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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 included 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, reasons 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.
JEL Classification: O1, O2, O3, Q0, Q5.
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پژوهــش حاضــر بــا هــدف مطالعــۀ نقــش فناوریهــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی در ارتقــای
امنیــت و توســعۀ پایــدار ســواحل خلیجفــارس و مکــران انجــام شــده اســت .روش تحقیــق
کمــی اســت .در بخــش کیفــی،
ترکیبــی اســت؛ بــه ایــن ترتیــب کــه شــامل روشهــای کیفــی و ّ
جامعــۀ آمــاری شــامل تمــام اســتادان دانشــگاه در حــوزۀ امنیــت و توســعۀ پایــدار و همچنیــن
پژوهشــگران حــوزۀ خلیجفــارس بــوده اســت کــه درنهایــت پــس از مصاحبــه بــا چهــارده نفــر،
کمــی ،جامعــۀآمــاری شــامل همــۀ روزنامهنــگاران و
اشــباع نظــری حاصــل شــد .در بخــش ّ
اصحــاب رســانه و مطبوعــات در حوزههــای اقتصــادی ،گردشــگری ،فرهنگــی ،امنیــت اجتماعــی
و توســعه در منطقــۀ مکــران بــوده اســت کــه بــا اســتفاده از جــدول مــورگان و روش نمونهگیری
تصادفــی ســاده 247 ،نفــر انتخــاب و پرســشنامهها بیــن آنــان توزیــع شــد .نتایــج بخــش
کیفــی پژوهــش بیانگــر ایــن اســت کــه از دیــدگاه مصاحبهشــوندگان ،زیســتمحیطی،
گردشــگری ،شــیالت ،همکاریهــای منطقــهای ،ســواحل طوالنــی ،کشــتیرانی و مبــارزه بــا
قاچــاق مهمتریــن ظرفیتهــا و فرصتهــای ســواحل خلیجفــارس و منطقــۀ مکــران بهشــمار
کمــی پژوهــش ،میــان توســعۀ فناوریهــای نویــن
میآیــد .از ســوی دیگــر مطابــق یافتههــای ّ
ارتباطــی و اطالعاتــی و شــناخت عوامــل عقبماندگــی و پرهیــز از آن در منطقــه ،تشــویق
نخبــگان بومــی بــرای بازگشــت بــه منطقــه ،ترغیــب ســرمایهگذاران خارجــی بــرای
ســرمایهگذاری در منطقــۀ مکــران ،رشــد گردشــگری و جلــب توریســم در منطقــه ،شــناخت
اســتعدادهای انســانی و جغرافیایــی منطقــه ،رشــد ســرمایۀ اجتماعــی ســاکنان منطقــه و امنیت
اجتماعی ساکنان منطقه ارتباط معناداری وجود دارد.
طبقهبندی .O1 ،O2 ،O3 ،Q0 ،Q5 :JEL
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 .1مقدمه

فناوریهــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی بــدون شــک تحــوالت گســتردهای را در عرصههــای اجتماعــی
و اقتصــادی بهدنبــال داشــته و تأثیــر آن بــر جوامــع بشــری بهگونــهای اســت کــه جهــان امــروز
بهســرعت درحــال تبدیــل شــدن بــه جامعــۀ اطالعاتــی اســت؛ جامع ـهای کــه در آن دانایــی و میــزان
دسترســی بــه دانــش و اســتفادۀ مفیــد از آن نقشــی محــوری و تعیینکننــده دارد .گســتردگی کاربــرد
و تأثیــرات ایــن فناوریهــا در ابعــاد مختلــف زندگــی امــروزی و آینــدۀ جوامــع بشــری بــه یکــی از
مهمتریــن مباحــث روز جهــان تبدیــل شــده و توجــه بســیاری از کشــورهای جهــان را بــه خــود
معطـ�وف کـ�رده اسـ�ت (.)Ismail, Nair, Sham & Wahab, 2018
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــرای توســعه بــه اســتفاده از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در
زمینههــای توســعۀ اجتماعــی و اقتصــادی ،توســعۀ بینالمللــی و حقــوق بشــر اشــاره میکنــد.
براســاس ایــن نظریــه ،اطالعــات و ارتباطــات بیشــتر و بهتــر در جامعــه بــه توســعۀ آن بیشــتر کمــک
میکنــد ( .)Wu, Guo, Huang, Liu & Xiang, 2018مبحــث فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــرای
توســعه بــه مکتبــی فکــری بازمیگــردد کــه پیشــنهاد اســتفاده از فنــاوری بــرای توســعه را مطــرح
میکنــد .پایههــای نظــری آن را میتــوان در نظریــۀ تکامــل اجتماعــی اقتصــادی شــومپیتر
جس ـتوجو کــرد کــه عبــارت اســت از فراینــد پیدرپــی از تحــوالت خالقانــه کــه بــه نوســازی شــیوۀ
عمــل در کلیــت جامعــه ،شــامل حوزههــای اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و سیاســی آن ،منجــر میشــود.
موتــور محــرک ایــن فشــار پیاپــی بــرای تحــول خالقانــه ،تغییــرات فنــاوری اســت (.)Njoh, 2018
کشــورهای گوناگونــی ،اعــم از توســعهیافته و درحــال توســعه ،بــا توجــه بــه ویژگــی مناطــق آزاد
تجــاری صنعتــی بــرای دســتیابی بــه هدفهایــی نظیــر توســعۀ اقتصــاد ملــی ،جــذب ســرمایههای
خارجــی ،اســتفاده از برتریهــای نســبی ،ایجــاد فرصتهــای شــغلی ،تربیــت نیــروی انســانی ،افزایــش
درآمدهــای ناشــی از فعالیتهــای خدماتــی ،افزایــش کارایــی اقتصــاد ملــی ،توســعۀ منطقــهای و
تبدیــل بخشهــای عقبمانــده بــه قطبهــای توســعه ،اقــدام بــه ایجــاد مناطــق آزاد تجــاری صنعتــی
کردهانــد (.)Midoun & Ismail, 2018
یکــی از موقعیتهــاي ژئوپلیتیــک ایــران ســواحل دریــاي عمــان (مکــران) در جنوبشــرقی
ســرزمین ایــران اســت .منطقــۀ دریــاي عمــان و اقیانــوس هنــد یکــی از حوزههــاي ژئوپلیتیــک
مهمــی اســت کــه کشــورهاي ایــران ،امــارات ،عمــان ،پاکســتان و هنــد را دربــر میگیــرد .وجــود
دو قــدرت هســتهاي در ایــن حــوزه و توجــه ویــژۀ کشــورهاي فرامنطق ـهاي ماننــد آمریــکا و تــاش
بــراي حضــور مــداوم در آن ،حضــور فعالتــر ایــران در ایــن منطقــه و برنامهریــزي بــراي شــرایط
بحرانــی را چندینبرابــر میکنــد .ســواحل خلیجفــارس و مکــران نهفقــط بهمنزلــۀ ابزارهــای
توســعۀ اقتصــادی ،بلکــه عواملــی بــرای جلــب ســرمایه ،انتقــال فنــاوری ،آمــوزش نیــروی انســانی،
وصــل شــدن بــه بــازار جهانــی و درنهایــت دریچــهای بهســوی توســعۀ اقتصــادی بهشــمار مــیرود.
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امــروزه کشــورها بــرای تأمیــن ســرمایه و ایجــاد زیرســاختهای اساســی رشــد و توســعۀ اقتصــادی،
کســب فناوریهــای نویــن ،ایجــاد اشــتغال و مــواردی از اینقبیــل ،ناگزیــر از برنامهریــزی بــرای
جلــب و جــذب ســرمایههای داخلــی و خارجــی هســتند و بهکارگیــری فناوریهــای نویــن ارتباطــی
و اطالعاتــی یکــی از مهمتریــن راهکارهــای کشــورهای دنیــا در چنــد دهــۀ اخیــر بــرای نیــل بــه ایــن
مهــم بــوده اســت .ایــران یکــی از کشــورهای درحــال توســعه اســت کــه بهرغــم برخــورداری از منابــع
عظیــم انســانی و اقتصــادی ،ویژگــی متنــوع آبوهوایــی ،منابــع چشــمگیر معدنــی و نفتــی ،برخــورداری
از جاذبههــای توریســتی بینظیــر و آثــار باســتانی در ســواحل خلیجفــارس و مکــران نتوانســته اســت
مراحــل دســتیابی بــه توســعۀ مطلــوب در ایــن منطقــه را بهطــور کامــل طــی کنــد.
از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی تحــت تحریمهــای ظالمانــۀ آمریــکا ،یکــی از مهمتریــن
بخشهایــی کــه در دوران تحریــم میتوانــد نقــش مؤثــری در تقویــت اقتصــاد کشــور داشــته باشــد ،توســعۀ
پایــدار ســواحل خلیجفــارس و مکــران اســت؛ زیــرا در ایــن مناطــق ظرفیتهــای بالقــوۀ بســیاری بــرای
رشــد و توســعه وجــود دارد کــه در بســتر جلــب ســرمایههای داخلــی و خارجــی میتــوان زمینههــای
ارتقــای امنیــت در ابعــاد اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی ،نظامــی و زیس ـتمحیطی را افزایــش داد .وجــه
اصلــی ایــن مناطــق تــاش آنهــا بــرای پیونــد بــا اقتصــاد بینالمللــی و اســتفادۀ بیشــتر از ســرمایههای
بینالمللــی اســت کــه بــا بهکارگیــری ظرفیتهــای ارتباطــی نویــن ماننــد رســانههای اجتماعــی
میتــوان بــه جلــب و جــذب منابــع از خــارج کشــور مبــادرت کــرد و در اســتفاده از منابــع داخلــی کــه
عوامــل درونزای اقتصــادی اســت ،از ســهم بیشــتر جهانــی بهرهمنــد شــد .رســانههای اجتماعــی ،بهعنــوان
یکــی از مؤلفههــای فناوریهــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی ،کــه امــکان انتشــار مطالــب و محتــوا را بــا
ســرعت و حجــم زیــاد فراهــم میکننــد ،قادرنــد در معرفــی ظرفیتهــای ســواحل خلیجفــارس و مکــران
و معرفــي اقدامــات انجامشــده در حوزههــای اقتصــادی ،فرهنگــی و اجتماعــی در ايــن مناطــق عملكــرد
مثبتــي داشــته باشــند .بــه عبــارت دیگــر ،رســانههای اجتماعــی بــا مطالــب و محتوایــی کــه درخصــوص
مناطــق آزاد و امنیــت شــغلی و اقتصــادی در آنهــا منتشــر میکننــد ،ســرمایهگذاران و تاجــران بســیاری را
از سراســر کشــور و جهــان بهمنظــور ســرمایهگذاری در ایــن مناطــق برمیانگیزنــد .اینکــه تــا چــه انــدازه
از ظرفیــت فناوریهــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی بهمنظــور ارتقــای امنیــت و توســعۀ پایــدار ســواحل
خلیجفــارس و مکــران اســتفاده شــده و چــه فرصتهایــی در ایــن عرصــه وجــود دارد ،انگیــزۀ انجــام
تحقیــق حاضــر را ایجــاد کــرده اســت .بــا آگاهــی از نتایــج ایــن تحقیــق میتــوان بــه ارزیابــی جامعــی از
میــزان و چگونگــی اثرگــذاری فناوریهــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی بــر امنیــت و توســعۀ پایدار ســواحل
خلیجفــارس و مکــران دســت یافــت و بــر ایــن اســاس ،راهکارهایــی را بهمنظــور اســتفادۀ بهینــه از ابزارهــای
جدیــد جهــت گســترش مرزهــای ارتباطــی و اطالعاتــی ایــن مناطــق ذکــر کــرد.

