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The current study aimed to investigate the role of communication and information technologies 
to promote the security and sustainability of the Persian Gulf and Makran coasts. The method 
was mixed based on quantitative-qualitative data. In the qualitative phase, the population includ-
ed all the university professors in the field of security and sustainable development, as well as 
researchers of Persian Gulf issues, from which 14 individuals were selected for the interview. In 
the quantitative phase, the population included all the journalists and media experts in the fields 
of economy, tourism, culture, social security and development of Makran region which were 
selected based on Morgan table and random sampling, from which 247 were selected and to 
which the related questionnaire was administered. Based on the quantitative findings, there was 
a relationship between the development of communication and information technology, rea-
sons of underdevelopment and ways to avoid it, encouraging local elites to return to the region, 
encouraging foreign investors to invest in Makran region, expansion of tourism and attracting 
tourists to the region, identifying human and geographical talents of the region, development of 
social capital of the inhabitants, and their social security.
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نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

پژوهــش حاضــر بــا هــدف مطالعــۀ نقــش فناوری هــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی در ارتقــای 
ــق  ــت. روش تحقی ــده اس ــام ش ــران انج ــارس و مک ــواحل خلیج ف ــدار س ــعۀ پای ــت و توس امنی
ترکیبــی اســت؛ بــه ایــن ترتیــب کــه شــامل روش هــای کیفــی و کّمــی اســت. در بخــش کیفــی، 
جامعــۀ آمــاری شــامل تمــام اســتادان دانشــگاه در حــوزۀ امنیــت و توســعۀ پایــدار و همچنیــن 
پژوهشــگران حــوزۀ خلیج فــارس بــوده اســت کــه درنهایــت پــس از مصاحبــه بــا چهــارده نفــر، 
ــگاران و  ــاری شــامل همــۀ روزنامه ن ــی، جامعــۀ  آم اشــباع نظــری حاصــل شــد. در بخــش کّم
اصحــاب رســانه و مطبوعــات در حوزه هــای اقتصــادی، گردشــگری، فرهنگــی، امنیــت اجتماعــی 
و توســعه در منطقــۀ مکــران بــوده اســت کــه بــا اســتفاده از جــدول مــورگان و روش نمونه گیری 
ــش  ــج بخ ــد. نتای ــع ش ــان توزی ــن آن ــش نامه ها بی ــاب و پرس ــر انتخ ــاده، 247 نف ــی س تصادف
کیفــی پژوهــش بیانگــر ایــن اســت کــه از دیــدگاه مصاحبه شــوندگان، زیســت محیطی، 
ــا  ــارزه ب ــتیرانی و مب ــی، کش ــواحل طوالن ــه ای، س ــای منطق ــیالت، همکاری ه ــگری، ش گردش
ــۀ مکــران به شــمار  ــارس و منطق ــا و فرصت هــای ســواحل خلیج ف ــن ظرفیت ه قاچــاق مهم تری
می آیــد. از ســوی دیگــر مطابــق یافته هــای کّمــی پژوهــش، میــان توســعۀ فناوری هــای نویــن 
ــویق  ــه، تش ــز از آن در منطق ــی و پرهی ــل عقب ماندگ ــناخت عوام ــی و  ش ــی و اطالعات ارتباط
نخبــگان بومــی بــرای بازگشــت بــه منطقــه، ترغیــب ســرمایه گذاران خارجــی بــرای 
ــب توریســم در منطقــه، شــناخت  ســرمایه گذاری در منطقــۀ مکــران، رشــد گردشــگری و جل
اســتعدادهای انســانی و جغرافیایــی منطقــه، رشــد ســرمایۀ اجتماعــی ســاکنان منطقــه و امنیت 

اجتماعی ساکنان منطقه ارتباط معناداری وجود دارد.
.O1 ،O2 ،O3 ،Q0 ،Q5 :JEL طبقه بندی
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داود حیدری و همکاران. نقش فناوری های نوین ارتباطی و اطالعاتی در ارتقای امنیت و توسعۀ پایدار سواحل خلیج فارس و مکران.

1. مقدمه  
فناوری هــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی بــدون شــک تحــوالت گســترده ای را در عرصه هــای اجتماعــی 
ــروز  ــان ام ــه جه ــت ک ــه ای اس ــری به گون ــع بش ــر جوام ــر آن ب ــته و تأثی ــال داش ــادی به دنب و اقتص
به ســرعت درحــال تبدیــل شــدن بــه جامعــۀ اطالعاتــی اســت؛ جامعــه ای کــه در آن دانایــی و میــزان 
دسترســی بــه دانــش و اســتفادۀ مفیــد از آن نقشــی محــوری و تعیین کننــده دارد. گســتردگی کاربــرد 
ــه یکــی از  ــع بشــری ب ــدۀ جوام ــروزی و آین ــف زندگــی ام ــاد مختل ــا در ابع ــن فناوری ه ــرات ای و تأثی
ــود  ــه خ ــان را ب ــورهای جه ــیاری از کش ــه بس ــده و توج ــل ش ــان تبدی ــث روز جه ــن مباح مهم تری

   .)Ismail, Nair, Sham & Wahab, 2018( ــت ــرده اس ــوف ک معط

ــات در  ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــتفاده از فن ــه اس ــعه ب ــرای توس ــات ب ــات و ارتباط ــاوری اطالع فن
زمینه هــای توســعۀ اجتماعــی و اقتصــادی، توســعۀ بین المللــی و حقــوق بشــر اشــاره می کنــد. 
ــه توســعۀ آن بیشــتر کمــک  ــه ب ــر در جامع ــات و ارتباطــات بیشــتر و بهت ــه، اطالع ــن نظری براســاس ای
می کنــد )Wu, Guo, Huang, Liu & Xiang, 2018(. مبحــث فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــرای 
ــرح  ــعه را مط ــرای توس ــاوری ب ــتفاده از فن ــنهاد اس ــه پیش ــردد ک ــری بازمی گ ــی فک ــه مکتب ــعه ب توس
شــومپیتر اقتصــادی  اجتماعــی  تکامــل  نظریــۀ  در  می تــوان  را  آن  نظــری  پایه هــای   می کنــد. 

ــه نوســازی شــیوۀ  ــه ب ــه ک ــی از تحــوالت خالقان ــد پی درپ ــارت اســت از فراین ــه عب ــرد ک  جســت وجو ک
عمــل در کلیــت جامعــه، شــامل حوزه هــای اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی آن، منجــر می شــود. 

  .)Njoh, 2018( موتــور محــرک ایــن فشــار پیاپــی بــرای تحــول خالقانــه، تغییــرات فنــاوری اســت

ــا توجــه بــه ویژگــی مناطــق آزاد  کشــورهای گوناگونــی، اعــم از توســعه یافته و درحــال توســعه، ب
ــی، جــذب ســرمایه های  ــر توســعۀ اقتصــاد مل ــی نظی ــه هدف های ــرای دســتیابی ب ــی ب تجــاری صنعت
خارجــی، اســتفاده از برتری هــای نســبی، ایجــاد فرصت هــای شــغلی، تربیــت نیــروی انســانی، افزایــش 
ــه ای و  ــعۀ منطق ــی، توس ــاد مل ــی اقتص ــش کارای ــی، افزای ــای خدمات ــی از فعالیت ه ــای ناش درآمده
تبدیــل بخش هــای عقب مانــده بــه قطب هــای توســعه، اقــدام بــه ایجــاد مناطــق آزاد تجــاری صنعتــی 

   .)Midoun & Ismail, 2018( کرده انــد

ــرقی  ــران( در جنوب ش ــان )مک ــاي عم ــواحل دری ــران س ــک ای ــاي ژئوپلیتی ــی از موقعیت ه یک
ــک  ــاي ژئوپلیتی ــی از حوزه ه ــد یک ــوس هن ــان و اقیان ــاي عم ــۀ دری ــت. منطق ــران اس ــرزمین ای س
ــود  ــرد. وج ــر می گی ــد را درب ــتان و هن ــان، پاکس ــارات، عم ــران، ام ــورهاي ای ــه کش ــت ک ــی اس مهم
ــالش  ــکا و ت ــد آمری ــه اي مانن ــژۀ کشــورهاي فرامنطق ــن حــوزه و توجــه وی ــدرت هســته اي در ای دو ق
ــرایط  ــراي ش ــزي ب ــه و برنامه ری ــن منطق ــران در ای ــر  ای ــور فعال ت ــداوم در آن، حض ــور م ــراي حض ب
ابزارهــای  بحرانــی را چندین برابــر می کنــد. ســواحل خلیج فــارس و مکــران نه فقــط به منزلــۀ 
ــروی انســانی،  ــوزش نی ــاوری، آم ــال فن ــب ســرمایه، انتق ــرای جل ــی ب ــه عوامل توســعۀ اقتصــادی، بلک
ــی رود.  ــت دریچــه ای به ســوی توســعۀ اقتصــادی به شــمار م ــی و درنهای ــازار جهان ــه ب وصــل شــدن ب
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ــرای تأمیــن ســرمایه و ایجــاد زیرســاخت های اساســی رشــد و توســعۀ اقتصــادی،  امــروزه کشــورها ب
ــرای  ــزی ب ــر از برنامه ری ــل، ناگزی ــواردی از این قبی ــتغال و م ــاد اش ــن، ایج ــای نوی ــب فناوری ه کس
ــن ارتباطــی  ــری فناوری هــای نوی ــی و خارجــی هســتند و به کارگی ــب و جــذب ســرمایه های داخل جل
و اطالعاتــی یکــی از مهم تریــن راهکارهــای کشــورهای دنیــا در چنــد دهــۀ اخیــر بــرای نیــل بــه ایــن 
مهــم بــوده اســت. ایــران یکــی از کشــورهای درحــال توســعه اســت کــه به رغــم برخــورداری از منابــع 
عظیــم انســانی و اقتصــادی، ویژگــی متنــوع آب وهوایــی، منابــع چشــمگیر معدنــی و نفتــی، برخــورداری 
از جاذبه هــای توریســتی بی نظیــر و آثــار باســتانی در ســواحل خلیج فــارس و مکــران نتوانســته اســت 

