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 SWOT تحلیلریزی راهبردی دفاعی و امنیتی آمایش سرزمین با استفاده از برنامه

 )نمونه مطالعاتی: استان مازندران( QSPM تحلیلو 

 2پوریلع عباس، 1وحید قهرمان
 

 17/12/1398تاریخ پذیرش:                                                                                    13/08/1398تاریخ دریافت:

  چکيده
 های آمایش است که به تثبیت و پایداری توسعه واساسی در طرح یهارابطه بین امنیت و انسان، فضا و فعالیت، از مؤلفه

دفاعی و امنیتی از جامعیت مطلوبی توجه به مالحظات ای سرزمینی بدونهتعادلبا توجه به اینکه انجامد. یت میمنا

امنیتی و تدوین راهبردهای  ارزیابی وضعیت کنونی استان مازندران به لحاظ دفاعی و به این پژوهشبرخوردار نبوده، 

در گام نخست با استفاده از مطالعات  رویین ااز. پرداخته استنده آیر ت امنیتی احتمالی ددر راستای کاهش تهدیدامناسب 
سپس عوامل داخلی و  اهتمام ورزیده است.اسنادی و انجام مصاحبه با کارشناسان، به شناسایی عوامل داخلی و خارجی 

ماتریس  دهی شدند.زندهی و ونمره Expert choiceافزار نرمدر  خارجیو قالب جداول ارزیابی عوامل داخلی خارجی در
، بیانگر وجود 2.31، بیانگر اهمیت نقاط ضعف نسبت به قوت و عوامل خارجی با امتیاز 2.35عوامل داخلی با امتیاز 

، SOWTدهد که در استان مازندران، بر اساس ماتریس ها است. نتایج نشان میتهدیدهای بیشتری نسبت به فرصت

تحکیم موقعیت ژئوپولوتیک استان »سه راهبرد  QSPMبر اساس تحلیل  تید. درنهاانهگرفت قرارراهبردها در شرایط تدافعی 
ریزی مناسب و کارآمد صنعت گردشگری برنامه«، »های جهانی با تأکید بر صنایع و دستاوردهای داخلیو اتصال به شبکه

طبیعی استان با تأکید بر فعالیت  یاهریزی در جهت مقابله با بحرانبرنامه»و  «نه تخریب آنو  ستیزطیدر جهت حفظ مح

  د.ها را به خود اختصاص دادنلویتباالترین او «رعاملینهادهای مردمی موجود و رعایت اصول پدافند غ
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    مقدمه-1

کرکل فر ر  ه  ر  1345 تفکر آمایش سرزمین در کشور از سال هرران   جیتردر در دانشگاه ت

فرل کرد   یرران  سره  در ا مرایش 6: 1392هردی،هارد اد یات اقتصادی ه اجتماعی ناظر  ر تو (. آ

لر  نگاری عاقالن سرزمین ک  آینده نراق  متت ی  ضا  ر اساس امکانات، منا ع ه استهدادهای م

مریا ر یا تگی یک سرزمینیک کشور اس ، سیمای آینده توسه  صرویر  هرای    ت شرد ه ا اار ک

یرار الزم  رای تجهیا ه سازمان سره  را  در ایت هردا  تو دهی آفاهان   ضا در جه  رسیدن    ا

هرد قررار می دراردو   کر  در  سر   حری ا سررزمین، قر مرایش  قررم آ قرع  هرد. درها ها ه د

دی، صراقتدهی  ضای ملی را  ر اساس ا هاد متتل   رهنگی، اهای کلی توسه ، سازمانسیاس 

تری یای  سری ه امنی نرد فرااری میاجتماعی، سیا مری،  هردیک یرور ه ؛ علی4: 1387نرااد ه کری

 (.234: 1396همکاران، 

منظور توسه  ای ه محلی، ک    ریای اعم از ملی، منطق امرهزه در سطوم متتل   رنام  

دهند. می ارقرفیرد، موانع توسه  را نیا  ا دق  ه توج   یشتری مورد  ررسی صورت می

ریای  ضایی ه آمایش سرزمین در سطوم متتل  ملی، ازجمل  این موانع، ک  در  رنام 

ای  استانی( ه محلی در کشورهای متتل  جهان مورد توج  قرار فر ت  اس ، مسائل ه منطق 

منظور  راهم کردن  ستر امن جه  توسه  اس  مالحظات مر وط    تأمین د اع ه امنی    

(. ازآنجاک  آمایش سرزمین دارای ا هاد ارزکی، سیاسی، 1383آمایش سرزمین، ی مل مرکا 

ترین ا هاد ه مالحظات آمایش ره یکی از مهمامنیتی اس ، ازاین –علمی، هنری ه د اعی

 (.71: 1390امنیتی آن اس   زرقانی ه اعظمی،  -سرزمین  هد د اعی

ترین عامل دهام زندفی اجتماعی ه مهم ه امترین نیاز هر ج ا توج     اینک  امنی   نیادی

ای ه دایلی  ر اساس اهدا ، اس ، هر کشور محیط امنیتی یود را در عرص  جهانی، منطق 

نماید. درك صحیح از محیط امنیتی ه های اساسی ه میاان قدرت آن تهری  میمنا ع، ارزش

های امنیتی هر کشور س یاسایتار قدرت ه رقا   موجود در آن  یشترین تأثیر را  ر ککل س

سازی ه عملکرد نظام ها ه رهیکردها نسب     مباحث امنیتی در تصمیمدارد ه این ذهنی 

 (.1: 1397یناه ه همکاران، امنی  ملی مؤثر اس   یادان راهبردسیاسی ه تدهین 
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 ک های آمایش اس  های اساسی در قرملف ؤم را ط   ین امنی  ه انسان،  ضا ه  هالی ، از

ای انجامد. د اع از سرزمین در مقیاس ملی ه منطق   تثبی  ه یایداری توسه  ه امنی  می 

 اکد یا ت   ضا نیا میا اهن  ر محتوای سیاسی ه جغرا یای آن، د اع از موجودی  تثبی 

(. افر امنی  انسان ه  هالی ، در  رنام  د اعی کشور مورد 33: 1392 مدیری ه همکاران، 

ترین تهدید  یایکی ه عملکردی  رای  ضا،  هالی  ه اقع نشود، نایایداری اصلیه سیتوج  اسا

انسان یواهد  ود ه  رعکس، هجود امنی  ه ثبات در کشور زمین  مساعدی را  رای یایداری 

: 1394کند   رجی مالیی ه همکاران، عملکردها ه زندفی انسان  راهم می ضا ه کیفی   هتر 

هایی ازجمل  رهش موضوعی امنیتی  رای کشورها تلقی کده ه رزمینس یش(.  نا راین آما248

ها در صورت هقوع یایریتر ه کاهش آسیبها  رای رسیدن    هضهی  امناس  ک  دهل 

 (.1: 1386اند  یورموسوی، حمالت احتمالی استفاده از آن را در دستور کار یود قرار داده

 اکد. این استان  ا توج     کرایط مازندران مین تامحدهده مورد مطاله  در این تحقی  اس

های قبیهی، مجاهرت  ا دریا ه مراهدت  ازرفانی جغرا یایی، اقلیمی، دسترسی    منا ع ه جاذ  

حاصل از آن همواره از موقهی  یاصی در سطح ملی ه  راملی  ریوردار  وده اس . از 

کشور قرار فر ت  ه  اتوج     اینک  ل ماک  استان مازندران در نوار مرزی ساحلی کآنجایی

ی سا   ه تبدیل همنطق   ا تهدیداتی در ده سطح  راملی  تهدیدات ناکی از  رهیاکی کور

ها ه کدن آن    دند کشور مستقل ه ارتباط هر یک  ا کشورهای جهانی ه منا ع مشترك  ا آن

 ، عدم رعای  هیجمغیره( ه سطح ملی  تهدیدهای ناکی از توسه  ناموزهن  هالی  ه 

های استاندارد در استقرار مراکا مهم، حساس ه حیاتی ه همچنین تهدیدات ناکی از حریم

(، 4: 1395عوامل قبیهی دون سیل، زلال ، ییشرهی دریا ه غیره ( مواج  اس   قر انی، 

یا د؛ های توسه  ه آمایش سرزمین  ا مالحظات سیاسی، د اعی ه امنیتی ضرهرت می رنام 

ین هد  اصلی این یاههش تدهین راهبردهای  هین  د اعی ه امنیتی در راستای کاهش راا  ن

ره، سهی  ر آن اس  ک   ا کناسایی نقاط قوت ه تهدیدات امنیتی احتمالی در آینده اس . ازاین

رهی آمایش استان، راهبردهایی  رای مقا ل  ه  ضه  ه همچنین  رص  ه تهدیدات ییش
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 ندی این راهبردها رتب  QSPMکود ه درنهای   ا استفاده از ماتریس د هاها ییشنکاهش آسیب

 فردند.

 ادبیات و مباني نظری-2

 مفهوم آمایش سرزمین-2-1

نشاندن ه در کنار هم دیدن آهرده کده آمایش    مهنای آراست  کردن، در در  رهنگ لغ ،

اما  ند مصداق داکت   اکدواتآمایش میها از ( ک  در تمامی رهیکردها ه  رداک 1377 دهتدا، 

در ز ان انگلیسی  Managementه مهادل  Amonegemantمهنی لغوی آن در ز ان  رانس  

زاده،  دین ترتیب منظور از آمایش، مدیری  سرزمین اس   ا راهیم(. Adams ،2016 :5اس   

1389 :28.) 

