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  چکیده
همواره  که است داخلی طیاز شرا یتابع عمدتاً اجتماعى یهابحران

 یتیامن اناستگذاریسرو، دارند. ازاین و داشته تیامن بر مهمى راتیتأث
ها بتوان از وقوع در جستجوی ابزاری هستند که توسط آن همواره
حاضر به منظور بحث از علل بروز  پیشگیری کرد. پژوهش هابحران
 در شهر تهران پیشگیری از آن بهینه ی اجتماعی و راهبردهایهابحران

به دو  های، از نظر ماهیت دادهکاربرد یقیتحق از نظر هدفانجام شده که 
ای مشخص رب شده است. پیمایشی انجامو تحلیلی  -روش توصیفی 

گیری که با شیوه نمونهخبرگان  بهکردن سیاست و راهبردهای بهینه 
ای انتخاب شدند، پرسشنامه باز توزیع شد. سپس با استفاده از زنجیره

مبنای  ها استخراج شد و، تجزیه و تحلیل و گزارهکیفیتحلیل محتوای 
های به منظور بررسی روایی گزاره طراحی پرسشنامه کمی قرار گرفت.

 کرونباخ یآزمون آلفا از ییایسنجش پا یبرااز اعتبار صوری و کیفی، 
 جادیاهای تحقیق نشان داد که راهبردهایی اعم از افتهیاستفاده شد. 
ی احساس تعلق جمع ارتقاءی، به حقوق شهروند یبندیپا، اشتغال کامل

اجتماعی ی هابحران... بیشترین تأثیرگذاری و اهمیت را در پیشگیری از و
 دوچندانى تیاهم شاننىیع ظهوربا  هابحران گفت اگرچه توانمیدارند. 

قبل از ظهور  اما ،شودمى متحول شان به شدتتیریو ضرورت مد یافته
هاى تیریاجراى مدبراى طراحى و راه را است که  نیتکو هدور ،آنها نىیع
 . سازدرانه هموار مىیشگیپ

ی اجتماعی، پیشگیری، تهدید، راهبردهای بهینه، هابحران :واژهکلید
 سیاست.
  18/03/1399 تأیید تاریخ  02/09/1398 دریافت تاریخ

 علمی فصلنامه-مقاله ژپوهشی 
 



 یاجتماع یهااز بحران یریشگیدر پ نهیبه یو راهبردها استیس                                  94

 مقدمه.1

 یاسیدر هر نظام س یگذارتاسیو س استیعلم س ۀدر حوز یاز مباحث محور تیامن
و  هابحرانکه چنان (Engerer, 2009: 7). شودمی دیتهد یاست که همواره از ابعاد مختلف

منافع  ت،یبه خطر افتادن حاکم باعثحکومت را فراهم نموده،  فیتضع موجباتها شورش
 اقدامات نیها ادولتازاین رو  (Batdorf, 2005: 105) .شودمیها دولت یتیو امن یمل

 تحت عنوان حفظ منافع و کنند،یم یتلق یعموم تینظم و امن هیعل دیدرا تهها( )ناآرامی
در این وضعیت  (Lloyd, 2005: 25) .نمایندمقابله با آن میکشور اقدام به  یعموم مصالح
گذاران تاسینظر س بیشتری تیفور اب ،یتیامن داتیناظر بر تهد ی امنیتسلب یهاسیاست

 ( 256: 1397و بختیاری،  نیا)صالح .کندمیرا به خود جلب ی تیامن
ی تیامن مدیریتدر  س میا بنق ا یوزپیراز  پس کهمطلوبی  یهاپیشرفتچنانکه به یمن 

، اما باید توجه داشت بگذرند مختلف یهابحراناند از سد توانستهی تیامن رانیمد، همدآ پدید
چرا که این اقدامات را باشد. نمی پذیرامکان نتظامیا مدیریت طریقاز  تنها منیتا نیتأمکه 
در راستای بازگردان نظم و امنیت اجتماعی، اعاده حقوق اجتماعی شهروندان  توانمی

، باورها و اقدامات مردم، اعاده هاارزشمطلوب زندگی شهری، دفع تهدیدات علیه امنیت، 
اجتماعی  یهابحرانمجدد امنیت روانی جامعه دانست که تنها بخشی از فراگرد مدیریت 

نتیجه مانده و است و معطوف به مقطع زمانی خاصی است که در آن اقدامات پیشگیرانه بی
   .(61، 1395غیر مؤثر واقع شده باشد )وهابی، 

یابد که با تأکید رویدادی در قالب سیاست ایجابی از امنیت معنا میبنابراین مدیریت پیش
ترسازی برای توسعه امنیت، بر این باور بر ضرورت اتخاذ سازوکارهای مناسب و لزوم بس

های الزم که جامعه و ساختارهای حاکمیتی زیرساخت شودمیاست، تهدید هنگامی عملیاتی 
 .(30: 1389اش ایجاد نکرده باشد )دالورپور، ی حیاتیهاارزشرا برای پاسداری از منافع و 

های اجتماعی، مامی الیهبدین ترتیب عوامل متعددی در تأمین امنیت تأثیرگذار است و ت
محیطی، و ...، در تولید امنیت و ناامنی دارای کارکرد خاص خود سیاسی، اقتصادی، زیست

 _یک شخص یا نهاد خاص اجتماعی توانمی( و ن212: 1387،هستند )دانشگاه عالی دفاع ملی
ر صدد ساز بطور زیربنایی د. پس چنانچه نهاد امنیتیاسی را تأمین کننده امنیت دانستس

های ابعاد بایست به نحو کارآمد در کلیه شاخصتقویت و توسعة امنیت داخل است، می
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی فعال شود و موانع و نواقص تأمین انتظارات به حق جامعه را 
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 ةالزم( لذا 87:1392مرتفع و از انتقال آن به ابعاد سیاسی و امنیتی جلوگیری نماید. )زمانی،
که بحران چگونه به وجود  تقعیوا نیبه ا ندیشیاندضمن  ،یاجتماع یهابحراناز  پیشگیری

ی اجتماعی هابحرانسوال است که راهبردهای بهینه برای پیشگیری از  پاسخ به این ،دآییم
 چیست؟

 پژوهشپیشینه  -2

شد  یشاهد تحوالت شگرف رانیا یاسیو س یاقتصاد ی، ساختارهاتحمیلی پس از جنگ
در این . تی ایران بنابر اقتضا و فضای عمومی جامعه، ترسیم و تدوین گردیدیی امنهاسیاست و

، جامعه در یک حالت آنومی گذار قرار گرفت و در نتیجه بحران، به عنوان ذات و وضعیت
تا کنون  70اجتماعی دهه ی هابحراناگرچه با بروز  ای بیشتر نمود یافت.ویژگی چنین جامعه

اما بررسی  درآمده است ریبه رشته تحر ی به صورت تجربی و یا درون بخشیتقایتحقمشخص 
د که در زمینه پژوهش حاضر مطالعه جدی و خاص با عنوان دهمیاسناد و مدارک نشان 
 مزبور انجام نشده است.