ــد.   ــل طــی کن ــه را به طــور کام ــن منطق ــوب در ای ــه توســعۀ مطل مراحــل دســتیابی ب

از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی تحــت تحریم هــای ظالمانــۀ آمریــکا، یکــی از مهم تریــن 
بخش هایــی کــه در دوران تحریــم می توانــد نقــش مؤثــری در تقویــت اقتصــاد کشــور داشــته باشــد، توســعۀ 
ــرای  ــرا در ایــن مناطــق ظرفیت هــای بالقــوۀ بســیاری ب پایــدار ســواحل خلیج فــارس و مکــران اســت؛ زی
ــای  ــوان زمینه ه ــی می ت ــی و خارج ــرمایه های داخل ــب س ــتر جل ــه در بس ــود دارد ک ــعه وج ــد و توس رش
ارتقــای امنیــت در ابعــاد اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی، نظامــی و زیســت محیطی را افزایــش داد. وجــه 
اصلــی ایــن مناطــق تــالش آن هــا بــرای پیونــد بــا اقتصــاد بین المللــی و اســتفادۀ بیشــتر از ســرمایه های 
بین  المللــی اســت کــه بــا به کارگیــری ظرفیت هــای ارتباطــی نویــن ماننــد رســانه های اجتماعــی 
ــع داخلــی کــه  ــع از خــارج کشــور مبــادرت کــرد و در اســتفاده از مناب ــه جلــب و جــذب مناب ــوان ب می ت
عوامــل درون زای اقتصــادی اســت، از ســهم بیشــتر جهانــی بهره منــد شــد. رســانه های اجتماعــی، به عنــوان 
یکــی از مؤلفه هــای فناوری هــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی، کــه امــکان انتشــار مطالــب و محتــوا را بــا 
ســرعت و حجــم زیــاد فراهــم می کننــد، قادرنــد در معرفــی ظرفیت هــای ســواحل خلیج فــارس و مکــران 
ــن مناطــق عملکــرد  و معرفــي اقدامــات انجام شــده در حوزه هــای اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی در ای
مثبتــي داشــته باشــند. بــه عبــارت دیگــر، رســانه های اجتماعــی بــا مطالــب و محتوایــی کــه درخصــوص 
مناطــق آزاد و امنیــت شــغلی و اقتصــادی در آن هــا منتشــر می کننــد، ســرمایه گذاران و تاجــران بســیاری را 
از سراســر کشــور و جهــان به منظــور ســرمایه گذاری در ایــن مناطــق برمی انگیزنــد. اینکــه تــا چــه انــدازه 
از ظرفیــت فناوری هــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی به منظــور ارتقــای امنیــت و توســعۀ پایــدار ســواحل 
ــام  ــزۀ انج ــود دارد، انگی ــه وج ــن عرص ــی در ای ــه فرصت های ــده و چ ــتفاده ش ــران اس ــارس و مک خلیج ف
تحقیــق حاضــر را ایجــاد کــرده اســت. بــا آگاهــی از نتایــج ایــن تحقیــق می تــوان بــه ارزیابــی جامعــی از 
میــزان و چگونگــی اثرگــذاری فناوری هــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی بــر امنیــت و توســعۀ پایدار ســواحل 
خلیج فــارس و مکــران دســت یافــت و بــر ایــن اســاس، راهکارهایــی را به منظــور اســتفادۀ بهینــه از ابزارهــای 

جدیــد جهــت گســترش مرزهــای ارتباطــی و اطالعاتــی ایــن مناطــق ذکــر کــرد. 

2. پیشینۀ تحقیق
آقایی خوندابــی، طلعتــی و نجــارزاده )1386( در مقالــه ای تأثیــرات رشــد فنــاوری ارتباطــات و اطالعــات 
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ــه، رشــد  ــد. در ایــن مقال ــر توســعۀ کشــورهای عضــو ســازمان کنفرانــس اســالمی بررســی کرده ان را ب
زیرســاخت های مربــوط بــه فناوری هــای نویــن یکــی از راه هــای دســتیابی بــه توســعۀ پایــدار معرفــی 
ــعۀ  ــد توس ــه، کلی ــن مقال ــای نویســندگان ای ــه به  ادع ــن اســت ک ــز ای ــۀ توجه برانگی ــده اســت. نکت ش
اقتصــادی مالــزی، یکــی از کشــورهای اســالمی پیــش گام در توســعه، افزایــش و ارتقــای زیرســاخت های 
ــر فراهــم آوردن امــکان اطالع رســانی سراســری، آن  ــوده کــه افزون ب ــاوری ارتباطــات ب ــه فن ــوط ب مرب

کشــور را در بهره بــرداری از امکانــات و اســتعدادهای خــود توانمنــد کــرده اســت. 

ــه  ــن نتیج ــه ای ــف، ب ــورهای مختل ــت کش ــه وضعی ــی ب ــور )1386( در نگاه ــیری و نیک پ مش
ــا  ــاً در تمــام کشــورها ارتباطــی معنــادار ب رســیده اند کــه رشــد فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات تقریب
رشــد اقتصــادی داشــته اســت. آنــان بــا بررســی وضعیــت 75 کشــور در زمینــۀ میــزان دسترســی مــردم 
بــه ارتباطــات و ســایر شــاخص های مربوطــه، اظهــار کرده  انــد کــه افزایــش تــوان کشــورها در زمینــۀ 
ــادی  ــعۀ اقتص ــه توس ــتیابی ب ــا در دس ــه آن ه ــد ب ــی می توان ــی و اطالعات ــن ارتباط ــای نوی فناوری ه

کمــک کنــد. 

ــی کــه درمــورد عوامــل توســعه نیافتگی مکــران انجــام  بیــات و حاتمــی )1391( در تحقیق
داده انــد، بــا اشــاره بــه ضعف هــای فرهنگــی و اجتماعــی کــه در ایــن منطقــه وجــود دارد، لــزوم ارائــۀ 
ــای  ــن کاربرده ــادآور شــده اند. یکــی از اصلی تری ــت زیرســاخت های آموزشــی را ی ــا و تقوی آموزش ه
ــانی  ــی  و اطالع رس ــای آگاه ــادی، ارتق ــعۀ اقتص ــد و توس ــاد رش ــرای ایج ــی ب ــبکه های اجتماع ش
درســت اســت کــه ایــن تحقیــق نیــز به نوعــی مؤیــد ورود فنــاوری ارتباطــات و اطالعــات بــه حــوزۀ 

توســعۀ منطقــه اســت. 

تــاری و پــوران )1397( بــه بررســی عوامــل بازدارنــده در اســتفاده از فناوری هــای نویــن ســاخت 
درجهــت بهبــود فراینــد توســعۀ پایــدار پرداختنــد. ایشــان بــا اســتفاده از روش تحلیلــی ـ توصیفــی و 
ــای  ــتم ها و روش ه ــتفاده از سیس ــی اس ــل و آسیب شناس ــه تحلی ــه ای، ب ــات کتابخان ــای اطالع برمبن
پیشــرفتۀ ســاخت در کشــور همــت گماشــتند. در همیــن راســتا در ایــن تحقیــق، پــس از شناســایی 
ــن  ــای نوی ــری از فناوری ه ــت بهره گی ــور، اهمی ــاز در کش ــی ساخت وس ــتم کنون ــود سیس ــع موج وض
از جنبه هــای مختلــف ماننــد زمــان و هزینــه، جلوگیــری از مهاجــرت، تأمیــن مســکن بــرای قشــرهای 
ــود  ــور بهب ــد. به منظ ــی ش ــاوری بررس ــری فن ــی در به کارگی ــای بوم ــه ارزش ه ــه ب ــوان و توج کم ت
ــاخص های  ــا و ش ــه معیاره ــه ب ــا توج ــاختمان ها ب ــی س ــداث صنعت ــگاه اح ــای جای ــرد و ارتق عملک
کلیــدی توســعۀ پایــدار، راهکارهایــی بــرای بهره گیــری از قّوت هــا، برطــرف کــردن ضعف هــا، اســتفاده 

ــد.   ــان ش ــا بی ــع تهدیده ــا و رف از فرصت ه

ــۀ  ــا در منطق ــادی فض ــی و اقتص ــی، امنیت ــازمان دهی سیاس ــزی و س ــه برنامه ری ــوچ )1397( ب بل
ــا  ــه، ب ــن مقال ــرد. در ای ــه ک ــران توج ــق ای ــرای مناط ــردی ب ــدل راهب ــۀ م ــتای ارائ ــران در راس مک
اســتفاده از مــدل ســوآت، دســته بندی عوامــل سیاســی، امنیتــی و اقتصــادی درونــی و بیرونــی مهــم و 
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ــا، کاســتی ها،  ــایی توانایی ه ــران و شناس ــۀ مک ــازمان دهی فضــا در منطق ــزی و س ــذار در برنامه ری اثرگ
فرصت هــا و تهدیدهــای چابهــار در راســتای ارائــۀ مــدل راهبــردی بــرای مناطــق ایــران انجــام شــده و 
ــه کار رفتــه اســت. طبــق نتایــج ایــن  ــرای ســنجش وزن ســنجه ها، فراینــد تحلیــل سلســله مراتبی ب ب
ــرای مدیریــت و برنامه ریــزی فضــای سیاســی، امنیتــی و  ــه، اولیــن و بهتریــن راهبــرد مطلــوب ب مقال
اقتصــادی در منطقــۀ مکــران و چابهــار راهبردهــای  تدافعــی اســت. هــدف از ایــن راهبــرد، کــم کــردن 
ــه  ــوط ب ضعف هــای داخلــی و پرهیــز از تهدیــدات ناشــی از محیــط خارجــی اســت. ایــن راهبــرد مرب
وضعیــت خارجــی منطقــۀ مکــران و چابهــار اســت و نقــاط مثبــت )فرصت هــای( آن را در ارتبــاط بــا 
ــل  ــار درمقاب ــران و چابه ــۀ مک ــای منطق ــرد براســاس توانمندی ه ــن راهب ــد. ای ــی می کن ــرون ارزیاب بی

ــدات بنــا شــده  و هــدف آن افزایــش توانمندی هــای موجــود و کاهــش تهدیدهاســت.  تهدی

روحانــی )1398( تأثیر فناوری های نوین شهر هوشمند را بر توســعۀ پایدار شهر بررســی کــرد. جامعــۀ 
آماری پژوهش تمــام کارکنان شهرداری منطقــۀ 6 تهران، بــه تعــداد 120 نفر بود که با استفاده از جدول 
مورگان، 292 نفر برای شرکت در پژوهش انتخاب شد. ابزار گردآوری اطالعات پرســش نامۀ محقق ساخته 
به کمک ضریب  پایایي پرســش  نامه ها  و  از نظر متخصصان  استفاده  با  روایایي پرســش  نامه ها  بود که 
آلفای کرونباخ تأیید شد. بــرای تحلیل داده ها از آزمون ضریب هم بســتگی پیرسون استفاده شد. نتایج 

تحقیق نشان داد فناوری های نوین شهر هوشمند بر توسعۀ پایدار شهر اثرگذار است.  

