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  نور يامدانشگاه پ يتيگروه علوم ترب ياراستاد -1
  دانشگاه آزاد واحد كرمانشاه يآموزش يارشد تكنو لوژ يكارشناس يدانشجو -2
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  يدهچك
   باشد يم ياجتماع يتامن ينو همچن  يمرز يها يني،امنيت،شهرشهر نش يممفاه يمقاله بررس ينهدف از ا   
گردد   يم  ي، بررس  ياجتماع يتبر امن)   يزيونتلو(يجمع يها يررسانهشدن و تأث ياز نظر اسالم و جهان ياجتماع يتبعد امن 
   .آن است يانگرپژوهش  ب ينا يها يافته. است يوكتابخانه ا يفياله توصمق ينروش پژوهش در ا.

 يشو آسا يتاسالم بر امن ينو و در د.برخوردار هستند يكمتر يتاز امن  يگرد ينسبت به شهر ها  يمرز يها شهر
بر  ياديز يرشدن تاث يو جهان. مورد آمده است يندر ا ياديز يثو احاد ياتو آ ييدهگرد يدتاك يتمردم ازامن وبرخورداري

 يرتأث مردم ياجتماع يتبر امن يزيوناز جمله تلو يجمع يرسانه ها ينو همچن. داشته است يانسان ها در جوامع امروز يتامن
  .مثبت دارد

  
    يجمع يها ي،رسانهاجتماع ي،امنيتمرز يها يت،شهرامن :يديواژگان كل

  
  

  :مقدمه
به ويژه دولتمردان آن اجتماع،براي حفظ و بقاءخود به ايجاد امنيت واحساس هر اجتماعي كه دردوره هاي تاريخي مي زيسته 

شواهد تاريخي نيز حاكي از آن است كه هر موقع در جامعه اي آرامش و امنيت .امنيت در بين شهروندان خود پرداخته اند
وردهاي علمي بشر رشد و ترقي حكمفرما بوده است آن جامعه رو به پيشرفت گذاشته و در سايه اين آرامش بسياري از دستا

اما بالعكس وقتي آرامش يك اجتماع دستخوش تغيير و تحول و يا حتي جنگ مي گشته،احساس امنيتبه شدت .نموده است
افول كرده و شهرونداز بيم جانشان ،حتي نمي توانستند به كوچك ترين امورات زندگي خود سامان دهندو بر اين اساس مي 

يت پيش زمينه يك اجتماع سالم و احساس امنيت بستر ساز توسعه جوامع انساني است و سعادت يك توان اضهار كرد كه امن
مفهوم احساس امنيت يكي از شاخصه هاي كيفيت زندگي در .اجتماع در گرو حفظ و بقاءامنيت و احساس ناشي از آن است

اگر "الين مي گويد).22ص1381عظيمي،(وندشهر هاستو آسيب اجتماعي از مهمترين پيامد هاي مختلف امنيت به شمار مي ر
يكي از مهمترين عوامل ".مردم فضايي را به دليل عدم راحتي و يا ترس استفاده نكنند،عرصه ي عمومي از بين رفته است

نا امني مكان ها و فضاهاي عمومي،نشاط و .تهديد كننده حضور مردم در فضاهاي عمومي،ترس يا احساس نا امني است
زندگي روزمره مختل مي كندوبا ايجادمانع بر سر راه رشد فرهنگي و مشاركت عمومي،هزينه هاي زيادي را بر سالمتي را در 

امنيت عمومي يكي از بارزترين وجوه بالندگي يك اجتماع و بسترساز رشد و ). 8ص1381افتخاري،(جامعه تحميل مي نمايد
امعه نيازمند ساختاري است كه در آن حداقل عناصري چون استقرار امنيت عمومي در يك ج. توسعه و ثبات جامعه مي باشد

عدالت اجتماعي،تأمين و رفاه اجتماعي،اشتغال،آزادي و حاكميت مردم و مشاركت كامل آنها،توزيع دانايي و اطالعات در 
امنيت . شندجامعه،اختالل اجتماعي،استفاده از نيروي فرهيختگان و دانايان،سازگاري اجتماعي و نظاير آن وجود داشته با
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عمومي وضعيتي از تفويق نظم، قانون و رعايت عدالت در يك جامعه است كه شهروندان در سايه آن از تهديد و خطر در امان 
اطمينان خاطر دارند  –بوده و براي حفظ و پاسداري از حقوق خود و برطرف كردن زمينه ها و عوامل تعرض احتمالي 

  ).348ص 1380فرخجسته، (
ا از وظايف اصلي دولت و نمايندگان عالي آن در مناطق مختلف كشور است بلكه بستر اجراي سياست هاي دولت امنيت نه تنه

در كشور است در طول تاريخ پس از انقالب و در فراز و نشيب هاي امنيتي و حوادث تلخ كه بر امنيت داخلي گذشت هيچ گاه 
امنيت در يك ). 2ص 1379محسني، (زه امروز عمده نگرديده است امنيت با اهداف و نيات مختلفي كه مطرح مي شود به اندا

دغدغه . كشور زماني ايجاد مي شود كه امنيت  است و احساس امنيت، نمايشي از تالش همگاني براي اداره جامعه سالم است
، جز با وجود اين چرا كه  بستر توسعه موزون و همه جانبه. اصلي دولت جمهوري اسالمي، ايجاد امنيت براي شهروندان است

آسيب هاي . احساس امنيت يا ناشي از خود است و يا ناشي از محيطي كه فرد در آن زندگي مي كند. اكسير فراهم نمي گردد
. امنيتي  به صورت روزافزون در حال افزايش است و انجام اقدامات الزم براي مهار اين تهديدها، امري ضروري به نظر مي رسد

. ر اقدام براي كنترل يك تهديد، بايد آن را به خوبي شناخت و علل و عوامل مرتبط با آن را مشخص كردبديهي است قبل از ه
در واقع اين شناخت و مطالعه و بررسي علل آسيب ها، همان كاري است  كه آسيب شناسي امنيت انجام مي دهد در آسيب 

ن مي شود و ضرورت توجه به عوامل بازدارنده از شكل شناسي امنيت، سيماي زشت  و نابهنجار تهديدها  و آسيب ها نمايا
امروزه مسئله بزهكاري و آسيب اجتماعي در كنار ديگر معضالت اجتماعي به يكي از . گيري اين تهديدها روشن مي گردد

ي شدت عمل كيفري، تشديد رفتارها و اقدامات پليس. دربين مردم تبديل شده است» احساس ناامني«منابع ظهور و گسترش 
و سرمايه گذاري هاي همه جانبه دولت براي تعديل اين احساس نتيجه مطلوب را به دنبال نداشته است، به همين جهت 

تقويت استراتژي مشاركت مردم در (چندي است كه كشورها به فكر بهره برداري از توانايي ها و خالقيت هاي جامعه مدني 
بر اين مبنا مي توان اذعان داشت كه امنيت نعمتي است كه متعلق .  ه اندبراي كاهش احساس عدم امنيت افتاد) تأمين امنيت

امنيت نيازي است  بنيادي، . به يك ملت بوده و وجود آن موجب رفاه، آسايش و آرامش معنوي و مادي قاطبه مردم مي گردد
كلي و مداوم دارد كه منافع ملي  هر ملتي مطلوب. ضروري و اساسي براي برخورداري از آزادانديشي، آزادگي برابري و برادري

در اين راستا، بايستي با تالش بي وقفه براي ايجاد امنيت سعي نمود تا مصالح ملي را كه موجب . آن ملت را دربر مي گيرد
براي حصول به اين  مقصود بايستي سياست گذاران و . صيانت كيان كشور و استقالل و عظمت بخش ملي است، به دست آورد

ان استراتژيك درباره تدابيري مردم پسند، اصولي و نسبتاً با ثبات و پايدار كه داراي مشروعيت و مقبوليت باشند، تصميم گير
  .اينك به مفهوم امنيت از ديدگاه هاي مختلف مي پردازيم). 124ص 1383لرني، (بينديشند

  : مفهوم امنيت  
بنابراين  معناي لغوي امنيت، . لهره و دغدغه مي باشدكه در لغت به معناي نداشتن د  Securusامنيت از ريشه التين 

احساس آرامش و . يا احساس آرامش و اطمينان خاطر است) 1149ص1381نصري، (رهايي از تشويش، اضطراب، ترس 
اين ارزش انحصاري، يكي از ضرورت هاي زندگي فردي و . اطمينان از عدم تعرض به جان، مال، كار و ساير حقوق انسان است

تفكري كه بر اساس . اعتماد، آرامش روحي و رواني است«: فرهنگ لغت الروس امنيت را چنين تعريف مي كند. ماعي استاجت
همچنين، امنيت اداري دو عنصر اساسي تهديد و . »فقدان  مخاطرات. آن خطر، ترس، وحشت و خسران بي معنا مي شود

به اين ترتيب تحقق امنيت . د و بهره گيري بهينه از فرصت هاستفرصت است و برقراري امنيت منوط به رهايي نسبي از تهدي
با توجه .  از يك سو منوط به مقابله با خطرات است و از سوي ديگر پيامد برخورداري از امكانات و بهبود شرايط وسامانه زندگي

  .     به تعاريفي كه از مفهوم امنيت آمد امنيت و ابعاد مفهومي آن را بررسي مي نماييم
  امنيت و ابعاد مفهومي آن
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  امنيت                        
  حفظ زندگي                     

  ارتقاي سطح زندگي                     

  ابعاد               
  مقابله با خطرات            
  كسب فرصت ها             

  
افراد در سطح داخلي و بين المللي، از ديرباز توجه همگان امنيت به معناي حفظ جان و مال در زمره حقوق فردي و اجتماعي 

معناي اين واژه از بعد . واژه امنيت از اين منظر وضوح بسياري دارد).309ص 1380عيوضي، .(را به خود معطوف داشته است
نان بخش براي فراهم نمودن زمينه ها وامكانات الزم به منظور گسترش نوعي روحيه آرامش و اطمي: ايجابي عبارت است از

فقدان هر گونه تهديد جاني، مالي و روحي ازسوي محيط هاي داخلي و خارجي :  شهروندان و در بعد سلبي عبارت است
  ).309همان،ص (

ملت  –ايجاد شرايطي كه در آن دولت : امنيت ملي عبارت است  امنيت ملي و بين المللي:در سطح كالن امنيت عبارت است
دان هرگونه تهديد يا اقدامي عليه منافع و ارزشهاي مادي و معنوي خود كه آنها را حياتي قلمداد مي با اطمينان خاطر از فق

