
  

مبانی نظري و راهبردي مدیریت ارتقاي 

  امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران
  *امیري صالحی سیدرضا

  **نادري افشاري افسر

  چکیده

 اجتماعی زندگی ذاتاما  است، طبیعی حدودي تا مختلف، جوامع در ها  ناهنجاري و ها  آسیب بروز اگرچه

 اگـر . سـازد  می ناگزیر را ها  ناهنجاري بروز که است مواجه اختالالتی و ها  نارسایی ها،  کمبود با همواره بشر

 و بـوده  جدي تدبر و توجه شایسته شدند، تبدیل اجتماعی مسئله به که رسیدند میزانی به معضالت این

 و بررسی ها  ناهنجاري این زوایاي و ابعاد همچنین و ها  زمینه، بسترها دهنده  افزایش عوامل و علل بایستی

 .گـردد  تـدوین  مهـار،  و کنترل هاي  راهکار و ها  سیاست مطالعات، و ها  پژوهش بر مبتنی و شوند شناخته

 قابـل  و قانونمنـد  نسـبی،  واقعی، فردي، غیر هاي پدیده فرهنگی، و اجتماعی امنیت هاي  آسیب و مسائل

 اندیشـمند  و مشـخص  اجتمـاعی  واحد یک وجود مستلزم آنها علمی شناسایی و طرح که هستند کنترل

 اندیشه این از "امنیتی فرهنگ " مفهوم .گردد اقدام آن مدیریت و ارتقا جهت گروهی، تعامل با که است

 کـه  حقوقی ؛گردد تلقی شهروند یک اساسی حقوق منزله به باید امنیت نظامی، هر در که ودش  می ناشی

 بـه  نگـاه  در جدید هاي  گفتمان .شوند اجرایی مسئوالن جانب از آن رعایت خواهان توانند می جامعه افراد

 ایـن  از که نمایند می مطالعه آن اجتماعی بستر در را امنیت سنتی، هاي  دیدگاه برخالف اجتماعی امنیت

 ایـن  در و کنند می پیدا اي  برجسته نقش امنیت، استمرار و استقرار تکوین، در اجتماعی هاي  مؤلفه منظر

 و تحلیـل  بـراي    جامعه هر اجتماعی شرایط با متناسب یمتفاوت تحلیلی هاي  پارادایم که است انداز چشم

 و اسـنادي  بررسی با اهداف، این راستاي در حاضر پژوهش .وندش  می پدیدار امنیت هاي  استراتژي طراحی

 .باشـد  می امنیت مهار و کنترل هاي  راهکار به رسیدن براي تالش در تهران، در امنیت احساس پیمایشی

 متغیـر  را تـأثیر  بیشترین ،امنیت بر اثرگذار هاي  متغیر میان در که است آن از یحاک آمده دست به نتایج

 طراحـی  بـه  پـژوهش،  نتایج به توجه با و جامعه به کالن نگاهی با بنابراین .است داشته فرهنگی سرمایه

   .است شده پرداخته فرهنگی و اجتماعی امنیت مدیریت ارتقاي الگوي

  کلیدي واژگان

، اجتمـاعی  سـرمایه ، اجتمـاعی  سـازمانی  بـی ، امنیت احساس، فرهنگی امنیت،  تماعیاج امنیت، امنیت

  .اجتماعی و فرهنگی امنیت مدیریت، اجتماعی حمایت، فرهنگی سرمایه

                                       
 Email:dr.salehiamiri@gmail.com       استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات                               * 

 Email: os_naderi@yahoo.com                                                          دکتراي مدیریت فرهنگی               ** 

  20/12/89: تاریخ پذیرش        15/09/89: تاریخ ارسال

 49-76صص /  1390 تابستان/  59شماره /  بیستمسال / فصلنامه راهبرد 
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  مقدمه

 کـار،  آمـد،  و رفـت  سکونت، محل ،شهر

 زیسـتن  و زنـدگی  بـراي  است مکانی و تفریح

 باید لذا .باشد هم زیستن مهیاي باید البته که

 در بتوانند مردم که شود اندیشیده وکاريساز

ــهرها ــت ش ــدگی راح ــد زن ــتن .کنن ــا زیس  ب

ــودگی، ــازوکارهاي آس ــدد س ــایل و متع  وس

 آنهـا  سـرلوحه  کـه  کند می طلب را گوناگونی

 کـه  باشـد  ایمـن  باید شهر یعنی .است امنیت

 بتواند کودك یا و مرد چه و زن چه کسی هر

 بـا  و مخـاطرات  با شدن درگیر بدون و آزادانه

 کوچه در روز  شبانه ساعت هر در راحت خیال

 پـارك  بـه  کنـد،  تردد محله و خیابان ،بازار و

ــرود، ــریح و گــردش ب ــد تف ــر ،کن ــد فک  و کن

 خـود  عالقـه  و هـا   توانایی به توجه با بنویسد،

 با آنگاه و کند انتخاب را خود نظر مورد رشته

 و دانـــش تخصـــص، تجربیـــات، بـــر تکیـــه

 آنکـه   بی شود، مشغول کار به خود هاي  قابلیت

ــراي ــن ب  ،جــان از -ســنگین بهــایی عمــل ای

 و اجتمـــاعی انســـانی، اقتصـــادي، ســـرمایه

  .بپردازد خود فرهنگی

 موجـب  کـه  اسـت  عـاملی  اولـین  امنیت

 هـم  نیروي از آیند، هم کنار ها  انسان ودش  می

 اجتمــاعی هــاي  مسـئولیت  در گرفتــه، کمـک 

ــا جوینــد مشــارکت  متعهــدتر و تــر  آســوده ت

 و جامعــه پیشــرفت و توســعه .کننــد دگیزنــ

 الزم هـاي   ظرفیـت  و هـا   فرصت از برخورداري

ــاعی ــی و اجتمـ ــواره فرهنگـ ــد همـ  نیازمنـ

 مقـوالت  از امنیـت  .است امنیت از مندي  بهره

 هاي  گذشته از بشري حیات رایج و مهم بسیار

 نهـادن  سـر  پشت ضمن که بوده امروز تا دور

 اهمیـت  اتنهـ  نه زمان، گذر در عمده تحوالت

 آن اهمیـت  بر روز هر بلکه نیافته، کاهش آن

  .است یافته تري  وسیع ابعاد و شده افزوده نیز

 نظـام  قـدرت  پرتـو  در گذشته در امنیت

 کـه  تحـولی  بـا  امروز ولی ،کرد می پیدا تحقق

 قـدرت  آمـده،  وجـود  به ارتباطات فناوري در

 نظـامی  قدرت جاي اطالعات ابزار با ارتباطات

ــه را ــتا و گرفت ــاد در منی ــري  گســترده ابع  ت

 تنهـا  نـه  آن ضـرورت  احساس و یافته اهمیت

 قابـل  نیز معنوي ابعاد در بلکه مادي، ابعاد در

 نـه وگچ کـه  اینجاسـت  سؤال اما .است تحقق

 عوامـل  چگونه ؟یافت دست امنیت به توان می

 هـر  تـا  نمـود  کنتـرل  را نـاامنی  تشدیدکننده

 و مخـاطرات  از سنگینی بار نباشد ناچار کس

 خصوصی یا عمومی حوزه در را پذیري  ریسک

  کند؟ حمل خود با

ــدم ــاد ع ــین اعتم ــردي، ب ــی ف  و گروه

ــاعی ــانع اجتم ــاد از م ــاط ایج ــالم ارتب  و س

 بـه  ظـن  سـوء  حـس  شده، اجتماعی تعامالت

ــان ــیط و اطرافی ــادي مح ــک بنی ــاي  ریس  ه

 جانشـین  را فردگرایـی  و برده باال را اجتماعی



ه 
ار

شم
م 

نه
و 

ه 
جا

پن
●  

م
ست

 بی
ل

سا
 

●  
ن

تا
س

تاب
 

13
90

  

   

 

51  

 اجتمـاعی  هاي  یهسرما است، کرده گرایی  جمع

 امکــان و رفتــه هــدر بــه شــرایطی چنــین در

 نـزول  ممکـن  حـداقل  بـه  اهداف به دستیابی

  .کرد خواهد

ــرمایه ــاعی س ــر اجتم ــاي ب ــاد مبن  اعتم

 بــه اعتمــاد، زیــرا ،گیــرد  مــی شــکل عمــومی

ــتیبانی  سیاســی، هــاي  نظــام از مــردم پش

 خواهـد  منجـر  فرهنگـی  و آموزشی اقتصادي،

 جامعه نخبگان اختیار در را الزم فرصت و شد

 و ارتباطـات  اصـالحات،  بـه  تـا دهـد    مـی  قرار

ــد گفتگــو  همــان اجتمــاعی ســرمایه .بپردازن

 دولـت  کـه  هایی  حوزه در هم که است عاملی

 اصـوالً  کـه  هـایی   حـوزه  در هم و دارد نظارت

 را رفتارهـا  نـدارد،  وجـود  دولت نظارت امکان

 حـداقل  به را پذیري  ریسک و کرده بینی پیش

 تـا  کـه  داشت نظر در باید اینجا در .رساند می

 و متعـدد  امنیت هاي  شاخص توان  می حد چه

 حدي قطعاً کرد؟ تلفیق یکدیگر با را شمار  بی

 عــدم و پراکنــدگی از پرهیــز بــراي تلفیــق از

ــجام ــی انس ــد   م ــلتوان ــاربرد حاص ــداد ک  تع

 اگر اما .باشد متمایز هاي  شاخص از شماري  بی

 دهنـده   تشـکیل  عناصـر  میان قومی پیوستگی

 ضـروري  تلفیـق  ،باشـد  داشـته  وجود خصشا

ــد ــود نخواه ــر در .ب ــن غی ــود صــورت، ای  وج

 و متفـاوت  هاي  شاخص میان اندك پیوستگی

 اسـت  مفید گوناگون جهات از آن علت تعیین

 نظـر  مـد  شده  تعدیل هاي  شاخص نتیجه در و

  .گیرد  می قرار

  امنیت چیستی -1

 نقطـه  از وانتـ   مـی  را امنیت کلی طور هب

 تلقـی  آرام وضعیتی فرهنگی، و اجتماعی نظر

 بـه  نسـبت  ایمنـی  نهایـت  در انسـان  که کرد

 ارتباطات، هویت، حیثیت، ناموس، مال، جان،

 و حال زمان در چه خود ...و ها  ارزش تفکرات،

 بـا  را روز  شبانه و داشته اطمینان آینده در چه

  .سازد سپري ممکن ریسک حداقل حملت

 اسـاس  بـر  جامعـه  قوانین که یزمان تنها

 یک صورت به عمومی رضایت و جمعی توافق

 متقابـل  قبـول  و تأیید مورد اجتماعی قرارداد

 منـافع  و گیـرد  قرار اجتماعی هاي  هسته افراد

 بـه  تـوان  می ،یابد اولویت فردي منافع بر ملی

ــق ــوعی تحق ــش ن ــی آرام ــراد در درون  و اف

 پیـدا  اطمینـان  تهدیـد  و تعـرض  از آسـودگی 

 آن امنیتـی  سیسـتم  صورت، این غیر در .کرد

 الزم گیـر   ضـربه  هاي  الیه و دیواره فاقد جامعه

 اي،  جامعـه  چنـین  اي  شیشه دیوار .بود خواهد

   اندیشه و رفتار تصویر، گفتار، نوشته، صدا، هر

 چنـین  در و داده انعکـاس  شدت به را مخالف

 تواننـد،  مـی  کـس  همـه  و چیـز  همه فضایی،

 و گردنـد  تلقـی  اجتمـاعی  منیتا علیه تهدید

 اگـر  حـال  .گیـرد   مـی  شـکل  اجتماعی ناامنی
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 و اقتصادي هاي  نابسامانی و مشکالت بخواهیم