ــات  ــن اطالع ــای نوی ــر فناوری ه ــه تأثی ــود را ب ــق خ ــوع تحقی ــماعیلی )1399( موض ــی اس بنای
ــش،  ــای پژوه ــاس یافته ه ــاص داد. براس ــهری اختص ــدار ش ــعۀ پای ــزی توس ــات در برنامه ری و ارتباط
ــرای  ــبی را ب ــۀ مناس ــود، زمین ــر خ ــای منحص ــه قابلیت ه ــه ب ــا توج ــی ب ــات جغرافیای ــامانۀ اطالع س
ــرده  ــعی ک ــه س ــندۀ مقال ــی آورد. نویس ــم م ــهری فراه ــعۀ ش ــای توس ــش در برنامه ریزی ه ــای نق ایف
ــدار شــهری بیــان کنــد.    ــن ســامانه را در برنامه ریزی هــای توســعۀ پای ــردی و مهــم ای جنبه هــای کارب

ــع  ــا گــردآوری مناب ــا اســتفاده از روش تحقیقــی ـ توصیفــی و ب جــودی و رضایی مــالل )1400( ب
کتابخانــه ای، بــه بررســی نقــش فناوری هــای نویــن در توســعۀ پایــدار فضــای ســبز شــهری پرداختنــد. 
ــه  ــی و ســامان دهی شــود، ب ــت و مکان یاب ــح مدیری ــه ای صحی ــر به گون ــج، فضــای ســبز اگ ــق نتای طب
ارتقــای توســعۀ پایــدار شــهری می انجامــد. در ایــن پژوهــش، بــه نقــش فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات 
ــبز،  ــای س ــن فضاه ــی نوی ــاری، مکان یاب ــد آبی ــای جدی ــهری، روش ه ــای ش ــدار فض ــعۀ پای در توس
ــر  ــه اگ ــاره شــد ک ــبز و... اش ــام س ــرای ب ــیوه های طراحــی و اج ــبز، ش ــد س ــای ایجــاد کمربن روش ه
هریــک از ایــن ابزارهــا به شــیوۀ صحیــح مــورد اســتفاده قــرار گیــرد، موجــب ارتقــای توســعۀ پایــدار و 

ــد.   ــد ش ــاخص های آن خواه ش

ــارس  ــت خلیج ف ــران در امنی ــۀ مک ــش منطق ــه واکاوی نق ــود را ب ــش خ ــی )1400( پژوه لطف
ــارس  ــت خلیج ف ــران را در امنی ــۀ مک ــش منطق ــوآت، نق ــدل س ــتفاده از م ــا اس ــاص داد. وی ب اختص
ــرد.  ــتفاده ک ــله مراتبی  اس ــل سلس ــد تحلی ــنجه ها از فراین ــنجش وزن س ــرای س ــود و ب ــی نم بررس
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نتایــج پژوهــش او نشــان داد ابعــاد ژئوپلیتیکــی منطقــۀ مکــران عبــارت  اســت از: جغرافیــای انســانی و 
نحــوۀ توزیــع جمعیتــی در ایــن منطقــه، جغرافیــای اقتصــادی منطقــه، جغرافیــای طبیعــی منطقــه و 
ــوان یکــی  ــکان اجــرای اصــل پراکنده ســازی به عن ــه ام ــه ک ــی منطق ــای جغرافیای ــن ویژگی ه همچنی

ــاع ـ تهاجــم وجــود دارد.   ــۀ دف ــر معادل از اصــول اثرگــذار ب

ــه  ــران )2018( ب ــماعیل و دیگ ــوزه، اس ــن ح ــده در ای ــی انجام ش ــای خارج ــن پژوهش ه در بی
ــزی  ــرمایه گذاری در مال ــم س ــر تصمی ــی ب ــی و اطالعات ــن ارتباط ــای نوی ــر فناوری ه ــۀ تأثی مطالع
ــای  ــد. یافته ه ــزی بودن ــت مال ــرمایه گذاران در پایتخ ــق س ــاری تحقی ــۀ آم ــد. جامع ــادرت کردن مب
پژوهــش نشــان داد متغیرهــای مســتقل، ازجملــه اطالعــات در رســانه های اجتماعــی، رفتــار جامعــۀ 
ــر  ــاداری ب ــر معن ــی، تأثی ــانه های اجتماع ــر شــرکت در رس ــی و تصوی ــانه های اجتماع ــن در رس آنالی

ــد.   ــرمایه گذاری دارن ــم س تصمی

مــوراه و اموجــوال )2018( نقــش فناوری هــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی را در توســعۀ کارآفرینــی 
ــران  ــر از مدی ــیصد نف ــا س ــش نامه، ب ــزار پرس ــک اب ــه کم ــد. ب ــه کردن ــه مطالع ــت نیجری در پایتخ
ــی از  ــق حاک ــای تحقی ــد. یافته ه ــه ش ــه مصاحب ــت نیجری ــط در پایتخ ــک و متوس ــرکت های کوچ ش
ایــن اســت کــه اســتفاده از پیام رســان واتســاپ منجــر بــه دســتیابی بیشــتر بــه بــازار و بهبــود روابــط 
ــرد رشــد اقتصــادی  مشــتری می شــود؛ همچنیــن اســتفاده از رســانه های اجتماعــی مؤلفــه ای از راهب

در میــان مدیــران اســت.   

کیائــوکا و دیگــران )2020( بــه مطالعــۀ نقــش فناوری هــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی در توســعۀ 
پایــدار اتحادیــۀ اروپــا پرداختنــد. بــا اســتفاده از داده هــای اولیــه و بــرازش مــدل رگرســیونی، مطالعــۀ 
ــری  ــادر اســت نابراب ــی ق ــی و اطالعات ــن ارتباط ــای نوی ــری فناوری ه ــه به کارگی ــور نشــان داد ک مذک

درآمــد اجتماعــی را کاهــش دهــد. 

3. چارچوب نظری 

3ـ1. توسعۀ پایدار
براســاس تعریــف کالســیک کمیســیون ســازمان محیط زیســت و توســعه در ســال 1987 م، توســعه ای 
ــه توانایــی نســل آینــده در رفــع نیازهــای  پایــدار اســت کــه بتوانــد ضمــن رفــع نیازهــای فعلــی، ب
خــود صدمــه نزنــد. توســعۀ پایــدار هنگامــی مبتنــی بــر تــوازن و برابــری اســت کــه بتوانــد بــر عالیــق 
ــت محیطی  ــی و زیس ــادی، اجتماع ــد اقتص ــه بُع ــی در س ــر و آت ــل حاض ــردم در نس ــای م گروه ه
ــی  ــه تعال ــگان ب ــتیابی هم ــت در دس ــری فرص ــارۀ براب ــدار درب ــعۀ پای ــن توس ــد. بنابرای ــز کن تمرک
ــر  ــدار ناظ ــعۀ پای ــوم توس ــع مفه ــت )Silvestre & Ţîrcă, 2019(. درواق ــداف اس ــع اه ــق جام و تحق
ــد در  ــد و بای ــوژی می توان ــه اکول ــوط ب ــات مرب ــه مالحظ ــت ک ــدنی اس ــت انکارناش ــن واقعی ــر ای ب
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ــی  ــاد محیط ــای ایج ــامل ایده ه ــات ش ــن مالحظ ــود. ای ــه ش ــه کار گرفت ــادی ب ــای اقتص فعالیت ه
ــی  ــای زندگ ــۀ جنبه ه ــت هم ــر پیشــبرد کیفی ــی ب ــعه مبتن ــای توس ــه در آن ادع ــی اســت ک منطق
مــورد چالــش قــرار می گیــرد. از ایــن منظــر، توســعۀ پایــدار بــر هشــیاری انســان نســبت بــه خــودش 
و نســبت بــه منابــع طبیعــی کــرۀ زمیــن اســتوار اســت و خواهــان یــک ســبک زندگــی پایــدار بــرای 
ــل های  ــه نس ــی ب ــع و بی توجه ــالف مناب ــدازه، ات ــش از ان ــرف بی ــف مص ــت و مخال ــۀ انسان هاس هم
ــت وجــود چشــم انداز  ــر اهمی ــن ب ــدار همچنی ــا گذشــته اســت. توســعۀ پای ــده و قطــع رابطــه ب آین
ــرای رســیدن  بلندمــدت درمــورد نتایــج فعالیت هــای امــروز و همــکاری جهانــی در بیــن کشــورها ب
ــدی  ــی کلی ــورت هدف ــدار را به ص ــعۀ پای ــر توس ــن عناص ــد. ای ــد می کن ــر تأکی ــای مؤث ــه راه حل ه ب
بــرای صورت بنــدی سیاســت های داخلــی، منطقــه ای و بین المللــی در قــرن 21 درآورده اســت 

