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چکيده:

شناسايى عوامل و عناصر تأمين امنيت اجتماعى و احساس ايمنى از پيششرطهاى اساسى
براي برنامهريزى به منظور ارتقاى سطح امنيت اجتماعى است و نقش زيادي در برنامهريزىهاى
راهبردى دولتها دارد.
در اين مقاله با تدوين مدلي تجربيمبني بر عوامل اقتصادي مؤثر بر امنيت اجتماعي و با
استفاده از يك مدل اقتصادسنجي و روش  OLSآثار عوامل مؤثر اقتصادي بر امنيت اجتماعي
در ايران در دوره زماني  1353تا  1388تحليل ميشود .از متغيرجرايم به عنوان شاخص نبود
امنيت اجتماعي استفاده شده است و عوامل اقتصادي عبارتاند از :شاخص فالكت (مجموع
دو شاخص تورم و بيكاري) ،رشد توليد ناخالص ملي و ضريب جيني و شاخص اعتماد كه آثار
آنها بر متغير وابسته تحقيق معنادار بوده است.
نتايج مدل تخميني نشان ميدهد شاخصهاي سهم اقتصاد ايران در توليد جهاني و رشد
درآمد سرانه بر ميزان جرايم اثر منفي و معنادار داشتهاند .آثار سه شاخص ضريب جيني،
شاخص فالكت (مجموع دو شاخص ميزان بيكاري و تورم) و شاخص اعتماد با يك وقفه نيز
مثبت و معنادار بوده است و با افزايش شكاف درآمدي (ضريب جيني) ،بيكاري و تورم و
كاهش اعتماد مردم در كشور ،ميزان جرايم افزايش مييابد و در نتيجه از امنيت اجتماعي
كاسته ميشود.
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انسان براي رسيدن به اهداف واالي انساني پس از برآوردن نيازهاي فيزيولوژيكي
كه اساس موجوديتش را تشكيل ميدهد ،نياز به امنيت و احساس امنيت دارد.
امروز گرچه بعد نظامي همچنان از جايگاهي مهم برخوردار است ،اما افزايش
جنبشهاي داخلي ،كاهش حاكميت ملي ،درخواست افزايش مصونيت فرد از
عملكرد دولت ،اعتراض به تفاوت فاحش فقير و غني ،و افزايش جرايم و نظاير
آن باعث شده است كه محققان و متفكران امنيت اجتماعي به ساختارهاي
اجتماعي كه بستر پرورش چنين قواعد و الگوهاي رفتاري هستند ،توجه كنند و
بعد اجتماعي امنيت را در كنار ابعاد ديگر آن مورد مالحظه قرار دهند .بيترديد،
هيچ عنصري براي پيشرفت ،توسعه و تكامل يك جامعه و همچنين شكوفايي
استعدادها مهمتر از عنصر امنيت و تأمين آرامش در جامعه نيست و توسعه
اجتماعي ،خالقيت و فعاليت ارزشمند بدون امنيت ،امكانپذير نخواهد بود .نياز
به امنيت ،پس از نيازهاي فيزيولوژيكي انسان ،يكي از ساختارهاي اساسي و
پايهاي تشكيلدهنده شخصيت فرد قلمداد ميشود .تا زماني كه فرد در زندگي
روزمره خود احساس امنيت نكند ،هيچ پيشرفتي در طول ساختار شخصيتي
خود مشاهده نخواهد كرد (نويدنيا.)23 :1385 ،
زماني به امنيت تنها از بعد نظامي نگريسته ميشد و هر كشوري پس از
تجهيز به تسليحات نظامي پيشرفته ،ادعاي برخورداري از امنيت ملي ميكرد.
امروز با اينكه بعد نظامي همچنان جايگاهي مهم دارد ،اما افزايش جنبشهاي
داخلي،كاهش حاكميت ملي ،درخواست افزايش مصونيت فرد از عملكرد دولت،
اعتراض به تفاوت فاحش فقير و غني ،افزايش جرايم و نظير آنها باعث شده است
كه محققان و متفكران امنيت اجتماعي به ساختارهاي اجتماعي كه بستر پرورش
چنين قواعد و الگوهاي رفتاري هستند توجه كنند و بعد اجتماعي امنيت را در
كنار ابعاد ديگر آن مورد مالحظه قرار دهند (كلهر .)1388 ،پرداختن به امنيت
اجتماعي در واقع به رسميت شناختن گروهها و جمعهاي اجتماعي است كه
افراد به علت تعلق و وابستگي به آنها خود را عضوي از آنها ميدانند و در قبال
يكديگر ،به دليل داشتن منافع مشترك و سرنوشت مشترك ،احساس مسئوليت
مقابل خطرها و آسيبها از خود واكنش نشان ميدهند.
ميكنند و در
ِ
هدف اصلي امنيت اجتماعي برقراري نظم در جامعه و جلوگيري از وقوع
انحرافات اجتماعي است .احساس امنيت اجتماعي برآمده از تعادل ميان

مجموعه متغيرهايي است كه جامعه را در فضاي اجتماعي مناسبي قرار ميدهد
كه مردمان احساس امنيت ميكنند و آرامش خيال دارند .ابعاد اين امنيت
ميتواند سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي ،قضايي و نظامي باشد.

رشد اقتصادي و توسعه در همه زمينهها كليد پاسخگويي به بسياري نيازهاي
شهروندان از جمله جوانان جوياي كار است (رشيدي .)1379 ،تنها جامعهاي
مولد ،داراي رشد اقتصادي و به دور از فقر ميتواند براي دفاع از خود و استقرار
امنيت در سطح اجتماعي و ملي آمادگي داشته باشد .به همين علت يكي از ابعاد
اصلي و انكارناپذير تأمين امنيت اجتماعي بشر در قالب نيازهايي محدود ميشود
كه زيربناي اصلي آنها اقتصاد است تا دغدغه احساسي افراد براي برقراري آرامش
و امنيت حل شود.
تحقيق حاضر در پى شناسايى عوامل اقتصادي تأثيرگذار بر احساس امنيت
اجتماعى است .عوامل مد نظر اين تحقيق پارهاي از عوامل مهم مربوط به
حوزههاى اقتصادي و اجتماعى زندگى افرادند .روش تحقيق توصيفيـ تحليلي
با استفاده از مدلهاي سنجي با دادههاي سري زماني در دوره 1388ـ 1353
در ايران است.
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بررسي علمي و كارشناسانه مسائل اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي كه جامعه
را با چالشهاي سياسي و امنيتي روبهرو ميكند ،نشان ميدهد كه كمتوجهي
به اولويتهاي واقعي بر پايه نيازهاي جامعه به صورت تطبيقي و رفتارها و
ديدگاههاي مقطعي و شخصي ،ناهنجاريهايي را به همراه خواهد داشت (تقوايي،
 .)1384بر همين اساس ،شناسايى عوامل و عناصر تأمين امنيت اجتماعى و
احساس ايمنى از پيششرطهاى اساسى براي برنامهريزى به منظور ارتقاى سطح
امنيت اجتماعى است و نقش زيادي در برنامهريزىهاى راهبردى دولتها دارد.