 .2پیشینۀ تحقیق

آقاییخوندابــی ،طلعتــی و نجــارزاده ( )1386در مقالـهای تأثیــرات رشــد فنــاوری ارتباطــات و اطالعــات
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را بــر توســعۀ کشــورهای عضــو ســازمان کنفرانــس اســامی بررســی کردهانــد .در ایــن مقالــه ،رشــد
زیرســاختهای مربــوط بــه فناوریهــای نویــن یکــی از راههــای دســتیابی بــه توســعۀ پایــدار معرفــی
شــده اســت .نکتــۀ توجهبرانگیــز ایــن اســت کــه بهادعــای نویســندگان ایــن مقالــه ،کلیــد توســعۀ
اقتصــادی مالــزی ،یکــی از کشــورهای اســامی پیـشگام در توســعه ،افزایــش و ارتقــای زیرســاختهای
مربــوط بــه فنــاوری ارتباطــات بــوده کــه افزونبــر فراهــم آوردن امــکان اطالعرســانی سراســری ،آن
کشــور را در بهرهبــرداری از امکانــات و اســتعدادهای خــود توانمنــد کــرده اســت.
مشــیری و نیکپــور ( )1386در نگاهــی بــه وضعیــت کشــورهای مختلــف ،بــه ایــن نتیجــه
رســیدهاند کــه رشــد فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات تقریب ـاً در تمــام کشــورها ارتباطــی معنــادار بــا
رشــد اقتصــادی داشــته اســت .آنــان بــا بررســی وضعیــت  75کشــور در زمینــۀ میــزان دسترســی مــردم
بــه ارتباطــات و ســایر شــاخصهای مربوطــه ،اظهــار کردهانــد کــه افزایــش تــوان کشــورها در زمینــۀ
فناوریهــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی میتوانــد بــه آن هــا در دســتیابی بــه توســعۀ اقتصــادی
کمــک کنــد.
بیــات و حاتمــی ( )1391در تحقیقــی کــه درمــورد عوامــل توســعهنیافتگی مکــران انجــام
دادهانــد ،بــا اشــاره بــه ضعفهــای فرهنگــی و اجتماعــی کــه در ایــن منطقــه وجــود دارد ،لــزوم ارائــۀ
آموزشهــا و تقویــت زیرســاختهای آموزشــی را یــادآور شــدهاند .یکــی از اصلیتریــن کاربردهــای
شــبکههای اجتماعــی بــرای ایجــاد رشــد و توســعۀ اقتصــادی ،ارتقــای آگاهــی و اطالعرســانی
درســت اســت کــه ایــن تحقیــق نیــز بهنوعــی مؤیــد ورود فنــاوری ارتباطــات و اطالعــات بــه حــوزۀ
توســعۀ منطقــه اســت.
تــاری و پــوران ( )1397بــه بررســی عوامــل بازدارنــده در اســتفاده از فناوریهــای نویــن ســاخت
درجهــت بهبــود فراینــد توســعۀ پایــدار پرداختنــد .ایشــان بــا اســتفاده از روش تحلیلــی ـ توصیفــی و
برمبنــای اطالعــات کتابخانــهای ،بــه تحلیــل و آسیبشناســی اســتفاده از سیســتمها و روشهــای
پیشــرفتۀ ســاخت در کشــور همــت گماشــتند .در همیــن راســتا در ایــن تحقیــق ،پــس از شناســایی
وضــع موجــود سیســتم کنونــی ساختوســاز در کشــور ،اهمیــت بهرهگیــری از فناوریهــای نویــن
از جنبههــای مختلــف ماننــد زمــان و هزینــه ،جلوگیــری از مهاجــرت ،تأمیــن مســکن بــرای قشــرهای
کمتــوان و توجــه بــه ارزشهــای بومــی در بهکارگیــری فنــاوری بررســی شــد .بهمنظــور بهبــود
عملکــرد و ارتقــای جایــگاه احــداث صنعتــی ســاختمانها بــا توجــه بــه معیارهــا و شــاخصهای
کلیــدی توســعۀ پایــدار ،راهکارهایــی بــرای بهرهگیــری از ق ّوتهــا ،برطــرف کــردن ضعفهــا ،اســتفاده
از فرصتهــا و رفــع تهدیدهــا بیــان شــد.
بلــوچ ( )1397بــه برنامهریــزی و ســازماندهی سیاســی ،امنیتــی و اقتصــادی فضــا در منطقــۀ
مکــران در راســتای ارائــۀ مــدل راهبــردی بــرای مناطــق ایــران توجــه کــرد .در ایــن مقالــه ،بــا
اســتفاده از مــدل ســوآت ،دســتهبندی عوامــل سیاســی ،امنیتــی و اقتصــادی درونــی و بیرونــی مهــم و
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اثرگــذار در برنامهریــزی و ســازماندهی فضــا در منطقــۀ مکــران و شناســایی تواناییهــا ،کاســتیها،
فرصتهــا و تهدیدهــای چابهــار در راســتای ارائــۀ مــدل راهبــردی بــرای مناطــق ایــران انجــام شــده و
بــرای ســنجش وزن ســنجهها ،فراینــد تحلیــل سلســلهمراتبی ب ـهکار رفتــه اســت .طبــق نتایــج ایــن
مقالــه ،اولیــن و بهتریــن راهبــرد مطلــوب بــرای مدیریــت و برنامهریــزی فضــای سیاســی ،امنیتــی و
اقتصــادی در منطقــۀ مکــران و چابهــار راهبردهــای تدافعــی اســت .هــدف از ایــن راهبــرد ،کــم کــردن
ضعفهــای داخلــی و پرهیــز از تهدیــدات ناشــی از محیــط خارجــی اســت .ایــن راهبــرد مربــوط بــه
وضعیــت خارجــی منطقــۀ مکــران و چابهــار اســت و نقــاط مثبــت (فرصتهــای) آن را در ارتبــاط بــا
بیــرون ارزیابــی میکنــد .ایــن راهبــرد براســاس توانمندیهــای منطقــۀ مکــران و چابهــار درمقابــل
تهدیــدات بنــا شــد ه و هــدف آن افزایــش توانمندیهــای موجــود و کاهــش تهدیدهاســت.
روحانــی ( )1398ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺑﺮ توســعۀ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮ بررســی کــرد .ﺟامعــۀ
آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ تمــام ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮداری منطقــۀ  6ﺗﻬﺮان ،بــه تعــداد  120ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول
ﻣﻮرﮔﺎن 292 ،ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .اﺑﺰار ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت پرسـشنامۀ ﻣﺤﻘﻖﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ رواﯾﺎﯾﯽ پرســشنامهها ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ پرســشنامهها ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺿﺮﯾﺐ
آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ .بــرای ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ از آزﻣﻮن ﺿﺮﯾﺐ ﻫمبســتگی ﭘﯿﺮﺳﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌۀ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮ اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
بنایــی اســماعیلی ( )1399موضــوع تحقیــق خــود را بــه تأثیــر فناوریهــای نویــن اطالعــات
و ارتباطــات در برنامهریــزی توســعۀ پایــدار شــهری اختصــاص داد .براســاس یافتههــای پژوهــش،
ســامانۀ اطالعــات جغرافیایــی بــا توجــه بــه قابلیتهــای منحصــر خــود ،زمینــۀ مناســبی را بــرای
ایفــای نقــش در برنامهریزیهــای توســعۀ شــهری فراهــم مــیآورد .نویســندۀ مقالــه ســعی کــرده
جنبههــای کاربــردی و مهــم ایــن ســامانه را در برنامهریزیهــای توســعۀ پایــدار شــهری بیــان کنــد.
جــودی و رضاییمــال ( )1400بــا اســتفاده از روش تحقیقــی ـ توصیفــی و بــا گــردآوری منابــع
کتابخانـهای ،بــه بررســی نقــش فناوریهــای نویــن در توســعۀ پایــدار فضــای ســبز شــهری پرداختنــد.
طبــق نتایــج ،فضــای ســبز اگــر بهگونــهای صحیــح مدیریــت و مکانیابــی و ســاماندهی شــود ،بــه
ارتقــای توســعۀ پایــدار شــهری میانجامــد .در ایــن پژوهــش ،بــه نقــش فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
در توســعۀ پایــدار فضــای شــهری ،روشهــای جدیــد آبیــاری ،مکانیابــی نویــن فضاهــای ســبز،
روشهــای ایجــاد کمربنــد ســبز ،شــیوههای طراحــی و اجــرای بــام ســبز و ...اشــاره شــد کــه اگــر
هریــک از ایــن ابزارهــا بهشــیوۀ صحیــح مــورد اســتفاده قــرار گیــرد ،موجــب ارتقــای توســعۀ پایــدار و
شــاخصهای آن خواهــد شــد.
لطفــی ( )1400پژوهــش خــود را بــه واکاوی نقــش منطقــۀ مکــران در امنیــت خلیجفــارس
اختصــاص داد .وی بــا اســتفاده از مــدل ســوآت ،نقــش منطقــۀ مکــران را در امنیــت خلیجفــارس
بررســی نمــود و بــرای ســنجش وزن ســنجهها از فراینــد تحلیــل سلســلهمراتبی اســتفاده کــرد.
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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
همچنیــن ویژگیهــای جغرافیایــی منطقــه کــه امــکان اجــرای اصــل پراکندهســازی بهعنــوان یکــی
از اصــول اثرگــذار بــر معادلــۀ دفــاع ـ تهاجــم وجــود دارد.
در بیــن پژوهشهــای خارجــی انجامشــده در ایــن حــوزه ،اســماعیل و دیگــران ( )2018بــه
مطالعــۀ تأثیــر فناوریهــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی بــر تصمیــم ســرمایهگذاری در مالــزی
مبــادرت کردنــد .جامعــۀ آمــاری تحقیــق ســرمایهگذاران در پایتخــت مالــزی بودنــد .یافتههــای
پژوهــش نشــان داد متغیرهــای مســتقل ،ازجملــه اطالعــات در رســانههای اجتماعــی ،رفتــار جامعــۀ
آنالیــن در رســانههای اجتماعــی و تصویــر شــرکت در رســانههای اجتماعــی ،تأثیــر معنــاداری بــر
تصمیــم ســرمایهگذاری دارنــد.
مــوراه و اموجــوال ( )2018نقــش فناوریهــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی را در توســعۀ کارآفرینــی
در پایتخــت نیجریــه مطالعــه کردنــد .بــه کمــک ابــزار پرســشنامه ،بــا ســیصد نفــر از مدیــران
شــرکتهای کوچــک و متوســط در پایتخــت نیجریــه مصاحبــه شــد .یافتههــای تحقیــق حاکــی از
ایــن اســت کــه اســتفاده از پیامرســان واتســاپ منجــر بــه دســتیابی بیشــتر بــه بــازار و بهبــود روابــط
مشــتری میشــود؛ همچنیــن اســتفاده از رســانههای اجتماعــی مؤلف ـهای از راهبــرد رشــد اقتصــادی
در میــان مدیــران اســت.
کیائــوکا و دیگــران ( )2020بــه مطالعــۀ نقــش فناوریهــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی در توســعۀ
پایــدار اتحادیــۀ اروپــا پرداختنــد .بــا اســتفاده از دادههــای اولیــه و بــرازش مــدل رگرســیونی ،مطالعــۀ
مذکــور نشــان داد کــه بهکارگیــری فناوریهــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی قــادر اســت نابرابــری
درآمــد اجتماعــی را کاهــش دهــد.