 1950در سال  1ییتتاکنون تهاری  متتلفی از آمایش سرزمین ارائ  کده اس . کلودیوس 

تهری  از آمایش سرزمین را ارائ  کرده ک  در آن آمایش سرزمین،  هترین توزیع  نتستین

            سرزمین اس  تصادی در یهن های اقه  هالی  ع منا ع قبیهیها،    تبانسان

کند ه آمایش سرزمین را مدیری  کشور مهر ی می 2(.  لیپ المور23: 1394ردی،  کاهو

ریای  لندمدت  رای توزیع  هتر جمهی ، امکانات ه آمایش سرزمین را نوعی  رنام  ،3هنری

        داند هماهنگی جامه  می ه  اه، آسایشمنظور ا اایش رهای متتل     هالی 

 Hansen ،1978 :5 ؛Henry ،2002 :292  ،66: 1392   نقل از سلطانی .) 

کرنش متقا رل  رین یرا ریایمدیری  ه  رنام  قب  تهری  سازمان ان، آمایش سرزمین، تنظیم 

نری  رر  هرهعوامل انسانی ه عوامل محیطی    نر  از منظور ایجاد سازمان سرزمینی مبت یرری  هی ف

کود ک  در داردو  اصول مصو ، از قری  ا راایش استهدادهای انسانی ه محیطی نامیده می

مراعی، ر رع عردال  اجت سرترش  صرادی، ف کریم  قرر  کارایی ه  رازدهی اقت یر  ه تح ه محرهم

سرطح ییوندهای اقتصادی درهن ه  رهن منطق  یرورداری از  تروازن در  ر هرادل ه  ای،  رقراری ت

 
1 Claudius-Petit 
2  Philippe Lamoure 
3 Henry 
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هردا   سرب  را ا ضری متنا کرار ری ارا ظرام  مهقول توسه  ه ر اه در مناق  جغرا یایی ه ایجاد ن

شرم مرتوسه  یایدار در جه  دستیا ی    د فرام  ر سررزمین  سره   مردت تو رد دایاندازهای  لند

 (.29: 1383ریای کشور، ه  رنام   سازمان مدیری 

ضرا ه  هالی    سران،   سرانقورکلی، منظور از آمایش سرزمین تنظیم را ط   ین ان در  هرای ان

یردار ( ک    147: 1397 ضا اس   توکلی ه همکاران،  سره  یا عنوان اهرمی مهم  رای ارتقای تو

یردفاه  هرایترین هیافیمهم. ودکه  هبود کیفی  زندفی در نظر فر ت  می سررزمین، د مرایش  آ

مر  ریورد کل مشارکتی، نردی در  رنا نر ، هد م مردت، انهطا فرایا یرایری در ریای، ا ر   لند

نرافونتصمیم سرائل فو فری آن  ر  م مراعی،  فیری ه نگرش کی طری، اجت لر  محی هراد متت در ا 

 . (Stead ،2008اس    ینزمدر جه  دستیا ی    اهدا  توسه  سر اقتصادی، کالبدی ه سیاسی

 امنیتمفهوم -2-2

در لغ ، امنی  حال   راغ  از هرفون  تهدید یا حمل  ه یا آمادفی  رای رهیارهیی  ا هر 

 وزان امنی  را ازنظر لغوی در مقا ل  (.  اری38:1390کود  آکوری،تهدید ه حمل  تهری  می

ظر ماندل نیا امنی ، احساس آزادی زنا (.52: 1378کند   وزان، یطر ه رهایی از تردید  یان می

ل، داز ترس یا احساس ایمنی ک  ناظر  ر امنی  رهانی ه مادی اس ، تهری  کده اس   مان

1377 :44.) 

فیرد ه عنوان یک مفهوم عام تمامی کئونات ه ا هاد زندفی انسان را در  رمیهاژه امنی    

امنی  یک  (.235: 1393نیا،  ظحا  یورد قای نفس ه صیان  موجودی  انسان ییوند می

مفهوم دندهجهی اس  ه    همین دلیل در اره مهنای آن ایتال  زیادی هجود دارد. امنی  

فیری  قدان تهدید  ر ترین نیازهای  شر  وده اس  ه در مفهوم عینی آن اندازههمواره از  نیادی

ر تهدید  یشت ی من(. در نگرش سنتی    مبحث اWolfers ،1962 :150هاس   ضد ارزش

های اجتماعی نگر امرهز فرههک  در مطالهات انتقادی ه کلیدرحالی، نظامی مورد توج   وده

تنها از راه ا اار نظامی  لک  از قری  عوامل متتل  دیگری مانند عوامل محیطی، توانند ن می
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: 1393ان، ارمکاقتصادی، اجتماعی ه  سیاری عوامل دیگر مورد تهدید قرار فیرند  سرهر ه ه

29.) 

های حیاتی امنی  دارای تهاری  متتل  اس  اما جوهره کلی  این تهاری ، د اع از ارزش

یک کشور اس . حفاظ  از جان ه مال مردم، صیان  اقتصادی کشور ه حفظ استقالل سیاسی 

درهاقع امنی      (.75: 1373 هحیدی، کوندهای حیاتی یک سرزمین تلقی میعنوان ارزش  

رجی اس  ه نقط  حراس  از یک  رد، جامه ، مل  ه یک کشور در  را ر تهدیدهای یا نیمه

قورکلی مفهوم امنی  کامل احساس امنی  در  را ر انواع رهد.   کمار میمقا ل »تهدید«   

کود. احساس یطراتی ک  متوج  انسان ه مایملک هی در  ضاهای سکون  ه  هالی  اه می

متوج  حیات  از سیل ه زلال  ممکن اس  ناکی هایمانند آسیب بیهیق ات را ر یطر در امنی 

کود ه نیا یطرات ناکی از تهدیدات ه متاقرات اقتصادی، انسان ه یا  ضاهای  هالی  هی 

ره،  حث ایمنی در  را ر متاقرات قبیهی ه ازاین .فرددی اجتماعی،  رهنگی، سیاسی ه نظام

 مهندسین مشاهر مآ ،  آیند.حسا  میومی امنی    عمم غیرقبیهی اجاایی از  حث ه مفهو

1394 :6 .) 

 رابطه آمایش سرزمین و امنیت-2-3

های آمایش اس  ک     را ط   ین انسان،  ضا ه  هالی ، س  مؤلف  اساسی در تدهین قرم

ای در منطق  قا ل اجرا نیس ،  دهن امنی  هیچ  رنام  انجامد.ثبی  ه یایداری توسه  میت

 نیها در فره تأمریای  رای توسه  ه مانند آنفااری، قرمیی اقتصادی آن، سرمای  اکوک

های اصولی ه یایدار جامه  اس  امنی  اس . درهاقع امنی  در زمره اهدا  ه منا ع ه ارزش

امنیتی یایدار اس  ک  در قول زمان  تواند ، ا توج     مفهوم یایداری(.  98: 1372زاده،  سی 

ها وار  ماند ه در مقا ل تهدیدها  تواند یود را حفظ کند. قدرت استفاده از  رص ستا ثا   ه

در مقا ل تهدیدها را داکت   اکد ه دارای راهبردی همیشگی در مقا ل مقطهی  اکد. از این 

مدت،  لک  در یرهس  منظر سرزمینی از امنی  یایدار  ریوردار یواهد  ود ک  ن   قط در کوتاه
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ی ه  رهنگی را داکت  ت توانایی یاستگویی    نیازهای متتل  اقتصادی، اجتماعمدندزمانی  ل

(.  نا راین امنی  31-57: 1390زاده ه کرمی،    نقل از عباس 13: 1394ردی،  اکد.  کاهو

های دایلی یطرناك ه تهدیدهای یایدار زمانی قا ل حصول اس  ک  در  ازه  لندمدت، آسیب

 ، انسجام دایلی ه رژیم سیاسی را تهدید نکند.ضیاریارجی کدید، تمامی  

منظور محیطی   دهی اقتصادی، اجتماعی،  رهنگی ه زیس از سویی آمایش سرزمین، سازمان

ریای اس  ک  توسه  را  ا امنی  ه د اع ای مطلو  اس . همچنین نوعی  رنام تحق  آینده

کند ک  در آن امنی  ه توسه  میی ر دهد ه راهکارهایی را  رای توسه  مناق  مهییوند می

ند. درهاقع این امر از قری  توزیع  هین  جمهی  ه  هالی  در یهن  الزم ه ملاهم یکدیگر

ها، ای ک  هریک از این مناق  متناسب  ا قا لی فون یایر یواهد  ود.   جغرا یایی امکان

های ز قی  مناسبی از  هالی ا ن،ها ه تهدیدات مر وط    امنی  ه د اع در آنیازها، محدهدی 

، اجتماعی،  رهنگی، نظامی ه امنیتی  ریوردار  وده ه امکان رکد مادی ه مهنوی را اقتصادی

