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 :چكیده

است كه در  رانيا یاسالم یقابل توجه ساختار نظام جمهور یهاتيمزاز   یكي یاجتماع هيسرما

در دفاع  الخصوصیعلو پس از آن  یدر دوره انقالب اسالم ژهيوبهاسالم و  یخيتارنقاط عطف 

حفاظت و  د،یتول نديدر فرا یاجتماع هيخود را نشان داده است. سرما ليبدیب یمقد  كاركردها

از  یریا گبهاره  یدارد. هدف مقاله حاضر ارائاه راهبردهاا   ینقش جد تیامن دیو بازتول یرپاسدا

 هيسارما  ینظار  اتیا اسات. باا عطاف توجاه باه  ادب      یعموم تیامن میدر تحك یاجتماع هيسرما

 کيا اعتماد و مشاركت و نقش هر  ،یشامل آگاه یاجتماع هيسرما یبر سه عنصر اساس یاجتماع

از روش  یریا گبهاره شده است. با  تأكیدتمركز و  تیدر امن یاجتماع هيرماس گانهسهابعاد  نياز ا

و  ء( احصاا ديا )فرصات، تهد  یقاوت، ضاعف( و عوامال خاارج    ) یعوامل داخل یطیمح لیتحل

شاده اسات. جامعاه     نیو تعا  یابيعوامل ارز نيبر اسا  ا رانيا یاسالم ینظام جمهور تیموقع

 ايا نما یانموناه كاه   باشاند یما در نظاام   یعال دهانو فرمان رانيخبرگان، نخبگان، مد هیكل یآمار

راهبارد در   ازدهيا صورت گرفتاه تعاداد    یبررس. بر اسا  اندقرارگرفتهانتخاب و مورد مصاحبه 

 یبناد تيا اولوو  یابيا ارز ن،يتدو تیامن میتحك یبرا یاجتماع هيسرما یهاتیقابل یجهت ارتقا

 شده است.
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-، در كاانون توجّاه غالاب برناماه    تیامنق و تحقّ تأمینامروزه، رويكردهای نرم افزارانه در مقدمه: 

-به دلیال بهاره  « اجتماعی سرمايه»ريزان و مديران حكومتی قرار گرفته است. در اين راستا، مفهوم 

نرم افزارانه، به يكی از محورهای اصلی مطالعات و راهبردهای قادرت نارم در    یهامثلفهمندی از 

و واجاد  « تعامالت اجتمااعی »از نوع  یامقوله اجتماعی، سرمايههای كالن تبديل شده است. عرصه

، مقاررات  اتیا اخالقچون اعتماد، مشااركت، آگااهی عماومی، روابا  متقابال،       یمتكثرهای مثلفه

هاا، مسائولیت اجتمااعی، نهادهاای عماومی،      هاا و اساتعاره  ها و هنجارها، نمادها، مثلرفتاری، نُرم

ی رواب  اجتمااعی و تساهیل   ه تقويت شبكهاست كه ب يیهاشاخصو ناظر بر  هستو...  هاارزش

های افزايش كارآمدی آن در عین ربات يا كاهش هزينه تيدرنهافرآيند گردش امور در اين شبكه و 

هاای مهندسای   ها و پكیجيكی از بسته عنوانبهی اجتماعی فعالیت آن، داللت دارد. بنابراين، سرمايه

-بهاره    تیا قابلع در جامعه اعم از دولتی يا غیردولتی ی بازيگران مختلف و متنواجتماعی از ناحیه

كشاور در جلاب، جاذب و     یتا یامنساازی دارد. ارتقاای هنار خلّااق ماديريت      برداری و ظرفیات 

ی اجتمااعی باه ساود اهاداف و مناافع ملّای كشاور و        سارمايه  یهاا مثلفاه حاداكثری   یریكارگبه

غاايی   اتیا ننظام در اين عرصه، يكی از های بازيگران غیرهمسو با مقاصد عالیه تالش یسازیخنث

 .شودیماين پژوهش محسوب 

اركان حكاومتی و نظاماات    یهاژهيكار و نيتریاساس، از ديرباز يكی از «عمومی تیامن» تأمین

 یهاا روشو  كارهاا راهآمده است؛ لكن امروزه بازنگری و ياافتن  سیاسی و اجتماعی به حساب می

و در  شاود یمبه علل مختلف از ضروريات جوامع فعلی محسوب امنیت عمومی،  تأمیننوين برای 

دينی)مانند جمهوری اسالمی ايران( نسبت به جوامع غیرمذهبی، باه دلیال    یهانظاماين میان، قطعاً 

 یكارهاا راهبارای فاراهم آوری    یتار شیبا فطری خود، از امتیاازات   یهاآموزهظرفیت محتوايی و 

 .باشندیمامنیت برخوردار  تأمینمردمی در 

و  الملال نیبا و  یامنطقاه با توجه به شراي  محیطی جمهوری اسالمی اياران در ساطح ملای،    

تهديادات ساطح امنیات     ژهيا وباه همچنین بنا به ماهیت نظام اسالمی تهديدات در سطوح مختلف 

و لذا برای مواجهه منطقی و عالمانه با ايان تهديادات    هستعمومی همواره برای نظام قابل تصور 

از سازوكارهای مختلف در راساتای تحكایم و پايدارساازی امنیات عماومی هماواره از        یریگهبهر

 .هست توجهقابل یهادغدغه

توجاه انديشامندان مختلاف    « ی اجتماعیسرمايه»مفهومی با عنوان  یابستههای اخیر، در دهه
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با  اجتمااعی در   روا یشابكه تار از  ی اساتفاده مطلاوب  علوم انسانی و جامعه شناسان را در زمینه

مفهومی  یهابستهی اجتماعی از جمله به خود جلب كرده است. سرمايه راستای ايجاد زندگی بهتر،

، دارای اهمیات وااليای تلقای    تیا امنی ايجااد  تواند برای كارگزاران حكومتی در زمینهاست كه می

فعااالن اجتمااعی،   اجتمااعی از ساوی سااير باازيگران و      یشبكهاز  یریگبهرهكه  طورهمانگردد)

اجتمااعی در   سارمايه (. آوردیما را نیز فراهم  یتیضد امنسیاسی و غیردولتی امكان ايجاد بسترهای 

است و اماروزه جامعاه شناساان از     یبرداربهرهابعاد مختلف، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... قابل 

 یهاا بخاش در هماه   یگذارهيسرماكه امكان  كنندیمدارايی و رروتی ياد  عنوانبهاجتماعی  سرمايه

آگااهی،  مثلفه در امنیت عمومی بر سه  ینيآفرنقش. سرمايه اجتماعی از منظر هستاجتماع را دارا 

مذكور، باه سابب ماهیات ايجاابی خاود، موجباات        یمثلفهكه سه  هستاعتماد و مشاركت مبتنی 

دساتگاه قضاايی و... كاه    امنیتی)پلیس،  صالحیذو  رب یذ یهادستگاهتقويت و ارتقای توانمندی 

( را فاراهم  پردازناد یما  مقاررات ؛ و تحكیم قوانین و هاینظمیبذاتی به امر مقابله با جرائم،  طوربه

امری اساسی و محوری مورد تحقیق واقع شده اسات   عنوانبهدر اين پژوهش  آنچه؛ لكن آورندیم

اجتماعی مثبات   سرمايه»ر شدن ايجاد و پديدا منظوربهعوامل محیطی داخلی و خارجی  یبنددسته

كاه در   هستاعتماد، آگاهی و مشاركت  یمثلفهبرای تولید امنیت عمومی، مبتنی بر سه « و مطلوب

 بدان اشاره شده است. ترمفصل طوربهفصول بعدی اين تحقیق 

 یهاا مثلفاه  یریا گشاكل با عنايت به شرح فوق، پاس از تبیاین و شناساايی عوامال ماثرر در      

اجتماعی مطلوب برای ايجاد امنیت عماومی، فرآيناد علمای اساتخراج و تادوين       مايهسر یگانهسه

پژوهنادگان ايان ارار قارار      موردنظرامنیت عمومی(،  تأمینراهبردهای مناسب برای تحقق اين امر)

 دارد.

اهمیت تحقیق حاضر به جايگاه و نقش امنیت عمومی و فرآيناد تولیاد ،    ضرورت تحقیق: میت واه

چراكاه هرگوناه رباات و انساجام در       شاود یمآن در سطح نظام اجتماعی مربوط  دیلبازتوحفظ و 

و از ايان رو مراكاز و    كناد یميک نظام اجتماعی بر بستر امنیت زمینه و امكان تحقق پیدا  یهاانیبن

مسااتمر در انديشااه احصااا و حصااول بااه راهبردهااا و  صااورتبااهمراجااع حااوزه امنیاات بايسااتی 

ماداوم   صاورت باه بر مبنای آن بتوان امنیت عمومی را در يک فرآيناد پوياا    سازوكارهايی باشند كه

و مديريت مناسب بازتولید كرد از  یدهسازمانحفظ و همچنین با  روزآمدتولید، و با سازوكارهای 

اين جهت سرمايه اجتماعی به عنوان دارايی اساسی جامعه و نظام برای ارتقای سطح امنیت عمومی  

 .كندیمپیدا  اهمیت روزافزونی
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یم امنیات عماومی باه شاراي      كضرورت انجام تحقیق در حوزه نقش سرمايه اجتماعی در تح

تغییارات   واساطه باه از يک سو بنا به داليل متعاددی و   كه گرددیبرمنظام جمهوری  اسالمی ايران 

ی فعال قدرت عنوانبهگسترده اجتماعی و همچنین موقعیت راهبردی نظام جمهوری اسالمی ايران را 

ار در منطقه و جهان همواره در معرض تهديدات متعدد از جمله تهديدات بر علیاه امنیات   ذو اررگ