 .1مباني نظري تحقيق

امنيت به معناي اوليه و ساده عبارت است از :صيانت نفس از خطرهاي
احتمالي كه جان آدمي را تهديد ميكند .اگرچه اين واژه را بسيار مختلف و با در
نظر گرفتن ابعاد و شرايط گوناگون در جامعه تعريف كردهاند ،عنصر صيانت نفس
و حفظ جان را اختيار ميكند؛ در حالي كه «جان الك» حفظ اموال و دارايي
را اولويت ميبخشد (لئو اشتراوس .)62 :1373 ،در ميان تعريفهاي مختلف از
مفهوم امنيت وجوه مشتركي وجود دارد كه در اينجا به آنها اشاره ميشود:
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امنيت شرايطي است كه در چارچوب آن فرد در مقابل خطرها ،تهديدها و
زيانهاي ناشي از زندگي اجتماعي مورد حمايت جمع (جامعه) قرار ميگيرد.
امنيت از جمله مفاهيم پيچيده و در عين حال ،سهلي است كه شايد ارائه تعريفي
همهپسند از آن غيرممكن باشد .سهل بدان علت كه اين واژه قبل از تعريف به
وسيله همگان لمس و ادراك شده است و ممتنع هم از آن رو كه ارائه تعريفي
جامع و كامل از آن با توجه به شرايط موجود هر جامعه ،دشوار و در مواقعي
ناممكن است (يزداني.)1389 ،
امنيت نيازي بنيادين و پايدار است كه برآورده شدن ساير نيازهاي جمعي
نيز به وجود آن بستگي دارد .انسان به اقتضاي وجودش اجتماعي آفريده شده و
ناچار به ديگري و ديگران وابسته است .بشر در طول تاريخ حيات پر فراز و نشيب
خود در تأمين آرامش داخلي و آسايش اقتصادي و ايمني در برابر تهديدهاى
فراواني انديشيده و ابتكارها و خالقيتهاي تكامليافته خود را براي فراهم كردن
وسيلههاي گوناگون به منظور رسيدن به اين مقصود به كار گرفته است .تدوين
جمعي منتهي به ايجاد
چارچوبهاي مختلف انضباطي و وضع قوانين و مقررات
ِ
حكومت براي اداره جامعه از مهمترين ابزاري است كه براي تأمين نيازهاي
امنيتي به جامعه بشري معرفي شده است .مجموعهاين ابتكارها و خالقيتها در
نهايت به ايجاد و گسترش چتري حمايتي ميانجامد كه در سايه آن فرد و جامعه
به بقا و حيات خود تداوم ميبخشند و در نبود آن به وضعيتي ميرسند كه در
تعاريف ارائهشده توسط متفكرين اجتماعي به آن ( Anomieنوعي بيقانوني و
عدم تعادل در شرايط اجتماعي)گفته ميشود (.)Jones،1999
مفهوم امنيت چنان كه مرسوم است ،ارتباط بيشتري با دولت پيدا ميكند
تا با مردم به اين دليل كه در قرن هفدهم كه سيستم متداول دولتها ،با ظهور
امنيت بينالمللي آغاز شد ،با ارجاع به نيازها و تمايالت دولتها شناخته شد و
عمل كرد (نبوي .)1389 ،با اينكه در اين دوره دولت در وهله اول ابزاري براي
تأمين امنيت شهروندان خود قلمداد ميشد ،اما در واقع به ابزاري براي تأمين
امنيت سيستم دولتي تبديل شد .به اين ترتيب ،ثبات در مفاهيم تعيينكننده
امنيت كه در آن دولت به عنوان مفهومي محوري به كار ميرفت ،به عنوان مفهوم
كامل و متداول از امنيت و عملكرد دولتها بر جاي ماند (بيلگين.)210 :2003 ،
از اين نقطه آغازين،
فقدان امنيت براب ِر فقدان اقتدار دولت مطرح شد و
ِ
چنان كه در رويكرد سنتي به خصوص آثار هابز ديده ميشود ،دولت به عنوان
كانون امنيت و همچنين اقتدار و اجبار تلقي شد .از اين رو ،امنيت شهروندان به
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واسطه وجود دولت تضمين شد (كراوس .)1999 ،بدين ترتيب ،بخش عمدهاي
از ادبيات كالسيك درباره امنيت به اين مسئله ميپردازد كه امنيت به وسيله
دولتها ساخته ميشود (همان) .عوامل گوناگوني در ايجاد امنيت و احساس
امنيت دخالت دارند كه فقدان آنها برقرارى احساس امنيت را كند ميكند يا مانع
تحقق آن ميشود .ضرورت مطالعه و تحقيق در خصوص مسئلة مطرحشده نيز
از آنجا ناشى مىشود كه تهديدهاي داخلى بالفعل و بالقوه در كشورهاى كمتر
توسعهيافته اغلب امنيت اجتماعى اين جوامع را به خطر مى اندازند (خوشفر،
.)1387
در دوره هاي بعد ،رويكردهاي مدرن و آراي انتقادي اهميت حمايت از انسانها
يا محيط را يادآور شدند و بر مراجع امنيتي متعددي تأكيد كردند (بيلگين.)2003 ،
در واقع ،رويكردهاي انتقادي نخست ،تقدم عناصر نظامي و دولت را مورد انتقاد