 .3چارچوب نظری
3ـ .1توسعۀ پایدار
براســاس تعریــف کالســیک کمیســیون ســازمان محیطزیســت و توســعه در ســال  ۱۹۸۷م ،توســعهای
پایــدار اســت کــه بتوانــد ضمــن رفــع نیازهــای فعلــی ،بــه توانایــی نســل آینــده در رفــع نیازهــای
خــود صدمــه نزنــد .توســعۀ پایــدار هنگامــی مبتنــی بــر تــوازن و برابــری اســت کــه بتوانــد بــر عالیــق
گروههــای مــردم در نســل حاضــر و آتــی در ســه بُعــد اقتصــادی ،اجتماعــی و زیســتمحیطی
تمرکــز کنــد .بنابرایــن توســعۀ پایــدار دربــارۀ برابــری فرصــت در دســتیابی همــگان بــه تعالــی
و تحقـ�ق جامـ�ع اهـ�داف اسـ�ت ( .)Silvestre & Ţîrcă, 2019درواقــع مفهــوم توســعۀ پایــدار ناظــر
بــر ایــن واقعیــت انکارناشــدنی اســت کــه مالحظــات مربــوط بــه اکولــوژی میتوانــد و بایــد در
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فعالیتهــای اقتصــادی بــهکار گرفتــه شــود .ایــن مالحظــات شــامل ایدههــای ایجــاد محیطــی
منطقــی اســت کــه در آن ادعــای توســعه مبتنــی بــر پیشــبرد کیفیــت همــۀ جنبههــای زندگــی
مــورد چالــش قــرار میگیــرد .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
همــۀ انسانهاســت و مخالــف مصــرف بیــش از انــدازه ،اتــاف منابــع و بیتوجهــی بــه نســلهای
آینــده و قطــع رابطــه بــا گذشــته اســت .توســعۀ پایــدار همچنیــن بــر اهمیــت وجــود چش ـمانداز
بلندمــدت درمــورد نتایــج فعالیتهــای امــروز و همــکاری جهانــی در بیــن کشــورها بــرای رســیدن
بــه راهحلهــای مؤثــر تأکیــد میکنــد .ایــن عناصــر توســعۀ پایــدار را بهصــورت هدفــی کلیــدی
بــرای صورتبنــدی سیاســتهای داخلــی ،منطقــهای و بینالمللــی در قــرن  21درآورده اســت
(.)Sachs et al., 2019
3ـ .2امنیت اقتصادی
همــۀ افــراد بشــر بهنوعــی نیازمنــد امنیــت هســتند .مردمــی کــه فاقــد امنیــت پایــه باشــند ،از نظــر
اجتماعــی بیمســئولیت خواهنــد بــود .آنهــا فرصتطلبانــه رفتــار میکننــد و بــه دور از اعتــدال
خواهنــد بــود .چنیــن جامع ـهای مســتعد بیثباتــی و حرکتهــای افراطــی و شــورش اســت .ناامنــی
اساس ـاً بــد اســت و موجــب میشــود مــردم کمتــر خــاق باشــند و کمتــر ســراغ فعالیتهــای مفیــد
همــراه بــا ریســک برونــد .آنهــا فرصتطلبانــد و بــا انتخابهایــی محــدود روبــهرو میشــوند.
ناامنــی بــه نااطمینانــی دامــن میزنــد و آســیبپذیری را افزایــش میدهــد .انــدازهای از ناامنــی و
نااطمینانــی هــم بــرای پویایــی اقتصــادی و پیشــرفت افــراد الزمــۀ رشــد اســت .بهلحــاظ تاریخــی نیــز،
ســرمایهداری برمبنــای بدهبســتانی ناجــور شــکل گرفــت؛ زیــرا صاحبــان ســرمایهها و ثروتهــای
سرشــار ناامنــی شــرایط همــراه بــا ریســک کارآفرینــی را بــه جــان خریدنــد و درمقابــل بیشــترین بهــرۀ
رشــد اقتصــادی را نیــز صاحــب شــدند .بــا ایــن حــال ،در دهههــای اخیــر و بهطــور روزافزونــی در
آینــده بهنظــر میرســد کارگــران معمولــی و جوامــع کارگــری و حاشــیهای در اقتصادهــای ســرمایهداری
مجبورنــد بدتریــن شــکلهای ناامنــی را تحمــل کننــد؛ درحالــی کــه ثروتمنــدان بــزرگ در حفــاظ
خوبـ�ی از امنیـ�ت بهسـ�ر میبرنـ�د (.)Popov & Semyachkov, 2018
امنیــت اقتصــادی در دنیــای پــس از جنــگ ســرد بهطــور فزاینــدهای بهعنــوان بُعــدی از امنیــت
مطــرح شــد .دانشپژوهــان و سیاســتگذاران ضمــن تأییــد ارتبــاط امنیــت اقتصــادی بــا ســامت
جامعــه ،بهدنبــال راههــای جدیــدی بــرای وارد کــردن موضوعــات اقتصــادی در روشهــای ســنتی
دفاعــی بودهانــد .خطــر بزرگــی کــه امــروز درمــورد نظریــات رایــج «امنیــت اقتصــادی» وجــود دارد،
ایــن اســت کــه بهغلــط آن را تنهــا بُعــد مهــم در امنیــت ملــی تلقــی کنیــم؛ چنانکــه در دوران
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 بینالمللــی؛ درحالــی کــه بهطــور ســنتی افزایــش
وابســتگی متقابــل اقتصــادی و سیاســی شــدن فزاینــدۀ موضوعــات اقتصــادی باعــث آســیبپذیری
بیشــتر دولتهــای ملــی شــده اســت؛ زیــرا ایــن واحدهــا بیــش از هــر زمانــی در گذشــته بــرای تأمیــن
نیازمندیهـ�ای زندگـ�ی روزمـ�ره بـ�ه یکدیگـ�ر وابسـ�تهاند (.)Uktamov, 2020
3ـ .3نظریۀ جامعۀ شبکهای