 .)Sachs et al., 2019(

3ـ2. امنیت اقتصادی
همــۀ افــراد بشــر به نوعــی نیازمنــد امنیــت هســتند. مردمــی کــه فاقــد امنیــت پایــه باشــند، از نظــر 
ــدال  ــه دور از اعت ــد و ب ــار می کنن ــه رفت ــا فرصت طلبان ــود. آن ه ــد ب ــئولیت خواهن ــی بی مس اجتماع
ــی  ــی و حرکت هــای افراطــی و شــورش اســت. ناامن ــه ای مســتعد بی ثبات ــن جامع ــود. چنی ــد ب خواهن
ــد اســت و موجــب می شــود مــردم کمتــر خــالق باشــند و کمتــر ســراغ فعالیت هــای مفیــد  اساســاً ب
ــوند.  ــه رو می ش ــدود روب ــی مح ــا انتخاب های ــد و ب ــا فرصت طلب ان ــد. آن ه ــک برون ــا ریس ــراه ب هم
ــی و  ــدازه ای از ناامن ــد. ان ــش می ده ــیب پذیری را افزای ــد و آس ــن می زن ــی دام ــه نااطمینان ــی ب ناامن
نااطمینانــی هــم بــرای پویایــی اقتصــادی و پیشــرفت افــراد الزمــۀ رشــد اســت. به لحــاظ تاریخــی نیــز، 
ــای  ــرمایه ها و ثروت ه ــان س ــرا صاحب ــت؛ زی ــکل گرف ــور ش ــتانی ناج ــای بده بس ــرمایه داری بر مبن س
سرشــار ناامنــی شــرایط همــراه بــا ریســک کارآفرینــی را بــه جــان خریدنــد و درمقابــل بیشــترین بهــرۀ 
ــی در  ــور روزافزون ــر و به ط ــای اخی ــال، در دهه ه ــن ح ــا ای ــدند. ب ــز صاحــب ش ــد اقتصــادی را نی رش
آینــده به نظــر می رســد کارگــران معمولــی و جوامــع کارگــری و حاشــیه ای در اقتصادهــای ســرمایه داری 
ــاظ  ــزرگ در حف ــدان ب ــه ثروتمن ــی ک ــد؛ درحال ــی را تحمــل کنن ــن شــکل های ناامن ــد بدتری مجبورن

.)Popov & Semyachkov, 2018( ــد ــر می برن ــت به س ــی از امنی خوب

امنیــت اقتصــادی در دنیــای پــس از جنــگ ســرد به طــور فزاینــده ای به عنــوان بُعــدی از امنیــت 
ــالمت  ــا س ــادی ب ــت اقتص ــاط امنی ــد ارتب ــن تأیی ــت گذاران ضم ــان و سیاس ــد. دانش پژوه ــرح ش مط
ــنتی  ــای س ــادی در روش ه ــات اقتص ــردن موضوع ــرای وارد ک ــدی ب ــای جدی ــال راه ه ــه، به دنب جامع
ــد. خطــر بزرگــی کــه امــروز درمــورد نظریــات رایــج »امنیــت اقتصــادی« وجــود دارد،  دفاعــی بوده ان
ــه در دوران  ــم؛ چنان ک ــی کنی ــی تلق ــت مل ــم در امنی ــد مه ــا بُع ــط آن را تنه ــه به غل ــت ک ــن اس ای
گذشــته نیــز چنیــن برداشــتی از »امنیــت نظامــی« وجــود داشــت. امنیــت اقتصــادی عبــارت اســت 
از میــزان حفــظ و ارتقــای شــیوۀ زندگــی مــردم جامعــه از طریــق تأمیــن کاالهــا و خدمــات، هــم از 
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مجــرای عملکــرد داخلــی و هــم حضــور در بازارهــای بین المللــی؛ درحالــی کــه به طــور ســنتی افزایــش 
ــیب پذیری  ــث آس ــادی باع ــات اقتص ــدۀ موضوع ــدن فزاین ــی ش ــادی و سیاس ــل اقتص ــتگی متقاب وابس
بیشــتر دولت هــای ملــی شــده اســت؛ زیــرا ایــن واحدهــا بیــش از هــر زمانــی در گذشــته بــرای تأمیــن 

 .)Uktamov, 2020( ــته اند ــر وابس ــه یکدیگ ــره ب ــی روزم ــای زندگ نیازمندی ه

3ـ3. نظریۀ جامعۀ شبکه ای 
ــان  ــلط زم ــر تس ــرض را ب ــه ف ــیک ک ــی کالس ــای اجتماع ــر نظریه ه ــالف اکث ــتلز، برخ ــل کاس مانوئ
ــن فرضیــه را مطــرح می کنــد کــه »مــکان، زمــان را در جامعــۀ شــبکه ای  ــد، ای ــر مــکان می گذارن ب
ســازمان می دهــد« )کاســتلز، 1380الــف، ص. 251(. به موجــب ایــن نظریــه، تحــت تأثیــر »پارادایــم 
ــکل  ــا« ش ــای جریان ه ــر از آن »فض ــی متأث ــای اجتماع ــکل ها و فراینده ــات« و ش ــاوری اطالع فن
می گیــرد کــه منطــق جدیــدی دارد. »فضــای جریان هــا ســازمان دهی مــادی و عملکردهــای 
اجتماعــی اســت کــه دارای اشــتراک زمانــی هســتند و از طریــق جریان هــا عمــل می کننــد« 

)کاســتلز، 1380ب، ص. 240(.

از  فضــای جریان هــا  کــه  اســت  تبییــن شــده  بــاره چنیــن  ایــن  در  کاســتلز  فرضیــۀ 
ــردی  ــبکه های کالن کارک ــود را در ش ــع خ ــه مناف ــت ک ــده اس ــکیل ش ــردی تش ــبکه های ف ریزش
ــال  ــن ح ــوارترین و درعی ــوم را دش ــن مفه ــس )1384، ص. 84( ای ــن این ــد. مارتی ــرح می کنن مط
ــک  ــای تکنولوژی ــوۀ دگرگونی ه ــتقیم ترین جل ــه مس ــد ک ــه می دان ــن نظری ــش ای ــن بخ بنیادی تری

ــت.   ــانی اس ــت انس موجودی

کاســتلز بــا نقــد نظریــات پیشــین خــود، اکنــون »فضــای جریان هــا« را درمقابــل فضــای مکان هــا 
ــا طــرح مفاهیمــی چــون »مردمــی شــدن فضــای جریان هــا«، از وجــود هم زمــان  ــرار نمی دهــد و ب ق
ــی  ــع اجتماع ــر مناف ــر دو بیانگ ــه ه ــد ک ــخن می گوی ــا« س ــای مکان ه ــا« و »فض ــای جریان ه »فض
ــب، در  ــن ترتی ــه ای ــتند. ب ــه نیس ــگان و عام ــا نخب ــز آن ه ــه تمای ــاً وج ــا الزام ــتند؛ ام ــی هس متعارض
ــر فرایندهــای ارتباطــی و همــۀ اشــکال ارتبــاط برمبنــای  اندیشــۀ کاســتلز، از آنجــا کــه فرهنگ هــا ب
تولیــد و مصــرف نشــانه ها اســتوار اســت، هیچ گونــه جدایــی بیــن واقعیــت و نمایــش نمادیــن وجــود 
نــدارد و ویژگــی مهــم جامعــۀ شــبکه ای نــه القــای واقعیــت مجــازی، بلکــه ایجــاد مجــاز واقعــی اســت 

ــف، ص. 431(.  )کاســتلز، 1380ال

ــۀ  ــی جامع ــلط، یعن ــی مس ــن اجتماع ــاختار نوی ــا، س ــن فراینده ــان ای ــل می ــدۀ وی، تعام به عقی
ــن  ــه در ای ــق نهفت ــت. منط ــود آورده اس ــۀ وج ــه عرص ــی، را ب ــاِز واقع ــگ مج ــک فرهن ــبکه ای، ی ش
اقتصــاد، جامعــه و فرهنــگ، زیربنــای کنــش و نهادهــای اجتماعــی در سراســر جهانــی به هم پیوســته 

ــتلز، 1380ب، ص. 417(. ــود )کاس ــد ب خواه
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3ـ4. فناوری های نوین ارتباطی و اطالعاتی
ــع و  ــد، توزی ــرات در تولی ــیعی از تغیی ــف وس ــی طی ــی و اطالعات ــن ارتباط ــای نوی ــالح فناوری ه اصط
اســتفاده از فنــاوری را دربــر می گیــرد. مفاهیمــی کــه بــرای تعریــف خصوصیــات اصلــی فناوری هــای 
نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی به طــور کلــی بــه کار مــی رود، عبــارت اســت از: دیجیتالــی بــودن، تعاملــی 
بــودن، فرامتنــی، مجــازی، شبکه ای شــده و شبیه سازی شــده. نقطــۀ افتراقــي کــه اکپابیــو و اوگیریکــی 
)2017( به عنــوان ویژگــي خــاص فنــاوری نویــن بــدان اشــاره می کنــد، »تعاملــي بــودن« یــا »فرافنــاوری  
ــل  ــل تبدی ــي حاص ــات به نوع ــی و اطالع ــن ارتباط ــای نوی ــزای فناوری ه ــۀ اج ــت. هم ــودن« آن اس ب
ــکل  ــیا به ش ــی، اش ــی و اطالعات ــن ارتباط ــای نوی ــت. در فناوری ه ــوگ اس ــای آنال ــع فناوری ه مناب
ترکیبــي از کدهــای رقومــي اســت )بازنمایــي عــددي(. چنیــن حالتــي دو نتیجــه دارد: نخســت ایــن 
ــا  ــر ی ــاًل تصوی ــوان به شــکل ریاضــی توصیــف کــرد؛ مث ــن را می ت ــاوری نوی اســت کــه یــک شــيء فن
ــیای  ــه اش ــن اســت ک ــود؛ نتیجــۀ دوم ای ــف ش ــع ریاضــي توصی ــتفاده از تواب ــا اس ــد ب شــکل مي توان
ــاي مناســب  ــرد الگوریتم ه ــا کارب ــاًل ب ــر ســاخت الگوریتمــي آن اســت؛ مث ــن تحــت تأثی ــاوری نوی فن
ــا  ــب رنگ ه ــرد، تناس ــان ب ــر را از می ــود در تصوی ــت موج ــالل و پارازی ــودکار اخت ــور خ ــوان به ط می ت
ــر«  ــاوری ای »برنامه پذی ــيء فن ــک کالم، ش ــرد. در ی ــاد ک ــفافیت آن را کم وزی ــید و ش ــود بخش را بهب

.)Sims, Reed & Carr, 2017( مي شــود

ــن  ــانه های نوی ــی، رس ــی و اطالعات ــود از فناوری هــای نویــن ارتباط ــر، مقص ــش حاض در پژوه
اســت. رســانه های نویــن مجموعــۀ متمایــزی از فنــاوري ارتباطــی اســت کــه خصایــص معّینــی را در 
ــرای اســتفادۀ شــخصی به عنــوان  ــودن وســیع ب ــات دیجیتــال و در دســترس ب ــو شــدن، امکان ــار ن کن
ابزارهــای ارتباطــی داراســت. درواقــع در تحقیــق پیــش ِرو، توجــه مــا به طــور مشــخص بــر مجموعــه ای 
از ابزارهایــی متمرکــز اســت کــه بــر بســتر اینترنــت فعــال اســت؛ به ویــژه و بیشــتر شــامل شــبکه های 

اجتماعــی اســت.

