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تاریخ پذیرش1122/07/17 :

چکیده
هدف و زمینه :بقران حادثهای است که بهطوه ناگهانی هخ میدهد م ااگوی زنمدگی افمراد جامتمه ها
مختل م جان انسانها ها به خلر میاندازد م صدماو متتددی ده سلح اقتصادی ،اجتااعی م همانی به بماه
میآمهد که برای برطرف ناودن آن نقاز به اقداماو اضلراهی میباشد .هدف این حقیقق ،شناسمایی شمقوع
میرمس کرمنا م نیش پلقس دهزمقنۀ مقزان احساس امنقت اجتااعی است.
روششناسی :همش حرکقبی کقفی _کای (مردمنگاهی حاهیخی – پقاایش) هدف از همش مردمنگماهی
حاهیخی ،حارکز بر داد ها م اسناد حاهیخی برای برهسی پدید ها م همیمدادهای حماهیخی اسمت م همدف از
همش پقاایش است .جهت جاعآمهی داد های کقفی از اسناد م مداهز؛ م برای جاعآمهی داد های کامی
از پرسشنامه ساختیافتهی احساس امنقت اجتااعی استفاد ناود است.
نتایج :دهماقع ملااته حاهیخیهی بقااهیهای ماگقرداه دهگذشته نشاندهند کشتاههای گسمترد ای کمه
دستامهد ناکاهآمدی حکام مقت م حتلل زیردستان آنها بود است م پقامد آن هکود بازاه ،حتلقلی حجاهو م
حضتقف اقتداه ملی ایران آن زمان شد است .نتایج حقیقق بقان گر این است که به مردم احساس امنقمت م
آهامش بدهند .میداه ضریب هگرسقونی استانداهد شد بمقن عالکمرد پلمقس م احسماس امنقمت اجتاماعی
( )1/299است که این مقزان از دیگر متغقرها بقشتر است م مقزان ضریب هابستگی کندال برابمر بما 1/639
میباشد م با حوجه به ( )P.value=1/111<1/19مقمزان هابسمتگی بمقن عالکمرد پلمقس م احسماس امنقمت
اجتااعی مثبت م ده حد باال است.
واژگان کلیدی :احسا

امنیت اجتماعی ،رضایت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی.

 -1دکتری جامعه شناسی ،استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد زرند ،عضو پژوهشگران دفتر تحقیقات کاربردی فاا اساتان کرماان،
(نویسنده مسئول)f.soltanpoor@yahoo.com -81111321780 ،
 -2دکتری فقه و علوم اسالمی ،استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد زرند81111113173 ،
 -1دانشجوی دکتری کامپیوتر ،مدرس مدعو دانشگاه صنعتی شریف10000003040 ،

 /51فصلنامه دانش انتظامی کرمان ،سال  /00شماره  30بهار 0311

مقدمه و بیان مسئله
از همزی که آدمی دهصدد افزایش احساس امنقمت م دفمع شمر م دهد از خمود برآممد،
حاهیخ طب شرمع شد م احتااال فردی که حوانسته دهد ها از خود م یما دیگمری دفمع کنمد،
احساس امنقت ها ده بشر ایجاد کرد است .امنقمت اجتاماعی یکمی از مؤافمههای سمرمایه
اجتااعی که مفهومی جامتهشمناختی اسمت ،سمرمایه اجتاماعی ،داهای دم مؤافمهی دیگمر،
مشاهکت اجتااعی م اعتااد اجتااعی میباشد م به اهحبماط دهمن م ممابقن گرمهمی اشماه
داهد م بهنوعی عالج هاهی مشکالو جامته مدهن حلیمی شمد اسمت (پموهحس.)9558 ،9
ایرانقان باستان هرچند بقااهی م دهمان ها امری مامهاءاالبقته حلیی میکردند ،حمالش بمرای
دستقابی به حندهستی ها اقدامی دینی م پرهقز کاهانمه ممیپنداشمتند ،حوصمقهها م آموز همای
دینی ایرانقان دهباه بقااهیها م چگونگی نگرش م میابله با آنها نقز مبتنی بر حجربقماو م
آموختههای آنها بود است .ده آیقن مزدیسنا نقااودن عناصر اهبته آحش ،آب ،هوا م خماز
میدس بود است؛ بهطوهیکه نقمااودن آنهما بمه خمون م کثافماو (حاصمل از بقااهیهما)
حکای مذهبی بود م هعایت نکردن آن عالم بر اینکه آدمی ها ناپاز میساخت ،امنقمت ها
به خلر میانداخت م مجازاحی مخقم ده پمی داشمته اسمت .هاینمقن ده کتابهمای دینمی
مزدیسنا آمد که اثر الشه دفن شد حا پنجا سال ده زمقن باقی میماند .ازآنیه گفته شد ،به
نظر میهسد ایرانقان قدیم به عاملی ناشناخته م مرگزا که سبب برمز بقااهی م فساد الشمه
میشود ،اعتیاد داشتهاند م به حجربه متلوم شد اثر عفونت ماکن است حتی حا پنجا سمال
باقی بااند که به حتبقر امرمز میحوان آن ها ناشی از اسپوهباکتریها دانست ،یا دهجایی دیگمر
از اهوهامزدا سؤال میشود که مرگآمهحرین کرداه مردمان کدام اسمت؛ ده پاسمخ میگویمد
کسی که موی خویش ها شانه زند م یا بتراشد یا ناخنهای خود ها بگقمرد ،مموی م نماخن
- Portes
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جداشد از حن خود ها د ها قدم از آبمآحش م برسم دمهحر نبرد؛ زیرا آنها هایون الشمه
مرداه باعث انتشاه آاودگی میشوند که این موضموع ها میحموان بمه سمرایت بقااهیهمایی
هایون کیلی ناشی از قاهرها م یا مقکرمبهای زیر ناخن نسبت داد که منبع بسمقاهی از
باکتریهای بقااهیزا است .ده عصر هخامنشقان م اشکانقان متتیمد بودنمد کمه آب ها بایمد
جوشاند حا سبب از مقان هفتن بقااهیها شود م هاینقن متتیمد بودنمد اگمر آب ها قمدهی
سرد م یا گرم کنند گواها میشود م یا چنانیه آن ها ده ظمرف مفمر م یما نیمر ای بریزنمد
ساقت آن از بقن میهمد .علقرغم ناآگاهی از مجود مقکرماهگانقسممها ده آب ،ایمن حجربمه
نشان میدهد که ایرانقان ده اعصاه گذشته به مجود اجرامی ناشمناخته کمه میحوانمد باعمث
سمماقت آب شممود ،آگمماهی داشممتهاند م یمما سممرد م گممرم کممردن آب ممما ها بممه یمماد همش
پاستوهیزاسقون برای زدمدن باکتریهای بقااهیها از مواد ابنی میاندازد م یا هاانطوه کمه
مقدانقم فلزاو سنگقن نظقر مفر کمه آاقماژی از ممس م قلمع اسمت م یما نیمر  ،از عناصمر
شقاقایی ضدمقکرمبی است که امرمز برای از بقن بردن مقکرمبهما مصماهف فرامانمی ده
بهداشت م ضدعفونیکنند ها داهد.
اهیک فرم با احکا به مباحث همانشناسی بااقنی م همانکامی اجتااعی متتیمد اسمت کمه
شرط بیای هر موجود زند ای ،بهمیژ انسان ،داشتن احساس امنقت است ،کمه ده صموهو
فیدان آن یا فرد خواهد مرد ،یا دچاه بقااهیهمای همانمی شمد م یما اقمدام بمه خودکشمی
خواهد کرد (حنهایی ،)347 :9379 ،دهماقع اید اصلی این است که اهحباطماو م شمبکههای
اجتااعی داهای اهزش هستند م میحوانند بر بهمر مهی افمراد م گرم هما حأثقرگمذاه باشمند.
