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چکیده
پیامدهای سوء حاصل از وجود ترس  ،خطر  ،فقدان آزادی و کاهش منزلت و شأن آدمی  ،خواسته و نیاز  ،عالوه بر خسارات ذهنی و روانی
و کاهش راندمان کارآیی ها در فضای ذهنی و عملکردی جامعه هدف در مدل الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت  ،اسباب تنزل سطوح
مختلف توسعه یافتگی های فردی و اجتماعی را برای پایداری و تاب آوری الگوی اسالمی ایرانی  -پیشرفت در مناسبات و کشمکش های
ملّی  ،منطقه ای و بین المللی فراهم می آورد  .برای رسیدن به توسعه پایدار ،امنیت پایدار و پایداری فضــای روحی  ،روانی و جسمانی
جامعه هدف در چرخه ی تکمیلی مدل الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت  ،بایستی حرکت به سمت خالقیّت ها  ،ابتکار عمل ها  ،نوآوری ها ،
فنّ آوری ها  ،پیش بینی و پیش نگری های تکاملی در ابعاد کوتاه مدت و بلند مدت در روند توسعه یافتگی الگوی اسالمی ایرانی –
پیشرفت در مقیاس های مختلف ملّی  ،منطقه ای و فرا منطقه ای مدّ نظر قرار گیرد تا از این طریق  ،محصول نهایی این الگوی بومی و غیر
عاریتی به تحقق احساس امنیت و سالمت اجتماعی بارور گردد  .به نظر می رسد که برای بالندگی و ارتقای ظرفیّت های بالقوّه و بالفعل
فضای روحی و روانی جامعه بشری در مدل الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت  ،بایستی بتوان بر عــ وامل کاهش دهنده احساس امنیت مانند
ترس و ناامنی ها  ،بی اعتمادی ها  ،کاهش میزان تعامالت اجتماعی  ،نگرانی ها و کاهش مشارکت ها  ،بی عدالتی ها و تبعیض های جامعه
هدف در مدل الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت فائق آمد  .زیرا ظرف ماهیّتی احساس امنیت  ،دارای فراوانی از متغیرهای گوناگونی است که
هریک مکّمل دیگری است و در صورت پایداری در تمامی ظرفیّت های ماهوی آن مانند امنیت روحی و روانی  ،امنیت اقتصادی  ،امنیت
غذایی  ،امنیت فرهنگی  ،امنیت سیاسی  ،امنیت سالمتی و امنیت ایدئولوژیکی و  ...زمینه های الزم برای تکمیل چرخه احساس امنیت و
سالمت اجتماعی در مدل الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت نهادینه می گردد  .روش جمع آوری اطالعات عمدتا" کتابخانه ای و با توّجه به
نوع تحقیق که به صورت تحلیلی – توصیفی می باشد از مطالعات میدانی و منابع مختلف داخلی و خارجی خاص مبحث احساس امنیت
استفاده گردیده است  .ما در این مقاله  ،به دنبال پاسخگویی به این سؤاالت هستیم که آیا جامعه ایران اسالمی از احساس امنیت الزم در
مدل الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت برخوردار است ؟ آیا موضوع احساس امنیت در جامعه ایرانی می تواند به امنیت پایدار و توسعه پایدار
در مدل الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت کمک شایانی نماید ؟ آیا می توان با فراهم نمودن زیرساخت های تحقق فضای احساس امنیت در
مدل الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت  ،می توان بر توسعه عمق تفکر استراتژیکی کشور در فرآیندهای پیچیده مناسبات و تعامالت بین
المللی و منطقه ای در آینده استفاده کرد ؟
واژگان کلیدی :احساس امنیت ،منزلت و شوکت انسانی ،امنیت بشری ،امنیت ،خطر  ،مدل الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت

مقدمه
با توجه به این که واژه های احساس امنیت  ،امنیت و امنیت بشری  ،هم خانواده هستند و همگی به معنای دور بودن انسآن ها
از خطر  ،تهدید و ترس و ارتقاء شوکت و منزلت اجتماعی جامعه بشری نظر دارند  ،دنیای آدمی  ،حرکت به سمت آرامش خاطر
 ،خوشحالی و لذّ ت بردن از مراحل مختلف زندگی را تجربه می کند و از طریق حاکمیت فضای روحی و روانی بر جامعه بشری ،
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روحیه تعاون و همکاری  ،مشارکت در کارها  ،نوعدوستی  ،باال رفتن عزت نفس و رسیدن انسان ها به اهداف متعالی در زندگی و
نیز تأمین سالمت اجتماعی برای آن ها تضمین می گردد  .در فضای احساس امنیت در ظرف محتوایی مدل الگوی اسالمی
ایرانی – پیشرفت  ،خودشکوفایی اجتماعی در وضعیت های مختلف برای جامعه هدف نمود پیدا می نماید و انسان ها از شرایط و
وضعیت های مختلف در طول زندگی خود آگاه می شوند و می توانند متناسب با وضعیت های مختلف  ،راه های موفقیت و گذر
از موانع  ،مصائب و مشکالت ناشی از آن ها را که اسباب ترقی و تنزل ارزش ها و کرامت انسانی را دامن می زنند  ،پیدا نمایند .
با توّجه به این که محصول نهایی ظرف محتوایی احساس امنیت  ،سالمت اجتماعی افراد می باشد  ،این موضوع به معنی زندگی
کردن و آرامش کامل در فضایی عاری از تنش ها  ،اختالالت  ،خطرات  ،تهدیدها  ،آشوب ها  ،جنگ ها و  ...نمی باشد و جامعه
هدف در مدل الگوی اسالمی ایرانی

–

پیشرفت باید بتواند در کنار این همه عوامل اختالل دهنده در فرآیند زندگی مطلوب

روحی و جسمانی  ،احساس امنیت و آرامش را با بهره گیری از روش های نوین ع لمی برای خود طراحی و پیش بینی و از این
طریق  ،راه ه ای رسیدن به ارتقای منزلت زندگی و کمال انسانی را برای خود فراهم نماید  .بنابراین الگوی پیشرفت مشتمل بر
سه امر است : 1تحلیل وضعیت موجود : 2تبیین وضعیت مطلوب  :3راهبرد حرکت از وضعیت موجود به مطلوب .همچنین
دستیابی به الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بایستی مبتنی بر مبانی معرفت شناختی و هستی شناختی و در چارچوب احکام و
حقوق اسالمی و منطبق بر شرایط امروزه ایران باشد .1
یکی از زیرساخت های مهمی که می تواند به استمرار و دوام استخوان بندی مدل الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت در زمان حال
کمک شایانی نماید و فرآیند استحکام و ظرفیت سازی آن را برای تأمین نیازمندی های جامعه هدف وابسته در آینده ی دور و
نزدیک فراهم نماید این است که به سمت افق های نو  ،فنّ آورانه و قابلیت رقابت پذیری در جذب مخاطب خود برای انجام کار
گروهی و اندیشه گروهی د ر رسیدن به توسعه پایدار  ،امنیت پایدار  ،اقتصاد پایدار و  ...در فرآیند های پیچیده ی ملّی  ،منطقه
ای و فرا منطقه ای  ،فراهم نماید و رویکردهای راهبردی خود را با فرآیند توسعه پایدار تعدیل و همگام سازد و در صورت تحقق
این فرآیند  ،مخاطب خود را در برآورده کردن نیازهای روحی و روانی و جسمانی نسبت به آینده امیدوار می سازد و رسیدن به
سالمت اجتمــــــاعی را برای آن ها تضمین می نماید  .شکل زیر اهداف توسعه را در مدل الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت
نشان می دهد.

ترسیم ( :نگارنده)

طرح و بیان مسئله
واژه احساس امنیت ،همان طوری که در مطالب مطروحه فوق به تفصیل در مورد آن سخن گفته شد  ،یکی از مفاهیم کلیدی
است که در طول تاریخ  ،از دغدغه های اصلی جامعه بشری بوده است  .زیرا این مهّم  ،منجر به ارتقاء کرامت انسانی  ،کارآیی ها

 )1پناهی  ،محمد حسین  ،غیاثوند  ،احمد  ،مدل تحلیلی توسعه و پیشرفت اجتماعی و مراحل کار اندیشکده  ،شهریورماه .1392 ،

2

هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانیپیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاهو الزامات تح

قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398

 ،ایمنی  ،سالمتی و توسعه جوامع بشری می گردد و از همه مهم تر  ،به پایداری امنیتی در فضای روحی و روانی جامعه بشری
کمک شایانی می نماید  .در مدل الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت  ،احساس امنیت نوعی توازن را در متغیرهای گوناگون زیست
محیطی  ،اقتصادی  ،اجتماعی  ،فرهنگی  ،سیاسی  ،فرهنگی و اعتقادی و  ...که بر سالمت اجتماعی اثر دارند  ،ایجاد می نماید و
جامعه بشری با دسترسی به نیاز های ذاتی و مادی خود در سیر تکوینی فرآیند احساس امنیت  ،چرخه ی رضایتمندی  ،شاد
بودن و شاد زیستن  ،افسردگی  ،غمگینی  ،لذت بردن و کاهش رنج ها و  ...را با تعدیل القائات مثبت و منفی حاصل از این
مکا نیسم ها  ،متعادل می سازد و در کنار این وضعیت های مختلف روحی و جسمانی  ،راه های رسیدن به احساس امنیت را در
مدل الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت برای خود تجربه و ترسیم می نماید  .ما در این نوشتار بعد از تشریح و بررسی مفهومی واژه
احســـاس امنیت  ،از دیدگاه اندیشمندان مختلف درکالبد شکافی ماهیتی واژه احساس امنیت و چیستی و چرایی نقش آن در
فرآیند های مختلف روحی و محیط فیزیکی جامعه هدف در الگوی اسالمی ایرانی
اساسی در این راستا را مدّ نظر قرار می دهیم :

–

پیشرفت  ،پاسخگویی به چندین سؤال

 )1آیا جامعه هدف در مدل الگوی ا سالمی ایرانی – پیشرفت از احساس امنیت الزم برخوردار است ؟
 ) 2آیا موضوع احساس امنیت در مدل الگوی اسالمی ایرانی
اسالمی کمک شایانی نماید ؟

–

پیشرفت می تواند به امنیت پایدار و توسعه پایدار در ایران

 ) 3آیا می توان با فراهم نمودن فضای احساس امنیت در مدل الگوی اسالمی ایرانی

–

پیشرفت  ،بر توسعه عمق تفکر

استراتژیکی کشور در فرآیندهای پیچیده مناسبات و تعامالت بین المللی و منطقه ای برای ایران اسالمی استفاده کرد ؟
مبانی و ادبیات نظری در مفهوم شناسی واژه ی احساس امنیت
پیامبر مکرم اسالمی می فرمایند  « :1إِنً النً فسَ إِذا أَحرًزَت قوتًها إِستَقَرِّت » .آدمی  ،هرگاه  ،وسایل زندگی اش به قدر نیاز
فراهم باشد  ،روانش آسایش می یابد .
احساس امنیت  2در فرهنگ ژاپنی « ،آنشین  »3نام دارد  .آنشین یک اسم ژاپنی است که از دو کلــــــــ مه تشکیل شده است :
« اَن  » 4و « شین  « . »5اَن » به معنی راحت  ،راحت بودن و « شین» بازگو کننده ذهن است  .یادآوری کردن  ،فهم و فکر
چیزی را کــردن است  « .آنشین» به طور تحت الفظی به معنی راحتی ذه ن فردی است .6
احساس امنیت  ،قالب ذهنی امنیت است  .از زمان تحقیق و پژوهش روی امنیت  ،روی شکل ادراکی آن تمرکز شده است  .پیدا
کردن کلمه ویژه ای که در ارتباط با شکل ذهنی باشد  ،سخت است  .از سوی دیگر  ،تعدای از پژوهشگران روی اشکال ذهنی
حقیقت توجّه دارند  « .آنشین » مطالعه روی خطر ارتباطی
می باشد .7