ــز را اداري ــر نی ــن ب ــه ای ــدات مجموع  تهدی

 موجـود  هـاي   ناهماهنگی به ویژه به زاییم،فبی

 افـراد  درآمـد  سـطح  و هـا   قیمـت  افزایش بین

 وبنامطل کیفیت یافته، گسترش مرتو جامعه،

 قیمـت  افـزایش  مصـرفی،  اقـالم  و محصوالت

 و ياعتمـاد   بـی  وجـود  یی،اکـار  عدم خدمات،

 از اسـتفاده  سـوء  و کـار  محـیط  در تعهد عدم

 از مطلــوب اسـتفاده  عــدم همگـانی،  امکانـات 

ــتگاه ــا  دس ــاي و ه ــومی نهاده ــاره ...و عم  اش

ــاییم ــی بحــران متوجــه ،نم ــه در امنیت  جامع

  .شد خواهیم

ــه اساســی هــاي  رویکــرد -2  ب

  امنیت

  منفی امنیت گفتمان -2-1

امنیـت در نبـود تهدیـد     ،در این دیدگاه

 ود و سیاست امنیتی متوجهش  مینظامی معنا 

دستیابی به حداکثر توان نظامی بـراي تفـوق   

بر دشمنان داخلی و خارجی و کسـب امنیـت   

  ).16، ص 1384 نویدنیا،( باشد می

  مثبت امنیت گفتمان -2-2

 "نبود تهدیـد " ت بهامنی ،این دیدگاه در

 "تهدید نبود" بر افزون بلکه ،ودش  میتعریف ن

 و اهـداف  تحقـق  بـراي  مطلوب شرایط وجود

 ایـن  .باشد می نظر مد نیز جمعی هاي  خواسته

 قائـل  "تأسیسی" ماهیتی امنیت براي دیدگاه

 در تنهــا امنیــت کــه باورنـد  ایــن بــر و اسـت 

 سـطح  بـه  جامعـه  آن که دارد وجود وضعیتی

ــیل بــراي اطمینــان از ولیقبــ قابــل  تحص

 لیـک ( باشد یافته دست منافعش از پاسداري

  ).40 - 45 صص ،1381مورگان، و

 شرایط و توانایی را "امنیت" دیدگاه این

 بـه  تـوان  مـی  آن بسـتر  در کـه  داند می عینی

 تحـت  آنچـه  .یافـت  دسـت  "همگانی منافع"

 بـا  ود،شـ   مـی  یاد آن از "شدن جهانی "عنوان

 کارآمـد  و مفیدتواند   می رچوباچ این به اتکا

 ،1382 دیویدسـون،  و کاسـتلز ( گردد ارزیابی

  ).70 - 78 صص

  امنیت ابعاد -3

  اجتماعی امنیت -3-1

 امنیــت تعریــف در 1دویــچ دبلیــو کــارل

 اجتماعی، امنیت از منظور :گوید می اجتماعی

 سـرزمین  یـک  در مـردم  از 2اي  همبسته گروه

 داراي کــه اســت زمــانی امتــداد در )قلمــرو(

 ،شـده  نهـادي  و یافتـه  بسـط  جمعی احساس

 انـدازه  بـه  و قدرتمنـد  فراگیـر،  رسوم و آداب

 را اجتماعی حیات و بوده اطمینان قابل کافی

 آرام تغییرات و کند می بیمه طوالنی یزمان در

بینـی را در میـان     پـیش  قابل انتظارات با توأم

                                       
1. Karl W.Deutsh 
2. Integrated 
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 ).Goetschel, 1999( دکنـ  میمردمش تجربه 

ــ در وي ــاربردي فتعری ــویش، ک ــت خ  امنی

 و انسـانی  توسـعه  سـطح  بـا  برابر را اجتماعی

 گیـرد   مـی  نظـر  در اقتصـادي  نـابرابري  سطح

)Goetschel, 1999(.  

ــز ــد )1999( 3گک ــت معتق ــت :اس  امنی

 بشـر،  حقـوق  وسـیع،  مفهوم یک در اجتماعی

 را دیگـري  مـوارد  و جنسـیتی  مسائل توسعه،

 ود،ش  می زده انسانی امنیت برچسب آن به که

 اخیـر،  هـاي   مؤلفـه  بر عالوه وي .گیرد  میدربر

 ملی، سطح در عدالت نظیر دیگري هاي  مؤلفه

 آتـی  هـاي   نسـل  آزادي فقـر،  کردن کن ریشه

 مطـرح  را سالم محیط یک بردن ارث به براي

 از خـود  تعریـف  در )2005( 4آلکایر .سازد می

 هـاي   خشـونت  تهدیـدات  بر ،اجتماعی ناامنی

ــی، ــران داخل ــا  بح ــالی، يه ــر، م ــگ فق  و جن

 شـده  متمرکـز  )مجرمانـه ( جنـایی  رفتارهاي

  .)Goetschel,1999( است

ــ ــاعی  ومـ ــت اجتمـ ــف امنیـ لر در تعریـ

توانـایی یـک جامعـه بـراي دوام      " :گویـد   می

در فراینـد تغییـرات    آن   هـاي اساسـی    ویژگی

محیطی و در برابر تهدیدات واقعی یا احتمالی 

انـایی  ی، تومـاع و به طـور خـاص امنیـت اجت   

محافظت و شرایط قابل پذیرش بـراي تکامـل   

الگوهــاي ســنتی زبــان، فرهنــگ، پیونــدهاي 

                                       
3. Gechs 
4. Alkire 

و ) مـذاهب (اجتماعی، هویـت ملـی، مـذهبی    

   ."باشد  میرسوم اجتماعی 

 اجتمـاعی  امنیت تعریف در سوئینی مک

 کــه اســت آن اجتمــاعی امنیــت ":گویــد مــی

 بـاز  و خلق را هویتشان و منافع جوامع چگونه

 نیز هایزمن. (Bilgin, 2003) "نندک می تولید

 تهدیـدات  بـر  اجتمـاعی  امنیت" :است معتقد

 حاکمیـت  حـق  از بـیش  فرهنگی هویت علیه

  .(Bilgin, 2003) "است متمرکز ها  دولت

 و منـزل  اجتماعی، بعد تجربی بارز نمونه

 واحـد  دو این در ارتباطی وسیله .است مسجد

 مسجد و منزل در یعنی .است دوستی و تعهد

 دیگر، تعبیر به .است شده ذخیره تعهد دتاًعم

 بـا  اجتمـاعی  تعامـل  بـه  غالبـاً  واحـد  دو این

ــی یکــدیگر ــد م ــزل در مضــامین .پردازن  و من

 دو ایـن  البته .هستند ها  سنت معموالً مسجد،

 بـه  .هسـتند  متفاوت نسبتاً جنس دو از واحد

 عقیـدتی  اجتمـاع  یـک  مسـجد  دیگـر  عبارت

 نـوع  از البـاً غ آن در اجتمـاعی  روابـط  و است

 منـزل  کـه  حـالی  در ،باشد  می آرمانی برادري

 اجتمـاعی  روابـط  و اسـت  طبیعی اجتماع یک

  .است خونی برادري نوع از آن در

 امنیـت  چـون  مـواردي  اجتمـاعی  امنیت

 و قضایی اي،  سرمایه جانی، بنیادي، یا زیستی

  .ودش  می شامل نیز را ارتباطی
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  فرهنگی امنیت -3-2

 ایجـاد « از اسـت  رتعبـا  فرهنگی امنیت

 از خـالی  و بخـش   آرامـش  مطمـئن،  وضـعیتی 

 بـه  نسـبت  انسان، در تعرض و تهدید هرگونه

 باورهــا، رســوم، و آداب اخــالق، افکــار، دیــن،

 بـه  ...و ادبـی  آثـار  فرهنگـی،  میراث ها،  ارزش

 جامعـه  و فـرد  فرهنگ مصونیت دیگر، عبارت

 فرهنگـی  امنیت را تهدید و تعرض گونه هر از

  .)56 ص ،1386 امیري، صالحی( »گویند

ــت ــی امنی ــاي در فرهنگ ــی معن  آن عین

 و آثـار  و فرهنگـی  میـراث  بـه  تهدیـد  فقـدان 

 معنــاي در و اســت شــده کســب هــاي  ارزش

 و هـــا  هجمـــه از تـــرس فقـــدان آن ذهنـــی

 رسـوم،  و آداب هـا،   ارزش که است هایی  حلقه

 اسـتحاله  خطر معرض در را باورها و اعتقادات

  .دهد  می رقرا نابودي یا و

 کتابخانه فرهنگی، بعد تجربی بارز نمونه

 جامعـه  منطقـی  نظـام  مظهـر  کتابخانه .است

 ذخیـره  هـا   اندیشـه  عمـدتاً  کتابخانه در .است

 کتابخانـه،  در فرهنـگ  بسـیط  واحـد  .اند  شده

 از آن در عمـده    رابطـه  و اسـت  متنـی  اندیشه

 دانشـگاه،  مدرسـه،  .اسـت  منطقـی  رابطه نوع

 تجربـی  مصـداق  هـا   تفریحگاه و هنر ها،  رسانه

 در .اسـت  جامعـه  اجتمـاعی  و فرهنگـی  نظام

 بدل و رد گفتمانی روابط در ها  اندیشه مدرسه

 کـه  نشـاط  و شـادي  تفریحگـاه،  در .وندش  می

 مبادلــه و تولیــد اســت، روانــی امنیــت عامـل 

 بــدون آزاد، گفتمــان وجــود پــس .ودشــ  مــی

 جملـه  از نشـاط  و شـادي  انتخـاب  و سانسور

 .وندش  می محسوب فرهنگی هاي  صشاخ

 بهداشتی، امنیت به خود فرهنگی امنیت

 حمـایتی  و عـاطفی  حیثیتـی،  اخالقی، روانی،

  .ودش  می تقسیم

  اقتصادي امنیت -3-3

 ایجـاد  معناي به مالی و اقتصادي امنیت

 مختلـف  هـاي   بخـش  و اجزا در نظمی آنچنان

 احسـاس  از را افـراد  که است جامعه اقتصادي

ــه تنســب خطــر ــود ب ــوازم فقــدان و کمب  و ل

  .دارد مصون خود نیاز مورد اساسی امکانات

 بعـد  مفهـومی  تعریـف  تجربی بارز نمونه

 وسـیله  .اسـت  بانـک  و بـازار  امنیت، اقتصادي

 پـول  واحـد،  نـوع  دو ایـن  در ارتبـاطی  اصلی

 و مـادي  ثـروت  بانـک  و بـازار  در یعنی .است

ــول ــره پ ــده ذخی ــط و ش ــب رواب ــین غال  ب

 در بایـد  اي،  مبادلـه  روابـط  نـوع  از کنشگران،

 در اسـت  بـدیهی  .گیـرد  صورت امن محیطی

 خـدمات  و محصـوالت  عمـدتاً  واحـد  نوع این

  .وندش  می مبادله کنشگران بین

ــود ــا بعـــد، ایـــن در را امنیـــت وجـ  بـ

 توزیـع  هـا،   گـذاري   سرمایه نظیر هایی  شاخص

 طـور   بـه  امکانـات  از اسـتفاده  ثـروت،  عادالنـه 

ـ  مبارزه یکسان،  اداري، و اقتصـادي  مفاسـد  اب
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ــاهش ارتشــا، اخــتالس، ــوارض ک ــف ع  مختل

 و يرغیرضـرو  و معقـول  هـاي   تعرفه و دولتی

  .سازند می شخصم بازار ثبات

  سیاسی امنیت -3-4

 نظر اظهار امکان نمودن فراهم معناي به

 و جامعـه  اداره چگـونگی  پیرامـون  افراد، براي

 و بیم احساس بدون امور گونه این در شرکت

  .باشد  می راسه

 بعـد  مفهـومی  تعریـف  تجربی بارز نمونه

 نهادهـاي  و دادگـاه  زندان، کالنتري، سیاسی،

 اصـلی  وسیله .است مدنی حقوق کننده تأمین

 یعنی .است زور واحد، نوع دو این در ارتباطی

 و شده ذخیره زور عمدتاً زندان و کالنتري در

 روابــط نــوع از کنشــگران بــین غالــب روابــط

 نهادهـاي  بر بیشتر ما تأکید اما .است اجباري

 آن واحـد  کـه  است مدنی حقوق کننده تأمین

ــاد ــرا اســت، اعتم ــاد زی ــه پشــتوانه اعتم  هم

  .است اجتماعی نهادهاي

  امنیت احساس -4

ــاس ــت، احس ــل امنی ــاد حاص ــه اعتم  ب

 هسـتی  و هویـت  که است زندگی از تعاریفی

 ایـن  و گیـرد   مـی  سـامان  آن مبناي بر انسان

 پایـه  بـر  و شـده  ریزي  پی وادهخان در احساس

 محبــت و لطــف در ریشــه بنیــادینی، اعتمــاد

 احسـاس  .دارد مـادر  ویژه به والدین، دریغ  بی

 گیـدنز، ( اسـت  زیـر  هاي  ویژگی داراي امنیت

  ):70 ص ،1377

 احساس امنیت ذهنی است.  

