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  چکیده

احساس امنیت عمومی که مقدمه الزم برای حیات هر نظام سیاسی و اجتماعی استت  از نیازهتای ریتری     

شتور   و ارتقتای کشتور محستوی متی     احساس امنیت عمومی که شاخصه اصلی توسعه باشد. مقولهبشر می

تأثیر تهدیدهای تروریستی قرار رارر. از جمله تهدیدهای تروریستی که تأثیر زیاری بر احساس شدت تحت به

هتای  گذارر تهدیدهای غیرفیزیکی تروریسم است  هتد  از ایت  وتشوهت  تعیتی  مول ته     امنیت عمومی می

اثرگذار بر تهدیدهای غیرفیزیکی تروریسم است و متناسب با ای  هد  سئوال تحقیق طراحتی شتدا استت.    

تحلیلتی بتا استت ارا از رو،     -ای و از نظتر رو،  توصتی ی  توستعه  -ای  وشوهت از نظتر نتو   کتاربرری   

تهدیتدهای  هتا  نقتت رفتری     رهد که متوثرتری  عوامت) ومول ته   های تحقیق نشان میهمبستگی است. یافته

رور  امکان ن وذ  غیرفیزیکی تروریسم بر احساس امنیت عمومی رر سطح ملی عبارتند از اقدامات روانی رعب

های اجتمتاعی بته منظتور     ها و شبکه و اختالل رر مراکز حیاتی از طریق فضای سایبر  حضور فعال رر رسانه

مررم  فاصله انداخت  بی  امنیتت ذهنتی بتا    رعوت به ویروی  از ت کرات رنان  ایجار واگرائی بی  حاکمیت و 

های اطالعاتی معانتد  المل)  سوء است ارا سرویسامنیت عینی  جلوگیری از محبوییت یک نظام رر سطح بی 

اقدامات  از رنان. ضمناً نتایج تحقیق حاکی از رن است که بیشتری  اثرگذاری بی  ای  عوام) بر امنیت عمومی

 باشد.روانی رعب رور می

افکنتی  وحشتت   تهدیتدهای غیرفیزیکتی    تهدیتدات تروریستتی    احساس امنیت عمتومی  واژگان کلیدی:

 افکنی.شبهه  افکنیاختال 

                                                           
 Ali110 rezaa @gmail.comونویسندا مسئول   رکتری مدیریت راهبرری ودافند غیرعام) رانشگاا عالی رفا  ملی رموخته . رانت1

 استراتژيكفصلنامه مطالعات دفاعی 

  8931  پاييز، 77، شماره هفدهمسال 

 923- 933شانزدهم، از صفحه  مقالة 
 



 
 8631  واییز 77سال ه دهم  شمارا  -فصلنامه مطالعات رفاعی استراتشیک   623

 مقدمه
یکی از عو ام)  برای توسعه و ویشرفت هر جامعه  احساس امنیت عمومی است. احساس امنیت 

شکوفایی استعدارهاست که تری  عوام) ایجار خالقیت و مثابه ررمان  یکی از ضروریعمومی به

شور. با ای  حال  عواملی هستند که با احساس امنیت عمومی وجور رن رر هر جامعه احساس می

باشند. تروریسم و تهدیدهای حاص) رن از عوام) بسیار تأثیرگذار و رر تعارض و مخ) رن می

ت  بلکه گررند. تروریسم  م هوم جدیدی نیسهمیشگی رر احساس امنیت عمومی محسوی می

عنوان یکی از عوام) مهم و اصلی تهدید امنیت های رور وجور راشته و امروزا بههموارا از گذشته

رسیای جنوبغربی و محیط رر منطقه حساس  شدن واقعکشور ایران به رلی)  رور.شمار میجامعه به

ی رر محیط امنیتی خور ا عمداو تحوالت  ها چالت  ها مخاطرابا تهدیدها   ا، همرااراهبرری

 یکی از تهدیدها  تهدیدات تروریستی است؛  .5: 8637و همکاران  یقائد رحمتاست. و رو هبرو

مناطق مرزی  رستخو، حوارث و  خصوصاًی اخیر بعضی از نقاط کشور ها سالطی  که یطور به

تی بورا و باعث وارر شدن رسیب به نیروها و ی تروریسها گروای متعدری از سوی ها یناامن

ی تروریستی که ها گرواامکانات کشور گرریدا است. البته رر تحلی) گونه شناسانه باید گ ت ای  

و با افکار انحرافی  گرفته شک)با اختالفات قومی مذهبی  از رنکه شتریب  اند گرفته شک)رر راخ) 

 نکهیبااوهمان . لذا با توجه  گررند یمی تقویت تحریک و تهییج شوند  با رخالت عوام) خارج

است و با نگر، به  افتهاهمیت ی  توسعهموضو  و موتور متحرک   یتر مهم عنوان بهامروزا امنیت 

ی مرزی ها جدارای راهبرری و ها حوزا  یتر حساسی مذهبی رر ها تیاقلاینکه اقوام مختلف و 

ی رنان رر بیرون از حوزا ن وذ و اثرگذاری حاکمیت ملی قرار رارر   عقبهکشور اسکان راشته و 

شیب صعوری برخی از ای  تهدیدها و موضو  اقدامات تروریستی که امنیت کشور را  متأس انه

ی اصلی مسئولی  امنیتی ها رغدغهیکی از  عنوان بهیی کررا  همچنان ارامه راشته و ها چالترچار 

عه باید بکوشند تا با ارائه و طراحی الگوهای راهبرری  احساس نهارهای مسئول رر جام است.

امنیت عمومی را رر سطح جامعه رر برابر تهدیدات تروریستی ارتقا رهند؛ چرا که ویچیدگی و 

رهد. بنابرای  ای قرار میتأثیر جدیگستر، تهدیدهای تروریستی  احساس امنیت عمومی را تحت

رور. باید شمار میهای فراروی احساس امنیت عمومی بهتهدیدهای تروریستی یکی از چالت

اذعان کرر که تهدیدات تروریستی شام) تهدیدات فیزیکی و غیرفیزیکی است که رر ای  میان 

سزایی بر احساس امنیت عمومی تهدیدهای غیرفیزیکی تروریسم  از عواملی هستند که تأثیر به
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رت رقیق به رن ورراخته و کنکا، شور. بنابرای  از صوهمی  رلی) شایسته است که یهگذارر. به می

 موثرتهديدهای غيرفيزيکی تروريسم  رنجائی با بررسی بعم) رمدا توسط محقق  عوام) اثرگذار

بطور علمی مدون نشده است مسئله اصلی تحقيق احساس امنيت عمومی در سطح ملی بر 

احساس امنيت بر  موثرتهديدهای غيرفيزيکی تروريسم  عوامل اثرگذارچیستی  عبارت است

متناسب با مسئله تحقيق اين  اين پژوهشاست بنابراين هدف اصلی  ملی عمومی در سطح

احساس امنيت عمومی بر  موثرتهديدهای غيرفيزيکی تروريسم  عوامل اثرگذارتعيين »است که 

 عوامل اثرگذار اهد بود ازکه متناظر با اين هدف سوال تحقيق عبارت خو« ملی در سطح

ضمناً  ملی کدامند؟ احساس امنيت عمومی در سطحبر  موثرتهديدهای غيرفيزيکی تروريسم 

با توجه به اهداف تحقيق، در اين پژوهش محقق از تدوين فرضيه و محدود نمودن تحقيق در 

ها س سؤالصورت مسئله محور و بر اسا حيطه آن، خودداری نموده و در ادامه، روند تحقيق به

 و اهداف پژوهش دنبال شده است.

