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تاریخ پذیرش893۰/13/8۵ :

چکیده
بحرانهایاجتماعيکهميتوانندموجباتبينظميوناامنيرافراهمآورناد،هماوارهتاأثیراتمهماىبارامنیات
داشتهودارند.ازآنجاييکاههاربحاراناجتمااعىمولاودمساائلومشاكالتگونااگونىاسات،شاناختابعاادو
ويژگىهاىآنهاازقدمهاىاولیهدرمديريتبحرانخواهدبود.بنابرايناينپژوهشباهمنظاوربحاثازعلالباروز
شور هایشهریونحوهمديريتشانانجامشدهاست.پژوهشحاضرازنظرهدفتحقیقيکاربردی،ازحیاثرو 
توصیفيوازنظرگردآوریدادههاواطالعات،کتابخانهایومیدانياست.جامعهآماریايانپاژوهشرامتخصصاین
علومسیاسي،امنیتيوانتظاميتشكیلدادهکهبارو نمونهگیریزنجیرهایتعداد77نفربهعنوانحدنمونهانتخااب
براساسيافتههایپژوهشوضريبمسیرهابهترتیبعللاقتصادیباا،37/5سیاساي37/2فرهنگاي76/3و

شدند.
اجتماعيبا72/7درصدتغییراتمربو بهشور هایشهریرابهطورمستقیمتبیاینمايکننادوعوامالاجتمااعي
بطااورغیرمسااتقیموازطري اقمتغیرهااایمی اانجياقتصااادی،33/2سیاس اي63وفرهنگ اي27/3درصااددروقااوع
شور هایشهرتهرانتاثیردارد.ايندرحالياستکهاقداماتيکهدرحالحاضرباعنوانتاأمینامنیاتباهمنظاور
پیشگیریازبحرانهایاجتماعيصورتميگیردعمدتاًاقداماتسلبيومقابلهایدرکاهشجرايموناهنجااریهاای
اجتماعياست.

کلیدواژهها:

آسیبشناسي،بحرانهایاجتماعي،پیشگیری،سیاستگذاری امنیتي،تهران

 .8دانشجویدکتریعلومسیاسي(سیاستگذاریعمومي)،دانشگاهآزاداسالمي،واحدتهرانمرکزیraeisimohamad66@gmail.com
.۹استادياروعضوهیأتعلميدانشگاهآزاداسالميواحدتهرانمرکزی(نويسندهمسئول)ham.pishguahadian@gmail.com
.9استادياروعضوهیأتعلميدانشگاهآزاداسالميواحدتهرانمرکزیamirramezani2020@yahoo.com
 .۸استادياروعضوهیأتعلميدانشگاهآزاداسالمي،واحدقمjavdani2020@gmail.com
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 .4مقدمه و بیان مساله
بحرانها

امنیترابراساستهديداتتعريفوتقسیمبندیميکنندومفاهیمکلیدیچون

در انواع و اقسام گوناگون ،همواره تأثیرات مهمى بر امنیت داشته و دارند .بحرانها از
ديربازجزءجدايىناپذيرزندگىاجتماعىبودهاندوروزبهروزبرتعددوتنوعشانافزوده

ميشود و ديگر پديدههايي با ويژگي غیرعادی ،کمیاب ،اتفاقي تلقي نميشوند .چنانکه

بحرانهاوشور های شهری ازمعضلها ودغدغههای اصلي جوامع درحالگذار است

وبسیاریازدولتهادرطول تاريخخودهموارهباشور هاوناآراميهایداخليروبرو
بودهاند.دربسیاری ازموارد،اينوضعیتهاآنچنانجدیبودهکهازرهگذرآن،حاکمیت
و منافع ملي حیاتي آندولت ها درمعرض خطر وتهديد قرار گرفته است( .پیری:5332،
)72
در واقع با پیشرفت جوامع شهرى و باال رفتن آگاهىهاى اجتماعى در پرتو گستر 
ارتباطات وبه تبع آنمطالبه نیازهای جديد وسطح باالتری ازرفاه افراد وگروهها ،فضای
جديدی به وجود آورده که فشارهای روزافزوني را بر دولت ها باعث شده و روشن
ميسازد که توانايي دولتها کمتر ازگذشته است ودستور کار آنها درحال افزايش؛ ولي
آنها فاقد اراده و منابعي هستند که تواناييهای خود را به همان میزان گستر

دهند.

بین انتظاراتمشروعافرادوآنچهدرجامعهبرای
نامطلوب  

فاصله 

بهوجودآمدن 

بنابراين
تحقق چنین انتظاراتي وجود دارد ،موجب بروز رفتارهای نابهنجار ميشود و اگر چنین
ایخواهدداشتکهبه


وسیعوگسترده
نیز دامنه
نابهنجار  

مشكليفراگیرباشد ،رفتارهای 
آشوب واغتشا ميانجامد .درواقعمردمبه تدريجنوعيمحرومیتنسبيرا احساس

ميکنند و احساس بي عدالتي در میان آنان قوت ميگیرد که ميتواند تهديدکننده امنیت
سهمعمدهای از جمعیت و

داخليباشد .اينموضوعبهويژهدرمناطق کالنشهریکه
يتواند امنیت
هایامنیتيدرآنها م 

اقتصاد کشور را بهخوداختصاصداده وبروزناپايداری
،اهمیتمضاعفيمييابد.

درعرصههای گوناگونبه خطر بیندازد

ملي را نیز
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راههاا
واتخااذ 
بنابراينمديرانبايدپیوسته،برایپیشگیریوياکاستنازتأثیرآنهابهدنبال 
ييو
راموردشناساا 
هایجامعه 
یب 
آنبتوانندچالشهاوآس 

ورو هاييباشندکهازطريق
مزيتشناساييبهموقعآناستکهاغلبميتوانعوامالبحارانزا

حلوفصلقراردهند.
راازهمانآغازپیدايشبرطرفکرد.بنابراينمديريتبحرانرابايددرزمرهساازوکارهای
سیاستگذاریامنیتيدانستکهبرایحفظنظموتاأمینامنیاتازابزراهااورويكردهاای
مؤثریبهرهميبرد.

یزدراينرابطهدرحدتوانخودتال نمودهاندکه
عمدهنظامهایسیاسي ن 
بهطورطبیعي 
البتهبسیارىازفنونمديريتبحرانبراىمقابلهبابحرانهاتوسعهيافتهاست(.روشاندلو
ديگران)62:5388،درواقعبروزشور هاوناآراميهاميتواندبهانهالزمبرایاساتفادهاز
روشهایسلبيرابهمنظورحفظنظموقانونفراهمکند.ازآنجاکهدولتهاايناقادامات
(ناآراميها)راتهديدعلیهنظموامنیتعموميتلقيميکنند،تحتعناوانحفاظمناافعو
مصالحعموميکشوراقدامبهمقابلهباآنمينمايند(Lloyd,2005:25).
دربیشترمواردبطورغیار
والبته 

درپرتواينرويكرد،مسئولیتمهاربحرانهایاجتماعي-
سپردهشدهاست.حالآنكه«تگممين امنيت و

يي
يوقضا 
ي،امنیت 
یسیاس 
بهنهادها 
مستقیم -
کنترل بحران تنها از طریق مدیریت انتﻈامی یا ستاد حوادث ﻏير مترقبه و مقابلگه بگا آن
امکان پذیر نمیباشد و سياستگذاری امنيتی برای پيشگيری از تهدیگدات بگه تگوجهی
جامع ،همه جانبهنگر و فراتر از وضعيت موجود نياز دارد»
اينامرمستلزمريشهيابيمؤلفههايياستکهميتوانندپتانسیلگستر ياوقوعآشاوب-
هایاجتماعيدرسطوحخردوکالنرابهوجودآورند.درواقعقبلازبحران،پیشزمینه-
ایبهنامتهديدياخطربالقوهوجودداردکهشناسايي،اولوياتسانجيوتبیاینراهباردی
منسجمبرایمهارهرکدامازآنهاانقاشمهمايدرتضاعیفضاريبوقاوعبحارانهاای
داردکه

يکنند،عللمتعددومتغیری
اجتماعيايفاميکند.البتهاينكهچراانسانهاشور م 
درهرجامعهایبهتبعويژگيهایسیاسي،اقتصادیواجتماعيآنفرقدارد.همانطورکاه

روندروبهرشدتهراندرچنددههاخیربهگونهایبودهکهزمیناهناپاياداریامنیتايرادر
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اينشهربهوجودآوردهاست.بهگونهایکهتراکمباالیجمعیتتهران،فرصتهایبرابار
اشتغالزايي،رفاههمگانيوبهرهوریازخدماتعموميراکاهشوباايجادناهنجااری-
هایاجتماعي،پتانسیلوقوعشور هایشهریباهويتوماهیتهاىمتفاوتراافزايش
دادهاست.بنابراينبحثازشور هایشهریوعلالباروزآنهااونحاوهمديريتشاان،از
جملهموضوعاتمهممديريتبحرانهاميباشدکاهدرصاورتعادمتوجاهکاافيباهآن
دارميسازد.


