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 چکيده

مااع یکردیرو و استان هرمزگان یو فرهنگ یاجتماع تهدیدهای یبندنهپژوهش حاضر با هدف په نار  یاجت باه  و 

 هیاثانو لیتحل ی( است که از دو روش اصلیفیو ک ی)کم ختهیآم ای یبیحاضر از نوع ترک قیتحقانجا  شده است.  تهدید

صا  و یفیک ینظرخواه نیکشور و همچن یاز قبل موجود و رسم یهاداده لا از کارشناسان متخ گاان مح بااره  ینخب در

جاا   یمراتبسلسله لیتحل قیاز طر دیمهم تهد یهاشاخ  نییو تع تیاهم کا ن ان ساح   انجا  شده است. پژوهش در 
سا یهاشهرستان لیسح  مشاهده و سح  تحل ،یجامعه مورد بررس لیدل نیشده و به هم تاهی. تاستان هرمزگان ا  یهااف

 کیریقشم و س ر،یرودان، بندرعباس، خم آباد،یحاج یهااستان شامل شهرستان یمرکز یهاکه پهنه دهدیمحالعه نشان م

ساتان یو غرب یشرق یهاقرار دارند و شهرستان یو فرهنگ یاجتماع تهدیدهای زانیم نیشتریدر معرض ب  ،دور از مرکز ا
ما یافتگیتوسعه تیوضع به دارند که با توجه قرار یو فرهنگ یاجتماع تهدیدهایکمتر در معرض  ساتان  فات  تاوانیا گ

ساعه یهاقرار دارند. اما شهرستان یشتریب تهدیدهایاستان در معرض  ترافتهیتوسعه یهاشهرستان تاهیکمتر تو دور از  اف
 تیجمع کاهش یجد دیفارس در معرض تهد جیخل هیدر حاش ،استان راهبردیو  یمرز تیمرکز استان با توجه به موقع

 .از سکنه شدن قرار دارند یو خال

 

 .هرمزگان و فرهنگی،اجتماعی  تهدیدهای ،یبندپهنه :کليدی کلمات

 
 رونیکی:صندوق الکتنویسنده مسئول، المللی نقش کلیک، العات اجتماعی شرکت بینمدیر گروه مط اقتصادی و توسعه شناسیدکتری جامعه  1

mansurdayhol@gmail.com 

 ehsanalipory@yahoo.comریزی شهری، دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه 2

https://dorl.net/dor/20.1001.1.28212606.1400.4.9.2.5


 يسلسله مراتب لیاستان هرمزگان با روش تحل يو فرهنگ ياجتماع هایدیتهد یبندپهنه                                 36 

 

 مقدمه

شات یادهیاخاص، رفتار و پد تیحالت، وضع کی د،یتهد کاه بردا سات  نااگون یهاا از آن  یگو

باانمند و مکانزمان ،یو به عبارت یوجود دارد و حد و مرز آن، اعتبار کار یمند است. م  شاهیاند ،یف

سات نیایتع یریتاثث ت،یقدرت و امن د،یتهد فیبر تعر ،یتیامن طیو مح یاسیس کان ا ناده دارد. مم کن

مااع یامسئله ای یعاد یادهیپد ،یاجامعه یبرا یاا مسئلهی دهیپد حاال یاجت شاد، در  ماان  یبا کاه ه

ناابرا د؛یاشمار آبه یتیبحران امن ایخحر  ،یعادریغ یامسئله گر،یجامعه د یبرا تیو وضع دهیپد  ن،یب

 حالو م یو مل یاجتماع طیمح گران،یو نگرش باز دیتابع عقا دها،یع، شدت و سح  تهدنو ت،یماه

  (.۴۸: ۱۳۸۳ گران،یو د یترفیباشد )تر دیوقوع تهد

 نیاکارد. در ا یبندو ... دسته تیتوان از جهت شدت، شکل، هدف، موضوع، ماهیرا م دهایتهد

ضاوع ا دهایمبحث، تهد باه مو نار   وهشپاژ نیابه لحاظ شدت و با توجه  ساخت و  گاروه  باه دو 

عال  یارض تیاستق ل و تمام ،یبه موجب اقدامات هرگاه .شودیم یبندمیتقس  ایاکشور در خحر )بالف

عاارض  یهااگروه ایا یخاارج یاز کشورها یبا اتحاد گریکشور د ینظام یروهایبالقوه( هجو  ن م

سارزم ،هدف دتاًعم دیتهد نیسخت واقع شده است. در ا دیتهد رد،یقرار گ یمسل  داخل شااال   نیا

ماال و ساخت ،ینایع ،یکایزیف یهابه روش یسخت متک یدهایاست. تهد باا اع ماراه  ناه و ه افزارا

عا وهیآشکار و با استفاده از ش یبرانداز ز،یآمخشونت یرفتارها حافف دف شااال  یزور و اجبار و  و ا

عا عمدتاً دهایتهد نیاست. ا نیسرزم کا  ینایو ع یمحسوس، واق ماراه ع  یکایزیف یهااعملالو ه

 است.

گاون هاییبخشتوان ینر  را م دیتهد گا تیادر هو یدانست که موجب دگر هاا یفرهن  یو الگو

ساهت ش برای  ینر  نوع دیشود. تهدیم یاسینظا  س کیمورد قبول  یرفتار عااد  ناه سالحه در اب گا

هاا قیااست که از طر )اجتماعی( حکومت، اقتصاد و فرهنگ ساتحاله الگو تاار یا لا یرف  نیادر ا یم

 شود. یمحقق م دیتهد یاسلحه ا نظ یالگوها ینیگزیها و جاحوزه

ظاا  س کیا یاتیاح یهااکه موجب شود اهداف و ارزش یاقدامات ی، تمامر این اساسب ساین  یا

ناگ و س یرفتار یباورها و الگوها ،یفکر یهارساختی)ز ساتیدر حوزه اقتصاد، فره حار ا باه خ  )
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شاود،  کیا یمل تیکننده هونییدر عوامل تع یاساس یرگونو دگ رییتا جادیموجب ا ایافتد،  شاور  ک

بار  ،یکیزیف یکشنر ، بدون منازعه و لشکر دی. در تهددیآیشمار منر  به دیتهد مهاجم اراده خود را 

شااال منر  یهاو آن را در ابعاد گوناگون با روش لیملت تحم کی سالیافزارانه ا ناد )مر  ۱۳۸۸ ،یک

گااف دیااتهد (.۲۷ نااا نیعو در نیتاارنااهیهزکم ن،یماادترآکار ،نیارترناار ، اثر     و نیترحااال خحر

 کیا یهاها و آرمانباور و ارزش شه،یبا عواطف، احساسات، اند رایاست، ز دینوع تهد نیتردهیچیپ

 ارتباط دارد.  یاسیملت و نظا  س

و  یماومع تیاامن یدر ارتقا یاجتماع -یفرهنگ تهدیدهایآثار  یسازیو خنث فیتضع دیتردیب

حاوزه ینقش مؤثر یمل تیامن یبه دنبال آن ارتقا شاناخت  هاور، مع یهااخواهد داشت.   هاایاریظ

حاوزه  ر نا دیتهد یاجرا یهاوهیابزار و ش ،یریگاندازه یهاشاخ  ب،یشناخت آس مااعیدر   -اجت

باه ینر  م دیو متناسب با تهد دستانهشیاقدامات پ یبرا یاریموجب هوش قحعاً فرهنگی باع شود و  ت

 دهد. یم شیرا افزا یعموم تیدر حراست از امن یآن توانمند

گا یهاانر  در حوزه تهدیدهایبه دنبال شناخت  پژوهش حاضر مااع -یفرهن ساا یاجت  ییو شنا

هاایی ق،یاتحق جیاست تا بر اساس نتا در استان هرمزگان تهدیدهاینوع  نیظهور ا یهاحوزه  راهکار

 رساند. یاری یعموم تیامن یرتقانر  و ا دیکاهش آثار تهد یدر راستا

صاردر خلیج فارس  کنار ،استان هرمزگان در سواحل جنوبی ایران  جایگاه جارافیایی مهم و منح

لاه است، گرفتهقرارفردی به تای بر پیشانی تنگه هرمز، آبراهی که ساالنه بیش از نیمی از محمو های نف

