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 مقدمه

 دیگر سنتی شكل به ریزیبرنامهبا  که دریابند مدیران تا است شده باعث متعددی دالیل امروزه

 متغیزر  محزی   و هزا فعالیزت  روزافززون  پیچیدگی. بود دننخواه تفائق آمدن بر مشكال به قادر

 و لغزز   تزری  کوچز   کزه  ساخته است مواجه هاییدشواری چنان با را مدیران امروز، جهان

 بزا  هاسازمان. داشت خواهد دنبالبه جبرانی غیرقابل پیامدهای ل،مسائ به نسبت آنها توجه عدم

-بزه   خزود  محزی   بزه  نسبت و داشته بهتری عملكرد توانندمی راهبردی ریزیبرنامهاز  استفاده

 . دهند واکنش نشان موقعبه و درستی

 هایزنجیره راهبردها وها، هدفها، سیاست که طرحی و الگو» از است عبارت سند راهبردی    

عبزارت   بزه  «.کنزد مزی  ترکیب یكدیگر با پیوسته همبه کل ی  در قالب را سازمان ی  عملیاتی

در آن های خود را گیریراهبردها و یا جهت ،اناست که سازم یسند راهبردی سند مدوّن» دیگر

مجموعزه   .«دهزد  رد مزبزور، تخیزیم مزی   تعیی  و بر مبنای آن منابع خود را برای تحقق راهب

سزازمان  یزا چنزد   تخییی و با اعتبار دولتزی کزه توسز  یز       ۀمطالعات علمی در ی  حوز

ای بزرای   نقزش عمزده   ،راهبردی سند شود نیز از ای  مقوله مستثنی نبوده و مدیریت و اجرا می

 خواهد داشت. نظرحیول به اهداف و نتایج مورد 

 ۀسزابق پشتوانۀ مرکز مطالعات جامعه و امنیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به    

، کزه مبحزث نوپدیزدی    امنیت اجتماعی یالعاتمط ۀعلمی حوز هایفعالیت زمینۀبیست ساله در 

با درك ضرورت و اهمیت تحلیزل  رو از ای  است. دست یافته ۀدر ای  حوز به مرجعیتیاست، 

عالی علوم، شورایمحترم  یدبیرخان البته با خواست ،طراحی و تبیی  سند راهبردی وراهبردی 

مطالعات امنیت  ۀمسیر آتی حوز، سند راهبردی حاضر که نمایانگر (عتفتحقیقات و فناوری )

 .شده است تهیه و تنظیمباشد، اجتماعی می

 محمدعلی مینایی                                                                                  

 مدیر مرکز مطالعات جامعه و امنیت                                       
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 تعاریف و اصطالحات. 1

 مختلف هایگروه خاطر اطمینان از است عبارت( ای جامعه) اجتماعی امنیت :1اجتماعی امنیت

مخاطرات ناشی  برابر در خود های ارز  و هویت موجودیت، حفظ به نسبت افراد و اجتماعی

  .عمدی تحرکات و عادی تحوالتاز 

 یا سازمان «آرمان» و «مقید» بهمعنای کشور یا سازمان نمای دور یا انداز چشم :2انداۀ چشم

 تبیی  .است رهبری کلید اندازچشم .جذاب ،پذیرامكان ،واقعگرایانه است ای آینده. است کشور

 که است ای ایده ،حال به نسبت کشور تر مطلوب یا آمیز موفقیت هنر بهتر، ۀآیند سرنوشت

 محقق ،منابع و استعدادها ها، مهارت کارگیری به با واقع در که کندمی یژانر تولید آنچنان

 یا سازمان تحول به پاسخ ۀمرحل اولی  چشمانداز .کندمی آغاز جهشی طور به را آینده آن کردن

 به خواهیم می ما: »دهدمی پاسخ پرسش ای  به اندازچشم گفت توانمی نهایت در .است کشور

 .(9111)دیوید،  «؟برسیم کجا

  مطلوبی که ی  فرد یا ی  سیستم برای خود متیور بوده و برای حیول آن  ۀنتیج :3هدف 

 .(Grant, 2012) ریزی کرده و متعهد به آن استبرنامه

با تضمی  نظم در نبردهایی که از گوناگونی و  است که اجتماعیفعالیتی سیاست  :4سیاست 

متكی  حقوقکه اغلب بر  -خواهد به یاریِ زور  شود، می ها و منافع ناشی می گراییِ عقیده ناهم

  (.398، 9831  )فروند، ای را تأمی  کند ویژهامنیت بیرونی و تفاهم درونیِ واحد سیاسی  -است 

 یابیدست جهت عملیاتی اقدامات تعیی  در سازمان یا سیستم رویكرد از ستا عبارت :5راهبرد

 از حرکت در سازمان یا سیستم گیری جهت از ستا و یا عبارت ؛شده تعیی  آرمان یا اهداف به

 (.9111)دیوید،  آینده وضعیت سمتبه موجود وضع

                                                           
1. Societal Security 
2 . Vision 
3 . Goal/Objective 
4 . Policy 
5 . Strategy 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
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های خود را تعیی  گیریاست که سازمان طی آن راهبردها و یا جهت یسند مدوّن :1راهبردی سند

 (.Mintzberg, 1996)دهد و بر مبنای آن منابع خود را برای تحقق راهبرد مزبور، تخییم می

 باشندهای مختلف عددی قابلیت سنجش را دارا میاهدافی که با استفاده از رو  اهداف کمی: 

(Liaskos et al,2013.) 

 تعدادی از که است کیفی بعضا و کمّی عمدتا مقیاسی شاخم، ی  عام، صورتبه :2شاخص 

      نمایش بهرا ( کشور ی  مثال) خاص ۀحوز ی  وضعیت و شودمی حاصل واقعیاتاز 

 .(Rosen, 1991) گذاردمی

یا  انفرادی به توسعه وطور مشترك یا  سسات مجزا که بهؤای از ممجموعه :3نگاشت نهادی

 (.9831نمایند )طباطبائیان و انتظاری،  اجرای موضوع مورد نظر کم  می

 

 ، مفهومی نوپدید4ای جامعه امنیت. 2

 زیزادی  عمزر  آن ای جامعزه  وجزه  ۀکنندتعیی  اهمیت بر تأکید و امنیت مفهوم دیدن بعدی چند

 تزا  شزدند  سزبب  ،دولزت  از جامعه چشمگیر تابعیت و رئالیستی نگر  ۀسیطردو عامل . ندارد

 ای جامعه وجه ،اخیر ۀدهسه  طی اما .بمانند باقی دولتی ۀحوز در صرفا امنیتی مباحث و امنیت

 از 9118 سزال  در 5بزوزان  بزاری  ابتدا. است شده واقع فراوانی هایکاو  و توجه مورد امنیت

  و اقتیزادی  سیاسزی،  نظزامی،  ابعزاد  کنزار  در) ملزی  امنیزت  اساسزی  بُعد عنوانبه جامعه امنیت

 اسزتقالل  از 6ویزور  ال نزام  بزه  او همكزاران  از یكی بوزان، از پس گفت، سخ ( محیطیزیست

 ملزی  امنیت ۀچنبر از را(  جامعه امنیت) مفهوم ای  و گفت سخ  ملی امنیت از ایجامعه امنیت

 امنیزت  حاضزر  حزال  شزد. در  قائزل  بدیع و مستقل چارچوبی و حیات آن برای و کشید بیرون

                                                           
1 . Strategic Document 
2 . indicator 
3 . Organizing Map 
4 . societal security 
5 . Barry Buzan 
6 . Ole Waever 
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 مطالعزات  و جدیزد  سیاسزی  شناسزی جامعه در شناخته شده و متداول ای کلیدواژه به ای جامعه

 بزاری  و ویزور  لاُ .اسزت  شزده  تبدیل( پایدار و بلندمدت امنیت مبحث در خیوص به) امنیتی

 را اجتمزاعی  و سیاسزی  امزور  بزه  امنیتزی  امزور  تبزدیل  ضرورت کپنهاگ مكتب قالب در بوزان

 .اند کرده معرفی ای جامعه امنیت رکود و خدشه موجب را دیدن امنیتی و ساخته خاطرنشان

انزد.  امنیزت اجتمزاعی داشزته   مفهوم هایی جهت تبیی  در ایران نیز پیشتر برخی نهادها تال    

نیرروی  هایی در ای  زمینزه انجزام داده اسزت. در     فعالیت مطالعات راهبردی ضپژوهشکدبرای نمونه 

 ؛منیت اجتماعی به انجام رسزیده لیفاتی با عنوان اتحقیقات و تأنیز  اسالمی ایران انتظامی جمهوری

ه است. اوبا  بود و اراذل و اخالقی مفاسد با مبارزه از امنیت اجتماعی، بیشترناجا تلقی لیك  

تمهیرد و  ، مبزدع آن بزوده اسزت    مرکز مطالعات جامعره و امنیرت  ی که فعالیت جدید و اقدام پویای

بلكزه   ،امنیزت  ۀتنها در حوزاست که نه اسالمی امنیت اجتماعی )مکتب تهران( -مکتب ایرانیتاسیس 

راه  ۀسزند راهبزردی حاضزر، نقشز    و  بزوده و طرحزی نزو    جدیدعلوم انسانی فعالیت  ۀدر حیط

 .را تبیی  خواهد نمودایران مطالعات امنیت اجتماعی در 

 

 امنیتهای آن با سایر شقوق  اجتماعی و تفاوت امنیت. 3

آغزازی    ۀتزوان نقطز   هزای اجتمزاعی آن را مزی    تعبیر اُل ویور از ماهیت امنیت و تأکید بر مؤلفه

انجامید. البته « امنیت اجتماعی» ۀگیری رویكردی ارزیابی نمود که در نهایت به طرح نظری شكل

رغزم اهمیزت و    بزه ۀ مكتزب کپنهزاك   در حزوز  ،باری بزوزان  ،اصطالحات او و همكار دیگر 

ای کزه بزه    گونزه به داشت؛شناختی بسیاری  شناختی و رو  های معرفت تأثیرگذاری اولیه، ابهام

رغزم صزحت و    منجر شد که امروزه بزه « امنیت اجتماعی»ها از  از برداشت تولید طیف متعددی

(. با ای  31 :9819  افتخاری،باشند ) اعتبار موردی هر ی  از آنها، ضرورتاً با هم قابل جمع نمی

تعزاریف مختلفزی از    چهو هر  بودهوجود، مفهوم امنیت اجتماعی، دارای نوعی یگانگی نظری 

در ادبیزات  مزا   ،حزال آن ارائه گردد، ای  تعاریف ناظر بر میادیق واحدی خواهند بود. در عی 



 مرکز مطالعات جامعه و امنیت

01 
 

عی را امنیت را نیز داریم که در ادامه مرز ای  شقوق بزا امنیزت اجتمزا   از  یشقوق دیگر ،امنیت

 ترسیم خواهیم کرد. 