مانوئــل كاســتلز ،برخــاف اكثــر نظریههــای اجتماعــی كالســیك كــه فــرض را بــر تســلط زمــان
بــر مــكان میگذارنــد ،ایــن فرضیــه را مطــرح میکنــد كــه «مــكان ،زمــان را در جامعــة شــبكهای
سـ�ازمان میدهـ�د» (کاســتلز1380 ،الــف ،ص .)251 .بهموجــب ایــن نظریــه ،تحــت تأثیــر «پارادایــم
فنــاوری اطالعــات» و شــكلها و فرایندهــای اجتماعــی متأثــر از آن «فضــای جریانهــا» شــكل
میگیــرد كــه منطــق جدیــدی دارد« .فضــای جریانهــا ســازماندهی مــادی و عملكردهــای
اجتماعــی اســت كــه دارای اشــتراك زمانــی هســتند و از طریــق جریانهــا عمــل میکننــد»
(کاســتلز1380 ،ب ،ص.)240 .
فرضیــة كاســتلز در ایــن بــاره چنیــن تبییــن شــده اســت كــه فضــای جریانهــا از
ریزشــبكههای فــردی تشــكیل شــده اســت كــه منافــع خــود را در شــبكههای كالن كاركــردی
مطــرح میکننــد .مارتیــن اینــس ( ،1384ص )84 .ایــن مفهــوم را دشــوارترین و درعیــن حــال
بنیادیتریــن بخــش ایــن نظریــه میدانــد كــه مســتقیمترین جلــوة دگرگونیهــای تكنولوژیــك
موجودیــت انســانی اســت.
كاســتلز بــا نقــد نظریــات پیشــین خــود ،اكنــون «فضــای جریانهــا» را درمقابــل فضــای مكانهــا
قــرار نمیدهــد و بــا طــرح مفاهیمــی چــون «مردمــی شــدن فضــای جریانهــا» ،از وجــود همزمــان
«فضــای جریانهــا» و «فضــای مكانهــا» ســخن میگویــد كــه هــر دو بیانگــر منافــع اجتماعــی
متعارضــی هســتند؛ امــا الزامــاً وجــه تمایــز آنهــا نخبــگان و عامــه نیســتند .بــه ایــن ترتیــب ،در
اندیشــة كاســتلز ،از آنجــا كــه فرهنگهــا بــر فرایندهــای ارتباطــی و همــة اشــكال ارتبــاط برمبنــای
تولیــد و مصــرف نشــانهها اســتوار اســت ،هیچگونــه جدایــی بیــن واقعیــت و نمایــش نمادیــن وجــود
نــدارد و ویژگــی مهــم جامعــة شــبكهای نــه القــای واقعیــت مجــازی ،بلكــه ایجــاد مجــاز واقعــی اســت
(کاســتلز1380 ،الــف ،ص.)431 .
بهعقیــدۀ وی ،تعامــل میــان ایــن فرایندهــا ،ســاختار نویــن اجتماعــی مســلط ،یعنــی جامعــۀ
شــبکهای ،یــک فرهنــگ مجــا ِز واقعــی ،را بــه عرصــۀ وجــود آورده اســت .منطــق نهفتــه در ایــن
اقتصــاد ،جامعــه و فرهنــگ ،زیربنــای کنــش و نهادهــای اجتماعــی در سراســر جهانــی بههمپیوســته
خواهــد بــود (کاســتلز1380 ،ب ،ص.)417 .
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3ـ .4فناوریهای نوین ارتباطی و اطالعاتی
اصطــاح فناوریهــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی طیــف وســیعی از تغییــرات در تولیــد ،توزیــع و
اســتفاده از فنــاوری را دربــر میگیــرد .مفاهیمــی کــه بــرای تعریــف خصوصیــات اصلــی فناوریهــای
نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی بهطــور کلــی بـهکار مـیرود ،عبــارت اســت از :دیجیتالــی بــودن ،تعاملــی
بـ�ودن ،فرامتنـ�ی ،مجـ�ازی ،شبکهایشـ�ده و شبیهسازیشـ�ده .نقطـ�ۀ افتراقـ�ي كـ�ه اکپابیــو و اوگیریکــی
( )2017بهعنــوان ويژگــي خــاص فنــاوری نويــن بــدان اشــاره میکنــد« ،تعاملــي بــودن» يــا «فرافنــاوری
بــودن» آن اســت .همــۀ اجــزای فناوریهــای نویــن ارتباطــی و اطالعــات بهنوعــي حاصــل تبديــل
منابــع فناوریهــای آنالــوگ اســت .در فناوریهــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی ،اشــيا بهشــكل
تركيبــي از كدهــای رقومــي اســت (بازنمايــي عــددي) .چنيــن حالتــي دو نتيجــه دارد :نخســت ايــن
اســت کــه يــك شــيء فنــاوری نویــن را میتــوان بهشــکل ریاضــی توصیــف کــرد؛ مث ـ ً
ا تصويــر يــا
شــكل ميتوانــد بــا اســتفاده از توابــع رياضــي توصيــف شــود؛ نتیجــۀ دوم ایــن اســت کــه اشــيای
فنــاوری نويــن تحــت تأثيــر ســاخت الگوريتمــي آن اســت؛ مث ـ ً
ا بــا كاربــرد الگوريتمهــاي مناســب
میتــوان بهطــور خــودکار اختــال و پارازيــت موجــود در تصويــر را از ميــان بــرد ،تناســب رنگهــا
را بهبــود بخشــید و شــفافيت آن را كموزيــاد كــرد .در يــك كالم ،شــيء فنــاوریای «برنامهپذیــر»
ميشــود (.)Sims, Reed & Carr, 2017
در پژوهــش حاضــر ،مقصــود از فناوریهــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی ،رســانههای نویــن
معینــی را در
اســت .رســانههای نویــن مجموعــۀ متمایــزی از فنــاوري ارتباطــی اســت کــه خصایــص ّ
کنــار نــو شــدن ،امکانــات دیجیتــال و در دســترس بــودن وســیع بــرای اســتفادۀ شــخصی بهعنــوان
ابزارهــای ارتباطــی داراســت .درواقــع در تحقیــق پیـش ِرو ،توجــه مــا بهطــور مشــخص بــر مجموعـهای
از ابزارهایــی متمرکــز اســت کــه بــر بســتر اینترنــت فعــال اســت؛ بهویــژه و بیشــتر شــامل شــبکههای
اجتماعــی اســت.
3ـ .5مدل نظری تحقیق
هــدف اصلــی تحقیــق شناســایی نقــش توســعۀ فناوریهــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی در
ارتقــای امنیــت و توســعۀ پایــدار ســواحل مکــران اســت .مکــران منطقــهای ژئواکونومیکــی و
ژئواســتراتژیک اســت کــه از جهــات بســیار دارای اســتعدادهای فــراوان بــرای توســعه اســت؛
بهطــوری کــه برخــی ایــن منطقــه را حائــز تمــام شــرایط مــورد نیــاز بــرای توســعه و رشــد
اقتصــادی ارزیابــی کردهانــد (بیــات و حاتمــی .)1391 ،بــا ایــن همــه ،منطقــۀ مکــران نتوانســته
اســت در طــول تاریــخ از ایــن اســتعدادها بهــره ببــرد .بــه همیــن ســبب ســؤالی اساســی درمــورد
آن وجــود دارد :باوجــود ظرفیتهــای بســیاری کــه در مکــران وجــود دارد ،چــرا ایــن منطقــه
هنــوز در فقــر و توســعهنیافتگی بهســر مــی بــرد؟

داود حیدری و همکاران .نقش فناوریهای نوین ارتباطی و اطالعاتی در ارتقای امنیت و توسعۀ پایدار سواحل خلیجفارس و مکران.