حالشهای آغازین برای حتریف سرمایه اجتااعی بر مقزان استفاد از آن بمهعنوان منبتمی ده
اختقاه نفع عاومی یا افراد حأکقد داشتند؛ سرمایه اجتااعی میحواند ابمزاهی اهزشماند بمرای
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بسقاهی از ناهساییهای اجتااعی باشد( .پوحنام .)9554 ،9دهیکی از اماقن مواهد اسمتفاد از
عباهو امنقت اجتااعی هانقفان به موضوع هابسمتگی اجتاماعی م سمرمایهگذاهی فمرد ده
جامته پرداخته( .هانقفان .)9596 ،2هابرو پوحنمام امنقمت اجتاماعی ها بمهعنوان حواقدکننمد
مشاهکت مدنی م متقاهی کلی برای سالمت اجتااعی مترفی میکند (ااساندهینی.)2112 ،3
ایجاد مفاق نشانه مستیقم سرمایه اجتااعی است .مفاق به متنی منافع مشمترز م حوافمق ده
جهت حشویق فتااقت جاتی است (عاهفی .)2113 ،4هجوع به خویشتن خمویش م کشمف
حواناییهای طبقتی خمود ،مثمل خمردمهزی ،حصویرسمازی ،عشمقمهزی م بمامه بمه اینکمه
میحواند با احکا به حواناییها م احخاذ سوگقریهای باهمهانه به امنقتمی صمادق دسمتیافته م
اهحباطی مبتنی بر شناخت ،احترام متیابل ،احسماس مسمئواقت ده قبمال دیگمران م دقمت م
مراقبت ده حال هانوع ،عناصری کمه حشمکقلدهند ماقتقمت سمالمت م عشمق بمه شمااه
میآیند ،برقراه سازند .گذاه از چنقن فرا گردی از مهمحرین شرای حشکقل سوگقری بماهمه
م پاسخی دهست برای کسب امنقت اجتااعی به شااه میآید( .حنهایی)348 :9379،
احساس امنقمت اجتاماعی ده زممان شمقوع بقااهیهمای ماگقمرداه بمه مشمکل جمدی
برمیخموهد ،حمماهیخ طبقتممی بقااهیهمای ماگقممرداه بهسممادگی قابملحتریف اسممت ،ملااتممه
حاهیخیه بقااهیهای عفونی هایون مبما ،سمل ،جمذام م طماعون نشمان میدهمد چگونمه
ناکاهآمدی حکام مقت ،حتلل زیردستان آنها م جهل عاومی باعث کشمتاههای گسمترد ای
شد است ،کشتاههایی که حتی باعث هکود بازاه ،حتلقلی حجاهو م حضمتقف اقتمداه ملمی
ایران بود است ،مقیق قصد داهد احساس امنقت اجتااعی ها از بدم شقوع میرمس کرمنما
موهدملااته قراه دهد ،ازآنجاکه ده جامتهی ایران ده دهههای  21م  31مواجه با مشمکالو
1
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حلخی هاجع به بقااهیهای ماگقرداهمردم ایران بمود اسمت؛ امذا ده حمال حاضمر بمه نظمر
میهسد با مشکالو عدید ای هاجمع بمه شمقوع میمرمس کرمنما م عمدم احسماس امنقمت
اجتااعی مواجه باشند که آیند ای پر از بقم انتظاه میهمد اذا مقیق دهصدد است؛ ها حلمی
جهت کاهش ناهنجاهیهای پقش هم کنکاش کرد که بتواند احساس امنقت اجتااعی ها ده
مردم افزایش دهد .مقیق قصد داهد به دم سؤال اساسمی ذیمل پاسمخ دهمد -9:چگونمه ده
ایران ده طول حاهیخ با بقااهیهای ماگقرداه برخوهد شد است؟ -2آیا بقن عالکمرد پلمقس
م احساس امنقت اجتااعی هابله مجود داهد؟
ده پژمهش فوق که احساس امنقت مردم ها ده بدم مهمد میمرمس ناخوانمد کرمنما ده
ما های اسفند ،فرمهدین ،اهدیبهشت م خمرداد  9358 -9355ده شمهر کرممان موهدملااتمه
قراه داد است م ستی بر آن داهد کمه بمه مهمحمرین همدف پمژمهش کمه شناسمایی مقمزان
احساس امنقت اجتااعی از زمان شقوع میرمس کرمنا است برسمد م ده ایمن هاسمتا نیمش
پلقس ها موهدبرهسی قراه دهد.
پیشینه و مبانی نظری
تاریخچه بیماریهای واگیردار :شقوع بقااهی مبا ده سال  9865مقالدی ده اصمفهان م
سپس ده شقراز آغاز شد که سفاهو انگلقس ده حهران ،دمات ایران ها ماداه به اقمداماحی ده
جهت هاکاهی با پزشکان کنسواگری انگلقس کرد ،مذاکراحی با میاماو کشوههای همسمقه،
حرکقه م منلیهی خلقجفاهس ده این زمقنه انجام داد ،اما به داقل کابودهای ماای ایران نتایج
چندانی ده پی نداشت م کشتههای زیادی ده پمی داشمت ،ده سمال  9876ممقالدی شمقوع
دیفتری ده حهران حوجه میاماو ها به این امر جلب کرد که ایران کامال ده برابر بقااهیهمای
ماگقرداه بیدفاع است .حصاقم گرفته شد مجلس حفظااصقه حشکقل شود ،این مجلمس بمه
هیاست اعتاادااسللنه ،هاجع به سقستم قرنلقنه ،ده مرزها صقبت شد ،که حصماقم قماطتی
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ده این خصوص گرفته نشد( .سمقریل ااگمود .)968 :9396،ده سمال  9877ممقالدی زممان
شقوع طاعون ده ایران مأموهی از سوی انگلقس به ایران فرستاد شد ،می پس از حقیقیاو
الزم مکتوب کرد که امکاناو ایران برای میابله بما ایمن بقاماهی انمدز اسمت ،بما افمزایش
اهاقت همزافزمن خلقجفاهس ده حجاهو دهیایی ،سفقر امپراحوه احریش ده نامهای به حماهیخ
 27ژمئن  9877با عنوان اینکه دمات ایران از حفمظ منلیمهی خلقجفماهس م جلموگقری از
بقااهیهممای ماگقممرداه نمماحوان اسممت ،پقشممنهاد کممرد یممک شمموهای بقناااللممی زیممر نظممر
حکومتهای خاهجی بر قرنلقنهی بناده جنوب نظاهو کند ،دهصوهحیکه هئقس این شموها
یک ایرانی باشد ،ایران قبول کرد دهصوهحیکه ازنظر اموه ماای مصون باشد ،امما بمازهم بمه
علت ناحوانیهای ماای این قاعد هم مسکوو ماند ،ایمن ده صموهحی بمود کمه طماعون ده
جنوب کشوه کشتاه دستهجاتی میکمرد ،اابتمه دماتهمای همس م انگلمقس ده گسمترش
بقااهیها ده ایران از طریق آبهای آزاد خلقجفاهس نیمش مهامی داشمتند( .اسمناد مزاهو
خاهجه .)91 :9877،ده پائقز  9856مقالدی گسترش طاعون ده بابئمی م کراچمی بمه ایمران
هسقد ،ده  24اکتبر نوزد هجب . 9394ق بنا بمر دهخواسمت انگلمقس ،صمدهاعظم ایمران
بهفرمان مظفراادین شا حفمظااصمقه خلقجفماهس ها بمه انگلمقس سمپرد م هزینمه هامهی
خدماو ها ایران متیبل شد (حاحای .)8 -5 :9389 ،نقاهی دمم سال  9596ممقالدی ده اثمر
جنگ مردم با کابود مواد غذایی م گرانی همبرم شدند؛ این کابود ده پمائقز  9597ممقالدی
به ققلی انجامقد م به دنبال آن ققلمی بمزهگ سمااهای  9597م حما  9595م همی داد کمه
هارا با بقااهیهای ماگقری چون مبا ،طاعون ،حقفوئقد م حقفوس که ده نیاط مختلف ایران