قرار دادند (بيلگين .)1999 ،مطالعات انتقادي در حوزه امنيت به وسيله گسترش
و عمق بخشيدن به مفهوم امنيت و رد جايگاه برتر دولت به مثابه مرجع و عامل
و كارگزار امنيت ،نه تنها مسيري را كه در آن مرجع امنيت به صورت سنتي
تصور ميشد تغيير داد ،بلكه اهداف و ديدگاه مطالعات كالسيك امنيت را دگرگون
ساخت (بيلگين ،بوث و جونز .)1998 ،از سوي ديگر ،همانطور كه ايده امنيت ملي
از نگرش سنتي فاصله گرفت ،بعد ذهني امنيت نيز در كنار بعد عيني يا حتي
مهمتر از آن ،جلوه كرد .چنان كه اكنون برخي امنيت ملي را بدون احساس امنيت
كه برداشتي ذهني است ،بيمعنا ميدانند (نبوي.)1389 ،
يزيد سايق مفهوم امنيت را مركب از چند ارزش ملي ميداند و آنها را در
پاسداري از بقاي سياسي و سرزميني كشور ،تضمين بقاي ارگانيك (فيزيكي و
جمعي) مردم ،ايجاد شرايط الزم براي رفاه اقتصادي ،تأمين و حفظ هماهنگي
ميان اقوام و طوايف درون كشور معرفي ميكند (ربيعي.)1380 ،
امنيت اجتماعي
تحوالت نظري دانش «جامعهشناسي» در نيمقرن اخير همواره با ارائه تعاريفي
دانش واژة «امنيت اجتماعي» قرين بوده است .امنيت اجتماعي را به
جديد از
ِ
صورتهاي گوناگون تعريف كردهاند .به نظر عدهاي ،امنيت اجتماعي به وسيله
دولت و هيأت حاكمه و به نظر عدهاي ديگر با مشاركت مردم در جامعه تعيين و
اجرا ميشود (افشار .)1387 ،بنابراين ،تعريفي جامع از اصطالح امنيت اجتماعي
در دست نيست و درباره مفهوم دقيق و دامنه كاربرد آن اختالف نظر وجود دارد؛
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اما ديدگاههاي نوين به طور عمده مبتني بر مشاركت مردم هستند.
بحث امنيت اجتماعي به بعد داخلي امنيت و مسائلي برميگردد كه افراد
جامعه در حوزههاي متفاوت سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي ،حقوقي و قضايي با آنها
روبهرو هستند .اين مسائل در چارچوب بحث امنيت اجتماعي قابل بررسياند.
گاه ممكن است جايگاه امنيت فردي در مقابل امنيت جامعه مورد سؤال قرار
گيرد .امنيت فردي آرامش و آسايشي است كه فرد بدون در نظر گرفتن امكانات
جامعه و دولت براي خود فراهم ميكند ،اما امنيت اجتماعي عبارت است از
آرامش و آسودگي خاطري كه جامعه و نظام سياسي براي اعضاي خود فراهم
ميآورند (حسني فر.)2 :1383 ،
بهطور كلي ،امنيت اجتماعي يكي از پيشنيازهاي توسعه كشور است و بدون
شك با وضعيت فرهنگي جامعه ارتباطي تنگاتنگ دارد .پايبندي افراد و نهادهاي
جامعه به ارزشها و هنجارهاي پذيرفتهشده در فرهنگ نوعي مصونيت اجتماعي
ايجاد ميكند كه بالطبع موجب امنيت پايدار ميشود .هرچه امنيت فرهنگي و
اجتماعي در جامعه گسترش يابد ،پيشرفت در ساير ابعا ِد توسعه تسريع ميشود
و افراد جامعه به سمتي سوق پيدا ميكنند كه در سازندگي و درخشش جامعه
تأثير ميگذارند و از آسيبها و انحرافها مصون ميمانند (يزداني.)1389 ،
باري بوزان براي نخستينبار اصطالح امنيت اجتماعي را در كتاب مردم،
دولتها و هراس به كار برد (روي .)1996 ،امنيت اجتماعي از نظر بوزان ،به
حفظ ويژگيهايي اشاره دارد كه بر اساس آن ،افراد خود را به عنوان عضو يك
گروه اجتماعي قلمداد ميكنند ،يا به عبارتي ،با جنبههايي از زندگي فرد ارتباط
مييابد كه هويت گروهي او را شكل ميدهد (بوزان .)1998 ،بنابراين ،هر عامل
و پديدهاي كه باعث ايجاد اختالل در احساس تعلق و همبستگي اعضاي يك
گروه شود ،در واقع هويت آن گروه را به مخاطره مياندازد و تهديدي براي امنيت
اجتماعي آن قلمداد ميشود (بوزان.)2000 ،
در اين ديدگاه ،همبستگي افراد يك جامعه ،عالوه بر حفظ بقا ،نيازمند حمايت
و تقويت است كه در سايه برخورداري از امكانات تحقق مييابد .به ميزاني كه
افراد جامعه از امكانات مختلف آموزش ،بهداشت ،رفاه ،آزادي و ...بهرهمند شوند،
احساس خشنودي از تعلق به چنين جامعهاي دارند و دلبستگي ميان آنها تقويت
ميشود (نويدنيا )1385 ،و در نتيجه ،احساس امنيت آنها افزايش مييابد.
نكته ديگر اينكه بوزان و ويور امنيت را در دو بعد عيني و ذهني مطرح
ميكنند و اظهار ميدارند كه تهديدهاي امنيتي كه بهطور ذهني قابل تجربهاند