سازبروزرفتارهاینابهنجاریقرارگیردکهاقتدارنظامراخدشه

تواندزمینه

مي
ازاينرودراينپژوهشسعيشدهضمن«بررسی زمينهها و علل شکلگيری بحرانهگا،
سياست بهينه تممين امنيت به مفهگوم پيشگگيری از ایجگاد و شگکلگيگری بحگرانهگای
اجتماعی»بارويكردارتقایرضايتهمگانيدرچارچوبقوانینباالدستيکاهباااقتادار
نظاموپذير وهمسوييجامعهارتبا مستقیميدارد،ارائهگردد.
پیشینه تحقیق :
کريماايخااوزانيوديگااران()5336درمقالااهایباااعنااوان«ارائااهالگااویمطلااوباخالقمداریپلیسدرمواجههبابحرانهایاجتماعي(ازدحامات،اغتشاشاتواعتراضاات
خیاباني)»درپيارائهچارچوبيهستندتاعملكردپلیس،درمواجههبابحرانهایاجتماعي
علیاارغماسااتفادهازرو هااایقهااری،درموضااعانطباااقبااامعیارهااایاخالقااينظیاار
حرفهای،اعتمادسازی،مصلحتانديشايو...قابالدفااع
یتپذيری 
تخصصگرايي،مسئول 

شود.
سلیمي()5333درمقاله«شناساييمؤلفههاوشاخصهایمديريتبحرانهایاجتمااعيوارائهالگویکاربردیانتظامي»دو حوزه پایشبیناى و پیشاگیرىرا باه عناوان مهمتارين
شاخصهايى از قبیل؛ کاانون هااى جارم خیاز ،میازان

مؤلفههایمديريت بحرانميداندو

خسارات احتمالى وارده به سیستم وسازمان ،عواملتهديد کننده نظاام و نظام و امنیات و
شدهاند.
مخلآسايش فردى نیز به عنوان عوامل حائز اهمیتتشخیص داده 
 احمدوند و ديگران ( )5335در مقالهای با عنوان «مديريت بحران های اجتماعي(اعتصاب ،تظاهرات اعتراض آمیز و )...با رويكرد پلیس جامعه محور» الگويي سه
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تريننهادنظامبخشبا


ایبراینوعبرخوردنیروهایانتظاميوپلیس،بهمبابهاصلي
مرحله
بکنندگان شامل مرحله پیشگیری  ،مرحله کنترل با رو های
معترضان و اعتصا 
مسالمتآمیزومرحلةکنترلبحرانبارو هایقهریارائهميدهند.

ابطحيوديگران()5337درمقالهایتحتعنوان«طراحيمدلپیشنگاریبحارانهاایاجتماعيبهمنظورپیشگیریازآنهاتوساطناجاا» معتقدنادبحرانازهرنوعي،مايتوانناد
زمینهسازسايربحرانهانیزباشند،لذاهمین امرلزوم اتخاذ رويكردیفعاالنه،مبتنيبر
پیشنگریدراينخصوصتوسطپلیسکهمتولياصليبرخورد بااينگونهازبحرانها
ميباشدرابیشازپیشميکند.
عصارياننژادومؤمني()5337درمقالهایباعنوان«تبیینوترسیممؤلفههااوشااخص-هایتولیداختاللوبينظمياجتماعي»بهبررسيچگونگيحفظنظاموثبااتجامعاهاز
طريقکنترلاجتماعيميپردازندومعتقدندشناختمؤلفههاوشاخصهایايجادبينظماي
درجامعهميتواندبهمتولیانکنترلاجتماعيجهتشاناختابعاادمختلافايانپديادهو
پیشگیریازتغییراتناگهانيوبينظمي،بدونامنیتينمودنجامعهواساتفادهازابزارهاای
خشونتآمیزوبدونتحمیلهزينههایمادیومعنویفراوانکمکنمايد.
ديويدپوالردوسبینهوثاو)7776(5درمقالاهایبااعناوان«بحاران؛ساناريوهاورونادمديريتاستراتژيک»معتقدندبرایآنكهسازمانبتواندازحالتتادافعينسابتباهبحاران
(مقابلهبابحران)بهسمتآمادگيدرمقابلبحران(وضعیتپایشفعاالناه)حرکاتکناد،
ميبايستموانعبالقوهرابرسرراهدستیابيبهاهادافواجارایماؤثرراهباردکاههماان
عواملبالقوهبروزبحراناست،شناساييومشخصکنند.
درمجموع اگرچهدربررسيتحقیقاتيادشده،اطالعاتيدرخصاوصموضاوعپاژوهش
وجوددارد،اماهیچكدامازآنهابهصورتخااصباهبررسايسیاساتهاایپیشاگیریاز
شور هایشهرینپرداختهاندوعمدتاًبارو پسرويدادیوباهدفتغییاردررويكارد
انفعاااليبااهرويكااردکنشاايدرمااديريتبحرانهااایاجتماااعيکااهبااهصااورتساالبيو
- Pollard & hotho
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سختافزاریپیگیریماي شاود،صاورتگرفتاهومسائولیتونقاشاصاليرابارعهاده
دستگاههایانتظاميميدانند.اماپژوهشحاضرباتغییرسیاستگذاریماديريتبحارانهاا
درحوزهامنیتيازحالتتدافعي(مقابلهبابحران)بهسمتپیشگیریازبحاراندرمعناای
ايجابيآنبهشكلارتقاءکیفیتزندگيافرادونیزوصولجامعهباهاهادافوارز هاای
تعیینشدهتوجهنمودهاستکهنقاشاصاليدرايانناوعپیشاگیریوتاأمینامنیاترا
دستگاههایسیاستگذاری،برنامهريازیوتصامیمگیاریدرموضاوعاتوابعاادمختلاف
اقتصادی،فرهنگي،اجتماعيوسیاسيايفامينمايند.اينرويكرد،نهتنهااکیفیاتزنادگي
دهدبلكهازتولیدناامنيهمجلوگیریمينمايد.


اجتماعيراارتقاءمي

مفاهیم و مباني نرری

 بحران اجتماعی: 8بحرانبهمعنيايجادبينظميواختاللدرزندگياستکهباعثبههمخاوردنتاوازنو
تناسب بایننیازهااومناابعمايگاردد( .تاابليوديگاران)87:5335،بارنات7بحارانرادر
پیوستاریتعريفميکندکهازحادثهآغازشدهوباواقعهادامهمييابد،باهوسایلهتعاارض
دنبالميشودوبابحرانخاتمهمييابد.يعنيشرايطيخارجازوضعیتعادیکهالگوهای
مديريتيمتداولدرهنگامبروزآنکارسازنیست(Burnett,1998:476).
يکبحراناجتماعيزمانيحادثميشودکهاختالالتايدرجامعاهپديادآيادکاهتعاادل
عمومي،عملكردبهنجارومعمولحیاتاجتماعيرابهمخاطرهافكند.يکبحرانعماومي
اجتماعينشانازآنداردکهجامعهفاقدتواناييسامانيابيوتأمینوتحفیظنظماجتماعي
است،واستعدادوقابلیتدرونيخودرابرایحلمسائلمربو باتطورجامعاهازدسات
دادهاست(.تاجیک)78-73:5323،بنابراين،بحرانتنهاامفهاومينیساتکاهازطرياقآن