گسترشیافته بود ،حتداد زیادی جاتقت کشموه ها بمه کمام ممرگ بمرد (مجمد.)22 :9386،
بقااهی مبا ده سال . 9334ق حاام نواحی شااای ها آاود کرد بود ،این بقااهی به قمزمین
م حهممران هسممقد م دماممت مجبمموه شممد ده کممرج قرنلقنممه برقممراه کنممد (اسممناد مزاهو
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خاهجه :9333،سند  .)9 -991بهاینحرحقب ده شاال مبا م ده جنوب طاعون کشتاه میکمرد
م این ده حاای بود که دماتهای انگلقس م همس بیحفامو به قوانقن قرنلقنه ،ده گسترش
این بقااهیها نیش مهای داشتند ،ده طول جنگ ،دمات انگلقس با مقدمد کمردن حجماهو
خلقجفاهس م حوقف کشتی مظفمری ده بنمده کراچمی م سمپس آذهبایجمان ده سمال 9334
.ق 9596،مقالدی که بازمهای اجرایی اداه گارز دمات ایران ده خلقجفماهس بودنمد ،از
یکسو باعث کاهش دهآمد گارز کشموه شمد ،چمون دهآممد قرنلقنمه بنمدهها جنموب از
گارز حأمقن مقش ،کاهش این دهآمد حأثقر مستیقم بر قرنلقنهی جنوب گذاشت م بسمقاهی
از دستگا های بهداشتی آن ده طول جنگ از کاه افتاد م از سوی دیگر ایمن مقمدمدیت بمه
ققلی که براثر جنگ ده کشوه ایجادشد بود گذاشت ،بسقاهی از دستگا های بهداشتی آن
ده طول جنگ از کاه افتاد م از سوی دیگر این مقدمدیت بمه ققلمی کمه براثمر جنمگ ده
کشوه ایجادشد بود کاک کرد ،ده نقاه دمم سال  9596م ده اثر جنگ مردم با کابود مواد
غذایی م گرانی همبرم شدند (حاحای.)8 -5 :9334 ،
حیوق شهرمندی( :حی ار ماهشال )9564 ،9سه نوع حق ده اهحباط بما هشمد شمهرمندی
حشخقص داد است حیوق مدنی که به حیوق فرد ده قانون اطالق میشود که شامل آزادی
افراد برای زندگی ده هرجایی که انتخاب میکنند ،آزادی بقمان م ممذهب ،حمق مااکقمت م
حق دادهسی یکسان ده برابر قانون .نوع دمم حیوق شهرمندی حیوق سقاسی است ،بهمیژ
حق شرکت ده انتخاباو م انتخاب شدن ،این حیوق همم بهآسمانی م بهسمرعت بمه دسمت
نقامد م سومقن نوع حیوق شهرمندی حیوق اجتااعی است ،این حیوق به خدماو هفماهی
مربوط میشود ،گسترش حیوق اجتااعی ،اساس آن چقزی اسمت کمه دمامت هفما نامقمد
میشود ،دمات هفا دهجایی مجود داهد که سازمانهای حکومتی برای کسانی کمه حوانمایی
- Marshal
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حأمقن زندگی خود ها ده مواقع بقکاهی ،بقاماهی ،ازکاهافتمادگی م مواقمع اضملراهی ماننمد
زازاه ،سقل ،بقااهیهای ماگقرداه نداهند ،مزایمای ممادی فمراهم کنمد (گقمدنز-342 :9582،
.)349
وبا :میلقام مکنقل 9ده کتابی که چند دهه پقش با عنموان «مباهما م ممردم» منتشمر کمرد،
میگوید :حاهیخ سقاسی هر مالکمت م پقرمزیهما م شکسمتهای آن بما سملح زنمدگی م
حندهستی مردمان آن مالکت حناسمب مسمتیقم داهد م موهخمان از دهز ایمن هابلمه غافمل
ماند اند .این گفته دهباه جامته گذشته ایران صدق میکند .مبا از امراض بومی ایمران بمود
بهطوهیکه حیریبا هرسال یکباه شمقوع مییافمت م هشمته زنمدگی م فتااقمت اجتاماعی ها
حاانداز ای فلج میساخت .بهمیژ میحوان بمه مبمای حبریمز ده سمال  779قامری ،ده زممان
سللان امیس آاجااقر اشاه کرد که موجب مرگ حدمد سقصد هزاه نفر شد .ده هاقن شهر
ده سال  815ق ( 9416م) پس از قتل م غاهو حبریز از سوی ابابکر نوۀ حقاوه ،ممردم ایمن
شهر گرفتاه مبا شدند .ده سال  838ق ( 9439م) هاهگقری فوقااتاد خلرنماز م کشمند
مبا که احتااال با طاعون نقز هارا بود ،ده ناحقه هراو برمز کمرد کمه بمه نوشمته فصمققی
خمموافی ( 845 - 777ق) ( 9449 - 9379م) حلفمماو آن حممدمد  55دهصممد بممود (از هممر
دمیست نفر یکی زند ماند) .بقااهی با چنقن حلفاحی ده حاهیخ بقااهیهای جهمان بیسمابیه
است؛ ضان آنکه از مقان حاام بقااهیهایی که بشر ده قرن چهاهدهم به آنها مبتال شد ،مبا
مخوفحرین بقااهی ده جهان آن زمان حلیی میشد است (ناطق.)948 :9396:
جذام :ابتال به بقااهی جذام نقز بهدفتاو ده گزاهشهای موهخمان اشاه شمد م حصموه
میهمد حاهیخ پقدایش جذام بما حماهیخ خلیمت انسمان همزممان باشمد .شماید قمدیایحرین
گزاهشهای مربوط به این بقااهی گزاهش موهخان چقنی باشد .آنها ده  9111سال قبل از
- McNeill. H William
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مقالد مسقح ،به مجود این بقااهی پی برد م آن ها میشمناختند .پلوحماهز مموهخ یونمانی،
آحوسا ،ملکه اهدشقر ها که ده سالهای ( )395 -419قبل از مقالد مسقح میزیسمته ،مبتالبمه
این بقااهی مترفی کرد است .بههرحال پاهسمقان بمهخوبی از مجمود برخمی بقااهیهمای
مسری ازجاله جذام اطالع کافی داشتند؛ بهطوهیکه هنگام دهگقری اشکانقان بما اشمگریان
همم ،مهاجاانی کمه بمه ایمن بقاماهی آامود بودنمد م چنمدان نکماو بهداشمتی ها هعایمت
نایکردند ،موجب شدند بقااهی جذام بقن مردم شقوع یابد .ده ایمران باسمتان م ده کتماب
میدس زهدشتقان (امستا) از سرایت برخی از بقااهیهای مسری پوستی یادشمد م بمهمیژ
به بقااهی جذام نقز اشاهاحی شد است .پزشکان دمه اسمالمی ازجالمه ابنسمقنا ،جمذام ها
یکی از بقااهیهای بسقماه بد مترفی میکنند که سبب میشود اندام حمن فاسمد م شمکل م
هقئت آنها حبما شود م پقوند اندامها از هم بگسملد .ده زممان ناصراادینشما قاجماه م بمه
دستوه ام شکاهگا سللنتی که ده  91کقلومتری شهر حبریز قمراه داشمت مقصموه شمد حما
جذامقان ها ده آن ساکن کنند .این شکاهگا که به نام بابا باغی یا با بابا (بابا ایمب مردممی
ناصراادینشا بود است) بود .ده زمان هضاشا  ،به داقل مجامه شدن بقااهان صتبااتالج
ازجاله جذامقان ده مشهد که برای مداما از سراسر کشوه به خراسان مهاجرو میکردنمد م
اکثرا برای هاقشه ماندگاه میشدند ،مقلی ده حاشقه شهر مشهد به نمام مقمراب خمان کمه
اکنون ده مرکز شهر قراهگرفته است ،به دهمان سرپایی جذامقان اختصاص یافمت .هاینمقن
اماخر دهه چهل ،دهمانگا های سرپایی بقااهان جذامی ده اسمتانهای آامود ماننمد هشمت،