عمومی نظام قرار داده است. از ايان جهات بارای مواجهاه باا تهديادات امنیات عماومی يكای از          

 واساطه بهكه  استسرمايه اجتماعی  هايیدارا نيتریاهيپاسازوكارها و همچنین يكی از  نيتريیمبنا

 تبديل كرده است.    ريانكارناپذكه دارد عطف توجه به آن را همواره به ضرورتی  يیهاتیقابل

 تحقیق: هایسؤالاهداف و 

سارمايه   یهاا تیا قابلاز  یریگبهرههدف اصلی اين تحقیق تدوين و ارائه راهبردهای  :هدف اصلی

 .استاجتماعی در تحكیم امنیت عمومی 

 فرعی هایهدف

عماومی ج.ا.ا   تیا امن تاأمین ی اجتمااعی در  ی وضعیت موجود استفاده از سارمايه بررس -الف

 ها(.)تبیین نقاط قوت و ضعف، تهديدها و فرصت

 عمومی. تیامناجتماعی مرتب  با  یهاهيسرما یهامثلفهشناخت و احصاء  -ب

دام هاا  سارمايه اجتمااعی در تحكایم امنیات كا      یهاا تیقابلاز  یریگبهرهراهبردهای  :سثال اصلی

 هستند؟

 فرعی: هایسثال

عماومی ج.ا.ا   تیا امن تاأمین ی اجتمااعی در  بررسی وضعیت موجود استفاده از سارمايه  -الف

 ها( چگونه است؟)تبیین نقاط قوت و ضعف، تهديدها و فرصت

 ها هستند؟ كدام یعموم تیامناجتماعی مرتب  با  یهاهيسرما یهامثلفه -ب

ياابی  و از نظار روش پیمايشای/ زمیناه    یاتوسعهنوع، كاربردی و اين تحقیق از نظر  :شناسیروش

 .است

 گردآوری اطالعات شامل: یهاروشدر اين تحقیق 

 ، تخصصی و الكترونیكی.1الف( روش استفاده از اسناد و مدارک علمی

 ، با استفاده از ابزار مصاحبه، پرسشنامه، كارگروهی و تكنیک طوفان 5ب( روش پیمايشی

                                                 
1 - Document & Archival Method 

2 - Survey Method 
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 مغزی. 

 تیا امنی ی آماری اين تحقیق نخبگان علمای و دانشاگاهی و ماديران عاالی در حاوزه     هجامع

هاای تكنیاک   هاا از روش كمّای كاردن يافتاه    تحلیال داده  منظاور به.استعمومی، مستقر در تهران 

SWOT  افزارنرمآمار توصیفی و استنباطی و  یهاکیتكنو Excel  اساتفاده گردياده و    «راهبالر »و

 شده است. یریگبهره QSPMبردها از ماتريس ی راهبرای ارائه

 مبانی نظری :

پژوهشی كه مساتقیماً باه موضاوع     در بررسی به عمل آمده پیرامون موضوع تحقیق،: تحقیق پیشینه

اما تحقیقات متعددی در زمینه  وجود ندارد، عمومی پرداخته باشد، تیامناجتماعی بر  سرمايهنقش 

 یهاا پاژوهش ب  با آن صورت پذيرفته كه با نگرش به میزان ارتباط اجتماعی و مفاهیم مرت سرمايه

 . استبه شرح زير  هاآن نيترمهميادشده با موضوع تحقیق در دست اجرا، 

اجتمااعی و جارم پرداختاه     سارمايه ( به بررسی رابطه بین 1914تحقیق آقای محمد مباركی) -

اجتماعی و جرم  سرمايهر سطح خرد بین كه هم در سطح كالن و هم د دهندیمنشان  هاافتهياست. 

اجتمااعی جامعاه و فارد     سرمايهمیزان  هرچقدر، گريدعبارتبهرابطه منفی و معناداری وجود دارد. 

 زند. عالوه بار ايان،  افزايش يابد، از میزان جرائم جامعه كاسته شده و جرائم كمتری از افراد سرمی

 سارمايه  گاناه ششقیق، حاكی از آن است كه ابعاد سطح خرد تح یهالیتحلآمده از  به دستنتايج 

، يعنای  باشاند یما اجتماعی با شاخص جرائم غیرمختوم باه زنادان دارای روابا  منفای و معناادار      

خودباوری در فرد بیشاتر باوده و فارد احساا       اعتماد اجتماعی، عالقه فراوان به جامعه، هرچقدر

ب  متقابل زيادی با اطرافیان خود باوده و همچناین   مثبت زيادی به ديگران داشته باشد و دارای روا

وجود داشته باشد، میزان ارتكاب به جرم او  وفوربهدر فرد  هابهيغراحسا  كمک يا ايثار نسبت به 

اجتمااعی در كااهش    سارمايه در راستای سنجش میزان ارر  توانیمكمتر خواهد بود. از اين تحقیق 

 نمود.  یبرداربهره خودمان اجرادر تحقیق در حال  جرائم

 یهاا راهاجتماعی در اياران و   سرمايه( به بررسی 1914تحقیق آقای سید احمد فیروزآبادی) -

اجتمااعی   سرمايهارتقاء آن پرداخته است. اين پژوهش به بررسی وضعیت برخی از عناصر مفهومی 

ير نقاط جهاان مقايساه   اجتماعی در ايران و سا سرمايهپرداخته و نیز  هااستاندر ايران و به تفكیک 

ماورد   96اجتماعی از طرياق فراتحلیال كیفای،     سرمايهبر  مثررگرديده است. مدل نظری و عوامل 

 پژوهش استخراج گرديده است.

به ترتیب اهمیات از   مدل نظری، بر اسا اجتماعی در ايران  سرمايهفراتحلیلی،  یهاافتهيبر اسا  
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 یهمبستگی مستقیم و مثبت بر سرمايه ،د دينیتعه :رديپذیمعواملی به اين شرح تأریر 

مشااركتی،   -رفتاری در ابعادشناختی يعنی اعتماد عمومی و نهادی و  -اجتماعی در ابعاد ذهنی

 سارمايه بار   رگاذار یتأرانواع مشاركت رسمی و غیررسمی دارد. تحصیالت نیز از ساير عوامل مثرر 

 .  استاجتماعی 

 سارمايه نقاش  »  رسااله كارشناسای ارشاد تحات عناوان      ( در 1919اكباری )   تحقیق آقای -

در بخاش   « اجتمااعی  -اجتماعی بر مشااركت سیاسای   سرمايه ریتأراجتماعی در مشاركت، بررسی 

پاتنام و كلمن اشاره شاده اسات و در    دياز داجتماعی  سرمايه یهينظرمبانی نظری اين پژوهش به 

، پاتنام و لیپست مورد نگتونیهانت یهادگاهيو دمشاركت اجتماعی، افكار  یهاهينظربحث مربوط به 

انسجام گروهی و فشار گروهی مورد توجه  و مفاهیمی چون اعتماد اجتماعی، اندگرفتهبررسی قرار 

 اند.  قرار گرفته

اجتمااعی را باه ارباات     -بین اعتمااد اجتمااعی و مشااركت سیاسای     یرابطهتحقیق  یهاافتهي

. از طارف ديگار   گرددیم هاآناال در بین افراد باعث مشاركت بیشتر كه اعتماد ب یطوربه رساندیم

اجازاء   عناوان باه  گريكاد يباا   هاا آنرابطه گرايش اجتماعی روستايیان به هم و میزان تعامل و نزاع 

ايان   داریمعنا  و رابطاه اجتماعی مورد بررسای قارار گرفتاه     -انسجام اجتماعی با مشاركت سیاسی

میازان گارايش    كاه هار چاه    یطاور بهاجتماعی به اربات رسیده است.  و مشاركت سیاسی هامثلفه

 یافاه يطا یهاا جادال باال بوده و از طرفای میازان نازاع و     هاآناجتماعی افراد و تعامل و همكاری 

روساتايیان   . بناابراين شاود یما  تار یقو هاآنباشد، میل به مشاركت سیاسی و اجتماعی در  ترنيیپا

را كساب   اجتماعی نمره متوس  و بااليی سرمايههای یق به لحاظ شاخصنمونه آماری در اين تحق

اعتمااد باه    كاه  دهدیمگويد: نتیجه اين تحقیق نشان . محقق در بخش ارائه پیشنهادات میاندنموده

عدم اعتماد  دولت و مسئولین بسیار كمتر از اعتمادی است كه در بین افراد وجود دارد و از آنجا كه

 .شودیماد به دولت باعث كاهش مشاركت حداقل از نوع سیاسی آن و يا كاهش اعتم

تحات   ،رساله مقطع كارشناسی ارشد دانشگاه شاهید بهشاتی    «1911»  شعبانی تحقیق آقای -

 : «بر آن در روستاهای شهرستان شمیرانات مثرربررسی میزان مشاركت اجتماعی و عوامل » عنوان

 عناصر و منابع بومی ینيآفرنقشبه  توانیمكه آيا  پرسش اصلی محقق در اين رساله اين است

را در قالب سرمايه انسانی و اجتمااعی كاه بنیااد انديشاه مشااركتی       ژهيوبهدر فرايند توسعه محلی 

توساعه روساتايی    نظاران صااحب ، توجه نمود؟موضوعی كه امروزه در كانون توجه دهدیم لیتشك

مشااركت اجتمااعی روساتايیان كمای      كه میازان  دهدیمقرار گرفته است.نتايج تحقیق حاضر نشان 
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میزان و مشااركت   نيترنيیپادولتی  یو نهادها هاسازمانكه مشاركت با  استباالتر از حد متوس  

كاه هار چاه     دهناد یما تحقیق نیاز نشاان    در بعد همیاری بیشترين میزان را داراست. نتايج تجربی

مثبات   ریتاأر مشااركت اجتمااعی آناان     ر بار میازان  انسجام اجتماعی روستايیان بیشتر باشد اين اما 