- social crisis
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- Burnett
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ميتواندرکيازحوادثبحرانيحاصلکرد،بلكهمفاهیممتعددديگریهمچاونشاور 
...رابهنحویازانحاءبهاينپديدهرجوعميدهند(.همان)77:

و
ازمصاديقبحرانهایاجتماعي

ميتوانگفت شور ،ناامني،اغتشا ،ناآرامي ومانندآن
وجودعواملمتعدد
دراثر 
يونابسامانيا 
بهدلیلبروزيکوضعیتکامالًبحران 
هستندکه 
يآيندو وازجملهموضوعاتچندوجهي وقابلتوجهي است
سیاسي ،اجتماعي پديد م 
کهاذهانبسیاری از انديشهگران رابهخودمعطوفکردهاست و صاحبنظرانگوناگوني از
زوايایمختلفبهطرحديدگاههایخودپرداختهاند.
بحرانزمانيشكلميگیردکهنارضايتيعموميدرجامعهبه

تدرابرتگر 5معتقداست 
ص ورت گسترده ايجاد شده و مردم نظام سیاسي حاکم را مسئول پیدايش آن بدانند.
(النقيپوروبهرامي)76-72:5337،بهاعتقادگرهرچهمیزانمحرومیتنسبيبرایگروهي

بیشتر باشد پتانسیل خشونت سیاسي برای آن گروه بیشتر است( .پناهي )787 :5383،به
اعتقادگرپتانسیلخشونتجمعيقوياًتحتتأثیرشدتوگسترهمحرومیتنسبيدرمیان
اعضایيکمجموعهقراردارد(.گر)73:5332،
بهنظرساموئلهانتینگتون  7دراثرنوسازیسريعاقتصادیواجتماعي،آگاهيهایسیاسي
يابدوبهتقاضایوسیعمشارکتسیاسيمنجرميشود ،اماچون

بهسرعتگستر مي
نهادهای سیاس ي الزم برای پاسخگويي به اين تقاضا وجود ندارد ،ناپايداری سیاسي به
وجود ميآيد .وی معتقد است که بطورکلي توسعه اقتصادی ناقص باعث افزايش میزان
توقعات انسانهايي ميشود که سطح رفاه زندگي آنها سیر نزولي دارد ،چرا که رشد
شهرنشیني موجب مهاجرت مردم از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ
ييابد(.سلیمي)523:5333،
ميشود.آروزهایدستنیافتنيبینآحادجامعهافزايشم 


- Ted Robert Gurr

1

- Samuel P. Huntington

2
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کارلمارکس 5معتقد است که يكي از علل بروز ستیز ،توزيع نابرابر منابع کمیاب است.
(افروغ )723:5323،به زعم وی منشأ تحوالت اجتماعي وجود تضاد طبقاتي در جامعه
يآورند.لذا
است که باعثقشربندی افرادجامعهشدهوطبقهحاکمومحكومبهوجودم 
مارکس در سؤال به اينكه چرا انسانها شور

يکنند ،معتقد به مبنای تضاد طبقاتي،
م 

تحوالتاجتماعيوشكافاقتصادیدرجوامعاست.
رستو معتقداستبسیاری ازبحرانهای اجتماعي منشأسیاسي وتاريخيدارند.درجوامع
درحال گذار مردم خواهان توسعه هستند ،اما سیستم ظرفیت پذير

مشارکت ندارد و

نميتواند مردم را مشارکت بدهد .بیكاری رشد يافته است ،ارز های سنتي قبل درهم

ريختهومدلجديدبهعنوانيکهنجارپذيرفتهشده،جايگزيننظامقبلنشدهومردمدر
سردرگمي هستند و نقشها به دلیل درهم ريختگي ارزشها آشفته است .بنابراين احساس
تعلق به حاکمیت در مردم حداقل است .اين تحوالت در جوامع اجتنابناپذير بوده و
يشوند(.شعباني)78-73:5387،
جوامعدرحالتوسعهدچاربحرانهایسیاسي،اجتماعيم 
بهعقیدف دورکیم 7شرايط اصلي ايجاد آنومي به عنوانيكي ازمباني مؤثردربروزشور ،
بروز تضاد
یت  ،
است.نتیجة افزايش جمع 
یت  
افزايش سريع و شديد حجم و تراکم جمع 
ینفوذ است.ازنظر او،شهرنشیني سريع ازديگر
میان مردمعادی ،شاغلوگروههای ذ 
ت دارد (بشیريه،5327 ،
کنار تراکمجمعیت ،تراکماخالقي نیز دخال 
است.در  

عللآنومي 
  )23در مجموع ،آنومي يک وضعیت آرزوی بي حد و حصر است که چون نميتوانند

ارضاءشوند،يکنارضايتياجتماعيدايميپديدميآيد(.مشیرزاده)72:5332،

مدیریت بحران:
بحرانازهرنوعکهباشدموجببروزدوموضوعتهديدامنیتيونیازمندیامنیتيميشود
(ياوری )75 :5333،بنابراين ،مديريت بحران را ميتوان؛ مجموعهای از مفاهیم نظری و

- Karl Marx

1

- Émile Durkheim

2
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تدابیر عملي سیاستگذاری ،برنامهريزی و سازماندهي ،جهت مقابله با بحران دانست.
يرود( .وهابي:5337،
پاسخدهي بهموقعیت بحراني بهکارم 
(هواتمر )7:5383،کهبرای  
 )26اصليترين شاخص تفاوت بین بحران و مديريت بر آنها ،در شیوف اتخاذی برای
کنترلبحرانخالصهميشود.هرچقدردرايجادموانعپیشگیرندفازبحرانهاوکنترلبر
آن هاتوفیقحاصلشود،بههماننسبت،مديريتبحراننیزموفقخواهدبود(.حسینيو
مسلمي )75 :5332،محققاني چون ريچاردسون )5332( 5و يا لیچت)5337( 7
گانه قبل ،حین و بعد از
سیاستگذاری و برنامهريزی مديريت بحران را در مراحل سه 

بحراندستهبندینمودهاند.

مرحله قبل از بحران :شاملفعالیتهايياستکهازوقوعپديدههایناگوارپیشگیریمي-
کنندمانند:افزايشبرنامهريزیمديريتيکهکمکميکندتااثراتبحرانهایبالقوهکاهش
يابد (penrose,2000:171) .در واقع پیشبیني و پیشگیری از وقوع بحران و ايجاد
آمادگي سازماني ،مهمترين وظیفه سیستم مديريت بحران متشكل از سازمانهای مختلف
امنیتيوغیرامنیتيقبلازبحراناست.فعالیتهایمربو بهاينبخش ازچرخهاساسي
مديريتبهصورتبرنامهایجهتپیشگیری،ممانعتازوقوعبحران،کاهشاثراتبحران
وجلوگیریازتشديدبحرانمحوراصليفعالیتهاقرارميگیرد.
مقابلهای را ميتوان بخشي از فرايند مديريت و کنترل
مرحله حين بحران :اقدامات  
ناآراميها دانست که معطوف به مقطع زماني خاصي است که در آن اقدامات پیشگیرانه

ایراميتواندرراستای


نتیجهماندهوغیرمؤثرواقعشدهباشد.درواقعاقداماتمقابله

بي
بازگرداننظموامنیتاجتماعي،اعادهحقوقاجتماعيشهروندانمطلوبزندگيشهری،
دفع تهديدات علیه امنیت ،ارز ها ،باورها و اقدامات مردم ،اعاده مجدد امنیت رواني
جامعهدانست(.وهابي،پیشین)72-65:

- Richardson

1

- Lechat

2
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مرحله پس از بحران :وظیفهاصليسیستممديريتبحرانپسازافولبحرانوکنترلآن
عبارت است از :ترمیم و بازسازی عواملي که در طول بحران صدمه ديدهاند؛ همچنین
پاسخگوييبهسواالتوانتظاراتبهوجودآمدهدرطولبحراناست(.همان)23:
بنابر آنچه گفته شد ،فرايند مديريت ناآرامىهاى اجتماعى شامل :جلوگیرى از وقوع
ناآرامى؛ کسب آمادگى براى حفاظت بهتر در مقابل تأثیر عامل ناآرامى؛ پاسخ مؤثر به
ناآرامى؛ وتهیهطرحهاومنابعبراىترمیموبازسازىپسازناآرامى ميشود( .حسینيو
جدی)32:5382،