       احساس امنیـت بـه خـودي خـود قابـل

تعریف نیست و بـر مبنـاي بـود و نبـود     

 .یابد میریف خطر، قابلیت تع

       احسـاس امنیـت یـک فراینـد اسـت، در

طول زمان جریان دارد و در هر لحظه بر 

 . پذیرد میاساس برآورد خطر تغییر 

 تر از جنبـه    مهم) ذهنی( این وجه امنیت

 .عینی آن است

    ــه ــان ب ــمن اطمین ــت ض ــاس امنی احس

شناختی فرد را سامان   ها، هستی  شناخت

مـی را  بخشد و پایه و بنیان وجـود آد  می

  .نوردد میدر

  شناسی امنیت  جامعه -5

 ایجـاد  مکانیسم به امنیت شناسی  جامعه

ــه در امنیـــت گســـترش و  اجتمـــاعی زمینـ

 در چگونـه  نـاامنی  و امنیـت  اینکه .پردازد می

 ،گیـرد   مـی  شـکل  ها  گروه و نهادها بین تعامل

 اسـت  امنیـت  شناسـی   جامعـه  اصـلی  موضوع

 ).613 ص ،1381 نصري،(

 بـراي  امنیـت،  شناسـی   امعـه ج دیدگاه از

 ضـروري  جامعه، در پایدار امنیت به دستیابی

 تبـادالت  و روابـط  هـاي   مایـه   درون کـه  اسـت 

 شوند، تبیین و تعریف دقیق طور  به اجتماعی،
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 قرارداد بر باید اجتماعی، روابط که معنا بدین

 اسـاس  بـر  نه و باشد استوار اجتماعی تعهد و

 روابـط  چـه  هـر  یقینـاً  .فـردي  منافع و اجبار

 امنیت باشند، منسجم و تر  مستحکم اجتماعی

   زمینـه  و مانـد  خواهـد  تر  مداوم و پایدارتر نیز

 سـرمایه « نـام  به اي  مقوله ایجاد و گیري  شکل

ــاعی ــزایش »اجتمـ ــد افـ ــت خواهـ  در .یافـ

 اساسـی  پرسـش  یـک  امنیـت  شناسـی   جامعه

 یـک  اینکـه  از اسـت  عبـارت  آن و دارد وجود

 یـا  شـرایط  کـدام  از نـاامن  یـا  و امن وضعیت

 بــوده برخــوردار فرهنگــی - اجتمــاعی بســتر

  است؟

 متغیـري  را امنیت امنیت، شناسی  جامعه

 جامعـه  در امنیت به بیشتر و داند مین وابسته

 بـه  نگـرد،  می پویا و مستقل متغیري عنوان به

 .اسـت  جریانات بسیاري بر تأثیرگذار عبارتی،

 بـه  امنیت ،امنیت به شناسی  جامعه رویکرد در

 مطـرح  اساسـی  اجتمـاعی  فراینـد  یـک  مثابه

 و ابقــا امکــان افــراد وضــعیت ایــن در اســت،

 آمیـز   خشـونت  تهدیدات بدون و یافته تحرك

 .باشد پایبند خود هویت و فرهنگ به تواند  می

 توجـه  مورد تواند  می هم امنیت شناسی  جامعه

 از چراکـه  باشـد،  گرایـان   ذهنی و گرایان  عینی

 هـاي   ارزش بـر  مبتنـی  اندیشـه  ظـم ن سو یک

 نگاه و تحوالت تفسیر در جامعه افراد مطلوب

 رویدادها دیگر، سوي از و است مؤثر امنیت به

 و نگـرش  نـوع  توانـد   مـی  اجتماعی تعامالت و

 قـرار  تـأثیر  تحت را امنیت مورد در نظام دید

 امنیت، شناسی  جامعه ).1384 کلمنس،( دهد

 امنیت مبناي و عصاره بر ناظر است رویکردي

 تعامـل  بقاي و دوام ضرورت تبیین پی در که

 فضــاي در آل  ایــده یــک مثابــه بــه اجتمــاعی

 بـا  تغییرات مدیریت و ایجاد .باشد می امنیتی

 ،1381 نصـري، ( مجـدد  نظـم  برقـراري  هدف

  ).352 ص ،1380 فرخجسته،( و )118 ص

 نظران  صاحب منظر از امنیت -6

  شناسی جامعه

 آگوسـت  ندیشـه ا در امنیت -6-1

  کنت

ــت و نظــم رابطــه ــار نخســتین امنی  از ب

 آگوسـت  وسـیله  بـه  شناسانه  جامعه دیدگاهی

 ایـن  بـر  کنـت  .گرفت قرار بررسی مورد کنت

ــه جامعــه کــه داشــت تأکیــد نکتــه  وجــود ب

 واحـدي  اعتقادات اعضایش آنکه مگر آید، مین

 هـر  ماننـد  نیز جامعه سان بدین .باشند داشته

ــده ــی پدیـ ــادي، طبیعـ ــ مـ ــوانین ابعتـ  قـ

ــذیري ــت تغییرناپ ــحنه در و اس  زنــدگی ص

 قواعـد  و اصـول  اي  مجموعـه  همواره اجتماعی

 بـا  افـراد  عقـل  ودشـ   مـی  باعث که دارد وجود

 آیین به منجر که کلی افکار از صدا یک توافق

 ایـن  بـا  و کننـد  تبعیـت  گـردد،  مـی  مشترك
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 استقرار اجتماعی نظم ها،  ذهن بین هماهنگی

  ).30 ص ،1385 ،نویدنیا( یابد می

 از امنیـت  شناسـی   جامعـه  اساس، این بر

 کـه  پردازد می عواملی بررسی به کنت دیدگاه

 ایجـاد  اخـتالل  جوامع طبیعی تحول روند در

 تعویـق  بـه  را اثبـاتی  مرحلـه  استقرار و کرده

 از وجهـی  فکري امنیت وي، دید از .اندازد می

 براي جامعه واقع در که است اجتماعی امنیت

 نیازمنـد  پایـدار،  اجتمـاعی  نظـم  به دستیابی

 بـدون  و آرام شـرایط  در عقایـد  و افکار تبادل

 گـرو  در امـر  ایـن  کـه  اسـت  هراس و دغدغه

 افکار و ها  اندیشه مصونیت .است فکري امنیت

 شـرایط  سانسور، چون تهدیداتی و خطرات از

 و نمـوده  فـراهم  اذهان توافق و امتزاج براي را

 مبنـاي  بر جدید ظمن ایجاد براي را الزم بستر

ــاع ــد اجم ــدي در جدی ــی رون ــم و طبیع  نظ

 فــراهم اســت، امنیــت ضــامن کــه اجتمــاعی

  ).30 ص ،1385 نویدنیا،( کند می

 وجهـی  عنـوان  بـه  را فکري امنیت کنت

 زیــرا دانــد، مــی اجتمــاعی امنیــت از اساســی

 کـه  اجتمـاعی  نظـم  بـه  رسـیدن  براي جامعه

 تبـادل  نیازمنـد  اسـت،  امنیـت  اصـلی  اساس

 بـدون  و آرام شـرایطی  در عقایـد  و ها  هاندیش

 گـرو  در امـر  ایـن  کـه  اسـت  ریسک و نگرانی

 از هـا   اندیشـه  مصـونیت  .اسـت  فکـري  امنیت

 بیـان،  آزادي عـدم  سانسور، چون هایی  ریسک

 در را جامعـه  تواند  می خالق، و آورانهنو عقاید

 اجتمـاعی  نظـم  و دهد قرار امنیت عادي روند

  .کند ایجاد را شده نهادینه

ــت -6-2 ــه در امنی ــل اندیش  امی

 دورکیم

 جامعـه  کـه  اسـت  معتقـد  دورکیم امیل

 و افـراد  اعمـال  بـر  نظـارت  و انضباط نیازمند

 آرزوهـــاي  و تمـــایالت  کـــردن  محـــدود 

 اجتمـاعی  فشـار  طریـق  از آنـان  ناپذیر  سیري

 و فشـار  این ).133 ص ،1374 تنهایی،( است

ــل ــاعی تحمی ــامی در اجتم ــاختاري نظ  از س

 سـالمت  و دهـد   مـی  رخ تماعیاج همبستگی

 همبسـتگی  درجـه  میـزان  به منوط را جامعه

ــاعی ــی اجتم ــد م ــتگی .دان ــاعی همبس  اجتم

 را گروه یکپارچگی و سالمت وحدت، تواند  می

  .کند تعیین

 ترمیمی و تنبیهی حقوق نوع دو دورکیم

 وجــود و نظــم برقــراري بــراي حقیقــت در را

 .دهـد   مـی  قـرار  توجـه  مورد جامعه در امنیت

 ایجــاد  از اســت  عبــارت ترمیمــی  حقــوق

 وضع که افرادي بین مقرر و منظم همزیستی

 شــامل اســت، متمــایز هــم از آنهــا اجتمــاعی

 خسـارات،  کننده ترمیم و کننده جبران قوانین

 تنبیهـی  حقوق و تجاري و اداري حقوق مانند

 معـرف  و دهد  می کیفر را جرایم یا خطاها که

 تگیهمبسـ  داراي جوامـع  در جمعـی  وجدان

  ).1370 کوزر،( است
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 قـادر  دیگر نیز مذهب دورکیم، عقیده به

