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واکاوی نقش انگاره احساس امنیت در ارتقاء مشارکت اجتماعی شهروندان شهر شیراز


علیرضا صادقی ،استاديار ،بخش شهرسازی دانشگاه شیراز ،شیراز ،ايران

فاطمه شمس ،كارشناس ارشد طراحی شهری ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ايران
چکیده
درباره اموور عموومی اسوت.

كنشهای فردی و گروهی مؤثر بر فرايند تصمی مسازی و تصمی مگیری
گونههای مختلف 
مشاركت اجتماعی بیانگر 
یشود و بعد عینوی مشواركت اجتمواعی
نهساز ايجاد م 
بعد ذهنی مشاركت ،تمايل به مشاركت اجتماعی است و به دلیل اعتماد و ساير عوامل زمی 
یرسد وجوود و تقويوت ابعواد مختلوف
یكند و بیانگر پیوند عینی افراد است .به نظر م 
به صورت عضويت ،نظارت ،اجرا و تصمی مگیری بروز م 
امنیت ،نقش بسزايی در تقويت هر دو بعد ذهنی و عینی مشاركت اجتماعی شهروندان داشته باشد .هدف پژوهش حاضر ،تحلیل نقوش انگواره
تبنودی مؤلفوههوای موؤثر بور میوزان مشواركت اجتمواعی و روش آن
امنیت در ارتقاء مشاركت اجتماعی شهروندان شهر شیراز ،ازطريق اولوي 
نامهای تدوين و بوهطوور تصوادفی
انگارههای مؤثر بر میزان مشاركت شهروندان ،پرسش 

تبندی
توصیفی  -تحلیلی و پیمايشی است .برای اولوي 
دادهها و بررسی نقش انگاره امنیت از نرم افزار  SPSSو آزمون  Tاستفاده شوده اسوت.
میان  651نفر از جامعه آماری توزيع شده و برای تحلیل 
یآورد و پو
یدهند امنیت بیش از ساير عوامل ،زمینه مشاركت اجتماعی فعال شهروندان را فراهم مو 
افتهها نشان م 
ي 

از آن ،بوه ترتیوب عوامول

نقشآفرينی ،انگیزه ،تناسب ،حمايت ،اعتماد ،اطالعات و آموزش ،احساس مسئولیت ،تعلق و دلبستگی ،زمینه و مقدمات و دعوت از
اثربخشی ،
مؤلفهها بیان شده است.

عوامل تأثیرگذار بر آن هستند .همچنین ،در بخش نتیجه ،راهکارهای ارتقاء هر يک از اين
واژههایکلیدی :مشاركت اجتماعی ،ح



امنیت ،شهر شیراز.
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مقدمه و بیان مسأله

مختلف بوا منوافع و عاليوق متفواوت بوودهانود و در افوزايش

مشاركت بهصورت با همديگر عملكوردن ،بور عهوده گورفتن،

فعالیت های متقابل اجتماعی و كاهش نابرابریهوای اجتمواعی

سهمی از چیزی بردن ،بخشی از چیزی را بر عهوده داشوتن و

به طور اساسی نقش داشتهاند .درحقیقت ،شهرها همواره مکانی

عمل متقابل اجتماعی تعريف شده است (سوارواانی.)69 :9911،

برای جستجوی تفاوت ها و هويتها بوودهانود و شوهروند ،بوا

اين كار نوعی كنش هدفمنود در فراينود تعواملی بوین فعوال و

مشاركت در شهر و فعالیتهای شهری و با بازنمايی تفاوتها

محیط اجتماعی او برای دستیابی بوه اهوداف معوین محسوو

اووود و ديگووران را موویشناسوود و میووزان تحموول عقايوود و

موویشووود (دهقووان و غفوواری .)11-13 :9931 ،درواقووع ،مشوواركت

ديدگاههای گوناگون در او افزايش میيابد.