همچنين امنيت بين المللي مبتني است بر اصل .كند يا داشتن توانايي مقابله با اين تهديدها و اقدام ها به زندگي ادامه دهد
ز سيستم بازدارندگي، امنيت دسته جمعي، ايجاد نهادهاي فراملي و كه با استفاده ا. امنيت جهاني در كل نظام بين المللي

ديپلماسي و اتخاذ راهبردهاي مطلوب در سياست خارجي تحقق مي «همگرايي، خلع سالح، كنترل تسليحات با بهره گيري از 
انند قدرت، تهديد لذا مي توان اظهار داشت، امنيت مفهومي چندوجهي و همزاد با مفاهيمي م). 310ص 1380عيوضي، (يابد 

  ).144ص1377حق پناه، (و آسيب است 
تعاريف موجود در فرهنگ ها، امنيت را احساس آزادي از ترس يا احساس ايمني كه ناظر بر امنيت مادي و رواني اند تعريف 

. ذهن است امنيت باتعريف مفهوم مخالف يعني ناامني و بيان شاخص هاي وضعيت فقدان امنيت نيز قابل تقريب به. مي كنند
  .مي توانيم امنيت اجتماعي را به اقسام مختلف تقسيم نمود 

  : امنيت اجتماعي و تقسيمات آن
امنيت اجتماعي داراي ابعاد سياسي و حكومتي بوده و به شدت آميخته با مقوله اساسي قدرت است و در مطالعات و بررسي 

امنيت اجتماعي رااز حيث شموليت و فراگيري مي . مي گيرد هاي استراتژيك در ذيل امنيت ملي مورد مطالعه و بررسي قرار
در ميان نظريه پردازان . توان امنيت عمومي نيز قلمداد نمود كه حوزه هاي امنيت جمعي و گروهي را مي تواند پوشش دهد

خود در شرايط  امنيت اجتماعي را توانمندي جامعه برا ي مراقبت از خصوصيات و ويژگي هاي بنيادين» ويور«امور امنيتي، 
تغيير و تهديدات عيني و احتمالي تعريف نموده و بر ارتباط نزديك ميان هويت جامعه و امنيت تأكيد داشته و خاطر نشان مي 

بر اين اساس امنيت اجتماعي، آرامش و آسودگي ). 62ص 1382نويدنيا، (كند كه جامعه، امنيت هويتي اش را مي طلبد 
است براي اعضاي خود ايجاد نمايد وغالباً به امنيت شغلي، اقتصادي، سياسي و قضايي  خاطري است كه  هر جامعه موظف

  .تقسيم مي شود 
  .يعني ايجاد آرامش و آسايش براي انسان از طريق شغل در برابر تالش عادالنه: امنيت شغلي

احساس خطر نسبت به كمبود و ايجاد آن چنان نظمي در اجزا و بخشهاي اقتصادي جامعه كه افراد را از : امنيت اقتصادي
  .فقدان لوازم و امكانات اساسي مورد نياز فرد مصون مي دارد

امكان اظهار نظر افراد، ميزان چگونگي اداره امور جامعه و شركت دراين گونه امور بدون احساس بيم، : امنيت سياسي
  .هراس، خطر و تهديد 
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رعاب و تهديد نسبت به جان و مال، ناموس،آزادي، شرف، حيثيت، ايمني افراد از هر نوع تعرض، تجاوز، ا :امنيت قضايي
هر «اعالميه جهاني حقوق بشر  3شايان ذكر است كه طبق ماده . شغل و مسكن و به طور كلي تمام حقوق قانوني و مشروع آن

عضو جامعه حق  اعالميه فوق الذكر، هر شخص به عنوان 22و بر اساس ماده» فردي حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد
با توجه به تعاريف مختلفي كه از امنيت آمده است مي توان امنيت را يك ). 14ص 1382رجبي پور، . (امنيت اجتماعي دارد

بعد از  .نوع احساس رضايت از زندگي و عدم تهديد مالي و معنوي، از طرف اجتماعي كه فرد در آن زندگي مي كنند دانست
  .ش ها و مشكالتي را كه پيش روي امنيت قرار دارند،اشاره مي كنيممفهوم امنيت، به امنيت و چال
عدم توافق و نگرش يكسان در : برخي از مشكالت و چالش هاي پيش روي امنيت عبارتند از: امنيت و چالش هاي آن

د مراكز تصميم مقوله امنيت عمومي و نبود تعريف  شفاف و وحدت روبه رو در برخورد با فرصت ها و تهديدهاي امنيتي ، تعد
گيري و عدم پايبندي جدي به عمل در چارچوب سياست هاي مراكز سياست گذاري و هماهنگي امور امنيتي، اقدام ها و اظهار 
نظر غير مسئوالنه برخي از سخنرانان فاقد مسئوليت اجرايي و مخالفت آنها با ديدگاه هاي دستگاه هاي مسئول در بخش 

ياسي و امنيتي در سالهاي اخير گرديده است، مصونيت جاني انسان ها از تجاوز و تعدي، امنيت كه باعث برخي تنش هاي س
قانون مداري، وجود احساس رضايت و اطمينان خاطر نزد دولت مردان و شهروندان و فقدان ترس، اجبار و تهديد، مصونيت 

مؤلفه . مترين مؤلفه هاي امنيت عمومي استمالي افراد جامعه از تجاوز ديگران و دولت و رعايت كليه حقوق شهروندي از مه
هاي فوق بيانگر اين واقعيت است كه امنيت ملي در بردارنده نوعي  احساس آرامش و فراغت خاطر ملت، ناشي از عدم احساس 

ارهاي ناامني و كاهش ضرايب امنيتي، زمينه ساز رفت. تهديد يا توانايي براي رفع هر گونه خطر يا اقدام عليه شهروندان است 
اين گونه رفتارها كه به رفتارهاي هنجارشكن، قانون شكنانه، انحرافي و آسيب رسان معرفي مي شوند، از عالئم . ناهنجاري است

. و نشانه هاي ناامني در حوزه هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي است كه خود از مشخصات بارز توسعه نيافتگي جامعه است
جامعه بر اساس مولفه ها و گزينه هايي به وجود مي آيد اينك به تعدادي از اين مولفه ها نا امني در ).311ص1380عيوضي، (

  .اشاره مي نماييم
  آسيب شناسي احساس ناامني در جامعه 

ايجاد حالت انفعال در مردم  از بين رفتن خالقيت ها ، : پيامدها و تبعات وجود يا گسترش احساس ناامني در جامعه عبارتند از
، خدشه دار شدن امنيت اجتماعي ، بروز رفتارهاي فردي و جمعي مبتني بر )حكومت(تفاوتي، بي اعتمادي به نظام بروز بي 

، )سخت گيري در كنترل، مراقبت، دستگيري و مجازات(طرفداري از شدت عمل دولت ونظام ، توسط دستگاه عدالت كيفري 
منابع مال در سطوح فردي و اجتماعي ) تخصيص(افزايش  افزايش ريسك سرمايه گذاري و اخالل در نظام سرمايه گذاري

جهت ارتقاي ضريب اطمينان و فراهم سازي امنيت نسبي ، افزايش رفتارهاي خشونت آميز و مجرمانه از سوي مردم با قصد 
 ).3-2،ص 1379نجفي ايرند آبادي،) ( گروه هاي اراذل و اوباش(دفاع شخصي در برابر تبهكاران و مجرمان 

  : يجاد احساس ناامنيعوامل ا
كاهش باور عمومي نسبت به مجريان برقراري نظم عمومي، كاهش باور عمومي با ايجاد تصوير ذهني منفي درافراد جامعه به 
عنوان عامل احساس ناامني مطرح مي گردد، به گونه اي كه مردم اقدامات مثبت در جهت برقراري و حفظ نظم را باور نمي 

وجود فرهنگ قوي با كاركرد قوي ايجاد  شايعه . بيماري  فرهنگي در جامعه مي شود   ساز بروز يككنند و اين خود زمينه 
عاطفي، فقدان  -زودباوري، برخوردهاي احساسي: در ميان مردم، اين امر با توجه به برخي وِيژگي هاي منفي رواني از قبيل

اينك به مقوله امنيت ).3-2،ص 1379ي ايرند آبادي،نجف( نظام آموزشي و اطالع رساني فعال جهت ارتقاي دانش و بينش 
  .اجتماعي در ايران مي پردازيم
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ريشه روش شناختي تامل در معناي غربي امنيت اجتماعي به اين پرسش مربوط است كه آيا در ايران هم عدم اطمينان خاطر 

افراد و گروهها به دليل احتمال زوال هويت ايراني است؟ سهم و وزن دغدغه هويت در احساس ناامني اجتماعي چقدر است؟ 
توان گفت كه ايرانيان نسبت به  دهند؟ آيا مي هويت خواهي را تحت الشعاع قرار ميآيا مسائل ديگري وجود دارند كه مسأله 

در ) به تعريفي كه گذشت(رسد هويت خواهي اولين اولويت مبحث امنيت اجتماعي  اي ندارند؟  به نظر مي هويت، هيچ دغدغه
گروهي از محققان علوم اجتماعي به  انجام گرديده است،» يرانامسائل اجتماعي «در پژوهشي كه با عنوان . ايران نيست

اي، مهمترين عوارض  اين گروه پژوهشي با تهيه پرسشنامه. اند استخراج عيني مسائل اجتماعي در ايران پرداخته
مهمترين مسأله اجتماعي از ديد سه گروه . اند اولويت و موضوعيت آنها را از عامه مردم، مسئوالن و مطلعين جويا شده اجتماعي،
خواهي مقام پنجم و افسردگي رواني آخرين  در اين تحقيق هويت. صبغه اقتصادي دارند و به فقر و اشتغال مربوطندمذكور، 

امنيت اجتماعي عبارت است اطمينان خاطر افراد جامعه و نيز گروههاي اجتماعي .  مسأله اجتماعي ايرانيان ذكر شده است
مانند زلزله يا (و تحوالت عادي) مانند كوچاندن هوشمند يك قوم(دي نسبت به موجوديت و انسجام خود در قبال تحركات عم

  بر اساس اين تعريف، موضوع امنيت اجتماعي در ايران فقط گروه نيست بلكه فرد نيز به عنوان عضو گروه و مولفه   .)گسست نسلي
ه موجوديت خود را دارند و هم نگران همچنين افراد و گروهها، هم دغدغ. گيرد سازنده جامعه در شمول امنيت اجتماعي قرار مي

عناصر اصلي امنيت اجتماعي در ايران با فرض نسبي بودن، تنوع، قابل كنترل بودن،  .باشند هويت و انسجام جمعي خود مي
به ترتيب ) در سطح فردي و گروهي(هاي ايرانيان  تغيير و چند وجهي بودن مفهوم امنيت اجتماعي در ايران، مهمترين دغدغه