 .گذاردیم

 یهاا معارف (، در تحقیقی به طور تجربای تاأریرات برخای    1333دانیل لدرمن و همكارانش )

ماذهبی و   یهاسازماناجتماعی از قبیل؛ شیوع اعتماد در بین اعضای جامعه و مشاركت در  سرمايه

 93بررسی كردند. در اين مطالعه كاه شاامل    زیآمتخشون یهاجرمغیرمذهبی داوطلبانه را بر وقوع 

و در حال توسعه و متغیر وابسته آن میزان ملای قتال عماد باود. اناواع تاأریرات        افتهيتوسعهكشور 

در اين تحقیاق   هاآنمورد بحث قرار گرفت.  زیآمخشونت یهاجرماجتماعی بر روی وقوع  سرمايه

اجتماعی تنها اعتماد به اعضای جامعه بار كااهش    سرمايه یهامثلفهبه اين نتیجه رسیدند كه از بین 

اجتماعی بیشتر  سرمايه یهامعرفتأریر دارد. نتايج مربوط به سنجش ديگر  زیآمخشونتوقوع جرم 

میازان معنااداری و تاأریرات نیرومناد و ناابرابری درآماد و رشاد         هاآن. در نهايت، است رواضحیغ

مورد توجه قرار دادند و به اين نتیجه رسیدند كاه هام    زیآمخشونتاقتصادی را بر روی وقوع جرم 

 زیا آمخشاونت كاهش در نابرابری و هم افزايش در رشد اقتصادی منجر به پايین آمدن میزان جارم  

 (.Lederman et al, 1999: 1-43) شودیم

 (هند:1333كريشنا وآپهاف) -

شاناختی روابا     یهاا جنباه » ، دانا داده ارائاه اجتماعی  هياز سرماچنین تعريفی  دو محققاين 

و  دهاد یما اسات ساوق    یساود همگاان  اقادامات جمعای كاه دارای     یسوبهاجتماعی كه افراد را 

 .«كندیم لیرا تسهساختاری كه چنین اقدامی  یهاجنبه

تحلیال ماورد    و روش یاز نظرسانج ساتفاده  ا باا  هنجارهاا را  آپهاف مفهوم شبكه و كريشنا و

 .اندگرفته مورد پرسش قرار خانوار 5422اين نظرسنجی  در . واندقرار دادهسنجش 

-توسعه ارتباط مثبات دارد.گاروه   با عملكرداجتماعی  سرمايهنتايج حاصل نشان داده است كه 

 اجتماعی اهمیت دارند. سرمايهرسمی برای  یهااز گروههای غیررسمی بیش 

 در حاوزه گرفتاه   صاورت  و مطالعاات پیشینه مالحظه شاد تحقیقاات    یدر بررس همچنان كه

جدی انديشامندان ايان حاوزه باه اهمیات موضاوع        از توجهسرمايه اجتماعی گرچه نوپاست ولی 

مستقیم باه موضاوع    طوربهحكايت دارد. البته ادبیات مورد بررسی، علیرغم مباحث خوب وجدی، 

برخای  غیرمساتقیم باه    صورتبههم كه  یمطالب گريد یاز سو. اندنپرداختهموردبررسی اين تحقیق 
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 كافی برای تبیین نقش سرمايه اجتماعی در تیاز جامع، هم اندداشتهعمومی اشاره  تیامن یهامثلفه

تئورياک باه تجرباه     یدر مباان وهم به لحاظ توجه جدی  باشندینم عمومی برخوردار تیامن نیتأم

باه بااال    توجاه  باا ندارند. لذا  سرمايه اجتماعی جامعه ايرانی را یهامثلفهجوامع غربی، توان تبیین 

 یدر پا جمهوری اسالمی، اين تحقیق  در نظامآن  تیو اهم و نقش رانيدر ابودن سرمايه اجتماعی 

 سارمايه  نقاش  »زمیناه  در را یمستقلساير محققین، پژوهش  یهاافتهياز آن است كه ضمن استفاده 

و تحقیق مدخل انجام دهد.امید است اين «رانيا اسالمی جمهوری عمومی تیامن نیدر تأم اجتماعی

 باشد. پژوهشگران ريساعزيمتی برای تحقیقات تكمیلی آتی  نقطه

 :شناسیمفهوم 
ديگر ، كاركرد تساهیل روابا  اجتمااعی باا      یهايیداراسرمايه اجتماعی در كنار  سرمايه اجتماعی:

 .است دارعهدهكاهش هزينه تعامالت را 

ی مالكیات  وه و باالفعلی اسات كاه نتیجاه    اجتماعی حاصل جمع منابع بالق سرمايهاز نظر بورديو ، 

تار، عضاويت در ياک گاروه     . به عباارت سااده  استشبكه با دوامی از رواب  نهادی شده بین افراد 

 .(1911است)شارع پور، 

اهمیات اسات، اول ايان نكتاه كاه       حاائز ی اجتمااعی دو مسائله   در بحث بورديو در مورد سرمايه

ی اقتصاادی( قابلیات تباديل شادن باه      فرهنگی و سرمايه یی اجتماعی، سرمايهها )سرمايهسرمايه

 117 ،ص1914)فیروزآبادی،يكديگر را دارند

داند كاه  های اجتماعی میای از هنجارهای موجود در سیستماجتماعی را مجموعه سرمايهفوكوياما  

هاای تباادالت و   موجب ارتقای سطح همكاری اعضای آن جامعه شده و موجب پايین آمدن هزينه

انساانی، متعلاق باه     سارمايه  بارخالف اجتمااعی   سارمايه گردد. او معتقاد اسات كاه    تباطات میار

دهناد در صاورتی   اجتماعی را تشكیل مای  سرمايههاست و نه افراد لذا هنجارهايی كه شالوده گروه

 .( 15-11،ص1973معنی دارد كه بیش از يک فرد در آن سهیم باشد)فوكوياما، 

ی اجتماعی پرداخته است و از هماین روی اسات كاه در    ه بحث سرمايهپوتنام به رويكرد سیاسی ب

اجتمااعی وجاوه گونااگون ساازمان      سارمايه منظاور از  »داردی اجتمااعی بیاان مای   تعريف سرمايه

 يیتوانند باا تساهیل اقادامات هماهناگ، كاارا     هاست كه میاجتماعی نظیر اعتماد، هنجارها و شبكه

. پوتناام نیاز مانناد بوردياو بارای      (1911پاور،  شاارع و  511: 1912پوتنام،«)جامعه را بهبود بخشند

پیوندی ياا   -1 توان به اين صورت نام برد:سرمايه اجتماعی سطوحی قائل است، اين سطوح را می
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 (.Social Capital Workshop ,2003 ,p 23-24)ارتباطی -9 ،انتقالی-5 ،اتصالی

دهد كه ی اجتماعی ارائه میع خاص از سرمايهپوتنام سپس با تركیب اين سطوح در يكديگر دو نو

ی اجتماعی باین گروهای ناام    ی اجتماعی درون گروهی و سرمايهها با عنوان سرمايهتوان از آنمی

 .Field, 2003 ,p 32 )برد)

كند از نظر او سرمايه اجتمااعی  شناسی است كه از رويكرد انتخاب عقالنی حمايت میكلمن جامعه

ای تغییار ياباد كاه كانش را آساان ساازد؛       شود كه رواب  میان اشخاص به شایوه هنگامی ايجاد می

هاای متفااوت سااختار اجتمااعی را در     واحد نیست، بلكه جنباه  یاجتماعی يک ش سرمايهبنابراين 

 .(Rosentfeld ,2001 ,p 284)نمايدكه كنش جمعی و فردی را ترويج می ردیگیبرم

كه  تعهدات و انتظارات -الف   تواند به چند شكل ظاهر شود:اجتماعی می سرمايهبه اعتقاد كلمن، 

گساترش   -5 كند؛تعهدات را تضمین می بازپرداختسطح محی  اجتماعی كه  -1خود به دو سطح 

 .(Spellerberg , 2001 ,p11) شود؛ تقسیم میمیزان واقعی تعهداتی كه بر عهده گرفته شده است

 -ث ، رواب  اقتادار  -ت ، های اجرايی مثررها و ضمانتهنجار -پ ، ظرفیت بالقوه اطالعات -ب

 .(1977كلمن، م.ش. سازمان هدفمند) -ج ، سازمان اجتماعی انطباق پذير

 ی اجتماعی معتقد است:پردازان اين حوزه به دو گونه سرمايهكلمن نیز مانند ديگر نظريه

اجتمااعی   سارمايه تجلیات انتزاعی ای( : اين نوع از سرمايه به اجتماعی شناختی )رابطه سرمايه -1 

های متقابل میان مردم را تحت تأریر قرار هايی اشاره دارد كه كنشاز قبیل؛ اعتماد، هنجارها و ارزش

 .دهندمی

تار  های قابل رؤيت و شايد عینای اجتماعی ساختاری )نهادی( : تجلی ساختاری به جنبه سرمايه -5

هاای  هاا و شابكه  . از قبیل نهادهای محلای، ساازمان  گرددیبرماجتماعی  سرمايهتر( مفهوم )ملمو 

        .باشندموجود در میان مردم كه قادر به پیگیری اهداف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می

ی توان چناین نتیجاه گرفات كاه سارمايه     های نظری كه در اين بخش ارائه شد میاز مجموع بحث

هاای  هاايی كاه جامعاه در بخاش    شود كه هزيناه موجب می ی است كه افزايش آنامثلفهاجتماعی 

پردازد كاهش يابد، ارتباطات تسهیل شود، و در مجموع توسعه اجتماعی را باا سارعت   مختلف می

 بیشتری به پیش ببرد.