–

ارتباطی درباره خطرات تجهیزات قدرت هسته ای در درازمدت ،

اعتماد ( 8اطمینان)  ،در رشته های گوناگونی مانند جامعه شناسی  ،روانشناسی اقتصادی مورد مطالعه قرارگرفته است  .از دیدگاه
روانشناسی  ،زبان آلمانی  ، 9اعتماد را یک محتوای میان فردی تعریف می کند  .گام بی تا  10اعتماد را همانند سطح ویژه ای از
11
احتمال درون گرایی (ذهن گرایی) شخصی که عمل دیگری را که مورد لطف و قبول دیگری است را تعریف می نماید  .مارش

 - 1کافی  ،عالمه مجلسی  ،جلد  ، 5صفحه . 89
2 . The Sense Of Security .
3 . Anshin
4 . An
5 . Shin
6 . Anshin , M urayama , Yoko , Hikage , Natsuko , Fujihara , Yasuhiro & Hauser , Carl , The Structure Of The Sense Of Security.
7 . Ibidem , Page 1
8 . Trust
9 . Deutch
10 . Gambetta
11 . M arsh
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پیشنهاد داد که اوّ لین مدل اعتماد و اطمینان محاسباتی است که با فرمول نویسی ارزش های اعتمادی در محدوده ی از ( +1تا
 ) - 1است  .مطالعات سنتی اصوال"روی اعتماد با اعتماد شناختی  1توجّه دارند اگرچه  ،لوئیس  2همانند جامعه شناسی یک نوع از
3

اعتماد را به شــــ رح ذیل  ،تعریف می نماید  :رفتار اعتمادی  ،ممکن است از اثر مثبت و قوی شیء از حقیقت ( اعتماد ذهنی
) یا به وسیله دالیل عقلی ایده آلی که نمونه ای از شایستگی های اعتمادی است یا به صورت معمولی تر  ،ترکیبی از هر دو
است  ،را بیان می کند .4
به طور عمومی  ،اعتماد شناختی به معنی انتظاری منطقی توسط باورکننده است که یک متولی  5به شایستگی و کفایت
خیرخواهی  6و یکپارچگی وابسته به آن  ،نیازخواهد داشت  .از سوی دیگر  ،شکل ذهنی اطمینان به معنی امنیت ذهنی 7یا
احساس امنی ت کردن  8یا راحت طلبی  9است  .ژیائو  10می گوید  :حقیقت ادراکی ؛ احساس کردن است  .در حالی که اعتماد
شناختی ؛ شناخت  ،معرفت و ادراک است  .حقیقت ذهنی  ،حساسیت بین فردی و حمایتی از احساس امنیت برای متولی آن
است  .از دیدگاه جامعه شناختی  ،یاماگیشی  ،11تعریف های متفاو تی از « آنشین» و اعتماد مطرح می گردد  .او می گوید که «
آنشین» باور دارد که « ما جامعه ی غیر مطمئن نداریم  .در حالی که اعتماد الزم شده است وقتی که ما جامعه ای با تردید باال
دا شته باشیم  » .اعتماد به معنی پیش نگری از نیّات دیگران است که بر اساس قضاوت باورکننده از احساسات و شخصیت های
دیگران است  .ازدیدگاه رابطه بشری  :وایتِ ن و تایگر  12توجّ ه دارند و بازگو می نمایند که روابط مشترک مصرف کننده در نظام
های امنیتی است که نیاز به روابط ویژه ای دارد  .استیفن

13

طراحی از عناصری را می دهد مانند صفحه آرایی  ،14ناوبری 15و

گرافیک های  16نموداری که روی توسعه اعتمادی بین خریداران و فروشندگان در تجارت کردن اثر می گذارند  .17احساس
امنیت  : 18یک مفهوم بسیار گسترده ای است که تعریف کردن آن سخت است  .آن [احساس امنیت] اعتماد کردن به هر چیزی
 ،احساس امنیت را در بر می گیرد و آن تنها بخشی از آن است  .آن می تواند از بین چیزهای دیگر  ،مورد توجّه قــرار گیرد و
بخشی از چشم انداز جرم شناختی هم چنین یک چشم اندازی از سالمتی عمومی است  .به طور طبیعی احساس امنیت ،
همانند یک کاهش (ضعف) نگرانی  ،خطر و ترس  19به نظر می رسد  ( .20هیبر ) 2008 ، 21
اخیرا" احساس امنیت  ،هنگامی مورد اندازه گیری قرار گرفته شده است که چگونه مردم نمی ترسند  :ترس ندارند  ( .هیبر،
 ) 2007در نتیجه  ،یک فرضیه (پنداشتی) وجود دارد که یک اتصال (پیوندی) بین ترس از جنایت و احساس امنیت وجود دارد
 .برای احساس امنیت  ،بنابراین گاهی اوقات هم ارزی فردی وجود دارد  ،نه  ،ترس از درون مایه جنایت  ( .ان تی یو )2014 ، 22

1 . Cognitive Trust
2 . Lewis
3 . Emotional Trust
4 . The Structure Of The Sense Of Security . Anshin. M urayama, Yoko , Hikage , Natsuko , Fujihara , Yasuhiro & Hauser , Carl , Page 8
5 . Trustee
6 . Benevlence
7. Emotional Security
8. Feeling Security
9. Comfortable
10. Xiao
11. Yamagishi
12. Whitten & Tyger
13. Stephens
14. Page Layout
15. Navigation
16. Graphics
17. The Structure Of The Sense Of Security . Anshin. M urayama, Yoko , Hikage , Natsuko , Fujihara , Yasuhiro & Hauser , Carl , P age
84
18. Feeling Of Safety
19. Worry , Risk & Fear
20. Doyle , M aria , Feeling Of Safety In The Presence Of The Police , Security Guards And Police Volunteers . Page 3
) 21. Heber (2007; 2008
)22. NTU (2014
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مفهوم احساس امنیت به صورت بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد ( .نگاه کنید به عنوان مثال هینکل و ویس بیِرد ،
2008؛ اسکوگن و ماکس فیلد  . )1981 ، 1احساس ترس از جنایت به عالوه امنیت  ،هردو قابل تغییر هستند و می توانند بر
وضعیت تأثیر بگذارند  ( .ای یو سی پی ان  2004 ،؛ فارال و دیگران  1997 ،؛ فرارو  1995 ،؛ الگرنج و فرارو  . )1987 ، 2این
تغییر پذیری وضعیتی  ،دلیلی است که اندازه گیری احساس امنیت را سخت می کند .3
احساس امنیت  ،با ترس از جنایت آمیخته است که شامل نگرانی های سالمتی است  .گرچه هنگامی که کسی سالمتی را در
ارتباط با این مفاهیم مطالعه می کند  ،فرد دیگری به طور معمولی  ،ترس از جنایت را مطالعه می کند  .بدلیل این که هردو
مفاهیم (احساس امنیت و ترس از جنایت )  ،به طور مستمر در مقدمه مطالعه به منظور یک بنیاد جامع تری هستند  .ترس از
جنایت به عنوان مشکل اصلی اجتماعی مورد توجّه قرار می گیرد ( .باکس  ،1988 ، 4صفحه  . )340و در همکاری با هردوی
سالمتی جسمانی و روحی می باشد  ( .بوام  ،زیرچ  ،زنگ  ،ازبورن 2009 ،؛ بوام  ،زیرچ  2007 ،؛ مارموت و چاندوال  ،استافورد و
جاکسون  . ) 1996 ، 5به عالوه  ،با کاهش کیفیّ ت زندگی وابسته است  ( .6هال  ،ماک دوگل و پوت لند ) 2005 ، 7
امنیت در معنای لغوی » ایمن شدن ،در امان بودن و آرامش خاطر داشتن «  ،را می رساند ( .معین  ) 1375:345 ،از نگاه دیگر،
امنیت یعنی رهایی نسبی از تهدیدات زیان بخش؛ این تهدیدات می تواند هم شامل ارزش های عینی مانند جان آنان و هم شامل
ارزش های ذهنی مانند هویت باشد .از دیدگاه آرنولد ولفرز ،امنیت به معنای عینی آن یعنی فقدان تهدید نسبت به ارزش های
کسب شده و در معنای ذهنی آن یعنی فقدان هراس از این که ارزش های مزبور مورد حمله قرار گیرد .همچنین از طرف دیگر؛
امنیت مانند سالمتی یا منزلت نوعی شرایط است که به آسانی تعریف و تحلیل نمی پذیرد  ( . 8تریف و دیگران)1383 ،
احساس امنیت فرآیندی روانی و اجتماعی است که اکثر افراد جامعه بر اساس نیازها  ،عالیق  ،خواسته ها و توانمندی های
شخصیتی و روانی خود در نحوه ایجاد و یا از بین بردن آن سهم اساسی دارند  .امنیت به واسطه این که همواره از دغدغه های
بشری در طول تاریخ بوده است  ،متفکران مختلفی در مورد آن نظر داده اند ( .9حسینی نثار)7 : 1391 ،
احساس امنیت عبارت است از نوعی ذهنیت و جهت گیری روانی مثبت (رضایتبخش  ،قانع کننده و آرامش بخش ) شهروندان
نسبت به عدم تأثیرگذاری و حضور و بروز رویدادها و وقایع آتی در حوزه های امنیت اجتماعی  ،ثبات سیاسی  ،انسجام هویتی ،
یکپارچگی و امنیت سرزمین (10حاجیانی. ) 28 :1384 ،
احساس امنیت  ،در فضای امنیت عینی ایجاد می شود و افزایش احساس امنیت ،موکول به ارتقای پایدار امنیت است ؛ بنابراین،
احساس امنیت در بستر امنیت شکل می گیرد و حاصل کارآمدی نظام اجتماعی تلقی می شود  .اگرچه امنیت و احساس امنیت
با هم ارتباط دارند ،لزوما" یکسان نیستند .بعد ذهنی امنیت تا حد زیادی تابع بعد عینی آن است ،اما ممکن است در میزان،
شدت و ضعف با آن متفاوت باشد (اسچنیر )2008 ،معتقد است که امنیت هم احساس است و هم واقعیت  ،ولی این دو یکسان
نیستند  .او امنیت را نوعی برآورد  11می داند؛ برای مثال ،احساس امنیت در کشوری مانند انگلیس باالست؛ درصورتی که آمار
جرم در آن زیاد است و کشوری ناامن به شمار می رود .مطابق اظهارنظرها و پژوهش های دهه های اخیر ،در مقایسه با بسیاری

1. Hinkle & Weisburd (2008) , Skogan & M axfield ( 1981) .
2. EUCPN(2004), Farrall etal & Others (1997) , Ferraro (1995) , La Grange & Ferraro (1987) .
3. Doyle , M aria , Feeling 0f Safety In The Presence Of The Police , Security Guards And Police Volunteers . Page 3 – 4 .
)4. Box ) 1988 : P 340
5. Baum, Ziersch , Zang , Osborne ) 2009( ; Baum , Ziersch ) 2007 ( ; M armot , Chandola , Stafford & Jakson ) 1996 (.
6. Doyle , M aria , Feeling Of Safety In The Presence Of The Police , Security Guards And Police Volunteers . Page 4 .
7. Putland & M acDougall ) 2005) .