 (.32ه  13: 1380آهرد  عندلیب،  رای ساکنان  راهم می

  اس ، آمایش سرزمین  ا اتتاذ یناینک   نیان توسه  هر سرزمینی ام نا راین،  ا توج     

های درس ، در جه  ر ع تهدیدات متتل  قبیهی، اقتصادی، ندان  ه سیاس کمهوتدا یر 

 .کنداجتماعی ه  رهنگی، سیاسی ه نظامی فام  رداکت  ه امنی  سرزمین را  راهم می

 پیشینه پژوهش-2-4

در ( 1395در را ط   ا موضوع یاههش، مطالهات متهددی صورت فر ت  اس . قر انی  

هری استان مازندران  ا رهیکرد آمایش د اعی یردایت  اس . در ک ک    تحلیل کبیاههش یود 

ترین های نادیکه همچنین رهش  ندی کهرهاهای رتب فرسیون، مدلاین تحقی  از مدل ر

 یرفااریفیری ترکیب یطی هزنی استفاده کده اس . نتایج حاکی از تأثهمسایگی ه تصمیم

اس . در یایان تهدیدهای  ها  ودهونتگاهسکر کبک  ارتباقی ه نادیکی    دریا  ر استقرا

لرزه، سیل،  رسایش ه توان تهدیداتی دون زمیناس  ک  می رهی استان کناسایی کدهییش
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های ارتباقی ه لغاش در  ین عوامل قبیهی ه تمرکا کدید یطوط انتقال نیره، تمرکا کدید راه

در یاههشی دیگر ک  توسط (. 1395 ی،انقر آهن ه تمرکا کدید نقاط رهستایی را نام  رد  راه

 رهی استان البرز یردایت     ررسی تهدیدهای ییش ( انجام کده1395تحی ه همکارانش   

های استان  ا استفاده از مطالهات کده اس . در این تحقی  تهدیدهای متتل  متوج  کهرستان

ل هیکور ه نظر کارکناسان مدز اند ه  ا استفاده اای فردآهری کدهاسنادی، ییمایشی ه مصاحب 

اس . درنهای  نتایج نمایانگر تمرکا  ها از قری  آنترهیی کانون کدهدهی کایصاقدام    هزن

تهدیدهای سیاسی، امنیتی ه د اعی در کهرستان کرج    دلیل تجمع یدمات ه امکانات ه 

مدیری ه (. 1395ده اس    تحی ه همکاران، های متتل  استان در این کهرستان  ودسترسی

آمایش  در غیرعامل یدا ند سازامنی  هایای    تبیین کایصدر مقال  1392همکاران در سال 

 مطاله  اس  ه  رای تحلیلی– توصیفی مورد استفاده در این یاههش  رهش یردازد.سرزمین می

ه  ( spssاز استفاده ه کمی  ییمایش رهش از اسنادی مطاله   ر تحقی ، ا اهن موضوع دقی 

     مناسب،  یا یمکان ک  دهدمی نشان تحقی  نتایج اس .  مصاحب ( استفاده کده کیفی

  عوامل ترینمهم از قبیهی عوارض از استفاده  ا کشورها تجار  از سازی، استفادهمقاهم

 (.1392اس   مدیری ه همکاران،  سرزمین آمایش در غیرعامل یدا ند سازامنی 

ترین ترین ه مهم( در تحقیقی    کناسایی اصلی1392جمشید  اشکفه این، سهیدی  عالهه  ر

تحلیلی  هره -ها از رهش توصیفیآن ،اند. در این مقال مسائل آمایش د اعی ه امنیتی استان یردایت 

اقالعات  ای، مشاهدات میدانی ه سیستمها از منا ع کتا تان اند ه جه  فردآهری داده رده

های یایین  ودن تراکم جمهیتی در کهرستاننهای  مسائل اصلی را ر اند. دهردک جغرا یایی استفاده

ای  ودن استان، استان، حاکی  مرزی، نداکتن عم  سرزمینی مناسب، یایین  ودن میاان رکد جمهی 

اند  سهیدی ه هجود موانع  ر سر راه ارتباقات ه ییوند مناق  مرزی ه غیره کناسایی کرده

 (.  1392جمشید، کفاش
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 شناسيروش-3

یاههش حاضر  ا اتکا  ر راهبرد استقرایی سهی در ییشبرد  رآیند یاههش دارد. این یاههش    

توصیفی  -کار، یاههشی تحلیلی های کار ردی ه از نظر ماهی  ه رهشلحاظ هد  از نوع یاههش

   .های کمی ه کیفی  رای انجام آن استفاده کده اس  وده ک  همامان از رهش

های اهلی   ا های اهلی  ه ثانوی ، توأمان استفاده کده اس . دادهها از دادهداده   فردآهریهج

ها ه نهادهای مر وط    حیط  یاههش ه مصاحب   ا یبرفان  اساتید، کارکناسان مراجه     سازمان

ه  هانام انیای ها، مقاالت،ها، کتا آرکیو های ثانوی  از قری  مطاله  اسناد،ه متتصصان( ه داده

های مهتبر ییرامون موضوع یاههش حاصل فردید. در این یاههش در ده مرحل  اقدام    سای 

صورت مصاحب   از صصان   مصاحب   ا متتصصان کده اس ؛ در مرحل  اهل، مصاحب   ا متت

   هر   جهنیا ت ( ه  هد مند ه  ا رهش فلول   ر ی انجام کده اس .  دین ترتیب ک   ا مرا سایتار

کارکناس سؤاالت مطرم کده ه هر کارکناس، کارکناس  هدی را  رای مصاحب  مهر ی کرده اس  

کوندفان تا رسیدن    مرحل  اکباع تا یاههشگر    مرحل  اکباع نظری  رسد. جامه  آماری مصاحب 

ن فانفر از یبرفان استانی  وده اس . در مرحل  دهم نیا مصاحب   ا یبر 15در این یاههش 

 صورت مصاحب   ست   یرسشنام  سایتاریا ت ( صورت فر ت  اس .  

های ارزیا ی ، ماتریس( SWOT) های سوات ها در این یاههش از تکنیکمنظور تحلیل داده  

استفاده کده  QSPMه ماتریس  ( AHP)  مراتبی(، تحلیل سلسل IEFEعوامل دایلی ه یارجی  

مع در ارتباط  ا یک محصول جدید،  ناهری، جاه مند ، تفکری نظامSWOTاس . رهیکرد 

صورت یک رهش کارآمد در ک     (Weihrich ،1982 :55ریای  وده  مدیری  یا  رنام 

یا ی    های یک یرهژه جه  دستا ه اهلوی هریای راهبردی  رای کناسایی یتانسیل رنام 

(. در تحلیل سوات نقاط قوت ه Buta ،2007 :239فیرد  توسه  مورد استفاده قرار می راهبردهای

: 2010ه همکاران،  Harfstها ه تهدیدات عوامل یارجی  وده  ضه  عوامل دایلی ه  رص 

     منظور سنجش هضهی  ه تدهین راهبردها  رای هدای  ه کنترل سیستم استفاده ( ک    103

عوامل را  ا  دهدیمه    تحلیلگران اجاز SWOT، گرید عبارت (.   3: 1385کوند  فلکار، می
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ها، تهدیدات( در را ط   ا یک موضوع  های درهنی  قوت، ضه ( ه یا یارجی   رص عنوان

ها ه تهدیدات  ا نقاط قوت ها را قادر    مقایس   رص آن بیترت نیا کند ه    ی ندمشتص قبق 

 (.  185: 2004ه همکاران،  Shresthaسازد  ه ضه  می

ها ه ها در فام اهل،    نگارش نقاط قوت ه ضه  ه  رص دادهل لی دین ترتیب جه  تح

یردایت  کد. امنیتی استان مازندران در قالب جدهل سوات -تهدیدهای مر وط    آمایش د اعی

نیا اکاره کد این مهم  از قری  مصاحب   ا یبرفان انجام کده اس . در مرحل   قور ک  در  االهمان

ه تهدید، از محل تالقی هریک  از عوامل قوت، ضه ،  رص ک ی کردن هر  هرس  هد یس از 

،  S ،Wهای مر وط    یود،  ر اساس  ررسی ه ترکیب یارامترهای ها در سلولها ه نوکتن آناز آن

O ،T  دهار راهبرد تهاجمی SO) رقا تی ، ST) کاران  ، محا ظ WO)  ه تدا هی WT ) حاصل

راهبردی،  فیری(. سپس  رای تهیین موقهی  ه تصمیم256: 1386فردید  کر اسی ه همکاران، 

 این کد.    لیهتحل یهای ارزیا ی عوامل دایلی ه یارجی تجانتایج سوات  ا استفاده از ماتریس

ها ه تهدیدات یارجی ه  رص  1ترتیب ک  نقاط ضه  ه قوت دایلی در ماتریس عوامل دایلی

 د.دنهتحلیل کتجای  2در ماتریس عوامل یارجی

ها،    هر یک از عوامل راهبردی  قوت، ضه ،  رص  ه تهدید( ده در هر کدام از این ماتریس

کود. ا تدا در ستون اهل،    هر عامل  ا توج     اثرفااری ه اهمی  نوع امتیاز ایتصاص داده می

یس ترماای ک  جمع  اهزان عوامل در هر فون کود،   تئوریک آن هزنی  ین صفر تا یک داده می

میاان اثرفااری  ارزیا ی عوامل دایلی ه یارجی(  را ر یک کود. سپس در ستونی دیگر  رحسب 

ثیرفااری در محدهده مورد مطاله (،    أد  تحقی   میاان تعوامل در ه ه جاا ی  هریک از

    یکادتوج  این اس  ک  امتیاز نکود. نکت  قا لمیها،  امتیازی از یک تا دهار داده هرکدام آن