3ـ5. مدل نظری تحقیق
ــی در  ــی و اطالعات ــن ارتباط ــای نوی ــعۀ فناوری ه ــش توس ــایی نق ــق شناس ــی تحقی ــدف اصل ه
ــی و  ــه ای ژئواکونومیک ــران منطق ــت. مک ــران اس ــواحل مک ــدار س ــعۀ پای ــت و توس ــای امنی ارتق
ــت؛  ــعه اس ــرای توس ــراوان ب ــتعدادهای ف ــیار دارای اس ــات بس ــه از جه ــت ک ــتراتژیک اس ژئواس
ــد  ــعه و رش ــرای توس ــاز ب ــورد نی ــرایط م ــام ش ــز تم ــه را حائ ــن منطق ــی ای ــه برخ ــوری ک به ط
ــۀ مکــران نتوانســته  ــن همــه، منطق ــا ای ــات و حاتمــی، 1391(. ب ــد )بی ــی کرده ان اقتصــادی ارزیاب
اســت در طــول تاریــخ از ایــن اســتعدادها بهــره ببــرد. بــه همیــن ســبب ســؤالی اساســی درمــورد 
ــه  ــن منطق ــرا ای ــود دارد، چ ــران وج ــه در مک ــیاری ک ــای بس ــود ظرفیت ه ــود دارد: باوج آن وج

هنــوز در فقــر و توســعه  نیافتگی به ســر مــی بــرد؟
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از علل و عواملی که برای توسعه نیافتگی و فقر در این منطقه ذکر کرده اند، به این شرح است:  

1. عوامــل ژئوپلیتیکــی و برون مــرزي ازقبیــل حضــور طالبــان و نیروهــاي تروریســتی در افغانســتان 
ــواد مخــدر در  ــد گســتردۀ م ــاي خارجــی و تولی ــا حضــور نیروه ــگ در افغانســتان ب و پاکســتان، جن

ــن پور، 1391(؛  ــتان )حس افغانس

2. عوامــل جغرافیایــی ماننــد خشــکی و کــم رونق بــودن کشــاورزي در منطقــه، بافــت قومی قبیله اي 
ســاکنان، کیفیــت نامطلــوب نیــروي انســانی و دوري از مرکز کشــور )بیات و حاتمــی، 1391(؛

ــرارت و  ــی، ش ــاي مذهب ــی، تنش ه ــدر، بنیادگرای ــواد مخ ــاق م ــل قاچ ــی ازقبی ــل امنیت 3. عوام
ــی، 1391(؛  ــتی )عبدالله ــات تروریس اقدام

ــرن  ــک ق ــر کشــور از ی ــم ب ــرای حاک ــل نظــام سیاســی بســیط و تمرکزگ ــل سیاســی مث 4. عوام
ــه مناطــق غیرنفتــی  ــه اقتصــاد نفتــی کــه باعــث بی توجهــی ب ــا کنــون و وابســتگی دولــت ب پیــش ت

ــات و حاتمــی، 1391(؛  شــده اســت )بی

ــه  ــران ک ــه ای ــرب علی ــاي غ ــه و تحریم ه ــعه اي در منطق ــدت توس ــزي بلندم ــدان برنامه ری 5. فق
ــی، 1391(.  ــت )عبدالله ــش داده اس ــه را کاه ــن منطق ــی در ای ــرمایه گذاري خارج س

بســیاری از عوامــل و علــل دخیــل در توســعه نیافتگی مکــران را ممکــن اســت بتــوان بــا اســتفاده از 
ظرفیت هــای فناوری هــای نویــن ارتباطــی و ارتباطــی بهبــود بخشــید؛ بــا اقداماتــی همچــون افزایــش 
فرصت هــای آموزشــی درجهــت ارتقــای ســطح آگاهی هــای مــردم و رشــد فرهنگــی آنــان برای شــناخت 
ــگان و  ــالع نخب ــت اط ــانی درجه ــای اطالع رس ــاد پایانه ه ــز از آن، ایج ــی و پرهی ــل عقب ماندگ عوام
دانش آموختــگان منطقــه بــرای آگاهــی از ظرفیت هــا و فرصت هــای موجــود در آن و ترغیــب آنــان بــه 
ــرمایه گذاری های خارجــی  ــرای جــذب س ــی ب ــانی بین الملل ــه، اطالع رس ــت در منطق بازگشــت و فعالی
و ایجــاد زمینه هــای اجــرای طرح هــای عمرانــی و توســعه ای، رشــد گردشــگری و افزایــش درآمدهــای 
ــرداری  ــا معرفــی ظرفیت هــای جــذب توریســت و شــناخت اســتعدادها و بهره ب ناشــی از ایــن حــوزه ب
ــی و  ــتعدادهای جغرافیای ــتفاده از اس ــا اس ــعه ب ــت توس ــه درجه ــاز منطق ــورد نی ــاخت های م از زیرس
ــرای تربیــت نیــروی انســانی )بیــات و حاتمــی، 1391؛  ــوان منطقــه ای ب محیطــی بومــی و افزایــش ت
عریضــی و موالیــی، 1391(. بنابرایــن در تحقیــق حاضــر بــه مطالعــۀ تأثیــر توســعۀ فناوری هــای نویــن 
ارتباطــی بــر مؤلفه هــای ارتقــای امنیــت و توســعۀ پایــدار در ســواحل مکــران، شــامل شــناخت عوامــل 
ــالع از  ــه، اط ــه منطق ــان ب ــت آن ــرای بازگش ــی ب ــگان بوم ــویق نخب ــز از آن، تش ــی و پرهی عقب ماندگ
ظرفیت هــا و فرصت هــای موجــود، رشــد گردشــگری و جلــب توریســم، شــناخت اســتعدادهای انســانی 
و جغرافیایــی، رشــد ســرمایۀ اجتماعــی ســاکنان منطقــه و ارتقــای امنیــت اجتماعــی، پرداختــه شــده 

اســت. در ادامــه، مــدل نظــری تحقیــق را مشــاهده می کنیــد. 
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شکل 1. مدل نظری تحقیق

4. روش تحقیق
ــای امنیــت و  ــی در ارتق ــن ارتباطــی و اطالعات از آنجــا کــه در تحقیــق حاضــر، نقــش فناوری هــای نوی
توســعۀ پایــدار ســواحل خلیج فــارس و مکــران بررســی شــده، روش تحقیــق، ترکیبــی )آمیختــه( از نــوع 
تحلیــل مضمــون و پیمایــش اســت. از آنجــا کــه پژوهــش در یــک ســازمان واقعــي، عینــي و زنــده صــورت 
گرفتــه اســت و از نتایــج آن مي تــوان به طــور علمــي اســتفاده کــرد، از حیــث هــدف، کاربــردي اســت. 
جامعــۀ آمــاری تحقیــق در بخــش کیفــی شــامل تمــام اســتادان دانشــگاه در حوزۀ امنیــت و توســعۀ پایدار 
و همچنیــن پژوهشــگران حــوزۀ خلیج فــارس بــوده اســت. جامعــۀ آمــاری مربــوط بــه بخش کّمــی تحقیق 
ــگاران و اصحــاب رســانه و مطبوعــات در حوزه  هــای اقتصــادی، گردشــگری،  هــم شــامل همــۀ روزنامه ن
فرهنگــی، امنیــت اجتماعــی و توســعه در منطقــۀ مکــران اســت کــه تعــداد آن هــا برابــر بــا ششــصد نفــر 
اســت. در بخــش کیفــی پژوهــش، از روش نمونه گیــری هدفمنــد اســتفاده شــد و نمونه گیــری تــا اشــباع 
نظــری ادامــه یافــت کــه حاصــل آن مصاحبــه بــا چهــارده اســتاد دانشــگاه در حــوزۀ امنیــت و توســعۀ 
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پایــدار و همچنیــن پژوهشــگران حــوزۀ خلیج فــارس بــوده اســت. همچنیــن در قســمت کّمــی تحقیــق، 
ــا اســتفاده از جــدول مــورگان، حداقــل حجــم نمونــۀ مــورد نیــاز بــرای جامعــه ای به انــدازه 600 نفــر  ب
ــدوش،  ــش نامه های مخ ــری و پرس ــای نمونه گی ــش خط ــور کاه ــه به منظ ــت ک ــر اس ــا 234 نف ــر ب براب
ــت. روش  ــرار گرف ــل ق ــورد تحلی ــالم م ــش نامۀ س ــت 247 پرس ــد و درنهای ــع ش ــش نامه توزی 260 پرس
نمونه گیــری در ایــن بخــش نیــز به صــورت تصادفــی اســت؛ بــه ایــن ترتیــب کــه ابتــدا فهرســتی از تمــام 
اعضــای جامعــۀ آمــاری تهیــه شــد و ســپس براســاس جــدول اعــداد تصادفــی نمونه هــا انتخــاب شــد و 
ــا ســؤاالت  ــي پرســش نامه، اینکــه آی ــد. به منظــور بررســي روای ــع گردی ــان توزی پرســش نامه  در بیــن آن
ــدارد،  ــود ن ــی وج ــگارش جمــالت آن ابهام ــد و در ن ــر را پوشــش مي ده ــورد نظ ــداف م ــده اه مطرح ش
از روایــی صــوری اســتفاده شــد. براســاس نتایــج، نمــرۀ تأثیــر بــرای تمــام گویه هــای تحقیــق بــاالی 4 
بــوده کــه بیانگــر روایــی قابــل قبــول ســؤاالت پرســش نامه در اندازه گیــری سازه هاســت. افزون  بــر ایــن، 
به منظــور بررســی پایایــی ابــزار اندازه گیــری از ضریــب آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــد کــه بــا توجــه بــه 
مقادیــر ضرایــب به دســت آمده باالتــر از 0.70 بــرای نمونــۀ 30نفــری، پژوهشــگر اطمینــان حاصــل کــرد 
کــه ابــزار پرســش نامه از اعتبــار مطلــوب برخــوردار اســت؛ بدیــن معنــا کــه پاســخ های داده شــده ناشــی 

از شــانس و تصــادف نبــوده، بلکــه به دلیــل اثــر متغیــری اســت کــه مــورد آزمــون قــرار گرفتــه اســت.  

