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   چکیده                 
که جامعه و نظام  يخاطر یبه عنوان آرامش و آسودگ یاجتماع تیامن
 یگوناگون يهامولفه يکند دارا یم جادیخود ا ياعضا يبرا یاسیس

 یتلق یهر حکومت يدغدغه ها نیترجامعه امن از مهم کیاست و داشتن 
کالن در  ياستگذاریبه عنوان س يتوسعه کشور يشود. برنامه ها یم

 ییپژوهش بازنما نیهستند. هدف از ا یاجتماع تیامن يتحقق مولفه ها یپ
چهارم، پنجم و  يدر برنامه ها یاجتماع تیموثر در تحقق امن يمولفه ها

متون  لیتحل قیاز طر ادیششم توسعه با روش پژوهش داده بن
دهد یپژوهش نشان م يها افتهیتوسعه کشور است.  يهابرنامه

قانون، اعتماد  ت،یمقوله هو چهاردر  یاجتماع تیموثر در امن يهامولفه
 یمتفاوت يو علم در سه برنامه توسعه چهارم، پنجم و ششم با راهبردها

نشان داد برنامه چهارم توسعه با  جیاند و نتا دهیرس یاجتماع تیبه امن
و برنامه ششم با  یسلب يکردیبرنامه پنجم با رو ،یجابیا کردیرو

  پرداخته اند. یعاجتما تیبه امن یجابیو ا یسلب يکردیرو
 ت،یهو ،یبرنامه توسعه، انقالب اسالم ،یاجتماع تیامن :کلیدواژه

  .اعتماد، علم و قانون

   10/07/1398 تأیید خیتار                                                        06/06/1398 افتیدر خیتار
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  مقدمه
تر از امنیت و تأمین بی تردید هیچ عن ری برای پیشرفت و توسعه یک جامعه، مهم

ی 1388چیان، آرامر در جامعه نیست و توسعه نیز بدون امنیت امکانرذیر نخواهد بود )کاله
ا حدی اهمیت دارد که برخی امنیت اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین ابعاد امنیت ت( و 65

(. امنیت 67ی 1397یگران، کنند )سام آرام و دبدیلی برای امنیت ملی قلمداد می آن را
 هاینظاممیتما یآن برا زانیم، بیانگر پیوند تنگاتنگ میان دولت و جامعه است و اجتماعی

 . درویبه شمار م میمهمسئله  ،و شهروندان، صر  نظر از سطح توسعه یاسیس
آید و میبه شمار ها حوزه ریدر سا یذارگتاسیسی ربنایز ت،یامن هدر حوز یگذارتاسیس
هستند اما  یجامعه ضرور کیسامان شدن امور هب یها براتاسیانواع س نکهیا رغمبه 
 یشتریب تیاز اهم ریتأث شمول و نفوذ ،یگستردگ لیه دلب تیامن هوزی در حذارگتاسیس

 نابسامان خواهد ماند زین امور ریدر سا یذارگتاسیس ت،یون امنبد کهیی جا برخوردار است تا
-(. این موضوع به ویژه در امنیت اجتماعی که حوزه280ی 1397محمدی،نژاد و ملک)رضوی

ای گیرد از اهمیت ویژههای متفاوت سیاسی، اقت ادی و فرهنگی افراد و جامعه را در بر می
را ه ابستر  زم توسعه و رفتامین امنیت اجتماعی  در مردم مشارکتبرخوردار است، چرا که 

 (.25ی 1388، )غفورزاده دینمایدر جامعه فراهم م
تواند رسیدن به امنیت اجتماعی به عنوان دستورکار دولت، دستگاه سیاستگذاری میبرای 

هایی که در ارتقاء کیفیت زندگی افراد موثر است را مورد توجه قرار دهد مولفه
یی، مبنای، ارزشی، ذهنهای ( و از آنجا که امنیت اجتماعی دارای ویژگی2 ی1390)ن ری،

شود )رمضانی، میمحسوب  وجهیچند یامقوله وی انسان یادهیپداست و  ینسب و یا نهیزم
 یاقت اد یهاحوزه در یاجتماع انضباط ،ییکارا ،یعموم رفاه یمجرا از تواند( می4ی 1394

 . شودایجاد  مخاطرات کاهری و فرهنگ تعامالته حوز دنکر پربارتری، اسیس و
 ، از اهمیت زیادیکشورهاهای از دغدغهنیز به عنوان یکی توسعه در  تیامندر این میان 

 به مقولهتوجه با  کوشندمی« محور توسعه تیامن»گفتمان در  گرانیبازبرخوردار است و 
 ابندی دست سازد،یا محقق مامر مهم ر نیا که یجامعی تیبه ابعاد امن جانبه، توسعه همه
(. از همین رو برای پرداختن به امنیت اجتماعی در هر کشور باید به 57ی 1390)افتخاری، 

توجه جامعه  یفرهنگی و ساختار طبقاتی و اجتماع یهادهیپداز جمله  یاجتماع یهایژگیو
مچنین هر است، ه گانهچند راتیتأثدارای چندگانه ه دیپدبه عنوان یک جامعه کرد زیرا 

 ،یاسیس ،یاقت اد ثیاز شرا یدر بسترو  یفکر یو فضا ینظر یمبانکشوری با توجه به 
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با ریزی  برنامهدهد و سعی دارد میرا ارا ه برنامه ریزی توسعه خود،  یو فرهنگ یاجتماع
 .روددر یک جهت پیر ثبات و 

 نیتدوو  هیعه تهبرنامه توس شرتاکنون  رانیامیشکوهمند انقالب اسال یروزیبعد از پ
اول تا سوم توسعه به دلیل اهمیت مسا ل اقت ادی و های اند و با توجه به اینکه در برنامهشده 

زیربنایی، توجه کمتری به موضوعات اجتماعی شده بود، موضوع امنیت اجتماعی در این 
و ششم  چهارم، پنجمهای مسکوت مانده است. پس از ابالغ سند چشم انداز، برنامهها برنامه

به  اندازسند چشمتوسعه به نسبت گذشته به موضوعات اجتماعی توجه بیشتری نشان دادند. 
عنوان مهمترین سند راهبردی کشور در امنیت سازی، بر امنیت اجتماعی تاکید کرده و یادآور 

های امنیت معطو  به رویکردهای ایجابی شده وضع امنیت آینده ایران ناشی از اتخاذ سیاست
سند با دستی  به عنوانو رضایت و اطمینان خاطر شهروندان محور اصلی امنیت است و  بوده

باید  1404ایران در سال »بر این نکته تاکید دارد که کشور، تأمین امنیت پایدار  یو فرابخش
 (. 119ی 1391)عالیی، « بهره مند باشدامنیت اجتماعی از 

پنجم و ششم توسعه که پس از ابالغ سند  بنای این پژوهر، بر تحلیل سه برنامه چهارم،
مدنظر در این پژوهر  یاجتماع تیامنتدوین شده اند، قرار گرفت و  1404چشم انداز 

 جادیخود ا یاعضا یبرا یاسیکه جامعه و نظام س یخاطر یعبارت است از آرامر و آسودگ
افراد  گریرتباط با ددر ا یبه نحوافراد شود که میمربوط  ییبه قلمروها یبه طور کلد و کنمی
اعتبار، نقر  ت،یتوانند زبان، نژاد، قوممیقلمروها  نیاهستند، و دولت  یاسینظام س، معهجا

حسنی ) باشند، علم و فناوری اعتقاد ،یآزاد ،یاسیکار، درآمد، رفاه، مشارکت س ،یاجتماع
 (.121ی 1383 فر،

امنیت اجتماعی به  موثر درهای رسد ضمن شناسایی مولفهضرورری به نظر می لذا
چهارم، پنجم و ششم توسعه اقدام شود تا با رسیدن به های بازنمایی جایگاه آن در برنامه

چهارم، پنجم و ششم توسعه های هر یک از برنامه اصلی، پاسخ به سئوا تی چونیهای مولفه
و ها موثر بر امنیت اجتماعی دست یابند؟ و چه شباهتهای چگونه توانسته اند به مولفه

 در راهبرد آنها در تأمین امنیت اجتماعی وجود دارد؟ امکانرذیر گردد. هایی تفاوت
 پیشینه پژوهش-1

ماعی ارا ه الگوی راهبردی در حوزه امنیت اجت»( در پژوهر 1396ن راهلل زاده و صا بی )
الت با بررسی امنیت اجتماعی الگویی مشتمل بر اسالم گرایی، عد« ایرانبراساس تجارب د.ا.