نظام تأمين ،بعيض،تهويت خواهي،اعتمادي بي،فساد فحشا،خشونت خانوادگي ،اعتياد ،فقر اقتصادي: و نقش موثر، عبارتند ازوزن 
هاي آن مانند انسجام گروهي،  امنيت اجتماعي و مولفه،بيماريها و اختالالت رواني ،مسائل زنان،جنايات سازمان يافته،اجتماعي

امنيتي جامعه بي  ميد به زندگي و امنيت هويت،نقش مهمي در بقاء و بالندگي ملتها دارندنظم عمومي،سالمت و مهارت افراد، ا
اطالعي، ناآگاهي و يا دراختيار داشتن اطالعات ناكافي و يا ناصحيح كه بر اثر شايعه و يا برخي ويژگي هاي منفي  رواني ايجاد 

توانيم در يك جامعه از وجود احساس امنيت، اطمينان  مي شود عامل مهم احساس ناامني است واقعيت اين است كه وقتي مي
در دين مبين اسالم به امنيت و نفش آن در زندگي  . )124ص، 1382، محمدي( .باشند حاصل كنيم كه مردم آن جامعه آگاه

  . در اين خصوص به آياتي در اين مورد اشاره مي گردد.تأكيد فراواني گرديده است
  
  آن  موردو نقش و نظر اسالم در، امنيت 

اما مفهوم امنيت، مصونيت از تعرّض و تصرّف اجباري بدون رضايت است، و در مورد افراد به اين معناست كه نسبت به 
بيم و هراس نداشته باشند و به هيچ وجه حقوق آنان به مخاطره نيفتد و هيچ عاملي حقوق هاي مشروع خود  و آزادي قحقو

مشروع آنان را تهديد ننمايد و الزمة حقوق و آزاديهاي مشروع، مصونيت آنها از تعرّض و دور ماندن از مخاطرات و تعديات 
ياد مي كندو قرآن امنيت را يكي از اهداف  سوگند» شهر اَمن«درباره اهميت امنيت همين بس كه قرآن به عظمت . است

  : استقرار حاكميت اهللا و استخالف صالحان و طرح امامت مي شمارد و مي فرمايد
» ...ي ارالَّذ مينَهد مكِّنَنَّ لَهلَُيم و هِملنْ قَبينَ مالَّذ تَخْلَفا اسضِ كَمي الْأَرف مفَنَّهتَخْلسلَيو متَضى لَه  هِمفخَو دعْن بم ملَنَّهدبلَي

  : غير از اين، احساس امنيت را از خصائص مؤمن معرفي مي كند ).55/ نور  (»...أَمناً

  امنيت اجتماعي در ايران
هاي امنيت اجتماعي، اين پرسش قابل طرح است كه آيا مضمون امنيت اجتماعي و اشكال  پس از مرور و تبيين مفهوم و نظريه

هاي جهاني، مالحظات بومي را  ها و يافته توان ضمن استفاده از تجربه ميبروز و ساماندهي آن در همه جوامع يكسان است؟ چگونه 
هاي مديريت امنيت اجتماعي در  هاي بروز و شيوه در طراحي و تفسير امنيت اجتماعي دخيل نمود؟ فرض بر آن است كه ريشه

  .يرندپذ پردازان اوليه امنيت اجتماعي نيز مي اين فرض را نظريه. جوامع گوناگون، متفاوت است

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

٦٢٨  
 

ش ؛ چا زی و ا ی  ی  ش م یا ھما    و ر
  دانشگاه سيستان و بلوچستان       -      1391فروردين    31و  30

National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012 

  ). 4/ فتح  (.»هو الَّذي أَنْزَلَ السكينَةَ في قُلُوبِ الْمؤْمنينَ«
  : اندهمچنين مداهنة با دشمن و روح سازش را منافي با امنيت مي د

  ).9-8/ قلم (»فَال تُطعِ الْمكَذِّبِينَ ودوا لَو تُدهنُ فَيدهنُونَ«
  : و تأمين امنيت را از اهداف جهاد مي شمارد

»لَّهينُ لكُونَ الدي تْنَةٌ وتَّى ال تَكُونَ فح ملُوهقات 193/ بقره  (»و.(  
  : اي قرآني تلقي مي گرددو شهري كه در آن امنيت باشد، از مثلها و الگوه

   ).112/ نحل (»و ضَرَب اللَّه مثَالً قَرْيةً كانَت آمنَةً مطْمئنَّةً يأْتيها رِزقُها«
  : السالم ـ تأمين امنيت در جامعه را از انگيزه هاي قيام صالحين و اهداف عالية امامت مي داند  موال علي ـ عليه

لذي كان منا مناقسة في سلطان و ال التماس شي من فضول الحطام و لكن لنرد المعالم من دينك اللهم انك تعلم انه لم يكن ا«
  ).131البالغه، خطبه  ا نهج (.»و نظهر االصالح في بالدك فيأمن المظلمون من عبادك

تلقي مي نمايد  اسالم هر نوع ايجاد وحشت و هراس در دل انسانهايي كه مرتكب خالفي نشده اند را ظلم و تجاوزي بس بزرگ
  : و آن را از جرايم مي شمارد، همانطوريكه نبي مكرم اسالم، پيرامون اين قضيه مي فرمايند

  » من نظر الي مؤمنٍ ليخفيه بها اَخافه اهللا عزّوجل يوم الضلّ اال ظلّه«
  . صد البته اين ترس و هراس ممكن است جنبه هاي مختلف داشته باشد

  ).87-86ص،1375عميد زنجاني، ، (... . ا مال يا ناموس يا فرزند يا اخالق وترس از آسيب به جان ي: مانند
چرا . السالم ـ دارد  بر اين اساس بايد گفت كه بحث امنيت در اسالم و نقش اسالم ريشه در انديشه هاي حضرت ابراهيم ـ عليه

رب اجعل هذا « :ضرت منعكس شده استكه آرمان مقدس آن پيامبر، ظهور جامعة امن در مكة مكرمه است كه در دعاي آن ح
و به امنيت در دين اسالم بهاي خاصي داده شده و همه پيامبران در تالش براي برقراري  »...بلداً امناً و ارزق اهله من الثمرات

  .امنيت در جامعه بوده اند
  مفهوم شهر نشيني

ههاي انساني به وجود مي آيد كه حاصل افزايش ، سكونتگا شهرنشيني فرآيندي است كه در آن تغييراتي در سازمان اجتماعي
 اقتصادي و كاركردهاي –از نظر سازماني ، در شهرنشيني دگرگونيهايي در ساخت اجتماعي  . تمركز و تراكم جمعيت مي باشد

ي به طور كلي شهرنشين. آورد  اين جريان تغييراتي را در ساخت فضاي داخلي شهرها به وجود مي. جمعيتي ظاهر مي شود
ليتها و مشاغل غير  مهاجرت مردم از حوزه هاي روستايي به شهري، جهت اشتغال در فعا :تداراي دو خصيصة اصلي اس

اختيار مردم قرار مي دهد و تراكم جديدي را به  به سخن ديگر، شهرنشيني كاركردهاي اقتصادي ويژه اي را در. كشاورزي
دگرگوني در سبك زندگي مردم، از سبك  .يز تغييراتي را موجب مي شودزمين شهري ن وجود مي آورد و در نتيجه در كاربري

 ،شكويي. (به همراه تغيير در ارزشها، نگرشها كه رفتارهاي تازه اي را سبب مي شود زندگي روستايي به شهري ،
ادي ،اجتماعي و مي توان شهر را مكاني دانست كه عده اي از مردم كه در كنار هم مشغول به فعاليت هاي اقتص. )12،ص1374

و يكي از اين شهر ها .و با توجه به اين نوع زندگي، آداب و رسوم مخصوص به اين مكان را دارا هستند. فرهنگي مي پردازند
به . واصطالح شهر هاي مرزي را به خود اختصاص داده اند.،شهر هاي هستند كه در مرز هاي بين دو كشور قرار گرفته اند 

 .بوط به آن مي پردازيممفهوم مرزو اصطالحات مر

  اصطالحات مرزي
  : تعريف مرز 

  .آخرين حد قلمرو زميني ، هوائي و دريايي و تحت االرضي هر كشور را مرز آن كشور مي گويند  -
  .مرز مهمترين عامل تشخيص و جدائي سرزمين يك كشور از كشور همسايه است  -
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مي   تحديد حدود يك كشور روي زمين و اسناد مرزي مشخصخطوط مرزي خطوطي اعتباري و قراردادي است كه بمنظور  -
  .شود

  :مرزهاي دريايي 
ا .ا.خط مبداء مناطق دريايي كشور ج . خطي است كه از آن مناطق دريايي كشور ساحلي اندازه گيري مي شود : خط مبداء

نقطه در جزيره  25كه از اتصال  )15و  14به استثناء نقاط (با استفاده از روش خطوط مستقيم ) خليج فارس ودرياي عمان(
هيئت  1352ـ مختصات نقاط مذكور طبق اعالميه آبانماه . هاي نزديك به ساحل و دماغه ها ترسيم گرديده بوجود آمده است

اين منطقه شامل خورها ، خليج ها و برخي شبه خليج :آبهاي داخلي . وزيران مشخص و به مراجع بين المللي اعالم شده است 
ه پيش از خط مبداء قراردارند و جزء آبهاي داخلي هركشورمحسوب مي شوند دولت ساحلي بر بستر دريا ، آب و ها است ك

  .فضاي هوائي فراز آن حاكميت كامل دارد 
مايل از آبهاي داخلي به سمت آبهاي آزاد كه در اين محدوده دولت بر روي آب ، بستر دريا ، زير بستر  12: درياي سرزميني 

ي آن حاكميت كامل دارد و از اين نظر تفاوتي بين اين منطقه و آبهاي داخلي نيست ولي از نظر كشتيراني حقوق وفضاي باال
از درياي )) عبور بي ضرر((دولت ساحلي با محدوديت روبروست چون كشتيهاي دولتهاي بيگانه ميتوانند با استفاده از حق 

  .سرزميني عبور كنند 
مايل يك دولت مي تواند به منظور جلوگيري از تخلفات  12جاور درياي سرزميني به عرض در ماوراء و م :منطقه نظارت 

  .گمركي ، مالي و مهاجرتي و يا مقررات بهداشتي نظارت داشته باشد 
طبق كنوانسيون سوم حقوق درياها منطقه اي است در ماوراء آبهاي داخلي كه عرض اين :  منطقه انحصاري اقتصادي