اجتماعی از اعتماد بین فرد و اجتماع به دست می آيد و ازنظور

همچنین ،امنیت را رهايی از اطر ،مخاطرات و لطمات و

مفهومی به معنای انواع فعالیوتهوای فوردی و گروهوی بورای

رهايی از هراس و ترديد

دانستهاند (كامران و شعاع برآبادی:9931 ،

داالت در تعیین سرنوشت اود و جامعه و تأثیرگذاشوتن بور

 )65-11كه موضوعاتی چون رهايی از اطور ،تهديود ،آسویب،

مربوط به امور عمومی است (ادريسی و

اضطرا  ،هراس ،نگرانی با وجود آرامش ،اطمینوان ،آسوايش،

شجاعی .)995-953 :9919 ،مشاركت فورد در اموور اجتمواعی بوا

اعتماد ،تأمین بودن و ضمانت را

در بر میگیرد (لطفی و همکاران،

تقويت همبستگی اجتماعی رابطهای دوسويه دارد و شامل هور

 .)91-51 :9919احساس امنیت نیز به صورت در امان بودن يا در

در

تعريف شده است (كامران و شعاع برآبوادی،

فرايندهای تصمیمگیری

كنش متقابل اجتماعی و درگیری ذهنی و عاطفی اشوخا

امان ح

كردن اود

موقعیتهای گروهوی اسوت كوه در آن موقعیوت هوا افوراد يوا

 )65-11 :9931و معنای آن شامل اين موارد اسوت :نترسویدن از

گروهها بورای دسوتیابی بوه اهوداف گروهوی برانگیختوه و در

اينکه به ارزش های انسانی حمله شود يا آنها در معرض اطور

مسئولیت كار شريک میشوند .بنوابراين ،درگیورشودن ،يواری

قرار گیرند و نیز احسواس اطمینوان و آراموش اواطر داشوتن

دادن و مسئولیت سه بخش مهوم مشواركت اجتمواعی هسوتند

(نوووروزی و فوووالدی سوورهر .)961-951 :9933 ،بووهعبووارتديگوور،

(حسینزاده و فدائیدهچشمه)51-36 :9919 ،

احساس امنیت به معنای احساس رهوايی انسوان از اضوطرا ،

امروزه ،به دلیل توجه ناكافی به نقش مشاركت شوهروندان

بوویم و اطوور اسووت (گروسووی و همکوواران )61-91 :9931 ،و در

در فرايند برنامهريزی ،موديريت و تصومیمسوازی بسویاری از

شهرهای امروزی برای مشاركت فعاالنه اجتماعی نوعی حو

كالنشهرها به شهروندان چنین تلقین شوده اسوت كوه در امور

آرامش ناشی از در امان بودن از اطرات و تهديدات محیطوی

تأثیرگذاری بر جامعه و سرنوشت آينده شهر ،به نووعی نواتوان

يا به بیان ديگر ،وجود ح

امنیت در زمان مشاركت ضرورت

هستند .اين امر ،زمینه احساس بویمسوئولیتی در برابور مسوائل

دارد .در همین زمینه ،ورپل ،به تحقیقی در شوهر لنودن اشواره

شووهری ،بوویاعتنووايی نسووبت بووه تخريووب فضوواهای شووهری،

می كنود كوه در آن بویش از نیموی از گوروههوای آسویبپوذير

بی عالقگی به مشاركت در تصمیمگیریهوای اورد و كوالن و

اجتماعی (چون زنان و سالمندان و كودكان) به دلیول تورس از

وجودنداشتن انگیزه برای بهبود كیفیوت محویط زنودگی را در

در معرض حمله قورار گورفتن ،از مشواركت در فعالیوتهوای

بین بسیاری از آنان به وجود آورده است .گروههای اجتمواعی

شبانه و حضور در اماكن عمومی واهمه داشتهاند .نزديوک بوه

مختلف ،با تداوم حضور و مشاركت در عرصههای عموومی و

نیمی از اين افراد حتی در طول روز نیز به دلیول تورس از آزار

اجتموواعی شووهرها اووود را هرچووه بیشووتر سوورزنده و بانشوواط

بدنی و در معرض دزدی قرار گرفتن ،در فعالیتهای اجتماعی

میكنند؛ زيرا شهرها از ديرباز مکانهوايی بورای ايجواد روابوط

داوطلبانه و انتخابی شركت نمویكردنود

.)Worpole,

متقابل ،براوردها و تبادالت اجتماعی میان افراد و گوروههوای

امروزه ،افزايش جورم و جنايوت و بزهکواری در محویطهوای

(1992:37
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شهری در كنار معضالتی چون تعارضات فرهنگوی ،بوی ثبواتی