دهد ه امتیاز نادیک    دهار تر آن را نشان میعمی  رییک    عوامل منفی، یهنی ضه  ه تهدید، تأث

ضر  ده ستونِ سازد. حاصلتر آن را نمایان میجدی ری   عوامل مثب ، یهنی  رص  ه قوت، تأث

نهایی در ن هزکود. افر جمع ستون امتیاز ه هزن عوامل در ستونی    نام هزن نهایی نوکت  می

 
1 Internal Factor Evaluation 
2 External Factor Evaluation 
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های کدیدتر عوامل منفی ه محدهدی  یرفااریدهنده تأث اکد، نشان 2.5هریک از عوامل کمتر از 

حوزه در راستای تحقی  اس  ه  الهکس ک   ا توج     تقاقع امتیازهای هر یک از ده دست  از 

 (.42: 1390،  قدمی ه همکاران کوددریور نشان داده می راهبردعوامل، در نمودار مر وق  نوع 

منظور تشکیل ماتریس ارزیا ی عوامل دایلی ه یارجی ا تدا  ا استفاده از نظر در این یاههش   

مراتبی اس ، ضریب هزنی مهینی    ک  مر وط    تحلیل سلسل  expert choiceا اار یبرفان ه نرم

تحلیل . حاصل کد( 0.1تر از هریک از عوامل ایتصاص داده کد  نسب  سازفاری عددی کم

فیری دند کایص  اس  ک  در های تصمیمرهش نیترکده(  یکی از کنایت AHPمراتبی  سلسل 

(. در این رهش انجام Saaty ،2008اس   های متتل  کار ردی مورد استقبال قرار فر ت  حوزه

 قوریک  تمامی مهیارها نسب     تمام های زهجی در هر سطح،  ین ده مهیار متتل   مقایس 

صر سطح  االیی ارزیا ی کوند، صورت یایر  . در رهش مقایس  زهجی، اهمی  نسبی ناع

 رای ( 1CRی  رسپس نسب  سازفا. کوند تش تقسیم می 9مهیارها، در یک مقایس  ییوست ،    

 0.1یایرد. در صورتی ک  نسب  ماکور کمتر از های زهجی، صورت میهای مقایس ماتریس تمامی

(. در فام 48: 1395زاده ه همکاران،  فاا ی قبول  ودن مقایسات زهجی اس قا ل دهدهن اکد، نشان

از یرسشنام   قور ک  ففت  کدامل راهبردی همانیا ی    امتیاز هرکدام از عودهم نیا  رای دست

استفاده کد،  دین ترتیب ک  از فرهه یبرفان یواست  کد ک     هرکدام از عوامل امتیاز  ا ت یسایتار

 کده امتیاز هر عامل مشتص کد.سپس  ا در نظر فر تن  یشترین  راهانی حاصل د،هند

ها،  امتیاز نهایی ه از مجموع امتیازهای قور ک  اکاره کد، از ضر  امتیاز عوامل در هزن آنهمان

های ارزیا ی عوامل دایلی ه یارجی استتراج کد. در نهایی در هر ماتریس، نمرات کلی ماتریس

   های ماتریس عوامل دایلی ه یارجی،  نوع ر نمودار متقاقع حاصل از  امتیازد هدمرحل   

های ارزیا ی عوامل دایلی های متناسب  ا یاههش حاصل فردید. درنهای  یرهجی ماتریسراهبرد

 ندی ( جه  اهلوی QSPMریای راهبردی  ه یارجی  ا استفاده از ماتریس کمی  رنام 

در سطرها نام عوامل ه در ستون اهل  QSPMر فر ت  کد. در ماتریس کا راهبردهای ییشنهادی  

 
1 Consistency Ratio 
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ارزیا ی عوامل دایلی ه یارجی(  رای هر یک از عوامل  یهاسیهای نهایی  ایاکده از ماترهزن

کود. در زیرمجموع  میهای  هدی نام هر یک از راهبردهای منتتب ثب  کود. در ستونمینوکت  

هی هر عامل راهبردی، میاان جاا ی  ه اثرفااری راهبرد مر وق  نسب   ررههر ستون  هر راهبرد( 

 راهبردجاا ی  ه اثرفااری متیاز صفر حداقلکود. ا   هر عامل،  ا امتیاز صفر تا دهار درج می

دهد. جاا ی  را نشان میاهبردی اس  ه امتیاز دهار حداکثرموردنظر در را ط   ا عامل ر

ی ستون هزن نهایی عامل ه میاان جاا ی  راهبرد در را ط   ا عامل، هنی ضر  این ده ستون،حاصل

نهایی،  ا توج     ستون هزن  راهبردکود. جمع امتیازهای هر درج می راهبرددر ستون هزن نهایی 

: 1390دهد  قدمی ه همکاران، میاهمی  ه اهلوی  هر راهبرد را در راستای اهدا  تحقی  نشان 

43-44). 

 لعاتيطام نمونه-4

 ویژگي عمومي استان مازندران-4-1

درج  ه  50دقیق  عرض کمالی ه  58درج  ه  36دقیق  تا  46درج   ه  35استان مازندران  ین 

النهار فرینویچ قرار دارد. این استان    لحاظ دقیق  قول کرقی از نص  10درج  ه  54دقیق  تا  34

های البرز، تهران ه سمنان، در جنو   ا استان ر،یامرزهای دایلی در سرتاسر کمال یود  ا دریای 

کشور در  5 اکد ه  ا توج     هجود جوار میدر غر   ا فیالن ه در کرق نیا  ا استان فلستان هم

استانی مرزی محسو  نمود. ترکمنستان در کرق دریای  ینوعتوان استان را   حوزه این دریا می

همسای  یارجی استان مازندران  نیترکیهوایی( ناد -دریایی -مازندران    لحاظ  هد  اصل   زمینی

فردد. جمهوری آذر ایجان در غر  این دریا، جمهوری قااقستان در کرق ه کمال ه محسو  می

همسایگان  نیترکیجمهوری  دراتیو رهسی  در کمال غر  ه غر  دریای مازندران    ترتیب ناد

درصد از  1.46، لومترمر عیک 23756.4مساحتی حدهد ا   یارجی مازندران هستند. استان مازندران

 رد را    یود ایتصاص داده اس   احمدیام 18ه از این نظر رتب   ردیفیم مساح  کشور را در ر

 3283582از جمهیتی مهادل  1395(. از نظر جمهیتی نیا قب  سرکماری سال 76: 1398ه سیال ی، 

 سرکماری عمومی  دهدتشکیل میجمهی  کشور را ز ا درصد 4.1نفر  ریوردار  وده ک  حدهد 

، این استان 1395(. همچنین  ر اساس آیرین تقسیمات کشوری در سال 1395نفوس ه مسکن، 
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 اکد  سرکماری عمومی نفوس ه دهستان می 131 تش ه  37کهر،  58کهرستان،  22دارای 

دهستان ه  15 تش ه  6تن اکد ساری   ا استان، کهرستان هایکهرستان(. در  ین 1395مسکن، 

 کنند. ر نقش سیاسی را در منطق  ایفا میدهستان  یشت 13 تش ه  6کهرستان  ا ل  ا 

 

 

 

 

 

 

  

 موقعیت سیاسی استان مازندران در سطح ملی و فراملی .1شماره  شکل

 ها یافته-5

جه   QSPM ه SWOT تحلیلهتجای  ،کده یآهرهای اهلی  ه ثانوی  جمع ر اساس داده

تحلیل نتایج ه تهیین هارائ  راهبردهای  هین  امنیتی ه د اعی استان مازندران از قری  تجای 

های زیر آهرده ک از  تشها در هریتحلیلهانجام کد. نتایج حاصل از این تجای  ها یاهلو

 کده اس :

 ماتریس ارزیابي عوامل داخلي-5-1

  ترتیب انتتا  ه مورد  ررسی قرار فر تند   ملعا 27ه  30 ا توج     نقاط قوت ه ضه ، 

ه  0.031تا  0.006کده    عوامل،  رای نقاط قوت  ین (. هزن ایتصاص داده1کماره   جدهل
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ه  0.042تا  0.012کده  رای نقاط ضه   ین  داده ه هزن ایتصاص 4ه 3ها  ین امتیاز آن

اندازهای  دیع از منظر از دشمی ار ریورد»، تهیین کد. در نقاط قوت 2ه 1ها  ین امتیاز آن

ه « ..(.انبوه ه  یهاها، سدها، جنگل، رهدیان هحشاتیها، یناهگاه ح تاال  ژئوتوریسم

    ها راترتیب  یشترین ه کمترین هزن «   از نیمی از جامه  در سن  هالی قرارفیری  یش »

 شیراتع    دلیل درای  م ه هاتتریب جنگل» عاملاند. در نقاط ضه  نیا یود ایتصاص داده

انداز ضهی   ودن دشم«  یشترین ه عامل »رهی  دو  ه غیرهه  رداک   ی دام، قاداق ازحد

کمترین هزن  («های اییردر سال 2هری کمتر از های  لندمدت  میاان  ارجمهیتی استان در ا  