  .مايل دريائي از خط مبداء تجاوز كند  200منطقه نبايد از 
  :عمق نوار مرز 

عمق نوار مرز فاصله ايست از خط مرز با عرض معيني به داخل خاك دو كشور كه بموجب قراردادهاي دوجانبه تعيين مي  -
در . ن مي گردد شرايط حاكم برسكنه و مقررات ناظر بر نوار مرزي مذكور ضمن توافقهاي دوجانبه با دولت همسايه تعيي.شود 

  .بعضي از معاهدات عمق نوار مرزي محدوده عمل مرزبانان دوكشور را نيز شامل مي شود 
به اشخاصي گفته مي شود كه اغلب سهواً و به علت مشخص نبودن خط مرز و يا عدم اطالع از نحوه عبور  :عابر غير مجاز 

  .اسناد معتبر جهت ورود به آن كشور مي باشندخط مرز وارد خاك كشور همجوار گردند و معموالً فاقد مدارك و
به افراد بيگانه اطالق مي شود كه تعمداً و با نيت و هدف و برنامه ريزي قبلي بدون در دست داشتن اسناد  :متجاوز مرزي 

اتي كه در اين در اين جا به تحقيق .ومدارك الزم و يا حتي با دراختيار داشتن اينگونه مدارك از مرز غير مجاز عبور مي نمايند
  .زمينه صورت گرفته اشاره مي نمايم و به عنوان پيشينه تحقيق به آن نگاهي مي اندازيم

  پيشينه تحقيق
بر اساس اطالعات موجود از اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم به ويژه در آلمان تحقيقات فراواني درباره نقش رسانه ها به 

انجام شده است چنين بررسي هايي را مي توان در آثار كينز، بلوخر، تونيس و وبر خصوص مطبوعات در يكپارچگي اجتماعي 
مك كورمك آمريكايي بر اساس تحقيقاتي كه انجام داده است، اعالم نموده است رسانه ها در جوامع مدرن . مشاهده نمود

در ايران نيز پژوهش ها و تأليفات ). 1380مهرداد، (داراي دو كاركرد اصلي مي باشند، يكي يكپارچگي و ديگري چامعه پذيري 
متعددي در زمينه نقش رسانه ها و تأثيرگذاري آنها انجام شده است ولي تحقيقي در زمينه نقش رسانه هاي استاني در امنيت 

. تبه هر روي به برخي از تحقيقات و پژوهش هاي انجام پذيرفته در اين راستا اشاره شده اس. مرزهاي كشور انجام نشده است 
مطالعه موردي در استان ايالم (نقش تلويزيون در جامعه پذيركردن جوانان «پژوهشي راتحت عنوان ) 1378(روضان پيري
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در دانشگاه آزاد اسالمي واحد آشتيان نوشته است، هدف اصلي اين تحقيق بررسي نقش تلويزيون در » )ساله  15- 29جوانان 
رعي آن تعيين ميزان سهم و نقش برنامه هاي علمي آموزشي، مذهبي، سياسي و جامعه پذيركردن جوانان بوده است و اهداف ف

برنامه هاي متنوع و سرگرم كننده تلويزيون در جامعه پذيركردن جوانان بوده است چارچوب نظري تحقيق بر اساس نظريات 
ويي، كاشت، يادگيري اجتماعي مكتب فرانكفورت و نظريه هاي انتقادي رسانه  وهمچنين نظريه ماركسيم كالسيك، گلوله جاد

روش تحقيق اسنادي، پيمايشي بوده، ابزار تحقيق پرسشنامه  محقق ) . 1378پيري، (و نظريات مارشال مك لوهان بوده است 
سال بوده اند، حجم نمونه با  25تا  15جامعه آماري جوانان . ساخته بوده كه به همراه مصاحبه حضوري تكميل گرديده است

نتايج تحقيق . نفر تعيين شده است و شيوه نمونه گيري، روش نمونه گيري خوشه اي بوده است 350رمول كوكران استفاده از ف
حاكي از آن بوده كه تلويزيون با بخش برنامه هاي علمي و آموزشي و برنامه هاي متنوع و سرگرم كننده و سياسي و مذهبي 

قربانعلي داوطلب . عه قرار دهد و نقش اساسي در جامعه پذيري آنها داردتوانسته است جوانان را در مسير ارزشهاي رايج در جام
در » منطقه مرزي جرگالن راز: نقش مرزنشينان در توسعه امنيت مرزي مطالعه موردي«پژوهشي را تحت عنوان )1386(

ت مرزي در منطقه دانشگاه پليس انتظامي و مرزي دانشكده علوم انتظامي با هدف بررسي نقش مرزنشينان در توسعه امني
جرگان كه يكي از مناطق مرزي و محروم و دورافتاده استان خراسان شمالي است با مطالعه و تكيه بر ديدگاه ها و نظرات 
انديشمندان و تئوري هاي مربوط به توسعه امنيت، آمايش و قوميت متناسب با وضعيت جغرافيايي، فرهنگ، وضع معيشت و 

روش تحقيق . قه و وجوه اشتراك مابين آنها با مرزنشينان كشور تركمنستان انجام داده استزندگي مردم مرزنشين اين  منط
 80پيمايشي بوده و جامعه آماري آن مسئوليت ادارات و رؤساي شوراي اسالمي منطقه جرگان راز بوده كه به تعداد  -اسنادي

داوطلب، . ( صورت تمام شماري انتخاب شده اندبه ) نفر مسئولين اداري و انتظامي 25نفر شوراهاي اسالمي و  55(نفر 
مطالعه (بررسي نقش مرزنشينان در امنيت مرزي «پژوهشي در دانشگاه علوم انتظامي تحت عنوان)1386(صالحي كيا ). 1386
در اين تحقيق سعي شده كه ساز و كار چگونگي   . انجام داده است» )مرز ايران و عراق شهرستان دشت آزادگان: موردي

رگيري مرزنشينان و اقوام مختلف در برقراري و تقويت هر چه بيشتر امنيت مرزي را شناسايي و مورد ارزيابي و كنكاش قرار بكا
حال  به مفهوم جهاني شدن در قرن حاضر مي پردازيم . نوع تحقيق كاربردي و از نظر روش اسنادي پيمايشي بوده است. دهد

  .ه است و چالش هاي آن اشاره مي كنيموبه تعاريف مختلفي كه از جهاني شدن آمد
  : چيستي جهاني شدن

در برخورد با مقوله جهاني شدن نخستين سؤالي كه  به ذهن متبادر مي شود اين است كه جهاني شدن چيست؟ آيا ما در 
 حال تجربه جهاني شدن هستيم؟ در رابطه با ارائه تعريفي جامع و مانع از پديده جهاني شدن، ميان صاحب نظران

هردسته از آنان به تناسب برداشتي كه از اين پديد دارند و پيش زمينه هاي ذهني . وانديشمندان اجماع نظر حاصل نشده است
به همين ) 60ص : 1381ميرمحمدي،(و ايدئولوژي سياسي كه به آن تعلق دارند، تعريف خاصي از اين پديده ارائه داده اند 

در برخي از تعاريف ). 109،ص 1381قوام، (دن هاي گوناگوني مواجه مي شويم ما با جهاني ش«: دليل است كه مي گوييم
از . جنبه اقتصادي جهاني شدن غلبه دارد و در برخي ديگر، ابعاد سياسي، فرهنگي يا ارتباطي آن بيشترمدنظر قرار مي گيرد

صاحب نظران فقدان . شوار استاين رو در خصوص جهاني شدن ارائه تعريف كامل و در عين حال مورد قبول همگان امري د
گروهي . اجماع در مورد اين تعريف و مفهوم سازي جهاني شدن را متأثر از ماهيت متناقض و پيچيده ي اين پديده مي دانند

كه جهاني شدن را بيشتر از منظر اقتصادي مي بينند و همچنين صندوق بين المللي پول، كه خود ضلعي از اضالع سه گانه 
وب مي شود، فرآيند جهاني شدن را حاكي از همكاري هاي اقتصادي در حال رشد همه ي كشورهاي جهان جهاني شدن محس

از طريق افزايش حجم معامالت كاال و خدمات وتنوع  در آن وجريان سرمايه هاي بين المللي و سهولت دسترسي به آن در 
ي مي دانند كه منجر به از بين رفتن مرزهاي سياسي، گروهي ديگر جهاني شدن را فرآيند. تمام مناطق دنيا تعريف كرده اند

افزايش ميانگين همگرايي بين جوامع ومؤسسات، گسترش و سهولت نقل و انتقال اطالعات، توليدات ميان كشورها در سطح 
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 جهاني شدن رامفهومي مي داند كه ناظر بر فشرده شدن جهان» رابرتسون«. جهاني و حذف انديشه زمان ومكان خواهد شد
وتشديد آگاهي است و فرايندي است كه وابستگي متقابل جهاني و آگاهي از جهان به عنوان يك كليت يك پارچه در قرن 

جهاني شدن عبارت است ا زدرهم فشرده «: وي معتقد است). 61، ص1381ميرمحمدي، (بيست ويكم را در پي داشته است 
: در تعريف جهاني شدن مي گويد» تاملينسون«. »)129ص  ، 1382رابرتسون، (شدن جهان و تبديل آن به مكان واحد 

منظور من از اين مفهوم آن است كه جهاني شدن، شبكه اي به سرعت گسترش يابنده و هميشه متراكم شونده از پيوندهاي «
 ، ص1381تاملينسون، (متقابل و وابستگي هاي متقابل است كه وجه مشخصه ي زندگي اجتماعي مدرن به شمار مي رود 

به عنوان  فرايندهايي تفسير مي كند كه به واسطه ي آنها » رابرتسون«نيز جهاني شدن را به پيروي از » باري آكسفورد«). 14
در تعاريفي ديگر، جهاني شدن ) . 7، ص 1383آكسفورد، (جهان به مكاني واحد و داراي ويژگي هاي يك نظام تبديل مي شود 

و گسترش ارتباطات در سطح جهان، سازمان يافتگي اجتماعي در گستره ي جهاني ) زگيدن(به عنوان گسست بين فضا و زمان 
در بحث مطالعه ي ادبيات جهاني ) . 61، ص1381ميرمحمدي، (و انسجام و استحكام جامعه ي جهاني معرفي شده است 

شدن يك پديده ي  در چنين فضايي جهاني: پروسه جهاني شدن) الف:شدن نيز بايد ميان مقوالت زير تفكيك قايل شد
پروسه ي جهاني . در واقع سير طبيعي جوامع بشري آن را پديد آورده است. متعارف و طبيعي و مفهومي است كه فاعلي ندارد