 نابسـامانی  به شرع عمیق علل حذف با نیست

 از بـیش  جدیـد  جامعـه  در ادیـان  .دهد پایان

 .کننـد  مـی  پیـدا  فکـري  و انتزاعی جنبه پیش

 تصـفیه  حـدودي  تـا  گرچـه  سـان  بدین ادیان

 را خـویش  اجتمـاعی  اجبار نقش اما وند،ش  می

 ).Durkheim, 1956( دهنـد  مـی  دست از هم

ــراد از ادیــان ــد مــی اف  شــهوات از کــه خواهن

 معنـوي  قـانون  اسـاس  بـر  و بگذرنـد  خویش

 تعیــین بــه قــادر دیگــر لکــن کننــد، زنـدگی 

ــا تکــالیف  زنــدگی در انســان کــه قواعــدي ی

   .نیستند کند، تبعیت آنها از باید اش  غیردینی

 نحـوه  یـا  همبسـتگی  دورکیم، دیدگاه از

 تـرین  مهـم  عنـوان  به اجتماعی رد فرد جذب

 .اسـت  جامعـه  در خالق و کننده تعیین عامل

ــا ــن ب ــال ای ــلی عنصــر ح ــداوم اص ــات ت  حی

 شــامل و اســت اخالقــی نظــم اجتمــاعی،

 روابـط  بـر  کـه  باشـد   می قواعد از اي مجموعه

 همبسـتگی  بنـابراین،  .حکمفرماست اجتماعی

 اسـت  معنـوي  و اخالقی پدیده یک اجتماعی

 امنیـت  لـذا  .است اخالقی ظمن عینی نمود که

 است، مشترك اخالقیات یا اخالق نظم معلول

 باورهـاي  و هـا   ارزش حضـور  با که اي  گونه به

 هاي  علقه و پیوند که نسبت همان به مشترك

 حقوق به تعدي امکان یابد، می افزایش جمعی

 کاهش دیگران جان و مال به تجاوز و یکدیگر

 رویکـرد  در تـوان  مـی  رو ایـن  از .کند می پیدا

 آن در کـه  کـرد  توصـیف  را وضعیتی دورکیم

 و باشــد داشــته وجــود اجتمــاعی همبســتگی

 از اي  مجموعــه بـه  پایبنــدي جهـت  بــه افـراد 

 رعایـت  بـه  ملزم مشترك، احساسات و عقاید

 را امنیت دورکیم .باشند دیگران حقوق و حق

 و مقـررات  بـر  و دانسته جامعه همبستگی در

 آزار پـذیري   ریسک که کند می تأکید قواعدي

ــراد رســاندن ــه اف ــاهش را یکــدیگر ب  داده، ک

 و امیــــال و رعایــــت را دیگــــران حقـــوق 

 سـان  بـدین  و کنـد  مهـار  را افراد هاي  خواست

 قوانین طریق از اجتماعی نظم ایجاد با امنیت

 افـراد  تکالیف حقوقی، نظم ایجاد با مقررات و

 وابسـتگی  لحـاظ  به افراد و ساخته مشخص را

ــه ــه ب ــه و جامع ــدیگر، ب ــود یک  موظــف را خ

 و کننـد  رعایـت  را یکدیگر حدود تا سازند می

 هـاي   هزینه که بیرونی و قهري قواي به نیازي

  .نباشد ،دهد  می افزایش نیز را جامعه

 اجتماعی امنیت و مارکس -6-3

 انسان اینکه به دادن جواب براي مارکس

 تحــت اساســی، چــه بــر چگونــه، اجتمــاع در

 رفتارهاي و جمعی زندگی چیزي، چه هدایت

 و خطــــرات از و داده ســــامان را خــــویش

 را تضـاد  از مـدلی  مانـد،  می امان در تهدیدات

 را خـود  کـار  فرض این با مارکس .کرد مطرح

 ویـژه  بـه  اقتصادي بندي  سازمان :کند می آغاز
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 را جامعـه  کـل  سـاختار  تولیـد  ابزار و مالکیت

 در هـایی   مسـ مکانی بـه  نگـاه  .کنـد  می تعیین

 قهرآمیـز  و ناپـذیر   اجتنـاب  را تضاد که معهجا

ــی ــد م ــانی از انعکاســی و کردن ــادي مب  اقتص

 را مارکس نظریات عمده ویژگی ،بودند جامعه

   .دهد  می تشکیل

 آگاه و اجتماعی انسان که است معتقد او

 بـه  میـل  خـود    جسـمانی  نیازهـاي  رفع براي

 ایـن  از .دارد )کار یعنی( آگاهانه فعالیت انجام

 معنـا  »کـار « بـا  ارتبـاط  در را »امنیت« او رو

 ها  آسیب و خطرات دفع به را امنیت و کند می

 بهبـود  و بشـر  حیـات  و بقا استمرار منظور به

ــدگی شــرایط ــوزان،( گیــرد  مــی نظــر در زن  ب

  ).10 ص ،1378

 معنـایی  حوزه دو از امنیت اساس این بر

ــی تشــکیل ــت ،ودشــ  م ــراي امنی ــاي ب  نیروه

 امنیـت  تـأمین  .تولید طرواب امنیت و تولیدي

 از مراقبـت  و حفظ طریق از تولیدي نیروهاي

ــابع  چگــونگی زیســت، محــیط و طبیعــی من

ــه ــارگیري  بـ ــاوري کـ ــوع و فنـ ــدات نـ  تولیـ

 و وضـعیت  وجود تر  مهم همه از و تکنولوژیکی

 فراینـد  یـا  کـار  عقالنـی  فراینـد  کـه  شرایطی

 بایــد، کنــد مــی تــأمین را کــار مندانــه  کــنش

ــه .دانســت ــن ب ــب ای ــت ترتی ــاي امنی  نیروه

 انسـان  کـه  است معطوف شرایطی به تولیدي

 رونـد  و نمایـد  حفـظ  کـار  در را خـود  قدرت

 منجـر  نیازهایش شدن برآورده به کار عاقالنه

 که را اي  برنامه کار، در اقتدار بی آنکه نه .شود

 .دهد انجام کند، می تحمیل او بر تولید فرایند

 یعنـی  لیديتو نیروهاي امنیت دیگر، تعبیر به

 کـه  اي  گونـه  بـه  مولـد  قـدرت  حفـظ  توانایی

 او و گیـرد  قـرار  انسان تسلط تحت کار فرایند

 حکومـت  تحت آنکه نه ،کند اداره را کار نظام

  .گیرد قرار آن سیطره و

ــدگاه  خصــلت امنیــت، مارکسیســتی دی

ــاتی ــات و امنیـــت میـــان و دارد طبقـ  طبقـ

 حفـظ  را امنیت و است قائل ارتباط اجتماعی

ــاف ــاتی عمن ــت و طبق ــایل مالکی ــد وس  تولی

 قبوالنـدن  بـا  مسـلط  طبقـه  یعنـی  دانند، می

 ملـی  منـافع  عنـوان  بـه  خود خصوصی منافع

 .اسـت  امنیـت  خواهـان  طبقات سایر از بیشتر

 تولیـد  وسایل کنترل را امنیت دلیل همین به

 تولید، در نفوذ اعمال و سرمایه انباشت روند و

 امنیـت  و کـرده  تعبیـر  ها  قیمت و دستمزدها

 .کند می تبدیل خود براي امنیت به را جامعه

 امنیت و گیدنز آنتونی -6-4

 موقعیتی توان می را امنیت گیدنز، نظر از

 خاص خطرهاي رشته یک با آن در که خواند

 .باشند شده رسانده حداقل به یا و شده مقابله

 مخـاطره  و اعتمـاد  تعـادل،  بـه  امنیـت  تجربه

 و بالفعـل  عنـاي م بـه  چه امنیت .دارد بستگی

 بـه  اسـت  ممکـن  آن، تجربـی  معنـاي  به چه
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 حـد  تـا  هـا   آدم از هـایی   مجموعـه  یا ها انبوهه

 داشـته  ارتبـاط  افـراد  بـه  یـا  و جهـانی  امنیت

 ترتیب این به ).44 ص ،1377 گیدنز،( باشند

 »امنیـت « را خطرهـا  برابر در مصونیت گیدنز

 روي دو امنیـت  و خطـر  وي، نظر در .داند  می

 کـه  اي  گونه به دهند، می تشکیل را سکه یک

ــی ــت روي وقت ــت در امنی ــر ،اســت دس  خط

 خطـر  بـا  کـه  زمـانی  عکـس  هب و است حداقل

 و شوشغم امنیت کنیم، می نرم پنجه و دست

  .است پنهان

 در را زنـدگی  از وجـه  دو گیدنز بنابراین

 .کنــد مــی طــرح امنیــت از وجــه دو راســتاي

 نظـر  زنـدگی  شـیوه  بـه  عینی وجه در امنیت

 به افراد تمامی براي زندگی امکان یعنی دارد،

 شـود،   می تعریف مدرن جوامع در که اي  گونه

 قابــل سـطح  از جامعـه  افـراد  و گـردد  فـراهم 

 شـیوه  انتخـاب  و زنـدگی  گـذران  براي قبولی

 وجـه  در امنیـت  امـا  .باشـند  مند  بهره زندگی

 خـویش  از فـرد  رضایت و خشنودي به ذهنی

ــه دارد نظــر ــا ک  روش و راه خــابانت نحــوه ب

  .ودش  می محقق وي زندگی

  اجتماعی امنیت و پارسونز -6-5

 میـان  اجتماعی روابط از الگومندي نظام 

 را اجتمـاعی  مناسـبات  الگوهـاي  و کنشـگران 

 نهادهـاي ( هنجـاري  الگوهـاي    منزلـه  به باید

 اجتمــاعی، نهادهــاي .کــرد تلقــی )اجتمــاعی

 این .دهند می تشکیل را جامعه یک چارچوب

 کالنـی  سـاختارهاي  اجتماعی، نهادهاي یلقب

 خویشــاوندي، مناســبات ازدواج، چــون اســت

 ســاالري،  دیــوان کــاالیی، مبــادالت مالکیــت،

ــت تخصــص، ــت – حاکمی ــابی حکوم  - انتخ

 و اختیـاري  آمـوزش  و مـذهبی  فـرق  توحید،

 موقــت حیــات کـه  هســتند فــردي نهادهـاي 

  .دارند

ــابراین ــاخت بن ــاعی س ــه اجتم  لحــاظ ب

ــومی ــیواق مفه ــت عیت ــه اس ــرش ک  را عناص

 دهـد   می تشکیل   فرهنگی و الگومند انتظاراتی

 نهادهـاي  .ودشـ   مـی  نامیده اجتماعی نهاد که

 در کـه  هسـتند  هنجـاري  الگوهاي اجتماعی،

 مـورد  یـا  مطلوب هاي  شیوه معین جامعه یک

 مشـخص  را اجتمـاعی  روابـط  یا کنش انتظار

-61 صـص  ،1385 اسـکات،  و لوپز( کنند می

43.(  

ــامن ــاعی ظ ــز اجتم ــد از نی ــونز، دی  پارس

 اسـت  اجتمـاعی  کـنش  از خاص هایی  ساخت

 نظـر  در متقابل کنش فرایندهاي   منزله به که

 اگرچـه  آنها در که فرایندهایی .ودش  می گرفته

 اشـاره  اجتمـاعی  کـنش  در نظـم  بـه  پارسونز

 از غافـل  وي کـه  نیست معنا آن به ولی دارد،

 .است نظام ياجزا در انسجام عدم و نظمی  بی

 نیز نظمی  بی ابعاد نظم، بعد ارهچ وصف بدین

  ).81 ص ،1378 کرایپ،( هستند
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 اجتمـاعی  نظـام  در نظـم  به هم پارسونز