ج) ابعاد امنيت اجتماعي
امنيت را در ابعاد و زوايايي مختلف ميتوان بررسي و تحليل كرد .آنچه در
اينجا به آن توجه ميشود تقسيم آن به بعد عيني (امنيت واقعي) و بعد ذهني
(احساس امنيت) است.
ـ بعد عيني امنيت
اين بعد از امنيت به كميت جرايم ،آسيبها و ناهنجاريهاي اجتماعي در جامعه
ميپردازد كه تغييرات در ميزان آنها ،امنيت جامعه را تغيير ميدهد .بيترديد
تأثير امنيت بر بزهكاري از دلمشغوليهاي نظري و تجربي اهل نظر بوده و در
اين راستا كوششهايي هم انجام شده است .همه پژوهشهايي كه در حوزه
حاشيهنشيني و پتانسيلهاي آن براي بزهكاري انجام شده مؤيد اين ادعاست.
اما امنيت اجتماعي در اين تحقيق معنايي وسيع را دربرميگيرد .در واقع ،امنيت
اجتماعي به معناي فضايي است كه فرد در زمان حال و آينده تصوير روشن و
اميدواركنندهاي از زندگي خود و خانوادهاش و جامعه دارد .مهمترين شاخصهاي
اين بعد از امنيت عبارتاند از:
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(نبوي .)1389 ،بوزان نقطه آغاز امنيت را ذهني و مبتني بر تصميم بازيگران
معرفي ميكند .او بيان ميدارد كه مسئله امنيت در اجتماع شناخته ميشود،
زيرا بازيگران ميتوانند به آن رجوع و برخي پديدهها را به عنوان تهديد نگاه
كنند (ابراهيمي .)1386 ،به اين ترتيب ،نگاه تاريخي به پديدههاي اجتماعي و
تأكيد بر نقش هنجارها ،قواعد و فرهنگ نيز در اين ديدگاه مطرح ميشود ،زيرا
آنها معتقدند امنيت هميشه بر پايه ارجاع عيني نيست و ارتباط انساني و نقش
هنجارها در تأمين امنيت مهم و تأثیرگذار است (همان).
تالكوت پارسنز ،از جامعهشناسان معروف ،امنيت را از رويكردي جامعهشناختي
مورد تحليل قرار داده است .وي مسئله هابزي درباره امنيت را بنيان كار
تئوريسازي جامعهشناسي خود قرار داد .اما در حقيقت ،مسئله اساسي نظريه
تحليلي كنش پارسنز ،مسئلهنظم اجتماعي است (چلبي )14 :1375 ،كه گوياي
مفهوم امنيت نيز ميباشد .پارسنز جامعه را به خردهسيستمهايي تقسيم كرده
است كه هركدام كاركردي خاص دارد و ميزان توانمندي آنها در ايفاي كاركردها،
عامل دوام و بقاي جامعه است و بالعكس ،به ميزان كاستي در انجام كاركردها،
به انسجام و يگانگي (و در نتيجه امنيت) جامعه خدشه وارد ميسازد و خطر
فروپاشي و زوال آن را تهديد ميكند (نويدنيا.)1385 ،
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 .1ميزان آسيبهاي اجتماعي :منظور معضالتي است كه به كژكاركردي
نهادهاي مختلف اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي نظام اجتماعي برميگردند و از
سوي ديگر ،در قانون براي آنها مجازات تعيين نشده است.
كمي جرايم و بزهكاري در يك
 .2ميزان وقوع جرايم و بزهكاري :ميزان ّ
جامعه نشاندهنده ميزان امنيت عيني در آن جامعه است.
 .3ميزان آشفتگيهاي اجتماعي :آشفتگي اجتماعي يا آنومي اجتماعي به
مرحله بحراني آسيبها و جرايم اطالق ميشود كه در اين شرايط ميزان آسيبها
و جرايم از حدي طبيعي فراتر رفته و به مرحله بحراني رسيده است.
 .4توان و مهارت و قدرت عمل پليس در مقابله با جرايم و ناامني :به هر اندازه
كه نيروهاي پليس در سطح جامعه با تكيه بر سه اصل سرعت ،دقت و صحت
بتوانند قدرت عمل خود را در مقابله با جرايم و ناهنجاريها نشان دهند ،زمينه
براي گسترش ناامني كاسته ميشود و فرايند جرم در حيطه كنترلي پليس قرار
ميگيرد و در اين شرايط فضاي توسعه امنيت اجتماعي فراهم ميگردد.
 .5هماهنگي نهادها و سازمانهاي ذيربط در حوزه كنترل آسيبها و جرايم:
از آنجا كه آسيبها و به تبع آن جرايم در بستر كژكاركرديهاي سازمانهاي
مختلف يك نظام اجتماعي اعم از اقتصادي ،فرهنگي ،قضايي ،انتظامي و امنيتي
به وجود ميآيند و گسترش پيدا ميكنند ،ضرورت اين هماهنگي بيش از پيش
نمايان ميشود.
 .6از شاخصهاي مهم و مورد استفاده براي موضوع امنيت اميد به آينده
است كه خود محصول احساس امنيت از شرايط جامعه و احساس امنيت شرايط
خانوادگي است .اين شاخص در بررسي ارتباط امنيت و بزهكاري بسيار قابل
اعتناست.
ـ بعد ذهني (احساس امنيت)
احساس امنيت پديدهاي روانشناختيـ اجتماعي است كه ابعادي گوناگون دارد.
اين احساس ناشي از تجربههاي مستقيم و غيرمستقيم افراد از وضعيت محيط
پيراموني است و افراد مختلف به صورتهاي گوناگون آن را تجربه ميكنند.
منابع تأمينكننده احساس امنيت براي آحاد و گروههاي مختلف جامعه نيز
متفاوت از يكديگر است و اين منابع در سطوح مختلف اثرگذارند.
از آنچه تاكنون گفته شد ميتوان دريافت عمده مضاميني كه شهروندان به

