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چکيده
امنیت اجتماعی بهعنوان یکی از الزامات جامعه بشری ،همیشه بهعنوان یکیی از غدغدیههیای مقیا
معظم رهبری غر قالب تغابیر ،منویات و  ،...غر مناسبتهای مختلف گوشزغ گرغیغه است کیه بیا دیور و

مقاله پژوهشی

تبیین علمی غر این فرمایشات ،مغلها ،الگوها و راهبرغهای مختلف امنیت اجتماعی تیغوین و اسیتخرا
میگرغغ که میتوانغ عالوهبر ثبات ،پایغاری و نهاغینهنموغن امنیت اجتمیاعی غر جامعیه ،بیه میغیریت و

تاریخ دریافت:

خنثیسازی تهغیغات اجتماعی غشمن کمک شایانی نمایغ؛ بنابراین مسأله اصلی تحقیی ،،فقیغان الگیوی

1400/04/30

امنیت اجتماعی منطب ،با منظومه فکری مقا معظم رهبری و سؤال اصلی این اسیت کیه الگیوی امنییت
اجتماعی منطب ،با منظومه فکری مقا معظم رهبری کغا است؟

تاریخ پذیرش:
1400/11/04
صص221-244 :

این پژوهش کاربرغی و توسعه ای است که با روش غاغهبنیاغ انجا شغه است .غر این روش گفتمان
معظمله بهصورت تما شمار مورغ بررسی قرار نگرفته است؛ بلکه محقی ،میغاخ وروغ بیه بحی

را بیا

احصای  110کلیغ واژه مرتبط ،با کمک صاحبنظران قرار غاغه است .غر فرآینغ انجا تحقیی ،محقی ،بیا
تهیه و توزیع پرسشنامههایی تحت عنوان «حساسیت نظیری» از  20نفیر از صیاحبنظیران ایین حیوزه
بهصورت هغفمنغ تا مرحله اشباع ،نظرخواهی کرغه است .بیرای تیغوین الگیو ،از میغل آقیای خنفییر و
همکاران استفاغه شغه است .یافتههای اصلی این تحقیی ،غر قالیب نتیای و پیامیغهای الگیو عبارتنیغ از
عغالت اجتماعی ،امنیت روانی ،امنیت اخالقی ،احساس آسایش ،نظم امنیت اجتماعى.
کليدواژهها امنیت؛ امنیت اجتماعی؛ الگو؛ الگوی امنیت اجتماعی.
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مقدمه و بیان مسئله
امنيت همواره با حيات بشري عجين بوده و در هرر دورهاي ،شرراط و یيیيری

هراي اایر

داشته است .آنیه مسلم است همه یاحبنظران و متوليان قیرت ،بر ضررورت و اهميرت و قق ر
اهیاف آن اذعان دارنی و با روشها ،روطکردها و ظرفيتهاي مختلف سری در قریمين و برقرراري
آن دارنی .ب شک بين قهیطی و امنيت هميشه ارقباط دوسوطه ،قنگاقنگ و یيیيیهاي وجرود داشرته
است.
م ام میظم رهبري در طول زعامت اود بهم تضاي شراط و زمران ،در ابیراد ونرا ون امنيرت
بهوطژه امنيت اجتماع و چگونگ قیمين و قق

آن ،قیابير و رهنمودهاط داشتهانی .میظرملره در

اطن اصوص نظرات و آراي یائب را بيان نمودهانی كه قاكنون میون و به یورت طکپارچره ارائره
نشیه است.
واقیيت اطن است كه جمهوري اسالم اطران در حوزه امنيت اجتماع  1و  ،...منابع بسريار ننر
دارد كه چنانیه در قالب میلها ،2الگوها ،3راهبردها 4و  ...استخراج و قیوطن رردد و متناسرب برا
آنها ،سااتارها و سازمانهاي جامع و نوطن طراحر

رردد ،برهاروب مر قوانری در حروزه امنيرت

اجتماع عالوهبرانث سازي و كماثرنمودن قهیطیات ،در روطکرد قهاجم اثر ذاري بر دشرمن و
ضرطب مصونيتبخش و موف يت نظام اسالم را ،در برابرر قهیطریات فزونر بخشری .م رام میظرم
رهبري در اطن اصوص م فرماطنی« :امروز دشرمنان ،امنيرت اجتمراع و مرین مرا را هریف قررار
دادهانی؛ اطن چيزى است كه بهطور واضح و جلو چشم ،همه م بيننی و مشاهیه م كننری» (بيانرات،
.)1382
آنیه مسلم است جمهوري اسالم اطران متناسب با روطکردها ،روشهرا ،ابرزار و  ...دشرمن در
حوزههاي مختلف امنيت و امنيت اجتماع  ،قجربيات كمتري داشته و از آموزههاي دطن و فتمان
امامين ان الب در راستاي قیوطن الگوها و سااتارهاي مناسرب و كارآمری اسرتفاده كامر بره عمر
نياورده است؛ لذا الگوها و میلهاي متناسب امنيت اجتمراع شرک نگرفتره اسرت و روطکردهراي
1. social security
2. models
3. patterns
4. strategies
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فیل جمهوري اسالم اطران در م ابله با ناامن هاي اجتماع دشرمن ،نتوانسرته برهطرور همرهجانبره
كارآمیي اود را در اطن اصوص نماطان سرازد ،بنرابراطن در مواجره عملر برا دشرمنان در موضرع
قیافی قرار رفته و اسارتهاي جبراننایذطري دطیه است.
با عناطت به قویيف هاي ارائه شریه ،مق ر برر آن اسرت كره بتوانری برا قریوطن الگروي امنيرت
اجتماع جمهوري اسالم اطران مبتن بر فتمان م رام میظرم رهبرري(میظلرهالیرال ) كره قجلر و
یوششدهنیه همه آموزههاي دطن به مفهوم امروزطن اسرت ،ضرمن م ابلره برا قهیطریات اجتمراع
دشمن ،اقیام هرچنی ناچيز در راستاي رفع دنینههاي م ام میظم رهبري كه مکرر وشزد مر -
دارنی ،برداشته باشی .الگوي امنيت اجتماع هرچنی م قوانری روطکردهراي قریافی  ،یريشدسرتانه،
بازدارنیه و قهاجم داشته باشی؛ ول مق

