
 

 

 
 

 اجتماعي هایپدیده شدنامنیتي و اجتماعي هاینابرابریمقاله پژوهشي: 
 

2یونس عابدی ، 1مقدماسماعیل احمدی   
 

 12/28/99پذیرش مقاله:                                                                       82/28/99دریافت مقاله: 

  چكیده
 از بسایاری  ذها   كا   اسات  موضاوعي  هاا،  پدیده شدن امنیتي در دخیل عناصر و امنیت چیستي از سؤال
 دارای و بشار  نیازهای تری  اساسي از امنیت تأمی . است كرده مشغول خود ب  را امنیتي مسائل نظران صاحب
 بار  ماؤرر  عوامال  ازجملا  . هست ها حكومت و سیاسي های نظام توسع  و رشد و شكوفایي با عمیق پیوندی
 تغییارات  دساتوو   را اجتمااعي  مساائل  شدت ب  ك  است جامع  در موجود اجتماعي هاینابرابری امنیت،
 یاا  سیاساي  های بحران صورت ب  سرعت، ب  توانندمي نشدن حل صورت در اجتماعي مسائل. نمایدمي امنیتي
 بسیاری اجتماعي های هزین  و دهند، قرار تهدید مورد را اجتماعي نظام یک تمامیت و داده شكل تغییر امنیتي

 آناان،  روزمره زندگي در اختالل شهروندان، بی  در ناامني احساس نظیر مواردی نمایند، ایجاد جامع  برای را
 در اعتمااد  كااهش  آمیز، خشونت رفتارهای و تواصم افزایش جامع ، شدن قطبي و اجتماعي انسجام تضعیف

 هاد   هستند، اجتماعي مسائل شدنيامنیتا اجتماعي های هزین  مهمتری  ازجمل ... و اجتماعي بازیگران بی 
 ناو  . است اجتماعي هایپدیده شدنامنیتي بر اجتماعي هاینابرابری تأریر میزان بررسي پژوهش ای  انجام از

 میاداني  و اسانادی  صاورت  با   نیز تحقیق هایداده و  تحلیلي -توصیفي رو  ب  و كاربردی -توسع  تحقیق
 مشاتر   وجاوه  از چارچوب، ب  یابي دست برای است بوده آمیوت  نیز ان وتحلیل تجزی  رو  و آوری جمع
 اندیشامندان  با مصاحب  و شناختي،جامع  و شناختيروان نظریات امنیتي، مكاتب باالدستي، اسناد دیني، منابع

 شادن امنیتاي  بار  مساتقیم  تاأریر  اجتماعي های نابرابری ك  هددمي نشان تحقیق هاییافت  آمد عمل ب  استفاده
 .دارند اجتماعي های پدیده

 شدنامنیتی از پیشگیری شدن، امنیتی امنیت، اجتماعی، پدیدهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 
بنیادی  و پایدار است ك  برآورده شدن سایر نیازهای جمعي، ب  وجود آن بستگي دارد. نیاز امنیت 

در زندگي جمعي تا حدی است ك  برخي متفكران اجتماعي در تعاریف « امنیت»اهمیت وجود 

اند و وجود آن را ضام  بقاء و  كار گرفت  ب « سالمتي»را متراد  با مفهوم « امنیت»خود كلم  

 (12111421،)هابز تایرپاسد وایي اربنایز زیاانی منیتا ب  زنیا اند.پایداری جامع  سالم پنداشت 

های ایجاد یا تشدید ناامني های گوناگون زمین های اجتماعي در سطوح موتلف و ب  شكلنابرابری

ها اجتماعي و و از طرق تشدید تعارضات و كشمكش كنند نوست در سطح كالنرا فراهم مي

های  خشونت ها وهای محروم، ك  از طریق وقو  طغیانهای برخوردار و گروهسیاسي در بی  گروه

جویي، سرقت، تواند با ایجاد انتقامگردد و در سطح خرد ميوسیع اجتماعي و سیاسي نمایان مي

 یا ملي مرزهای از خارج ایپدیده امنیت دهندة كاهش عواملجنایات و... موجب تشدید گردد. 

 سیاسي، هاینظام سازوكار در و جوامع درون در باید را امنیت عدم ایجاد عوامل بلك  نیست، جوامع

 بهداشتي، اقتصادی، فضای ك  عاملي هر بنابرای  .كرد جستجو فرهنگي و اجتماعي اقتصادی،

 مسائل ساز زمین  تواند مي كند؛ تهدید را شهروندان ارتباطي و فردی غذایي، سیاسي، ،محیطي زیست

 میزان هرچ (. 1211 2002)پاسیون،  دهد قرار مواطره معرض در را امنیت ك  باشد هایي مشكل و

 و افزایش اجتماعي های آسیب و جنایت جرم، نرخ آن موازات ب  باشد بیشتر جامع  یک نابرابری

 جامع  در نابرابری پیامدهای از یكي ك  گرفت نتیج  توان مي بنابرای یابد،  مي كاهش امنیت ضریب

 و اقتصادی فرهنگي، اجتماعي، های نابساماني موجب جامع ، در نابرابری وجود. است امنیت كاهش

 فرار جمعیتي، ساختار خوردن هم ب  و مهاجرت ،نشیني حاشی  بیكاری، ازجمل  زیادی سیاسي

 انسجام كاهش كاری، تعهد و اخالقي وجدان كاهش مشاركت، كاهش اعتماد، كاهش مغزها،

 (112 2004یكپارچگي ملي خواهد شد. )شنكر و شاه،  و وحدت كاهش اجتماعي،

 شود عنوان یكي از ابعاد ناامني مي ب  اجتماعي های آسیب و جرائم افزایش باعث نابرابری افزایش

 ق،الط اعتیاد، و الكلیسم افزایش دولت، سیاسي مشروعیت تضعیف دموكراسي، رفت  سؤال زیر

 و رشوه ،و اداری مالي فساد سرقت، فحشاء، گری،تكدی خیاباني، كودكان پرخاشگری، و خشونت

 (.1201 1422)صدیق سروستاني ددار پي در جامع  در را ...و ارتشاء

پیش ای  از یكي ك  دارد وجود هایي شرط پیش جامع  در امنیت وقو  برای گفت توان مي بنابرای 

 ببرد بی  از را امنیتي تهدیدهای بوواهد ك  اجتماعي نظام هر .است جامع  در برابری وجود ،ها شرط

 از مانع ها آن رضایت جلب با تا كند، ایجاد جامع  در شهروندان برای را برابری های فرصت باید
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 از حاضر حال در امنیت و نابرابری .نماید تضمی  را امنیت و شده اجتماعي های نابساماني بروز

 (. 13 1413شوند )گودرزی ،سعید و همكاران، مي محسوب كشور مهم مسائل

ها موجود جوامع امروزی، شكا  پیشین  امنیتي كشور و منطق ، پیچیدگيك  مسئل  اصلي آن است 