 

 مین اجتماعیأامنیت اجتماعی و ت. 1-3

 واقزع،  دهد. به رخ می «امنیت اجتماعی»و  «می  اجتماعیتأ»نخستی  وجه ممیزه میان دو مفهوم 

. پردازد یو معضالت جامعه در موارد و مواقع خاص م ها یفق  به نگرانی مفهوم تأمی  اجتماع

تر بزوده و بنزابر تعریزف عبزارت اسزت از      اجتماعی مبحثی فراگیریت ای  درحالی است که امن

های مختلف اجتماعی نسبت به حفظ موجودیت و هویت خزود در برابزر    اطمینان خاطر گروه»

  (.1 :9811)نیری، « عمدیتحوالت عادی و تحرکات 

 

 امنیت اجتماعی و امنیت انسانی. 2-3

در واقع، است.  «یانسان تیامن»مفهوم  ،یا جامعه تیمشابه و متداخل با امن میاز مفاه گرید یكی

 یانسان تیدر مفهوم امن ،است که: اوالً  یدر ا امنیت انسانی و امنیت اجتماعی تفاوت دو مفهوم

 یا مفهوم، فرد است نه گروه و  یمورد نظر در ا یو عنیر اساس شود یم دیأکفرد ت تیبر مرجع

 یعنز ی گزر، ید یدیز دو مفهوم مذکور به سؤال کل ت،یامن رجعتفاوت م یدر پ ،اًیجامعه. ثان یحت

 داتیز مقابلزه بزا تهد   یتمزام ابزارهزا   باًیتقر .دهند یم یمتفاوت یها پاسخ« با کدام ابزار؟ تیامن»

از  یبخزش مهمز   کزه  یدرحزال  ؛باشزند  یدولزت مز   اریو در اخت یدولت ،یانسان تیمعطوف به امن

دولزت و   گزر، یعبزارت د  دولزت. بزه   جامعه است تا اریدر اخت یا جامعه تیامن ۀتوسع یابزارها

 تیدارند تا در طرح و تدارك امن یشتریسهم ب یانسان تیدر طرح و تدارك امن یرسم ینهادها

  (.5 :9811ی )نیری، ا جامعه
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 امنیت اجتماعی و امنیت ملی. 3-3

 تیز و امن یملز  تیز امننیز مفاهیم متفاوتی هسزتند. در واقزع،    «امنیت اجتماعی»و  «امنیت ملی»

و  یمفهزوم غربز    یز  یملز  تیز امن»بزوزان   ۀ. به گفتز ستیجامعه ن تیامن یمعنادولت لزوماً به

« افزت یدوم ابزداع شزد و روا     یپس از جنگ جهزان  یها در سال کهاست  ییكایخیوصاً آمر

امنیت هایی از ، امنیت اجتماعی مستظهر به وجود شاخیهبنابرای (. 81: 9811 ،مون  ی)آزر و ا

 های امنیت ملی قابل دریافت نیستند.  لفهؤذیل م است که لزوماً

 

 امنیت داخلیامنیت اجتماعی و . 4-3

طرح شده و شاخم تفكی  آن « امنیت خارجی»اصطالحی است که در مقابل  «امنیت داخلی»

« کشزور  - ملزت ». بدی  معنا که ایجاد وضعیت ایم  در قلمرو جغرافیایی استمرز جغرافیایی 

هنگزامی کزه    .(11-59: 9813بزوزان،  )قرار دارد « امنیت داخلی»طالعات معادالت و م ۀدر حیط

هزا، آداب و رسزوم و هویزت یكزدیگر     آمیزز بزه ارز    مردم با در پیش گرفت  زندگی مسالمت

شود. پژوهشزگران   معروف می «امنیت اجتماعی»آید به دست میگذارند، امنیتی که بهاحترام می

معتقدند امنیت اجتماعی به الگوهای سنتی زبان، فرهنزگ، هویزت مزذهبی و     امنیتی در ای  باره

شزوند   ها اغلب در داخزل کشزور تهدیزد مزی    باشد، ای  ارز  قومی و رسوم مربوط به آنها می

از پایی  به باال اسزت. بزه ایز  تعبیزر،      «سازیامنیت»امنیت،  ۀ. در ای  گون(911: 9813)بوزان، 

شود باید مورد احترام و توجزه حاکمیزت باشزد و هرگونزه      امنیتی که از درون جامعه تولید می

سزازی وجزه   یزت در ای  گونزه از امن  .گردد مردم مواجه می ۀتعرض به آن با مقاومت سرسختان

 ؛شزوند  تمزاعی مواجزه مزی   هزای اج کنندگان به حقوق مردم با مجازات غالب آن است که تعدی

در مزورد امنیزت داخلزی    امزا  بنابرای  نقش هنجارهای اجتماعی در ای  زمینه قابل توجه است. 

   عنزوان نهزاد    ت، نقزش مرجزع امنیزت کزه بزه     دیگری است. در ای  گونه از امنیز  ۀوضع به گون

معتقدند کزه امنیزت   باشد. اغلب محققان امنیتی در ای  باره  ساز مطرح است، برجسته میامنیت

نظزم و   ۀکننزد ویژه نهادهزای برقرار به ،داخلی شامل حفظ ساختار حكومت، نهادهای حكومتی
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سزاز  هزا، اصزول، هنجارهزای مشزروعیت    مشترك ارز  ۀامنیت داخلی، رهبران نظام و مجموع

حاکمیت، توانایی حفظ اقتزدار، نظزارت، اجزرای قواعزد و      های ثبات در قدرت، اصول و رویه

سازی از بزاال بزه   در ای  گونه از امنیت، امنیت. (36: 9836بلندیان، ) بخش استت انتظاممقررا

 .پایی  بوده و نقش و کارکرد سازمان حكومت در آن فراگیر و گسترده است

 

 امنیت عمومیامنیت اجتماعی و . 5-3

 9یعموم تینسبت آن با مفهوم امن ،در مبحث امنیت اجتماعی زیانگبر از موضوعات مناقشه یكی

 هسزتند  یرسم یآن دولت و نهادها ۀکنند ییتع گریاست که باز یا عرصهی عموم تیاست. امن

حفزظ   یعمزوم  تی. هدف امنکنند یخالف قانون مقابله م یبا رفتارها العموم یعنوان مدعکه به

ون نظم و قزان  یبرقرار زیو ن یاجتماع یها بیو آس میجان، مال و شئونات افراد و مقابله با جرا

و  دیز قاچزاق کزاال و خر   ،یچون: سرقت، قتل، تبهكار یاختالالت ۀواسطبه یعموم تیاست. امن

طزالق،   ،یخودکشز  اد،یز ماننزد: اعت  یاجتمزاع  یهزا  بیآسز  قیز از طر زیز و ن یونیفرو  مواد اف

 یمتزول  ،است که: اوالً یدر حال  یا .شود می مختل ...فحشا و ،یدزد ،یاعتماد یب ،یزیگر قانون

و نخبگزان و   هزا  تیو شخیز  یاجتمزاع  یهزا  بلكزه گزروه   ستیامنیت اجتماعی صرفاً دولت ن

 تیز در امن لیز مرجع و واحزد تحل  ،اًیثان امنیت اجتماعی هستند. یهم متول یفرا مل یها مانساز

گزروه و افزراد    ،در امنیت اجتماعی لیمرجع و واحد تحل که یفرد و نظام است در حال ،یعموم

و  یافزار سخت یها بر مؤلفه یعموم تیان امنیتمرکز مبحث و متول ،ثالثاً .شندبا ی)عضوگروه( م

امنیت  انیدر کانون توجه متول یافزار و تأمالت نرم ریتداب که یدر حال ،است یناامن/ تیامن ینیع

 .(15: 9811نیری، )اجتماعی قرار دارد 

                                                           
1. Public Security 
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 ایران ضرورت و اهمیت مطالعات امنیت اجتماعی در. 4

 ۀپردازان و محققزان حزوز  الملل و ملی به ی  بلوغ نسبی رسید، نظریه که امنیت در سطح بی  عد از آنب

 .نمودشود از مدل علمی امنیتی استفاده  امنیت به ای  نتیجه رسیدند که برای جامعه هم می

دو بزه  عمل آمزد،   با ارزیابی و تحلیلی که از اوضاع و احوال کشور به مرکز مطالعات جامعه و امنیت   

فعزال  اول آنكه ما عمدتاً در کشور در پرداخت  به مباحث امنیتی در سزطح ان  :اساسی دست یافت ۀنتیج

 یافزت نشزد(.  مشخیزی   ۀشد ریزی در سطح تولید امنیت فعالیت برنامه) کنیمو تا حدی فعال، عمل می

امنیزت ملزی بزوده و     ۀحوز بردر نظام اداری امنیتی کشور، عمدتاً متمرکز های علمی فعالیتدوم اینكه 

هزایی صزورت گرفتزه     های خارجی تال  ترجمه و استفاده از مكاتب و نظریه ۀهم بیشتر در زمین جا آن

اجتماعی امنیت  ۀدر حوز) امنیت ملی کمتر صورت گرفته است ۀتحقیقات بنیادی  در حوز ؛ یعنیاست

ضزرورت فعالیزت    الوصزف مزع  نشزد(. طور کلی کار تحقیقاتی بنیادی  و اساسی شناسزایی   به (جامعه)

 طزور مرکزز بزه   رایر بر کشوکید بر امنیت جامعه دأعلمی، تحقیقاتی و بنیادی در سطح تولید امنیت با ت

 .رسید اثبات به قطعی

 ۀهای مرکز مطالعات جامعه و امنیت برای ورود به مبحث امنیت اجتماعی و ادامز  اهم دالیل و انگیزه   

 د:نباش آن موارد زیر می

  9111انداز جمهوری اسالمی ایران در افق  جامعه ام  مورد انتظار چشمتحقق 

 یافت  ابعاد نرم امنیت بر ابعاد سخت آن اولویت 

 برجستگی وجه اجتماعی امنیت و استقالل آن از مفهوم امنیت ملی 

 تهدیدات گسترده و متنوع فرامرزی 

 پویایی و تحول پرشدت جامعۀ ایرانی؛ 

  که بعضا بیورت مهاجرت  در امنیت جامعه و مردم ایران ها نابسامانیوجود پاره ای از

 نخبگان تجلی یافته است؛

  هزا و   بسز  نظریزه  توجه به مقولۀ امنیت اجتماعی )جامعه ای( در مجامع علمی جهان و

 های اخیر؛ در سال مكاتب تولیدشده در

 شده در حوزۀ امنیت اجتماعی در ایران؛ ضعف دانش بومی 
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  ملزی  کزالن  طزرح و طزرح جزامع    چارچوب در پژوهشی و تحقیقاتی های ضرورت برعالوه   

 پایزه  هزای  داده تولیزد  زمینزه  ایز   در مطرح اساسی نیازهای از یكی اجتماعی، امنیت مطالعات

 بزرای  الزم ۀزمینز  تزا  باشدمی ایرانی ۀجامع در اجتماعی امنیت وضعیت تشخیم برای تجربی

  آید. فراهم محققان توس  بعدی های تحلیل ارائۀ

 تزوان مزی  را شناخت وضعیت امنیزت اجتمزاعی در ایزران    هایضرورت سایر اینها بر افزون   

 نمود: هارائ ذیل نحو به

 می أتز  ای اسزت.  جایگزاه ویزژه   اساسی قانون در اجتماعی امنیت جایگاه :حقوقی الف( ضرورت

 بستگی اجتماعی، امنیت ۀگستر و حوزه. آید می حساببه دولت مهم وظایف از اجتماعی امنیت

 حقوقی نظر، ای  از. دهدمی خود هدف و ساختار و دولت از سیاسی نظام که دارد تیویری به

 و حقزوق  تمزام  و دارد جامعیزت  نظری لحاظ از شده ترسیم شهروند برای اساسی قانون در که

 نظزام  و اجتماع با ارتباط در که حقوق ای  واقع در. دهد می قرار شعاعال تحت را انسان نیازهای