در اطن قق ي قصی یردااتن به روطکردهرا را نریارد و

اطن موضوع اود م قوانی مبناي قق ي ات دطگري قرار يرد.
با نگاه دطگر ،به یورت االیه ،مسریله قق ير  ،ف ریان الگروي امنيرت اجتمراع منببر برا
منظومه 1فکري م ام میظم رهبري است؛ لرذا سراال ایرل كره مق ر در یر طرافتن یاسرآ بره آن
م باشی ،اطن است كه الگوي امنيت اجتماع منبب با منظومه فکري م رام میظرم رهبرري چگونره
الگوط است؟
قق ي موردنظر از زواطاي مختلف ،اهميت و ضرورت اای دارد كه ازجمله مهمقرطن آنها
عبارقنی از:
 .1اطجاد بسرتر مناسرب برراي قوليری ادبيرات بروم اسرالم مبتنر برر م ولره امنيرت اجتمراع
جمهوري اسالم اطران؛
 .2اطجاد زمينه مناسب براي عملياق نمودن 2الگوي امنيت اجتماع جمهوري اسالم اطران؛
 .3اطجاد فضاي مناسب براي عملياق نمودن مبالبرات رهبرر میظرم ان رالب اسرالم در زمينره
قوليی ادبيات راهبردي امنيت اجتماع جمهوري اسالم اطران؛
 .4قبيين و قئورطزهكردن آرا و انیطشههاي حضرت آطتاهلل الیظم اامنهاي(میظلهالیال ) در
عریه امنيت اجتماع ؛

1. system
2. operation
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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 .5مغفول واقعشین نظرات امام اامنهاي(میظلهالیال ) در موضوع امنيت اجتماع و
 .6اطالع رسان نادرست و نراق

در انیکراا انیطشره امرام اامنرهاي(میظلرهالیرال ) و عریم

یردااتن به موضوع امنيت اجتماع ازمنظر میظمله.

سازماندهی مقاله
مق

در م یمه و بيان مسیله به قشرطح موضوع ،دنینهها ،هیف و ساال قق ي یردااته است

و در مبان نظري ،عالوهبر ذكر قییادي از یيشينهها در قسمت یيشينهشناس  ،بره افترراو و نروآوري
آن ها اشاره نموده و در مفهروم شناسر یرا از قیرطرف كليریوا ههرا ،بره قیرطرف عمليراق امنيرت
اجتماع رسيیه است و یا از ذكر برا از منوطات م ام میظم رهبري در بیری امنيرت اجتمراع ،
به میل مفهوم رسيیه كه براساا اطن میل و روش قق ي (دادهبنياد) ،به قجزطه و ققلير دادههرا
براساا امهاي قیرطف شیه بره الگروي نهراط رسريیه و در یاطران ،یرا از نتيجره يرري بره ارائره
یيشنهادات و راهكارها یردااته است.

مبانی نظری
یيشينهشناس  :1مق ين در راستاي رردآوري دادههرا بريش از  25رسراله ،مبالیرات روهر ،
م االت علم و  ...را مبالیه كردنی كه به برار از مهرمقررطن آنهرا در قالرب جریول زطرر اشراره
م نماطی:
جیول  .1یيشينهها
ردیف

عنوان

مشخصات

واکاوی

جمال شفیعی،

امنیت

 ،1385امنیت

اجتماعی

عمومی

سؤال

روش تحقيق

امنیت اجتماعی غر قانون اساسی

امنیت اجتماعی

1

غر .ا.ایران غر

روش کیفی

قالب چه

(تحلی محتوا،

چارچوب و

توصیفی ی

اصولی

تحلیلی)

میباشغ؟

نتایج
غر قالب اصولی همچون حقوق
ملتها ،اقوا و اقلیتها
مورغتوجه قرارگرفته ،غر سنغ
چشمانغاز بیستساله نیز غر
قالب حفظ هویت اسالمی و
ایرانی توسعهیافته است.
1.Background
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ردیف

عنوان

مشخصات

سؤال

روش تحقيق

نتایج
با تحلی و بررسی گفتمان
سیاسی شیعه ،قانون اساسی .ا.ا
و سنغ چشمانغاز  ،1404میتوان
سه گزاره زیر را استنباط نموغ
که ساختار اجتماعی امنیت

ساختار

غاخلی را غر .ا.ا شک میغهنغ

اجتماعی

2

امنیت؛

اصغر افتخاری،

جایگاه غولت

روش ترکیبی

مطالعه

،1388

غر ایجاغ و

با فن گفتمان

مورغی

مطالعات امنیت

تقویت امنیت

استنباطی

جمهوری

اجتماعی

غاخلی چیست؟

اجتهاغی

اسالمی

گزاره اول ،غر گفتمان سیاسی
شیعه ،امنیت غاخلی کاالیی
اجتماعی ارزیابی میشوغ؛ گزاره
غو  ،غر جامعه ایرانی ،امنیت
غاخلی بغون غاشتن قغرت سلبی
(بازغارنغه) محق ،نمیشوغ و

ایران

گزاره سو  ،تأسیس و تقویت
ضریب امنیتی غر جوامع
اسالمی ،غر گرو الگوی «انطباق
سازنغه» بین جامعه ،غین و
غولت است.
اسال با توجه به غیغ وسیع خوغ
تما جنبههای امنیت و سطوح

