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چکیده
بحرانهای اجتماعى عمدتاً تابعی از شرایط داخلی است که همواره
تأثیرات مهمى بر امنیت داشته و دارند .ازاینرو ،سیاستگذاران امنیتی
همواره در جستجوی ابزاری هستند که توسط آنها بتوان از وقوع
بحرانها پیشگیری کرد .پژوهش حاضر به منظور بحث از علل بروز
بحرانهای اجتماعی و راهبردهای بهینه پیشگیری از آن در شهر تهران
انجام شده که از نظر هدف تحقیقی کاربردی ،از نظر ماهیت دادهها به دو
روش توصیفی  -تحلیلی و پیمایشی انجام شده است .برای مشخص
کردن سیاست و راهبردهای بهینه به خبرگان که با شیوه نمونهگیری
زنجیرهای انتخاب شدند ،پرسشنامه باز توزیع شد .سپس با استفاده از
تحلیل محتوای کیفی ،تجزیه و تحلیل و گزارهها استخراج شد و مبنای
طراحی پرسشنامه کمی قرار گرفت .به منظور بررسی روایی گزارههای
کیفی ،از اعتبار صوری و برای سنجش پایایی از آزمون آلفای کرونباخ
استفاده شد .یافتههای تحقیق نشان داد که راهبردهایی اعم از ایجاد
اشتغال کامل ،پایبندی به حقوق شهروندی ،ارتقاء احساس تعلق جمعی
و ...بیشترین تأثیرگذاری و اهمیت را در پیشگیری از بحرانهای اجتماعی
دارند .میتوان گفت اگرچه بحرانها با ظهور عینىشان اهمیت دوچندانى
یافته و ضرورت مدیریتشان به شدت متحول مىشود ،اما قبل از ظهور
عینى آنها ،دوره تکوین است که راه را براى طراحى و اجراى مدیریتهاى
پیشگیرانه هموار مىسازد.
کلیدواژه :بحرانهای اجتماعی ،پیشگیری ،تهدید ،راهبردهای بهینه،
سیاست.
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.1مقدمه
امنیت از مباحث محوری در حوزۀ علم سیاست و سیاستگذاری در هر نظام سیاسی
است که همواره از ابعاد مختلفی تهدید میشود (Engerer, 2009: 7) .چنانکه بحرانها و
شورشها موجبات تضعیف حکومت را فراهم نموده ،باعث به خطر افتادن حاکمیت ،منافع
ملی و امنیتی دولتها میشود (Batdorf, 2005: 105) .ازاین رو دولتها این اقدامات
(ناآرامیها) را تهدید علیه نظم و امنیت عمومی تلقی میکنند ،تحت عنوان حفظ منافع و
مصالح عمومی کشور اقدام به مقابله با آن مینمایند (Lloyd, 2005: 25) .در این وضعیت
سیاستهای سلبی امنیت ناظر بر تهدیدات امنیتی ،با فوریت بیشتری نظر سیاستگذاران
امنیتی را به خود جلب میکند( .صالحنیا و بختیاری)256 :1397 ،
چنانکه به یمن پیشرفتهای مطلوبی که پس از پیروزی انق ب اس می در مدیریت امنیتی
پدید آمده ،مدیران امنیتی توانستهاند از سد بحرانهای مختلف بگذرند ،اما باید توجه داشت
که تأمین امنیت تنها از طریق مدیریت انتظامی امکانپذیر نمیباشد .چرا که این اقدامات را
میتوان در راستای بازگردان نظم و امنیت اجتماعی ،اعاده حقوق اجتماعی شهروندان
مطلوب زندگی شهری ،دفع تهدیدات علیه امنیت ،ارزشها ،باورها و اقدامات مردم ،اعاده
مجدد امنیت روانی جامعه دانست که تنها بخشی از فراگرد مدیریت بحرانهای اجتماعی
است و معطوف به مقطع زمانی خاصی است که در آن اقدامات پیشگیرانه بینتیجه مانده و
غیر مؤثر واقع شده باشد (وهابی.)61 ،1395 ،
بنابراین مدیریت پیشرویدادی در قالب سیاست ایجابی از امنیت معنا مییابد که با تأکید
بر ضرورت اتخاذ سازوکارهای مناسب و لزوم بسترسازی برای توسعه امنیت ،بر این باور
است ،تهدید هنگامی عملیاتی میشود که جامعه و ساختارهای حاکمیتی زیرساختهای الزم
را برای پاسداری از منافع و ارزشهای حیاتیاش ایجاد نکرده باشد (دالورپور.)30 :1389 ،
بدین ترتیب عوامل متعددی در تأمین امنیت تأثیرگذار است و تمامی الیههای اجتماعی،
سیاسی ،اقتصادی ،زیست محیطی ،و  ،...در تولید امنیت و ناامنی دارای کارکرد خاص خود
هستند (دانشگاه عالی دفاع ملی )212 :1387،و نمیتوان یک شخص یا نهاد خاص اجتماعی