 احساس امنيت عمومی در سطحدر اين تحقيق تهديدهای غيرفيزيکی تروريسم متغير مستقل و 

 متغير وابسته است. ملی 

 مباني نظری
 شناسيپیشینه  -الف

ای توان اذعان کرر که رربارا ای  موضو  بخصوص هیچ ویشینهبا جستجو رر منابع مختلف می

باشند اما ای مرتبط با ای  موضو  میگونهندارر. البته رساله و مقاالتی وجور رارر که به وجور

طور رقیق و جزئی  هیچ تحقیقی صورت نگرفته است. از تحقیقات مرتبط با رربارا ای  موضو  به

ن   تحت عنوا8638توان به اسکند مؤمنی رر رساله رکتری رانشگاا عالی رفا  ملیوای  موضو   می

  سیدیحیی «راهبررهای ارتقای امنیت عمومی جمهوری اسالمی ایران رر مقاب) تهدیدهای رمریکا»

  مجید «بازاندیشی تروریسم  رویکرر نظامی»  رر مقاله تحت عنوان 8631ص وی و همکارانو

تأثیر تروریس بر امنیت ملیوجمهوری اسالمی »  رر مقاله تحت عنوان 8638معصومی و همکارانو

 «.های مبارزا با تروریسمتعریف و عل) و راا»  رر مقاله تحت عنوان 8631و رکتر بهیج مالو« ایران 

شور که تاکنون هیچ تحقیقی به طراحی و تدویم شدا  مالحظه میبا توجه به تحقیقات انجام

« تحلی) و تبیی  تهدیدهای غیرفیزیکی تروریسم بر احساس امنیت عمومی رر سطح ملی»موضو  

ه است. و تحقیقاتی که مرتبط با ای  موضو  بیان شد  صرفاً رر بیان م اهیم مورر است ارا نپرراخت
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شناسی وشوهت مورر است ارا قرار گیرند که رر تأمی  بخشی از مبانی نظری و م هومقرار می

 گیرند. می

 شناسيمفهوم -ب

ح ظ و  ضم  که است وضعیتی»  اند گ تهکه برخی  گونه هماناحساس امنیت عمومی  احساس امنیت:

 نسبت تهدیدی و تعرض از هرگونه مررم جامعه  عموم هنجارهای و اساسی هایارز، از حراست

 مشرو  حقوق از تیو حما رعایت خصوص رر و بورا امان رر خور عرض و جان  مال  ناموس به

احساس  راشته و خاطر اطمینان )رولت و ها  نهارها   گرواافرار (بازیگران  سایر طر  از خور

ای  م هوم احساس امنیت عمومی اشارا به ودیدا . 83: 8636مؤمنی و همکاران  و «نمایند ررامت

ذهنی رارر و نه واقعیت عینی  ای  ودیدا حاص) استنباطی ذهنی از تهدیدهای بالقوا موجد وحشت 

توانند  ریند و می و یا عمومی به فع) ررمیها رر سطح فرری  عمومی است که بعضاً برخی از رن

توان گ ت که احساس ناامنی عمومی حاص) ررک  بنابرای  می برای عموم مررم ایجار مخاطرا کنند 

الوقو  تلقی  ها تبدی) تهدید به عم) را قریب که رن نحوی تهدید از سوی جامعه مخاطب است به

کنندگان امنیت را رر  ها تأمی  ر. از سوی ریگر رنها القاء شو نمایند یا ای  ذهنیت به نحوی به رن

برابر ای  تهدیدها ناتوان فرض نمایند. احساس امنیت عمومی  وضعیتی از ت وق نظم  قانون و 

رعایت عدالت رر یک جامعه است که شهروندان رر سایه رن از تهدید و خطر رر امان بورا و برای 

ها و عوام) تعرض احتمالی اطمینان خاطر  زمینهح ظ و واسداری از حقوق خور و برطر  کررن 

  .643: 8613وسلمان خاکسار  راشته باشند

است  شدا ارائهنظران  تعاریف متعدری از تروریسم از سوی اندیشمندان و صاحب مفهوم تروریسم:

 گررر:ها اشارا می به برخی از رنباشند که رر ذی) می باهمهای زیاری ها رارای شباهت که بیشتر رن

 به گروا  خواا یا فرر مقاصد سیاسی برای خشونت از است ارا تروریسم را« 8میکولوس اروارر»

 بر ن وذ اعمال منظور به ها اقدام گونه ای  که موجور  هنگامی رولت مقامات با مخال ت یا طرفداری

رور  ملی مرزهای از فراتر و بورا مستقیم قربانیان از تر وسیع که تری بزرگ گروا های ریدگاا

 .Mickolus)  8317:18وراند می

                                                           
1-Edward Mykvlvs 
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 قسمت رر ترس برای ایجار زور از است ارا از است عبارت تروریسم»که:  است معتقد« 8میلر ربرا»

 خویت  از رشمنان با نبرر برای حمایت عمومی از که هایی گروا یا افرار مررم  توسط از وسیعی

 . 686: 8631نجومی و همکاران به نق) از میلر  « ونیستند برخوررار نظامی مستقیم حمله طریق

 رمیز افعال خشونت برخی ارتکای»کند:  می تعریف صورت ای  به را تروریسم« 2گیوم ژیلبر»

 فرری هماهنگ طرح یا قصد معی  با همراا رورر  وجور به مهم جسمانی صدمات یا قت) که نحوی به

 های شخصیت نزر وحشت و رعب ایجار غایی رن قصد و بورا مذکور افعال ارتکای برای جمعی یا

  8313:88و« گررر می محسوی باشند  تروریسم عموم مررم بی  رر یا معی   گروا  اشخاص

Gilbert Gullaum . 