توان به دو دسته تقسیم به طور كلی، تعاريف ارائه شده در مورد امنیت عمومی را میامنیت عمومی:

 نمود:

كاه تماام    یاگوناه باه امنیت عماومی هساتند؛    یحوزه یتوسعهكه در پی  گراعامف نخست: تعاري
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اجزای امنیت در ذيل آن قابل طرح و بررسی باشد. در اين راستا، برخی در مقام تحلیال، باا اتخااذ    

 عمومی، آن را مترادف نبود تر ، نبود اجبار، نبود خطر خارجی و يا رفع تیامننگرش سلبی به 

-دانند و آن را رسالت دولت به شامار مای  ی اجتماعی و يا تركیبی از عوامل مذكور میهانیازمندی

نمايناد؛  آورند. برخی ديگر نیز نگرش ايجابی دارند و بیشتر به شراي  مطلوب و ايده آل، نظار مای  

(Dietrich Fisher:1993:10)    احساا   »عماومی را در مفهاومی عاام     تیا امناز اين زاوياه، برخای

 (177: 1972كنند. )عامری: تعريف می« ینان خاطررضايت و اطم

امنیت عماومی و تفكیاک آن    یحوزهدوم: تعاريف خاص گرا كه در پی تخصیص و محدود كردن 

(، هااس و 1919امنیاات اساات.)برای مطالعااه در اياان زمینااه ر.ک. قالیباااف)  یهاااگونااهاز ساااير 

 ((.  1976(، مجموعه مقاالت همايش توسعه و امنیت عمومی)1915میلر)

يک تعريف جامع از امنیت عمومی هستند كه قابلیت تحات   یارائهدر پی  گراعام یهایتلقهرچند 

 رساد یمداخلی را داشته باشد، چنین به نظر  یعرصهمختلف امنیت در  یهاگونهپوشش قرار دادن 

مندان و كه اين تصوير به دلیل ضعف مبادی نظری و كاهش ارزش كاربردی آن، نتواند تأيید انديش

گران امنیتی را كسب كند. از سوی ديگر، ماهیت فراگیر امنیت عمومی، كه به خااطر اتصااف   تحلیل

از امنیات نادياده    گوناه نيا ا« فراگیاری »آيد، مانع از آن است كه امتیاز پديد می« عمومی»به صفت 

ن اين حقیقت است ها كه مبنای كار قرار گیرد مبیّاز اين نگرش هركدامرسد گرفته شود. به نظر می

 شود.عمومی فرايند و يا كااليی حیاتی و پرارزش برای زندگی شهروندان محسوب می تیامنكه 

معتقدند كه مفهوم امنیت عمومی، بر حفظ جان، مال و شئونات زندگی افراد و  نظرانصاحببرخی 

ای كاه در  د. جامعاه كنا اجتماعی و نیز برقراری نظم و قانون داللت می یهابیآسو  جرائممقابله با 

باه خااطر رشاد     ساو کيا آن احسا  امنیت و آرامش نداشته باشند و ضريب امنیت عمومی آن از 

اجتمااعی   یهاا بیآسمانند سرقت، قتل، تبهكاری، مواد مخدر و... و از سوی ديگر به سبب  جرائم

دچار آشفتگی  و... كاهش يابد، فضای عمومی افراد یزيگرقانوننظمی و چون اعتیاد، خودكشی، بی

ها مصون ماندن از چنین خطراتی است؛ زيرا افزايش مشغولی اصلی آنو پريشانی خواهد شد و دل

 (1911كند.)شفیعی: اجتماعی، زندگی را برای آحاد جامعه غیرقابل پذيرش می جرائم

 ی مباحث فوق، برای امنیت عمومی، تنظیم مناسبات زير قابل ارائه است:بنابراين بر پايه

 دولت-تنظیم مناسبات ملت)شهروند( -لفا

 تنظیم مناسبات ملت)شهروند( با نهادهای اجتماعی -ب
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 تنظیم مناسبات بین شهروندی -ج
 

 

 

 

 

آيناد.  ركن رابت هر سه وجه امنیت عمومی به شمار مای « شهروندان»شود كه مشاهده می طورهمان

در  -مساتقیم و غیرمساتقیم   رتصاو باه  -به همین دلیل تالش برای جلب مشاركت عماومی ماردم  

 (؛54-57: 1914قرار دارد.)افتخاری:  مرداندولتدستور كار 

داناد كاه در روابا     ای از مناابعی مای  ، سرمايه اجتمااعی مجموعاه  جیمز کلمن چارچوب نظری:

خانواده و سازمان اجتماعی محلی وجود داشته و برای رشد اجتماعی ياا شاناختی ياک كاودک ياا      

توانناد امتیااز مهمای را    و مای  اناد متفاوتوی اين منابع برای افراد مختلف  عقیده جوان مفیدند. به

( وی 44: 1916فیلاد،   colman,1998برای توسعه سرمايه انسانی كودكان و جوانان ايجاد كنند. )

 عناوان باه معتقد است سرمايه اجتماعی عبارت از ارزش آن جنباه از سااختار اجتمااعی اسات كاه      

گیرد تا بتوانند باه اهاداف و مناافع خاود     ار اعضاء يک گروه يا يک سازمان قرار میمنابعی در اختی

غاايی مطارح كارده و سارمايه      دست يابند. همچنین وی در نظريه خود، سرمايه انساانی را هادف  

كند و با استفاده از اين مفهاوم  ابزاری برای رسیدن به سرمايه انسانی قلمداد می عنوانبهاجتماعی را 

های اجتماعی باود تاا از ايان    ها در داخل خانواده يا شبكهال شناخت نقش هنجارها و ارزشبه دنب

 های انسانی شود.طريق بتواند موجب تقويت سرمايه

ای از پردازان حاوزه سیاسات، سارمايه اجتمااعی را مجموعاه     يكی از نظريه عنوانبه رابرت پوتنام

كننادگان را قاادر   داند كه مشاركتمی و اعتمادها ها، هنجارهای زندگی اجتماعی نظیر شبكهويژگی

ای مثررتر، اهداف مشترک خود را تعقیب كرده و در نهايت، با اتحااد مبتنای بار    سازد تا به شیوهمی

از نظر وی اعتمااد  . (11: 1916فیلد، Putnam,1996شوند. ) نائلاعتماد و تعاون به اهداف خود 

هاای اعضاای جامعاه موجاود     منابعی هستند كه در كانش  وانعنبهو ارتباط متقابل اعضاء در شبكه 

توانند راه را برای نیل به منافع متقابل هموار نمايند و ايان مناافع فراتار از    است و همین عناصر می

 شود.  سطح فردی و در سطح ملی مطرح می

 عمومیامنیت 
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ا گروه اجاازه  داند كه به يک فرد ي، سرمايه اجتماعی را مجموعه منافع مادی يا معنوی میپیربوردیو

نهادينه شده بر اسا  آشانايی و شاناخت كامال را در     شیوبكمدهد تا شبكه پايداری از رواب  می

(. از نظر وی اين شكل 91: 1916فیلد،  bourdieu & wacquant,1992اختیار داشته باشند  . )

ی از روابا   از سرمايه حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلی است كه نتیجاه مالكیات شابكه باا دواما     

تر عضويت در يک گروه است. از نظر وی ايان سارمايه در   نهادی شده بین افراد و به عبارت ساده

گذاری فردی ياا جمعای،   آيد و محصول نوعی سرمايهطول زمان و تالش افراد جامعه به دست می

تقیماً در آگاهانه يا ناآگاهانه است كه به دنبال تثبیات ياا بازتولیاد روابا  اجتمااعی اسات كاه مسا        

تواند در (.به اعتقاد بورديو، سرمايه می1919پور، مدت يا بلندمدت قابل استفاده هستند. )شارعكوتاه

قالب سه شكل مختلف ظاهر شود : سرمايه اقتصادی كه قابل تبديل به پول باوده و در شاكل حاق    

سارمايه اقتصاادی   شود. سرمايه فرهنگی كه تحت شراي  خاصی قابل تبديل باه  مالكیت نهادينه می

شود و بااالخره سارمايه اجتمااعی كاه تحات شاراي        بوده و در شكل مدارج تحصیلی نهادينه می

خاصی قابل تبديل به سرمايه اقتصادی بوده و ممكن است در شكل اصالت و شهرت نهادينه شاود  

نیاز  )همان منبع( بورديو در تعريف خود عالوه بر معرفای اشاكال مختلاف سارمايه، ايان نكتاه را       

ای از ياک جامعاه در   سازد كه تسل  هر شكلی باه خصوصای از سارمايه در حاوزه    خاطرنشان می

 (gerhards, 1995:859)ارتباط مستقیم با خصوصیت آن حوزه اجتماعی قرار دارد. 

بنادی نماود.   توان به دو گروه عمده تقسایم های مربوط به سرمايه اجتماعی را میكلی نظريه طوربه

 (1919پور، )شارع

شاود كاه   ای فرهنگای تعرياف مای   الف( در گروه اول به تبعیت از پوتنام، سرمايه اجتماعی، پديده

توجاه اعضاای جامعاه نسابت باه اماور مادنی باوده و بیاانگر وجاود           دهنده میزان اهمیت و نشان

. نتاايج حاصال از   استهنجارهای اجتماعی مروج كنش جمعی و میزان اعتماد به نهادهای عمومی 

شاود و  پوتنام در ايتالیا حاكی از اين است كه سارمايه اجتمااعی در درازمادت انباشاته مای     تحقیق 

 های يک كاالی جمعی و عمومی را دارد.ويژگی

گاذاری افاراد و   ب( در گروه دوم، سرمايه اجتماعی با تبعیت از ديدگاه پیربوردياو، ناوعی سارمايه   

كاه   استن معنا، سرمايه اجتماعی يک كااليی شود. در ايهای اجتماعی تلقی میدر شبكه هاسازمان

و بیانگر پايگاه اجتماعی فرد و سازمان باشاد. لاذا اندوختاه     شدهليتبدتواند به سرمايه فرهنگی می

. الزم به ذكر اسات كلمان نیاز باه     استسرمايه اجتماعی فرد و سازمان بیانگر قدرت او در جامعه 
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دارد. از نظر كلمن هنجاار كانش    دیتأكفرد يا سازمان همین سیاق بر مزايای سرمايه اجتماعی برای 

تواناد از طرياق تساهیل كانش جمعای      دارد و سرمايه اجتماعی می ریتأرمتقابل بر سرمايه اجتماعی 

   اررات مثبت اقتصادی در سطح ملی داشته باشد.