_

سیاسی را تأمین کننده امنیت دانست .پس چنانچه نهاد امنیتساز بطور زیربنایی در صدد
تقویت و توسعة امنیت داخل است ،میبایست به نحو کارآمد در کلیه شاخصهای ابعاد
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی فعال شود و موانع و نواقص تأمین انتظارات به حق جامعه را
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مرتفع و از انتقال آن به ابعاد سیاسی و امنیتی جلوگیری نماید( .زمانی )87:1392،لذا الزمة
پیشگیری از بحرانهای اجتماعی ،ضمن اندیشیدن به این واقعیت که بحران چگونه به وجود
میآید ،پاسخ به این سوال است که راهبردهای بهینه برای پیشگیری از بحرانهای اجتماعی
چیست؟
 -2پیشینه پژوهش
پس از جنگ تحمیلی ،ساختارهای اقتصادی و سیاسی ایران شاهد تحوالت شگرفی شد
و سیاستهای امنیتی ایران بنابر اقتضا و فضای عمومی جامعه ،ترسیم و تدوین گردید .در این
وضعیت  ،جامعه در یک حالت آنومی گذار قرار گرفت و در نتیجه بحران ،به عنوان ذات و
ویژگی چنین جامعهای بیشتر نمود یافت .اگرچه با بروز بحرانهای اجتماعی دهه  70تا کنون
مشخص تحقیقاتی به صورت تجربی و یا درون بخشی به رشته تحریر درآمده است اما بررسی
اسناد و مدارک نشان میده د که در زمینه پژوهش حاضر مطالعه جدی و خاص با عنوان
مزبور انجام نشده است.
 کریمی خوزانی و دیگران (  )1396در مقالة «ارائه الگوی مطلوب اخ قمداری پلیسدر مواجهه با بحرانهای اجتماعی (ازدحامات ،اغتشاشات و اعتراضات خیابانی)» در پی ارائه
چارچوبی هستند که اخ ق مداری پلیس در مواجهه با بحرانهای اجتماعی همچون
ازدحامات و اغتشاشات به نحوی با روشهای قهرآمیز پیوند بخورد تا عملکرد پلیس ،علیرغم
استفاده از روشهای قهری ،در موضع انطباق با معیارهای اخ قی نظیر تخصصگرایی،
مسئولیتپذیری حرفهای ،اعتمادسازی ،مصلحت اندیشی و  ...قابل دفاع شود.
 عظیمیان ( )1393در مقاله «راهبردهای مناسب برای مدیریت بحران ناشی از تهدیداتاجتماعی» با روش پژوهش آمیخته و با رویکرد کمی و کیفی از طریق پرسشنامه اقدام به
جمع آوری اط عات نموده است و با استفاده از تکنیک  SWOTراهبردهایی نظیر  :استفاده
از مدیران الیق ،با تجربه ،والیت مدار و با تفکر و روحیه بسیجی در مدیریت بحران کشور؛
افزایش هماهنگی و انسجام بین مسئوالن و کارگزاران با تبعیت کامل آنها از مقام معظم
رهبری؛ آموزش و تربیت مدیران بحران کشور با بهرهبرداری از منابع غنی فکری و تجربه
ناشی انق ب اس می ارائه میدهد.
 سلیمی ( )1393در مقاله «شناسایی مؤلفهها و شاخصهای مدیریت بحرانهای اجتماعیو ارائه الگوی کاربردی انتظامی» به دنبال ارائه الگویى به منظور مدیریت و مهار ناآرامىهاى
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اجتماعى است .در این تحقیق با روشی تلفیقی از بین چهار سطح اصلى مدیریت بحران ،دو
حوزه پیش بینى و پیشگیرى به عنوان مهمترین مؤلفهها و در این دو مؤلفه ،شاخصهایى از
قبیل؛ کانون هاى جرم خیز ،میزان خسارات احتمالى وارده به سیستم و سازمان ،عوامل تهدید
کننده نظام و نظم و امنیت و مخل آسایش فردى نیز به عنوان عوامل حائز اهمیت تشخیص
داده شدهاند.

 ابطحی و دیگران ( )1390در مقالهای تحت عنوان «طراحی مدل پیش نگری بحرانهایاجتماعی به منظور پیشگیری از آنها توسط ناجا» معتقدند بحرانها از هر نوعی میتوانند
زمینهساز سایر بحرانها نیز باشند ،لذا همین امر لزوم اتخاذ رویکردی فعاالنه ،مبتنی بر
پیشنگری در این خصوص توسط پلیس که متولی اصلی برخورد با اینگونه از بحرانها
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.
پژوهشهای یاد شده عمدتاً به صورت پسرویدادی و به شکل فعال و بازدارنده در
صددند محیط امنیت اجتماعی را تا حد ممکن امن نگه دارند و توجه خود را به پیشگیری در
معنای ایجابی آن کمتر معطوف داشته که نه تنها کیفیت زندگی اجتماعی را ارتقاء میدهد
بلکه از تولید ناامنی هم جلوگیری مینماید.
 - 3مبانی نظری
 - 1 - 3بحران

بحران در لغت به معنی ایجاد بی نظمی و اخت ل در زندگی است که باعث به هم خوردن
توازن و تناسب بین نیازها و منابع میگردد (تابلی و دیگران .)80:1391،در اصط ح به
وضعیتی اط ق میشود که با تهدید شدید ،عدم قطعیت و احساس فوریت همراه است و
طیف وسیعی از پدیدهها مانند فجایع طبیعی و فناوری ،ستیزها ،آشوبها و...میتواند در این
تعریف جای بگیرد(.مرادی و خلجزاده )147 :1395 ،بنابراین بحران وضعیتی است که در
آن ،واحد تصمیمگیرنده نسبت به ارزشهای حیاتی خود احساس تهدید جدی میکند .بروز
تهدید با نوعی غافلگیری همراه است و زمان الزم برای تصمیمگیری و نشان دادن واکنش
حدود است و پاسخگویی به تهدید ،مستلزم به کارگیری انرژی و سرمایه بیشتر از میزان
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مشابه آن در وضعیت عادی است(حسینی و جدی )1 : 1385 ،بارنت ( .) Burnettبحران را
در پیوستاری میداندکه از حادثه آغازشده و با واقعه ادامه مییابد ،به وسیله تعارض دنبال
میشود و با بحران خاتمه مییابد .شرایطی خارج از وضعیت عادی که الگوهای مدیریتی
متداول در هنگام بروز آن کارساز نیست ). (Burnett, 1998: 476