کاز گفرد و در هماز آن می جهان باا مرا جاارت در جواری و نزدیکی  گاانی و ت ناق بازر هام و پررو م

صات کناره جنوبی صااری فر هامها و مزیتخلیج فارس به این جایگاه انح یادها و هاا و  ماان تهد ز

 است. هشدارهایی را افزوده

ساترده سهاستان هرمزگان، طی  هاا دهه اخیر عرصه اقدامات عمرانی گ سابب آن باه  کاه  باوده  ای 

نای فته است. از آنجا که سرمایهاجتماعی استان تاییر یا -اقتصادی چهره شاده درگفاری عمرا جاا    ان

یاز در  -آهنگی متعادل و متناسب نداشته، تاییرات اقتصادی ،نواحی استان گفشته در همه مااعی ن اجت

ناه همه نواحی استان کای از زمی ضاا ی کاهیکسان و یکنواخت پدید نیامده است و از ق جاب  هایی  مو

ساتان -ناهمسانی و ناهمگونی در توسعه اقتصادی شوداجتماعی و فرهنگی می تهدیدهای  اجتماعی ا
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گاان در آگفشته از آنچه که در فر هرمزگان است. شاته رد داده،  ساهیند توسعه استان هرمز هاه گف د

نای های یگانه و ممتازی برخوردار است و همفرصت از هرمزگان استان یادهای خحرآفری زمان با تهد

ساانی، ها و محدودیتو تهدیدها به همراه قابلیت هافرصت باشد. اینمیرو  نیز روبه عای، ان های طبی

قاشوجود دا فیزیکی و مدیریتی که در استان بادون ترند، ن ساتان را  نای ا ناه ثآفری تادبر در زمی مال و 

لاه توسعه ها و آرایش اقداماتپراکنش فعالیت ساتا مقو یان را سات. در ا سااخته ا ای پیچیده و دشوار 

چاه بر اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی و کالبدی را در ه محیط طبیعی،امنیت به مفهو  کلی آن ک گیرد، 

سات  از نگاه ملی و چه از نگاه فراملی در استان یان رو خاود را دارد. از ا هرمزگان نیز اهمیت خاص 

ساتانامنیت، دفاع و رویارویی با تهدیدهای اجتماعی و  ، مقولهاین پژوهشکه در  عنوان باه فرهنگی ا

 عبارتند از: اهداف پژوهشبنابراین  گیرد.مینگری موردنظر قرار و آینده تحلیلیکی از وجوه 

 هدف کالن

 استان هرمزگان یو فرهنگ یاجتماع یهادیم حظات و تهد یبندهپهن •

 اهداف خرد

  استان هرمزگان یو فرهنگ یاجتماع تهدیدهای ییشناسا •

 یفرهنگو  یاجتماع تهدیدهایاستان از نظر  یهاشهرستان یبندپهنه •

 یو ارتقا یو فرهنگ یاجتماع تهدیدهایکاهش آثار  یدر راستا ییراهکارها نیتدو •

 یعموم تیامن

 تحقيقات پيشين

های محالعه در سایر حوزهخ ف بر ویژه در حوزه اجتماعی و فرهنگی(ه)ب نر  هایتهدید

شورمان و های کضرورت اساسباشد، بر و غربی ، بیش از آنکه مفهومی وارداتیعلو  اجتماعی

 .(56: ۱۳9۳بین، امامی، )جهان آن ساخته و پرداخته شده است راهبردیبیشتر در ادبیات 

بنابراین تحقیقات پیشین مرتبط با موضوع پژوهش نیز بیشتر در داخل کشور انجا  شده است 

 شود:ترین این تحقیقات در ادامه بررسی و ارائه میکه برخی از مهم
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های فرهنگی تهدید نر  با لفهؤشناسایی مر پژوهشی با عنوان »( د۱۳9۷داوودی دهاقانی )

نر  با  دیتهد یفرهنگ یهالفهؤموجود درباره م یگفتمان یبه محالعه فضا« رویکرد انتظامی

بخش شامل  نیا یاستفاده کرده است. جامعه آمار یشیمایو پ یاز روش اسناد یانتظام کردیرو

و معاونت  یعموم تیاط عات و امن  یپل ات،ینت عملکل و کارشناسان معاو رانیمعاونان، مد

 جیشد. نتا نییو حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تع دبودن یانتظام یروین یاجتماع

بروز  ،یکاهش اعتماد عموم ،یریگمیتصم یهاکه کاهش حضور مرد  در حوزه دهدینشان م

و روابط برخاسته از آن،  یساز اجتماعکپارچهیشکاف و بروز اخت ل در عوامل  ،یاسیبحران س

 ینر  بعد فرهنگ یدهایتهد نیتراز جمله مهم یمعمو یبه هنجارها یهوجتیو ب یشکنهنجار

 خواهد شد. تیگسترش آنها موجب کاهش نظم و امن ،یانتظام دگاهیهستند که از د

رگفار تهدید ثیثهای تشناسایی حوزهدر پژوهشی با عنوان » (۱۳96) برزگرمحمدی و کنعانی

ظاامی  بودهثیرگفار تهدید نر  ثهای تشناخت حوزه« در پی نر  با رویکرد انتظامی کااربران انت تا 

نار  های مناسببتوانند از ابزارها و شیوه یاد  ثار تهد کااهش ا یاا  لاه و  تری برای پیشگیری، مقاب

های آمیخته شکاربردی و از نوع پژوه -ایاز نظر هدف، توسعه مزبورپژوهش  گیری کنند.بهره

ماورد محال .و به صورت پیمایشی انجا  شده استاکتشافی )کیفی و کمی( است  عاه در جامعه 

مرحله دو  برای تعیین اولویت نظران این حوزه بوده است که در نفر از صاحب ۱0این مرحله، 

ماع ۸9ها با رویکرد انتظامی، اط عات مورد نظر از طریق پرسشنامه )لفهؤم ناه( ج آوری نفر نمو

ظاا ، دهد که بییمحالعه نشان م یهاشده است. یافته مادی ن یا  ناکارآ ثباتی سیاسی از طریق تبل

یادی در ث، القای غم، یتضعیف و از بین بردن الگوهای رفتاری نظا  هویتی، ملی، دینی س و ناام

غار و گرانی، ا اقتصادیجامعه، القای بحران، رکود  فاق  مادیریت مو قاای   گارا،لگوسازی و ال

لای ونیازی و جلالقای بی گیری از دستیابی به دانش برتر و تضعیف روحیه پایداری و مقاومت م

کاه در ثهای تحوزه نیترمهم شاامل: حوزه ۷ثیرگفار تهدید نر  هستند  صاادی، حاوزه  هاای اقت

 ثیرگفار هستند.ثامنیتی ت -وری و دفاعیافن -میاجتماعی، سیاسی، فرهنگی، مدیریتی، عل

 یاجتماع یبعد فرهنگ نییتب( در پژوهشی با عنوان »۱۳95انی و کنعانی )داوودی دهاق

سعی  یاجتماعی نر  در بعد فرهنگ دیتهد قیشناخت دقی« با هدف انتظام کردینر  با رو دیتهد
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نر   دیاثر تهد کاهش ایمقابله  ،یریشگیپ یبرا مناسب یهاوهیابزارها و ش در ارائه و دستیابی به

های اصلی از مصاحبه که یافته است ی(و کم یفیک) ختهیآم ای یبیهش ترکروش پژواند. داشته

 یبندتیو اولو ییشناسا ،قیتحق یهاافتهیجمله ازبا حوزه انتظامی کشور به دست آمده است. 