خرمآباد ،کرمانشا م حهران حأسقس شد .استان حهران ازنظر آمماهی حتمداد بقاماهان مجمذمم
بسقاه کای داشت مای برای مراجته مجذممقن ،دهمانگا سرپایی ده خقابان فمدایقان اسمالم
ده حومه شهرهی م حرم حضرو عبدااتظقم (ع) بنا شد .ده دهه چهل شاسی دکتر هاجمی
مزیر بازنشسته مزاهو بهداشت ،امالز شخصی خمود ها ده شهرسمتان بجنموهد کمه د هما
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هکتاه بود مقف کرد حا ده آن آسایشگا بمزهگ م نسمبتا ممدهنی بمرای هسمقدگی بمه امموه
جذامقان حأسقس شود که به نام دهکدۀ هاجی ثبت شمد .سمرانجام ده سمال  9365شموهای
متامنان مزاهو بهداشت ،سازمان مباهز با جذام ایران ها منقل م مسمئواقتهای دهممانی م
بقااهیابی ها به اداه کل مباهز با بقااهیها م مسئواقت آموزشی م پژمهشی آن ها به مرکمز
آموزش م پژمهش بقااهیهای پوست م جذام ماگذاه کرد که زیرمجاوعمه دانشمگا علموم
پزشکی حهران بود ،بر اساس اعالم سازمان جهانی بهداشت ،کشوه ایمران جمزء کشموههایی
است که شقوع بقااهی جذام ها به کاتر از یک موهد ده هر د همزاه نفمر جاتقمت کماهش
داد است م موفق به حذف این بقااهی بهعنوان یک متضل بهداشت عاومیشد است .بر
این اساس طبق گزاهش مرکمز ممدیریت بقااهیهمای ماگقمرداه مزاهو بهداشمت ده سمال
 9389مقزان شقوع کشوهی جذام ،به آماه  1/13نفر ده همر د همزاه نفمر جاتقمت هسمقد
است (مزاهو آموزش پزشکی.)2 :9383،
طاعون :دهباه شقوع طاعون انسانی دهگذشمته ایمران اطالعماو کامی مجمود داهد امما
آنگونه که از منابع گذشته برداشت میشود ،ده چهاه صدسال گذشته ،ایران نقمز چنمد بماه
اپقدمی طاعون انسانی ها حجربه کرد است .اطالعاو مربوط به قرنهای  95م  21بقشمتر ده
دسترس است که نشان میدهد شقوع این بقااهی ده قرن بقستم؛ بمهمیژ ده منماطیی ماننمد
غرب ایران که این بقااهی ده آن بومی بود  ،هاینان ادامه داشته اسمت .بمه نظمر میهسمد
نخستقن پزشمک ایرانمی کمه بمر اسماس پزشمکی نموین هسمااهای دهبماه طماعون نوشمت
مقادهضا طباطبایی پزشک اهشد نظامی ده دمه ناصراادینشما بمود .کتماب ام بما عنموان
طاعون ده  9294ش با چاپ سنگی منتشر شد م شامل پنج فصل م یمک پقوسمت بمود .ده
این پقوست نوشتههای دکتر طواوزان دهباه ها های پقشگقری م دهمان طماعون انسمانی ده
استانهای کردستان م خراسان منتشر شد .دکتر یونس کریای بقن سالهای  9342حما 9397
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میااه پژمهشی دهباه طاعون انسانی ده ایران ،ده مجلههای متتبمر بقناااللمی منتشمر کمرد.
می هاینقن کتاب جامتی با عنوان طاعون م هاهگقریشناسی آن به فاهسی حأاقف کرد که
انستقتو پاستوه ایران آن ها ده سال  9396منتشمر کمرد .کتماب ام شمامل آخمرین یافتمههای
پزشکی دهباه کانونهای سرایت طاعون ده دنقا م ایران بود م هاینقن اطالعاو بااهزشمی
دهباه گونههایی از جوندگان دهبر داشت که باعث شقوع طماعون انسمانی ده ایمران بودنمد
(مزاهو آموزش پزشکی .)32 :9383،ده سال  9348مقالدی ،مرگ سقا  ،طاعونی که حوس
ککهایی شقوع مییافت که حمامالن آنهما موشهمای سمقا بودنمد ،یکچهماهم جاتقمت
انگلستان ها کشت م بسقاهی از نواحی اهمپا ها میران کرد( .گقدنز)642 :9384،
سل :پقشقنه بقااهی سل بهعنوان بقااهی مرگباه ده جهان ،به دمه باسمتان بمازمیگردد.
ده حادنهای کهمن ،سمل ناخوشمی شناختهشمد ای بمود اسمت ناونمه آن ،قمانون (اموح)
حاوهابی مربوط به حادن مقان (بقن همدان اانهرین) است که به بقش از دم هزاه سال پمقش
از مقالد بازمیگردد که ده آن به بقااهی سل اشاه شمد اسمت .هاینمقن ملااتمه اسمکلت
مومقاییشدگان مصری شواهدی ها از مجود سمل سمتون فیمراو ده آنهما نشمان میدهمد.
دهگذشته پزشکان نامی مانند بیراط ،جااقنوس ،اطبمای هنمد ،چمقن م مصمر ده نوشمتههای
پزشکی خود ،سقاای بمااقنی سمل ها حرسمقم کرد انمد .هازی ( 526 -844ممقالدی) (-394
 225ق) اماقن پزشکی است که از سل استخوانی دستمپا سخن بمه مقمان آمهد م سمل ها
بقااهی فیر دانسته است .شقخاارئقس ابوعلی سقنا ( 589 -9137م) ( 379 -428ق) نقز بمه
بقااهی سل اشاه هایی داشته م بر آن است که سه مرحلمه قبمل از حموهم ،دمهان غماهی یما
کهفی داهد م بهصوهو بسقاه عجقب م بما نبمو خمود بقاماهی ها شمرح داد اسمت .سمقد
اسااعقل جرجانی ده ذخقر خواهزمشاهی نقز سل ها مسری م انتیال آن ها از ها هموا ،آب
آاود م  ...میداند .از پقشگامان مباهز با بقااهی سل ده ایمران ده سمد اخقمر میحموان بمه
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دکتر مقادعلی نشرمدی ،دکتر سقامش شیاقی م هاینقن دکتر مسقح دانشوهی اشاه کمرد
که با حأسقس آسایشگا مسلواقن شا آباد ده حهمران ( 9399ش 9537/.م) برناممه پقشمنهادی
خود ها دهزمقنهٔ حوسته عالقماو مبماهز بما سمل اهائمه کردنمد .هاینمقن ده سمال 9326
ش 9547/.م ،برای نخستقن باه ده ایران ،ماکسن ب.ث.ژ ،زیمر نظمر دکتمر مهمدی قدسمی
حواقد شد (بایگانی حاهیخ بقااهی سل)299 :9385 ،
سیاهزخم :سقا زخم ها ابن هندم یا ناه فاهسی مینامند م میگوینمد نماه فاهسمی هاانما
سرخی است پر از گاز م انباشته از مایتی هققمق کمه پمقش از بمرمز آن سموزش م ااتهمابی
مجود داهد که آهام نایگقرد (مفتاح االمب )931 :م ابموعلی سمقنا از سمقا زخم بما عنموان
جوش اخگری م ناهِ پاهسی یاد میکند .جرجانی نقز آن ها ناه فاهسی مینامد م علت آن ها
حقزی خون یا به حتبقری عفونت میداند .برای دهمان سقا زخم جلدی از داهمهای مختلفمی
مانند پوست اناه م مازم که با سرکه پخته شود م هاینقن از مخلوط زاج م سمرکه اسمتفاد
میکردند .عشایر م دامداهان ،سقا زخم ها بهخوبی میشناختند م برای دهممان آن بمه شمقو
سنتی از علفی کوهستانی به نام هیشه چقنی (بقخ چقنمی) ،خاکسمتر پوسمت دهخمت بَنَمه م
مخلوط آهک استفاد میکردند .بههرحال اگر از این دهمانها نتقجه نایگرفتند مقمل آن ها