تاوان  در سطح سااختاری مای   ژهيوبهبندی نظری بر اسا  نظريات كلمن، پوتنام و بورديو در جمع

ها )در اين تحقیق پلیس( بتواند با تبیین جايگاه و نقش خود و ای كه سازمانگفت كه در هر جامعه

و  هاا تيا مأموراعتماد به خود ايجاد كند در اجارای   هاآنارائه شناخت و آگاهی به افراد جامعه در 

يه اجتمااعی كاه   مند شود و ايان يعنای سارما   مشاركتی جامعه بهره تواند از ظرفیتخود می اهداف

 نمايد.های آن سازمان را تسهیل میمأموريت

محلای و   یسااز تیا ظرفی اجتمااعی  سارمايه »در كتاب خود تحت عناوان   1«توما  كارول»

ی اجتمااعی از منظار جامعاه    باه تعرياف سارمايه    5ضمن ارائه تعريفی از مونتگاومری  «كاهش فقر

ی از ديادگاه مونتگاومری سارمايه   ( Carrol , 2001: 1-7شناسان و اقتصااددانان پرداختاه اسات )   

تشريک مساعی و كار با يكديگر برای نیل  منظوربههای اجتماعی، اجتماعی ظرفیتی متراكم از گروه

متقابال و   طاور باه ی اجتمااعی يعنای اعتمااد،    ، سرمايهشناسانمنظر جامعهاز  .استبه خیر مشترک 

های اجتمااعی  انباشتی است كه اعضای گروه ی اجتماعیدر رواب  اجتماعی است. سرمايه دوطرفه

ها احترام گذارند سازد كه بیش از مراودات خانوادگی و طايفگی خود، به تفاوتمختلف را قادر می

 عناوان باه آن اغلب  یشناختجامعهو همكاری متقابل را بیاموزند. اعتماد و دوستی متقابل در معنای 

اجتماعی، بُعاد   سرمايهبهترين فهم از  نظر اقتصاددانان،از م شناخته شده است.«اخالقی یآموزه»يک

و آگاهی تسهیم يافتاه   بارباترواب  مطمئن،  یهاوهیشنهادی معامالت، بازارها و قراردادهاست؛ كه 

مناافع فاردی و جمعای را     يیكاراتواند ارربخشی و و اين مفهوم می كندیممیان بازيگران را تعیین 

 پردازد:به شرح ذيل می ی اجتماعیچند تعريف كاربردی سرمايه به نیچنهمافزايش دهد؛ وی 

مادنی پیوساته در ياک     یهاا شابكه ی اجتماعی يعنی اعتماد، دوجانبگی، و هنجارها و سرمايه •

. باديهی  اسات دستیابی به اهاداف مطلاوب    منظوربهاقدامی هماهنگ  یكنندهلیتسهجامعه كه 

انساانی ياا    سارمايه رهنگ ريشه دارد. بارخالف  اجتماعی در تاريخ، سنت و ف سرمايهاست كه 

 .استاجتماعی با ساختار اجتماعی مرتب  و درگیر  سرمايهمادی،  سرمايه

                                                 
1 -Carrol 
2 -Montgomery 
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با يک )رويكرد( همسايگی فعال در مراقبت و اعتماد باه يكاديگر زنادگی     یاجامعهاگر ما در  •

ساايگی  مراقبات هم  یهاا گشات از  ماان یفارد از مشاركت و قابلیت اعتمااد   نظرصرفكنیم، 

از ارزش  تار نيیپااجتماعی  سرمايهخواهیم شد. به علت اين مشخصات خیر عمومی،  مندبهره

كناد و اغلاب ياک محصاول     خصوصی را جذب نمای  سرمايه. يعنی شودیمخود تخمین زده 

 . ديآیم حساببهديگر  یهاتیفعالفرعی 

دهناد، احساا    م مای را انجاا  یاتكرارشاونده تعاامالت   ،ياا جواماع   هاا گاروه وقتی مردم در  •

تر از وقتی است كاه ماردم   پايین ،های كامل تعامل، هزينهكرده گريكدييكپارچگی، و اعتماد به 

ترسند. ايان اعتماادی اسات كاه باه تشاريک       از نقض اعتمادشان و پايمال شدن حقوقشان می

 .شودیممساعی داوطلبانه با غلبه بر معماهای اقدام جمعی منتهی 

رسمی و غیررسمی است. در ايان ديادگاه، ظهاور ياک      یهاگروهرايی اجتماعی دا سرمايه •

ی اجتمااعی مبتنای بار قواعاد و هنجارهاای      ساختار نهادی مستقل، كلید تكاوين سارمايه  

صارفاً فاردی ماثرر هساتند.      یهاا تاالش . نهادها در هر سطحی بیش از است شدهرفتهيپذ

با مناافع توزياع شاده، مشاروعیت      كنند كهاقدام جمعی عمل می یهاكانال عنوانبهنهادها 

 یعماوم  ریخاند. منافع حاصل از نهادها ناظر بر زايی، و انتظارات تسهیم يافته تقويت شده

و چیزهای دارای ارزش بارای اشاخاص، هماان چیازی اسات كاه اقتصااددانان از آن باه         

 1...برندیمپیامدهای خارجی مثبت نام 

همچاون آگااهی، اعتمااد، مشااركت و روابا       مفااهیمی   یاجتماعی در بر دارنده سرمايه •

هايی است كاه هار عضاو جامعاه از     ها و..... به معنای مجموعه سرمايهگروه متقابل افراد و

ارتباطی مختلف چون خانواده،  اقاوام،  دوساتان،  نهادهاای اجتمااعی و      یهاشبكهطريق 

ن سارمايه تساهیل   اقتصادی و آموزشی در اختیار داشته و يا باه آن دسترسای دارد، كاه ايا    

همزيستی افراد به سمت دستیابی به اهاداف بار مبناای     یهرواب  اجتماعی و نحو یكننده

جامعاه باوده و بارای پیشابرد و بهباود عملكارد        در هار و معیارهای رايج مثبت  هاارزش

 .روداقتصادی، اجتماعی و كیفیت كاركرد نهادهای جامعه، يک عامل ضروری به شمار می

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

 است.
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 عمومي تیامناجتماعي و  هسرمایعناصر  •

)ساازمان پلایس و سیساتم    یتیامناعتماد عمومی مردم به سیساتم   :عمومي تیامناعتماد و  •

اجتماعی، به گسترش هويت مادنی   تیامنبرقراری نظم عمومی و  ینهیزمقضايی و...( در 

، يعنی مردمی بودن آن توجه دارد؛ و به هر میزان كه اين سیساتم باه سامت    یتیامنسیستم 

تر با مردم حركت كند؛ عالوه بر باال رفتن رانادمان  مردمی شدن و داشتن تعامالت گسترده

جلاب   تار شیبا  یهاا ناه یزم، تیا امننظم و  تأمینهای و بهبود عملكرد آن، و كاهش هزينه

 یدامناه آورد؛ به عبارتی، بین گساترش  را فراهم می یتیامناعتماد عمومی نسبت به سیستم 

در انجام امور انتظامی و قضايی و افازايش ساطح اعتمااد عماومی      یمحورجامعهرويكرد 

تواند داليل مختلفی داشته مستقیم وجود دارد. اين امر می یارابطه، یتیامننسبت به سیستم 

كنناد  مردم احساا  مای   سوکيگردد كه از ترين داليل، به اين امر برمیباشد، يكی از مهم

اجتماعی و مردمی هستند تاا دولتای؛ و در واقاع ايان      یهامقوله عنوانبه تیامنكه نظم و 

اجتمااعی   تیا امندر برقراری نظام عماومی و    یتیامنمردم هستند كه از آرار تالش سیستم 

شوند؛ از سويی ديگر همراه شدن اين برداشت با درک اين مطلب كاه  مند میمستقیماً بهره

 نیچنهمگردد و ی افراد جامعه برمیدر جامعه مستقیماً به كلیه تیامنفوايد برقراری نظم و 

اجتماعی،  تیامندر برقراری نظم عمومی و  یتیامنسیستم  یهاتالشزحمات و  یمشاهده

شاده و اعتمااد    مناد عالقهتا آحاد مختلف مردم به اين سیستم  شودیمموجب  خودخودبه

دهاای  عمومی به آن جلب شود. در واقع وقتی مردم از نزديک باا زحماات و خادمات نها   

و صحت و سالمت ايان نهادهاا،    شوندیممختلف آشنا  یهابخشعمومی در  تیامن تأمین

باه   هاآن، در نتیجه اعتماد كنندیمبه آحاد مردم را از نزديک مشاهده  یگزارخدمتدر راه 

 (96-97: 1914.)وروائی: شودیمبیشتر  مراتببهاين سازمان و كاركنان آن 

ای، اين اجتماعی در هر جامعه سرمايهشاخص ملی  عنوانبهماد كاكس با تأكید بر عامل اعت •

شود كه در صورت وجود اعتماد در میان افراد جامعاه؛ ارتبااط اعضاای    نكته را يادآور می

و  هاااگااروههاامخاانواده، دوسااتان و همسااايگان، همكاااران، بیماااران، مراقبااان بهداشاات،  