 ،یمحالبات عموم ،یمشارکت مل ت،یمشروع شامل یانتظام دگاهینر  با د دیتهد یهامؤلفه

 ،یمرجع، عدالت اجتماع یالگوها ،یعموم ینجارهاه ،یاساس یهاارزش ،یسازتیهو

 یکاهش حضور فعال مردم ق،یتحق جینتا براساس اط عات و... است. دیتقاضا و تول یالگوها

 سازکپارچهیو بروز اخت ل در عوامل  شکاف ،یاجتماع یفرهنگ یریگمیتصم یهادر حوزه

عامه و توجه به  یر قبال هنجارهاد آن وعیو ش نیو روابط برخاسته از آن، عد  تمک یاجتماع

 دگاهیهستند که از د یاجتماعی نر  بعد فرهنگ یدهایاز جمله تهد یتیحماریغ یهنجارها

 خواهد شد. تیگسترش آنها موجب کاهش نظم و امن ،یانتظام

قدرت  یحلقه ارتباط یاجتماع هیبا عنوان »سرما ای( در محالعه۱۳9۳) یو امام نیبجهان

 دیو تهد تیرا حلقه اتصال سه مؤلفه قدرت، امن یاجتماع هینر «، سرما دیتهد نر ، تینر ، امن

اند. کردهسه مؤلفه یادشده را ارائه  نیب یارتباط یو الگو دانسته یافزاردر گفتمان نر 

-شاخ      منبع مشتر  هر سه مفهو ، با مثابه به یاجتماع هیاز سرما یریگبا بهره نگارندگان

واژگان برقرار کردند. از آنجا  نیا نیارتباط نر  ب ینوع ،یاجتماع هیسرما یمناسب برا یساز

 نیاست، در ا تیامن نیو تثم یاثرگفار در حوزه انتظام یهااز مؤلفه یکی یاجتماع هیکه سرما

 قرار گرفته است. یبردارق مورد بهرهیتحق

در کاهش آثار  یتماعاج هیبا عنوان »نقش سرما ای( در محالعه۱۳9۳و همکاران ) یانیهند

 نیرابحه ب ییشناسا صدد در(«  یپل ندهیآ تیریو مد یبه فرمانده ینر  )با نگاه یدهایتهد

 تیو از نظر ماه یکمّ  قیروش تحق  .است نر  تهدیدهایبا کاهش اثر  یاجتماع هیسرما

مدر   یدارا پژوهش را کارکنان یآمار و نمونه . جامعهاستی بوده محالعه، همبستگ

که دهد نتایج محالعه نشان می دهند.یم لیستاد ناجا تشک ییاجرا یها یپل یبه باال یناسکارش

 ییهمسو ایر  را کاهش دهد و با توجه به اشترا  ن یدهایتواند اثر تهدیم یاجتماع هیسرما

فراهم   یپل ندهیآ تیریمد یآنها را برا یسازادهیپ نهیزم  ،یپل یاجتماع کردیبا رو اهمؤلفه
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 هینر  بر سرما یدهایکاهش اثر تهد یاند که براکرده یریگجهینت نویسندگان نی. همچنکند

 از،اعتمادس یهمچون هنجارها یاجتماع هیسرما یهامؤلفه تینسبت به تقو دیبا یاجتماع

بر روابط اقدا  شود تا ضمن برخوردار شدن  یمدار و مبتنارزشبخش، تیجو، هومشارکت

 یهاهاز پشتوان  یپل دیجد یکردهایرو یسازادهیپ ،یاجتماع هیماجامعه از آثار مثبت سر

 .تر برخوردار شودیقو

به  یاقتصاد ضیتبع یساز( در محالعه خود با عنوان »شاخ ۱۳9۲و همکاران ) یعزت

 یاقتصاد ضیتبع یاند برات ش کرده «رانیآن در ا یابینر  و ارز دیساز تهدنهیعنوان زم

. ندینما یریگمختلف اندازه یهااستان یمفکور را برا یها کنند و شاخ یسازشاخ 

 لیبه دل ،یسخت اقتصادمهیسخت و ن یدهایگرچه در حوزه تهد کهاند کرده انینگارندگان ب

مسئوالن  رو همواره باشیدر مواجهه با مشک ت پ رانیمرد  ا ،ییارویرو نیمشخ  بودن ا

ظا  و مرد  مانع ناکارآمد نشان دادن نظا  در صحنه ن یکپارچگیاند و نظا  همراه و همدل بوده

در داخل است که  ییهاو برنامه هااستیس یاجرا است کنندهبوده است، آنچه نگران یالمللنیب

 سازد.یمفراهم  یاقتصاد یهانر  را در حوزه دیتهد یریگشکل نهیزم

در مقابل  یانق   اس م( در محالعه خود با عنوان » قدرت نر  ۱۳9۲) یزاده و هراتجمال

از قدرت نر  مناسب،  یاسیساختار س کی یکه در صورت برخوردار هیفرض نینر «، با ا دیتهد

کنند که وجود یاستدالل م نیسخت و نر  مشکل خواهد بود، چن وهیامکان تقابل با هر دو ش

کرده و  نر  عمل دیدر مقابل تهد یبه عنوان پادزهر رانیا یاس م یجمهور رقدرت نر  د

شده  ادیپژوهش  یکاربرد یهاافتهیآن به فرصت شده است. از  لیو تبد دیموجب رفع تهد

 تیاز تقو یتریشب تیاولو ،یقدرت نر  در انق   اس م یهاشاخصه تیاست که تقو نیا

 .خواهد داشت یاس م ق  ان یقدرت سخت به منظور تداو  اعت 

یان است، اکثر محالعات از نوع محالعات نظری و آنچه در تحقیقات مرور شده قبلی قابل ب

ان امنیت ملی کشور از جانب بیگانگ تهدیدهایمفهومی است و در سح  ک ن سعی در تبیین 

از جمله آمریکا دارند. این درحالی است که پژوهش حاضر در سح  میانی )استان هرمزگان( و 
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اجتماعی و فرهنگی  تهدیدهایع به بررسی موضو ،های واقعی و معتبربا استفاده از داده

 پردازد.می

 مبانی نظری 

 قیگانه حکومت، اقتصاد و فرهنگ است که از طرسلحه کامل در ابعاد سه ینر  نوع دیتهد

 نی. با اشودیمحقق م دیتهد یالگوها ینیگزیها و جاحوزه نیدر ا یرفتار یاستحاله الگوها

اجتماعی نظا   کی یاتیح یهاارزش و اهدافکه موجب شود تا  یاقدامات ینگرش، تمام

ی مانند الگوهای رفتار یو الگوها های اجتماعیو ارزش باورها ،یفکر یهارساختیزمانند )

 ( به خحر افتدهای فرهنگیها و نگرشهای اجتماعی و ارزشخانواده، مشارکت، اعتماد، آسیب

نر  به  دیشود، تهد یمل تیهو کنندهنییدر عوامل تع یاساس یو دگرگون رییتا جادیموجب ا ای

گیرد امنیتی صورت می -ه در حوزه نظامیسخت ک تهدیدهایخ ف و بر دیآمیشمار 

، کرمی، ۱۳۸9دهد )نائینی، نر  حوزه نظا  اجتماعی و فرهنگی را هدف قرار می تهدیدهای

توان بر این اساس می .(۱۳9۲، عقیلی، مصحفوی، ۱۳95، دهاقانی، کنعانی، ۱۳9۱شه یی، 

اجتماعی  تهدیدهایجمعیتی،  تهدیدهایاجتماعی و فرهنگی را در سه حوزه اصلی  تهدیدهای

 تیهاى امناز انگاره تیمرتبط با جمع یهاامروزه بحث .۱بندی کردفرهنگی دسته تهدیدهایو 

که در  تیبرخوردار است. مسئله جمع یاالعادهفوق تیو از اهم دهیگرد فیکشور تعر کیملى 

 یاصل یهاها و شاخصهاز جمله مؤلفه شود،یمحرح م «یبه عنوان »منابع انسان یبردمباحث راه

 یتیجمع یهااستیس( و ۱۳9۲محمدی، )علی رودیکشورها به شمارم «ی»قدرت مل فیدر تعر

 یساختار کل .شوندیم تنظیمآن  یهاها، اعتقادات، اهداف و برنامهمتناسب با آرمان یهر کشور

و  ایتعادل پو یآن نوع یهاتما  بخش نیب دیواره است که بااندا  کیهمانند  تیجمع

تواند های جمعیتی در ابعاد مختلف میصورت عد  تعادلدر غیر این برقرار شود دشوندهیتجد

تی مانند رشد پایین و یبنابراین پارامترهای جمع. بالقوه تهدیدی جدی برای نظا  اجتماعی باشد

 
شناسی و های آن نتیجه پژوهش و مطالعات نگارندگان است و برای نخستین بار در کشور در حوزه آسیببندی تهدیدات و تدوین شاخصاین دسته -1