 یسپل یمدارمطلوب اخ ق یارائه الگو»( در مقالة 1396ی و دیگران ) خوزان یمیکر -
در پی ارائه  «(یابانی)ازدحامات، اغتشاشات و اعتراضات خ یاجتماع یهارانبحدر مواجهه با 

همچون  یاجتماع یهابحراندر مواجهه با  یسپل یاخ ق مدار هستند که یچارچوب
 یرغمعل یس،پل عملکرد بخورد تا یوندپیز قهرآم یهابا روش ینحو ازدحامات و اغتشاشات به

 یی،گراتخصص اخ قی نظیر ییارهاانطباق با مع، در موضع یقهر یهاروش استفاده از
 قابل دفاع شود. یشی و ...مصلحت اند ،یاعتمادساز، یاحرفه ییرپذیتمسئول
 یداتاز تهد یبحران ناش یریتمد یمناسب برا یراهبردها»( در مقاله 1393عظیمیان ) -
با روش پژوهش آمیخته و با رویکرد کمی و کیفی از طریق پرسشنامه اقدام به  «یاجتماع

راهبردهایی نظیر : استفاده  SWOTجمع آوری اط عات نموده است و با استفاده از تکنیک 
مدار و با تفکر و روحیه بسیجی در مدیریت بحران کشور؛ از مدیران الیق، با تجربه، والیت
بین مسئوالن و کارگزاران با تبعیت کامل آنها از مقام معظم افزایش هماهنگی و انسجام 

برداری از منابع غنی فکری و تجربه رهبری؛  آموزش و تربیت مدیران بحران کشور با بهره
 د.دهمیناشی انق ب اس می ارائه 

اجتماعی ی هابحرانمدیریت های و شاخصها شناسایی مؤلفه»( در مقاله 1393سلیمی ) -
هاى ناآرامى مهار و تیریمد منظور به ىیالگو ارائه به دنبال  «الگوی کاربردی انتظامیو ارائه 
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 دو بحران، تیریمد اصلى سطح چهار نیب در این تحقیق با روشی تلفیقی از .است اجتماعى

 از ىیهاشاخص مؤلفه، دو نیا در ها ومؤلفه نیمهمتر عنوان به رىیشگیپ و نىیب شیپ حوزه

 دیعوامل تهد و سازمان، ستمیس به وارده احتمالى خسارات زانیم ز،یخ جرم هاى کانون ل؛یقب
 صیت تشخیاهم حائز عوامل عنوان به زین فردى شیآسا مخل و تیامن و نظم و نظام کننده
 .اندشده داده
ی هابحرانطراحی مدل پیش نگری »تحت عنوان ای ( در مقاله1390و دیگران ) ابطحی -

ند توانمی هر نوعیاز  هاانبحرمعتقدند  «پیشگیری از آنها توسط ناجااجتماعی به منظور 
 بر مبتنی ،فعاالنه دییکرذ روتخاوم امر لزا همین الذ ،باشند نیز هاانبحر سایر زمینهساز

گونه از بحرانها ینابا رد صلی برخواکه متولی  پلیس توسط صخصو ینا در یپیشنگر
میباشد را بیش از پیش میکند. با توجه به نتایج به دست آمده، بیشترین امنیت و آرامش 
اجتماعی زمانی برقرار میشود که حل مسئله مبتنی بر گفتمان باشد، همچنین از مجموع 
عوامل ارتقاء دهنده امنیت اجتماعی، افزایش سطح رفاه جامعه از اهمیت بیشتری برخوردار 

 است.  
در به شکل فعال و بازدارنده رویدادی و دتاً به صورت پسعمهای یاد شده پژوهش
د و توجه خود را به پیشگیری در را تا حد ممکن امن نگه دارن یاجتماع تیامن طیمحصددند 

د دهمیمعنای ایجابی آن کمتر معطوف داشته که نه تنها کیفیت زندگی اجتماعی را ارتقاء 
 نماید. گیری میبلکه از تولید ناامنی هم جلو

 مبانی نظری  - 3

 بحران  - 1 - 3

است که باعث به هم خوردن  یو اخت ل در زندگ ینظم یجاد بیادر لغت به معنی بحران 
در اصط ح به  .(80:1391)تابلی و دیگران، گرددیازها و منابع مین نیب توازن و تناسب
که با تهدید شدید، عدم قطعیت و احساس فوریت همراه است و  شودمیوضعیتی اط ق 

د در این توانمیها مانند فجایع طبیعی و فناوری، ستیزها، آشوبها و...طیف وسیعی از پدیده
 در که ( بنابراین بحران وضعیتی است147: 1395زاده، تعریف جای بگیرد.)مرادی و خلج

 . بروزکندمی د جدییتهد احساس حیاتی خود یهاارزش به نسبت گیرندهتصمیم واحد آن،

دادن واکنش  نشان و گیریتصمیم برای الزم و زمان است همراه غافلگیری نوعی با دیتهد
 میزان از بیشتر هیسرما و انرژی کارگیری به مستلزم د،یبه تهد ییپاسخگو و است حدود
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بحران را  .( Burnett) بارنت( 1:  1385 جدی، و )حسینیاست عادی در وضعیت مشابه آن
له تعارض دنبال یابد، به وسییکه از حادثه آغازشده و با واقعه ادامه مداندمی یوستاریدر پ
 یتیریمد یکه الگوها یعاد تیخارج از وضع یطی. شراابدییو با بحران خاتمه م شودمی

  . (Burnett, 1998: 476) ستیمتداول در هنگام بروز آن کارساز ن

 ی اجتماعیهابحران - 2 -3

که اخت التی در جامعه پدید آید که تعادل  شودمییک بحران اجتماعی زمانی حادث 
-29: 1379عمومی، عملکرد بهنجار و معمول حیات اجتماعی را به مخاطره افکند )تاجیک،

ها و نهادهای یک جامعه با انتظارات موجود در این وضعیت به جهت عدم انطباق ساخت .(28
مسیر پیشروی جامعه جدید و مترقی، موجب نابسامانی عمومی و فراگیر در جامعه گشته در 

سازد )محمدی و دیگران، بینی میهای اجتماعی بسیاری را قابل پیشو پیدایش دگرگونی
1396  :13).   

مورد توجه افکار  که ت برسندیت و حساسیاز اهم اىى اجتماعى به مرحلههابحرانهرگاه 
ل یاسى تبدیک بحران سیت داده و به یر ماهییرند تغیمداران قرار بگاستیو سعمومى 

هاى حلک جاى خود را به راهیهاى ادارى و بورکراتراه حل ط،ین شرایدر ا گردند.مى
 ى مختلفهاگروههاى جمعى و رگذارى چون رسانهیگران تاثیورود بازد و با دهمیاسى یس

 برهم خوردن انسجام ثباتى،بى ر،یدات وجودى مهمى نظیاسى با تهدینظام س ،اجتماعى
مورد  دولت ا اقتداریت یمشروع شده،ى اساسى روبرو هاارزشجدى  دیو تهد اجتماعى

ى اجتماعى بروز رفتارهاى هابحرانتى شدن یوجه مشخصه امن رد.یگد جدى قرار مىیترد
رى یدرگ گران صحنه بحران،یباز سوى از زاا استفاده از ابزارهاى خشونتیز و یآمخشونت

 .  باشدتنش و استرس در جامعه و...مى جان،یروانى ه جاد جویا ها،د افکار عمومى و رسانهیزا

 با اسى ضرورت و حق برخوردیى اجتماعى و سهابحرانتى به یبا چسپاندن وصف امن
 ت،ین وضعیا در .شودمطرح مى اسى،یهاى خارج از عرف معمول سوهیبا توسل به ش بحران
 که ندیر پا گذارده و ادعا نمایابند تا قواعد معمول را زیتوانند اجازه کننده مىتىیگران امنیباز
اى تى مرحلهیبحران امن گر،یبه عبارت د ند.یدات مقابله نمایتوانند با تهدوه معمول نمىیش با

تى به امرى یهاى امننهادها و سازمانکه در آن مداخله  دهدمى از حاد شدن اوضاع را نشان
  .(222-223: 1391)امیری،  گرددل مىیرفته شده تبدیپذ
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است که صاحبنظران  یو قابل توجه یجمله موضوعات چندوجهاز  هابحرانبه طور کلی 
 اند.خود پرداخته یدگاههایبه طرح د مختلف یایاز زوا یگوناگون

که  گیردمیبحران زمانی شکل  در نظریه محرومیت نسبی معتقد است 1تد رابرت گر
نارضایتی عمومی در جامعه به صورت گسترده ایجاد شده و مردم نظام سیاسی حاکم را 