پيشگيری از بحرانهای اجتماعی:
واژف پیشگیری 5يکمفهومکلّياستوبهمعنایجلوگیریکردن،مانعشدن،مانعسرايت
شدن،جلوبستنياپیشبینيکردنآمدهواصطالحاًبهمجموعهایازاقدامهايي گفتهمي-
شودکهبرایپیشگیریوجلوگیریازفعلوانفعاالتزيانآورمتحمّل برفرديا گروه ،به
عملميآيد(.منظميتبار)58:5382،پیشگیرىگامىبسیارمهمدرفراگردمديريت بحران
استکهقبلازوقوعبحران مطرحميشود،چهاينكهباپیشگیرىمىتوان ازبروزبسیارى
ازبحرانهاجلوگیرىکردياازشدتوقوعآنهاکاست(.روشندلوديگران،پیشین)22:

پیشگیری از بحرانهای سیاسي_ اجتماعي و جبران آثار آن به عهدف امنیت داخلي است.
(بلنديان )28:5335،و در واقع استفاده از تاکتیکها و استراتژیهای سیاسي و غیرسیاسي

انزاوپیدايش
مؤثروکارآمدی استکهبهمنظورپیشگیری ازوقوعحوادثتكراری بحر 
یکهايينظیر:افزايشآستانهتحمل،قدرت
ینههایمربو ،طراحيوانجامميشوند.تكن 
زم 
پاسخگويي به نیازهای مشروع جامعه ،کاهش شكافهای اجتماعي ،سیاسي،
فرهنگي،طبقاتي ،تخصیص مقتدرانه ارز ها در سطح جامعه ،توسعه يافتگي سیاسي،
بدنههای جامعه) ،پشتوانه و حمايت
اقتصادی ،اجتماعي ،افزايش قدرت انتظامي (در ريز  
مردمي ،ايجاد مجاری تخلیه اعتراض،تأمین خواسته و ...طرفتوجهقراردارند(.تاجیک،

-Prevention

1
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صورتپیشگیریتأمینميشود و قبلاز

پیشین)557-556:بنابراينسطحي ازامنیتبه 
بروز ناامني ،نظام اجتماعي و سیاسي ،وارد شده و از ايجاد مؤلفههای ناامني ممانعت
يکنندکهدرقالبسطوحزيرپیگیریميشود.
م

انضباط اجتماعی :
انضبا اجتماعيارتبا مستقیمبانظماجتماعيداردوهمبهمعنایمببتآنشاملنظم،
تربیت،تصحیحوتشويقوهمبابعدمنفيآنشاملموگیریوتنبیهبهکاررفتهاست.در
مكتوباتي که به صورت پراکنده در منابع التین وجود دارد اکبراً آن را عامل بازدارنده
پنداشتهودرقالبمقررات،قواعدوقوانینتنبیهيمدوننمودهاند(.کريمايي-35:5383،
 ) 37بنابراين ،پیشگیری در اين رويكرد با تهديد قانوني و انضباطي تابعان حقوقي يک
مجموعه و به ا جرا گذاشتن اين تهديد از طريق مجازات کساني که ممنوعیت و
محدوديتهای قانوني را نقض کردهاند به صورت همزمان ،در مقام پیشگیری خاص از

تخلفاتوجرائماست(.عسگری)753:5388،
اعمالمكانیزمهای بازدارنده ،نمونههايي ازاين نوعتأمینامنیت

پیشگیری ازوقوعجرم و 
است  .امنیت در اين رويكرد به مفهومسلبي استکه اقدامعملي برای حذف زمینههای
خطربااستفادهازابزارهایسختافزاریاست.مسئولیتونقشاصليپیشگیریدرآنبر

عهده دستگاههای امنیتي ،انتظامي و قضايي است .اصليترين شاخص اين رويكرد ،همانا
استفادهازابزاراجباروبرخوردقهرآمیزباتهديدهایداخلياست(.میرسندسي)7-3:5335،
«سیاست کیفری» هر کشور ،به میزان زيادی مبیّن چگونگي مواجهه با جرائم سیاسي-
امنیتيومشخصکنندفشیوهتأمینوتدبیرامنیتداخلياست.سیاستکیفریدرمعنای
فراگیرآن،اقدامهاوتدبیرهاييمحسوبميشودکهدولتومردم،مستقالًيابامشارکت
هم ،برای سرکوبي مخالفان سیاسي ،پیشگیری از اين پديده ،حمايت از آسیبديدگان و
همچنین جبران آثار آن ،پیشبیني ميکنند و انجام آن اقدامات را بر عهدف مراجع رسمي
ميگذارند(.بلنديان،پیشین)76:
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انتﻈام ملی:
انتظاممليواژهایاستکهازحیثمعناوجوهمتعددیازفعالیتهایدولتيراشاملمي-
شود و بر اين باور بنیادين استوار استکه دولت ابزاری است برای تأمین نظم و اعطاء
آرامشخاطرشهروندان(.افتخاری) 78:5323،بنابراين،نهادهایتولیدانتظامواقتدار،ابزار
اصليفهمامنیت،نظارتواجرایقوانینوقواعدمشترکآننزدمخاطبانهستند.
بدينترتیبامنیتوانتظاممليهنگاميبهعنوانمؤلفهاساسيبرایپیشگیریازبحران-
هایاجتماعيجوامعمدنظرقرارخواهدگرفتکهنهادهایاقتدارسازامنیتداخلي شامل:
رفاه و معا

عمومي  ،امنیت تجارت و مبادله ،امنیت پسانداز  ،امنیت فكری و امنیت

مدني (عصارياننژاد ،)8 :5387،عهدهدار يک يا چند بخش از وظايف و کارکردهای
مشروع سازقدرت هستند که بخش بزرگياز وظايف حفظنظم و آرامش و امنیت قابل
اتكاءدرجامعهراعهدهارميشوند.
در واقع عالوه بر اقدامات دستگاههای قضايي ،امنیتي و انتظامي ،سیاستها و برنامههای
سايردستگاههایدولتينیزدرتأمینامنیتوپیشگیریازتهديداتمؤثراست(.بلنديان،

)ونميتوانيکشخصيانهادخاصاجتماعي_ سیاسيراتأمینکنندهامنیت

پیشین72:
ایازعواملميتوانندچنیننقشيرابرعهدهگیرند(.زماني)572:5335،

دانستومجموعه
ميشود.يعني از
پسسطح ديگری ازامنیتنیز وجوددارد که بهصورتفرافعالتأمین  
تولیدميشود(.میرسندسي،پیشین-3:

حالتامنیت سلبي خارج و امنیت از نوع ايجابي آن 
)7درواقعمؤلفههاييکهدرارتقاءکیفیتزندگيافرادمؤثراستونیزوصولجامعهبه
به
منظر امنیت  
ين  
از ا 
اهدافوارز  هایتعیینشده،دراينرويكردطرفتوجهاست .
ی رضايت وتناسب بین داشتهها وخواستههاست (افتخاری)578:5383،وتهديد ،تنها
معنا 
آن جامعه در سطح قابل قبولي از اطمینان برای تحصیل و
در وضعیتي وجود دارد که  
 .)65نقشاصليدرايننوع
پاسداری ازمنافع ملي وارز هایحیاتيا نباشد (همان  :
پیشگیری و تأمین امنیت را دستگاههای سیاستگذاری ،برنامهريزی و تصمیمگیری در
بخشهای مختلف اقتصادی ،فرهنگي ،اجتماعي و سیاسي ايفا مينمايند .اين رويكرد ،نه
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زتولیدناامنيهمجلوگیریمينمايد.

