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Security is the first and most important human need in society and has a prominent 
place in the prosperity of a society. Therefore, achieving sustainable public security 
is always a very important necessity and requires the identification of relevant trends 
and scenarios. The purpose of this study is to identify the security trends and scenarios 
of Iranian society on the horizon of 1424. The present research is applied in terms of 
purpose and descriptive-analytical in terms of data collection and analysis method. 
The statistical population of the study consists of 12 experts in police. Library studies 
and field methods were used to collect information. To analyze the data collected of 
Cross-impact analysis was used using MICMAC software application. According to 
the findings of this study, 42 trends were identified in six general categories of social, 
technological, economic, environmental, political and value trends. Then, Accord-
ing three key uncertainties, four scenarios were created with the titles of insecurity, 
sustainable security, semi-sustainable security, unstable security, which Sustainable 
security scenario, is a favorable scenario for the general security of Iranian society.

Keywords: Security, Trend, Scenario, Iranian Society.

1. Member of Faculty and Assistant Professor of International University of Imam Khomeyni, Tehran, Iran 
)Corresponding Author). sarkheil@soc.ikiu.ac.ir
2. Master’s Degree in administrative management, Islamic Azad University, Ghazvin, Iran. morte-
zam9094@gmail.com



ی 17(، بهار 1401
ل )پیاپ

ل پنجم، شماره او
ی ایران، سا

ی سیاس
ی( جامعه شناس

ی ـ پژوهش
ی )مقاله علم

فصلنامه علم

52

ـ پژوهشی( جامعه شناسی سیاسی ايران،  سال پنجم، شماره اول )پیاپی 17(، بهار1401صص52-78 فصلنامه علمی )مقاله علمی 

http://doi.org/ 10.30510/PSI.2021.282786.1675

شناسايی روندها و سناريوهای جامعه ايران در افق 1424 از منظر امنیت ملی
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چکیده

امنیت در زمره نیازهای اولیه و اساسی انسان است و برنامه ریزی برای فراهم آمدن 
اصلی محسوب  اهداف  کنند جزء  آرامش  احساس  آن  در  افراد  که  در جوامع  شرایطی 
مختلف  ابعاد  در  امنیت  استقرار  به منظور  تمهیدهایی  و  فعالیت ها  ملی  امنیت  می شود. 
می باشد و توانایی یک ملت در دنبال کردن موفقیت آمیز منافع ملی اش است. در همین 
مستلزم  و  می باشد  مهم  بسیار  از ضرورت های  ملی  امنیت  به  اصولی  توجه  چارچوب 
انجام پژوهش حاضر شناسایی  از  شناسایی روندها و سناریوهای مربوطه است. هدف 
روندها و سناریوهای جامعه ایران در افق 1424 از منظر امنیت ملی می باشد. پژوهش 
توصیفی-  داده ها،  تحلیل  و  گردآوری  نحوه  اساس  بر  و  کاربردی  ازنظر هدف،  حاضر 
تحلیلی محسوب می شود. جامعۀ آماری تحقیق را خبرگان و متخصصان نیروی انتظامی 
و  کتابخانه ای  مطالعات  از  اطالعات  گردآوری  برای  می دهند.  تشکیل  نفر   12 تعداد  به 
روش میدانی استفاده گردید و برای تحلیل داده های گردآوری شده از روش تحلیل اثرات 
متقاطع و از نرم افزار میک مک استفاده گردید. مطابق یافته های این پژوهش، 42 روند و در 
شش دسته کلی روندهای اجتماعی، فناوری، اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و ارزشی 
شناسایی شدند و در ادامه، با توجه به سه عدم قطعیت کلیدِی توجه به اقتصاد مقاومتی، 
تحریم های اقتصادی و جنگ نرم؛ چهار سناریو بدیل آینده با عناوین عدم امنیت، امنیت 
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پایدار، امنیت نیمه پایدار، امنیت ناپایدار خلق گردید که سناریوی امنیت پایدار سناریوی 
مطلوب امنیت عمومی جامعه ایران می باشد.

واژگان کليدی: امنیت، روند، سناریو نگاری، جامعه ایران.
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مقدمه

امنیت در زندگی بشر یک پدیده حیاتی است و به مفهوم رهایی از ترس، خطر و احساس 
دوری از هرگونه تهدید می باشد و از ابتدای زندگی بشر یکی از دغدغه های اصلی انسان ها 
بوده است؛ به طوری که انسان همواره در پی یافتن راهی برای مقابله با جرم و تأمین امنیت 
خویش بوده است )گودرزی، 1398: 164(. توجه به امنیت در سطح جامعه، زمینه را برای 
رشد و توسعه نهادهای اجتماعی در سطح جامعه فراهم می آورد )تاجران و کالکی، 1388: 
77(؛ و هیچ عنصری برای پیشرفت، توسعه و تکامل یک جامعه و شکوفایی استعدادها مهم تر 
از عنصر امنیت و آرامش در جامعه نمی باشد و به منظور دستیابی به توسعۀ همه جانبه در یک 
کشور ایجاد محیطی امن و باثبات برای اجرای برنامه ها و سیاست گذاری ها در جامعه، در 
درجه اول اهمیت قرار دارد )بیدل، 1395: 60(؛ و به عنوان مقوله ای فراگیر و پیش شرط در هر 
نوع برنامه ریزی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جایگاهی برجسته دارد )یا سوری، 
سجودی و امامی، 1394: 69(. چنانچه ضریب امنیت در کشوری در حدی باالیی باشد، افراد 
جامعه در آن با صلح و آرامش در کنار هم زندگی و برای آبادانی کشورشان به طور جمعی 

تالش خواهند کرد )رجبی و عبدی، 1398: 70(

ایجاد و گسترش امنیت وظیفه همگانی می باشد؛ و با افزایش و پیچیدگی جوامع، شرایط 
تأمین این نیاز و برطرف کردن این مسئله نیز پیچیده تر شده است )شوهانی، نادر؛ شوهانی، 
احمد و شوهانی، سارا، 1398: 138(؛ و لزوم توجه به آن را دوچندان کرده است. مقام معظم 
رهبری می فرمایند: امنیت، یکی از اساسی ترین واصلی ترین نیازهای یک ملت و یک کشور 
است. مهم ترین مشکل برای یک کشور وقتی به وجود می آید که در محیط کار، در محیط 
زندگی، در محیط تحصیل و در فضای عمومی جامعه، مردم احساس امنیت نکنند. اینجاست 
که مغزهای فعال، دست های توانا و سرانگشتان ماهر، هیچ یک نخواهند توانست مسؤولیت 
مهمی را که هرکدام بر دوش دارند، به انجام برسانند )مراسم فارغ التحصیلی پرسنل نیروی 
انتظامی، 1379/07/18(. سطح امنیت عمومی ناظر بر تولید اوضاعی است که در آن منافع، 
مصالح و حقوق افراد، گروه ها و نهادهای اجتماعی تأمین می گردد. در این سطح وجوه امنیت؛ 
سیاسی، اقتصادی، قضایی، فرهنگی، اجتماعی )فردی- جمعی( می باشد )طاهری، ربانی و 