 .تمطالعات امنیت ملی ارائه شده اس
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وان و فعال جامعه، پیری یا سالخوردگی جمعیت، کاهش منفی جمعیت، کاهش جمعیت ج

تراکم جمعیت، کاهش نرد ازدواج و باروری، مهاجرت و ... از موضوعات مهم در حوزه 

 روند.شمار میتی بهیجمع تهدیدهای

آل دهیا تیوضع کیعنوان ثابت و مفروض را به یتیجمع تیوضع کاز سوی دیگر ی

 یناش یتیجمع یاز پارامترها نکهیع وه بر ا یتیجمع راتییتا راینظر گرفت، ز توان درینم

تحول  ریکه به مرور زمان در مس یو فرهنگ یاجتماع ،یاز عوامل اقتصاد یاریاز بس د،شویم

قابل اعمال است،  تیجمع یهااستیس قی. آنچه که از طرردیپفیم ریدهد تثثیکشورها رد م

دائماً محالعه و  دیبا تیجمع راتییتا ینعیاست،  تیجمع یکل ساختار یایحفظ تعادل پو

از حالت تعادل،  تیشود تا در صورت خارج شدن جمع میترس یتیتحوالت جمع یدورنما

 الز  اعمال شود. یتیجمع یهااستیس

 یکی و های مختلف جامعه استگروه و شهروندان رضایتمندی حاصل اجتماعی، نظم بقاء

ناد از برآمده و قوی اجتماعی هایشبکه رضایتمندی، این هایاز زمینه ساتمر، فرآی ناد م و  نهادم

سام قاوی اجتماعی سرمایه چهره در را آنها توانمی که است جامعه بحن از برخاسته  .کارد متج

ساههای آن، همچون شبکهمؤلفه ای یاجتماع هیسرما مااد، ت کانش و لیها، هنجارها و اعت ناده  کن

اعتماد  شیافزا.  (Hawdon & Ryan, 2009:52) چندجانبه است منافعبرای  یهمکاری جمع

ماال هاایاستیشهروندان از س تیحما شیسبب افزا ت،یو مشروع یاسیس مال و یاع کاردن  ع

ضاایبنابرای .شودیآنها طبق قانون م کااهش ر سارمایهتن  کااهش  مااعی،  مااعی و  مندی اجت اجت

سایب فازایش آ ماامتعاقب آن ا مااعی میهای اجت یات اجت کااهش امن هاعی و  ناد از م تارین متوا

نادین تیاامن دارییپا. نیت ملی در یک نظا  اجتماعی باشدکننده امهای تهدیدحوزه فازا ازم  شیا

لاوب زانیهاست. انباشت مبودن افراد و گروه مندشکن و تیحما ،یجمع هیروح سارما یمح  هیاز 

باود. ا تیو حما مشارکت نیکننده افراهم ،یاجتماع هاد   تیاحما نیااز جانب شهروندان خوا

سایفرهنگ س رشیو پف یاسیس رییپفدر جامعه انبهجههم شاهروندان یا ناب  فازا و از جا  شیا

هستند که  یدر سح  مل داریپا تیکننده امنفراهم است که در مجموعمؤثر  یاسینظا  س تیظرف
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ساانآن را، به هاایانیبن ،یخارج تهدیدهایو  هاو چالش یهای داخلدشواری لارزه در  ،یآ باه 

 .(5۱: ۱۳90زاده، کرمی، )عباس نخواهد آورد

 دلیل آنکه، عام ن تهدید نر  در پی آن ترین بعد تهدید نر  است. بهعد فرهنگی مهمب

    دی جامعههای بنیاهای فرهنگی بر ارزشگیری از سازوکارها و روشهستند تا با بهره

دوستی و گرایی، نوعخواهی، آزادگی، علمستیزی، عدالتخدامحوری، دشمن هایی نظیر)ارزش

های سیاسی، نگرش به نوع حکومت، )نظیر نگرش به بیگانگان، نگرش های پایهآن(، نگرشزج

اخ قی،  جز آن(، ترجیحات اساسی )نظیر ترجیحات نگرش به نوع روابط اجتماعی و

و آن را  گفاشتهو رفتار اجتماعی، تثثیر  اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و...( آدا  و رسو ، منش

ها و شتوان گفت ارز(. بنابراین می۳۲: ۱۳9۲)عقیلی، مصحفوی، قرار دهند دستخوش تاییر

و  هاانرجحورها و اعمال دینی و مفهبی، عرق ملی و مفهبی، رفتارهای فرهنگی مانند با

های فرهنگی و تربیتی در زندگی و .... از جمله موضوعاتی هستند که در معرض ارزش

 نر  قرار دارند. تهدیدهای

 پژوهش شناسیروش

ی از نوع تحقیقات از نظر روش ،یاز نظر زمان؛ مقحع ،یحاضر از نظر هدف؛ کاربرد قیتحق

زمان استفاده شده صورت همهای کمی و کیفی بهبا استفاده از روش که ۱ترکیبی یا آمیخته

 یهااستفاده از روش یجابهدر محالعه حاضر با توجه به ماهیت و موضوع پژوهش . است

 پژوهش نیا نیبنابرا .ه استاز قبل موجود استفاده شد یهااز داده د،یجد عاتاط ی گردآور

 لیتحل .اتکا دارد ۲هیثانو لیتحل یعنی موجود،ی هاداده لیبر روش تحل ها،آوری دادهددر گر

 یبَعد لیتحل ایاند شده یگردآور یگریمنظور دبه است که ییهااز داده دیجد یلیتحل ه،یثانو

 ایافزون بر گزارش اول  یشناخت ای یریگجهینت ر،یتفس است که یعات موجوداط  مجموعه از

 (.۳0۷: ۱۳9۲بیکر، آن ارائه دهد ) با متفاوت

 
1 Mix Method 
2 Secondary Analysis 
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ی استان جامعه مورد بررس لیدل نیپژوهش حاضر در سح  ک ن انجا  شده و به هم

 از هاافتهی فیاست. جهت توصاستان های شهرستان ل،یسح  مشاهده و تحل هرمزگان و

در  ۱مراتبیروش تحلیل سلسلهاز ها دهی به شاخ تعیین و وزنو جهت  جداول فراوانی

    اجتماعی و فرهنگی از  تهدیدهایبندی و همچنین جهت پهنه Expert Choiceافزار نر 

 استفاده شده است. GISافزار نر 

که باعث  دنگیرنر  قرار می تهدیدهایفرهنگی جزء  -اجتماعی تهدیدهایاز نظر مفهومی 

)نائینی،  گرددیم یمورد قبول یک نظا  سیاس یرفتاری و الگوها یدر هویت فرهنگ یدگرگون

 تهدیدهایجمعیتی،  تهدیدهایجهت عملیاتی کردن این مفهو  از سه شاخ   .(۱۲9: ۱۳۸۸

 فرهنگی استفاده شده است. تهدیدهایاجتماعی و 

، بار تکفل، تیجمع یو سن یسنسبت جن هایجمعیتی از شاخ  تهدیدهایجهت بررسی 

منبع اصلی  استفاده شده است. تیجمع یکاریب و نرد خال  مهاجرت ،یسوادینرد ب

 مرکز آمار ایران است. ۱۳95های این بخش نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال داده

)میزان قتل عمد، قتل های اجتماعی اجتماعی از شاخ  آسیب تهدیدهایجهت بررسی 

های سالنامه آماری جرح، اقدا  به خودکشی، سرقت و ط ق با استفاده از دادهوعمد، ضر غیر

( و سرمایه اجتماعی )بنا به ۱۳95سال  سالنامه آماری سازمان ثبت احوال درمرکز آمار ایران و 

 یها براشبکه نیاز ا یناش  تیو تما یاجتماع یهاهمه شبکه یارزش جمعتعریف پوتنا : 

آمایش سرزمین استان های سه سح  ک ن، میانی و خرد با استفاده از داده ( درگریکدیکمک به 

 استفاده شده است. ۱۳95هرمزگان در سال 

 
 نیا .دیابداع گرد 1970در دهه  یساعت چند شاخصه است که توسط توماس اِل یریگمیفنون تصم نیتراز معروف یکی یسلسله مراتب لیتحل ندیآفر .1