 - 2 -3بحرانهای اجتماعی

یک بحران اجتماعی زمانی حادث میشود که اخت التی در جامعه پدید آید که تعادل
عمومی ،عملکرد بهنجار و معمول حیات اجتماعی را به مخاطره افکند (تاجیک-29 :1379،
 .)28در این وضعیت به جهت عدم انطباق ساختها و نهادهای یک جامعه با انتظارات موجود
در مسیر پیشروی جامعه جدید و مترقی ،موجب نابسامانی عمومی و فراگیر در جامعه گشته
و پیدایش دگرگونیهای اجتماعی بسیاری را قابل پیشبینی میسازد (محمدی و دیگران،
.)13 : 1396
هرگاه بحرانهاى اجتماعى به مرحلهاى از اهمیت و حساسیت برسند که مورد توجه افکار
عمومى و سیاستمداران قرار بگیرند تغییر ماهیت داده و به یک بحران سیاسى تبدیل
مىگردند .در این شرایط ،راه حلهاى ادارى و بورکراتیک جاى خود را به راهحلهاى
سیاسى میدهد و با ورود بازیگران تاثیرگذارى چون رسانههاى جمعى و گروههاى مختلف
اجتماعى ،نظام سیاسى با تهدیدات وجودى مهمى نظیر ،بىثباتى ،برهم خوردن انسجام
اجتماعى و تهدید جدى ارزشهاى اساسى روبرو شده ،مشروعیت یا اقتدار دولت مورد
تردید جدى قرار مىگیرد .وجه مشخصه امنیتى شدن بحرانهاى اجتماعى بروز رفتارهاى
خشونتآمیز و یا استفاده از ابزارهاى خشونتزا از سوى بازیگران صحنه بحران ،درگیرى
زاید افکار عمومى و رسانهها ،ایجاد جو روانى هیجان ،تنش و استرس در جامعه و...مىباشد.
با چسپاندن وصف امنیتى به بحرانهاى اجتماعى و سیاسى ضرورت و حق برخورد با
بحران با توسل به شیوههاى خارج از عرف معمول سیاسى ،مطرح مىشود .در این وضعیت،
بازیگران امنیتىکننده مىتوانند اجازه یابند تا قواعد معمول را زیر پا گذارده و ادعا نمایند که
با شیوه معمول نمىتوانند با تهدیدات مقابله نمایند .به عبارت دیگر ،بحران امنیتى مرحلهاى
از حاد شدن اوضاع را نشان مىدهد که در آن مداخله نهادها و سازمانهاى امنیتى به امرى
پذیرفته شده تبدیل مىگردد (امیری.)222-223 :1391 ،
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به طور کلی بحرانها از جمله موضوعات چندوجهی و قابل توجهی است که صاحبنظران
گوناگونی از زوایای مختلف به طرح دیدگاههای خود پرداختهاند.
تد رابرت گر 1در نظریه محرومیت نسبی معتقد است بحران زمانی شکل میگیرد که
نارضایتی عمومی در جامعه به صورت گسترده ایجاد شده و مردم نظام سیاسی حاکم را
مسئول پیدایش آن بدانند (النقیپور و بهرامی .)26-27:1395،چارلز تیلی2در تئوری بسیج
منابع معتقد است که نارضایتیها عنصر اصلی و تعیین کنندۀ بحرانها نیستند ،بلکه این منابع
سیاسی و ساختار فرصتها در درون یک کشور هستند که دامنه و شدت تضاد سیاسی
خشونتبار را تعیین میکنند (عظیمی دولتآبادی.)86-92 :1387،
کارل مارکس3نیز منشأ تحوالت اجتماعی را وجود تضاد طبقاتی در جامعه میداند لذا
در سؤال به اینکه چرا انسانها شورش میکنند ،معتقد به مبنای تضاد طبقاتی و شکاف
اقتصادی درجوامع است .دانکوارت ای .رستو4معتقد است در جوامع درحال گذار مردم
خواهان توسعه هستند ،اما سیستم ظرفیت پذیرش مشارکت ندارد و نمیتواند مردم را
مشارکت بدهد و احساس تعلق به حاکمیت در مردم حداقل است .این تحوالت در جوامع
اجتنابناپذیر میداند (شعبانی )28-29:1385،به نظر ساموئل هانتینگتون 5در اثر نوسازی
سریع اقتصادی و اجتماعی ،آگاهیهای سیاسی به سرعت گسترش مییابد و به تقاضای وسیع
مشارکت سیاسی منجر میشود ،اما چون نهادهای سیاسی الزم برای پاسخگویی به این تقاضا
وجود ندارد ،ناپایداری سیاسی به وجود میآید (سلیمی.)143:1393،
بر اساس نظریه درگیریهای داخلی بحرانها را میتوان براساس دو مقوله تقسیمبندی
کرد  :اینکه آیا عامل بهوجودآورنده آنها خواص بودهاند یا توده؟ اینکه آیا عامل بهوجود
آورنده آنها تحوالت داخلی بوده یا خارجی؟ بنابراین درگیریهای داخلی به چهارگونه
عمده تقسیم میشوند .نوع نخست درگیری بر اثر بروز پدیدههایی مانند نوسازی و رشد سریع
اقتصادی یا الگوهای تبعیض سیاسی و اقتصادی در داخل کشور و در سطح تودهها ایجاد
- Ted Robert Gurr

1

- Charles Tilly

2

- Karl Marx

3

- Dankwart A. Rustow

4

- Samuel P. Huntington

5

سال چهاردهم/شماره /51تابستان 99

99

شود .دومین دسته درگیریها نیز از تودهها برمیخیزد ،با ریشه خارجی است .سومین دسته
خارجی و خاستگاه آنها نخبگان جامعهاند ،که این کار را با اهداف سیاسی ،اقتصادی و یا
ایدئولوژیک خود انجام میدهند .چهارمین دسته از نخبگان داخل کشور نشأت گرفته و عللی
چون جنگ قدرت میان حاکمان (اعم از نظامی به غیرنظامی) ،اخت ف ایدئولوژیک در مورد
نحوه سروسامان دادن به امور سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و مذهبی کشور و  ...دارد
(براون.)25 :1380،
به طور کلی علل بحرانها در دو موضوع عمده خ صه میشود :موضوع اول ،داخلی و
بسترها اجتماعی بروز بحران در قالب زمینههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و
نظامی به صورت بالفعل و بالقوه وجود دارد .موضوع دوم که خارجی است ،دولتهای
منطقهای و فرامنطقهای که خواستگاه آنان تحقق اهداف سیاسی ،اقتصادی و ایدئولوژیکی
است ،زمینهساز بروز بحرانها میباشند (آریاپور.)113 :1384،
 -3 -3پیشگیری از بحرانهای اجتماعی

