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 مقاله پژوهشی

منطقه جنوب شرق کشور مبتنی بر تحلیل  در تیو امن پیشرفت یشناسسئلهم

 1شبکه مسائل
 

 3، حسن شکوه2یاسر اسماعیل زاده
 

 چکیده

تان استراتژیک سیستان فرودهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی اسنگاهی به فرازو

منطقه جنوب ای گوناگون آن بوده است. ههای متنوع در الیهنمایانگر وجود مسئلهو بلوچستان، 

ن، محصوالت متنوع کشاورزی و نظیری همانند سواحل مکرامزایای راهبردی بیایران شرق 

این پژوهش ضمن رصد  و معادن غنی دارد. تی روستاییهای با قابلیت صادرات، صنایع دسمیوه

                                                                                                                                               
مقاله حاضر برگرفته از پروژه پژوهشی با عنوان مسئله شناسی پیشرفت و امنیت در سیستان و بلوچستان، در پژوهشکده  -1

 انجام شده است.  1399مطالعات راهبردی است که در سال 

  نویسنده مسئول، استادیار و عضو هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران. -2

(esmailzadehyaserpolitics@gmail.com) 
  علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران. استادیار و عضو هیأت -3

mailto:esmailzadehyaserpolitics@gmail.com
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مسائل »سخ گوید که و احصاء صدها مسئله در منطقه جنوب شرق، سعی دارد به این پرسش پا

 مبتنی بر تحلیل شبکه مسائل حیاتی تأثیرگذار بر توسعه و امنیت استان سیستان و بلوچستان

مبتنی  ،ها و موانع موجودریشه بررسیدار استان و شناسایی مسائل اولویتهدف لذا با « ؟چیست

خته شد. شواهد و ترین راهکارهای اجرایی پردااصلیهای حاصل از تحقیق و تتبع، به بر یافته

های اخیر گویای سطح عمیق اثرگذاری مسائل استان بر مدار حرکت توسعه در قرائن در دهه

بندی و تعیین دسته با هدفاختاری ها و روش تحلیل سبرای شناسایی مسئله بوده است.استان 

 58ل نفر شام 113 با . در این پژوهشروش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد از اولویت مسائل

استاد  20فعال مدنی و بخش خصوصی و  20، )دولتی، نظامی، انتظامی، امنیتی( نفر از مقامات

له و مسئ 176تعداد  و مذهبی استان، مصاحبه انجام شد-میقو افراد شاخصنفر از  15و  دانشگاه

بر اساس  .شناسایی شدمسئله اصلی  88 در نهایتمسئله از جامعه هدف استخراج شد که ریز

که عبارتند از موانع تحقق اقتصاد تعیین شد دار مسئله اولویت 5تعداد  های پژوهشهیافت

مقاومتی، ترسیم چهره نامناسب از استان نزد افکار عمومی، عدم وجود وفاق و همدلی بین 

 در نهایت عدم توجه به اهمیت جایگاه استان در عرصه ملی. پایدار و امنیت وجود مدیران، عدم

  پیامدها و اثرات آن ذکر شده است.له در ابعاد مختلف، ضمن ترسیم مسئ
 یت، جنوب شرق، سیستان و بلوچستان، تحلیل شبکه.شناسی، توسعه، امنمسئله، مسئلهها: کلیدواژه

 JEL: H50-F50-D85بندی طبقه

 مقدمه

یزی و سیر به ر عنوان چارچوب و بنیاد اصلی برنامهبه هاو شیوه مواجهه با آن ها سئلهم

شوند. مسائل، وی پیشرفت و تعالی، در سطوح مختلف حاکمیتی و کشورداری محسوب میس

های مطلوب و مقتضیات محیط امنیت ملّی و  ها، اهداف ملّی، امکان بر اساس پیوند میان آرمان

. از شوند های امنیت ملّی، تعیین می ها و فرصت ارزیابی مخاطرات، تهدیدها، چالش  بر پایه

دهه انقالب اسالمی و موقعیتی که در گام دوم انقالب اسالمی  بر تجربیات چهارسویی و مبتنی 

ایم، استان سیستان و بلوچستان که به تعبیر مقام معظم رهبری تنگه احد نظام است، قرار گرفته
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های گرچه وجوه امنیتی و مؤلفهابدیلی است. های بی نظیر و بیها و قوتدربرگیرنده فرصت

ن خود یک مسئله راهبردی ها، غلبه ذهنی یافته است. ایدات و آسیبسخت و نرم تهدی

 گیران و مدیران استان را دچار چالش عظیمی کرده استشود و تصمیممحسوب می

(Esmailzadeh, 2019.)  ،این پژوهش ضمن رصد و احصاء صدها مسئله در منطقه جنوب شرق

أثیرگذار بر توسعه و امنیت استان مسائل حیاتی ت»سعی دارد به این پرسش پاسخ گوید که 

لذا با هدف شناسایی مسائل  .«سیستان و بلوچستان مبتنی بر تحلیل شبکه مسائل چیست؟

، به های حاصل از تحقیق و تتبعهها و موانع موجود، مبتنی بر یافتریشه بررسیدار استان و اولویت

های اخیر گویای سطح دهه ترین راهکارهای اجرایی پرداخته شد. شواهد و قرائن دراصلی

به تعبیر بسیاری از  عمیق اثرگذاری مسائل استان بر مدار حرکت توسعه در استان بوده است.

های تا سایر حوزه عمومی بهداشت مسائلی از قبیلحکمرانان باید توجه جدی به سیاستمداران، 

های عدم  فهم ریشه واقع آنچه دربه(. Smith, 2021) داشته باشند سیاسی، فرهنگی، اجتماعی

گذاران ملی و استانی های امنیتی مهم و حیاتی است، فقدان توجه کافی سیاستتوسعه و ضعف

ها هایی که در سایه سنگین و تاریک معلولها بوده است. علتآفرینی علتبه بازیگری و نقش

شناسی شدر این مسیر گزارش حاضر با رو(. Arjona et al., 2015) اندخود را نهان کرده

 با شناساییده است شناسی در استان، سعی کرهای مسئله مقایسه با سایر پروژه فرد درمنحصربه

راهبردهای عملیاتی را  دبتواندر نهایت بپردازد تا  هاها به تبیین دقیق آنهای کلیدی و علت مسئله

هودی و حسی، به های شها و یافتهد. اما در مراحل مختلف نوک پیکان تمامی دادهناستخراج ک

را به  اصلیتوان علت غیرقابل انتظاری رفته است که می های متنوع و شاید سمت و سوی مؤلفه

توان در حوزه ضرورت انجام این پژوهش نام برد این آنچه میسبک بهتری شناسایی کرد. 

ضدیت و مانع را دارند،  موضوع است که شناسایی مسائلی که با پیشرفت و امنیت رابطه

اجرایی حل مسئله حل ها و رسیدن به راهبندی مسئلهگذاران را برای اولویتتواند سیاست یم

شود، شایسته می صرفرفت و امنیت های هنگفتی که در استان برای نیل به پیشیاری دهد. هزینه
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دار منطقه جنوب شرق کشور در نظر ور از چالش و مسائل مهم و اولویتاست که برای عب

 گرفته شود.

ساله و  هفت یعمران یها برنامه قالبکشور در  ی توسعهها استیسدر مقام ذکر پیشینه، 

بخشی، پراکنده و  ،بیشوکماگرچه ، افتیادامه  1356و تا سال  شروع 1327ز ا ساله که پنج

 یا توسعه ناظر بر توسعه نیا لکنمختلف کشور را مدنظر قرارداد،  یتوسعه نواح توانست

 بهتر شدنرا در مطلوب با ساخت و بافت مناطق نبوده و بعضاً تحول  منطبقو  کپارچهی، متعادل

شده در  انجام یها برنامه قریب به اتفاق. وجود نیاورده ب یواحمردم ن شتیمعزندگی و  وهیش

 یمقطعبه صورت بودند که  ییمشخص اجرا یها از پروژه یا طول برنامه اول تا پنجم، مجموعه

و  یبخشانیم داررابطه معنی یو قادر به برقرارکردند دنبال می اهدافی را مدت و کوتاه

  .نبودند یا منطقه انیم

آغاز شد. این  1368از سال  های جنگ تحمیلیپس از انقالب و سالهای توسعه برنامه

تا  137۴ برنامه دوم توسعه، 1372تا  1368برنامه اول توسعه  اند:به ترتیب زیر بودهها برنامه

برنامه پنجم ، 1388تا  138۴برنامه چهارم توسعه ، 1383تا  1379 رنامه سوم توسعهب، 1378

 .1۴00تا  1396برنامه ششم توسعه ، 139۴تا  1390 توسعه

 اسفند 1۴تبصره در  128ماده و  12۴ بر  مشتملعنوان برنامه جاری توسعه، برنامه ششم به

با اصالحاتی از سوی  21/12/1395 در مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 1395ماه 

در این میان استان سیستان و بلوچستان از جمله  .به تصویب رسید مجمع تشخیص مصلحت نظام

ایی است که شکاف قومی و زبانی آن همراه با شکاف مذهبی بوده و با تقویت و بالفعل هاستان

افزاید؛ هر چند که از احتمال فعال شدن و تبعات امنیتی مسائل قومی می کردن همدیگر بر

واسطه این منطقه از یک سو بهگذشته این معضالت به صورتی دیگر وجود داشته است. 