تماد، با عدم پیاروی از قاوانین، رفتاار    شود. در صورتی كه فقدان اعاجتماعات، مثررتر می

ضداجتماعی، خودكشی، خشونت و ساير مشكالت اجتماعی همراه خواهد بود. او بر ايان  

اعتمادشان را جلب كارده باشایم    كهآناعتقاد بود كه بسیار مشكل است كه جماعتی بدون 
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ترش شاعاع  در پیش گیرند. از ايان رو گسا   یترسالمبتوانیم متقاعد كنیم كه سبک زندگی 

آن كااهش   تباع باه ی اجتمااعی و  اعتماد و همكاری اعضای ياک جامعاه، غناای سارمايه    

 (.12: 1911های روانی و اجتماعی را در پی خواهد داشت)بهزاد؛ اختالالت و نابسامانی

بساتگی  « یاعتمادساز»به توفیق در كار زیآمصلح یالمللنیببسیاری بر اين باورند كه رواب   •

خادماتی و تولیادی و    یهاا سازمان یوربهره(. افزايش اعتماد 51: 1914؛ بخشتاج) دارد

 .دهدیمرا افزايش  هاحكومتمشروعیت 

اسات، مشااركت ماردم در    « مشاركت»، همانا یتیامن یهامثلفهيكی از : تیامنمشارکت و  •

كشور، نقش اساسای در ايجااد نظام و     یتیامنهای سیاسی، و اجرای برنامه یگذاراستیس

كوشند تاا از مشااركت   های سیاسی میملی دارد. امروزه نظام تیامن تبعبهعمومی و  تیامن

 تیا امنمسائول در   یهادستگاهمردم در امور خود استفاده نمايند. از اين رو، پلیس و ساير 

 هاا گروهعمومی برای جلب مشاركت مردم، بايد از طريق يک ارتباط نزديک و صمیمی با 

 یتا یامنتوانايی و آمادگی خود را بارای پاساخگويی باه نیازهاای     و اقشار مختلف جامعه، 

افراد جامعه با آناان   یداوطلبانهجامعه به اربات برسانند و تسهیالت الزم را برای همكاری 

 (؛ 11: 1919فراهم آورند.)لرنی: 

 تیا امنمشاركت مردم در امور حاكمیت در ابعاد مختلف يكی از موضوعات مهم در بحث  •

عماومی   تیا امنكه چنان چه مشاركت وجود نداشته باشد،  رسدیمو به نظر عمومی است 

 هاآناز آگاهی و باور  عمومی، تیامنسیر منفی خواهد داشت. مشاركت مردم در برقراری 

و در پیشاگیری از   افتاه يتاداوم  به قوانین و مقررات جامعه، آغاز و با عمل به اين باورهاا، 

و آسايش عماومی   تیامنای مسئول استقرار نظم و تأمین ارتكاب جرم و همكاری با نیروه

. مشاركت تنها همكاری و همسويی با حكومات نیسات بلكاه در ماواردی     رديپذیمپايان 

ماردم،   یهاا مشااركت كه  شودیممشاركت است. لذا گفته  ینوعبهطرح مطالبات نیز خود 

قادرت حااكم میسار     و آشاتی گارا باا دولات و     زیا آمصلح صورتبهگاه با ارائه مطالبات 

 . دهدیماين صورت مشاركت مفهوم خود را از دست  ریدر غ، گرددیم

، معموالً در قاوانین اساسای   شودیممشاركت تعبیر  عنوانبهالبته فعالیتی كه در اكثر موارد   •

را  هاا یآزادكه از جهت تحقق مشاركت سیاسی شهروندان، برخی حقوق و  ابنديیمتبلور 
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باا وضاع قاوانین عاادی و چگاونگی       كاه ینحوبه اندشناختهبه رسمیت  برای افراد جامعه

 . اندشده مشخص ترقیدق طوربههر يک  یهاتیمسئولوظايف و  ،هاآناجرای 

 ردیا گیبرما كه مشاركت سیاسی را نیاز در   هرچند اجتماعی، سرمايهدر  موردنظرمشاركت  •

به تعبیاری   توانیمن نوع مشاركت را . ايابديیمولی بخش اعظم آن به انواع ديگری تبلور 

، نسابت باه حال    هاا دهيا پدكه مردم باا درک  «احسا  مسئولیت فعال در امور تعبیر نمود»

همكااری فعاال ماردم در     تاوان یم. برای نمونه در اين زمینه ندينمایممعضالت مشاركت 

از مشاكالت كشاور اسات و ياا همكااری باا        روزهاا كاهش مصرف آب و برق كه ايان  

لین در موضوع زباله، ترافیک و ماوارد مشاابه ايان چنینای، اشااره نماود. ايان قبیال         مسئو

 گونهنيانه در قوانین اساسی و نه در قوانین عادی نیامده و كسی هم الزامی در  هامشاركت

ندارد. مثالً اگر كسی به جهت همكااری در امار ترافیاک از ماشاین شخصای       هامشاركت

و ياا   شاود ینمگیرد و اگر استفاده كرد، مورد ايراد واقع ار نمیاستفاده نكرد مورد تقدير قر

اجتماعی مردم است كه چناان چاه    سرمايهبرگرفته از  هامشاركتدر مصرف برق و... اين 

اجتماعی باالی مردم اسات   سرمايهمردم مشاركت جدی در اين زمینه داشته باشند نشان از 

 فاده نموده و مانع از بروز بحران شود.در شراي  نیاز از آن است تواندیمكه دولت 

 اجتمااعی،  سارمايه از تأریر مشاركت سیاسای و مشااركت اجتمااعی متاأرر از      نظرصرف   •

جامعه را در ابعاد مختلف متأرر ساازد، يكای از آن    تواندیمكلی مشاركت اجتماعی  طوربه

ركتی مردم در بعاد  مشاركت يا به عبارتی نقش مشا یتیامنعمومی است. مثلفه  تیامنابعاد 

 افتاه يتوساعه يک كشور است. به همین علات در كشاورهای    یافتگيتوسعهنشان از  تیامن

 باالتری برای خود قائل هستند. یتیامنمردم نقش 

مهمای   یهاا مثلفاه اجتمااعی يكای از    سرمايهيكی از عناصر  عنوانبهمشاركت اجتماعی   •

و تعارضات خالصی دهد و نسبت  هاتنشجامعه را از  تواندیماست كه در شراي  خاص 

 صاورت باه عمومی كمک نمايد. مقولاه مشااركت موضاوعی نیسات كاه       تیامنبه تقويت 

 هرچناد در اجتماع ظاهر شود بلكه نیازمند به برنامه و هادايت اجتمااعی دارد.    خودجوش

 باه وجاود   خودخودبهها كه در موارد اضطراری مثل زلزله و سیل و موارد مشابه، مشاركت

خیلی زود ارر خاود را از   خودجوش، یهامشاركت، ولی واقع امر اين است كه اين ديآیم
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 دستشانكه به قول عوام  كنندیمو نیازمندان به مشاركت را در شرايطی رها  دهندیمدست 

 . رسدینم يیجابه

آحاد جامعه حداقل بستر آگاهی در جامعه « سطح تحصیالت و سواد»: تیامنآگاهي و  •

؛ اساساً عنصر آگاهی، يک ويژگی انحصاری نیست، بلكه دانشی است شودیممحسوب 

 تابدیمو رشته را در هم  سازدیممشترک و مشاع كه بنیان همدلی و همبستگی را محكم 

 یتیامن یهااستیس شکیببشود. « تیامن»و « وحدت»تا بتواند دستاويزی نیرومند برای 

( مبتنی بر 15: 1919)لرنی:  ل اجرا نخواهد بودقاب« آگاهی»بدون درک مفهوم و مختصات 

عمومی در  یهایآگاهباال بردن سطح »  رددا اشعاركه قانون اساسی  9اصل  5و  1بند 

ی رشد فضائل اخالقی بر اسا  ايمان و تقوا و اها و ايجاد محی  مساعد برزمینه یهمه

از مسئولین مربوطه قرار گیرد و بايد منظور نظر « مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهی و... 

 ی، اهتمام در مقولهاز جمله پلیس یتیامنسیستم های خطیر جا كه يكی از رسالت آن

ارتقای سالمت اداری و اجتماعی و صیانت جامعه  ،پیشگیری از وقوع جرم و بروز مفاسد

يد هاست، بدون تردو ارزش هاهيسرماها و شبهات و تخريب در برابر انحراف و بدعت

تواند نقش ممتازی فكری و فرهنگی جامعه می یركن ركین مهندس عنوانبهملی  یرسانه

های عمومی جامعه نسبت به حقوق و تكالیف افزايش آگاهی در اين راستا ايفا نمايد.

منظور صیانت از ه آشنايی جامعه با عوارض بزه و بزهكاری و مصاديق آن ب ،شهروندی

در زمینه  موقعبههدفمند و  ،دقیق یرساناطالع ،اجتماعیهای ابتالی جامعه به آسیب

و  تیامنبرای ارتقای  یبسترسازو  یسازفرهنگ ،جامعه ارتقای دانش حقوقی و قضائی

رسانه ملی پلیس و اين بايدهای فراروی  یسالمت اجتماعی و نظم عمومی و... از جمله

و صدا و سیما ضروری سازمان پلیس برای تحقق اين اهداف تشريک مساعی كه  است
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 :تحقیق هاییافته

 های ارزیابي عوامل داخلي و خارجي ماتریس تهیه  -6

به شرح زير تشكیل  EFEو  IFEهای در بخش دوم ماتريس گرفتهانجامبا توجه به اقدامات 

 گرديد.