 ) 8رضایی  ،امید  ،خراسانی  ،محمد مظلوم  ،مجدی  ،علی اکبر )زمستان  ، )94مطالعه تاثیر احساس امنیت اجتماعی بر سالمت اجتماعی شهروندان مشهد  ،فصلنامه
علمی پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی ،شماره . 44
 ) 9شفیعی زازلی  ،مهدی ( ، )1393بررسی احساس امنیت اجتماعی و رابطه آن با اقتدار و نفوذ پلیس (مطالعه موردی  :شهروندان 14تا  64سال شهر تبریز )
 ) 10همان ،صفحه . 11
11. Trade - off
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کشورها  ،شاخص های امنیت عینی در ایران قابل قبول است ،ولی به همان اندازه مردم احساس امنیت ندارند ( .ضرابی و
همکاران ) 105 : 1391 ،به سخن دیگر ،اگرچه امنیت واقعی در جامعۀ ایران در مقایسه با سایر جوامع ،شایان توّجه است ،اما
احساس ناامنی در ایران باالست  (. 1بیات 1388 ،؛ نوروزی و سپهر )1388 ،
در سال  ،1985واتسون و تلی ژن  ، 2دو ابعاد رفتاری را تعیین کردند : 3
اولین فاکتور ،تأثیر مثبت بود  .نم ایشی از اندازه گیری است که در میل یک فرد برای زندگی تعیین می گردد  .دومین فاکتور ،
تأثیر منفی است  .گزارشات ناراحتی یک فرد است یا احساس ناراحتی کردن است که در یک [فرد] تحریک می گردد  .تنها ،
باالترین حدّ هر بُعد  ،نمایش هایی از تحریک ذهنی است یا ( تأثیر قوی) .درحالی که حدّ پایین هریک از فاکتورها  ،قوی ترین و
واضح ترین تعریف به وسیله انعکاس الگوهایی است که در فقدان ارتباط اندازه گیری تأثیر پذیر هستند  [ ....این فاکتورها ]
عبارتند از  :ابعاد مستقل و نا پیوسته . 4
شکل شماره ( - ) 1تأثیر ساختار مثبت – منفی (اصال ح شده از داوید واتسون و ایو

تلین در سال )1985

احساس امنیت  ،هم چنین دارای یک مفهوم ساده ای است که واحد های خطر عینی (غیر ذهن گرایی) در یک عمل
پرخاشگری درگیر هستند که درک فردی از آن خطر و ارزیابی خطر آسیب پذیری می باشد .5
اخیرا" توزیع کنندگان نظری (موزر1995 ،؛ زنی  ،) 2003 ، 6پیشنهاد داده اند که احساس ناامنی  ،دارای یک ساختار چند بُعدی
است که از سه بُعد تشکیل می گردد : 7
 - 1بُعد ادراکی ( 8تکاملی ذهن گرایی از جدیّت مشکالت در یک منطقه )
 - 2بُعد هیجانی  ( 9ترسی که فی النفسه درگیر آن هستیم).

 ) 1گودرزی  ،سعید  ،زاهدی  ،محمد جواد  ،ربیعی  ،علی  ،نقدی  ،اسداله (تابستان ، )1394تبیین برهم کنش سطوح خرد و کالن امنیت در کشور  ،مطالعات و
تحقیقات اجتماعی در ایران  ،دورة  ، 4شمارة . 247 - 219 : 2
2. Watson & Tellegen ) 1985( .
3. Doyle , M aria , Feeling Of Safety In The Presence Of The Police , Security Guards And Police Volunteers . Page 16 .
4. Independent & Uncoorrelated .
5. Ibidem , Laura M igliorini, Nadia Rania, Paola Cardinali & M ara (2008) , Sense of safety and the urban environment : A study of
preadolescents and adolescents, M anetti University of Study of Genoa , Page 71 .
6. M oser ( 1995) ; Zani ( 2003) .
7. Ibidem , Laura M igliorini, Nadia Rania, Paola Cardinali & M ara (2008) , Sense of safety and the urban environment : A study of
preadolescents and adolescents, M anetti University of Study of Genoa , Page 71-72 .
8. cognitive
9. emotional
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 - 3بُعد رفتاری است (استراتژی کنارآمدن است).
اوّلین بُعد  ،متکّ ی به اطالعات پرخاشگری های فردی که درمورد وضعیتی است که فرد درگیر آن هستند  .دوّمین بُعد  ،احساس
فردی از ناراحتی محیطی است و آخرین (بُعد رفتاری)  ،بایستی راهبردهای مانعی و اجتنابی را در تمرین مواجهه با خطر انجام
دهد  .تجارب منفی فردی  ،ناامنی را در همه ی این ابعاد افزایش می دهد.
شکل شماره ( - ) 2ارزیابی اثر کلمات روی مدل خمیده ی راسل (اصالح شده از راسل  ، 1980صفحه )1169

منبع  :علت ها و پیامدهای احساسات اثر لئونارد برکویتز  ،چاپ دانشگاه کمبریج . 1

امّا باید بدانیم که شادمانی فقط وقتی بدست می آید که ناخشنودی و نامالیمات زندگی را به آرامی در آغوش بگیریم  .شادمانی
فقط داشتن احساس خوب نیست ؛ اگر چنین بود  ،افرادی که دچار اعتیاد به مواد مخدر شده اند  ،خوشحال ترین انسان های
روی کره زمین بودند .در واقع احساس خوب  ،از درک ناخو شایندی های زندگی پدید می آید  ،افراد مبتال به اعتیاد تالش می
کنند همیشه در حالت نئشگی و مطلوب خود باقی بمانند تا احساس خوب را تجربه کنند .2
این موضوع نیز بیانگر این وضعیت است که نمی توان نامالیمات  ،تنش ها  ،کشمکش ها و جنگ ها  ،تهدیدها  ،خطرات و  ...را
از زندگی انسانی حذف کرد و آن گاه  ،فرآیند احساس امنیت را نهادینه کرد  .زیرا محیط بشری  ،هیچ وقت عاری از این گونه
اختالالت روحی و روانی نمی گردد و بایستی با شناخت تمامی ضعف ها  ،ناکارآمدی ها  ،اختالالت و نامالیمات روحی و
جسمانی  ،بتوان راه های رسیدن به احساس امنیت و سالمت اجتماعی  ،رفاه  ،عزت نفس  ،رضایت مندی  ،خشنودی و  ...را
بدست آورد.
روانشناسان درک خطر را مطالعه کردند و تالش می کنند که کشف کنند  ، 3هنگامی که ما در مورد خطرات مبالغه  4می نماییم و
هنگامی که در مورد آن ها تأکید زیاد  5داریم  .روانشناسی امنیتی  6به طور صمیمانه تالش می کند که ما چگونه فکر می کنیم .
هم به طور عقالنی  7و هم به طور ذهنی  ،8بیش از یک دوره هزارساله  ، 9مغزهایمان به مکانیسم های پیچیده ای که در ارتباط با

1 Berkowitz , Leonard , Causes and Consequences of Feelings , Cambridge University Press & Editions de la M aison des Sciences de
Homme Paris

 ) 2صاحبی ،علی  ،اسکندری  ،مهدی  ،هریس  ،رأس  ،تله شادمانی  ،نشرسایه سخن  ،صفحه 16 - 15
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تهدیدات هستند  ،توسعه یافته اند  .درک این که مغزهایمان چگونه کار می کنند و چگونه آن ها شکست می خورند (دچار
اختالل می شوند) ،درک حیاتی (واقعی)است از احساس امنیت است . 1
احساس امنیت عبارت است از وضعیتی که رها از تهدید و خطر که واکنش ذهنی  2نام دارد  .احساس امنیت عبارت است از
صیانت و نگه داری از تهدیدات سخت  ،خطر و یا خطرات است .3
شکل شماره ( - ) 3نمودار سه بعدی تحقق امنیت بشری از نگاه سازمان ملل متحد

وقتی که مردم احساس ناامنی می کنند  ،این احساس کردن  ،می تواند سراسر وجودشان را بگیرد و از این منظر می توانند یک
احساسی که ناشی از کاهش شدیدی از رفاه باشد  ،در روش مشابهی مانند بیکاری یا احساس درد در[ فرد] ایجاد نماید  .برای
مثال  ،مولر  4در سال  ،2005یافته است که شهرداران کالن شهر های آفریقای جنوبی  ،درباره امنیت فردی و ترس از عمل
جنایتی است که روی رضایت مندی زندگی اثر بسیار منفی دارد ( .دی تیال  ،ماک کیولوچ و ناپو  2009و دی تیال  ،ماک
کیولوچ و اوسوالد  )5 2003 ،نشان داده اند که قربانی شدن به وسیله جنایت ها (جرائم)  ،دارای رابطه مثبتی با اضطراب و
احساسات منفی است .6
ترس از جنایت و آسیب پذیری درک شده  ،ظرف ارزیابی خطر است  .عالوه بر آن با رضایت مندی و رفاه ذهنی (غیرعینی ) در
ارتباط است  ( .آدام و سیرپی  ) 2000 ، 7و می تواند همانند یک محرک تنش زا  ،برای سیستم ایمنی و عصبی بکار گرفته شود .
اشک سرازیر می شود ( .8استافورد و دیگران  ،2007 ، 9صفحه  ) 5 - 4احساس امنیت  ،می تواند همانند بخشی از مفهوم امنیت
بشری  10دیده شود ( . 1سین  ،1999 ،جولی و ری ) 2 2007 ،

1. Schneier , Bruce , Psychology Of Security .
2. Emotional Reaction .
3. Wills , Eduardo , Feeling Safe And Subjective Well- bing , Los Andes University (Colombia), School Of M anangment , University
Delos Angles , Bogofa , DC , Colombia , Page 2 .
)4. M oeller ( 2005
5. Ditella , M acculloch And Nopo ( 2009) ; And Ditella And M acculloch And Osald ( 2003) .
6. Ibidem, Wills , Eduardo , Feeling Safe And Subjective Well- bing , Los Andes University (Colombia), School Of M anangment ,
University Delos Angles , Bogofa , DC , Colombia , Page 3
7. Adam & Serpe ( 2000 ) .
8. Doyle , M aria , Feeling Of Safety In The Presence Of The Police , Security Guards And Police Volunteers . Page 4-5 .
9. Stafford, et al. ( 2007 ; P 4 -5) .
10. Human Security
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اح ساس امنیت در ادبیات به عنوان ساختاری چند بُعدی و پیچیده معرفی می گردد  .زیرا آن از یک طرف  ،به طور واضح بُعد
روانی و ذهن گرایی (غیرعینی) دارد که در شخصیت فردی یافت می شود  .در حالی که از سوی دیگر  ،آن ابعاد عینی و
اجتماعی دارد که بر اساس فاکتورهای اخالقی  ،اداری و سیاسی است  .این دو بُعد در اتصال فاکتورهای خصوصی و عمومی که
غیر عینی (ذهن گرایی) و عینی و بر عکس هستند  ،ترکیب می گردند ( .3آمیریو  ،1999 ، 4صفحه )20
هدف از این مطالعه این است که برای کشف احساس امنیت و احساس ناامنی در محتوای ( فضای) شهری  ،عزت نفس و رفاه

5

در یک گروه ساده ای از نوجوانان و جوانان در یک شهری با اندازه ی متوسط در شمال ایتالیا  ،چهار فرضیه کلیدی وجود دارد
که بر روی پایه ای از ادبیات تنظیم می گردند :6
* احساس امنیت با سنّ کاهش می یابد و بر اساس جنسیت  ،تفاوت دارد  ( .زانی ،سیکوگ نانی و آلبانیسی 2001 ،؛ مک
گاریل  ،گیاکومازی و ترمان )7 1997 ،
* احساس امنیتی در متن خانوادگی قوی تر است  ،نسبت به این که در شهر به طور کامل[زندگی] کند .
* عزت نفس و رفاه با سنّ و سال کاهش می یابد و [متناسب] با جنسیت و سطح تحصیالت والدین فرق دارد ( .روبینز ،
ترزی سنیسکی  ،تریسی و پاتیر )8 2002،
احساس امنیت همچنین وابستگی به شرایط اجتماعی  9دارد ( .کاپرارا  ،) 2000 ، 10در پنج سال مطالعه روی  294دانش آموز
ابتدایی پایه سوم 11دریافت که هنگامی که دانش آموزان متعهد به رفتارهای نوعدوستانه 12مانند با هم کارکردن (همیاری ، ) 13
کمک یا دلداری  14دارند  ،پیشرفت علمی آن ها  ،توسعه پیدا می کند  .داشتن دوستان و کمک کردن [موارد ] مفیدی هستند
برای احساس امنیت و موفقیت . 15
بین عزت نفس  ،احساس امنیت و رفاه یک همبستگی  16وجود دارد .
در هر کشوری  ،پیش نیاز امنیت عمومی  ،امنیت روانی است و امنیت روانی به داشتن ریشه های احساس امنیت بر می گردد و
احساس کردن نمایش تالش و کوشش در جهت سالمتی اجتماعی است ( .بلندیان  .) 2000 ، 17به طور کلی  ،متخصصین باور
19
دارند که احساس امنیت در یک جامعه به اندازه ای اهمیّت دارد که به صورت عینی در جامعه وجود داشته باشد ( . 18افتخاری
)2002 ،