، دوری از مرکز و مراودت فرهنگی، بافت زندگی ت و مذهبقومی ناهمگونی در مقوله

 ،بیکاری فقر وسرخوردگی اجتماعی،  محرومیت نسبی، ،های تعصبوجود شاخصای،  عشیره

های فرهنگی، قومی، از سوی دیگر به علت همانندی و ایتوسعههای  ساختقاچاق، ضعف زیر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
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زایی کستان از پیامدهای بحرانتان و پاافغانس و پرآشوب زدهمذهبی با دو کشور بحران

های گیر گروهکیی همانند فعالیت چشمثر شده که نمودهاأمذهبی متقومی و بنیادگرایی 

تاکنون الزم به ذکر است که اند. تروریستی متعدد و تفکرات تکفیری در آن رسوخ کرده

ار ز بسیمنظر روشی نی یابی در استان انجام شده است که ازکارهای محدودی برای مسئله

های استراتژیک ریاست جمهوری مرکز بررسیعنوان مثال، متفاوت از پژوهش حاضر است. به

شامل سه انجام داد که  بلوچستان و سیستان شناسی استان مسالهپژوهشی با عنوان  1395در سال 

و « سیاست محیط زیست، آب و کشاورزی»، «سیاست اقتصادی، صنعتی و گردشگری»حوزة 

ترین  صورت متمرکز بر معرفی مهم است. در این نوشتار به« اجتماعی و فرهنگی حوزة سیاست»

و ارائه « ی، صنعتی و گردشگریهای اقتصاد سیاست»های استان در حوزه  مسایل و چالش

 ,.Ramezan Khah et al) است  ها پرداخته شدهکارهای موثر برای حل یا تخفیف آنراه

شبکه ملی جامعه و توسط  استان سیستان و بلوچستان شناسیگزارش مسئلههمچنین . (2016

 نیز گامی مهم در تبیین و توصیف مسائل استان بوده است. 1397در سال  دانشگاه

بررسی عوامل مؤثر بر ای با عنوان ( در مقالهKord and Abtin, 2013) کرد و آبتین

اد مراکز رشد ایج به ارزیابی متغیر ،ی کارآفرینی روستایی در استان سیستان و بلوچستان توسعه

 پرداختند. های توسعه و پیشرفت جنوب شرق کشوردر ارتقای شاخصروستایی 

 مبانی مفهومی و نظری

 .امنیتی، در اساس ماهیتی اقتصادی داردبه مثابه مبنای حکمرانی  «پیشرفت مبنا»گفتمان 

ف مدت خود را حفظ کند، باید به اهداخواهد امنیت کوتاهگر کشوری میا 1به بیان روزکرانس

 فدست یابد و اگر کشوری بخواهد امنیت درازمدت خود را حفظ کند، باید اهدا اشامنیتی

 (.Poursaid, 2022) داقتصادی خود را تحقق بخش

                                                                                                                                               
1. Rosecrance  

https://gdij.usb.ac.ir/article_1160_15c175c4f99205f6f6dff111407c0c9a.pdf
https://gdij.usb.ac.ir/article_1160_15c175c4f99205f6f6dff111407c0c9a.pdf
https://gdij.usb.ac.ir/article_1160_15c175c4f99205f6f6dff111407c0c9a.pdf
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 ط الزم برای پیشرفتالف( امنیت شر

و سایر بازیگران  هادولت های متعدد در سطح جهان،چالش گسترش فورالن با به تعبیر

 فورالن معتقد است که. اندشده بحران این با مواجهه به یافته( مجبوریافته و غیرتوسعه)توسعه

 مردم هایی در بیننارضایتی بزرگ، هایها با چالشاضطراری و درگیری حاکمیت شرایط

اگر ناامنی روانی نباشد طبیعتاً کشورها در مسیر توسعه دچار (. Furlan, 2020) کندایجاد می

های پیشرفت در یک جامعه، در گرو امنیت  در این رویکرد، اجرای برنامهشوند. اشکال می

عمومی آن جامعه است. زیرا در صورتی که مردم یک جامعه برای زندگی عادی خود از 

برخوردار نباشند و احساس تهدید نمایند، به جای امکانات آموزشی، بهداشتی یا محیطی امن 

برای ادامۀ حیات خود خواهند بود. دولت در اقتصادی و سیاسی، متقاضی و نیازمند شرایط امن 

مرج احساس کند، طبعاً به جای فعالیت وثبات که خود را در معرض هرجیک کشور ناامن و بی

ریزی برای برقراری امنیت و ثبات معطوف  توجه خود را جهت برنامه برای رشد و پیشرفت،

شکل « پیشرفت»است که افکار و تصورات « بقای خود»خواهد کرد. چرا که در صورت 

ای پیشرفته، در  . در واقع برای رسیدن به جامعهشودایجاد می« بهتر زیستن»های گیرد و اندیشه می

. به اعتقاد شودفراهم  ها تا امکان تحقق اهداف و برنامهد شود ابتدا الزم است بسترهای الزم ایجا

است. زیرا رشد « امنیت»نیازها و بسترها،  ترین پیش از شروط الزم و از مهم برخی از اندیشمندان، 

 شود. سار امنیت، تأمین میاقتصادی، شکوفایی تمدنی و دستیابی به آسایش دنیوی تنها در سایه

 رخ دهدتحول متکامل  شود که بایداین موضوع برداشت می پیشرفت از رابطه بین امنیت و

(Rahimi Roushan and Hosseini, 2017).  

  امنیت برای الزم ب( پیشرفت شرط

معنای ترقّی، پیشروی داشتن در خصوص کار یا مقصدی، حرکت کردن، پیشرفت به 

ضی و هم معنای کیفی هم معنای کمی و عر است که سرانجام خوب یافتن و خوب انجام دادن

 های مضیق و محدودی مانندتر از واژهاین واژه گسترده گستره .و طولی در آن تعبیه شده است
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سازی نظام سیاسی یک کشور برای نیل به شرایط که تنها معطوف به ظرفیتتوسعه است 

 تیافتگی فکری( استی )ثبات سیاسی( و فرهنگی )توسعهاستاندارد اقتصادی )رفاه(، امنی

(Rahimi Roushan and Hosseini, 2017).  

 ج( رابطه دوسویه پیشرفت و امنیت

. کنندمی تقویت را یکدیگر متقابالً رابطه این در پیشرفت و امنیت رسدمی نظر به

های انجام  است. بررسی نشده برآورد پیشرفت و امنیت از یک هیچ که دارد وجود نیز مواردی

های اقتصادی،  هکشورهای جهان سوم در حوز هایبستگیها و واشده نشان داد که ضعف

نیافتگی در مرحله بعد خود به عاملی برای عنوان پیامدهای برخاسته از توسعهسیاسی و نظامی به

های تهدید امنیت ملی کشورهای جهان سوم در هر دو بُعد داخلی و خارجی و نیز در جنبه

نظر این رویکرد با پیشرفت رابطه دوسویه و اقتصادی و نظامی تبدیل شده است. امنیت از م

ویژه بین مناطق مرکزی و اعی، اقتصادی و رفاهی، بههای اجتم که نابرابریطوریبهمستقیم دارد، 

ای را  های سیاسی را عمیق کنند و نارضایتی ناحیه توانند شکافپیرامونی، شهری و روستایی می

ها از اماکن با عدم و عدم برخورداری آنها تغذیه کنند. چنانچه محرومیت نسبی حاشیه

د. بدیهی شوساز ناامنی و بروز بحران  تواند زمینه د، میشوها همراه رسیدگی به مشکالت آن

تواند به شکاف بین دولت و مردم بیانجامد و از آن جا که این است تداوم چنین مسائلی می

یی و همچنین طولی است؛ هرچه فاصله، دارای ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، جغرافیا

فاصله مردم از دولت مرکزی بیشتر باشد، احتمال کمتری وجود دارد که آنان از دستورات 

هاست که در این صورت به ایجاد  دولت پیروی کنند. از همه مهمتر فاصله روانی میان گروه

د کشید. اگر چه ملت خواهد انجامید و امنیت انسانی و ملی را به چالش خواه -های دولتحفره

های داخلی و تهدیدات خارجی مورد پذیریتواند از دو جهت آسیب امنیت ملی کشور می

 استهای داخلی مهمتر از تحوالت خارجی پذیری چالش قرار گیرد، اما برای امنیت ملی آسیب

ملت حائز توجه است. بدیهی است هرچه شکاف بین دولت و  -که در رأس آن شکاف دولت
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پذیری امنیت ملی تر آمده و در این صورت آسیبر شود، ضریب امنیت ملی نیز پایینملت زیادت

تواند امنیت را با چالش مواجه شود. عدم پیشرفت هم میاز تهدید و تهاجم خارجی نیز بیشتر می