امنیت
اجتماعی از
غیغگاه

3

اسال  ،اما
خمینی و
مقا معظم
رهبری

آنرا مغظر غاشته است و برنامه

محمغ

امنیت اجتماعی

منصورنژاغ،

از غیغگاه قرآن،

،1376

سنت و سیره

پژوهشکغه

معصومین ،کال

توصیفی ی

علو انسانی و

اما خمینی و

تشریحی

مطالعات

مقا معظم

اجتماعی جهاغ

رهبری

غانشگاهی

چیست؟

جامعی برای برقراری آن غر
جامعه تغوین کرغه است
تأکیغ اسال غر مسأله امنیت
اجتماعی بر جامعبوغن و
ازبینبرغن زمینههای ناامنی غر
جامعه است .براساس این تعالیم
ارزشمنغ بایغ قوانین و غستورات
اجرایی و عملی تنظیم و تغوین
گرغغ تا زمینه پیشرفت جامعه غر
همه حوزهها فراهم گرغغ.
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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ردیف

عنوان

مشخصات

سؤال

روش تحقيق

نتایج
محق ،تالش نموغه است امنیت
اجتماعی شهرونغان را با رویکرغ

بررسی

4

عوام مؤثر

مریم نجیبی

بر میزان

ربیعی،1388 ،

احساس

غانشگاه عالمه

امنیت

طباطبایی

اجتماعی

چه عواملی بر

کالن مورغ پژوهش قرار غاغه و

میزان احساس

میزان احساس امنیت شهرونغان

امنیت
شهرونغان مؤثر

مورغی ی زمینه
ای

است؟

را ازلحاظ جانی ،مالی ،شغلی و
 ،...انغازهگیری نمایغ .غر تحقی،
مذکور رابطه بین سرمایه
اجتماعی و احساس امنیت ،اثبات
گرغیغه است.

عوام مؤثر بر امنیت اجتماعی
.ا.ا غر سطح گروههای زبانی ی
مذهبی بهترتیب عبارتنغ از عام
اقتصاغی ،عام

بررسی

فرهنگی/اجتماعی ،عام سیاسی

عوام مؤثر

و عام نظامی؛ یعنی گروههای

بر امنیت
اجتماعی(غر
5

غو بعغ
عینی و
ذهنی) و

سیامک رهپیک،
 ،1388غانشگاه
عالی غفاع ملی

ارائه
راهبرغها غر
.ا.ایران

عوام مؤثر غر

زبانی ی مذهبی عمغتاً غر سطح

شک گیری،

کشور خواستار بهبوغ وضعیت

حفظ و ارتقای

روش کیفی

اقتصاغی و معیشتی خوغ

امنیت اجتماعی

تحلی گفتمان

میباشنغ و سایر عوام ازجمله

غر .ا.ا

فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی،

کغامنغ؟

انتظامی و نظامی ،غر اولویتهای
بعغی نیازهای مرغ قرار غارنغ.
غرمجموع غر تحقی ،مذکور29 ،
هغف راهبرغی غر ک عوام
مؤثر بر امنیت اجتماعی ،مورغ
توجه گروه مطالعاتی قرار
گرفت.
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آنیه مسلم است اطن یژوهش هرچنی با عناوطن برا از مباحر

یيشرينه قرابرت دارد؛ ولر در

اهیاف و سااالت یژوهش قفاوتهاي وجود دارد .هرچنی مق ان ذشته قالشهاي اوب و قاب
ق یطري دراصوص قبيين امنيت اجتماع ج.ا.اطران به عم آوردهانی؛ اما اطن قق ي قالش دارد قا
با استناد به فرماطشات و مستنب از دطی اههاي م ام میظم رهبري ،بهعنوان سکانیار نظام جمهروري
اسالم  ،دطی اههاي میظم له را در بیی امنيت اجتماع قبيين و در قالرب الگروط بروم و اسرالم
ارائه نماطی و همين امر ،ایل قرطن جنبه نوآورانه قق ي حاضر است.

مفهومشناسی
امنيررت :1وا ه امنيررت در اسررالم بر رفترره از مرراده امررن در لغررت بررهمینرراي «درامررانبررودن» و
«مصونبودن» از هر ونه قیرض و در «آرامش» و «آسود
است (جهانبزر

» برودن از هر ونره «قهیطری» و «قررا»

.)31:1393 ،

امنيت ،بستر و فضاى اساس و الزم و حياق براى همه كارهاست .علم ،یيشررفت ،قکنولرو ى،
ثروت و مینوطت در ساطه امنيت حای اواهی شی» (بيانات.)1388 ،
امنيت اجتماع « :آساطش همگان امت اسالم و اطمينان آنها در حفظ ارزشهاي 2همگران
امنيت اجتماع ناميیه م شود .هر چيزي كه اطن آسراطش و اطمينران را قهیطری نمروده و برا آن در
میارضه باشری ،ارالف امنيرت اجتمراع اسرت و قفراوق نریارد كره آن قهیطری برهدلير كارهراي
نيرقانون دولت باشی طا روه از مردم طا فردي از افراد مردم» (شرطیتمیار جزاطري.)9 :1379 ،
«موالر»  3ااطرنشان م سازد كه امنيت اجتماع زمان مبرح م شود كه جامیه ،قهیطریي در
باب مالفههاي هوطت اود احساا كنی .در بُیی اجتماع  ،عامالن قهیطی و جنرگ نررم در یر آن
هستنی قا بر هوطت جمی مردم جامیره ،انسرجام اجتمراع  ،سررماطه اجتمراع  ،الگوهراي رفتراري،
دلبستگ مل  ،آماد

براي قغيير انیطشههاي راطج ،شبکههاي اجتمراع و الطرههراي جمیيتيرطرال

قیثير بگذارنی (الياس .)6 :1388 ،

1. security
2. values
3. molar
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«وطور »1امنيت اجتماع را قواناط جامیه براي حفرظ وطژ ر هراي اساسر اش ققرت شرراط
قغيير و قهیطیات واقی و مقتم قیرطف م كنی؛ ولر ااطرنشران مر سرازد كره اعضراي جامیره
نم قواننی نسبت به چيزهاط كه هوطتشان را قهیطی م كنی ،احساا مسرئوليت نکننری و آنهرا را
قنها به دولت وا ذارنی.
امنيت اجتماع ازنظر «بوزان» 2قابليت حفظ الگوهاي سنت زبان ،فرهنرگ ،مرذهب ،هوطرت و
عرف مل با شراط قاب قبول از ققرول اسرت« .قرونيا» در اطرن مرورد میت ری اسرت كره امنيرت
اجتماع  ،عیم قرا ،ابر و هراا در حفظ و نگهیاري وطژ ر هراي مشرترگ رروه اجتمراع
همچون مذهب ،زبان و سبک زنی

است.