  2.5( کمتر از عدد 2.353دار عوامل یارجی  اند. امتیاز هزنرا نسب     سایر عوامل داکت 

 ها غلب  دارند.ها  ر قوتاس  ه این  دان مهنی اس  ک  ضه 

 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی .1شماره جدول 

امتیاز 

 داروزن

امتیاز وضع 

 وزن موجود
 عوامل نقاط قوت

 1s های دائمی ه  صلی متهدد در استانهجود رهدیان  0.018 3 0.054

 2s های آ ر تیاستان از یوکش فیاهی غنی ه جلگ  ی ریوردار 0.017 3 0.051

 3s های آ  زیرزمینی غنی  ا کیفی  مناسب ریورداری استان از سفره 0.016 3 0.048

 4s میلیمتر در سال  631یراکندفی مناسب ه میانگین  ارش سالیان   0.027 4 0.108

 5s یهجود یاك غنی ه حاصلتیا ه کرایط مناسب محیط 0.023 4 0.092

 6s هجود مهادن متنوع ه ذیایر کا ی 0.016 3 0.048

0.028 2 0.014 
های آ ی  جاری یا ساکن( ه یشکی وع هسیع اکوسیستمی کامل اکوسیستمتن

  جنگلی ه مرتهی(
7s 

0.124 4 0.031 
ها، یناهگاه ی  دیع از منظر ژئوتوریسم  تاال اندازها ریورداری از دشم

 های انبوه ه ..(ها، سدها، جنگلحیات هحش، رهیان 
8s 

 9s کیلومتر 338هجود سواحل  کر    قول  0.023 4 0.092

 10s هحدت ه انسجام  قومی، زیانی ه ماهبی 0.009 3 0.027

 11s سوادی در استان    هیاه در نقاط کهرینرخ  االی  ا 0.009 3 0.027

 12s هجود سرمای  اجتماعی  اال در استان 0.014 3 0.042

0.024 3 0.008 
های کشور از نرخ  االی امید    زندفی در استان مازندران نسب     کل استان

 تا    حال 65سال 
13s 

 14s ن جمهی  ه نبود یدیده نتس  کهری در استانزتوزیع متوا 0.022 4 0.088

 15s سیر صهودی کایص توسه  انسانی قی ده  اییر 0.017 3 0.051

 16s هند ا اایشی مهاجریایری استان مازندرانر 0.008 3 0.024



 ....و ماتریس  SWOTریزی راهبردی دفاعي و امنیتي آمایش سرزمین با استفاده از تکنیک برنامه                     72 

 17s سیر صهودی مشارک  اجتماعی زنان 0.007 3 0.021

 18s الب نهادهای مردمیرك در قتمایل مردم استان    کار مشت 0.009 3 0.027

 19s قرارفیری  یش از نیمی از جامه  در سن  هالی  0.006 3 0.018

 20s های اجراییکاغل در دستگاه تتصصی کدن نیرههای 0.011 3 0.033

 21s هجود منطق  هیاه اقتصادی امیرآ اد 0.023 4 0.092

 22s هجود  نادر مهم نکا، نوکهر ه امیرآ اد در استان 0.019 3 0.057

 23s ها ستگی کم تحوالت اقتصادی استان    درآمد نف  0.008 3 0.024

 24s ساری، نوکهر ه رامسر  ریورداری استان از س   رهدفاه 0.013 3 0.039

 25s هجود  مرز دریایی ه همسایگی  ا کشورهای حاکی  دریای یار 0.021 4 0.084

 26s توزیع متوازن مراکا سکونتگاهی ه یدمات 0.017 3 0.051

0.027 3 0.009 
کمال ه راه  –راه ارتباقی یراسان، فیالن ه سمنان، آزادراه تهران هجود س 

 اهینق -ارتباقی تنکا ن
27s 

 28s  رقراری امنی  نظامی در استان 0.03 4 0.12

0.045 3 0.015 

انند قانون حفاظ  دریا هجود قوانین متتل  در را ط   ا حفظ محیط زیس  م

های  ارگ، الیح  مجازات صید غیرقانونی، قانون حفاظ  از منا ع ه رهدیان 

 آ ای ه ...

29s 

0.054 3 0.018 
مند    حفظ محیط ها( عالق  NGOتی  سمن ها ه های غیردهلحضور فرهه

 زیس 
30s 

متیاز ا

 داروزن

امتیاز وضع 

 موجود
 عوامل نقاط ضعف وزن

0.042 1 0.042 
ها ه مراتع    دلیل درای  یش از حد دام، قاداق ه  رداک  تتریب جنگل

 رهی  دو  ه ... ی
w 1 

   w 2 اایش جمهی  ه مهاجرتتغییر کار ری اراضی زراعی ناکی از ا  0.031 1 0.031

 w 3 تتریب سواحل دریای مازندران 0.039 1 0.039

0.026 1 0.026 
های مسکونی، یدماتی ه صنهتی؛ ه تتلی  آلودفی یاك ناکی از تتلی  یسا 

 یسماندهای جامد
w 4 

 w 5 آلودفی منا ع آ ی 0.038 1 0.038

 w 6 رستانی، کاریانجات ه مواد زائد جامدهای کهری،  یماد ع نامناسب  اضال  0.018 2 0.036

 w 7 های متهدد ه  هره  رداری  یش از حد از منا ع زیرزمینیحفر داه 0.013 2 0.026

 w 8 کاهش متوسط  هد یانوار در استان 0.011 2 0.022

 w 9 جنسی ه ره    ییری فااکتن جمهی  استان-تغییرات هرم سنی 0.014 2 0.028

0.022 2 0.011 
های عمومی استان ها در دادفاههای مرتبط  ا ناهنجاریکد  ااینده یرهندهر

 مازندران ه هجود  یماری اجتماعی در استان    صورت جدی
w 10 

 w 11 سریرس های  یا اایش قالق ه یانواده 0.016 2 0.032

 w 12 عدم رضای  عمومی مردم استان از  ورهکراسی حاکم 0.014 2 0.028

0.016 2 0.008 
های مدرن  ماهواره ه اینترن ( ه استحال   رهنگ  یگان  ایجاد کده از رسان 

  رهنگی ایجاد کده توسط آن
w 13 

 w 14 ناکارآمدی نهادهای  رهنگی استان 0.008 2 0.016
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 w 15 فسس   رهنگی میان نسل جدید استان  ا نسل ییش از یود 0.006 2 0.012

0.006 2 0.003 
های اییر های دهرتر  در سالانداز جمهیتی استان در ا   ودن دشمضهی 

 رسیده اس ( 2میاان  ارهری کل استان    کمتر از 
w 16 

 w 17 ا اایش  اصل  قبقاتی میان مردم 0.014 2 0.028

 w 18 هیاه غر  استان دهفانگی سیاسی در استان   0.022 1 0.022

0.022 1 0.022 
ارآمدی دهل  جه  حل مشکالت    دلیل اعتمادی مردم نسب     ک ی

 های اجتماعیا اایش ناهنجاری
w 19 

0.025 1 0.025 
عدم توسه  صنه  در استان در جه  ر ع نیازهای  تش کشاهرزی ه تغییر 

 سایتار سنتی استان
w 20 

 w 21 تفرق سیاسی در استان 0.011 2 0.022

 w 22 شینبود یکپاردگی سیاستی  تشی ه  را ت 0.012 2 0.024

 w 23 های اجتماعیها ه ناهنجاریا اایش  اهکاری 0.016 2 0.032

 w 24 کمبود صنایع تبدیلی ه تکمیلی در  تش کشاهرزی 0.034 1 0.034

0.036 2 0.018 

 های کشاهرزی ه مسکونی ه از  ین ر تن ککا  ا اایش قیم   ین زمین

سازهای هدلیل سای  بیهی  ا ارزش استان   های کشاهرزی ه منا ع قزمین

 هیالیی در آنها

w 25 

 w 26 های استاننرخ  یکاری  اال در اکثر کهرستان 0.038 1 0.038

0.03 2 0.015 
های رهستا    کهر ه رهی  جمهی  کهرها    هاسط  مهاجرتتوسه   ی

 رهی  ه یراکنده سطوم کهرهافسترش  ی
w 27 

 مجموع 1  2.353

 

 مل خارجيماتریس ارزیابي عوا-5-3

             دیدها، مورد ارزیا ی قرار فر تندها ه تهعوامل یارجی  ا استفاده از  رص 

عنوان تهدید انتتا  عامل    15عنوان  رص  ه عامل    12(.  ر این اساس 2کماره   جدهل

ه نقاط  0.067تا  0.01ها در هضع موجود، هزنی  ین کدند. عوامل  رص   رحسب اهمی  آن

ها نیا  ا توج     سطح اهمیتشان، فیرند. امتیاز آنرا در ر می 0.075تا   0.013هزنی  ین ضه  

های ایتصاص  اکد.  ر اساس هزنمی 2ه  1ه عوامل تهدید  4ه  3 رای عوامل  رص   ین 

های  هالی  ن یظر ی   االی اقتصادی استان درزم» عاملها، کده    هر عامل؛ از  رص داده

در  ین تهدیدها،  از هزن  االیی  ریوردار  وده؛ ه «غیرهغداری، دامپرهری، کیالت ه زراعی،  ا

از اهمی   «رهی ها ه ککارهای  ییطر از  ین ر تن تنوع زیستی در ادام  تتریب جنگل» عامل



 ....و ماتریس  SWOTریزی راهبردی دفاعي و امنیتي آمایش سرزمین با استفاده از تکنیک برنامه                     74 

دار اند. نتایج ماتریس ارزیا ی عوامل یارجی  یانگر کمتر  ودن امتیاز هزن وده  االیی  ریوردار

 وده ه ارجحی  تهدیدها نسب     عوامل  رص   2.5( نسب     عدد 2.316امل یارجی  عو

 در ارائ  راهبردها دارد.