 بخشزی  امنیت باعث که حقوقی کند؛ می تعریف را جامعه امنیت ۀحوز است، شده جمع سیاسی

قضزایی،   و حقزوقی  هزای  حزوزه  در حقزوق،  ایز  . شودمی ،نظری لحاظ از کمدست ،جامعه از

 جامعزه  به بخشیامنیت هدف با دفاعی، -نظامی و سیاسی، اداری اجتماعی، فرهنگی، اقتیادی،

 .است شده تدوی 

 در ایزران  ۀجامع در اجتماعی امنیت از روشنی وردبرآ کنونی شرای  در :تحلیلی های ب( ضرورت

 اساسزی  ابهامزات  با هم ایران در اجتماعی امنیت تبیی  و تحلیلی نظر از همچنی . نیست دست

 هستیم. مواجه

 و سزاز  از نیزز  گزذار  سیاست نهادهای ،الذکرفوق ابهامات دلیلهب :گذاری سیاست های ضرورت ج(

 .ندارند دقیقیو تیور  آگاهی اجتماعی امنیت ارتقاء برای الزم های رو  و کارها

از همی  روی، مرکز مطالعات جامعه و امنیت، تال  نموده تا تیویری مناسب از وضزعیت     

 امنیت اجتماعی در ایران ارائه نماید.
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 مطالعات امنیت اجتماعی در جهان. 5

 کپنهزاك  مكتزب  به امنیت اجتماعی در سطح جهان، مربوط ۀشده در حوز مطالعات انجام عمده

نخسززتی   وشززود  ب مززیمحسززو یمهمزز جریززانمكتززب کپنهززاگ در مطالعززات امنیتززی  .اسززت

از باری بوزان جست و جزو کزرد    مردم، دولتها و هراسدر کتاب توان  میرا  های آن سرچشمه

 ۀی مقولز های اجتماعانتشار یافت. ای  مكتب تمرکز و توجه خود را بر جنبه 9138که در سال 

ل پردازان مرکزی ای  مكتب سه متفكر عمده هسزتند: بزاری بزوزان، اُ    دهد. نظریه امنیت قرار می

صلح کپنهاگ همكاری مطالعات  ۀسس. اغلب متفكران ای  مكتب در مؤ9ویور و چپ دی وایلد

داده شزد کزه خزود مهمتزری       بس توس  بیل م  سوینی « مكتب کپنهاگ»اند. اصطالح  داشته

 . (Mutimer, 2007: 60)شود  منتقد ای  مكتب محسوب می

توان به دو دوره تقسیم کرد: مطالعات امنیتی در دوران به بیان مختیر، مطالعات امنیتی را می   

امنیت را بزه   ۀنهاد که نگاهی مضیّق به مقول «مطالعات سنتی»ن بر آن نام تواپیشا کپنهاگ که می

. در دوران پیش «مطالعات موسّع امنیتی»همراه دارد و مطالعات امنیتی در دوران پسا کپنهاگ یا 

های امنیت مواجه هستیم که بیشتر بر جنبه نهاگ ما با رویكرد مضیّق به مقولۀاز ظهور مكتب کپ

ایز  رویكزرد را سزنت گرایزان     کیزد دارد و طرفزداران   ۀ نظزامی آن تأ ویژه جنبسخت امنیت به

  .(Buzan & et al, 1998: vii)اند  نامیده

   ن فراینزدهای  کنزد و بزر اسزاس آن میزا     مزی انگارانزه اتخزاذ    سزازه مكتب کپنهاگ رویكردی    

توجه به تحزوالت  شود. ای  مكتب بر آن است تا با  کردن تفاوت قائل می کردن و امنیتیسیاسی

بزر  تعبیری از امنیزت را ارائزه دهزد کزه عزالوه      ،عمیق در جهان بیش از پیش در هم تنیده شده

مقوالت نظامی مشتمل بر مقوالت ارزشی، هنجاری و هویتی باشد. ای  بدان معنا نیست که ای  

عریزف  مكتب از اهمیت مقوالت نظامی در امنیت غافل است بلكه حتی ای  مقوالت را نیز در ت

شمرد. در عی  حال ای   له برمیأرا تنها بخشی از مس اما آن .دهدو تفهیم مسائل امنیتی جای می

 .((Ibid: 4-5 داند های مختلف مطالعات امنیت را از هم متمایز می مكتب حوزه

                                                           
1. Jaap de Wilde  
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یكی از مهمتری  ویژگیهای ای  مكتب آن است که فرایند امنیتی شدن مسزائل را از منظزری      

را نیز  9ویتگنشتای  «کنش گفتاری»نشیند. در ای  راستا ای  مكتب مفهوم  نظاره می اجتماعی به

تواند بزه  می ،باب ی  مقولهدر امنیتی  نحوبهدهد که سخ  گفت   به استخدام گرفته و نشان می

عنزوان یز  کزنش مهزم     ۀ اهمیت کنش کالمی بزه واسطامری که به ؛شدن آن منجر گردد امنیتی

از استفاده بپرسید »معروف خود گفته بود:  ۀباشد. ویتگنشتای  در جمل ادراك میاجتماعی قابل 

گوینزد   خزاص سزخ  مزی    ۀلأها در اجتماع پیرامون ی  مسکه انسان در واقع زمانی«. نه از معنا

  دهنزد و ایز  در نهایزت بزه      بیناذهنی اشاعه می ۀپیوسته ادراك خاصی از آن مفهوم را در عرص

 شزود. در چنزی    جهان وارد میزیست ۀراك منجر شده و از ای  مسیر به حوزشدن آن اد روزبه

شزاهد   ،عنوان تهدیزدی امنیتزی   جهان بهۀ زیستضوع به عرصشرایطی است که با ورود ی  مو

 3نفسهای فی توان گفت که هیچ مقوله غیرامنیتی هستیم. در واقع می سابقاً ۀامنیتی شدن ی  مقول

هایی سیاسزی هسزتند کزه در اثزر     بلكه تهدیدات امنیتی خود برساختهشود  امنیتی محسوب نمی

 یابند.  و در نهایت انحالل و اضمحالل می شوند اندرکنش فاعالن اجتماعی خلق شده، تثبیت می

 

 مطالعات امنیت اجتماعی در ایران. 6

اظهزار  تزوان چنزی    شیت در ایران مزی  ۀبا عنایت به محدودیت منابع و مطالعات تا اواخر ده

 ۀسیس پژوهشزكد أبا ت داشته است. ای قرار ات امنیتی در وضعیت توسعه نیافتهداشت که مطالع

های هفتاد و هشتاد  ههدر دمطالعاتی هستیم.  ۀای  حوز نسبی در ، شاهد رشدبردیمطالعات راه

سسزات  مؤ و و امنیت در پژوهشگاه علوم انسزانی و مطالعزات فرهنگزی    هجامع مطالعات مرکز

هزای   مرکزز بررسزی   دانشگاه عالی دفزاع ملزی،   ابرار معاصر تهران، ۀسسؤهمچون منیز دیگری 

های مجلس، مرکز تحقیقزات اسزتراتژی  دفزاعی،     مرکز پژوهش استراتژی  ریاست جمهوری،

 ۀهزا توسزع   ها و پژوهشزگاه دانشگاه مرکز تحقیقات استراتژی  مجمع تشخیم میلحت نظام،

هزای   دیزدگاه  ۀلعزات امنیتزی از صزرف ترجمز    ان است که مطادر ای  زم د.انفتهایقابل توجهی 

                                                           
1. Wittgenstein’s Speech Act  
2. Per se  
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در ایز    پردازنزد. های ایرانزی و اسزالمی مزی   خارجی، فراتر رفته و به نقد و حتی تولید دیدگاه

)کتزاب   9831 تحلیل گفتمانی امنیت توس  دکتر افتخاری در سال  ۀنظری ۀخیوص شاهد ارائ

مطزابق   نخبگانی کشور هستیم. ۀآن در حوز و سپس بس  ها( رویكردها و نظریه امنیت جهانی:

 ای  دیدگاه امنیت در قالب دو گفتمان قابل تعریف و مدیریت است:

 تعریزف  چنزی   را آن تزوان  می لذا. دارد داللت «تهدید» نبود بر ؛ کهسلبی گفتمانالف. 

 شزود نمی واقع تهدید موضوع یا دیگران سوی از بازیگر منافع آن در که وضعیتی: کرد

 تهدیزد  مزورد  بزازیگر  بزرای  آن مدیریت امكان احتمالی، تهدید وقوع صورت در یا و

در  لزذا . است محورقدرت شدت به و نگر برون افزارانه، سخت گفتمان ای . دارد وجود

  .یابد می تقلیل قدرت به امنیتآن 

کید دارد و امنیزت  أامنیت در مقابل اصل رضایت اجتماعی ت ؛ که برگفتمان ایجابی . ب

هزای اجتمزاعی در چزارچوب    های اجتماعی بزه داشزته  تابعی از نسبت خواستهرا 

در ایز  گفتمزان میززان    شزاخم امنیزت    دانزد. ضریب ایدئولوژی  آن جامعه می

 زای آن است. تعبیری قدرت نرم درونبه  رضایتمندی و 

مرکزز  هزای ایز     جامعه و امنیت بوده و حاصل پژوهشآنچه در کانون توجه مرکز مطالعات    

 باشد، امنیت ایجابی است و هدف غایی مرکز نیز ترویج ای  گفتمان در ایران است. می

 طزرح  قابل هاپرسش ای  ،در جهان اجتماعی امنیت هاینظریه و مفهوم تبیی  و مرور از پس   

 یكسزان  جوامزع  ۀهمز  در آن سزاماندهی  و بروز اشكال و اجتماعی امنیت مضمون آیا :که است

 در را بزومی  مالحظزات  جهزانی،  هزای یافته و هاتجربه از استفاده ضم  توانمی چگونه است؟

 بروز های ریشه که است آن بر فرضجا در ای  ؟دانست دخیل اجتماعی امنیت تفسیر و طراحی

 را فزرض  ایز  . اسزت  متفزاوت  گونزاگون،  جوامزع  در اجتمزاعی  امنیزت  مزدیریت  های شیوه و

 .پذیرند می نیز اجتماعی امنیت اولیه پردازان نظریه
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 :کزه  است مربوط هاپرسش ای  به اجتماعی امنیت غربی معنای در ملتأ شناختیرو  ۀریش   

وجزود   ایرانزی  هویزت  زوال احتمال دلیلبه هاگروه و افراد خاطر اطمینان عدم هم ایران در آیا

 دیگزری  مسزائل  آیا است؟ چقدر اجتماعی ناامنی احساس در هویت ۀدغدغ وزن و سهم ؟دارد

 ایرانیزان  کزه  گفت توانمی آیا دهند؟ب قرار الشعاع تحت را خواهی هویت مسأله که دارند وجود

  ندارند؟ ای دغدغه هیچ هویت، به نسبت

 کزه  تعریفزی بزه ) اجتماعی امنیت مبحث اولویت اولی ایران  در خواهیهویت رسدمی نظربه   

 از گروهزی  است، شده انجام «ایران اجتماعی مسائل» عنوان با که پژوهشی در. نیست( گذشت

 گزروه  ایز  . انزد پرداختزه  ایزران  در اجتمزاعی  مسائل عینی استخرا  به اجتماعی علوم محققان

 از را هزا آن موضزوعیت  و اولویزت   اجتمزاعی،  عوارض مهمتری  ایپرسشنامه ۀتهی با پژوهشی

 مذکور، گروه سه دید از اجتماعی ۀمسأل مهمتری . اندشده جویا مطلعی  و مسئوالن مردم، ۀعام

