and Management (pp.1-12). Tehran: 

Tehran University.[in persian] 

 

http://uijs.ui.ac.ir/urs/browse.php?a_code=A-10-1-129&slc_lang=en&sid=1&sw=
http://uijs.ui.ac.ir/urs/browse.php?a_code=A-10-1-129&slc_lang=en&sid=1&sw=
http://uijs.ui.ac.ir/urs/browse.php?a_code=A-10-1-129&slc_lang=en&sid=1&sw=
http://uijs.ui.ac.ir/urs/browse.php?a_code=A-10-1-129&slc_lang=en&sid=1&sw=