ادیبی سده، 1391: 24(.
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عوامل مختلفی تهدیدکننده امنیت می باشند و زوایای متعددی از امنیت را مورد تهدید 
قرار می دهند؛ به طوری که در جوامع امروزی عالوه بر مواردی مانند: جرم و جنایت، اعتیاد، 
حاشیه نشینی، نابرابری اجتماعی، استفاده غیرمعقول از اینترنت و ... عوامل مختلفی نیز بر 
نظم و امنیت تأثیرگذار می باشند که در حال گذر و تغییر هستند؛ که کوچک ترین کم توجهی 
به آن ها می تواند به بهای گزاف غافلگیری راهبردی در تمام عرصه های سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و حتی فرهنگی تمام شود )افشار، برزگر و کیانی، 1399: 98(. روندها به عنوان 
سیگنال های ضعیفی از تغییرات هستند که به احتمال زیاد در آینده یک سازمان و محیط آن 
تأثیر می گذارد که افراد این روندها و تأثیر آن ها بر سازمان را موردبررسی قرار می دهند 
و نمایش روند آینده نگاری به طورکلی برای درک یک فعالیت، استراتژیک، سیستم نوآور 
و همکاران، 1399: 106(. همچنین،  )افشار  می باشد  سازمان  یکپارچه سازی  شیوه های  یا 
سناریوها تصاویری از آینده های محتمل هستند و هدف از به کارگیری آن ها، ایجاد فضایی 
از ممکنات است که در آن کارایی سیاست های اتخاذشده در برابر چالش های موجود آینده 
در بوته آزمایش قرار می گیرند؛ و کمک می کنند که هم چالش ها و هم فرصت های بالقوه 
ولی غیرمنتظره شناسایی شوند و در خدمت تدوین استراتژی ها قرار می گیرند )نوروزی، 
حسین پور و اسماعیلی، 1397: 174- 175(. بنابراین با توجه به تغییرات و پیشرفت ها در 
زمینه های اجتماعی، اقتصادی، فناوری، زیست محیطی، سیاسی و ارزشی که در حوزه های 
مختلف ازجمله حوزه نظم و امنیت موجب تأثیرات و ایجاد چالش ها و مسائلی می شود؛ 
درنتیجه آینده پژوهی درزمینۀ امنیت عمومی یکی از ضرورت های انکارناپذیر قرن حاضر 
است )دهنویه، رجبی، کالنتری و نوروزی، 1394: 3(؛ و برای تبدیل تهدیدهای ناشی از 
چالش ها به فرصت یکی از مهم ترین و اساسی ترین رویکردها بوده و خواهد بود )رستگار و 
رضایی، 1391: 81(. مهم ترین اهمیت آینده پژوهی این است که یک فرصت ساختاریافته را 
برای نگاه به آینده و بررسی نقش مؤلفه های تأثیرگذار در آینده فراهم می آورد و به این ترتیب، 
زمینه و بستری مناسب را جهت سیاست گذاری در زمینه های گوناگون فراهم می کند )هندیانی 
و مرشدی، 1395: 138(. درنتیجه، پیش نیاز هر نوع برنامه ریزی راهبردی و سیاست گذاری 
بر سیاست گذاری می باشد  مقدم  آینده پژوهی  و  است  آینده پژوهی صحیح  انجام  صحیح، 
جهت  در  امنیت  مطلوب  سناریوهای  و  روندها  شناسایی  بنابراین   .)87  :1398 )عطایی، 
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برنامه ریزی های راهبردی برای ارتقای سطح امنیت عمومی از اهمیت باالیی برخوردار است؛ 
چراکه حفظ و بقاء امنیت و احساس ناشی از آن ثبات جامعه را به همراه دارد )جاللیان، 
1398: 63(. ازآنجاکه سند چشم انداز ایران در افق 1404 تدوین گردیده در این پژوهش سعی 
بر آن است که چشم انداز 20 سال پس ازاین افق در نظر گرفته شود. بر همین اساس هدف 
اصلی این تحقیق شناسایی روندها و سناریوهای امنیت جامعه ایران در افق 1424 می باشد و 
به دنبال پاسخ دادن به این سؤال است که روندها و سناریوهای مطلوب امنیت جامعه ایران 

در افق 1424 کدم اند؟

1. پیشینه پژوهش

باوجود  که  می دهد  نشان  مرتبط  تحقیقات  بررسی  موردمطالعه،  موضوع  راستای  در 
تحقیقات متعددی که به مباحث امنیت پرداخته اند اما تاکنون هیچ تحقیقی به موضوع شناسایی 
روندها و سناریوهای امنیت جامعه ایران در افق 1424 نپرداخته است، بنابراین به برخی از 

پژوهش های مرتبط با موضوع تحقیق به اختصار اشاره می شود:

صالح آبادی، بهرامی و قبا سفیدی )1399(، در مقاله ای به بررسی و تبیین عوامل ژئوپلیتیکی 
تأثیرگذار بر امنیت کالن شهر مشهد پرداخته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که امنیت در 
این کالن شهر در دو بعد طبیعی )فرونشست زمین، خشک سالی، زلزله، بحران آب( و انسانی 
)رابطه مرکز-پیرامون، نابرابری اجتماعی، کودکان کار، حاشیه نشینی، آلودگی صوتی، مرزی 
بودن و تنوع مذهبی( قابل بررسی است. دراین بین متغیرهایی مانند حاشیه نشینی )5,9868(، 
نابرابری اجتماعی )4,638(، رابطه مرکز پیرامون )4,6295( و خشک سالی )4,5921( دارای 
تعامل باال و ارتباط سیستمی قوی با سایر متغیرها هستند. متغیر مرکز – پیرامون، خشک سالی، 
زلزله، مرزی بودن و کاهش سطح آب زیرزمینی علت این مدل سیستمی محسوب می شوند؛ 
و عواملی مانند حاشیه نشینی، نابرابری اجتماعی، کودکان کار، کودکان کار، تنوع مذهبی و 
فرونشست زمین به عنوان معلول نمایش داده شده است. بنابراین می توان بیان نمود امنیت در 
این کالن شهر تحت تأثیر بعد طبیعی می باشد که می تواند بعد انسانی را تحت تأثیر خود قرار 
دهد. نقدی، کاغذیان و لشکری زاده )1399(، در مقاله ای به موضوع مقایسه اثرات تورم و 
بیکاری بر امنیت اجتماعی در ایران پرداخته اند. مطابق نتایج این تحقیق، تورم و بیکاری در 
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کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت و معنادار بر میزان جرائم در ایران دارد. الزم به ذکر است که 
اثرات بلندمدت هر دو متغیر بیشتر از اثرات کوتاه مدت آن ها می باشد. از طرف دیگر، با توجه 
به نتایج تحقیق، تورم نسبت به بیکاری، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، تأثیر بیشتری 
بر میزان جرائم می گذارد، درنتیجه امنیت اجتماعی را بیشتر تحت تأثیر قرار می دهد. شیری و 
بهشتی )1398(، در مقاله ای به آینده پژوهی تهدیدات اجتماعی استان همدان تا افق سال 1408 
پرداخته اند. نتایج نشان می دهد که نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی اصلی ترین کنشگر و 
به ترتیب، رهبران فرق و مذاهب استان، نخبگان سیاسی و تصمیم سازان استان، صاحبان 
رسانه های مکتوب و دیجیتال و ... از مهم ترین کنشگران این صحنه محسوب گردیدند و 
افزایش  به  افزایش روند رو  از وضعیت معیشتی خود،  نارضایتی مردم  افزایش  همچنین، 
ریز گردها، گسترش استفاده از شبکه های اجتماعی، افزایش نرخ سالمندی و تک فرزندی و 
... ازجمله روندها در این صحنه محسوب شدند و نهایتاً پیشران ها نیز مورد شناسایی قرار 
گرفتند. بیرانوند زاده، نادر دهقانی الوار، سبحانی و اسماعیل زاده )1398(، در مقاله ای به بررسی 
روندهای تأثیرگذار بر امنیت فضاهای شهری )موردمطالعه: شهر خرم آباد( پرداخته اند. بر این 
اساس متغیرهای مانند »اشتغال«، »درآمد و طبقه اجتماعی«، »تأثیر سازوکارهای مدیران در 
کاهش ناهنجاری ها«، »بازخوردهای اجتماعی و ارتباطی شهروندان نسبت به یکدیگر«، »میزان 
اشراف و احاطه واحدهای مسکونی بر هم«، بیانگر بیش ترین تأثیرگذاری در توسعه و بهبود 
امنیت در فضاهای شهر خرم آباد دارند. امیر نژاد، اژدری و عبدالهی )1397(، به شناسایی و 
رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه سطح امنیت اجتماعی: با تأکید بر نقش مدیران نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران )کالن شهر اهواز( پرداخته اند. نتایج حاصل از تحلیل های صورت 
گرفته حاکی از آن بود که متغیر امنیت اجتماعی در وضعیت متوسط قرار دارد و همچنین 
نتایج نشان داد عوامل شناسایی شده تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه امنیت اجتماعی دارند که 
میزان اولویت بندی آن ها به صورت رفاه اقتصادی، عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی، سالمت 
روح و جسم، عملکرد پلیس و شفافیت در گردش اطالعات و نهایتاً عوامل مذهبی می باشد. 
حسین پور و مصرخانی )1397(، در مقاله ای به نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر امنیت 
عمومی کاربران آن پرداخته اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که شبکه های اجتماعی 
مجازی از طریق تأثیرات منفی رفتاری، رواج هرزه نگاری، ایجاد کمپین های مجازی، متزلزل 
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نمودن بنیان خانواده، گسترش فعالیت های اقتصادی مخرب، نقض حریم خصوصی، تبلیغات 
ضد دینی، ترویج اخبار کذب و ارائه اطالعات غیرواقعی بر امنیت عمومی تأثیر می گذارد و 
می توان نتیجه گرفت هر چه شبکه های اجتماعی مجازی غیرقابل کنترل در جامعه توسعه یابد، 
به همان میزان هنجارشکنی ها در بین کاربران آن بیشتر می شود که نتیجه این امر، کاهش امنیت 
عمومی است. صالح اصفهانی، پدرام و رئیسی وانانی )1397(، در مقاله ای به آینده پژوهی 
تا افق 1430 پرداخته اند.  امنیتی  از منظر دفاعی  ایران  ساختار جمعیتی جمهوری اسالمی 
روندهای جمعیتی حاکی از آن است که جمهوری اسالمی ایران با پایین ترین نرخ باروری، 
در افق 30 رشد منفی جمعیت را تجربه خواهد کرد و به عنوان ششمین کشور کهن سال جهان 
شناخته خواهد شد. همچنین روندهای توسعه شهرنشینی، تراکم ناهمگون جمعیت، شکاف 
مرکز حاشیه، افزایش سن ازدواج، افزایش طالق و ... تبعات دفاعی امنیتی در حوزه های 
مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، زیست محیطی و علم و فناوری خواهد داشت. 
برخی از راهکارهای پیشنهادی عبارت اند از: سیاست سالمندی فعال، سیاست جایزه ازدواج 
به جای جایزه تولد، تشکیل نهاد تخصصی مدیریت جامع جمعیت کشور، در اولویت قرار 
دادن پروژه هوشمند سازی امنیتی کشور )سیستم مراقبت ملی(، سیاست های تغییر جذب 
و استخدام در نیروهای مسلح. سجادی، واحدی یگانه و صمدی )1396(، در مقاله ای به 
تحلیل و اولویت بندی عوامل مؤثر بر ارتقای امنیت شهروندان )نمونه موردی: شهر سنندج( 
پرداخته اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عملکرد مطلوب پلیس، اطالع رسانی مطلوب، 
اقدامات فرهنگی و اجتماعی، اقدامات اقتصادی و بهبود فضای کالبدی شهر در ارتقای امنیت 
شهروندان سنندجی تأثیر مثبت دارد. دهنویه، رجبی، کالنتری و نوروزی )1394(، در مقاله ای 
به آینده پژوهی نظم و امنیت استان کرمان پرداخته اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که 
درمجموع 27 روند اجتماعی مشخص که در قالب 6 گروه، عوامل مرتبط با مسائل جمعیتی، 
عوامل مرتبط با خانواده، عوامل بازار کار، عوامل مربوط با سوءمصرف مواد، عوامل فرهنگی 
و عوامل اداری و حقوقی دسته بندی شدند. همچنین روندهای حوزه فناوری، اقتصادی، 
زیست محیطی، سیاسی و ارزشی شناسایی شدند. زراءنژاد، ابراهیمی و نکیانی )1393(. در 
مقاله ای به شناسایی و رتبه بندی عوامل اقتصادی مؤثر بر امنیت در استان لرستان پرداخته اند. بر 
اساس نتایج این مطالعه بیکاری، فقر و درآمد سرانه پایین بااهمیت ترین عوامل اقتصادی مؤثر 
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بر امنیت اجتماعی به شمار می روند. جاجرمی، پیشگاهی فرد و مهکویی )1392(، در مقاله ای 
نتایج نشان می دهند  پرداخته اند.  ایران  امنیت ملی  تهدیدات زیست محیطی در  ارزیابی  به 
عواملی همچون تأمین انرژی و دستیابی به آن، آلودگی آب رودخانه ها و دریاها، خشک سالی، 
تغییرات آب وهوا و افزایش جمعیت و مهاجرت در ایجاد ناامنی و برهم زدن نظم عمومی و 
از همه مهم تر بر امنیت ملی ایران، تأثیرات قابل توجهی دارند. زین العابدین، نظری و احمدی 
ارکمی )1391(، در مقاله ای به موضوع مؤلفه های تأثیرگذار بر امنیت شهروندی در شهر 
رشت پرداخته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که میانگین رتبه ای بیش از 2/5 اکثر متغیرها 
نشان از اثرگذاری مثبت بر امنیت شهروندی در شهر رشت است. همچنین میانگین 3/68 
متغیرهای اجتماعی– فرهنگی و میانگین 3/48 درصدی متغیرهای اقتصادی– سیاسی نشان از 
تأیید فرضیه ها پژوهش و اثرگذاری مسائل اجتماعی– فرهنگی و مسائل اقتصادی– سیاسی بر 
امنیت شهروندی شهر رشت دارد. همچنین داده های پژوهش نشان می دهد اثرگذاری مسائل 
اجتماعی– فرهنگی بر امنیت شهروندی شهر رشت بیش از مسائل اقتصادی– سیاسی است.