 ایرانی ترسیم کردند.میمحوری، قانون مداری، مردم سا ری دینی و هویتی اسال
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 ریدولت و ملت و تأث یهمکار»( در پژوهر 1396یی )زالکی و  ریقی، وضیع ی،الف
به این مهم « ساله 20انداز بر سند چشم دیبا تأک رانیامیاسال یجمهور یمل تیآن بر امن
 یدر راستا یبه جامعه امن مل دنیرس یروابث دولت و ملت برا قیمو تع میتحکاند که پرداخته

 .است اندازبه اهدا  سند چشم یابیدست
 تیتقو یراهکارها و یاجتماع تیامن» پژوهر در( 1392) یفیشر و یدونچالمیاسال

 در تیامن شدن یاجتماع ندیفرآ به منظور معتقدند یاجتماع تیامن تیاهم به اشاره با «آن
جلب و  قانون یجرا، افرصت برابرتوان با میبرداشته شده و  یکافاما نا مهمهای گام کشور

 به تحقق امنیت اجتماعی کمک کرد.میاعتماد عمو
 تیامن نیتأم یراهبرد یالگو»( در پژوهر 1389یی )مایکر اعظمو  انیمراد ،یافتخار
 در، زیخجرم طقانم در سیپل یعلن حضورراهبردهای اجرایی « یانتظام یروین در یاجتماع
 یرسان خدمات یارتقا، کارآمدمیعمو خدمات ه ارا، مردم یسازآگاه، سیپل بودن دسترس

 ی ارا ه کردند. تیامن ومیانتظا خدمات توسعه قیطر از
 مبانی نظری -2

 امنیت اجتماعی : -1-2

به  یاجتماع تیامنو  است یاسیو س یاقت اد ،یفرهنگ ،یچهار بُعد اجتماع یدارا تیامن
از  یکی، یمل تیو امن یفرد تیامن نیحلقه واسث بو انسان  یاساس یازهایاز ن یکیعنوان 
در سطح  داریاست که با توسعه پا یهمه جانبه هر نظام اجتماع تیامن یاساسهای معر 
چون هم یاجتماع تیبارز امن قی. م ادگرددیم تیجامعه تقو یو ثبات نظم اجتماع جامعه

 ی زم برا یهانهیزم جادیاکارآمد، ی و فرهنگ یاجتماع یهااستیمال ساع ،یانسجام اجتماع
به  یابیدست و شهروندان نیدر ب یو روان یآرامر اجتماع، تیاز احساس امنی برخوردار

را  یاجتماع تیو امن داریتوسعه پا نیتواند رابطه بمی ی،زندگ یسطح مطلوب استانداردها
 یاه گونهی باجتماع تین، ام(20ی 1386،یدهد )احمدقرار  یابیمورد ارز یدر هر جامعه ا

 (. 150ی 1384 ،یعیست )رباها دولت فیوظا نیتر ییابتدا
و سطح  یرا برابر با سطح توسعه انسانامنیت اجتماعی  (Karl Deutsch)کارل دویچ

 شده نهیو نهاد افتهیبسث  یرا برآمده از احساس جمعآن و  ردیگمیدر نظر  یاقت اد ینابرابر
یک از  یاجتماع تیامن ند. از این منظرکیم مهیآنان را ب یاجتماع اتیکه ح داندیمردم م
 ی)قدرت شودمیمحسوب  شرفتیتوسعه و پمولفه  کسوی زاو  ینظم و انسجام اجتماع م لفهسو 

 یهاگروه ییعبارت است از توانا یاجتماع تیبوزان امن ینظر بار از. (8ی 1388و همکاران، 



 53                                  98پاییز /48یزدهم/شماره سال س                 

هد  نیز  1لدی. به اعتقاد روچاست خود تیو هو یدر حفظ هستی مل ،یقوم ،یفمختلف صن
ت یت جامعه و امنی، امنیمانند رفاه، نظم، برخوردار یبه مقو ت 21قرن  یت از ابتدایامن یینها
 . (12ی 1391 لد،یده است )اما روچتغییر کر یالمللنیب

شوند و در میمحسوب  ینیع یتیکه واقع ستا یو دولت مل تیحاکم نیا ،یمل تیامن در
نشان  خود را تیجامعه است که در قواره دولت به عنوان مرجع امن نیااجتماعی  تیامن
دولت و  امنیت اجتماعی به ارتباط دو سویه سازمان کنترل(. 64ی  1391 ،ی)ن ر دهدمی

ث بین رواب است و« مردم –مردم »و « مردم –قدرت »گردد و ناظر بر مناسبات میجامعه باز
نوعی از شود، ضمن اینکه طیف متمیافراد، نهادهای مدنی و بوروکراسی دولتی را شامل 

و در گیرد. از همین رمیموضوعات مرزی، هویت اجتماعی و گسست و انسجام را در بر 
لندیان، امنیت داخلی واحد تحلیل دولت و در امنیت اجتماعی واحد تحلیل جامعه است )ب

لت دارد که و راهکارهایی د ها نظر امنیت اجتماعی بر مجموعه سیاست(. از این م47ی 1391
ا رخدادهای هد  از آنها ایجاد نظم مطلوب در جامعه به منظور کنترل اجتماعی و مواجهه ب

 . (49ی 1391مختلف برهم زننده آرامر و اطمینان خاطر در جامعه است )بلندیان، 
هایی وهیش رندهیدربرگ یوجه سلبغالب است.  یبجایو ا یسلب کردیدو رودر امنیت اجتماعی 

دارد  دیمحور با موضوعات تاک دیو تهد یبه برخورد سخت افزار تیامن نیاست که در تام
ارتباط  و یتمندیرضا ریافزا قیاز طر یمل تیامن یابر ارتق یجابیا کردیو در مقابل رو

(. 155ی 1390 ،یمل تیت امناستوار است )گروه مطالعا تیامن دیمشارکت عوامل موثر در تول
که در آن  ستا یتیوضع «تیامن»دهند و می لیتقل« دینبود تهد»را به  تیامن یسلبدر رویکرد 

 یجابیر نگاه اداما  (262ی 1385 ،یوجود نداشته باشد )افتخار یدیتهد گرینسبت به منافع باز
وجود بی یکرد ایجادر رو (.156ی 1390،یمل تیاست )گروه مطالعات امن تیرضا تیامن یبنا
 (. 121ی  1392 ،دیمدنظر است )پورسع یتحقق اهدا  و خواسته جمع یمطلوب برا ثیشرا
است که وجه  یو سلب یجابیدو وجه ا یدارا رانیامیاسال یجمهوردر  یداخل تیمنا

آن  ی( در چارچوب مالحظات نرم افزارانه و وجه سلبیتمندیرضا جادیآن )ا یجابیا
مالحظات  چارچوب( در یدر امور داخل گرید گرانیباز انهیمداخله جواز روند  یری)جلوگ

مقام معظم از منظر  یاجتماع تی(. امن37ی 1385 ،ی)افتخار شودمیسخت افزارانه محقق 
 ،یاسیسهای در حوزه یرشد و تعال ریساختن مس همواری( نیز به معنی العالمدظلهرهبری )

                                                      

1 Emma Rothschild 
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امکانات  ها، تیاز تمام ظرف یریگتا بتواند با بهره استمیو نظا ی، اجتماعیاقت اد ،یفرهنگ
 یرا خنث یدشمنان خارج یدهایو تهد یداخل ناخواسته یهابحران ،یدرون یو استعدادها

 (. 58ی 1397است )صا بی و ن راهلل زاده، « انتظارات مردم»از  یبخشی اجتماع تیامنو  کند
 هویتی امنیت اجتماعی های مولفه 2-2

رآیند ف نوعی اجتماعی است و امنیت جامعه رو  مثابه بههویت کرنهاگ  باز منظر مکت
 واحدهای میان و واحدها از هریک درون متقابل پیوندهای و تعلقات حفظ و تولید

 ظورمن به اجتماعی نظام یک در تواندمیاست. امنیت اجتماعی در این مکتب  اجتماع
یری گماعی یک جامعه و تضمین بهرهاجتهای ت واحدها، گروهحیا از حراست و پاسداری

(. 120ی 1392 )پورسعید،مورد استفاده قرار گیردها فرصت همان یا هاارزش و منافع از آنان
 و راستح جهت در جامعه یک هایظرفیت و هاتوانمندی با اجتماعی در این نظریه امنیت

و  دهش سازی شاخص ملی عر  و هویت فرهنگ، مذهب، زبان، سنتی الگوهای حفظ
جع امنیت تنها دولت مر. در مکتب کرنهاگ (65ی 1382)نویدنیا، متراد  امنیت هویتی است

نیت امو  (698ی 1382شود)روی،ست، بلکه جامعه نیز بخشی از مرجع امنیت محسوب مینی
(. 97 ی 1390گیرد )ن ری، میجامعه بر اساس هویت، یعنی درک و برداشت از خود شکل 

 (.78ی 1392)قی ری،  شودمیی ندب دسته یملمذهبی و  ،یقوم ،یدفر هایمقولهدر  هویت
 عیقانونی در امنیت اجتماهای مولفه -2-3

در نظریه امنیت اجتماعی خود دغدغه نظم مبتنی بر قانون دارد و معتقد است  1ایستر برایمر
رایمر، مواصالتی متمرکز است )بهای مفهوم امنیت اجتماعی بر صیانت مردم و بر امنیت شبکه

شود که افراد جامعه میتامین می(. مق ود برایمر این است که امنیت اجتماعی هنگا53ی 2007
بتوانند در عرصه خ وصی زندگی خود از نظارت، مراقبت و تهدید دیگری در امان باشند 
و حقوق اساسی انسان ها، به ویژه آزادی و سبک زندگی آنها مورد احترام باشند )ن ری، 

نیز  در این رویکرد آنقدر  و قابل اعتماد بودن نظام حمل و نقلها (. امنیت راه104ی 1390
اهمیت دارد که اتحادیه اروپا برای عضویت کشورهای داوطلب در این اتحادیه کسب 