براساا قیارطف ذكرشیه ،جمعبنیي قیارطف امنيت اجتماع عبرارت اسرت از قابليرت حفرظ
ارزشهاي اساس طک جامیه در م اب قهیطیات هوطت قوس حاكميت و اعضاي آن جامیه
الگو :الگو دنباله طبيی طرح نظري و قجرب مسیله قق ي است كه بهیورت عمل نشانههرا و
ا سيرهاط را كه براي اجراي كار مشاهیه و ققلي در نظر رفته اواهنی شی ،به طکیطگر مرقب
م كننی (رطمون كيوي.)154:1387 ،
الگوط امنيت اجتماع ج.ا.اطران مبتن بر فتمان م ام میظرم رهبرري :چرارچوب طرا مجموعره
اقرریامات بر رفترره از بيانررات حکيمانرره م ررام میظررم رهبري)(میظلررهالیررال ) كرره چنانیرره قوس ر
سازمانهاي متول امر بهدرست طرحرطزي ،برنامهرطزي و اجرا ردد ،عالوهبر ازبينبردن زمينههاي
ناامن اجتماع در جامیه ،زمينه یيشرفت آن جامیه را در همه حوزههرا فرراهم مر نماطری (قیرطرف
مق ).
برخی از منویات مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) درخصوص امنیت اجتماعی:
« میناى امنيت اجتماع اطن است كه مردم در مقي كرار و زنری

ارود ،احسراا اروف و

قهیطی و ناامن نکننی .اطن مسیله ،ايل مهم است» (بيانات.)1373 ،
«امنيت در طک كشور ر چه امنيت اجتماع و مین  ،چه امنيت روان و ااالق ر طک از یاطهها
و اركان ایل یيشرفت و قوام و سربلنیى كشور است » (بيانات.)1390 ،
1. Bosan
2. veaver
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«امروز دشمنان ،امنيت اجتماع و مین ما را هیف قرار دادهانی؛ اطن چيزى است كره برهطرور
واضح و جلوي چشم ،همه م بيننی و مشاهیه م كننی .دشمنان كره برا اسراا جمهرورى اسرالم
مخالفنی ،امروز بهترطن راه اعمال مخالفت اود را در اطن یيیا كرده انی كه امنيت كشور را به ابرر
بينیازنی» (بيانات.)1382 ،
«ما امروز در مسیله امنيّتمان ،در مسیله اقتصادمان ،در میيشتمان ،در فرهنگمان ،در مسریلهي
جوانها ،در مسیلهي آسيبهاي اجتماع باطی قوجّه كنيم كه ن ش اطرن دشرمن چيسرت و در همره
مسائ براساا اطن سياست ذاري كنيم ،براساا اطن قانون ذاري كنيم ،براساا اطن اقیام كنريم،
براساا اطن حرف بزنيم .نفلت از دشمن افتخار نیارد؛ بیانيم دشمن هست» (بيانات.)1394 ،
قشرطح میل نظرطه دادهبنياد براي قق ي ات اسالم :
مق

در اطن قق ي سی نموده براساا چارچوب نظري مبتن بر میل نظرطره دادهبنيراد برراي

قق ي ات اسالم آقاي انيفر و همکاران عم نماطی .اطن مریل شرام چهرار شرااه عوامر مروثر،
متغيرهاي زمينهساز ،متغير هاي بازدارنیه و درنهاطت نتاطج و یيامیها است كره فرآطنری آن در شرک
زطر قرسيم شیه است:

شک  .1فرآطنی نظرطه دادهبنياد براي قق ي ات اسالم (انيفر ،اميري ،جنیق )14 :1390 ،
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مدل مفهومی پژوهش

شک  .2میل مفهوم امنيت اجتماع جمهوري اسالم اطران مبتن بر فتمان م ام میظم رهبري

تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
شیوه تجزیه و تحلیل در این پژوهش:
شيوه قجزطه و ققلي  1در اطن یژوهش استفاده از روطکردهاي كيف است؛ طین مق

یرا از

بررس اسناد و میارگ به قجزطه و ققلي اطالعات ردآوري شیه یردااته ،سرپا در هرر مرحلره
متناسب با فرآطنی روش دادهبنياد با ابر ان اطن موضوع قا زمان رسيین به اشباع نظري ازطرط قهيه
1. analyze
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و قوزطع یرسشنامه اقیام نموده است كه به فرآطنی آن در امهاي قیرطرفشریه در ادامره یردااتره
م شود:
تعیین واحد تحلیل یا واحد ثبت:
مق

در ام اول واحی ققلي اود را مشخ

نمود؛ واحی ققلي  ،شخ

طا چيزي است كه

مورد مبالیه قرار م

يرد و در ققلي مقتوا ،میموالً آنرا واحی ثبت م نامنری (هولسرت )1373 ،؛

لذا بر اطن مبنا ،مق

واحی ققلي را كلمه درنظر رفته است و  110كلمه را با مشرورت یراحب-

نظران به عنوان واحی ققلي قرار داده كه در ذط  ،برا از كليی وا ههاي قیطيیشیه (ققلي واحی)
در قالب جیاول یردااته م شود:
جیول  .2نمونه كليیوا ههاي امنيت اجتماع
ردیف