پیشگیری یک مفهوم کلّی است و به معنای جلوگیری کردن ،مانعشدن ،مانع سرایت
شدن ،جلوبستن آمده (منظمیتبار )18 ،1384 ،و اصط حاً به مجموعه اقداماتی با هدف
جلوگیری از وقوع مخاطرات یا کاهش آثار زیانبار بحران اط ق میشود .بنابراین بهترین
راهبرد در مدیریت بحران آن است که مسائل بالقوه یا در حال پیدایش را به موقع شناسایی
کرد تا بتوان از مواجه شدن با بحران در آینده جلوگیری نمود( .نکویی و سهرابی)51:1386،
چراکه مسئلهای شناخته نشود ،حل نمیشود و اگر حل نشود ممکن است به بحران تبدیل
شود( .رضوینژاد و ملکمحمدی)287 :1397 ،
بنابراین سطحی از امنیت به صورت پیشگیری تأمین میشود .یعنی قبل از بروز ناامنی،
نظام اجتماعی و سیاسی ،وارد شده و از ایجاد مؤلفههای ناامنی ممانعت میکنند.
(پورسعید )2 :1392،البته کاربرد هر کدام از سیاستها و رویکردهای امنیتی ،درک و
تجربیات متفاوتی در شناخت واقعیات امنیتی ایجاد میکند و منجر به کاربست رویکردها
و روشهای مختلف در امنیت میشود .موضوع با اهمیت تأمین کننده امنیت و شیوهها و
ابزارهای تأمین امنیت است که با چه شیوهها و چه ابزاری امنیت را تأمین میکنند؟ بر این
اساس پیشگیری دارای دو جنبه سلبی و ایجابی است.
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 - 1 – 3 -3پیشگیری سلبی

پیشگیری از وقوع جرم و اعمال مکانیزمهای بازدارنده ،نمونههایی از این نوع تأمین امنیت
است که عمدتاً دستگاههای انتظامی ،اط عاتی و قضایی مسئول کنترل ناامنیها و تأمین امنیت
هستند .در واقع پیشگیری در این رویکرد با تهدید قانونی و انضباطی تابعان حقوقی یک
مجموعه و به اجرا گذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانی که ممنوعیت و
محدودیتهای قانونی را نقض کردهاند( .پورسعید )2-3:1392،در واقع انضباط اجتماعی
ارتباط مستقیم با نظم اجتماعی دارد و هم به معنای مثبت آن شامل نظم ،تربیت ،تصحیح و
تشویق و هم با بعد منفی آن شامل مچگیری و تنبیه به کار رفته است .در مکتوباتی که به
صوت پراکنده در منابع التین وجود دارد اکثراً آن را عامل بازدارنده پنداشته و در قالب
مقررات ،قواعد و قوانین تنبیهی مدون نمودهاند( .کریمایی)30-31 :1389،
 -پیشگیری کیفری

با تکیه بر اثرهای کیفر و اعمال مجازات ،با اجرای اصولی ،سریع و حتمی کیفر ،بر افکار
عمومی تأثیر میگذارند تا از ارتکاب جرایم پیشگیری کنند .پیشگیری کیفری به دو شاخة
زیر تقسیم میشود:

 )1پیشگیری عام 1:این نوع پیشگیری ،جرم مدار بوده و محور آن بر نقش بازدارندگی،
ارعاب انگیزی و عبرت آموزی کیفری بر عموم مردم استوار است.

 )2پیشگیری خاص 2:هدف از این نوع پیشگیری ،اص ح مجرمان و جلوگیری از تکرار
جرم است و در قالب اقدامهایی برای تربیت ،اص ح و بازسازی مجرمان انجام میشود.
 -پیشگیری غیر

کیفری3

این نوع پیشگیری در برگیرندۀ مجموعه اقدامات و تدابیر غیر کیفری است که از طریق
از بین بردن یا کاهش فرصتهای مناسب برای وقوع جرم و نامناسب جلوه دادن شرایط و
موقعیتهای پیش جنایی ،از ارتکاب جرم جلوگیری میکند (چالهچاله)6 ،1387 ،

1

Common Prevention
Special Prevention
3 Non Penal Prevention
2
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چنانکه پیشگیری وضعی1متضمّن بر هم زدن فرصتها و وضعیتهای تحقّق جرم است
که نهادها ،کارکردها یا دیگر منافع مهم عمومی را در برمیگیرد و از این نوع پیشگیری به
نام پیشگیری وضعیتی یا موقعیتی یا موضعی هم یاد میکنند (صفاری .)1380،27،این نوع
پیشگیری ،شیوهای از پیشگیری است که با تغییر وضعیت فرد در معرض بزهکاری و
بزهدیدگی یا تغییر شرایط محیطی مانند زمان و مکان ،درصدد است از ارتکاب جرم توسط
فرد مصمّم به انجام آن جلوگیری کند .در این روش ،گاهی فرد در معرض بزهدیدگی مدنظر
قرارگرفته و با حمایت از او یا آنچه در معرض وقوع جرم است ،از تحقق عمل مجرمانه
جلوگیری میشود .در مواردی نیز با تغییر شرایط محیطی اعم از مکان و زمان ،امکان تحقق
جرم سلب یا وقوع آن دشوارتر میشود (رهامی و حیدری)97 ،1384 ،
در واقع ،پیشگیری وضعی با تمرکز بر دو عنصر فرصت و ابزار از طریق ایجاد مانع در
دست یابی به جرم ،درصدد پیشگیری از وقوع آن است؛ بنابراین ،پیشبینی ،شناخت و
ارزیابی خطر جرم و انجام اقداماتی برای رفع یا مدیریت کردن تقلیل آن را پیشگیری وضعی
میگویند که گاهی از آن تحت عنوان «مدیریت کردن خطر جرم» نیز نام میبرند .در این
راستا چنانچه بروز ع ئم و نشانههای حاصل شده از ت ش اط عاتی نشانگر نزدیکی وقوع
بحران در جامعهای باشد دو نقش اساسی توسط عوامل انتظامی صورت میپذیرد.
 - 2 – 3 -3پیشگیری ایجابی