2. چارچوب نظری پژوهش

مفهوم شناسی امنیت

امنیت را می توان در زمره مسائلی دانست که انسان با آن مواجه می باشد؛ در قرآن کریم 
به این مقوله توجه شده است و تعاریف مختلفی را از آیات می توان سراغ گرفت همانند: 
زندگانی بدون ترس و اندوه در سایه ایمان و عمل صالح )بقره، 62( و همچنین شهری که 
به عنوان الگو مطرح شده، شهری است که دارای امنیت باشد )نحل، 112(. امنیت در مفهوم 
قرآنی آن در سایه تقوا، توکل، احترام به حقوق دیگران، اجرای قسط و عدالت، برابری و 
برادری، دفاع و حمایت از مظلوم و محروم، برخورد با مفسد و مجرم، دفع فقر و محرومیت، 
تأمین معیشت و رفاه، حفظ آزادی های مشروع مردم و حاکمیت معیارهای انسانی و الهی 

امکان پذیر است )حسینی، 1397: 84(.

در لغت نامه دهخدا امنیت به معنای بی بیمی، ایمنی، ایمن شدن و در امان بودن آمده است 
)دهخدا، 1372(. امنیت به مفهوم عام به معنای فراهم آمدن شرایطی در جوامع است که افراد 
یک شهر، استان، کشور در آن احساس آرامش کنند. به عالوه، برنامه ریزی ها و سرمایه گذاری 
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دولت ها و نهادهای غیردولتی در بستر جامعه ای امن امکان پذیر خواهد بود. ازنظر بری بوزان 
امنیت جوامع بشری تحت تأثیر عوامل موجود در پنج حوزه عمده نظامی، سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و زیست محیطی است )اسنایدر 3، 1384: 157(. جونز مفهوم امنیت را به مصونیت 
از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت و در مورد افراد، به نبود هراس و بیم نسبت به 
حقوق و آزادی های مشروع و به مخاطره نیفتادن این حقوق و آزادی ها و مصون بودن از 
تهدید و خطر مرگ، بیماری، فقر و حوادث غیرمترقبه و در کل هر عاملی که آرامش انسان 
را از بین ببرد؛ تعریف نمود )شایگان، حسینی و عامری، 1397: 39- 40(. توسعه و پایداری 
امنیت نتیجه کاهش فقر، بیکاری و برابری شهروندان است و می توان چرخه ای را تصور کرد 
که فقر و کاهش سایر مؤلفه های مرتبط با امنیت انسانی، منجر به ناامنی و ناامنی منجر به 

توسعه نیافتگی و بی ثباتی در جامعه خواهد شد )سهرابی، 1396: 43- 44(.

است  آمده  زیستی  نیازهای  از  بعد  امنیت  به  نیاز  مازلو  نیازهای  سلسله مراتب  مطابق 
)رضائیان، 1390: 107(. به طوری که با زوال آن آرامش خاطر انسان از بین می رود و تشویش، 
اضطراب و ناآرامی جای آن را می گیرد )نوروزی و فوالدی سپهر، 1388: 130(. تأثیر امنیت 
بر دیگر ابعاد کالن اجتماع ازجمله بر اقتصاد، فرهنگ و علم و فنّاوری بر کسی پوشیده 
نیست )قیدی، اسماعیل پور روشن و استعالجی، 1398: 3(. امنیت به عنوان محصول تعامل 
ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سرانجام طبیعی طرح می گردد )حسنوند، 1395: 
126(. امنیت دارای دو بعد متفاوت می باشد، که عبارت اند از: بعد سلبی و بعد ایجابی. امنیت 
در بعد سلبی فقدان هرگونه تهدید که دارای منشأ داخلی، منطقه ای و بین المللی باشد و در 
بعد ایجابی مصون بودن از تهدید و خطر مرگ، بیماری، فقر و هر حادثه ای که آرامش را از 

بین می برد، می باشد )رضایان قیه باشی، اصغرپورعزت و حافظ نیا، 1397: 144(.