   رابطـه  چـارچوب  در نظـم  به هم و دارد توجه

ــنش ــاعی ک ــین وي .اجتم ــه همچن ــام ب  نظ

ــه و )هنجارهــا و هــا  ارزش( فرهنگــی  نظــام ب

 نظر به .کند می توجه )مادي حیات( اقتصادي

 بـه  و رابطه از بیشتر نظام به پارسونز رسد می

 داشـته  توجـه  مادي حیات از بیشتر ها،  ارزش

  ).72-74صص ،1378 کرایپ،( است

 داراي کـنش،  نظـام  جملـه  از نظامی هر

 .اسـت  فراینـد  و کـارکرد  سـاخت،  شـرط  سه

ــاي ــاري الگوه ــی ســطح در و هنج ــر  انتزاع  ت

 هــاي  مؤلفـه  از )الگــویی( سـاختی  متغیرهـاي 

 اینکـه  براي و هستند کنش نظام پایدار نسبتاً

 اولیـه  نیازهـاي  برخی ،بیاورد دوام کنش نظام

 کـارکردي  بعـد  ایـن  و شود برآورده باید نظام

 کـنش،  نظـام  طبیعـت  بنابر .است کنش نظام

 تصادفی تواند  مین ها  فعالیت و تغییرات فرایند

 لـوپز، ( گیرد صورت قواعدي طبق باید و باشد

 ).61-62 صص ،1385

   مجموعـه  بـا  زنـده  نظام یک کارکردهاي

 را نظام نیازهاي که است متناظر هایی  فعالیت

 نظام هر دوام .کنند می برآورده نظام عنوان به

 الزم هـاي   فعالیت بتواند که است آن به منوط

 اعتقاد پارسونز .اندازد راه به و دهد سازمان را

 در و دهبـو  پیچیده ها  نظام بین روابط که دارد

 از را آنها که هستند مرزهایی داراي حال عین

 اسـتقالل  .کنـد  مـی  مستقل و متمایز یکدیگر

 یکـدیگر  بـه  آنهـا  وابسـتگی  عـین  در ها،  نظام

 تکمیـل  متقابـل  طـور  بـه  را همـدیگر  و است

 وي ).73-84 صـص  ،1376 روشـه، ( کنند می

 بـین  تمـایز  کـنش،  نظام کارکردي تحلیل در

ــاهیم توســط را وســیله و هــدف ــاظر مف  متن

 هـاي   هـدف  بـه  نیل براي که مصرفی کارکرد

 جسـتجو  براي که ابزاري کارکرد و است نظام

  .دهد  می توضیح است، وسایل از استفاده و

 کارکردي ضرورت چهار نظام هر بنابراین

 میـزان  بـه  بایـد  کـه  دارد یکـدیگر  از مستقل

 هسـتی  تـداوم  و تعـادل  تـا  گیرد پاسخ کافی

  :شود حفظ جامعه

 و حفاظـت  کـارکردي،  ضرورت اولین .1

 و ارزشـی  نظـام  پیوسـتگی  در اتحاد نگهداري

ــد .اســت آن هــاي  ارزش شــده نهادینــه  فراین

 مقابـل  در نظـام  اسـتواري  و ثبـات  نگهداري،

ــارها ــراي فش ــر ب ــام تغیی ــت، ارزشــی نظ  اس

 سرچشــمه اولیــه منبــع دو از کــه فشـارهایی 

 از دسـته  این مقابل در سازي  مقاوم .گیرند می

 نامیـده  5تـنش  مـدیریت  تغییـر  بـالقوه  منابع

 .)Parsons,1984, pp. 15-17( .شود  می

ــین .2 ــرورت دوم ــارکردي، ض ــظ ک  حف

ــا ســازي  یکپارچــه   قاعــده و انســجام  ادغــام ی

 .اسـت  نظـام  اجـزاي  بین روابط در سیستمی

                                       
5. Tension Management 
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 ،)ادغـام ( انسـجام  کـارکرد  بـا  اجتمـاعی  نظام

 بـه  هـا   پیمان و اصول به وفاداري و همبستگی

 تعیـین  را عمـل  آزادي حدود و آورد می وجود

 ).82 ص ،1376 روشه،( کند می

 اجتماعی نظام کار پارسونز، عقیده به بنا

 تقویـت  الزم، هاي  هماهنگی و ارتباطات ایجاد

 اعضـــا، میـــان در صـــمیمیت و همبســـتگی

 فرعی نظام در کجروي و اختالف از جلوگیري

 اجـزاي  کـردن  هماهنـگ  و یگانه نهایت در و

  ).97 ص ،1376 روشه،( است کنش نظام

ــومین .3 ــرورت س ــارکردي ض ــام ک  نظ

 مجموعـه  به و هاست  هدف به دستیابی کنش،

ــنش ــایی  ک ــی ه ــردازد م ــه پ ــی ک ــد م  خواهن

 رسیدن براي و کنند تعیین را نظام هاي  هدف

 مطلـوب،  پـاداش  دریافـت  و هـا   هـدف  این به

ــابع ــرژي و من ــرده بســیج را الزم ان  اداره و ک

 کارکرد این ).76 ص ،1376 روشه،( ندکن می

 6شخصــیتی نظــام  خــرده بــه کــنش نظــام در

 نظـام  الگوهـاي  شخصـیتی،  نظام .گردد میباز

 دریافـت  اجتمـاعی  نظـام  طریق از را فرهنگی

 فرهنگـی  الگوهاي نظام، این توسط و کند می

ــه شخصــیتی نظــام در  نظــام .ودشــ  مــی یگان

ــوان بـــه شخصـــیتی ــام عنـ ــدفجو نظـ  و هـ

ــمیم ــ  تص ــارکرد داراي رگی ــل ک ــکل ح  مش

                                       
6. Personality System 

 جمعـی  و فـردي  نیازهاي و هدف به دستیابی

  ).61 ص ،1373 ترنر،( است

 یـا  شخصیت انگیزشی واحدهاي چنانچه

 یـا  اشـخاص  )نیـازي  تمـایالت ( 7نیـاز  حاالت

 یـا  کننده  حمایت اجزا، کنش قالب در ها  جمع

 نظـام  عملکرد در باشند، یکدیگر   کننده  تقویت

 ممکـن  گاهی و بود واهندخ مفید و ثمر مثمر

 و بـوده  یکـدیگر    بازدارنـده  آنهـا  کارکرد است

  ).Parsons,1984, p.18( نماید ایجاد تضاد

 نظــام کــارکردي ضــرورت چهــارمین .4

 بـه  انطباق کارکرد .است پذیري  انطباق کنش،

 نظـام  میـان  روابط که کنشی اجزاي   مجموعه

 کنـد،  مـی  تأمین را اش  بیرونی محیط و کنش

ــه ــا پارســونز پــس .ودشــ  مــی گفت ــه ب  مطالع

 اجتمـاعی،  فرهنگـی، ( کـنش  هـاي   نظام  خرده

 را مربـوط  نیازهـاي   پیش )زیستی و شخصیتی

 کنــد مــی خالصــه زیـر  اصــلی محــور سـه  در

  ):58-59 صص ،1378 کرایپ،(

 خـود  محـیط  بـا  بایـد  نظـامی  هـر  )الف

 اقتصـادي  نهادهاي طریق از( کند پیدا انطباق

  ).حمایتی و

 بسـیج  بـراي  وسایلی باید امینظ هر )ب

 هـاي   هدف به بتواند تا باشد داشته خود منابع

 از( .کنــد رضـایت  دایجـا  و یابـد  دسـت  خـود 

  ).سیاسی نهادهاي طریق

                                       
7. Need Dispositions 
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 اجزاي درونی هماهنگی باید نظام هر )ج

 بـا  برخـورد  هـاي   شـیوه  و کنـد  حفظ را خود

 را خـود  عبـارتی،  بـه  .آورد وجود به را انحراف

  .دارد نگاه یکپارچه و جممنس

 ناامنی( کارکردها در اختالل -7

 )اجتماعی

 نـاامنی  نـوعی  کـارکردي،  هر در اختالل

  :کندمی ایجاد اجتماعی

 بـودن  مهیـا    دهنـده   نشـان  اقتصاد نهاد -

 .اسـت  محـیط  بـا  شـدن  سـازگار  براي جامعه

ــتالل ــت در اخ ــا فعالی ــاي و نهاده  کارکرده

 مشـکل  بـا  را پـذیري  انطباق فرایند اقتصادي،

  ).حمایتی و اقتصادي ناامنی( کند می واجهم

 بـودن  مهیـا    دهنده نشان سیاست نهاد -

 قوانین وجود و منابع بسیج در اقتدار و قدرت

 بـا  .اسـت  حکـومتی  نظـام  مشروعیت و مدون

 کارکردهاي و سیاسی نهاد فعالیت در اختالل

 و منـابع  بـه  دسـتیابی  هـاي   فرصـت  سیاسی،

ــافع ــابرابر من ــده ن ــع و ش ــتمن توزی ــاي  زل  ه

 کنــد  مــی ایجــاد تضــاد و تعــارض اجتمــاعی،

  ).سیاسی ناامنی(

 معیاربنـدي   دهنـده  نشـان  قـانون  نهاد -

ــط ــم رواب ــاعی، مه ــزان اجتم ــارات، می  انتظ

 و وظـایف  تعیـین  عادالنـه،  هاي  گیري  تصمیم

 وجـود  همچنـین  .است شهروندي حقوق بیان

 یکـدیگر  بـه  نسبت افراد وظایف بر قانون نهاد

 قـانون،  نهـاد  در اخـتالل  بـا  .کنـد  مـی  تأکید

ــادهاي ــاري تض ــاي و هنج ــعیف، هنجاره  ض

 انـدازد  مـی  مخـاطره  بـه  را اجتماع یکپارچگی

  ).قانونی و هنجاري ناامنی(

 حراسـت،    دهنـده  نشـان  فرهنـگ  نهاد -

 بـر  فرهنگ نهاد .است اساسی حقیقت تنظیم

ــالی اصــل اســاس ــی ع ــا اخالق ــاي  ارزش ی  ه

 فرهنگـی  ارزش انعنـو  بـه  را بیاناتی آسمانی،

 ایـن  در اخـتالل  بـا  .کنـد   مـی  رفتار به تبدیل

 الزم مشـروعیت  نیسـت  قادر اجتماع کارکرد،

 )فرهنگــی نــاامنی( نمایــد عرضــه را اخالقــی

  ).103-104 صص ،1376 روشه،(

ــع در ــور واقـ ــز و محـ ــنجش مرکـ  سـ

 وسـیله  به جامعه زدایی امنیت یا بخشی امنیت

 .گیـرد   مـی  صـورت  حقوقی و قانونی هاي  نهاد

 و همبسـتگی  هـا،   تکلیـف  تعیین با ها  نهاد این

 مزاحم عوامل و زنند می رقم را جامعه یگانگی

 انتظـامی،  هـاي   بـازو  توسط را انسجام مخل و

  .کنند می مجازات و کنترل

  پژوهش نظري چارچوب -8

 دو ســاختاري گرایــی  کــارکرد نظریــه در

 یکی هستند، برخوردار خاصی اهمیت از وجه

 نظام یک آنکه براي .کارکرد دیگري و ساخت

 دهـد،  ادامـه  خـود  حیـات  به بتواند اجتماعی

 تـوان  کـه  گیـرد  بهـره  ساختاري از است الزم

 .باشد داشته را ضروري کارکرد چهار برآوردن
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 مــورد جهــت آن از اجتمــاعی نظــام ســاختار