 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی .2شماره جدول 

 امتیاز

 داروزن

 امتیاز

 وضع

 موجود

 عوامل فرصت ها وزن

0.105 3 0.035 
اکتغال ه ا اایش صادرات   رداری از توان  القوه مهدنی استان در جه  تولید هره

    کشورهای یارجی
O 1 

0.256 4 0.064 

سواحل زیبا ه داکتن  قا لی  فردکگری در استان  ا توج      ریورداری استان

جاذ   قبیهی،  3000 رد در  تش اکوتوریسم ه دارا  ودن  یش از قبیه  منحصر  

 تاریتی،  رهنگی ه هرزکی

O 2 

 O 3 های اجتماعی دایلی  رای تقوی   رهنگ  ومیکبک امکان تقوی   0.014 3 0.042

0.039 3 0.013 
   هایای ه سای های ماهوارهتلویایون ملی، کبک  هایامکان تقوی   رنام 

 اسالمی در راستای  رهنگ  ومی-ایرانی
O 4 

0.03 3 0.01 
های  ین های نوین آموزکی در مدارس  رای کاهش ککا امکان استفاده از کیوه

 نسلی
O 5 

0.057 3 0.019 
  ها ه استهدادهای جمهی  جوان استان در راستای امکان استفاده از یتانسیل

 سازی اجتماعیسازی ه ظر ی  رهنگ
O 6 

0.048 3 0.016 
ه قانون  رنام  دهارم توسه   1400های جمهیتی قرم کده در ا   تأکید سیاس 

 مهی  استان مازندراناجتماعی  ر اندازه مناسب ه  هین  ج-اقتصادی
O 7 

0.051 3 0.017 
هرهد آثار مثب   رهنگی  یویایی، نشاط ه یاالیش  رهنگی(    استان    هاسط  

 حضور فردکگران دایلی ه یارجی
O 8 

0.268 4 0.067 
های زراعی،   اغداری، دامپرهری، ظر ی   االی اقتصادی استان در زمین   هالی 

 کیالت ه ...
O 9 

 O 10 المللیهنقلی  ینهای حملقا لی  اتصال    کبک  0.049 4 0.196

 O 11 جواری  ا تهران    عنوان درهازه تهامل دایلی  ا کشورهم 0.044 3 0.132

 O 12 موقهی  ژئویلیتیک استان 0.058 4 0.232
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 امتیاز

 داروزن

 امتیاز

 وضع

 موجود

 عوامل هاتهدید وزن

0.063 1 0.063 
های اصلی ه  رعی متهدد از استان  ا توج     عبور فسل دریطر هقوع زلال  

 منظوم  ه تحمیل یسارات فسترده انسانی ه قبیهی  ر استان
1T 

 2T رهی ها ه ککارهای  یدام  تتریب جنگلیطر از  ین ر تن تنوع زیستی در ا 0.075 1 0.075

0.094 2 0.047 

، ا اایش میاان  اضال  ه ج نف ثر از استتراهدید اکوسیستم دریای مازندران متأت

هنقل دریایی، ا اایش جمهی  ه تراکم در هاحد سطح کهرهای مواد زائد، حمل

اج، احداث  نادر ی سواحل توسط اموکوهساحلی، اثرات سای  سدها، کس 

 ...سیسات کالن ه.تجاری، نفتی ه تأ

3T 

0.057 1 0.057 
هرای قبیهری یه  ه جاذ  استفاده توریستی  دهن  رنام  ه  یش از حد از قب

 اسرتان
4T 

0.034 2 0.017 

سالمی ه سنتی جامه  استان ه القائات تفکر  یگان  ه احتمال استحال  اندیش  ا

دار کردن هحدت جامه  ه ایجاد زمین   رای تفرق ه جدایی ه تمامی  یدک 

 ارضی

5T 

0.044 2 0.022 

ل   ر قلمره ه  ضای کشور احتمال از دس  ر تن ح  ه توان کنترل ه مراقب  ده

های اجتماعی ه حوزه  رهنگی آن    دلیل تضهی  حاکمی  نظام از قری  کبک 

 غر ی

6T 

 7T هاتهاجم  رهنگی ه احتمال از  ین ر تن آدا ، رسوم، اد یات ه ارزش 0.014 2 0.028

0.066 2 0.033 

ا ط ا اایش جمهی  کهرنشین استان    نسب  جمهی  رهستایی ه کم کدن ره

دهره    دهره در جوامع کهری ه کم کدن نظارت اجتماعی مستقیم ه ا اایش 

  ساد ه  حشا

8T 

 9T عدم هجود  رهنگ اعتراض صحیح 0.013 2 0.026

0.048 2 0.024 
ی ه نحوه همکاری نهادها ه ریای ه هماهنگی مناسب در امور  رهنگنبود  رنام 

 های متتل  در این یصوص در سطح ملیدستگاه
10T 

0.086 2 0.043 

یانواده  ها در استان ه احتمال درفیر کدن ا راد  اهکار هرهند ا ااینده  ناهنجاری

      های دهل  ه نارضایتی نسب      رهکراسی اداری ه آنان  ا سیاس 

 محکومی  های صادره ه در نهای  متالف   ا دهل   سیاس (

11T 

 12T ای در یصوص فسترش ه  هبود کبک  ریلی استانری قدان  ودج  ه  رنام  0.023 2 0.046

 13T نارسایی  ازار محصوالت کشاهرزی در مقیاس ملی 0.056 1 0.056

 14T ای در اکتغال ه  یکاریعدم تهادل های ناحی  0.069 1 0.069

 15T توزیع ناعادالن  یدمات ه  هالی  در غر  ه جنو  استان 0.034 2 0.068

 مجموع 1  2.316
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 راهبردهای سوات-5-4

ترین عوامل دایلی ه یارجی ه کناسایی رها ط موجود  ین یس از انتتا  ه ارزیا ی مهم

قور مؤثر در    تواندیتهی  کده ک  م SWOTهتحلیل ها، دهار نوع راهبرد از قری  تجای آن

نقاط قوت ه  عنوان مثال، هجود رها ط قوی  ین رقراری امنی  استان مورد توج  قرار فیرد.   

هضهی  یو ی را  رای توسه  د اعی ه امنیتی استان نشان دهد ه  تواندی( مSOها   رص 

های تهاجمی را ممکن کند. از قر  دیگر، تهامل کدید  ین نقاط ضه  ه راهبرداستفاده از 

 عنوان یک هشدار ه توصی   القوه  رای استفاده از راهبردهای د اعیتواند   ( میWTتهدید  

تواند ( میSTدر نظر فر ت  کود. عالهه  ر این، رها ط مستحکم  ین نقاط قوت ه تهدید  

یایان، تهامل قوی  ین نقاط ضه  ه  در ه یایر کندهبردهای متنوع را امکاناستفاده از را

عنوان راهبردهایی در جه  یوکش نقاط ضه  مورد  ررسی قرار تواند   ( میWOها   رص 

 .آمده اس  3کماره ن مرحل  در جدهل فیرد. نتایج ای

 SWOT راهبردهای امنیتی و دفاعی استان مازندران با استفاده از تحلیل . 3شماره  جدول

 راهبردها نوع راهبرد

 یراهبردها

 یتهاجم

 SO) 

 -2؛ قبیهی ه زیستی استان یهالیریای در جه  تقوی  ه توسه  فردکگری  ا استفاده از یتانس رنام  -1

 یهایایری استان  ا تأکید  ر توسه  اقتصاد محلی ه حمای  از مشاغل  ومی در  تشریای  رای رقا    رنام

فیری تکمیلی در استان  ا  هره-ه تبدیلی اسیمقحمای  از صنایع کودک -3؛ ییرهرکشاهرزی، کیالت ه دام

های تجاری  ا جاد همکاریاقتصادی ه ای یهافااری در  تشسرمای  -4؛ های اجتماعی موجوداز سرمای 

 یاحامی اقتصاد ه جامه  کبک  یحرک     سم  سایتار  ضایی دندمرکا -5؛ کشورهای حوزه دریای یار

راهبردهای 

اقتضایي 

(ST) 

 ء رنام  ارتقا  -2؛ هرسوم محلیریای در جه  تحکیم ه تقوی  هوی   ومی ه حفظ آدا  رنام   -1

قبیهی  یهاریای در جه  مقا ل   ا  حران رنام  -3؛ دایی از دهل مشارک   ین مردم ه دهل  ه تمرکاز

ارتقای نرخ اکتغال   -4؛ رعاملیمردمی موجود ه رعای  اصول یدا ند غ یاستان  ا تأکید  ر  هالی  نهادها

 استان قبیهی، صنهتی ه انسانی یها یفیری  هین  از ظر استان  ا  هره

راهبردهای 

 تدافعي

 WT) 

 -2؛ های عمومی ه مدرنهای رسان فسترش  رهنگ اصیل ه  ومی  ا تأکید  ر تقوی  ظر ی  نشر ه -1

 -3؛ اصیل ه  ومی ریای در راستای احیای ییوند میان نسل جدید ه قدیم ه حفظ هوی  ه  رهنگ رنام 