تنهاکیفیتزندگياجتماعيراارتقاءميدهدبلكها

هزينهترازرويكردمقابلهباتهديدوناامنياست(.مجردی)5-7:5335،
ضمنآنكهبسیارکم 

چشم انداز اسناد باالدستی در امنيتسازی :
سند چشم انداز بيستساله کشور:
در متن اصلي سند چشمانداز بیستساله جمهوری اسالمي ايران به عنوان مهمترين و
عاليترينسندباالدستيوبه منزلهراهنماوسندیفرابخشبرایتأمینامنیتپايداردر
کشور (عاليي )553:5335،بیان شده است« :برخورداری از رفاه مادی به مفهوم تأمین
نیازهایمتعارفخانوارهاوارتقایسطح درآمدآنهاوايجادجامعهایبااشتغالکاملو
بیستساله،ايرانکشوریبرخوردارازسالمت،رفاه،

بدونبیكاریاست.درچشمانداز 
امنیت غذايي ،تأمین اجتماعي ،فرصتهای برابر ،توزيع مناسب درآمد ،نهاد مستحكم
تبعیضوبهرهمندازمحیطزيستمطلوباست» (متنسند

خانواده،بهدورازفقر،فساد ،
نشانميدهد،

ازديدگاهسندچشمانداز 

وههایامنیتسازی 
چشمانداز) .بنابراينتحلیلشی 
گیریساختارهایباثبات،مشروعیت سازی،


ثبات،پايداریوامنیتکشورناشيازشكل
رضايتمندی،توسعهوپیشرفتوتوانسیاستسازیاستودرواقعميتوانتولیدقدرت

هدفامنیتيچشماندازقلمدادکرد.

هارامهمترينسیاستيا


ازطريقکاهشورفعآسیب
(رهپیک)88:5387،


سياستهای کلی نﻈام:
سیاستهایکلي،چارچوبيبرایقانونواجرایآنتوسطقوایحكومتيمشخصميکند

درحدودمفادشانالزامآورند؛بهاينمعناکهبراساسمفاداينسیاستها،قواونهادهای

که
حكومتي موظف به گام برداشتن در جهت تحقق آنها هستند( .اسماعیلي و
طحاننظیف )555 :5382،سیاستهای کلي نظام ابالغي از سوی مقام معظم رهبری در

محورهایمختلفيدسته بندیشدهاستکهکنارهمابعادمختلفجمهوریاسالميايران
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را پوشش مي دهند .در اين مجال با توجه به موضوع مورد بحث ،سیاستهای متناسب
استخراجشدهاست.
امنيت اقتصادی:مقولهایاستکههرچندباواسطه،درتأمینامنیتملينقشي عمده
دارد؛ ازاين روتوجهبهسیاستهایامنیتزابرایعرصهاقتصادداخليبسیارضروری
است.مواردزيرازجملهسیاستهایکلينظامبرایحصولامنیتاقتصادیاست:
گذاریوکارآفرينيازراههایقانونيومشروع.

تازايجادارز افزودهوسرمايه
.5حماي 
گذاری،ايجادرفاهعموميورونقاقتصادیوزمینهسازیبرای


سرمايه
هدفازامنیت 

.7
عدالت اقتصادی و از بین بردن فقر در کشور است .وضع قوانین و مقررات مربو به
ميکند،وظیفهالزاميدولتومجلساست.3.
کمک 
هدف 
یکهبهآن 

مالیاتوامورديگر
سازگاری،ثبات،شفافیتوهماهنگي

هایاجراييومقرراتبايددارای 


قوانینوسیاست
نظارتورسیدگيوقضاوتدربارهجرايمومسائلاقتصادیبايددقیق،روشنو

باشند.2.
تخصصيباشد.7.شرايطفعالیتاقتصادی(دسترسيبهاطالعات،مشارکتآزادانهاشخاص

امتیازاتقانوني)برایبخشهایدولتي،تعاوني

از 
هایاقتصادیوبرخورداری  


فعالیت
در 
وعادالنهباشد.

يكسان

وخصوصي،درشرايطعادیبايد

سياستهای کلی اشتغال:عالوهبراين «ايجادفرصتهایشغليپايدارباتأکیدبراستفاده
ازتوسعهفناوریواقتصاددانشبنیانونسبتبهتحوالتآنهادرسطحمليوجهاني»در

وميتوانآنرادرزمره
سیاستهایکلياينبخش،بيارتبا باتأمینامنیتملينیست 

اقداماتايجابيبرایتأمینامنیتمليدانست(.اسماعیليوبااليي)52-77:5332،
روششناسي تحقیق
رو تحقیقدراينپژوهشتوصیفيوتحلیليوازنوعپیمايشياستوازتكنیکدلفي
جهت جمعآوری اطالعات استفاده شده است .دلفي از مشهورترين رو های کیفي
دستیابي به ديدگاه ها توسط طراحان و متخصصان است( .ساروخاني )573 :5383،که از
ابزارهای کمّي نیز برای قانونمند کردن قضاوتهای کارشناسي استفاده
(.عبداهللخاني)383:5337،بنابراين،رو های کمّي وکیفيبهتنهاييقادربهکسب

ميکند


اااااااااااااااااامقالهپژوهشي:آسیبشناسيبحرانهایاجتماعيوالزاماتسیاستگذاریامنیتيدرپیشگیریازآن83/

شناختودرکشرايطدرسطحوعمقنبودهو رويكردپژوهشترکیبي ميتواندبهاين
مهمياریرساند.
جامعهآماریاينتحقیقراتعداد77نفرازصاحبنظران،مديرانوکارشناسانمتخصصدر
رشته هایعلومسیاسي،مديريت،علومانتظاميوامنیتيتشكیلميدهند که با استفاده از

رو

نمونهگیری زنجیرهای( 5گلوله برفي )7به عنوان نمونه مورد پرسش قرار گرفتند.

اگرچهازابتداقصدبراينبودکهتعدادنمونهبیشترباشدامادرحینانجامکار،ايننتیجه
دست داد که افزايش تعداد افراد ،دانسته جديدی را اضافه نمينمايد ،لذا به استناد اصل
اشباعدادهبهتعدادمذکوراکتفاشد.
رو تحلیلنیزبرایموضوعاتيکهتوسط پرسشنامهآغازينفاقدساختارگردآوریشده،
پرسشنامه،درمرحلةبعدیبهيکپرسشنامة

ازفنونتحلیلمحتوااستفادهميشود.اين

ميدهد.اطالعاتدوردومکه
ساختارتبديلميشودکهاساسدوردوم راتشكیل 

دارای 
ماهیت کمّي دارند ،با استفاده از فنون رتبهبندی و درجهبندی تحلیل ميشوند.
(پاشاييزاده)27:5386،

بدينترتیبدردورنخستپرسشنامهاينپژوهش،ديدگاهخبرگاندرخصوصسوالباز
علل و عواملشكلگیری بحرانهای اجتماعي مورد پرسش قرار گرفت که مؤلفههای به
دستآمدهبانظراساتیدوخبرگانتعديلواصالحگرديدکهماحصلاين کارمؤلفههايي
استکهبهشرحجدول5احصاءشدندودردوردومازخبرگانشرکتکنندهدرخواست
شدمیزانتأثیرواهمیتهريکازمؤلفههایبهدستآمدهراارزيابينمايند.
بنابراين روايي آن توسط گروه خبره و برای سنجش پايايي يا قابلیت اعتماد ،ثبات و
سازگاری پرسشنامه،ازمهمترين شاخص سازگاری دروني يعني آزمونآلفای کرونباخ که
مناسببرایپرسشنامهای استکهبه صورتطیف لیكرت طراحي شدهاستفادهشده و

- Chine-referral

1

- Snowball Sampling

2
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ضريب به دست آمده با استفاده از نرمافزار  )%87/3( SPSS22را نشان ميدهد که در
مجموعپرسشنامهازانسجامدرونيمناسبواعتمادپذيریباالييبرخورداراست.
يافته ها
یافتههای توصيفی:

دراينقسمتبهبافتجمعیتشناختيجامعهآماریموردتوجهاستکهبررسيازلحاظ
جنسیتنشانميدهد 75(%82نفر)پاسخدهندگانبهپرسشنامهرامردانو 2(%56نفر)
پاسخدهندگانرازنانتشكیلدادهاند.
بیشترينفراواني مربو به ردهسني  25-77سال برابر با  52(  68%نفر) ميباشد.طبقه
سني 25تا 67سالنیزباتعداد 6نفرمعادل ٪72شرکتکنندگانرابهخوداختصاص
دادهاست.درطبقهسني65سالوباالترنیزتعداد7نفر٪8نمونهآماریرادربرميگیرد.
ازلحاظرتبهعلميشرکتکنندگاننیزبیشترينفراوانيمربو بهرتبهعلمياستادياربا
 ٪82نمونهآماری( 75نفر)است.دررتبهبعدیتعداد 3شرکتکنندهبرابربا ٪57بارتبه
علميدانشیاردراينپرسشنامهشرکتداشتهاند.همچنینتعداد 5نفربارتبهعلمياستاد
٪2فراوانينمونهآماریرابهخوداختصاصدادهاست.
یافتههای استنباطی:

پس از جمعآوری پرسشنامه دور دوم و به منظور آزمون رگرسیون از رو

حداقل

مربعات جزئي 5به عنوان يک جايگزين برای رو های رگرسیون ،بكار گرفته شد .اين
رو

زماني که حجم نمونه کوچک بوده و يا توزيع متغیرها نرمال نباشد و مخصوصاً

زمانيبهجایتأيیدمدل،تأکیدبیشتربراکتشافوپیشبینيميباشد،استفادهاز رويكرد
)(PLSپیشنهادميشود(.امانيوديگران)28:5335،بدينمنظورازنرمافزار SmartPls
3استفادهشد.

- Partial Least Square

1
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 سنجش بار عاملی  :دراين رو ابتداوزنهرنشانگربرروی سازهخودبرآوردمي-شود.سپسباتوجهبهاين وزنمقداريا ارز هرسازهمحاسبهميشودودرنهايت از
اين مقادير برای ايجاد معادالترگرسیوني استفادهميشود.مقادير بارهای عاملي باالتراز
 7/7نشانگر سطح معناداری قوی و همبستگي زياد است .لذا با حذف گويههای مذکور
مقاديربارهایعامليمجددبررسيشدهودرجدول7آوردهشدهاست.
جدول-5ضرايببارعامليعللشور هایشهری
متغیر

عللوعواملاجتماعي

)(S

عللوعواملسیاسي)(P

عللوعواملاقتصادی) (E

گويه

بارعاملي

E1

تبعیض،بيعدالتيونابرابریهایاقتصادی

7/752

E2

کاهشتولیدواشتغالناشيازتعددنهادهایبودجهخوار

7/777

E5

استهایاقتصادیناموفقدولتدرقبالتببیتنرخارز،موسساتمالي
عملكردوسی 
،بیكاریو...

7/736

E6

يشود
يکنندکهبهآنهاظلمشدهوم 
شكافطبقاتيبهگونهایکهافرادیاحساسم 

7/235

E7

فساداقتصادیواداری(رانتهایاقتصادیبهگروهخاص)

7/765

E8

کارخانههاو...

مالباختگانمؤسساتمالي،عدمدريافتحقوقشاغلین
نارضايتي 

7/275

E3

حاملهایانرژیوحذفيارانههادربودجهسال5332
طرحافزايشقیمت 

7/267

P2

فسادسیاسيورابطهساالری

7/872

P3

جدلسیاسيوتأثیرپذيریمردمازالگوهایرفتاریسیاسیون(مناظرههایتلويزيوني)

7/873

P4

سیاهنماييدربحبوحهآشوبهایاقتصادیواجتماعي

7/233

P5

عدمپاسخگوييمناسبنهادهاوسازمانهایمسئولبهخواستهها

7/823

P6

مانوردشمنبرایافزايشنارضايتيهاوفشارازدرون

7/875

P9

ناتوانيدربرآوردنحداقلنیازهایاساسيمردم

7/852

S2

تحوالتناشيازنوگراييهمچون:حاشیهنشیني،مهاجرت،افزايشجمعیت

7/276

S3

وشبكههایاجتماعي

سهولتدرارتبا گیریازطريقفضایمجازی

7/623

S6

جامعهبياعتمادبهتواناييوکارآمدیحكومتومقاومتناشيازآندراجراييشدن
استها
سی 

7/837
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افزايشآگاهيمردمازحكمراني(پیامدوجوددانشگاهآزاداسالميوعملكرد

عللوعواملفرهنگي) (C

S8

شبكههایاجتماعي


لکرده)
 C4احساسناامنيجوانانبهدلیلمحرومیتازمنابعمتعدد(بیكاریجوانانتحصی 

7/238
7/765

C5

ناامیدینسبتبهحلمسائلبهصورتعادی

7/627

C6

فقدانچشماندازوامیدبهبهبوداوضاع

7/273

C1

تغییرسبکزندگيومطالبات

7/637

نتايجحاصلازتحلیلوبررسيضرايببارهایعاملينشانميدهددربینتمامشاخص-
ها،فقطسهشاخصفضایناکافيونامناسببرایفعالیتبخشخصوصي)،(E4=7/72
ضهایجنسیتيومذهبي)،(C2=7/583تحقیرملي)(C3= 7/757دارایبارعاملي
تبعی 
کمتراز 7/3بودهاست.همچنینمقداربارهایعاملي 3شاخص تمرکزفعاالنسیاسي و
جمعیت درشهرتهران ) ،(S1= 7/378عدموجودترسازمجازاتهای قانوني)7/378
=،(S4فسادلجامگسیخته درجامعهوعدمامكانبرخوردبهموقعباآن )،(S5= 7/253
شكلگیری
ناکارآمدی درحقوقشهروندی نظیر آزادی مدني،آزادی بیان )  ،(S7= 7/227
بهمطالباتطبقهمتوسطدرحوزههاييچون:

طبقاتبيهويت)،(C7=7/273بياعتنايي
حجاب ،برگزاری کنسرت ،نگهداری حیوانات خانگي ) ، (C8= 7/287عدم برخورد
شكلگیری شور )7/357
مناسبوبهموقعدستگاههای انتظامي واطالعاتي درشرايط  
(حقوقهای نجومي وپديده آقازادگي))،(P7= 7/278

= ،(P1اشرافیت درمیان مسئولین 
جوّبستهحاکمیتوعدمگرد نخبگان)(P8= 7/335کمتراز7/7است.
 آلفای کرونباخ  :معیار کالسیک برای سنجشپايايي وشاخصارزيابي پايداری درونيمحسوب ميشود.پايداری دروني نشانگرمیزان همبستگي يک سازهوشاخصهای مربو
بهآناست.
جدول-7ضرايبآلفایکرونباخمحاسبهشدهبرایپاياييمتغیرها
Reliability Statistics
متغیر
عللوعواملاقتصادیبحرانهایاجتماعي

تعدادسوال

7/2<Cronbach's Alpha

8

7/286
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عللوعواملسیاسيبحرانهایاجتماعي

3

7/877

عللوعواملاجتماعيبحرانهایاجتماعي

8

7/268

عللوعواملفرهنگيبحرانهایاجتماعي

8

7/255

 -معيار  R Squaresیا ( R2واریانس تبيين شده):

معیارضروریبرایبررسيضرايبتعیین R2مربو بهمتغیرهایمكنوندرونزای (وابسته)
استکهبیانگرتأثیريکمتغیربرونزا(مستقل)بريکمتغیردرونزااست.الزمبهذکراست
مقادير  R2درداخلدايرههای مدلنشاندادهشدهوتنهابرای متغیروابسته R2،محاسبه
ميشود ودر موردمتغیرهای مستقل مقداراين معیار صفراست .اينمعیاردر واقعنشان
ميدهدکهچنددرصدازتغییرات متغیر وابستهتوسطمتغیرهای مستقلتبیین ميشود .سه
مقدار7/33،7/53و7/62رابهعنوانمالکيبرایضعیف،متوسطوقویR2معرفيمي-
کنند.
اعدادواقعبرخطو ،ضريبمسیروارتبا بینمتغیرهایمكنونرانشانميدهد.ضريب
مسیر (ضريب بتا) بیان کنندهوجودرابطهعلي خطي وشدتوجهتاين رابطهبین دو
متغیرمكنوناست.درحقیقت همانضريبرگرسیوندرحالتاستاندارداستکهعددی
بین -5تا 5+استکهاگربرابرباصفرشوند،نشاندهندف نبودرابطهعلّي خطي بین دو
متغیر پنهان است .ضريب مببت نشان دهنده رابطه مستقیم و ضريب منفي نشان دهنده
رابطهمعكوسوضريبصفرنیزنشاندهندهعدموجودرابطهبیندومتغیرميباشد.
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شكل-5ضرايبمسیر R2،رويكردهایپیشگیریوعللشكلگیریبحرانهایاجتماعي