در تئوری بسیج  2چارلز تیلی .(26-1395:27پور و بهرامی،مسئول پیدایش آن بدانند )النقی
نیستند، بلکه این منابع  هابحرانی و تعیین کنندۀ ها عنصر اصلمنابع معتقد است که نارضایتی

ها در درون یک کشور هستند که دامنه و شدت تضاد سیاسی سیاسی و ساختار فرصت
  .(86-92: 1387آبادی،دولتکنند )عظیمی بار را تعیین میخشونت

 لذاداند میدر جامعه  یوجود تضاد طبقاترا  یمنشأ تحوالت اجتماع نیز 3کارل مارکس
و شکاف  یتضاد طبقات یکنند، معتقد به مبنایها شورش مچرا انسان ینکهبه ا سؤال در

مردم گذار  جوامع درحالدر  استمعتقد  4دانکوارت ای. رستودرجوامع است.  یاقتصاد
د مردم را توانمین مشارکت ندارد و یرشپذ یتظرف یستماما س، خواهان توسعه هستند

 تحوالت در جوامع یناست. ا حداقل مردم در یتاحساس تعلق به حاکم و مشارکت بدهد
در اثر نوسازی  5ینگتونهانتبه نظر ساموئل ( 28-1385:29داند )شعبانی،می ناپذیراجتناب

یابد و به تقاضای وسیع های سیاسی به سرعت گسترش میسریع اقتصادی و اجتماعی، آگاهی
نهادهای سیاسی الزم برای پاسخگویی به این تقاضا ، اما چون شودمیمشارکت سیاسی منجر 

  .(143:1393آید )سلیمی،وجود ندارد، ناپایداری سیاسی به وجود می
 یبندمیبراساس دو مقوله تقس توانمیرا  هابحرانی داخل یهایریدرگ هیظربر اساس ن

 وجودعامل به ایآ کهنیا توده؟ ایاند آنها خواص بوده وجودآورندهعامل به ایکه آنیا:  کرد
 به چهارگونه یداخل یهایریدرگ نیبنابرا ؟یخارج ایبوده  یداخل تحوالت آنها آورنده

 عیو رشد سر یمانند نوساز ییهادهیبر اثر بروز پد یری. نوع نخست درگشوندیم میعمده تقس
 جادیا اهدر داخل کشور و در سطح توده یدو اقتصا یاسیس ضیتبع یالگوها ای یاقتصاد

                                                      
1 - Ted Robert Gurr 

2 - Charles Tilly 

3 - Karl Marx 

4 - Dankwart A. Rustow 

5 - Samuel P. Huntington 
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 دسته نیاست. سوم یخارج شهیبا ر زد،یخیها برماز توده زین هایریدسته درگ نیشود. دوم
 ایو  یاقتصاد ،یاسیاهداف س اکار را ب نیا کهاند، خاستگاه آنها نخبگان جامعه و یخارج

ی و علل گرفتهاز نخبگان داخل کشور نشأت  دسته نیچهارم .نددهمیخود انجام  کیدئولوژیا
 مورد در کیدئولوژی(، اخت ف ایرنظامیبه غ یحاکمان )اعم از نظام انیجنگ قدرت م چون
 و ... داردکشور  یو مذهب یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس سروسامان دادن به امور نحوه

   .(25: 1380)براون،
 و یداخل موضوع اول، :شودمیدر دو موضوع عمده خ صه  هابحرانبه طور کلی علل 

سیاسی و  ،فرهنگی ،اجتماعی اقتصادی،های زمینهاجتماعی بروز بحران در قالب  بسترها
 یهادولت ،است یخارج موضوع دوم کهدارد. نظامی به صورت بالفعل و بالقوه وجود 

 یکیدئولوژیو ا یاقتصاد ،یاسیکه خواستگاه آنان تحقق اهداف سای و فرامنطقه ایمنطقه
 .(113: 1384)آریاپور، باشندیم هابحرانز برو سازنهیزم است،

 اجتماعی ی هابحرانپیشگیری از  -3 -3

ت یشدن، مانع سراکردن، مانع یریجلوگ یاست و به معنا یک مفهوم کلّیپیشگیری 
به مجموعه اقداماتی با هدف  و اصط حاً( 18، 1384تبار، )منظمی شدن، جلوبستن آمده

بهترین . بنابراین شودمیبار بحران اط ق جلوگیری از وقوع مخاطرات یا کاهش آثار زیان
که مسائل بالقوه یا در حال پیدایش را به موقع شناسایی  است آن راهبرد در مدیریت بحران

( 51:1386)نکویی و سهرابی، .در آینده جلوگیری نمود شدن با بحران مواجه از کرد تا بتوان
 تبدیل بحران به است ممکن نشود حل اگر و شودمین حل شناخته نشود، ایچراکه مسئله

 (  287: 1397محمدی، نژاد و ملکشود. )رضوی
، یقبل از بروز ناامن یعنی. شودمی نیتأم یریشگیپ به صورت تیامن بنابراین سطحی از

کنند. یم ممانعت یناامن یهامؤلفه جادیا از و شده وارد ،یاسیس و ینظام اجتماع
 و درک امنیتی، رویکردهای و هاسیاستکاربرد هر کدام از  البته( 2: 1392)پورسعید،

 رویکردها کاربست به و منجر کندمیایجاد  امنیتی واقعیات شناخت در تجربیات متفاوتی

ها و امنیت و شیوه موضوع با اهمیت تأمین کننده. شودمی منیتا در مختلف روشهای و
کنند؟ بر این ها و چه ابزاری امنیت را تأمین میابزارهای تأمین امنیت است که با چه شیوه

 رای دو جنبه سلبی و ایجابی است.اساس پیشگیری دا
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 پیشگیری سلبی - 1 – 3 -3

 امنیتین نوع تأم یناز ا هایینمونه بازدارنده، یهازمیاعمال مکان و رماز وقوع ج یریگشیپ
ا و تأمین امنیت ههای انتظامی، اط عاتی و قضایی مسئول کنترل ناامنیت که عمدتاً دستگاهاس

قوقی یک حهستند. در واقع پیشگیری در این رویکرد با تهدید قانونی و انضباطی تابعان 
مجموعه و به اجرا گذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانی که ممنوعیت و 

نضباط اجتماعی ( در واقع ا2-3:1392اند. )پورسعید،نی را نقض کردههای قانومحدودیت
ت، تصحیح و ارتباط مستقیم با نظم اجتماعی دارد و هم به معنای مثبت آن شامل نظم، تربی

وباتی که به گیری و تنبیه به کار رفته است. در مکتتشویق و هم با بعد منفی آن شامل مچ
ته و در قالب دارد اکثراً آن را عامل بازدارنده پنداش صوت پراکنده در منابع التین وجود

 ( 30-31: 1389اند. )کریمایی،مقررات، قواعد و قوانین تنبیهی مدون نموده
 پیشگیری کیفری -

فر، بر افکار یک یع و حتمی، سریاصول یاجرا فر و اعمال مجازات، بایک یه بر اثرهایبا تک
شاخة  دو به یفریک یریشگیپ کنند. یریشگیپ میجراگذارند تا از ارتکاب یر میتأث یعموم
 :شودمیم یتقس زیر

 ،ی، جرم مدار بوده و محور آن بر نقش بازدارندگیریشگین نوع پیا :1عام یریشگیپ( 1
 .بر عموم مردم استوار است یفریک یو عبرت آموز یزیارعاب انگ

از تکرار  یریجلوگ، اص ح مجرمان و یریشگین نوع پیهدف از ا :2خاص یریشگیپ (2
 .شودمیمجرمان انجام  یت، اص ح و بازسازیترب یبراهایی است و در قالب اقدام جرم