 ها(ها و ضعفماتریس ارزیابي عوامل داخلي )قوت -6-6

عامل ضعف )مطابق جدول( تشاكیل   12عامل قوت و  1امل محیطی، ع 11اين ماتريس شامل 

 شد: 
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 ها(ها و ضعف)قوت IFEماتریس ارزیابي عوامل داخلي 
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 یاعتمادیبقضائیه و...( سبب  )پلیس، قوهیتیامن یهاسازمانفساد در 

 شودیم تیامنآنان در تأمین  يیناكاراو  هاسازمانعمومی به اين 
1269 6243 5271 2211 

سبب  تیامنناظر به  یهانامهنيیآعدم تنقیح قوانین، مقررات و 

 شودیم تیامنكاهش  جهیدرنتسوءاستفاده و كاهش اعتماد عمومی و 
7213 1271 5216 2211 

باعث پايین آمدن  یتیامن یهاستمیسدر  هاپروندهرسیدگی به  یاطاله

 شودیم تیامنو كاهش  یاعتماد عموم
1224 6224 9224 2211 

مختلف نظام، سبب بدبینی،  یهابخششدن اختالفات بین  یارسانه

 گرددعمومی می تیامنو كاهش سطح  اعتمادیب
7 1256 5269 2214 

مديريت افكار عمومی در  یاحرفه یهاروشاز  یریگبهرهضعف در 

، باعث كاهش اعتماد و در نتیجه كاهش مشاركت در ازیموردنمقاطع 

 گرددیمعمومی  تیامنتأمین 

7297 1214 5267 2211 

 تیامنبه نقش مشاركت مردمی در تأمین  یتیامنضعف اعتقاد كارگزاران 

 گرددیم تیامنسبب كاهش مشاركت عمومی در تأمین 
7213 1271 5241 2214 

سريع مديران، باعث كاهش اعتماد عمومی  يیجاجابهمديريتی و  یرباتیب

 گرددیم تیامنو در نتیجه عدم مشاركت آنان در تأمین 
6239 1251 527 2214 

(، در عرضهمضعف فضای مشاركت بین سازمانی)سلسله مراتبی و 

و در  هاستمیسباعث كاهش اعتماد عمومی به اين  یتیامن یهاستمیس

 گرددیم تیامننتیجه عدم مشاركت در تأمین 

6239 1251 527 2214 

ضعف در پاسخگويی به مطالبات قانونی و اساسی شهروندان از سوی 

عمومی  تیامندولت باعث كاهش اعتماد و مشاركت و در نتیجه كاهش 

 گرددیم

7211 1211 527 2216 

رل و اجرای آن در و نارسايی در كنت یتیامنراهبردی  یهابرنامهضعف 

اجتماعی  یهاهيسرما، سبب عدم استفاده بهینه از تیامنمولد  یهاستمیس

 گرددیمعمومی  تیامن نیتأمدر 

7215 1261 5213 2211 

     داخلي )قوت(عوامل 

، اعتماد مردم نسبت به سیستم یتیامننظارت همگانی بر رفتار مأمورين 

 دهدیمرا افزايش  یتیامن
7267 1276 5213 2211 
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صداوسیما  جهت افزايش اعتماد،آگاهی و مشاركت  تولیدی یهابرنامه

 تیامنو تقويت  تیامنشهروندان در راستای اعتماد به نهادهای مولد 

 عمومی مثرر است

7244 1262 5216 2214 

قانونی و نهادی ج.ا.ا برای جذب و جلب مشاركت عمومی  یهاتیظرف

 كارآمد است تیامندر 
7211 1297 5297 2219 

 تیامنبسیج، امكان مشاركت عمومی در  یهاگاهيپافراگیری جغرافیايی 

 كندیمرا فراهم 
7213 1271 5211 2216 

هماهنگ شهرها و روستاها همزمان با رشد  یتوسعهرويكرد دولت به 

 مثرر است یتیامنكالن شهرها در افزايش مشاركت مردم در امور 
7213 1271 5241 2214 

 یتیامناقدامات  یرساناطالعمینه، بستر و ظرفیت مناسب برای وجود ز

 شودیم تیامنباعث افزايش مشاركت مردم در 
7 1256 5241 2219 

آموزشی موجود در آگاه نمودن مردم نسبت به قوانین سبب  یهاتیظرف

 شده است یتیامنافزايش مشاركت آنان در امور 
627 1224 529 2215 

عمومی باعث  یهارسانهدولتی در  یهااستیسامكان نقد و بررسی 

 شودیمعمومی  تیامنآگاهی مردم و مشاركت در 
6239 1251 5256 2215 

 16/۹  ‰6۶۶  نمره نهایي

 

ی محاسابات امتیااز ياک عامال قاوت و ياک عامال ضاعف ارائاه          برای نمونه نحوه نجايادر 

 :گرددیم

 قوت   –الف 

 ”مثاال درصاد اهمیات عااملی مانناد       عنوانبهشود: یذيل محاسبه م صورتبهامتیاز هر عامل 

“   دهاد یما را افزايش  یتیامن، اعتماد مردم نسبت به سیستم یتیامننظارت همگانی بر رفتار مأمورين 

 آيد. می به دست* میانگین رتبه همین عامل = امتیاز كل هر عامل 

 (5.76* 5213/ )  122= 0.15به عبارتی ديگر   

 ضعف –ب 

 ”مثال درصاد اهمیات عااملی مانناد      عنوانبه: شودیمذيل محاسبه  صورتبههر عامل  امتیاز 

و  هاا ساازمان عمومی به ايان   یاعتمادیب)پلیس، قوه قضائیه و...( سبب یتیامن یهاسازمانفساد در 

 به دسات میانگین رتبه همین عامل = امتیاز كل هر عامل “  * شودیم تیامنآنان در تأمین  يیناكارا

 ايد. می

 (6.49* 5271/ )122= 0.18  گريدیعبارتبه 
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 IFEشاد كاه نماره نهاايی جادول       61/5جمع امتیازات كلیه عوامل در محی  داخلی برابر با: 

 .است

و تعیین رويكرد راهبردهاا   IEكه در باال هم اشاره شد اين عدد در تشكیل ماتريس  گونههمان

 .ردیگیممورد استفاده قرار 

 و تهدیدها( هافرصتزیابي عوامل خارجي )ماتریس ار -۹-6

 14نیز مطابق مراحلی كه در قبل باه آن اشااره شاد شاامل      EFEماتريس ارزيابی عوامل خارجی 

 تهديد( مطابق جدول بعدی تشكیل گرديد 7فرصت و 7عامل محیطی )

 

 ماتریس ارزیابي عوامل خارجي

ن  )تهدید( وامل خارجيع
گی
یان
م

ت
می
اه

 

(3 -6) 

ب 
ضری

هم
ا

ی
 ت

صد
در

 

(۶-
6۶
۶

تبه (‰
 ر
ین
نگ
میا

 

از
متی
ا

ب 
ضر
صل
حا

تبه
 ر
در
د 
ص
در

 

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

 شودیمعمومی  تیامنتقلیل 
15۴۶ 15۰۹ ۹5۴3 ۶563 

 یهانهيهزديرهنگام شهروندان از بُعد فرهنگی موجب صرف  یريپذنظمويژگی 

 گرددیمعمومی  تیامنآنان در بیشتری در راستای مشاركت 
۰5۰۸ ۰5۶3 ۹531 ۶5۹۹ 

و كاهش انسجام اجتماعی باعث كاهش  شهرهاافزايش اتمیزه شدن در كالن 

 شودیم تیامنمشاركت عمومی و 
1566 ۶533 ۹5۸۸ ۶56۶ 

معتادين سبب كاهش ظرفیت مشاركت در  ژهيوبهافزايش تعداد بزهكاران 

 گرددیم یتیامنموضوعات 
۰5۸۸ ۰59۶ ۹539 ۶5۹6 

و  یامنطقه یهادولتمذهبی در كشور توس  -سوءاستفاده از تنوع قومی

فرامنطقه ای و تشديد آن، موجب واگرايی شده و بر میزان اعتماد و مشاركت 

 شهروندان تأریر منفی دارد

15۴۶ 15۰۹ ۹5۸۸ ۶561 

ت مشارك یهازهیانگدر جامعه سبب كاهش اعتماد و  یعدالتیبافزايش احسا  

 شودیم یتیامن
۰51۰ ۰5۶۹ ۹539 ۶5۹۹ 

شهروندان از وسائل  یبرداربهرهافزايش سطوح تما  فرهنگی و گسترش 

، هایآگاهارتباط جمعی فرامرزی )اينترنت و ماهواره و...( با تغییر در سطح 

سبب باال رفتن انتظارات، سست شدن بنیان فرهنگی و اعتقادی مردم، موجب 

۰531 ۰5۴6 ۹5۴3 ۶5۹9 
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 گرددیم یتیامنو مشاركت كاهش اعتماد به دولت 

 نقاط فرصت

 وفصلحل،  پیشكسوتان يا معتمدين محلی در دانیسفشيروجود اعتماد به 

 شودمی تیامناختالفات باعث افزايش 
۰51۰ ۰5۶۹ ۹5۶1 ۶563 

نقش مراجع عظام تقلید و روحانیت در آگاهی بخشی به مردم به افزايش 

 شودیمعمومی منجر  تیامنأمین مشاركت عمومی در ت
۰5۸۸ ۰59۶ ۹5۹1 ۶561 

در راستای  یتیامن( نهادمردم یهاسازمان)یهاسمناز  یریگبهرهامكان تشكیل و 

 وجود دارد تیامنافزايش مشاركت مردم در تولید 
1519 15۶۶ ۹5۹۹ ۶56۸ 

مذهبی و اجتماعی از طريق افزايش آگاهی اجتماعی و  یهامناسبتمراسم و 

 شودیم تیامنجرم باعث تقويت  یزهیانگاهش ك
1531 15۴9 ۹5۶3 ۶56۴ 

و ناامنی، باعث  جرائممطبوعات)غیردولتی( با افزايش آگاهی عمومی نسبت به 

 شوندیم جرائمدر برابر  تیامنافزايش هوشیاری و ضريب 
۰5۶۹ ۰59۰ ۹5۰۸ ۶5۹۶ 

اهی جامعه، سطح تحصیالت و سواد در كشور، از طريق افزايش آگ یتوسعه

 دهدیمرا افزايش  تیامن
۴5۹1 ۴56۶ 95۶۰ ۶5۹۶ 

پیوندهای عاطفی خانوادگی و خويشاوندی و وجود حس همدلی و هم دردی و 

فداكاری در اجتماع باعث افزايش اعتماد و مشاركت مردم در تأمین  یهیروح

 گرددیم تیامن

۰5۶۰ 153۸ ۹5۶3 ۶56۴ 

 ۰۶/۹  122  نمره نهايی

 