 (. 108ی 1390کرده است )ن ری، میاستانداردهای حمل و نقل را الزا
 عیاعتماد در امنیت اجتماهای مولفه -2-4

 تشویر دغدغه، موجب که آنچه هر و دانسته آسایر برابر را زه انگاری امنیتمکتب سا
( و 158ی 1392خانی، کند )عبداهللمی تلقی شود را ناامنی آرامر و آسودگی رفتن بین و از

                                                      
1 Esther Brimmer 
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 از بسیاری در های پیشگیریمکانیسم اگراز این منظر صاحبنظران این مکتب معتقدند 
ی 1389 نویدنیا،) داد نخواهد رخ تخلفی و جرم نمایند، عمل صحیح اجتماعی هایموقعیت

 و اعتماد طریق از شود ایجاد بازدارندگى یا و قوا موازنه طریق از آنکه از بیر( و امنیت 91
 و کندمی تسهیل را همکاری اعتماد(. از همین رو 42ی 1385شود )ونت، مید ایجا همکارى

ی 1380 پاتنام،) است بیشتر همکاری احتمال شد،با بیشتر ایجامعه در اعتماد سطح چه هر
 با یى سطح جوامع این در که دهدمی نشان پایدار اجتماعى امنیت داراى جوامع تجربه(. 291
 و شفیعى) دارند با یى مشارکت عمومى عرصه در افراد و دارد وجود اجتماعى اعتماد از

 وجودمیعمو ادماعت مورد در قوی و مشترک فرهنگ کهای  جامعه در(. 19ی 1388 محقر،
 تبع به و یافت خواهد بیشتری یتینع ،ی هماجتماع نظم و استحکام اجتماعی همبستگی دارد،
 (. 139ی 1376 اورعی، دیقیشود )صمی برقرار اجتماعی ثبات و امنیت آن
  علم، فناوری و محیط زیست در امنیت اجتماعیهای مولفه -2-5

م و فناوری در تعیین مرجع امنیت اجتماعی دخیل است گوید علمیآشوک پارتاساراتی 
پذیرد. میبیند و هم تحول مینوین هم آسیب های و مفهوم امنیت اجتماعی در مقابل فناوری

را از بین برده اند مینوین مرز بین حوزه خ وصی و عموهای از منظر او فناوری
(Parthasarathi ،2004 از سوی دیگر 1174ی .)های رساختیزبه عنوان  یفناور و علم
است  یی آنهاتوانا و تقدریزان م یابیارز مهمهای شاخص از یکها یکشور شرفتیپ

کند که توسعه علم و می(. سازمان ملل متحد در گزارشی تاکید 138ی 1396)شیرازی، 
بین علوم، توسعه بخر خ وصی در های آموزش توسث کشورها، تشویق همکاری

تواند به گسترش میمیت، درک تغییرات آب و هوایی و اقلیتحقیقات، حفظ محیث زیس
(. انگلستان از 3ی 2018امنیت اجتماعی کشورها کمک کند )گزارش سازمان ملل متحد، 

هوش م نوعی و امنیت سایبری و فضای مجازی به عنوان بخشی از تامین امنیت اجتماعی 
 تیامناسترالیا سیاستگذاری در امنیت به ( و در 48ی 2012انگلستان،  یمل تیامننام برده )برنامه 

های تیاولو و استیسآینده اخت ا  یافته است )های و فناوری حادثهاز  یریشگیپی، بریسا
 (. 2018ی، مل تیامندر  یفناور و علم

 وهیمفهوم آزاد بودن مردم در شدر مجموع امنیت اجتماعی در این پژوهر به معنای 
، ی، مذهبیفرهنگ یحفظ الگوها تیقابلی، اجتماعهای یمناز ناا یخود بدون نگران یزندگ
 یاعضا یبرا یاسیجامعه و نظام س که یخاطر یامر و آسودگاست که در سایه آر یتیهو

 آید. می، بدست کندیم جادیخود ا
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 چارچوب نظری پژوهش  -2-6

 یبررسبرون رفت از آن را های وهیدر جامعه و ش یناامنهای شهیر یاجتماعهای هینظر
توان وزن و سهم جامعه در بروز می یاجتماع تیامنهای هینظر لیکرده اند و با مرور و تحل

بحران در جامعه و های شهیدر مورد رها افتهیو ها لیرا درک کرد. تحل یو ناامن تیامن
 «یاجتماع تیامنهای هینظر»توان به تسامح میرا  یاجتماع تیامن یدرک و برقرارهای وهیش

 یتیامن ت،یهو تیبودن امور، اصالت برداشت، محور یناذهنیبر اساس بها هینظر نیمرد. ابرش
این استوار هستند. در  تیبودن امن یتحو ت و چند وجه یمسا ل، ساخت اجتماع دنیند

پژوهر با توجه به نگاه همه جانبه به موضوع امنیت اجتماعی و عدم اطالق یک نظریه واحد 
اعی، امکان استفاده از یک نظریه واحد و نظریات یک نظریه پرداز به موضوع امنیت اجتم

در مورد  شمندانیمجموعه نظرات اندمشخص وجود نداشت از همین رو در یک نوآوری 
امنیت اجتماعی در چهار بعد هویت، علم، قانون و اعتماد مورد توجه قرار گرفت و مفهوم 

راد شد و به این ترتیب مجموعه ای تلفیقی امنیت اجتماعی در این چهار بعد استخهای لفهمو
از نظریات هویت محور، قانون محور، اعتماد محور و علم محور که در حوزه امنیت اجتماعی 

 وجود دارند به عنوان مبنای نظری پژوهر مورد استفاده قرار گرفتند. 
ی و محیث امنیت اجتماعی در چهار مقوله هویت، اعتماد، قانون و علم، فناورهای مولفه 

راهبردهای مورد زیست در سه برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه مورد بررسی قرار گرفتند و 
 های امنیت اجتماعی ترسیم شد. برای تحقق مولفهها نظر هر کدام از این برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقوله هویت، اعتماد، قانون و علم بر امنیت اجتماعی: بررسی چهار 1شکل 
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 هویت، اعتماد، قانون و علمدر امنیت اجتماعی در ابعاد چهارگانه  ثرهای موبندی مولفهی جمع  2شکل 

 

 روش پژوهش  -3

( اجرا شده است. 1یگراندد تئور) ادیداده بنبوده و با روش  یفیحاضر از نوع ک قیتحق
بهره برده شد.  2018از ابزار تحلیل محتوای کیفی مکس کیودا نسخه ها برای گردآوری داده

(، ظاهر 1998و  1990مند )استراوس و کوربین، برای اجرای روش از میان سه رهیافت نظام
( با تلفیقی از دو رهیافت 2006و  2000گرایانه )چارمز، ( و ساخت1992شونده )گلیزر، 

مند و ظاهر شونده، همزمان با گردآوری داده ها، نکات کلیدی به وسیله کدگذاری باز نظام
پیکربندی شد و پس از آن کدگذاری محوری انجام گرفت. در این پژوهر در قالب مفاهیم 

 انجام شد.پژوهشگر کدگذاری بر اساس مبانی نظری از سوی 
این پژوهر سه قانون م وب برنامه توسعه اقت ادی، سیاسی، در  یفیکهای داده

م، نهم و ساله چهارم، پنجم و ششم )اسناد دولتی( هستند که در سه دولت هشتاجتماعی پنح
 نیشتریبه ب یابیبا هد  دست یفیکهای در پژوهر این اسناد انتخابیازدهم تدوین شده اند، 

گردآوری  ادیداده بن روشر شده است زیرا د انجام یمورد بررس دهیپد اطالعات در مورد
ده منابع دا در یتیمنظور محدود نیبه هم اند وستهیپ هم آنها دو روند به لیتحل هیو تجزها داده

این تحقیق بر مبنای اسناد است و های (. داده176ی 1386، نیاستراوس و کورب)وجود ندارد 

                                                      

1 Grounded theory 
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به دست آمد. ها و مفاهیم مرتبث با مقوله مقوله محوری حول هاهداد برآمده ازمیالگوی مفهو
در کدگذاری محوری رهیافت ظاهرشونده حاکم بود و محقق با حساسیت نظری با  به دنبال 

تواند مفاهیم مرتبث را با یکدیگر در یک دسته بندی قرار میبود که بهتر هایی ولهکشف مق
 انتخاب را باز یکدگذار مرحلهاز  مقوله کی اد،یبن ادهروش د یمحور یکدگذار دردهد. 
محوری  دهیپد) دهدیم قرار است آن یبررس حال در که یندیفرآ مرکز در را آن و کرده

 . دهدیم ربث آن به را هامقوله گرید سرس و( استاین پژوهر امنیت اجتماعی 

سه  الگو، نیا در. «یاهنیزم ثیشرا»و  «راهبردها» ،«یعل ثیشرا»ی از اندعبارت هامقوله نیا
 یمحور مقوله بر که یطیشرا به مربوط ییهامقولهیی علّ ثیشرا. دارد وجود مقولهگروه از 

ی راهبردهاو  گذارندیم اثر راهبردها بر که یاصخ ثیشرای اینهیم، شرایث زگذارندیم ریتأث
 کیی ی نیز محور مقوله .شودیم منتح یمحور دهیپد از که یخاص یهاکنربرهم ای هاکنر

