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سرمايه اجتماعی يكی از مزيتهای قابل توجه ساختار نظام جمهوری اسالمی ايران است كه در
نقاط عطف تاريخی اسالم و بهويژه در دوره انقالب اسالمی و پس از آن علیالخصوص در دفاع
مقد

كاركردهای بیبديل خود را نشان داده است .سرمايه اجتماعی در فرايند تولید ،حفاظت و

پاسداری و بازتولید امنیت نقش جدی دارد .هدف مقاله حاضر ارائاه راهبردهاای بهارهگیاری از
سرمايه اجتماعی در تحكیم امنیت عمومی اسات .باا عطاف توجاه باه ادبیاات نظاری سارمايه
اجتماعی بر سه عنصر اساسی سرمايه اجتماعی شامل آگاهی ،اعتماد و مشاركت و نقش هر ياک
از اين ابعاد سهگانه سرمايه اجتماعی در امنیت تمركز و تأكید شده است .با بهارهگیاری از روش
تحلیل محیطی عوامل داخلی (قاوت ،ضاعف) و عوامال خاارجی (فرصات ،تهدياد) احصااء و
موقعیت نظام جمهوری اسالمی ايران بر اسا

اين عوامل ارزيابی و تعاین شاده اسات .جامعاه

آماری كلیه خبرگان ،نخبگان ،مديران و فرماندهان عالی در نظاام مایباشاند كاه نموناهای نماياا
انتخاب و مورد مصاحبه قرارگرفتهاند .بر اسا

بررسی صورت گرفتاه تعاداد ياازده راهبارد در

جهت ارتقای قابلیت های سرمايه اجتماعی برای تحكیم امنیت تدوين ،ارزياابی و اولوياتبنادی
شده است.
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مقدمه :امروزه ،رويكردهای نرم افزارانه در تأمین و تحقّق امنیت ،در كاانون توجّاه غالاب برناماه-
ريزان و مديران حكومتی قرار گرفته است .در اين راستا ،مفهوم «سرمايه اجتماعی» به دلیال بهاره-
مندی از مثلفههای نرم افزارانه ،به يكی از محورهای اصلی مطالعات و راهبردهای قادرت نارم در
عرصههای كالن تبديل شده است .سرمايه اجتماعی ،مقولهای از نوع «تعامالت اجتمااعی» و واجاد
مثلفههای متكثری چون اعتماد ،مشااركت ،آگااهی عماومی ،روابا متقابال ،اخالقیاات ،مقاررات
رفتاری ،نُرمها و هنجارها ،نمادها ،مثلهاا و اساتعارههاا ،مسائولیت اجتمااعی ،نهادهاای عماومی،
ارزشها و ...هست و ناظر بر شاخصهايی است كه به تقويت شبكهی رواب اجتمااعی و تساهیل
فرآيند گردش امور در اين شبكه و درنهايت افزايش كارآمدی آن در عین ربات يا كاهش هزينههای
فعالیت آن ،داللت دارد .بنابراين ،سرمايهی اجتماعی بهعنوان يكی از بستهها و پكیجهاای مهندسای
اجتماعی از ناحیهی بازيگران مختلف و متنوع در جامعه اعم از دولتی يا غیردولتی قابلیات بهاره-
برداری و ظرفیاتساازی دارد .ارتقاای هنار خلّااق ماديريت امنیتای كشاور در جلاب ،جاذب و
بهكارگیری حاداكثری مثلفاههاای سارمايه ی اجتمااعی باه ساود اهاداف و مناافع ملّای كشاور و
خنثیسازی تالشهای بازيگران غیرهمسو با مقاصد عالیه نظام در اين عرصه ،يكی از نیاات غاايی
اين پژوهش محسوب میشود.
تأمین «امنیت عمومی» ،از ديرباز يكی از اساسیترين كار ويژههای اركان حكاومتی و نظاماات
سیاسی و اجتماعی به حساب میآمده است؛ لكن امروزه بازنگری و ياافتن راهكارهاا و روشهاای
نوين برای تأمین امنیت عمومی ،به علل مختلف از ضروريات جوامع فعلی محسوب میشاود و در
اين میان ،قطعاً نظامهای دينی(مانند جمهوری اسالمی ايران) نسبت به جوامع غیرمذهبی ،باه دلیال
ظرفیت محتوايی و آموزههای فطری خود ،از امتیاازات بایشتاری بارای فاراهم آوری راهكارهاای
مردمی در تأمین امنیت برخوردار میباشند.
با توجه به شراي محیطی جمهوری اسالمی اياران در ساطح ملای ،منطقاهای و باینالملال و
همچنین بنا به ماهیت نظام اسالمی تهديدات در سطوح مختلف باهوياژه تهديادات ساطح امنیات
عمومی همواره برای نظام قابل تصور هست و لذا برای مواجهه منطقی و عالمانه با ايان تهديادات
بهرهگیری از سازوكارهای مختلف در راساتای تحكایم و پايدارساازی امنیات عماومی هماواره از
دغدغههای قابلتوجه هست.
در دهههای اخیر ،بستهای مفهومی با عنوان «سرمايهی اجتماعی» توجاه انديشامندان مختلاف
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علوم انسانی و جامعه شناسان را در زمینهی اساتفاده مطلاوبتار از شابكهی روابا اجتمااعی در
راستای ايجاد زندگی بهتر ،به خود جلب كرده است .سرمايهی اجتماعی از جمله بستههای مفهومی
است كه میتواند برای كارگزاران حكومتی در زمینهی ايجااد امنیات ،دارای اهمیات وااليای تلقای
گردد(همانطور كه بهرهگیری از شبكهی اجتمااعی از ساوی سااير باازيگران و فعااالن اجتمااعی،
سیاسی و غیردولتی امكان ايجاد بسترهای ضد امنیتی را نیز فراهم مایآورد) .سارمايه اجتمااعی در
ابعاد مختلف ،اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و ...قابل بهرهبرداری است و اماروزه جامعاه شناساان از
سرمايه اجتماعی بهعنوان دارايی و رروتی ياد میكنند كه امكان سرمايهگذاری در هماه بخاشهاای
اجتماع را دارا هست .سرمايه اجتماعی از منظر نقشآفرينی در امنیت عمومی بر سه مثلفه آگااهی،
اعتماد و مشاركت مبتنی هست كه سه مثلفهی مذكور ،باه سابب ماهیات ايجاابی خاود ،موجباات
تقويت و ارتقای توانمندی دستگاههای ذیرب و ذیصالح امنیتی(پلیس ،دساتگاه قضاايی و ...كاه
بهطور ذاتی به امر مقابله با جرائم ،بینظمیها؛ و تحكیم قوانین و مقاررات مایپردازناد) را فاراهم
میآورند؛ لكن آنچه در اين پژوهش بهعنوان امری اساسی و محوری مورد تحقیق واقع شده اسات
دستهبندی عوامل محیطی داخلی و خارجی بهمنظور ايجاد و پديدار شدن «سرمايه اجتماعی مثبات
و مطلوب» برای تولید امنیت عمومی ،مبتنی بر سه مثلفهی اعتماد ،آگاهی و مشاركت هست كاه در
فصول بعدی اين تحقیق بهطور مفصلتر بدان اشاره شده است.
با عنايت به شرح فوق ،پاس از تبیاین و شناساايی عوامال ماثرر در شاكلگیاری مثلفاههاای
سهگانهی سرمايه اجتماعی مطلوب برای ايجاد امنیت عماومی ،فرآيناد علمای اساتخراج و تادوين
راهبردهای مناسب برای تحقق اين امر(تأمین امنیت عمومی) ،موردنظر پژوهنادگان ايان ارار قارار
دارد.
اهمیت و ضرورت تحقیق :اهمیت تحقیق حاضر به جايگاه و نقش امنیت عمومی و فرآيناد تولیاد ،
حفظ و بازتولید آن در سطح نظام اجتماعی مربوط میشاود چراكاه هرگوناه رباات و انساجام در
بنیانهای يک نظام اجتماعی بر بستر امنیت زمینه و امكان تحقق پیدا میكناد و از ايان رو مراكاز و
مراجااع حااوزه امنیاات بايسااتی بااهصااورت مسااتمر در انديشااه احصااا و حصااول بااه راهبردهااا و
سازوكارهايی باشند كه بر مبنای آن بتوان امنیت عمومی را در يک فرآيناد پوياا باهصاورت ماداوم
تولید ،و با سازوكارهای روزآمد حفظ و همچنین با سازماندهی و مديريت مناسب بازتولید كرد از
اين جهت سرمايه اجتماعی به عنوان دارايی اساسی جامعه و نظام برای ارتقای سطح امنیت عمومی
اهمیت روزافزونی پیدا میكند.
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ضرورت انجام تحقیق در حوزه نقش سرمايه اجتماعی در تحكیم امنیات عماومی باه شاراي
نظام جمهوری اسالمی ايران برمیگردد كه از يک سو بنا به داليل متعاددی و باهواساطه تغییارات
گسترده اجتماعی و همچنین موقعیت راهبردی نظام جمهوری اسالمی ايران را بهعنوان قدرتی فعال
و اررگذار در منطقه و جهان همواره در معرض تهديدات متعدد از جمله تهديدات بر علیاه امنیات
عمومی نظام قرار داده است .از ايان جهات بارای مواجهاه باا تهديادات امنیات عماومی يكای از
مبنايیترين سازوكارها و همچنین يكی از پايهایترين دارايیها سرمايه اجتماعی است كه بهواساطه
قابلیتهايی كه دارد عطف توجه به آن را همواره به ضرورتی انكارناپذير تبديل كرده است.
اهداف و سؤالهای تحقیق:

هدف اصلی :هدف اصلی اين تحقیق تدوين و ارائه راهبردهای بهرهگیری از قابلیاتهاای سارمايه
اجتماعی در تحكیم امنیت عمومی است.
هدفهای فرعی
الف -بررسی وضعیت موجود استفاده از سارمايهی اجتمااعی در تاأمین امنیات عماومی ج.ا.ا
(تبیین نقاط قوت و ضعف ،تهديدها و فرصتها).
ب -شناخت و احصاء مثلفههای سرمايههای اجتماعی مرتب با امنیت عمومی.
سثال اصلی :راهبردهای بهرهگیری از قابلیتهاای سارمايه اجتمااعی در تحكایم امنیات كادام هاا
هستند؟
سثالهای فرعی:
الف -بررسی وضعیت موجود استفاده از سارمايهی اجتمااعی در تاأمین امنیات عماومی ج.ا.ا
(تبیین نقاط قوت و ضعف ،تهديدها و فرصتها) چگونه است؟
ب -مثلفههای سرمايههای اجتماعی مرتب با امنیت عمومی كدام ها هستند؟
روششناسی :اين تحقیق از نظر نوع ،كاربردی و توسعهای و از نظار روش پیمايشای /زمیناهياابی
است.
در اين تحقیق روشهای گردآوری اطالعات شامل:
الف) روش استفاده از اسناد و مدارک علمی ،1تخصصی و الكترونیكی.
ب) روش پیمايشی ، 5با استفاده از ابزار مصاحبه ،پرسشنامه ،كارگروهی و تكنیک طوفان
1

- Document & Archival Method
2 - Survey Method
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مغزی.
جامعهی آماری اين تحقیق نخبگان علمای و دانشاگاهی و ماديران عاالی در حاوزهی امنیات
عمومی ،مستقر در تهران است.بهمنظاور تحلیال دادههاا از روش كمّای كاردن يافتاههاای تكنیاک
 SWOTو تكنیک های آمار توصیفی و استنباطی و نرمافزار  Excelو «راهبالر» اساتفاده گردياده و
برای ارائهی راهبردها از ماتريس  QSPMبهرهگیری شده است.
مبانی نظری :

پیشینه تحقیق :در بررسی به عمل آمده پیرامون موضوع تحقیق ،پژوهشی كه مساتقیماً باه موضاوع
نقش سرمايه اجتماعی بر امنیت عمومی پرداخته باشد ،وجود ندارد ،اما تحقیقات متعددی در زمینه
سرمايه اجتماعی و مفاهیم مرتب با آن صورت پذيرفته كه با نگرش به میزان ارتباط پاژوهشهاای
يادشده با موضوع تحقیق در دست اجرا ،مهمترين آنها به شرح زير است.
 تحقیق آقای محمد مباركی( )1914به بررسی رابطه بین سارمايه اجتمااعی و جارم پرداختاهاست .يافتهها نشان میدهند كه هم در سطح كالن و هم در سطح خرد بین سرمايه اجتماعی و جرم
رابطه منفی و معناداری وجود دارد .بهعبارتديگر ،هرچقدر میزان سرمايه اجتمااعی جامعاه و فارد
افزايش يابد ،از میزان جرائم جامعه كاسته شده و جرائم كمتری از افراد سرمیزند .عالوه بار ايان،
نتايج به دست آمده از تحلیلهای سطح خرد تحقیق ،حاكی از آن است كه ابعاد ششگاناه سارمايه
اجتماعی با شاخص جرائم غیرمختوم باه زنادان دارای روابا منفای و معناادار مایباشاند ،يعنای
هرچقدر عالقه فراوان به جامعه ،اعتماد اجتماعی ،خودباوری در فرد بیشاتر باوده و فارد احساا
مثبت زيادی به ديگران داشته باشد و دارای رواب متقابل زيادی با اطرافیان خود باوده و همچناین
احسا

كمک يا ايثار نسبت به غريبهها در فرد بهوفور وجود داشته باشد ،میزان ارتكاب به جرم او

كمتر خواهد بود .از اين تحقیق میتوان در راستای سنجش میزان ارر سارمايه اجتمااعی در كااهش
جرائم در تحقیق در حال اجرا خودمان بهرهبرداری نمود.
 تحقیق آقای سید احمد فیروزآبادی( )1914به بررسی سرمايه اجتماعی در اياران و راههاایارتقاء آن پرداخته است .اين پژوهش به بررسی وضعیت برخی از عناصر مفهومی سرمايه اجتمااعی
در ايران و به تفكیک استانها پرداخته و نیز سرمايه اجتماعی در ايران و ساير نقاط جهاان مقايساه
گرديده است .مدل نظری و عوامل مثرر بر سرمايه اجتماعی از طرياق فراتحلیال كیفای 96 ،ماورد
پژوهش استخراج گرديده است.
بر اسا

يافتههای فراتحلیلی ،سرمايه اجتماعی در ايران بر اسا

مدل نظری ،به ترتیب اهمیات از
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عواملی به اين شرح تأریر میپذيرد :تعهد دينی ،همبستگی مستقیم و مثبت بر سرمايهی
اجتماعی در ابعاد ذهنی -شناختی يعنی اعتماد عمومی و نهادی و در ابعاد رفتاری -مشااركتی،
انواع مشاركت رسمی و غیررسمی دارد .تحصیالت نیز از ساير عوامل مثرر تأریرگاذار بار سارمايه
اجتماعی است.
 تحقیق آقای اكباری (  ) 1919در رسااله كارشناسای ارشاد تحات عناوان « نقاش سارمايهاجتماعی در مشاركت ،بررسی تأریر سرمايه اجتماعی بر مشااركت سیاسای -اجتمااعی » در بخاش
مبانی نظری اين پژوهش به نظريهی سرمايه اجتماعی از ديد پاتنام و كلمن اشاره شاده اسات و در
بحث مربوط به نظريههای مشاركت اجتماعی ،افكار و ديدگاههای هانتینگتون ،پاتنام و لیپست مورد
بررسی قرار گرفتهاند و مفاهیمی چون اعتماد اجتماعی ،انسجام گروهی و فشار گروهی مورد توجه
قرار گرفتهاند.
يافتههای تحقیق رابطهی بین اعتمااد اجتمااعی و مشااركت سیاسای -اجتمااعی را باه ارباات
میرساند بهطوری كه اعتماد باال در بین افراد باعث مشاركت بیشتر آنها میگردد .از طارف ديگار
رابطه گرايش اجتماعی روستايیان به هم و میزان تعامل و نزاع آنهاا باا يكاديگر باهعناوان اجازاء
انسجام اجتماعی با مشاركت سیاسی -اجتماعی مورد بررسای قارار گرفتاه و رابطاه معنایدار ايان
مثلفهها و مشاركت سیاسی اجتماعی به اربات رسیده است .بهطاوری كاه هار چاه میازان گارايش
اجتماعی افراد و تعامل و همكاری آنها باال بوده و از طرفای میازان نازاع و جادالهاای طايفاهای
پايین تر باشد ،میل به مشاركت سیاسی و اجتماعی در آنها قویتار مایشاود .بناابراين روساتايیان
نمونه آماری در اين تحقیق به لحاظ شاخصهای سرمايه اجتماعی نمره متوس و بااليی را كساب
نمودهاند .محقق در بخش ارائه پیشنهادات میگويد :نتیجه اين تحقیق نشان میدهد كاه اعتمااد باه
دولت و مسئولین بسیار كمتر از اعتمادی است كه در بین افراد وجود دارد و از آنجا كه عدم اعتماد
و يا كاهش اعتماد به دولت باعث كاهش مشاركت حداقل از نوع سیاسی آن میشود.
 تحقیق آقای شعبانی «  »1911رساله مقطع كارشناسی ارشد دانشگاه شاهید بهشاتی ،تحاتعنوان« بررسی میزان مشاركت اجتماعی و عوامل مثرر بر آن در روستاهای شهرستان شمیرانات» :
پرسش اصلی محقق در اين رساله اين است كه آيا میتوان به نقشآفرينی عناصر و منابع بومی
در فرايند توسعه محلی بهويژه در قالب سرمايه انسانی و اجتمااعی كاه بنیااد انديشاه مشااركتی را
تشكیل میدهد ،توجه نمود؟موضوعی كه امروزه در كانون توجه صااحبنظاران توساعه روساتايی
قرار گرفته است.نتايج تحقیق حاضر نشان میدهد كه میازان مشااركت اجتمااعی روساتايیان كمای
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باالتر از حد متوس است كه مشاركت با سازمانها و نهادهای دولتی پايینترين میزان و مشااركت
در بعد همیاری بیشترين میزان را داراست .نتايج تجربی تحقیق نیاز نشاان مایدهناد كاه هار چاه
انسجام اجتماعی روستايیان بیشتر باشد اين امار بار میازان مشااركت اجتمااعی آناان تاأریر مثبات
میگذارد.
دانیل لدرمن و همكارانش ( ،)1333در تحقیقی به طور تجربای تاأریرات برخای معارفهاای
سرمايه اجتماعی از قبیل؛ شیوع اعتماد در بین اعضای جامعه و مشاركت در سازمانهای ماذهبی و
غیرمذهبی داوطلبانه را بر وقوع جرمهای خشونتآمیز بررسی كردند .در اين مطالعه كاه شاامل 93
كشور توسعهيافته و در حال توسعه و متغیر وابسته آن میزان ملای قتال عماد باود .اناواع تاأریرات
سرمايه اجتماعی بر روی وقوع جرمهای خشونتآمیز مورد بحث قرار گرفت .آنها در اين تحقیاق
به اين نتیجه رسیدند كه از بین مثلفههای سرمايه اجتماعی تنها اعتماد به اعضای جامعه بار كااهش
وقوع جرم خشونتآمیز تأریر دارد .نتايج مربوط به سنجش ديگر معرفهای سرمايه اجتماعی بیشتر
غیرواضح است .در نهايت ،آنها میازان معنااداری و تاأریرات نیرومناد و ناابرابری درآماد و رشاد
اقتصادی را بر روی وقوع جرم خشونتآمیز مورد توجه قرار دادند و به اين نتیجه رسیدند كاه هام
كاهش در نابرابری و هم افزايش در رشد اقتصادی منجر به پايین آمدن میزان جارم خشاونتآمیاز
میشود