بر اين باور است كه جهاني شدن به عنوان يك پروسه زمينه ساز شكل متفاوتي از » جيمز روزنا«شدن يك واقعيت است، 
از اين منظر جهاني شدن . گاه مبتني بر نوعي خوش بيني به پروسه جهاني شدن استاين ديد. يكپارچگي جهاني است

فرايندي به شما مي آيد كه در اثر توسعه تكنولوژي اطالعات و ارتباطات الكترونيك موجب فشردگي و تراكم جهان و تقويت 
ده از تاريخ، فرايندي رشته اي و فراگردي بر اين مبنا، جهاني شدن امري برآم. خود آگاهي جمعي در ميان ابناي بشر مي گردد

وسيع، گسترده و همه جانبه در عرصه هاي مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي است كه مرزهاي ملي را در مي نوردد و به 
عنوان واقعيتي در حال تكوين و تكامل و همچون رودي خروشان و در حال حركت، پرشتاب مي گذرد و زمان و مكان را مي 

چنين ديدگاهي جهاني سازي يا جهان گرايي طرح و مهندسي : پروژه جهاني سازي) ب. به يكديگر نزديك مي سازدفشرد و 
اجتماعي در سطح كالن سيستمي است كه مصرف ايدئولوژي هژمونيك غرب مي باشد و با تكيه بر بنيادهاي نئوليبراليسم و 

ي و غربي سازي انسان ها و توزيع فرهنگ مصرف و جنسيت پست مدرنيسم، در صدد فراگير كردن شيوه ي  زندگي امريكاي
است، بر اساس رويكرد مذكور، غرب سعي دارد با بهره گيري  فناوري ارتباطات ماهواره اي و رسانه هاي ارتباط جمعي و از 

ريكا در رهگذر يكسان سازي فرهنگي و يكپارچه سازي ارزشي، فرهنگ جهاني و استعاليي غرب را تحميل و تك هنجاري ام
در اين مقاله جهاني شدن به صورت پروسه اي نگريسته مي شود كه ). 144،ص 1382برزگر، (امپراتوري جهاني را قطعي كند 

امكان تبديل آن به پروژه موجود دارد يا به تعبير ديگر بستري است كه آماده هر گونه استفاده ي ابزاري در جهت منافع و 
زندگي مي كنيم كه اينترنت، ماهواره و ابزارهاي ديگر ارتباطي، نزديكي فزاينده اي را  ما در جهاني. اهداف خاص مي باشد

در . ميان مردم جهان ايجاد كرده است اما تسلط بر اين وسايل به وسيله ي امريكا و صهيونيسم جهاني غير قابل انكار است
ديد كه ما از آن به عنوان فرصت يادمي كنيم، عين حال آنكه آشكار مي باشد اين است كه جهاني شدن با گشودن فضاهاي ج

  ).1385صالحي كيا، (. امكان تبديل تك صدايي را به گفتگو فراهم آورده و پروژه ي جهاني سازي را با مشكل مواجه كرده است
بحران انرژي، كه در اثر :سه چالش عمده در عصر جهاني شدن عبارتند از: پليس و چالش هاي امنيتي جهاني شدن

م سوخت هاي فسيلي متصور مي باشد ، بحران محيط زيست، كه به موضوعات گرم شدن جهان، تغييرات آب و هوايي و اتما
انقراض گونه هاي زيستي مي پردازد ، مسئله صلح و حقوق بشر كه در حوزه ي نسل كشي، هر ج و مرج، تروريسم و جنگ 

شدن خود را در مسايلي چون صلح، حقوق بشر، مبارزه با رويكرد امنيتي پليس در عصر جهاني  هاي داخلي مطرح مي شود
تروريسم و مقابله باهرج و مرج ناشي از جنگ داخلي بر سر قدرت، نمايان مي سازد وقتي صحبت از برخورد با تروريسم مي 

منيتي ساير شود، پليس يك كشور به تنهايي قادر به  مهار و مديريت آن نمي باشد و نيازمند مشاركت و همراهي نيروهاي ا
كشورهاست، يا مثالً وقتي در سطح منطقه اي يا بين المللي، بحران و ناامني ايجاد مي شود، پليس يك كشور حتي با وجود 
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مثالً . همچنين است زماني كه بحران ها در فضاي بين المللي رخ مي دهند. كارآمدي باال، نمي تواند موفق به مهار بحران شود
ن مشروعيت در اثر جهاني شدن ايجاد مي شود پليس فقط توان برخورد با مظاهر اجتماعي آن را وقتي بحران هويت يابحرا

دارد و هيچ گاه نمي تواند به تنهايي به درمان ريشه اي اين بحران اقدام كند، پس نيازمند هم فكري وهمكاري با ساير 
در . بزرگ، غير قابل تحرك و انعطاف ناپذير مي باشد از طرف ديگر پليس براي برخي از امور بسيار. نهادهاي حكومتي مي باشد

عصر جهاني شدن به دليل گسترش ارتباطات و ارتقاي سطح فناوري اطالعاتف امروزه ديگر نمي توان بر آنها تسلط كافي 
ورت فايل داشت، امروزه اخبار و اطالعاتي كه در حوزه هاي امنيتي دسته بندي مي شوند نه تنها به صورت نوشتار بلكه به ص

. صوتي و تصويري به سرعت پراكنده مي شوند و دستگاه هاي متصدي تأمين امنيت و از جمله پليس قادر به حفظ آنها نيستند
ملت  –در عصر جهاني شدن و در اثر مشروعيت يافتن جنبش هاي اجتماعي، چون سازمان پليس با همان ساختار عصر دولت 

در عصر جهاني شدن در اثر . ها اقدام مقتضي كند دچار سردرگمي و بحران ميشودنمي تواند در مقابل حجم انبوه جنبش 
شكل گيري جنگ هاي رسانه اي و نرم افزارانه، پليسي كه هنوز روش ساخت افزارانه را تنها شيوه ي برخورد با بي ثباتي هاي 

يكي از . گسترش دامنه ي بحران باشد سياسي مي داند از مديريت بحران عاجز مانده و حتي خود مي تواند عاملي در جهت 
اين امر در عرصه ي داخلي موجب بروز بحران گرديده و . چالش هاي امنيتي جهاني شدن ،كم رنگ شدن نقش دولت هاست

نبايد فراموش كرد كه وجود دولت در گرو گرفتن فرصت تخلف از . مي تواند مقدمات بروز هرج و مرج و ناامني را فراهم كند
رادي است كه توجهي به حقوق سايرين نداشته و به دنبال كسب منافع خود بدون توجه به منافع ديگران هستند، عناصر و اف
در اين شرايط به . كاهش قدرت دولت اجازه ي فعاليت وگسترش اين تفكر را در حوزه ي عملياتي فراهم مي آورد. مي باشد

طرف ديگر ممانعت از ايجاد و گسترش ناامني مي توان از ابزارهايي  نظر مي رسد براي مصون ماندن از اتهام وجود خشونت و از
تحت اين شرايط ضمن پرهيز از . چون نمايش قدرت و افزايش توان نمايشي در جهت مرغوب ساختن عوامل ناامني بهره برد

يگري كه مي توان نام از جمله چالش هاي د. خشونت مي توان كارآمدي و موفقيت بيشتري را در مديريت بحران ها تجربه كرد
نقش پليس در گذار از اين بحران، . برد، بحران مشروعيت به عنوان برآيند تغييرات سياسي در عصر جهاني شدن مي باشد

افزايش ضريب امنيت، ايجاد رضايت مندي شهروندان، بهره گيري از مشاركت گسترده شهروندان در ايجاد نظم و تأمين  
البته بايد توجه داشت كه اين فرمول در همه ي بحران ها و در . نه لزوماً كاربرد قدرت مي باشدامنيت و باالبردن اقتدار و 

گستره ي زماني و مكاني متفاوت و حتي در مراحل مختلف يك بحران قابل اجرا نيست بلكه بايد نمايش قدرت و اعمال آن 
مقاله همچنين به مفهوم رسانه و تأثيراتي كه در اين  .(Lane , 2006 : P15). تابع مديريتي هوشمند و منطقي باشد

   .رسانه ها  بر جامعه پذيري ،و چندين نظريه در اين موردپرداخته شده است
  رسانه
است كلمه اي التيني كه به نحوعجيبي در يك مجموعه ي ) mediaكه جمع آن (يا وسيله ي ارتبا طيmediumمفهوم  

عبارت از  Media .به طوركلي جريان انتقال از طريق وسايل ارتباطي استومعني آن .وارد شده است  لغوي انگلو ساكون
مطبوعات يكي از وسايل ارتباطي است  وروزنامه ي فرانس سوار :مثال(وسايل ارتباطي است وحاملها ي زيادي در بر مي گيرد 

حال . ي مي باشد عبارت از آن وسيله ي ارتباطي است  كه موردتوجه جماعت كثيرMassmedia.    يك حامل است 
به طور كلي منظور آن دسته از . ببينيم كه اصطالح و سايل ارتباط جمعي دقيقا چه امور وپديده هايي را در بر مي گيرد 

وسايل ارتباطي است كه در تمدن هاي جديد به وجود آمده ومورد استفاده اند و ويژگي اصلي آنان قدرت و توانايي زياد و 
سينما را هم . ابراين هيچ ترديد نيست كه شبكه راديويي و تلويزيوني را بايد دراين رديف قرار دهيم بن. شعاع عمل و سيع است

كه گفتار، تلفن ، تلگراف .  بعد ازاين گفته مي توان  مانند مك لوهان نتيجه گرفت. مي توان به سادگي در همين رده قرار داد
چرا كه اين .فكر اين نيست كه آنها را وسايل ارتباطي جمعي بنامد اما هيچ كس در .ونامه در رديف وسايل ارتباطي هستند

واقعيت . تا انتقال دهنده ي پيام به توده ي مردم. وسايل بيشتر در خدمت برقراري رابطه ميان شخص با شخص ديگر هستند 
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وابط اجتماعي به كار كه آن دسته از وسايل ارتباطي جمعي كه بيشتر درجهت تغيير شكل، روش وجريان كلي ر.  اين اسست
راديو تلويزيون، سينما و صفحه گراما فون وسايل .مي آيند اغلب هما ن هايي هستند كه مي توان آنها را سمعي وبصري خواند 

بر گزيده اي هستند كه از اين نقطه نظر مي توان آنها را مجزا كرد و آثار اجتماعي وفرهنگي اين وسايل از نظر نحوه كنوني 
با توجه به آن كه امروزه ). 4-3ص1377ساروخاني ،باقر،.(ن ومشاركت در آندر مقابل ارتباط مكتوب قرار داردشناخت ازجها