ستخراد اقوانین را از ها پژوهشگر داده .است ندیفرآ اساس که یادهیپد از یذهن صورت
های مهتماعی چگونه در برناامنیت اجهای مولفه سئوا تی چونیکرده است و تحقیق به 

مه در در راهبردهای سه برناها و تفاوتها چهارم، پنجم و ششم محقق شده است؟ شباهت
 دهد.میتأمین امنیت اجتماعی چیست؟ پاسخ 

ها، از معیار ارزیابی کیفیت پژوهراز جمله داده بنیاد به منظور  کیفیهای در پژوهر
معیار  . گوبا و لینکلن، قابلیت اعتماد را شامل چهارکرد دهاستفا اعتمادپذیری یا قابلیت اعتماد

و  زادهیف شر) دانندمی 1پذیری، قابلیت اطمینان و تأییدپذیری بودن، انتقال قبول قابل
نفر از متخ  ان  بررسی شده مورد تایید سههای مولفهدر این پژوهر، (. 66ی 1392دیگران، 

 حوزه سیاستگذاری و امنیت قرار گرفت. 
 پژوهش: های یافته -4

یح به سه برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه هر کدام تنها در یک ماده به صورت صر
در « جتماعیاامنیت »امنیت اجتماعی اشاره کرده اند و در سایر مواد قانونی پدیده محوری 
 610د تعدا. گرفت رویکردهای چهارگانه اعتماد، قانون، هویت و علم مورد بررسی قرار

 ته بندی شدند. مقوله دس 27ه با توجه به مبانی نظری به دست آمد که این تعداد در قالب گوی

 رویکرد هویت و جایگاه امنیت اجتماعی  -1-4

الگوهای سنتی  بر نامطلوبی راتیهر روندی که تأثامنیت و هویت  میانرابطه  بر اساس 
گی و هویتی به شمار فرهن تهدید گذارد،بزبان، فرهنگ، هویت، عادات مذهبی و ملی 

                                                      
1 Credibility, transferability, ependability and confirmability 
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ی اسیسهای به ویژگی دنیبه معنی توانایی جامعه برای تداوم بخش تیامن از این منظرد. ورآمی
است ادی خود در شرایث معقول و در مقابل تهدیدهای احتمالی یا واقعی یبن فرهنگی -
 (.149ی 1383تریف، )

 
 سه برنامه توسعه چهارم، پنجم و ششم و مفاهیم هویتی امنیت اجتماعی درها طبقات، مقوله -1جدول 

طبقه
 

 مفاهیم مقوله

ث علی
شرای

 

 مهاجرت و جمعیت. نمادهای فرهنگی ملی. هویت زبانی. ترویح روحیه دفاع ملی هویت ملی

 حفظ نهادهای مذهبی. دینی و مذهبیهای ارزش هویت مذهبی

هویت 
 فرهنگی

سالم . فرهنگیهای ارزش. دهحفظ نهاد خانوا. تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری
 منافع و نمادهای فرهنگی. سازی فضای عمومی

 زبان و فرهنگ قومی. مطالبات قومی هویت قومی

هویت 
 جایگاه اجتماعی زنان. گسترش  عفا  و حجاب جنسیتی

ث 
شرای
زمینه
فرهنگ  
 ایرانیمیاسال

یرات حفظ م. حفظ زبان فارسی. حفظ باورهای مذهبی. ترویح فرهنگ عمومی
 فرهنگی

راهبرد
 

تقویت 
 مذهبیهای اجرای ارزش. ایجاد اماکن مذهبی هویت مذهبی

تقویت 
 هویت ملی

توجه به . مقابله با تهاجم فرهنگی. رزیمحفظ امنیت . تقویت هویت جوانان
 ترویح فرهنگ ملی. میرات معنوی

ه ترتیب در برنامه در این رویکرد بها دهد راهبرد اصلی برنامهمیتحقیق نشان های یافته
چهارم تقویت هویت مذهبی، در برنامه پنجم تقویت هویت ملی و در برنامه ششم تعادلی 

کنیم میراهبردی مشاهده های میان توجه به هویت ملی و هویت مذهبی است. در جدول یافته
که مهمترین تفاوت سه برنامه چهارم، پنجم و ششم در این است که برنامه چهارم تا حد 

پردازد و در عین حال، برنامه پنجم با نگاهی عینی به موضوع میادی به مفاهیم مذهبی زی
تفویت هویت جوانان و هویت مذهبی پرداخته و برنامه ششم به نیز به شکلی محدود و به 
صورت عینی به تقویت هویت مذهبی پرداخته است. توجه به موضوع هویت مذهبی و مفهوم 

 ن سه برنامه مشترک است.ایجاد اماکن مذهبی در بی
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 چهارم، پنجم و ششم توسعههای راهبرد هویت در امنیت اجتماعی برنامههای یافته -2جدول 

برنام
 ه

مقوله 
 راهبردی

 در رویکرد هویتها راهبرد برنامه

برنامه چهارم
 

تقویت 
 هویت ملی

م وحدت یترویح مفاهفضا.  سالم سازی. گسترش رسانهاسالمی.  انقالبتاریخ  شناسایی
 آفرین

تقویت 
هویت 
 مذهبی

دینی با مشارکت های و تشکل فضاهای مذهبی ،مساجدو گسترش بازسازی ، اءیاح
ای یاح. ایجاد فضای فرهنگی سالم ی.بسث فضا ل اخالق. هیکمک به حوزه علممردمی.

 خرافات ز ازیپرهو فرهنگ نماز.  تداوم قرآن آموزی. امر به معرو  و نهی از منکر

برنامه
 

پنجم
 

تقویت 
 هویت ملی

مرود  مبارزه با جریانات. سند ملی جوانانی. تهیه ایران –میاسال یهاترویح ارزش
موزه و  یایجاد مراکز فرهنگی و گردشگر. یامنیت پایدار مناطق مرز . ابتذالو  انحرا 

 یتاریخی و میرات معنو، حفظ آثار و فرهنگ سنتی. دفاع مقدس
تقویت 
هویت 
 مذهبی

و  بقاع متبرکه، گلزار شهدا، مذهبی فرهنگی یتوسعه فضاها. زیارتی یهافعالیتتوسعه 
 مساجد

برنامه ششم
 

تقویت 
 هویت ملی

احیای روستای تاریخی و فرهنگی و هد  . فرهنگ ایثار و شهادت اجرای سیاست
 گردشگری 

تقویت 
هویت 
 مذهبی

. زیارتی و گردشگری مذهبیهای توسعه امکانات قطب. تمهید امکانات پیاده روی اربعین
، بقاع توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی. آموزیدانر زیارتی و راهیان نور یاردوتسهیل 

 .جدامسمتبرکه و 

 قانون و جایگاه امنیت اجتماعی -2-4

های است که این هد  در بخرجامعه د و اقشار امنیت افراهد  امنیت اجتماعی، تامین 
امنیت حقوقی شود، میقضایی، اقت ادی و فرهنگی دیده  مختلفی از جمله امنیت حقوقی و

و مولفه ای موثر در حوزه کارآمدی دولت محسوب  کندمیتضمین دم را حقوق مرییر قضا
 (.15ی 1378ی، عر)زاشود می

 چهارم، پنجم و ششم توسعههای طبقات، مقوله و مفاهیم قانونی امنیت اجتماعی برنامه -3جدول 

 مفاهیم مقوله طبقه

شرایث 
 علی

 یارا ه خدمات عمومی. اجتماع یآزاد نیتضمیی. عدالت قضا از حقوق مردم انتیص

 حمل و نقل یمنیای. حمل و نقل عموم و نقل حمل

شرایث 
 زمینه 

به خدمات  یدسترس
 یعموم

 ییو قضا یخدمات حقوقی. کیخدمات الکترون

 راهبرد

 یعموم تیامن ارتقا
. زنان تیامن نیتام. ادیاز اعت یریشگیپی. اجتماع بیاز آس یریشگیپ

و میخدمات انتظا. از قاچاق مواد مخدر یریشگیپ. قانون و نظم حیترو
 یعموم یمقابله با ناهنجاری. حفاظت

حمل و  مخاطرات کاهر
 نقل

 توسعه امداد و نجات. حمل و نقل تیبهبود وضع

 یخ وص میحفظ حری. بزهکار نهیکاهر زم یحقوق شهروند تیرعا
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« کاهر زمینه بزهکاری»دهد برنامه چهارم با انتخاب راهبرد میپژوهر نشان های تهیاف
به تحقق امنیت اجتماعی پرداخته است. برنامه پنجم توسعه راهبرد اصلی خود برای تحقق 

انتخاب کرده است « توسعه امداد و نجات»و « مقابله با ناهنجاری عمومی»امنیت اجتماعی را 
طر  جامع کنترل و  هینسبت به تهکرده است مکلف استگذار دولت را و در برنامه ششم سی

کودکان کار و مفاسد  ،ینینش هیطالق، حاش اد،یاعت تیبا اولو یاجتماع یهابیکاهر آس
کنیم که گفتمان ایجابی و سلبی به صورت توامان در میاقدام کند. بنابراین مشاهده  یاخالق