یز برای آشنايی از روند محاسبات نحوه محاسابات درياک عامال تهدياد و در ياک      ن نجايادر 

 .  گرددیمعامل فرصت ارائه 

 تهديد: -الف

 ”مثاال درصاد اهمیات عااملی مانناد       عنوانبه: شودیمذيل محاسبه  صورتبهامتیاز هر عامل 

عماومی   تیا مناكاهش صداقت و روراستی در رواب  بین شهروندان باعث كاهش اعتماد و تقلیال  

 میايد.   به دستمیانگین رتبه همین عامل = امتیاز كل هر عامل “  *  شودیم

 (6.72* 5213/ )122=0.19به عبارتی ديگر   

 فرصت -ب

 ”مثاال درصاد اهمیات عااملی مانناد       عنوانبه: شودیمذيل محاسبه  صورتبهامتیاز هر عامل 

ين محلی در حال و فصال اختالفاات باعاث     وجود اعتماد به ريش سفیدان،  پیشكسوتان يا معتمد
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 میايد.  به دستمیانگین رتبه همین عامل = امتیاز كل هر عامل “  *  شودمی تیامنافزايش 

 (5216*7215/ )122= 0.19  گريدیعبارتبه 

كه در باال هم اشااره   گونههمان. دهدیمجمع امتیازات در محی  خارجی نمره نهايی را شكل  

 است.   5/ 72حی  خارجی برابر با شد اين عدد در م

 مناسب برای مقابله با تهدیدات    یراهبردهانتایج و ارااه  لیوتحلهیتجز -۹

تاوان  ی ارزيابی عوامل داخلی و خارجی در اين پژوهش میبراسا  نتايج به دست آمده در مرحله

 را به شرح ذيل تهیه نمود. IEهای ماتريس

 

 

 

 

 

 

 

 

ی یت كناونی كشاور از نظار رويكارد راهبردهاای نقاش سارمايه       براسا  نمودار فاوق وضاع  

بايسات  باه مركاز قرارگرفتاه اسات و مای      کيا و نزدعمومی در ناحیه تهاجمی  تیامناجتماعی در 

 یهاا هيسارما از  یریا گبهاره راهبردهايی را در اولويت قرار داد كه منجر به توسعه و گسترش دامنه 

 .شونددر كشور می تیامن نیتأماجتماعی و 

و نزديک به مركاز قارار    1در ناحیه تهاجمی IEآمده در ماتريس  به دستبا توجه اينكه نقطه  

و انتظامی  یتیامنگفت موقعیت كشور تهاجمی اما از سوی ديگر سیستم  توانیمبا اطمینان  ردیگیم

. اماا  تدافعی( نیاز اساتفاده كناد    –تهاجمی و يا تلفیقی )تهاجمی  یهااستیساز  تواندیمدر كشور 

. به عبارت ديگر در راهبردهای تلفیقی  نمودتوان در راهبردهای تهاجمی تبیین رويكرد اصلی را می

باه  محیطای   یهاا فرصات خاود و   یهاقوتبا استفاده از  تواندیمو انتظامی كشور  یتیامنمديريت 

                                                 
احیه تهاجمی به ناحیه ای گفته میشود كه در ان فرصتها و قوتها نسبت به تهديدات و ضعفها افزون تر و برجسته ن -1

تر هستند. ناحیه تدافعی به ناحیه ای گفته میشود كه در آن تهديدات و ضعفها نسبت به فرصتها و قوتها افزون تر و 

 حافظه كارانه قابل تعمیم است.برجسته تر هستند و همینطور در مورد نواحی رقابتی و م
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برطارف  خاود را   یهاا ضعفاجتماعی باشد و از سوی ديگر  یهاهيسرماگسترش استفاده از  دنبال

نموده و تالش نمايد در دام و تله تهديدات آن گرفتار نشود. آنچه در اين تحقیق مورد توجاه قارار   

 اجتماعی بیشتر گرايش داشت. یهاهيسرماگرفت تدوين راهبردهايی بود كه به گسترش استفاده از 

 : ی حاصله بر اساس اولویتراهبردها -

ياا   هاا سامن از طريق ايجاد، توسعه يا تقويت عمومی،  تیامنمردمی در  مشاركت یتوسعه -1

ماادی و معناوی و برجساته نماودن      یهامشوقعمومی به همراه ايجاد  تیامنبا كاركرد  یهاتشكل

عمومی) مانند سمن يا شهروند برگزياده در   یهارسانهافراد از طريق سازوكارهای  یتیامنمشاركت 

 جود در نیروی مقاومت بسیجسازوكارهای مو یریكارگبهعمومی( و  تیامن یحوزه

تقويت همكااری آناان    منظوربهمرجع  یهاگروه ژهيوبهمردم  یهایآگاهی ارتقاء و توسعه -5

 یهاا تیا فعالعماومی از طرياق تولیاد كاالهاا و محصاوالت فرهنگای و        تیامندر راستای ارتقای 

از آناان مانناد    دهسوءاساتفا ، هشدارهای جذاب هنری یهاپیكلمختلف هنری،)مانند ساخت فیلم، 

عمومی و... در اماكن خاص و زمان معاین   یهارسانهتوزيع سی دی شخصی هنرپیشگان...( توس  

ها، معاابر  ها اعم از فرهنگسراها، محی  بوستانموجود در شهرداری یسازوكارها یریكارگبه)مانند  

 در وسائ  نقلیه عمومی و...(   یسازآگاهعمومی، بروشورهای 

عماومی و   تیا امنمشاركت آنان در راستای ارتقاای   یتوسعهگاهی اقشار مردم و افزايش آ -9

عمومی )جلاوگیری از آراار    یهارسانهتوس   موقعبهشفاف و  یرساناطالعمديريت افكار عمومی، 

بارداری هدفمناد از ظرفیات    مخرب شايعات و...( با استفاده از تجمعاات عماومی از طرياق بهاره    

احیاا، مراسام    یهاشبد نمازهای جمعه و جماعات و اعیاد مذهبی، مراسم ويژه )مانن یهامناسبت

و نهی  معروفامربه یهفتهی دفاع مقد ، ی بسیج، هفتهی پلیس، هفتهبرگزاری ادعیه خاص، هفته

 از منكر، تعطیالت عید نوروز، ايام بازگشايی مدار  و... (

رقراری ارتباط دوسويه باین سااكنین   از طريق ب یامحله تیامنمشاركت مردم در  یتوسعه -4

-محلی، روش یهاوبالگها و سايت یاندازراه)استفاده از معتمدين محلی، یتیامنمحله و نهادهای 

ارتباط و تعامل مردم با ساازمان پلایس از    یتوسعهو...(  یتیامنهای نوين ارتباط آنالين با نهادهای 

 مشاترک در  تاسانتر يدصاصای مانناد نصاب    اخت باه شاكل  متناوع ارتباطااتی    یهاا یآورفنطريق 

و  یتوساعه  منظاور باه برای همسويی اهداف،  هاآنو استفاده مشترک از  تیامنمسئول  یهاسازمان

 و...(   گوپاسخعمومی  )دولت  تیامنمسئول  یهادستگاهتقويت مكانیزم های نظارت مثرر مردم بر 

عماومی از طرياق    تیا امندر تاأمین  مشااركت ماردم    یسااز نهينهادو  یتیامن یريپذجامعه -1
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از سانین كاودكی و برگازاری دورهاای      یتا یامنهاای  و ارتقای آگاهی شدهیزيربرنامه یهاآموزش

   مایصداوستوس   یاحرفههای آموزشی خاص در دوره

تضمین حقوقی و قاانونی   یارائهاز طريق  تیامنافزايش اعتماد عمومی در راستای تقويت  -6

 تیامندر  انكنندگمشاركتبه 

اجتماعی از طريق تدوين راهبرد  یهيسرمااز  یبرداربهرههدفمندسازی و تقويت ارربخشی  -7

 ملی تیامنتوس  شورای عالی  یتیامنكالن 

با هدف افزايش تعامل اجتماعی ماردم از   یتیامننهادهای  یوجههتقويت عملی و تبلیغاتی  -1

مثبت و نشاان دادن ارربخشای تعامال و مشااركت     طريق سازوكارهای گوناگون مانند تصويرسازی 

 عمومی توس  پلیس تیامنمردم در 

عماومی در فرهناگ    تیامنمردمی در  یهامشاركتتوجه به ارزش مشتری مداری و نقش  -3

در اهمیات   تیا امن)تبیین و تغییر فرهنگ سازمانی نیروهای مسئول یتیامنسازمانی نهادهای مسئول 

 اجتماعی( یهاهيسرما دادن به مردم و استفاده از

 تیا امندر تولید  كنندگانمشاركت، افراد فعال و هاسمناز  یپرورقهرمانو  یسازاسطوره -12

 ويژه دولتی به آنان یهانشانعمومی و اهدای 

عماومی از طرياق    تیا امن یهاا ساازمان به  شدهعرضه یتیامنتحديد و كاهش تقاضاهای  -11

 ند شورای حل اختالف و...(تقويت نهادهای مدنی حل اختالف)مان
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