از دیرباز ایده »امنیت عمومی« که در آن عموم افراد بشر، حریم خویش را از هرگونه 
تعرض و تهدیدی، آزاد، رها و ایمن حس کنند و در سایه امنیت رشد و تعالی یابند، آرمان 
واالیی است که انسان ها همواره در طول زندگی اجتماعی به دنبال و در انتظار نیل به آن بوده 
و هستند و تاکنون هیچ کشوری ادعا نکرده است که دارای امنیت کامل است )طاهری و 
همکاران، 1391: 22(. امنیت عمومی یکی از مهم تری مقوله های مربوط به امنیت محسوب 
می شود. در ترمینولوژی حقوق بشری، اصطالح امنیت عمومی به معنای حمایت های دولتی 



ی
 مل

ت
منی

ر ا
نظ

ز م
1 ا

42
4 

ق
 اف

در
ن 

يرا
ه ا

امع
 ج

ی
ها

يو
نار

 س
ا و

ده
رون

ی 
ساي

شنا

61

از سالمت و رفاه عمومی و راهکارهایی که به منظور حمایت از ساکنان )جمعیت( کشوری 
اتخاذ می شود، تعریف شده است. چنین مفهومی، ایمنی و حمایت در برابر پدیده های طبیعی 
معین نظیر حوادث غیرقابل پیشگیری و اقدامات مضر و آسیب زننده به افراد یا گروه ها را نیز 

شامل می شود )حبیبی و معصوم بیگی، 1395: 126(.

تحلیل روند

تحلیل روند عبارت است از مطالعه یک روند مشخص به منظور کشف ماهیت، علت های 
نمایش   .)30-29  :1392 اسدی،  و  )توسلی  آن  بالقوه  پیامدهای  و  توسعه  سرعت  بروز، 
روند آینده نگاری به طورکلی برای درک یک فعالیت استراتژیک سیستم، نوآور یا شیوه های 
یکپارچه سازی سازمان می باشد. روندها به عنوان سیگنال های ضعیفی از تغییرات هستند که 
به احتمال زیاد در آینده یک سازمان و محیط آن تأثیر می گذارد که افراد این روندها و تأثیر 
آن ها بر سازمان را موردبررسی قرار می دهند و نمایش روند آینده نگاری به طورکلی برای درک 
یک فعالیت، استراتژیک، سیستم نوآور یا شیوه های یکپارچه سازی سازمان می باشد )افشار و 

همکاران، 1399: 106(.

سناريو پردازی

سناریو پردازی هنوز هم یک عرصه کم وبیش نوپاست که به شکل های متنوعی توسعه یافته 
است. تنوع اندیشه در حوزه سناریو پردازی نوعی سرمایه است؛ زیرا به مجموعه متنوعی 
از تفاسیر در سناریو نگاری انجامیده است. اما بهره گیری از روش های متنوع ایجاب می کند 
برای تعیین آنچه که اثربخش است و آنچه که نیست، مطالعه ای دقیق و توأم بااحتیاط انجام 
گیرد )چرماک 1، 2011(. ابتدا روندها به عنوان جریان مستمر تغییرات شناسایی و سپس بر 
مبنای کلیدی ترین آن ها سناریو پردازی انجام شده است. سناریوها درواقع تالش هایی هستند 
برای تجسم رویدادهای ممکن آینده، بر پایه آنچه می دانیم یا آنچه که تصور می کنیم می دانیم. 
سناریوها به ما کمک می کنند تا بفهمیم که نتایج و پیامدهای احتمالی تصمیمی که اتخاذ 
می کنیم چه خواهد بود؟ شما می توانید با این پیش فرض که جمعیت کشور، هرساله دو 
درصد افزایش یابد، یک سناریو برای ایران در سال 1400 هجری شمسی بنویسید و یکی 
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از چالش های بزرگ کشور، یعنی مسن شدن جمعیت کشور و پیامدهای ناشی از آن را در 
دهه های آینده به تصویر بکشید )توسلی و اسدی، 1392: 29(.

3. روش شناسی پژوهش

تحقیق حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازلحاظ گردآوری داده ها و اطالعات و روش 
تجزیه وتحلیل یک تحقیق توصیفی- تحلیلی محسوب می شود. روش پژوهش، آمیخته با 
راهبرد غالب اکتشافی متوالی برگزیده شده است. این راهبرد، راهبردی دومرحله ای است 
که ابتدا داده های کیفی گردآوری می شود و سپس به جمع آوری داده های کمی می پردازد 
و درنهایت نتایج در مرحله تفسیر ادغام می شوند. بدین منظور، جهت جمع آوری اطالعات 
درزمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از مطالعات کتابخانه ای و جهت جمع آوری 
داده ها به منظور تجزیه وتحلیل و پاسخ به سؤال اصلی پژوهش، از روش میدانی استفاده شد. 
جامعه آماری تحقیق را خبرگان و متخصصان نیروی انتظامی به تعداد 12 نفر تشکیل می دهند 
که با توجه به هدف پژوهش، از طریق نمونه گیری هدفمند به روش گلوله برفی انتخاب 
شدند. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته جهت جمع آوری داده ها استفاده شد، بدین 
ترتیب که در تحقیق حاضر بعد از تعیین روندهای مؤثر بر امنیت عمومی بر اساس مطالعات 
کتابخانه ای، بررسی پژوهش های قبلی و اعالم نظر خبرگان، ماتریس تأثیرات متقاطع برای 
سنجش میزان تأثیرگذاری روندها بر یکدیگر طراحی شده و در اختیار خبرگان قرار گرفت؛ 
که درنهایت پس از بررسی میزان و چگونگی تأثیرگذاری این روندها بر یکدیگر، روندهای 
راهبردی مؤثر بر امنیت با رویکرد آینده پژوهی شناسایی شدند و سپس به خلق سناریوها 
پرداخته شد. با توجه به ماهیت این پژوهش، برای تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از 

نرم افزار میک مک 2 استفاده گردید.

4. يافته های پژوهش

با توجه به مطالعات کتابخانه ای، بررسی پیشینه های تحقیق و اعالم نظر خبرگان روندهای 
امنیت عمومی جامعه ایران مطابق جدول شماره 1، در شش دسته کلی قرارگرفته اند.
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جدول )1( روندهای امنيت عمومی جامعه ایران

روندهای اجتماعی

C1مشکالت خانوادگی

C2بیکاری

C3گسترش بیماری ها

C4بحران کاهش جمعیت

C5گسترش و پیچیدگی جرائم

C6پدیده قاچاق

C7دسترسی به مواد مخدر

C8توانمندی های پلیسی

C9مهاجرت خبرگان

C10گسترش حاشیه نشینی

C11شکاف طبقاتی

روندهای فناوری

C12توسعه بسترهای ارتباطی و زیرساخت های اینترنتی

C13استفاده از وسایل ارتباط جمعی نوین

C14استفاده از فناوری های بیولوژیک مخرب

C15مشارکت رسانه ها در پیشگیری از جرم

C16جاسوسی و تهدیدات فضای سایبر

C17استفاده و گستردگی اینترنت اشیا

روندهای اقتصادی

C18تورم

C19میزان بودجه دولت

C20گسترش داللی

C21کسب وکارهای مخرب

C22جرائم اقتصادی

C23توجه به اقتصاد مقاومتی

C24تحریم های اقتصادی

C25حمایت از کارآفرینان

C26کاهش ارزش پول ملی
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روندهای زیست محیطی

C27بحران های طبیعی

C28شکل گرفتن گروه های حامی محیط زیست

C29آلودگی های هوا در کالن شهرها

C30مصرف بی رویه انرژی

C31افزایش قابل مالحظه ضایعات و پسماندهای شهری و صنعتی

C32تعدی به منابع طبیعی

C33تغییر کاربری اراضی

روندهای سیاسی

C34اختالفات سیاسی و حزبی

C35جنگ نرم

C36گروه های تروریستی

C37تالش برای رسیدن به دموکراسی

C38ناکارایی نظام اداری

روندهای ارزشی

C39پدیده گسست نسل ها

C40کاهش ارزش های مذهبی

C41کاهش تعلق خاطر به جامعه

C42تهاجم فرهنگی

به منظور سنجش میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری روندها بر یکدیگر، ماتریس تأثیرات 
متقاطع طراحی و در اختیار خبرگان قرار گرفت. میزان این تأثیرگذاری از صفرتا سه سنجیده 
می شود. ابعاد ماتریس 42*42 می باشد و متغیرها در پنج بخش مختلف تنظیم می شوند. بر 
اساس نتایج به دست آمده، درجه پرشدگی ماتریس 33/4 درصد می باشد و ماتریس بر اساس 
شاخص آماری با دو بار چرخش از مطلوبیت و بهینه شدگی 100 درصد برخوردار است که 

حاکی از روایی باالی ماتریس و پاسخ ها می باشد.