 پزنجم  مقام تحقیق ای  درخواهی هویت. است مربوط اشتغال و فقر به و داشته اقتیادی ۀصبغ

  . است شده ذکر ایرانیان اجتماعی ۀمسأل آخری  روانی افسردگی و

 هزای رو  بزا  آن بزا  بتزوان  که نیست موضوعی «اجتماعی امنیت» ۀمقول در ایران گفت باید   

 آن، ۀالعزاد فزوق  پیچیزدگی  دلیزل  به بلكه کرد؛ برخورد سنتی هایرهیافت و موردی و ایسلیقه

 هزای سزنجش  سزپس  و سزازی شزاخم  و سازیمفهوم بعد در بومی ۀگسترد مطالعات نیازمند

 وضزعیت  و گذشزته  بزا  مقایسزه  و هزا شزاخم  با موجود وضعیت ارزیابی برای میدانی مستمر

 در اجتمزاعی  مسزائل  تعریزف  بزرای  صزرف  نظزری  هزای دیزدگاه  اسزت  بدیهی. است مطلوب

 بزا  متناسزب  بایزد  اجتمزاعی  و امنیتی مباحث ویژهبه ؛ندارند کارآیی توسعه حال در کشورهای

 شوند. تعریف باز کشورها ای  وضعیت

 هزایی شاخم نیز اجتماعی امنیت در شده تعیی  هایشاخم حتی که داشت توجه باید البته   

  قزرار گیرنزد.   تجدیزدنظر مزورد   وشزده   ارزیابی مستمر طوربه باید و اند سیال شدت به و نسبی

 و فرهنگزی  شرای  با غربی ۀجامع در اجتماعی امنیت ۀنظری ناهمخوانی امر، ای  دلیل تری مهم
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 غربزی  ۀجامعز  علمی ادبیات در اجتماعی امنیت مفهوم که هرچند است؛ ایرانی ۀجامع اجتماعی

 .اند دانسته «اجتماعی هویت» مترادف را اجتماعی امنیت مفهوم غالباً و ندارد چندانی عمر نیز

 اجتمزاعی  امنیزت  پزردازی نظریزه  ۀلأمسز  به ایران، علمی ادبیات در که است آن دیگر مشكل   

 «عمومی امنیت» به محدود را اجتماعی امنیت اجتماعی، تحقیقات اغلب در و است نشده توجه

 نظیزر  اجتمزاعی  هزای گزروه  امنیزت  بزه  را اجتمزاعی  امنیت مفهوم یا دانسته «اجتماعی ثبات» و

 مفهزوم  حتزی  و اجتمزاعی  امنیت مفهوم تاکنون که آن است دیگر، ۀلأمس .اند داده تقلیل خانواده

 و هزا معزرف  و نشزده  ارزیزابی  یکمّ طوربه ایران در دارد، بیشتری تجربی مبنای که ملی امنیت

 امنیتزی  تحقیقزات  ۀحزوز  در تزاکنون  که ای  دیگر ضرورت .اندنشده شناسایی آن هایمشاخ

 اهمیزت  بتزوان  کزه  طزوری  بزه  ،امنیزت  ضد و امنیت شدت تعیی  برای ایمطالعه کشور، داخل

 زمانی مقاطع و آورد دستبه زمانی ۀمحدود هر در را ضدامنیتی رخدادهای و ها مؤلفه مجموعه

 .است نشده پیشنهاد ،کرد مقایسه یكدیگر با را

مرکز مطالعات جامعه و امنیت برای تبیی  مبانی نظری و ساماندهی مطالعات امنیت اجتماعی    

 زیر مبنای کار خود قرار داده است:شرح  بهرا از سه رک ، منبع و حوزه گیری  بهره ،در ایران

 ؛اجتماعی امنیت ۀزمین در جهان در تولیدشده مكاتب و ها نظریهاول. 

 ۀحزوز  در ایزران  ۀجامعز  بزر  نزاظر  و غالب مكتب عنوانبه اسالم دی  هاینظریهدوم. 

 ؛اجتماعی امنیت

 . ایران امنیت در تاریخی شناسیجامعهسوم. 

 و مزدل  الگزو،  عنزوان  بزه  جهزان  ۀتولیدشزد  مكاتب و ها نظریههر ی  از موارد فوق: در    

شناسزی   و منبع جامعه ؛عنوان چارچوب ارزشی ماندگار های مكتب اسالم بهنظریه ؛ساختار

برا  د. نز گیربرداری قرار مزی  عرفی مورد بهره و روشی عنوان چارچوب ارزشی تاریخ ملی به

پژوهشی طرح جامع بر مدل نظری مذکور، مبانی نظری امنیت اجتمراعی   -استقرار نتایج ارکان علمی

                                                                                                 .گردد شده، تولید می بومی
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 :شده در ایران عبارتند از نجامبنابرای  ممیزات مطالعات امنیت اجتماعی ا    

 پردازانه؛نظریه -

 ؛بومی -

 آکادمی ؛ پژوهشی و  -

 انتقادی؛ -

 ؛پژوهانه همراه با رویكرد تاریخی آینده -

 اسالمی و ملی؛های  معطوف به ارز  -

 شناسانه.آسیب -

 مرکز مطالعات جامعه و امنیت مطالعات امنیت اجتماعی در. 7

 های نخستین گام. 1-7

 اسالمی مطالعات ۀحوز در معرفتی اصول با آن مبانی تناسب دلیلبه امنیت به اجتماعی رویكرد

 مورد بسیار ایران در گذشته ۀده دو طی امنیت، ۀنظری بومی ابعاد به توجه همچنی  و امنیت،

جهت تولید  مطالعات جامعه و امنیت در ای  رابطه تال  در مرکزو رویكرد  بوده توجه

 را اصلی سه گروه زمینه ای  در موجود منابع ارچوبی بومی و مستقل از مكتب کپنهاگ است.چ

  :شود می شامل

  ؛امنیت اجتماعی ابعاد خیوص در تحلیلی های پژوهش. اول

 امنیت جامعه؛ بر رناظ کاربردی های پژوهش. دوم

 .مرکز مطالعات جامعه و امنیت در شده اجرا های پژوهش. سوم
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های مطالعاتی و پژوهشی معطوف به امنیت اجتمزاعی بزا رویكزرد نزرم )امنیزت      عمده تال    

هزای  به سیر پژوهش که ذیالً ؛ایجابی( در مرکز مطالعات جامعه و امنیت صورت پذیرفته است

 گیری طرح کالن ملی مطالعات امنیت اجتماعی اشاره شده است: مزبور و مراحل شكل

 

در  نظزام  سزران  بزرای  اجتماعی امنیت مطالعات وضعیت از علمی -تحلیلی گزار  ۀتهی الف.

 :9813سال 

عزالی  علمی به وزیر علوم و دبیر شزورای  -تحلیلی گزار  روی بر وقت جمهور رییس دستور

 امنیت ملی وقت:

 روحانیجناب آقای دکتر 

 جناب آقای دکتر معی 

 ادارۀ و تزدبیر  رونزد  دسزت،  ای  از تحقیقاتی گستر  با امیدوارم و است ارزنده کار اصل

 ملزی  امنیزت  عزالی  شزورای  ۀدبیرخان نظرم به. شود تربینانهواقع و علمی بیشتر چه هر امور

 و عزالی  آموز  و فرهنگ محترم وزارت و باشد تحقیق ای  ۀدهندسفار  باید و تواندمی

 شود. گزار  م  به نتیجه. کنند می استقبال قطعاً هم پژوهشگاه

 تزر دقیزق  تبیزی   و شزناخت  منظوربه اجتماعی امنیت مطالعات جامع طرح صفر فاز اجرای ب.

 ؛اجتماعی امنیت بر مؤثر فرهنگی و اجتماعی سیاسی، اقتیادی، های مؤلفه

 ؛توسعه چهارم ۀبرنام قانون 991 ۀماد تیویب در مشارکت  .

 مطالعات جامع طرح شدن ملی برای ریزیبرنامه و مدیریت سازمان به علوم وزارت پیشنهاد د.

 ؛اجتماعی امنیت ۀحوز در پژوهش و تحقیق برای ایپژوهشكده تأسیس نیز و اجتماعی امنیت

 ؛پژوهشگاه( علمی دفاع )با طرح شدن ملی با ریزی برنامه و مدیریت سازمان موافقت ه.
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مرکز مطالعات جامعزه و امنیزت    توس  اجتماعی امنیت طرح جامع مطالعات ۀپیشنهادی ۀارائ و.

 ریزی. برنامه و مدیریت سازمان به پژوهشگاه

 

 اجتماعی امنیت مطالعات جامع طرح. 2-7

مرکز مطالعات جامعه و امنیت در اجرای طرح جامع مطالعات امنیت اجتمزاعی و متناسزب بزا    

توانست فاز اول و بخشی از فاز دوم طرح جامع  9811تا  9835تخییم یافته از سال  ۀبودج

انضمام نشست علمی، به سیزدهعلمی، برگزاری  ۀمقال بیست تحقیقاتی، ۀپروژ هفترا در قالب 

نتایج تحقیق دهد مورد مطالعه، انجام  ۀسیس بان  اطالعاتی از حوزسایت و نیز تأسیس وبتأ

لیزدات علمزی بزومی بزرای شزروع      اولزی  تو  شزرح زیزر منتشزر و    بزه کتزاب  در قالب نه جلد 

 :دشردازی در ای  زمینه ارائه پ نظریه

 های منتشرشده توسط مرکز مطالعات جامعه و امنیت . عناوین کتاب1.2.7

 ؛9811ها(، قدیر نیری،  ها و نظریه لفهؤ)مفاهیم، مای درآمدی نظری بر امنیت جامعه (9)

 ؛9813رویكردی اسالمی، اصغر افتخاری، شده،  امنیت اجتماعی (3)

 ؛9819میرسندسی،  شناسی تاریخی امنیت در ایران، سیدمحمد جامعه (8)

 ؛9819سعید مجردی،   اینترنت و امنیت اجتماعی، (1)

 ؛9819)دفتر نخست(، ۀ امنیت اجتماعینام پژوهش (5)

 ؛9813فرهنگ توصیفی اصطالحات امنیت، فرزاد پورسعید،  (6)

 و محمزدعلی قاسزمی   ۀسزویینی، ترجمز  مز    امنیزت، بیزل  شناسی  ای بر جامعه مقدمه (1)

 ؛9811محمدرضا آهنی، 

 ؛9819 علیرضا طیب، ۀ(، اما روچیلد و دیگران، ترجم9)جلد ترجمان جامعه و امنیت (3)

 .9819پور،  عسگر قهرمان ۀترجم ،(، پل روی و دیگران3)جلد ترجمان جامعه و امنیت (1)
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 طرح کالن ملی مطالعات امنیت اجتماعی. 3-7

 پیشزنهاد  به ملی دار الویت پروژۀ سی و هفت از اجتماعی یكی امنیت مطالعات ملی طرح کالن

در سزال   فرهنگزی  مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه اجرای مرکز مطالعات جامعه و امنیت و

 .رسید تیویب به( عتف)و فناوری  علوم، تحقیقات عالی شورای در 9811

 بزه  اشزاره  بزا  خبزری  نشسزتی  درتحقیقزات و فنزاوری    علزوم  وزارت وقت پژوهشی معاون   

 عتزف  شزورای  در هزا  دانشزگاه  در اجزرا  بزرای  ملزی  دار اولویزت  ۀپزروژ  سی و هفزت  تیویب