 .2پايههاي اقتصادي امنيت اجتماعي در يك جامعه
كشتار ،ترور ،آدمربايى ،سرقت و غارت ،تهديد و ارعاب ،تهمت و توهين ،هتك
ت اجتماعي» هستند .به
حيثيت وترور شخصيت شيوههاى گوناگون نقض «امني 
طور كلي هر اقدامى كه آرامش و آسايش جسمى ،روحى و آزادىهاى مشروع
و طبيعى افراد را سلب كند نوعي اقدام ضد امنيتي است .تعريف خالصهتر
امنيت اجتماعي تأمين حداقل سالمت روحي ،رواني و جسماني افراد جامعه
است (كريمي.)1388 ،
بيكاري ،تورم ،اقتصادي نبودن برخی فعاليتهاي توليدي ،تصديگري
بيش از حد دولت ،مهاجرت از روستاها به شهر ،رشد حاشيهنشيني و افزايش
واسطهگري و فعاليتهاي غيرمولد و فقدان فرصتهاي شغلي به حد نياز همه و
همه از معضالت مطرح در كشور ما بوده است .علت بسياري از حوادث اجتماعي
كه در اطراف ما رخ ميدهد ،فقر و بيكاري و محروميت از رفاه اجتماعي است.
بيكاري و فقر در حالي امنيت اجتماعي را تهديد ميكند كه دامنه وسيعي از
قشر جوان ما را دربرگرفته كه در سايه آن ناهنجاري اجتماعي و شديدتر از آن
جرم به وقوع ميپيوندد؛ بنابراين ،براي افزايش سرانه امنيت و كاهش بزه و جرم
در جامعه قدم نخست برنامهريزي و استفاده مناسب از امكانات است.
نشريه كاراگاه متعلق به دفتر مركز تحقيقات كاربردي پليس آگاهي ناجا
نتيجه تحقيقي را با عنوان «رابطه مثبت افزايش هزينه زندگي با قتل عمد در
كشور» منتشر كرده كه محتواي آن بسيار قابل توجه و تأمل است .بر پايه نتايج
اين گزارش ،در استانهايي كه هزينه زندگي باالتر و ميزان مشاركت اقتصادي
پايينتر و جمعيت بيشتر است ،تعداد موارد قتل نيز افزايش مييابد .اين گزارش
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عنوان «احساس امنيت» مطرح ميكنند با امنيت اجتماعي مرتبط است .به
سخني ديگر ،تمام مؤلفههاي امنيت اجتماعي قابل سنجش از طريق مراجعه
به ذهنيت و آراي عمومي است .عالوه بر آن ،در ساير ابعاد امنيت مثل امنيت
سرزمين (دفاعي يا نظامي) هم برخي جهات با اخذ نظريات و سنجش احساسات
شهروندان قابل سنجش است.
وجود دو چهره متفاوت عيني و ذهني از امنيت سبب شده است ادبيات
ناهمگني حول اين مفهوم شكل گيرد كه برخي آن را عيني دانسته و صرفاً براي
داشتن امنيت ،تسليحات نظامي را الزم ميدانند و برخي ديگر آن را در توسعه
اقتصادي و انساني متوازن جامعه جستوجو ميكنند.
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تأثير هزينههاي زندگي از طريق شاخص قيمت مصرفكننده بر وقوع قتلهاي
عمد را مثبت و معنيدار ارزيابي كرده است ،زيرا با افزايش هزينههاي زندگي
تمايل به زورگيري و ارتكاب قتل عمد بين مجرمان بالقوه افزايش مييابد.
امنيت اجتماعي مسئله رفاه اقتصادي ،زندگي اجتماعي و تأمين اجتماعي
را دربرميگيرد ،به طوري كه تأمين اجتماعي به عنوان وجه ديگري از تأمين
امنيت برنامهريزي ميشود .منظور از تأمين اجتماعي پديد آوردن زمينههايي
است كه برطرفكننده نيازهاي مادي و معنوي افراد باشد (طالب.)1377 ،
در بررسي پايههاي اقتصادي امنيت اجتماعي بيثباتيهاي ناشي از در حال
توسعه بودن جوامع ،مفهوم دولت ضعيف ،عدم انسجام اجتماعي ،شكافهاي
طبقاتي و توزيع نامناسب امكانات ،رفاه اقتصادي و سطح زندگي مناسب و
اعتماد عمومي در رويكردهاي نوين مطالعات امنيت اجتماعي مورد توجه قرار
گرفتهاند (نيلي.)1389 ،
برخي نظريهپردازان امنيت را براساس برخي از اين متغيرها متفاوت تعريف
كردهاند .از نظر الرونس مارتين ،امنيت تضمين رفاه است .هافمن امنيت را
حمايت يك ملت از حمله فيزيكي ،و مصون و محفوظ داشتن فعاليتهاي
اقتصادي آن از جريانهاي ويرانكننده بيروني ميداند (ربيعي .)1380 ،عدهاي
هم مفهوم امنيت اجتماعي را با شاخصهاي امنيت اقتصادي مطرح كردهاند.
اين مفهوم تا حدود زيادي شيوههاي معيشتي زندگي مردم و ارتقاي آن را
مورد توجه قرار داده است .ماندل امنيت اقتصادي را ميزان حفظ و ارتقاي شيوه
زندگي مردم يك جامعه از طريق تأمين كاال و خدمات از مجراي عملكرد داخلي
و حضور در بازارهاي بينالمللي ميداند (ماندل.)1377 ،
با توجه به اين مطالب ،پايههاي اقتصادي امنيت اجتماعي در چهار سطح
بررسي ميشود:
الف) سطح زندگي مناسب و شايسته
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پروفسور جان كنت گالبريت ،استاد دانشگاه هاروارد و برنده جايزه نوبل در
اقتصاد ،ميگويد« :هيچ چيز و مطلقاً هيچ چيز در حد فقر و بيپولي آزادي انسان
را نفي نميكند ».فقر كشنده حق انتخاب (آزادي) از يك طرف و بياراده كردن
و كشاندن انسان به سوي پيروي از نيروهاي غريزي (حيواني) براي زنده ماندن
از طرف ديگر است (رشيدي.)1379 ،
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انسان به عنوان كاملترين و باشعورترين موجود زنده ،از همان آغاز درك
كرده كه سنجشتركيب امكانات فني ،و زمان و عوامل توليد در تأمين نيازهاي
مادي ،آرامش ذهني و احساس امنيت او نقش دارد .تمدن بشر محصول كار و
كوشش و برنامهريزي انسانها براي بهتر زيستن و دستيابيبه امنيت است.
در كشورهاي در حال گذر سطح عمومي زندگي اكثريت مردم بسيار پايين
است .اين ويژگي از نظر كمي و كيفي به شكل درآمدهاي پايين (فقر) ،مسكن
ناكافي،فقر بهداشتي،محدوديت يا فقدان آموزش و پرورش ،ميزان باالي مرگ
و مير كودكان ،پايين بودن اميد به زندگي در بدو تولد و ناچيز بودن بازدهي
نيروي كارنمود مييابد (فرجادي.)1377 ،
سطح زندگي مناسب و شايسته در يك جامعه را ميتوان با استفاده از
شاخصهاي درآمد سرانه و تغييرات سطح رفاه داخلي نسبت به سطح رفاه
خارجي سنجش كرد (نيلي .)1389 ،شاخص تغييرات سطح رفاه شهروندان
داخلي نسبت به جوامع ديگر با استفاده از مقايسه ميزان رشد اقتصادي كشور با
ميزان رشد اقتصاد جهاني به دست ميآيد.
رشد و توسعه اقتصادي ،باال رفتن درآمدها و بهبود سطح اشتغال و رفاه
حاصل مديريت صحيح امور اقتصادي و توجه به اصول علم اقتصاد است .توجه به
اصول علم اقتصاد مانند حداكثر كردن بازده ،صرفهجويي ،حداقل كردن هزينه،
حداقل كردن استفاده از عوامل توليد و توجه به نيروهاي حاكم بر بازار براي
اكثريت افراد جامعه فرصت كار و تالش و امكان اعتالي مادي و معنوي را فراهم
ميسازد .يك اقتصاد شكوفا ميتواند براي تك تك افراد خود سرمايهگذاري
كند .باال رفتن سطح بهداشت و درمان ،آموزش عمومي و آموزشهاي تخصصي،
افزايش طول عمر ،موفقيت در مسابقات ورزشي ،داشتن فرصت استراحت،
مسافرت و تفريح ،باال رفتن سطح زندگي و به طور كلي احساس امنيت و آرامش
همه در پرتو رشد و توسعه اقتصادي به دست ميآيد (رشيدي.)1379 ،
اگرچه رشد و توسعه اقتصادي به منزله از ميان رفتن مفاسد اجتماعي و
انحرافات روحي و اخالقي در جامعه نيست ،ولي جامعه ثروتمند قادر است
براي رفع كاستيها ،نابسامانيها و مفاسد اجتماعي سرمايهگذاري كند .ريشه
و خميرمايه هر گونه امنيت ،شكوفايي اقتصاد و افزايش توليد و سرمايهگذاري
است (تقوايي.)1384 ،
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ب) عدالت در توزيع امكانات زندگي
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يكي از تهديدهاي بزرگ امنيت اجتماعي در جوامع (به خصوص جوامع در
حال توسعه) معموالً از شيوه مناسبات اقتصادي و توزيع درآمد ناشي ميشود.
شكافهاي توزيع درآمدي متعدد بحرانزا (از جمله شكافهاي قومي ،جمعيتي
ِ
عدالت توزيع در اينگونه جوامع موجب توليد ناامني
فقدان
و طبقاتي) ناشي از
ِ
ميشود.
اشكال طبقاتي به نوبه خود عامل توليد پديدههاي بحراني و امنيتي در
عرصههاي سياسي ،اجتماعي و فرهنگي در اين جوامع ميشوند .توزيع درآمد
ناموزون معموالً جوامع در حالگذار را به شكل زير درميآورد (ربيعي:)1389 ،