در سناریونویسی با استفاده از روش عدم قطعیت های بحرانی تالش می شود تا موضوعات 
محور اصلی بحث شوند، که اهمیت و عدم قطعیت باالیی دارند. رتبه بندی روندها بر اساس 



ی
 مل

ت
منی

ر ا
نظ

ز م
1 ا

42
4 

ق
 اف

در
ن 

يرا
ه ا

امع
 ج

ی
ها

يو
نار

 س
ا و

ده
رون

ی 
ساي

شنا

65

درجه اهمیت آن ها برای موفقیت موضوع یا تصمیم اصلی و عدم قطعیت آن ها صورت 
می گیرد. نکته اصلی شناسایی دو یا سه عامل یا روندی است که بیش از دیگران اهمیت 
داشته و بیش ترین عدم قطعیت را دارا باشند. در ماتریس متقاطع جمع اعداد سطرهای هر 
متغیر به عنوان میزان تأثیرگذاری و جمع ستونی هر متغیر نیز میزان تأثیرپذیری آن متغیر را از 
متغیرهای دیگر نشان می دهد. نتایج میزان اثرگذاری و اثرپذیری برخی از مهم ترین روندها بر 

یکدیگر در جدول شماره 2 قابل مشاهده می باشد.

جدول )2( ميزان تأثيرگذاری و تأثيرپذیری روندها

میزان تأثیرپذیریمیزان تأثیرگذاریروندها

6852توجه به اقتصاد مقاومتی

5938تحریم های اقتصادی

4043جنگ نرم

5622میزان بودجه دولت

1856مشکالت خانوادگی

3140بیکاری

1555گسترش و پیچیدگی جرائم

4723تورم

5117توانمندی های پلیسی

5018کاهش ارزش پول ملی

2641جرائم اقتصادی

3135تهاجم فرهنگی

3529کاهش ارزش های مذهبی

1647کسب وکارهای مخرب

2536کاهش تعلق خاطر به جامعه

2733شکاف طبقاتی

3028حمایت از کارآفرینان
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2234دسترسی به مواد مخدر

1441مهاجرت خبرگان

2429پدیده قاچاق

2132جاسوسی و تهدیدات فضای سایبر

1238بحران کاهش جمعیت

3412توسعه بسترهای ارتباطی و زیرساخت های اینترنتی

1432گسترش داللی

2715مشارکت رسانه ها در پیشگیری از جرم

بنابراین، تشریح تحلیل سیستم در جهت شناسایی متغیرهای استراتژیک به این صورت 
می باشد که شکل 1، جایگاه متغیرهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر را در یک نمودار دوبعدی نشان 
می دهد. متغیرهای استراتژیک متغیرهایی هستند که هم قابل دست کاری و کنترل باشند و هم 
بر پویایی و تغییر سیستم تأثیرگذار باشند. با این توصیف متغیرهایی را که تأثیر باالیی دارند 
ولی قابل کنترل نیستند نمی توان به عنوان متغیر استراتژیک محسوب کرد. اگر نمودار وضعیت 
متغیرها را به صورت یک شبکه مختصات فرض کنیم، متغیرهای قرارگرفته در ناحیه 2 چنین 
وضعیتی دارند و برنامه ریزان به ندرت قادر به تغییر این متغیرها هستند. متغیرهای قرارگرفته 
در ناحیه 3 شبکه مختصات، چنانچه در نمودار نیز مشخص است تأثیرگذاری و تأثیرپذیری 
بسیار پائینی در سیستم دارند و نمی توانند متغیر استراتژیک محسوب شوند. متغیرهای ناحیه 
4 نیز به دلیل وابستگی شدید به سایر متغیرها خاصیت استراتژیک ندارند و بیشتر نتیجه 
سایر متغیرها به حساب می آیند. اما متغیرهای ناحیه 1 شبکه مختصات، متغیرهای استراتژیک 
هستند، چراکه هم قابلیت کنترل توسط سیستم مدیریتی رادارند و هم بر سیستم تأثیرگذاری 
قابل قبولی دارند. درواقع هر چه از انتهای ناحیه 3، به سمت انتهای ناحیه 1، شبکه مختصات 
نزدیک تر می شویم، بر میزان اهمیت و استراتژیک بودن متغیر افزوده می شود )ربانی، 1391 و 

افشار و همکاران، 1399: 118- 119(.
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شکل )1( جایگاه متغيرهای استراتژیک )ربانی، 1391 و افشار و همکاران، 1399: 119(

یا  تعیین کننده  متغیرهای   ،2 شکل  مطابق  پراکندگی  صفحه  تحلیل  در  منظور  بدین 
نتیجه سیستم، متغیرهای مستقل و  یا  تأثیرپذیر  تأثیرگذار، متغیرهای دووجهی، متغیرهای 
متغیرهای تنظیمی مشخص شده اند و درنهایت مطابق جدول 3 به دسته بندی مهم ترین روندها 
پرداخته شده است که میزان بودجه دولت، توانمندی های پلیسی، تورم از مهم ترین متغیرهای 
مخرب  و کسب وکارهای  پیچیدگی جرائم  و  خانوادگی، گسترش  و مشکالت  تأثیرگذار 
از مهم ترین متغیرهای تأثیرپذیر و همچنین کاهش ارزش های مذهبی، تهاجم فرهنگی و 
حمایت از کارآفرینان ازجمله متغیرهای تنظیمی می باشند و درنهایت توجه به اقتصاد مقاومتی، 

تحریم های اقتصادی و جنگ نرم به عنوان متغیرهای استراتژیک محسوب می شوند.
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شکل )2( نقشه پراکندگی متغيرها و جایگاه آن ها در محور تأثيرگذاری تأثيرپذیری بر اساس نام 
اختصاری متغيرها
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جدول )3( دسته بندی متغيرها

متغيرهای تعيين کننده یا متغيرهای تأثيرگذار

تورم

میزان بودجه دولت

توانمندی های پلیسی

کاهش ارزش پول ملی

متغيرهای دووجهی

توجه به اقتصاد مقاومتی

تحریم های اقتصادی

جنگ نرم

متغيرهای تأثيرپذیر یا وابسته

مشکالت خانوادگی

بیکاری

گسترش و پیچیدگی جرائم

بحران کاهش جمعیت

مهاجرت خبرگان

گسترش داللی

کسب وکارهای مخرب

جرائم اقتصادی

دسترسی به مواد مخدر

متغيرهای مستقل
توسعه بسترهای ارتباطی و زیرساخت های اینترنتی

مشارکت رسانه ها در پیشگیری از جرم

متغيرهای تنظيمی

پدیده قاچاق

شکاف طبقاتی

جاسوسی و تهدیدات فضای سایبر

کاهش ارزش های مذهبی

کاهش تعلق خاطر به جامعه

تهاجم فرهنگی

حمایت از کارآفرینان
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نتیجه مرحله قبل، محورهایی است که سناریوهای نهایی بر اساس آن ها متمایز می شوند 
سناریوسازی  فرآیند  گام های  مهم ترین  از  یکی  درواقع  محورها،  این  کردن  مشخص  و 
برای  آن ها  بین  موجود  تفاوت های  که  است  سناریوهایی  به  رسیدن  نهایی،  است. هدف 
تصمیم گیرندگان قابل توجه باشد. پس از مشخص شدن روندهای استراتژیک، می توان آن ها 
را به صورت یک گستره )بر روی یک محور( یا ماتریس )با دو محور( یا حجم )با سه محور( 
نشان داد به نحوی که سناریوهای مختلف قابل شناسایی بوده و جزئیات آن ها قابل شرح و 
بسط باشند. سناریوسازی برخالف تصور عامیانه ای، تنها به منظور شناسایی محتمل ترین آینده 
یا شناسایی آینده های مطلوب )خوش بینانه( و نامطلوب )بدبینانه( نیست؛ بلکه اصلی ترین 
کارکرد سناریوها شناسایی آینده های متنوع و باورپذیری است، که هر یک می تواند تحقق 
یابد؛ و درصورتی که تحقق یابد منجر به تأثیرات متعددی بر موضوع موردبحث، یعنی امنیت 
عمومی می شود. در این مطالعه از روش شناسی »عدم قطعیت های بحرانی« استفاده شده است. 
بر اساس روش عدم قطعیت های بحرانی که بیشترین تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را در سیستم 
دارند، الزم است تا اصلی ترین عدم قطعیت هایی که آینده را شکل می دهند، شناسایی شوند 
که بر اساس نتایج به دست آمده این عدم قطعیت های بحرانی عبارت است از: توجه به اقتصاد 
مقاومتی، تحریم های اقتصادی و جنگ نرم. سناریوها از تقاطع میان عدم قطعیت های بحرانی 
شکل گرفته است. همان گونه که در شکل زیر بیان شده است، با حذف فضاهای سناریوهای 