 دایلیدستاهردهای  های جهانی  ا تأکید  ر صنایع هتحکیم موقهی  ژئویولوتیک استان ه اتصال    کبک 
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راهبردهای 

 تدافعي

 WT) 

؛ یاك ه هوا کهری ه رهستایی در جه  کاهش آلودفی منا ع آ ی، یهامدیری  مواد جامد ه  اضال  -1

تقوی   -3؛ زیس  ن  تتریب آنریای مناسب ه کارآمد صنه  فردکگری در جه  حفظ محیط رنام  -2

یایری ه یاستگویی در های کفا ی ، مسئولی ارتقای کایص -4؛ های اجتماعی نیان یانواده ه حفظ ارزش

ریای در جه  تقوی  هماهنگی  ین  تشی ه  هبود رها ط ا قی ه  رنام  -5؛ ه محلی یا دن  دهل  منطق 

عادالن  یدمات ه امکانات در جه   عیتوز از  -6؛ فیریسازی ه تصمیمتصمیم عمودی در سیستم

 رهی های  یجلوفیری از مهاجرت

 ریس سواتمات-5-5

های ارزیا ی عوامل دایلی ه یارجی، ماتریس سوات  ا استفاده از امتیاز نهایی ماتریس

سازد ک  کدام نوع از راهبردهای تهاجمی، تدا هی، تشکیل کده اس . این ماتریس نمایان می

کاران  یا رقا تی، در این یاههش از اهلوی   االتری  ریوردار هستند.  ر این اساس محا ظ 

(. نتایج ماتریس نشان 3کماره  ککلتریس سوات مرتبط  ا یاههش ترسیم کده اس   ما

عنوان دهد ک   ا توج     نقاط ضه  ه تهدیدات متوج  استان، راهبردهای تدا هی   می

 یرفااریفردد. از قر ی  ا توج     اهمی  ه تأثمالحظات د اعی ه امنیتی استان ییشنهاد می

های جهانی  ا تأکید  ر صنایع ی  ژئویولوتیک استان ه اتصال    کبک تحکیم موقه»راهبردهای 

ریای در جه  مقا ل   ا  رنام  «از فرهه راهبردهای تطا قی ه راهبرد»دستاهردهای دایلی  ه

مردمی موجود ه رعای  اصول یدا ند  یقبیهی استان  ا تأکید  ر  هالی  نهادها یها حران

عنوان مالحظات د اعی ه امنیتی اقتضایی، این ده راهبرد نیا   از فرهه راهبردهای  «رعاملیغ

 اند. ندی کدهاهلوی  QSPMه  ا استفاده از  ماتریس  راهبردها اضا   کده  هرس استان،    
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 موقعیت راهبردهای دفاعی و امنیتی استان مازندران در ماتریس سوات.2شماره  شکل

 QSPMتشکیل ماتریس -5-6

انجام کد.  QSPMتحلیل هها، تجای های آن ندی راهبردها  ا توج     اهلوی  رای قبق 

 انجام فر  . 4کماره راهبردها    کرم جدهل   ندیرتب  QSPM راساس نتایج نهایی تحلیل 

 SWOTبرای راهبردهای پیشنهادی تحلیل  QSPMنتایج نهایی تحلیل  .4شماره جدول 

وع ن

 راهبرد
 راهبرد

امتیاز 

 نهایي
 اولویت

3WO 
های جهانی  ا تأکید  ر صنایع ه تحکیم موقهی  ژئویولوتیک استان ه اتصال    کبک 

 دستاهردهای دایلی
6.09 1 

1WT 
های کهری ه رهستایی در جه  کاهش آلودفی منا ع مدیری  مواد جامد ه  اضال 

 آ ی، یاك ه هوا
4.48 7 

2WT 
ای ه یایری ه یاستگویی در  دن  دهل  منطق های کفا ی ، مسئولی ارتقای کایص

 محلی
4.81 6 

3WT 
زیس  ن  تتریب ریای مناسب ه کارآمد صنه  فردکگری در جه  حفظ محیط رنام 

 آن
5.8 2 

4WT 8 4.3 های اجتماعیتقوی   نیان یانواده ه حفظ ارزش 

5WT 
ی ه  هبود رها ط ا قی ه عمودی در ریای در جه  تقوی  هماهنگی  ین  تش رنام 

 فیریسیستم تصمیم سازی ه تصمیم
4.89 5 

6WT 4 5.08  یرهی  یهاعادالن  یدمات ه امکانات در جه  جلوفیری از مهاجرت عی از توز 
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3ST 
 یهای قبیهی استان  ا تأکید  ر  هالی  نهادهاریای در جه  مقا ل   ا  حران رنام 

 رعاملیصول یدا ند غمردمی موجود ه رعای  ا
5.24 3 

ای  ریوردار هستند اما  ر اساس نتایج تحلیل ی این راهبردها از اهمی  هیاهافرد  هم 

QSPM  ، 3راهبردWO  ،دلیل موقهی  هیاه استان مازندران از نظر  ریورداری از  نادر مهم   

ه قرارفیری در  یالمللنیملی ه   داکتن همامان مرز دریایی ه یشکی،  ریورداری از  رهدفاه

عنوان های صنهتی   یا تگی در  تش  هالی های اصلی کشور، در کنار عدم توسه مسیر کریان

اهلوی  اهل استان در جه  توسه  اکتغال ه ر ع  یکاری  امنی  اقتصادی( انتتا  کده اس . 

ها، مانند تاال  اندازهای  دیعمندی دشماز قر ی موقهی  جغرا یایی استان مازندران ه  هره

انبوه ه همچنین هجود سواحل  کر سبب  یهاها، سدها، جنگل، رهیان هحشاتییناهگاه ح

رغم  رصتی ک  از علی ها فردکگر در سال    این استان کده اس . این هیافیهرهد میلیون

 زیس  از نظر   محیط ازحدشینظر فردکگر ه رکد اقتصادی ایجاد کرده اس ،  اعث  شار  

این مقا ل   ا  در جه  3WT آلودفی هوا، آلودفی آ ، تولید ز ال  ه غیره کده اس  ک  راهبرد

محیطی ، استان مازندران  ا مشکالت زیس . همچنین عالهه  ر این مسائلدیآیمشکالت  رم

های متهدد، ها، قاداق دو ، تغییرات کار ری زمین، حفر داهدیگری نیا مانند تتریب جنگل

اس  ک  این مسائل نیا تا حد زیادی  ا  ها مواج ماندهای جامد در قبیه  ه نظیر اینتتلی  یس

   همین ترتیب  کود.یاسخ داده میک  در اهلوی  سوم استان قرار فر ت  اس ،  3STراهبرد 

 رحسب اهمیتشان در  رقراری امنی  د اعی  4WTه  6WT ،5WT ،2WT ،1WTراهبردهای 

در اهلوی  دهارم تا هشتم اند،    ترتیب جدهل  وق دریا   کردهه همچنین امتیازی ک  در 

 فیرند.قرار می

 و پيشنهادها گيرینتيجه-6

ها اس ، ها ه نیازی  ضا  ر اساس داکت نگاری عاقالن ریای آمایش سرزمین آینده رنام 

ااری  رای یا تگی یک سرزمین را    تصویر کشیده ه ا سیمای مراحل آینده توسه  ک ینحو  

سازد. دهی آفاهان   ضا در جه  رسیدن    اهدا  توسه  یایدار را  راهم میتجهیا ه سازمان
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 اکد تا ای، آفاهی از کرایط کنونی آن منطق  میترین ارکان ییشر   ه ترقی هر منطق از مهم

حظات د اعی ریای دقی  نائل آمد. در این میان نقش آفاهی از مال توان  ر اساس آن،     رنام 

در این  رهنیهای کالن مانند آمایش سرزمین  سیار یرهاضح اس . ازادر  رنام  اهیهه امنیتی   

یاههش، آمایش سرزمین استان مازندران از منظر مالحظات د اعی ه امنیتی در ا هاد متتل  

حیطی م ضایی ه زیس -نظامی، کالبدی-مدیریتی، اقتصادی، امنیتی- رهنگی، سیاسی-اجتماعی

،  ا استفاده از نظر یبرفان ه مطالهات SWOTمورد  ررسی قرار فر   ه در داردو  تحلیل 

 اسنادی،  اقدام    کناسایی نقاط قوت، ضه ،  رص  ه تهدید استان فردید.  

اندازهای  دیع از منظر ژئوتوریسم  ریورداری از دشم» عامل ر اساس نظر فرهه کارکناسی 

از نقاط قوت؛ ه غیره(« های انبوه ها، سدها، جنگلیان هحش، رهاتها، یناهگاه حی تاال 

رهی  دو  ازحد دام، قاداق ه  رداک   یها ه مراتع    دلیل درای  یشتریب جنگلت» عامل

های زراعی، ظر ی   االی اقتصادی استان در زمین   هالی » از نقاط ضه ؛ عامله « ه غیره

یطر از  ین ر تن » عاملها؛ ه درنهای  از میان  رص   «ره اغداری، دامپرهری، کیالت ه غی

عنوان عوامل از میان تهدیدها،    « یرهیها ه ککارهای  تنوع زیستی در ادام  تتریب جنگل

ریای د اعی ه  رنام  مهم کناسایی کدند. در ادام   ا توج     عوامل دایلی ه یارجی مؤثر در

ا ه انتتا  راهبردهای مقتضی توسه  استان یردایت  کد.  ر این امنیتی استان،    ارائ  راهبرده

. در یایان  ا استفاده هضهی  کنونی استان ییشنهاد فردیدراهبردهای تدا هی  رای  هبود اساس 

«، تحکیم مو» ندی راهبردها فردید ک     ترتیب س  راهبرد اقدام    اهلوی  QSPMاز ماتریس 

 «زیس  ن  تتریب آنصنه  فردکگری در جه  حفظ محیط ریای مناسب ه کارآمد رنام »

هادهای مردمی نهای قبیهی استان  ا تأکید  ر  هالی  ریای در جه  مقا ل   ا  حران رنام »ه 

 های اهل تا سوم قرار فر تند.گاهدر جای «موجود ه رعای  اصول یدا ند غیر عامل
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 منابع-7

. رانیدر جنوب شرق ا طییمح یزیرو برنامه نیزمسر شیآما(. 1389)ی سیع ،زادهمیابراه

 تهران: انتشارات اطالعات.