افزار سخت» ،کند که در یک جامعه، امنیتتأکید می« عصاره امنیت»کند. مک نامارا در کتاب 

ها را در برگیرد. امنیت، نیست، گرچه ممکن است آن« فعالیت سنتی»و « یروی نظامین»، «نظامی

 (. Eftekhari, 2003) تواند وجود داشته باشداست و بدون آن هیچ گونه امنیتی نمی« پیشرفت»

وجود دارد.  یادهیچیارتباط پ تیپیشرفت و امن انیم توان اذعان کرد که در مجموع می

 یگریهر برنامه د یبرا یشرط مهم تیدارند و امن ازین تیاز امن یمناسب زانیدولتها همواره به م

 تیمشکل است. اما امن یگریهر موضوع د ایسخن گفتن از پیشرفت  اساساً تیاست و بدون امن

کند. لذا یم دیتهد داًیرا شد یمل تیبقا و امن ،یتمندقدر یهاهیمدت پابدون پیشرفت در بلند

در موضوع  زیآمتیموفق یاداشتن برنامه مدت حتماًو بلند یادیطور بنهب یمل تیامن نیتام یبرا

 . ستا یپیشرفت ضرور

 قاتیاست و در تحق دهیتنشده و درهم دییتأ یارابطه تیپیشرفت و امن نیرابطه ببنابراین 

قرار گرفته است و امروزه  شیو پیشرفت مورد پو تیامن نیب میو مطالعات متعدد، رابطه مستق

 یتیامن یراهبردها نیترو کامل نیبر پیشرفت بهتر یمبتن یراهبردها ،یباور عموم کیدر  باًیرتق

 ردیپذیم ریاز پیشرفت تأث ،یو از طرفاست بسترساز پیشرفت  ،تی. امندشونیشناخته م

 و است توسعه همان . امنیتباشد یبروز ناامن یبرا یتواند بستریم یافتگینتوسعهکه  یطور به

 (.McNamara, 1968) ندارد وجود امنیت وسعهت بدون

 تحقیق شناسیروش

های آمیخته نظر هدف، کاربردی است و از منظر مسیر، در زمره پژوهش این پژوهش از

 ،این پژوهش با منطق استقرایی و راهبرد تحلیل محتوای کیفی در در مرحله اول قرار دارد.

 .شدق با مقامات محلی و مدنی استان گردآوری از طریق انجام مصاحبه عمی های مورد نیاز داده

. در واقع تالش شدهای شناختی تحلیل  های گردآوری شده با استفاده از روش ترسیم نقشه داده
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روابط بین مسائل مختلف در استان که در ذهن خبرگان است، به صورت یک نقشه ترسیم  شد

ن احصاء شود. شناخت مسئله در های ذهنی خبرگان، مسائل اصلی استا شده و با ترکیب نقشه

مقامات و خبرگان استان از مسائل است. در جدول   این پژوهش، معطوف به ذهنیت و برداشت

 شناسی این پژوهش ذکر شده است. زیر کلیات روش

 کلیات روش شناسی مقاله. 1جدول

 راهبرد پژوهش اجتماعی پیمایش

 آوری دادهروش جمع یافته ارمصاحبه عمیق نیمه ساخت

 گیریروش نمونه هدفمند و از طریق پنل خبرگی در استان سیستان و بلوچستان

فعال مدنی و بخش  20، )دولتی، نظامی، انتظامی، امنیتی( نفر از مقامات 58نفر شامل  113

 مذهبی-قومی افراد شاخصتن از  15و  استاد دانشگاه 20 ،خصوصی
 نمونه حجم

 ها دهروش تحلیل دا های شناختی تحلیل نقشه

 ابزار تحلیل اطالعات (NetDraw) دراو افزار نتنرم

ها از اهمیت اساسی برای پاسخ به  با توجه به اینکه در این پژوهش، روش تحلیل داده

ها  شناختی پژوهش بر اساس روش تحلیل داده سوال پژوهش برخوردار بود، بقیه نقشه روش

 به 2هایی کمان وسیلهبه که هستند 1اییه گره از ای مجموعه شناختی، های تنظیم شد. نقشه

 موجود ارتباطات. دهند می نمایش را استان به مربوط مسائل ها گره این. اند شده متصل یکدیگر

 جهت تا هستند دارجهت ها کمان. شود می داده نمایش ها کمان توسط مسائل این بین

معلولی را نشان دهند.  و از روابط علت کنند و در واقع شکل گرافیکی مشخص را تاثیرگذاری

 ها نشان داده شده است.در گره و معلولی میان مفاهیم در نمودار زیر، روابط علت

                                                                                                                                               
 مشخص شده است. Cها با نماد ، گره1در شکل  -1

 مشخص شده است. Wها با نماد ، کمان1در شکل -2
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 نمونه نقشه شناختی .1شکل

مشخصه اصلی این مدل، گرافی هدایت شده است که با استفاده از آن فرایند 

در این  شود.می گیری و بررسی روابط علت و معلولی میان برخی عوامل نمایش داده نتیجه

سازی تعامالت بین مفاهیم و عوامل موجود در آن نمایش شبیه وسیلهمدل، پویایی یک سیستم به

هایی است که از تجارب و دانش افراد شود. ایجاد یک نقشه شناختی نیازمند ورودیداده می

و خبرگان در این پژوهش، در مصاحبه با مقامات  آید.خبره در موضوع مورد نظر به دست می

استانی تالش شد، مسائل اصلی استان دریافت شده و برای هر مسئله، علل و پیامدهای آن 

صورتی که علل  به استان مسائل از شناختی نقشه خبرگان استان، نظرات ترکیب احصاء شود. با

 . شد بر مسئله تأثیر دارند و مسئله بر پیامدها مؤثر است، ترسیم

عنوان مسئله در نظر هش، همه مسائل، علل و پیامدها بهپژوشایان ذکر است که در این 

ماتریس، میزان  های ستون و سطر در( پیامدها علل، مسئله،) مسائل دادن گرفته شدند و با قرار

 ضافه کردن روابط تعریف شده توسطتأثیرگذاری هر مسئله بر مسئله دیگر مشخص شد. با ا

تون ماتریس افزایش یافته و برخی روابط تقویت خبرگان به ماتریس، مسائل موجود در سطر س

 شد. 
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هایی هستند که  های کلیدی )در اینجا مسائل کلیدی(، گره در تحلیل شبکه مسائل، گره
رگذار )درجه دو دلیل اصلی برای کلیدی شدن دارند. در این پژوهش برای شناسایی مسائل تأثی

رگذار و تأثیرپذیر )درجه مرکزیت( و پذیر )درجه ورودی(، مسائل تأثیخروجی(، مسائل تأثیر
جامعه آماری در این  استفاده شده است. 1افزار نت دراوکلیدی( از نرم مسائل کلیدی )کنشگر

 پژوهش شامل مقامات و نخبگان علمی و اقتصادی و مدیران بخش دولتی و خصوصی استان
فعال  20، انتظامی، امنیتی()دولتی، نظامی،  نفر از مقامات 58نفر شامل  113بودند. نمونه شامل 

بود  مذهبی استان-قومی افراد شاخصتن از  15و  استاد دانشگاه 20 ،مدنی و بخش خصوصی

 به قرار گرفتند. مشخصات کلیگیری هدفمند انتخاب شدند و مورد مصاح که به روش نمونه
 در جدول زیر ذکر شده است. نمونه

 نمونه مشخصات کلی .2جدول 

 تعداد نمونه ردیف

 58 مقامات استان و شهرستان 1

 20 خبرگان بخش خصوصی و مدنی 2
 20 اساتید دانشگاه )به غیر از دو گروه پیشین( 3

 15 مذهبی استان-شاخص قومیافراد  ۴

 های پژوهشمأخذ: یافته

 از دیگری منظور بررسی اعتبار پژوهش، نتایج در یک پنل خبرگی شامل گروهبه

 ها مورد توجه قرار گرفت. ارائه شد و مالحظات آن استان مدیران و کارشناسان

 تحلیل شبکه مسائل استان سیستان و بلوچستان

گیرد. درجه  های شناختی، معموالً سه شاخص اصلی مدنظر قرار می در تحلیل نقشه
به داری که های جهت. درجه درونی یعنی تعداد فلش۴و درجه مرکزیت 3، درجه بیرونی2درونی

                                                                                                                                               
1. NetDraw 

2. Indegree 

3. OutDegree 

4. Centrality Degree 
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کنند و درجه بیرونی یعنی تعداد رئوس یا مسیرهای علی که از متغیر اشاره می سمت یک گره یا
د. در واقع درجه درونی زیاد به معنی تأثیرپذیر بودن مسئله از نشوخارج می یک گره یا متغیر

ئله بر سایر مسائل است. در سایر مسائل است و درجه بیرونی زیاد به معنی تأثیرگذار بودن مس
عنوان یک مسئله فعال ارای مرکزیت بیشتری است، اغلب بهای که دها، مسئله ستانشناسی امسئله