باورناپذیر، چهار سناریو اصلی به دست می آیند:

عدم امنیت

امنیت پایدار )سناریوی مطلوب(  ●
امنیت نیمه پایدار  ●

امنیت ناپایدار  ●
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شکل )3( فضای سناریوهای ترسيم شده

● سناريوی اول: عدم امنیت

این سناریو بدترین وضعیت محتمل امنیت عمومی است. افزایش تأثیرگذاری تحریم های 
اقتصادی و جنگ نرم به همراه عدم توجه به اقتصاد مقاومتی برای نظم و امنیت عمومی جامعه 
ایران نامطلوب و ناخوشایند می باشد و درنتیجه امنیت عمومی کشور به شکل نگران کننده ای 
به چالش کشیده خواهد شد، چراکه این روندها از روندهای راهبردی هستند که بیشترین 
تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را بر دیگر متغیرها دارند. در این سناریو وضعیت اقتصادی مطلوب 
آمده می باشد.  به وجود  اجتماعی و سیاسی  اقتصادی،  بحران های  نیست و کشور درگیر 
فشارهای اقتصادی وارده به جامعه و افزایش هزینه های اقتصادی و مضمحل شدن ارزش ها 
و آرمان ها و درنتیجه به چالش کشیده شدن مشروعیت و مقبولیت دولت به دلیل ناتوانی در 
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تأمین نیازهای ضروری مردم می تواند نارضایتی اجتماعی را به دنبال داشته باشد و زمینه ساز 
ناامنی های مختلف در کشور باشد. بنابراین قدرت سیاسی- اقتصادی الزم برای اعمال اراده و 
حاکمیت وجود نداشته و سیاست های خودکفایی و تولید ملی کشور با شکست مواجه شده 
به گونه ای که برای تأمین نیازهای حیاتی خود وابستگی شدید به کشورهای دیگر پیدا می کند 
که به همراه تضعیف باورها و ارزش های دینی مردم موجب می شود تا کشور دچار بی نظمی 
و هرج ومرج شده و در کنار دور ماندن از مسیر پیشرفت و توسعه با مشکالت داخلی و 
خارجی مواجه گردد. بنابراین در شرایط حاصل شده کشور ازلحاظ نظم و امنیت عمومی 

وضعیت مناسبی ندارد.

● سناريوی دوم: امنیت پايدار )سناريوی مطلوب(

کاهش تأثیرگذاری تحریم های اقتصادی و جنگ نرم به همراه توجه به اقتصاد مقاومتی، 
وضعیت مطلوب در حوزه امنیت عمومی جامعه ایران را به دنبال خواهد داشت. وضعیت 
مطلوب این روندها دستیابی به اهداف و راهبردهای حوزه امنیت عمومی را هموارتر و 
سرعت آن را بیشتر می نماید و به امنیت پایدار می انجامد. کشوری قوی و مسلط که هم 
ارزش ها و باورهای اسالمی خود را دارد و هم از توانمندی الزم برای مقابله با تحریم های 
اقتصادی برخوردار است. در این شرایط اقتصاد روند رو به رشدی گرفته و بیش ازپیش 
رونق خواهد یافت، تولید ملی و استفاده از محصوالت داخلی به طور قابل مالحظه ای افزایش 
می یابد و کشور به خودکفایی کامل می رسد که موجب تقویت استقالل کشور خواهد شد. 
در این وضعیت با گام برداشتن در مسیر اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت های درونی در 
بخش های مختلف، کشور در مسیر توسعه قرار دارد؛ تحریم های اقتصادی و جنگ نرم در 

کنترل درآمده و نمی توانند برای نظم و امنیت عمومی کشور مسئله ساز شوند.

● سناريوی سوم: امنیت نیمه پايدار

پیامدهای این سناریو در بلندمدت خود را نشان خواهد داد و وضعیت نابسامانی در حوزه 
امنیت عمومی حاکم خواهد شد. توجه به دو روند تحریم های اقتصادی و اقتصاد مقاومتی 
و بی توجهی به روند جنگ نرم، به احتمال فراوان پیامدهای ناشی از آن تا مدت قابل توجهی 
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امنیت عمومی را دچار بحران نخواهد کرد ولی در بلندمدت تأثیرات ناشی از عدم توجه به 
مقوله جنگ نرم بر امنیت عمومی کشور رفته رفته بیشتر و قوی تر می شود.

ضعف کارآمدی سیستم مدیریتی، ضعف پاسخگویی رسانه ای، ضعف بهره برداری از 
شبکه های اجتماعی و ... در کنار پشتیبانی قابل توجه عامل خارجی موجب تأثیرگذاری مقوله 
جنگ نرم خواهد شد. در حقیقت تمرکز این سناریو بر این است که جامعه به فرهنگ غربی 
گرایش پیداکرده و با بحران هویت مواجه می گردد. در این سناریو علی رغم روند رو به رشد 
اقتصاد، کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ بیکاری و کاهش مشکالت اقتصادی، کشور بی توجه به 
ارزش ها به سمت رفاه بهتر اقتصادی حرکت می کند و ارزش های اسالمی- انقالبی با چالش 
موجه می گردد که حکایت از دور شدن جامعه از این ارزش ها دارد و موجب می شود تا غرب 
در جنگ نرم خود علیه کشور ایران تا حدی به موفقیت برسد و کشور در دستیابی به اهداف و 
راهبردهای خود در حوزه نظم و امنیت عمومی در بلندمدت با مشکالت جدی مواجه گردد.

● سناريوی چهارم: امنیت ناپايدار

پیامدهای این سناریو در میان مدت خود را نشان خواهد داد و به وضعیت نامناسب و 
اسف بار امنیت عمومی ختم خواهد شد. توجه به روند جنگ نرم و بی توجهی به دو روند 
تحریم های اقتصادی و اقتصاد مقاومتی، وضعیتی پیش خواهد آمد که در آن کشور برای مدت 
کوتاهی از ناامنی مصون خواهد بود که به معنای بروز ناامنی در آینده نخواهد بود و چه بسا 
پس از مدت کوتاهی، پیامدهای ناشی از آن در سطح وسیع و در زمینه های مختلف اقتصادی، 
سیاسی بروز می نماید و به گسترش بی نظمی و ناامنی منجر خواهد شد. در این وضعیت آثار 
عدم توجه به اقتصاد مقاومتی و تحریم های اقتصادی و درنتیجه وضعیت نامطلوب در این 
حوزه ها به تدریج نمایان می شود و چالش مردم با دولت شدت می یابد. در این سناریو جامعه 
افکار اسالمی و انقالبی خود را حفظ کرده و انسجام اجتماعی مبتنی بر ارزش های انقالبی- 
اسالمی حاکم است ولی به دلیل عدم انسجام ساختار اقتصادی و حاکم شدن تورم، بیکاری، 
رشد پایین و... سرگرم مسائل داخل کشور می شود. در این وضعیت با تعویق افتادن کوتاه مدت 
بحراِن امنیت می توان با هشدار دادن و آماده شدن برای تغییر مسیر در جهت گام برداشتن در 
مسیر اقتصاد مقاومتی و ایجاد زیرساخت های الزم برای آمادگی در برابر تحریم های اقتصادی 



ی 17(، بهار 1401
ل )پیاپ

ل پنجم، شماره او
ی ایران، سا

ی سیاس
ی( جامعه شناس

ی ـ پژوهش
ی )مقاله علم

فصلنامه علم

74

و تغییر سیاست ها در جهت خودکفایی و تولید ملی بحران را در راستای ارتقاء امنیت عمومی 
مدیریت کرد. در همین حال عدم توجه و سر آب ناشی از تعویق کوتاه مدت بحران امنیت، 

منجر به غافلگیری و تشدید تأثیرات منفی ناشی از آن می شود.