 .دی. تهران: بوستان حمرعاملیاز منظر پدافند غ نیسرزم شیآما(. 1390) دیحم ،یاسکندر

 .دی. تهران: انتشارات مرواردانشنامه سیاسی(. 1390) وشیدار ،یآشور

تهران:  یجم: پژوهشکده مطالعات راهبردها و هراس؛ مترمردم، دولت(. 1378) یبار ،بوزان

 .یانتشارات پژوهشکده مطالعات راهبرد

. رانیج.ا. ا ینیسرزم شیدر آما یتیامن-ی(. مالحظات دفاع1386) یدموسیس ،یپورموسو

 .21-23 :(15)سال پنجم ،یراهبرد دفاع

 یبندنطقهم یالگو لی(. تحل1397. )رایسم ی،تهران یدیحمآرام و  ی،میابراه ؛ یمرتض ،یتوکل

-85(: 99)1397فضا،  شیو آما یزیراز پسامشروطه تا به حال. برنامه رانیدر ا نیسرزم شیآما

123. 

 .ی. تهران: انتشارات پاپلکیتیژئوپل میاصول و مفاه(. 1393محمدرضا. )، اینحافظ

ر مؤثّر ب یدیکل یها شرانیپ نیی(. تع1398نرگس. )، فردیو احمد نیپرو ،یالبیزاده سدهده

استان مازندران(.  یها: شهرستانی)مطالعه مورد یپژوهندهیآ کردیبا رو یتوسعه گردشگر

 .89-73 :(30)9 ،طیمح یداریو پا ایجغراف

 نامه دهخدا.سسه لغتؤ. تهران: مشیآمانامه دهخدا (. لغت1377. )اکبریعل دهخدا

و  شیدر آما یتیمنا -یمالحظات نظام لی(. تحل1390. )یهادی، و اعظم یهاددیسی، زرقان

و  یزیرمهبرنا. یرضو خراسان انبر است دیکأبا ت ینظام یهامراکز و استقرارگاه ینیگزمکان

 .141-161 :(72)1390 ،فضا شیآما

توسعه در  یهاشاخص ی(. بررس1393. )انیسیو محمد و یدیحم یمحمد هی؛ سمرحیم ،سرور

استان  یمرز یهاشهرستان یورد)مطالعه م داریپا تیتحقق امن یدر راستا یمناطق مرز

 .25-54 :(7)1393 ،یانتظام یایپژوهشنامه جغراف(. یغرب جانیآذربا

 استان. سازمان آمار. یسرشمار یلیتفص جیا(. نت1395) و مسکن نفوس یعموم یسرشمار
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 شیدر آما یتیامن-ی(. مالحظات دفاع1392رضا. )محمد ،دیجمشو کفاش یعل ،یدیسع

 .60-27 :(6)21 ،تیآفاق امن. لیباستان ارد ینیسرزم

 کردیبا رو رانیدر ا نیسرزم شیآما یهاطرح یموانع فرارو یابی(. ارز1392. )ناصر ،یسلطان

 (.81)1392فضا،  شیو آما یزیر. برنامهیقیتلف

 .دی. تهران: نشر سفالمللنیمختلف در روابط ب یهاهینظر(. 1372. )نیدحسیس ،زادهفیس

در استان  داریپا تیثر بر امنؤم یدفاع شیآما یهالفهؤم نییتب(. 1394. )دایش ،یشاهورد

 تهران.    ،مدرس تیدانشگاه ترب ،ارشد یکارشناس کردستان.

مطالعات . داریپا یمل تیو امن یاجتماع هی(. سرما1390کامران. ) یو کرم یهاد ،زادهعباس

 (.51)1390 ،یراهبرد

-ی(. مالحظات دفاع1396. )عقوبی ،زادهلیو اسماع یدمصطفیس ،یعباس؛ هاشم ،پوریعل

 ،یشهر شیو آما ایجغرافراهبردها.  نیو تدو یشرق جانیدر استان آذربا نیسرزم شیآما یتیامن

24(3): 250-233. 

. رانیا یاسالم یجمهور یمناطق مرز شیو اصول آما هیپا هینظر(. 1380) رضایعل ،بیعندل

  یاسالم نتهران: انتشارات سپاه پاسدارا

(. 1395) یمصطفدیس ی،هاشمعباس و  ،پوریعل ؛اهللکرامتی، اریز ؛محمد ،یارهیم ر؛یام ،یحفت

. نیسرزم شیآما کردیدر استان البرز با رو یو دفاع یتیامن ،یاسیس یدهایتهد لیو تحل یبررس

 .187-210 :(3)1395 ،یاسیس یایجغراف یهاپژوهش

از  نیسرزم یدفاع شی(. آما1394) حسن، ینیام ینیحس ؛یهاد ،لویوردیعل ؛نیام ،ییمال یفرج

 .247-274(: 45) )دوره جدید( 13عامل. جغرافیا، ریمنظر پدافند غ

 نیی(. تع1390) نینوش ،پاکدوستو  یموس ،پژوهان ؛ینیمشک ،ابوالفضل ؛یمصطف ،یقدم 

، SWOTبر صنعت استخراج نفت با استفاده از روش  یمتک یتوسعه شهرها یهایاستراتژ

فضا،  شیو آما یزیر: نمونه مورد مطالعه: شهر دوگنبدان. برنامه QSPMس یو ماتر IEA زیآنال

1390(73.) 
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. یدفاع شیآما کردیاستان مازندران با رو یشبکه شهر ییفضا لی(. تحل1395) نبیز ،یقربان

 مشهد.   ،یدوسارشد، دانشگاه فریکارشناس

کاربرد در  یبرا( SWOT)آت سو یلیتحل کیتکن یساز(. مناسب1384گلکار. ) ،کوروش 

 .44-65(: 41)15. صفه، یشهر یطراح

 یراهبردها یابیو ارز لی(. تحل1397سولماز. ) یغالمرضا و دشت یسبزقبائ د؛یمهش ،زادهیگزاب

 ی. علوم و مهندسQSPMو  SWOT یهاسیبا استفاده از ماتر میتاالب هورالعظ یحفاظت

 .59-45(: 4)41 ،یاریآب

. رانیا یتیامن-یدفاع یالگو نیدر تدو نیسرزم شی(. نقش آما1392) حسن یوردگل

  یارشد، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسالمیکارشناس

. تهران: یمترجم: پژوهشکده مطالعات راهبرد ؛یمل تیامن ری(. چهره متغ1379) رابرت ،ماندل

  یانتشارات پژوهشکده راهبرد

 لیو تحل ی(. بررس1394) یو معمار یرسازشه ،مآب یامنطقه یزیرمشاور برنامه نیمهندس

و  تیریاستان بوشهر. بوشهر: سازمان مد شیدر آما یتیامن -یدفاع ،یمنیمالحظات ا

 بودجه استان بوشهر. یزیربرنامه

 (. 1392) طهمورث وصلوم یدریح، زاده سلمانیانصار ،مهرداد یکرم ؛یمهد ،یریمد

 .33-58(: 41)11. راهبرد دفاعی، نیسرزم شیدر آما رعاملیساز پدافند غتیامن یهاشاخص

و  تیری. سازمان مداستان شیآما طالعاتانجام م یراهنما(. 1383) نیش سرزمیآما یمرکز مل

 برنامه و بودجه. یو هماهنگ یکشور معاونت امور اقتصاد یزیربرنامه

. پژوهش یآموزش عال یزیرنامهبر یبرا یی: راهنمانیسرزم شی(. آما1373) دختیپر ،یدیوح

 .104-75(: 2)8-7 ،یدر آموزش عال یزیرو برنامه

 .نیسرزم شیو آما یزیر(. برنامه1387. )یمیکر نیحس ،یانیو آشت دونیفر ،نژادیورد

(. 1397) سجاد بهاروند ،یمحسن و احمد ،یفتح ن؛یالدشجاع ،کرد ومرث؛یک ،پناهزدانی

 یهاشاخص عیاس سنجش توزبر اس نیسرزم شیآما یتیو امن یدفاع ،یاسیمالحظات س

 ت،یامن یالمللنی.  کنفرانس بیاستان خراسان رضو یهارستانمورد: شه تیمنتخب دفاع و امن
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ها با شهرها، راهکارها و چالشو کالن ینیسرزم ،یمناطق مرز داریو توسعه پا شرفتیپ

 تهران ،بحران تیریو مد رعاملیپدافند غ تیمحور
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