653

پاییز  .1401دورۀ  .10شمارۀ 3

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

از علل و عواملی که برای توسعهنیافتگی و فقر در این منطقه ذکر کردهاند ،به این شرح است:
 .1عوامــل ژئوپلیتیکــی و برونمــرزي ازقبیــل حضــور طالبــان و نیروهــاي تروریســتی در افغانســتان
و پاکســتان ،جنــگ در افغانســتان بــا حضــور نیروهــاي خارجــی و تولیــد گســتردۀ مــواد مخــدر در
افغانســتان (حســنپور)1391 ،؛
 .2عوامــل جغرافیایــی ماننــد خشــکی و کــم رونق بــودن کشــاورزي در منطقــه ،بافــت قومیقبیلهاي
ســاکنان ،کیفیــت نامطلــوب نیــروي انســانی و دوري از مرکز کشــور (بیات و حاتمــی)1391 ،؛
 .3عوامــل امنیتــی ازقبیــل قاچــاق مــواد مخــدر ،بنیادگرایــی ،تنشهــاي مذهبــی ،شــرارت و
اقدامـ�ات تروریسـ�تی (عبداللهــی)1391 ،؛
 .4عوامــل سیاســی مثــل نظــام سیاســی بســیط و تمرکزگــرای حاکــم بــر کشــور از یــک قــرن
پیــش تــا کنــون و وابســتگی دولــت بــه اقتصــاد نفتــی کــه باعــث بیتوجهــی بــه مناطــق غیرنفتــی
شــده اســت (بیــات و حاتمــی)1391 ،؛
 .5فقــدان برنامهریــزي بلندمــدت توســعهاي در منطقــه و تحریمهــاي غــرب علیــه ایــران کــه
ســرمایهگذاري خارجــی در ایــن منطقــه را کاهــش داده اســت (عبداللهــی.)1391 ،
بســیاری از عوامــل و علــل دخیــل در توســعهنیافتگی مکــران را ممکــن اســت بتــوان بــا اســتفاده از
ظرفیتهــای فناوریهــای نویــن ارتباطــی و ارتباطــی بهبــود بخشــید؛ بــا اقداماتــی همچــون افزایــش
فرصتهــای آموزشــی درجهــت ارتقــای ســطح آگاهیهــای مــردم و رشــد فرهنگــی آنــان برای شــناخت
عوامــل عقبماندگــی و پرهیــز از آن ،ایجــاد پایانههــای اطالعرســانی درجهــت اطــاع نخبــگان و
دانشآموختــگان منطقــه بــرای آگاهــی از ظرفیتهــا و فرصتهــای موجــود در آن و ترغیــب آنــان بــه
بازگشــت و فعالیــت در منطقــه ،اطالعرســانی بینالمللــی بــرای جــذب ســرمایهگذاریهای خارجــی
و ایجــاد زمینههــای اجــرای طرحهــای عمرانــی و توســعهای ،رشــد گردشــگری و افزایــش درآمدهــای
ناشــی از ایــن حــوزه بــا معرفــی ظرفیتهــای جــذب توریســت و شــناخت اســتعدادها و بهرهبــرداری
از زیرســاختهای مــورد نیــاز منطقــه درجهــت توســعه بــا اســتفاده از اســتعدادهای جغرافیایــی و
محیطــی بومــی و افزایــش تــوان منطق ـهای بــرای تربیــت نیــروی انســانی (بیــات و حاتمــی1391 ،؛
عریضــی و موالیــی .)1391 ،بنابرایــن در تحقیــق حاضــر بــه مطالعــۀ تأثیــر توســعۀ فناوریهــای نویــن
ارتباطــی بــر مؤلفههــای ارتقــای امنیــت و توســعۀ پایــدار در ســواحل مکــران ،شــامل شــناخت عوامــل
عقبماندگــی و پرهیــز از آن ،تشــویق نخبــگان بومــی بــرای بازگشــت آنــان بــه منطقــه ،اطــاع از
ظرفیتهــا و فرصتهــای 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 میکنیــد.
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تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

 .4روش تحقیق

از آنجــا کــه در تحقیــق حاضــر ،نقــش فناوریهــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی در ارتقــای امنیــت و
توســعۀ پایــدار ســواحل خلیجفــارس و مکــران بررســی شــده ،روش تحقیــق ،ترکیبــی (آمیختــه) از نــوع
تحلیــل مضمــون و پیمایــش اســت .از آنجــا کــه پژوهــش در يــک ســازمان واقعــي ،عينــي و زنــده صــورت
گرفتــه اســت و از نتايــج آن ميتــوان بهطــور علمــي اســتفاده کــرد ،از حیــث هــدف ،کاربــردي اســت.
جامعــۀ آمــاری تحقیــق در بخــش کیفــی شــامل تمــام اســتادان دانشــگاه در حوزۀ امنیــت و توســعۀ پایدار
کمــی تحقیق
و همچنیــن پژوهشــگران حــوزۀ خلیجفــارس بــوده اســت .جامعــۀ آمــاری مربــوط بــه بخش ّ
هــم شــامل همــۀ روزنامهنــگاران و اصحــاب رســانه و مطبوعــات در حوزههــای اقتصــادی ،گردشــگری،
فرهنگــی ،امنیــت اجتماعــی و توســعه در منطقــۀ مکــران اســت کــه تعــداد آنهــا برابــر بــا ششــصد نفــر
اســت .در بخــش کیفــی پژوهــش ،از روش نمونهگیــری هدفمنــد اســتفاده شــد و نمونهگیــری تــا اشــباع
نظــری ادامــه یافــت کــه حاصــل آن مصاحبــه بــا چهــارده اســتاد دانشــگاه در حــوزۀ امنیــت و توســعۀ
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فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

کمــی تحقیــق،
پایــدار و همچنیــن پژوهشــگران حــوزۀ خلیجفــارس بــوده اســت .همچنیــن در قســمت ّ
بــا اســتفاده از جــدول مــورگان ،حداقــل حجــم نمونــۀ مــورد نیــاز بــرای جامع ـهای بهانــدازه  600نفــر
برابــر بــا  234نفــر اســت کــه بهمنظــور کاهــش خطــای نمونهگیــری و پرســشنامههای مخــدوش،
 260پرســشنامه توزیــع شــد و درنهایــت  247پرســشنامۀ ســالم مــورد تحلیــل قــرار گرفــت .روش
نمونهگیــری در ایــن بخــش نیــز بهصــورت تصادفــی اســت؛ بــه ایــن ترتیــب کــه ابتــدا فهرســتی از تمــام
اعضــای جامعــۀ آمــاری تهیــه شــد و ســپس براســاس جــدول اعــداد تصادفــی نمونههــا انتخــاب شــد و
پرس ـشنام ه در بیــن آنــان توزیــع گردیــد .بهمنظــور بررســي روايــي پرس ـشنامه ،اينكــه آيــا ســؤاالت
مطرحشــده اهــداف مــورد نظــر را پوشــش ميدهــد و در نــگارش جمــات آن ابهامــی وجــود نــدارد،
از روایــی صــوری اســتفاده شــد .براســاس نتایــج ،نمــرۀ تأثیــر بــرای تمــام گویههــای تحقیــق بــاالی 4
بــوده کــه بیانگــر روایــی قابــل قبــول ســؤاالت پرس ـشنامه در اندازهگیــری سازههاســت .افزونبــر ایــن،
بهمنظــور بررســی پایایــی ابــزار اندازهگیــری از ضریــب آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــد کــه بــا توجــه بــه
مقادیــر ضرایــب بهدسـتآمده باالتــر از  0.70بــرای نمونــۀ 30نفــری ،پژوهشــگر اطمینــان حاصــل کــرد
کــه ابــزار پرسـشنامه از اعتبــار مطلــوب برخــوردار اســت؛ بدیــن معنــا کــه پاسـخهای دادهشــده ناشــی
از شــانس و تصــادف نبــوده ،بلکــه بهدلیــل اثــر متغیــری اســت کــه مــورد آزمــون قــرار گرفتــه اســت.
بــرای تجزیــهو تحلیــل دادههــای بهدسـتآمده از مصاحبههــا ،از روش تحلیــل مضمــون 1اســتفاده
شــد .تحلیــل مضمــون روشــی بــرای تعییــن ،تحلیــل و بیــان الگوهــای موجــود درون دادههاســت .ایــن
روش بهطــرز بهین ـهای دادههــا را ســازماندهی و در قالــب جزئیــات توصیــف میکنــد.امــا میتوانــد
از ایــن فراتــر رود و جنبههــای مختلــف موضــوع پژوهــش را تفســیر کنــد (.)Attard & Coulson, 2012
2
کم��ی ،از نرمافــزار آمــاری اسپــیاساس
افزونب��ر ای�نـ ،بهمنظـ�ور تجزی��ه و تحلی�لـ دادهه�اـی ّ
(نســخۀ  )25و روش ضریــب همبســتگی پیرســون 3اســتفاده شــد.