              مخفف عبارت AHPواژه  .باشد دیمف تواندیروبرو است، م یریگمیتصم و شاخص نهیبا چند گز یریگمیکه عمل تصم یروش هنگام

Analytical Hierarchy process ایها انتخاب سنجه است. یمراتبسلسله لیتحل ندیآفر یبه معن criterion یبخش اول واکاو AHP  است. سپس براساس

      کار روند. علت ههم ب یبوده و به جا candidates ای alternativeواژه  یمعنانامزدها هم ای هانهی. واژه گزشوندیم یابیشده نامزدها ارز ییشناسا یهاسنجه

کرد تا  ییها را شناساها سنجهس هرم آغاز کرد و با گسترش آنأسازمان در ر یاز اهداف و راهبردها دیروش آن است که ابتدا با نیخواندن ا یمراتبسلسله

 .میهرم برس نییبه پا
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ی )به تیتربو ی رجحان زندگهای فرهنگی از شاخ  تهدیدهایهمچنین جهت بررسی 

 یهاعنوان ارزشبه یکه افراد در زندگ یو فرهنگ یاخ ق یهاو مشخصه هایژگیو معنای

و آبرو  یدرستکار؛ مانند نندیگزیمالگو در انتخا  رفتار و اعمال بر و یو فرهنگ یتماعاج

 و ... گرانیاد  و احترا  به د ،یت ش و سختکوشهای زندگی و عنوان رجحانو ... به داشتن

های پیمایش ملی ی با استفاده از دادهنیانجا  اعمال د باور و های تربیتی( وعنوان رجحانبه

 استفاده شده است. ۱۳95در سال  یت اجتماعی و فرهنگی کشوروضع

زیر  اساسی مراحل رایج ادبیات حسب بر تهدیدهایبندی ها و پهنهشاخ  جهت ترکیب

 طی شده اشت:

 هاشهرستان و هاستون در هاشاخ  اعداد ها،داده ماتری  در ها؛داده ماتری  تشکیل -۱

مااترو بسته به تعداد شاخ  رندیگیقرار م سحرهادر  جام  نااطق ح عاداد م فااوت   یها و ت مت

 باشد.یم

 تهدیدهاینظر جهت بررسی مورد یهاشاخ  کهیها؛ از آنجائکردن شاخ نرمال -۲

قبل از استفاده نرمال ندارند، الز  است  یواحد یمبنا یریگاندازه اسیمق ثیاز حاجتماعی 

، از روش پژوهشها و هدف  ااااو شاخ رهایاد متانوع و تعد به شوند. در اینجا با توجه

استفاده  هاکردن شاخ دو استاندار یسازرمالن یبرا ی )ضریب محرومیت(کردن فازاسیمقیب

های مثبت، منفی و خنثی وجود استفاده سه گونه شاخ های مورددر بین شاخ شده است. 

جتماعی( مقدار باالتر ، سرمایه اانجا  اعمال دینیهای مثبت )مثل باور و رند. در شاخ دا

سوادی، بیکاری، های منفی )مثل نرد بی. در شاخ کمتر است تهدیدهایدهنده نماگر نشان

انند نسبت جنسی، های خنثی نیز مر به معنی تهدید بیشتر است. شاخ مقدار باالت (قتل و ...

است. در این گونه ی بین مقدار شاخ  با وضعیت برابر یرابحه یدهندهبعد خانوار نشان

برای موضوع نسبت جنسی و  ۱0۴شدن مقدار نماگر به وضعیت برابری )مثل نماگرها، نزدیک

 کمتر است. تهدیدهایدهنده نشان (نگین استان برای بعد خانوارمیا

  ها از بین رفت، ف مقیاس بین شاخ  پ  از اینکه اختها: دهی به شاخ وزن -۳

که در اینجا از  شده استهای انتخا شاخ  های مناسب براینترین موضوع تعیین وزمهم
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در  رهایمتا یزوج سهیروش مقا نیاساس امراتبی استفاده شده است. روش تحلیل سلسله

ها داده سهیدقت و امکان مقا شیاست. جهت افزا توسط نخبگان و کارشناسان  یجدول ماتر

هر  یشده و وزن نسب سهی  باالتر مقانسبت به سح یصورت زوجبه ارهایمعریدر هر سح ، ز

هت ج قیتحق نیجهت در ا نیبه هم .دیآیبه دست م گرینسبت به همد ارهایاز مع کی

اجتماعی فرهنگی، پرسشنامه مقایسه زوجی  تهدیدهای یارهایمعریو ز ارهایبه مع یهدارزش

ماعی و نفر از خبرگان محلی استان هرمزگان و کارشناسان متخص  در حوزه اجت ۸توسط 

شده و وزن  Expert Choiceوارد نر  افزار  ،فرهنگی تکمیل و در نهایت میانگین مقایسات

 مشخ  گردید. تهدیدهادر تعیین میزان  هانهایی هر یک از شاخ 

 دستهب وزن در ،شده استاندارد هایشاخ  بعد مرحله در ها:کردن شاخ ترکیب -۴

 جمع هم با مفکور ضر حاصل از دست آمدههب اعداد ،پایان در و شده ضر  نهایی آمده

نهایت نیز هر یک از  آید. در دستهب فرهنگیاجتماعی و  تهدیدهای شاخ  امتیاز تا شدند

 اند.شده بندیرتبه اجتماعی و فرهنگی تهدیدهای شاخ  امتیاز اساس بر های استانشهرستان

 ی پژوهشهایافته

های اعی و فرهنگی استان هرمزگان به تفکیک حوزهاجتم تهدیدهایلعه درباره های محایافته

در حوزه . شودفرهنگی ارائه می -۳اجتماعی و  -۲تی، یجمع -۱ تهدیدهای بررسیمورد

توان گفت در در کشور و استان می هاجمعیتی، با توجه به میانگین شاخ  تهدیدهای

ضعف یا مسئله  ،یهای نسبت جنسی، میانگین سنی، بعد خانوار و بار تکفل اقتصادشاخ 

سوادی، های نرد بیکند. اما در شاخ های استان را تهدید نمیتی خاصی شهرستانیجمع

درصد با  ۲5.۲سواد، جاسک با سال و باالتر بی 6درصد جمعیت  ۲6.9بشاگرد با  هایشهرستان

سواد در معرض تهدید قرار دارند. در شاخ  خال  اخت ف بیش از ده درصدی جمعیت بی

 ۲۱آباد با خال  منفی مهاجرت و همچنین حاجی -۳۲.۲های بشاگرد با جرت نیز شهرستانمها

خال  منفی مهاجرت در معرض تهدید قرار دارند. در نرد بیکاری نیز شهرستان سیریک با 

 درصد جمعیت فعال بیکار( در معرض تهدید است.  ۱5بیشترین میزان بیکاری در استان )
 های استان هرمزگان با استان هرمزگان و کل کشور های جمعیتی شهرستانژگی. مقایسه وی1جدول شماره 
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حوزه 

 جغرافیایي

نسبت 

 جنسي

میانگین 

 سني

بار 

 تکفل

بعد 

 خانوار

-نرخ بي

 سوادی

خالص 

 مهاجرت

نرخ 

 بیکاری

 ۱0.5 -۱0.۳ 12.7 3.7 2.7 27.7 ۱0۴.۳ بستک

 ۱۱.۳ -۳۲.۲ 26.9 3.8 3.6 25.8 ۱00.۸ بشاگرد

 ۱0.9 ۲5.0 7.6 3.5 2.6 27.9 ۱0۴.۲ بندرعباس

 ۷.۱ ۴۲.5 11.7 3.7 2.2 27.2 ۱۱۳.۴ بندر لنگه

 ۱۱.0 ۲۴.9 15.2 3.7 2.5 27.2 ۱0۳.5 پارسیان

 ۱۲.۳ ۲.۸ 25.2 3.9 3.1 25.3 ۱0۴.6 جاسک

 ۱0.۷ -۲۱.0 16.6 3.4 2.8 29.8 ۱0۳.5 آبادحاجي

 ۱۱.5 -۷.۸ 12.6 3.5 2.8 26.9 ۱00.9 خمیر

 ۱۲.۱ -۳0.۴ 15.8 3.6 3.2 27.7 99.5 رودان

 ۱5.0 -۱0.۱ 16.3 4.1 3.1 26.8 99.۸ سیریک

 9.۷ ۱۴.9 10.3 3.7 2.7 25.7 ۱0۴.۳ قشم

 ۱۲.۱ -۱۱.9 16.5 3.8 3.0 27.2 ۱00.۴ میناب

 ۱0.۷ ۲۱05۸  12.2 3.6 2.7 27.4 ۱0۴.۳ استان 

 ۱۲.6  - 12.4 3.3 2.5 31.1 ۱0۲.۷ کل کشور

 