1. Ibidem , Wills , Eduardo , Feeling Safe And Subjective Well- bing , Los Andes University (Colombia), School Of M anangment ,
University Delos Angles , Bogofa , DC , Colombia , Page 3
2. Sen ( 1999) ; Jolly & Ray ( 2007) .
3. Laura M igliorini , Nadia Rania, Paola Cardinali & M ara M anetti ( 2008) , Sense of safety and the urban environment : A study of
preadolescents and adolescents, University of Study of Genoa .
4. Amerio ( 1999, p. 20) , our transl .
5. self-esteem & well-being .
6. Ibidem , Laura M igliorini , Nadia Rania, Paola Cardinali & M ara M anetti ( 2008) , Sense of safety and the urban environment : A
study of preadolescents and adolescents, University of Study of Genoa , Page 77 .
7. Zani, Cicognani & Albanesi ( 2001) ; M cGarrell, Giacomazzi & Thurman (1997) .
8. Robins, Trzesniewski, Tracy, Gosling & Potter ( 2002) .
9. Social Climate .
10. Caprara , et al ( 2000) .
11. Third Graders .
12. Altruistia Behaviors .
13. Cooperating .
14. Helping Or Consoling .
15. W. Twemlow , Stuart, M .D , Fonagy, Peter , Ph.D; FBA , C. Sacco , Frank Ph.D ( 2002) , Feeling Safe In School , Page 7 .
16. correlation
17. Bolandian ( 2000) .
18. Imanian , Sara (December 2014) , Children’s Sense of Security in Social Spaces: A Case Study of M iddle-Class Children in Iran.
19. Eftekhari ( 2002) .
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یول  ،1در دوران آشفتگی اخیر  ،بچّه های بوسنیایی را مورد مطالعه قرار داد و گزارش کرد که بچّه ها وقتی احساس امنیت می
کنند که به صورت روزانه به مدرسه می روند و در خانواده زندگی می کنند  ( .یول ) 2000 ،
نیاز به امنیت  ،نیاز اساسی انسانی است  .اجر ای تعدادی از نیازهای حیاتی  ،بستگی به یک روش یا روش های دیگری که آنچه
که هست یا در یک نیازی که کامل نیست  ،وجود دارد  ( . 2افتخاری )2002 ،
مازلو 3در نیازهای موروثی اش  ،نیاز به امنیت  ،بالفاصله بعد از نیارهای روحی و روانی قرار دارد  ،در نتیجه  ،اگر نیاز به امنیت
تکمیل نگردد  ،نیازهای زیر که عبارتند از  :نیاز به تعلق داشتن  ،نیاز به شهرت و خودشکوفایی  ، 4رضایت بخش نیست ( . 5حق
طلب )1993 ، 6
باول بای  7در سال  ،1988اعتقاد دارد که  4ویژگی متمایز دلبستگی [عبارتند از ] :8
 - 1صیانت مجاورتی  ( 9آروزی نزدیک بودن به مردمی که به آن ها وصل هستیم ) .
 - 2پناهگاه امن و ایمن  ( 10برگشتن به حالت پیوند داشتن برای راحتی و ایمنی بودن از مواجهه با ترس و تهدید ).
 - 3جایگاه امن  ( 11شکل ارتباطی اقداماتی که در واقع اساس امنیت برای بچّه هستند که نسبت به محیط اطرافش شناخت پیدا
می کند).
 - 4تقسیم اندوه

12

(نگرانی و ناراحتی که در غیاب شکل دلبستگی اتفاق می افتد ).

احساس امنیت ،موجب اعتماد به نفس شهروندان می شود و در نتیجه این سرمایه انسانی ،قادر خواهد بود در توسعه اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی نقش شایسته ای را ایفا نماید .در همین حال احساس امنیت در شهروندان موجب اعتماد به
کارگزاران نظام شده و امکان مشارکت هر چه بیشتر آنان را برای کمک به ایجاد امنیت فراهم خواهد کرد .متقاباً کاهش احساس
امنیت باعث بی اعتمادی ،رواج بدبینی ،شایعه و عدم مشارکت و همکاری در برنامه های اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و امنیتی
کشور شده و این روند بستر مناسبی برای آشفتگی اجتماعی و تهدید امنیت داخلی خواهد شد ( .13رجبی پور  ،1384 ،شایدر ، 14
2003 ،102؛ )363
تشریح بعد کرامت و منزلت در مثلت امنیت بشری
16

بیانیه جهانی حقوق بشری  15اثبات می کند  :شأن و منزلت ذاتی همه اعضای خانواده ی بشری  ،اسا س آن آزادی  ،عدالت ،
صلح در جهان است . 17

1 . Yole ( 2000) .
2. bidem , Imanian , Sara (December 2014) , Children’s Sense of Security in Social Spaces: A Case Study of M iddle-Class Children in
Iran , Page 2 .
3. M aslow ( 1987) .
4. the need to belong , the need for esteem , and the need for self-actualization .
5. Ibidem , Imanian , Sara (December 2014) , Children’s Sense of Security in Social Spaces: A Case Study of M iddle-Class Children in
Iran , Page 2.
)6 ) Haghtalab( 1993
7. Bowlby ( 1988) .
8. bidem , Imanian , Sara (December 2014) , Children’s Sense of Security in Social Spaces: A Case Study of M iddle-Class Children in
Iran, Page 2 .
9. Proximity maintenance .
10. Safe haven .
11. Secure base .
12. Separation distress .

 ) 13دربان آستانه  ،علیرضا  ،برزگرزاده زرندی  ،معین  ،موسوی شهیدی  ،سید مهدی  ،بررسی و تحلیل احساس امنیت روستاییان شهرستان زرند  ،فصلنامه علمی
پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی ،شماره  ، 44زمستان . 94
14 ) Scheider
15. The Universal Declaration of Human Rights .
16. Dignity .
17. Rose Bryant Smith, Angela Reed )July 2018( , Ph.D., RSM , Colleen Cloonan , Inherent Dignity An Advocacy Guide Book , A
Publication of M ercy International Association:M ercy Global Action at the UN.
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روبرتو اندرنو  ،1کرامت و منزلت بشری ،ایده ای است که هر فرد انسانی ارزش ذاتی دارد و از حقوق همراه برخوردار است . 2
گذشته جهان از دیدگاه استیفان زویگ و دای ویلت ون گیسترن  :3جهان همیشه تغییر می کند  .امّا نمی تواند دیروز (گذشته)
جهان باشد  .آن می تواند یک جهانی از احترام و تعاون باشد  :یک جهانی از بزرگی و کرامت . 4
آینده جهان از [دیدگاه] استیفان زویگ  ،فضایی از مدارا و شهروندی بودن جهانی است  .جایی که مردم به همدیگر احترام می
گذارند و از یأس و ناامیدی و کوته فکری (تنگ نظری) رها و آزاد هستند  .جایی که از آزادی فردی و استقالل روحی آن ها
قدردانی می گردد  .وقتی است که با دیگران ارتباط برقرار می کنند و جامعه در آن به رشد و نمو (در حال شکفتن) می رسد .
وقتی است که در آن زندگی فردی و جامعه  ،عاری از حاکمیت نظامی  ،سیاسی و تجاری می باشد  .اما [دارای] هنرها و علوم
(دانش ها) و مردمی است . 5
شأن و منزلت به معنای وضعیتی است که [فرد] مستحق عزت و احترام می باشد ( .دیکشنری جامع انگیسی آکسفورد  )6هنگامی
که این م فهوم به انسانی بودن ارتباط دارد  ،آن می خواهد مشخص نماید که همه ی انسان ها  ،دارای [حقوق] مساوی و ارزش
و منزلت ذاتی هستند  .هم چنین بایستی بر اساس باالترین حدّ احترام  ،مراقبت  ،به فارغ از وضعیت سنّ و سال  ،جنسیت ،
سیاسی  -اقتصادی  ،شرایط سالمتی  ،منشأ نژادی  ،ایده های سیاسی یا مذهبی مدّ نظر قرار گیرد . 7
هم چنین اسالم سنتی تأکید می ک ند که بهترین مکان روی زمین [متعلق] به انسان است  .بر اساس قرآن  ،کتاب مقدس
اسالم  ،خداوند به انسان بهترین شکل و قالب را داد ( ، )95 : 4روح را در آن دمیده است  29 :15( .؛  ،)72 : 35او را عقل و
آزادی داد ( 78 :16؛  ، )78 : 23بزرگی و کرامت را به اوالد آدم ارزانی داشته است  )70 :17( .حتّی او را بــــــــاالتر از هر
فرشته ای قرار داد (نماینده و وکیل) 30 :2( .؛  ،) 72: 33به این دلیل  ،عموما" تفسیری از آن است که کتاب مقدس اسالم
(قرآن ) منزلت و شوکت را برای همه ی انسان ها  ،به فارغ از رنگ  ،جنس  ،نژاد یا مذهب تعیی ن می کند  .بزرگی و شوکت از
حقیقت محض در تقسی م شرایط بشری ناشی می گردد و آن محدود به افرادی که به اسالم ایمان دارند  ،نمی شود  ( . 8هاشم
کمالی  ،2002 ،ساچیدینا . )2009 ، 9
کانت 10نشان داد که شأن و منزلت دقیقا" ،مخالف قیمت و بهاء  11است  .در حالی که قیمت نوعی از ارزش و بهاء است برای این
که می تواند هم معنی و معادل آن باشد  ،شأن و منزلت  ،انسان را وادار به غیر تفویضی بودن می کند  .بنابر این  ،این منزلت
بشری  ،نیاز غیر ابزاری  12بودن به انسان را مطرح می سازد . 13
زونزی  14فیلسوف بزرگ کنفسیوسی (در قرن سوم قبل از میالد مسی ح )گفت که آب و آ تش ماهیت وجودی دارند  ،امّا زندگی
نیستند  .سبزیجات و درختان زندگی دارند  ،امّا دانش و دانایی نیستند .پرندگان و چهارپایان دانایی و دانش هستند  ،امّا
احساس عدالت نیستند  .مرد جوهر وجودی  ،زندگی  ،اطالعات دارد و عالوه بر آن  ،هم چنین نجیب ترین [موجود] روی کره