 .5یافتههای تحقیق
5ـ .1تحلیل کیفی
در ایــن بخــش ،مصاحبههــای انجامشــده بــا اســتادان دانشــگاه در حــوزۀ امنیــت و توســعۀ پایــدار و
همچنیــن پژوهشــگران حــوزۀ خلیجفــارس ،بــا اســتفاده از روش تحلیــل مضمــون مــورد تحلیــل قــرار
گرفــت .پــس از رســیدن بــه کفایــت نظــری ،محقــق بــا گــردآوری مضامیــن ســازماندهنده در جریــان
تحقیــق و فراوانــی مضامیــن پایــۀ مرتبــط بــا هریــک از ایــن مضامیــن ســازماندهنده ،اقــدام بــه
حــذف مضامیــن نزدیــک بــه هــم یــا کماهمیتتــر (از منظــر کــم بــودن میــزان فراوانــی) نمــود تــا
شــبکۀ مضامیــن فراگیــر تحقیــق حاصــل شــود کــه در جــدول  1ارائــه شــده اســت .افزونبــر ایــن ،پــس
1. Thematic Analysis
2. SPSS
3. Pearson Correlation Coefficient
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از مــرور ایــن جــدول ،مضامیــن ســازماندهندهای کــه از منظــر محقــق بهلحــاظ محتوایــی و درونمایــه
شــبیه اســت ،در قالــب یــک مضمــون فراگیــر مطــرح شــد تــا جــدول شــبکۀ مضامیــن فراگیــر تحقیــق
ترســیم گــردد کــه در جــدول  2آمــده اســت.
جدول  .1شبکۀ مضامین سازما ندهندۀ ظهوریافته در جریان تحقیق و فراوانی مضامین پایۀ مرتبط
ردیف

عنوان مضمون سازماندهنده

فراوانی مضامین پایۀ مرتبط

1

امنیت فرهنگی

17

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
115
16
17
18
19
20
21

امنیت دفاعی
امنیت سیاسی
امنیت اقتصادی
دوری از تعصبات قومی
زیستمحیطی
گردشگری
شیالت
همکاریهای منطقهای
سواحل طوالنی
کشتیرانی
مبارزه با قاچاق
توسعۀ خطوط فیبر نوری
توسعۀ زیرساختهای فناوریهای نوین ارتباطی و اطالعاتی
توسعۀ ارتباطات انسانی
توسعۀ شهرنشینی
گردش آزاد اطالعات
محرومیتزدایی
ارتقای امنیت
استفاده از سامانههای پیشرفته
هوشمند شدن نهادهای امنیتی

19
8
37
3
10
28
9
9
3
7
2
3
14
9
6
8
5
11
1
1
تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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جدول  .2جدول شبکۀ مضامین فراگیر تحقیق
ردیف
1
2
3
4

عنوان مضمون فراگیر
زیستمحیطی ،گردشگری ،شیالت ،همکاریهای منطقهای ،سواحل
طوالنی ،کشتیرانی ،مبارزه با قاچاق
امنیت فرهنگی ،امنیت دفاعی ،امنیت سیاسی ،امنیت اقتصادی ،دوری از
تعصبات قومی
توسعۀ خطوط فیبر نوری ،توسعۀ زیرساختهای فناوریهای نوین
ارتباطی و اطالعاتی ،توسعۀ ارتباطات انسانی ،توسعۀ شهرنشینی ،گردش
آزاد اطالعات ،محرومیتزدایی ،ارتقای امنیت
استفاده از سامانههای پیشرفته ،هوشمند شدن نهادهای امنیتی

پاسخ به سؤاالت کیفی تحقیق

شمارۀ عناوین سازماندهندۀ
زیرمجموعه
5ـ1
12ـ6
19ـ13
21ـ20

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

ســؤال اول :ســواحل خلیجفــارس و منطقــۀ مکــران از چــه ظرفیتهــا و فرصتهایــی بــرای رشــد
و توســعه برخــوردار اســت؟
یافتههــای پژوهــش بیانگــر ایــن اســت کــه از دیــدگاه مصاحبهشــوندگان ،زیســتمحیطی،
گردشــگری ،شــیالت ،همکاریهــای منطقــهای ،ســواحل طوالنــی ،کشــتیرانی و مبــارزه بــا قاچــاق
مهمتریــن ظرفیتهــا و فرصتهــای ســواحل خلیجفــارس و منطقــۀ مکــران بهشــمار میآیــد.
ســؤال دوم :ســواحل خلیجفــارس و منطقــۀ مکــران در تأمیــن امنیــت جمهــوری اســامی ایــران از
چــه جایگاهــی برخــوردار اســت؟
طبــق نتایــج پژوهــش ،ســواحل خلیجفــارس و منطقــۀ مکــران نقــش و جایــگاه مهمــی در تأمیــن
امنیــت فرهنگــی ،امنیــت دفاعــی ،امنیــت سیاســی ،امنیــت اقتصــادی و دوری از تعصبــات قومــی دارد.
ســؤال ســوم :اســتفاده از فناوریهــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی چگونــه بــه رشــد و توســعۀ
ســواحل خلیجفــارس و منطقــۀ مکــران کمــک میکنــد؟
براســاس یافتههــای پژوهــش ،از دیــدگاه مصاحبهشــوندگان ،توســعۀ خطــوط فیبــر نــوری و توســعۀ
زیرســاختهای فناوریهــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی قــادر اســت بــه توســعۀ ارتباطــات انســانی،
توســعۀ شهرنشــینی ،گــردش آزاد اطالعــات ،محرومیتزدایــی و ارتقــای امنیــت در خلیجفــارس و
منطقــۀ مکــران کمــک کنــد.
ســؤال چهــارم :اســتفاده از فناوریهــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی چگونــه بــه ارتقــای امنیــت
خلیجفــارس و منطقــۀ مکــران کمــک میکنــد؟
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نتایــج پژوهــش بیانگــر ایــن اســت کــه اســتفاده از فناوریهــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی از
طریــق اســتفاده از ســامانههای پیشــرفته و هوشــمند شــدن نهادهــای امنیتــی میتوانــد امنیــت
منطقــه را در ابعــاد فرهنگــی ،اجتماعــی ،نظامــی و سیاســی تأمیــن کنــد.
5ـ .2تحلیل ک ّمی
5ـ2ـ .1سیمای پاسخگویان

از مجمــوع پاســخگویان 72.5 ،درصــد مــرد و  27.5درصــد زن بودهانــد .همچنیــن از کل پاســخگویان،
 31.2درصــد در گــروه ســنی  35تــا  40ســال 26.3 ،درصــد در گــروه ســنی  30تــا  35ســال21.1 ،
درصــد در گــروه ســنی  40تــا  45ســال 19.0 ،درصــد در گــروه ســنی بیشــتر از  45ســال و  2.4درصــد
نیــز در گــروه ســنی کمتــر از  30ســال قــرار داشــتهاند .افزونبــر ایــن ،از مجمــوع پاســخگویان61.5 ،
درصــد دارای تحصیــات کارشناســی 21.5 ،درصــد کارشناسیارشــد 14.2 ،دکتــرا و  2.8درصــد نیــز دارای
تحصیــات کاردانــی بودهانــد .همچنیــن از کل پاس ـخگویان 32.4 ،درصــد  15تــا  20ســال 30.4 ،درصــد
 10تــا  15ســال 16.2 ،درصــد  20تــا  25ســال 15.0 ،درصــد بیشــتر از  25ســال و  6.1درصــد نیــز کمتــر
از  10ســال ســابقۀ کار داشــتهاند.
5ـ2ـ .2آزمون فرضیهها
فرضیــۀ اول :بیــن توســعۀ فناوریهــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی و شــناخت عوامــل عقبماندگــی
و پرهیــز از آن در منطقــه ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد.
بــا توجــه بــه نتایــج ،مقــدار آمــارۀ پیرســون برابــر  0.51بــا میــزان ســطح معنــاداری 0.000
اســت .از آنجــا کــه میــزان ســطح معنــاداری از  0.01کمتــر اســت ،فرضیــۀ تحقیــق بــا  99درصــد
اطمینــان و  1درصــد خطــا تأییــد میشــود .مقــدار ضریــب همبســتگی نشــاندهندۀ ارتبــاط بیــن دو
متغیــر در ســطح متوســط و مســتقیم اســت .بنابرایــن یافتههــای آمــاری نشــان میدهــد بــا توســعۀ
فناوریهــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی ،میــزان شناســایی عوامــل عقبماندگــی و پرهیــز از آن
افزایــش مییابــد و برعکــس.
جدول  .3آزمون ضریب همبستگی پیرسون پیرسون بین توسعۀ فناوریهای نوین ارتباطی و
اطالعاتی و شناخت عوامل عقبماندگی و پرهیز از آن در منطقه
شناخت عوامل عقبماندگی و پرهیز از آن
توسعۀ فناوریهای نوین ارتباطی و اطالعاتی

آمارۀ پیرسون

سطح معناداری

0.51

0.000

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

داود حیدری و همکاران .نقش فناوریهای نوین ارتباطی و اطالعاتی در ارتقای امنیت و توسعۀ پایدار سواحل خلیجفارس و مکران.