 یا اجتماعی سیاسی  تهدیدهای خشونت کاربرر به تروریسم: »دیگو یمرر تعریف تروریسم  6ویتاکر

 کاری ترور رارر. نزریکی ویوند جنگ نامتعار  با که شور می گ ته ای شدا ریزی برنامه های حمله

سیاسی  استراتشی حتی رارای یافته و گروهی  سازمان است اقدامی بلکهنیست   عاط ی یا من رر

 . Whittaker  2113:51و «است

تهدیدهای تروریستی شام) کلیه انوا  تهدیدهایی است که ایجار احساس  تهدیدهای تروریستي:

. تهدیدهای تروریستی  ممک  است به رو صورت عینی یا کند یم ناامنی رر میان مررم و مسئوالن

   .264:8613وشولتز  راخلی یا خارجی راشته باشد منشأو  ذهنی تظاهر ویدا کند

تهدیدهای غیرفیزیکی که زیرمجموعه تهدیدهای فضاس حقیقی : تهدیدهای غیرفیزیکي تروریسم

 اند از:روند  عبارتتروریسم به شمار می

  تروریسم به معنای است ارا یا تهدید به است ارا از خشونت 4ریالکووالتر  ازنظر: يافکن وحشتاول: 

ی جنگی یا راهبرری برای رسیدن به اهدافی مشخص  اهدافی که به رنبال ایجار ا وایش  یعنی است

ترس رر بی  قربانیان هستند. رر ای  چارچوی  افکار عمومی یا همان مررم عوام) اساسی راهبرر 

  .254:8637وقائد رحمتی و همکاران کند ینمحشت معنا ویدا ها و تروریسم هستند و بدون رن

تهدیدهای تروریستی مخصوصاً اشکال نوی  تروریسم نظیر بیوتروریسم  تروریسم شیمیایی و 

ها موجب اقدامات تروریست کنترل رقاب)یغای به رلی) ترس و وحشت افرار از ویامدهای هسته

                                                           
1-Dbramylr 

2-Gilbert Gullaum 

3 -Whittaker 

4- Walter Lacquer 
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شدا یکی از  شور. چنانکه گ تهها می ناامیدی و از بی  رفت  احساس امنیت رر رنایجار ترس و 

های جامعه   ایجار رعب و وحشت رر بی  افرار و گرواCBRN اهدا  رر است ارا از تهدیدهای

  .841:8611وسلیمی است« جنگ روانی»نوعی  CBRN تر  تهدیدو مشخص تر قیرق طور به. است

ی را رر نابهنجارهای توان نشانهویشا رر حمالت تروریستی میهای جدی بهی رر بحرانطورکل به»

های اصلی افرار فرر و جامعه مشاهدا کرر. احساس ناتوانی جسمانی و ناامیدی عمیق از ویشگی

روابط فرری و ای که ای  ناتوانی به گسیختگی ناکام کنندا رر نظام  گونه   بهاستررگیر رر بحران 

تواند شور. مشاهدا و یا رریافت اخبار مربوط به تل ات و مجروح شدن افرار میگروهی منجر می

های ارراک عدم امنیت  فرریند تروماتیزا شدن رر فرر را تسریع نماید. از طر  ریگر نشانه

رر افرار های رشنا  تحریف فضای ارراکی و حس اجتما  تهی به نظر رسیدن نشانه بیوغر بیعج

های اصلی استرس تروماتیک است. رر چنی  حالت و وضعیتی نشانه مشاهدا قاب) وضوح بهجامعه 

ی و اشکال رر تمرکز رر افرار ریوذ کیتحرهمانند برانگیختگی هیجانی باال  اختالل رر خوای  

ای گروه ای و هراس رر بی  افرار  رعب قصد ایجار ترس  وحشت   .867همان «وشوندتجربه می

ترس و وحشت موجور رر  رنچه .بخشد یمعملیات تروریستی اصالت  به معی  یا عموم مررم 

  رن کند یمت کیک  دیر یمبرای قربانی به وجور  جرائمتروریسم را از وحشت و ترسی که رر سایر 

فرعی و ثانویه  طور بهایجار ترس و وحشت هد  اصلی مجرم نیست  بلکه  که جرائماست که رر 

 کند یممثال سارقی که به قربانی حمله کررا و جیب او را خالی  طور بهشور.  ال او ناشی میاز اعم

ولی چنی  سارقی تروریست محسوی  کند یم  ایجار ترس رریگ یمسالح  کیف او را  بازوریا 

شور  زیرا هد  او ایجار ترس نبورا  بلکه ربورن مال قربانی است  اما تروریست و بخصوص  نمی

تروریست سیاسی  ایجار ترس و وحشت رر قربانیان مستقیم ای  جرم یا رر بسیاری از موارر 

  .248:8637و قائد رحمتی و همکاران رر افرار ریگر  هد  اصلی است  میرمستقیغ طور به

 اهدا  با ناخوررگاا رریگ یم صورت تروریستی اقدامات به نسبت که احساسی و روانی یها واکنت

 صورت اقدامات تروریستی عنوان تحت که یا انهیوحش اقدامات هستند. منطبق ها تروریست

 و ایجار خواهد کرر. ترس مررم میان رر را اضطرای و ترس رن  اخبار انتشار با همراا  رندیگ یم

 محسوی ها برای تروریست قدرتمندی ابزار شور یم ایجار صورت  یبد که یا گستررا وحشت

 که مقدمه ای  کنند. برخی با ح ظ را خور یزن چانه قدرت ها رولت برابر رر اینکه تا شور یم

 ترس از ایجار ها  رن سیاسی اهدا  با ساز، به ها رولت ساخت  وارار منظور به ها تروریست
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 یک تروریسم اصوالً که رارند یم بیان  برند یم بهرا ها رولت از مررم نارضایتی جهیررنت و گستررا

وکارگری شور محسوی می رن عمدا عنصر رو ترس ای  انتشار و ترس که است روانشناسی ودیدا

 راا ای  از تا نمایند عمومی ترس اشاعه به اقدام است ممک  ها تروریست  .53:8637و همکاران 

ای   بر بور. برخی واهدخ حاکمیت تضعیف ترس ای  ویامد اما نمایند تضمی  خور را یها خواسته

تبدی)  زرا وحشت و مضطری افرار از هایی گروا به را جامعه تروریسم از ناشی ترس که اعتقارند

وحدت   تروریستی اقدامات که صورت  یبد. شندیاند یمماندن  زندا به تنها که کرر خواهد

 بی  بررا از را است بناشدا رن وایه بر جامعه اجتماعی ساختار که را متقابلی وابستگی و یکپارچگی

 وجور محکمی . رالی)کند یمجایگزی   را یکدیگر به نسبت افرار اعتمار عدم و ناامنی رن یجا به و

 افرار ذهنی سالمت با خاص طور به تروریسم و یطورکل به گستررا خشونت اینکه بر مبنی رارند

 اصلی هد   از تروریسم ترس  رهدنشان می 8کاری نکارنداتجربه . 31مستقیم رارر وهمان  ارتباط

 افرار میان رر یریوذ بیرس و ترس از را یا گسترراجو   رن به توس) با تا است تروریستی اقدامات