 3یفریر کیغ یریشگیپ -

ق یاز طر است که یفریر کیر غیمجموعه اقدامات و تداب رندۀیدر برگ یریشگین نوع پیا 
ط و یاوقوع جرم و نامناسب جلوه دادن شر یمناسب برا یا کاهش فرصتهاین بردن یاز ب
 ( 6، 1387چاله، کند )چالهیم یریارتکاب جرم جلوگ از ،ییش جنایپهای تیموقع

                                                      
1 Common Prevention 
2 Special Prevention 
3 Non Penal Prevention 
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تحقّق جرم است  یهاتیها و وضعبر هم زدن فرصت نمتضمّ 1یوضع یریشگیپچنانکه 
به  یریشگیپن نوع یو از ا گیردمیرا در بر یگر منافع مهم عمومیا دیکارکردها  نهادها، که
 نوع نی(. ا1380،27،یکنند )صفاریاد میهم  یا موضعی یتیا موقعی یتیوضع یریشگیپ نام
 و یدر معرض بزهکار ت فردیر وضعییاست که با تغ یریشگیاز پ یاوهی، شیریشگیپ

 توسط مانند زمان و مکان، درصدد است از ارتکاب جرم یطیط محیر شراییا تغی یدگیبزهد
مدنظر  یدگیبزهد فرد در معرض ین روش، گاهیکند. در ا یریبه انجام آن جلوگ ممصمّ ردف

عمل مجرمانه  ا آنچه در معرض وقوع جرم است، از تحققیت از او یقرارگرفته و با حما
اعم از مکان و زمان، امکان تحقق  یطیط محیر شراییز با تغین ی. در مواردشودمی یریجلوگ

 (97، 1384، یدریو ح ی)رهام شودمیا وقوع آن دشوارتر یجرم سلب 
 انع درمجاد یق ایبا تمرکز بر دو عنصر فرصت و ابزار از طر یوضع یریشگیدر واقع، پ

ت و ، شناخینیبشین، پیاز وقوع آن است؛ بنابرا یریشگیبه جرم، درصدد پ یابیدست 
 یوضع یریشگیل آن را پیت کردن تقلیریمد ایرفع  یبرا یخطر جرم و انجام اقدامات یابیارز
در این  .برندیز نام مین« مدیریت کردن خطر جرم» از آن تحت عنوان یند که گاهیگویم

زدیکی وقوع های حاصل شده از ت ش اط عاتی نشانگر نراستا چنانچه بروز ع ئم و نشانه
 پذیرد.ای باشد دو نقش اساسی توسط عوامل انتظامی صورت میبحران در جامعه

 پیشگیری ایجابی - 2 – 3 -3

مؤثر های سیاسی و غیرسیاسی ها و استراتژیپیشگیری در این گفتمان استفاده از تاکتیک
های اجتماعی، قدرت پاسخگویی به نیازهای مشروع جامعه، کاهش شکاف نظیر: یمدآو کار

سیاسی، فرهنگی، طبقاتی، توسعه یافتگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، پشتوانه و حمایت 
د. )تاجیک، طرف توجه قرار دارن و... خواسته یناعتراض، تأم یهتخل یمجار یجادا دمی،مر

های سیاستگذاری در ( نقش اصلی در این نوع پیشگیری را دستگاه116-115: 1379
-2:1392نمایند. )پورسعید،های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایفا میبخش

نهادهای تولید انتظام و اقتدار هنگامی به عنوان مؤلفه اساسی برای پیشگیری ( در این گفتمان 1
دار یک یا چند بخش از وظایف ی اجتماعی مد نظر قرار خواهد گرفت که عهدههابحراناز 

ساز قدرت هستند که بخش بزرگی از وظایف حفظ نظم و آرامش و و کارکردهای مشروع

                                                      
1 Situational Prevention 
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انتظام ملی ناظر بر توانمندی دولت شوند. بنابراین ار میامنیت قابل اتکاء در جامعه را عهده
 در سه حوزه اساسی است که عبارتنداز: 

. توان نهادسازی: نظام سیاسی باید بتواند در جهت تأمین نیازهای مشروع جامعه 1
 نهادهایی را تأسیس نماید که پاسخگوی آنها باشد. 

 ارای ارتباط هستند: . توان حفظ امنیت : دولت و امنیت از دو بعد د2
سازی: تولید امنیت و فراهم آوردن فضایی مناسب برای فعالیت )افتخاری، الف( امنیت

1379 :33) 
 (250: 1378صیانت از امنیت جامعه )دوورژه،ب( امنیت نگهداری: 

ها و ساختار آنها با توجه به نیازها و مطالبات جدید، در طی . توان خود بازسازی : دولت3
 .از به اص ح و تکمیل دارندزمان نی

 
 ی اجتماعیهابحرانسیاست و رویکردهای پیشگیری از :  1شکل 

به شرح ذیل در نظر  توانمیهای امنیت داخلی را بنا به آنچه گفته شد الزامات و بایسته
 داشت : 

نهادهای اقتدارساز امنیت داخلی: رفاه و معاش عمومی، امنیت تجارت و مبادله، امنیت 
( بنابراین با توجه به مؤلفه انتظام 8: 1385نژاد،امنیت فکری، امنیت مدنی. )عصاریان ،اندازپس

قدرت، نظام سیاسی کنترل نیازها، درخواستها و مطالبات مردمی را در دست گرفته و به 
 د. دهمیای معقول آنها را پاسخ شیوه

-سازی روابط بین دولتسازی به سالمسازی امنیت داخلی: به این معنا که جامعهایجاب
 شودمیهای داخلی برای قدرت سیاسی سدّ ملت منجر شده و با تولید رضایتمندی راه آسیب

 ( 19-24: 1388.)افتخاری،

یریسیاست پیشگ

سلبی

غیرپیشگیری
کیفری

ریکیفپیشگیری

ایجابی

بازسازیخودتوان امنیتحفظتوان نهادسازیتوان
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سازد تا در سازی امنیت داخلی: رابطة متوازن، سالم و رشدیابنده؛ دولت را قادر مینرم
بینش علمی و تولیدی و انضباط الزم و توزیع متعادل  ساالری،افزاری امنیتی با مردمفضای نرم
( قدرت سیاسی با 120: 1377ها به ادارۀ امور جامعه بپردازد. )عطارزاده،ها و نقشمسئولیت

د و ضرورتی در کاربرد دهمیسازی امنیت عمومی، دغدغة امنیت خود را کاهش نرم
 .کندمیو ابزراهای سخت امنیتی احساس ن هاسیاست
ر پویا و امنیت پایدار: اقتدار پویا، به میزان دوام و استمرار حقانیت و مشروعیت آن اقتدا

های جدانشدنی امنیت و پذیرش عمومی، از ویژگی وابسته است و رضایتمندی، احساس
یری پذاقتدار بوده و بر این اساس استمرار آن، مدیون اعتماد و رضایت ملی و نهایتاً اط عت

  .(96: 1377)عالم، ملی و وفاداری است
 ی اجتماعی در ایران هابحرانهای مسئول پیشگیری از نهادها و سازمان - 4

  شورای امنیت کشور - 1 – 4

 منظور به کشور یتامن یشورا ی تو تشک یفوظا یینقانون راجع به تع 1ماده  براساس
 یرو تداب یماتو اتخاذ تصم یداخل یتامن یعمده و اساس آمدهاییشو پ یاناتجر یبررس

تشکیل گردیده است . همچنین  و مقابله با مسائل مربوط به آن یشگیریپ جهت در هماهنگ
 و رفع یتیامن یهابحران و معض ت مشک ت، از یریشگیتأمین نیز، پ یشورا یفلسفه وجود