(.)Lederman et al, 1999: 1-43

 كريشنا وآپهاف()1333هند:اين دو محقق چنین تعريفی از سرمايه اجتماعی ارائاه دادهاناد « ،جنباههاای شاناختی روابا
اجتماعی كه افراد را بهسوی اقادامات جمعای كاه دارای ساود همگاانی اسات ساوق مایدهاد و
جنبههای ساختاری كه چنین اقدامی را تسهیل میكند».
كريشنا و آپهاف مفهوم شبكه و هنجارهاا را باا اساتفاده از نظرسانجی و روش تحلیال ماورد
سنجش قرار دادهاند .و در اين نظرسنجی  5422خانوار مورد پرسش قرار گرفتهاند.
نتايج حاصل نشان داده است كه سرمايه اجتماعی با عملكرد توسعه ارتباط مثبات دارد.گاروه-
های غیررسمی بیش از گروههای رسمی برای سرمايه اجتماعی اهمیت دارند.
همچنان كه در بررسی پیشینه مالحظه شاد تحقیقاات و مطالعاات صاورت گرفتاه در حاوزه
سرمايه اجتماعی گرچه نوپاست ولی از توجه جدی انديشامندان ايان حاوزه باه اهمیات موضاوع
حكايت دارد .البته ادبیات مورد بررسی ،علیرغم مباحث خوب وجدی ،بهطور مستقیم باه موضاوع
موردبررسی اين تحقیق نپرداختهاند .از سوی ديگر مطالبی هم كه بهصورت غیرمساتقیم باه برخای
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مثلفههای امنیت عمومی اشاره داشتهاند ،هم از جامعیت كافی برای تبیین نقش سرمايه اجتماعی در
تأمین امنیت عمومی برخوردار نمیباشند وهم به لحاظ توجه جدی در مباانی تئورياک باه تجرباه
جوامع غربی ،توان تبیین مثلفههای سرمايه اجتماعی جامعه ايرانی را ندارند .لذا باا توجاه باه بااال
بودن سرمايه اجتماعی در ايران و نقش و اهمیت آن در نظام جمهوری اسالمی ،اين تحقیق در پای
آن است كه ضمن استفاده از يافتههای ساير محققین ،پژوهش مستقلی را در زمیناه« نقاش سارمايه
اجتماعی در تأمین امنیت عمومی جمهوری اسالمی ايران»انجام دهد.امید است اين تحقیق مدخل و
نقطه عزيمتی برای تحقیقات تكمیلی آتی ساير پژوهشگران باشد.
مفهوم شناسی:
سرمايه اجتماعی :سرمايه اجتماعی در كنار دارايیهای ديگر  ،كاركرد تساهیل روابا اجتمااعی باا
كاهش هزينه تعامالت را عهدهدار است.
از نظر بورديو  ،سرمايه اجتماعی حاصل جمع منابع بالقوه و باالفعلی اسات كاه نتیجاهی مالكیات
شبكه با دوامی از رواب نهادی شده بین افراد است .به عباارت ساادهتار ،عضاويت در ياک گاروه
است(شارع پور.)1911 ،
در بحث بورديو در مورد سرمايهی اجتمااعی دو مسائله حاائز اهمیات اسات ،اول ايان نكتاه كاه
سرمايهها (سرمايهی اجتماعی ،سرمايهی فرهنگی و سرمايهی اقتصاادی) قابلیات تباديل شادن باه
يكديگر را دارند(فیروزآبادی،1914،ص 117
فوكوياما سرمايه اجتماعی را مجموعهای از هنجارهای موجود در سیستمهای اجتماعی میداند كاه
موجب ارتقای سطح همكاری اعضای آن جامعه شده و موجب پايین آمدن هزينههاای تباادالت و
ارتباطات میگردد .او معتقاد اسات كاه سارمايه اجتمااعی بارخالف سارمايه انساانی ،متعلاق باه
گروههاست و نه افراد لذا هنجارهايی كه شالوده سرمايه اجتماعی را تشكیل مایدهناد در صاورتی
معنی دارد كه بیش از يک فرد در آن سهیم باشد(فوكوياما،1973 ،ص.) 15-11
پوتنام به رويكرد سیاسی به بحث سرمايهی اجتماعی پرداخته است و از هماین روی اسات كاه در
تعريف سرمايهی اجتمااعی بیاان مایدارد«منظاور از سارمايه اجتمااعی وجاوه گونااگون ساازمان
اجتماعی نظیر اعتماد ،هنجارها و شبكههاست كه میتوانند باا تساهیل اقادامات هماهناگ ،كاارايی
جامعه را بهبود بخشند»(پوتنام 511 :1912،و شاارعپاور .)1911 ،پوتناام نیاز مانناد بوردياو بارای
سرمايه اجتماعی سطوحی قائل است ،اين سطوح را می توان به اين صورت نام برد -1 :پیوندی ياا
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اتصالی-5 ،انتقالی-9 ،ارتباطی (.)Social Capital Workshop ,2003 ,p 23-24

پوتنام سپس با تركیب اين سطوح در يكديگر دو نوع خاص از سرمايهی اجتماعی ارائه میدهد كه
میتوان از آنها با عنوان سرمايهی اجتماعی درون گروهی و سرمايهی اجتماعی باین گروهای ناام
برد(.( Field, 2003 ,p 32

كلمن جامعهشناسی است كه از رويكرد انتخاب عقالنی حمايت میكند از نظر او سرمايه اجتمااعی
هنگامی ايجاد میشود كه رواب میان اشخاص به شایوهای تغییار ياباد كاه كانش را آساان ساازد؛
بنابراين سرمايه اجتماعی يک شی واحد نیست ،بلكه جنباههاای متفااوت سااختار اجتمااعی را در
برمیگیرد كه كنش جمعی و فردی را ترويج مینمايد(.)Rosentfeld ,2001 ,p 284

به اعتقاد كلمن ،سرمايه اجتماعی میتواند به چند شكل ظاهر شود :الف  -تعهدات و انتظارات كه
خود به دو سطح  -1سطح محی اجتماعی كه بازپرداخت تعهدات را تضمین میكند؛  -5گساترش
میزان واقعی تعهداتی كه بر عهده گرفته شده است؛ تقسیم میشود (.)Spellerberg , 2001 ,p11