شدن و.... دلیلي است ك  ایجاد مطالبات جدید و وقو   ها و انتظارات، جهانيبی  توانمندی

بایستي اقدامات پیشگیران  مبتني بر مطالعات علمي در  لذانماید. نیتي را محتمل ميرویدادهای ام

شدن موضوعات اجتماعي را در دستور كار قرار داد. زیرا، در جهت مدیریت و مقابل  با امنیتي

توجهي ب  ای  مهم، كاركرد دولت و حاكمیت ب  سمت چالش و تهدید انسجام، صورت بي

های اجتماعي و تولید نارضایتي عمومي، شاهد پیش رفت  و با بروز گسل تضعیف مشاركت مردمي

ای  های امنیتي خواهیم بود ب  همی  جهت گیری ناآراميهای سیاسي و متعاقب آن شكلتولید تنش

های شدن پدیدهامنیتىرر بر ؤمهای اجتماعي های نابرابری شناسایي شاخص تحقیق با هد 

شدن امنیتى های اجتماعي وارتباط نابرابری»پاسخ سؤال آن، با عنوان  دستیابي ب  اجتماعي و برای

 .انجام یافت« اسالمي ایران ب  چ  میزان است؟ های اجتماعي در جمهوریپدیده

 مباني نظری

 پیشینه شناسي

های سیاسي و شدن پدیدهبا عنوان مطالع  فرایند امنیتي در طرح تحقیقاتي (1411) امیریعبدالرضا 

 وندشميظاهر  موتلف اشكال پویا در ماهیت دلیل ب  بحرانهااجتماعي در ایران نتیج  گیری نمود 

 ای  .سازندميروبرو  تصمیمگیری حوزه در برانگیز چالش گزین های طیفيازبا را  جامع  مدیران و

 ختم امنیتي بحرانهای ب  سیاسي بحرانهای از پس و اجتماعي آغاز بحرانهای از اغلب بحرانها

های اجتماعي، عوامل و ناآرامي در رسال  دكتری با عنوان (1411) اهلل گودرزی. آیت.ميشوند

بروز احساس نارضایتي  های اجتماعيتری  عوامل تأریرگذار بر ناآراميمهم ، عنوان نمودفرایند آن

  .باشدبعد اقتصادی، سیاسي و فرهنگي مي جمعي در

 بررسي عوامل اقتصادی مؤرر بر امنیت اجتماعيي با عنوان در تحقیق (1410) دیگران شهبازی و

ورم باعث افزایش نرخ جرائم گردیده ت وی، بیكاری درآمدافزایش شكا   نتیج  گیری نمودند

امنیت اجتماعي  است و در نتیج  از امنیت اجتماعي كاست  شده است ب  سو  دیگر بی  نابرابری و

 رابط  معكوس وجود داشت  است.

های ای بر امنیت عیني استانهای منطق بررسي تأریر نابرابری ب  (1412) درزی و همكارانسعید گو

دار وجود دارد  ای با متغیر امنیت رابط  معنيبی  متغیر نابرابری منطق  نداعالم نموداقدام و  ،كشور
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های موجود است و ای  نابرابری بیشتری   ها ناشي از نابرابریو متغییر اصلي امنیت عیني در استان 

 تأریر را ب  ترتیب بر روی ابعاد فرهنگي، اجتماعي و اقتصادی امنیت عیني داشت  است. 

 اظهار یا خیر؟ شود ميمنجر ب  افزایش جرم  درآمدیآیا نابرابری  در تحقیق خود با عنوان (2002برا )

، میزان ز ضریب جیني درصد افراد فقیر، درصد افراد پردرآمدي اعنوان تابع نرخ جرم ب  داشت

 باشد.جمعیت، تراكم جمعیت، درصد جمعیت جوان، نرخ بیكاری مي

 مفهوم شناسي 

 ك  هایي جایگاه یا افراد میان های تفاوت ب  كلي معنای ب  اجتماعي نابرابری: اجتماعي نابرابری

(. 30-1385141 زاهدی،) اشاره دارد اند كرده اشغال را آن افراد و شده تعریف اجتماعي صورت ب 

 ،ها فرصت حقوق، ویژه ب  افراد زندگي نحوةكند  مي شارها اجتماعي موقعیت یا جایگاه تفاوت ای 

 گرب،) دارد تأریر برخوردارند، ياجتماع نابرابری كردن عملیاتي برای آن از ك  امتیازاتي و ها پادا 

های اجتماعي از موضوعاتي چون نابرابری قدرت، جنسیتي،  (. برای تبیی  نابرابری1370110

شود برای نابرابری  برخوردی در مناطق موتلف شهری و روستایي، تحصیل، بهداشت و... اشاره مي

های فرهنگي برای تمام  شهروندان است ) الیاسي،  فرهنگي توزیع ناعادالن  امكانات و فرصت

142213 .) 

های ها و پادا مزایای اجتماعي، فرصت توزیع نابرابرب  معنای  ياجتماعانسداد : نسداد اجتماعيا

رروت بر تمام یا بیشتر منابع قدرت و  ای اند ای ك  عدهاجتماعي در یک جامع  است ب  گون 

یكي از  انسداد اجتماعي .ای ندارنداكثریت افراد جامع  چنی  دسترسي ،دسترسي داشت  و در مقابل

ر و های بروز فقتری  موانع رشد فردی و اجتماعي شهروندان بوده و ضم  مهیا نمودن زمین مهم

محرومیت در جهت ایجاد ساختار نابرابر حركت نموده و موجبات تشدید نابرابری را در جامع  

 .(1413)تاج الدیني1 2سازدفراهم مي

 حاشیه نشیني

 و آمیزانباشت تعارض و شهری ناهمگون رشد محصول ك  بزرگ شهرهای پیرامون مناطق -

  باشدمي سنتي - خانوادگي ارتباطات انهدام و روستایي بیكاری و سرمای  زایتنش

 و اقتصاد از بیمارگون  فضایي بازتاب ك  شهری نامتعار  و غیررسمي زندگي فضاهای -

 در اقتصادی -اجتماعي عدالتیهایيب معلول و ایمنطق   -فضایي ریزیبرنام  و ضعیف مدیریت

 .(1412111همتي، ) است محلي و استاني - ملي سطوح

 از موتلف هایشكل در فقر" ك  است داشت  بیان فقر توصیف در متحد ملل سازمان: فقرو بیكاری

 آن؛ از ناشي میر و مرگ و بیماری تغذی ؛ سوء و گرسنگي پایدار؛ معیشت برای درآمد كمبود قبیل

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/17353/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86
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 ب  را خود همچنی  پدیده ای  د.كنمي پیدا نمود اجتماعي تبعیض و محرومیت ناامني؛ خانماني؛بي

 و اجتماعي فرهنگي، هایعرص  در گیریتصمیم فرایندهای در مشاركت برای توانایي عدم شكل

 نشدن، درمان و بودن بیمار لباس، و سرپناه نداشت  فقر، جهاني بانک نظر از  ."دهدمي نشان مدني