 (2: 1394آنهاست. )صمدی، حل و
 یانتظام یروین - 2 – 4

وظایف امنیتی و  ی،انتظام یروین یفو وظا یتمورأم یانتظام یرویقانون ن 4طبق ماده 
ای، وظایف ضابطیت قوه قضائیه و وظایف نظامی عمدتاً در حوزه وظایف امنیت مقابله

نظم و  نیتأم عمومی و داخلی بوده که بعدی از تأمین امنیت داخلی در کشور است. بنابراین
. )افتخاری و است سیپل یسلب فیاز وظا یعموم تیامن نیدر حوزه تأم در بعد مقابله تیامن

 (95: 1389دیگران،
 یدادگاه انقالب اسالم - 3 – 4

 جهت یرانانق ب ا یروزیپ یهاول یهاسالکه از همان  یتیو امن ییقضا یجمله نهادها از
توطئه و  رضاال یافساد ف یاو محاربه  یو خارج یداخل یتامن یهجرائم عل یهکلبه  یدگیرس
سسات به منظور مقابله با ؤم یبتخر و اقدام مسلحانه و ترور یا یرانا یم اس یجمهور یهعل

 (204: 1384ید. )زینالی،گرد یسسأتنظام و... 
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 کشور سازمان بهزیستی - 4 – 4

 یاحرفه یو توانبخش یشگیری، درمانیتدارک امکانات پ»سازمان این  یلتشک فاهدا از 
. شده است یانب «و... یاجتماع نحرافاتا یتترب یدو تجد یو روان یمعلوالن جسم یو اجتماع

از جمله مراکز  یاجتماع یهابحراندرمان معتادان، مراکز مداخله در  یبرا یژهمراکز و یلتشک
 (206: 1384. )زینالی،بارز هستند یهااز مثال ینهزم ینا در ،زنان ینگهدار

 تأمینی و تربیتی کشورها و اقدامات سازمان زندان - 5 – 4

و به طور « جرم سیاسی»برای  است.ی فریعدالت ک نظام هستگایا نیبه عنوان آخر زندان
 شودمیامنیتی نیز که در آن ثبات و امنیت داخلی تخطئه  –اخص جرائم دارای جنبه سیاسی 

خود که ( سازمان زندانها بنا به طبع کار 56: 1391بینی شده است. )بلندیان،مجازات پیش
های تماس مستقیم و مستمر با مجرمین را در زمانی محدود بر عهده دارد در حوزه فعالیت

-. )اسدیکندمیمستقیم و یا غیر مستقیم در پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم ایفای نقش 

 (11: 1384غ می،
 کشور یاجتماع یشورا - 6 – 4

نظم و  ی،نشاط و عدالت اجتماع یت،رضا یه،س مت، سرما یارتقا هدف باشورا این  
 هاییبکنترل، کاهش و حذف معض ت و آس یریت،مد یشگیری،پیت؛ احساس امن

 هاییو توانمند هایتظرف یجتمرکز و بس ی،بخشانسجام ی،هماهنگ یی،افزاهمی؛ اجتماع
ید. ... به تصویب رسله( و )با اذن معظم یرهبر تحت نظر مقام معظم یگانه و نهادهاسه یقوا
به همراه  یاجتماع هاییببا آس یشگیرانهو پ اییشهمواجهه ر به توانمییکرد این شورا رودر 

رشد ؛ آن یدکنندهجانبه علل و عوامل شکل دهنده، مقوم و تشد و همه یقشناخت عم
ی و ... اجتماع هاییبو مقابله با آس یاجتماع یهس مت و سرما یمشارکت مردم در ارتقا

 (https://sccr.ir)اشاره کرد. 
 یاجتماع ینرفاه و تأم یعال یشورا - 7 – 4

 2 یبندها نیران و همچنیا یاس م یجمهور یست و نهم قانون اساسیاصل ب یدر اجرا
انسجام ک ن  جادیران و در جهت ایا یاس م یجمهور یکم قانون اساسیست و یاصل ب 4و 

در  ت از همه افراد کشوریو حما یکه به منظور توسعه عدالت اجتماع یرفاه یهاسیاست
 تیبا رعا ین اجتماعیمأآن، نظام ت یامدهایو پ یعی، طبی، اقتصادیاجتماع یدادهایبرابر رو
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تصویب شد. 21/2/1383 ین اجتماعیساختار نظام جامع رفاه و تام ط و قانونیشرا
(https://rkj.mcls.gov.ir) 

 شناسیروش - 5

ی است ترکیب هانظر دادهاز  پیمایشی تحلیلی و -روش تحقیق در این پژوهش توصیفی 
دلفی از مشهورترین  فاده شده است.آوری اط عات استکه از تکنیک دلفی جهت جمع

: 1383ها توسط طراحان و متخصصان است. )ساروخانی،های کیفی دستیابی به دیدگاهروش
های کارشناسی استفاده کردن قضاوتابزارهای کمّی نیز برای قانونمند( که از 103
قادر به کسب  ییبه تنها یفیو ک یکمّ یهاروش( بنابراین، 389: 1390،یخان.)عبداهللکندمی

ن ید به اتوانمی ترکیبیکرد پژوهش یرو ط در سطح و عمق نبوده ویشناخت و درک شرا
 رساند. یاریمهم 

ن، مدیران و کارشناسان متخصص نفر از صاحبنظرا 25جامعه آماری این تحقیق را تعداد 
به دلیل عدم  که نددهمیهای علوم سیاسی، مدیریت، علوم انتظامی و امنیتی تشکیل در رشته

)گلوله  1ایزنجیره یگیرنمونهاز روش شناسایی و دسترسی محقق به متخصصین با کیفیت، 
 ماا باشد بیشتر نمونهاد تعد که دبو ینا بر قصد ابتداز ا گرچها ( بهره گرفته شده است.2برفی
 ضافهرا ا یجدید نستهدا اد،فرا ادتعد یشافزا کهداد  ستد نتیجه ینا حین انجام کار،در 

 شد. کتفاا مذکور ادتعد به ع دادهشباا صلا دستناا به الذ ،نمینماید
 یورن فاقد ساختار گردآیپرسشنامه آغاز که توسط یموضوعات یبرانیز ل یتحل روش
ک یبه  یة بعدپرسشنامه، در مرحل نی. اشودمیاستفاده ی کیفی محتوا لیاز فنون تحل شده،
د. اط عات دور دهمی لیرا تشک دومکه اساس دور  شودمیل یساختار تبد ینامة داراپرسش
 شوند.یم لیی تحلبندو درجه یبندد، با استفاده از فنون رتبهندار یکمّ  تیماه که دوم

 (70:1386زاده،)پاشایی
خبرگان در خصوص سوال  دگاهیپژوهش، د نیدر دور نخست پرسشنامه ا بیترت نیبد
مورد پرسش  «ی اجتماعی در شهر تهرانهابحرانسیاست و راهبردهای بهینه پیشگیری از »باز 

که  دیو اص ح گرد لیو خبرگان تعد دیبه دست آمده با نظر اسات هایمؤلفهقرار گرفت که 

                                                      
1 - Chine-referral 

2 - Snowball Sampling 
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دور دوم از خبرگان و در  احصاء شدند 2 دولاست که به شرح ج هاییکار مؤلفه نیماحصل ا
به دست آمده را  هایمؤلفهاز  کیهر  تیو اهم ریتأث زانیشرکت کننده درخواست شد م

  .ندینما یابیارز
اعتماد، ثبات و  تیقابل ای ییایسنجش پا یبرا و آن توسط گروه خبره ییروا بنابراین
که  کرونباخ یآزمون آلفا یعنی یدرون یسازگار اخصش نیپرسشنامه، از مهمتر یسازگار

و  شده استفاده شده یطراح کرتیل فیصورت ط است که به یاپرسشنامهمناسب برای 
در مجموع که  ددهمینشان را  SPSS22 (782/0)افزار از نرماستفاده با  دست آمده ب بهیضر