 د. سه برنامه در رویکرد قانون وجود دار
 راهبردی قانون در امنیت اجتماعی در سه برنامه توسعه چهارم، پنجم و ششمهای یافته -4جدول 

 برنامه
مقوله 

 راهبردی
 راهبرد برنامه در رویکرد قانون

برنامه چهارم
 

ارتقا امنیت 
 عمومی

رشد ی. ردولتیغی مجوز خدمات حفاظتو اعتیاد.  طر  مبارزه با مواد مخدر و روانگردان
و رفع  از حقوق زنان تیحمای. اسیجرم س حهی . تهیه نظم و احترام به قانون فرهنگ
به منظور مهار  یتوسعه خطوط مواصالت خشونت.ی و اجتماع یمبارزه با ناسازگارخشونت. 
تمرکز زا.  ز و بحرانیب خینقاط آس ییشناسای. اجتماعهای بیآس از یریشگیپ. جرا م
 .مشاوره و اشتغالی و مددکار ،یدرمان یخدمات بهداشت ،یاجتماعهای تیحما

رعایت 
حقوق 

 شهروندی

حذ  ، ریم خ وصیو ح حفظ حقوق شهروندی، حمایت از حقوق متهمان ایحول ت ویب
ری از وقوع یشگیپ. جایگزین مجازات حبس، فریین کیجرم زدایی از قوان، فرییسابقه ک
 .جرم

کاهر 
 مخاطرات
 حمل و نقل

ل شبکه یتکم .حوادت حمل و نقلو ر یاهر مرگ و م. کهینقل ثیارتقاء ایمنی وسا
 ز جاده اییکاهر نقاط حادثه خ. ت حمل و نقلیفیبهبود ک. ای پزشکیهفوریت

برنامه پنجم
 

ارتقا امنیت 
 عمومی

ارزه با مواد و مبایح مبارزه با قاچاق کا  و ارز ول . ت ویبسند ملی امنیت بانوان و کودکان
 . اجراییهای ستگاهد تشکیل یگان حفاظت. ر سازهاها و پیمخدر، روانگردان

رعایت 
حقوق 

 شهروندی

ایجاد پلیس . یی کاهر عناوین مجرمانه و دعاویلوایح قضا. تهیه تهیه بانک جامع اطالعاتی
 م ثر. یغیرکیفر یضمانت اجرای جایگزین. یکیفر یضمانت اجرا یاستانداردسازیی. قضا

کاهر 
 مخاطرات
 حمل و نقل

سامانه اطالعات حوادت . طر  جامع حمل و نقل. ت ویب امداد و نجات همگانیآموزش 
 ت.توسعه شبکه امداد و نجا. اهر تلفات جانی ت ادفات رانندگی. کو سوانح حمل و نقل

برنامه ششم
ارتقا امنیت  

 عمومی

 دنی.تمهیدات قانونی مس ولیت م. اعتیاد ها و کاهربرنامه مبارزه با مواد مخدر و روانگردان
متناسب سازی نیروی اماکن. میانتظا -حفاظتی پیوست. رعایت مقابله با قاچاق کا  و ارز

 عی.اجتماهای آسیبو ها پیشگیری از ناهنجاریی. های اجتماعطر  کنترل آسیب. انتظامی

های اجتماعی و معلولیت تدوین نظام رصد آسیب. هااطلس آسیبو اجتماعی  تهیه پیوست
 ها
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 برنامه
مقوله 

 راهبردی
 راهبرد برنامه در رویکرد قانون

رعایت 
وق حق

 شهروندی
 

متناسب با  کاهر عناوین مجرمانه. بازنگری در م ادیق عناوین مجازات سالب حیات
شناسایی و . سازی کاهر جرم و زمینهتدوین برنامه پیشگیری و  سازی مجازات با جرم

های اجتماعی، خدمات بهداشتی ا تمرکز حمایت. زا بهبود نقاط آسیب خیز و بحران
همکاری بین بخشی و مدیریت . اجتماعی و حقوقی و اشتغال درمانی، مددکاری، مشاوره

  .های اجتماعیآسیب
کاهر 

 مخاطرات
 حمل و نقل

 مقابله با حوادت و سوانح تأمین منابع پایدار. شبکه امداد و نجات توسعه. ساماندهی اورژانس

 اعتماد و جایگاه امنیت اجتماعی:  -3-4

بهبود امنیت جانی، اخالقی و حقوقی افراد دارد  اعتماد اجتماعی جوامع تاثیر بسیاری بر
ی پیوند ارتباطی میان افراد را تقویت کرده و موجب اجتماع هید سرمابعُ نیبه عنوان مهمترو 

 ثیبر اعتماد واجد شرا یمبن رابطهشود. میارتقاء جمعی و همبستگی میان اعضای جامعه 
 است. نانیو اطم انهیجو همکاری التیتما کردن، میسه صراحت، صداقت،
 چهارم، پنجم و ششم توسعههای طبقات، مقوله و مفاهیم اعتماد در امنیت اجتماعی برنامه -5جدول 

 مفاهیم مقوله طبقه

 شرایث علی

بهبود کیفیت 
 زندگی

 ایمنی و مقاوم سازی. مناسب سازی برای ناتوانان

 شرایث بهبود
 اقت ادی

 اشتغال و کار. مدتوزیع عاد نه درآ. سررده گذاری در بانک

 ایجاد رفاه اجتماعی
منزلت . حمایت از اقشار آسیب پذیر. تامین سالمت. عدالت آموزشی

 ساخت مسکن. تامین اجتماعی و بیمه. اجتماعیهای گروه
شرایث 
 زمینه

 مشارکت مردمی. فرهنگ شهروندی. مهارت زندگی مسئولیت اجتماعی

 راهبرد

 اعتماد اجتماعی
. توانمندسازی مدنی. ارزیابی رضایتمندی عمومی. عیبسث اعتماد اجتما

 ارتقای امنیت
 رشد اقت ادی. کارآفرینی یایجاد رفاه اقت اد

 مشارکت اجتماعی
ایجاد نهادهای . مدنیهای تشکل. حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی

 مدنی

هبردهای دهد در رویکرد اعتماد، برنامه چهارم توسعه از راپژوهر نشان میهای یافته
ی و مشارکتی استفاده کرده و جامعه محور کردیامنیت با روتوانمندسازی مدنی و ارتقای 

کمک  یکاریکاهر نرخ ببرنامه پنجم توسعه از راهبردهای افزایر تولید ناخالص داخلی و 
اجتماعی را به عنوان راهبرد های گرفته است. برنامه ششم توسعه نگاه ویژه به موضوع آسیب

از همین رو برنامه چهارم و پنجم در رویکرد اعتماد نگاهی  دارد.قق امنیت اجتماعی اصلی تح
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موثر در تحقق امنیت اجتماعی دارند و برنامه ششم در مقابل با های کامال ایجابی به مولفه
 ایجابی سعی دارد امنیت اجتماعی را محقق کند.مینگاهی عینی و در عین حال ک

 اعتماد در امنیت اجتماعی سه برنامه توسعه چهارم، پنجم و ششم راهبردهای یافته -6جدول 

 برنامه
مقوله 

 راهبردی
 راهبرد برنامه در رویکرد اعتماد

برنامه چهارم
 

اعتماد 
 اجتماعی

 ت عمومی.ین نظم و امنیتأممیتوسعه مشارکت مرد. تیه طر  توسعه نظم و امنیته
ت یارتقای احساس امن. یه اجتماعینجر سرما. ساعتماد اجتماعیو  ه نشاطیگسترش روح

 .اجتماعی در مردم و جامعه

ایجاد رفاه 
 اقت ادی

کوچک و های رفع مشکالت بنگاه. توسعه بخر تعاونی. ملی کار شایسته تهیه سند
تقویت  دی و اجتماعی.یسرمایه گذاری امور اقت ادی، تولمردم به تشویق . متوسث
 کارآفرینی پشتیباننهادهای 

مشارکت 
 جتماعیا

وی اجتماعی گگفتی.طر  مشارکت و نظارت مردم حقوق صنفی و مدنی کار. اعمال
. تقویت نهادهای مدنی و احزاب. توانمندسازی و مشارکت محلی. دولت و نهادهای مدنی
 یحه . تها به سمت فرآیندهای قانونییهدایت فعال. ن درآمدییاشتغال سه دهک پا 

. درمان اجتماع مدار معتادان. نامه مشارکت زنانبر. مایت از بزه دیدگان اجتماعیح
.  یحه های زناننهادهای مدنی و تشکل. ایجاد ردولتییس نهادهای غیحمایت از تأس

 ن اجتماعییحمایت نظام تأم. در فقرزدایی ریهیمشارکت نهادهای خ. م نهاد خانوادهیتحک
 مشارکت جوانان .انیبازتوو  اجتماعیدیده ب یخدمات رسانی به افراد آس .برای فقرا

برنامه پنجم
 

اعتماد 
 اجتماعی

شارکت مردم در امنیت پایدار . مجامعهمیعمو یفضا یسازسالم ارتقاء احساس امنیت و
 کشور

ایجاد رفاه 
 اقت ادی

حمایت از بخر غیردولتی به . یکاهر نرخ بیکار. رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی
 حمایت از تولیدات داخلی. منظور توسعه کسب و کار، کارآفرینی