نتیجه گیری

در این مقاله با توجه به این سؤال که روندها و سناریوهای امنیت جامعه ایران در افق 
1424 کدم اند، به این موضوع پرداخته شد که در عصر حاضر، با توجه به تغییر و تحوالت 
موجود در عرصه های مختلف اجتماعی، فناوری، اقتصادی و ... و تأثیر بسزایی که این روندها 
بر ابعاد مختلف زندگی و امنیت عمومی جامعه دارند، می توان با در نظر گرفتن روندهای 
امنیت عمومی و توجه به آینده به چالش های پیش رو پی برد و به سیاست گذاری ها و مدیریت 
آن پرداخت. در این پژوهش تالش شده است روندهای امنیت ملی کشور شناسایی شود و 
سپس با استفاده از روش تحلیل تأثیرات متقاطع به تحلیل این روندها و شناسایی سناریوها 
اقدام گردد. با توجه به مطالعات کتابخانه ای، بررسی پیشینه های تحقیق و اعالم نظر خبرگان 
42 روند و در شش دسته کلی روندهای اجتماعی، روندهای فناوری، روندهای اقتصادی، 
روندهای زیست محیطی، روندهای سیاسی و روندهای ارزشی شناسایی شدند. سپس تحلیل 
اثرات متقاطع نشان داد که روندهای شناسایی شده در پنج گروه تأثیرگذار، دووجهی، تأثیرپذیر، 
مستقل و تنظیمی قرار دارند. میزان بودجه دولت، توانمندی های پلیسی، تورم از مهم ترین 
متغیرهای تأثیرگذار و مشکالت خانوادگی، گسترش و پیچیدگی جرائم و کسب وکارهای 
مخرب از مهم ترین متغیرهای تأثیرپذیر و کاهش ارزش های مذهبی، تهاجم فرهنگی و حمایت 
از کارآفرینان ازجمله متغیرهای تنظیمی می باشند؛ همچنین با ارزیابی روندهای یادشده، سه 
روند راهبردی مؤثر بر امنیت عمومی که بیشترین تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را در سیستم دارند 
شناخته شد که این روندها عبارت است از: توجه به اقتصاد مقاومتی، تحریم های اقتصادی و 
جنگ نرم؛ که در صورت بی توجهی به این روندها در کوتاه مدت و یا درازمدت با وضعیت 

نابسامانی در نظم و امنیت عمومی کشور روبه رو می شویم.

درمجموع با توجه به سه روند راهبردی توجه به اقتصاد مقاومتی، تحریم های اقتصادی و 
جنگ نرم، چهار حالت سناریو با وضعیت های عدم امنیت، امنیت پایدار، امنیت نیمه پایدار، 
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امنیت ناپایدار تبیین گردید. سناریو عدم امنیت، با بی توجهی به سه روند اقتصاد مقاومتی، 
تحریم های اقتصادی و جنگ نرم شکل می گیرد. سناریوی امنیت پایدار با کاهش تأثیرگذاری 
تحریم های اقتصادی و جنگ نرم به همراه توجه به اقتصاد مقاومتی شکل می گیرد. امنیت نیمه 
پایدار با توجه به دو روند تحریم های اقتصادی و اقتصاد مقاومتی و بی توجهی به روند جنگ 
نرم شکل می گیرد و امنیت ناپایدار نیز در صورت توجه به روند جنگ نرم و بی توجهی به دو 
روند تحریم های اقتصادی و اقتصاد مقاومتی صورت می پذیرد. درمجموع می توان بیان داشت 
که سناریوی امنیت پایدار، سناریوی مطلوب نظم و امنیت عمومی می باشد. کشوری قوی و 
مسلط که هم ارزش ها و باورهای اسالمی خود را دارد و هم از توانمندی الزم برای مقابله با 

تحریم های اقتصادی برخوردار است.

در این زمینه آینده نگاری جنبه های ناشناخته آینده را به تصویر کشیده و راهکارهایی عملی 
ارائه می نماید و مطمئن ترین راه برای رسیدن به موفقیت در آینده، لزوم تالش برای ساخت 
آن در زمان حال می باشد. درنتیجه سیاست گذاران و برنامه ریزان مربوطه بایستی به تمامی 
روندها و روابط متقابل میان آن ها توجه داشته باشند؛ زیرا هرگونه تغییر و تحول در هر یک 
در صورت بی توجهی به دیگر موارد سودمند نبوده و سبب ایجاد شکاف در برنامه های آتی 
خواهد شد. بنابراین با توجه به نتایج حاصله و سناریوهای تبیین شده و روندهای راهبردی 
امنیت عمومی آمادگی بهتری برای مواجهه با آینده را داشته باشند و متناسب با آن راهبردها و 
راهکارهایی را ارائه دهند. در پایان باید به این موضوع اشاره کرد که هیچ پیش بینی انسانی را 
نمی توان به طورقطع در نظر گرفت، به همین دلیل سناریوهای حاصل باید با کسب اطالعات 
مستمر در این زمینه برای پژوهش های آتی، در فواصل زمانی معین موردبازنگری و ارزیابی 

مجدد قرار گیرند.

 پی نوشت

1. Chermack
2. Mic Mac
3. Snider



ی 17(، بهار 1401
ل )پیاپ

ل پنجم، شماره او
ی ایران، سا

ی سیاس
ی( جامعه شناس

ی ـ پژوهش
ی )مقاله علم

فصلنامه علم

76

کتاب نامه

* قرآن کریم
1. اسـنایدر، کریگ )1384(. امنیت و اسـتراتژی معاصر، ترجمه سـید حسـین محمدی نجم. تهران: دوره 

عالی جنگ.
2. افشـار، محمدمهدی؛ برزگر، کیهان و کیانی، داود )1399(. »شناسـایی فراروندهای فضای سـایبر مؤثر 
بـر آینده دیپلماسـی عمومی )با رویکرد تحلیل سـاختاری، تأثیر متقابـل(«. فصلنامه راهبرد، 29 )94(، 

صص 97- 129.
3. امیر نژاد، قنبر؛ اژدری، ژاله و عبدالهی، حکیم )1397(. »شناسـایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسـعه 
سـطح امنیـت اجتماعـی: با تأکید بر نقش مدیران نیروی انتظامی جمهوری اسـالمی ایران )کالن شـهر 

اهواز(«. فصلنامه دانش انتظامی خوزستان، 7 )23(، صص 40- 59.
4. بیـدل، پـری ناز )1395(. »رابطه اعتماد اجتماعی بااحسـاس امنیت و امنیـت اجتماعی«. فصلنامه انتظام 

اجتماعی، 8 )1(، صص 59- 88.
5. بیرانوند زاده، مریم؛ نادر دهقانی الوار، سـید علی؛ سـبحانی، نوبخت و اسـماعیل زاده، حسـن )1398(. 
»بررسـی روندهای تأثیرگذار بر امنیت فضاهای شـهری )موردمطالعه: شهر خرم آباد(«. فصلنامه دانش 

انتظامی لرستان، 7 )1(، صص 77- 98.
6. تاجران، عزیز اله و کالکی، حسن )1388(. »شناسایی توانمندی های پلیس در افزایش احساس امنیت«. 

فصلنامه نظارت و بازرسی، 3 )8(، صص 73- 106.
7. تاجیک، محسـن؛ اسـتعالجی، علیرضا و سرور، رحیم )1395(. »بررسی میزان مشارکت مردم در امنیت 
محله های شـهری )موردمطالعه: شـهر شمشک - دربند سر(«. پژوهشـنامه جغرافیای انتظامی، 4)15(، 

صص 111- 142.
8. توسلی، محمدحسن و اسدی، داود )1392(. »آینده پژوهی در اندیشه اسالمی«. نشریه بصیرت و تربیت 

اسالمی، 9 )23(، صص 23- 66.
 9. جاجرمی، کاظم؛ پیشگاهی فرد، زهرا و مهکویی، حجت )1392(. »ارزیابی تهدیدات زیست محیطی در 

امنیت ملی ایران«. فصلنامه راهبرد، 22 )67(، صص 193- 230.
 10. جاللیـان، سـید اسـحاق )1398(. »بررسـی عوامل مؤثر بر ارتقـاء امنیت پایدار مناطـق مرزی مطالعه 

موردی: شهرستان مرزی سردشت«. فصلنامه پژوهش نامه مطالعات مرزی، 7 )4(، صص 61- 86.
 11. حبیبی، صفر و معصوم بیگی، مهدی )1395(. »راهبردهای ناجا در ارتقای امنیت عمومی با تأکید بر 

ظرفیت های مردمی«. پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی، 9 )36(، صص 121- 144.
 12. حسـنوند، اسـماعیل )1395(. »مطالعـه عوامـل فرهنگـی مؤثر بر احسـاس امنیت اجتماعی در شـهر 

خرم آباد«. پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، 4 )16(، صص 119- 142.