 کـارکرد  تحلیـل  بـا  که گیرد  می قرار مالحظه

 هـاي   زنیـا  شـدن  بـرآورده  چگونگی بتواند آن

ــد ایــن در .نمــود تبیــین را آن اجتمــاعی  رون

 نهادمنـد  هـاي   ساختار از استفاده با نیز جامعه

 هرچـه  .است ضروري کارکرد چهار پاسخگوي

 و تـر   مشـخص  نهادها کارکردي حوزه تفکیک

 احتمال باشد، تر  شده تعریف آنان فعالیت مرز

 .بــود خواهــد بیشــتر هــا  نیــاز شــدن بــرآورده

ــابراین ــنا از بن ــدگاه، ی ــک دی ــاختار تفکی  س

 نظـام  اساسـی  هـاي   کارکرد مینأت شرط پیش

 .بود خواهد اجتماعی

 از همیـاري  و همکاري اطمینان، اعتماد،

 در اگـر  کـه  هستند امنیت هاي  شاخص جمله

 تحقــق باشــند، نشــده درونــی جامعــه افــراد

 قـدرت  و زور بـه  توسـل  بـا  امنیت اجبارگونه

 اعضـاي  منـدي   بهـره  و امنیـت  تـأمین  موجب

 امنیـت  واقـع  در .شد نخواهد امنیت از جامعه

 افـراد  .اسـت  زایـش  و رشد بستر یک نیازمند

 از و گذارنـد  احتـرام  دیگـران  حقـوق  بـه  باید

 .کننــد ممانعـت  دیگـران  بـه  تجـاوز  و تعـدي 

 را امنیـت  منظـر  ایـن  از تـوان  می طور همین

 اجتماعی هاي  هنجار در که دانست ارزش یک

 در کـه  عـدالت  ماننـد ه ،کنـد  مـی  پیدا تبلور

 پیـدا  واقعیـت  قاضـی  نقـش  و قضایی دستگاه

 و حقـوقی  دستگاه در باید نیز امنیت کند، می

 دهنـدگان  انسـجام  نقش در و جامعه انتظامی

  .گیرد سامان جامعه، به

 یـک  مثابـه  بـه  جامعـه  دیگر، منظري از

 تحقـق  را امنیـت  توانـد   مـی  زمانی ارگانیسم،

ــد در همگــی آن هــاي  واحــد کــه بخشــد  رون

 را جامعـه  بقـاي  کـه  کلیتـی  بـه  خدمتگذاري

 ایــن و نماینــد وظیفــه انجــام بخشــد، تــداوم

 تداوم کارکردي وظایف قالب در خدمتگذاري

 شرایطی معلول ناامنی و خطر .یابد استمرار و

ــت ــه اسـ ــتالل کـ ــاي در اخـ ــارکرد ایفـ  کـ

 .باشـد  آمده وجود به جامعه هاي  سیستم  خرده

 "کارکرد امنیت" جامعه امنیت منوال، این بر

 کـارکرد  ایفـاي  سـایه  در امنیـت  یعنی ،است

  .گردد می میسر جامعه هاي  نهاد

 یا تعادل حفظ نظري، مباحث به توجه با

ــات ــرورت ثب ــر ض ــام ه ــاخت و اســت نظ  س

 اگـر  .اسـت  اجتمـاعی  ثبـات  حـافظ  اجتماعی

 ناسازگار جامعه هاي  ارزش با اجتماعی ساخت

 توسـعه    دامها و بقا براي باید ساخت آن .باشد

  .بپذیرد را اجتماعی تغییر سالم،

 پژوهش هاي  فرضیه -9

 اجتماعی، ثباتی  بی   دهنده نشان جرائم .1

 اجتمـاعی  نظـم  ضعف و اجتماعی سازمانی  بی

 افـزایش  اجتمـاعی  سـازمانی  بی قدر هر .است

ــد، ــد مــی کــاهش اجتمــاعی امنیــت یاب  و یاب

  .عکس به
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 سـبب  سـاختاري  هـاي   تـنش  و فشار .2

ــا گــردد یمــ  و افــراد همنــوایی و مشــارکت ت

 اعتمـادي  بـی  .یابـد  کاهش جامعه در ها  گروه

 هـاي   سـرمایه  کـاهش  و روابـط  قطعیت سبب

 کــاهش امرسـبب  ایـن  و شــود مـی  اجتمـاعی 

  .گردد می فرهنگی و اجتماعی امنیت

 آموزشـی  هاي  رقابت در اختالل وجود .3

 کـــاهش ســـبب معرفتـــی هـــاي  فرصـــت و

 هـاي   محرومیـت  و شـده  گیفرهن هاي  سرمایه

ــاهی، ــمتی پایگـ ــی و سـ ــان معرفتـ  از نشـ

  .دارد اجتماعی و فرهنگی نظام هاي مینظ بی

 اجتمـاعی،  حمایـت  هـاي   تنش وجود .4

 معرفتـی،  و منزلتـی  -عـاطفی  -مـادي  از اعم

  .شود  می امنیت احساس کاهش باعث

  ها  فرضیه تحلیلی مدل -10

ــی فرضــیه   ــدل تحلیل ــا در شــکل   م ه

  .ائه شده استار) 1(شماره

 ها مدل تحلیلی فرضیه -)1(شماره شکل 
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  پژوهش شناسی  روش -11 

ــن در ــژوهش ای  و اســنادي روش دو از پ

 شـده  استفاده ها  بررسی انجام جهت پیمایشی

 فـرد  هـر  پژوهش این در مشاهده واحد .است

 آمـاري،  جامعه به توجه با .باشد می 17 باالي

 گانـه 22 منـاطق  در سـاکن  خانوارهـاي  کلیه

 کـه  تاس نفر 403/116/1 بر بالغ تهران شهر

 جمعیـت،  تعـداد  ایـن  بودن بزرگ به توجه با

 فرمـول  از پـژوهش  نمونـه  تعداد تعیین براي

 جامعـه  در نمونـه  حجـم  تعیین براي کوکران

 دقـت  ایجـاد  بـراي  .است شده استفاده بزرگ

 مورد هاي  صفت همه وجود امکان نیز و بیشتر

 هاي  آزمون انجام جهت کافی میزان به بررسی

 گرفتــه درنظـر  نفــر 600 تعـداد  الزم، آمـاري 

 چهـار  از یـک  هـر  براي ها  نمونه تعداد و شده

 پـدر،  شامل، خانواده در افراد مختلف موقعیت

 تعـداد  بـه  و مساوي طور  به دختر و پسر مادر،

 گیـري،   نمونـه  بـراي  .گردیـد  تعیین نفر 150

 نظــر در تهــران شــهر گانــه22 منــاطق همــه

 یدسـتیاب  امکـان  عدم دلیل به .اند  شده گرفته

 بـه  تحقیـق  شرایط واجد خانوارهاي تعداد به

 محاسـبه  تهـران،  شهر مختلف مناطق تفکیک

 منطقـه،  هر براي نمونه جمعیت نسبت تعیین

   .گرفت صورت منطقه هر جمعیت به توجه با

ــین در ــه 22 ب ــهر منطق ــران ش  600 ته

 بــر )مــرد 300 و زن 300میــان ( پرسشــنامه

ــه( ppsروش اســاس ــا متناســب گیــري  نمون  ب

 لحـاظ  از پاسخگویان .است شده توزیع )محج

 قـرار   بـه  شـغل  و تأهل تحصیل، سن، منطقه،

  :اند بوده زیر

 46 بــاال، درصــد 38 منطقــه حســب بــر

 منطقـه  در ساکن درصد 16 و متوسط درصد

 6 ،5 ،3،4 ،2 ،1 منــاطق ( باشــند مــی پــایین

 ،9 ،8 ،7 منـاطق  بـاال،  منـاطق  عنـوان  به22و

 منـــــــاطق 21 و 20 ،15 ،14 ،11،13 ،10

ــاطق و متوســـط  19 و ،18 ،17 ،16 ،12 منـ

 35 ).اسـت  شـده  گرفته نظر در پایین مناطق

ــا 26 از پاســخگویان درصــد ــال، 36 ت  34 س

 تـا  37 از درصد، 18 سال، 25 تا 15 از درصد

 5/2 سـال،  58 تـا  48 از درصـد،  9 سال، 47

 تـا  70 از درصـد  5 و سال 69 تا 59 از درصد

 زیـر  پاسخگویان زا درصد 3/8 .بودند سال 80

 دیـپلم،  فوق درصد 9 دیپلم، درصد 30دیپلم،

 فـــوق درصـــد 8/7 و لیســـانس درصـــد 42

ــد لیســانس ــد 55 .بودن ــخگویان از درص  پاس

 از درصد 32 .بودند مجرد درصد 45 و متاهل

ــخگویان ــغل پاسـ ــی، شـ ــد 25 دولتـ  درصـ

 درصـد  5/26 و دار خانه درصد 11 غیردولتی،

  .دادند می تشکیل بیکاران را
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 -  اجتماعی امنیت آمار -)1(ول شماره جد

  تهران جامعه در فرهنگی

  ها  گویه

تعداد 

هاي   پاسخ

  معتبر

  میزان درصد

بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

خیلی 

  زیاد

در حوزه ثبات امنیت 

  زندگی
586  9  16  34  27  12  

شیوع  در حوزهامنیت 

  يبیمار
595  7/0  6  20  42  31  

  15  31  35  15  5  597  امنیت در حوزه کمبود دارو

  71  22  5  1  5/0  599  امنیت در حوزه آلودگی هوا

امنیت در حوزه آلودگی 

  مواد غذایی
597  5  13  30  31  21  

امنیت در حوزه احتمال از 

  دست دادن شغل
547  11  12  21  23  24  

امنیت در حوزه خطرات 

  شغلی
593  12  15  41  18  13  

امنیت در حوزه آزادي 

  بیانی - فکري 
592  16  22  41  14  5  

امنیت در حوزه اثر 

  مشکالت اقتصادي بر باورها
592  4  7  16  36  36  

  4  9  20  28  38  589  امنیت در حوزه جنسیت

  53  31  21  21  2  595  امنیت در حوزه اقتصادي

  74  14  2  2  3  584  امنیت در حوزه مسکن

اثربیکاري بر احساس  

  امنیت
592  3  2  2  23  60  

 :نمـا  39 : میانـه  21/39 :میانگین :آماري هاي  شاخص

   91/4 :معیار انحراف 39

 سازمانی بی متغیر - )2(جدول شماره 

  اجتماعی امنیت در آن جایگاه و اجتماعی

  ها  گویه

تعداد 

هاي   پاسخ

  معتبر

  میزان درصد

بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

خیلی 

  زیاد

  11  34  33  16  6  598  خودکشی

  22  42  27  8  2/0  596  سرقت اتومبیل

  12  38  32  14  1  599  زلسرقت من

  76  19  3  22  9  597  آدم ربایی

  76  19  3  2/0  2/0  598  فراوانی مواد مخدر

  11  31  31  19  7  596  کشی آدم

  41  33  16  8  3  598  خیانت به همسر

  23  38  23  11  5  596  فرار دختران

  17  33  24  18  8  597  کودك آزاري

  58  30  8  3  1  600  قانون شکنی

  32  37  21  8  2  599  درگیري خیابانی

  40  45  10  4  7/0  594  طالق

  35  41  17  5  2  596  مزاحمت خیابانی

  71  23  3  1  7/0  598  گسترش اعتیاد

 :نمـا  55 : میانه 93/53 :میانگین  :آماري هاي  شاخص

  69/9 :معیار انحراف 59
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 به اعتمادي بی متغیر -)3(جدول شماره 