بــرای تجزیــه  و تحلیــل داده هــای به دســت آمده از مصاحبه هــا، از روش تحلیــل مضمــون1 اســتفاده 
 شــد. تحلیــل مضمــون روشــی بــرای تعییــن، تحلیــل و بیــان الگوهــای موجــود درون داده هاســت. ایــن 
ــد  ــا می توان ــد.  ام ــات توصیــف می کن ــب جزئی ــه ای داده هــا را ســازمان دهی و در قال روش به طــرز بهین
 .)Attard & Coulson, 2012( از ایــن فراتــر رود و جنبه هــای مختلــف موضــوع پژوهــش را تفســیر کنــد
ــی اس اس2  ــاری اس پ ــزار آم ــی، از نرم اف ــای کّم ــل داده ه ــه و تحلی ــور تجزی ــن، به منظ ــر ای افزون ب

)نســخۀ 25( و روش ضریــب هم بســتگی پیرســون3 اســتفاده شــد.

5. یافته های تحقیق

5ـ1. تحلیل کیفی 
ــدار و  ــا اســتادان دانشــگاه در حــوزۀ امنیــت و توســعۀ پای ــن بخــش، مصاحبه هــای انجام شــده ب در ای
همچنیــن پژوهشــگران حــوزۀ خلیج فــارس، بــا اســتفاده از روش تحلیــل مضمــون مــورد تحلیــل قــرار 
گرفــت. پــس از رســیدن بــه کفایــت نظــری، محقــق بــا گــردآوری مضامیــن ســازمان دهنده در جریــان 
ــه  ــدام ب ــازمان دهنده، اق ــن س ــن مضامی ــک از ای ــا هری ــط ب ــۀ مرتب ــن پای ــی مضامی ــق و فراوان تحقی
ــا  ــی( نمــود ت ــودن میــزان فراوان ــر )از منظــر کــم ب ــا کم اهمیت ت ــه هــم ی حــذف مضامیــن نزدیــک ب
شــبکۀ مضامیــن فراگیــر تحقیــق حاصــل شــود کــه در جــدول 1 ارائــه شــده اســت. افزون بــر ایــن، پــس 

1. Thematic Analysis
2. SPSS
3. Pearson Correlation Coefficient
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از مــرور ایــن جــدول، مضامیــن ســازمان دهنده ای کــه از منظــر محقــق به لحــاظ محتوایــی و درون مایــه 
شــبیه اســت، در قالــب یــک مضمــون فراگیــر مطــرح شــد تــا جــدول شــبکۀ مضامیــن فراگیــر تحقیــق 

ترســیم گــردد کــه در جــدول 2 آمــده اســت. 

جدول 1. شبکۀ مضامین سازمان دهندۀ ظهوریافته در جریان تحقیق و فراوانی مضامین پایۀ مرتبط

فراوانی مضامین پایۀ مرتبطعنوان مضمون سازمان دهندهردیف

17امنیت فرهنگی1
19امنیت دفاعی2
8امنیت سیاسی3
37امنیت اقتصادی4
3دوری از تعصبات قومی5
10زیست محیطی6
28گردشگری7
9شیالت8
9همکاری های منطقه ای9
3سواحل طوالنی10
7کشتیرانی11
2مبارزه با قاچاق12
3توسعۀ خطوط فیبر نوری13
14توسعۀ زیرساخت های فناوری های نوین ارتباطی و اطالعاتی14
9توسعۀ ارتباطات انسانی115
6توسعۀ شهرنشینی16
8گردش آزاد اطالعات17
5محرومیت زدایی18
11ارتقای امنیت19
1استفاده از سامانه های پیشرفته20
1هوشمند شدن نهادهای امنیتی21
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جدول 2. جدول شبکۀ مضامین فراگیر تحقیق

شمارۀ عناوین سازمان دهندۀ عنوان مضمون فراگیرردیف
زیرمجموعه

زیست محیطی، گردشگری، شیالت، همکاری های منطقه ای، سواحل 1
5ـ1طوالنی، کشتیرانی، مبارزه با قاچاق

امنیت فرهنگی، امنیت دفاعی، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، دوری از 2
12ـ6تعصبات قومی 

3
توسعۀ خطوط فیبر نوری، توسعۀ زیرساخت های فناوری های نوین 

ارتباطی و اطالعاتی، توسعۀ ارتباطات انسانی، توسعۀ شهرنشینی، گردش 
آزاد اطالعات، محرومیت زدایی، ارتقای امنیت

19ـ13

21ـ20استفاده از سامانه های پیشرفته، هوشمند شدن نهادهای امنیتی4

پاسخ به سؤاالت کیفی تحقیق  

ســؤال اول: ســواحل خلیج فــارس و منطقــۀ مکــران از چــه ظرفیت هــا و فرصت هایــی بــرای رشــد 
و توســعه برخــوردار اســت؟

یافته هــای پژوهــش بیانگــر ایــن اســت کــه از دیــدگاه مصاحبه شــوندگان، زیســت محیطی، 
ــاق  ــا قاچ ــارزه ب ــتیرانی و مب ــی، کش ــواحل طوالن ــه ای، س ــای منطق ــیالت، همکاری ه ــگری، ش گردش
مهم تریــن ظرفیت هــا و فرصت هــای ســواحل خلیج فــارس و منطقــۀ مکــران به شــمار می آیــد.   

ســؤال دوم: ســواحل خلیج فــارس و منطقــۀ مکــران در تأمیــن امنیــت جمهــوری اســالمی ایــران از 
چــه جایگاهــی برخــوردار اســت؟ 

طبــق نتایــج پژوهــش، ســواحل خلیج فــارس و منطقــۀ مکــران نقــش و جایــگاه مهمــی در تأمیــن 
امنیــت فرهنگــی، امنیــت دفاعــی، امنیــت سیاســی، امنیــت اقتصــادی و دوری از تعصبــات قومــی دارد.   

ــعۀ  ــد و توس ــه رش ــه ب ــی چگون ــی و اطالعات ــن ارتباط ــای نوی ــتفاده از فناوری ه ــوم: اس ــؤال س س
ــد؟  ــک می کن ــران کم ــۀ مک ــارس و منطق ــواحل خلیج ف س

براســاس یافته هــای پژوهــش، از دیــدگاه مصاحبه شــوندگان، توســعۀ خطــوط فیبــر نــوری و توســعۀ 
ــه توســعۀ ارتباطــات انســانی،  زیرســاخت های فناوری هــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی قــادر اســت ب
ــارس و  ــت در خلیج ف ــای امنی ــی و ارتق ــات، محرومیت  زدای ــردش آزاد اطالع ــینی، گ ــعۀ شهرنش توس

منطقــۀ مکــران کمــک کنــد.

ــه ارتقــای امنیــت  ــه ب ســؤال چهــارم: اســتفاده از فناوری هــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی چگون
ــد؟  ــک می کن ــران کم ــۀ مک ــارس و منطق خلیج ف
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ــی از  ــن ارتباطــی و اطالعات ــای نوی ــتفاده از فناوری ه ــه اس ــن اســت ک ــر ای ــش بیانگ ــج پژوه نتای
ــت  ــد امنی ــی می توان ــای امنیت ــدن نهاده ــمند ش ــرفته و هوش ــامانه های پیش ــتفاده از س ــق اس طری

ــد. ــن کن ــی و سیاســی تأمی ــی، نظام ــی، اجتماع ــاد فرهنگ ــه را در ابع منطق

5ـ2. تحلیل کّمی

5ـ2ـ1. سیمای پاسخ گویان
ــخ گویان،  ــن از کل پاس ــد. همچنی ــد زن بوده ان ــرد و 27.5 درص ــد م ــخ گویان، 72.5 درص ــوع پاس از مجم
ــال، 21.1  ــا 35 س ــنی 30 ت ــروه س ــد در گ ــال، 26.3 درص ــا 40 س ــنی 35 ت ــروه س ــد در گ 31.2 درص
درصــد در گــروه ســنی 40 تــا 45 ســال، 19.0 درصــد در گــروه ســنی بیشــتر از 45 ســال و 2.4 درصــد 
ــوع پاســخ گویان، 61.5  ــن،  از مجم ــر ای ــته اند. افزون ب ــرار داش ــال ق ــر از 30 س ــنی کمت ــروه س ــز در گ نی
درصــد دارای تحصیــالت کارشناســی، 21.5 درصــد کارشناسی ارشــد، 14.2 دکتــرا و 2.8 درصــد نیــز دارای 
تحصیــالت کاردانــی بوده انــد. همچنیــن از کل پاســخ گویان، 32.4 درصــد 15 تــا 20 ســال، 30.4 درصــد 
10 تــا 15 ســال، 16.2 درصــد 20 تــا 25 ســال، 15.0 درصــد بیشــتر از 25 ســال و 6.1 درصــد نیــز کمتــر 

ــته اند.  ــابقۀ کار داش ــال س از 10 س

5ـ2ـ2. آزمون فرضیه ها

فرضیــۀ اول: بیــن توســعۀ فناوری هــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی و شــناخت عوامــل عقب ماندگــی 
و پرهیــز از آن در منطقــه ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد.

