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 :چکیده

 موجد سیستم است. بحران یا افراد، جامعه محتمال منفی، برای با پیامدهای خطیر عطف ترین مقوله ناامنی، نقطهمحوری بحران

زند؛ آنچنان که با وجه غافلگیرکنندگی را رقم می  زمان از اندکی ی محدوده در  سریع  بسیار در جامعه است که تغییرات تنش

 و  وضعیت برآورد که است ایبرهه گذارد. با توجه به این که بحرانشود و کمتر مجالی برای کنشگری باقی میشناسایی می

پذیری از بحران در ارتباط با یابد، الجرم میزان تاثیرپذیری و آسیبن سطح تنزل میتری وضعیت در پایین کنترل  راهکارهای

  گی در این وضعیتشود. گسترش حوزه اقدام و سوژهفهم می جدید شرایط با انطباق برای مواجهه و آمادگی و توانایی

با این توضیح طرح ی آتی احتمالی است. ، مستلزم اقدام در حوزه فرافعال و مبتنی بر شناخت روندها اضطراری و غافلگیری

 یواکاو و شناخت بر یمبتن)یاجتماع هایبحران شدن یتیامن بر موثر عواملپژوهشی پیش رو با عنوان شناسایی و تحلیل 

بررسی عوامل موثر بر امنیتی شدن بحرانهای اجتماعی ایران، بیش از هر چیز بر با  (رانیا ریاخ دهه سه یاجتماع یبحرانها

بااین ، در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و غیره حادث شوند  توانند می  ها بحران. رویکرد نوین بر امنیت تاکید دارد

ماهیت و  این حوزه دال بر امکان تغییراجتماعی، سیاسی و امنیتی قابل جایابی هستند. مطالعات   عمده  حال همه آنها در سه گروه

. دهدمیافزایش یا کاهش  ناشی از آن رارسانی و صدمات احتمالی   آسیب  به تبع آن میزان که داردمان نوع بحران در طول ز

 قرار به منجر که شودیم گفتهی ندیفرا به ساختنی تیامن کند.متاثر از خود می را ها آن با برخورد  های ، روش شکل تغییر این

با . است نداشته قرار حوزه نیا در قبال کهی حال گردد، دریم سخت()به معنای تیامن چارچوب در موضوعاتی برخ دادن

خارج از عرف   های شیوه  به  های اجتماعی و سیاسی ضرورت و حق برخورد با بحران با توسل چسپاندن وصف امنیتی به بحران

ای که مسائل در آنجا ان زمینهبا این وصف متغیرها در دو حوزه خرده نظام اجتماعی به عنو شود. معمول سیاسی، مطرح می

شود، و خرده نظام سیاسی که مدیریت بحران و چگونه مواجه شود و کنشگری و بروز اعتراضات از آنجا آغاز میحادث می

-شوند. دادهآن با ناامنی، نقش بسزایی در تبیین فرایند اجتماعی بودن یا سیاسی و امنیتی شدن دارد، شناسایی، جایابی و تبیین می

ها کدگذاری و مفاهیم آوری شده و با روش تحلیل مضمون، دادهای جمعا در این پژوهش از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانهه

 شود.اصلی شناسایی می
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