  برخوردار است. ییباال یریاعتمادپذ مناسب و یپرسشنامه از انسجام درون
 ها یافته - 6

 های توصیفی یافته - 1 – 6

 پرداخته شده است. مورد نظرآماری جامعه شناختی در این قسمت به بافت جمعیت
 

 شناختی شرکت کنندگانتیبافت جمع – 1جدول 

 
 های استنباطییافته - 2 – 6

دور نخست پرسشنامه باز توزیع شد. آنچه که  پس از فرایند انتخاب کارشناسان در
ن یکه توسط پرسشنامه آغاز ین موضوعاتییتع یبراها تشریحی و بازند و مشخص است پاسخ
. شودمیاستفاده ی کیفی ل محتوایشده است، معموالً از فنون تحل یفاقد ساختار گردآور

ی به نظر یتفاده از مباناس و با کارشناسان پرسشنامه دور اول یعموم یهاشاخصبنابراین 
که اساس دور دوم  ل گردیدیتبد ساختار یدارا نامةک پرسشیبه  مفهوم احصاء و 34تعداد 

کدام  مینیتا بب میهست نیبه دنبال ا آزمون فریدمنبا استفاده از را تشکیل داد. در این مرحله 
 را خواهند داشت.  و اهمیت ریتاث نیشتریب راهبردها کی
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 ی اجتماعیهابحرانبندی راهبردهای بهینه در پیشگیری از رتبه - 2جدول 
 رتبهمیانگین مفهوم )راهبرد( زیرمقوله مقوله

پیشگیری 

ایجابی 

93/3 

 نهادهای 

 اقتدارساز 

13/4 

 76/4 ایجاد اشتغال کامل در کشور

 5/4 تقویت روحیه قانون پذیری به عنوان عامل وحدت بخش در جامعه

تر جامعه و اقدامات روحی، روانی، رفاهی و کم طاقتی هاگروهشناسایی 

 ... برای آنها
46/4 

 84/3 های اساسی مردمپایبندی به حقوق شهروندی و آزادی

 70/3 ارتقاء احساس تعلق خاطر جمعی

 70/3 حمایت اساسی از تولید داخلی

 04/3 امنیت فضای کسب و کار داخلی

-ایجاب

 سازی امنیت

9/3 

 34/7 اجتماعی و تفوق بر رکود و معیشت مردم -اقتصادی  عدالت

 26/6 های عمومیهای نظارتی قوی بمنظور شناسایی نارضایتیایجاد سیستم

 25/5 تعامل و گفتگو میان دولت و جامعه

 72/4 هابحرانگیری از تجربیات سایر کشورها در مدیریت بهره

 72/4 قانون اجازه اعتراضات اجتماعی در چارچوب

 64/4 های ساختاری، ایدئولوژیک و رانتیخروج از تبعیض

 24/4 هابحرانهای سنتی مدیریت پرهیز از شیوه

 96/3 پذیرش خرد جمعی، نقد کارشناسی و تمکین به حقوق ملت

 84/3 باز تعریف نقش جامعه و نهادهای غیردولتی در آن

اعتماد و 

رضایتمندی 

عمومی 

89/3 

 

 16/5 ایجاد سیستمها و سازمانهای تأمینی برای آحاد جامعه

 74/4 س مت قضایی در مبارزه با فساد اقتصادی و اداری

 04/4 پذیری و پاسخگویی به مطالبات عمومیمسئولیت

 7/3 تحقق اعتماد در پی شفاف سازی همچون برگزاری علنی دادگاهها

 7/3 پذیرش رقابت سالم سیاسی

 58/3 گردش نخبگان و شایسته ساالری

 08/3 ساده زیستی مسئوالن

 14/4 اجتماعیهای مدیریت رسانه و شبکه



 یاجتماع یهااز بحران یریشگیدر پ نهیبه یو راهبردها استیس                                  108

 رتبهمیانگین مفهوم )راهبرد( زیرمقوله مقوله

نرم سازی 

امنیت 

 داخلی

8/3 

 8/3 ریزی در جهت اوقات فراغت جامعهبرنامه

 08/3 الگوهافرهنگی با رعایت حریم خصوصی و عدم تحمیل تعیین سیاست

 02/2 اظهار نظرهای نخبگان اجتماعی و سیاسی ها ومدیریت فعالیت

 96/1 نمایی در داخل کشورجلوگیری از سیاه

پیشگیری 

 34/3سلبی 

و  یآمادگ

ارتقا 

 مندیتوان

64/3 

 42/2 قضایی در پیشگیری از جرائم امنیتیهای تقویت رویه

 02/2 آمادگی دستگاههای مسئول برای مقابله با شرایط بحرانی

 56/1 نیروهای مقابله کننده با شورشگرانآموزش 

مقابله و 

 یریجلوگ

 از

گیری اوج

05/3 

 36/2 ی اجتماعیهابحرانهای اجتماعی به عنوان بستر مبارزه با آسیب

 84/1 اقدام متناسب نیروهای امنیتی و انتظامی در مواجهه با آشوبگران

 80/1 جامعهساز در برخورد به موقع و سریع با عوامل نارضایتی

 انسیوار لیآزمون تحلی که سطح معنادار نیبا توجه به اد دهمینشان این آزمون  جینتا
 توانمیدرصد  95 نانیبا اطم جهیدر نت=sig) 005/0(خطاست  زانیکوچکتر از م دمنیفر

. بنابراین برخی وجود دارد یتفاوت معناداری و راهبردهای پیشگیری هاسیاست نیگفت که ب
به طور کلی  راهبردها نسبت به برخی دیگر از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار هستند.

های گفت راهبردهای بهینه ارائه شده از یک سو در جهت رهاسازی و مهار انرژی توانمی
اند. چرا که کارآمدی در اجتماعی از طریق سازماندهی مناسب نیروهای جامعه ارائه شده

 توانمیی سیاسی و اجتماعی را هاگروهو پاسخگویی به مطالبات  تأمین نیازهای اساسی
ها های گروهی جامعه را هدایت و به فعالیتهایی دانست که انرژیفرآیند وابسته به مکانیسم

. در واقع کندمیو اقدامات جدید و ارزنده همچون حمایت و وفاداری از دولت تبدیل 
ی کم هاگروهی اجرایی و اقتصادی دولت، حفظ کیفیت زندکی هاسیاستموفقیت در 

های دولت برداشت درآمد، به قابلیت و توانایی کارگزاران شایسته و ایفای بهینه کارویژه
که در صورت استمرار کسب حداکثر رضایتمندی مردم، احساس امنیت و پذیرش  شودمی

 ه دنبال دارد.پذیری ملی و وفاداری را بعمومی، و نهایتاً اط عت
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 هابحراناز سوی دیگر، راهبردها به نقش آمادگی مقابله و برخوردهای سلبی در کنترل  
برای حفظ امنیت عمومی بسیار جدی و مهم است و در وجه پیشگیرانه آن دخالت پلیس و 

باشد. البته به دلیل پیچیدگی و چندبعدی بودن پدیده دستگاه عدالت کیفری ضروری می
عنوان وجهی از تأمین امنیت، ع وه بر دستگاههای قضایی و انتظامی که بیشترین  پیشگیری به

 ای دولتی نیز با آن مرتبط هستند.هی اجتماعی دارند، سایر دستگاههابحرانتعامل مستقیم را با 

 گیری نتیجه

بروز  ییهابحران نمایند. در بسیاری مواردمی بروزی ار متفاوتیهاى بسنهیدر زم هابحران
اکامی ن نظیر ةمسئل کیممکن است و  دارد ازین یدولت یهاخپاس به بیش از هر چیز که کندمی