واحد ثبت

ردیف

واحد ثبت

ردیف

واحد ثبت

1

امنیت اجتماعى

5

زنغگی اجتماعی

9

انضباط اجتماعى

2

نیروى انتظامى

6

تهغیغات اجتماعی

10

ارتقای امنیت اجتماعى

3

حجاب

7

ناامنیهای اجتماعی

11

جمعیّت

4

اعتماغ و اطمینان

8

امیغ

12

آسیبهای اجتماعی

اخذ حساسیت نظری 1شماره یک:
مق

قییاد  110كليیوا ه (واحی ققلي ) را دراصوص امنيت اجتماع در قالب یرسش نامره

(حساسيت نظري شرماره  )1قهيره و برين یراحبنظرران امنيتر برهوطرژه متخصصرين حروزه امنيرت
اجتماع به یورت هیفمنی قا زمان اشباع نظري 2قوزطع نمود كه در اطن مرحله با ینج نفر بره اشرباع
نظري دست طافت .در یرسش نامه شماره طک ساال شیه بود كه آطا اطن كليریوا ه طرا شراا

 ،برر

امنيت اجتماع جمهوري اسالم اطران داللت دارد طا اير؟ و چنانیه داللت دارد ميزان شیت آن
چ یر است؟ نظرات یيشنهادي جنابعال در اطن اصوص چيست؟ حساسيت نظرري مرحلره  1در
نمونه یرسشنامه زطر آورده شیه است .در قجزطه و ققلي  ،كليیوا ههاي با شیت باال قیطيی شینی.

1. Theoretical sensitivity
2. Theoretical saturation
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جیول  .3نمونه یرسشنامه شماره طک؛ حساسيت نظري
داللت
ردیف

کليدواژه

1

امنیت اجتماعى

*

3

تهغیغات اجتماعی

*

دارد

شدت

ندارد

خ کم

کم

متوسط

زیاد

خيلی زیاد

()1-1

()2-1

()3-2

()4-3

()5-4

-

-

-

3/8

-

-

-

-

-

4/1

ققلي  :یا از بررس و حذف و اضافه از قییاد  110كليی وا ه میاا  90 ،كليیوا ه با شیت
متوس به باالقر انتخاب ردطی .با نظر نخبگان 90 ،كليریوا ه برر موضروع داللرت داشرت؛ امرا 20
كليیوا ه اطنطور نبود .ميرانگين شریت كليریوا ههرا براسراا نظرر نخبگران و یراحبنظرران 4/2
م باشی كه در طيف ايل زطاد قرار م

يرنی.
کلید واژهها -شاخصها

داللت ندارد

داللت دارد

نمودار  .1كليیوا هها – شاا

ها

استخراج فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) براساس مداخل موردنظر:
یا از ااذ حساسيت نظري از ابر ان دراصوص شاا
شاا

قیطيی شینی؛ لذا اطن قییاد كليیوا هها طا شاا

ها و واحی ققلي  90 ،كليی وا ه طا

ها بهعنوان میاا ورود بره فتمران امرام

اامنهاي(میظله الیال ) قیيين شینی؛ یا بنابراطن از یردااتن به همه مقتروا برهیرورت قمرامشرمار
یرفنظر ردطی.
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تعیین واحد زمینه:
با قوجه به واحی ققلي طا واحی ثبت ،مق

م باطست واحی زمينه اود را انتخاب نماطی .واحی

زمينه به بستري كه واحی ققلي در آن قررار دارد اشراره مر كنری .نورطران ( )1388در اطرن قق ير
واحی زمينه را یارا راف قرار داده و قا آار بر اطن مبنا عم نموده است .قییاد واحری زمينره

مق

متناسب با واحی ققلي  90یارا راف نيست؛ زطرا مق

در بیض از یارا رافها بيش از طک كلمه

طا واحی ققلي استخراج نموده است كه در اطن قق ي قییاد یارا رافهاي انتخابشیه قیریاد 75
یارا راف م باشی.
کد گذاری باز (تعیین شاخصها):
در اطن مرحله براساا روش مرسوم در نظرطه داده بنياد ،به هر طرک از اجرزا عنروان و برچسرب
داده م شود .اطن عنوان كه ایبالحاً كی فته م شود ،باطی وطاي مقتواي داده باشری برهطروري
كه مق

و اواننیه با مشاهیه اطن عنوان و قيتر ،قا حیود زطادي به مفهوم جمالت ی ببرنی (ميلز و

هوبرمن)2002:51 ،؛ لذا بر اطن مبنا مق

فرماطشان میظمله در مجموعه بيانات ،قابر دسترسر در

ساطت  www.Khamenei.irبه دو یرورت اسرتخراج و اسرتنباط  1احصرا نمرود و از بررسر
قمامشمار فتمان م ام میظم رهبري(میظلهالیال ) یرفنظر نمود كه در جیول زطرر بره برار از
آنها یردااته شیه است:
جیول  .4نمونه كی ذاري باز
شاخص

تاریخ بيانات

واحد زمينه (پاراگراف)

کد گذاری باز

ما امروز غر مسأله امنیّتمان ،غر مسأله اقتصاغمان ،غر

آسیبهای
اجتماعی

معیشتمان ،غر فرهنگمان ،غر مسأله جوانها ،غر

بیانات غر غیغار

مسأله آسیبهای اجتماعی بایغ توجّه کنیم که نقش

فرمانغهان و کارکنان

این غشمن چیست و غر همه مسائ براساس این

نیروی هوایی و

سیاستگذاری کنیم ،براساس این قانونگذاری کنیم،

پغافنغ هوایی ارتش

براساس این اقغا کنیم ،براساس این حرف بزنیم.

1394/11/19

R20

دفلت از غشمن افتخار نغارغ؛ بغانیم غشمن هست.

1. Inference
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واحد زمينه (پاراگراف)

شاخص

تاریخ بيانات

کد گذاری باز

از قغرت اسالمی و قغرت انقالبی میترسنغ؛ لذا
سعی میکننغ عناصر قغرت را مخغوش کننغ و از
بین ببرنغ .عناصر قغرت ما چیست؟ استقرار و ثبات
امنیت

سیاسی است ،امنیّت اجتماعی است ،وحغت ملّی

اجتماعی

است ،پایبنغی به اصول و مبانی انقالب است،
حرکت پیشرفتِ رو به توسعه علمی است ،توسعه و
تعمی ،فرهنگ انقالبی و اسالمی است؛ اینها عناصر

بیانات غر همایش
غهها هزار نفری
«خغمت بسیجیان»

R27

غر ورزشگاه آزاغی
1397/7/12

قغرت ما است.
مسأله جمعیّت یکى از خطراتى است که وقتى انسان
جمعیت

غرست به عم ،آن فکر میکنغ ،تن او میلرزغ ،این
مسأله جمعیّت است.