ب -ظرفیت بالقوه اطالعات ،پ  -هنجارها و ضمانتهای اجرايی مثرر ،ت  -رواب اقتادار ،ث -
سازمان اجتماعی انطباق پذير ،ج  -سازمان هدفمند(م.ش .كلمن.)1977 ،
كلمن نیز مانند ديگر نظريهپردازان اين حوزه به دو گونه سرمايهی اجتماعی معتقد است:
 -1سرمايه اجتماعی شناختی (رابطهای)  :اين نوع از سرمايه به تجلیات انتزاعی سارمايه اجتمااعی
از قبیل؛ اعتماد ،هنجارها و ارزشهايی اشاره دارد كه كنشهای متقابل میان مردم را تحت تأریر قرار
میدهند.
 -5سرمايه اجتماعی ساختاری (نهادی)  :تجلی ساختاری به جنبههای قابل رؤيت و شايد عینایتار
(ملمو تر) مفهوم سرمايه اجتماعی برمیگردد .از قبیل نهادهای محلای ،ساازمانهاا و شابكههاای
موجود در میان مردم كه قادر به پیگیری اهداف فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی میباشند.
از مجموع بحثهای نظری كه در اين بخش ارائه شد میتوان چناین نتیجاه گرفات كاه سارمايهی
اجتماعی مثلفهای است كه افزايش آن موجب میشود كه هزيناههاايی كاه جامعاه در بخاشهاای
مختلف می پردازد كاهش يابد ،ارتباطات تسهیل شود ،و در مجموع توسعه اجتماعی را باا سارعت
بیشتری به پیش ببرد.
امنیت عمومی:به طور كلی ،تعاريف ارائه شده در مورد امنیت عمومی را میتوان به دو دسته تقسیم
نمود:
نخست :تعاريف عامگرا كه در پی توسعهی حوزهی امنیت عماومی هساتند؛ باهگوناهای كاه تماام
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اجزای امنیت در ذيل آن قابل طرح و بررسی باشد .در اين راستا ،برخی در مقام تحلیال ،باا اتخااذ
نگرش سلبی به امنیت عمومی ،آن را مترادف نبود تر  ،نبود اجبار ،نبود خطر خارجی و يا رفع
نیازمندیهای اجتماعی و يا تركیبی از عوامل مذكور میدانند و آن را رسالت دولت به شامار مای-
آورند .برخی ديگر نیز نگرش ايجابی دارند و بیشتر به شراي مطلوب و ايده آل ،نظار ماینمايناد؛
) (Dietrich Fisher:1993:10از اين زاوياه ،برخای امنیات عماومی را در مفهاومی عاام «احساا
رضايت و اطمینان خاطر» تعريف میكنند( .عامری)177 :1972 :
دوم :تعاريف خاص گرا كه در پی تخصیص و محدود كردن حوزهی امنیت عماومی و تفكیاک آن
از ساااير گونااههااای امنیاات اساات(.برای مطالعااه در اياان زمینااه ر.ک .قالیباااف( ،)1919هااس و
میلر( ،)1915مجموعه مقاالت همايش توسعه و امنیت عمومی(.))1976
هرچند تلقیهای عامگرا در پی ارائهی يک تعريف جامع از امنیت عمومی هستند كه قابلیت تحات
پوشش قرار دادن گونههای مختلف امنیت در عرصهی داخلی را داشته باشد ،چنین به نظر میرساد
كه اين تصوير به دلیل ضعف مبادی نظری و كاهش ارزش كاربردی آن ،نتواند تأيید انديشمندان و
تحلیلگران امنیتی را كسب كند .از سوی ديگر ،ماهیت فراگیر امنیت عمومی ،كه به خااطر اتصااف
به صفت «عمومی» پديد میآيد ،مانع از آن است كه امتیاز «فراگیاری» ايانگوناه از امنیات نادياده
گرفته شود .به نظر میرسد هركدام از اين نگرشها كه مبنای كار قرار گیرد مبیّن اين حقیقت است
كه امنیت عمومی فرايند و يا كااليی حیاتی و پرارزش برای زندگی شهروندان محسوب میشود.
برخی صاحبنظران معتقدند كه مفهوم امنیت عمومی ،بر حفظ جان ،مال و شئونات زندگی افراد و
مقابله با جرائم و آسیبهای اجتماعی و نیز برقراری نظم و قانون داللت میكناد .جامعاهای كاه در
آن احسا

امنیت و آرامش نداشته باشند و ضريب امنیت عمومی آن از ياکساو باه خااطر رشاد

جرائم مانند سرقت ،قتل ،تبهكاری ،مواد مخدر و ...و از سوی ديگر به سبب آسیبهاای اجتمااعی
چون اعتیاد ،خودكشی ،بینظمی و قانونگريزی و ...كاهش يابد ،فضای عمومی افراد دچار آشفتگی
و پريشانی خواهد شد و دلمشغولی اصلی آنها مصون ماندن از چنین خطراتی است؛ زيرا افزايش
جرائم اجتماعی ،زندگی را برای آحاد جامعه غیرقابل پذيرش میكند(.شفیعی)1911 :
بنابراين بر پايهی مباحث فوق ،برای امنیت عمومی ،تنظیم مناسبات زير قابل ارائه است:
الف -تنظیم مناسبات ملت(شهروند)-دولت
ب -تنظیم مناسبات ملت(شهروند) با نهادهای اجتماعی
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ج -تنظیم مناسبات بین شهروندی

امنیت عمومی

همانطور كه مشاهده میشود «شهروندان» ركن رابت هر سه وجه امنیت عمومی به شمار مایآيناد.
به همین دلیل تالش برای جلب مشاركت عماومی ماردم -باهصاورت مساتقیم و غیرمساتقیم -در
دستور كار دولتمردان قرار دارد(.افتخاری)54-57 :1914 :؛
چارچوب نظری :جیمز کلمن ،سرمايه اجتمااعی مجموعاهای از مناابعی مایداناد كاه در روابا
خانواده و سازمان اجتماعی محلی وجود داشته و برای رشد اجتماعی ياا شاناختی ياک كاودک ياا
جوان مفیدند .به عقیده وی اين منابع برای افراد مختلف متفاوتاناد و مایتوانناد امتیااز مهمای را
برای توسعه سرمايه انسانی كودكان و جوانان ايجاد كنند colman,1998( .فیلاد )44: 1916 ،وی
معتقد است سرمايه اجتماعی عبارت از ارزش آن جنباه از سااختار اجتمااعی اسات كاه باهعناوان
منابعی در اختیار اعضاء يک گروه يا يک سازمان قرار میگیرد تا بتوانند باه اهاداف و مناافع خاود
دست يابند .همچنین وی در نظريه خود ،سرمايه انساانی را هادف غاايی مطارح كارده و سارمايه
اجتماعی را بهعنوان ابزاری برای رسیدن به سرمايه انسانی قلمداد میكند و با استفاده از اين مفهاوم
به دنبال شناخت نقش هنجارها و ارزشها در داخل خانواده يا شبكههای اجتماعی باود تاا از ايان
طريق بتواند موجب تقويت سرمايههای انسانی شود.
رابرت پوتنام بهعنوان يكی از نظريه پردازان حاوزه سیاسات ،سارمايه اجتمااعی را مجموعاهای از
ويژگیهای زندگی اجتماعی نظیر شبكهها ،هنجارها و اعتماد میداند كه مشاركتكننادگان را قاادر
میسازد تا به شیوهای مثررتر ،اهداف مشترک خود را تعقیب كرده و در نهايت ،با اتحااد مبتنای بار
اعتماد و تعاون به اهداف خود نائل شوند Putnam,1996( .فیلد .)11 :1916،از نظر وی اعتمااد
و ارتباط متقابل اعضاء در شبكه بهعنوان منابعی هستند كه در كانشهاای اعضاای جامعاه موجاود
است و همین عناصر می توانند راه را برای نیل به منافع متقابل هموار نمايند و ايان مناافع فراتار از
سطح فردی و در سطح ملی مطرح میشود.
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پیربوردیو ،سرمايه اجتماعی را مجموعه منافع مادی يا معنوی میداند كه به يک فرد يا گروه اجاازه
می دهد تا شبكه پايداری از رواب كموبیش نهادينه شده بر اسا

آشانايی و شاناخت كامال را در

اختیار داشته باشند  bourdieu & wacquant,1992( .فیلد .)91: 1916 ،از نظر وی اين شكل
از سرمايه حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلی است كه نتیجاه مالكیات شابكه باا دوامای از روابا
نهادی شده بین افراد و به عبارت ساده تر عضويت در يک گروه است .از نظر وی ايان سارمايه در
طول زمان و تالش افراد جامعه به دست می آيد و محصول نوعی سرمايهگذاری فردی ياا جمعای،
آگاهانه يا ناآگاهانه است كه به دنبال تثبیات ياا بازتولیاد روابا اجتمااعی اسات كاه مساتقیماً در
كوتاهمدت يا بلندمدت قابل استفاده هستند( .شارعپور.)1919 ،به اعتقاد بورديو ،سرمايه میتواند در
قالب سه شكل مختلف ظاهر شود  :سرمايه اقتصادی كه قابل تبديل به پول باوده و در شاكل حاق
مالكیت نهادينه میشود .سرمايه فرهنگی كه تحت شراي خاصی قابل تبديل باه سارمايه اقتصاادی
بوده و در شكل مدارج تحصیلی نهادينه میشود و بااالخره سارمايه اجتمااعی كاه تحات شاراي
خاصی قابل تبديل به سرمايه اقتصادی بوده و ممكن است در شكل اصالت و شهرت نهادينه شاود
(همان منبع) بورديو در تعريف خود عالوه بر معرفای اشاكال مختلاف سارمايه ،ايان نكتاه را نیاز
خاطرنشان میسازد كه تسل هر شكلی باه خصوصای از سارمايه در حاوزهای از ياک جامعاه در
ارتباط مستقیم با خصوصیت آن حوزه اجتماعی قرار دارد(gerhards, 1995:859) .
بهطور كلی نظريههای مربوط به سرمايه اجتماعی را میتوان به دو گروه عمده تقسایمبنادی نماود.
(شارعپور)1919 ،
الف) در گروه اول به تبعیت از پوتنام ،سرمايه اجتماعی ،پديدهای فرهنگای تعرياف مایشاود كاه
نشاندهنده میزان اهمیت و توجاه اعضاای جامعاه نسابت باه اماور مادنی باوده و بیاانگر وجاود
هنجارهای اجتماعی مروج كنش جمعی و میزان اعتماد به نهادهای عمومی است .نتاايج حاصال از
تحقیق پوتنام در ايتالیا حاكی از اين است كه سارمايه اجتمااعی در درازمادت انباشاته مایشاود و
ويژگیهای يک كاالی جمعی و عمومی را دارد.
ب) در گروه دوم ،سرمايه اجتماعی با تبعیت از ديدگاه پیربوردياو ،ناوعی سارمايهگاذاری افاراد و
سازمانها در شبكههای اجتماعی تلقی میشود .در اين معنا ،سرمايه اجتماعی يک كااليی است كاه
میتواند به سرمايه فرهنگی تبديلشده و بیانگر پايگاه اجتماعی فرد و سازمان باشاد .لاذا اندوختاه
سرمايه اجتماعی فرد و سازمان بیانگر قدرت او در جامعه است .الزم به ذكر اسات كلمان نیاز باه
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همین سیاق بر مزايای سرمايه اجتماعی برای فرد يا سازمان تأكید دارد .از نظر كلمن هنجاار كانش
متقابل بر سرمايه اجتماعی تأریر دارد و سرمايه اجتماعی میتواناد از طرياق تساهیل كانش جمعای
اررات مثبت اقتصادی در سطح ملی داشته باشد.
در جمعبندی نظری بر اسا