با آحشدا میکردند .اابته اطراف زخم ها با خاقر نان میپوشاندند حما از آسمقب سموختگی
ده امان بااند .ساخت ماکسن علقه شاهبن حقوانی از سوی مهدی خان ذمااریاستقن از سال
 9394ده مؤسسه هازی آغاز شد .این ماکسمن اکنمون نقمز هاهسمااه بما گسمتردگی زیمادی
کاهبرد داهد م ده پقشگقری از شاهبن حقوانی مؤثر است( .حاجبخش)58 :9376 ،
مِشمِشه :مهمحرین بقااهی مشترز انسان م حک سایها است که آن ها از قدیم ده ایران
میشناختند .این بقااهی به اسامی مختلفی از قبقل مشاش ،مشاشه ،خُنام ،خنانُ ،سمراجه م
غراجه (مشاشۀ جلدی) م غقر نامقد میشد .کاهپانتقۀ فرانسوی که ده سال 9317 -9399
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ش ده ایران بود از فرامانی بقااهی مشاشه ده اسبان یاد میکند .ده آن زمان آزممایش بمقن
پلکی یا ماائقناسقون ده اسبان اهحش انجام میگرفت .می نسبت آاودگی ها ده اسبان عشایر
 3حا  %4م ده اسبان اهحش  21حا  1/39میداند .بقاماهی مشاشمه ده افمرادی کمه بما اسمب
سرمکاه داشتند نقز قربانی میگرفمت .قربانقمان مشاشمه کمم نبودنمد م آن ها دهدنمازحرین
بقااهیهای انسان میدانستند .ده دمهان قاجاهیه ،مشاشه گسترش بقشتری داشت ،چنانکمه
خوانساهی بقااهی ها بهخوبی شرح داد م سرایت مشاشۀ جلدی (سُراجه) ها آشکاها بقمان
کرد است .برای دهمان مشاشه داهمهای حرکقبمی م مفمرد مختلفمی ها ازجالمه ممواد زیمر
حجویز میکردند :ضاادی مرکب از همغن پقه گام پقر م ناک م آهک .ده ضان مخلموطی
از جوشاند حخم حَنظَمل ( ،)Colocynthپوسمت بَمنج ( )Hebane, Hemp Indianکنجمد م
گوگرد پاهسی ها بهکاهبرد م پسازآن پوست ها با صمابون م آبنماهنج میشسمتند ،هامقن
دهمان ها ده موهد مشاشۀ انسان نقز مفقد میدانستند( .حاجبخش)923 :9376 ،
مخمل  :به اعتیاد بقکر  Bakerپزشک دمهان قاجاه ،مخالمک ده ایمران حمواای سمال
 9899م مترفیشد بود .بامجوداین م بر اسماس اظهماهاو شملقار ( ،)Schlimmerپزشمک
هلندی آن دمهان ،بقااهی قبمل از ایمن حماهیخ نقمز ده ایمران همی ممیداد اسمت .حضموه
طوالنیمدو گرمهی از زنان اهمنی که ده دهمان این بقااهی حخصص داشتند ،شلقار ها بمر
این بامه داشته که مخالک از زمانهای طوالنی ده ایران مجود داشته اسمت .دهنهایمت ،بما
شقوع مخالک ده قزمین م حهران جامته پزشکی اهمپا م ایران حوانست یافتههای شملقار ها
حأیقد کند .پزشکان ایرانی ده خراسان ،جایی کمه مخالمک زممانی بسمقاه شمایع بمود ،بمقن
مخالک خوشخقم م مخالک کشند (مرگقجه) حفامو قائل شدند .این پزشکان پی بردنمد
که مخالک کشند شفا ناییابد (میلم.)2117 ،9
- Willem

0

 /67فصلنامه دانش انتظامی کرمان ،سال  /00شماره  30بهار 0311

دیفتری :بقکر گزاهش کرد کمه بقاماهی دیفتمری یما خنماق ده ایمران ده دهمۀ  9891م
شناختهشد است؛ اما بر اساس گفته پزشکی اهمپایی ،شناسایی دیفتمری ده ایمران بمه سمال
 9874م بازمیگردد .ده این سال بقااهی چنان شقوع گسترد ای یافت که پمس از دم سمال،
ده چند شهر اندیاشک م ده حهران نقز عامل  21 -31دهصمد از کمل مرگممقرهما بمود .ده
سال  9321ش شقوع بقااهی دیفتری ده ایران باعث برمز حلفاو شمدید شمد (ممرگ 2111
کودز فی ده حهران) .یکی از همشهای متاول ده آن زمان دهمان فشاه سفت اوز هما بما
انگشت اشاه ده هر غرمب برای سه حا چهاه همز م گرم نگهداشتن گردن بود .ده آن زمان
به داقل ماهداحی بودن سرم ضد دیفتری از آااان م دهگقری این کشموه ده جنمگ جهمانی،
ایران با کابود شدید سرم ضد دیفتری همبههم بود .ده پی این بقران ،دکتر منموچهر اقبمال،
پرمفسوه یققی عدل (بنقانگذاه جراحی ایران) م دکتر مقاد قریب (پایهگذاه طب کودکان
ایران) ،ده آبان ما  9321طی مالقاحی با دکتر اویی داپی خواستاه کاک برای حمل مشمکل
شدند .پقگقری این موضوع ،موجب ماگذاهی مسئواقت حواقد ماکسن به دکتمر حسمقن مقمر
شاسی شد که با حالش شبانههمزی می ،نخستقن ناونه سمرم ضمد دیفتمری امایمل خمرداد
 9329ده بقااهستان هازی م زیر نظر دکتمر اقبمال (هئمقس بخمش عفمونی آن بقااهسمتان م
متامن مزیر بهداهی) همی دختر  4سااۀ مبتالبه دیفتری آزمایش شد م به نجماو جمان می
انجامقد (میلم.)2117 ،9

تحقیقات پیشین:
مقر صااققان ،اکبر -ااوند ،مصقب ( )9357حاهیخیه بقااهیهای عفونی باکتریایی شمایع
ده ایران ،هدف :شناسایی دهمان م کنترل بقااهیهای عفونی .مردمنگاهی مجمازی :همشمی
- Willem
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که به برهسی پدید ها م مقدانهای مجازی با استفاد از همشهای مجازی مانند مشماهد ی
مشمماهکتی مجممازی ،مصمماحبهی مجممازی م برهسممی اسممناد مجممازی میپممردازد (بمموهامی م
هاکاهان2111،؛ گاحسون م زمیرینک .)2114 ،یافتمهها :علمیهغم پقشمرفت علموم مختلمف
پزشکی ده امر دهمان م کنترل بقااهیهای ماگقرداه بیحردید مترفمی م حوصمقف پسزمقنمه
حاهیخی بقااهیهای عاومی باکتریایی شایع ده ایمران نمهحنها بمه افمزایش دهز م فهمم مما
دهباه ی مضتقت اپقدمقواوژی بقااهیها ده ایران کاک شایانی میکند ،بلکه به اصالح این
نیص فرهنگی منجر خواهد شد که حنها مرجع ما برای بقان حاهیخیمه ،دهممان م پقشمگقری
بقااهیها متون علای بقگانه باشد ،الزم است استادان ضان آسقبشناسی م مقایع حماهیخی
این مرزمبوم ،صدماو انسانی م اجتااعی ناشی از برمز م شقوع ایمن بقاماهی ها ده کشموه
نید م برهسی کن ند م به حقلقل عوامل بپردازند که براین همند اثر مثبت یا منفی داشته است.
حا از این طریق جایگا علای م اهزشاند خود ها حنها به اهائه میاالو علای مقمدمد نکمرد
م حجربقاو م زحااو طاقتفرسای سالهای متاادی خود م نسل قبل از خود ها هایمون
گنجقنهای گرانبها ده اختقاه نسل بتد نقز قراه دهند.
نقد :حقیقق فوق همشی که برای هسقدن به اهدافش از آن استفاد کرد نمامبرد اسمت الزم
بود مقیق از همش اسنادی هم استفاد میکرد.