  :کرد خاطرنشان

 انسانی علوم حوزۀ در داراولویت ملی تحقیقی طرح دو اجرای عتف شورای نهم جلسۀ در

  کزه  اسزت  اجتماعی امنیت مطالعات جامع طرح اجرای طرح، دو ای  از یكی. شد تیویب

 .است رسیده تیویب به انداز چشم سند اهداف به یابیدست برای

 امنیتزی  معزادالت  و مطالعزات  به نو رویكرد از خود ۀنوب به نیز ایراننظام علمی و پژوهشی    

 سزوی  از پیشزنهادی  هزای سیاسزت  توسزعۀ  و امنیتی مطالعات حوزۀ رشد پی در و نبوده بیگانه

 در امنیزت  مزدیریت  و تحلیزل  تعریزف، »: کزه  هستیم جدید ایدۀ ای  طرح شاهد ،امنیت ارکان

 .«گیرد صورت جامعه ایرانی -اسالمی بنیادهای به توجه با است الزم ایرانی جامعۀ

 راهبردهرا  و الگوهرا  مبانی، اجتماعی؛ امنیت مطالعات ملی کالن طرح» هاضرورت همی  به توجه با   

 و انسزانی  علزوم  پژوهشزگاه  امنیزت  و جامعزه  مرکز مطالعزات  توس  «ایران اسالمی جمهوری در

 آثزار  و دارد راحزوزه   ایز   در پزژوهش  و تحقیق زمینۀ در طوالنی سابقۀ که فرهنگی مطالعات

 بزه  از بعزد ای  طرح  .گرفت قرار کار دستور در است، انتشار دست در یا و منتشر آن پژوهشی

 9811 سال میوب ملیکالن  های طرح از یكی عنوان به عالی عتف شورای در رسیدن تیویب

 سزر  پشزت  را اجرا اولیۀ مراحل ،علوم انسانی ۀو با افتخار تیویب اولی  طرح کالن ملی حوز

 گذارد. می
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 ها و آ ار اجرای طرح کالن ملی مطالعات امنیت اجتماعیبرآورد نتایج، خروجی. 1-3-7

 نوع خروجی ردیف

 نظری اسالمی ز ایرانی امنیت اجتماعی ۀتولید نظری 9

 نظری ایجاد جریان بومی در حوزۀ مطالعاتی امنیت اجتماعی 3

8 
های علمی و تربیت نیروی انسانی در حوزۀ  اصالح وضعیت رشته

 امنیت اجتماعی
 تقویت سرمایۀ انسانی

 کاربردی های بومی برای سنجش وضعیت امنیت اجتماعی تولید شاخم 1

 

5 
 کاربردی تحلیل وضعیت امنیت اجتماعیرصد و 

6 

 
 راهبردی امنیت اجتماعی ۀراهبردهای کالن و سندهای مرجع در حوز ۀارائ

1 
های  های مرتب  با امنیت اجتماعی )شامل پیوست پیوست ۀارائ

 المللی و...( بی  -سیاسی -اقتیادی -پدافند غیرعامل -فرهنگی
 کاربردی -راهبردی

 

3 

 
 مطالعات و مدیریت راهبردی امنیت اجتماعیتأسیس مرکز ملی 

 

 نهادی

 

 علمی کاربردی امنیت اجتماعی ۀهای نرم در حوز تولید فناوری 1



 سند راهبردی مطالعات امنیت اجتماعی

25 

 

 طرح کالن ملی مطالعات امنیت اجتماعی یموضوعی ۀیرمحموعض گستر. 2-3-7

گونزه از مطالعزات و    چهزار موضزوعی وسزیع بزوده و حزداقل      ۀطرح حاضر از حیزث گسزتر  

 اند: های آنها مشخم شده شود که در نمودار زیر حوزه ها را شامل می پژوهش
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 های خروجی تحت حمایت طرح کالن ملی مطالعات امنیت اجتماعیمحورهای اصلی پرو ه. 3-3-7

 

 مطالعات ترکیبی و جامع ای رشتهمطالعات میان ای موردی مطالعات رشته نوع مطالعه

محورهای 

اصلی 

مطالعات 

 مورد نیاز

  مطالعات نظری با رویكردهای

پردازی  انتقادی با هدف نظریه

امنیت  ۀایرانی در حوز -اسالمی

 اجتماعی

  مطالعات تحلیلی با هدف شناخت

 وضعیت امنیت اجتماعی در کشور

  مطالعات راهبردی با هدف نقد

سازی برای  الگوهای موجود و زمینه

ی در دمطالعات راهبر ۀورود به حوز

سیاست  ۀچارچوب اسالمی برای ارائ

 عملی

 مطالعات نظری- 

تحلیلی با هدف 

 ها سازی نظریه بومی

 مطالعات نظری- 

راهبردی با هدف 

طراحی الگوهای 

 ایرانی -راهبردی اسالمی

 مطالعات تحلیلی- 

راهبردی با هدف 

شناسی و حل  موضوع

امنیت اجتماعی در  ۀلأمس

 جامعه و نه صرفاً

 پردازی نظریه

  تدوی  منشور امنیت

 اجتماعی کشور

 ها و  تدوی  سیاست

راهبردهای امنیت 

 اجتماعی کشور

  تدوی  سند لوازم و

مقتضیات مربوط به 

عملیاتی شدن منشور 

 اجتماعی کشور

 های  تدوی  پیوست

پیوست  :مانند ؛راهبردی

فرهنگی، پدافند غیرعامل، 

اقتیادی، سیاست خارجی 

 و...

 



 سند راهبردی مطالعات امنیت اجتماعی

27 

 

 منافع طرح کالن ملی مطالعات امنیت اجتماعی. 4-3-7

 

 گستره بردار بهره شرح ردیف

9 
  ۀافزایش ضریب امنیت اجتماعی از ناحی

 های پیشنهادی شدن راهبردها و سیاستاجرایی
 ملی جامعه

3 

امنیت اجتماعی  ۀهای نظام در حوز کاهش هزینه

ریزی  تجمیع مدیریتی و وحدت برنامه ۀواسطهب

کاری یا انجام کارهای  و جلوگیری از موازی

 ضعیف و مقطعی

 ملی دولت

8 

زایی مثبت و فعال از طریق تأسیس  اشتغال

امنیت اجتماعی  ۀبنیان در حوز های دانش شرکت

)بخش تحلیل وضعیت و سنجش( و یا طراحی 

التحییالن  راهبرد که به اشتغال فارغ ۀو ارائ

 کند کم  می

 علمی ۀجامع نخبگان
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بررسی مكاتب نقد و 

ها در جهانو نظریه  

مبانی نظری امنیت جامعه 

در ایران از دیدگاه اسالم 

 و جامعه شناسی تاریخی

ها شناخت ابعاد، مؤلفه

هاو شاخم  

 روند طرح کالن ملی مطالعات امنیت اجتماعی. 5-3-7

 

 

 

  

 مطالعات

 امنیت جامعه

 

 نظریۀ مبنا

 

 

 

سنجش 

 و پایش

بررسی و 

شناخت 

مسائل امنیتی 

 جامعه

 

 هاسیاست

 

 

 راهبردها
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    9 های اجراشده فاز طرح  

     در دست اجرا( 3های فاز  طرح( 

     (9815)سال  3های ادامه فاز  طرح 

 

 شکست کار .6-3-7
 طرح کالن ملی مطالعات امنیت اجتماعی

فرصتها و  یبررس
 تهدیدات 

 یها شبكه
 یمجاز یاجتماع
 برتاثیر آن  و
 ی واجتماع تیامن

 ارائه راهبردها

 مرحله دوم

اقدام()بال   

 مرحله دوم مرحله اول

 )بال اقدام(
 مرحله اول 

 مرحله اول
 مرحله دوم

 )بال اقدام(

1سطح    
2سطح   3سطح     

 1فاۀ 

3فاز   
  3فاز 

1فاۀ  9  
9فاۀ   

3فاز   
و برآورد  سنجش
 اجتماعی امنیت وضعیت

 جامعۀ ایران

تولید فناوریهای نرم در حوزه 
 امنیت اجتماعی

 بر مؤثر عوامل
 اجتماعی امنیت
ایران؛  جامعه در

 ها و مؤلفه
 ها شاخم

رائه الگویی طراحی و ا
برای مدیریت جامع 

های اجتماعی با  بحران
تاکید بر مرحله پیش از 

 بروز بحران

تحوالت رسانه در ابعاد 
ابزار و پیام و تاثیر آن بر 

 امنیت اجتماعی

تدوی  منشور امنیت 
 اجتماعی کشور

های سیاستی و  تهیه بسته
راهبردی در حوزه امنیت 

 اجتماعی کشور

تدوی  سند لوازم و مقتضیات 
مربوط به عملیاتی شدن منشور 

 اجتماعی کشور

 تدوی  پیوستهای راهبردی

دیدن  الگوهای اجتماعی
امنیت: تجارب جهانی، 

 های ایرانی توصیه

طراحی و تأسیس مرکز ملی 
مطالعات و مدیریت راهبردی 

 امنیت اجتماعی

 نظریه امنیت
ای؛  جامعه

چارچوب 
مفهومی، 
موازی  

عملی و ارائه 
 الگوی ایرانی

 مبانی و اصول
 اجتماعی امنیت

 تاکید با اسالم در
 و کریم قرآن بر

سیره 
 معیومی )ع(

نظریه مبنای امنیت 

 اجتماعی در ایران

 امنیت ایرانی دانشنامه
 چندزبانه –

 برای الگو ارائه و شناسایی
 در نرم های فناوری کارگیری به 

 تاکید با اجتماعی فرهنگی امور
 جامعه امنیت بر

بررسی و شناخت چیستی و  
چگونگی تاثیر شرای  

محیطی بر امنیت  زیست
 اجتماعی ایران

 

ارزیززابی پایززایی و روایززی  

هزززای امنیزززت   شزززاخم

 اجتماعی

تبارشناسی امنیت 

اجتماعی در ایران 

 معاصر

 طرح کالن ملی مطالعات امنیت اجتماعی

فرصتها و  یبررس
 تهدیدات 

 یها شبكه
 یمجاز یاجتماع
 برتاثیر آن  و
 ی واجتماع تیامن

 ارائه راهبردها

 مرحله دوم

 )بال اقدام(
 مرحله دوم مرحله اول

 )بال اقدام(
 مرحله اول 

 مرحله اول
 مرحله دوم

 )بال اقدام(

1 سطح   
2سطح   3سطح     

 1فاۀ 

3فاز   
  3فاز 

1فاۀ  9  
9فاۀ   

3فاز   
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 اول طرح کالن )اجرا شده(های تحقیقاتی فاۀ عناوین طرح. 7-3-7

 ؛الگوی ایرانی ۀای؛ چارچوب مفهومی، موازی  عملی و ارائ امنیت جامعه ۀنظری الف.

 ؛)ع( معیومی  ۀسیر و کریم قرآن بر کیدأت با اسالم در اجتماعی امنیت مبانی و اصول ب.

 ؛ها ها و شاخم ایران؛ مؤلفه ۀجامع در اجتماعی امنیت بر مؤثر عوامل  .     

ی اجتمزاع  تیامن برثیر آن أت و یمجاز یاجتماع یها شبكه ها و تهدیداتفرصت یبررس د.     

 ؛راهبردها ۀارائ و

امنیزت اجتمزاعی جمهزوری     ۀفنزاوری در حزوز   تحقیقات و تدوی  سند راهبردی علوم، ه.    

 .اسالمی ایران

 
 های تحقیقاتی فاۀ دوم طرح کالن )در دست اجرا(عناوین طرح. 8-3-7

 ؛مبنای امنیت اجتماعی در ایران ۀنظریالف. 