شواهد نشان ميدهد اين شكافها هر يك به نوعي امنيت اجتماعي را به
مخاطره مياندازند .مطالعات اقتصادي در مورد ضريب جيني در اغلب اين
كشورها حاكي است كه شرايط اقتصادي امروز به نحوي است كه روز به روز بر
تعداد افراد حاشيهنشين و فقير جامعه افزوده ميشود (همان).
به طور كلي ميتوان عدالت در توزيع امكانات زندگي را با توجه به معيارهاي
زير بررسي كرد كه در اين مقاله با استفاده از ضريب جيني توزيع هزينه زندگي
قابل محاسبه است:
ـ دسترسي به فرصتهاي برابر در استفاده از منابع و امكانات؛
ـ دسترسي برابر به اطالعات اقتصادي؛
ـ دسترسي برابر به مناصب و موقعيتهاي اقتصادي؛
ـ امكان فرصتهاي برابر در فعاليتهاي اقتصادي؛
ـ توزيع عادالنه ثروت و درآمد.

ج) ثبات ،پايداري و آرامش

ثبات و پايداري اقتصاد و آرامش وضعيت اجتماعي را ميتوان با استفاده از دو
شاخص بيكاري و تورم نشان داد .در واقع ،تورم و بيكاري به نوعي نشاندهنده
فقدان ثبات و پايداري اقتصادي در جامعهاند.

براي نشان دادن شاخص اعتماد عمومي بين مردم از شاخص سهم غيرنقدي
تركيب نقدينگي در كشور استفاده ميشود كه به صورت زير محاسبه ميگردد:
1ـ ( =)L/Aسهم غيرنقدي تركيب نقدينگي
كه  Aميزان اسكناس و مسكوك نزد مردم و  Lميزان كل نقدينگي در جامعه
است.
 .3مدل تجربيو اقتصادسنجي تحقيق
ـ متغيرهاي اقتصادي امنيت اجتماعي

متغيروابسته تحقيق شاخص امنيت اجتماعي است كه با پراكسي شاخص ميزان
كل جرايم اتفاقافتاده در كشور نشان داده شده است .دادههاي اين شاخص از
دادگستري گرفته شده است .متغيرهاي مستقل تحقيق نيز درآمد سرانه ،ضريب
جيني ،ميزان بيكاري ،سهم غيرنقدي از كل نقدينگي ،سهم اقتصاد در توليد
جهاني (نسبت رشد اقتصاد ملي به رشد اقتصاد جهاني) و تورم است كه اين
دادهها نيز از سايت بانك مركزي و نرمافزار  WDI2010گرفته شدهاند .دوره
زماني دادههاي تحقيق  1352تا  1388است.
با توجه به ارتباط بين متغيرهاي كالن اقتصادي و شاخص امنيت اجتماعي،
مدل تجربيتحقيق به صورت زير است:
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مدلسنجي تحقيق نيز با استفاده از روش  OLSو نرمافزار  Eviewsتخمين
زده شده است.
)lnSS= F(lnf, lnGDP,lnGDPw,lnEt,lnGini
در ابتدا مانايي متغيرهاي تحقيق بررسي ميشود:
جدول1ـ نتايج بررسي مانايي متغيرهاي تحقيق توسط شاخص ديكي فولر
متغيرتحقيق

شاخص امنيت اجتماعي )(lnSS
سهم اقتصاد ايران در توليد جهاني )(lnGDPw
ضريب جيني )(lnGini
رشد درآمد سرانه)(lnGDP
نرخ فالكت )(lnf
شاخص اعتماد ()lnet
منبع :يافتههاي تحقيق

شاخص ديكي فولر تعميميافته

نوع مانايي

ـ 4. 983648
ـ 2. 922760
ـ 2. 996902
ـ 3. 420910

)I(1
)I(0
)I(0
)I(0

ـ 4. 847361
ـ 7. 136084

)I(1
)I(1

نتايج شاخص ديكي فولر نشان ميدهد كه متغيرهاي رشد درآمد سرانه
سهم ايران از اقتصاد جهاني و ضريب جيني در سطح مانا هستند و شاخصهاي
فالكت (مجموع دو شاخص ميزان بيكاري و ميزان تورم) ،اعتماد و شاخص
امنيت اجتماعي با يك وقفه مانا شدهاند .در ادامه نتايج مدل  OLSبا نرمافزار
Eviewsبه قرار زير است:
138