  .رسانه ها تأثير زيادي در جامعه پذيري كردن انسان ها دارند،لذا به تأثير رساته بر جامعه پذيري مي پردازيم
  : »جامعه پذيري«رسانه و تأثير آن بر   

مگاني در جامعه پذيري اوليه كودكان و جامعه پذيري بلندمدت بزرگساالن نقش دارند، موضوعي است كه اين كه رسانه هاي ه
بخشي از علت . قابل انكار نيست و امري پذيرفته شده است، هر چند با توجه به طبيعت موضوع، ممكن است قابل اثبات نباشد

و علت بخش ديگر آن مربوط به تأثير رسانه ها مي شود كه  آن ممكن است به دليل طوالني بودن فرايند جامعه پذيري باشد
با ).  1981هنديسون، (عمالً با ساير تأثيرات اجتماعي و شيوه هاي متفاوت جامعه پذيري در درون خانواده تداخل مي كند 

عه پذيري مي باشند، دليل وجود اين بسياري هنوز بر اين فرضيه پا مي فشارند كه رسانه ها بالقوه داراي تأثيراتي برفرايند جام
آن هم  اتخاذ سياست هايي است كه هدف آنها كنترل رسانه ها است يا محدوديت هايي كه مسئولين خود رسانه ها اعمال مي 

در برابر نظريه . كنند، و يا هنجارها و توقعاتي كه والدين در مورد چگونگي استفاده كودكانشان از رسانه ها در نظر مي گيرند
انه ها را به عنوان يكي از عوامل جامعه پذيري فرض مي كنند، نظريه كامالً مغايري وجود دارد كه رسانه ها را بالقوه اي كه رس

منشأ از هم پاشيدن فرايند جامعه پذيري مي داند، بدين معني كه معتقد است رسانه ها زمينه هاي ارزشي را كه توسط 
  . ماعي ايجاد مي شوند،  به مبارزه مي طلبند و برهم مي زنندوالدين، آموزگاران و ساير نهادهاي كنترل اجت

منطقي كه رسانه ها را عامل جامعه پذيري ويا عامل از هم پاشيدگي  فرايند جامعه پذيري تعريف مي كند بر ديدگاهي استوار 
ور نمادين براي اشكال است كه جامعه پذيري را به عنوا آموزش هنجارها  ارزش هاي تثبيت شده در نظر مي گيرد، كه به ط

ديدگاه متفاوت ديگري نيز وجود دارد كه جامعه پذيري را . تجويز مي نمايد» تنبيه«و يا » پاداش«مختلف رفتارهاي اجتماعي 
يك فرايند يادگيري در نظر مي گيرد كه بدان وسيله ما مي آموزيم كه در موقعيت هاي متفاوت چگونه رفتار كنيم و ياد  مي 

از اين روي، رسانه ها پيشاپيش و به .ران چه انتظاراتي از يك نقش اجتماعي كه بر عهده گرفته ايم از ما دارندگيريم كه ديگ
تحقيقاتي كه درمورد . طور مستمر تصاوير از زندگي و مدل هاي رفتاري را قبل از تجربه كردن واقعي آنها به نمايش مي گذارند

رفته است، وجود اين تمايل را در كودكان تأييد مي  نمايد كه آنها درس هايي چگونگي استفاده كودكان از رسانه ها صورت گ
) 50 -53، ص 1948وولف و فيسك، (درباره زندگي را از رسانه ها فرا مي گيرند و در صدد تجربه كردن آنها برمي آيند 

صاوير از زندگي اجتماعي جلب مي همچنين مطالعاتي كه درباره محتوا انجام گرديده است توجه ما را به نمايش سيستميك ت.
اين مطالعات غالباً بر ). 57 -74، ص 1964دفلور، (كنند كه به نحو شديدي توقعات و آرمان هاي كودكان را شكل مي دهند 

مشاغل و حرفه ها و نقش هاي جنسي تأكيد نهاده اند، ولي در عين حال ادبيات گسترده اي نيز درباره جامعه پذيري سياسي 
به طور كلي، اين نظريه كه  رسانه ها بر روي فرايند جامعه پذيري اثر مي گذارند، جاي هيچ گونه ). 1978تاچمن، (د وجود دار

ترديدي  ندارد،  ولي اين نتيجه گيري دقيقاً بر شواهد و داليل تجربي متكي نيست و عموماً ناشي از مطالعه محتوا و چگونگي 
ظريات اخير درباره رسانه ها، به اين نتيجه رسيده اند كه غالب تأثيرات مستقيماً عمل بسياري از ن. استفاده از رسانه ها است

از طرف ديگر عده اي  از محققين معتقدند كه .  نمي كنند بلكه احتمال تأثيرگذاري آنها بستگي به ساير شرايط و متغيرها دارد
لذا يافته هاي تحقيق بايد در . متغير، تغيير مي كندواقعيت يك فرضيه در همه اوضاع و احوال يكسان نيست و تحت شرايطي 

بدين ترتيب، تأثيرگذاري رسانه هاي همگاني تحت شرايط . ارتباط با زمينه هاي خود آن تحقيق مورد بررسي قرار گيرد
كه در اين  نظريات مختلفي در مورد تأثير رسانه ها وجود دارند.متفاوت بستگي به عوامل و شرايط متفاوت آن موارد خاص دارد

  .مقاله به چند نظريه در اين مورد اشاره مي شود
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  چند نظريه مهم در باب تأثير رسانه ها 
   )تأثير قدرتمند رسانه ها(نظريه گلوله جادويي 

اين ديدگاه خام و ساده گرا كه . نظريه گلوله نامي است كه پژوهشگران به يكي از اولين مفاهيم اثرهاي ارتباط جمعي داده اند
يه سوزن تزريقي يا نظريه كمربند انتقال نيز خوانده شده است، پيش بيني مي كند كه پيام هاي ارتباط جمعي بر همه نظر

اين ديدگاه تحت تأثير قدرتي است كه . اثرهاي قوي و كم و بيش يكسان دارند. مخاطبان كه در معرض آن ها قرار مي گيرند
اين ديدگاه در سال هاي  پيش از جنگ جهاني دوم رايج بوده  اگر چه . تبليغات در جنگ جهاني اول پيدا كرده بودند

. پژوهشگران ارتباط جمعي نظريه گلوله جادويي را كنار گذاشته اند ولي امري است كه هنوز بسياري از افراد آن را باور دارند
  ).386 -87، ص 1381سورين، (

  نظريه استحكام  يا تأثير محدود 
بر عكس، شواهد نظري را . رتباط جمعي، تقريباً از ابتداي آن نظريه گلوله را چندان تأييدنكرده استپژوهش در مورد اثرهاي ا

برخي از پژوهش هاي مهم كه به اين نظريه از اثرهاي كم ارتباط . تأييد كرده كه الگوهاي اثرهاي محدود خوانده شده است
براي افراد تازه (كه نشان مي دهند فيلم هاي راهنمايي جمعي منجر شده است شامل مطالعات هاولند در مورد ارتش است 

در انتقال اطالعات مؤثرند ولي در تغيير نگرش ها اثري ندارند و مطالعات انتخابات از الزار اسفلد و همكارانش ) استخدام شده
از اين نظر كه . د كم استكه نشان مي دهد تعداد افرادي كه در پيكارهاي انتخاباتي تحت تأثير ارتباطات جمعي قرار مي گيرن

 - 389، صص 1381سورين، (اثرهاي ارتباط جمعي محدود است گاهي نيز تحت عنوان قانون نتايج حداقل نام برده شده است 
388 .(  

نظريه كاشت از لحاظ زماني متعلق به دوره سوم است اما خصوصيات آن  )تأثير قدرتمند رسانه ها(نظريه كاشت 
تئوري كاشت اساساً يك «: مي گويد» )1986(ون دوروت «بيه نظريه هاي دوره اول است، چنانكه ش) بخصوص قبل از اصالح(

بدون مداخله هر نوع  متغير مداخله گر، فرض بر اين است كه تماشاگر به طور نمادين به تماشاي . تئوري سوزن تزريقي است
ايل ارتباط جمعي در دراز مدت و كوتاه مدت اثرات زيادي وس).1999فيليپس، (» .مقدار زيادي از برنامه هاي تلويزيون بپردازد

  .دارند كه به آن ها اشاره مي شود
   اثرات وسايل ارتباطي در زمان كوتاه ودراز مدت

به همين جهت نتايج دور . به خوبي مي پذيريم كه اثرات وسايل ارتباطي جمعي در محيط اجتماعي آن جذب خواهد شد 
حاال آن كه اثرات مستقيم و آني كه .مهم به نظر مي رسند . ينه هاي اجتماعي قابل رؤيتنددست كه خود از خالل اين زم

يعني زماني كه تمايل به ساده نشان دادن (احتماال به شدتي كه قبال . الگوي انگيزه واكنش به ناچار برآن تحمل مي شود
ه عادي وچه تحصيل كرده ، رواج يافت كه وسايل اين انديشه در نظر مردم ، چ. تصور مي شده نيست ) مسئله ارتباطات بود

ارتباط قدرت، فوق تصور دارند و مي توانند افكار فلسفي وسياسي رامنقلب نموده،شكل تازه اي بخشند به اختيار تمامي رفتارها 
وجبات القاء بر بر اساس همين اصل ، اين عقيده رايج يافت  كه مبارزات انتخاباتي از طريق تلويزيون، م. را هدايت نمايند 

زيرا جزيي كه بيش از همه از تلويزيون استفاده مي كنند  لزومااز انتخابات پيروزبيرون آمد . انتخاب كنندگان  فراهم  مي آورد 
). 32-33ساروخاني،باقر،ص. (بدين ترتيب، مسلم شد كه صحنه هاي خشونت در تلويزيون به انحراف جوانان خواهد انجاميد. 