تواند شبکه مطرح است. اغلب میعنوان یک قطب کننده و یا بهه مسائل و یک متصلدر شبک
دهنده سایر مسائل به یکدیگر ای که پیوندای شناسایی شود. مسئلهعنوان یک مسئله واسطهبه

 های ساختاری را پر کنند. اند حفره ی که مرکزیت دارند، توانستهاست. در واقع مسائل

  1ساختاری های حفره

هستند. ها در شبکه  برای گسستن پیوندهای میان گرههایی های ساختاری فرصت حفره

هایی که  دستیابی به حفره ساختاری داللت بر فرصت آن گره برای شکستن ارتباطات است. گره
کنند که در غیر این  هایی را به هم وصل می دهند، گره ه هم پیوند میهای ساختاری را ب حفره

واسطه نقش جداکننده خود، سترسی داشته باشند. از این رو بهتوانستند به همدیگر دصورت نمی

های ساختاری وجود  ها، برخی حفره آوردند. در شبکه مسائل استانقدرت و نفوذ به دست می
توان امیدوار بود که شبکه مسائل دچار گسست حل آن مسائل، می ها ودارد که با شناسایی آن

 پیدا شود.تری برای رفع مسائل استان ساده های حل شده و راه

 3یا کنشگر کلیدی 2های کلیدی گره

هایی  های کلیدی )در اینجا مسائل کلیدی(، گره ، گرهاستان در تحلیل شبکه مسائل
های کلیدی از شبکه،  دارند. اول اینکه با حذف گره هستند که دو دلیل اصلی برای کلیدی شدن

امید زیادی وجود دارد که شبکه دچار گسست شود؛ یعنی شبکه به چند تکه مجزا تبدیل شود. 

ها و ها در ساختار شبکه و ارتباطات مناسبی که بین آندوم اینکه بر اساس نحوه قرار گرفتن آن
 تر شود. طوالنیها با حذف آنها  گرههای شبکه وجود دارد، فاصله بین  بقیه گره

                                                                                                                                               
1. Structural Holes  

2. key Nodes 

3. KeyPlayer 
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 نتایج و بحث

 ترین مسائل استان سیستان و بلوچستان به ترتیب اولویت با توجه به موارد مذکور، مهم

 ارائه شده است. 3در جدول 

 رتبه بندی مسائل مهم استان سیستان و بلوچستان. 3جدول

Id Outdegree InDegree Betweenness-Dir Degree keyPlayer 

موانع تحقق اقتصاد مقاومتی 
)کشاورزی، بنادر، سواحل 

 و...(

0 81 0 81 ۴2 

ترسیم چهره نامناسب از 
استان نزد افکار عمومی در 

 عرصه ملی

21 79 5۴7/26  8۴ 25/۴1  

عدم وجود وفاق و همدلی 
 بین مدیران استان

28 77 087/۴5  82 75/۴0  

عدم وجود امنیت پایدار در 
 استان

29 75 356/۴5  79 25/۴0  

عدم توجه به اهمیت جایگاه 
 استان در عرصه ملی

38 72 982/37  78 5/39  

ریزی مدون و فقدان برنامه
 یکپارچه در استان

18 72 ۴66/13  75 5/39  

۴05/217 71 62 دور بودن استان از مرکز  79 25/39  

10۴/182 70 76 ماندگی تاریخی استانعقب  87 39 
مشارکت ندادن مردم در 

 کشور امور
37 70 218/۴2  77 39 

تالش نخبگان جهت رسیدن 
 به منافع شخصی و جریانی

23 70 65۴/21  72 
39 
75/38  

عدم حاکم شدن قانون و 
 تبعیض در اجرای قانون

39 69 933/۴6  76 75/38  

موازی کاری شدید 
ها در امور ها و ارگان دستگاه
 مختلف

32 69 363/31  73 75/38  

تان عدم توجه به اهمیت اس
 در عرصه ملی

23 68 89/57  70 5/38  

ثبات بودن مدیریت در بی
 استان

35 68 069/36  76 5/38  
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Id Outdegree InDegree Betweenness-Dir Degree keyPlayer 

های  حاکم شدن مصلحت
های  مقطعی به جای واقعیت

 جامعه

62 66 17/106  81 38 

حاکم شدن مسائل سیاسی 
 بر امور مدیریتی استان

۴۴ 68 55/63  76 38 

مدیریت نامناسب منابع 
 انسانی در استان

36 65 377/۴۴  73 75/37  

غلبه مسائل امنیتی بر مسائل 
ای )امنیتی کردن توسعه
 مسائل(

5۴ 6۴ 0۴۴/80  78 5/37  

862/۴2 63 36 ساالریعدم توجه به شایسته  75 25/37  

258/۴7 62 ۴2 گرایی عدم توجه به تخصص  
 

72 37 

ارائه اطالعات نادرست در 
گیران مورد استان به تصمیم

دم شناخت کالن کشور )ع
صحیح مسئولین کالن کشور 

 از استان(

16 62 59۴/12  65 37 

092/122 61 5۴ گریزیقانون  71 75/36  
رنگ شدن تعهد کاری کم

 در پیشبرد امور توسعه
۴0 59 16۴/۴1  75 25/36  

629/57 57 52 گیری رانت و فسادشکل  72 75/35  
عدم وجود تناسب بین رشد 
جمعیت و رشد امکانات و 

 یافتگیهتوسع

68 56 068/9۴  83 5/35  

763/۴9 55 5۴ مدیریت مرزهای استان  66 25/35  
601/77 5۴ 60 هدر رفت منابع  80 35 

انحراف اهداف تدوین شده 
 های توسعه در برنامه

35 5۴ 59/26  7۴ 35 

عدم وجود عدالت اجتماعی 
 )تبعیض(

65 53 808/53  73 75/3۴  

838/28 53 50 واگرایی قومی در استان  65 75/3۴  
عدم اجرای صحیح 

 های توسعه در استان طرح
37 53 568/23  71 75/3۴  

اختالف نخبگان استان در 
 حوزه فرهنگی

39 53 055/23  59 75/3۴  
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مدیریت )ناکارآمدی سوء
 بخشی از مسئولین(

20 53 656/9  63 75/3۴  

زا  عدم احداث صنایع اشتغال
گیری  در استان )عدم شکل

 ی تولیدی(صنایع و واحدها

52 52 953/62  73 5/3۴  

های نظام در  افزایش هزینه
استان در پیشبرد اهداف 
توسعه )از بین رفتن منابع 

 استان(

65 51 2۴9/55  81 25/3۴  

عدم توجه به نخبگان علمی 
 استان

۴6 51 ۴68/23  71 25/3۴  

عدم توجه حاکمیت به 
کادرسازی نیروهای 

طلب در تکنوکرات و توسعه
 استان

30 50 293/12  61 3۴ 

احساس ناکارآمدی نظام و 
 ناامیدی مردم از حاکمیت

56 ۴9 666/610  70 75/33  

875/37 ۴9 ۴۴ تعصبات قومی و مذهبی  60 75/33  
دولتی بودن اغلب امور 
اقتصادی در استان 

 )انحصارگرائی دولت(

29 ۴9 238/2۴  62 75/33  

908/59 ۴8 65 ضعف فرهنگ عمومی  7۴ 5/33  
ائی و عدم تناسب گرتمرکز

تصمیمات مرکز با نیازهای 
 استان

11 ۴8 271/3  51 5/33  

مسائل قومی و مذهبی 
)سیطره مسائل قومی و 
مذهبی در امور مختلف 

 استان(

52 ۴7 897/۴1  6۴ 25/33  

تعاریف مختلف از امنیت 
پایدار و عدم توجه به 

 الگوهای امنیتی

75 ۴6 296/96  80 33 

ه اعتمادی مردم نسبت ب بی
 مسئولین

76 ۴6 ۴۴1/87  82 33 

ضعف نظارت بر توسعه 
وری از روستاها و بهره

 کشاورزی

18 ۴6 759/8  51 33 
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سیاه نمایی مسائل استان و 
 هااغراق در ناامنی

6۴ ۴۴ ۴62/121  7۴ 5/32  

برداری از عدم بهره
 های اقتصادی استان ظرفیت

53 ۴۴ 585/37  73 5/32  

غیریت سازی )نگاه خودی و 
 رخودی(غی

50 ۴2 177/۴5  56 32 

62۴/۴۴ ۴2 69 مشکالت درآمد  8۴ 32 
توزیع نامناسب و غیرهدفمند 
منابع و اعتبارات در سطح 

 استان

3۴ ۴2 516/13  66 32 

های فرهنگی در  نارسائی
 سطح استان )فقر فرهنگی(

80 ۴1 ۴22/87  82 75/31  

005/63 ۴1 68 کمرنگ شدن هویت ملی  70 75/31  
لگوی مناسب عدم وجود ا
 زندگی در منطقه