نظريات كلمن ،پوتنام و بورديو بهويژه در سطح سااختاری مایتاوان

گفت كه در هر جامعهای كه سازمانها (در اين تحقیق پلیس) بتواند با تبیین جايگاه و نقش خود و
ارائه شناخت و آگاهی به افراد جامعه در آنها اعتماد به خود ايجاد كند در اجارای مأمورياتهاا و
اهداف خود میتواند از ظرفیت مشاركتی جامعه بهرهمند شود و ايان يعنای سارمايه اجتمااعی كاه
مأموريتهای آن سازمان را تسهیل مینمايد.
«توما

كارول» 1در كتاب خود تحت عناوان «سارمايهی اجتمااعی ظرفیاتساازی محلای و

كاهش فقر» ضمن ارائه تعريفی از مونتگاومری 5باه تعرياف سارمايهی اجتمااعی از منظار جامعاه
شناسان و اقتصااددانان پرداختاه اسات ( )Carrol , 2001: 1-7از ديادگاه مونتگاومری سارمايهی
اجتماعی ظرفیتی متراكم از گروههای اجتماعی ،بهمنظور تشريک مساعی و كار با يكديگر برای نیل
به خیر مشترک است .از منظر جامعهشناسان ،سرمايهی اجتمااعی يعنای اعتمااد ،باهطاور متقابال و
دوطرفه در رواب اجتماعی است .سرمايهی اجتماعی انباشتی است كه اعضای گروههای اجتمااعی
مختلف را قادر میسازد كه بیش از مراودات خانوادگی و طايفگی خود ،به تفاوتها احترام گذارند
و همكاری متقابل را بیاموزند .اعتماد و دوستی متقابل در معنای جامعهشناختی آن اغلب باهعناوان
يک«آموزهی اخالقی»شناخته شده است .از منظر اقتصاددانان ،بهترين فهم از سرمايه اجتماعی ،بُعاد
نهادی معامالت ،بازارها و قراردادهاست؛ كه شیوههای رواب مطمئن ،باربات و آگاهی تسهیم يافتاه
میان بازيگران را تعیین میكند و اين مفهوم میتواند ارربخشی و كارايی مناافع فاردی و جمعای را
افزايش دهد؛ وی همچنین به چند تعريف كاربردی سرمايهی اجتماعی به شرح ذيل میپردازد:
• سرمايهی اجتماعی يعنی اعتماد ،دوجانبگی ،و هنجارها و شابكههاای مادنی پیوساته در ياک
جامعه كه تسهیلكنندهی اقدامی هماهنگ بهمنظور دستیابی به اهاداف مطلاوب اسات .باديهی
است كه سرمايه اجتماعی در تاريخ ،سنت و فرهنگ ريشه دارد .بارخالف سارمايه انساانی ياا
سرمايه مادی ،سرمايه اجتماعی با ساختار اجتماعی مرتب و درگیر است.

-Carrol
-Montgomery

1
2
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• اگر ما در جامعهای با يک (رويكرد) همسايگی فعال در مراقبت و اعتماد باه يكاديگر زنادگی
كنیم ،صرف نظر از مشاركت و قابلیت اعتمااد فاردیماان از گشاتهاای مراقبات همساايگی
بهرهمند خواهیم شد .به علت اين مشخصات خیر عمومی ،سرمايه اجتماعی پايینتار از ارزش
خود تخمین زده میشود .يعنی سرمايه خصوصی را جذب نمایكناد و اغلاب ياک محصاول
فرعی فعالیتهای ديگر بهحساب میآيد.
• وقتی مردم در گاروههاا ياا جواماع ،تعاامالت تكرارشاوندهای را انجاام مایدهناد ،احساا
يكپارچگی ،و اعتماد به يكديگر كرده ،هزينههای كامل تعامل ،پايینتر از وقتی است كاه ماردم
از نقض اعتمادشان و پايمال شدن حقوقشان میترسند .ايان اعتماادی اسات كاه باه تشاريک
مساعی داوطلبانه با غلبه بر معماهای اقدام جمعی منتهی میشود.
•

سرمايه اجتماعی دارايی گروههای رسمی و غیررسمی است .در ايان ديادگاه ،ظهاور ياک
ساختار نهادی مستقل ،كلید تكاوين سارمايهی اجتمااعی مبتنای بار قواعاد و هنجارهاای
پذيرفتهشده است .نهادها در هر سطحی بیش از تاالشهاای صارفاً فاردی ماثرر هساتند.
نهادها بهعنوان كانالهای اقدام جمعی عمل میكنند كه با مناافع توزياع شاده ،مشاروعیت
زايی ،و انتظارات تسهیم يافته تقويت شدهاند .منافع حاصل از نهادها ناظر بر خیر عماومی
و چیزهای دارای ارزش بارای اشاخاص ،هماان چیازی اسات كاه اقتصااددانان از آن باه
پیامدهای خارجی مثبت نام میبرند...

•

1

سرمايه اجتماعی در بر دارندهی مفااهیمی همچاون آگااهی ،اعتمااد ،مشااركت و روابا
متقابل افراد و گروهها و .....به معنای مجموعه سرمايههايی است كاه هار عضاو جامعاه از
طريق شبكههای ارتباطی مختلف چون خانواده ،اقاوام ،دوساتان ،نهادهاای اجتمااعی و
اقتصادی و آموزشی در اختیار داشته و يا باه آن دسترسای دارد ،كاه ايان سارمايه تساهیل
كنندهی رواب اجتماعی و نحوهی همزيستی افراد به سمت دستیابی به اهاداف بار مبناای
ارزشها و معیارهای رايج مثبت در هار جامعاه باوده و بارای پیشابرد و بهباود عملكارد
اقتصادی ،اجتماعی و كیفیت كاركرد نهادهای جامعه ،يک عامل ضروری به شمار میرود.

 -1تعاريف متعددی كه ازديدگاه انديشمندان مختلف گردآوری شده ،در بخش ضمائم بارای مطالعاه عالقمنادان آماده
است.
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•

عناصر سرمایه اجتماعي و امنیت عمومي

•

اعتماد و امنیت عمومي :اعتماد عمومی مردم به سیساتم امنیتی(ساازمان پلایس و سیساتم
قضايی و )...در زمینهی برقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی ،به گسترش هويت مادنی
سیستم امنیتی ،يعنی مردمی بودن آن توجه دارد؛ و به هر میزان كه اين سیساتم باه سامت
مردمی شدن و داشتن تعامالت گستردهتر با مردم حركت كند؛ عالوه بر باال رفتن رانادمان
و بهبود عملكرد آن ،و كاهش هزينههای تأمین نظم و امنیات ،زمیناههاای بایشتار جلاب
اعتماد عمومی نسبت به سیستم امنیتی را فراهم میآورد؛ به عبارتی ،بین گساترش دامناهی
رويكرد جامعهمحوری در انجام امور انتظامی و قضايی و افازايش ساطح اعتمااد عماومی
نسبت به سیستم امنیتی ،رابطهای مستقیم وجود دارد .اين امر میتواند داليل مختلفی داشته
باشد ،يكی از مهمترين داليل ،به اين امر برمیگردد كه از يکسو مردم احساا

مایكنناد

كه نظم و امنیت بهعنوان مقولههای اجتماعی و مردمی هستند تاا دولتای؛ و در واقاع ايان
مردم هستند كه از آرار تالش سیستم امنیتی در برقراری نظام عماومی و امنیات اجتمااعی
مستقیماً بهرهمند میشوند؛ از سويی ديگر همراه شدن اين برداشت با درک اين مطلب كاه
فوايد برقراری نظم و امنیت در جامعه مستقیماً به كلیهی افراد جامعه برمیگردد و همچنین
مشاهدهی زحمات و تالشهای سیستم امنیتی در برقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی،
خودبهخود موجب میشود تا آحاد مختلف مردم به اين سیستم عالقهمناد شاده و اعتمااد
عمومی به آن جلب شود .در واقع وقتی مردم از نزديک باا زحماات و خادمات نهادهاای
تأمین امنیت عمومی در بخشهای مختلف آشنا میشوند و صحت و سالمت ايان نهادهاا،
در راه خدمتگزاری به آحاد مردم را از نزديک مشاهده میكنند ،در نتیجه اعتماد آنها باه
اين سازمان و كاركنان آن بهمراتب بیشتر میشود(.وروائی)96-97 :1914 :
•

كاكس با تأكید بر عامل اعتماد بهعنوان شاخص ملی سرمايه اجتماعی در هر جامعهای ،اين
نكته را يادآور میشود كه در صورت وجود اعتماد در میان افراد جامعاه؛ ارتبااط اعضاای
خاانواده ،دوسااتان و همسااايگان ،همكاااران ،بیماااران ،مراقبااان بهداشاات ،هاامگااروههااا و
اجتماعات ،مثررتر میشود .در صورتی كه فقدان اعتماد ،با عدم پیاروی از قاوانین ،رفتاار
ضداجتماعی ،خودكشی ،خشونت و ساير مشكالت اجتماعی همراه خواهد بود .او بر ايان
اعتقاد بود كه بسیار مشكل است كه جماعتی بدون آنكه اعتمادشان را جلب كارده باشایم
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بتوانیم متقاعد كنیم كه سبک زندگی سالمتری در پیش گیرند .از ايان رو گساترش شاعاع
اعتماد و همكاری اعضای ياک جامعاه ،غناای سارمايهی اجتمااعی و باهتباع آن كااهش
اختالالت و نابسامانیهای روانی و اجتماعی را در پی خواهد داشت(بهزاد؛ .)12 :1911
•

بسیاری بر اين باورند كه رواب بینالمللی صلحآمیز به توفیق در كار«اعتمادسازی» بساتگی
دارد (تاجبخش؛  .)51 :1914افزايش اعتماد بهرهوری سازمانهاای خادماتی و تولیادی و
مشروعیت حكومتها را افزايش میدهد.