مشارکت 
 اجتماعی

سند ملی . سامان بخشی مناطق حاشیه نشین. و کارفرمایی یکارگرهای تقویت تشکل
 یبرا یاقمارهای ایجاد شهرک .غیرمجازهای و ساماندهی سکونتگاه یتوانمندساز

 اسکان جمعیت مهاجر

برنامه ششم
 

اعتماد 
 اجتماعی

 راهبرد ندارد

 ایجاد رفاه
 اقت ادی

جبران . سهم تعاون در اقت اد. افزایر ارتقای امنیت فضای کسب و کارو اصال  قوانین 
 عقب ماندگی استانهای مناطق عملیاتی دفاع مقدس

مشارکت 
 اجتماعی

تحت مردم. خدمت رسانی و بازتوانی افراد در معرض آسیب اجتماعی با مشارکت 
ی. توسعه مراکز فوریتهای اجتماع. هزیستیپوشر قرار دادن مددجویان کمیته امداد و ب

های اقماری ایجاد شهرک. غیرمجازهای گاهساماندهی سکونت سند توانمندسازی و
مراکز جامع و  خانمان عتادان متجاهر و بیم مراکز نگهداری . ایجاداسکان جمعیت مهاجر

در مردم نهاد  و سازمانهای توسعه نقر مردم. ساماندهی کودکان کار. معتادان بهبودیافته
 خیر اجتماعی
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 علم، فناوری و محیط زیست و جایگاه امنیت اجتماعی 

اهمیت علم و فناوری در تامین امنیت و یا خدشه وارد کردن به آن است و همانطور که  
توان از علم و دانر به منظور دستیابی به امنیت بهره برد در مقابل ممکن است فناوری می

تفاوت  یو فناورمیعل عیسرهای رفتشیپه خطر بیاندازد. به دلیل را بها امنیت انسان
شود. همچنین امنیت زیست میآنها در  وتفاورها باعث بروز تحو ت متکش یاستگذاریس

افراد، از دولت به  تیامن تیمرجعمحیطی به عنوان یکی از تعاریف جدید امنیت موجب شده 
 ریباعث افزا تواندمیی طیمح ستیز منابع یابیکمی تغییر کند و ستیمناطق زو  هاگروه

 .شود جوامع خشونت در
طبقات، مقوله و مفاهیم علم، فناوری و محیط زیست در امنیت اجتماعی برنامه توسعه  -7جدول 

 چهارم، پنجم و ششم

 مفاهیم مقوله طبقه

شرایث 
 علی

 مطالعات حوادت طبیعی. آلودگی محیث زیست. اهمیت آب علم و محیث زیست

 جدیدهای فناوری
. مناطق علم و فناوری. تولید فناوری جدید. توان فناوری. فناوری نظامی

 اینترنت و ارتباطات
شرایث 
 زمینه

و  یعلم و  فناور
یعیمنابع طب  

 یستیز ثیمح تیفعالی. م ر  انرژ یالگو. از علم و پژوهر تیحما

 راهبرد 

امنیت زیست 
 محیطی

حفاظت از تنوع . حفظ محیث زیست نوینهای روش. بهینه سازی انرژی
 جمع آوری آلوده کنندگان محیث زیست. زیستی

تقویت امنیت با علم 
 و فناوری

 پژوهر و فناوری. امنیت اطالعات و اینترنت

 ایمن سازی. پدافند غیرعامل. مقابله با تهدیدات نوین کاهر مخاطرات

جم و ششم به امنیت زیست محیطی دهد هر سه برنامه چهارم، پنمیپژوهر نشان های یافته
و کاهر مخاطرات توجه دارند. هر سه برنامه به حفظ محیث زیست، رفع آلودگی ها، توجه 

امنیت »به تنوع زیستی، حفاظت از زیست بوم حساس به عنوان راهبرد موثر در تحقق 
وجه توجه کرده اند. شباهت دیگر سه برنامه یاد شده موضوع کاهر مخاطرات و ت« اجتماعی

در بخر فناوری اطالعات و ارتباطات برنامه چهارم  به مقاوم سازی و پدافند غیرعامل است.
 یسند راهبرد»با نگاهی ایجابی در عین توجه به توسعه فناوری اطالعات بر موضوع تدوین 

توجه کرده و در مقابل برنامه پنجم « تولید و تبادل اطالعات کشور یامنیت در فضا یبرقرار
دارد  یمجاز یفضاای به موضوع اطالعات اما نگاهی سلبی و مقابلهر موضوع فناوری عالوه ب

 جدید پرداخته است. های و برنامه ششم همچون برنامه پنجم با نگاهی سلبی به مسئله فناوری
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مقوله علم، فناوری و محیط زیست در امنیت اجتماعی برنامه توسعه های یافته -8جدول 

 چهارم، پنجم و ششم

 رنامهب
مقوله 
 راهبردی

 راهبرد برنامه در رویکرد علم، فناوری و محیث زیست

برنامه چهارم
 

امنیت زیست 
 محیطی

عی یمنابع طب حفظ. مدیریت پسماند. دگی هواو رفع آلو کاهر م ر  انرژی
 سحساهای مدیریت زیست بوم. نابودی تنوع زیستیو ری از شکار یجلوگ. تجدیدشونده

. از ساماندهی منابع آبب. حفاظت و بهره برداری از تنوع زیست. هیمبه ویژه دریاچه ارو
 . فرسوده رده خارد کردن وسایل نقلیه

تقویت امنیت 
با علم و 

 فناوری

ی. ساماندهی نظام پژوهر و فناور. د و تبادل اطالعاتیت در فضای تولیسند برقراری امن
 .جامع اطالعاتی اصال  ساختار. تییاستانداردسازی سامانه حفاظتی و امن

کاهر 
 مخاطرات

ایمن  نه سازی ساخت وساز در م ر  انرژی.یه. بزلزله برابرمقاوم سازی ساختمانها در 
 رعایت اصول پدافند. تهدیدکننده سالمتی کاهر مخاطرات.خدماتیهای ستمیسسازی 

 .مقاوم سازی بافتهای قدیمی .عییرطبیوانح غسمخاطرات درباره  آموزش مردم .رعاملیغ

برنامه پنجم
 

امنیت زیست 
 محیطی

. مدیریت پسماند. ینژادزراعی و بهبه یاجرای. سند جامع انرژ. نظام مدیریتی آب یجراا
کنترل  .زداییبیابان یاجرامنابع طبیعی. از  یاصال  بهره بردار. ارگانیک کشت توسعه
 زیست بومو حفاظت از تنوع زیستی . مدیریت یکرارچه زیست بومی. بحران یکانونها

 ایجاد کمربند. تنوع زیستی یاز شکار و نابود یجلوگیر. حساس به ویژه دریاچه ارومیه

 یکاهر گازهاو  ریزگردها شناسایی کانون. کاهر آلودگی هواشهرها. سبز در اطرا  
  یگلخانه ا

تقویت امنیت 
با علم و 

 فناوری

 یسند امنیت فضارای . اجساماندهی حفاظت از اطالعات. ارتقاء زیرساخت اطالعاتی
 یاصلی علم و فناورهای شاخص تحقق. سامانه مدیریت اطالعات یاجرا. تبادل اطالعات

مقابله با جنگ . افزایر سهم پژوهر از تولید ناخالص داخلی. جایگاه دوم منطقهو کسب 
 اجرایی.های دستگاهات ال به شبکه ملی اطالعات . یسایبرو  یمجاز ینرم با اولویت فضا

اهر ک
 مخاطرات

 برایآموزش مردم . رعایت اصول پدافند غیرعامل. یاهسته یهاصیانت از نیروگاه
مشارکت در . کاهر مخاطرات ناشی از سوانح غیرطبیعی. مبارزه با بیوتروریسم

، جرا م یل در امنیت اقت ادالمقابله با اخ. دفاعی شرایث بحران و جنگهای برنامه
 یمن. اایجاد سامانه هشدار تهدیدات نوین. ات نرم امنیتیضدامنیتی، تروریستی و تهدید

. بودجه ینگار و زلزله یشتاب نگارهای ایستگاه. توسعه و حفاظت از مراکز مهم یساز
 حوادت غیر مترقبه امداد

برنامه ششم
 

امنیت زیست 
 محیطی

توسعه . در معرض انقراضهای حفاظت از محیث زیست و گونه. سند انرژی اجرای
ممنوعیت مح و ت . کشت مح و ت سالم. به نژادی و به زراعی ،زی حفاظتیکشاور
احیاء و  ارتقای بهره وری آب. توسعه گلخانه هاو  فرسودههای نوسازی باغ. تراریخته
تکمیل تأسیسات مدیریت پساب و . ها حفاظت از تا ب. مدیریت پسماند. قنوات

 توسعه. ی مدیریت سبز در نهادهااجرا. اجرای آبخیزداری. جنگلهای احیا. فاضالب
تجدیدپذیر های سهم نیروگاه سالم. افزایر دسترسی مردم به مح و ت. گیاهان دارویی

 .بحرانیهای بیابان زدایی و کنترل کانونشهرها. ایجاد کمربند سبز در اطرا  . و پاک
 مقابله با ریزگردها 
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 رنامهب
مقوله 
 راهبردی