1 ) Roberto Andorno .
2. Henk ten Have, M D, PhD , Human dignity and new technologies Center for Healthcare Ethics , Duquesne University, Pittsburgh,
USA , German Ethics Council’s Anniversary Event , Berlin, Germany , 27-28 June 2018 .
3. Stefan Zweig, Die Welt von Gestern
4. Ibidem , Henk ten Have )27-28 June 2018 (, M D, PhD , Human dignity and new technologies Center for Healthcare Ethics ,
Duquesne University, Pittsburgh, USA , German Ethics Council’s Anniversary Event , Berlin, Germany , Page 2 .
5. Ibidem , Henk ten Have )27-28 June 2018(, M D, PhD , Human dignity and new technologies Center for Healthcare Ethics ,
Duquesne University, Pittsburgh, USA , German Ethics Council’s Anniversary Event , Berlin, Germany , Page 3 .
6. Oxford Encyclopedic English Dictionary).
7. Ibidem , Andorno , Roberto (25 June 2015) , Human Dignity and Human Rights .
8. Ibidem , Andorno , Roberto (25 June 2015) , Human Dignity and Human Rights , Page 48- 49 .
9. Hashim Kamali ( 2002 ) ; Sachedina ( 2009) .
10. kant
11. price
12. Non-instrumentalization .
13. Ibidem , Andorno , Roberto (25 June 2015) , Human Dignity and Human Rights , Page 48 .
14. Xunzi
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زمین است ( .دولت ملوکانه  ،سی اچ  ،آی ایکس  ،نقل قول از زنگ  2000 ،؛ صفحه  . ) 309 ،زونزی باور دارد که اگرچه  ،مردم
فطرتا" خوب نیستند  ،آن ها همگی با ظرفیّتی برای خوب شدن  ،متولّد شده اند ( .یک شخص ملوکانه) و آن است که هر فردی
کار ویژه ای را انجام می دهد . 1
تشریح بُعد خطر در مثلت امنیت بشری
الگوی خطر در زبآن های مختلف مانند التین  «،ریزیکارو »  ،هدایت کردن به دور پرتگاه ها ؛ فرانسوی  « ،ریزکارو » ؛ ایتالیایی
 « ،ریزکیو»  ،آن  « ،ریزکو » ؛ اسپانیایی « ،ریزگو»  ،پورت  « ،ریزکو » ؛ آلمانی « ،ریزیکو » و تعدادی متراف دیگر استفاده
می شود مانند  :خطر ؛ مخاطره  ،در خطر بودن ؛ مخاطره  ،خطر ؛ خطر  ،به مخاطره انداختن  ،ضرر  ،ناراحتی ؛ تصادف  ،اتفاق
 ،اتفاق افتادن  ،بخت ؛ برد و باخت  ،قمار بازی کردن ؛ امکان  ،احتمال  ،چیز ممکن ؛ احتکار  ،سفته بازی  ،گمانه زنی ؛ خطاى
تخمینى  ،ابهام  ،نامعلومى  ،تردید  ،شک  ،چیز نامعلوم  ،بالتلکیفى ،عدم حتمیت ؛ مشارکت  ،فعالیت اقتصادى  ،ابتکار ،
سوداگرى  ،تصدى  ،جرات  ،جسارت  ،معامله قمارى  ،اقدام بکار مخاطره آمیز  ،ریسک  ،اقدام یا مبادرت کردن به ؛ ناگهانی ،
غیر مترقبه  ،غیر پیش بینی ؛ ناپایدارى  ،تزلزل ؛ ناپایدارى  ،نااستوارى  ،بى ثباتى ؛ ناامنى  ،نا ای منى  ،تزلزل  ،سستى ؛
خطرناکى ؛ مخاطره امیزى  ،بیم زیان  ،عدم نزاکت ؛ احتمال  ،احتماالت ؛ احتمال کلى دارد ؛ خطر  ،خصم  ،دشمن  ،تهدید
کردن  ،ترساندن ؛ تهدید کردن  ،چیز ى که تهدید کننده است  ،مخاطره  ،تهدیدکردن  ،ارعاب کردن  ،چشم زهره رفتن ؛ ترس
 ،بیم  ،هراس  ،ترسیدن(از)  ،وحشت ؛ مود  ،درنما  ،معدن کاوى کردن  ،دور نما  ،چشم انداز  ،انتظار  ،پیش بینى  ،جنبه ،
منظره  ،امید انجام چیزى  ،اکتشاف کردن  ،مساحى .3 2
از نظر دیکشنری سوم بین المللی وبسترز  ، 4خطر به معنای  - 1 :احتمال تلف شدن  ،زخمی شدن  ،بی فایدگی یا خرابی و
و یرانی است  :اتفاقی  ،محتمل الوقوع  ،خطر  ،به مخاطره افتادن  ،ضرر  ،تهدید و  - 2 ...کسی یا چیزی است که خلق کردن و
پیشنهاد دادن ضرر یا شانس مخالف را می دهد  ،یک عنصر یا فاکتور خطرناک  - 3 ...شانس تلف شدن یا خطر جدّی موضوعی
یا حق بیمه ای که به وسیله پیمانی پوشیده می شود  .درجه ای از احتماالت تلف شدن  ،اندازه خطر  ،یک شخص یا چیز
عادالنه ای به معنای یک خطر ویژه ای و جدّ ی برای بیمه گر ؛ ضرر بیمه ای ناشی از عامل و منشأ (جنگ و فاجعه ) است - 4 .
پیش بینی حداقلی که احتمال تلف شدن و احتمال از دست رفتن را دارد  ( . 5گوو )1961 : 2002 ،6
لونگ من – النگنچیدت  7در سال  ،1995خطر را این چنین تعریف می کند : 8
 - 1احتمالی از نتایج بد یا احتماالتی که برخی چیزها بد و مضر هستند ؛ ناخوشاین دی یا خطری که ممکن است اتفاق بیفتد .
 - 2خطر داشتن و به مخاطره افتادن ؛ تصمیم گرفتن برای انجام دادن چیزی و لو این که شما می دانید احتمال دارد که نتایج
بدی را در پی داشته باشد .
 - 3در خطر بودن  :در وضعیتی قرار گرفتن که احتمال دارد برای شما مضر و خطرناک باشد .
 - 4در خطر افتادن  :در وضعیتی قرار گفتن که از [انجام] چیزی بدی برای شما خطری اتفاق بیفتد .
 - 5به مخاطره افتادن انجام چی زی  :بکار بردن آنچه که فکر می کنید که قصد انجام دادن و گفتنی دارید که احتمال می دهید
نتایج سوئی و بدی برایتان داشته باشد  ،ممکن است مردم را دلخور و اذیّت نماید . ...

1. bidem , Andorno , Roberto (25 June 2015) , Human Dignity and Human Rights , Page 48 .
)’2 . For the term ‘risk’ (Lat.: ‘risicare’ navigate around cliffs; Fr.: ‘risque’; It.: ‘risico, risco’; Sp.: ‘riesgo’; Port.: risco’; Ger.: ‘Risiko
many synonyms are used: danger, peril, jeopardy, hazard; chance, gamble, possibility, speculation, uncertainty, venture; unpredictability,
precariousness, instability, insecurity, perilousness, riskiness, probability, likelihood, threat, menace, fear, prospect.
3 . Brauch , Hans Günter , Concepts of Security Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks .
4 . Webster’s Third International Dictionary .
5 . Ibidem , Brauch , Hans Günter , Concepts of Security Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks, Page 79 .
6 . Gove (2002:1961) .
7 . Langenscheidt- Longman ( 1995) .
8 . Ibidem , Brauch , Hans Günter , Concepts of Security Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks, Page 79 .
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 - 6ایجاد خطر کردن  :اگر شما چیزی را انجام دهید  ،خودت دچار خطر می گردید  ،خودت آن را انجام می دهید و لو این که ،
احتمال خطرات را درک کنید و به آن ها درباره ی خطر هشدار داده باشند .
 - 7علت خطرات  :چیزی یا کسی که احتماال" عامل ضرر و خطر است و . ...
 - 8بیمه تجارت  :یک شخص یا تجارت عادالنه ای بر اساس خطر برای آن هایی که به آن ها بیمه ای می دهید یا قرضی(وامی)
از آن ها می گیری  ،درگیر می کند ( .لونگ من – النگنچیدت )1995 ،
راهنمای آکسفورد به زبان انگلیسی به طور خالصه[ خطر ] را ت عریف می کند  :احتمال مالقات خطر یا رنج بردن از ضرر و
خسارت  ،فرد یا چیزی که منشأیی از خطر را نمایش می دهد ( . 1ویینیر  /هاکینز )1985 ،2
در کنار این همه معنا از این الگوی [ خطر]  ،در انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی معاصر  ،مفهوم خطر در نظام های دانش سیاسی
و ط بیعی  ،به معنای مفهومی است که به طور گسترده توسط سیاستمداران برای قضاوت کردن اهداف و برنامه های ویژه سیاسی
بکار می رود . 3
تشریح مؤلفه امنیت و برآوردها و تحلیل های وابسته به آن
بر اساس [گفته] گیدز  ،) 44 ،1377(4امنیت وضعیتی است که می تواند یک تهدید خاص یا کاهش آن را بررسی می کند .امنیت
تجربی (عملی) بستگی به خطر و توازن قابلیت اطمینانی آن دارد  .به نظرم  ،خطر و امنیت دو روی یک سکّه هستند ؛ همین
طور  ،آیا خطر از بین می رود (مرده می شود) هنگامی که امنیت وجود دارد و بر عکس ! امنیت آشفتگی و غیر آشکار است ،
وقتی که ما به خطر بچسبیم (چنگ بزنیم)  .علیرغم این که احساس امنیت  ،فرضیه ای روانی – سیاسی است که ابعاد
گوناگونی دارد  .نتایج این احساس  ،در تجربه مستقیم و غیر مستقیم فردی است که از واقعه ای است که در اطرافمان می باشد
و تجربه مردم گوناگون  ،متفاوت از همدیگر ه ستند  .کاربرد منابع برای احساس امنیت  ،برای افراد و گروه متفاوت از همدیگر
می باشند  .بنابراین  ،احساس امنیت وابسته به عناصر و فاکتورهایی از جامعه دارد  .گرچه  ،ممکن است که احساس امنیت
واقعی و غیر واقعی باشد  .از سوی دیگر  ،ساختاری همانند و مؤلفه ای ضروری ا ست (مانند مؤلفه ی سیاست و قضاوت ) .گاهی
اوقات ممکن است که امنیت باالی جامعه را نشان دهد  .امّا اندیشه های مردمی از فضای سیاسی یا اطالعاتشان در مورد دیگران
برای ناامنی و پریشانی ذهنی آن ها است و برعکس  .گاهی اوقات  ،این احساس امنیت  ،فرآیندی سیاسی و روانشنا سی است که
به تنهایی نمی تواند بر افراد  ،اعمال نفوذ بیشتری نسبت به مردمی که در جامعه هستند مبنی بر عالقه به نیازمندی هایشان ،
خواستها و توانایی ذهنی و فردی که سهم اساسی دارند  ،داشته باشد  ،آن ساخته می گردد یا بی بهره می گردد . 5
امنیت داشتن منجر به افکار احساس امنیت  ،مراقبت های مثبت (ایده آل)  ،هیجان مثبت و احساس تعلق  ،همین طور انتظاری
که از آن به عنوان یک دستگاه پشتیبانی می کند و نشان می دهد که اثرات تفسیرهای نظری قبلی آن درست است (.6بالدوین ،
2007؛ میکیوالینسر و شاوور 2007 ،؛ سیلورمن )7 1982 ،
در سال  ، 1939هنگامی که پایان نامه ام را طراحی کردم با توجه به تأکید پروفسور ادوارد ای بوت  ، 8کلمه امنیت از کلمه التین
(سین کیورا  ) 9که آن بدون مراقبت  - 10یا اگر مایلید بدون اذیّت کردن  ،بدون اضطراب و نگرانی  ،11بدون ترس  1یا بنابراین ،