نهضت هاي . رآني ارتباطات جمعي ،جز در نظام هاي استبدادي به ندرت صورت تعين كننده و موثر مي يابدبدين قرار، تاثي
اما . فكري با اين وسايل پديد نمي آيند و دگرگونيهاي فكري، نظري و عقيدتي نيز كمتر از طريق اين وسايل به وجود مي آيند 

ين ، تمايل به محافظه كاري حزم و تاييد، از اثرات  تقويتي  اين خطوط اصلي  منش، گرايشها ، احساس ويا عدم احساس تأم
بي شك نسلي كه امروز از كودكي عادت به دريافت پيامهاي  وسايل ارتباطي داشته است وتلويزيون . وسايل متأثر مي شوند 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

٦٣٥  
 

ش ؛ چا زی و ا ی  ی  ش م یا ھما    و ر
  دانشگاه سيستان و بلوچستان       -      1391فروردين    31و  30

National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012 

اين تفاوت را به طريقي اما چگونه مي توان . در تربيت وي نقشي برجاي مي گذارد ،با نسلهاي پيشين بسيار متفاوت است 
علمي نشان داد چگونه مي توان سهم اين وسايل را در زندگي جمعي  ودر تمدن ، از ديگر عوامل موثر نظير شهرنشيني و ورود 

. چنين به نظر مي رسد كه همه اين عوامل به هم مي آميزند تا جامعه ديگر بنا كنند. ماشين در زندگي انسانها جدا كرد 
اين خود كوششي سخت  . است كه از بين تمامي اين عوامل، يكي را برگزيندو ميزان تأثير آن را نشان دهدبرجامعه شناسي 

پيچيده است با اين همه خوب است جامعه شناسان بر اين واقعيت تأكيد نمايند كه وسايل ارتباط جمعي تاثيراني و ضربه اي 
و همچنين پذيرفته اند كه اين وسايل به تقويت . دن بر جا مي گذارندندارد ليكن مي توانند اثراتي قابل توجه درتطورعمومي تم

به يكي از رسانه هاي ارتباط جمعي .تمامي گرايش ها در جهت دگرگوني  يا پذيرش شرايط موجود، سريع در موفق مي آيند 
  .و تأثيرات اين رسانه در زندگي مردم مي پردازيم) تلويزيون (

  تلويزيون
در . گسترش يافته است . شكاري در دنيا و به خصوص در كشور ها يي كه از نظر فني توسعه يافته اندبا سرعت غير قابل آ 

تحرك ونفوذ آن به نحومحسوسي در سطوح پايين . همه نقاطي كه تلويزيون راه يافته در تمام قشرهاي جامعه نفوذ كرده است
رديد داشته باشند كه هزينه گران خريد تلويزيون بپردازند يا اگر گروهي فقير جمعيت كمي ت. و باال ي جامعه كند تر بود است

كه پيوسته نسبت به نو آوريهاي بد گمان (نه مسأله چندان تعجب آور نيست ، همچنين به سادگي مي شود فهميد روستاييان 
قايسه با شهرنشينان اززمينه استفاده از تلويزيون در م)هستند و گاه از نظر درآمد هم در سطح پايين تر قرار مي گيرند 

برعكس مي توانيم به حق تعجب كنيم كه دسته هاي اجتماعي با سواد تر و ثروتمند تر به هنگامي كه . تأخرنشان مي دهند 
درصد خانواده هاي داراي تلويزيون را بررسي كنيم درصدر قرار نگيريد در اين جا پديده اي خيلي كلي و غير قابل افكار وجود 

آمارها در اولين مراحل . چند مثالي در اين زمينه ذكر مي كنيم. دنيا آمار هاي موجود آن را نشان مي دهد  دارد كه در تمام
گسترش تلويزيون قانع كننده است چرا كه كم كم مقاومتها با متقاعدشدن در اين مورد خاتمه مي پذيريد، ووقتي به حد اشباع 

احد را از نظر دارا بودن تلويزيون ارائه مي كنند در فرانسه تنها در سال تمام طبقات اجتماعي تقريبا درصدهاي و. مي رسيم 
شغلي هستند از نظر ميزان دارا بودن –كه گروههاي باالتر كه در رأس طبقه بنديهاي مبتني بر موقعيت اجتماعي 1968

درصد در اين گروه 4/69كه (درصد، فقط كسي بيشتر از گروههاي متوسط 6/71تلويزيون درصدر قرار مي گيرند و بانسبت 
در برسي هاي جديد در اياالت متحده صورت گرفته . داراي تلويزيون هستند )درصد  1/64با ميزان (وكارگران )تلويزيون دارند 

نشان مي دهد كه ميزان وقتي كه صرف تماشاي تلويزيون مي شود بين افرادي كه داراي تحصيالت ابتدايي هستند  به طور 
 3ساعت وافراد داراي تحصيالت دانشگاهي كمتر از  5/3است ودر ميان افراد تحصيالت متوسط برابر با ساعت  15/4متوسط 

در بريتانياي كبير به اين نكته برخورده اند كه هر قدر سطح اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي . ساعت تلويزيون نگاه مي كنند
با ). 98-93همان،ص،.(تماشاي تلويزيون مي كند بيشتراست  يك خانواده،پايين تر است، ميزان وقتي كه اين خانواده صرف

و اينك نقش تلويزيون را مورد .توجه به مطالب گفته شده مي دانيم كه تلويزيون نقش مهمي را در زندگي مردم ايفا مي نمايد
 .بررسي قرار مي دهيم

 آثار و نقش تلويزيون 
جانبه مورد توجه قرار مي گيرد  فرد تحصيلكرده  كه خود درعين  آثار تلويزيون در زمينه اخالقي واجتماعي به طور چند 

عالقه به تلويزيون از آن متنفر است از آن جهت ناراضي است كه مورد افسون تلويزيون قرار گرفته و فوايد ومضرات آن را به 
د او بر اين عقيده است كه براي وي تلويزيون پديده اي است كه در زمينه ي اجتماعي كردن فعاليت مي كنن. خوبي مي بيند

اگر بخواهيم ديگران را  بفهميم وبا آنها رابطه داشته باشيم تلويزيون امكان مي دهد كه امور وافكار را به نحوي كه هستند 
بدون ديدن تلويزيون ،حداقل گاهگاهي، نمي توان حقيقت مشاركتي در دنيايي جديد داشت و تلويزيون از طريق .بشناسيم

به اين دنيا باز مي كند اما همچنين نظر بر اين است كه تلويزيون خطاكار است و مي تواند )) پنجره كوچكي ((برنامه هايش
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مارا از زندگي واقعي منحرف كند و دنيايي ساختگي  جانشين آن سازد از طريق ديگر احساس مشاركتي كه از طريق تلويزيون 
رابطه با .نند ممكن است، خطر دروغين بودن را در برداشته باشد ممكن است به فرد دست دهد، اگر حالت انحصاري پيدا ك

وقتي به مسأله كودكان مي پردازيم قضاوتهاي يك جانبه تسلط كامل پيدا .دنيا از طريق اين وسيله مشكوك وترديد پذير است 
ي باز مي دارد به آنان به اين ترتيب كه تلويزيون را از اين جهت محكوم مي كنند كه كودكان رااز طريق تحصيل. مي كند

عواطف آنان راجريحه دار مي نمايند  وآنان را خيلي زود به طرف زندگي بزرگسالي . صحنه هاي خشونت آميز ارائه مي كنند
اما از طرف ديگر به اين نكته توجه مي شود كه تلويزيون محرك حس كنجكاوي كودكان است و براي آنان . سوق مي دهد

در مورد تأكيد در لزوم ايجاد يك نظم خاص و انتخاب برنامه هاي . از دانستنيها را فراهم مي كند امكان دست يابي به برخي
افرادي كه داراي تحصيالت عالي هستند در نهايت در ارائه نوع خاص از داوري .تلويزيوني مخصوص كودكان همه متفق القولند

ت كه داشتن يا نداشتن تلويزيون ازاين نقطه نظر تفاوت اساسي آنچه به ويژه مهم است آن اس. درباره تلويزيون باهم مشتركند
ميان آنان بوجود نمي آورد فقط نكته قابل توجه اين است كه گرايش دفاعي كساني كه نخواسته اند  بگذارند تلويزيون در 

به احساس تقصير و گناه  كانون خانواد گي آنهارخته كند در ميان كساني كه مبدل به تماشاگر تلويزيوني شده اند جاي خود را
آشكار ترين و مشترك ترين ويژگي اين دسته از افراد در .  براي آنان استفاده از اين وسيله  خطراتالف  وقت دارد.  داده است

مقابل تلويزيون آن است كه قضاوت هاي آنان در اين مورد خيلي كمتر متكي به رفتار خاص و عكس العملها ي فردي آنان 
خالصه آن كه تصوير حاد . نان بيشتر متكي به مشاهده تأثيرات ممكن يا احتمالي تلويزيون روي بقيه افراد استاست، قضاوت آ

شرايط ناشي از يك جانبه بودن تأثير ومتوازن بودن مخالفتها وموافقتها اين حالت بيشتر مرتبط به يك احساس عميق است تا 
ه اي كه از دانشگاهها نتيجه شده است، به خصوص تمايل نا هشيار به يك رفتاررقابتي و از طرف ديگر روش رفتاري وروحي

توجيه دادهايي شخصي و يك جانبه كه در حقيقت وسيله اي براي غلبه براحساس تقصير و نه نفي آن است، معرف چگونگي 
اين . أثير نمي گذاردفرهنگ دانشگاهي چندان روي سليقه هاي واقعي تماشاگران و استفاده از تلويزيون  ت. اين نظرات است

فرهنگ اساسا داوريها را درباره تلويزيون به نحو معني داري شكل مي دهد و از اين طريق نوعي جدايي ميان احساس و رفتار 
  )        109-106همان،ص،. (واقعي افراد به وجود  مي آورد

  پيشنهادات
  .با مفهوم امنيت و انتظاراتي كه مردم از دولت دارند آگاهي دادن به مردم در مورد امنيت اجتماعي و آشنا كردن آن ها* 
سرمايه گذاري بيشتردولت در شهر هاي مرزي و ايجاد طرح هاي صنعتي بزرگ كه اين خود باعث جمعيت پذيري بيشتر * 

  .شده،حفاظت مرزي و دروني افزايش يافته و در نتيجه احساس امنيت در شهروندان زياد تر مي گردد
 .يشتر مردم در امورات دولتي و دادن مسئوليت تأمين امنيت شهر هاي مرزي توسط خود مردمارتباط دادن ب* 
ورود پليس به عرصه هاي جديدتأمين امنيت همچون بهره گيري از مشاركت مردمي و نيز ورود به عرصه هاي دانش نو به * 

  ويژه در حوزه
  .اند موجب پيشگيري از بروز بحران ها و ناامني گرددهاي ارتباطي و اطالعاتي و تا حد امكان تسلط بر آن ها مي تو

 .جلوگيري از تنش هاي موجود در منطقه توسط مسئولين دولتي*
  .جلوگيري از سخت گيري هاي بي مورد، توسط نيروي انتظامي در شهرهاي مرزي* 
ين اختالل ها منجر به تضعيف توجه به مناطق فقير نشين شهر هاي مرزي وجلو گيري از اختالالت فيزيكي و اجتماعي كه ا* 