ــاداری 0.000  ــطح معن ــزان س ــا می ــر 0.51 ب ــون براب ــارۀ پیرس ــدار آم ــج، مق ــه نتای ــه ب ــا توج ب
ــا 99 درصــد  ــق ب ــۀ تحقی ــر اســت، فرضی ــاداری از 0.01 کمت ــزان ســطح معن ــه می اســت. از آنجــا ک
اطمینــان و 1 درصــد خطــا تأییــد می شــود. مقــدار ضریــب هم بســتگی نشــان دهندۀ ارتبــاط بیــن دو 
ــا توســعۀ  متغیــر در ســطح متوســط و مســتقیم اســت. بنابرایــن یافته هــای آمــاری نشــان می دهــد ب
ــز از آن  ــی و پرهی ــل عقب ماندگ ــایی عوام ــزان شناس ــی، می ــی و اطالعات ــن ارتباط ــای نوی فناوری ه

ــس.  ــد و برعک ــش می یاب افزای

جدول 3. آزمون ضریب هم بستگی پیرسون پیرسون بین توسعۀ فناوری های نوین ارتباطی و 
اطالعاتی و شناخت عوامل عقب ماندگی و پرهیز از آن در منطقه

شناخت عوامل عقب ماندگی و پرهیز از آن

توسعۀ فناوری های نوین ارتباطی و اطالعاتی
سطح معناداریآمارۀ پیرسون

0.510.000
فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن
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داود حیدری و همکاران. نقش فناوری های نوین ارتباطی و اطالعاتی در ارتقای امنیت و توسعۀ پایدار سواحل خلیج فارس و مکران.

فرضیۀ دوم: بین توسعۀ فناوری های نوین ارتباطی و اطالعاتی و تشویق نخبگان بومی برای بازگشت 
به منطقه ارتباط معناداری وجود دارد.

بــا توجــه بــه نتایــج، مقــدار آمــارۀ پیرســون برابــر 0.55 بــا میــزان ســطح معنــاداری 0.000 اســت. 
از آنجــا کــه میــزان ســطح معنــاداری از 0.01 کمتــر اســت، فرضیــۀ تحقیــق بــا 99 درصــد اطمینــان و 
1 درصــد خطــا تأییــد می شــود. مقــدار ضریــب هم بســتگی ارتبــاط بیــن دو متغیــر در ســطح متوســط 
ــن  ــای نوی ــعۀ فناوری ه ــا توس ــاری، ب ــای آم ــاس یافته ه ــن براس ــد. بنابرای ــان می ده ــتقیم را نش و مس
ارتباطــی و اطالعاتــی، تمایــل نخبــگان بومــی بــرای بازگشــت بــه منطقــه افزایــش می یابــد و برعکــس. 
جــدول 4. آزمــون ضریــب هم بســتگی پیرســون بیــن توســعۀ فناوری هــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی و 

تشــویق نخبــگان بومــی بــرای بازگشــت بــه منطقــه

تشویق نخبگان بومی برای بازگشت به منطقه

سطح معناداریآمارۀ پیرسونتوسعۀ فناوری های نوین ارتباطی و اطالعاتی

0.550.000

ــا و  ــی از ظرفیت ه ــی و آگاه ــن ارتباطــی و اطالعات ــای نوی ــن توســعۀ فناوری ه ــۀ ســوم: بی فرضی
فرصت هــای موجــود در منطقــه و تشــویق ســرمایه گذاران خارجــی جهــت ســرمایه گذاری در منطقــۀ 

مکــران ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد.

بــا توجــه بــه نتایــج، مقــدار آمــارۀ پیرســون برابــر 0.37 بــا میــزان ســطح معنــاداری 0.000 اســت. از 
آنجــا کــه میــزان ســطح معنــاداری از 0.01 کمتــر اســت، فرضیــۀ تحقیــق بــا 99 درصــد اطمینــان و 1 
درصــد خطــا تأییــد می شــود. مقــدار ضریــب هم بســتگی نشــان دهندۀ ارتبــاط میــان دو متغیــر در ســطح 
ــا توســعۀ فناوری هــای نویــن  متوســط و مســتقیم اســت. بنابرایــن یافته هــای آمــاری نشــان می دهــد ب
ارتباطــی و اطالعاتــی، آگاهــی از ظرفیت هــا و فرصت هــای موجــود در منطقــه و تشــویق ســرمایه گذاران 

خارجــی جهــت ســرمایه گذاری در منطقــۀ مکــران افزایــش می یابــد و برعکــس. 
جــدول 5. آزمــون ضریــب هم بســتگی پیرســون  بیــن توســعۀ فناوری هــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی و آگاهــی از 
ظرفیت هــا و فرصت هــای موجــود در منطقــه و تشــویق ســرمایه گذاران خارجــی جهــت ســرمایه گذاری در منطقــۀ مکران

آگاهی از ظرفیت ها و فرصت های موجود در منطقه و تشویق 
سرمایه گذاران خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقۀ مکران

توسعۀ فناوری های نوین ارتباطی و اطالعاتی
سطح معناداریآمارۀ پیرسون

0.370.000

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن
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داود حیدری و همکاران. نقش فناوری های نوین ارتباطی و اطالعاتی در ارتقای امنیت و توسعۀ پایدار سواحل خلیج فارس و مکران.

فرضیــۀ چهــارم: بیــن توســعۀ فنــاوری هــای نویــن ارتباطــی و رشــد گردشــگری و جلــب توریســم 
در منطقــه ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد.

ــاداری 0.000  ــطح معن ــزان س ــا می ــر 0.41 ب ــون براب ــارۀ پیرس ــدار آم ــج، مق ــه نتای ــه ب ــا توج ب
ــا 99 درصــد  ــق ب ــۀ تحقی ــر اســت، فرضی ــاداری از 0.01 کمت ــزان ســطح معن ــه می اســت. از آنجــا ک
ــان  ــاط می ــب هم بســتگی نشــان دهندۀ ارتب ــدار ضری ــد می شــود. مق ــا تأیی ــان و 1 درصــد خط اطمین
ــا  ــد ب ــان می ده ــاری نش ــای آم ــن یافته ه ــت. بنابرای ــتقیم اس ــط و مس ــطح متوس ــر در س دو متغی
ــه  ــم در منطق ــب توریس ــگری و جل ــد گردش ــی، رش ــی و اطالعات ــن ارتباط ــای نوی ــعۀ فناوری ه توس

ــس.  ــد و برعک ــش می یاب افزای
جــدول 6. آزمــون ضریــب هم بســتگی پیرســون بیــن توســعۀ فناوری هــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی و 

رشــد گردشــگری و جلــب توریســم در منطقــه

رشد گردشگری و جلب توریسم در منطقه

توسعۀ فناوری های نوین ارتباطی و اطالعاتی
سطح معناداریآمارۀ پیرسون

0.410.000

ــی و شــناخت اســتعدادهای  ــن ارتباطــی و اطالعات ــای نوی ــن توســعۀ فناوری ه ــۀ پنجــم: بی فرضی
انســانی و جغرافیایــی منطقــه ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد.

ــاداری 0.000  ــطح معن ــزان س ــا می ــر 0.38 ب ــون براب ــارۀ پیرس ــدار آم ــج، مق ــه نتای ــه ب ــا توج ب
ــا 99 درصــد  ــق ب ــۀ تحقی ــر اســت، فرضی ــاداری از 0.01 کمت ــزان ســطح معن ــه می اســت. از آنجــا ک
ــان  ــاط می ــب هم بســتگی نشــان دهندۀ ارتب ــدار ضری ــد می شــود. مق ــا تأیی ــان و 1 درصــد خط اطمین
ــا  ــد ب ــان می ده ــاری نش ــای آم ــن یافته ه ــت. بنابرای ــتقیم اس ــط و مس ــطح متوس ــر در س دو متغی
توســعۀ فناوری هــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی، شــناخت اســتعدادهای انســانی و جغرافیایــی منطقــه 

ــس.  ــد و برعک ــش می یاب افزای
جــدول 7. آزمــون ضریــب هم بســتگی پیرســون بیــن توســعۀ فناوری هــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی 

و شــناخت اســتعدادهای انســانی و جغرافیایــی منطقــه

شناخت استعدادهای انسانی و جغرافیایی منطقه

توسعۀ فناوری های نوین ارتباطی و اطالعاتی
سطح معناداریآمارۀ پیرسون

0.380.000

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن
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داود حیدری و همکاران. نقش فناوری های نوین ارتباطی و اطالعاتی در ارتقای امنیت و توسعۀ پایدار سواحل خلیج فارس و مکران.

فرضیــۀ ششــم: بیــن توســعۀ فناوری هــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی و رشــد ســرمایۀ اجتماعــی 
ســاکنان منطقــه ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد. 