28 ۴1 33۴/3۴  5۴ 75/31  

وری کمبود اعتبارات در بهره
از صنایع تبدیلی )نخیالت، 

 کشاورزی و...(

29 ۴1 165/18  58 75/31  

53/۴5 ۴0 72 مشاغل کاذب  80 5/31  
مندی از  ناتوانی در بهره

 های مرز مزیت
57 39 218/۴1  71 25/31  

های  از بین رفتن فرصت
و درآمدهای پایدار در شغلی 
 استان

6۴ 39 17/3۴  80 25/31  

سوء استفاده معاندین از 
 خالهای فرهنگی استان

52 39 078/31  61 25/31  

خشکسالی و کمبود شدید 
 آب

11 37 889/3  ۴3 75/30  

های  ضعف زیرساخت
 اقتصادی و عمرانی استان

۴1 35 325/20  59 25/30  

اعتراض و نارضایتی از 
ت اجتماعی مسائل و مشکال

 در استان

81 3۴ 738/۴1  8۴ 30 

عدم وجود فرهنگ 
مشارکت مردم در امور 

 اجتماعی و شهری

56 3۴ 928/29  67 30 
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عدم همگرائی مناسب در 
بین مردم استان )عدم وجود 
انسجام، وفاق و همدلی 

 اجتماعی(

53 3۴ 7۴7/22  59 30 

ها و  های طرح افزایش هزینه
 نهای تولید در استا برنامه

۴5 3۴ 353/13 66 30 

بروکراسی اداری و قوانین 
 وپاگیردست

19 3۴ 27۴/3 ۴6 30 

بازماندگان از تحصیل در 
 استان

50 3۴ 776/22 63 875/29 

عدم وجود تبادل فرهنگی با 
 سایر نقاط کشور

31 33 926/13 ۴7 75/29 

عدم وجود استقالل فکری 
 در بین مردم استان

۴9 32 676/21 55 5/29 

 25/29 50 792/16 31 32 رفات اراضی ملیتص

 29 6۴ 1۴5/20 30 58 های قومی و مذهبیگسست

681/37 29 77 فقر  8۴ 75/28  
 5/28 85 903/31 29 76 معیشت

مدیریت ناصحیح منابع آب 
 استان

39 28 663/10 55 5/28 

 5/28 52 002/9 28 37 کن کمبود آب شیرین

 25/28 69 612/20 27 65 قاچاق

ف نیروی انسانی ماهر و ضع
 متخصص در استان

17 27 691/9 38 25/28 

ناتوانی مراکز آموزشی در 
پرورش نیروی انسانی 

 توانمند و کارآفرین

27 27 023/۴ 50 25/28 

کشاورزی سنتی و عدم 
های گرایش به سیستم

 پیشرفته

۴9 25 067/2۴ 59 75/27 

ناتوانی در جذب سرمایه 
 خارجی

56 25 878/21 67 75/27 

 5/27 85 ۴65/3۴ 26 80 بیکاری و اشتغال
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برداری مناسب از  عدم بهره
 معادن استان

38 23 ۴9۴/7 ۴8 25/27 

کاهش شاخص امید به 
 زندگی

38 23 0۴/31 78 875/26 

های استان به  خروج سرمایه
 خارج از استان

68 20 891/10 7۴ 5/26 

 125/26 ۴5 6/۴ 19 35 نشینیحاشیه

 625/2۴ 56 371/9 13 50 گردشگری

 5/23 62 767/9 9 61 مهاجرت نخبگان از استان

 23 ۴0 925/3 9 36 بهداشت و سالمت

 های پژوهشمأخذ: یافته

مسئله از جامعه هدف استخراج شد که مسئله و ریز 176نجام شده، تعداد در پیمایش ا
ی شد. همچنین جامعه هدف بندیب آنچه در جدول باال آمده، رتبهمسئله اصلی به ترت 88نهایتاً 

 668عنوان ریشه مشکل وجود دارد. این مسائل علت به 636، مجموعاً سائلمعتقد بودند برای م
 ها دارای روابط زیر بودند:بر اساس تحلیل شبکه مسائل، مسئله اند.پیامد و اثر برجای گذاشته

نارسائیهایفرهنگی

بیکاریواشتغال

ضعفزیرساختهایاقتصادیوعمرانی

گسستهایقومی-مذهبی

فقر

غیریتسازی

فقدانبرنامهریزیمدونویکپارچه

سیطرهمسائلقومی-مذهبیدرامورمختلف

معیشت

ناتوانیدربهرهمندیازمزیتهایمرز

خشکسالیوکمبودشدیدآب

ناتوانیدرجذبسرمایهخارجی

خروجسرمایههایاستانبهخارجازاستان

گردشگری

حاشیهنشینی

ضعفنظارت

بروکراسیاداریوقوانیندستوپاگیر
سوءمدیریتوناکارآمدیمسئولین عدمهمگرائیمناسبدربینمردم

ضعفنیرویانسانیماهرومتخصص

مهاجرتنخبگانازاستان

عدمتوجهبهشایستهساالری

ضعففرهنگعمومی

عدمبهرهبرداریازظرفیتهایاقتصادی

عدمحاکمشدنقانونوتبعیضدراجرایقانون

شکلگیریرانتوفساد

مشارکتندادنمردمدرامورکشور

عدموجودامنیتپایدار

کمرنگشدنهویتملی

عدماجراییشدناقتصادمقاومتیدراستان
تمرکزگرائیوعدمتناسبتصمیماتمرکزبانیازهایاستان

ناکارآمدیسیستماداریودولتی

عدموجودفرهنگمشارکتمردمدراموراجتماعیوشهری
عدماجرایصحیحطرحهایتوسعهدراستان

عدمتوجهبهاهمیتاستاندرعرصهملیموازیکاریشدیددستگاههاوارگانهادرامورمختلف

عدمکادرسازینیروهایتکنوکراتوتوسعهطلبمدیریتنامناسبمنابعانسانی

ناتوانیمراکزآموزشیدرپرورشنیرویانسانیتوانمندوکارآفرین

عدموجودالگویمناسبزندگیدرمنطقه

عدموجودتناسببینرشدجمعیتورشدامکاناتوتوسعهیافتگی

عدموجوداستقاللفکریدربینمردماستانکاهششاخصامیدبهزندگی

قاچاق

غلبهمسائلامنیتیبرمسائلتوسعهای

عقبماندگیتاریخیاستان

ترسیمچهرهنامناسبازاستاندربینمردمکشور

اختالفنخبگاناستاندرحوزهفرهنگی

قانونگریزی

تالشنخبگانجهترسیدنبهمنافعشخصیوجریانی

ارائهاطالعاتنادرستدرمورداستانبهتصمیمگیرانکالنکشور

عدموجودوفاقوهمدلیبینمدیراناستان

دوربودناستانازمرکز

غفلتازلزومتوسعهاستاندربینمسئولینکشور

بیثباتبودنمدیریتدراستان

کمبوداعتبارات

کمرنگشدنتعهدکاریدرپیشبردامورتوسعه

سلیقهمحوریبهجایبرنامهمحوریدرمدیریتاستان

عدماحداثصنایعاشتغالزادراستان

عدمتوجهبهنخبگانعلمیاستان

کمبودآبشیرینکن

عدمبهرهبرداریمناسبازمعادناستان

عدموجودعدالتاجتماعی

عدمتوجهبهتخصصگرایی

مدیریتناصحیحمنابعآباستان

دولتیبودناغلباموراقتصادی

کشاورزیسنتی
توزیعنامناسبوغیرهدفمندمنابعواعتباراتدرسطحاستان

بیاعتمادیمردمنسبتبهمسئولین

احساسناکارآمدینظاموناامیدیمردمازحاکمیت

حاکمشدنمصلحتهایمقطعیبهجایواقعیتهایجامعه

حاکمشدنمسائلسیاسیبرامورمدیریتیاستان

سهمخواهیقومیمذهبیازفرصتهایمدیریتیاستان

بازماندگانازتحصیلدراستان

ازبینرفتنفرصتهایشغلیودرآمدهایپایداردراستان

سیطرهمولویهابرامورمختلفاستان

افزایشهزینههاینظامدراستاندرپیشبرداهدافتوسعه

اعتراضونارضایتیازمسائلومشکالتاجتماعی

مشکالتدرآمد

مشاغلکاذب

افزایشهزینههایطرحهاوبرنامههایتولید

تصرفاتاراضیملی

عدموجودتبادلفرهنگیباسایرنقاطکشور

تعصباتقومیومذهبیافراطی

بهداشتوسالمت

انحرافاهدافتدوینشدهدربرنامههایتوسعه
هدررفتمنابع

سوءاستفادهمعاندینازخألهایفرهنگی

 
 . الگوی روابط مسائل2شکل
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 مسئله اولویت دار پنج بحث و بررسی

که ابعاد آن به  مسئله اصلی بررسی شد پنج ،های تعیین شده برای مسائلهاساس رتب بر

 شده است. در زیر آورده صورت اجمالی

 (قاومتی )توجه به توسعه کشاورزی، روستایی و شهری و...مسئله اول: موانع تحقق اقتصاد م

ها و  سیستمهای مختلف تاریخی و نیز در  اقتصادی در بین جوامع در دورههای شکاف

های شکننده، در دولت. (Fletcher, 2014) بوده است ساختارهای اقتصادی مختلف، متفاوت

پذیرتر هستند و در این بین رقبای تحریم، کرونا و انزوای سیاسی آسیب هایی مانندقبال بحران