بیانات غر غیغار
اعضای شوراى عالى
انقالب فرهنگى

R29

1399/9/19

اخذ حساسیت نظری شماره :2
همان ونه كه بيان ردطی ،در یارا رافهاي احصاشیه 71 ،شاا
شفاف و عيناً قکرار ردطیه است (استخراج )؛ اما  19شاا
است كه در آن یارا راف شاا

(واحی ققلي ) بهیرورت

بهیورت استنباط احصا ردطریه

عين ًا قکررار نشریه اسرت؛ لرذا برراي اطنکره اسرتنباط ارود را در

میرض نظر ابر ان اطن حوزه قرار دهی ،یرسشنامره حساسريت نظرري شرماره  2را قهيره و قوزطرع
نمود .در اطن مرحله مق

با چهرار نفرر از نخبگران اطرن حروزه بره اشرباع نظرري رسريی كره نمونره

یرسشنامه حساسيت نظري شماره  2و برا از كليیوا ههاي استنباط به شرح زطر م باشی:
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جیول  .5نمونه یرسشنامه شماره دو؛ حساسيت نظري
غاللت
واحغ تحلی

غارغ

نغارغ

()1-1

()2-1
خ کم

()3-2
کم

()4-3
متوسط

()5-4
زیاغ

خ.ز

رغیف

مضمون

شغت

امنیت غر یک کشور ی چه امنیت
روانى و اخالقى ی یکى از پایهها

35

و ارکان اصلى پیشرفت و قوا و
سربلنغى کشور است (بیانات غر

امنیت چنغبعغی

اجتماعى و مغنى ،چه امنیت

-

*

-

-

-

4

-

غانشگاه علو انتظامى مورخ
)1390/6/29

ققلي  :ذكر همه یارا رافها برهعنروان واحری زمينره 1متناسرب برا  90كليریوا ه در اطرن م الره
امکانیذطر نيست؛ ول همان ونه كه در نمونه فوو مشخ

اسرت 71 ،كليریوا ه در واحری زمينره

عيناً قکرار ردطیه است ،ول  19كليیوا ه ماننی نمونه فوو (امنيت چنیبییي) بهیورت استنباط
احصا ردطیه است كه در آن یارا راف شاا

عيناً قکرار نشیه است؛ لذا مق

استنباط اود را

در میرض نظر ابر ان اطن حوزه در قالب یرسشنامره حساسريت نظرري قررار داده اسرت .در اطرن
مرحله چهار نفر نخبهاي كه در اطن حوزه یرسشنامه را قکمير نمرودهانری ،برر زطنره داللرت دارد
قیكيی داشتنی و ميانگين نمرات ميزان شیت چهار نفر با هم جمع شی كره نهاطرت بره قیریاد نفررات
ق سيم ردطی .براي مثال در زطنه امنيت چنیبییي ،رطز اعیاد (ميزان شیت) عبارقنی از 3+5+4+4
=  16كه اطن عید چنانیه بر  4ق سيم شود ،عید  4بهدسرت آمریه و ميرزان شریت شراا

امنيرت

چنیبییي ،در مقیوده ايل زطاد نجانیه م شود.

1. Field unit
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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استنباطی

استخراجی
٧١

١٩

زمینه
نمودار  .2قییاد كليیوا هها

کدگذاری محوری (تبدیل شاخصها به مؤلفهها)
وظيفه مق

در اطن مرحله ،دستهبنیي و م اطسه عناوطن استخراجشیه از داده اسرت .اطرن كرار

مستلزم یرف وقت و حویله بسيار است؛ چراكه در ابتیا ارقباط بين آنها ،چنیان آشکار نيسرت؛
درواقع مق

اود را با انبوه از دادههاي اام روبرو م بينی كه چنیان به هم رببر نیارنری؛ امرا

بهزودي یيونیهاي نامرئ یيیا اواهی شی و زطباط داده بنياد در اطن مرحله نهفته است (منصرورطان،
.)2005:390
با استفاده از قکنيک م اطسه یاطیار ،زمينه ظهور ابیراد مشرترگ مفراهيم كره همران كی رذاري
مقوري است ،امکانیذطر ردطی .حای اطن مرحله از فراطنی قق ي  ،شک

يرري مالفرههرا اسرت

(انيفر ،اميري ،جنیق .)21: 1390 ،
فرآیند تبدیل شاخصهای تحقیق به مؤلفهها:
جیول  .6فرآطنی قبیط شاا
شناسه

هاي قق ي به مالفهها
شاخصها

مؤلفهها

غلبستگی به نظا  ،تعاون و همکارى ،احساس
R71+R84+R90+R99+R100+R112+R117
+R118+R119+R120

مسئولیت ،اعتماغبهنفس ،اعتماغ ،کارجمعی،

سرمایه

وجغان کاری ،حضور غر صحنه ،سازنغگی و

اجتماعی

پرهیز از اختالفات
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اخذ حساسیت نظری شماره :3

ها به مالفهها) ازطرط قمهاي قشابه ،قرادف ،قماث

یا از كی ذاري مقوري (قبیط شاا

و قجانا براي اعتبارسنج مالفه هاي موردنظر ،مق
قالب یرسشنامه زطر م نماطی .مق
شاا

اقیام به انجام حساسيت نظري شماره سه در

در اطن یرسشنامه از ابره م یرسی كه آطا مالفه موردنظر برر

هاي ذكرشیه داللت دارد طا اير؟ در یورت مثبتبرودن نظرر شرما ،ميرزان شریت چ ریر

است؟ نظرات یيشنهادي جنابیال در اطن اصوص چيست؟ در اطن مرحله از فراطنی انجام یژوهش،
به یورت هیفمنی بين ینج نفر از یاحبنظران یرسشنامه را قوزطرع نمرود كره درنهاطرت بره

مق

در  26مالفه نهاط دستهبنیي و طب هبنریي شریه

اشباع نظري رسيی .در اطن یرسشنامه  90شاا
است.