جدول2ـ ضرايب مدل OLS
متغيرها

ـ 3/ 739979

0/ 237831

ـ 15/ 72536

0/ 0000

لگاريتم ضريب جيني

7/ 026513

1/ 541011

4/ 559679

0/ 0001

لگاريتم رشد درآمد سرانه

ـ 61/ 96998

16/ 13273

ـ 3/ 841258

0/ 0006

5/ 841757

1/ 138993

5/ 128877

0/ 0000

0/ 150231

0/ 045012

3/ 337598

0/ 0022

لگاريتم سهم اقتصاد

ايران در توليد جهاني

لگاريتم شاخص اعتماد با
يك وقفه

لگاريتم شاخص فالكت با
يك وقفه

Rـ squared

0/713854

منبع :يافتههاي تحقيق

Durbinـ

Watson 2/ 110887
stat

متغير وابسته در اين تخمين ميزان جرايم صورتگرفته در كشور است كه
به عنوان شاخص فقدان امنيت اجتماعي مطرح است .نتايج مدل تخميني نشان
ميدهد كه اثر تمام متغيرهاي مدل معنادارند .شاخصهاي سهم اقتصاد ايران
در توليد جهاني و رشد درآمد سرانه بر ميزان جرايم اثر منفي و معنادار داشتهاند
و با افزايش رشد درآمد سرانه و سهم ايران از اقتصاد جهاني ،ميزان جرايم
كاهش و امنيت اجتماعي افزايش يافته است .آثار سه شاخص ضريب جيني،
شاخص فالكت (مجموع دو شاخص ميزان بيكاري و تورم) با يك وقفه و شاخص
اعتماد نيز مثبت و معنادار بوده است؛ بدين معنا كه با افزايش شكاف درآمدي
(ضريب جيني) ،بيكاري و تورم (فالكت) و نقدينگي در دست مردم در كشور،
ميزان جرايم افزايش و در نتيجه امنيت اجتماعي كاهش مييابد R2 .مدل
نيز برابر  71درصد بوده كه در مدلهاي علوم اجتماعي داراي قدرت برازندگي
و توضيح دهندگي خوب مدل است و نشان ميدهد كه عوامل اقتصادي در
ايران  71درصد تغييرات امنيت اجتماعي را توضيح ميدهد .شاخص  dدوربين
واتسون نيز برابر  2/1است كه حاكي از فقدان خودهمبستگي در مدلسنجي و
نشاندهنده نبود اريب و انحراف در نتايج تخمين است.
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انحراف استاندارد