 کنندتر ها سعی دارند که منافع خود را در قبال حریف بیشتر کنند و جامعه هدف را ضعیفآن

(Rayes, 2020). های عبور از این شرایط حساس و  راه یکی از)مدظله(  رهبر معظم انقالب

یز در فتمان اقتصاد مقاومتی ناند. گعرفی کردهم اقتصاد مقاومتی رارسیدن به امنیت اقتصادی 

ی ایران برای حرکت در مسیر دهی به تمام ارکان نظام جمهوری اسالممنظور جهتکشور به

ها در استان سیستان و رسد، اثرات اقتصادی تحریمنظر میبه. شدسازی اقتصاد مطرح مقاوم

های خاص رغم داشتن پتانسیلیدلیل شرایط خاص اقتصادی و جغرافیایی )عله بلوچستان ب

ای برای رشد و توسعه اقتصادی و کاهش اثرات تحریم( بیشتر از سایر مناطق کشور است. منطقه

تواند دالیل متعددی داشته باشد. عواملی از قبیل دور بودن از مرکز کشور به لحاظ این امر می

های ه دلیل عدم وجود زیرساختگذاری و تولید در استان بجغرافیایی، پایین بودن سطح سرمایه

گذاری، ساختار نامناسب اقتصادی استان، پایین بودن سطح اشتغال در استان مناسب برای سرمایه

استان در مقایسه با سایر مناطق از لحاظ رشد و  چنین وجود قاچاق موجب شده است تاو هم

اری اقتصاد استان در مقابل آوری و پایدتوسعه اقتصادی در سطح پایینی باشد و به دنبال آن تاب

 ها نیز پایین باشد. ها و تحریمشوک

گیری توسعه استان در ابعاد  های پیمایش، نخبگان تأکید دارند که جهتبر اساس یافته

، توسعه شبکه ارتباطی و کشاورزی و نخیالتزیست و منابع طبیعی، توسعه   حفاظت از محیط

 با فراملی اقتصادی مناسبات تقویت. شود تعریف می یروستایزیربنایی، ساماندهی نظام شهری و 

http://parstoday.com/fa/search--%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C
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 منطقه و چابهار منطقه آزاد بر تأکید با استان اقتصادی سیاسی، جغرافیایی، موقعیت از گیری بهره

، ملی سطح با استان فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، ساختارهای تعامل و پیوند تقویت، زابل ویژه

های  و کشت پروریآبزی و صید باغبانی،  های  زیربخش بر تأکید با کشاورزی پیشرفته توسعه

زایی،  بیابان پدیده از و جلوگیری ریزگردها منشاء و بحران  های  کانون ، مهارای گلخانه و متراکم  

های  سکونتگاه نظام به بخشیشهرها و تعادل پیرامون غیررسمی  های  سکونتگاه ساماندهی

 .استزمینه  در ایناز جمله موارد مهم  روستایی
 

 مهمتری  علل

شرایط خاص اقتصادی و  -

 جغرافیایی 

 خشکسالیهای مکرر -

رشد شغلهای کاذب و روی  -

آوردن بخش قابل توجهی از مردم 

 استان به آن

  عدم توسعه گردشگری در استان -

 مهمتری  پیامدها 

 ر ود ا ت اد  -

 شدید محرومیت نسبی  -

 ظرفیت پایین تولید  -

 بحران منابع انسانی -

 توزیع نامناسب منابع  -

 نارضایتی شهروندان  -

فرار سرمایهگذاری و  -

 سرمایه گذار

 

  

-موانع تحقق 1

 اقتصاد مقاومتی

 مهمتری  موانع مسئله در استان 

 ضعف در تفکر استراتژیک و تخصصی در حوزه گفتمان اقتصاد مقاومتی -

 عدم ثبات مدیریتی در حوزه اقتصادی و سیاسی استان -

 دخالت سلیقه مدیریتی به جای اصل بودن سیاستهای کالن در پیگیری منافع ملی -

 جزیرهای عمل کردن برخی از ارگانها و سازمانهای ذیمدخل )عدم همگرایی در اجرای سیاستها( -

 مهمتری  مصادیق مسئله در استان

 پایین بودن سطح اشتغال در استان و همچنین وجود قاچاق -

 پایین آمدن تاب وری و پایداری اقتصاد استان در برابر شوکها و نوسانات اقتصادی -

 وضع نامطلوب شاخصهای اقتصادی استان در مقایسه با کشور -

 وضع نگرانکننده صنایع، واحدهای تولیدی و کارخانجات در استان )شهرک صنعتی و...( -
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 مسئله دوم: ترسیم چهره نامناسب از استان نزد افکار عمومی در عرصه ملی

ها، سایه انداخته ای بر بروز بسیاری از تبعات و معلولیکی از مسائلی که به صورت ریشه
افکار عمومی است. است؛ ایجاد تصویر نسبتاً تیره و نامناسب از استان سیستان و بلوچستان نزد 

این موضوع بسیار رایج بوده که نسبت به سیستان و بلوچستان، ذهنیت مخاطبینی که استان را 
تنیده شده ها، با محتواهای منفی درهمنماییو سیاه هانماییاند، در اثر شایعات، بزرگندیده

یه سنگینی بر سا مواد مخدر ، شرارت، ترور، گروهک، انفجار وقاچاقاست. عناوینی مانند 
دوست انداخته ها و نیمه پر لیوان در استانی با مردم نجیب، صبور، قانع، خونگرم و وطنظرفیت
 است. 

 

 مهمتری  علل

-عملیات روانی معاندین و دشمن در فضای رسانه 

 ای

-عدم مطلوبیت در کار فرهنگی و ایجاد قرائت 

 حقیقی از تصویر استان

-ضعف های رسانه ای و کج سلیقگی در ایجاد 

 فهم از مسائل و مشکالت استان

-محتوای منفی فیلم های سینمایی در چند دهه 

  اخیر و سیاه نمایی مسائل استان

 مهمتری  پیامدها 

 ایجاد تصویر سیاه از استان -

 ناامنی روانی نزد افکار عمومی -

 فرار سرمایه و سرمایه گذار -

 تشدید شکافهای اجتماعی و قومی -

بیاحترامی به اقوام استان و تنزل جایگاه  -

 آنان در برخی از موقعیت ها

  

  

- ترسیم چهره 2

نامناسب از استان 

نزد افکار عمومی در 

 عرصه ملی

 مهم تری  موانع مسئله در استان 

 عدم نقش آفرینی کافی نخبگان اجتماعی در تصویر سازی صحیح از مسائل استان در سطح کشور -

 ارجحیت یافتن مؤلفه های قومی-مذهبی بر مسائل اجتماعی و عام المنفعه -

 تحرکات افراط گرایانه جریانات تروریستی محارب   تکفیری در استان و برجسته شدن حضور آنان در جدار مرزها -

 عدم حمایت از تولیدات رسانه ای فاخر و ملی با موضوع ایجاد قرائت مثبت از استان نزد افکار عمومی -

 مهمتری  مصادیق مسئله در استان

غلبه موضوعات قاچاق، شرارت، ترور، گروهک، انفجار، مواد مخدر، محرومیت مضاعف، ترس و وحشت در مقایسه با ظرفیتها  -

 و نکات مثبت استان نزد افکار عمومی

  محتوای منفی و تیره و تار از سیمای استان در فضای مجازی و اثر آن بر مخاطبین  -

 غلبه احساس ناامنی بر ناامنی فیزیکی و عینی نزد افکار عمومی -
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 مسأله سوم: عدم وجود وفاق و همدلی بی  مدیران استان
م دیگر، ایجاد ایستایی و عدیکگرایی، تخریب واگرایی، پس هایی ماننداساساً مؤلفه

در مسیر توسعه و مهم موانع مسائل و جمله از تواند می در استان بین مدیران اجراییتحمل 
هماهنگی و همکاری بین همه مدیران و ارکان قدرت، ظرفیت بزرگی را برای باشد. پیشرفت 

وجود شکاف نظری و عملی در  .ندفراهم ک توانداستان میارایه خدمات بهتر به مردم در 
موجب عدم توسعه مطلوب استان شده  در برخی از مسائل مشهود بوده است ومدیران استان 

از طریق ایجاد فهم مشترک لذا رفع اختالف نظرهای بنیادین که بین مسئولین وجود دارد  .است
افزاگونه از سوی نهادهایی مانند شناسی واحد و برگزاری جلسات تخصصی و همو مسئله

وسعه کارآمد خواهد بود. عدم وفاق و همدلی در بین مدیران استانداری در هموار کردن مسیر ت
 . رفع این مسئلهتشدید شده استهای سیاسی، قومی و... رقابتدر شرایط حاضر با استان 
  .شود در سیستان و بلوچستان تواند موجب پیشبرد اهداف انقالب اسالمی می

 