(. بیكاری ب  141211های اقتصادی،)مركز تحقیقات و بررسي است نرفت  مدرس  و بودن بیسواد

وجود توان انجام كار و تال  در جعت یافت  شغل امكان اشتغال فراهم  معني آن است ك  با

 (1نیست)همان،

یافت ، مبهم، نارسا، و از نظر ماهیتي، جدال برانگیز، و  طوركلي مفهومي غیر توسع  امنیت، ب  :امنیت 

. امنیت ب  لحاظ مفهومي، (132 1420)تاجیک، باشد يماز لحاظ شوصیتي، متبای  و متناقض 

رو، ارائ  تعریف كامل آن، مستلزم بررسي و تحقیق در خصوص ی متغیر دارد از همی ا چهره

. اگر در تعاریف ارائ  شده از (122 1421مفاهیم كلیدی چون قدرت، تهدید و اتحاد است )ماندل، 

حفظ وجود »توان چنی  برداشت نمود ك  نقط  مشتر  در تمام تعاریف، بر امنیت دقت شود مي

تری  حفظ ذات و صیانت نفس از اساسي»توان امنیت را باشد. ب  عبارت دیگر ميز ميمتمرك« خود

 های حفظ دی ، باورها و ارز »،«حفظ جان مردم»دانست. « خطرات

« حفظ استقالل و حاكمیت كشور»و « حفظ نظام اقتصادی سیاسي»، «حفظ تمامیت ارضي»، «مردم

 (.1122 1422اند )مرادیان،نموده خالص 

ها و یا موضوعات از وضعیت عادی ب  وضعیت شدن ب  معنای خروج پدیدهامنیتي: شدنامنیتي

های عمومي و های عادی یا سیاستها از حوزه سیاستباشد یعني، خارج شدن پدیدهالعاده ميفوق

 معرفي از تواندمي و ندارد حقیقي تهدید وجود ب  ربطي الزاماًك   ،ها ب  حوزه امنیتيوارد شدن آن

 (. 13851331خاني،)عبدال  گیرد. نشاًت تهدید عنوان موضو  ب  آن

 های عمومي امنیتي شدن مسائل اجتماعي نشانه

 ها و نهادهای امنیتي بحران را احساس كرده و ب  آن برچسب امنیتي بزنند.الف( سازمان

 آمیز تشدید گردد. ب( تواصم و بروز رفتارهای خشونت

 كنند. مؤرر در بحران تغییر كیفي پیداج( روابط بازیگران 

 ها آن را بحران امنیتي بدانند.های مشوصي از جامع  و رسان د( گروه

 عنوان یک بازیگر مؤرر در آن ظاهر شوند. نهادهای امنیتي انتظامي ب  ها وه( سازمان

 جامع  گردد. و( موجب افزایش ترس و ناامني در بی  بازیگران و

 بیني شده و نظام كنترلي رو ب  ضعف گذارند. پیش غیرقابلشدت  ز( آینده ب 
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 ح( انسجام اجتماعي تضعیف و جامع  ب  سمت قطبي شدن پیش برود. 

ها را در نظر ها فرضیافت  و در تعامالت خود بدتری  شدت كاهش ط( اعتماد در بی  بازیگران ب 

 گیرند.مي

 شود. ه ميی( در زندگي عادی و روزمره اخالل چشمگیری مشاهد

 رج از عر  معمول سیاسي مطرح شود.های خا ( در مدیریت بحران توسل ب  شیوه

گان  باال  های یازدهپي بردن ب  ای  نكت  ك  یک بحران اجتماعي مشوص، چ  موقع واجد ویژگي

گردد ب  عوامل متعددی مانند نو  بحران، بازیگران مؤرر در بحران، میزان جدی بودن تهدیدات، مي

های مدیریت آمیز، رو منطق  و بافت جغرافیایي محل وقو  بحران، میزان برخوردهای خشونت

بحران، تعدد و تنو  مسائل چالش برانگیز، متغیر ساختاری و باالخره سطح تالطم محیط بستگي 

شدن بحران اجتماعي نقش توانند در امنیتيدارد. ای  عوامل ب  تنهایي و در تركیب با یكدیگر مي

 ( 1223 1411همي را ایفاء نمایند. )امیری، م

ساز در تال  در ای  حالت، بازیگران امنیتي :موضوع دادن قرار کار دستور در: روند امنیتي شدن 

گیرندگان را از وجود یک تهدید جدی و فوری سازی، تصمیمهستند ك  از طریق قدرت عبارت

 آگاه نمایند.

 ب  واسط  آنشدن تالشي است ك  گون  امنیتيهد  از ای  دهی به اقدامات آینده:مشروعیت

صورت از طر  ارزیابان مشروعیت تصمیم گیرنده اقدامات آتي خود را توجی  نماید در غیر ای  

 سیاسي، نامشرو  شناخت  خواهد شد. 

ل شدن، ایجاد بازدارندگي و ترس برای طر  مقابای  گون  امنیتي هد  برای ایجاد بازدارندگی:.

شود وضعیتي ب  وجود آید ك  ب  واسط   باشد، ك  با تهدید محور نشان دادن آن واحد، سعي ميمي

شدن آن موضو  و ایجاد نظارت شدید و فشار افكار عمومي، ب  منظور جلوگیری از برجست  

 های بیشتر واحد مذكور از اقدام خود منصر  شده و در یک وضعیت خنثي قرار گیرد.هزین 

هد ، مشروعیت دادن  دادن به اقدامات گذشته یا تولید مجدد یك وضعیت امنیتی: مشروعیت

ساز در تال  است ساز است. در ای  وضعیت بازیگر امنیتب  اقدامات گذشت  بازیگر امنیتي

اقدامات گذشت  خود را نزد مواطبان متقاعدكننده جلوه دهد زیرا پیش از آن ك  رفع تهدیدات دیر 

 رطر  كرده است. ها را بشود آن

خواست  شده از طر  بازیگر را  هد  ای  نكت  است ك  مواطب اقدامات و تصمیمات کنترل:

 (.12-111 1411اند را انجام ندهند )امیری،انجام داده و اقداماتي ك  ممنو  تلقي شده



 

411  
 اجتماعي های پدیده شدن امنیتي و اجتماعي های نابرابری

 

 هاها و شاخص های  در شناسایي مؤلفه برخي از ویژگي

 

 ها ویژگي عنوان

منابع دیني
 

قرآن
 

كریم
 (143-تأمی  امنیت و رفاه عمومي )بقره، آی  (2-آرامش عمومي )قریش، آی  

آمیز با سایر ادیان عدم تبعیض نژادی، قومي، طبقاتي، قشرگرائي، انجام زندگي مسالمت

 (111روی و خشونت )بقره، آی  پرهیز از زیاده (1حجرات، آی   -33عنكبوت، آی  ) الهي

ت 
ضر

ح

رسول
 

اكرم
 (

ص(
 

 (21الفصاح ، امنیت مالي و جاني )نهج (21 سالمتي و عافیت )مجلسي، جلد

 (22اشتغال )بحاراالنوار، ج 

ت
ضر

ح
 

علي
 

(
) 