مصمملقی م برقممی شممقرازی ( )9358برهسممی نیممش آممموزش هاگممانی م سممازمانهای
مردمنهاد ده ممدیریت بقمران .اهمداف :شناسمایی نیمش آمموزش هاگمانی م سمازمانهای
مردمنهاد ده مدیریت بقران .همش :ملااتاو ممرمهی بما اسمتفاد از اطالعماو موجمود ده
پایگا های اطالعاحی جهاد دانشگاهی پایگا جستجوی پژمهشگا اطالعاو م مداهز علای
کشوه ،با کاک اطالعاو م مداهز علای کشوه ،بانک اطالعماو میامماو علموم پزشمکی،
بانک اطالعماو میماالو علموم پزشمکی ،بانمک اطالعماو نشمریاو کشموه بما اسمتفاد از
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کلقممدماژ های مممدیریت ،بالیمما ،آممموزش م سممازمانهای مردمنهمماد ،میمماالو ممموهدنظر
بهدست آمد ؛ میاالو بر اساس متقاههای مهمد م خرمج م نتایج آنها حقلقل شمد .یافتمهها:
برهسی ملااتاو انجامشد نشان داد که مشماهکت جامتمه م گرم همای مردمنهماد بمهعنوان
یکی از عناصر اصلی مدیریت بقران ،منجر به کاهش اثراو سوء از ابتدا حما انتهما میشمود،
بنابراین با حوجه به اینکه ایران جزء د کشوه بالخقز دنقما مقسموب میشمود ،میحموان بما
افزایش آگاهی عاوم ده جامته گامی مثبت ده جهت مدیریت هر چمهبهتر بالیما م کماهش
خساهوهای جانی م ماای برداشت.
نید :الزم بود مقیق از همش حرکقبی استفاد میکرد بهصوهو کقفی _کقفی (اسمنادی م
کقو).
جتفری ،علیاکبر_فرمغی ،نسرین ( )9354برهسی م حقلقل پراکندگی بقااهیهمای مبما
م طاعون ده ایران م حأثقر آنها بر گسترش بقرانهای اجتااعی . 9291 -9261ق .همدف:
شناسایی شقوع بقااهیهای طاعون م مبا ده ایران ده نقمقمرن امل حکوممت قاجاههما چمه
حأثقری بر گسترش بقرانهای اجتااعی گذاشت .نتایج :مبا م طاعون ازجالمه بقااهیهمای
مهلک م میرانگری است که باهها ده سد سقزدهم هجری قاری ده نیماط مختلمف ایمران
شایع شد م حلفاو م خساهاو فرامانی از خود بهجای گذاشت ،این دم بقااهی حدمد یمک
سد پس از  9236هجری قاری هامهگقری آن بهطوهجمدی قربمانی میگرفمت .هاهسمااه
حتداد زیادی کودز ،پقر م جوان از بقن هفتنمد ،امما کوچمکحرین اقمدامی حتمی ده جهمت
کاهش آن برداشته نایشد ،اهاقت این غفلت م بیحوجهی زمانی آشمکاه میشمود ،کمه بمه
آماه مرگممقر آن دمه حوجه کنقم .فیدان امکاناو بهداشتی از مهمحمرین علتهمای ممرگ
بود م هیشهی بسقاهی از مشکالو بیحوجهی مسئواقن بود ،این پمژمهش باهمدف برهسمی
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آماهی م اطالعیابی از پراکندگی بقااهی مبا م طاعون ده نقمقرن حاکاقت قاجاهیه ده ایران
صوهو گرفت.
نید :همش حقیقق بکاه گرفته که همش آماهی ذکر گردید است بهتر بود همش اسنادی
ها ذکر میکردند ،زیرا مقیق از اسناد م مداهز استفاد ناود است.
نوهمزی م فوالدی ( )9388برهسی احساس امنقت زنمان  99 -25سمااه شمهر حهمران م
عوامل اجتااعی مؤثر بر آن .احساس امنقت به متنمای فیمدان همراس از اینکمه اهزشهمای
انسانی موهدحاله قراه گقرد یا به مخاطر بقفتد م به نبود هراس م بقم نسبت بمه حیموق م
آزادی های مشرمع ،اطاقنان م آهامش خاطر ،ایانی م خاطرجاع بودن است.
هزاهجریبی م هاکماهان ( )9353برهسمی مقمزان احسماس امنقمت اجتاماعی م عواممل
اجتااعی مؤثر بر آن ،ملااته موهدی شهر حهران .اندیشاندان بمر ایمن اعتیادنمد کمه مجمود
امنقت ده مقان اعضای یک جامته به هاان انمداز مهمم اسمت کمه احسماس امنقمت ده آن
جامته ،دهماقع میحوان اذعان داشت که مجود امنقت ده کناه احساس امنقت حمائز اهاقمت
است ،حتی میحوان ادعا کرد که احساس امنقت ده یمک جامتمه ،مهمحمر از مجمود امنقمت
است ،چراکه ماکنشها م عکسااتالهای افراد ده جامته ،به مقزان زیادی بمه ادهاز آنهما
نسبت به حلیی که نسبت به ماقتقت داهند؛ بستگی داهد نه خود ماقتقت.
مقری ،آشتقانی ،ااهام ( )9383بقران امنقت اجتااعی ده ایران .احساس امنقمت بمهعنوان
یک متغقر اجتااعی میحواند حقت حأثقر عوامل متتدد اجتااعی م فردی قراه گقرند ازجالمه
عواملی که بر احساس امنقت اجتااعی ده یک جامته حأثقر میگذاهند ،میحوان بمه نمابرابری
اجتااعی ،مقزان سرمایه اجتااعی ده دسترس ،مشاهکت ،پایبنمدی بمه اهزشهمای مشمترز،
اعتااد اجتااعی م عوامل زمقنهای مثل جنسقت ،سن ،نوع خانواد م...اشاه کرد.
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طاهریان ،مقاد -خواجه ،مقاد -صادقی ،یداهلل ( )9358مدیریت بقران مقلمه مقموه
م سرمایه اجتااعی پایگا های مردمی .هدف :شناسایی بقمران م نموع ممدیریت آن دهماقمع
ضرمهی ،نقو استفاد از ظرفقتهمای مقمالو شمهری ده ممدیریت بقمران م اسمتفاد از
ظرفقتهای موجود ده پایگا های مردمی .همش :همش اسنادی م ابزاه موهداستفاد اسناد م
مداهز است .یافتهها :مدیریت بقران برای حفظ موجودیت یمک نظمام از اهاقمت بماالیی
برخوهداه است ،حبققن م هیشهداه ناودن فرهنگ ایانی م مشاهکت م هسقدن به محمدو م
یکدای ده مواقع بقرانی م پقشبقنی م آمادگی شمهرمندان بما اسمتفاد از سقسمتم ممدیریت
مقله مقوهی ده میابل بقرانهای احتااای باید ده دستوه کاه قراه گقمرد .نیمد :مقیمق ده
کل میااهاش از ظرفقتهای موجود ده پایگا های مردمی صمقبت کمرد دهصموهحیکه ایمن
کاک باید از طریق دمات به مردم باشد ،مگر نه این است هامقن ممردم بودنمد کمه جموان
دادند م ایستادگی کردند ،ده زمان بقران نوبت دماتهاست که یاه م یامه مردم باشند.
روششناسی
همش حرکقبی کقفی _کای (مردمنگاهی حاهیخی – پقاایش) هدف از همش مردمنگاهی
حاهیخی ،حارکز بر داد ها م اسناد حاهیخی برای برهسی پدید ها م همیدادهای حاهیخی است
(مقاد پوه ،احاد )345 :9352،م هدف از همش پقاایش ،مجاوعه ساختاند یا منظامی از
داد هاست که آن ها ماحریس متغقر برحسب داد ها مینامقم ،ازآنجاکه همش حقیقق حرکقبمی
است طبتا مقیق از دم نوع فضا برای اطالعاو بهر ممی بمردم یافتمهها ها حلفقمق خواهمد
ناود؛ جهت جاعآمهی داد های کقفی از اسناد م مداهز؛ م برای جاعآمهی داد های کای
از پرسشنامه ساختیافتهی احساس امنقت اجتااعی استفاد ناود است.