659

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

پاییز  .1401دورۀ  .10شمارۀ 3

فرضیۀ دوم :بین توسعۀ فناوریهای نوین ارتباطی و اطالعاتی و تشویق نخبگان بومی برای بازگشت
به منطقه ارتباط معناداری وجود دارد.
بــا توجــه بــه نتایــج ،مقــدار آمــارۀ پیرســون برابــر  0.55بــا میــزان ســطح معنــاداری  0.000اســت.
از آنجــا کــه میــزان ســطح معنــاداری از  0.01کمتــر اســت ،فرضیــۀ تحقیــق بــا  99درصــد اطمینــان و
 1درصــد خطــا تأییــد میشــود .مقــدار ضریــب همبســتگی ارتبــاط بیــن دو متغیــر در ســطح متوســط
و مســتقیم را نشــان میدهــد .بنابرایــن براســاس یافتههــای آمــاری ،بــا توســعۀ فناوریهــای نویــن
ارتباطــی و اطالعاتــی ،تمایــل نخبــگان بومــی بــرای بازگشــت بــه منطقــه افزایــش مییابــد و برعکــس.
جـ�دول  .4آزم��ون ضریــب همبسـ�تگی پیرس��ون بیــن توس��عۀ فناوریهــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی و
تشــویق نخبــگان بومــی بــرای بازگشــت بــه منطقــه
تشویق نخبگان بومی برای بازگشت به منطقه
توسعۀ فناوریهای نوین ارتباطی و اطالعاتی

آمارۀ پیرسون

سطح معناداری

0.55

0.000

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

فرضیــۀ ســوم :بیــن توســعۀ فناوریهــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی و آگاهــی از ظرفیتهــا و
فرصتهــای موجــود در منطقــه و تشــویق ســرمایهگذاران خارجــی جهــت ســرمایهگذاری در منطقــۀ
مکــران ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد.
بــا توجــه بــه نتایــج ،مقــدار آمــارۀ پیرســون برابــر  0.37بــا میــزان ســطح معنــاداری  0.000اســت .از
آنجــا کــه میــزان ســطح معنــاداری از  0.01کمتــر اســت ،فرضیــۀ تحقیــق بــا  99درصــد اطمینــان و 1
درصــد خطــا تأییــد میشــود .مقــدار ضریــب همبســتگی نشــاندهندۀ ارتبــاط میــان دو متغیــر در ســطح
متوســط و مســتقیم اســت .بنابرایــن یافتههــای آمــاری نشــان میدهــد بــا توســعۀ فناوریهــای نویــن
ارتباطــی و اطالعاتــی ،آگاهــی از ظرفیتهــا و فرصتهــای موجــود در منطقــه و تشــویق ســرمایهگذاران
خارجــی جهــت ســرمایهگذاری در منطقــۀ مکــران افزایــش مییابــد و برعکــس.
جـ�دول .5آزم��ون ضریـ�ب همبس��تگی پیرس��ون بی��ن توس��عۀ فناوریهــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی و آگاهــی از
ظرفیتهاــ و فرصتهاــی موجـ�ود در منطق��ه و تش��ویق س��رمایهگذاران خارج��ی جه��ت س��رمایهگذاری در منطقــۀ مکران
آگاهی از ظرفیتها و فرصتهای موجود در منطقه و تشویق
سرمایهگذاران خارجی جهت سرمایهگذاری در منطقۀ مکران
توسعۀ فناوریهای نوین ارتباطی و اطالعاتی
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آمارۀ پیرسون

سطح معناداری

0.37

0.000

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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فرضیــۀ چهــارم :بیــن توســعۀ فنــاوری هــای نویــن ارتباطــی و رشــد گردشــگری و جلــب توریســم
در منطقــه ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد.
بــا توجــه بــه نتایــج ،مقــدار آمــارۀ پیرســون برابــر  0.41بــا میــزان ســطح معنــاداری 0.000
اســت .از آنجــا کــه میــزان ســطح معنــاداری از  0.01کمتــر اســت ،فرضیــۀ تحقیــق بــا  99درصــد
اطمینــان و  1درصــد خطــا تأییــد میشــود .مقــدار ضریــب همبســتگی نشــاندهندۀ ارتبــاط میــان
دو متغیــر در ســطح متوســط و مســتقیم اســت .بنابرایــن یافتههــای آمــاری نشــان میدهــد بــا
توســعۀ فناوریهــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی ،رشــد گردشــگری و جلــب توریســم در منطقــه
افزایــش مییابــد و برعکــس.
جـ�دول  .6آزم��ون ضریــب همبسـ�تگی پیرس��ون بیــن توس��عۀ فناوریهــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی و
رشــد گردشــگری و جلــب توریســم در منطقــه
رشد گردشگری و جلب توریسم در منطقه
توسعۀ فناوریهای نوین ارتباطی و اطالعاتی

آمارۀ پیرسون

سطح معناداری

0.41

0.000

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

فرضیــۀ پنجــم :بیــن توســعۀ فناوریهــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی و شــناخت اســتعدادهای
انســانی و جغرافیایــی منطقــه ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد.
بــا توجــه بــه نتایــج ،مقــدار آمــارۀ پیرســون برابــر  0.38بــا میــزان ســطح معنــاداری 0.000
اســت .از آنجــا کــه میــزان ســطح معنــاداری از  0.01کمتــر اســت ،فرضیــۀ تحقیــق بــا  99درصــد
اطمینــان و  1درصــد خطــا تأییــد میشــود .مقــدار ضریــب همبســتگی نشــاندهندۀ ارتبــاط میــان
دو متغیــر در ســطح متوســط و مســتقیم اســت .بنابرایــن یافتههــای آمــاری نشــان میدهــد بــا
توســعۀ فناوریهــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی ،شــناخت اســتعدادهای انســانی و جغرافیایــی منطقــه
افزایــش مییابــد و برعکــس.
جـ�دول  .7آزم��ون ضری�بـ همبستــگی پیرســون بی�نـ توس��عۀ فناوریهــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی
و شــناخت اســتعدادهای انســانی و جغرافیایــی منطقــه
شناخت استعدادهای انسانی و جغرافیایی منطقه
توسعۀ فناوریهای نوین ارتباطی و اطالعاتی

آمارۀ پیرسون

سطح معناداری

0.38

0.000

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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فرضیــۀ ششــم :بیــن توســعۀ فناوریهــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی و رشــد ســرمایۀ اجتماعــی
ســاکنان منطقــه ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد.
بــا توجــه بــه نتایــج ،مقــدار آمــارۀ پیرســون برابــر  0.44بــا میــزان ســطح معنــاداری  0.000اســت .از
آنجــا کــه میــزان ســطح معنــاداری از  0.01کمتــر اســت ،فرضیــۀ تحقیــق بــا  99درصــد اطمینــان و 1
درصــد خطــا تأییــد میشــود .مقــدار ضریــب همبســتگی ارتبــاط میــان دو متغیــر در ســطح متوســط و
مســتقیم را نشــان میدهــد .بنابرایــن یافتههــای آمــاری نشــان میدهــد بــا توســعۀ فناوریهــای نویــن
ارتباطــی و اطالعاتــی ،رشــد ســرمایۀ اجتماعــی ســاکنان منطقــه افزایــش مییابــد و برعکــس.
جـ�دول  .7آزم��ون ضریــب همبسـ�تگی پیرس��ون بی��ن توس��عۀ فناوریهــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی و
رشــد ســرمایۀ اجتماعــی ســاکنان منطقــه
رشد سرمایۀ اجتماعی ساکنان منطقه
توسعۀ فناوریهای نوین ارتباطی و اطالعاتی