 ؛ایرانی امنیت ۀدانشنامب. 

  ؛های امنیت اجتماعی در ایران روایی و اعتبارسنجی شاخم ،ارزیابی پایایی . 

 ؛سنجش و برآورد امنیت اجتماعی ایراند. 

 ؛امنیت اجتماعی ۀهای سیاستی و راهبردی در حوزۀ بستهتهیه. 

 ؛اجتماعی در ایران معاصرتبارشناسی امنیت و. 

 ؛گفتمان والیت فقیه در موضوع امنیت اجتماعیز. 

 ؛ثیر آن بر امنیت اجتماعیت رسانه در ابعاد ابزار پیام و تأتحوالح. 

پزیش از بزروز    ۀکیزد بزر مرحلز   أهای اجتمزاعی بزا ت   الگویی برای مدیریت جامع بحران ۀطراحی و ارائط. 

 ؛بحران

 ؛محیطی بر امنیت اجتماعی ایران ثیر شرای  زیستأچگونگی تبررسی و شناخت چیستی و ی. 

 ؛کید بر امنیت جامعهأهای نرم در امور فرهنگی با ت کارگیری فناوری الگو برای به ۀشناسایی و ارائك. 

 .های ایرانی دیدن امنیت، تجارب جهانی، توصیه الگوهای اجتماعیل. 

 

  یرگذاریأمدیریت ت. 9-3-7

امنیزت اجتمزاعی و حیزول     ۀهزای مزورد نظزر در حزوز    و پزژوهش  تحقیقزات  اجرای از پس

شزدن دسزتاوردهای مزبزور،    ۀ اجراییباید با مدیریت نحو ،دستاوردهای الزم از طرح کالن ملی
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 اینجزا  در جامعزه پدیزد آیزد.   کشزور و  امنیتی  -سیاسی  -نظام اداری های الزم در أثیرگذاریت

 :نمود بیان ثیرگذاریأمدیریت ای  ترا در راستای  زیر کلی موارد توان می

   ؛سیس مرکز ملی مطالعات و مدیریت راهبردی امنیت اجتماعیتأ .9

 ؛تشكیل قطب علمی مطالعات امنیت اجتماعی .3

 ؛شدن آن تدوی  منشور امنیت اجتماعی کشور و تدوی  سند لوازم و مقتضیات مربوط به عملیاتی .8

محیطزی و پدافنزد    قتیزادی، سیاسزی، زیسزت   های راهبردی مانند پیوست فرهنگزی، ا  تدوی  پیوست .1

   ؛غیرعامل

 ؛های بومی برای سنجش و رصد امنیت اجتماعی در کشور تولید شاخم .5

 ؛ایران در اجتماعی امنیت دائمی 9رصد منظوربه پیمایش ملی طرح ۀدبیرخان تشكیل .6

 ؛اجتماعی امنیت علمی همایش دائمی ۀدبیرخان تشكیل .1

 امنیت ۀدربار اجرایی های دستگاه وظایف شرح و امنیت اجتماعی ۀدر حوز گذاری سیاست مدل ۀارائ .3

 ؛اجتماعی

 برای تال  و اجتماعی امنیت ۀدربار تخییی پژوهشی و آموزشی نظام ساماندهی و گستر  طرح .1

 مورد آن؛ در پردازی نظریه

انزداز و ارائزه    های ارزیابی جامعه ام  مورد نظر چشزم  ها و شاخم تبیی  مبانی نظری و تعیی  مولفه .91

 ؛راهكارهای بومی برای تقویت جامعه ام 

 ؛ای( در ایران ارائه نظریه ایرانی امنیت اجتماعی )جامعه .99

 ؛تاثیرگذاری بر تحول و ارتقاء علوم انسانی در حوزه جامعه و امنیت .93

 ؛ای مدیریتی در باره هری  از تحقیقات انجام شدهه تهیه گزار  .98

 ؛تهیه دو مقاله علمی پژوهشی یا علمی ترویجی از نتایج حاصل از هری  از تحقیقات انجام شده  .91

 ؛برگزاری نشست علمی برای هری  از طرح های تحقیقاتی  .95

                                                           
1 . Monitoring 
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 هزای  پزژوهش هزا و   کزردن نتزایج علمزی فعالیزت     انتشار نتایج تحقیقات و ترویج، توسزعه و نهادینزه   .96

 ؛شده درجهت تقویت اتكاء به نفس محققی  و مدیران حوزه امنیت اجتماعی انجام

 ؛سایت طرح کالن ملی مطالعات امنیت اجتماعی رسانی وب روز  مدیریت و به .91

 ؛بردار برای ایجاد زمینه کاربست نتایج تحقیقات های بهره تعامل و همكاری با دستگاه .93

اصلی طرح کالن بزرای اجزرای مشزترك برخزی از طزرح هزای       هماهنگی و جلب همكاری کاربران  .91

 .تحقیقاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مرکز مطالعات جامعه و امنیت
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

تحلیل راهبردی 

مطالعات امنیت 

 اجتماعی در ایران

انداۀ چشم  

 

موریتأم اهداف ها سیاست   

 اسناد باالدستی

 راهبردها
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 های کالنروش تدوین اسناد راهبردی طرح. 1

های کالن ملزی خواسزت تزا سزند      طرحمسئولی  از  9813عالی عتف در سال شورای ۀدبیرخان

تزدوی   » راهبریشده توس  کارگروه   طراحیراهبردی طرح خود را با رو ، اصول و ساختار 

 مقدم ارائه نمایند. با مدیریت آقای دکتر باقری« های کالن ملی اسناد راهبردی طرح

مدیریت طرح کالن ملی مطالعات امنیت اجتماعی طی مكاتبات و جلسات متعدد با کارگروه    

الن علوم انسانی را با های ک عتف، تدوی  سند راهبردی طرح ۀو مدیریت محترم وقت دبیرخان

هزای سزخت و صزنعتی     فنزاوری  ۀهزای کزالن حزوز    شده بزرای طزرح   رو  و الگوی طراحی

علزوم   ۀهای کالن ملی حزوز  شناسی مستقل برای طرح غیرممك  اعالم و پیشنهاد طراحی رو 

مقدم و نیز  انسانی را ارائه نمود که با موافقت و حمایت مدیر کارگروه، جناب آقای دکتر باقری

ح را بزه مزدیریت   یشنهاد تشكیل کارگروه و اجرای طزر مدیریت سابق دبیرخانه قرار گرفت و پ

مدیریت دبیرخانه نیز نسبت به  ،جدید ۀطرح کالن ملی مطالعات امنیت اجتماعی دادند. در دور

و « علزوم انسزانی   ۀهای کالن ملزی حزوز  تدوی  اسناد راهبردی طرح»تشكیل کارگروه راهبری 

هزای  های ارزیزابی طزرح  کمیته»که در همایش  طوری اند. به توجه و جدیت داشته ،اجرای طرح

 ۀهای کالن ملزی حزوز   شناسی تدوی  اسناد طرح برای رو  11در دوازدهم خرداد سال « کالن

ای  بحث در همایش بزه مزدیریت    ۀدر نظر گرفته و مسئولیت ارائ یعلوم انسانی، بخش مستقل

عتزف   ۀت اجتماعی داده شد. پس از همایش نیز از سوی دبیرخانطرح کالن ملی مطالعات امنی

    طرح به ای  مدیریت داده شد که طرح آن نیز به دبیرخانه پیشنهاد شد. ۀدرخواستی برای ارائ

جمله طرح کالن ملی مطالعات امنیت اجتمزاعی   های کالن ملی و از ست که طرحرواز ای      

سزند  توان گفزت  میای برخوردار نیستند. بنابرای   شده  شناسی یكپارچه و طراحی از ی  رو 

نظزر   و ضزروری بزه   ،عمومی برخزوردار اسزت   قالبشده از کلیات ی  رو  و   راهبردی ارائه

 شناسی مستقلی برخوردار شوند. های کالن علوم انسانی از رو  رسد اسناد راهبردی طرح می

شناسی تدوی  اسناد  استقالل رو در یكی از میوبات خود ضرورت نیز عالی عتف شورای   

 کید قرار داده است.أعلوم انسانی را مورد ت ۀهای کالن ملی حوز راهبردی طرح
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  تدوین سند راهبردی مطالعات امنیت اجتماعی. 2

 تزدوی  پویزای اهزداف،    »موریزت اصزلی آن یعنزی    اضزر در جهزت تحقزق مأ   سند راهبردی ح

 نظزام راسزتا بزا اهزداف باالدسزتی در     با هم و هزم هایی هماهنگ ها، راهبردها و برنامهسیاست

تزدوی  شزده    «گزردد جمهوری اسالمی ایران که منجر به ارتقای امنیت اجتماعی در کشور مزی 

 .است

 پشزت  را سزال  31 قریب بزه  زمانی مرکز مطالعات جامعه و امنیت سند، ای  تدوی  زمان در   

 زمزان،  ایز   در همچنزی  . است نموده کسب متعددی را خود، توفیقات مسیر در و گذاشته سر

 سزال  در ایزران  اسالمی جمهوری نظام اندازچشم سررسید افق اولی  با ساله 91 اًنسبت ایفاصله

 سزاله  31 ۀگذشت. دارد وجود ایرانی اسالمی و نوی  سازیتمدن مسیر در حرکت آغاز و 9111

مرکزز مطالعزات جامعزه و    در مقابل  را تحول و گذار از دورانی ساله، 91 روی پیش فرصت و

خزود   به اهداف تواندمرکز می ،صحیح هایگیریجهت ۀارائ صورت در که دهدمی قرار امنیت

و  هاموریتأم و اهداف تبیی  هدف با راهبردی مطالعات امنیت اجتماعی سند رو، ای  از. برسد

 .است گرفته قرار تدوی  مورد اهداف، ای  به نیل جهت سازتحول راهبردهای ۀارائ

 رسزد می نظربه رو ای  از. دهدمی رخ« هنر» و «ف » میان تعامل در راهبرد عمدتاً گیریشكل   

 و راهبزرد بپزردازد   «جسزتجوی » باید بزه  راهبرد بپردازد «خلق» به آنكه از بیش ارشد، مدیریت

 و سزازمانی درون چند کوچ  هر هایتجربه و هایافته میان از را سازمان آمیزتحول راهبردهای

اساس نتزایج   بر سند، ای  هاییافته از بسیاری منشأ روی، ای  از. نماید استخرا  سازمانیبرون

 راهبری مرکز مطالعات جامعره و  اعضای شورای علمی و هاییافته و تحقیقات انجام شده، تجربیات

مرکز محمدعلی مینایی،  آقایان دکتر اصغر افتخاری، دکتر قدیر نصری، دکتر سعید محردی، و مدیر :امنیت

الزدی  آشزنا،   الدی  دهقانی فیروزآبادی، حسام آقایان دکتر: سید جالل ،اساتید و محققی  همكار

یگانه، فرزاد پورسزعید، محمدرضزا    ابراهیم حاجیانی، سیدمحمد میرسندسی، محمدرضا جوادی

 ؛حمدعلی قاسزمی پور، محمد الجوردی، علیرضا مهانیان، مولوی، فرزاد طرهانی، علیرضا طالب

جهزان بزر    کشزورهای  در سزایر  مطالعات امنیت اجتمزاعی  دستاوردهای و مفاهیم ۀمطالع نیز و

 ت.اس بوده ،مبنای رو  علمی تدوی  راهبرد
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 یند تدوین اسناد راهبردی توسط مرکز مطالعات جامعه و امنیتانمودار فر. 1-2