 احساس امنیت )غرورالحكم( 

 (323-البالغ ایمان ب  خداوند منبع امنیت است )نهج

 (ومیل و تجاوز ب  حقوق مردم، تساوی )همان عدالتي، حیف، بيعدل و انصا 

ب
امامی  انقال

 

امام خمیني )ره(
 (12( فرهنگ و هویت )صحیف  نور ج 11های اجتماعي )صحیف  نور ج ناهنجاری 

 ( 12جلوگیری از تضییع حقوق مردم با سرپو  و ظاهرسازی قانون، )صحیف  نور ج 

 (2صحیف  نور ج ) مشاركت مردمي (1وحدت ملي )صحیف  نور ج 

پاسوگویي ب  مطالبات مردمي و نمایش كارآمدی )صحیف  های فساد و از بی  بردن زمین 

 (4نور ج 

امام خامن 
ی
ا

 

 (20/3/20عدم استفاده از خشونت، جذب حداكثری و دفع حداقلي )

 ( 3/3/20ارتقاء علمي و اقتصادی )

 (2/10/21مبارزه با فقر، فساد، تبعیض، رسیدگي ب  معیشت عمومي )

 (21/3/24وكار ) كسبرفاه اجتماعي و اقتصادی، اشتغال و 

های رعایت طبقات ضعیف و محروم، بیكاری و عدم اشتغال، رواج مواد مودر، سیاست

و آداب و سنت، آموز ، وحدت و اتحاد  طلبان ، رعایت حقوق مردم، اقوام، ادیانجاه

 (12/2/22رساني )مردمي، نقش مطبوعات در اطال 
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اسناد باال دستي

 

قانون اساسي
 

 اصل -ها سبب امتیاز نوواهد شد حقوق مساوی، رنگ، نژاد، زبان و مانند ای برخورداری از 

11 

وجود حمایت قانوني و برخوردار از هم  حقوق انساني، سیاسي، اقتصادی، اجتماعي و 

 20 اصل -فرهنگي

برخورداری از تأمی  اجتماعي ازنظر بازنشستگي، بیكاری، پیری، از كار افتادگي، 

ماندگي، حوادث و سوانح و نیاز ب  خدمات بهداشتي و درماني و   سرپرستي، در راه بي

 21اصل  -صورت بیم  های پزشكي ب  مراقبت

 40اصل  -تحصیل رایگان تاپایان متوسط و گستر  تحصیالت عالي

  41 اصل -حق داشت  مسك  مناسب

سند چشم
 

انداز
 

مند از امنیت اجتماعي،  بهرهها و  حفظ كرامت، حقوق انسانیافت ، عدالت اجتماعي،  توسع 

برخوردار از سالمت، رفاه، امنیت غذایي، تأمی  اجتماعي،  از امنیت؛ قضایي و برخوردار

های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، فاصل  گرفت  از فقر، فساد،  فرصت

مفتور ب  ایراني مند از محیط زیست مطلوب باشد؛ برخوردار از روحی  تعاون،  تبعیض و بهره

 بودن، میل ب  اشتغال كامل و پویایي اجتماعي؛

برنام  چهارم
های برابر، ایجاد نظام جامع تأمی   ایجاد فرصت تال  در جهت تحقق عدالت اجتماعي و  

اجتماعي برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر، تقویت هویت ملي 

 جوانان، تقویت امنیت و اقتدار ملي با تأكید بر رشد علمي و فناوری، 

برنام  پنجم
سامان بوشي مناطق ، ،های اجتماعيازدواج، مسك  و آسیبهای شغلي، رفع دغدغ   

های فرهنگي و مقابل  با ناهنجاری، های عمومي پیشگیری و كنترل ناهنجاری ،نشی حاشی 

 ،اجتماعي

برنام  ششم
 

المللي فضای  حضور مؤرر و هدفمند در تعامالت بی  ،محتوا در فضای مجازی ی توسع 

 ور،تأمی  اجتماعي كش ی الی  شفا ، كارآمد و چند یكپارچ ،استقرار نظام جامع،  ،مجازی

، های تأمی  اجتماعي اصالح ساختار بیم ؛ ارتقاء كیفیت و تماعيجتأمی  ا ه ورفا

بوشي  ، سامانتقویت نهاد خانواده و جایگاه زن ،بدني و ورز  همگاني تربیت ی توسع 

توج  ویژه ب  توسع  و تجلي نشی ، حمایت مادی و معنوی از هنرمندان،  حاشی  مناطق

 اقتصادی، سیاسي، ساختارهای در ایراني –های هویت اسالمي  مفاهیم، نمادها و شاخص

 كشور؛ فرهنگي و اجتماعي
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ب امنیتي
مكات

 
 گرایان= نابرابری و نامتقارن بودن قدرت.واقع

 باشد گرایان= عدم مساوات اقتصادی مي نو واقع

 انگاران= عدم وجود هویت مشتر  سازه

 كپنهاگ= اجتما  بدون هویت

 مكتب انتقادی= تضاد طبقاتي و نبود ساختار مناسب

 در  صحیح از وضعیت معمای امنیت= نبود شفافیت مناسب و

 های هویتيشناختي= ضعف در تداوم سازهامنیت هستي

از منظر روان
شناختي

 و انگیزه پرخاشگران  انسجام جمعي، هد  مشتر = همگرایي جمعي 

 رواج هنجارهای جدید، هنجارشكني =هنجار نو خواست 

 گمنامي، پوش مسئولیت، سرایت، عضویت در گروه، برانگیوتگي =فردیت زدایي

 ومیتراحساس مح =محرومیت نسبي پرخاشگری – اكامين

 شناختي  های سیاسي و تعارضات روان كنش روان تحلیل گری= وجود محرومیت اقتصادی، اجتماعي،

 آمیزمحیط انحرا  -رو نشیني با افراد كج جواری و هم = همپیوند افتراقي

از منظر جامع 
 

شناختي
 

شكست و عدم فرصت مناسب و كاافي بارای دساتیابي با  اهادا  مقباول و پساندیده         =پاره گروه بزهكار

 و محرومیت اجتماعي

 و مقایس  اجتماعي و اقتصادی تضاد منافع =تضاد طبقاتي

 بروز گسستگي تعلق فرد ب  جامع  در ارر عدم كنترل اجتماعي =كنترل اجتماعي

 باشد مشروعیت حكومت فاقد ك  ای جامع  وجود معارضی  دارای مشروعیت در =اعتراض جمعي

سازماني اجتمااعي، تزلازل در هنجارهاا،    سازماني اجتماعي= عدم تعادل ساختاری، سوء یكپارچگي و بيبي