•

مشارکت و امنیت :يكی از مثلفههای امنیتی ،همانا «مشاركت» اسات ،مشااركت ماردم در
سیاستگذاری و اجرای برنامههای سیاسی ،امنیتی كشور ،نقش اساسای در ايجااد نظام و
امنیت عمومی و بهتبع امنیت ملی دارد .امروزه نظامهای سیاسی میكوشند تاا از مشااركت
مردم در امور خود استفاده نمايند .از اين رو ،پلیس و ساير دستگاههای مسائول در امنیات
عمومی برای جلب مشاركت مردم ،بايد از طريق يک ارتباط نزديک و صمیمی با گروههاا
و اقشار مختلف جامعه ،توانايی و آمادگی خود را بارای پاساخگويی باه نیازهاای امنیتای
جامعه به اربات برسانند و تسهیالت الزم را برای همكاری داوطلبانهی افراد جامعه با آناان
فراهم آورند(.لرنی)11 :1919 :؛

•

مشاركت مردم در امور حاكمیت در ابعاد مختلف يكی از موضوعات مهم در بحث امنیات
عمومی است و به نظر میرسد كه چنان چه مشاركت وجود نداشته باشد ،امنیات عماومی
سیر منفی خواهد داشت .مشاركت مردم در برقراری امنیت عمومی ،از آگاهی و باور آنها
به قوانین و مقررات جامعه ،آغاز و با عمل به اين باورهاا ،تاداوميافتاه و در پیشاگیری از
ارتكاب جرم و همكاری با نیروهای مسئول استقرار نظم و تأمین امنیت و آسايش عماومی
پايان میپذيرد .مشاركت تنها همكاری و همسويی با حكومات نیسات بلكاه در ماواردی
طرح مطالبات نیز خود بهنوعی مشاركت است .لذا گفته میشود كه مشااركتهاای ماردم،
گاه با ارائه مطالبات بهصورت صلحآمیاز و آشاتی گارا باا دولات و قادرت حااكم میسار
میگردد ،در غیر اين صورت مشاركت مفهوم خود را از دست میدهد.

•

البته فعالیتی كه در اكثر موارد بهعنوان مشاركت تعبیر میشود ،معموالً در قاوانین اساسای
تبلور میيابند كه از جهت تحقق مشاركت سیاسی شهروندان ،برخی حقوق و آزادیهاا را
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برای افراد جامعه به رسمیت شناختهاند بهنحویكاه باا وضاع قاوانین عاادی و چگاونگی
اجرای آنها ،وظايف و مسئولیتهای هر يک بهطور دقیقتر مشخص شدهاند.
•

مشاركت موردنظر در سرمايه اجتماعی ،هرچند كه مشاركت سیاسی را نیاز در برمایگیارد
ولی بخش اعظم آن به انواع ديگری تبلور میيابد .اين نوع مشاركت را میتوان به تعبیاری
«احسا

مسئولیت فعال در امور تعبیر نمود»كه مردم باا درک پديادههاا ،نسابت باه حال

معضالت مشاركت مینمايند .برای نمونه در اين زمینه میتاوان همكااری فعاال ماردم در
كاهش مصرف آب و برق كه ايان روزهاا از مشاكالت كشاور اسات و ياا همكااری باا
مسئو لین در موضوع زباله ،ترافیک و ماوارد مشاابه ايان چنینای ،اشااره نماود .ايان قبیال
مشاركتها نه در قوانین اساسی و نه در قوانین عادی نیامده و كسی هم الزامی در اينگونه
مشاركت ها ندارد .مثالً اگر كسی به جهت همكااری در امار ترافیاک از ماشاین شخصای
استفاده نكرد مورد تقدير قرار نمیگیرد و اگر استفاده كرد ،مورد ايراد واقع نمیشاود و ياا
در مصرف برق و ...اين مشاركتها برگرفته از سرمايه اجتماعی مردم است كه چناان چاه
مردم مشاركت جدی در اين زمینه داشته باشند نشان از سرمايه اجتماعی باالی مردم اسات
كه دولت میتواند در شراي نیاز از آن استفاده نموده و مانع از بروز بحران شود.
•

صرفنظر از تأریر مشاركت سیاسای و مشااركت اجتمااعی متاأرر از سارمايه اجتمااعی،
بهطور كلی مشاركت اجتماعی میتواند جامعه را در ابعاد مختلف متأرر ساازد ،يكای از آن
ابعاد امنیت عمومی است .مثلفه امنیتی مشاركت يا به عبارتی نقش مشاركتی مردم در بعاد
امنیت نشان از توسعهيافتگی يک كشور است .به همین علات در كشاورهای توساعهيافتاه
مردم نقش امنیتی باالتری برای خود قائل هستند.

•

مشاركت اجتماعی بهعنوان يكی از عناصر سرمايه اجتمااعی يكای از مثلفاههاای مهمای
است كه در شراي خاص میتواند جامعه را از تنشها و تعارضات خالصی دهد و نسبت
به تقويت امنیت عمومی كمک نمايد .مقولاه مشااركت موضاوعی نیسات كاه باهصاورت
خودجوش در اجتماع ظاهر شود بلكه نیازمند به برنامه و هادايت اجتمااعی دارد .هرچناد
كه در موارد اضطراری مثل زلزله و سیل و موارد مشابه ،مشاركتها خودبهخود باه وجاود
میآيد ،ولی واقع امر اين است كه اين مشاركتهای خودجوش ،خیلی زود ارر خاود را از
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دست میدهند و نیازمندان به مشاركت را در شرايطی رها میكنند كه به قول عوام دستشان
بهجايی نمیرسد.
•

آگاهي و امنیت «:سطح تحصیالت و سواد» آحاد جامعه حداقل بستر آگاهی در جامعه
محسوب میشود؛ اساساً عنصر آگاهی ،يک ويژگی انحصاری نیست ،بلكه دانشی است
مشترک و مشاع كه بنیان همدلی و همبستگی را محكم میسازد و رشته را در هم میتابد
تا بتواند دستاويزی نیرومند برای «وحدت» و «امنیت» بشود .بیشک سیاستهای امنیتی
بدون درک مفهوم و مختصات «آگاهی» قابل اجرا نخواهد بود (لرنی )15 :1919 :مبتنی بر
بند  1و  5اصل  9قانون اساسی كه اشعار دارد « باال بردن سطح آگاهیهای عمومی در
همهی زمینهها و ايجاد محی مساعد برای رشد فضائل اخالقی بر اسا

ايمان و تقوا و

مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهی و » ...بايد منظور نظر مسئولین مربوطه قرار گیرد و از
آن جا كه يكی از رسالتهای خطیر سیستم امنیتی از جمله پلیس ،اهتمام در مقولهی
پیشگیری از وقوع جرم و بروز مفاسد ،ارتقای سالمت اداری و اجتماعی و صیانت جامعه
در برابر انحراف و بدعتها و شبهات و تخريب سرمايهها و ارزشهاست ،بدون ترديد
رسانهی ملی بهعنوان ركن ركین مهندسی فكری و فرهنگی جامعه میتواند نقش ممتازی
در اين راستا ايفا نمايد .افزايش آگاهیهای عمومی جامعه نسبت به حقوق و تكالیف
شهروندی ،آشنايی جامعه با عوارض بزه و بزهكاری و مصاديق آن به منظور صیانت از
ابتالی جامعه به آسیبهای اجتماعی ،اطالعرسانی دقیق ،هدفمند و بهموقع در زمینه
ارتقای دانش حقوقی و قضائی جامعه ،فرهنگسازی و بسترسازی برای ارتقای امنیت و
سالمت اجتماعی و نظم عمومی و ...از جملهی اين بايدهای فراروی پلیس و رسانه ملی
است كه برای تحقق اين اهداف تشريک مساعی سازمان پلیس و صدا و سیما ضروری
مینمايد.

محیط امنیت عمومی .ا.ا

امنیتی
(پلی

دستگاه

قضایی و)...