 گسست ناوذیر ارتباطی هموارا وحشت و تروریسم میان توان یم که روست  یازا و شور ایجار

 تصویر به را سیاا نقای با یا چهرا ها رن از هموارا ها که تروریست بورن ناشناخته .کرر برقرار

 قرار تهدید مورر شناسند یم که کسی سوی از مررم هرگاا چراکه دیافزا یم وحشت ای  بر کشد یم

 رر زمانی چه و هستند ایم  زمان چه ب همند توانند یم زیرا خواهد ماند  محدور ها رن هراس گیرند

 رمنتظرایغ صورت به اماک  و اشخاص که تروریستی عملیات رر رو  یازارارند.  قرار خطر معرض

 جامعه افرار همه زیرا رسد یم خور حد بیشتری  به وحشت و رعب جو  شوند یمواقع  موررحمله

 اقدامات از حاص) گستررا . وحشتنندیب یمخطر  معرض رر و ریوذ بیرسهموارا  را خور

 برای راهی رنبال به باید اینکه اول  رهد یم قرار هیروسو تکلیف یک رر را ها رولت تروریستی 

 بیابند. اقدامات ای  از ناشی هراس بر غلبه برای یا وایش اینکه روم و تروریسم باشند با مبارزا

 ایجار رر وی مرتکب روانی  نبرر ای  فرایند فیزیکی.رر تا است روانی جنگ یک بیشتر تروریسم

 عموم را به احساسی چنی  طریق ای  از تا است منطقی صورت به اضطرای جو و وضعیت یک

 و رهد رخ و مکانی زمان هر رر تواند یم بعدی حمله و است کمی  رر همیشه خطر که کند تزریق

 ایجار باعث رریگ قرار هد  تواند یم یهرزمان رر هرکس که تصور ای  کند. قربانی را یهرکس

 که است حدی گستررا به رن بعدی اثرات و ناامنی ای  و گررر یم جامعه رر ناامنی احساس

                                                           
 های مختلف نیروی انتظامی نکارندا مقاله سابقه فرماندهی رر ررا - 8
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 رهد یم قرار الشعا  تحت موارر از بسیاری رر را تروریستی واقعه از ناشی فیزیکی خشونت

 را بعدی حمله خطر چراکه دیافزا یم هراس ای  بر تصارفی صورت به قربانیان گزینت . 32همان و

افرار  خطر  ای  از ناشی گرفت. ترس خواهد بر رر را یهرکس و ساخته وراکندا عموم رر بی 

 سازر یم زرا وحشت افراری از مرکب را اجتما  و ساخته جدا جامعه اجتماعی کلیت از را جامعه

 منطقی میزان ازنظر رنکه حال و نیستند کام) صورت به خور اجتماعی وظایف انجام به حاضر که

 مررن یک احتمال مطالعات  اساس است. بر کمتر بسیار رن شدا تصور میزان از خطر واقعی

 و احتمال بگیرر گاز را او حیوانی که است رن اندازا به تروریستی حارثه یک اثر رر رمریکایی

است  تر کینزرکررن  حمام حی  رر ریدن صدمه احتمال به ی ا حارثه چنی  علت به او جراحت

 را رغدغه بیشتری  که بورا ریگ همه وحشتی تروریسم  از ترس حال  یباا . 843:8671 راوورتو

 و امنیت علیه را افرار خالقیت قدرت روانی نبرر یک رر تروریسم ررواقعاست.  ایجار کررا

 بعدی وقایع با ارتباط رر تخی) وررازی صورت به خالقیت . ای رریگ یم کار به رسایت خورشان

 از را بیشتری روانی ررامت باشد  بیشتر یورراز الیخ قدرت ای  چه هر و رهد یم را نشان خور

 افرار تمای) رهد یم افزایت برابر چند صورت به را وحشت ای  ایجار رنچه .گرفت  افرار خواهد

 برای تروریستی حوارث گررر یم باعث امر ای  که است واقعه یک با کررن ارتباط برقرار برای

 ناخوررگاا واکنت شور. ای  برابر چند رن از ناشی وحشت و رررید شدا شخصی صورت به افرار

 ای  رر ان جار از قب) روز م »اینکه  انیباب بالفاصله که ورازرحام مح) یک ان جار برابر رر افرار

 نحوی هر به افرار که است نظر ای  دیمؤ  کند یم ظهور مشابه  ل ظی یها واکنت یا و «بورم مح)

 گررر یم باعث حارثه ای  به اتصال کنند. متص) حارثه مح) به را خور تا هستند رن وی شدا رر که

وکارگری و  بیافتد کار به تروریستی وقایع از بیشتر ترس ساخت  برای فرری خالقیت تا قدرت

 . 33همکاران 

ها برای رسیدن به اهدافشان ایجار اختال  بی  یکی از شگررهای تروریست: يافکن اختالفدوم: 

 باشند.میحامی های   رولتها یافکن اختال . البته وشت وررۀ ای  استهای قومی و مذهبی اقلیت

های غربی اکنون بیشتر بر  رولتکند که جان برارلی تصریح میرر خصوص ج.ا.ا.  به عنوان مثال

تکثر قومی ایران بر ثبات  مسئلهاحتمالی  ریتأثو بر  متمرکزشداهای قومی ررون ایران سیاست

گیری سیاست بر جهت مدت کوتاا ریتأثبحث تغییر رژیم  و و رانیاجمهوری اسالمی  بلندمدت

طریق ناام  سازی و حمایت از ی رمریکا از طورکل بهکنند. خارجی و راخلی ایران توجه می
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یی گرا تیقومقومی خارج از کشور از گستر،  طلبان هیتجزهای راخلی و حمایت مالی از شور،

میالری نیز تال، رمریکا  2113کند. چنانکه اجالس واشنگت  رر اوای) سال رر ایران حمایت می

  بلوچ و کرر بور. هد  ای  گرای رذری  ترکم   اهوازیهای قومبرای متحد کررن نمایندگان گروا

ها برای شک) رارن به یک جبهه علیه رولت اسالمی ایران بور. رر ای  گروا روررن کماجالس گرر 

های ایران کنگرا ملت» غری توجه جلبقومی ایران نیز برای  طلب هیتجزهای ای  میان گروا

  «جبهه متحد بلوچستان ایران»رر لندن تشکی) رارند. رر ای  کنگرا  2115فوریه  83را رر « فدرال

جبهه »  «حزی اتحار رمکراتیک اهواز»  «حزی رمکرات کررستان ایران»  «حزی خلق بلوچستان»

شرکت « سازمان رفا  از حقوق خلق ترکم »و « حزی کومله ایران»  «رمکراتیک فدرالی رذربایجان

 . 833:8631ناجا معاونت سازمان عقیدتی سیاسی راشتند و

کنند با ایجار شبهه نسبت به حقانیت و ها تال، میرر ای  نو  از تهدید  تروریست: افکنيسوم: شبهه

 نظام بهمسئولی   مررم را نسبت  عدالت ومشروعیت نظام حاکم  کاررمدی نظام سیاسی  صداقت 

  82:8631وگوهری مقدم اختال  و شکا  ایجار نمایند مررم ورلسرر و بی  مسئولی  

 بندیجمع

رهد که عوام) ذی) ووشانی نظرات خبرگان و مشاهدا میدانی حاص) از تجربه محقق نشان میهم

توان به عنوان تهدید غیر فیزیکی ونرم  تروریسم بر احساس امنیت عمومی رر سطح ملی زیر را می

 رر نظر گرفت.