 با رابطه در ها  سازمان کارآیی میزان

  اجتماعی یسازمان بی

  ها  گویه

تعداد 

هاي   پاسخ

  معتبر

  میزان درصد

بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

خیلی 

  زیاد

  16  23  31  14  16  596  ها  میزان کارایی رسانه

میزان کارایی وزارت 

  کشور
584  15  24  36  17  5  

میزان کارایی نیروي 

  انتظامی
591  10  18  35  25  10  

میزان کارایی آموزش 

  وپرورش
593  112  19  37  23  8  

میزان کارایی مجلس 

  شوراي اسالمی
593  16  22  34  18  10  

میزان کارایی قوه 

  قضائیه
590  18  21  35  18  7  

میزان کارایی وزارت 

  ارشاد
586  18  21  34  16  8  

  10  23  38  18  11  593  میزان کارایی مدارس

  13  18  41  15  12  593  ها  میزان کارایی دانشگاه

 :نمـا  33 : میانـه  35/34 :ینمیانگ :آماري هاي  شاخص

  03/9 :معیار انحراف 32

 اجتماعی سرمایه متغیر -)4(جدول شماره 

  اجتماعی امنیت در آن جایگاه و

  ها  گویه

تعداد 

هاي   پاسخ

  معتبر

  میزان درصد

بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

خیلی 

  زیاد

میزان اعتماد نسبت به 

  خریدار
588  41  31  18  6  2  

 میزان قابل اعتماد

  بودن نسبت به دیگران
587  8/0  3  30  40  24  

میزان عدم اعتماد 

  دیگران به شما
585  24  31  33  10  3  

میزان اطمینان به دور 

  اندیشی مسئوالن
586  24  27  35  9  3  

میزان اطمینان 

تخصص و مهارت 

 مسئوالن

584  24  27  35  9  3  

میزان اطمینان به 

تجربه و پختگی 

 مسئوالن

584  24  27  35  9  3  

یزان اطمینان به م

استفاده درست از 

امکانات توسط 

 مسئوالن

585  31  31  26  6  4  

میزان اطمینان به 

شناسی   حس وظیفه

 مسئوالن

584  35  26  25  7  5  

میزان اطمینان به 

 صداقت مسئوالن
586  39  25  23  7  5  

میزان اطمینان به 

هاي   عمل به وعده

 مسئوالن

585  44  28  16  5  4  

میزان اطمینان به 

پذیرش انتقاد از سوي 

 مسئوالن

584  35  31  22  7  3  

میزان فساد اقتصادي 

 مسئوالن
581  26  14  16  17  24  

میزان اطمینان به 

مصرف درست 

المال از سوي   بیت

 مسئوالن

574  29  17  24  14  12  

میزان تبعیض در برابر 

 قانون
584  3  4  16  31  44  

میزان یکسان نگاه  

 کردن قانون به مردم
580  44  24  20  5  4  

میزان انتظار حمایت  

از قانون در پایمالی 

 حقوق

585  29  23  26  12  8  

میزان شکاف طبقاتی 

 در تهران
593  1  0.5  7  27  64  

میزان فعالیت در 

 شوراها
590  48  24  16  6  4  

 69:نما 69 :میانه 35/63 :میانگین :آماري هاي  شاخص 

   3/11:معیار انحراف
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 و فرهنگی یهسرما متغیر -)5(جدول شماره 

 فرهنگی امنیت در آن جایگاه

  ها  گویه

تعداد 

هاي   پاسخ

  معتبر

  میزان درصد

بسیار 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

خیلی 

  زیاد

  61  26  7  3  2  594  نقش پول در موفقیت

نقش تحصیل در 

  موفقیت
595  7  13  35  25  19  

  4  10  26  27  31  587  میزان آزادي بیان

میزان حمایت دادگاه از 

  مردان
586  10  15  34  22  16  

میزان سهولت رفت وآمد 

  زنان در طول شبانه روز
594  59  23  12  3  2  

میزان شکاف طبقاتی در 

  تهران
593  1  5/0  7  27  64  

تأثیر رسانه در تردید 

  ها  ارزش
589  3  12  28  33  22  

اثر منفی رسانه در 

  فرهنگ خانواده
590  6  12  32  30  19  

میزان آزادي انتخاب 

  شادي
595  23  23  38  13  6  

میزان آزادي انتخاب 

  اوقات فراغت
593  18  24  34  18  5  

  48  25  16  7  3  590  میزان فرار مغزها

  13  35  32  16  3  592  میزان ترك تحصیل

  22  45  23  8  8/0  591  میزان افت تحصیلی

میزان انصراف از 

ها به   برگزاري مراسم

  دلیل هزینه

591  14  17  31  22  15  

 :نمـا  51 :میانـه  12/51 :یانگینم :آماري هاي  شاخص

  58/6 :معیار انحراف 50

 بین همبستگی آزمون - )6(جدول شماره 

 با فرهنگی - اجتماعی امنیت وابسته متغیر

  مستقل متغیرهاي

  متغیرهاي مستقل
نوع ضریب 

  همبستگی

مقدار ضریب 

  همبستگی

سطح 

  داري  معنی

بی سازمانی 

  اجتماعی
  * *  465/0  پیرسون

  * *  536/0  پیرسون  سرمایه اجتماعی

  * *  543/0  پیرسون  سرمایه فرهنگی

  -  087/0  پیرسون  حمایت اجتماعی

 متغیر بین همبستگی -)1(نمودار شماره 

  اجتماعی امنیت و اجتماعی سازمانی بی

  
 متغیر بین همبستگی - )2(نمودار شماره 

  اجتماعی امنیت و اجتماعی سرمایه
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 یرمتغ بین همبستگی -)3(نمودار شماره 

  فرهنگی امنیت و فرهنگی سرمایه

20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00

sarmaiefarhangi
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 متغیر بین همبستگی - )4(نمودار شماره 

 و اجتماعی امنیت و اجتماعی حمایت

  فرهنگی

30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00

hemaiatejtemaei

90.00

100.00

110.00

120.00

130.00

140.00

150.00

160.00

a
m

n
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t

  

  فرجام

 رابطـه  در آمده دست  به آماري هاي  یافته

 نشـان  فرهنگـی  -اجتمـاعی  امنیـت  متغیـر  با

 الزم متغیـر  ایـن  سـنجش  جهـت  که دهد  می

 ترکیـب  مهـ  با و عملیاتی گویه چندین است

 فرهنگـی  و اجتمـاعی  امنیت شاخص تا شوند

  .نمایند ارزیابی را

 ،%)93( هـوا  آلـودگی  چـون  هـایی   گزینه

 اثـرات  ،%)47(شـغل  رفـتن  دسـت  از احتمال

 اثـرات  ،%)72(باورهـا  بـر  اقتصـادي  مشکالت

 ،%)84(امنیـت  احساس بر اقتصادي مشکالت

 ،%)88(مسـکن  بـه  نسبت مردم نگرانی میزان

 در امنیــت ،%)83(امنیــت ربــ بیکــاري اثــرات

 هــاي  حــوزه در ،%)73(بیمــاري شــیوع حــوزه

 ،%)53( غــذایی مــواد آلــودگی و دارو کمبــود

 ودش  می خالقیت به منجر که هایی  آزادي نبود

 %)66(جنسـیت  تبعیض حوزه در طور  همین و

 شـرایط  بـه  نسبت تهران مردم :دهد  می نشان

 احســاس فرزندانشــان و خــود آینــده و حــال

 اعتمـاد  احساس آنها .کنند می شدیدي یناامن

 مسـئوالن  هـاي   وعـده  بـه  نسـبت  اطمینـان  و

 پـذیري  ریسـک  بـا  را خـود  روزمرگی و رندندا

ــدنگذرا مــی زیــاد ــه نســبت و ن ــز آینــده ب  نی

  .باشند  نمی خوشبین

 دوگانــه منــاطق در احســاس ایــن البتــه

 متفـاوت  تهـران،  جنـوب  و شمال یعنی شهر،

 بـه  نسـبت  تهران شمالی مناطق مردم و بوده

ــوب  امنیــت از بــاالتري احســاس از آن جن

 وجـود  از حـاکی  امر این که اند  بوده برخوردار

 نـابرابري  مردم، میان گسترده طبقاتی شکاف

 کـه  هاسـت   فرصت نبودن یکسان و اجتمالعی

 .ودشـ   مـی  محسوب ناامنی دالیل از یکی خود

 رعایـت  احسـاس  کـه  است ذکر به الزم البته

 منـاطق  در انسـانی  عواطـف  و اخالقـی  اصول

 رفـاهی  امکانـات  سـایر  نبود رغم  علی جنوبی،

 اسـت  بـوده  تهـران  شمالی مناطق از تر  عمیق

  .است بررسی به الزم خود جاي در که
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 سـازمانی  بی و امنیت"یک فرضیه آزمون

 جرائمـی  وجود چون هایی  متغیر با "اجتماعی

 سـرقت،  خودکشـی،  میـزان  بـودن  بـاال  مانند

ــایی، آدم  کشــی، آدم مخــدر، مــواد فراوانــی رب

 آزاري، کـودك  فراردختـران،  همسر، به خیانت

 طـالق،  خیابـانی،  هـاي   درگیري شکنی،  قانون

 به اعتمادي  بی طور  همین ،...و اعتیاد گسترش

 و اجتمــاعی هــاي  ســازمان و نهادهــا کــارآیی

 بـاال  و شـده  گیـري   انـدازه  تهـران  در فرهنگی

 مـوارد  کـه  است نآ از حاکی ها  آمار این بودن

  .است تهدیدکننده تهران مردم براي فوق

ــان همبســتگی ــر می ــی متغی  ســازمانی  ب

ــاعی ــت و اجتم ــاعی امنی  )= r /.465 (اجتم

 قـرار  تأییـد  مـورد  را پژوهش این یکم فرضیه

 جـرایم  میزان چه هر دیگر عبارت به .دهد  می

 اجتمـاعی  امنیـت  یابـد،  افـزایش  نظمـی  بی و

  .عکس به و یابد می کاهش

ــون ــیه آزم ــت"دو فرض ــرمایه و امنی  س

 اعتمـاد  میـزان  چون هایی  متغیر با "اجتماعی

ــان ــوهر و زن می ــایر و ش ــراد س ــانواده، اف  خ

ــدار ــنده، و خری ــتان فروش ــنایان و دوس  و آش

 در مسـئوالن  از مـردم  انتظـار  چـون  مـواردي 

 از اسـتفاده  تجربه، دوراندیشی، صداقت، موارد

 ،مردمــــی نفعــــی هــــاي  راه در امکانــــات

 نگـاه  فساد، انتقادپذیري، آنان، شناسی  یفهظو

 ...و مـــردم بـــه تبعـــیض بـــدون و یکســـان

 پـژوهش  این دوم فرضیه و نبوده آمیز رضایت

 میـان  )= r /.536 (قـوي  نسـبتاً  همبستگی با

 مـورد  اجتمـاعی  سـرمایه  و اجتمـاعی  امنیـت 

 هـر  دیگـر،  عبـارت  به .است گرفته قرار تأیید

 یابـد  افزایش اعیاجتم هاي  سرمایه میزان چه

ــت ــاعی امنی ــز اجتم ــزایش نی ــی اف ــد م  و یاب

  .عکس به

 ســرمایه و امنیـت " ســه فرضـیه  آزمـون 

 و پـول  نقـش  چـون  متغیرهـایی  با "فرهنگی

 هــاي  پایگــاه ارتقــاي و موفقیــت در تحصــیل

 نوشـتاري  فکري، هاي  آزادي میزان اجتماعی،

 فراغـت،  اوقـات  گـذران  چگـونگی  گفتاري، و

 هـاي   نگـاه  هـا،   ارزش در تردید شادي، انتخاب

 تحصـیل،  افت تحصیل، ترك میزان جنسیتی،

 .اســت شــده گیــري  انــدازه ...و نخبگــان فــرار

 توأم و تردیدآمیز بسیار آمده دست  به هاي  داده

 همبسـتگی  و بـوده  فوق موارد از نارضایتی با

 فرهنگــی امنیــت و فرهنگــی ســرمایه میــان

)543./ r =( قــرار تأییــد مــورد قاطعیــت بــا 

ــه ــه .اســت گرفت ــارت ب ــر، عب ــر دیگ ــه ه  چ

 امنیـت  یابـد،  افـزایش  فرهنگـی  هـاي   سرمایه

  .عکس به و یابد می افزایش نیز فرهنگی

 حمایـت  و امنیـت " چهـار  فرضیه آزمون

 تعهـد،  میـزان  چـون  هایی  متغیر با "اجتماعی

 هـاي   حمایت مصاحبت، مساعدت، صمیمیت،

 در اطالعـــاتی و مـــالی خـــدماتی، عـــاطفی،
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 بررسـی  مـورد  اجتمـاعی  ارتبـاطی  يها  شبکه