عوامل محیط داخلی و خارجی مؤ ر

سیستم

سرمایه ی اجتماعی

امنیت عمومی

 -1اعتماد

 -1پیش گیری از وقو جرم

 -2مشارکت

و جبران آ ار وقو آن

 -3آگاهی

 -2حف نظم عمومی
 -3تحکیم قانون و مقررات

یافتههای تحقیق:

 -6تهیه ماتریسهای ارزیابي عوامل داخلي و خارجي
با توجه به اقدامات انجامگرفته در بخش دوم ماتريسهای  IFEو  EFEبه شرح زير تشكیل
گرديد.
 -6-6ماتریس ارزیابي عوامل داخلي (قوتها و ضعفها)
اين ماتريس شامل  11عامل محیطی 1 ،عامل قوت و  12عامل ضعف (مطابق جدول) تشاكیل
شد:

 راهبردهای نقش سرمايه اجتماعی در تحكیم امنیت اجتماعی

011

ماتریس ارزیابي عوامل داخلي ( IFEقوتها و ضعفها)

رسانهای شدن اختالفات بین بخشهای مختلف نظام ،سبب بدبینی،
بیاعتماد و كاهش سطح امنیت عمومی میگردد

()6- 3

اعتماد عمومی و كاهش امنیت میشود

میانگین اهمیت

اطالهی رسیدگی به پروندهها در سیستمهای امنیتی باعث پايین آمدن

درصد ()‰6۶۶-۶

سوءاستفاده و كاهش اعتماد عمومی و درنتیجه كاهش امنیت میشود

ضریب اهمیت

عدم تنقیح قوانین ،مقررات و آيیننامههای ناظر به امنیت سبب

میانگین رتبه

عمومی به اين سازمانها و ناكارايی آنان در تأمین امنیت میشود

درصد در رتبه

فساد در سازمانهای امنیتی(پلیس ،قوه قضائیه و )...سبب بیاعتمادی

امتیاز حاصلضرب

عوامل داخلي (ضعف)

1269

6243

5271

2211

7213

1271

5216

2211

1224

6224

9224

2211

7

1256

5269

2214

ضعف در بهرهگیری از روشهای حرفهای مديريت افكار عمومی در
مقاطع موردنیاز ،باعث كاهش اعتماد و در نتیجه كاهش مشاركت در

7297

1214

5267

2211

تأمین امنیت عمومی میگردد
ضعف اعتقاد كارگزاران امنیتی به نقش مشاركت مردمی در تأمین امنیت
سبب كاهش مشاركت عمومی در تأمین امنیت میگردد
بیرباتی مديريتی و جابهجايی سريع مديران ،باعث كاهش اعتماد عمومی
و در نتیجه عدم مشاركت آنان در تأمین امنیت میگردد

7213

1271

5241

2214

6239

1251

527

2214

ضعف فضای مشاركت بین سازمانی(سلسله مراتبی و همعرض) ،در
سیستمهای امنیتی باعث كاهش اعتماد عمومی به اين سیستمها و در

6239

1251

527

2214

نتیجه عدم مشاركت در تأمین امنیت میگردد
ضعف در پاسخگويی به مطالبات قانونی و اساسی شهروندان از سوی
دولت باعث كاهش اعتماد و مشاركت و در نتیجه كاهش امنیت عمومی

7211

1211

527

2216

میگردد
ضعف برنامههای راهبردی امنیتی و نارسايی در كنترل و اجرای آن در
سیستمهای مولد امنیت ،سبب عدم استفاده بهینه از سرمايههای اجتماعی

7215

1261

5213

2211

در تأمین امنیت عمومی میگردد
عوامل داخلي (قوت)
نظارت همگانی بر رفتار مأمورين امنیتی ،اعتماد مردم نسبت به سیستم
امنیتی را افزايش میدهد

7267

1276

5213

2211
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برنامههای تولیدی صداوسیما جهت افزايش اعتماد،آگاهی و مشاركت
شهروندان در راستای اعتماد به نهادهای مولد امنیت و تقويت امنیت

7244

1262

5216

2214

عمومی مثرر است
ظرفیتهای قانونی و نهادی ج.ا.ا برای جذب و جلب مشاركت عمومی
در امنیت كارآمد است
فراگیری جغرافیايی پايگاههای بسیج ،امكان مشاركت عمومی در امنیت
را فراهم میكند
رويكرد دولت به توسعهی هماهنگ شهرها و روستاها همزمان با رشد
كالن شهرها در افزايش مشاركت مردم در امور امنیتی مثرر است
وجود زمینه ،بستر و ظرفیت مناسب برای اطالعرسانی اقدامات امنیتی
باعث افزايش مشاركت مردم در امنیت میشود
ظرفیتهای آموزشی موجود در آگاه نمودن مردم نسبت به قوانین سبب
افزايش مشاركت آنان در امور امنیتی شده است
امكان نقد و بررسی سیاستهای دولتی در رسانههای عمومی باعث
آگاهی مردم و مشاركت در امنیت عمومی میشود

7211

1297

5297

2219

7213

1271

5211

2216

7213

1271

5241

2214

7

1256

5241

2219

627

1224

529

2215

6239

1251

5256

2215

نمره نهایي

‰6۶۶

۹/16

در اينجا برای نمونه نحوه ی محاسابات امتیااز ياک عامال قاوت و ياک عامال ضاعف ارائاه
میگردد:
الف – قوت
امتیاز هر عامل بهصورت ذيل محاسبه میشود :بهعنوان مثاال درصاد اهمیات عااملی مانناد ”
نظارت همگانی بر رفتار مأمورين امنیتی ،اعتماد مردم نسبت به سیستم امنیتی را افزايش مایدهاد “
* میانگین رتبه همین عامل = امتیاز كل هر عامل به دست میآيد.
به عبارتی ديگر )5.76 *5213 ( /122= 0.15
ب – ضعف
امتیاز هر عامل بهصورت ذيل محاسبه میشود :بهعنوان مثال درصاد اهمیات عااملی مانناد ”
فساد در سازمانهای امنیتی(پلیس ،قوه قضائیه و )...سبب بیاعتمادی عمومی به ايان ساازمانهاا و
ناكارايی آنان در تأمین امنیت میشود“ * میانگین رتبه همین عامل = امتیاز كل هر عامل به دسات
میايد.
بهعبارتیديگر )6.49 *5271( /122 =0.18
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جمع امتیازات كلیه عوامل در محی داخلی برابر با 5/61 :شاد كاه نماره نهاايی جادول IFE
است.
همانگونه كه در باال هم اشاره شد اين عدد در تشكیل ماتريس  IEو تعیین رويكرد راهبردهاا
مورد استفاده قرار میگیرد.
 -6-۹ماتریس ارزیابي عوامل خارجي (فرصتها و تهدیدها)
ماتريس ارزيابی عوامل خارجی  EFEنیز مطابق مراحلی كه در قبل باه آن اشااره شاد شاامل 14
عامل محیطی ( 7فرصت و 7تهديد) مطابق جدول بعدی تشكیل گرديد
ماتریس ارزیابي عوامل خارجي

مشاركت عمومی و امنیت میشود
افزايش تعداد بزهكاران بهويژه معتادين سبب كاهش ظرفیت مشاركت در
موضوعات امنیتی میگردد

()6- 3

افزايش اتمیزه شدن در كالن شهرها و كاهش انسجام اجتماعی باعث كاهش

()‰6۶۶-۶
میانگین اهمیت

بیشتری در راستای مشاركت آنان در امنیت عمومی میگردد

ضریب اهمیت درصد

ويژگی نظمپذيری ديرهنگام شهروندان از بُعد فرهنگی موجب صرف هزينههای

میانگین رتبه

تقلیل امنیت عمومی میشود

درصد در رتبه

كاهش صداقت و روراستی در رواب بین شهروندان باعث كاهش اعتماد و

امتیازحاصلضرب

عوامل خارجي (تهدید)

15۴۶

15۰۹

۹5۴3

۶563

۰5۰۸

۰5۶3

۹531

۶5۹۹

1566

۶533

۹5۸۸

۶56۶

۰5۸۸

۰59۶

۹539

۶5۹6

سوءاستفاده از تنوع قومی-مذهبی در كشور توس دولتهای منطقهای و
فرامنطقه ای و تشديد آن ،موجب واگرايی شده و بر میزان اعتماد و مشاركت

15۴۶

15۰۹

۹5۸۸

۶561

شهروندان تأریر منفی دارد
افزايش احسا

بیعدالتی در جامعه سبب كاهش اعتماد و انگیزههای مشاركت
امنیتی میشود

افزايش سطوح تما

۰51۰

۰5۶۹

۹539

۶5۹۹

فرهنگی و گسترش بهرهبرداری شهروندان از وسائل

ارتباط جمعی فرامرزی (اينترنت و ماهواره و )...با تغییر در سطح آگاهیها،
سبب باال رفتن انتظارات ،سست شدن بنیان فرهنگی و اعتقادی مردم ،موجب

۰531

۰5۴6

۹5۴3

۶5۹9
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كاهش اعتماد به دولت و مشاركت امنیتی میگردد
نقاط فرصت
وجود اعتماد به ريشسفیدان ،پیشكسوتان يا معتمدين محلی در حلوفصل
اختالفات باعث افزايش امنیت میشود
نقش مراجع عظام تقلید و روحانیت در آگاهی بخشی به مردم به افزايش
مشاركت عمومی در تأمین امنیت عمومی منجر میشود
امكان تشكیل و بهرهگیری از سمنهای(سازمانهای مردمنهاد) امنیتی در راستای
افزايش مشاركت مردم در تولید امنیت وجود دارد
مراسم و مناسبتهای مذهبی و اجتماعی از طريق افزايش آگاهی اجتماعی و
كاهش انگیزهی جرم باعث تقويت امنیت میشود
مطبوعات(غیردولتی) با افزايش آگاهی عمومی نسبت به جرائم و ناامنی ،باعث
افزايش هوشیاری و ضريب امنیت در برابر جرائم میشوند
توسعهی سطح تحصیالت و سواد در كشور ،از طريق افزايش آگاهی جامعه،
امنیت را افزايش میدهد
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۶5۹۶