 به وجود آمدنعدم دریافت پاسخ مناسب از سوی مراجع پاسخگو،  در دستیابی به اهداف،
ی اجتماعی گردد که هابحران... منجر به بروز  انتظارات مشروع افراد و بین نامطلوب فاصله

که شوند میاى وارد مرحله زاا استفاده از ابزارهاى خشونتیز و یآمبروز رفتارهاى خشونت اب
 ینا .گرددمى لیتبد رفته شدهیتى به عنوان امرى پذیهاى امندر آن مداخله نهادها و سازمان

و  نظم و جهت اعاده سیاسیو  جتماعیا یهاورتضر یقتضاا مدیران امنیتی را به وضعیت
تى یامن -سىیت کارکردهاى پلیتقوو  فرىیک نیقوان اعمال دیتشدسمت  هبعمومی  منیتا

 .کشاندمى
 کردیروماهیت بحران و اتخاذ  از فارغ یاجتماع یهابحراننگاه مجرد به حال آنکه 

درست و  وهیش موجود یاسیبه سرنوشت نظام س آن و گره زدن یتیو امن یاسیصرف س
 یریتمد نهادهای مسئولبه  ینگاهچنانکه  .رسدبه نظر نمی هاآن تیریدر مد یحیصح
و مشک ت  لیمسا به ییو قضا یاسیس ،یتیامن نگاه نشان داد یرانا در ی اجتماعیهابحران
واگذار گردد که بیشتر  یها به نهادهاو کنترل آن مهار تیتا مسئول دهیموجب گرد یاجتماع
 مربوط م،یاز جرا یریشگیو پ یاجتماع یهاینابهنجار ،یاجتماع یهاسیاست ۀحوزبه 
و در نتیجه  است بحرانناظر به بعد از بروز  یشترب آنها یهاسیاستوجه غالب و  گرددیم

آید، عمدتاً اقدامات سلبی و ی اجتماعی به عمل میهابحراناقداماتی که به منظور مدیریت 
های اجتماعی بوده که نسبت به سایر ابعاد ایجابی از ای در کاهش جرایم و ناهنجاریمقابله

  قبیل پیشگیری، ارائه خدمات اجتماعی، رعایت حقوق شهروندی و... تفوق و برتری دارد.
گوناگون  یهاه جامعه در حوزهیاول یازهاین نیتأماین در حالی است که راهبردهایی نظیر 

و نه تنها کیفیت سازد یبرطرف م جامعه را یتیامن یازهایاز ن یخود به خود بخش، یتیرامنیغ
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و  یهمکار یالزم را برا یاخ ق یهاهزیو انگ لیدالد بلکه دهمیزندگی اجتماعی را ارتقاء 
دولتها در  تیموفق یبرا یمناسب نهیزمو  سازدیم اطاعت از جانب تابعان قدرت فراهم

 آورد.را به وجود می ی اجتماعیهابحران پیشگیری از
بایست مسئولیت پیشگیری از ین دولت به عنوان نماینده قانونی ملت و جامعه میبنابرا
های ی اجتماعی را در قالب وظایف قانونی اعم از ایجابی و سلبی به نهادها و سازمانهابحران

مسائل  یبندتیاولو و عی، تجمیشناسکه به مسئله ینهاد کی روند وجود نیامختلف بسپارد. 
ضروری ، شودحل  باید کجا از مسئله و از یچه قسمت نکهیاگیری میتصم ۀو دربار بپردازد
 د.دهمیجلوه 
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 :مآخذ و منابع
سین؛یاوری ابطحی،- سماعیلی، امیر بافقی، ح سین؛ا ضا ح ، احمدر
 منظور به اجتماعیی هابحران نگری پیش مدل طراحی»(، 1390)

 امنیت و نظم نامه پژوهش، «ناجا توستتط آنها از پیشتتگیری

 .1-34شماره چهارم، سال چهارم، صص ، انتظامی
 ؛یشتتتهری هابحراناغتشتتتاشتتتات و »، (1384) ،محستتتن اپور،یآر -
 ،کیاس  تراتژ یمطالعات دفاع فص  لنامه، «و نظرات هادگاهید

 .79-118. 22شماره
در ها نقش ستتتازمان زندان»(، 1384، )نصتتتراهلل ،یغ م یاستتتد -
صالح و تربیت، «از وقوع جرم یریشتتگیپ ، 11شتتماره ، ماهنامه ا

 .11-13دوره قدیم. 
ظام ملی(،  1379افتختتاری، اصتتتغر، ) - تهران: چتتاپ اول، ، انت

 .ناجا انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی
 یمطالعه مورد ت،یامن یساختار اجتماع» ،(1388) ،،اصغریافتخار -

صلنامه مطالعات امن ،«رانیا یاستت م یجمهور  ،یاجتماع تیف
 .11-42. 18شماره 

(، 1389)،افتخاری،اصتتتغر؛ مرادیان،محستتتن؛کریمائی،علی اعظم -
، «یانتظتتام یرویدر ن یاجتمتتاع تیتتامن نیتتتأم یراهبرد یالگو»

 .81-108.  39شماره  ،کیاستراتژ یمطالعات دفاعفصلنامه 
با (، 1395پور،رستتتول؛بهرامی،تورج،)النقی - مدیریت بحران )

یت  ماعی و امن ماعی(،رویکرد: طبیعی، فرهنگی، اجت  اجت
 تهران، انتشارات آراد.

بدالرضتتتتا، )امیری - عه فرا( »1391، ع طال رهاى مؤثر بر یند و متغیم
فص  لنامه مطالعات ، «رانیبحران هاى اجتماعى در ا تى شتتتدنیامن
 .219-237. سال هفتم، شمارۀ دوم ،یت انتظامیریمد
تا(، بازیابی شتتتده از ، )بی«شتتتورای اجتماعی کشتتتور»نامه آیین -

https://sccr.ir/pro/2099 

لل، (1380)، کتتلیتتمتتا بتتراون، - قوع ع گ و  یهایریدر
تهران:انتشتتارات مؤستتستته ، جنگ ستتپاه یدوره عال ترجمه،یداخل
 .نابیشهیاند
سین، ) - سی امنیت داخلیجامعه(، 1391بلندیان، غ مح ، شنا

 تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
ک یپ، یبه روش دلف یاجمال ینگاه، (1386) ،حسن زاده،ییپاشا -

 .شماره دوم دوره ششم، ،نور
اص  طالحات  یفیفرهنگ توص  ، (1392) ،فرزاد د،یرستتتعوپ -

 .یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان :تهران، تیامن
 ،(1391) ،زاده، الهامافشتتار، ستتمانه؛ اشتترفیمید؛ کری، حمیتابل -
ات یه ادبینش  ر، «رمان دا  ت بحران دریریمد یمدلها یبررستتت»
 .77 -104.  6و  5، شماره یداریپا
قد تیریمد(، 1379ا، )ک، محمدرضتتتیتاج - بر  یبحران: ن

فرهنگ تهران:  ،رانیبحران در ا ریو تدب لیتحل یهاوهیش  
 .گفتمان

 ،از جرم یریشتتتگیپ یاصتتتول و مبان (،1387) ،دیچاله چاله، فرشتتت -
 .4-10 . 68 ، شمارهیمجلۀ دادرس

با  ت بحرانیریمد ،(1385) ،دیدمجی، سین؛ جدیحس ،ینیحس -
یت عمومی عاونت  جلد اول،  ،رویکرد امن تهران: انتشتتتتارات م

 .آموزش ناجا
 یدر جمهور تیامن هیرظن ،(1387)ی، دفاع مل یدانشتتگاه عال -

 .یدفاع مل یتهران: انتشارات دانشگاه عال، رانیا یاسالم
قدم، مصتتتطفی، ) - نافع ملی (، 1389دالورپورا یت نرم و م امن

هتتای مجلس ، تهران: مرکز پژوهشجمهوری اس  المی ایران
 شورای اس می.