 ر رو اقدامات روانی رعب 

  امکان ن وذ و اختالل رر مراکز حیاتی از طریق فضای سایبر 
 های اجتماعی به منظور رعوت به ویروی  از ت کرات رنان ها و شبکه حضور فعال رر رسانه 

  ایجار واگرائی بی  حاکمیت و مررم 

 با امنیت عینی 8فاصله انداخت  بی  امنیت ذهنی 

  المل)جلوگیری از محبوییت یک نظام رر سطح بی 

                                                           
فقرا  61« ی»فقرا سرقت منزل رر روز و رر واحد جغرافیایی  21« الف»طور مثال اگر رر یک واحد جغرافیایی  به - 8

. ررواقع از نظر می باشد« ی»بیشتر از « الف»نیست که احساس امنیت رر واحد جغرافیایی ات اق بیافتد؛ ای  بدان معنا 

علمی بی  بعد عینی امنیت و بعد ذهنی امنیت رابطه مستقیمی وجور ندارر. ممک  است معکوس باشد؛ که ای  امر 

باید متناسب با شرایط مررم  بستگی به مکان ات اق جرم رارر؛ بنابرای  بعد ذهنی امنیت که همان احساس امنیت است

توانیم مررم و جامعه مخاطب را بشناسیم و  اندازا گیری بعد ذهنی و عینی امنیت میگیری شور. با  منطقه ررک و اندازا

 برای چالشهای امنیتی رن برنامه ریزی کنیم
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 های اطالعاتی معاند از رنانسوء است ارا سرویس 

 تشدید اختال  بی  اقوام و مذاهب 

 شناسيروش
از  است اراتحلیلی و همبستگی با رویکرر رمیخته است. که با  -رر ای  وشوهت از رو، توصی ی

هد   کاربرری است  ازنظرصورت گرفته است. تحقیق حاضر  استنباطیرو، رماری توصی ی و 

. و  8613ورالور  و بدی  ترتیب محقق به بیت از هر چیز به رنبال رستیابی به یک هد  عملی

رر  ررواقع . 8616وسرمد و همکاران  است  موررنظرموضو   نهیررزمتوسعه رانت کاربرری بومی 

را  موررنظرهای مثبت تحقیقات کی ی و کمی موضو  ترکیب  جنبه ای  تحقیق  محقق با

 قرار رارا است. موررمطالعه

امنیتی با  - انتظامیرماری از بی  خبرگان نظامی  با توجه به تخصصی بورن موضو  تحقیق  جامعه 

 اند.های ذی) انتخای شداویشگی

تیپی باشند  رر زمینه عنوان ی خدمت رر مشاغ) راهبرری و یا رر جایگاا سر رارای سابقه

عنوان فرماندا و مدیر رر ناجا و یا مورربررسی رر ای  مقاله  رارای رثار علمی و وشوهشی بورا  به

های نظانی خدمت کررا باشند. رارای مدرک رکتری یا رانشجوی رکتری ورر مناطق مرزی رر یگان

دیریت راهبرری ودافند غیرعام)  های مدیریت راهبرری نظامی  علوم رفاعی راهبرری و مرشته

رورا مشترک و مرکب رافوس و یا رور راخلی جنگ رانشگاا امام حسی  و   را طی نمورا  باشند 

های مختلف نیروهای مسلح باشند. لذا با و نهایتاً اینکه ن رات رر رسترس و ترکیبی از سازمان

ن ر انتخای گررید. از طرفی  65ها خصوصا رر رسترس بورن  جامعه رماری توجه به ای  ویشگی

رماری است لذا جامعه نمونه رماری  جامعه نمونه نیز منطبق با جامعهبعلت محدور بورن جامعه

 باشد.ن ر می 65تحقیق همان 

 های تحقیقها و یافتهتجزیه و تحلیل داده
وضعیت تاثیر هر گویه بر رو   –رر تحلیلی جداگانه به کمک ف  توزیع فراوانی رمار توصی ی و رزمون کای 

 % مورر تحلی) واقع گرریدا که نتایج رن به شرح زیر است:35روی امنیت عمومی جامعه با ضریب 
 :  تاثیر گویه ارعای بر امنیت عمومی8جدول

 گویه ها
 فراواني مشاهده شده

 میانگین
مقدار كا 
محاسبه 

 شده

سطح 
 معناداري

sig 
خیلي 

 زياد
 كم متوسط زياد

خیلي 
 كم

 000/0 8.61 4.4 0 5 4 9 71 تهدید و ارعاب در جامعه
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 رماری تحقیق معتقد هستند یکی از تهدیدات غیر فیزیکیجدول باال بیانگر رن است که جامعه

تواند امنیت عمومی جامعه را تحت تاثیر خور قرار رهد رعب و وحشت رر تروریسم که می ونرم 

ررصد بر امنیت  35رماری تحقیق ارعای و حشت با اطمینان . رر واقع از نگاا جامعهجامعه است

 رفری  است.عمومی جامعه نقت
 : تاثیر گویه تشدید اقوام و مذاهب2 جدول

 گویه ها

 فراواني مشاهده شده

 میانگین

مقدار كا 

محاسبه 

 شده

سطح 

 معناداري
sig 

خیلي 

 زياد
 كم متوسط زياد

خیلي 

 كم

 111/1 86413 4442 1 1 2 83 87 مذاهبتشدید اختال  بی  اقوام و 

یکی  تشدید اختال  بی  اقوام و مذاهب رماری تحقیقجامعهاز رید جدول باال بیانگر رن است که 

ررصد تاثیرگذار و  35با ضریب  امنیت عمومی جامعه را بر  از تهدیدات نرم اقدامات تروریستی

 باشد.رفری  مینقت
 :  امکان ن وذ و اختالل رر مراکز حیاتی از طریق فضای سایبر 6 جدول

 گویه ها

 فراوانی مشاهده شده

 ميانگين
مقدار کا 
محاسبه 

 شده

سطح 
 معناداری

sig 

خيلی 
 زياد

 کم متوسط زياد
خيلی 

 کم

امکان ن وذ و اختالل رر مراکز 
 حیاتی از طریق فضای سایبر 

83 86 2 8 1 4442 88446 14111 

 

امکان ن وذ و اختالل رر مراکز حیاتی از طریق  رماری تحقیقجامعه جدول باال بیانگر رن است که