1 . Ibidem , Brauch , Hans Günter , Concepts of Security Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks, Page 79 .
2 . Weiner / Hawkins ( 1985) .
3 . Ibidem , Brauch , Hans Günter , Concepts of Security Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks, Page 79 .
)4 . Giddens ) 44:1377
5 . M aryam Pourkasmaei , Rouhollah Fallahi Gilan, Shamsodin Nikmanesh and M ohammadnabi Aghataghi ( 2013) , Family structure
and sense of security ,(The sample, Zanjan province).
6 . B. Carnelley , Katherine ( June 2010) , University of Southampton, UK, C. Rowe , Angela University of Bristol , UK , Priming a
sense of security: What goes through people’s minds?.
7 . Baldwin ( 2007); M ikulincer & Shaver( 2007 b) ; Silverman et al.( 1982) .
8 . Professor Edward A . Bott .
9 . Sine Cura
10. Without Care .
11. Without Anxiety .
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آزادی از ناامنی  2است  .این تعریف اشاره دارد که امنیت  ،یک حس و احساس است  .بالتز  3عنوان می دارد که درک امنیتی ،4
همانند احساس است  .برای او تمایز ایجاد کردن بین امنیت و سالمتی  5به طور واقعی آزاد بودن از ضرر و خسارت  6یا خطر است
و امنیت یک احساس درونی از ایمنی است که یک فرد به طور واقعی دارد یا ندارد را تعریف می کند . 7
امنیت به طور فزاینده ای همه شرایط را در بر می گیرد که مردم و جوامع در آزادی  ،صلح و امنیت (سالمتی) مشارکت کامل
دولت ها در کشورهایشان  ،لذت بردن از حفظ و صیانت از حقوق اصلی (بنیادیشان)  ،دسترسی داشتن به منابع و نیازهای
اساسی و سکونت در محیطی که برای سالمتی و رفاه شان زیان بخش نباشد .8
امنیت  ،برآورد کردن  9است  .این چیزی است که در مورد آن به طور گسترده نوشته ام و یک مفهوم مهمی  ،برای درک
روانشناسی امنیتی است  .هیچ چیزی به عنوان امنیت مطلق وجود ندارد و هر فایده ای در امنیت  ،همیشه شامل تعدادی از
انواع [موارد] برآوردها است  .هرگونه افزایش امنیت  ،همیشه سبب نوعی تجارت می شود . 10
شکل شماره (  - ) 4چشم انداز مدل های کشمکشی از نظر ریاضی و محاسبه مؤلفه ی امنیت

همان طوری که در مدل چشم انداز برآورد و محاسبه مؤلفه های امنیتی در شکل فوق نشان داده شد  ،امنیت به معنی برآورد
کردن است و به لحاظ چند بَ عدی بودن آن و متأثر بودن از متغیرهای گوناگون زیست محیطی  ،اقتصادی  ،اجتماعی  ،سیاسی ،
فرهنگی  ،روانی  ،امنیتی و  ، ...بایستی با برآوردهای منطقی و نوین علمی و آگاهی از میزان توانایی ها و ضعف های این گونه
متغیرها  ،فضا را به سمت ایجاد طرح های دامنه دار  ،پویا و پایدار امنیتی برای ایجاد سالمت اجتماعی و فراگیر نمودن فضای

1. Without Fear .
2. Freedom From Insecurity .
3. Blats
4. Thought Of Security .
5. Safe
6. Harm
7. M . D Salter Ains Worth , Security And Attachment .
8. Ibidem , Karim Hussein, Donata Gnisci and Julia Wanjiru )December 2004( , Security And Human Security : Anoverview Of
Concepts And Initiatives , What Implications For West Africa?, Page 14 .
9. Trade – Off
10. Schneier , Bruce , Psychology Of Security , page 51 .
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احساس امنیت جامعه بشری به پیش برد  .مدل فوق  ،این را اثبات می نماید که برای رسیدن به پایداری در مؤلفه های امنیتی ،
باید نگاهی همه جانبه به علوم مختلف در فرآیند بهینه سازی مدل امنیتی داشته باشیم تا بتوان بهره برداری از این گونه مدل
ها و چشم اندازهای امنیتی را متناسب با شرایط و وضعیت های پیچیده ی امنیتی در طول زمان و مکان  ،فراهم کرد و از این
طریق  ،راه های رسیدن به تصمیم گیری منطقی  ،عزت نفس  ،منزلت اجتماعی و رفاه افراد و  ...را در درازمدت و کوتاه مدت
کشف نمود و پایداری و ثبات را در مقوله احساس امنیت نهادینه کرد  .لذا یکی از ویژگی های مدل الگوی اسالمی ایرانی

–

پیشرفت  ،داشتن تحلیل های منطقی  ،علمی و جامع پژوهشی در تمام زیرساخت های بنیادین به ویژه در حوزه امنیتی می
باشد تا بتوان با غلبه کردن بر عوامل اختالل کننده در حوزه امنیت و پایداری در فرآ یند تحقق عملی آن جامعه هدف را در مدل
الگوی اسالمی ایرانی

–

پیشرفت اقناع کرد که اعضای مختلف تأثیرگذار بر مدل مربوطه با انسجام  ،وحدت رویه و همپوشانی

کارکردهای سه عامل اساسی در امنیت پایدار مانند محیط  ،اجتماع و اقتصاد  ،فرآیند احساس امنیت و سالمت اجتماعی را در
مدل الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت تأمین می نمایند و تاب آوری و مقاومت مدل الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت با داشتن
نگاه همه جانبه امنیتی به تمامی ع وامل دخیل در مؤلفه ی زیربنایی امنیت و رسیدن به امنیت پایدار و توسعه پایدار  ،می تواند
زمینه ظهور مدل الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت را به عنوان مدلی نو ،غیروابسته و با داشتن اهداف مترقی را برای جامعه هدف
آن در سطح ملی  ،منطقه ای و بین المللی ترسیم کرد .
برای پیشرفت عملکرد امنیتی  ،اقدام منسجم در  3حوزه ضروری می باشد  :اشکال تکنیکی  ، 1مدیریت امنیتی  2و فاکتورهای
انسانی و سازمانی  .3آن بتدریج به وسیله برهم کنش های (عکس العمل های ) مردمی فراموش می گردد و ادامه پیدا می کند تا
ظاهر گردد .4
امنیت  :تضمینی است از خودخواهی  5جامعه ی مدنی است ( . 6مارکس  ،16 :1964 ، 7صفحه )491
ما امنیت را به عنوان یک وضعیتی که در آن خطرات و شرایط می توانند اسباب فیزیکی  ،روانشناسی یا خطر مواد وجود دارد ،
کنترل می نماییم  ،به اندازه ای که سالمتی و رفاه افراد و جامعه را حفظ و باقی نگه دارد ( .رومر )1998 ، 8
بچّه ها  ،همانند بزرگساالن  ،نگران امنیت اقتصادی  ،امنیت سالمتی و امنیت محیطی هستند  .مهمترین آن ها  ،امنیت
فردیشان است  .امنیت بشری  ،یکپارچگی امنیتی از توسعه انسانی را تشریح می نماید و می تواند به همبستگی اصلی برای رفاه
بشری [ تبدی ل] گردد که درهایی را به شناخت امنیتی از پایین به باال باز می نماید ( .آلکایر  . ) 2003 ،9امنیت بشری به طور
کلّی  ،به معنی آزادی از ترس و آزادی از نیاز و خواسته است  .موارد امنیت بشری عبارتند از  :اقتصاد  ،غذا  ،سالمتی  ،محیطی ،
فردی  ،اجتماعی و سیاسی است . 10
در جوامعی که آزادی بیان وجود دارد  ،با اقلیّت ها مدارا می شود  ،تکثرگرائی به جای تک صدایی حاکم است  ،اقتصاد شکوفا
وجود دارد  ،مردم شادتر زندگی می کنند و رضایت از زندگی وجود دارد .11

1. technical aspects .
2. safety management .
3. human and organisational factors.
4. Ibidem , Ivan Boissières, François Daniellou et Jesús Villena , Safety Culture From Understanding To Action Publication Coordinated
By Denis Besnard , Page 17 .
5. Egoism
6. Goldstein M . Daniel , Toard A Critical Anthropology Of Security .
7. M arx )1967 : 16 , 491 ( .
8. Romer ( 1998) .
9. Alkire (2003) .
10. Ibidem , Imanian , Sara (December 2014) , Children’s Sense of Security in Social Spaces: A Case Study of M iddle-Class Children in
Iran , Page 7 .

 ) 11نابدل  ،یونس ( ، )1393فرهنگ شادی – خودیاری و آموزش همگانی  ،آموزش همگانی روانشناسی و خودیاری  ،نشر ارجمند .
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مدیران امنیتی با چالش هایی از سیاست های اجرایی و فرمول بندی که وضعیت ها ی مطلوب سیستم امنیتی را انتقال می
دهند  ،مواجه هستند .برای مثال  ،توازن تقدم سازی از قابلیت اعتماد  ،انسجام و یکپارچگی و قابلیت دسترسی  – 1درون بودجه
(پولی و غیره )  .مدیران امنیتی در تمامی انواع سازمآن ها  ،بایستی به صورت معمولی سیاست ها و تکنولوژی هایی را انتخاب
نمایند که از سیستم زیر ساخت های حیاتی  -تجارتی آن ها صیانت و حفاظت نماید  .این انتخاب ها  ،هردو به وسیله شرایط
اقتصادی و نظم بخشی محدود می گردد و به طور ضروری  ،مدیران بایستی اقدام به برآورد های بین امنیت و محدودیت های
عملیاتی نمایند  .وقتی که با تحلیل این برآوردها  ،مواجه می گردند .این برآوردهای مدیریت امنیتی  ،هم اکنون محدودیت
های بسیار زیاد ابزاری برای آن ها (مدیران) در سیستم تصمیم گیری دارند  .مدیران بایستی به قضاوت های خودشان متکّی
باشند  ،هنگامی که شانس های اجرایی را انتخاب می نمایند  .ضرورتا"  ،با این رویکرد به سمت تصمیم گیری ضعیف حرکت
نمی کنند . 2
پس اگر مدیران امنیتی دارای مدل و چشم اندازهای ی به شرح شکل زیر در خصوص مدیریت فرآیند شکل گیری مؤلفه های
امنیتی (قبل حادثه  ،حین حادثه و بعد از حادثه ) در مدل الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت داشته باشند و ارزیابی تحلیلی
منطقی با تعیین سنجه های علمی مطلوب در فرآیند شکل گیری امنیتی با اثر گذاری متغیرهای مختلف محیطی بر آن و
بررسی تمامی جوانب به سمت تکامل یافتن در محیط اجرایی آن در مدل الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت داشته باشند  ،می
توان ادعا کرد که مدیران امنیتی در طراحی مدل استراتژیکی امنیتی در قالب و چارچوب مدل الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت ،
حرکت پیش رونده فعالی داشته اند و می توانند امنیت کشور را دردرازمدت در این مدل پیش بینی نمایند و از این طریق به
توسعه و پایداری امنیتی در محیط اجتماعی و سالمتی آن در مواجهه با تهدیدات  ،خطرات و  ...جامه عمل بپوشانند و جامعه
هدف رادر مدل الگوی اسالمی ایرانی

–

پیشرفت  ،در مواجهه و رویارویی با عوامل اختالل کننده مختلف در تنش ها  ،کشمکش

ها و چانه زنی های پیش رو در آینده بیمه نمایند .
شکل شماره ( - ) 5فرآیند تحل یلی مدیریت امنیتی