بــا توجــه بــه نتایــج، مقــدار آمــارۀ پیرســون برابــر 0.44 بــا میــزان ســطح معنــاداری 0.000 اســت. از 
آنجــا کــه میــزان ســطح معنــاداری از 0.01 کمتــر اســت، فرضیــۀ تحقیــق بــا 99 درصــد اطمینــان و 1 
درصــد خطــا تأییــد می شــود. مقــدار ضریــب هم بســتگی ارتبــاط میــان دو متغیــر در ســطح متوســط و 
مســتقیم را نشــان می دهــد. بنابرایــن یافته هــای آمــاری نشــان می دهــد بــا توســعۀ فناوری هــای نویــن 

ارتباطــی و اطالعاتــی، رشــد ســرمایۀ اجتماعــی ســاکنان منطقــه افزایــش می یابــد و برعکــس. 
جــدول 7. آزمــون ضریــب هم بســتگی پیرســون بیــن توســعۀ فناوری هــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی و 

رشــد ســرمایۀ اجتماعــی ســاکنان منطقــه

رشد سرمایۀ اجتماعی ساکنان منطقه

توسعۀ فناوری های نوین ارتباطی و اطالعاتی
سطح معناداریآمارۀ پیرسون

0.440.000

6. نتیجه 
ظهــور فناوری هــای نویــن ارتباطــی دگرگونــی بنیادینــی را در ارتباطــات انســانی ایجــاد کــرده اســت. 
ــه  ــگ ک ــرد، حــوزۀ فرهن ــق ارتباطــات صــورت می گی ــگ از طری ــان فرهن ــال و جری ــه انتق از آنجــا ک
ــای  ــار دگرگونی ه ــد دچ ــاوری جدی ــور فن ــا ظه ــرد، ب ــر می گی ــا را درب ــد و رفتاره ــی از عقای نظام های
بنیادیــن می شــود. ورود فناوری هــای ارتباطــی دگرگونی هایــی را در ســاختار ارتباطــات انســانی 
ــان و  ــات هم زم ــراری ارتباط ــکان برق ــازی و ام ــان مج ــت جه ــد اس ــل معتق ــت. ب ــود آورده اس به وج
ــده  ــاعه ش ــای خلق الس ــور هویت ه ــی و به دنبــال آن ظه ــای آن ــور فرهنگ ه ــأ ظه ــمار، منش بی ش
ــن  ــرعت از بی ــد به س ــای جدی ــور هویت ه ــا ظه ــرد و ب ــکل می گی ــدودی ش ــه در دورۀ مح ــت ک اس
ــای  ــی در فض ــدی از زندگ ــکل جدی ــازی، ش ــی مج ــبکه های اجتماع ــرآوردن ش ــر ب ــا س ــی رود. ب م
مجــازی شــکل گرفــت و روابــط میــان افــراد بــا شــکل ســنتی آن تفــاوت کــرد و تأثیــر انکارناپذیــری 
ــت  ــن رسانه هاس ــی از پرطرفدارتری ــی یک ــبکه های اجتماع ــت. ش ــای گذاش ــی برج ــط اجتماع ــر رواب ب
ــرای ایجــاد  کــه مخاطبــان بســیاری از قشــرهای گوناگــون دارد. ویژگی هــای تعاملــی و بسترســازی ب

ــی اســت. ــع شــدن شــبکه های اجتماع ــورد اســتقبال واق ــل م ــی از دالی ــط اجتماع رواب

یافته هــای کیفــی پژوهــش بیانگــر ایــن اســت کــه زیســت محیطی، گردشــگری، شــیالت، 
ــا  ــن ظرفیت ه ــاق مهم تری ــا قاچ ــارزه ب ــتیرانی و مب ــی، کش ــواحل طوالن ــه ای، س ــای منطق همکاری ه
ــدگاه  ــن، از دی ــر ای ــی رود. افزون ب ــمار م ــران به ش ــۀ مک ــارس و منطق ــواحل خلیج ف ــای س و فرصت ه
ــن  ــی در تأمی ــگاه مهم ــش و جای ــران از نق ــۀ مک ــارس و منطق ــواحل خلیج ف ــوندگان، س مصاحبه ش

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن
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داود حیدری و همکاران. نقش فناوری های نوین ارتباطی و اطالعاتی در ارتقای امنیت و توسعۀ پایدار سواحل خلیج فارس و مکران.

ــی  ــات قوم ــادی و دوری از تعصب ــت اقتص ــی، امنی ــت سیاس ــی، امنی ــت دفاع ــی، امنی ــت فرهنگ امنی
برخــوردار اســت. از دیــدگاه مصاحبه شــوندگان، توســعۀ خطــوط فیبــر نــوری و توســعۀ زیرســاخت های 
فناوری هــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی بــه گســترش ارتباطــات انســانی، توســعۀ شهرنشــینی، گــردش 
آزاد اطالعــات، محرومیت  زدایــی و ارتقــای امنیــت در خلیج فــارس و منطقــۀ مکــران منجــر می گــردد. 
ــی و  ــن ارتباط ــای نوی ــردن فناوری ه ــه کار ب ــوندگان، ب ــارات مصاحبه ش ــاس اظه ــن، براس ــر ای افزون ب
ــت  ــد امنی ــی می توان ــای امنیت ــدن نهاده ــمند ش ــرفته و هوش ــامانه های پیش ــق س ــی از طری اطالعات

ــی و سیاســی به همــراه داشــته باشــد.  ــی، نظام ــاد فرهنگــی، اجتماع ــه را در ابع منطق

برپایــۀ نتایــج کّمــی پژوهــش، میــان توســعۀ فناوری هــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی در ســواحل 
ــگان  ــویق نخب ــز از آن، تش ــه و پرهی ــی منطق ــل عقب ماندگ ــایی عوام ــران و شناس ــارس و مک خلیج ف
بومــی بــرای بازگشــت بــه منطقــه، آگاهــی از ظرفیت هــا و فرصت هــای موجــود در منطقــه و ترغیــب 
ــم در  ــب توریس ــگری و جل ــد گردش ــه، رش ــرمایه گذاری در منطق ــرای س ــی ب ــرمایه گذاران خارج س
ــن  ــود دارد. ای ــاداری وج ــاط معن ــه ارتب ــی منطق ــانی و جغرافیای ــتعدادهای انس ــناخت اس ــه، ش منطق
ــا نتایــج به دســت آمده از پژوهش هــای تــاری و پــوران )1397(، بنایــی اســماعیلی )1399(،  یافته هــا ب
ــا  اســماعیل و دیگــران )2018( و مــوراه و اموجــوال )2018( ســازگاری دارد. ایــن موضــوع بی ارتبــاط ب
شفاف ســازي اطالعــات از ســوي رســانه های اجتماعــی نیســت. مخاطــب رســانه آغازگــر ارتبــاط اســت 
ــد گفــت  ــر مخاطــب گذاشــته اســت؛ بلکــه بای ــري ب ــام چــه تأثی ــم پی ــه نیســت کــه بگویی و این گون
ـــ کل وســیلۀ ارتباطــی،  ـــ براســاس نیــاز خــودـ  کــه مخاطــب بــا اســتفاده از نــوع رســانه و انتخــاب آنـ 
ــانه ها  ــت رس ــب رقاب ــد و موج ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــالی آن را تح ــاي ارس ــی پیام ه ــی و حت خط مش
ــن در  ــی یکــی از نیازهــاي اساســی مخاطــب اســت. بنابرای می شــود؛ به طــوری کــه شــفافیت اطالعات
کنــار رســانه های رســمی ماننــد تلویزیــون کــه دیدگاه هــای مقامــات و نهادهــای رســمی را منعکــس 
ــارس و  ــت خلیج ف ــدار و امنی ــعۀ پای ــای توس ــر مؤلفه ه ــد ب ــی می توانن ــبکه های اجتماع ــد، ش می کن
ــر ایــن اســاس، پیشــنهاد می شــود تــا نهادهــای متولــی در منطقــه  منطقــۀ مکــران تأثیــر بگذارنــد. ب
ــۀ  ــارس و منطق ــای ســواحل خلیج ف ــی ظرفیت ه ــت معرف ــی درجه ــای شــبکه های اجتماع از قابلیت ه
مکــران، شــامل فرصت هــای زیســت محیطی، گردشــگری، شــیالت، همکاری هــای منطقــه ای و 

کشــتیرانی، بــه کاربــران در داخــل و خــارج ایــران مبــادرت کننــد.   

ــی  ــبکه های اجتماع ــش ش ــه نق ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــق می ت ــج تحقی ــه نتای ــه ب ــا توج ــوع ب درمجم
در ارتقــای امنیــت اجتماعــی خلیج فــارس و منطقــۀ مکــران بســیار پررنــگ اســت کــه خــود، 
ــد.  ــان می کن ــار را بی ــزون رســانه های اجتماعــی در انعــکاس و گــردش اطالعــات و اخب اهمیــت روزاف
ــانه ها  ــر رس ــان دیگ ــتری در می ــذاری بیش ــودن، از اثرگ ــر ب ــل فراگی ــی، به دلی ــانه های اجتماع رس
ــی و  ــان، آگاه ــانه ای مخاطب ــواد رس ــش س ــی و افزای ــا آموزش ده ــد ب ــن بای ــت؛ بنابرای ــوردار اس برخ
بینــش مخاطبــان و کاربــران ایــن شــبکه ها را درخصــوص اســتفادۀ مناســب از آن هــا و بهره گیــری از 
جنبه هــای مثبتشــان درجهــت توســعۀ پایــدار و ارتقــای امنیــت خلیج فــارس و منطقــۀ مکــران ارتقــا 
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داود حیدری و همکاران. نقش فناوری های نوین ارتباطی و اطالعاتی در ارتقای امنیت و توسعۀ پایدار سواحل خلیج فارس و مکران.

ــه  ــد ک ــت را دارن ــن ظرفی ــود، ای ــتفاده ش ــتی اس ــی به درس ــبکه های اجتماع ــر از ش ــع اگ داد. درواق
زمینه هایــی را بــرای مشــارکت بیشــتر افــراد جامعــه و شــکل گیری جامعــۀ دموکراتیــک فراهــم ســازند. 
ــی  ــبکه های اجتماع ــه ش ــی ک ــا و امکانات ــۀ قابلیت ه ــط نتیج ــی فق ــارکت سیاس ــترش مش ــه گس البت
فراهــم می ســازند، نیســت؛ بلکــه اعضــای جامعــه و ویژگی هــای خــاص شــبکه های مجــازی در تشــویق 
افــراد بــه مشــارکت سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی و درنتیجــه توســعۀ دموکراســی و ارتقــای امنیــت 
اثرگــذار اســت. در ایــن راســتا، پیشــنهاد می شــود تــا نهادهــا و ســازمان های مســئول از ظرفیت هــای 
ــت  ــای امنی ــور ارتق ــاخت ها به منظ ــت زیرس ــت تقوی ــی درجه ــی و اطالعات ــن ارتباط ــای نوی فناوری ه
ــمن  ــی دش ــه های امنیت ــازی دسیس ــه و خنثی س ــت منطق ــت امنی ــت تقوی ــمند جه ــایبری و هوش س
ــاختار  ــازی س ــور هوشمندس ــه به منظ ــئوالن منطق ــود مس ــه می ش ــن توصی ــد. همچنی ــتفاده کنن اس
ــه اقتــدار امنیتــی و اشــراف اطالعاتــی، از فناوری هــای نویــن ارتباطــی  امنیتــی منطقــه و دســتیابی ب

و اطالعاتــی اســتفاده کننــد. 
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