 ایـن  از حاکی ها  داده بررسی .است گرفته قرار

 میـان  در چنـدان  فـوق  هـاي   متغیـر  که است

ــهروندان ــی ش ــل تهران ــی مح ــدارد نگران  و ن

 حمایـت  و اجتمـاعی  امنیـت  میان همبستگی

 عبـارت  به .است پایین )= r ./.87 ( اجتماعی

 ن،خویشاوندا جانب از مجموع در مردم دیگر،

ــتان، ــایگان دوسـ ــایر و همسـ ــنایان سـ  آشـ

 روابـط  و کننـد  می دریافت کمی هاي  حمایت

 از کـامالً  امـا  ،کـاهش  رغـم   علـی  خویشاوندي

   .است نرفته میان

 تعامـل ( نـوع  از را روابـط  ایـن  تـوان  مـی 

 عنـوان  بـه  .نمـود  بنـدي  طبقـه  )یافتـه  تعمیم

ــه، ــدان نمون ــت از فرزن ــان حمای  در والدینش

 در ،برنـد  مـی  بهـره  جوانی و کودکی هاي  سال

 والدینشـان  حمایـت بـا   است ممکن که حالی

  .نمایند جبران آن را پیري زمان در

 کــــه اســــت آن از حــــاکی هــــا  داده

 جامعــه .اســت پــذیر  ریســک اي  تهران،جامعــه

ــک ــذیر ریس ــه پ ــت اي  جامع  آن در کــه اس

ــاي  ریســک ــردي، ه ــادي، ف ــی اقتص  و سیاس

 رهـایی  بـه  تمایل اي  فزاینده طور به اجتماعی

 تحـت  را آنهـا  که دارند نهادهایی بند و قید از

 جلـــوگیري وقوعشــان  از و درآورده کنتــرل 

 کـه  اسـت  این مدرنیته مهم ویژگی .نماید می

 در کـه  کنـد  مـی  پیـدا  اهمیتـی  چنان ریسک

 .یابــد  مــی انعکــاس اجتمــاعی وجــدان ســطح

 در آشـکار  طـور   به ما زندگی هاي  جنبه بیشتر

 گیـرد؛   مـی  قرار »دیشهان سناریوي« چارچوب

 ایجـاد  آینـده  در اجتمـاعی  پیامـدهاي  گویی

  .وندش  می

 نقـش  جدیـد  فرهنـگ  در ریسک مفهوم

 اعتمـاد  اهمیـت  گسترش با این و دارد حیاتی

 یـا  مقابلـه  و ها  ریسک کنترل براي ابزاري که

 گفتــه بــه .دارد رابطــه اســت، قطعیــت عــدم

 ابـزار  عنـوان  به را اعتماد باید شخص لوهمان

 .بـرد  کـار   به آینده پیچیدگی برابر در اومتمق

 اجتماعی هاي  سرمایه افت اي  جامعه چنین در

 پـایین  .ودش  می محسوب یاساس ویژگی اولین

 را مردم عادي زندگی اجتماعی، سرمایه آمدن

 همه اما، دارد جریان زندگی .کند مین متوقف

 از تـر   مهـم  و ودش  می کندتر و تر  پرهزینه امور

 عرصـه  در نوآورانـه  و خـالق  هاي  لیتفعا آن،

 اعتمادي بی و ودش  می متوقف تولید و اقتصاد

 سـرمایه  فقـدان  شـرایط  در .یابد می گسترش

 را مـردم  رفتـار تواند   مین نیز دولت اجتماعی،

 مـردم  میـان  روابط و کند بینی  پیش خوبی به

 .ودش  می پرهزینه و دشوار بسیار نیز یکدیگر با

 سسـت  اخالقیـات  بنـدد،  یمبر رخت اعتمادها

ــا مــردم رفتــار و ودشــ  مــی ــار یکــدیگر ب  رفت

 هـم  بـا  نیسـت  قـرار  کـه  ودشـ   مـی  مسافرانی

ــدگی ــد، زن ــه کنن ــه بلک ــار، ب ــا اي  دوره اجب  ب

   .هستند سفر هم یکدیگر
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 را تهـران  پـژوهش،  هاي  یافته به توجه با

 باال( پذیر ریسک جامعه یک عنوان به توان می

 چراکـه  نمود، عرفیم )جامعه در ریسک بودن

 و مقـامی  هـیچ  حـرف  دیگـر  مـردم  براي اگر

 کـدام  بـر  تکیـه  بـا ، نباشـد  اعتمـادآور  قانونی

 به را خود اقتصادي سرمایه اجتماعی، سرمایه

 کـه  اسـت  علـت  همـین  بـه  بیندازنـد؟  خطـر 

ــه وام پرداخــت ــزایش ب ــذاري  ســرمایه اف  و گ

 اشـتغال  بـه  تولیـد  و تولیـد  به گذاري  سرمایه

 بـاال  تولیـد  امـا  کاهش، ها  مالیات انجامد، مین

 ولـی  ،ودشـ   می حذف صادرات موانع رود، مین

   .کند مین جهش صادرات

 هـا،   آسـیب  میـزان  بـودن  باال به توجه با

 بهینـه  کـارکرد  بـه  نسـبت  مـردم  اعتمادي بی

 همچنـین  و اجتمـاعی  هـاي   سازمان و ها  نهاد

 شدن تر وخیم از جلوگیريدلیل  به مسئوالن،

  .ودش  می ارائه زیر هاي  راهکار وضع

 هـاي  داده اسـاس  بر پیشنهاد( راهکارها

  )پژوهش

 اسـت،  امنیـت  بسـط  بـر  جامعه قرار اگر

 گیـري   شکل .گردد تولید امنیت، فرهنگ باید

 هـاي   انگیـزه  تا یابد ارتقا باید اعتماد هاي  پایه

 وجـود  بـه  ملی سطح در همکاري و مشارکت

 بـه  باید کردن عمل براي ها  گروه ظرفیت .آید

 و انسـجام  ایجـاد  تا یابد افزایش نیز جمع نفع

  .شود ممکن یکپارچگی

 در مختلـف  هـاي   ریسک وجود شناخت 

 فرهنگی و اجتماعی شرایط از آگاهی و جامعه

 بـا  فرهنگـی  مقابلـه  بـه  تـا  کرد خواهد کمک

 صــرفاً نگـاه  .بــرآییم جامعـه  در خطــا عناصـر 

 تنهـا  نـه  امنیـت،  افـزاري  سخت و جغرافیایی

 ممکـن  بلکه شد، نخواهد امنیت افزایش عثبا

  .شود نیز امنیت کاهش باعث است

 بــا اجتمــاعی امنیـت  و امنیــت احسـاس 

 جامعه در موجود امنیتی ضریب و جرم میزان

 و قـدرت  بـا  گرچـه  موضوع این و دارد ارتباط

 در نظـم  حـافظ  نیروهـاي  سایر و پلیس توان

 جبـر  و زور قـدرت  بـه  اتکـا  امـا  است، ارتباط

 مسـئله  بـه  افـزاري  سخت نگاه همان ،نظامی

 یـا  و جانی و دزد کشتن .است جامعه در جرم

 مـدت  کوتـاه  در شـاید  آن انـداختن  زنـدان  به

 از تــوان مــین امـا  شــود، جـرم  کــاهش باعـث 

 نامطلوب گذشته یا و مجرم خانواده سرنوشت

 در مجـــرم ناخواســـته و انتســـابی پایگـــاه و

  .شد غافل درازمدت،

  اجتماعی امنیت فرهنگی تئوري ارائه

 تـرین   مهـم  امنیـت،  فرهنگـی  تئوري در

ــر ــراي عنص ــاد، ب ــت، ایج ــرل نگهداش  و کنت

 تئـوري  ایـن  .اسـت  فرهنـگ ، امنیت پایداري

 فرهنـگ  بـا  باید را امنیت" که کند می عنوان

 نیروهاي با نه کرد ایجاد اجتماعی سیستم در

 بـه  توجـه  با باید امنیت سازي فرهنگ .جبري
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 باید .گیرد صورت عهجام هاي  ریسک شناخت

 فرهنـگ  نمـود،  آغـاز  را سازي آگاه کودکی از

 بـا  و گنجانیـد  درسـی  هـاي   درکتاب را امنیت

 را آن مـداوم،  طور  به اي  رسانه تکرار و آموزش

 عامـل  مـؤثرترین  کـه  نابرابري .ساخت درونی

 دارد، فرهنگـی  ماهیت بیشتر است، نارضایتی

 و مدرسـه  و فرهنگ بین فاصله و اقتصادي تا

ــرد اقتصــادي -اجتمــاعی خاســتگاه ــل ف  عام

ــی ــین در مهم ــت تعی ــرد موفقی ــام در ف  نظ

 نهادینـه  بـا  تنهـا  .ودشـ   می محسوب آموزشی

 بـدون  امنیت سایه در توان می امنیت ساختن

  ."زیست اضطراب و دغدغه تنش،

 چـون  فرهنگی سرمایه درتوزیع نابرابري

 میـزان  ارتبـاطی،  فنـاوري  و صنعت گسترش

 طلبـی  مسـاوات  میـزان  امعه،ج شناختی علقه

 چـون  نـامطلوبی  پیامـدهاي توانـد    می جامعه

ــت ــت محرومیـ ــاي اکثریـ ــه اعضـ  در جامعـ

 محدودشــدن معرفتــی، منــابع بــه دسترســی

ــان ــط امک ــی بس ــیم خردگرای ــه تعم  در یافت

 نـزول  اجتمـاعی،  زنـدگی  مختلـف  هاي  عرصه

 و تولیـدات  در مـؤثر  همگانی مشارکت سطح

 در محـدودیت  فرهنگی و عملی هاي  خالقیت

 ارزش کـاهش  و نـوین  دانش جذب و گردش

  .باشد داشته همراه به جامعه در تغییر

 بهتـر  زیـر  هاي  عرصه در فرهنگ تأثیر با

  : یافت دست فرهنگی امنیت به توان می

 در فرهنـگ  کننـده   تعیـین  نقـش  -الف 

 و اقتصـادي  سیاسـی،  فراگردهاي و ساختارها

  ؛دینی و اجتماعی

ــؤثر نقــش -ب  ــ م ــه توجــه و گفرهن  ب

 مـدیریت  در فرهنگـی  تمایزهـاي  و هـا   تفاوت

 ؛عمومی افکار بر اجتماعی -سیاسی  کارآمد

 آمدن فائق براي تالش بسزاي تأثیر -پ 

 اجتمـاعی  انسجام به مربوط فرهنگی موانع بر

 و ملــی واکــنش و کــنش هرگونــه تنظــیم در

 نـوین  تهدیـدزاي  متغیرهاي به نسبت فراملی

 ؛محیطی

 هرگونــه فرهنگــی اولیــه زیرسـازي  -ت 

ــرات ــاعی، تغیی ــه از اجتم ــار جمل ــاي  راهک  ه

  ؛امنیتی

ــأثیر -ث  ــتراتژي ت ــی هــاي  اس  فرهنگ

 و گفتمــان نظـم،  علیـه  مبـارزه  )افـزاري   نـرم (

  ؛مسلط حاکمیت

 ؛قدرت یافتن فرهنگی چهره -ج 

 کنتـرل  جهـت  عمیـق،  توازن ایجاد -چ 

 ؛فرهنگی کاالهاي بازار

ــزایش -ح  ــر اف ــه ه ــتر چ ــ بیش  شنق

 ؛مخاطبان

 کاالهــاي غیرهــدایتی نظــام ایجــاد -خ 

 ؛فرهنگی

 فرهنگــی هنجارهــاي بهینــه تــرویج -د 

 ؛آن کردن نهادینه و مناسب
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 هـاي   گفتمان و ها  نگرش تغییر ایجاد -ذ 

  ؛فرهنگی

 بـه  سـاالري  شایسـته  فرهنـگ  ایجاد -ر 

  ؛نخبگان فرار از جلوگیري منظور

 بهینــه، مصــرف کــاهش منظــور بــه -ز 

  ؛گرایی  تجمل با مبارزه رهنگف ایجاد

 منظــور بــه فرهنگــی میــراث حفــظ -ژ 

  ؛نسلی تداوم

 بهداشـت  فرهنـگ  ساختن نهادینه -س 

  .جامعه در
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