پیشگیری در این گفتمان استفاده از تاکتیکها و استراتژیهای سیاسی و غیرسیاسی مؤثر
و کارآمدی نظیر :قدرت پاسخگویی به نیازهای مشروع جامعه ،کاهش شکافهای اجتماعی،
سیاسی ،فرهنگی ،طبقاتی ،توسعه یافتگی سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،پشتوانه و حمایت
مردمی ،ایجاد مجاری تخلیه اعتراض ،تأمین خواسته و ...طرف توجه قرار دارند( .تاجیک،
 )116-115 :1379نقش اصلی در این نوع پیشگیری را دستگاههای سیاستگذاری در
بخشهای مختلف اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی ایفا مینمایند( .پورسعید-2:1392،
 )1در این گفتمان نهادهای تولید انتظام و اقتدار هنگامی به عنوان مؤلفه اساسی برای پیشگیری
از بحرانهای اجتماعی مد نظر قرار خواهد گرفت که عهدهدار یک یا چند بخش از وظایف
و کارکردهای مشروعساز قدرت هستند که بخش بزرگی از وظایف حفظ نظم و آرامش و

Situational Prevention

1
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امنیت قابل اتکاء در جامعه را عهدهار میشوند .بنابراین انتظام ملی ناظر بر توانمندی دولت
در سه حوزه اساسی است که عبارتنداز:
 . 1توان نهادسازی :نظام سیاسی باید بتواند در جهت تأمین نیازهای مشروع جامعه
نهادهایی را تأسیس نماید که پاسخگوی آنها باشد.
 .2توان حفظ امنیت  :دولت و امنیت از دو بعد دارای ارتباط هستند:
الف) امنیتسازی :تولید امنیت و فراهم آوردن فضایی مناسب برای فعالیت (افتخاری،
)33 :1379
ب) امنیت نگهداری :صیانت از امنیت جامعه (دوورژه)250 :1378،
 .3توان خود بازسازی  :دولتها و ساختار آنها با توجه به نیازها و مطالبات جدید ،در طی
زمان نیاز به اص ح و تکمیل دارند.
سیاست پیشگیری

ایجابی

توان نهادسازی

توان حفظ امنیت

سلبی

توان خود بازسازی

پیشگیری کیفری

پیشگیری غیر
کیفری

شکل  : 1سیاست و رویکردهای پیشگیری از بحرانهای اجتماعی
بنا به آنچه گفته شد الزامات و بایستههای امنیت داخلی را میتوان به شرح ذیل در نظر
داشت :
نهادهای اقتدارساز امنیت داخلی :رفاه و معاش عمومی ،امنیت تجارت و مبادله ،امنیت
پسانداز ،امنیت فکری ،امنیت مدنی( .عصاریاننژاد )8 :1385،بنابراین با توجه به مؤلفه انتظام
قدرت ،نظام سیاسی کنترل نیازها ،درخواستها و مطالبات مردمی را در دست گرفته و به
شیوهای معقول آنها را پاسخ میدهد.
ایجابسازی امنیت داخلی :به این معنا که جامعهسازی به سالمسازی روابط بین دولت-
ملت منجر شده و با تولید رضایتمندی راه آسیبهای داخلی برای قدرت سیاسی سدّ میشود
(.افتخاری)19-24 :1388،
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نرمسازی امنیت داخلی :رابطة متوازن ،سالم و رشدیابنده؛ دولت را قادر میسازد تا در
فضای نرمافزاری امنیتی با مردمساالری ،بینش علمی و تولیدی و انضباط الزم و توزیع متعادل
مسئولیتها و نقشها به ادارۀ امور جامعه بپردازد( .عطارزاده )120 :1377،قدرت سیاسی با
نرمسازی امنیت عمومی ،دغدغة امنیت خود را کاهش میدهد و ضرورتی در کاربرد
سیاستها و ابزراهای سخت امنیتی احساس نمیکند.
اقتدا ر پویا و امنیت پایدار :اقتدار پویا ،به میزان دوام و استمرار حقانیت و مشروعیت آن
وابسته است و رضایتمندی ،احساس امنیت و پذیرش عمومی ،از ویژگیهای جدانشدنی
اقتدار بوده و بر این اساس استمرار آن ،مدیون اعتماد و رضایت ملی و نهایتاً اط عتپذیری
ملی و وفاداری است (عالم.)96 :1377،
 - 4نهادها و سازمانهای مسئول پیشگیری از بحرانهای اجتماعی در ایران
 - 1 – 4شورای امنیت کشور

براساس ماده  1قانون راجع به تعیین وظایف و تشکی ت شورای امنیت کشور به منظور
بررسی جریانات و پیشآمدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر
هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله با مسائل مربوط به آن تشکیل گردیده است  .همچنین
فلسفه وجودی شورای تأمین نیز ،پیشگیری از مشک ت ،معض ت و بحرانهای امنیتی و رفع
و حل آنهاست( .صمدی)2 :1394،
 - 2 – 4نیروی انتظامی