 داللت دارد. قواعد، انتظامات

 آنومي= عدم وجود تعادل بی  اهدا  نهادی و وسایل نهادی

 اجتماعي= نابرابری اقتصادی و فاصل  اجتماعي پایداری طبق 

 خویشاوند ساالری= ارجحیت رابط  خویشاوندی بر ضوابط اجتماعي

 سرمای  اجتماعي= كاهش مشاركت مدني

صاحب  شوندگان
م

 

 بوشيتوج  ویژه ب  موضو  هویت

 توج  ویژه ب  معیشت و موضوعات اقتصادی

 توج  كافي ب  آداب و سن  و باورها

 وجود ساختار منعطف و پاسوگو

 عدم استفاده یا استفاده در حد ضرورت از راهكارهای خارج از عر 

 توج  ب  تهی  مسك  و اشتغال جوانان

 تال  در كاهش میزان محرومیت
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های اجتماعي، ضم  بهره مندی از پیشگیری و كاهش نابرابریهای مورر بر برای شناسایي مولف   

نقط  نظرات مشتر  مندرج در جداول فوق و تشكیل چند پنل نوبگي در مركز مطالعات راهبردی 

ناجا با حضور استادان، اندیشمندان دانشگاهي و فرماندهان عالي رتب  ناجا پس از احصاء عوامل 

های مورر در یت تعداد شانزده  عامل اجتماعي ب  عنوان  مولف در نهاهای اولی ، مذكور و پاالیش

-های اجتماعي،  محرومیتهای مادی، محرومیتهای اجتماعي با عناوی  محدودیتایجاد نابرابری

های اقتصادی، اختال  طبقاتي، محدودیت مشاركت اجتماعي، میزان دسترسي ب  رفاه اجتماعي،  

نا عادالن  رروت، محدودیت دسترسي منابع رفاهي و تفریحي،  محدودیت دسترسي ب  منابع، توزیع

ای، محدودیت كسب شغل، محدودیت محدودیت دسترسي ب  امكانات شهری، نابرابری منطق 

دسترسي ب  مزایای اجتماعي، اند  ساالری، محدودیت مشاركتهای سیاسي و رشد ناهمگون 

با هد  تحقیق، عناوی   هاودن مولف شهری احصاء گردید و ب  جهت دقت حداكثری در مناسب ب

انتوابي ب  رو  پرسشنام  نمره گذاری در بی  جامع  نمون  ك  ب  صورت هدفمند انتواب شده 

بودند توزیع و بعد از دو مرحل   توزیع پرسشنام  و جمع آوری آنان و ترتیب اولویت بندی امتیاز 

موضوعات اجتماعي ،  یبر مبنامچنی  حاصل ، براساس نظر اساتید جامع  شناس گروه نوبگي و ه

بیكاری ، حاشی  نشیني و انسداد اجتماعي  با توج  ب  مشابهت در س  دست  كلي فقر و هامولف 

ها ب  همی  رو  نیز شاخص در زیر مجموع  ای  عوامل قرار گرفت  اند. درادام   و تبیی  گردیدند

های  شد گفتني است براساس نظر جامع  نوبگي ب  جهت اینك  نابرابری نهایيتحقیق نیز 

اجتماعي و انباشت آن  با گذشت زمان  دارای ظرفیت امنیتي شدن مي باشد لذا عوامل مداخل  گر  

 در تحقیق مدنظر قرار نگرفت.

 چارچوب نظری:

هاای  ف و با  شاكل  های اجتماعي در سطوح موتلا نابرابریاشاره گردید صفحات قبل  چنانچ  در

كنناد نوسات در ساطح كاالن و از طارق      های ایجاد یا تشدید ناامني را فاراهم ماي  گوناگون زمین 

هاای  هاای برخاوردار و گاروه   ها اجتماعي و سیاساي در بای  گاروه   تشدید تعارضات و كشمكش

در  گاردد و های وسیع اجتماعي و سیاسي نمایان مي خشونت ها ومحروم، ك  از طریق وقو  طغیان

باا توجا       لاذا  جویي، سرقت، جنایات و... موجب تشدید گاردد. تواند با ایجاد انتقامسطح خرد مي

قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران، اساناد   ها، تدابیر، فرامی ،بررسي آرا، اندیش ب  مباني نظری و 

همسو و همچنای    های گیری از سایر پژوهش باالدستي و پایی  دست، نظری  و مكاتب امنیتي، بهره

هاای موجاود و تشاكیل چنادی      مصاحب  با تعدادی از نوبگان، با تمركز بر نقط  اشتراكات نظریا  
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هي تحقیاق احصااء و با  شایوه     ها و شاخصدر مركز مطالعات  راهبردی ناجا مولف  جلس  نوبگي

چارچوب نظاری تحقیاق برابار شاكل زیار      برای  اساس  ، پرسشنام  نمره گذاری نهایي شده است

های های اجتماعي و انباشت آن باعث نارضایتيو بیانگر آن است ك  نتیج  نابرابریطراحي گردید. 

باا تأساي از   تواند باعث امنیتي شدن موضاوعات اجتمااعي شاود . لاذا     متعدد شده ك  پیامد آن مي

ران با یک نمای شماتیک و كلاي از  شود پژوهشگ باعث مي شكل زیر كاركردی ك  توضیح داده شد

رو ساپری گردیاده را دریافات كارده و فرایناد اساتوراج و       بندی ادبیات نظری پیشآنچ  در جمع

هاای ماؤرر كا  مناتج با  تهیا  و        شناسي عناوی ، همچنی  عوامل مؤرر در پیشگیری و شاخص واژه

فارغ از خواندن كال ایا     شده و مسیر ادام  پژوهش را نام  و سنجش از پاسوگویان تدوی  پرسش

   پژوهش در  نمایند.

 
 شناسي  تحقیق روش

 -كاربردی با رو  توصیفي -ایاز لحاظ نو  تحقیق در زمره تحقیقات توسع  پژوهش حاضر

و انجام های مورد نیاز دادهیابي ب  باشد. جهت دستتحلیلي و رویكرد تحلیل كیفي و كمي مي

برداری، و آوری و تكمیل ادبیات، از ابزار فیشای برای جمع هرچ  بهتر پژوهش از رو  كتابوان 

آوری اطالعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنام  بهره برده شد تعداد از رو  میداني ب  منظور جمع

 فقر و بیکاری

انسداد 
 اجتماعی

   حاشی  نشیني

امنیتي 

 شدن

 نابرابری های اجتماعي



 

 1411زمستان ، 22، شماره هجدهمسال  -فصلنام  مطالعات دفاعي استراتژیک   423

نظران ای  حوزه  احبمدیران راهبردی متولي امنیت و اندیشمندان و ص پنجاه نفر از فرماندهان و 

ارشد ب  باال، داشت  مسئولیت وپنج سال ب  باال، مدر  كارشناسيهای سابق  خدمت بیستبا ویژگي