 راهبرد برنامه در رویکرد علم، فناوری و محیث زیست

تقویت امنیت 
با علم و 

 فناوری

 تقویت مرزبانی .انسداد الکتریکی مرزها .بستر شبکه ملی اطالعاتایجاد نظام آماری بر 
. ثبت توسعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی و مقابله با جنگ نرم. نیروی انتظامی فناوری
. دولت الکترونیکو  تکمیل نظام پایر فناوری اطالعات. پژوهر و فناوریهای طر 

 .هوشمندسازی مدارس

کاهر 
 مخاطرات

ایمن سازی . اجرای کامل پدافند غیرعامل. تهدیدات سالمتبا مقابله  خنثی سازی و
مقابله با شرایث اضطراری تأسیسات ی. امنیتهای مشارکت مرزنشینان در طر . مراکز مهم

افزایر توان مقابله با وقوع احتمالی . ایجاد سامانه پدافند رایانیکی سایبری. ای هسته
های شبکه ایستگاه. توسعه بافت فرسوده ین شاخصتعی. ایمن سازی سکونتگاه ها. تهدید

 زلزله نگاری

 نتیجه گیری -5

امنیت اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد داخلی امنیت مسا ل مختلف اجتماعی، سیاسی، 
گیرد. توجه به امنیت میاقت ادی، فرهنگی، محیث زیست، قضایی، علم و فناوری را در بر

 افق در یرانیا جامعه»کندی آغاز شد. این سند تاکید می« 1404سند چشم انداز »اجتماعی از  
 ،یفرهنگ اتیمقتض با متناسب افته،ی توسعهی داشت خواهدهایی یژگیو نیچن انداز چشم نیا

 با ،یانقالب و یمل ،یاسالم یارزشها و یاخالق اصول بر یمتک خود، یخیتار و ییایجغراف
 حقوق و کرامت حفظ مشروع، یهایآزاد ،یاجتماع عدالت ،ینید یسا ر مردم بر دیتاک

توسعه تدوین شده های از همین رو برنامه«. ییقضا و یاجتماع تیامن از یمند بهره وها انسان
پس از سند چشم انداز نقطه عطف برنامه ریزی توسعه در حوزه امنیت اجتماعی محسوب 

مختلف های عرصه در امنیت اجتماعی تأمین شوند چرا که هر چند محدود اما بر لزوممی
 تاکید کردند.  اجتماعی و اقت ادی، فرهنگی

چهارم، پنجم و ششم توسعه در رسیدن های بر اساس مبانی نظری که پیشتر گفته شد برنامه
از راهبردهای مختلف در رویکردهای چهارگانه هویت، « امنیت اجتماعی»به مقوله محوری 

دهد با وجود آنکه این می نشانها رسی قوانین برنامهاعتماد، قانون و علم بهره گرفته اند و بر
اشاره کرده اند اما بسیاری « امنیت اجتماعی»ها تنها در یک ماده قانونی به طور مستقیم به برنامه

 به طور غیرمستقیم به مقوله امنیت اجتماعی توجه دارد. ها از مواد قانونی دیگر این برنامه
چگونه به بازنمایی امنیت اجتماعی با توجه به ها برنامه در پاسخ به پرسر تحقیق که این

کنیم که  سیاستگذار در برنامه چهارم از ه شده، اقدام کرده اند مشاهده میچهار رویکرد گفت
برای تحقق امنیت اجتماعی بهره گرفته  ،ایجابی که بیشتر ذهنی و نرم افزاری هستندهای مولفه

سلبی که بیشتر عینی بوده اند به منظور تحقق امنیت ی هااست، در برنامه پنجم از مولفه
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که دارای هایی اجتماعی کمک گرفته است و در برنامه ششم به صورت توامان از مولفه
 وجوه سلبی و ایجابی، عینی و ذهنی هستند برای تحقق امنیت اجتماعی استفاده کرده است. 

دارند هایی تماعی با یکدیگر شباهتمرتبث با امنیت اجهای هرچند هر سه برنامه در مقوله
آنها ناشی از نوع نگرشی است که سیاستگذار در زمان تدوین برنامه به کار های اما تفاوت

و معطو  کرده  یمذهب تیهو تیتقو بهخود را  یراهبرد اصل ،برنامه چهارمبرده است. 
 انیم یتعادل ت کهسعی داشته اسرنامه ششم ب .تاکید دارد یمل تیهو تیتقو بربرنامه پنجم 
برقرار کند. برنامه چهارم از سوی دولت هشتم، برنامه  یمذهب تیو هو یمل تیتوجه به هو

پنجم از سوی دولت نهم و برنامه ششم از سوی دولت یازدهم به نگارش در آمده اند. برنامه 
و تاکید دارد  «نیم وحدت آفریمفاه حیترو»چهارم در نگاهی انتزاعی به موضوع هویت بر 

های ارزش حیترو»ایرانی به  –میبر اساس تاکید برنامه به موضوع الگوی اسالبرنامه پنجم 
« و شهادت ثاریفرهنگ ا میو تحک حیترو»موضوع  برنامه ششمپرداخته و  «یرانای –میاسال

 را مورد توجه قرار داده است. 
به تماع محور های اجا انتخاب راهبردسعی کرده است ببرنامه چهارم با وجود اینکه 

کمک کند اما لوایح مربوط به آن تا  یاجتماع تیتحقق امنی به منظور بزهکار نهیکاهر زم
پرورش »همچون  یمواد قانونزمان برنامه ششم توسعه به ت ویب نهایی نرسیده است. در واقع 

« بزهو  رمجمرتبث با  حیلوا نیتدو» ،«یشهروند نییاحترام به قانون و آ» ،«یقانونمدارمیعمو
اما با وجود  تحقق بخشدمیوعمهای یرا از منظر حقوق و آزاد یاجتماع تیامنشت دا یسع

برنامه ششم  دربازهم اجرایی نشد. ضمن آنکه پنجم توسعه  برنامهتکرار این قوانین در 
طر  جامع کنترل و  هینسبت به تهتا  دولت را مکلف کرددر یک تغییر نگرش  استگذاریس

کودکان کار و مفاسد  ،ینینش هیطالق، حاش اد،یاعت تیبا اولو یتماعاجهای بیکاهر آس
اجتماع محور و کاهنده زمینه بزهکاری به رفع معلول آن های و از حرکتبرردازد  یاخالق

 اجتماعی ناشی از بزهکاری برردازد. های یعنی رسیدگی به آسیب
توسعه از های نامهدر عین حال رویکرد جامعه محوری و مشارکت محور در قوانین بر

با فاصله پنجم و ششم توسعه در این حوزه های برنامه چهارم به بعد رنگ باختند و برنامه
های و توجه به آسیب یرفاه اقت اد جادیاسعی کردند با  ،یاجتماع کردیگرفتن از رو
 توجه به تیاهمبرردازند. البته در این میان   «یاجتماع تیامن» دهیتحقق پداجتماعی به 

از سال  یمقام معظم رهبردر برنامه ششم توسعه نشأت گرفته از دستور  یاجتماعهای بیآس
در سطح کالن کشور با حضور  یاجتماعهای بیآس یجلسات بررس یبر برگزارمبنی  1394
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در برنامه ششم دولت را موظف کرده  استگذاریرو س نیو از هم استمسئو ن سطح اول 
به  یردولتیغ یو کمک گرفتن از مردم و نهادها یاجتماع ریخ کردیاست با توجه به رو

 برردازد. یارا ه خدمات اجتماع ،یریشگیاز جمله پ یاقدامات
 یطیمح ستیز تیامنتوسعه به موضوع  هر سه برنامه چهارم، پنجم و ششمبا وجود آنکه 

جه ها، تو یرفع آلودگ ست،یز ثیحفظ محو  توجه دارندها انسان یو کاهر مخاطرات برا
 تیامن»موثر در تحقق  یبوم حساس را به عنوان راهبردها ستیحفاظت از ز ،یستیبه تنوع ز
کند. میاما در همین حوزه نیز تفاوت نگرش سه برنامه خودنمایی  توجه کرده اند «یاجتماع

محیث زیستی توجه نشان نداده های برنامه چهارم چندان به موضوع منابع انرژی و آلودگی
ر آگاهی بخشی دارد اما برنامه پنجم و ششم توسعه به دلیل قرارگیری در زمان است و سعی د

آبی به این موضوع های زیست محیطی از جمله ریزگردها، خشکسالی و بحرانهای بحران
 یتوسعه فناوراست. ها توجه نشان داده اند که نشان از توجه دو سیاستگذار این برنامه

توسعه چهارم، پنجم و ششم های را برای برنامه یمتفاوت یهاراهبردنیز اطالعات و ارتباطات 
سند » نیبرنامه چهارم بر تدوتوان مشاهده کرد که با وجود سعی میرقم زده است اما 

 «یا انهیراهای ثیو تبادل اطالعات کشور در مح دیتول یدر فضا تیامن یبرقرار یراهبرد
مل اجرایی نشده است و تنها بخشی از فضای این برنامه هنوز تا زمان برنامه ششم به طور کا

و  یبانیپشت»برنامه پنجم بر  مجازی توانسته اند از این امنیت بهره بگیرند و با وجود تاکید
طر   هیته» و برنامه ششم بر  «یبریو سا یمجاز یفضا تیکمک به مقابله با جنگ نرم با اولو

هنوز فضای مجازی و امنیت « جنگ نرم و مقابله با یتوسعه قدرت نرم دفاع رندهیجامع دربرگ
 سایبری یکی از مشکالت موجود است که برای آن راهکار موثری اندیشیده نشده است. 