ی
 مل

ت
منی

ر ا
نظ

ز م
1 ا

42
4 

ق
 اف

در
ن 

يرا
ه ا

امع
 ج

ی
ها

يو
نار

 س
ا و

ده
رون

ی 
ساي

شنا

77

13. حسـین پور، جعفر و مصر خانی، قدیر )1397(. »نقش شـبکه های اجتماعی مجازی بر امنیت عمومی 
کاربران آن«. پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی، 11 )42(، صص 153- 170.

 14. حسـینی، سـید تقی )1397(. »بررسـی الگوی مفهومی امنیت در منابع دینی )قرآن مجید، سـیره نبوی 
)ص( و علوی )ع((«. پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی، 11)42(، صص 83- 102.

 15. خامنـه ای، سـید علـی. )1379(. بیانات در مراسـم فارغ التحصیلی جمعی از پرسـنل نیـروی انتظامی. 
.1379/07/18

 16. دهنویه، رضا؛ رجبی، محبوبه؛ کالنتری، علیرضا و نوروزی، حبیبه )1394(. »آینده پژوهی نظم و امنیت 
استان کرمان«. فصلنامه دانش انتظامی کرمان، 6 )12(، صص 1- 15.

 17. رجبی، هادی و عبدی، خداکرم )1398(. »شاخص های امنیت اجتماعی از منظر قرآن کریم«. فصلنامه 
بصیرت و تربیت اسالمی، 16 )50(، صص 69- 93.

 18. رسـتگار، علی و رضایی، صادق )1391(. »آینده پژوهی چالش های سـازمانی فرا روی پلیس متأثر از 
جهانی شدن«. فصلنامه دانش انتظامی، 15 )4(، صص 79- 106.

 19. رضایان قیه باشی، احد؛ اصغرپورعزت، علی و حافظ نیا، محمدرضا )1397(. »آینده پژوهی تهدیدهای 
نظامـی- امنیتی ناشـی از تغییر اقلیم در ایران؛ با اسـتفاده از روش چرخ آینـده«. فصلنامه آینده پژوهی 

دفاعی، 2 )4(، 141- 166.
 20. رضاییـان، علـی )1390(. مبانی مدیریت رفتار سـازمانی. تهران: سـازمان مطالعه و تدوین کتب علوم 

انسانی دانشگاه ها )سمت(.
 21. زراءنـژاد، منصـور؛ ابراهیمی، صـالح ونکیانی، پویا )1393(. »شناسـایی و رتبه بندی عوامل اقتصادی 

مؤثر بر امنیت در استان لرستان«. فصلنامه دانش انتظامی لرستان، 2 )2(، صص 93 – 103.
 22. زین العابدیـن، یوسـف؛ نظری، رضوان و احمدی ارکمـی، ابوطالب )1391(. »مؤلفه های تأثیرگذار بر 

امنیت شهروندی در شهر رشت«. فصلنامه پژوهش های انتظام اجتماعی، 4 )2(، صص 75- 93.
 23. سجادی، ژیال؛ واحدی یگانه، فرید و صمدی، رقیه )1396(. »تحلیل و اولویت بندی عوامل مؤثر بر ارتقای 
امنیت شهروندان )نمونه موردی: شهر سنندج(«. فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، 8 )51(، صص 153- 176.
 24. سـهرابی، محمد )1396(. »بازشناسـی فرصت ها و تهدیدهای امنیتی در مرزها«. فصلنامه پژوهشـنامه 

مطالعات مرزی، 5)2(، صص 41- 53.
 25. شـایگان، فریبـا؛ حسـینی، ناهید و عامری، محمدعلـی )1397(. »واکاوی راهبـرد امنیت و آرامش از 

دیدگاه مقام معظم رهبری«. پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی، 11 )44(، صص 33- 72.
 26. شـوهانی، نادر؛ شـوهانی، احمد و شوهانی، سارا )1398(. »سنجش ارتباط مؤلفه های کالبدی شهر بر 
امنیت اجتماعی شـهروندان )موردمطالعه محله بانبور شـهر ایالم(«. پژوهشـنامه جغرافیای انتظامی، 7 

)26(، صص 137- 164.



ی 17(، بهار 1401
ل )پیاپ

ل پنجم، شماره او
ی ایران، سا

ی سیاس
ی( جامعه شناس

ی ـ پژوهش
ی )مقاله علم

فصلنامه علم

78

 27. شـیری، محمدرضا و بهشـتی، مهدی )1398(. »آینده پژوهی تهدیدات اجتماعی اسـتان همدان تا افق 
سال 1408«. فصلنامه دانش انتظامی همدان، 6 )21(، صص 37- 61.

 28. صالـح اصفهانـی، اصغـر؛ پـدرام، عبدالرحیم و رئیسـی وانانی، رضـا )1397(. »آینده پژوهی سـاختار 
جمعیتـی جمهـوری اسـالمی ایـران از منظر دفاعـی امنیتی تا افـق 1430«. پژوهش نامـه نظم و امنیت 

انتظامی، 11 )44(، صص 1- 32.
 29. صالح آبادی، ریحانه؛ بهرامی، ساجد و قبا سفیدی، الهام )1399(. »بررسی و تبیین عوامل ژئوپلیتیکی 

تأثیرگذار بر امنیت کالن شهر مشهد«. پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، 1399 )30(، صص 54- 78.
 30. طاهری، زهرا؛ ربانی، رسـول و ادیبی سـده، مهدی )1391(. »رابطه نقش پلیس و احسـاس امنیت در 

شهر اصفهان سال 1388«. پژوهش های راهبردی نظم و امنیت اجتماعی، 1 )1(، صص 21- 38.
 31. عطایی، جاسـم )1398(. »آینده پژوهی حوزه نظم و امنیت در فارس«. فصلنامه دانش انتظامی فارس، 

6 )22(، صص 81- 122.
 32. قیـدی، امیـر؛ اسـماعیل  پور روشـن، علی اصغر و اسـتعالجی، علیرضا )1398(. »نقش شـاخص های 
ژئوپلیتیکی در امنیت شهرهای مرزی )موردمطالعه شهر گنبدکاووس(«. پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، 

7 )28(، صص 1- 30.
 33. گـودرزی، سـعید )1398(. »بررسـی تأثیـر متغیرهـای اجتماعـی مرتبط بـا پلیس بر احسـاس امنیت 

اجتماعی«. فصلنامه انتظام اجتماعی 11 )4(، صص 163- 190.
 34. نقدی، یزدان؛ کاغذیان، سهیال و لشکری زاده، مریم )1399(. »مقایسه اثرات تورم و بیکاری بر امنیت 

اجتماعی در ایران«. پژوهشنا مه نظم و امنیت انتظامی، 13 )51(، صص 1- 26.
 35. نوروزی، فیض اله و فوالدی سـپهر، سـارا )1388(. »بررسـی احساس امنیت اجتماعی زنان 29 – 15 

ساله شهر تهران و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن«. فصلنامه راهبرد، 18 )53(، صص 129- 159.
 36. نوروزی، محمد؛ حسین پور، جعفر و اسماعیلی، احمدرضا )1397(. »نقش آینده پژوهی در پیشگیری 
از سرقت منزل و خودرو )با تأکید بر روش سناریو نگاری(«. فصلنامه انتظام اجتماعی، 10 )2(، صص 

.206 -173
 37. هندیانی، عبداهلل و مرشدی، مسعود )1395(. »جایگاه آینده پژوهی در جرم یابی«. فصلنامه پژوهش های 

اطالعاتی و جنایی، 12 )3(، صص 135- 156.
 38. یاسـوری، مجید؛ سـجودی، مریم و امامی، سـیده فاطمه )1394(. »بررسی و سنجش میزان امنیت در 
فضاهای شـهری )مطالعه موردی: بوسـتان ملت شهر رشت(«. پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، 4 )13(، 

صص 61- 90.
39. Chermack, T. J. )2011), Scenario planning in organizations: how to create, use, 

and assess scenarios. Berrett-Koehler Publishers.