مااعی و جتماعی دو شاخ  اصلی آسیبا تهدیدهایدر حوزه  مااعی های اجت سارمایه اجت

با توجه های اجتماعی )در سه سح  ک ن، میانی و خرد( بررسی شده است. در شاخ  آسیب

صای به میانگین سائله خا شای م باه خودک قادا   ماد و ا های کشوری و استان هرمزگان در قتل ع

سااتان یااد نمیشهر سااتان را تهد شاااخ کهای ا مااا در  سااتانوضاار  نااد، ا هااای جرح شهر

 ۱000مورد به ازای هر  5.۱۱آباد)نفر جمعیت(، حاجی ۱000ه ازای هر مورد ب ۴.۸۴بندرعباس)

جارح نفر جمعیت( بیش از دو برابر میانگین استان و حدود چهار برا بر میانگین کشور ضر  و 

طا ق داشته ساتان اند و از این نظر در معرض تهدید قرار دارند. در شاخ  سرقت و  یاز شهر ن

مورد ط ق به ازای هر هزار نفر جمعیت باالتر میانگین  ۲.55مورد سرقت و  6.۴5عباس با بندر

 استان و کشور قرار گرفته و در معرض تهدید قرار دارد.
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 های استان هرمزگان با استان هرمزگان و کل کشور  های اجتماعی شهرستانمقایسه آسیب .2ل شماره جدو

 حوزه جارافیایی
 نفر جمعیت ۱000های اجتماعی به ازای هر میزان آسیب

 ط ق سرقت اقدا  به خودکشی ضر  و جرح قتل عمد

 ۱.۴۴ 0.۴۱ 0.0۴ 0.05 0.0۲ بستک

 0.00 0.۴6 0.0۳ 0.00 0.00 بشاگرد

 ۲.55 6.۴5 0.0۴ ۴.۸۴ 0.0۳ بندرعباس

 ۱.۷۲ 0.۷۴ 0.00 0.۳5 0.00 بندر لنگه

 0.۸۷ 0.69 0.00 ۲.55 0.00 پارسیان

 0.۴۲ ۱.۳۴ 0.0۲ 0.66 0.0۲ جاسک

 0.00 ۲.۲0 0.00 5.۱۱ 0.00 حاجی آباد

 ۱.۷۱ ۱.0۷ 0.0۲ ۱.0۳ 0.00 خمیر

 ۲.۲6 ۱.۱۲ 0.00 ۳.۳0 0.0۲ رودان

 0.۲۲ ۱.۴۲ 0.00 ۳.۲۲ 0.00 سیریک

 0.۸۲ ۱.۳۴ 0.06 0.95 0.0۲ قشم

 ۱.65 ۲.5۳ 0.0۱ ۳.۳۱ 0.0۱ مینا 

 ۱.۷6 ۳.۳۴ 0.0۳ ۳.09 0.0۲ استان هرمزگان

 ۲.۲۷ ۷.۳۳ 0.06 ۱.۸0 0.0۳ کل کشور

 

ساتان ) مااعی ا سارمایه اجت در  ۲.۷6در شاخ  سرمایه اجتماعی نیز با وجود آنکه میانگین 

مای5تا  ۱در طیف  ۲.۷9( و کل کشور )5تا  ۱طیف  سات و  ساط ا ناوعی ( میزان متو باه  تاوان 

حااظ دانی بین شهرستاند، اما تفاوت چنتهدیدی برای استان و کشور قلمداد کر ساتان از ل های ا

نادارد جاود  مااعی و یادهایشااخ   .میانگین سرمایه اجت شااخ   تهد ساه  یاز از  گای ن فرهن

جاه  های تربیتی و باورزندگی، رجحان هایرجحان باا تو و انجا  اعمال دینی ساخته شده است 

ترین باد پایینآتوان گفت شهرستان حاجیمی ،های استانی و کشوری هر سه شاخ به میانگین

حاان5تا  ۱در طیف  ۳.۷9زندگی )میانگین  هایهر سه شاخ  رجحان در میزان را هاای (، رج

یاف  ۳.۱۴( و باور و انجا  اعمال دینی)میانگین 5تا  ۱در طیف  ۳.69تربیتی)میانگین  تاا  ۱در ط

 دارد.( در استان 5
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 ی استان هرمزگان با استان و کل کشور  هاهای فرهنگی شهرستان. سرمایه اجتماعی و شاخص3ل شماره جدو

 حوزه جارافیایی
 شاخ 

 باور و انجا  اعمال دینی رجحان تربیتی رجحان زندگی سرمایه اجتماعی
 ۳.۳6 ۴.۳9 ۴.5۳ ۲.۸۲ بندرعباس
 ۳.۸۴ ۴.۱9 ۴.6۲ ۲.۸6 بستک
 ۳.۴۴ ۳.9۲ ۴.۳۲ ۲.۷6 بشاگرد
 ۳.9۷ ۳.9۷ ۴.5۲ ۲.۸5 بندر لنگه
 ۳.99 ۴.۱6 ۴.60 ۲.6۴ پارسیان
 ۳.۸۴ ۳.60 ۴.۴۴ ۲.9۴ جاسک

 ۳.۱۴ ۳.69 ۳.۷9 ۲.۷۲ حاجی آباد

 ۳.5۴ ۳.۷۳ ۴.۲0 ۲.69 خمیر
 ۳.۴۴ ۳.9۴ ۴.۳6 ۲.50 رودان
 ۳.6۱ ۳.۸۳ ۴.۴0 ۲.66 سیریک
 ۳.69 ۳.۸۴ ۴.۲0 ۲.۷۷ قشم
 ۳.5۷ ۳.90 ۴.۳0 ۲.90 مینا 

 ۳.6۲ ۳.95 ۴.۳5 ۲.۷6 استان هرمزگان
.۱0۴ ۴.۳۷ ۲.۷9 کل کشور  ۳.۴5 

 هامراتبي و تعیین وزن نهایي شاخصتحلیل سلسله

هار یند تحلیل سلسلهآدراین پژوهش بر اساس فرطور که قب ً نیز ذکر شد همان باه  بای  مرات

در  دهنده آنهامعیارهای تشکیلو زیر هاجهت تعیین وزن هر یک از شاخ  ،هاشاخ یک از 

گااناجتماعی و فرهنگی استا تهدیدهایبندی پهنه ظار  ن هرمز باا ن جای  ساه زو سااس مقای بار ا

هاا با داده شد و نهایتاً  ارزش یا وزنینخبگان  باری آن یادجمع ج مااعی و  هایشااخ  تهد اجت

 گرفته است. قرار بندیپهنههای استان مورد فرهنگی استان هرمزگان تهیه و شهرستان

باه ی شاخ بندسازی و سلسله مراتب پهنهیند شاخ فرآ ۱شماره در شکل و نمودار  هاا 

 خ  ارائه شده است. همراه وزن نهایی هر شاخ ، و زیرشا
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 ها( ها )ضریب نهایی شاخ . فرآیند تحلیل شاخ ۱شکل شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دهی نهایی بر اساس نظر نخبگان و طور که در نمودار زیر مشخ  است در وزنهمان

(، 0.۱۲5باور و انجا  اعمال دینی ) (،0.۱60های سرمایه اجتماعی ک ن )کارشناسان، شاخ 

عیین در ت را ترتیب بیشترین میزان اهمیت( به0.۸۸( و سرمایه اجتماعی میانی )0.9۸قتل )

(، بار تکفل اقتصادی 0.0۸های میانگین سنی )دارند و شاخ  اجتماعی و فرهنگی تهدیدهای

های تهدید اجتماعی ین پهنه( دارای کمترین میزان اهمیت در تعی0.00۸( و بعد خانوار )0.00۸)