پیوندهای عاطفی خانوادگی و خويشاوندی و وجود حس همدلی و هم دردی و
روحیهی فداكاری در اجتماع باعث افزايش اعتماد و مشاركت مردم در تأمین

۰5۶۰

153۸

۹5۶3

۶56۴

امنیت میگردد
نمره نهايی

122

۹/۰۶

در اينجا نیز برای آشنايی از روند محاسبات نحوه محاسابات درياک عامال تهدياد و در ياک
عامل فرصت ارائه میگردد.
الف -تهديد:
امتیاز هر عامل بهصورت ذيل محاسبه میشود :بهعنوان مثاال درصاد اهمیات عااملی مانناد ”
كاهش صداقت و روراستی در رواب بین شهروندان باعث كاهش اعتماد و تقلیال امنیات عماومی
میشود “ * میانگین رتبه همین عامل = امتیاز كل هر عامل به دست میايد.
به عبارتی ديگر )6.72 *5213( /122=0.19
ب -فرصت
امتیاز هر عامل بهصورت ذيل محاسبه میشود :بهعنوان مثاال درصاد اهمیات عااملی مانناد ”
وجود اعتماد به ريش سفیدان ،پیشكسوتان يا معتمدين محلی در حال و فصال اختالفاات باعاث
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افزايش امنیت میشود “ * میانگین رتبه همین عامل = امتیاز كل هر عامل به دست میايد.
بهعبارتیديگر )5216*7215( /122 =0.19
جمع امتیازات در محی خارجی نمره نهايی را شكل میدهد .همانگونه كه در باال هم اشااره
شد اين عدد در محی خارجی برابر با  5 /72است.
 -۹تجزیهوتحلیل نتایج و ارااه راهبردهای مناسب برای مقابله با تهدیدات
براسا

نتايج به دست آمده در مرحلهی ارزيابی عوامل داخلی و خارجی در اين پژوهش میتاوان

ماتريسهای  IEرا به شرح ذيل تهیه نمود.

براسا

نمودار فاوق وضاع یت كناونی كشاور از نظار رويكارد راهبردهاای نقاش سارمايهی

اجتماعی در امنیت عمومی در ناحیه تهاجمی و نزدياک باه مركاز قرارگرفتاه اسات و مایبايسات
راهبردهايی را در اولويت قرار داد كه منجر به توسعه و گسترش دامنه بهارهگیاری از سارمايههاای
اجتماعی و تأمین امنیت در كشور میشوند.
با توجه اينكه نقطه به دست آمده در ماتريس  IEدر ناحیه تهاجمی 1و نزديک به مركاز قارار
میگیرد با اطمینان میتوان گفت موقعیت كشور تهاجمی اما از سوی ديگر سیستم امنیتی و انتظامی
در كشور میتواند از سیاستهای تهاجمی و يا تلفیقی (تهاجمی – تدافعی) نیاز اساتفاده كناد .اماا
رويكرد اصلی را میتوان در راهبردهای تهاجمی تبیین نمود .به عبارت ديگر در راهبردهای تلفیقی
مديريت امنیتی و انتظامی كشور میتواند با استفاده از قوتهای خاود و فرصاتهاای محیطای باه
 -1ن احیه تهاجمی به ناحیه ای گفته میشود كه در ان فرصتها و قوتها نسبت به تهديدات و ضعفها افزون تر و برجسته
تر هستند .ناحیه تدافعی به ناحیه ای گفته میشود كه در آن تهديدات و ضعفها نسبت به فرصتها و قوتها افزون تر و
برجسته تر هستند و همینطور در مورد نواحی رقابتی و محافظه كارانه قابل تعمیم است.
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دنبال گسترش استفاده از سرمايههای اجتماعی باشد و از سوی ديگر ضعفهاای خاود را برطارف
نموده و تالش نمايد در دام و تله تهديدات آن گرفتار نشود .آنچه در اين تحقیق مورد توجاه قارار
گرفت تدوين راهبردهايی بود كه به گسترش استفاده از سرمايههای اجتماعی بیشتر گرايش داشت.
 راهبردهای حاصله بر اساس اولویت : -1توسعهی مشاركت مردمی در امنیت عمومی ،از طريق ايجاد ،توسعه يا تقويت سامنهاا ياا
تشكلهای با كاركرد امنیت عمومی به همراه ايجاد مشوقهای ماادی و معناوی و برجساته نماودن
مشاركت امنیتی افراد از طريق سازوكارهای رسانههای عمومی( مانند سمن يا شهروند برگزياده در
حوزهی امنیت عمومی) و بهكارگیری سازوكارهای موجود در نیروی مقاومت بسیج
 -5ارتقاء و توسعهی آگاهیهای مردم بهويژه گروههای مرجع بهمنظور تقويت همكااری آناان
در راستای ارتقای امنیت عماومی از طرياق تولیاد كاالهاا و محصاوالت فرهنگای و فعالیاتهاای
مختلف هنری(،مانند ساخت فیلم ،كلیپهای جذاب هنری ،هشدارهای سوءاساتفاده از آناان مانناد
توزيع سی دی شخصی هنرپیشگان )...توس رسانههای عمومی و ...در اماكن خاص و زمان معاین
(مانند بهكارگیری سازوكارهای موجود در شهرداریها اعم از فرهنگسراها ،محی بوستانها ،معاابر
عمومی ،بروشورهای آگاهسازی در وسائ نقلیه عمومی و)...
 -9افزايش آگاهی اقشار مردم و توسعهی مشاركت آنان در راستای ارتقاای امنیات عماومی و
مديريت افكار عمومی ،اطالعرسانی شفاف و بهموقع توس رسانههای عمومی (جلاوگیری از آراار
مخرب شايعات و )...با استفاده از تجمعاات عماومی از طرياق بهارهبارداری هدفمناد از ظرفیات
مناسبتهای ويژه (مانند نمازهای جمعه و جماعات و اعیاد مذهبی ،مراسم شبهای احیاا ،مراسام
برگزاری ادعیه خاص ،هفتهی پلیس ،هفتهی بسیج ،هفتهی دفاع مقد  ،هفتهی امربهمعروف و نهی
از منكر ،تعطیالت عید نوروز ،ايام بازگشايی مدار

و) ...

 -4توسعهی مشاركت مردم در امنیت محلهای از طريق برقراری ارتباط دوسويه باین سااكنین
محله و نهادهای امنیتی(استفاده از معتمدين محلی ،راهاندازی سايتها و وبالگهای محلی ،روش-
های نوين ارتباط آنالين با نهادهای امنیتی و )...توسعهی ارتباط و تعامل مردم با ساازمان پلایس از
طريق فنآوریهاای متناوع ارتباطااتی باه شاكل اختصاصای مانناد نصاب ديتاسانتر مشاترک در
سازمانهای مسئول امنیت و استفاده مشترک از آنها برای همسويی اهداف ،باهمنظاور توساعهی و
تقويت مكانیزم های نظارت مثرر مردم بر دستگاههای مسئول امنیت عمومی (دولت پاسخگو و)...
 -1جامعهپذيری امنیتی و نهادينهساازی مشااركت ماردم در تاأمین امنیات عماومی از طرياق
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آموزشهای برنامهريزیشده و ارتقای آگاهیهاای امنیتای از سانین كاودكی و برگازاری دورهاای
آموزشی خاص در دورههای حرفهای توس صداوسیما
 -6افزايش اعتماد عمومی در راستای تقويت امنیت از طريق ارائهی تضمین حقوقی و قاانونی
به مشاركتكنندگان در امنیت
 -7هدفمندسازی و تقويت ارربخشی بهرهبرداری از سرمايهی اجتماعی از طريق تدوين راهبرد
كالن امنیتی توس شورای عالی امنیت ملی
 -1تقويت عملی و تبلیغاتی وجههی نهادهای امنیتی با هدف افزايش تعامل اجتماعی ماردم از
طريق سازوكارهای گوناگون مانند تصويرسازی مثبت و نشاان دادن ارربخشای تعامال و مشااركت
مردم در امنیت عمومی توس پلیس
 -3توجه به ارزش مشتری مداری و نقش مشاركتهای مردمی در امنیت عماومی در فرهناگ
سازمانی نهادهای مسئول امنیتی(تبیین و تغییر فرهنگ سازمانی نیروهای مسئول امنیات در اهمیات
دادن به مردم و استفاده از سرمايههای اجتماعی)
 -12اسطورهسازی و قهرمانپروری از سمنها ،افراد فعال و مشاركتكنندگان در تولید امنیات
عمومی و اهدای نشانهای ويژه دولتی به آنان
 -11تحديد و كاهش تقاضاهای امنیتی عرضهشده به ساازمانهاای امنیات عماومی از طرياق
تقويت نهادهای مدنی حل اختالف(مانند شورای حل اختالف و)...
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