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یافتههای تحقیق
 -9چگونه ده ایران ده طول حاهیخ با بقااهیهای ماگقرداه برخوهد شد است؟
دهماقع ملااته حاهیخیهی بقااهیهای ماگقرداه دهگذشته ،هایون مبا ،سمل ،دیفتمری،
حصبه ،جذام م طاعون نشان میدهد ،چگونه ،ناکاهآمدی حکام مقت ،حتلل زیردستان آنها
م جهل عاومی باعث کاهش احساس امنقت اجتااعی م کشتاههای گسترد ای بود اسمت،
کشتاههایی که حتی باعث هکود بازاه ،حتلقلی حجاهو م حضتقف اقتمداه ملمی ایمران شمد
است .دهکل پسزمقنههای حاهیخی بقااهیهای ماگقرداه طی قرنها بهسادگی قابلحتریف م
موهدحوجه است م الزم است ده حمال حاضمر احسماس حتهمد م مسمئواقت بنامایقم م بما
مدیریت بقران پقش هم باعث شویم ،حاهیخ دیگرباه حکراه نشود.
 -2آیمما بممقن عالکممرد پلممقس م احسمماس امنقممت اجتامماعی هابلممه مجممود داهد؟ حممأثقر
هگرسقونی این متغقر بر احساس امنقت اجتااعی برابر با  1/299است که نسمبت بمه سمایر
متغقرها بقشتر است م مقزان ضریب هابسمتگی کنمدال برابمر بما  1/639اسمت کمه بقمانگر
هابستگی باال م عالکرد خوب پلقس است.

فرضقههای حقیقق
با حوجه به فرضقهی امل:
به نظر میهسد بقن اعتااد اجتااعی م احساس امنقمت اجتاماعی هابلمه مجمود داشمته
باشد .با حوجه به نتایج آزمون هگرسقون حک متغقر هاجع به هابلهی بقن اعتااد اجتااعی م
احساس امنقت اجتااعی ،ضریب هگرسمقونی استانداهدشمد  1/999 Betaمیباشمد ،مقمزان
حأثقر هگرسقونی این متغقر بر احساس امنقت اجتااعی برابر با  1/999است م مقزان ضمریب
هابستگی کندال برابمر بما  1/325میباشمد م بما حوجمه بمه ( )P.value=1/111<1/19مقمزان
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هابستگی بقن اعتااد اجتااعی م احساس امنقت اجتااعی ده حد متوس اسمت م فرضمقه
مذکوه حائقد میشود.
با توجه به فرضیه دوم
به نظر میهسد بقن مشاهکت اجتااعی م احساس امنقت اجتااعی هابله مجمود داشمته
باشد.
با حوجه به نتایج آزمون هگرسقون حک متغقر هاجع به هابلهی بقن مشاهکت اجتااعی م
احساس امنقت اجتااعی ،ضریب هگرسمقونی استانداهدشمد  1/999 Betaمیباشمد ،مقمزان
حأثقر هگرسقونی این متغقر بر احساس امنقت اجتااعی برابر با  1/999است م مقزان ضمریب
هابستگی کندال برابمر بما  1/439میباشمد م بما حوجمه بمه ( )P.value=1/111<1/19مقمزان
هابستگی بقن مشاهکت اجتااعی م احسماس امنقمت اجتاماعی ده حمد متوسم اسمت م
فرضقه مذکوه حائقد میشود.
با توجه به فرضیه سوم
به نظر میهسد بقن آگاهی اجتااعی م احساس امنقت اجتاماعی هابلمه مجمود داشمته
باشد.
با حوجه به نتایج آزمون هگرسقون حک متغقر هاجع به هابلهی بقن آگماهی اجتاماعی م
احساس امنقت اجتااعی ،ضریب هگرسمقونی استانداهدشمد  1/992 Betaمیباشمد ،مقمزان
حأثقر هگرسقونی این متغقر بر احساس امنقت اجتااعی برابر با  1/992است م مقزان ضمریب
هابستگی کندال برابمر بما  1/929میباشمد م بما حوجمه بمه ( )P.value=1/111<1/19مقمزان
هابستگی بقن آگاهی اجتااعی م احساس امنقت اجتااعی ده حد متوس بمه بماال اسمت م
فرضقه مذکوه حائقد میشود.
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با توجه به فرضیه چهارم
به نظر میهسد بقن هضایت اجتااعی م احساس امنقت اجتااعی هابلمه مجمود داشمته
باشد.
با حوجه به نتایج آزمون هگرسقون حک متغقر هاجع به هابلهی بقن هضایت اجتاماعی م
احساس امنقت اجتااعی ،ضریب هگرسمقونی استانداهدشمد  1/949 Betaمیباشمد ،مقمزان
حأثقر هگرسقونی این متغقر بر احساس امنقت اجتااعی برابر با  1/949است م مقزان ضمریب
هابستگی کندال برابمر بما  1/428میباشمد م بما حوجمه بمه ( )P.value=1/111<1/19مقمزان
هابستگی بقن هضایت اجتااعی م احساس امنقت اجتااعی ده حد متوس است م فرضمقه
مذکوه حائقد میشود.
با توجه به فرضیه پنجم
به نظر میهسد بقن پایگا اجتااعی م احساس امنقت هابله مجود داشته باشد.
باحوجه به نتایج آزمون هگرسقون حک متغقر هاجع به هابلمهی بمقن پایگما اجتاماعی م
احساس امنقت اجتااعی ،ضریب هگرسمقونی استانداهدشمد  1/972 Betaمیباشمد ،مقمزان
حأثقر هگرسقونی این متغقر بر احساس امنقت اجتااعی برابر با  1/972است م مقزان ضمریب
هابستگی کندال برابمر بما  1/699میباشمد م بما حوجمه بمه ( )P.value=1/111<1/19مقمزان
هابستگی بقن پایگا اجتااعی م احساس امنقت اجتااعی ده حد متوس بمه بماال اسمت م
فرضقه مذکوه حائقد میشود.
با توجه به فرضیه ششم
به نظر میهسد بقن عالکرد پلقس م احساس امنقت اجتااعی هابله مجود داشته باشد.
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باحوجه به نتایج آزمون هگرسقون حک متغقر هاجع بمه هابلمهی بمقن عالکمرد پلمقس م
احساس امنقت اجتااعی ،ضریب هگرسمقونی استانداهدشمد  1/299 Betaمیباشمد ،مقمزان
حأثقر هگرسقونی این متغقر بر احساس امنقت اجتااعی برابر با  1/299است م مقزان ضمریب
هابستگی کندال برابمر بما  1/639میباشمد م بما حوجمه بمه ( )P.value=1/111<1/19مقمزان
هابستگی بقن عالکرد پلقس م احساس امنقت اجتااعی ده حد باال است م فرضقه ممذکوه
حائقد میشود.