فراهم سازی بسترهای مناسب برای ارتقاء مستمر کیفیت ها از آنجا که وظایف دولت
تدوین شود سیاستگذاران در میزندگی آحاد مردم و تامین امنیت اجتماعی است، پیشنهاد 

سلبی و ایجابی زمینه تحقق امنیت های توسعه با اتخاذ تدابیر و سیاستگذاریهای برنامه
 اجتماعی را فراهم کنند.

 



 69                                  98پاییز /48یزدهم/شماره سال س                 

  :مآخذ و منابع
ماع»(، 1386) محمددیسااا ،یاحمد - عه اجت  ،«یمل تیو امن یتوسااا

، زمسااتان 14شااماره  ،کیاســتراتژ قاتیپژوهشــنامه مركز تحق
1386 

ــول روش ا(، 1387یت )ین ، جولکوربر س، آنسااالمواساااترا - ص
یه نایی، رو یه مب هاها تحقیق كیفی، نظر ــیوه  ترجمه ، و ش

سانی و مطالعات  ، تهرانیبیوک محمدی شگاه علوم ان شارات پژوه انت
 .فرهنگی

تازه در  یکردیشااده رو یاجتماع دیتهد»(، 1385، )اصااغر ،یافتخار -
ستراتژ یمطالعات دفاع، «یشناس دیتهد ره شماسال هفتم،  ،کیا
 1385 زیی، پا27

 ترجمه ،مدنیهای سنت و دموكراسی(، 1380) روبرت پاتنام، -
 غدیرانتشارات ی تهران دلفروز، تقی محمد

، فرهنگ توصیفی اصطالحات امنیت(، 1392پورسعید، فرزاد ) -
 تهرانی انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

عات امن(، 1383و دیگران )تریف تری  - طال مه  ،نینو تییم ترج
ضا  شارات  بزرگی،وحید و  بیطعلیر شکدهتهرانی انت مطالعات  پژوه
 راهبردی

دولت و امنیت اجتماعی در قانون »(، 1383) عبدالرحمن حساانی فر، -
 پاییز، 23، شماره دین و ارتباطات، «ایرانمیاساسی جمهوری اسال

1383 
مه ای بر (، 1384ربیعی، علی ) - قد یت ملی؛ م عات امن طال م

سومهای نظریه ، تهرانی انتشااارات دفتر مطالعات ملی در جهان 
 سیاسی و بین المللی، چاپ اول

 یدرآمد»(، 1397محمدی، حمیدرضا، )نژاد، سیدامین، ملکرضوی -
ــلنام، «یامنیت یگذارتاساایدر ساا یشااناساابر مساائله یلیتحل  هفص

ــ یمطالعات راهبرد ــیس دوره هشاااتم،  ،یعمومی گذارتاس
 2شماره 

سبات یساختارمیمفهو لیتحل»(، 1394) نیحس ،یرمضان -  امنیت منا
سعه و س در تو سالم حکمت و معرفت ۀهند شنامه، «یا  علوم پژوه

 1394، پاییز و زمستان 4، شماره یاسالم یانسان
جلد  -ترجمان جامعه و امنیت (، 1391روچیلد، اما و دیگران ) -

یت عه، هو جام یت،  یب، تهرانی اول: امن مه علیرضااااا ط ، ترج
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی انتشارات

ماعی»(، 1382روی، پل ) - یت اجت یا، «معمای امن ، ترجمه منیژه نویدن
 1382، پاییز 3، سال ششم، شماره فصلنامه مطالعات راهبردی

مجلس ، «به مثابه حق ییقضااا تیامن»(، 1387) نیمحمدحساا یزارع -
 1387، تابستان 56، شماره 14، سال راهبردو 
م، عزت اهللر حسااینی حاجی بکنده، ساایداحمدر موسااوی سااام آرا -

ساایاسااتگذاری اجتماعی در حوزه کنترل و »(، 1397چلک، حساان )
 فصلنامه، «اجتماعی و تاثیر آن بر امنیت اجتماعیهای کاهر آسیب

  1397پاییز  55، شماره مطالعات امنیت اجتماعی
تا  فیشااار - ر منر، بهروز ییرضااااایر دمهدیسااا ،یالوانر زاده، ف
 یفرهنگهای اساااتیسااا یموانع اجرا»(، 1392) دیمج، پور انیختارم

شور ط سهای برنامه یک سعهی برر  رانیمد اتیتجرب یاول تا چهارم تو

شماره یراهبرد تیریمد شهیاند، «یفرهنگ سال هفتم،  بهار ، 1، 
 1392 و تابستان

 امنیت و اجتماعى ساارمایه»(، 1388، علی )محقر و حساان شاافیعى، -
 1388، بهار 17شماره  ،اجتماعى امنیت فصلنامه، پایدار اجتماعى

 نییتب»(، 1396ی )علی، اوجاقو  عباس ،یغالمو  حسااان ،یرازیشااا -
 یدفاع حوزه در شرفتیپمیاسال یرانیا یالگو در یفناور و علم نقر
، سااال پانزدهم، اســتراتژیک یدفاع مطالعات فصــلنامهی، امنیت

 1396، پاییز 69شماره 
ضا اورعی، صدیقی -  امنیت پدیده بر ساختاری تأثیر»(، 1376) غالمر
 همایش در شــده ارائه مقاالت مجموعه ،«اجتماعی ناامنی یا

ــعه  انتشااااراتی هرانت ،1375 اسااافند 5-7میعمو امنیت و توس
 کشور وزارت

تهرانی انتشاااارات  ،تیامنهای هینظر، (1392ی )عل ،یخانعبداهلل -
 ابرار معاصر

 سالهستیدر سند چشم انداز ب داریامنیت پا»، (1391) ،نیحس ،ییعال -
، 15ساااال پنجم، شاااماره  ،آفاق امنیت ،«رانیامیاساااال یجمهور
  1391تابستان 

 تیو امن یاجتماع داتیتهد(، 1388) غفورزاده ورنو، غالمرضا -
 دفاع یدانشگاه عالانتشارات تهرانی  ،یمل
 یفرهنگ و یاجتماع ،یاقت اااد توسااعه پنجم پنجساااله برنامه قانون -

هو م پژوهر1389) رانیامیاسااااال یرج کز  مر جلس هااای (.  م
http://rc.majlis.ir  

 یفرهنگ و یاجتماع ،یاقت اااد توسااعه چهارم پنجساااله برنامه قانون -
هور م پژوهر1383) رانیامیاسااااال یج کز  مر جلس هااای (.  م

http://rc.majlis.ir  
 یفرهنگ و یاجتماع ،یاقت اااد توسااعه شااشاام پنجساااله برنامه قانون -

هور م پژوهر1396) رانیامیاسااااال یج کز  مر جلس هااای (.  م
http://rc.majlis.ir  

 و اجتماعى امنیت احسااااس»(، 1388قدرتی، حساااین و همکاران ) -
نده تعیین ماعى هاى کن عه) آن اقت ااااادى اجت طال  شاااهری موردى م
 30شماره  ،اجتماعى امنیت مطالعاتفصلنامه ، «زوار(سب

 یهاشاخص و ابعاد»(، 1392ی )مهد دیسی، نیحسو  نوراهلل ،ی ریق -
، امنیت آفاق، «یمل همگرایی مهندساای مدل بر مبتنی پایدارر امنیت

 1392، پاییز 20سال پنجم، شماره 
یت تحقق یراهکارها»(، 1388) محمود ان،یالهچک - ماع امن ، «یاجت

 1388، تابستان 18، شماره یاجتماع امنیت مطالعاتفصلنامه 
)عوامل و  یاجتماع تیمنا (،1390ی )مل تیگروه مطالعات امن -

 یدفاع مل یدانشگاه عالانتشارات ، تهرانی راهبردها(
 یرا ه الگوا»(، 1397ی، حسااان )صاااا بو  محمدجواد، زادهن اااراله -

ساس گفتمان امام خم یاجتماع تیدر حوزه امن یراهبرد ، (رهی)نیبر ا
سیرهبر سا سال یجمهور تجارب ،ی، قانون ا  یریو بهره گ رانیامیا

شراز تجارب  صلنامه، «یب شماره ،یمل تیامن ف شتم،  ، 27 سال ه
 1397 بهار

درآمدی نظری بر امنیت جامعه ای (، 1390ن اااری، قدیر ) -
فه فاهیم، مؤل ها(ها )م یه  چاپ اول، تهرانی انتشااااارات و نظر  ،

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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یا، منیژه ) - ماعی»(، 1382نویدن یت اجت مه، «درآمدی بر امن نا ــل  فص
 1382، بهار 19، سال ششم، شماره مطالعات راهبردی

ساندر ) - ست بین الملل(، 1385ونت، الک سیا ، نظریه اجتماعی 
ترجمااه حمیرا مشااایرزاده، چاااپ اول، تهرانی انتشااااارات وزارت 
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