تشریح مؤلفه امنیت بشری

1. confidentiality, integrity, and availability .
2. Caulfield , Tristan , Pym , David and Williams , Julian , Business School University of Durham Department of Computer Science
University College London , Compositional Security M odelling ,Structure, Economics, and Behaviour .
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کمیسیون امنیت بشری  ،1پیشنهاد کرد که امنیت بشری یعنی « صیانت از هسته ی مرکزی تمامی انسان هاست  ».زندگی
کردن به روش هایی که آزادی های انسانی و کامروایی بشری  2ارتقاء یابند ( .3اوگاتا و سین )2003 ، 4
مفهوم امنیت بشری به بُعد منفی حاصل از کشمکش و درگیری شدید محدود نمی شود  .امّا شامل حفاظت از فرصت ها برای
مردم است که آرزوها و نیرومندیشان را بسازند ( .هاک )1999 ، 5
امنیت بشری  :عبارت است از حفاظت از هسته حیاتی زندگی انسآن ها  ،به شیوه هایی که آزادی و تکامل انسانی را ارتقاء بخشد
 .امنیت بشری به معنای حفاظت کردن از آزادی های بنیادین و آرزوهایی است که برای زندگی نیاز هستند  .امنیت بشری به
معنای حفاظت مردمی از تهدیدات و وضعیت های حساس و فراگیری ( گسترده ) است  .امنیت بشری به معنای استفاده از
فرآیندی است که آرزوها و تقوی ت های مردمی را می سازد .
امنیت بشری به معنای خلق کردن نظام های سیاسی  ،اجتماعی  ،محیطی  ،اقتصادی  ،نظامی و فرهنگی که همگی به انسان ها
[ امکان می دهند ] که حص ارهایی برای بقاء  ،دوران زندگی و شوکت بسازند ( .کمیسیون امنیت بشری ) 4 :2004 ،
امنیت بشری به معنای حفاظت از آزادی حیاتی است  .آ ن به معنای حفاظت کردن مردم از تهدیدات و وضعیت های فراگیر و
حساس است  .ساختن آ رزوها و تقویت هایشان است  .آن هم چنین به معنای ایجاد نظام هایی است که حصارهایی برای
ماندگاری مردمی (طول عمرو بقاء)  ،شوکت و زندگی کردن می دهد  .امنیت بشری پیوندهایی از انواع مختلف آزادی است .
آزادی از خواسته و نیاز  ،آزادی از ترس  ،آزادی از اقدام کردن روی خود فرد و خاطرش است . 6
امنیت بشری عبارت است از آزادی از نیاز و وخواسته  ، 7آزادی از ترس  ،8آزادی از اثر خطر و به خطر افتادن 9و آزادی برای
کرامت زندگی .11 10
اوباچی کیزو ( 12وزیر پیشین دولت ژاپن در سال  ، ) 1998امنیت بشری را [این چنین] بیان می کند  :کلمه ای است کلیدی که
به طور جامعی همه خطراتی (تهدیدات) که بقاء  ،زندگی روزانه و شوکت و منزلت بشری را تهدید می کند و تأثیرات برای
مواجهه شدن با این تهدیدات را استحکام می بخشد .13
امروز  ،مردم ما و جهان ما با چالش ها و تهدیداتی با مقیاس های گوناگونی که هرگز قبال"دیده نشدند [ ،مانند] تغییرات آب و
هوایی تا آشوب و ناآرامی های شهری  ،بیماری های غیر واگیردار ،تجزیه طلبی  ،ظلم  ،افسردگی  ،فقر  ،تروریسم و تهدیدات

14

ناشی از جنگ مواجهه است  .این ها مشکالت منحصر به یک فردی برای یک گروه سنی  ،جغرافیا  ،نظام اعتقادی یا وضعیت
های سیاسی نیستند  ،این ها مشکالت جهانی هستند  .همه ی ماها  ،دوستانمان  ،همسایه هایمان  ،خانواده هایمان و بچه
هایمان با آن ها مواجه هستند  .بدون تغییر اثربخش و فوری  ،نسل هایی که می آیند (در آینده) از جهان لذّت نمی برند .

1. The Commision On Human Security( 2004 : 4) .
2. Human Fullfilment .
3. Ibidem, Wills , Eduardo , Feeling Safe And Subjective Well- bing , Los Andes University (Colombia), School Of M anangment ,
University Delos Angles , Bogofa , DC , Colombia , Page 3
4. Ogata & Sen (2003) .
5. Haq )1999( .
6. Karim Hussein, Donata Gnisci and Julia Wanjiru )December 2004( , Security And Human Security: Anoverview Of Concepts And
Initiatives , What Implications For West Africa?.
7. Freedom Of Wants .
8. Freedom Of Fear .
9. Freedom From Hazard Impact .
10. Freedom To Live In Dignity .
11. Hans Gunter Brauch , Concepts Of Security Threats ,Challenges , Vulnerabilities And Risk .
12. Obuchi Keizo )1998( , former Prime M inister of Japan .
13. Ibidem , Karim Hussein, Donata Gnisci and Julia Wanjiru )December 2004(,Security And Human Security: Anoverview Of
Concepts And Initiatives , What Implications For West Africa?, Page 12 .
14. climate change to civil unrest, non-communicable diseases, isolation, oppression, poverty, terrorism and the threat of nuclear war.
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همانند آنچه که ما انجام داده ایم  .دنیایی که آن ها (فرزندانمان) در آن زندگی خواهند کرد  ،یک دنیایی کوچک تر از مال
ماست  .این نه تنها  ،منصفانه نیست  ،بلکه غیر قابل قبول  ...و قابل پیشگیری هستند . 1
امنیت بشری به معنی آزادگی از تأثیر به خطر افتادن است  ،وقتی که مردم در معرض آسیب پذیری از راه های گوناگون [
مانند] فاجعه ها و خطرات محیطی هستند (سیل ها  ، ) 2ریزش کوه ها  ، 3حرکت زمین و خشکسالی  4و دیگر تهدیدات اجتماعی
مانند فقر  ،چالش ها (ناامنی غذایی) ،آسیب پذیری ها و خطرات (سکونت  ،وضعیت غذایی و نواحی ساحلی ) در آسیب پذیری
باال .
شکل شماره ( - ) 6مدل آبشاری امنیت محیطی النیسی و رمزی 2014

* منبع  :شکل مدل طراحی استراتژیکی امنیت ملّی دانشکده جنگ ارتش ایاالت متحده آمریکا .

امنیت فرهنگی  ، 5مجموعه از آداب و رسوم (روش های انجام دادن) و یگ گرایش (روش های فکری) که به طور گسترده به
وسیله اعضای سازمان تقسیم می گردند  ،هنگامی که آن می آید تا مهمترین خطرات معناداری را کنترل نماید که با فعالیت
هایش همکاری دارد .6

1. Tafisa M ission 2030 (November 16 Th 2017), For A Better World Through Sport For All Adopted By The Tafisa General Assembly
In Seoul , Korea, On.
2. Floods
3. Land Slides
4. Drought
5. safety culture .
6. Ivan Boissières, François Daniellou et Jesús Villena , Safety Culture From Understanding To Action Publication Coordinated By
Denis Besnard .
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شکل شماره ( - ) 7فرآیند مدل امنیت فرهنگی

تنزیه و تحلیل یافته ها و نتینه گیری
با توجه به بررسی مثلت امنیت و سه مؤلفه ی خطر ،شأن و منزلت بشری و خواسته و نیاز بشری و بررسی تحلیلی احساس
امنیت در مدل الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت  ،می توان به نتایج ذیل الذکر دست پیدا کرد :
 )1مدل الگوی ا سالمی ایرانی – پیشرفت  ،باید  17اهداف توسعه پایدار سازمان ملل در سال  ،2017را مورد توجّه جدی قرار
دهد و با بررسی ضعف ها  ،کاستی ها  ،تهدید های حاصل از اهداف مربوطه و ارائه ی راه حل های منطقی و عملی  ،میزان تاب
آوری  ،استحکام و ضریب کشسانی آن را در مقابل فش ارهای ناشی از ضعف ها و تهدیدهای متصوره ارتقاء بخشد و بر پایداری و
سازگاری مدل مربوطه در پاسخ به نیازمندی های جامعه هدف آن در آینده جامه عمل بپوشاند.
 )2برای این که مدل الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت  ،بتواند به پایداری الزم در توسعه پایدار  ،امنیت پایدار  ،احساس امنیت و
در نهایت به سالمت اجتماعی تکامل پیدا نماید  ،راهی جز بهره گیری از ظرفیت های بالقوّه و بالفعل منابع فکری  ،ذهنی و
انعطاف پذیری جامعه انسانی مورد هدف خود ندارد  .زیرا بدون در نظر گرفتن و یا کم توجهی به این عنصر زیربنایی  ،در چالش
های فراروی خود در آینده دچار سردرگمی می گردد که در این راتباط « یکی از مهم ترین چالش های مدیران عصر حاضر ،عدم
استفاده کافی از منابع فکری ،توان ذهنی و ظرفیت های بالقوه و انعطاف پذیری منابع انسانی موجود است .در اغلب سازمان ها از
توانایی های کارکنان استفاده بهینه نمیشود و مدیران قادر نیستند ظرفیت بالقوه آن ها را به کار گیرند به عبارت دیگر افراد توان
بروز خالقیت ،ابتکار و انعطافپذیری بیشتر را دارند ».1
 ) 3مقوله احساس امنیت در مدل الگوی اسالمی ایرانی

–

پیشرفت  ،منجر به ثبات شغلی و ارتقای منزلت و کرامت انسانی می

گردد که در این ارتباط امام صادق (ع) می فرمایند  « :هرکس عزّت و آقایی بدون تبار  ،و بی نیازی بدون ثروت  ،و بدون قدرت
(سلطنت) می خواهد  ،باید خود را از خواری نافرمانی خدا  ،به عزّت پیروی از او بکشاند  » .2و« ام  .دی سالتر اینزورث » می
گوید  « :مهمترین چیز در زندگی  ،شأن و منزلت است  .هر فردی می تواند با داشتن مهارت و شغل مناسب  ،شأن و منزلت
خود را حفظ نماید و در غیاب شغل های نجیب  ،فرد به آسانی می تواند بزرگی و کرامت خود را از دست بدهد  » .3و ابوشی

 ) 1گرجی ،محمد باقر .)1388( .ارزیابی تأثیر توانمندسازی بر عملکرد کارکنان .فصلنامه مدیریت.38 - 39 :)17(7 .
 ) 2الخصال  ،صفحه  ،169ح  222؛ منتخب میزان الحکمه  ،صفحه . 832
3. Ainsorth , M .D. Salter, Security And Attachment
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کیزو وزیر پیشین دولت ژاپن در سال  ،1998عنوان می دارد که «عمیق ترین آرزو یم این است که بشریت قادر باشد که
زندگیش را به سمت خالقیت هدایت نماید  ،بدون این که بقاء اش مورد تهدید قرار گیرد یا منزلتش آسیب ببیند  ».1در جایی
دیگر عنوان می دارد که « نگرانی امنیت بشری از [وجود] سالح ها  ،نیست ؛ آن نگرانی از زندگی و کرامت انسانی است ( » .2
یو ان دی پی )1994 ، 3
 )4با پایداری احساس امنیت در مدل الگوی اسالمی ایرانی

–

پیشرفت  ،ثبات و پایداری در امنیت بشری ،امنیت اقتصادی ،

امنیت غذایی  ،امنیت فرهنگی  ،امنیت سیاسی و امنیت اعتقادی و  ...برای آحاد جامعه هدف فراهم می گردد و با پایداری
سالمت اجتماعی در جامعه بشری مورد هدف در الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت  ،پایداری و ثبات در مؤلفه های گوناگون
امنیتی  ،توسعه ارتباطات و تعامالت و سیاست گذاری ها در مناسبات پیچ یده ملّی ،منطقه ای و بین المللی میسر می گردد و از
این طریق می توان از میزان نفوذ و تأثیر پذیری ظرفیت های خود نهایت بهره برداری را کرد و بر سیاست های مختلف در
چالش های آینده تأثیر گذاشت  .لذا با دا شتن احساس امنیت  ،ظرفیت بهره برداری از تعامالت و ارتباطات فرا منطقه ای وجود
دارد و می توان به جواب سؤال مطرح شده در بیان مسئله پاسخ داد .
 )5با پایداری الزم در مقوله احساس امنیت در مدل الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت  ،میزان مشارکت ها  ،تعامالت  ،تحرکات ،
هیجانات  ،انگیزه ها  ،توانایی ها  ،کار گروهی و اندیشه گروهی در شتاب بخشیدن به عملکرد کاری مدل بومی و غیر عاریتی
مضاعف گردیده و این وضعیت اسباب صدور گفتمان فرهنگی  ،اقتصادی  ،سیاسی  ،امنیتی و  ...در مدل الگوی اسالمی ایرانی