يافته های تحقیقنشاندادعللوعواملسیاسي،اقتصادی،اجتماعيوفرهنگي 36/2از
تغییراتشور هایشهرتهرانراتبیینميکنندومابقيآن(3/3تغییرات)مربو بهساير
مولفههاوعواملياستکهدراينپژوهشبررسينشدهاند.
ارانهها
دربینمؤلفههایعواملاقتصادی،طرحافزايشقیمت حاملهای انرژی وحذفي 
يکنندکهبهآنهاظلم
دربودجهسال5332؛شكافطبقاتيبهگونهایکهافرادیاحساسم 
مالباختگان مؤسسات مالي ،عدم دريافت حقوق
يشود؛ نارضايتي  
شده و م 
(رانتهای اقتصادیبهگروه

شاغلین(خصوصاًدرکارخانهها)و...؛فساداقتصادیواداری
استهای اقتصادی ناموفق دولت درقبال تببیت نرخ ارز ،استمرار
خاص)؛ عملكرد وسی 
سیاست ضد تورمي،موسساتمالي،بیكاری و...؛ کاهش تولید واشتغالناشي ازتعدد
بودجهخوار (زيادی نسبت هزينه اجرايي به عمراني) ،تبعیض ،بي عدالتي و

نهادهای 
نابرابریهایاقتصادی باضرايبعاملي 7/73،7/77،7/76،%27،7/23،7/26و 7/75به
ترتیببیشترينتأثیررادرشور هایشهرتهرانداشتهاند.
بررسي و تحلیل مؤلفههای مربو به عوامل سیاسي نیز نشان ميدهد عدم پاسخگويي
مناسبنهادهاوسازمانهایمسئولبهخواستهها(انباشتنارضايتي)با7/82؛مانوردشمن
برای افزايش نارضايتيها و فشار از درون با 7/87؛ فساد سیاسي و رابطه ساالری7/87؛

اااااااااااااااااامقالهپژوهشي:آسیبشناسيبحرانهایاجتماعيوالزاماتسیاستگذاریامنیتيدرپیشگیریازآن37/

(مناظرههای تلويزيوني) با

جدل سیاسي وتأثیرپذيری مردمازالگوهای رفتاری سیاسیون 
7/87؛ناتواني دربرآوردنحداقلنیازهای اساسي مردم با 7/85وسیاه نمايي دربحبوحه
آشوبهای اقتصادی واجتماعي 7/23بهترتیبمهمترينمؤلفههایمؤثربرشور های
شهرتهرانبودهاست.
ياعتماد به
عواملاجتماعي وتحلیل مؤلفههای مربو بهآنحاکيازآناست که جامعه ب 
استها با
توانايي و کارآمدی حكومت و مقاومت ناشي از آن در برابر اجرايي شدن سی 
7/83؛ تحوالت ناشي از نوگرايي همچون  :حاشیه نشیني ،مهاجرت  ،افزايش تصاعدی
جمعیتشهربا7/27؛افزايش آگاهيمردمازحكمراني(پیامدوجوددانشگاهآزاداسالمي
و عملكرد شبكههای اجتماعي و )...با  7/23و سهولت در ارتبا گیری از طريق فضای
وشبكههای اجتماعي با 7/62بهترتیببیشترينتأثیررابربحرانهای اجتماعي

مجازی 
(شور هایشهری)تهراندارند.
همچنینبررسي وتحلیل مؤلفههای مربو بهعواملفرهنگي نشانميدهد فقدان چشم
اندازوامیدبهبهبوداوضاعبا7/27؛ناامیدینسبتبهحلمسائلبهصورتعادیبا%62؛
تغییر سبکزندگي ومطالبات با%63واحساس ناامني جوانانبهدلیل محرومیت ازمنابع
متعدد(بیكاریجوانانتحصیلکرده)با%76برشور هایشهرتهرانمؤثرند.
از سوی ديگر بررسي مقادير مربو به ضريب مسیرها نشان داد که به ترتیب عوامل
اقتصادیبا37/5درصد،عواملسیاسي37/2درصد،عواملفرهنگي76/3درصدوعوامل
اجتماعي 72/7درصدتغییراتمربو بهشور هایشهریرابهطورمستقیمتبیینمي-
کنند.درواقعسهضريب 7/773،7/677،7/733نیزنشانميدهدکهعواملاجتماعيبه
طور غیر مستقیم و از طريق متغیر میانجي عوامل اقتصادی  33/2درصد ،از طريق متغیر
میانجيعواملسیاسي 63درصدوازطريقمتغیرمیانجيعواملفرهنگي 27/3درصدبر
شور هایشهریتاثیردارد.
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 مقادیر معناداری tبرای بررسي میزان معناداربودنضريب مسیر ،الزماستمقدار  tهرمسیر نیز موردتوجه
قرارگیرد.در صورتي که مقاديرtاز5/36بیشترباشد،بیانگرصحترابطهاست.

شكل-7مقادير t-valuesبرایارزيابيبخشساختاریمدلپژوهش

همانطورکه درشكلفوقمشاهدهميشود،مقدار  tضرايبهريکازمسیرهابیشتراز
5/36استبنابراينمسیرهایپیشبینيشدهعللوعواملاجتماعي–شور هایشهری،
عللوعواملاقتصادی–شور هایشهری،عللوعواملسیاسي–شور هایشهری،
علل و عوامل فرهنگي – شور های شهری ،علل و عوامل اجتماعي – علل و عوامل
اقتصادی،عللوعواملاجتماعي– عللوعواملسیاسيوعللوعواملاجتماعي–
عللوعواملفرهنگيدرسطحاطمینان%33معنادارند.
جدول-3نتايجآزمونروابطمیانمتغیرهایمكنونپژوهش
ضريبمسیر

T Statistics

P Values

مسیر
عللوعواملاجتماعي>-بحرانهایاجتماعي

7/727

7/63

7/773

عللوعواملاقتصادی>-بحرانهایاجتماعي

7/375

3/728

7/777

عللوعواملفرهنگي>-بحرانهایاجتماعي

7/763

7/738

7/736

عللوعواملسیاسي>-بحرانهایاجتماعي

7/372

7/285

7/776

عللوعواملاجتماعي>-عللوعواملاقتصادی

7/733

3/723

7/777
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عللوعواملاجتماعي>-عللوعواملسیاسي

7/677

3/285

7/775

عللوعواملاجتماعي>-عللوعواملفرهنگي

7/773

3/72

7/777

نتیجهگیری
غدغههای اصلي جوامع در حال گذار
معضلها و د 

بحرانها و شور ها شهری يكي از 

است.درواقعباگستردهشدنشهرنشینى وافزايشسطحانتظاراتوشتابگرفتنآنو
فاصله

بهوجودآمدن 

برآوردهنشدننیازهایشهروندیوناکاميدردستیابيبهاهداف ،
بین  انتظاراتمشروعافرادوآنچهدرجامعهبرایتحققچنینانتظاراتي وجود
نامطلوب  

دارد ،موجب بروز رفتارهای نابهنجار ميشود و به آشوب و اغتشا

ميانجامد و از

وزرفتارهاىخشونتآمیزويا

وجهمشخصهامنیتىشدنبحرانهاىاجتماعىبر

آنجاييکه
دولتها را به سمت کنترل عامل ناامنیتساز با
مىباشد  ،
استفاده از ابزارهاى خشونتزا  
وانین کیفرى ،تقويت کارکردهاى پلیسى-
اعمال ق 
تشديد  

تمسک به رفتارهايى همچون 
امنیتىمىکشاند.