 35با ضریب  امنیت عمومی جامعه را بر  یکی از تهدیدات نرم اقدامات تروریستیفضای سایبر  را 

 راند.ررصد معنارار می
 المل): جلوگیری از محبوییت یک نظام رر سطح بی 4 جدول

 گویه ها

 فراوانی مشاهده شده

 ميانگين
مقدار کا 
محاسبه 

 شده

سطح 
 معناداری

sig 

خيلی 
 زياد

 کم متوسط زياد
خيلی 

 کم

جلوگیری از محبوییت یک نظام 
 المل)رر سطح بی 

29 1 9 8 0 3538 88537 05000 

محبوییت یک جلوگیری از % 35رماری تحقیق با اطمینان رهد که از نگاا جامعهنشان می 4جدول 

 امنیت عمومی جامعهبر  یکی از تهدیدات نرم اقدامات تروریستی است کهالمل) نظام رر سطح بی 

 رفری  است.معنارار و نقت
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 : فاصله انداخت  بی  امنیت ذهنی با امنیت عینی5 جدول

 گویه ها

 فراواني مشاهده شده

 میانگین

مقدار كا 

محاسبه 

 شده

سطح 

 معناداري
sig 

خیلي 

 زياد
 كم متوسط زياد

خیلي 

 كم

فاصله انداخت  بی  امنیت ذهنی با امنیت 
 عینی

1 3 86 5 1 6457 6465 14112 

فاصله انداخت  بی  % 35رماری تحقیق با اطمینان رهد که از نگاا جامعهنشان می 5جدول شمارا 

امنیت عمومی بر  یکی از تهدیدات نرم اقدامات تروریستی است که امنیت ذهنی با امنیت عینی

 رفری  است.معنارار و نقت جامعه
 

 : ایجار واگرائی بی  حاکمیت و مررم3 جدول

 گویه ها

 فراواني مشاهده شده

 میانگین

مقدار كا 

محاسبه 

 شده

سطح 

 معناداري

sig 

خیلي 

 زياد
 كم متوسط زياد

خیلي 

 كم

 0 0 5 61 61 ایجاد واگرائي بین حاکمیت و مردم 
4..7 60.01 0.000 

ویکی از را ایجار واگرائی بی  حاکمیت و مررم  رماری تحقیقجامعه جدول باال بیانگر رن است که

 راند.ررصد معنارار می 35با ضریب  امنیت عمومی جامعه رابر  تهدیدات نرم اقدامات تروریستی 
 از ت کرات رنانهای اجتماعی به منظور رعوت به ویروی   ها و شبکه : حضور فعال رر رسانه7 جدول

 گویه ها

 فراوانی مشاهده شده

 ميانگين

مقدار کا 

محاسبه 

 شده

سطح 

 معناداری

sig 

خيلی 

 زياد
 کم متوسط زياد

خيلی 

 کم

ها و  حضور فعال رر رسانه

های اجتماعی به منظور  شبکه

 رعوت به ویروی  از ت کرات رنان

82 89 1 2 0 9512 3524 05000 

حضور فعال رر % 35رماری تحقیق با اطمینان رهد که از نگاا جامعهنشان می 7جدول شمارا 

یکی از تهدیدات نرم  های اجتماعی به منظور رعوت به ویروی  از ت کرات رنان ها و شبکه رسانه

 رفری  است.معنارار و نقت امنیت عمومی جامعهبر  اقدامات تروریستی است که
 معاند از رنانهای اطالعاتی : سوء است ارا سرویس1 جدول

 گویه ها

 فراواني مشاهده شده

 میانگین

مقدار كا 

محاسبه 

 شده

سطح 

 معناداري
sig 

خیلي 

 زياد
 كم متوسط زياد

خیلي 

 كم

های اطالعاتي معاند سوء استفاده سرویس

 از آنان
10 65 0 0 0 1.15 66.51 0.000 
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ترویستی است که از نگاا  هایهای اطالعاتی از یکی از تهدیدات گرواسوء است ارا سرویس

 باشد.رفری  میرماری بر احساس امنیت عمومی معنارار و نقتجامعه

 :تعیی  میزان همبستگی عوام) تهدیدات غیرفیزیکی با احساس  امنیت عمومی

های احصاء شدا ای  تحقیق تاکنون مشخص شد که جامعه رماری تحقیق مشخص کررند که گویه

جهت تعیی  یکی تروریسم بر امنیت عمومی جامعه اثرگذار هستند لذا بهعنوان تهدیدات غیر فیزبه

شور و برابر میزان اثرگذاری ای  تهدیدات بر امنیت عمومی از  رو، همبستگی ویرسون است ارا می

 بندی خواهند شد.ها اولویتبا نسبت همبستگی گویه
 های تروریستی با احساس امنیت عمومیمعاند از گرواهای اطالعاتی : میزان همبستگی سوء است ارا سرویس3جدول 

های سوء استفاده سرویس 

 اطالعاتي معاند از آنان

احساس امنیت 

 عمومي

Spearman's 
rho 

سوء استفاده 

های سرویس

اطالعاتي معاند 

 از آنان

Correlation 
Coefficient 1.000 .913

**
 

Sig. (2-tailed) 0 .000 

N 
35 35 

های اطالعتاتی  سوء است ارا سرویسجدول فوق بیانگر ای  موضو  است که  میزان همبستگی بی  

باشتد. یعنتی میتزان ایت  همبستتگی مثبتت        متی  3/1احساس امنیت عمومی مطلوی  معاند از رنان

باشد. وبه میزان تغییر نسبی یک متغیر  متغیر ریگری به همتان انتدازا تغییتر    مستقیم و بسیار باال می

هتای  هتای اطالعتاتی معانتد از گتروا    ای کته سترویس   انتدازا  جهت خواهد راشت . بنابرای  بته هم

طور نسبی بر احساس امنیت عمومی جامعته مخاطتب ختور تاثیرگتذار      تروریستی است ارا نمایند به

 هستند.
وی  از ت کرات های اجتماعی به منظور رعوت به ویر ها و شبکه : میزان همبستگی حضور فعال رر رسانه81جدول 

 های تروریستی با احساس امنیت عمومیگروا
های  ها و شبکه حضور فعال در رسانه 

 اجتماعي

احساس امنیت 

 عمومي

Spearman's 
rho 

حضور فعال در 

ها و  رسانه

  های اجتماعي شبکه

Correlation 
Coefficient 

1.000 .715
**

 

Sig. (2-tailed) 0 .000 

N 35 35 

هتای   هتا و شتبکه   حضور فعال رر رسانهجدول فوق بیانگر ای  موضو  است که  میزان همبستگی 

 7/1 های تروریستی با احساس امنیت عمومیاجتماعی به منظور رعوت به ویروی  از ت کرات گروا