مدل علی اثباتشده

بحث و نتیجه گیری
ازآنجاکه احساس امنقت اجتااعی یک مفهوم ذهنی م دهمنمی اسمت م اینکمه احسماس
امنقت حوس افراد حس میشود م احساس ایانی این است که من دهمن خودم ایمن حمس
ها داشته باشم اذا الزم است هاهی قوای دمات بر اصلیحرین نقازهای جامته متارکز شمود
م با مدیریتی آهام م بهدمهاز شتاه م هقجان فی هفا م سالمت جامته ها مدنظر قمراه داد
م با برقراهی اهحباط مؤثر م گفتمگوی صاقاانه ،نزدیک ،همهاست م صادقانه با مردم ،بمه
جامتهی خود اطاقنان م آهامش بدهند ،زیرا احساس امنقت اجتااعی مهمحمر م ضمرمهیحر
از مجود امنقت اجتااعی ده جامته است ،احساس امنقت اجتااعی نوعی جهتگقری مثبت
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همحی م همانی است ،امرمز شاهد شقوع میرمس ماگقرداه کرمنا ده سلح جهانی هسمتقم،
خوشبختانه مردم کشوه عزیزمان ایران با حوجه بمه همحقمهی ایثماه م ازخودگذشمتگی الزم
است مثل گذشته که جواناردی خود ها باههما م باههما ثابمت کمرد اسمت اممرمز همم بما
مشاهکت خود ده حاام صقنههای بقران حضوه مستار داشته باشد ،بقران حادثهای اسمت
که بهطوه طبقتی یا حوس انسان م بهصوهو ناگهانی هخ میدهد م ااگوی زندگی افمراد ها
مختل کرد م جان انسانها ها به خلر میاندازد م صمدماو متتمددی ده سملح اقتصمادی،
اجتااعی م همانی به باه میآمهد ،که برای برطرف ناودن آن نقماز بمه اقمداماو اضملراهی
میباشد ،الزم است بقرانها ها مدیریت کمرد م ده ایمن فراینمد ،نهادهمای مردممی جهمت
کاهش اثراو بقرانها م ایجاد آمادگیهای الزم برای میابله ده حقن مقوع بقران م پمس از
مقوع بقران ،هاگام با مسئواقن باشند ،پس از بقران احتاماال شماهد مضمتقت نابهنجماهی
خواهقم شد ،که به نظر میهسد گرم همای مماهر اسمتراحژیکی م حماکتقکی نقمرمی انتظمامی
بتوانند ،این مضتقت نابهنجاه ها سرمسامان دهند ،جهت خساهاو مماای م جمانی ناشمی از
میرمس کرمنا الزم است از حاامی منابع م سازمانها استفاد شود؛ امذا ایجماد یمک مقمق
زندگی مناسب م امن برای افرادی که از بقران متمأثر شمد اند حوسم سمازمانهای دماتمی
جهت کاهش اثراو بقران م کاقنه کردن خساهاو ،الزم است .مدیریت بقران برای حفمظ
موجودیت یک نظام از اهاقت باالیی برخوهداه اسمت ،حبقمقن م هیشمهداه نامودن فرهنمگ
ایانی م مشاهکت م هسقدن به محدو م یکدای ده مواقع بقرانمی م پقشبقنمی م آممادگی
شهرمندان با استفاد از سقستم مدیریت مقله مقوهی ده میابمل بقرانهمای احتاماای الزم
است ،مشاهکت هاه مردم کرمان منجالمه گرم همای مردمنهماد بمهعنوان یکمی از عناصمر
اصلی مدیریت بقران ،منجر به کاهش اثراو سوء از ابتدا حا انتها شمد اسمت ،بنمابراین بما
حوجه به اینکه ایران جزء د کشوه بالخقز دنقا مقسموب میشمود؛ امذا بهمسمقله حمالش م
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صداقت مسئواقن ده جامته میحوان گامی مثبت ده جهت مدیریت هر چمهبهتر ایمن بمال م
کاهش خساهوهای جانی م ماای برداهیم م اثمراو مثبمت آن ها ماننمد مشماهکت اکثریمت
مردم ده کاکهسانی ،احقاد م هابستگی ،هادای م یکدای ،افزایش اعتاماد اجتاماعی م ده
نتقجه افزایش احساس امنقمت اجتاماعی ها مشماهد نامایقم .دهماقمع ملااتمه حاهیخیمهی
بقااهیهای ماگقرداه دهگذشته ،هایون مبا ،سل ،دیفتری ،حصبه ،جمذام م طماعون نشمان
میدهد ،چگونه ،ناکاهآمدی م دهم گمویی حکمام مقمت ،حتلمل زیردسمتان آنهما م جهمل
عاومی باعث کشتاههای گسترد ای بود است ،کشتاههایی کمه حتمی باعمث هکمود بمازاه،
حتلقلی حجاهو م حضتقف اقتداه ملمی ایمران شمد اسمت .دهکمل پسزمقنمههای حماهیخی
بقااهیهای ماگقرداه ،طی قرنها بهسادگی قابلحتریف م موهدحوجمه اسمت ،الزم اسمت ده
حال حاضر احساس حتهد م مسئواقت بناایقم م با مدیریت بقران پمقش هم باعمث شمویم،
حاهیخ دیگرباه حکراه نشود ،جا داهد از نقرمی انتظامی که متتصمبانه م بهصموهو شمبانههمز
ده جهت هفع این بقران م افزایش آگاهی مردم حالش میناایند ،حجلقل به عال آید.
پیشنهادها
 -9حالش هر چه بقشتر نهادهای هسای بمرای حفمظ احسماس امنقمت اجتاماعی از طریمق
حاایت دماتها.
 -2هسقدگی به امضاع اقتصادی م حأمقن هفا بقشتر ده حأمقن نقازهای اماقه ممردم از طریمق
دماتها.
 -3شناسایی افراد متضره از کرمنا م هسقدگی به آنها احساس امنقت ها افزایش میکند.
 -4پلقس میحواند از طریق آموزش هاگانی م حهقه برمن شوههای مناسب ،نصب حابلوها م
پالکاهدهای آموزشی یا هشداهدهند ده مکانهای عاومی مقزان آگاهی ممردم ها هاجمع بمه
خلراو احتااای کرمنا باال ببرد.
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 -9خلراو احتااای کرمنا از طریق صدامسقاا علنی اعالم شود.
 -6حرمقم م بازسازی امنقت اجتااعی با مقوهیت حواقد اعتااد اجتااعی.
 -7افزایش اعتااد اجتااعی ده میقاسهای خرد ،مقانی م کالن که باعث افمزایش احسماس
امنقت اجتااعی میشود.
 -8پایبندی به اصل عداات م برابری ده سلح کالن.
 -5مسئواقن به معد های خود عال کنند زیمرا نایحموان اعتاماد مخمدمش شمد ممردم ها
حرمقم کرد.
 -91نظاهو بر حسن اجرای قواعد م میرهاو حیوقی.
 -99حقیق شایستهساالهی ،ده غقر این صوهو دانش کم م بیاقاقتی بتضی از افراد سمنگ
بنای حوسته م نظم اجتااعی ها مقدمد م مختل میکند.
 -92زمقنههای افزایش مشاهکت مدنی ،فرهنگی م اجتااعی جهت مباهز با میرمس کرمنما
که هاهبردی است برای افزایش احساس امنقت اجتااعی.
 -93حوزیع عادالنه ثرمو م امکانماو کمه پقراممون آن باعمث مقرممقمتزدایی م افمزایش
احساس امنقت اجتااعی میشود.
 -94حارکز بر حأمقن امکاناو م حجهقزاو ایانی هاهی افراد جامته.
 -99آزادی زندانقان ده شرای بقران م شقو های بهتر مراقبت از آنها برای ایفمای حیموق
م انجام مظایفی که بر عهد داهند.
 -96برای مدیریت کاهآمد یک موقتقت میژ نهحنها کل نظام سقاسی باید قموام کنمد ،بلکمه
کل جامته باید به حصاقم مدیران اعتااد م از آنها پشتقبانی م با آنها هاکاهی کنند.
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 - 97بازسازی م شفافقت نظام حأمقن اجتااعی بهگونهای که اشخاصی داهای مشاغل موقت
م همزمممزد م پاه مقممت هسممتند حقممت پوشممش حممأمقن اجتامماعی قممراه گقرنممد حمما ده ایممن
موقتقتهای میژ بتوان قشرهای کمدهآمد ها حاایت کرد.
 -98هاهی قوای دمات بر اصلیحرین نقازهای جامته متارکمز شمود م بما ممدیریتی آهام م
بهدمهاز شتاه م هقجان فی هفا م سالمت جامته ها مدنظر قراه دهند.
 -95میاماو با برقراهی اهحباط مؤثر م گفتمگوی صاقاانه م نزدیک ،همهاست م صادقانه
با مردم ،به جامتهی خود اطاقنان م آهامش بدهند.
 -21دمات برای کسانی که حوانمایی حمأمقن زنمدگی خمود ها ده مواقمع بقکماهی ،بقاماهی،
ازکاهافتادگی م مواقع اضلراهی مانند زازاه ،سمقل ،بقااهیهمای ماگقمرداه نداهنمد ،مزایمای
مادی فراهم کند.
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