 و فرهنگی در استان هرمزگان هستند.
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 ها . ضریب نهایی شاخص1نمودار شماره 

 Expert Choice افزارمنبع: خروجی نرم

هر  ها، مقدار ضریب به دست آمده در مقدار نرمال شده بعد از تعیین اهمیت هر یک از شاخ

تهدید در  به عنوان نمره نهایی ،اهجمع همه شاخ شاخ  ضر  شده است و سپ  حاصل

طور که در جدول زیر مشخ  است نمره نهایی تهدید به دست نظر گرفته شده است. همان

بیشتری  نزدیک شود تهدید ۱چه این مقدار به دست خواهد آمد که هرهب ۱-0دی بین آمده عد

 .دهدرا نشان می

 تماعی و فرهنگیاج تهدیدهایشاخص  هایو آماره بندیسطح. 4 شماره جدول

اجتماعی و  تهدیدهایسح  

 فرهنگی

 مقدار آماره  مقدار 

 0.۲۱0 کمینه شاخ    0.۳۱۴-0.۲۱0 خیلی کم

 0.6۳۸ بیشینه شاخ    0.۳۱5-0.۴۴9 کم

 0.۴50 میانگین 0.۴50-0.5۸۷ متوسط

 0.۱۳6 انحراف معیار 0.5۸۸-0.6۳۸ زیاد
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شماره نقشه دست آمده در فرهنگی به اجتماعی و تهدیدهایبندی شاخ  با توجه به سح 

یازان وضعیت هر یک از شهرستان ۱ یادهایهای استان هرمزگان بر اساس م شاخ   تهد هاا م آن

مایاست. همانشده  شااهده  کاه م ساتانطاور  گاهشاود شهر نادر لن یازان  هاای ب یاانگین م باا م (

یااد ساایان  (0.۲۱0تهد یاادو پار یاازان تهد یااانگین م بااا م لاایاااا( در س0.۲۸۱) یااد خی کاام،  ح  تهد

یاد (0.۳۴۲های بستک )با میانگین میزان تهدیدشهرستان  (0.۴۳0، بشاگرد )با میانگین میزان تهد

ساتان0.۳66و مینا  )با میانگین میزان تهدید باا ( در سح  تهدید کم، شهر بااس ) نادر ع هاای ب

یاد (0.۴۸۱میانگین میزان تهدید یازان تهد یاانگین 0.5۸۳، خمیر )با میانگین م باا م سایریک ) ( و 

ساتان (0.۴۷0یزان تهدیدم حااجیدر سح  تهدید متوسط و شهر یازان هاای  یاانگین م باا م بااد ) آ

یاد  (0.605(، رودان )با میانگین میزان تهدید0.6۳۸تهدید یازان تهد   (0.5۸9و قشم )با میانگین م

 اند.سح  تهدید زیاد قرار گرفتهدر 
 های استان هرمزگان ناجتماعی و فرهنگی شهرستا تهدیدهایبندی پهنه. 1نقشه شماره 
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 گيرینتيجه 

باودجمعی تهدیدهایبر سه حوزه اصلی از  تمرکز این پژوهش گای  مااعی و فرهن ه تای، اجت

شااخ است و شاخ  نهایی تهدید نیز بر جاود در  عاات مو هاای اساس وضعیت آمار و اط 

هار ،مورد بررسی و همچنین اجماع کارشناسان متخص  و نخبگان محلی قاش  یات و ن  بر اهم

 اجتماعی و فرهنگی در استان هرمزگان بوده است. تهدیدهایها در تعیین میزان یک از شاخ 

ناهمی های پژوهشبا توجه به یافته فات په ساتانتوان گ شاامل شهر ساتان  کازی ا هاای هاای مر

یازان آباد، حاجی شاترین م عارض بی سایریک در م یادهایرودان، بندرعباس، خمیر، قشم و   تهد

تار در ار دارند و شهرستاناجتماعی و فرهنگی قر ساتان کم کاز ا بای دور از مر شارقی و غر های 

ساتان یاافتگی وضعیت توسعه به اجتماعی و فرهنگی قرار دارند که با توجه تهدیدهایمعرض  ا

 .بیشتری قرار دارند تهدیدهایتر استان در معرض یافتههای توسعهتوان گفت شهرستانمی

 یاتوسعه یروندها جهیمختلف استان در نت یهابخش نیکه ب یاواسحه شکاف توسعهبه

و دگرگونی و تر استان با افزایش روند شهرنشینی یافتهتوسعه های، بخشوجود آمدهبه گفشته

و از بین رفتن ساختارهای نظا  اجتماعی پیشین و به تبع آن  های اجتماعیتاییر نظا  ارزش

اند. اعی و فرهنگی بیشتری قرار گرفتهماجت تهدیدهایهای اجتماعی در معرض افزایش آسیب

تمرکز منابع  یاستان دارا تیاز جمع یمیاز ن شیبا داشتن ب استان تریافتهی و توسعهبخش مرکز

خاص  مسائل و مشک ت در معرض است و اغلب یو صنعت یشهر یو امکانات اقتصاد

توان نظر تئوریک میتند و از ااهس و....(های اجتماعی آسیب ،ینینشهی)حاش نیز ینیشهرنش

 راتییتا و هایدگرگون با یافتگیسوی توسعهیند گفار بهو فرآ توسعه گونه تبیین کرد کهاین

 موجب( یجمع ارتباط لیوسا رشد ،فناوری رشد ،ینیشهرنش رشد ت،یجمع شیافزا) یاجتماع

خصی فرد، شود و این تاییرات به نوبه خود بر زندگی شهای افراد میها و نگرشارزش رییتا

در نظا  ارزشی و  ثیر گفاشته و با دگرگونیاد تثفرارتباط فرد با جامعه، نقش فرد در خانواده، ا

( که ۱59: ۱۳9۷شود )دیهول، هایی در جامعه میرویکج نسبی پفیرشسبب  هنجاری افراد،

د با وجو اماظا  اجتماعی و فرهنگی جامعه باشد، تهدیدی جدی برای ن تواندافزایش آن می
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(، با توجه با هستند نیروستانش تیجمع استان )که غالب یشرق غربی و هایاینکه بخش

، اندهای تهدید اجتماعی و فرهنگی قرار نگرفتهشده در پژوهش در پهنهشاخ  تدوین

ویژه بشاگرد و رودان با خال  مهاجرت  ه)ب هاجدی در این شهرستان تهدیدهایاز توان نمی

استان در  راهبردیکه با توجه به موقعیت مرزی و  پوشی کردچشم نفر( ۳0منفی بیش از 

حاشیه خلیج فارس در معرض تهدید جدی کاهش جمعیت قرار دارند، این درحالی است که 

های بوده و هزینه بودجه سنگینمین ثاند، نیازمند تدهخالی از سکنه ش مناطقی کهحفظ امنیت 

شماری را برای امنیت سیاسی کشور خصوصاً ات بیکند و مخاطرگزافی را بر دولت تحمیل می

شده از برقراری امنیت برای مناطق خالیبه دنبال دارد و کشور  یمرزمناطق و شهرهای در 

 سازد.کیان کشور را با خحر جدی مواجه تواند می و  استغیرممکن  ی حتیسکنه گاه

 ی در توسعه استان در نظراپیامد عد  تعادل منحقه را توان این وضعیتمی به صورت کلی

گیری ها و صنعتی شدن شهرهای بزرگ سبب شکلگرفت به صورتی که توسعه زیرساخت

رشد در  هایقحب قشم در استان هرمزگان( شده و این عباس و)مانند بندرهای رشد قحب

 یامنحقه کپارچهیجانبه و همراه نبوده و موجب توسعه همه ادیز قیبا توف یاتوسعه منحقه

مراکز  نیب ینابرابرمانند  یبارانیو ز یمنف راتیثثتر موارد تشیدر ب یحتو  شده استن

نیا، )توکلی داشته است یدر پ زین (چککو یروستاها و شهرها رامونیرشد و پ یها)قحب

جمعیت و به تبع  از عظیمی بخش تمرکز ،ایچنین توسعه برآیند سان،نی. بد(۴: ۱۳9۱شالی، 

 و  یشهر یهاحوزه نیب افزایش تفاوت نیهمچناصلی و  شهر دو یا کی در هاآن فعالیت

 نظیر مشک تی بروز امر بازتا  طبیعی این .(66: ۱۳۸۸)هال و فایفر،  است ییروستا یهاحوزه