 .6نتیجه

آمارۀ پیرسون

سطح معناداری

0.44

0.000

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

ظهــور فناوریهــای نویــن ارتباطــی دگرگونــی بنیادینــی را در ارتباطــات انســانی ایجــاد کــرده اســت.
از آنجــا کــه انتقــال و جریــان فرهنــگ از طریــق ارتباطــات صــورت میگیــرد ،حــوزۀ فرهنــگ کــه
نظامهایــی از عقایــد و رفتارهــا را دربــر میگیــرد ،بــا ظهــور فنــاوری جدیــد دچــار دگرگونیهــای
بنیادیــن میشــود .ورود فناوریهــای ارتباطــی دگرگونیهایــی را در ســاختار ارتباطــات انســانی
بهوجــود آورده اســت .بــل معتقــد اســت جهــان مجــازی و امــکان برقــراری ارتباطــات همزمــان و
بیشــمار ،منشــأ ظهــور فرهنگهــای آنــی و بهدنبــال آن ظهــور هویتهــای خلقالســاعه شــده
اســت کــه در دورۀ محــدودی شــکل میگیــرد و بــا ظهــور هویتهــای جدیــد بهســرعت از بیــن
مــیرود .بــا ســر بــرآوردن شــبکههای اجتماعــی مجــازی ،شــکل جدیــدی از زندگــی در فضــای
مجــازی شــکل گرفــت و روابــط میــان افــراد بــا شــکل ســنتی آن تفــاوت کــرد و تأثیــر انکارناپذیــری
بــر روابــط اجتماعــی برجــای گذاشــت .شــبکههای اجتماعــی یکــی از پرطرفدارتریــن رسانههاســت
کــه مخاطبــان بســیاری از قشــرهای گوناگــون دارد .ویژگیهــای تعاملــی و بسترســازی بــرای ایجــاد
روابــط اجتماعــی از دالیــل مــورد اســتقبال واقــع شــدن شــبکههای اجتماعــی اســت.
یافتههــای کیفــی پژوهــش بیانگــر ایــن اســت کــه زیســتمحیطی ،گردشــگری ،شــیالت،
همکاریهــای منطقــهای ،ســواحل طوالنــی ،کشــتیرانی و مبــارزه بــا قاچــاق مهمتریــن ظرفیتهــا
و فرصتهــای ســواحل خلیجفــارس و منطقــۀ مکــران بهشــمار مــیرود .افزونبــر ایــن ،از دیــدگاه
مصاحبهشــوندگان ،ســواحل خلیجفــارس و منطقــۀ مکــران از نقــش و جایــگاه مهمــی در تأمیــن
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امنیــت فرهنگــی ،امنیــت دفاعــی ،امنیــت سیاســی ،امنیــت اقتصــادی و دوری از تعصبــات قومــی
برخــوردار اســت .از دیــدگاه مصاحبهشــوندگان ،توســعۀ خطــوط فیبــر نــوری و توســعۀ زیرســاختهای
فناوریهــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی بــه گســترش ارتباطــات انســانی ،توســعۀ شهرنشــینی ،گــردش
آزاد اطالعــات ،محرومیتزدایــی و ارتقــای امنیــت در خلیجفــارس و منطقــۀ مکــران منجــر میگــردد.
افزونبــر ایــن ،براســاس اظهــارات مصاحبهشــوندگان ،بــهکار بــردن فناوریهــای نویــن ارتباطــی و
اطالعاتــی از طریــق ســامانههای پیشــرفته و هوشــمند شــدن نهادهــای امنیتــی میتوانــد امنیــت
منطقــه را در ابعــاد فرهنگــی ،اجتماعــی ،نظامــی و سیاســی بههمــراه داشــته باشــد.
کمــی پژوهــش ،میــان توســعۀ فناوریهــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی در ســواحل
برپایــۀ نتایــج ّ
خلیجفــارس و مکــران و شناســایی عوامــل عقبماندگــی منطقــه و پرهیــز از آن ،تشــویق نخبــگان
بومــی بــرای بازگشــت بــه منطقــه ،آگاهــی از ظرفیتهــا و فرصتهــای موجــود در منطقــه و ترغیــب
ســرمایهگذاران خارجــی بــرای ســرمایهگذاری در منطقــه ،رشــد گردشــگری و جلــب توریســم در
منطقــه ،شــناخت اســتعدادهای انســانی و جغرافیایــی منطقــه ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد .ایــن
یافتههــا بــا نتایــج بهدس ـتآمده از پژوهشهــای تــاری و پــوران ( ،)1397بنایــی اســماعیلی (،)1399
اســماعیل و دیگــران ( )2018و مــوراه و اموجــوال ( )2018ســازگاری دارد .ایــن موضــوع بیارتبــاط بــا
شفافســازي اطالعــات از ســوي رســانههای اجتماعــی نیســت .مخاطــب رســانه آغازگــر ارتبــاط اســت
و اینگونــه نیســت کــه بگوییــم پیــام چــه تأثیــري بــر مخاطــب گذاشــته اســت؛ بلکــه بایــد گفــت
کــه مخاطــب بــا اســتفاده از نــوع رســانه و انتخــاب آن ــــ براســاس نیــاز خــود ــــ کل وســیلۀ ارتباطــی،
خطمشــی و حتــی پیامهــاي ارســالی آن را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و موجــب رقابــت رســانهها
میشــود؛ بهطــوری کــه شــفافیت اطالعاتــی یکــی از نیازهــاي اساســی مخاطــب اســت .بنابرایــن در
کنــار رســانههای رســمی ماننــد تلویزیــون کــه دیدگاههــای مقامــات و نهادهــای رســمی را منعکــس
میکنــد ،شــبکههای اجتماعــی میتواننــد بــر مؤلفههــای توســعۀ پایــدار و امنیــت خلیجفــارس و
منطقــۀ مکــران تأثیــر بگذارنــد .بــر ایــن اســاس ،پیشــنهاد میشــود تــا نهادهــای متولــی در منطقــه
از قابلیتهــای شــبکههای اجتماعــی درجهــت معرفــی ظرفیتهــای ســواحل خلیجفــارس و منطقــۀ
مکــران ،شــامل فرصتهــای زیســتمحیطی ،گردشــگری ،شــیالت ،همکاریهــای منطقــهای و
کشــتیرانی ،بــه کاربــران در داخــل و خــارج ایــران مبــادرت کننــد.
درمجمــوع بــا توجــه بــه نتایــج تحقیــق میتــوان ادعــا کــرد کــه نقــش شــبکههای اجتماعــی
در ارتقــای امنیــت اجتماعــی خلیجفــارس و منطقــۀ مکــران بســیار پررنــگ اســت کــه خــود،
اهمیــت روزافــزون رســانههای اجتماعــی در انعــکاس و گــردش اطالعــات و اخبــار را بیــان میکنــد.
رســانههای اجتماعــی ،بهدلیــل فراگیــر بــودن ،از اثرگــذاری بیشــتری در میــان دیگــر رســانهها
برخــوردار اســت؛ بنابرایــن بایــد بــا آموزشدهــی و افزایــش ســواد رســانهای مخاطبــان ،آگاهــی و
بینــش مخاطبــان و کاربــران ایــن شــبکهها را درخصــوص اســتفادۀ مناســب از آنهــا و بهرهگیــری از
جنبههــای مثبتشــان درجهــت توســعۀ پایــدار و ارتقــای امنیــت خلیجفــارس و منطقــۀ مکــران ارتقــا
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داد .درواقــع اگــر از شــبکههای اجتماعــی بهدرســتی اســتفاده شــود ،ایــن ظرفیــت را دارنــد کــه
زمینههایــی را بــرای مشــارکت بیشــتر افــراد جامعــه و شــکلگیری جامعــۀ دموکراتیــک فراهــم ســازند.
البتــه گســترش مشــارکت سیاســی فقــط نتیجــۀ قابلیتهــا و امکاناتــی کــه شــبکههای اجتماعــی
فراهــم میســازند ،نیســت؛ بلکــه اعضــای جامعــه و ویژگیهــای خــاص شــبکههای مجــازی در تشــویق
افــراد بــه مشــارکت سیاســی ،اجتماعــی و اقتصــادی و درنتیجــه توســعۀ دموکراســی و ارتقــای امنیــت
اثرگــذار اســت .در ایــن راســتا ،پیشــنهاد میشــود تــا نهادهــا و ســازمانهای مســئول از ظرفیتهــای
فناوریهــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی درجهــت تقویــت زیرســاختها بهمنظــور ارتقــای امنیــت
ســایبری و هوشــمند جهــت تقویــت امنیــت منطقــه و خنثیســازی دسیســههای امنیتــی دشــمن
اســتفاده کننــد .همچنیــن توصیــه میشــود مســئوالن منطقــه بهمنظــور هوشمندســازی ســاختار
امنیتــی منطقــه و دســتیابی بــه اقتــدار امنیتــی و اشــراف اطالعاتــی ،از فناوریهــای نویــن ارتباطــی
و اطالعاتــی اســتفاده کننــد.
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