ازمسايلومشكالتسیاسي،فرهنگيو
فارغ 
نگاهمجردبهبحرانهایاجتماعي 

حالآنكه
وگرهزدن بحرانهایاجتماعي به

به آن 
اقتصادی واتخاذرويكرد صرفسیاسي وامنیتي  
ها بهنظر
آن 
ت 
موجود شیوه درستوصحیحي دربررسي ومديري 

سرنوشتنظامسیاسي 
بحراناجتماعىمولودمسائلومشكالتگوناگونىاستکهشناخت

هر
نميرسد.چراکه 
هاىآنهاازقدمهاىاولیهدرمديريتبحرانخواهدبود .درواقعشناسايي


ابعادوويژگى
ل
ام شور هايي که به دالي 
تواند در پیشگیری و کنترل بهنگ 
کننده مي 
متغیرهای تهديد  
يآيند،
مشكالتاقتصادی،اعتراضاتسیاسيومحرومیتهایمتعددومتفاوتبهوجودم 

باشد.
تاحدزيادیمؤثرومفید 
ی بالقوه و
ييها 
بديهي است نهادهای حكومتي ،به دلیل برخورداری از امكانات و توانا 
بالفعل ،ايفاگر نقش محوری و اساسي در مديريت و مهار بحرانهای اجتماعي هستند و
دولتبهعنواننمايندهقانونيملتوجامعهميبايستمسئولیتتأمینامنیتومقابلهبا
ناآرامي هایاجتماعيرادرقالبوظايفقانونياعمازايجابيوسلبيبهنهادهاوسازمان-
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مهاربحرانهای اجتماعي بهنهادو سازماني

ی مسئولیت 
هایمختلفبسپارد ،اماواگذار 
خاص ،بدون توجه به علل و عوامل بروز و ظهور بحرانهای اجتماعي ،نميتواند زمینة
الزمبرایانجامسیاستگذاریامنیتيوتأمینامنیتمطلوبرافراهمسازد.
هایاجتماعي مشخص

درمجموعبانگاهيبهسیرسیاستگذاریراجعبهمديريتبحران
يگر ددباوجودآنكهپیشگیریازوقوعبحراندرقالبپیشگیریاجتماعي،برمقابلهبا
م
وقايع،مقدموکمهزينهتراست،امااقداماتيکهدرحالحاضرباعنوانتأمینامنیتبه
منظورپیشگیریازبحرانهایاجتماعيبهعملميآيد،بهصورتعمدهاقداماتسلبيو
مقابلهایدرکاهشجرايموناهنجاریهایاجتماعيبودهوبعدسلبيومقابلهایآننسبت
بهسايرابعادايجابيازقبیلپیشگیری،ارائهخدماتاجتماعي،رعايتحقوقشهروندیو
تعاملنهادهاوانتظامملي،تفوقوبرتریدارد.
پیشنهاد

 تأمیننیازهای اولیه جامعه وفراهم آوردن بسترهای الزم برای رشد و توسعه جامعه،خودبهخودبخشيازنیازهایامنیتيجامعهرا برطرفميسازديازمینههایشكلگیریو
بروزتهديداتامنیتيراازبینميبرد.درواقع توجهبهرفعنیازهایجامعهدرحوزههای
گوناگونغیرامنیتي،عمالًبدونايجادحساسیتبهرفعنیازهایامنیتيجامعهمنجرشدهو
هزينههایدولترادرجامعهبرایبرقراریامنیتکاهشميدهد.
  پیدايش توقعاتوباالرفتنانتظاراتبدوندرنظرگرفتنامكاناتدولتنیزازعللبروز شور های شهری است .بنابراين با ايجاد تعادل بین خواستهها و داشتهها توسط
نهادهایتعلیميواجتماعيميتوانفعالیتهاييرادرقالبتربیتامنیتيجامعهانجامداد
کهافكارعموميراازموضوعاتنامشروعوياناممكندورسازند.
يكيازکارکردهای اصليرسانههایداخليهماناپاسخگوييبهنیازهای تفريحيجامعهواقعبینانهتر،
واوقاتفراغتعمومياست،اينرسانهميتواندباتهیهوپخشگزار های 
يهای عمومي وبهبودرابطهمردمبانظام
ضمنترمیم رابطهخودبامردم،بهارتقای آگاه 
رسانههایبیگانهومعاندرابهعنوانمرجع
نیز کمککند ومانعازآنميشود کهمردم 
رسانهایوسرگرميخودانتخابکنند.
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 بر اساس نتايج اين پژوهش ،يكي از علل و عوامل عمده ايجاد بحرانهای اجتماعيتحوالت ناشي از نوگرايي همچون :حاشیهنشیني ،مهاجرت ،افزايش تصاعدی جمعیت
شهری است؛ به طوری که  روند تحوالت تهران در چند دهة اخیر به گونهای بوده که
زمینههایناپايداریامنیتيرادراينشهرفراهمآورده است.يكيازراهكارهایمببتدر
اين زمینه ،سرمايهگذاری در مبدأ ميباشد تا مهاجرت به کالنشهر تهران تنظیم و کنترل
گردد.
براساسنتايجتحقیقوجودفساد ،چهدرکلیت نظامسیاسي واقتصادیوچهدرنظاماداریآن،موجبکاهشاعتباراجتماعيوحیبیتآن،ازدسترفتناعتمادواحتراممردم
نسبتبهنهادهاودستگاههایحكومتي ميشود کهنتیجهایجز نارضايتي جامعهدرپي
نخواهد داشت .از اين رو يكى از سیاستهای بهینة پیشگیری از بحرانهای اجتماعي،
نگاهىجامع،فرابخشىوراهبردىبراىصیانت از «سرمايه اجتماعى»در ساختار امنیتي
است.درا ينراستاگستر حسابرسيشفافوانتشارودرمعرضقضاوتهمگانقرار
دادنعملكرددولتازاهمیتويژهایبرخورداراست.
 مهارمؤلفههایبحرانزابهعنوانيكيازحوزههایچالشدرامنیتداخلي،بهرويهوتصويبقوانینفرابخشيبامديريتپیشرويدادینیازدارد.اين روند وجوديک نهاد و يا
ي« راکه باارادهراسخبه مسئله
ی اجتماع 
بحرانها 

تشكیالتينظیر«شورای ملي پیشگیری
يکهازنظرکمي وکیفي به
شناسيدر امور امنیتي بپردازدو مطالباتوانتظاراتاجتماع 
دهاندراشناسايي ،تجمیع واولويتبندی نمايدودربارف اينكه چه قسمتي
يرسی 
مرزبحران 
از مسئلهو ازکجا برای حل آن بايد اقدام کرد ،تصمیم گرفته خواهد شد.
منابع فارسي :
-

ابطحي،حسین؛ياوریبافقي،امیرحسین؛اسماعیلي،احمدرضا(زمستان")5337طراحيمدلپیشنگریبحران

های اجتماعي بهمنظورپیشگیری ازآنهاتوسطناجا" فصلنامهنظموامنیت انتظامي ،شماره(.56صص  5تا
)32
-

احمدوند،عليمحمد؛اشراق،حمیدرضا؛ کريميخوزاني،علي (بهار " )5335مديريت بحران های اجتماعي
(اعتصاب،تظاهراتاعتراضآمیز و)...بارويكرد پلیس جامعهمحور" توسعهانساني پلیس ،شماره(،27صص
553تا)578
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-

حقوقاساسي

هایکلينظامدر

اسماعیلي،محسن؛طحاننظیف،هادی("،)5382تحلیلماهیتنهادسیاست

اسالميوحقوق،شماره(.78ازصفحه28تا)577

معارف

،مجله

جمهوریاسالميايران"

-

اسماعیلي ،محسن؛بااليي ،حمید ( " )5332الگوی راهبردی تممين امنيت ملی در سياست های کلی نﻈام
جمهوری اسالمی ایران" فصلنامهآفاقامنیت،شماره(.72ازصفحه7تا)38

-

افتخاری،اصغر (پائیز " )5383مرزهای گفتماني نظريه اسالمي امنیت" فصلنامه مطالعات راهبردی ،سال
هفتم،شمارهسوم(،صص277تا)277

-

افروغ ،عماد(بهارو تابستان ")5323ابعادداخليو منطقهایامنیت مليايران :شورشهایشهریو امنیت
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