  ارزش ها و در 
  .نتيجه به از هم پاشيدگي آن اجتماع منجر مي شود

   نتيجه گيري
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هر اجتماعي كه دردوره هاي تاريخي مي زيسته به ويژه دولتمردان آن :  يافته هاي بدست آمده از اين مقاله عبارت است از
شواهد تاريخي نيز حاكي از .امنيت در بين شهروندان خود پرداخته اند اجتماع،براي حفظ و بقاءخود به ايجاد امنيت واحساس

آن است كه هر موقع در جامعه اي آرامش و امنيت حكمفرما بوده است آن جامعه رو به پيشرفت گذاشته و در سايه اين 
: تعريف مي كندفرهنگ لغت الروس امنيت را چنين  .آرامش بسياري از دستاوردهاي علمي بشر رشد و ترقي نموده است

فقدان  . تفكري كه بر اساس آن خطر، ترس، وحشت و خسران بي معنا مي شود. اعتماد، آرامش روحي و رواني است«
همچنين، امنيت اداري دو عنصر اساسي تهديد و فرصت است و برقراري امنيت منوط به رهايي نسبي از تهديد و . »مخاطرات

ايجاد : امنيت ملي عبارت است.امنيت ملي و بين المللي :كالن امنيت عبارت است در سطح. بهره گيري بهينه از فرصت هاست
ملت با اطمينان خاطر از فقدان هرگونه تهديد يا اقدامي عليه منافع و ارزشهاي مادي و معنوي  –شرايطي كه در آن دولت 

همچنين امنيت .و اقدام ها به زندگي ادامه دهدخود كه آنها را حياتي قلمداد مي كند يا داشتن توانايي مقابله با اين تهديدها 
كه با استفاده از سيستم بازدارندگي، امنيت دسته . بين المللي مبتني است بر اصل امنيت جهاني در كل نظام بين المللي

ي ديپلماسي و اتخاذ راهبردها«جمعي، ايجاد نهادهاي فراملي و همگرايي، خلع سالح، كنترل تسليحات با بهره گيري از 
امنيت اجتماعي را توانمندي جامعه برا ي مراقبت از خصوصيات و ويژگي "ويور  .مطلوب در سياست خارجي تحقق مي يابد

هاي بنيادين خود در شرايط تغيير و تهديدات عيني و احتمالي تعريف نموده و بر ارتباط نزديك ميان هويت جامعه و امنيت 
وغالباً امنيت اجتماعي رابه امنيت شغلي،  ."، امنيت هويتي اش را مي طلبد تأكيد داشته و خاطر نشان مي كند كه جامعه
عدم توافق و : برخي از مشكالت و چالش هاي پيش روي امنيت عبارتند از .اقتصادي، سياسي و قضايي تقسيم مي كنند 

ها و تهديدهاي امنيتي ،  نگرش يكسان در مقوله امنيت عمومي و نبود تعريف  شفاف و وحدت روبه رو در برخورد با فرصت
تعدد مراكز تصميم گيري و عدم پايبندي جدي به عمل در چارچوب سياست هاي مراكز سياست گذاري و هماهنگي امور 

ايجاد حالت انفعال در مردم  از بين رفتن : پيامدها و تبعات وجود يا گسترش احساس ناامني در جامعه عبارتند از .امنيتي
، خدشه دار شدن امنيت اجتماعي ، بروز رفتارهاي فردي و جمعي )حكومت(فاوتي، بي اعتمادي به نظام خالقيت ها ، بروز بي ت

همين  از ديدگاه اسالم درباره اهميت امنيت.  .مبتني بر طرفداري از شدت عمل دولت ونظام ، توسط دستگاه عدالت كيفري
را يكي از اهداف استقرار حاكميت اهللا و استخالف  سوگند ياد مي كندو قرآن امنيت» شهر اَمن«بس كه قرآن به عظمت 

  : صالحان و طرح امامت مي شمارد و مي فرمايد
» ...ي ارالَّذ مينَهد مكِّنَنَّ لَهلَُيم و هِملنْ قَبينَ مالَّذ تَخْلَفا اسضِ كَمي الْأَرف مفَنَّهتَخْلسلَيم مَلنَّهدبلَي و متَضى لَه هِمفخَو دعنْ ب

سكونتگاههاي انساني به وجود مي آيد كه حاصل  شهرنشيني فرآيندي است كه در آن تغييراتي در سازمان اجتماعي .»...أَمناً
اقتصادي و  –از نظر سازماني ، در شهرنشيني دگرگونيهايي در ساخت اجتماعي  . افزايش ، تمركز و تراكم جمعيت مي باشد

آخرين حد قلمرو زميني ، هوائي و دريايي و تحت االرضي هر كشور را مرز آن  :مفهوم مرز .ي ظاهر مي شودجمعيت كاركردهاي
مطالعه موردي (نقش تلويزيون در جامعه پذيركردن جوانان «پژوهشي راتحت عنوان ) 1378(روضان پيري  .كشور مي گويند 

المي واحد آشتيان نوشته است،  نتايج تحقيق حاكي از آن بوده كه در دانشگاه آزاد اس» )ساله  15- 29در استان ايالم جوانان 
تلويزيون با بخش برنامه هاي علمي و آموزشي و برنامه هاي متنوع و سرگرم كننده و سياسي و مذهبي توانسته است جوانان را 

در تعريف جهاني شدن » سونتاملين« .در مسير ارزشهاي رايج در جامعه قرار دهد و نقش اساسي در جامعه پذيري آنها دارد
منظور من از اين مفهوم آن است كه جهاني شدن، شبكه اي به سرعت گسترش يابنده و هميشه متراكم شونده از «: مي گويد

چند نظريه مهم . ودپيوندهاي متقابل و وابستگي هاي متقابل است كه وجه مشخصه ي زندگي اجتماعي مدرن به شمار مي ر
تأثير (، نظريه كاشت )تأثير قدرتمند رسانه ها(نظريه استحكام  يا تأثير محدود، نظريه گلوله جادويي  در باب تأثير رسانه ها

تلويزيون با سرعت غير قابل آشكاري در دنيا و به خصوص در كشور ها يي كه از نظر فني توسعه .مي باشد) قدرتمند رسانه ها
تلويزيون پديده . يون راه يافته در تمام قشرهاي جامعه نفوذ كرده استدر همه نقاطي كه تلويز. گسترش يافته است . يافته اند

اي است كه در زمينه ي اجتماعي كردن فعاليت مي كنند او بر اين عقيده است كه اگر بخواهيم ديگران را  بفهميم وبا آنها 
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National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012 

بدون ديدن تلويزيون ،حداقل .يمرابطه داشته باشيم تلويزيون امكان مي دهد كه امور وافكار را به نحوي كه هستند بشناس
به اين دنيا )) پنجره كوچكي ((گاهگاهي، نمي توان حقيقت مشاركتي در دنيايي جديد داشت و تلويزيون از طريق برنامه هايش

  .باز مي كند
  فهرست منابع

و وحدت مجموعه مقاالت امنيت عمومي (بررسي تاريخي ايستا ها و ذهنيت ها در ايران ) 1380(فرخجسته ،هوشنگ،  .1
  .وزارت كشور،معاونت امنيتي و انتظامي:تهران) ملي

مجموعه مقاالت امنيت عمومي و وحدت (ارتباط بين توسعه سياسي و امنيت عمومي ) 1380.(عيوضي ،محمد رحيم .2
  .وزارت كشور،معاونت امنيتي و انتظامي:تهران) ملي

  .پيام پويا:آسيب شناسي امنيت،تهران) 1383.(لرني ،منوچهر .3
وزارت كشور ،معاونت . 17و18مجله امنيت،شماره .مهاجرت،جرايم و آسيب هاي اجتماعي) 1379.(،رضا عليمحسني  .4

  .امنيتي و انتظامي
  .نشريه تحقيقات استراتژيك:معنا و اركان جامعه شناسي امنيت ،تهران)1381.(نصري ،غدير .5
  انتشارات دانشگاه تهران :راننظريه هاي ارتباطات،ترجمه ي عليرضا دهقان،ته)1381(سورين،ورنر و تانكار .6
  .نشر قدس:چالش هاي توسعه سياسي،تهران)1382.(قوام،عبدالعلي .7
  .11مطالعات ملي،سال سوم ،شماره :جهاني شدن ابعاد و رويكردها،تهران)1381.(مير محمدي ،داوود .8
  .نشر ثالث:هرانجهاني شدن تئوري هاي اجتماعي و فرهنگ جهاني،ترجمه ي كمال پوالدي،ت)1382.(رابرتسون،رونالد .9

  .نشر اطالعات:جامعه شناسي ارتباطات،تهران )1372(ساروخاني ،باقر .10
  .مركز بين المللي گفتگوي تمدن ها:جهاني شدن و فرهنگ،تهران )1381(تامليسون،جان .11
  .انتشارات وزارت امور خارجه:نظام جهاني ،اقتصاد،سياستو فرهنگ،تهران)1383(آكسفورد،باري .12
مجمع جهاني تقريب مذاهب :تهران)مجموعه مقاالت(اد سياسي جهاني شدن و جهان اسالمابع)1382(برزگر،ابراهيم .13

   .اسالمي
    فرهنگ و انديشة سياسي، :مباني انديشه سياسي اسالم، پژوهشگاه )1382( عميد زنجاني، عباسعلي .14
  ..مام، چاپ اولانتشارات ا :ساختار تشكيالتي و اجرائي، نشر ،نظام حكومت اسالمي . )1381(محمد علي،رازاني  .15
   .انتشارات سمت: ديدگاههاي نو در جغرافياي شهري، جلد اول، ، تهران )1374(شكويي، حسين .16
  .1381،بهار 1سال پنجم،شماره .فصلنامه مطالعات راهبردي.ساختارو تأويل امنيت ).1381(افتخاري،اصغر .17
مشهدو كشور،مجله فرهنگ اقتصادي مردم -تحليل مقايسه اي احساس امنيت اجتماعي).1384(عظيمي،مژگان .18

  .1384،تابستان12خراسان،سال پنجم،شماره
19. Hendisson,e.(1981).telivision,familyandsocialoriginsaandeffectsofadolescenttv,use.stok
olm:alquistandwiksel    
Tuchman,g.(1978).makingnews:a.studyintheconstructionofreality.newyork:Freepress  
20. Defleur,m,l.(1964).occuptionalrolesportrayedontelevisionpublicopinionquarterly28:57-
74.  
21. Wolf,k.m.andfiske,m(1948).whytheyreadcomicsinlazarfeld,p.f.andF.m.stanton,communi
cationresearchnewyork,harperandbrothers.  
22. Lane.jan-
erik(2006)Gloobalizationandpoliticts:promisesanddaugers,Ashgatepublishing.LTD .   
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