( )9919در تحقیق ديگری تأكید كرده انود كوه ايون متغیرهوا بوا

اجتماعی ،گسترش فقور و شوکاف طبقواتی ،بیکواری ،ضوعف

مشاركت اجتماعی به طور معناداری رابطه دارند :سون ،جون ،

امکانات آموزشی ،كم بودن میزان سواد ،اعتیاد و ...زمینه تشديد

تحصیالت ،شغل ،درآمد ،احساس تعلق شهری ،داشتن قدرت

احساس ناامنی را در بین شهروندان فوراهم كورده اسوت و بوه

سیاسی ،بیگانگی سیاسوی ،رضوايتمندی از عملکورد مسوئوالن

همین دلیل ،وجود احساس امنیت و در امان بودن از اطورات

شهری ،احقوا حقوو شوهروندی و اسوتفاده از رسوانههوای

و تهديدات برای شركت در فعالیتهوای اجتمواعی ضورورت

جمعووی .در پووژوهش شوویانی و همکوواران ( )9919عواموول و

دارد .باتوجووهبووه ايوون مطالووب ،ايوون پووژوهش قصوود دارد بووا

شرايط مؤثر بر مشاركت اجتمواعی در موديريت اموور شوهری

بازشناات مفاهیم مورتبط بوا مشواركت اجتمواعی و احسواس

چنین بیان شدهاند :اصوصیات زمینهای (جنسیت ،سن ،سابقه

امنیووت ،نقووش انگوواره امنیووت را در مشوواركت شووهروندان در

شهرنشینی ،شغل و )...نظام شخصویتی (ارزشهوا ،نگورشهوا،

فعالیتهای اجتماعی شهر شیراز بررسی كنود .بوه ايون ترتیوب،

تعهدات ،تعلقات و )...اصوصیات اانوادگی ،وضعیت نهادی

سئوال اصلی تحقیق اين اساس است كه در بین عوامل مؤثر بر

و وضعیت منطقهای .حسینزاده و فدائی دهچشمه ( )9919نیوز

میزان مشاركت اجتماعی شهروندان ،انگاره امنیت چه جايگواه

در پژوهش اود ،عوامل مؤثر بور مشواركت شوهروندان شوهر

و رتبهای دارد.

شهركرد در امور شهری را شامل اين موارد میداننود :رضوايت
شهروندان ،سیاستهوای انگیزشوی ،اعتمواد اجتمواعی و نووع

پیشینه تحقیق

فعالیووت شووهرداری) همچنووین ،محققووان در پووژوهش موورتبط

درزمینه شااصهای مشواركت اجتمواعی و عوامول موؤثر بور

دريافتند كوه میوان متغیرهوايی چوون اواطره جمعوی ،انگیوزه

میزان آن ،پژوهشهای بسویاری در دااول و اوار از كشوور

اقتصادی ،اعتماد و رابطه اجتماعی با مشاركت اجتماعی رابطوه

انجام شده است كه پوژوهش فتحوی و میرزاپووری ( )9915از

معنوواداری وجووود دارد (ادريسووی و شووجاعی .)953-995 :9919 ،در

آن جمله هستند و در آنها وضعیت شغلی ،تحصیالت ،درآمد و

تحقیق رضادوست و همکاران در سال 9933عوامول موؤثر در

پايگاه اقتصادی  -اجتماعی ازجمله عوامل تأثیرگوذار بور ايون

مشاركت اجتماعی شهروندان به اين صورت معرفی شودهانود:

شوودهانوود .درحقیقووت ،میووزان مشوواركت

متغیوورهووای وضووعیت اشووتغال ،وضووعیت تأهوول ،تحصوویالت،

موضوووع محسووو

اجتماعی براساس وضوعیت شوغلی افوراد ،میوزان تحصویالت،

رضايت از ادمات شهری ،عضويت در تشکلهای اجتمواعی

میزان درآمد و پايگواه اقتصوادی  -اجتمواعی ايشوان متفواوت

و شركت در انتخابات .نتايج كلی پژوهشوی بوا عنووان «نقوش

است .در پژوهش مشابه ديگر ،احساس قدرت و تأثیرگوذاری

مشاركت محلی در ارتقواء امنیوت اجتمواعی از ديودگاه موردم

فرد ،عامل موؤثر بور مشواركت اجتمواعی شوهروندان در نظور

كرمانشاه» نشان می دهد مردم در 11درصد موارد ،فعالیتهوای

گرفته شده است كه اين امر ،اود از مؤلفههوايی چوون میوزان

مشاركت جويانه را درزمینه توأمین امنیوت محوالت تأثیرگوذار

تحصیالت ،سن ،تعلوق بوه مکوان و میوزان ادغوام بوا فرهنو

میدانند ( .)Ghasemi et al., 2014:657-665در ساير پژوهشهوا

اكثريت تأثیر می پذيرد (نقدی و كولیوند .)61-6 :9911 ،همچنوین،

عواموول ديگوور مووؤثر بوور مشوواركت شووهروندان ،شووامل ايوون

در پژوهش انصاری و تا الدين ،بر رابطه معنادار اين متغیرهوا

متغیرهاسووت :میووزان اطالعووات عمووومی شووهروندان ،میووزان

با میزان مشاركت تأكید شده اسوت :اعتمواد نهوادی ،رضوايت

سازمان يافتگی گروهها و تشکلهای مشاركت جويانوه و عموق

اجتماعی ،امنیت اجتماعی و مودت

زموان سوکونت (انصواری و

تووا الوودين .)913-919: 9919 ،همچنووین ،مظلوووماراسووانی و همکوواران

باور بوه فعالیوتهوای مشواركتی در شوهروندان (

Zhou et al.,

 )2014:91-106و آگاهی از حقو و مسئولیتهوای شوهروندی
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و جايگاه مشاركت شهروندی در نظام مديريتی شهر (