گیری هدفمند انتواب و ب  عنوان نمون  آماری پرسشنام  بی  در سطوح راهبردی ب  رو  نمون 

 . آنها توزیع و مورد بررسي قرار گرفت

 و تحلیل تجزیه
در ها و شاخص ها و تعیی  مؤلف ای ب  جمع آوری دادهرو  مطالع  كتابوان در گام اول از 

نام  ب  گیری از پرسش. پس از آن بر اساس رو  میداني و با بهرههای نوبگي استفاده شد پنل

و در  اقدام گردید.ها ها و رابط  آنو شاخص جمع آوری آراء و نظرات خبرگان درباره مؤلف 

-افزارهایها نیز از نرمهای گردآوری شده تجزی  و تحلیل، و در فرآیند تحلیل دادهمرحل  بعد داده

SPSS   وSmart P.L.S شد. استفاده 

 های تحقیق ها و یافته و تحلیل داده تجزیه

 ) از بابت  میزان تاثیر  (ها شاخصمولفه ها  بررسي میزان اهمیت 

ای بوده، لذا برای بررسي مهم بودن  گزین  2لیكرت  با توج  ب  اینك  سواالت پرسشنام  ب  صورت طیف

ب   4شود. ب  ای  صورت ك  مهم بودن شاخص را با عدد  ای استفاده مي شاخص مربوط  از آزمون دوجمل 

 دهیم. بر ای  اساس فرض آزمون ب  صورت ذیل عنوان مال  اهمیت مورد بررسي و آزمون قرار مي

 باشد1 مي

 4  فرض مقابل1 نسبت پاسخ                                  4  فرض صفر1 نسبت پاسخ 

 ها ای مؤلفه نتایج آزمون دوجمله : 9جدول

ها مؤلف  بندی دست   داری معني نسبت آزمون نسبت مشاهدات تعداد   

نشیني حاشی   <= 3 2 0.04 0.5 
 

0 

> 3 48 0.96 

 0.5 0.02 1 3 => فقر و بیكاری
 

0 

> 3 49 0.98 

 0 0.5 0.06 3 3 => انسداد اجتماعي

> 3 47 0.94 

 

 هاای  شاخص نتایج آزمون دوجمل  21جدول

دست   گوی  شماره

 بندی

نسبت  تعداد

 مشاهدات

نسبت 

 آزمون

معني 

 داری

مقابل  با انحرافات اخالقي و اجتماعي و زیرزمیني شدن ای    1

 هاپدیده

<= 3 6 0.12 0.5 
 

0 

> 3 44 0.88 
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پیشگیری از مهاجرت روستاییان با برخورداری از امكانات و   2

 توسع  الزم

<= 3 4 0.08 0.5 
 

0 

> 3 45 0.92 

 0.5 0.22 10 3 => جلوگیری از افزایش عوامل انتظامي و امنیتي  در مراكز جمعیتي  3
 

0 

> 3 35 0.78 

كاهش احساس محرومیت و دسترسي ب  خدمات اجتماعي   4

 مناسب

<= 3 8 0.16 0.5 
 

0 

> 3 42 0.84 

 0.5 0.11 5 3 => پیشگیری از القاء شهروند درج  دوم ساكنان مناطق حاشی  نشی   5
 

0 

> 3 42 0.89 

جلوگیری از ناام  جلوه دادن مناطق حاشی  نشی  و رسمیت   6

 بوشیدن ب  ان با انتقال ب  مت 

<= 3 6 0.12 0.5 
 

0 

> 3 43 0.88 

 0.5 0.06 3 3 => های فقیررسیدگي ب  وضعیت دهک  7
 

0 

> 3 47 0.94 

توصیص صحیح منابع ب  صورت بهین  و بر مبنای آمایش   8

 سرزمیني

<= 3 4 0.09 0.5 
 

0 

> 3 43 0.91 

بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعي كشور و افزایش كیفیت   9

 زندگي

<= 3 2 0.04 0.5 
 

0 

> 3 45 0.96 

ارتقاء سطح توسع    شكا  اجتماعي  جهت كاهش تال  در -  10

 كشور

<= 3 3 0.06 0.5 
 

0 

> 3 44 0.94 

تبلیغ الگوی زندگي  ایراني واسالمي و جلوگیری از نفوذ الگوی   11

 زندگي غربي

<= 3 5 0.1 0.5 
 

0 

> 3 43 0.9 

 0.5 0.09 4 3 => ایجاد مشاغل پایدار و جلوگیری از نگراني ذهني  12
 

0 

> 3 43 0.91 

 0.5 0.06 3 3 => های اقتصادی، فرهنگي و سیاسيكاهش محرومیت  13
 

0 

> 3 44 0.94 

ها بر مشاركت منطقي آحاد افراد جامع  در مناصب و مسئولیت  14

 اساس شایست  ساالری

<= 3 5 0.1 0.5 
 

0 

> 3 44 0.9 

 0.5 0.08 4 3 => های اجتماعيعدم وجود تبعیض مابی  الی   15
 

0 

> 3 45 0.92 

 0.5 0.04 2 3 => توصیص امتیازات و مزایای اجتماعي بر اساس عدالت اجتماعي  16
 

0 

> 3 46 0.96 

 0.5 0.09 4 3 => جلوگیری از ناموروني توسع  در سطح كشور  17
 

0 

> 3 41 0.91 

بوده ك  ای  موضو  ب  مفهوم  02/0( كمتر از P_Valueداری ) شود مقدار معني طور ك  مالحظ  مي همان

ها  توان نتیج  گرفت ك  هم  مؤلف  طوركلي مي معناداری آزمون است. یعني فرض صفر رد شده است. لذا ب 

توان بر اساس آنان  كافي برخوردار بوده و ميشده ب  پاسوگویان از اهمیت الزم و  ها ارائ و شاخص

 شده را تحلیل نمود. وضعیت را مورد ارزیابي و بر اساس آن ساختار ارائ 
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 تحلیل عاملي تاییدی مدل مفهومي 

 
 مدل دیاگرام متغیرهای پنهان بعد نابرابری اجتماعي1 1شكل

برداری شده است گلداشتای  بهره-دیلون ̂ برای بررسي تک بعدی بودن عوامل از ضرایب آلفای كرونباخ و 

 باشد. ك  نتایج آن ب  شرح جدول ذیل مي
 بعد نابرابری اجتماعي (مركب پایایي) گلداشتای -دیلون     و كرونباخ آلفای ضرایب 1 4جدول 

 گلداشتای -دیلون ̂  آلفای كرونباخ عالئم اختصاری مولف  بعد و

 SocIn 0.93 0.94 نابرابری اجتماعي

 Margi 0.80 0.86 حاشی  نشیني

 PoaUn 0.90 0.92 فقر و بیكاری

 SocOb 0.82 0.88 انسداد اجتماعي

گلداشتای  بلو  تک بعدی بوده و بر اساس -دیلون ̂ شود بر اساس شاخص  طور ك  مالحظ  مي همان

 آلفای كرونباخ پایایي سازگاری دروني برقرار است.