 مهمتری  علل

  مشترک ازو فهم متقابل درک - عدم

 یکدیگر نزد مسئولین استان  فعالیت های

- عدم مطلوبیت در کار فرهنگی و ایجاد 

 قرائت حقیقی از تصویر استان

 مهمتری  پیامدها 

ایجاد نارضایتی و سردرگمی در بین  -

 مردم

  نادیده گرفتن حقوق دیگر سازمان ها- 

 بر منافع ملیمنافع سازمانی - غلبه 

 فرافکنی در مسئولیت ها- 

 - کاهش شاخص های توسعه اداری

  

  

- عدم وجود وفاق و 3

همدلی بی  مدیران 

 استان 

 مهم تری  موانع مسئله در استان

  ترازی اختیارات مدیریتی و عدم تفویض اختیارات ناهم -

  بخشی نگری و جزیی نگری در تحقق اهداف، نبود خط مشی های شفاف سازمانی -

 فقدان مطلوبیت در درک صحیح از شرایط عینی و آیندهنگری مسائل به صورت منطقی بین مسئولین -

 ان و مدیرانحصول اطمینان از وجود سطح مناسبی از مشارکت در بین برنامه ریزعدم  ارتباطات و کم بودن سطح -

  مهمتری  مصادیق مسئله در استان

 ضعف در اجرای سیاستها و وجود اختالف و تعارض در پیادهسازی سیاستهای کالن در سطح استان -

 یکدیگر مأموریت های و اهداف به بی توجهی -

  سازمان های دیگر و اهمیت آنهارسالت به نسبت شناخت عدم -

 عدم درک آثار هماهنگی در امور -
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 استان در یدارپا امنیت وجود مسئله چهارم: عدم

 های معاصر استیکی از دغدغه« ایشیشه دور شدن از امنیت شکننده و»امنیت پایدار و 
(weede, 2004.) ای که علت پدید آمدن بسیاری از مشکالت در استان های ریشهیکی از مسئله

ت بوده است، فقدان مطلوبیت در امنیت پایدار چه در وجه نرم )کاهش سرمایه اجتماعی، عملیا

های اجتماعی، گرایش به تفکر تکفیری و...( و چه در روانی سنگین دشمن، افزایش شکاف
هاتی تروریستی و ها، فعالیت گروهکهای سیاسی، شورشحوزه سخت )بروز خشونت

 های مکرر ایذایی در جدار مرز و سایر نقاط( آن بوده است. عملیات

 

 مهمتری  علل

- همسایگی با کشور های بحرانخیز افغانستان و 

 پاکستان، 

- تحرکات گروهک  های معاند و محارب و جریانات 

 مسئلهدار  قومی و مذهبی

 - وفور سالح و قاچاق مواد مخدر

 - ورود  و خروج اتباع بیگانه غیرمجاز

 - عدم مطلوبیت در مدیریت مرزهای گسترده

 مهمتری  پیامدها 

 - ایجاد ناامنی در برخی از نقاط مرزی

 - هزینه گزاف امنیتی-انتظامی برای مهار ناامنی

 - ایجاد چهره هراسبرانگیز از استان

- تاثیر مخرب بر اقتصاد و معیشت مرزنشینان و 

 اهالی استان

 - ایجاد مانع در تحقق اقتصاد مقاومتی

  

  

 امنیت وجود - عدم4

استان در پایدار  

 مهم تری  موانع مسئله در استان 

 فقدان سیاست جامع امنیتی و اتفاقنظر تمامی ارگانها نسبت به آن -

 جزیرهای عمل کردن نهادها و سازمانهای امنیتساز در استان -

 مثل  فقر، جهل و تعصب در برخی از نقاط ساخت اجتماعی استان و گسیل پدیدههای اجتماعی به سوی مؤلفههای ضدامنیتی -

 توسعهنیافتگی و عقبماندگی شاخصهای پیشرفت در استان -

 مهمتری  مصادیق مسئله در استان

 عملیات مکرر گروهکها در جدار مرز و تالش برای ناامن ساختن استان -

 عدم مهار شدن و اضمحالل گروهکهای تروریستی و رشد هستههای جدید -

 فعالیت سنگین باندهای کالن مواد مخدر در مرزهای جنوب شرق و خط انتقال مواد از استان به سایر نقاط -

 وجود رگههایی از ناامنی ذهنی افکار عمومی نسبت به استان -
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 ه به اهمیت جایگاه استان در عرصه ملیمسئله پنجم: عدم توج

رسد با وجود برگزاری جلسات در سطح عالی نظام در خصوص استان، به نظر می

تصویر درستی از ظرفیت و جایگاه استان نزد کارگزاران اجرایی و تقنینی تعریف نشده است. 

گردشگری  دارد.ای و حتی ملی ارتقاء منطقههای زیادی برای  ها و پتانسیل ظرفیت جنوب شرق،

های کشاورزی، شیالتی  های اکوتوریسمی باال، پتانسیل دریایی، گردشگری کشاورزی، ظرفیت

های دامی در استان در کنار پتانسیل باالی منابع انسانی متخصص  طور ظرفیتو صنعتی و همین

اشته تواند تحول عظیمی در توسعه اقتصادی د های استان می بکارگیری ظرفیت .قابل توجه است

 .باشد
 

 مهمتری  علل

فقدان کفایت در بکارگیری مدیران  -

 بومی استان در سطح کشوری

تصمیمگیری ناشی از عدم شناخت  -

کافی نسبت به مسائل استان در سطح 

 ملی

عدم توجه به شاخصهای وخیم فقدان  -

 توسعه یافتگی

 حاشیهای بودن استان -

 قناعت مردم بومی استان -

 مهم تری  پیامدها 

 وفور مسئلههای توسعهنیافتگی -

 بروز نارضایتی در بین مردم -

 بروز احساس تبعیض -

 ایجاد واگرایی قومی -

  

  

- عدم توجه به اهمیت 5

جایگاه استان در عرصه 

 ملی

 مهم تری  موانع مسئله در استان 

  عدم توازن نظام توزیع امکانات، بودجه و... نسبت به جایگاه و شأن استان -

 ناکافی بودن و برآیند ضعیف پیگیریهای مسئولین استان نسبت به جلب نظر حقیقی برای ارتقاء شأن استان  -

 محرومیتهای شدید استان -

 مهمتری  مصادیق مسئله در استان

 نظام بودجه در چند سال اخیر به نسبت توسعهنیافتگی استان گسترده و پهناور سیستان و بلوچستانضعف  -

 وجود ظرفیتهای پنهان فراوان در مقابل محرومیتهای آشکار و بعضاً بزرگنمایی شده -

  و سایر پروژههای بزرگپیشرفت بسیار کم پروژه های تعریف شده برای توسعه سواحل مکران -
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 هاگیری و پیشنهادنتیجه

های الزم  توسعه و امنیت از بستر ستان و بلوچستان در زمینه پیشرفت،در مجموع استان سی

جانبه استان باع  بروز لیکن وجود مسائلی در مسیر پیشرفت و امنیت همهاست برخوردار 

تواند در ده است. مطالعه دقیق این مسائل میستان شای برای اها و مشکالت عدیدهنارسایی

ها و قرار گرفتن استان در مدار پیشرفت و توسعه و ایجاد امنیت راستای حل و مرتفع شدن آن

در جنوب  سرمایه اجتماعی ءارتقاذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که  .پایدار موثر واقع شود

اقوام  و همچنین بح  تقریب مذاهب و مردمدر قالب همگرایی بین دولت و  شرق کشور،

 تواند بسیاری از مسائل را حل نماید. می

دار استان بر اساس نتایج پیمایش ترین راهکارهای رفع مسائل اولویتمهمبه لذا در ادامه 

 پرداخته شده است. هاو تحلیل یافته

ام مشکالت در خصوص مسئله موانع تحقق اقتصاد مقاومتی )سایه سنگین مسئله بر تم -

تعریف نقش مشارکت »بررسی ابعاد مختلف مسئله، راهکارهای تجویزی نظیر:  :استان(

های استان، محور قرار دادن پیشتازی مردم بومی استان در رفع موانع و اتکاء به داشته

المللی سواحل مکران با تأکید بر شیالت، ظرفیت بندر چابهار اقتصادی از طریق ظرفیت بین

المللی و صادرات و واردات، توجه به رانی و حمل و نقل بینداری از کشتیبرو بهره

های تخصصی در نهادها و اخذ نتایج های کالن اقتصاد مقاومتی، ایجاد کارگروهسیاست

اجرایی در آن، استفاده از  یندهایشناسی فراپیگیری از طریق استانداری و آسیب

 از طریق کشاورزی، اد اشتغالعادن و ایجفرد در استان مانند مهبهای منحصر ظرفیت

های تامین مسکن  امههای بهسازی و نوسازی شهری و روستایی با برن هماهنگی بین برنامه

کند. همچنین الزم است را ارائه می« یرساختی استان و...های زپروژه درآمد،های کم  گروه

و « به صورت مستمر»مصوب های اقتصاد مقاومتی  طرحکه در ستاد اقتصاد مقاومتی استان، 

به لحاظ نوع و میزان اثرگذاری در زمینه  های مربوطه،تمامی ارگان افزایانهبا مشارکت هم
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های الزم برای نیل به پیشرفت مورد سنجش و بازبینی قرار گرفته و مشوق توسعه و اشتغال

 شود:ه میهمچنین در حوزه کشاورزی راهبردهای زیر توصی تدارک دیده شود.