–

پیشرفت را در مناسبات مختلف منطقه ای و فرا منطقه ای با شتاب فزاینده ای به پیش می برد .
 )6در مدل الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت  ،یکی مقوله های اصلی در فرآیند هدایت و رهبری آن  ،داشتن رهبری دینی است
که در فراز و نشیب های مسیر پیش روی مدل مربوطه  ،نوع نگاه جامعه هدف آن را نسبت به آینده ی مدل مربوطه با ماهیت
دینی و اسالمی  ،امیدوار می سازد و این رهبری بر تحقق احساس امنیت و پویایی آن کمک شایانی می نماید و این سبک از
مدیریت را « مدیریت فَرَمند  »4یعنی فرآیند اثر گذاشتن بر فعالیت گروهی به منظور نیل به اهداف مورد نظر می گویند ( .5باس
)1981 ،
 )7مدل الگوی اسالمی ایرانی

–

6

پیشرفت  ،به علت داشتن منابع قدرتی فراوان ژئوپلیتیکی مانند شاخصه های ژئوپلیتیکی

همیشگی و ناپیوسته  ،مانند (موقعیت جغرافیایی  ،وجود دریای خزر در شمال کشور  ،وجود سواحل طوالنی و راهبردی خلیج
فارس و دسترسی به آب های آزاد  ،تسلّ ط کامل بر سواحل شمالی خلیج فارس در حدود 2000کیلومتر  ،وجود تنگه ژئوپلیتیکی
و استراتژیکی هرمز  ،وجود سوخت های فسیلی و مخازن عظیم نفت و گاز در خلیج فارس و دریای خزر  ، ،وجود یکنواختی و
همگنی اخالقیات و مذهب تشیع  ،وجود شکل هندسی خاص و گستردگی حوزه سرزمینی و داشتن عمق استراتژیکی مناسب ،
وجود دامنه رشته کوه های طویل و عریض البرز و زاگرس در نیمه شمالی  ،مرکزی و جنوبی  ،جمعیت مناسب  ،انسجام و
وحدت رویه درونی  ،نیروهای مسلح مقتدر و دارای تجهیزات نظامی پیشرفته و  ...سراسر مملو از امید و احساس امنیت می باشد
و این موضوع میزان تاب آوری و مقاومت جامعه هدف خود را در مدل الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت به لحاظ برخورداری از
موقعیت خاص ژئوپلیتیکی و ژئو استراتژیکی وابسته و وجود حدود  15کشور همسایه و ،...به طرز فزاینده ای شتاب می بخشد و
تأثیرگذاری و نفوذ گفتمان سازی مدل الگوی اسالمی ایرانی  -پیشرفت را در مناسبات و تعامالت پیچیده ملّی  ،منطقه ای و

1. Karim Hussein, Donata Gnisci and Julia , Wanjiru )December 2004) , Security And Human Security:An Overview Of Concepts And
Initiatives What Implications For West Africa?.
2 Ibidem , Karim Hussein, Donata Gnisci and Julia Wanjiru ) December 2004) , Security And Human Security:An Overview Of
Concepts And Initiatives What Implications For West Africa?.
3 ) UNDP, 1994 .
4 ) charismatic leadership

 ) 5ساعتچ ی  ،محمود  ،روانشناسی کار (کاربرد روانشناسی در کار ،سازمان و مدیریت)  ،پاییز .1391 ،
6 ) Bass
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جهانی در توسعه بخشی به عمق تفکر استراتژیکی مناسب دو چندان نماید و از این طریق می توان به سؤال مطرح شده در بیان
مسئله جواب داد .
 )8با تحقق احساس امنیت و تأثیر بر سالمت اجتماعی جامعه هدف در مدل الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت  ،میزان سرسختی
روانشناختی به عنوان منبع تاب آوری مهم فردی که یک ویژگی شخصیتی است در رویارویی با حوادث فشارزای زندگی به
عنوان منبع مقاومت و سپر محافظ عمل می کند  ،و افراد سرسخت با وجود پیش آمدهای ناگوار به رویارویی موفق و کارآمد در
برابر تنش ها امیدوارند  ،از توانایی یافتن معنی در تجارب آشفته ساز برخوردارند و به نقش خود به عنوان فرد ارزنده و مهم باور
دارند  .از سوی دیگر ،سرسختی روانشناختی باعث می شود تا افراد موقعیت های ناگوار را بیشتر مشکل آفرین ارزیابی کنند تا
تهدیدکننده  .همچنین حس تعهد بیشتری نسبت به کار خود داشته باشند  ،حس کنترل بیشتری در زندگی تجربه کنند و
1

عوامل تنش زا را به عنوان فرصت های بالقوّه برای تغییر ببینند .ازای ن رو سرسختی روانشناختی با امید ارتباط تنگاتنگی دارد .
بنابراین به تأسی از این فضا  ،مدل الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت از کرامت و منزلت و شوکت انسانی در مواجهه با هر گونه
عامل اختالل کننده ای شخصیتی و هویتی ،صیانت و نگه داری می نماید .
 )9با حاکمیت احساس امنیت در مدل الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت  ،خستگی روحی و روانی افراد در جامعه که منجر به
کاهش مقاومت جسمی و روحی ناشی از استرس  ،کاهش رغبت در انجام امورات روزانه در جامعه انسانی مورد هدف خود می
گردد  ،روندی صعودی پیدا می نماید و از این طریق ،هیجانات و انگیز ه های درونی افراد تحریک می گردد و میزان کارآیی ها و
مشارکت گروهی در روند توسعه ای و پیشرفت آحاد جامعه هدف در بهره گیری از مزایای زندگی مطلوب و در حدّ شأن و منزلت
جامعه هدف در مدل الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت فراهم می گردد و به این طریق امید به زندگی از طریق برقراری احساس
امنیت در مدل مربوطه  ،دو چندان می گردد .
 ) 10با تحقق احساس امنیت و تأمین سالمت اجتماعی در مدل الگوی اسالمی ایرانی

–

پیشرفت  ،مؤلفه های بنیادین سالمت

اجتماعی مانند سهم داشت اجتماعی (ارزش اجتماعی که فرد دارد)  ،شکوفایی اجتماعی (درک افراد جامعه از ارزش اجتماعی )
 ،پذیرش اجتماعی ( درک فرد از خصوصیات و صفات افراد جامعه)  ،پیوستگی اجتماعی (اعتقاد به این که اجتماع قابل فهم ،
منطقی و قابل پذیرش است ) و یکپارچگی اجتماعی (ارزیابی افراد از کیفیّت روابطشان با جامعه ) در بطن جامعه هدف در مدل
الگوی ا سالمی ایرانی  -پیشرفت نمود عینی می یابند و به تکامل می رسند و از این طریق  ،میزان سازش پذیری افراد در انجام
کارها افزایش پیدا می نماید و روحیه گذشت و بخشندگی  ،مهربانی  ،همدلی و وحدت رویه که از خصایص ذاتی مدل مربوطه
هستند در جامعه هدف فزونی می یابد و فرآیند انعطاف پذیری مدیریت زمان در تسریع انجام کارها و بهبود و بهره روری
عملکرد فعالیت های روزانه افراد در جامعه تسهیل می گردد و افراد بدون خسارت وارد کردن به همدیگر  ،پیش زمینه های
تحقق اهداف آرمانی و رسیدن به ارزش ها و منزلت های اجتماعی را کسب می نمایند .
 )11در مدل الگوی اسالمی ایرانی

–

پیشرفت  ،حاکمان  ،کارگزاران  ،متولیان کار و سرمایه  ،مدیران دولتی  ،بایستی به سمت

فعالیت های گروهی و مشارکت جمعی در انجام کارهای وابسته حرکت نمایند تا از این طریق به هدف های پایدار و جامع تری
دست پیدا نمایند  ،زیرا رفتارهای اجتماعی جامعه هدف  ،پیچیده تر از آن است که بتوان با نگاهی تک بُعدی به آن پرداخته
شود  .بنابراین حرکت در چارچوب فعالیت های گروهی  ،اسباب تصمیم گیری های منطقی و هدفمند و رافع موانع موجود در
مسیر تحقق فرآیند احساس امنیت را در مدل الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت شتاب می بخشد .

 ) 2فوالدی ،نگار  ،شهیدی  ،عنایت اله  ،نقش ویژگیهای شخصیتی و امید به زندگی در پیش بینی سرسختی روانشناختی در بین دانشجویان با توجه به جنسیت ،
دوفصلنامه علمی – پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت )دانشور رفتار( ،دوره  ،15شماره  ،1پیاپی  ، 28بهار و تابستان . 1396
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پیشرفت در کیفیت بخشی به روند تحقق احساس امنیت الزم در

تمامی امورات وابسته و رسیدن به سالمت اجتماعی آن  ،گرایش کارگزاران  ،متولیان و مدیران و جامعه هدف آن در مدل
الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت به انجام کارهای گروهی و اندیشه گروهی  1به فارغ از کارهای فردی و رفع موانع کارهای گروهی
است که در شکل زیر ترسیم گردیده است.

ترسیم ( :نگارنده)

نتینه گیری
با تحقق احساس امنیت در جامعه هدف در مدل الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت  ،سالم ت روحی و جسمی افراد جامعه تأمین
می گردد و افراد جامعه به سمت مسئولیت پذیری  ،تعهد کاری  ،خودباوری  ،اعتماد به نفس  ،مشارکت گروهی  ،اندیشه گروهی
 ،وحدت رویه در اتخاذ تصمیم گیری های اصولی و منطقی در باال بردن کارآیی های فردی و سازمانی در مدل ژئوپلیتیکی
الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت حرکت نموده و شرایط مطلوب را برای تحقق امنیت پایدار و توسعه پایدار در این مدل استثنایی
فراهم می نماید و از این طریق بقاء و ماندگاری سالمت اجتماعی جامعه هدف خود را در تحقق اهداف آرمانی و ارزش های
مادی و معنوی در مدل الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت تأمین می نماید  .احساس امنیت  ،فراغت از ترس  ،نیاز و خواسته و
ارتقاء منزلت و کرامت انسانی را در مدل الگوی اسالمی ایرانی – پیشرفت رقم می زند و با تحقق مقوله احساس امنیت  ،می توان
به ثبات و پایداری امنیتی در تمامی مؤلفه های اجتماعی  ،اقتصادی  ،فرهنگی  ،سیاسی  ،امنیتی  ،اعتقادی و  ...نائل آمد  .با
تکمیل چرخه احساس امنیت  ،فرآیند شاد بودن و شاد زیستن  ،لذّ ت بردن از ارتباط با مردم و کاهش رنج کمتر ،انسجام و
وحدت رویه و مشارکت گروهی در امورات مهم زندگی و ارتقاء و منزلت اجتماعی آحاد جامعه هدف در مدل الگوی اسالمی
ایرانی – پیشرفت فراهم در می گردد  .برای بالندگی و ارتقای ظرفیّت های بالقوّه و بالفعل فضای روحی و روانی جامعه بشری ،
بایستی بتوان بر عــوامل کاهش دهنده احساس امنیت مانند ترس و ناامنی ها  ،بی اعتمادی ها  ،کاهش میزان تعامالت

1 ) Group think
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اجتماعی  ،نگرانی ها و کاهش مشارکت گروهی و اندیشه گروهی که از عوامل اصلی مختل کننده تحقق در پویایی مدل الگوی
اسالمی ایرانی

–

پیشرفت هستند  ،فائق آمد  .زیرا ظرف ماهیّتی احساس امنیت  ،دارای فراوانی از متغیرهای گوناگونی است که

هریک مکّمل دیگری است و در صورت نهادینه شدن تمامی ظرفیّت ها ی مختلف مانند امنیت روحی و روانی  ،امنیت اقتصادی ،
امنیت غذایی  ،امنیت فرهنگی  ،امنیت سیاسی  ،امنیت سالمتی و امنیت ایدئولوژیکی و  ...زمینه های الزم برای تکمیل چرخه
احساس امنیت و سالمت اجتماعی و رسیدن به عزت نفس و رفاه عمومی با تکمیل این فرآیند  ،برای آحاد جامعه در مدل الگوی
اسالمی ایرانی – پیشرفت فراهم می گردد.
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