هتای  ای کته گتروا   انتدازا  باشتد. بنتابرای  بته   باشد. یعنی میزان ای  همبستگی مثبت  مستقیم متی می

های اجتماعی به منظور رعوت به ویتروی  از ت کترات    ها و شبکه حضور فعال رر رسانهوریستی تر
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طور نسبی به میزان قاب) قبولی بر احساس امنیت عمومی جامعه مخاطب ختور   بهخور راشته باشند 

 تاثیرگذار هستند.
 اس امنیت عمومی: میزان همبستگی فاصله انداخت  بی  امنیت ذهنی با امنیت عینی با احس88جدول 

فاصله انداختن بین امنیت  

 ذهني با امنیت عیني

احساس امنیت 

 عمومي

Spearman's 
rho 

فاصله انداختن 

بین امنیت ذهني 

 با امنیت عیني

Correlation 
Coefficient 

1.000 .652
**

 

Sig. (2-tailed) 0 .000 

N 35 35 

 

فاصله انداخت  بی  امنیت ذهنی با امنیت جدول فوق بیانگر ای  موضو  است که  میزان همبستگی 

باشتد.  باشد. یعنی میزان ای  همبستگی مثبت  مستتقیم متی  می 35/1 با احساس امنیت عمومیعینی 

ی با امنیتت  بی  امنیت ذهن فاصله کنند ایجارهای تروریستی بتوانند ای که گروا اندازا بنابرای  به هر 

طور نسبی به میزان قاب) قبولی بر احساس امنیت عمومی جامعته مخاطتب ختور تاثیرگتذار      به عینی

 هستند.
 : میزان همبستگی ایجار واگرائی بی  حاکمیت و مررم با احساس امنیت عمومی82جدول 

ایجاد واگرائي بین حاکمیت و  

 مردم

 احساس امنیت عمومي

Spearman's 
rho 

واگرائي ایجاد 

بین حاکمیت و 

 مردم

Correlation 
Coefficient 

1.000 .810
**

 

Sig. (2-tailed) 0 .000 

N 35 35 
 

ایجار واگرائی بی  حاکمیتت و متررم بتا    جدول فوق بیانگر ای  موضو  است که  میزان همبستگی 

باشتد.  ختوبی متی  باشد. یعنی میزان ای  همبستگی مثبت  مستقیم و می 1/1 احساس امنیت عمومی

ایجار واگرائی بی  حاکمیت و مررم بتا احستاس   های تروریستی بتوانند ای که گروا اندازا بنابرای  به

طور نسبی به میزان خوبی بر احساس امنیت عمومی جامعه مخاطتب ختور    نمایند به امنیت عمومی

 تاثیرگذار هستند.
 المل) با احساس امنیت عمومیر سطح بی : میزان همبستگی جلوگیری از محبوییت یک نظام ر86جدول 

جلوگیری از محبوییت یک نظام در سطح  

 المللبین

احساس امنیت 

 عمومي

Spearman's 
rho 

جلوگیری از محبوییت 

یک نظام در سطح 

 المللبین

Correlation 
Coefficient 

1.000 .935
**

 

Sig. (2-tailed) 0 .000 

N 35 35 
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موضو  است که  میزان همبستتگی جلتوگیری از محبوییتت یتک نظتام رر      جدول فوق بیانگر ای  

باشد. یعنی میزان ای  همبستگی مثبت  مستتقیم  می 36/1المل)  با احساس امنیت عمومی سطح بی 

های تروریستی بتوانند جلتوگیری از محبوییتت یتک    ای که گروا اندازا و قوی است. بنابرای  به هر 

ایند به بطور نسبی به همان میتزان بتر احستاس امنیتت عمتومی جامعته       المل) نمنظام رر سطح بی 

 مخاطب خور تاثیرگذار هستند.
 : میزان همبستگی امکان ن وذ و اختالل رر مراکز حیاتی از طریق فضای سایبر با احساس امنیت عمومی84جدول 

امکان ن وذ و اختالل  

رر مراکز حیاتی از 

 طریق فضای سایبر

احساس 

امنیت 

 عمومی

Spearman's 
rho 

امکان ن وذ و 

اختالل رر مراکز 

حیاتی از طریق 

 فضای سایبر

Correlation 
Coefficient 

1.000 .855
**

 

Sig. (2-tailed) 0 .000 

N 
35 35 

امکان ن وذ و اختالل رر مراکز حیاتی از  جدول فوق بیانگر ای  موضو  است که  میزان همبستگی

باشد. یعنی میزان ای  همبستگی مثبت  می 15/1با احساس امنیت عمومی  طریق فضای سایبر

رر امکان حیاتی از های تروریستی بتوانند ای که گروا اندازا بنابرای  به  باالیی است.مستقیم و 

بر احساس امنیت عمومی  باالیی نمایند به بطور نسبی به میزانطریق فضای سایبر ن وذ و اختالل 

 ور تاثیرگذار هستند.جامعه مخاطب خ
 : میزان همبستگی تاثیر تشدید اختال  اقوام و مذاهب با احساس امنیت عمومی85جدول 

 
 اقوام و مذاهب اختالف تشدید

احساس امنیت 

 عمومي

Spearman's 
rho  اختالف تشدید

 اقوام و مذاهب

Correlation 
Coefficient 

1.000 .855
**

 

Sig. (2-tailed) 0 .000 

N 35 35 

تشدید اختال  اقوام و مذاهب با جدول فوق بیانگر ای  موضو  است که  میزان همبستگی 

باشد. یعنی میزان ای  همبستگی مثبت  می 15/1با احساس امنیت عمومی  احساس امنیت عمومی

اختال  بی  اقوام و های تروریستی بتوانند ای که گروا اندازا بنابرای  به  باالیی است.مستقیم و 

بر احساس امنیت عمومی جامعه مخاطب  باالیی به بطور نسبی به میزانمذاهب را تشدید نماید  

 .خور تاثیرگذار هستند
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: میزان همبستگی تاثیر تهدید و ارعای با احساس امنیت عمومی83جدول   

 احساس امنیت عمومي تهدید و ارعاب 

Spearman's 
rho 

 تهدید و ارعاب

Correlation 
Coefficient 

1.000 .950
**
 

Sig. (2-tailed) 0 .000 

N 35 35 
 

با احساس امنیت تهدید و ارعای  جدول فوق بیانگر ای  موضو  است که  میزان همبستگی 

 بسیار باشد. یعنی میزان ای  همبستگی مثبت  مستقیم ومی 35/1عمومی با احساس امنیت عمومی 

های تروریستی بتوانند اقدامات روانی و ارعای رور رر بی  ای که گروا اندازا باال است. بنابرای  به 

جامعه هد  گستر، رهند  به بطور نسبی به میزان بسیار باالیی بر احساس امنیت عمومی جامعه 

 مخاطب خور تاثیرگذار هستند

به میزان  و با توجه میزان همبستگی رنهابا توجه به  ی تهدیدهای تروریستی غیر فیزیکیبند رتبه