جدول  ( استفاده شد ك  نتایج ب  شرحAVEواریانس استوراج شده )ب  منظور ارزیابي روایي مدل متوسط 

 باشد.            ذیل مي

 متوسط واریانس استوراج شده بعد نابرابری اجتماعي 31جدول
 AVE عالئم اختصاری مولف 

 Margi 0.50 حاشی  نشیني

 PoaUn 0.63 فقر و بیكاری

 SocOb 0.65 انسداد اجتماعي

ها و  بوده و بر ای  اساس روایي مولف  2/0ها بیشتر از  عوامل و مولف  AVEشود  طور ك  مالحظ  مي همان

 عوامل قابل تایید است.

شود ك   زا، از ضریب تعیی  استفاده ميدر بررسي مدل ساختاری و برای ارزیابي متغیرهای مكنون درون

 باشد. نتیج  آن ب  شرح جدول ذیل مي
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 های بعد نابرابری اجتماعي ضرایب تعیی  مولف  21جدول

    عالئم اختصاری مولف 

 Margi 0.71 حاشی  نشیني

 PoaUn 0.90 فقر و بیكاری

 SocOb 0.73 انسداد اجتماعي

بوده ك  ب  معني توضیح زیاد  30/0بیش از   ها شود ضریب تعیی  برای هم  مولف  طور ك  مالحظ  مي همان

 باشد. مي

گیری انعكاسي و كیفیت مدل ساختاری از دو شاخص اشترا  و  های اندازه بررسي كیفیت مدل ب  منظور

 شود ك  نتایج مربوط ب  ای  بعد در جدول ذیل ارائ  شده است. افزونگي استفاده مي
 های متوسط افزونگي و متوسط اشترا  بعد نابرابری اجتماعي شاخص1 3جدول

 متوسط افزونگي متوسط اشترا   عالئم اختصاری مولف 

 Margi 0.50 0.36 حاشی  نشیني

 PoaUn 0.63 0.57 فقر و بیكاری

 SocOb 0.65 0.48 انسداد اجتماعي

دهد اما شاخص متوسط افزونگي  ها كیفیت مطلوبي را ارائ  مي شاخص متوسط اشترا  برای هم  مولف 

توان ای  مدل را تایید شده در نظر  دهد. لذا در كل مي كیفیت، سطح متوسطي را برای هم  آنان نشان مي

محاسب  گردید.  33/0برای ای  بعد برابر  PLSگرفت. در نهایت معیار نیكویي براز  در مدلسازی مسیری 

رای توان ادعا نمود ك  هیچ دلیلي برای رد مدل مفروض ب ها مي لذا در كل با توج  ب  بررسي هم  شاخص

 ای  بعد وجود ندارد.
 های بعد نابرابری اجتماعي ب  تفكیک مولف  بار عاملي شاخص1 2جدول

 وزن بار عاملي شماره سوال مولف 

 0.15 0.53 1 حاشی  نشیني

2 0.62 0.25 

3 0.72 0.23 

4 0.75 0.26 

5 0.77 0.26 

6 0.80 0.26 

 0.19 0.76 7 فقر و بیكاری

8 0.85 0.19 

9 0.86 0.18 

10 0.84 0.18 

11 0.57 0.14 

12 0.82 0.19 

13 0.84 0.18 
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 0.28 0.68 14 انسداد اجتماعي 

15 0.86 0.35 

16 0.84 0.29 

17 0.84 0.31 

بوده ك  نشان دهنده  3/0ها بیش از  های ای  مولف  شود بار عاملي هم  شاخص همانطور ك  مالحظ  مي    

 . های مربوط  است ها با سطح خوب با مولف مناسب بودن آنان و ارتباط شاخص

 های بعد نابرابری اجتماعي برآورد ضرایب مولف  1 2جدول

 داری معني tآماره  معیارانحرا   برآورد عالئم اختصاری مولف 

 Margi 0.85 0.08 10.90 0.00 حاشی  نشیني

 PoaUn 0.95 0.05 20.30 0.00 فقر و بیكاری

 SocOb 0.86 0.07 11.50 0.00 انسداد اجتماعي

( در ای  بعد 02/0كمتر از  p-valueداری )با  مولف  ارر مثبت و معني 4شود هر  طور ك  مالحظ  مي همان

 .دارند

 ضرایب مربوط ب  بعد نابرابری اجتماعي1 1جدول

 متوسط افزونگي متوسط اشترا  وزن بار عاملي عالئم اختصاری مولف  ردیف

 PoaUn0 0.92 0.37 0.84 0.61 فقر و بیكاری  1

 Margi0 0.87 0.43 0.76 0.55 حاشی  نشیني 2 

 SocOb0 0.85 0.33 0.73 0.53 انسداد اجتماعي 3 

ها از اهمیت الزم برخوردار بوده و توضیح در سطح متوسط ب  باالیي در  هم  مولف شود ك   مالحظ  مي

دهند. همچنی  شاخص متوسط افزونگي كیفیت در سطح باالیي را  مورد بعد نابرابری اجتماعي ارائ  مي

 دهد.. برای هر مولف  نشان مي

 
 های بعد نابرابری اجتماعي بارهای عاملي مولف   21شكل
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 و پیشنهاد  گیری نتیجه

 گیری الف: نتیجه

از اهمیت های بعد نابرابری اجتماعي و شاخصها  داللت دارد هم  مولف ها نتایج حاصل  از آزمون

دهند.  ارائ  ميب  باالیي را  تاریر متوسطبرخوردار بوده و های اجتماعي شدن پدی برای امنیتيالزم 

 های فرصت باید ببرد بی  از را امنیتي تهدیدهای بوواهد ك  اجتماعي نظامگفت  توان مي بنابرای 

 های نابساماني بروز از مانع ها آن رضایت جلب با تا كند، ایجاد جامع  در شهروندان برای را برابری

شود ك  ارتباط مستقیم و گیری ميب  طور كلي نتیج د .نمای تضمی  را امنیت و شده اجتماعي

( 10جدول شماره ) های اجتماعي وجود داردشدن پدیدهامنیتيهای اجتماعي و مورری بی  نابرابری

 ها مي باشد.ها بر امنیتي شدن پدیدهها و شاخصدر یک نگاه بیان كننده میزان تاریر مولف 

 های آنها و شاخص های اجتماعي ، مولف بارهای عاملي  بعد نابرابری 101جدول

 

 

 

 

 

 

 

های نابرابری

 اجتماعي

فقر و 

 بیكاری

 

12/0 

 