جیول  .7یرسشنامه شماره سه؛ حساسيت نظري
غاللت
شاخصها

مؤلفه

غارغ

شغت

نغارغ

کم

متوسط

زیاغ

خ.ز

()2-1

()3-2

()4-3

()5-4

امیغآفرینی ،ورزش ،نشاط
جوانانه ،کار و نشاط،
هنجارهای اجتماعی ،تحرّک و

امیغ و نشاط

*

-

-

-

-

4/2

نا امیغی

ققلي  :در اطن مرحله ینج نفر نخبهاي كه در اطن حوزه یرسشنامه را قکمير نمرودهانری ،اكثرراً
نسبت به «مالفههاي احصا شیه بر زطنه داللت دارد» قیكيی داشتنی و ميزان شیت ميانگين نمرات،
 4/2قیيين ردطی .بهعنوان مثال در زطنه بصيرتافزاط  ،رطرز اعریاد عبارقنری از 21= 5+5+4+3+4
كه اطن عید چنانیه بر  5ق سيم شود عید  4/2به دست آمریه و ميرزان شریت شراا

همریل در

مقیوده ايل زطاد نجانیه م شود.
بنابراطن در اطن ام  27مالفه اودسازي ،جمیيّت ،رفرع قبیريض ،حجراب ،مبرارزه برا نراامن و
مفاسی ،سازنی

 ،اقتیار نيروى انتظام  ،سياستهاي كل نظام ،آ اه  ،عیالت اجتماع  ،سرماطه

اجتماع  ،اميی و نشاط ،اانواده ،اعتماد مل  ،رفاه عموم  ،جنرگ روانر  ،جنرگ مینروي ،جنرگ
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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نرم ،عمليات روان  ،قهیطریات اجتمراع  ،قهراجم نررم ،عریالت اجتمراع  ،امنيرت روانر  ،امنيرت
ااالق  ،احساا آساطش مردم ،نظم اجتماع و امنيت اجتماع موردقیطيی نخبگان قرار رفت.

کدگذاری انتخابی (تبدیل مؤلفهها به ابعاد)
به ع يیه استراوا ،1كی ذاري انتخاب عبارت است از انتخاب نظاممنری مالفرههراي ایرل و
ارقباطدادن آنها با ساطر مالفه ها ،اعتباربخشيین به رواب و یركردن جاهاي اال برا م روالق كره
نياز به ایالح و سترش بيشتر دارنی (استراوا و كوربين.)82 :1998 ،
در آارطن مرحله از كی ذاري ،كه به كی ذاري انتخاب میروف است ،یژوهشگر با قوجه بره
مراح قبل  ،به استقکام بيشتر مفاهيم و مالفهها مر یرردازد .در اطرن مرحلره در طرک دسرتهبنریي
كل قر ،دادههاي سازمانده شیه در قالب مالفههاي ونا ون و در ابیاد مقیودقري دسرتهبنریي
م شونی (آلن.)14 :2003 ،
در مرحله كی ذاري انتخاب  ،وجوه مشرترگ  27مالفرههراي برهدسرتآمریه از مراحر قبلر ،
شناساط شینی و با قوجه به اشتراكات آنها در دستهبنیي كل قر و مقیودقري سامانده شینی.
اخذ حساسیت نظری شماره :4
در یرسشنامه شماره  4از یاحبنظران موردنظر بهیورت هیفمنی سئوال م

ردد كه آطا اطن

بیی بر مالفه هاي موردنظر داللت دارد طا اير؟ در یورت داللت بیی بر مالفههاي موردنظر ميرزان
شیت آن چ یر است؟ آطا نظر طا یيشنهادي در اطن اصوص دارطری؟ در اطرن مرحلره از حساسريت
نظري با قوجه به اهميت اطن قسمت از فرآطنی روش دادهبنياد با  6نفر از یاحبنظران حوزه مربوطه
مق

قرار رفت.

به اشباع نظري رسيی و ابیاد نهاط به شرح زطر موردقیطيی و قصوطب ابر
جیول  .8یرسشنامه شماره چهار؛ حساسيت نظري
غاللت
مؤلفهها

ابعاغ

غارغ

شغت

نغارغ

کم

متوسط

زیاغ

خ.ز

()2-1

()3-2

()4-3

()5-4

بیغاری ،عغالت اجتماعی ،سرمایه
اجتماعی ،امیغ و نشاط ،خانواغه،

امنیت اجتماعی

*

-

-

-

-

4

اعتماغ ملی و ...
1. Strauss
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ققلي  :بیی امنيت اجتماع طک از ابیاد هفت انه موردنظر مق

در رساله ارائه الگوي دفراع

نرم ج.ا.اطران مبتن بر فتمان م ام میظم رهبري است .ابیاد موردنظر عبارقنی از :بیی فرهنگ  ،بیری
اجتماع  ،بیی علم  ،بیی اقتصادي ،بیی سياس  ،بیی امنيت و بیی نظرام كره مق ر در اطرن م الره
یرفاً به بیی امنيت اجتماع ج.ا.اطران مبتنر برر فتمران م رام میظرم رهبرردي یردااتره اسرت كره
عالوه بر قیطيی اكثرطت نخبگان بر داللت بر بیری مربوطره ،ميرانگين شریت اطرن بیری برر مالفرههراي
بهدستآمیه  4م باشی.
ققلير نمرودار شرماره  :3اطررن الگرو براسراا روش نظرطره دادهبنيرراد برراي قق ي رات اسررالم
(مهراب  ،انيفر ،اميري ،زارع و جنیق ) طراح