 

  باالدستی اسناد

بررسی  مکاتب و 

نظریات جهان در 

حوۀض امنیت 

 اجتماعی

مطالعی منابع 

اسالمی در حوۀض 

 امنیت اجتماعی

 شناختی، تاریخی، قومی و مذهبی مطالعی جامعه

 جامعی ایران

انداۀ و مأموریت و اهداف مطالعات امنیت اجتماعی تدوین چشم

 در ایران

های داخلی و  های محی تحلیل

 خارجی

 نظر خبرگان

های مطالعات تدوی  سیاست

 امنیت اجتماعی

اهداف کمّی و 

هاشاخم  
 تدوی  راهبردها

 نهادینگاشت 
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 ریزی راهبردی مطالعات امنیت اجتماعی در ایرانبرنامه فرایند. 2-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ساۀ سند راهبردی ارکان جهت
ها و موریت، سیاستأانداۀ، م )اسناد باالدستی، چشم

 اهداف(
 

    

 شناخت و تحلیل محیطی

 خارجی( -)داخلی

 

 

 اقدامات راهبردیتدوین راهبردها و 

 

 اعتبارسنحی راهبردی
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 اسناد باالدستی .3

دارد کزه  را آن  ۀامنیت اجتمزاعی، مطزابق بزا اسزناد باالدسزتی دغدغز      طرح کالن ملی مطالعات 

علمزی   ۀسازان و جامعز  کاربردی به تیمیمصورت آکادمی  و  موازی  مندر  در آن اسناد را به

 ارائه نماید. اسناد باالدستی عبارتند از:

 ؛قانون اساسی 

 ؛ایرانی پیشرفت -الگوی اسالمی 

 ؛9111 اندازشمچ سند 

 ؛جامع علمی کشور ۀنقش 

 های کلی علم و فناوری و امنیت میوب مجمع تشخیم میلحت نظام سیاست 

  ؛کشور ۀتوسع پنجم ۀبرنامقانون 

 ؛عالی عتفطرح کالن مطالعات امنیت اجتماعی میوب شورای ۀمشناسنا 

 ۀمیوب طرح کالن )شناسنامه، سند منشور، شكست کار، بیانیز  ۀگانمستندات پنج 

 ؛نفعان(کار، شناسایی ذی ۀمحدود

  و یید شورای علمیأشده درخیوص امنیت اجتماعی که به ت انجامنظری مطالعات 

 مرکز رسیده است. راهبری
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 انداۀ مطالعات امنیت اجتماعی در ایران چشم. 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ارتقززای همززه جانبززه و پایززدار  

امنیت اجتماعی در جامعۀ ایران 

بززر پایززۀ علززوم، تحقیقززات و   

 .فناوری
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 موریت طرح کالن مطالعات امنیت اجتماعی در ایرانأم. 5

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

سازی برای  تمهید نظری و زمینه

پایدار امنیزت  جانبه و ارتقاء همه

علوم،  ۀاجتماعی در ایران بر پای

تحقیقزززات و فنزززاوری و نیزززز 

رهنمودهززای مززذکور در سززند  

جمهزوری اسزالمی   انزداز  چشم

 .9111ایران در افق 
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 اهداف طرح کالن مطالعات امنیت اجتماعی در ایران. 6

 

 

 

 

ایرانزی( و افززایش دانزش     -پردازی )اسزالمی  تمهید نظریه هدف اول:

ایرانزی   ۀامنیزت اجتمزاعی )نظریز    ۀداخلی و تولید دانش بومی در حوز

 ؛اسالمی امنیت(

هزای امنیزت اجتمزاعی در     هزا و زیرسزاخت   شناخت زمینه هدف دوم:

 ؛ایران

گزذاری،   هزای سیاسزت   الگوی راهبردی بزرای حزوزه   ۀارائ هدف سوم:

ثر امنیت اجتمزاعی و  ؤاجرایی، نظام اجتماعی و جامعه برای مدیریت م

 .افزایش آن در کشور
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 شناخت و تحلیل محیطی مطالعات امنیت اجتماعی در ایران. 7

 شناخت و تحلیل محیط داخلی. 1-7

منظزور  بزه  خطزرات،  از محافظت و محیطی های فرصت از استفاده برای داخلی تحلیل و تجزیه

اسزتفاده  مورد  آن، منابع و هازیرمجموعه تحلیل و تجزیه با مجموعه ی  قدرت کردن مشخم

با تبیی  وضع موجود و شناخت نقاط قزوت و ضزعف و بزا نگزاه بزه       فرایند ای . دگیر میقرار 

 انجام برای سازمان اینكهدرخیوص  و اهداف مطالعات امنیت اجتماعی، موریتأ، مانداز چشم

 شود. ، استفاده میباشدمی منابع کدام دارای و دارد قابلیت کارهایی چه

 :نقاط قوت

 ؛مطالعات امنیت اجتماعی ۀمرجعیت مرکز مطالعات جامعه و امنیت در حوز 

 ۀ مطالعات امنیت؛جلب همكاری بسیاری از محققی  و پژوهشگران حوز 

  ؛مطالعات امنیت اجتماعی در مرکز ۀحوزحضور اکثر محققی  و پژوهشگران 

 ؛حضور هیأت علمی متخیم و با سابقه در شورای علمی و راهبری 

 ؛گذار امنیتی در کشور ارتباط نزدی  با نهادهای سیاست 

 ؛ارتباط نزدی  با نهادهای مجری امنیت در کشور 

 ؛دارا بودن اعضا، مدیران و اعضای هیئت علمی و محققی  ممتاز 

 ؛از جایگاه آکادمی  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیبرداری بهره 

 ؛امنیت در کشور   و مراکز مطالعاتی تراز اول حوزۀبرداری از محققیارتباط و بهره 

 ؛صورت ایجابی و نرمبودن در مقولۀ امنیت به 9پیشگام 

 ؛مرکز در بلندمدت وراهبردی  دیدگاه وجود 

 ؛مناسب محتوای تولید شده ۀحضور در فضای مجازی و اشاع 

 ؛امنیت اجتماعی ۀتولید محتوای علمی عمیق و غنی در حوز 

 ؛دسترسی به امكانات نشر و توزیع پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

 ؛امنیت رایی حوزۀاجگذار و سیاست هایدستگاه نیازهای مدیران مرکز نسبت به اطالع 

  های مرکزبرنامه و اهداف بودن معی. 

                                                           
1
. First Mover 
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 :نقاط ضعف

 ؛نداشت  جایگاه و ساختار تشكیالتی متناسب 

 ؛خیر در واگذاری اعتباراتو تأ یافته عدم تكافوی اعتبارات تخییم 

  ؛المللیهای مرسوم بی علمی امنیت اجتماعی به سایر زبانعدم تولید محتوای 

  ؛مطالعات امنیت اجتماعی ۀمنابع انسانی متخیم در حوزکمبود 

  تخییی امنیت اجتماعی در نظام آموزشی کشور ۀرشتفقدان. 

 

 شناخت و تحلیل محیط خارجی. 2-7

راهبزردی مطالعزات امنیزت     سزند  تزدوی   در اساسزی  مراحزل  از یكزی  بیرونی محی  شناخت

 محزی   شزامل  که بیرونی محی  هایچالش و هافرصت مرحله ای  در. است اجتماعی در ایران

 هزای مرکزز  بزر فعالیزت   مزؤثر  فناوری و فرهنگی اجتماعی، ،اقتیادی ،سیاسی و قانونی دولتی،

  تدوی  سند راهبزردی مطالعزات امنیزت اجتمزاعی در ایزران       مطالعات جامعه و امنیت و نتیجتاً

 در( هاچالش و هافرصت شناسایی) بیرونی محی  شناخت منظوربه. گرددمی شناسایی باشدمی

 :است شده طی زیر هایگام تماعی در ایرانسند راهبردی مطالعات امنیت اج تدوی  راستای

  :شامل ؛باالدستی اسناد بررسی ،اول گام. 1-2-7

 ؛قانون اساسی 

 ؛ایرانی پیشرفت -الگوی اسالمی 

 ؛9111 اندازچشم سند 

 ؛جامع علمی کشور نقشۀ 

 ؛های کلی علم و فناوری و امنیت میوب مجمع تشخیم میلحت نظام سیاست 

  ؛کشور پنجم ۀتوسع ۀبرنامقانون 

 ؛عالی عتفطرح کالن مطالعات امنیت اجتماعی میوب شورای ۀمشناسنا 
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 ۀیانیز ب شكست کار، شناسنامه، سند منشور،) میوب طرح کالن ۀگانمستندات پنج 

 ؛نفعان(شناسایی ذی کار، ۀمحدود

  یید شورای علمزی   أخیوص امنیت اجتماعی که به ت شده در انجامنظری مطالعات

 مرکز رسیده است.

 

 :شامل ؛ذینفعان تحلیل و شناسایی ،دوم گام. 2-2-7

 ؛ایرانی جامعۀ 

 ؛دولت 

 ؛نخبگان 

 ؛عتف(عالی شورای) ، تحقیقات و فناوریعلوم وزارت 

 راهبردی شوراهای /سیاستگذار هایسازمان: 

 عالی امنیت ملی؛شورای

 مجمع تشخیم میلحت نظام؛  

 مجلس شورای اسالمی؛

 امنیت ۀمجری حوز هایسازمان: 

 وزارت کشور؛             

 نیروی انتظامی؛

 قوۀ قضائیه؛

 وزارت اطالعات؛

 ؛امنیت ۀکننده حوزهماهنگ هایسازمان 

 ؛امنیت پژوهشی حوزۀ /آموزشی هایسازمان 

 ؛نیتممطالعات جامعه و ا مرکز 

 ؛ها و مراکز آموز  عالیدانشگاه 

 ها و مطبوعاترسانه. 
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 هاچالش و هافرصت بندیجمع ،سوم گام. 3-2-7

 :ها فرصت

 ؛عنوان طرح کالن ملیتیویب مطالعات امنیت اجتماعی به 

 ؛اجتماعی امنیت ۀبه مطالعات در حوز نسبت رب ذی نهادهای نیاز اعالم و توجه 

 امنیزت مطالعزات و تحقیقزات    ۀحزوز  در دانشزگاهی  و علمزی  هزای همكزاری  هایزمینه وجود 

 ؛اجتماعی

 ؛امنیت از جنس نرم گذار علمی و پژوهشی به تولید توجه نهادهای سیاست 

  ؛های باالی فضای مجازی برای اشاعه و ترویج مفاهیم امنیت اجتماعی پتانسیلوجود 

 ؛عنوان علوم تحول آفری اقبال نسل جوان نخبه به علوم انسانی به 

 ؛پژوهش برای دفاع و بخش امنیت هایقابلیت و امكانات 

 های نرمبرداری از فناوری توجه به بهره. 