طبق ماده  4قانون نیروی انتظامی مأموریت و وظایف نیروی انتظامی ،وظایف امنیتی و
مقابله ای ،وظایف ضابطیت قوه قضائیه و وظایف نظامی عمدتاً در حوزه وظایف امنیت
عمومی و داخلی بوده که بعدی از تأمین امنیت داخلی در کشور است .بنابراین تأمین نظم و
امنیت در بعد مقابله در حوزه تأمین امنیت عمومی از وظایف سلبی پلیس است( .افتخاری و
دیگران)95 :1389،
 - 3 – 4دادگاه انقالب اسالمی

از جمله نهادهای قضایی و امنیتی که از همان سالهای اولیه پیروزی انق ب ایران جهت
رسیدگی به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی االرض و توطئه
علیه جمهوری اس می ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با
نظام و ...تأسیس گردید( .زینالی)204 :1384،
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 - 4 – 4سازمان بهزیستی کشور

از اهداف تشکیل این سازمان «تدارک امکانات پیشگیری ،درمانی و توانبخشی حرفهای
و اجتماعی معلوالن جسمی و روانی و تجدید تربیت انحرافات اجتماعی و »...بیان شده است.
تشکیل مراکز ویژه برای درمان معتادان ،مراکز مداخله در بحرانهای اجتماعی از جمله مراکز
نگهداری زنان ،در این زمینه از مثالهای بارز هستند( .زینالی)206 :1384،
 - 5 – 4سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

زندان به عنوان آخرین ایستگاه نظام عدالت کیفری است .برای «جرم سیاسی» و به طور
اخص جرائم دارای جنبه سیاسی – امنیتی نیز که در آن ثبات و امنیت داخلی تخطئه میشود
مجازات پیشبینی شده است( .بلندیان )56 :1391،سازمان زندانها بنا به طبع کار خود که
تماس مستقیم و مستمر با مجرمین را در زمانی محدود بر عهده دارد در حوزه فعالیتهای
مستقیم و یا غیر مستقیم در پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم ایفای نقش میکند( .اسدی-
غ می)11 :1384،
 - 6 – 4شورای اجتماعی کشور

این شورا با هدف ارتقای س مت ،سرمایه ،رضایت ،نشاط و عدالت اجتماعی ،نظم و
احساس امنیت؛ پیشگیری ،مدیریت ،کنترل ،کاهش و حذف معض ت و آسیبهای
اجتماعی؛ همافزایی ،هماهنگی ،انسجامبخشی ،تمرکز و بسیج ظرفیتها و توانمندیهای
قوای سهگانه و نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری (با اذن معظمله) و  ...به تصویب رسید.
در رویکرد این شورا میتوان به مواجهه ریشهای و پیشگیرانه با آسیبهای اجتماعی به همراه
شناخت عمیق و همه جانبه علل و عوامل شکل دهنده ،مقوم و تشدیدکننده آن؛ رشد
مشارکت مردم در ارتقای س مت و سرمایه اجتماعی و مقابله با آسیبهای اجتماعی و ...
اشاره کرد(https://sccr.ir) .

 - 7 – 4شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی

در اجرای اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اس می ایران و همچنین بندهای 2
و  4اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اس می ایران و در جهت ایجاد انسجام ک ن
سیاستهای رفاهی که به منظور توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در
برابر رویدادهای اجتماعی ،اقتصادی ،طبیعی و پیامدهای آن ،نظام تأمین اجتماعی با رعایت
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شرایط و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی 1383/2/21تصویب شد.
)(https://rkj.mcls.gov.ir

 - 5روششناسی
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی  -تحلیلی و پیمایشی از نظر دادهها ترکیبی است
که از تکنیک دلفی جهت جمعآوری اط عات استفاده شده است .دلفی از مشهورترین
روشهای کیفی دستیابی به دیدگاهها توسط طراحان و متخصصان است( .ساروخانی:1383،
 )103که از ابزارهای کمّی نیز برای قانونمندکردن قضاوتهای کارشناسی استفاده
میکند(.عبداهللخانی )389 :1390،بنابراین ،روشهای کمّی و کیفی به تنهایی قادر به کسب
شناخت و درک شرایط در سطح و عمق نبوده و رویکرد پژوهش ترکیبی میتواند به این
مهم یاری رساند.
جامعه آماری این تحقیق را تعداد  25نفر از صاحبنظران ،مدیران و کارشناسان متخصص
در رشتههای علوم سیاسی ،مدیریت ،علوم انتظامی و امنیتی تشکیل میدهند که به دلیل عدم
شناسایی و دسترسی محقق به متخصصین با کیفیت ،از روش نمونهگیری زنجیرهای(1گلوله
برفی )2بهره گرفته شده است .اگرچه از ابتدا قصد بر این بود که تعداد نمونه بیشتر باشد اما
در حین انجام کار ،این نتیجه دست داد که افزایش تعداد افراد ،دانسته جدیدی را اضافه
نمینماید ،لذا به استناد اصل اشباع داده به تعداد مذکور اکتفا شد.
روش تحلیل نیز برای موضوعاتی که توسط پرسشنامه آغازین فاقد ساختار گردآوری
شده ،از فنون تحلیل محتوای کیفی استفاده میشود .این پرسشنامه ،در مرحلة بعدی به یک
پرسشنامة دارای ساختار تبدیل میشود که اساس دور دوم را تشکیل میدهد .اط عات دور
دوم که ماهیت ک ّمی دارند ،با استفاده از فنون رتبهبندی و درجهبندی تحلیل میشوند.
(پاشاییزاده)70:1386،
بدین ترتیب در دور نخست پرسشنامه این پژوهش ،دیدگاه خبرگان در خصوص سوال
باز «سیاست و راهبردهای بهینه پیشگیری از بحرانهای اجتماعی در شهر تهران» مورد پرسش
قرار گرفت که مؤلفههای به دست آمده با نظر اساتید و خبرگان تعدیل و اص ح گردید که

- Chine-referral

1

- Snowball Sampling

2
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ماحصل این کار مؤلفههایی است که به شرح جدول  2احصاء شدند و در دور دوم از خبرگان
شرکت کننده درخواست شد میزان تأثیر و اهمیت هر یک از مؤلفههای به دست آمده را
ارزیابی نمایند.