آماره t

احتمال معناداري
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نتيجهگيري و پيشنهادها
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بىترديد در ايجاد امنيت و احساس امنيت عوامل گوناگونى دخالت دارند كه
فقدان آنها برقرارى احساس امنيت را كند ميكند يا مانع از تحقق آن ميشود.
ضرورت مطالعه و تحقيق در خصوص مسئلة مطرحشده نيز از آنجا ناشى مى شود
كه تهديدهاي داخلى بالفعل و بالقوه در كشور اغلب امنيت اجتماعى اين جوامع
را به خطر مى اندازند .بر همين اساس ،شناسايى عوامل و عناصر تأمين امنيت
اجتماعى و احساس ايمنى از پيششرطهاى اساسى براي برنامهريزى به منظور
ارتقاى سطح امنيت اجتماعى به شمار ميرود و نقش بااليى در برنامهريزىهاى
راهبردى دولتها دارد.
نتايج مدلسنجي استفادهشده در تحقيق حاكي از معنادار بودن بسياري
از عوامل اقتصادي بر امنيت اجتماعي در جامعه است .سطح زندگي مناسب و
شايسته كه با دو شاخص سهم اقتصاد ايران در توليد جهاني و درآمد سرانه ايران
در نظر گرفته شده بود ،اثري كام ً
ال معنادار و مثبت بر امنيت اجتماعي داشت
كه تأييدكننده مطالب تئوريك بحثشده در مقاله است .ثبات ،پايداري و آرامش
كه با دو شاخص بيكاري و تورم نشان داده شده بود ،اثري منفي و معنادار بر
امنيت اجتماعي در كشورمان داشته است .اين مطالعه تأييدكننده بسياري از
مطالعات پيشين است كه مهمترين عامل ناامني اجتماعي را بيكاري ميدانستند.
عدالت در توزيع امكانات زندگي نيز كه با شاخص ضريب جيني نشان داده شده،
حاكي از اثر منفي شكاف درآمدي و به نوعي تضاد طبقاتي بر امنيت اجتماعي و
افزايش ميزان جرايم در كشور است .اسالنر ( )2000با استناد به شواهد تجربي
به اين نكته اشاره ميكند كه در شرايط نابرابري اجتماعي و اقتصادي ،ريسك
اعتماد افزايش مييابد .به عقيده وي ،نابرابري موجب خشم و نفرت از برون گروه
و در كل باعث احساس بيگانهترسي ميشود كه خالف اعتماد اخالقي و مخرب
امنيت ملي است .در واقع ،اسالنر ريشه هاي زوال اعتماد و سرمايه اجتماعي
را در كاهش خوشبيني و افزايش نابرابري اقتصادي جستوجو ميكند .در همه
تمدنها و در همه اعصار تاريخ ،نابرابري به نحوي فعال در زندگي اجتماعي حضور
داشته است و بايد گفت بقاي تمدن و زندگي اجتماعي به وجود همين نابرابري،
يعني ناخوشايند و غيرانساني ترين پديده زندگي اجتماعي وابسته است .نابرابري
كه خود محصول نظام توزيع قدرت در جامعه است ،فقر فزاينده را به همراه دارد
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كه منشأ بيشترين انحرافات و نابسامانيهاي اجتماعي است.
اگر گروههاي اجتماعي و اقتصادي به اين جمع بندي برسند كه امكان
بازسازي نيازهاي اقتصادي آنان در كوتاهمدت وجود ندارد ،نسبت به وضعيت
خود و همچنين «آينده اقتصادي» خويش احساس نگراني ميكنند .در اين
شرايط ميتوان فضايي را مورد مالحظه قرار داد كه بر اساس آن هيچگونه اميدي
به بهبود شرايط اقتصادي وجود نداشته باشد .در اين وضعيت ،اميد اجتماعي
براي «ايفاي نقشهاي هنجاري» به حداقل ميرسد .بنابراين ،سياستهاي
محروميتزدايي را ميتوان نشانهاي از بهبود شرايط و بازسازي فضاي اقتصادي
جامعه دانست .به طور كلي ،تجربه ثابت كرده است اگر دورانهاي ركود و تورم
طوالني شوند ،امكان تبديل اعتراضات به چالشهاي اجتماعي و امنيتي وجود
دارد .رفتار تهاجمي در حوزههاي اقتصادي باقي نميمانند ،بلكه زمينه ظهور و
انعكاس آن در ساير حوزه هاي اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي و امنيتي فراهم
ميشود .نظامهاي سياسي نيز سعي مي كنند براي كسب مشروعيت سياسي
خود كه تحت تأثير مفهوم امنيت اجتماعي و ملي قرار ميگيرد به رفع نابرابري
هاي اقتصادي و پيامدهاي آن بر جامعه بپردازند.
ناكارامدي دولتها در تأمين نيازمنديهاي اقتصادي جامعه و در نتيجه،
كاهش سرمايه و اعتماد عمومي ،نگرانيهايي امنيتي براي نظامهاي سياسي به
بار ميآورد .اين امر عالوه بر تضعيف مشروعيت نظامها ،منشأ بسياري از عواقب
اجتماعي و فرهنگي است .نابرابري اقتصادي همچنين باعث تزلزل در مفاهيم
هنجاري و ارزش هاي مورد قبول جامعه ميشود كه براي امنيت اجتماعي و
ملي مخاطرهآميز است .لذا استفاده از سياستهاي پولي و مالي و همچنين
سياستهاي بازتوزيع درآمدي براي كاهش شكاف طبقاتي و درآمدي و افزايش
رشد اقتصادي و درآمد سرانه الزم به نظر ميرسد.
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ـ ابراهيمي ،نبياهلل (« ،)1386تأملي بر مباني و فرهنگ كپنهاك» ،فصلنامه سياست
خارجي ،س  ،21ش .2
ـ اشتراوس ،لئو ( ،)1373فلسفه سياسي چيست؟ ،ترجمه فرهنگ رجايي ،تهران:
شركت انتشارات علمي و فرهنگي.
ـ افشار ،اسداهلل (« ،)1387انسان ،امنيت اجتماع» ،به نقل از:
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ـ بشيريه ،حسين ( ،)1373جامعهشناسي سياسي ،تهران :نشر ني.
ـ تقوايي ،مسعود و سيروس قنبري (« ،)1384عدالت ،اشتغال و امنيت اجتماعي»،
اطالعات سياسيـ اقتصادي ،شمارههاي 232ـ .231
ـ تودارو ،مايكل ( ،)1377توسعه اقتصادي در جهان سوم،ترجمه غالمعلي فرجادي،
چاپ ششم ،مؤسسه عالي پژوهش در برنامهريزي.
ـ چلبي ،مسعود ( ،)1375جامعهشناسي نظم؛ تشريح و تحليل نظري نظم اجتماعي،
تهران :نشر ني.
ـ حسني فر ،عبدالرحمن (« ،)1383دولت و امنيت اجتماعي در قانون اساسي جمهوري
. :www. isu. ac. ir
اسالمي ايران» ،به نقل از
ـ خوشفر ،غالمرضا (« ،)1387بررسى مشاركت مردم در ايجاد ،حفظ و گسترش
امنيت اجتماعى مراكز شهرستانهاى استان مازندران» ،مازندران :دبيرخانة شوراى
تأمين استان مازندران.
ـ ربيعي ،علي ( ،)1380جامعهشناسي تحوالت ارزشي :نگاهي به رفتارشناسي رأي،
تهران :فرهنگ و انديشه.
ـ ربيعي ،علي (« ،)1389شكاف درآمدي ،دغدغه امنيتي كشورهاي در حالگذار؛ مطالعه
موردي ايران» ،فصلنامه راهبرد ،س  ،19ش .57
ـ رشيدي ،ركنالدين ( ،)1387امنيت اجتماعي با شاخص سرمايه اجتماعي.
ـ رشيدي ،علي (« ،)1379نقش تحوالت اقتصادي بر متغيرهاي فرهنگي ،اجتماعي و
سياسي» ،اطالعات سياسيـ اقتصادي ،شمارههاي  181و .182
ـ سايق ،يزيد ( ،)1377امنيت در كشورهاي در حال توسعه :رويارويي با سده بيست
و يكم،ترجمه عليرضا طيب و مصطفي ايماني ،تهران :انتشارات علمي و فرهنگي.
ـ طالب ،مهدي ( ،)1381تأمين اجتماعي ،مشهد :آستان قدس رضوي ،دانشگاه امام
رضا(ع).
ـ عميد ،حسن ( ،)1379فرهنگ فارسي ،تهران :انتشارات امير كبير ،چاپ نوزدهم.
ـ كلهر ،سينا ( ،)1388راهبردهاي امنيت اجتماعي ،باشگاه انديشه.
ـ ماندل ،رابرت ( ،)1379چهره متغيرامنيت ملي،ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبردي،
تهران :انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي.
ـ نبوي ،سيد عبدالحسين و علي حسين حسينزاده ،و سيده هاجر حسيني (،)1389

 بهروز صادقی عمروآبادی/نجفعلی شهبازی/بررسي عوامل اقتصادي مؤثر بر امنيت اجتماعي

 فصلنامه،»«بررسي عوامل اجتماعي و اقتصادي مؤثر بر احساس امنيت اجتماعي
.40  ش،21  س،جامعهشناسي كاربردي
 فصلنامه مطالعات،» «گفتماني پيرامون امنيت اجتماعي،)1385  و1384(  م،ـ نويدنيا
.85  و بهار84  زمستان،5  و4  شمارههاي،2  س،امنيت اجتماعي
 گروه،48 ـ84  شاخصههاي اقتصادي امنيت اجتماعي از سال،)1389(  مسعود،ـ نيلي
. پژوهشگاه علوم انساني و معارف اسالمي،امنيت و جامعه
 «امنيت اجتماعي و تأثير آن بر امنيت ملي،)1389(  عنايتاهلل و زهرا صادقي،ـ يزداني
.40 و39  شمارههاي، ماهنامه مهندسي فرهنگي،»ايران
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