 :ها چالش

 ؛رب ذی نهادهای در اجتماعی امنیت از مشترك تعریف فقدان 

 ؛های پیشی تغییر و تحول در سطح مدیران نهادهای باالدستی و تغییر سیاست 

 ؛امنیت در کشوربرقراری رویكرد سخت )سلبی( بر رویكرد نرم )ایجابی( در  ۀغلب 

 ؛امنیت نرم و ایجابی ۀکمبود محقق و پژوهشگر در حوز 

 ؛ها و راهبردهای تولید امنیت در کشوردت به برنامهنگر  کوتاه م 

 ؛گذاری و اجرایی امنیتسیاست امور در پژوهشی هاییافته بكارگیری به عدم باور 

 ؛دولت مالی توانایی به توجه با پژوهشی کاهش اعتبارات 

 ؛فناوری و تحقیقات علوم، در گیری تیمیم مراجع تعدد 

 ؛گیری در نظام امنیتی کشور تیمیمگذاری و  سیاست ۀدر حوز مراجع تعدد 

 ؛علمی کشور در جهت استفاده از دستاوردهای مطالعات امنیت اجتماعی ۀضعف شبك 

 ایران ۀنداشت  ادبیات نظری و مفهومی متناسب با نیازهای فرهنگی و اجتماعی جامع.  
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 های مطالعات امنیت اجتماعی در ایران سیاست. 8

  امنیزت اجتمزاعی متناسزب بزا نیازهزای فرهنگزی و        ۀدر حوز و بنیادی  بومینظری تولید مبانی

 ۀ ایران؛اجتماعی جامع

 ؛جایگاه و تشكیالت مطالعات امنیت اجتماعی تقویت و توسعه 

 سسززات پژوهشززی نهادهززای اجرایززی و  هززای تحقیقززاتی و پژوهشززی بززا مؤ  كززاریهم ۀتوسززع

 ؛امنیت اجتماعی ۀگذار مسئول در حوز   سیاست

 ؛مطالعات امنیت اجتماعی ۀمنابع انسانی متخیم در حوز ۀتوسع 

 ؛امنیت اجتماعی ۀشده در حوز توسعه، ترویج و انتشار نتایج تحقیقات انجام 

 ؛های مطالعاتی امنیت اجتماعیمالی اجرای پروژه منابع ۀتوسع و بخشیتنوع 

    ۀوزفضزای آکادمیز  خزارجی در حز    در حضور پررنگ هم در فضای آکادمی  داخلزی و هزم 

 ؛مطالعات امنیت اجتماعی

 های امنیزت   منظور شناخت زیرساخت محور و کاربردی به لهأهای مس تحقیقات و پژوهش ۀتوسع

 ؛اجتماعی در ایران

 شزده در جامعزه و نظزام     هزای انجزام   ثیرگذاری تحقیقات و پژوهشسازی برای مدیریت تأ زمینه

 ؛اداری سیاسی کشور

 ؛ایران ۀاجتماعی در جامعامنیت ارتقاء سازی برای  زمینه 

 مطالعات امنیت اجتماعی در حوزۀایرانی  -ۀ گفتمان اسالمیتوسع. 
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 مطالعات امنیت اجتماعی در ایران راهبردهای. 9

ریزی راهبردی مطالعات امنیزت اجتمزاعی کزه    برنامه فراینددر ای  بخش از نوشتار با توجه به 

نیزز   هزا راهبرد ۀمجموعز و ذیزل   ، ویاهداف تدپیشتر بدان اشاره شد، راهبردها ذیل هری  از 

 :ده استقدامات راهبردی مربوطه ارائه شا

 اقدامات راهبردی هاراهبرد هدف

 :اول هدف

 پردازینظریهتمهید 

( ایرانی-اسالمی) بومی

و افزایش دانش 

داخلی و تولید دانش 

 امنیت ۀحوز دربومی 

 ۀ)نظری اجتماعی

ایرانی  -اسالمی

 امنیت(

مكتب های برداری از مفاهیم و ارز بهره -1

های امام و مقام معظم و اندیشهاسالم و تشیع 

ی امنیت مبنا ۀدر تدوی  نظری رهبری

 ؛ایرانی امنیت( ۀ)نظری اجتماعی در ایران

های تاریخی، قومی، برداری از ویژگی بهره -2

مبنای  ۀی ایرانی در تدوی  نظریفرهنگی و مل

 ؛امنیت اجتماعی در ایران

بردای از آخری  دستاوردهای جهانی بهره -3

مطالعات امنیت اجتماعی در تولید  ۀدر حوز

 ؛امنیت اجتماعی در ایرانمبنای  ۀنظری

ارتقای کیفیت تحقیقات انجام شده در  -4

در سطح  امنیت اجتماعی در ایران ۀحوز

 ؛کالس جهانی

امنیت اجتماعی مبنای  اعتبارسنجی نظریۀ -5

 ؛نیازهای واقعی کشوردر ایران مطابق با 

ت جامعه و امنیت به تبدیل مرکز مطالعا -6

مطالعات امنیت اجتماعی  قطب علمی حوزۀ

 .در ایران

  مطالعات امنیت  ۀاطالعاتی گسترده در حوز یهاایجاد بان

 ؛اجتماعی

 پژوهشی  سسات و نهادهای مطالعاتی/ؤبرقراری ارتباط با م

 ؛امنیت در کشور ۀدر حوز

 پژوهشی  نهادهای مطالعاتی/ سسات وؤبا م برقراری ارتباط

 ؛المللیامنیت در سطح بی  در حوزۀ

 عی در ایران برای آموزشی امنیت اجتما هایدوره اجرای

امنیت در جمهوری اسالمی  گیران حوزۀمدیران و تیمیم

 ؛ایران

 اولویت با دانشجویی هایرساله و هانامهپایان از حمایت 

امنیت اجتماعی در  بخش نیاز مورد کاربردی هاینامهپایان

 ؛ایران

 ؛امنیت اجتماعی ۀت علمی خبره در حوزأجذب هی 

 نیت های تحییالت تكمیلی با محوریت امایجاد دوره

 ؛ها اجتماعی در ایران در دانشگاه

 امنیت مبنای  ۀترویج محتوا و تولیدات مبتنی بر نظری

 ؛علمیهای رایج دنیا و در نشریات معتبر اجتماعی به زبان

 امنیت اجتماعی در ایران  ۀبومی برای نظری ۀایجاد برند ویژ

 ؛)مكتب تهران(

   سازی بومی هدف با تحلیلی -نظری مطالعاتگستر . 
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 :دوم هدف

 و هازمینه شناخت

 امنیت هایزیرساخت

 ایران در اجتماعی

 

نجش های بومی برای ستولید شاخم -1

 ؛ایران وضعیت امنیت اجتماعی در جامعۀ

پژوهش در امنیت  کردن محورلهمسأ -2

 ؛اجتماعی در ایران

ارتباط با جامعه و دریافت  ۀتوسع -3

امنیت  ۀدر حوز مطالبات واقعی جامعه

 ؛اجتماعی

      (آنتولوژی)شناسی  هستی توسعۀ -4

 .امنیت اجتماعی ایرشتهمیان

 

 الگوهای طراحی هدف با راهبردی -نظری مطالعات ۀتوسع 

 ؛ایرانی -اسالمی راهبردی

  و شناسی موضوع هدف با راهبردی-تحلیلی مطالعاتانجام 

 صرفاً نه و جامعه در اجتماعی امنیت ۀلأمس حل

 ؛پردازی ظریهن

   امنیت وضعیت شناخت هدف با تحلیلی مطالعاتگستر 

 ؛کشور در اجتماعی

  و موجود الگوهای نقد هدف با راهبردی مطالعاتتقویت 

 در یدراهبر مطالعات ۀحوز به ورود برای سازی زمینه

 . عملی سیاست ارائۀ برای اسالمی چارچوب

 :سوم هدف

راهبردی  الگوی ۀارائ

ۀ    حوز برای

گذاری و نظام سیاست

اجتماعی،  جامعه و 

 مدیریت جهت اجرایی

 و اجتماعی امنیت ثرؤم

 کشور در آن افزایش

ی مطالعات و مدیریت تأسیس مرکز مل -1

 ؛راهبردی امنیت اجتماعی

امنیت  ۀهای نرم در حوزتولید فناوری -2

 ؛اجتماعی

 راهبردهای کالن و سندهای مرجع ائۀار -3

 ؛امنیت اجتماعی در ایران ۀدر حوز

رصد و تحلیل وضعیت امنیت اجتماعی  -4

 ؛ایران در

 ۀدر حوز خبره تقویت نیروی انسانی -5

 .مطالعات امنیت اجتماعی

 

  ؛کشور اجتماعی امنیت منشور تدوی 

  ؛کشور اجتماعی امنیت هایراهبردها و  سیاست تدوی 

  شدن عملیاتی به مربوط مقتضیات و لوازم سند تدوی 

 ؛کشور اجتماعی منشور

  فرهنگی، پدافند پیوست مانند: راهبردی های پیوست تدوی 

 ؛... و خارجی سیاست اقتیادی، غیرعامل،

 در انسانی نیروی ربیتت و علمی های رشته وضعیت اصالح 

 .اجتماعی امنیت ۀحوز
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 های مطالعات امنیت اجتماعی در ایراناهداف کمّی و شاخص. 11

 اهداف کمّی. 1-11

 صززورتهمطالعززات امنیززت اجتمززاعی بزز ۀعنززوان پززروژ 91می  اعتبززار و اجززرای تعریززف، تززأ           

 ؛موردی -ایرشته

 ؛ایرشتهمیان صورتهمطالعات امنیت اجتماعی ب ۀعنوان پروژ 91می  اعتبار و اجرای تعریف، تأ 

 ترکیبزی و   صزورت همطالعات امنیت اجتمزاعی بز   ۀعنوان پروژ 31می  اعتبار و اجرای تعریف، تأ

 ؛جامع

  ؛مطالعات امنیت اجتماعیملی سال از اجرای طرح کالن  5عنوان کتاب طی  81چاپ و نشر 

  مطالعزات امنیزت   ملزی  سال از اجرای طزرح کزالن    5فارسی طی  ۀعنوان مقال 911چاپ و نشر

 ؛اجتماعی

  مطالعزات امنیزت   ملزی  سال از اجرای طزرح کزالن    5انگلیسی طی  ۀعنوان مقال 51چاپ و نشر

 ؛اجتماعی

  مطالعزات امنیزت   ملزی  سزال از اجزرای طزرح کزالن      5عربی طزی   ۀعنوان مقال 31چاپ و نشر

 ؛اجتماعی

  سال از اجرای طزرح   5امنیت اجتماعی طی مطالعات  ۀکنفرانس در حوزنشست و  51برگزاری

 .مطالعات امنیت اجتماعیملی کالن 

 هاشاخص. 2-11

 ؛های مطالعات امنیت اجتماعی در سالشده برای انجام پروژه میزان اعتبار دریافت 

 ؛های نهایی شده در سالتعداد پروژه 

 ؛تعداد مقاالت فارسی چاپ شده در سال 

  ؛مقاالت انگلیسی چاپ شده در سالتعداد 

 ؛تعداد مقاالت عربی چاپ شده در سال 

 ؛برگزار شده در سال هایها و کنفرانستعداد نشست 

 های منتشر شده در سالتعداد کتاب . 
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 نگاشت نهادی مطالعات امنیت اجتماعی در ایران. 11

 ها نقش

 

 نهادها

ی
سیاستگذار

 

  
آموز

ی
نظر

ی 
  کاربرد

آموز
 

ت 
تحقیقا

ی
بنیاد

 

ت
تحقیقا

  

توسعه
ی
ا

ت  
تحقیقا

ی
کاربرد

ی 
گ ساز

فرهن
 

م
ش شاخ

پای
ها
 

وزارت علوم 

)شورای عالی 

 عتف(
        

         وزارت کشور

شورای عالی 

 امنیت ملی
        

شورای عالی 

 انقالب فرهنگی
        

مجمع تشخیم 

 نظام میلحت
        

         قضائیه ۀقو

         نیروی انتظامی

 سپاه پاسداران

انقالب اسالمی  و 

 سازمان بسیج
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