بنابراین روایی آن توسط گروه خبره و برای سنجش پایایی یا قابلیت اعتماد ،ثبات و
سازگاری پرسشنامه ،از مهمترین شاخص سازگاری درونی یعنی آزمون آلفای کرونباخ که
مناسب برای پرسشنامهای است که به صورت طیف لیکرت طراحی شده استفاده شده و
ضریب به دست آمده با استفاده از نرمافزار  )0/782( SPSS22را نشان میدهد که در مجموع
پرسشنامه از انسجام درونی مناسب و اعتمادپذیری باالیی برخوردار است.
 - 6یافتهها
 - 1 – 6یافتههای توصیفی

در این قسمت به بافت جمعیتشناختی جامعه آماری مورد نظر پرداخته شده است.
جدول  – 1بافت جمعیتشناختی شرکت کنندگان

 - 2 – 6یافتههای استنباطی

پس از فرایند انتخاب کارشناسان در دور نخست پرسشنامه باز توزیع شد .آنچه که
مشخص است پاسخها تشریحی و بازند و برای تعیین موضوعاتی که توسط پرسشنامه آغازین
فاقد ساختار گردآوری شده است ،معموالً از فنون تحلیل محتوای کیفی استفاده میشود.
بنابراین شاخصهای عمومی پرسشنامه دور اول با کارشناسان و استفاده از مبانی نظری به
تعداد  34مفهوم احصاء و به یک پرسشنامة دارای ساختار تبدیل گردید که اساس دور دوم
را تشکیل داد .در این مرحله با استفاده از آزمون فریدمن به دنبال این هستیم تا ببینیم کدام
یک راهبردها بیشترین تاثیر و اهمیت را خواهند داشت.
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جدول  - 2رتبهبندی راهبردهای بهینه در پیشگیری از بحرانهای اجتماعی
مقوله

مفهوم (راهبرد)

زیرمقوله
ایجاد اشتغال کامل در کشور

4/76

تقویت روحیه قانون پذیری به عنوان عامل وحدت بخش در جامعه

4/ 5

شناسایی گروههای کم طاقتتر جامعه و اقدامات روحی ،روانی ،رفاهی و

نهادهای

 ...برای آنها

اقتدارساز

میانگینرتبه

4/46

پایبندی به حقوق شهروندی و آزادیهای اساسی مردم

3/84

ارتقاء احساس تعلق خاطر جمعی

3/70

حمایت اساسی از تولید داخلی

3/70

امنیت فضای کسب و کار داخلی

3/04

عدالت اقتصادی  -اجتماعی و تفوق بر رکود و معیشت مردم

7/34

ایجاد سیستمهای نظارتی قوی بمنظور شناسایی نارضایتیهای عمومی

6/26

تعامل و گفتگو میان دولت و جامعه

5/25

پیشگیری

ایجاب-

بهرهگیری از تجربیات سایر کشورها در مدیریت بحرانها

4/72

ایجابی

سازی امنیت

اجازه اعتراضات اجتماعی در چارچوب قانون

4/72

3/93

3 /9

خروج از تبعیضهای ساختاری ،ایدئولوژیک و رانتی

4/64

پرهیز از شیوههای سنتی مدیریت بحرانها

4/24

پذیرش خرد جمعی ،نقد کارشناسی و تمکین به حقوق ملت

3/96

باز تعریف نقش جامعه و نهادهای غیردولتی در آن

3/84

ایجاد سیستمها و سازمانهای تأمینی برای آحاد جامعه

5/16

س مت قضایی در مبارزه با فساد اقتصادی و اداری

4/74

رضایتمندی

مسئولیتپذیری و پاسخگویی به مطالبات عمومی

4/04

عمومی

تحقق اعتماد در پی شفاف سازی همچون برگزاری علنی دادگاهها

3/ 7

3/89

پذیرش رقابت سالم سیاسی

3/ 7

گردش نخبگان و شایسته ساالری

3/58

ساده زیستی مسئوالن

3/08

مدیریت رسانه و شبکههای اجتماعی

4/14

4/13

اعتماد

و
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مفهوم (راهبرد)