کمبود شهری، مراتب سلسله نظا  در تعادل عد  خدمات، و هافعالیت تمرکز شهری، تسلط

مهاجرت و کاهش جمعیت و تشدید  سبب و ستا در شهرها و ... ینینشهیمسکن، حاش

 (.۱۱۸: ۱۳۸۸مناطق پیرامونی است )پورمحمدی و همکاران،  و محرومیت در روستاها
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 هاپيشنهاد

شاهودتوسعه نظا  در که تعادلی با توجه به عد  توان گفتدر نهایت می سات، ای استان م  ا

یاق از بازرگ رهایشه اجتماعی و فرهنگی از رشد تهدیدهایکاهش  جهت است ضروری  طر

قاش پیرامونی و ارتقاء شهرهای تقویت ها جلوگیری شود و بافعالیت و خدمات تمرکززدایی  ن

 از کوچک شهرهای جاذبه و یریپفکشش ارتقاء ای،خدمات ناحیه و ارائه کارکرد این مناطق و

ماال و اجتماعی، اقتصادی زیربناهای تقویت طریق سات اع قاویتی هاایسیا لاوگیر بارای ت  یج

 کاار دستور در بلندمدت ریزیو برنامه گفاریتسیاس طریق از شهرها به روستاها از مهاجرت

 .گیرد قرار

نااین  ماادهمچ هاات  یاادهایاز  یریشااگیو پ تیریج ماااع تهد گاا یاجت ساات  یو فرهن الز  ا

ماد یزیربرنامه ،یگفاراستیس یهاوهیش رییاستان، تا یافتگیجهت توسعه یزیربرنامه  تیریو 

پافیرد یو استان یلدر سح  م نادها انجا   لا و یامع یتاا رو خار  فع گارد یو م قاف  د و متو

بار . ردیمحور در جهت حل مشک ت استان انجا  گو برنامه یاساس یاقدامات  تا ش درعا وه 

 شیرود با افزایانتظار م ی،استان و گسترش عدالت اجتماع یو اجتماع یتوسعه اقتصاد یراستا

ماومافزایش  استان و یافتگیسح  توسعه مااع یسح  ع فااه اجت نادگ تیافیو ک یر سااکنان  یز

هاا  ایابه عمل آمده و  یریشگیپ یو فرهنگ یاجتماع تهدیدهایاز  یادیاستان، تا حد ز ساح  آن

 .ابدیو کاهش  لیتعد

 

 منابع

 ( آمایش سرزمین استان هرمز، جلد سرمایه اجتماعی.۱۳9۷استانداری استان هرمزگان )

 .یتهران: نشر ن ،یترجمه هوشنگ نائب ،یاجتماع قاتیحوه انجا  تحق(، ن۱۳9۲ترزآل ) کر،یب

لا ؛رسول ی،قربان ؛محمدرضا ی،پورمحمد تا و ناادر ی،زا یال ( ۱۳۸۸)صامد  ،دیافر یحکم تحل

کاثکید بر تثنظا  شهری منحقه آذربایجان با ت هایویژگی یاز نثیرات تمرکز اقتصادی  ، شاهر تبر

 .۲9، شماره  ۱۴سال  زی،یرو برنامه ایجاراف هینشر
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ضاا ترجمه نوین، امنیتی محالعات (،۱۳۸۳ ) دیگران و تریتریف یاب علیر یاد و ط گای، وح  بزر

 .راهبردی محالعات پژوهشکده :تهران

ماد ،شالی و جمیله ،نیاتوکلی قاهناابرابری( ۱۳9۱) مح یارانهاای منح صالنامهای در ا ماایش  ، ف آ

 .۱۸شماره  ، 5دوره  ،پاییز، محیط

نار ،  تیقدرت نر ، امن یحلقه ارتباط یاجتماع هیسرما( ۱۳9۳) اعظم ،یامام و فرزاد ن،یبجهان

 ، محالعات قدرت نر ، سال چهار ، شماره دهم.نر  دیتهد

یاد (،۱۳۸۸) نژادعصاریان حسین و ابراهیم بیگی،حسن هاای و نار  تهد لاه، راهبرد هاران مقاب : ت

 .ملی دفاع دانشگاه عالی

یاد از نر ، جنگ (۱۳۸9) حسین حسینی، سا،، تاا تهد صالنامه پا مای ف صای  عل یاات تخص  عمل

 .۲6 ش ،۷ روانی، سال

گای بعد ( تبیین۱۳95کنعانی، اکبر ) و دهاقانی، ابراهیم مااعی فرهن یاد اجت کارد باا نار  تهد  روی

 یکم. شماره اول، ناجا، سال راهبردی محالعات انتظامی، فصلنامه

ظاامی هایلفهؤشناسایی م( ۱۳9۷داوودی دهاقانی، ابراهیم ) کارد انت باا روی ، فرهنگی تهدید نر  

 .(۸0 یاپی)پ ۳شماره  یدانش انتظام

صااد یاجتماع یهابیآس یشناختجامعه لیتحل( ۱۳9۷دیهول، منصور ) ساعه اقت  -یدر روند تو

 شناسی، دانشگاه یاسوج.دکتری جامعه رساله، ۱۳60-9۲ هایسال یط رانیا اجتماعی

ئاور یاو توسعه منحقه یزیربرنامه( ۱۳۸۱ک نتری، خلیل ) چاا  اول، (هااکیاو تکن هاای)ت  ،

 تهران: خوشبین.

 .۱۳95سازمان ثبت احوال ایران، سالنامه آماری سال 

قاات ، هاماهیت تهدید نر ، ابعاد و ویژگی( ۱۳9۲) فرحناز ،مصحفوی و وحید سید ،عقیلی تحقی

 .۱9 شماره ،9دوره ، )دانشنامه حقوق و سیاست( حقوق خصوصی و کیفری

ما ؛یزاده، هادعباس یادار( ۱۳90) نکاامرا ،یکر لای پا یات م مااعی و امن صالنامه سارمایه اجت ، ف

 .5۱محالعات راهبردی، شماره 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/847758/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1
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ضاا کرمی، صار شاه یی، و ر هاای۱۳9۱) نا لاه ( راهبرد یاد باا مقاب شامن نار  تهد  حاوزه در د

 .۳۸ شماره ، ۱۱ سال پژوهی،امنیت فصلنامه تهران، ،« فرهنگی -اجتماعی

گفار تهدید نر  با رویکرد رثیثهای تشناسایی حوزه (۱۳96) جعفر ،محمدی برزگر ،براک ،کنعانی

 .۴شماره  ،۱۲دوره   ،های مدیریت انتظامی )محالعات مدیریت انتظامی(پژوهش، انتظامی

 .ارتش اط عات حفاظت انتشارات: تهران امنیت، نظری مبانی (،۱۳90) محسن مرادیان،

 .ناجا: تهران رفته، راه هزار (،۱۳۸۸) فاطمه مرسلی،

 .۱۳95مرکز آمار ایران، سالنامه آماری سال 

 .۱۳95مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

نای، هاایژگینر ، ابعاد و و دیهد( ت۱۳۸6)محمد یعل ،ینینائ یاات روا عاات عمل صالنامه محال ، ف

 .۱6، شماره محالعات عملیات روانی

قارن  ندهیآ( ۱۳۸۸) ،یاولر ،فریو فا تریهال، پ ساماع۲۱شاهری  ماه ا  دیاو ناه یصاادق لی، ترج

 .چا  اول، تهران ران،یمهندسان مشاور ا جامعه انتشارات ،یصادق

ماد ،مرادی و عبدالرحمن ،میرزاخانی ؛عبداهلل هندیانی، قاش۱۳9۳) حا مااعی در سارمایه ( ن  اجت

ناده مادیریت و فرماندهی به نگاهی با نر  تهدیدهای آثار کاهش لای ، آی عاات پ صالنامه محال  ف

 .۱۳9۳ نامهویژه انتظامی، مدیریت

ضاعرصد اجتماعی وزارت کشور، پیمایش ملی  ز( مرک۱۳95وزارت کشور، ) مااع تیو و  یاجت
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