، ترجمه اص  ول علم س  یاس  ت(،  1378دوورژه،موریس، ) -
 ابوالفضل قاضی، تهران: نشر دادگستر.

یدامین؛ ملکرضتتتوی - (، 1397محمدی، حمیدرضتتتا، )نژاد، ستتت
 ۀفصلنام، «یتیامن یتگذاراسیدر س یشناسبر مسئله یلیتحل یدرآمد»

سیس یمطالعات راهبرد  ۀشمار ،8 ۀدور ،یعمومی گذارتا
2  .296-280. 
 یفرارو یهاچالش(، 1384)مراد، ی، علیدری، محستتتن، حیرهام -
 مطالعات فصتتتلنامه ده،ید بزه بدون جرائم قبال در ییجنا استتتتیستتت

 . 70 شماره  ،یخصوص حقوق
سنجش (، 1392اکبر،)زمانی،علی - های امنیت شاخصمدل 

 ، تهران، انتشارات داعا. داخلی جمهوری اسالمی ایران
های دولتی مستتتؤول جایگاه ستتتازمان»(، 1384زینالی،امیرحمزه، ) -

مه  ،«و تهتدیتدهتای اجتمتاعی در ایران هتابحران نا فاه فص  ل ر

 .185-218.  16، شمار اجتماعی
های شتتتاخص وها مؤلفه شتتتناستتتایی»(، 1393، )اکبر ستتتلیمی، -

 .الگوی ارائه و اجتماعیی هابحران مدیریت
باقر - فای کیفی، ابزار پژوهش در علوم  ،(1383) ،ستتتتاروخانی، دل

زنان  یروان ش  ناخت یفص  لنامه مطالعات اجتماع ،اجتماعی
 .4،شماره 2، دوره)مطالعات زنان(

های شتتهری در تبیین علل پدیده ناآرامی»(، 1393ستتلیمی، اکبر،) -
فص لنامه دانش انتظامی خراس ان ، «کشتتورهای در حال گذار

 .135-152. 24، دوره ششم، شماره رضوی
، توسعه و پدافند بارویکرد انتظامی(، 1385شعبانی، ناصر، ) -

 تهران: معاونت آموزش دانشگاه علوم انتظامی.

 داتیتهد یبندتیاولو»(، 1397) ،نیحسی،اریبخت ؛ یعل ،ایصالح ن -
ستتتلستتتلتته  لیتتبتتا روش تحل رانیا یاستتت م یجمهور یمل تیتتامن
گذاری فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست، «(AHP)یمراتب

 .255-277. 27، شماره 8، دوره عمومی
(، 1390)وند، جعفر، یموستت فرزانه،،پورر، ستتاستتانی، امیصتتفار -
ستفاده لیس خطر برابر در یشهر مناطق یریپذبیآس یابیارز  با ا

 :ی)مطالعه مورد یفاز منطق و ییایجغراف اط عات ستتتتمیستتت از
شر تهران، 3 منطقه ، ییایجغراف علوم یکاربرد قاتیتحق هین
 . 20 شماره

ت کشتتتور، یامن یگاه شتتتورایجا(، 1394صتتتمدی، فخرالدین، ) -
مصوبات  تیو ماه (ن استان و شهرستانیتام یشورا) یفرع یشوراها
حقوق و توس  عه پایدار اولین کنفرانس بین المللی  ، آنان

 .جامعه مدنی



 یاجتماع یهااز بحران یریشگیدر پ نهیبه یو راهبردها استیس                                      112

، تهران: بنیادهای علم س  یاس  ت(،  1377عالم، عبدالرحمن، ) -
 نشر نی.

له - بدا تهران: نشتتتر ابرار ، بینیفنون پیش(، 1390خانی،علی )ع
 معاصر تهران. 

 :تهران ،یداخل تینظم و امن ،(1385) ،ننژاد،حستتیانیعصتتار -
 .یدفاع مل یدانشگاه عال

طارزاده، - ع»(، 1377) ،یمجتب ع جام لت،  در  تیو امن یمدن ةدو
. 2شماره ،یفصلنامه مطالعات راهبرد ،«رانیا یاس م یجمهور
128-95. 
س(، 1387) ر،یام ،آبادیدولت یمیعظ - سیمنازعات نخبگان   یا

س سیو ثبات  سالم یدر جمهور یا تهران : مرکز  ،رانیا یا
 .یاسناد انق ب اس م

راهبردهای مناستتتب برای مدیریت »(، 1389اله، )عظیمیان، قدرت -
نامه نظم و امنیت ، پژوهش«ی ناشتتتی از تهدیدات اجتماعیهابحران

 . 137-172انتظامی، سال هفتم، شماره دوم، صص 
بازیابی تا(، )بی، قانون ستتتاختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی -

 شده از 
https://rkj.mcls.gov.ir/fa/moghararaat/ghavanin/

ghanoonrefah 
بام مل(،  1389) اعظم،یعل ،یمتتائیکر -  تیو امن یانض  

 .یدفاع مل یتهران: انتشارات انتشارات دانشگاه عال ،یاجتماع
، یغفتتار فراهتتانی، فتتاطمتته؛یعزیزآبتتاد خوزانی، علی؛کریمی -

 مطلوب یالگو ارائه»(، 1396)، سیدرضا، یامیرغ مرضا؛ صالحی

 اجتماعی)ازدحامات، یهابحران با مواجهه در پلیس یمداراخ ق

شات شا ضات اغت  امنیت و نظم نامهپژوهش، «خیابانی( و اعترا

 .1-26چهلم(، صص  چهارم)پیاپی دهم، شماره سال ،انتظامی
(، 1396، )محمد ،جوانمرد ؛ نیرحستتیام ی، اوری ؛ وبیا ی،محمد -
، «یاجتماع یهابحران جادیدر ا یمجاز یاجتماع یهاشتتتبکهنقش »

 .1-23، 1ماره ، شسال نوزدهم ،یدانش انتظامفصلنامه 
 یعوامل اجتماع»، (1395) ،خلج زاده، محستتتن اله؛حجت ،یمراد -

 نینشتتهیدر مناطق حاشتت یتیامن یهابحران شیدایمؤثر بر پ یو فرهنگ
، سال بحران تیریفصلنامه مد، «آباد کرج()مورد مطالعه: اس م

 .143-176 ،30هشتم، شماره 
تهران: ، یمبارزه با جرائم اجتماع، (1384) ،تبار، جوادیظممن -

 ن.یام یدانشگاه علوم انتظام
 یشتتتگیریپ یهاارزش (،1386، )محمد ی،ستتتهراب محمد؛ یی،نکو -

مد یستتتتمیستتت یتدر  مه یتی، امن یهابحران یر نا نگرش فص  ل
 .49-64.  86و  85شماره  ،یراهبرد

، امنیت عمومی و مدیریت بحران(، 1395وهابی، فرجام، ) -
 تهران: انتشارات موجک. 

 ، سالانتظامی مدیریت مطالعاتفصلنامه ، «انتظامی کاربردی

 .394-413سوم، صص  شمارۀ نهم،
 انگلیسیمنابع 

- Batdorf, J. W. (2008). The End of Strife: 

Nature's Laws Applied to Incomes, Broadway 

Publishing Company, 1911.  

-Burnett John, J. (1998). A Strategic Approach 

to Crisis. Public Relations Review, 24(4), 457-

488. 

-Engerer, H. (2009). Security economics: 

Definition and capacity (No. 5). Economics of 

Security Working Paper. 

-Lloyd, R. D. (2005). Staying Alive: Safety and 

Security Guidelines for Humanitarian Volunteers 

in Conflict Areas. International Committee of the 

Red Cross.  

 

 

 

 

 

 