23/0 بهبود وضعیت اقتصادی واجتماعي كشور  

22/0 توصیص صحیح منابع بر مبنای آمایش سرزمیني  

23/0 های اقتصادی، فرهنگي و سیاسيكاهش محرومیت  

23/0 تال  در جهت كاهش شكا  اجتماعي  

22/0 ایجاد مشاغل پایدار و جلوگیری از نگراني ذهني  

23/0 های فقیردهکرسیدگي ب  وضعیت   

22/0 اسالمي  و قناعت -تبلیغ  الگوی زندگي ایراني   

حاشی  

 نشیني

 

22/0 

 

20/0 نشی حاشی جلوگیری از ناام  جلوه دادن مناطق   

22/0 نشینانبرای حاشی  2پیشگیری از القاء شهروند درج    

22/0 دسترسي ب  خدمات مناسب اجتماعي  

22/0 نشی افزایش عوامل انتظامي و امنیتي در مراكز حاشی جلوگیری از     

32/0 پیشگیری از مهاجرت روستاییان  

24/0 مقابل  با انحرافات اخالقي و اجتماعي  

انسداد 

 اجتماعي

 

22/0 

 

23/0 عدم وجود تبعیض  

23/0 رعایت عدالت اجتماعي  

23/0 توسع  موزون  

32/0 مناصب بر مبنای شایست  ساالریها و واگذاری مسئولیت  
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 های مندرج در جدول فوق مربوط ب  پیشگیری و كاهش نابرابری های اجتماعي مي باشد.شاخص 

 ب: پیشنهادها

 پیشنهادکلي

 مبنای را آن آفری نقش و همكار هایسازمان و تصویب را  تحقیق نتایج ملي امنیت عالي شورای -

 .دهند قرار راهبردی ریزیطرح و عمل

 وظایف تقسیم ملي، هماهنگي راهبردی، ریزیطرح برای راهبردی شواریي كشور، امنیت شورای -

 را ارزیابي و نظارت رو  و هاسنج  نموده، تعیی   تحقیق نتایج  سازیپیاده و هاهدستگا بی 

 .نمایند مشوص

 بر نظارت برای مربوط  هایدستگاه عضویت با راهبری كمیت  كشور، امنیت شورای دبیرخان  در -

 .شود تشكیل نتایج ارزیابي و هادستگاه بی  هماهنگي الزامات، تهی  سازی،پیاده اجرای

 نتایج حاصل  از ای  تحقیق در طرح های راهبردی امنیتي كشور مد نظر قرار یرد -

 اجرایيپیشنهاد

اساتید و فراگیران نتایج تحقیق ب  مراجع علمي، پژوهشي و آموزشي ارسال تا در معرض استفاده  -

 حوزه مربوط قرار گیرد.

 هاتمركز بر راهكارهای پیشگیران  از امنیتي شدن پدیده -

 هاهای اجتماعي با تمركز بر رفع علل امنیتي شدن آنمدیزیت هوشمندان  تغییرات پدیده -

 صحیح توصیصو  توزیع جامع  فقیر هایدهک معیشتي وضعیت ب  رسیدگي در ویژه توج  -

  سرزمیني آمایش و واقعي نیاز بنایم بر منابع

 مناسب اجتماعي خدمات ب  دسترسي و نسبي محرومیت احساس كاهش -

   ساالری شایست  اساس بر هامسئولیت واگذاری و جامع  آحاد منطقي مشاركت -

 جامع  موتلف هایالی  در تبعیض عدم -

 الزم توسع  و امكانات از برخورداری با روستاییان مهاجرت از پیشگیری -

  كشور توسع  ناموزون توسع  از جلوگیری -

 . ذهني نگراني از جلوگیری و پایدار مشاغل ایجاد -

 نشی  حاشی  مناطق بر كافي توج  و نظارت -

 مشروعیت، كاهش از پیشگیری جهت ب  كشور در...و هادسترسي امكانات، رروت، مناسب توزیع -

 نظام اقتدار افتادن خطر ب  و ناكارآمدی

-  
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 فهرست منابع:
 .شیرازی مكارم اهلل آیت حضرت ترجم  كریم، قرآن -

 .تربیت آئی  مشهد، ،(1423)دوم چاپ دشتي، محمد ترجم  البالغ ، نهج -

 )رحم  ا... علی (امام آرار نشر و حفظ دفتر تهران، ،(1422)سوم چاپ نور، صحیف  ،(حم  ا... علی )رخمیني امام -

  منابع فارسي-الف

 های بحران شدن امنیتي بر مؤرر متغیرهای و فرآیندها ،(1411تابستان)عبدالرضا، امیری، -

 .دوم ،شماره هفتم سال انتظامي، مدیریت مطالعات نام فصل ایران، در اجتماعي

 مطالعات پژوهشكده تهران،1 ترجم  هراس، و هادولت مردم، ،(1422)باری، بوزان، -

 .راهبردی

 آزاد ( تهران، خبرگزاری دانشگاه1413تاج الدیني، محمد باقر) -

 ایران، اسالمي جمهوری ملي امنیت استراتژی بر ایمقدم  ،(1420)محمدرضا، تاجیک، -

 .گفتمان فرهنگ تهران، اول، جلد

 امنیت بر مؤرر اقتصادی عوامل بررسي (1410)همكاران، و علي نجف شهبازی، -

 ، 12 شمارة چهارم، سال امنیت، اجتماعي،آفاق

 شناسي جامع )اجتماعي شناسي آسیب ، (1388) ال  رحمت سروستاني، صدیق -

  سمت، انتشارات تهران، پنجم، چاپ ،(اجتماعي انحرافات

 ،مانه لااس ،ياسیاس معلو نام فصل امنیت، و لتاعد ،(1422بهار)،علي ،خانيهللاعبد -

 سیزدهم رهمااش

 راهبردی، مطالعات مجل  ساخت ، امنیتي نظری  نقد و بررسي( 1422)علي خاني،عبداهلل -

 22 شماره

 چهارم، ایران،دوره در اجتماعي تحقیقات و مطالعات( 1413)همكاران، و سعید گودرزی، -

 دوم شماره

 ( ماندن در وضعیت آخر1421ماندل رابرت ) -

 انتشارات مرادیان،تهران، تهدیدات مظاهر و ابعاد بر درآمدی ،(1422)محس ، مرادیان، -

 .راشا

 ، فقر42اقتصاد ب  زبان ساده،  شماره ( ، 1412های اقتصادی)مركز تحقیقات و بررسي -

 .ونشر ني ، انتهر ،ششم پااچ ،یری ابش حسی  یجم تر ،(1421)توماس، ز،هاب -



 

 1411زمستان ، 22، شماره هجدهمسال  -فصلنام  مطالعات دفاعي استراتژیک   442

، نشینيحاشی  زمین  در شده انجام مطالعات مندنظا مرور (،1412همتي، رضا و همكاران،) - 

 21، شماره 12پژوهشي رفاه اجتماعي، سال –فصلنام  علمي 

 سیاسي، علوم امنیتي،مجل  هاینظری  در گرایي اعتبار و ادرا  ،(1422)اردشیر، نوریان، -

 پنجم و چهل شماره
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