جویی در مصرف آب کشاورزی و  وری آب و خاک کشاورزی و صرفهارتقای بهره -

 اعمال مدیریت تقاضا

 سازی محصوالت کشاورزیارتقای امنیت غذایی، سالمت و غنی -

 حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و توسعه آن در چارچوب اصول توسعه پایدار -

 عرضه  های  توسعه صنایع کشاورزی و زنجیره -

ساختن کشاورزی و توانمندسازی منابع انسانی و نوسازی ساختار تحقیق،  بنیاندانش -

 آموزش و ترویج کشاورزی

 بخشی در نظام مالی و تجهیز و تامین منابعتنوع -

ارتقای مدیریت آب بخش کشاورزی و در اولویت قرار دادن افزایش راندمان آبیاری در  -

  های نوین آبیاری کلیه مراحل با تاکید بر اجرای روش

از منابع تولید خارجی )کشت   برداری  مدیریت مخاطرات و امنیت غذایی با بهره -

 فراسرزمینی( 

  هااتکایی آنردی و ارتقای ضریب خودافزایش تولید محصوالت راهب -

ویژه با منتفع نمودن از تولید و تولیدکنندگان بخش به تنوع بخشی ابزارهای حمایت -

  محصول نهاییبردار در درآمد حاصل از فروش  بهره

زمینی، ساسی مانند گندم، برنج، شکر، سیبافزایش ضریب خوداتکایی محصوالت ا -

 روغنی، حبوبات، پنبه، انواع گوشت، شیر و تخم مرغ   های  دانه

 بهبود و افزایش عملکرد در واحد سطح -

 برداری طبیعی و مشارکت مردم در حفاظت و بهره  ارتقاء و توانمندسازی مدیریت منابع -

 :خصوص مسئله دوم: ترسیم چهره نامناسب از استان نزد افکار عمومی در عرصه ملی در

استفاده از ابزار هنر و رسانه برای معرفی »بررسی ابعاد مختلف مسئله راهکارهای تجویزی نظیر: 
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مذهبی، رفع -های استان، برپایی مطلوب عدالت اجتماعی برای کاهش شکاف قومیظرفیت

مذهبی، جلوگیری از -تر از نخبگان و فرهیختگان قومی، استفاده بهینهآنها و احساس محرومیت

های معرفی استان در سایر نقاط برخوردهای قهرآمیز با مطالبات قومی، برگزاری نمایشگاه

هایی برای های محلی و تدارک شیوهکشور و انعکاس مشکالت و مطالبات مردم توسط رسانه

 را معرفی کرده است.« رفع آن

رسد : به نظر میلی بین مدیران استانخصوص مسأله سوم: عدم وجود وفاق و همددر 

چه نگاه مردم که این موضوعات منجر به بروز تصویری از ناکارآمدی مدیریتی در استان در دری

رسد که یکی از راهکارهای عملی برای رفع این موضوع، مداخله هدفمند شده است. به نظر می

ولی فقیه در استان به اختالفات موجود است که با توجه به جایگاه این  و ورود نماینده محترم

در اذهان و افکار مدیران استان مورد تأکید قرار گیرد و « منافع و مصالح ملی»ته است یسنهاد، شا

 د.شوراند، تقبیح نافع و امنیت ملی را به حاشیه میهایی که مهمچنین سلیقه

های ترین راهکاراستان: از مهم در پایدار امنیت وجود در خصوص مسئله چهارم: عدم

ستان و همچنین سایر ایجاد امنیت پایدار در استان، ایجاد احساس امنیت روانی در مردم ا

 باید نام برد.را گذاری در سواحل مکران های سرمایهگر در استان مثالً در زمینهلهمتغیرهای مداخ

های کشور برای حمایت از فکار عمومی نسبت به سیاستتوجیه اساز و بر اساس فرایندهای اقناع

 شود.م گذاران در استان انجاپشتیبانی کافی از سرمایه بایستمنطقه می گذاری در اینسرمایه

انتظامی استان برای ایجاد وحدت رویه در پیشگیری -همچنین همراهی و همدلی مسئولین امنیتی

های شورای تأمین استان و همچنین تعریفی بر سیاست از متغیرهای ضدامنیتی در استان با تأکید

ها، اشرار، مواد مخدر و... های امنیتی استان اعم از گروهکهای مبارزه با چالشاز اولویت

جامع امنیتی استان در شورای تأمین استان و همچنین مشارکت مؤثر اعضاء در نیل به  تدوین سند

نیل به امنیت پایدار در استان است. قرارگاه قدس های ترین راهکاراهداف سند جامع از مهم

سد در رنیت منطقه داشته است و به نظر میجنوب شرق سپاه نیز نقش مطلوبی در تأمین ام



 97، شماره 25روستا و توسعه، سال 

126 

توان امنیت مردمی و بومی و انتظامی، می افزایی تمامی ارکان نظامی، امنیتیصورت بهبود هم

 کرد. که نسخه شفابخش آالم ضدامنیتی منطقه است را محقق

در خصوص مسئله پنجم: عدم توجه به اهمیت جایگاه استان در عرصه ملی: در مقام 

ترین تهدید  ، بزرگاز سوی مرکز عدم توازن در توزیع امکاناتتجویز باید عنوان داشت که 

است. عدم توازن نظام توزیع امکانات، بودجه و... نسبت به جایگاه و  برای سیستان و بلوچستان

های مسئولین استانی و مردم شریف استان بوده است. لذا یکی از بزرگترین نگرانیشأن استان، 

مسئولین استانی باید تالش مضاعفی برای ایجاد این تصویر در مرکز نمایند. نقش نمایندگان 

 های برنامه و بودجه در این خصوص بسیار مهم است.مجلس و حوزه

 یت مسائل توسعه و امنیت جنوب شرق:سایر پیشنهادات و راهبردهای تجویزی در مدیر

  سئولین و برطرف بین م، همدلی و همزبانی واالی توسعه و پیشرفتبرای رسیدن به اهداف

 یک نباید دیگری را هیچدر این جهت  از جمله ضروریات است. هاآننمودن شکاف بین 

. ندهدخودی بداند و او را در روند مدیریت کشور و تصمیمات شرکت نامحرم و غیر

در مسیر « فهم مشترک»یند گفتگو برای رسیدن به یک فرا همچنین باید مراقب بود تا

های خود باید از اعمال سلیقه مسئولین در این خصوص .بست نرسدبه بنتوسعه و ترقی 

 هارعایت شود. در بسیاری از مصاحبه بایستبلکه اصول کالن حاکم میخودداری کنند؛ 

های بسیاری در جتماعی سیستان و بلوچستان، گالیههبی و ابا نخبگان قومی، سیاسی، مذ

افراد و مدیران و در نتیجه عدم وحدت رویه در کنترل و  هایسلیقهارتباط با دخیل شدن 

رسد که این موضوعات منجر به بروز تصویری مسائل استان، مطرح شد. به نظر میمدیریت 

 ردم شده است.از ناکارآمدی مدیریتی در استان در دریچه نگاه م

 ترین تهدید برای سیستان و بلوچستان ، بزرگاز سوی مرکز عدم توازن در توزیع امکانات 

است. عدم توازن نظام توزیع امکانات، بودجه و... نسبت به جایگاه و شأن استان، یکی از 

های مسئولین استانی و مردم شریف استان بوده است. لذا مسئولین استانی بزرگترین نگرانی
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ایند. نقش نمایندگان مجلس و اید تالش مضاعفی برای ایجاد این تصویر در مرکز نمب

 های برنامه و بودجه در این خصوص بسیار مهم است.حوزه

 های مستمر و بکارگیری مدیران با تفکر هماهنگی بیشتر مدیران، انجام نظارت و ارزیابی

 اهد کرد.خو پذیرامکاناستراتژیک در استان، توسعه و پیشرفت را 

 دقیق  ای است که عالوه بر شناساییو مدیریتی استان به گونه اداریساختار  شناسی آسیب

تدوین و  ،راهبردهای عملی و اجرایی نیز در راستای رفع موانع،  نقاط ضعف و بحران

ن برای ای از متخصصین بومی استاکه بانک اطالعاتی یکپارچه ضمن آنریزی شود.  برنامه

های مختلف تواند ایجاد و در گامعنوان کادرسازی میمناصب مهم به بکارگیری در

 استفاده شود.

 است. اقدامات  یکار صحیحیار، عنوان معها و هنجارها بهجاانداختن ارزش سازی وفرهنگ

 افراد شاخصبرداری از ظرفیت ای در این خصوص بسیار مهم است و همچنین بهرهرسانه

به مثابه منظور رعایت موازین قانونی گذاری بر آحاد جامعه بهرای تأثیرمذهبی و علماء ب

 تواند راهگشا باشد.موازین شرعی و مذهبی می
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