زیرمقوله
نرم سازی

برنامهریزی در جهت اوقات فراغت جامعه

3/ 8

امنیت

تعیین سیاست فرهنگی با رعایت حریم خصوصی و عدم تحمیلالگوها

3/08

داخلی

مدیریت فعالیتها و اظهار نظرهای نخبگان اجتماعی و سیاسی

2/02

3 /8

جلوگیری از سیاهنمایی در داخل کشور

1/96

آمادگی و

تقویت رویههای قضایی در پیشگیری از جرائم امنیتی

2/42

ارتقا

آمادگی دستگاههای مسئول برای مقابله با شرایط بحرانی

2/02

آموزش نیروهای مقابله کننده با شورشگران

1/56

مبارزه با آسیبهای اجتماعی به عنوان بستر بحرانهای اجتماعی

2/36

اقدام متناسب نیروهای امنیتی و انتظامی در مواجهه با آشوبگران

1/84

توانمندی
پیشگیری
سلبی 3/34

میانگینرتبه

3/64
مقابله
جلوگیری

و

از
اوجگیری

برخورد به موقع و سریع با عوامل نارضایتیساز در جامعه

1/80

3/05

نتایج این آزمون نشان میدهد با توجه به این که سطح معناداری آزمون تحلیل واریانس
فریدمن کوچکتر از میزان خطاست ) (sig=0/005در نتیجه با اطمینان  95درصد میتوان
گفت که بین سیاستهای و راهبردهای پیشگیری تفاوت معناداری وجود دارد .بنابراین برخی
راهبردها نسبت به برخی دیگر از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار هستند .به طور کلی
میتوان گفت راهبردهای بهینه ارائه شده از یک سو در جهت رهاسازی و مهار انرژیهای
اجتماعی از طریق سازماندهی مناسب نیروهای جامعه ارائه شدهاند .چرا که کارآمدی در
تأمین نیازهای اساسی و پاسخگویی به مطالبات گروههای سیاسی و اجتماعی را میتوان
فرآیند وابسته به مکانیسمهایی دانست که انرژیهای گروهی جامعه را هدایت و به فعالیتها
و اقدامات جدید و ارزنده همچون حمایت و وفاداری از دولت تبدیل میکند .در واقع
موفقیت در سیاستهای اجرایی و اقتصادی دولت ،حفظ کیفیت زندکی گروههای کم
درآمد ،به قابلیت و توانایی کارگزاران شایسته و ایفای بهینه کارویژههای دولت برداشت
میشود که در صورت استمرار کسب حداکثر رضایتمندی مردم ،احساس امنیت و پذیرش
عمومی ،و نهایتاً اط عتپذیری ملی و وفاداری را به دنبال دارد.
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از سوی دیگر ،راهبردها به نقش آمادگی مقابله و برخوردهای سلبی در کنترل بحرانها
برای حفظ امنیت عمومی بسیار جدی و مهم است و در وجه پیشگیرانه آن دخالت پلیس و
دستگاه عدالت کیفری ضروری میباشد .البته به دلیل پیچیدگی و چندبعدی بودن پدیده
پیشگیری به عنوان وجهی از تأمین امنیت ،ع وه بر دستگاههای قضایی و انتظامی که بیشترین
تعامل مستقیم را با بحرانهای اجتماعی دارند ،سایر دستگاههای دولتی نیز با آن مرتبط هستند.
نتیجهگیری
بحرانها در زمینههاى بسیار متفاوتی بروز مینمایند .در بسیاری موارد بحرانهایی بروز
میکند که بیش از هر چیز به پاسخهای دولتی نیاز دارد و ممکن است یک مسئلة نظیر ناکامی
در دستیابی به اهداف ،عدم دریافت پاسخ مناسب از سوی مراجع پاسخگو ،به وجود آمدن
فاصله نامطلوب بین انتظارات مشروع افراد و  ...منجر به بروز بحرانهای اجتماعی گردد که
با بروز رفتارهاى خشونتآمیز و یا استفاده از ابزارهاى خشونتزا وارد مرحلهاى میشوند که
در آن مداخله نهادها و سازمانهاى امنیتى به عنوان امرى پذیرفته شده تبدیل مىگردد .این
وضعیت مدیران امنیتی را به اقتضای ضرورتهای اجتماعی و سیاسی و جهت اعاده نظم و
امنیت عمومی به سمت تشدید اعمال قوانین کیفرى و تقویت کارکردهاى پلیسى -امنیتى
مىکشاند.
حال آنکه نگاه مجرد به بحرانهای اجتماعی فارغ از ماهیت بحران و اتخاذ رویکرد
صرف سیاسی و امنیتی و گره زدن آن به سرنوشت نظام سیاسی موجود شیوه درست و
صحیحی در مدیریت آنها به نظر نمیرسد .چنانکه نگاهی به نهادهای مسئول مدیریت
بحرانهای اجتماعی در ایران نشان داد نگاه امنیتی ،سیاسی و قضایی به مسایل و مشک ت
اجتماعی موجب گردیده تا مسئولیت مهار و کنترل آنها به نهادهای واگذار گردد که بیشتر
به حوزۀ سیاستهای اجتماعی ،نابهنجاریهای اجتماعی و پیشگیری از جرایم ،مربوط
میگردد و وجه غالب سیاستهای آنها بیشتر ناظر به بعد از بروز بحران است و در نتیجه
اقداماتی که به منظور مدیریت بحرانهای اجتماعی به عمل میآید ،عمدتاً اقدامات سلبی و
مقابلهای در کاهش جرایم و ناهنجاریهای اجتماعی بوده که نسبت به سایر ابعاد ایجابی از
قبیل پیشگیری ،ارائه خدمات اجتماعی ،رعایت حقوق شهروندی و ...تفوق و برتری دارد.
این در حالی است که راهبردهایی نظیر تأمین نیازهای اولیه جامعه در حوزههای گوناگون
غیرامنیتی ،خود به خود بخشی از نیازهای امنیتی جامعه را برطرف میسازد و نه تنها کیفیت
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زندگی اجتماعی را ارتقاء میدهد بلکه دالیل و انگیزههای اخ قی الزم را برای همکاری و
اطاعت از جانب تابعان قدرت فراهم میسازد و زمینه مناسبی برای موفقیت دولتها در
پیشگیری از بحرانهای اجتماعی را به وجود میآورد.
بنابراین دولت به عنوان نماینده قانونی ملت و جامعه میبایست مسئولیت پیشگیری از
بحرانهای اجتماعی را در قالب وظایف قانونی اعم از ایجابی و سلبی به نهادها و سازمانهای
مختلف بسپارد .این روند وجود یک نهادی که به مسئلهشناسی ،تجمیع و اولویتبندی مسائل
بپردازد و دربارۀ تصمیمگیری اینکه چه قسمتی از مسئله و از کجا باید حل شود ،ضروری
جلوه میدهد.
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گفتمان.
 چاله چاله ،فرشتتتید ،)1387( ،اصتتتول و مبانی پیشتتتگیری از جرم،مجلۀ دادرسی ،شماره .4-10 . 68
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