ها با احساس امنیت عمومی اولویت بندی تهدیدات غیر فیزیکی تروریسم بر همبستگی گویه

 باشد.احساس امنیت عمومی برابر جدول زیر می

: اولویت بندی تهدیدات غیر فیزیکی تروریسم موثر بر احساس امنیت عمومی 87جدول  

یسمتهدیدات غیر فیزیکی ترور  رتبه میزان همبستگی 

 8 1435 تهدید و ارعای

المل)جلوگیری از محبوییت یک نظام رر سطح بی   1436 2 

های تروریستیهای اطالعاتی معاند از اقدامات گرواسوء است ارا سرویس  1438 6 

 4 1415 امکان ن وذ و اختالل رر مراکز حیاتی از طریق فضای سایبر

مذاهبتشدید اختال  اقوام و   1415 4 

 5 1418 ایجار واگرائی بی  حاکمیت و مررم

های اجتماعی به منظور رعوت به ویروی  از  ها و شبکه حضور فعال رر رسانه

های تروریستیت کرات گروا  

1478 3 

 7 1435 فاصله انداخت  بی  امنیت ذهنی با امنیت عینی
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 پیشنهادگیری و نتیجه

 گیرینتیجه-الف

های  رر ای  راستا رر نظام ها است و عمومی ازجمله تکالیف اصلی رولت امنیتامروزا ح ظ 

 ها اختیارات الزم اعطا شدا است. البته  ای  اختیارات نامحدور نیستند و مختلف حقوقی  به رولت

امنیت های شهروندان مخدو، نگررر. بنابرای   ح ظ  رزاری ای باشند که حقوق و گونه باید به

ت عقلی و رشکار است و رستیابی به رن از چنان اهمیتی برخوررار است که عمومی یک ضرور

. تجربه نشان رارا است قطعاً یکی از موارری که به تر از ح ظ رن رانستتوان مصلحتی را مهمنمی

زند اقدامات تروریستی که ای  اقدامات یا سخت افزاری که بسیار خش  و امنیت عمومی صدمه می

افزاری هستند که رر هر رو صورت امنیت و نظم اجتماعی جامعه شد یا نرمبارمیز میخشونت

کند که هر روجنبه تهدیدات رهند. نتایج ای  مقاله ثابت میمخاطب را تحت تاثیر من ی قرار می

فیزیکی و غیر فیزیکی مقوله تروریسم را باید شناخت و متناسب با رن اقدامات مقابله  بایستی  

لذا تهدیدات غیر فیزیکی تروریسم که ای  تحقیق به رنها رسیدا است و برنامه  ریزی شور.برنامه

طلبد به تربیت میزان همبستگی و اثرگذاری رنها با احساس امنیت خاص خور را جهت مقابله می

 عمومی به شرح ذی) عبارتند از:

 تهدید و ارعای 

  المل)جلوگیری از محبوییت یک نظام رر سطح بی 

  های تروریستیهای اطالعاتی معاند از اقدامات گرواسرویسسوء است ارا 

 امکان ن وذ و اختالل رر مراکز حیاتی از طریق فضای سایبر 

 تشدید اختال  اقوام و مذاهب 

 ایجار واگرائی بی  حاکمیت و مررم 

 های اجتماعی به منظور رعوت به ویروی  از ت کرات  ها و شبکه حضور فعال رر رسانه

 ستیهای تروریگروا

 فاصله انداخت  بی  امنیت ذهنی با امنیت عینی 
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 پیشنهادها -ب

های نظارتی و امنیتی رر کشور مانند افزایت احساس امنیت عمومی رر جامعه نهار منظور به -8

های راهبرری خور را نسبت به مقابله با نیروی انتظامی  قوا قضائیه و غیرا طرح و برنامه

 فیزیکی بصورت توام رمارا نمایند.اقدامات تهدیدات غیر فیزیکی و 

شناسی برای بررسی چرایی عدم موفقیت قاب) قبول مقابله با تروریسم رر تشکی) کمیته رسیب -2

 رفت از وضعیت فعلی.های برونالمل) و راابی ملی و سطح 

 



 های اثرگذار تهدیدهای غیرفیزیکی تروریسم بر احساس امنیت عمومی رر سطح ملی  مؤل ه   646 

 منابع و مأخذ

 منابع فارسي -الف

 تهران سوم  چاپ نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی مبانی    8613  ورالور  علی   

 رشد.

  وشوهشکدا ترجمه اول  جلد امنیتی  سیاسی مقاالت دایگز  تروريسم   8671ریوید سی و راوورت 

 راهبرری. مطالعات راهبرری  چاپ روم  تهران  وشوهشکدا مطالعات

 تهران  رگاا.روش های تحقيق در علوم رفتاری   8616سرمد  زهرا  بازرگان  عباس  حجازی  الهه  و   

 چاپ اول  تهران  رانشگاا عالی رفا  حکومت، فرد و امنيت   8613سلمان خاکسار  عبدالحمید  و  

 ملی.

  ها و ویامدهای روانشناختی تهدیدات سالح های کشتار    ویشگی8611سلیمی  سیدحسی   وواییز

 .6 6شماراو طب نظامی،جمعی  

 ی متقی نشار  محمدعل  ترجمه سید رويکردهای جديد در مطالعات امنيتی   8613شولتز  ریچارر  و

 چاپ اول  تهران  وشوهشکدا مطالعات راهبرری.

 چاپ ها های افراطی و تهديدهای تروريستی آن جريان   8637.  قائد رحمتی  ابراهیم. فعال  سیدال  و  

 .اول  تهران  وشوهشگاا مطالعات اجتماعی ناجا

  .ی اقدامات تروریستی: هراس و هراس شناس روان   8637  نسری   وتابستان معراکارگری  نوروز

 .63  رورا چهاررهم  شمارافصلنامه تحقيقات حقوق خصوصی و کيفریافکنی  

 دانش  و تروریسم جدید: ارائه مدلی م هومی  شدن ی   جهان8631بهار و تابستان و  گوهری مقدم  ابوذر

 .8  سال ه تم  شمارا سياسی

 چاپ دانستنی های سياسی ويژه جنگ نرم   8631معاونت سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا  و  

 سازمان عقیدتی سیاسی ناجا.اول  تهران  

 شده  اجتماعی امنيت و عمومی امنيت مفهوم بر نظری تأملی   8636مؤمنی  اسکندر  ولی زارا  اکبر  و

 ایران  رانشگاا خوارزمی. کیتیژئوول  تهران  ه تمی  کنگرا انجم  شهری
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 یالملل نيب کنفرانس ی الملل  یب رویکررهای و ها نهیزم   تروریسم 8631نجومی  صابر  ولی زارا  امی   و 

 .عادالنه صلح برای تروريسم عليه جهانی ائتالف
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