ردطیه است كه در چهرار شرااه  )1متغيرهراي

موثر )2 ،متغيرهاي زمينهساز )3 ،متغيرهاي بازدارنیه و  )4نتاطج و یيامیها دسرتهبنریي شریهانری كره
چنانیه عوام ماثر (آ اه  ،عیالت اجتماع  ،سرماطه اجتماع  ،اميری و نشراط ،ارانواده ،اعتمراد
مل و رفاه عموم ) و متغيرهاي زمينهساز (اودسازي ،جمیيّت ،رفرع قبیريض ،حجراب ،مبرارزه برا
ناامن و مفاسی ،سازنی

 ،اقتیار ،نيرروى انتظرام و سياسرتهراي كلر نظرام) ایرول و یرقيح

بهكار رفته شونی و متناسب با متغيرهاي بازدارنیه دشمن (جنگ روان  ،جنگ مینوي ،جنگ نرم،
عمليات روان  ،قهیطیات و آسيبهاي اجتماع و قهاجم نرم) بهاوب مریطرطت و انثر

ردنری،

درنهاطت نتاطج و یيامیها (عیالت اجتماع  ،امنيت روان  ،امنيت ااالق  ،احسراا آسراطش مرردم،
نظم اجتماع و امنيت اجتماع ) حای اواهی ردطی .بهعبارت دطگر چنانیره اطرن الگرو قوسر
سازمانهاي متول امر بهدرست طرحرطزي ،برنامهرطزي و اجرا ردد ،م قوانی باع

اثر ذاري برر

دشمن و موجب مصونيتبخش  ،موف يت و یيشرفت نظام اسالم در بیی اجتماع شود.

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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نمودار  .3؟؟؟؟
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نتیجهگیری و پیشنهادها
نتیجهگیری:
م ام میظم رهبري قمام جنبههاي امنيت اجتماع را مینظر داشتهانی؛ لذا الگوي امنيت اجتماع
جمهوري اسالم اطران مبتن بر فتمان امام اامنهاي ،الگوط بروم بر رفتره از آمروزههراي الهر
است كه قوس ول ف يه جاري شیه؛ بنابراطن اطن الگو قابليتها و وطژ

هاي همچون اسرتقکام،

یشتوانه دطن  ،عين  ،موسع ،یاطیار ،دائم  ،جامعاالبیاد و همهجانبه دارد.
 قیكيی م ام میظم رهبري در مسیله امنيت اجتماع در راستاي ازبينبردن زمينههراي نراامن
در جامیه است؛ لذا م باطست براساا اطن فتمان ارزشمنی ،قوانين و دستورات اجراط و
عمل قنظيم و قیوطن ردد قا زمينه یيشرفت جامیه در همه حوزهها فراهم ردد.
 الگوي امنيت اجتماع جمهوري اسالم اطران مبتن بر فتمان امرام اامنرهاي ،چنانیره در
حوزه اجرا به منصه ظهور درآطی و سازمانها و سااتارهاي متول اطن موضوع بتواننی آنرا
عملياق نماطنی ،م قوانی جمهوري اسالم اطران را در م ابلره برا قهیطریات نررم اجتمراع
مصون دارد و ثبات سياس  ،اجتماع و آرامش را در جامیه به همراه داشته باشی و در یرقو
آن ،جامیه م قوانی مسير رشی و بالنی

را بپيماطی.

 ازنظر امام اامنهاي (میظلهالیال ) ،امنيت اجتماع جاطگاه و ن رش مهمر در امنيرت ملر
دارد ،به همين دلي اود م قوانی بهعنوان طک هیف مورد قوجه قرار يرد برهنقروي كره
م قوان بخش قاب قوجه از منابع و امکانات كشور را جهت دسترس و قق

اطن هیف

هزطنه نمود.
 امنيت اجتماع از دطی اه امام اامنه اي(میظلهالیال ) در قالب طک ك بههمیيوسته است
كه م باطست در مجموع و ك ابیاد مختلف سياس  ،اقتصادي ،فرهنگ  ،قضائ  ،نظام و
انتظام  ،قیرطف ردد.
 شناساط دقي و مستمر آسريبهراي اجتمراع و ن رش دشرمن در آن و سياسرت رذاري،
قانون ذاري و اقیام مناسب در قالب اطن الگرو ،از برهابرافترادن امنيرت اجتمراع و ملر
جلو يري اواهی نمود.

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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الگوي امنيت اجتماع جمهوري اسالم اطران مبتن بر فتمان امام اامنهاي در اطن قق ي در
 27مالفه و  90شاا

احصا ردطیه است كره براسراا چرارچوب ذكرشریه در مرتن ،در چهرار

شااه عوام ماثر ،متغيرهاي زمينهساز ،متغيرهاي بازدارنیه و نتاطج و یيامیها جانماط شیه است.

پیشنهادها:
 .7انجام یژوهش هاي یاطه در زمينه است رار امنيت اجتماع بر یاطه الگوهاي بوم ؛
 .8قبيين ،ابالغ و نهادطنهنمودن مواضع م ام میظم رهبري یيرامون امنيرت اجتمراع جمهروري
اسالم در اركان نظام (قواي سه انه نيروهاي مسلح)؛
 .9لقاظنمودن فتمان م رام میظرم رهبرري در بیری امنيرت اجتمراع در هریف رذاريهرا،
سياست ذاريها ،راهبردها ،برنامهرطزيها ،قصميم يريها و ...؛
 .10عملياق نمودن الگوي امنيت اجتماع مبتن بر فتمان م رام میظرم رهبرري قوسر مراجرع
ذيرب ؛
 .11بررس ن ش ،جاطگاه و زواطاي امنيت اجتماع مبتن برر فتمران م رام میظرم رهبرري در
قالب رسالهها و یژوهشهاي مختلف؛
 .12راهانیازي و فیال نمودن قرار اه امنيرت اجتمراع و قرالش برراي بروزنمرودن میمورطرت و
سااتار آن در راستاي ارق اي امنيت اجتماع و
 .13یيماطشهاي دورهاي سنجش ميزان اثرسنج امنيت اجتماع متناسب با الگوي یيشنهادي.
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