Kwena,

.)2013

كامل در جايی تحقق میيابد كه مردم بهطور فعوالی در فراينود
تهیه طرح ،نقش ها را بر عهوده بگیرنود .ازنظور بانوک جهوانی

در جمعبنودی نتوايج ايون مطالعوات درزمینوه مشواركت

مشاركت فرايندی است كه ازطريق آن بهرهوران ،6كنترل اوود

اجتماعی شوهروندان ،بايود گفوت كوه بواوجود تعودد و تنووع

را بر روند برنامههای توسعه و تصومیمات و منوابع مورتبط بوا

پووژوهشهووای موورتبط ،كمتوور پژوهشووی رابطووه بووین امنیووت و

برنامه باهم تقسویم مویكننود (حبیبوی و رضووانی.)11-51 :9935 ،

مشوواركت اجتموواعی را بررسووی و عواموول تأثیرگووذار بوور اموور

مشوواركت تضوومینكننووده قوودرت شووهروندان ،بووهويووژه طبقووه

مشاركت اجتماعی را معرفی و رتبهبندی كرده است.

آسیبپذير و كمبهره ،بورای اسوتفاده از منوابع و فرصوتهوای
اقتصادی و سیاسی در تعیین سنجیده و آگاهانه سرنوشت اود
است.

چارچوب مفهومی موضوع پژوهش

اين موضوع مؤلفهای اساسی در ارزيابی توسعه انسانی در

مشارکت و مشارکت اجتماعی :مفاهیم و ریشهها
واژه مشاركت 9ازنظر لغوی به معنای درگیری و تجموع بورای

سااتار شهری محسو

می شود كوه بوا درگیوری شوبکههوای

است .درباره معنای اصطالحی اين لغوت بسویار

اجتماعی در میزان همبسوتگی و ايجواد تعوامالت و ارتباطوات

بحث كرده اند؛ ولوی درمجمووع جووهره اصولی آن درگیوری،

سازنده بوین گروهوی يوا درونشوبکهای بور امور توسوعه توأثیر

فعالیووت و تأثیرپووذيری اسووت (میرموسوووی .)31 :9915 ،درواقووع،

میگذارد .درواقع ،بهطور االصه مشواركت شوهروندی اموری

مشاركت به معنای عام از ديرباز با زندگی انسان پیونود داشوته

سازمان يافته است كه فعاالنه ،ارادی و داوطلبانه انجام می شود.

از تحوالت

همچنین ،باوجود اينکه اين مسئله امری تعاملی و متقابل است

جهوانی

و درزمینه انجام فعالیوت و اهوداف آن احسواس همبسوتگی و

هدفی اا

است؛ اما به معنای جديد از عرصه سیاست و پ
رنسان

و انقال

كبیر فرانسه آغاز و پو

دوم در معنا و مفهومی جديد

از جنو

تعلق وجود دارد ،فرايندمحور ،پايدار و مستمر نیز هست.

رشد يافته است (علویتبار:9936 ،

 .)99مشووواركت ،درگیوووری ذهنوووی و عووواطفی اشوووخا

در

موقعیتهای گروهی است كه آنان را بر مویانگیوزد توا بورای

ویژگیها و سطوح مختلف مشارکت اجتماعی

دستیابی به هدفهای گروهوی يکوديگر را يواری دهنود و در

مضومون مشوواركت بوور تأثیرگذاشوتن مووردم بوور پیشوونهادات و

مسئولیت كار شريک شوند (طوسی .)51 :9911،میزان مشواركت

فرايندهای برنامهريوزی تأكیود دارد .از ايون لحوا ،،مشواركت

اجتماعی نشان دهنده انسجام و همبستگی اجتماعی است .ايون

اساساً با مطلع كردن مردم از شویوه كوار برناموهريوزان متفواوت

موضوووع میووزان داالووت اعضووای نظووام اجتموواعی در فراينوود

است و بايد از نخسوتین مراحول برنواموهريوزی شوروع شوود.

تصمیمگیری (راجرز و شومیکر )911 :9911 ،برانگیختن حساسیت

مشاركت ،صرفاً در ارائه اطالعوات بوه موردم ،داشوتن روابوط

مردم در ادراك و توانمندی در پاسخگويی به طرحهای توسعه

او

و متقاعدسازی آنان االصه نمیشود؛ بلکه فراهم كوردن

در ابعاد گوناگون است (عفتی.)31 :9919،

فرصت يادگیری برای مردم و تشويق آنان بوه فعالیوت متقابول

درحقیقت ،مشاركت به معنی سهیم شدن مردم در تودوين

است (بركپور .)611 :9939 ،مشواركت و انگیوزش اجتمواعی در

سیاستها و پیشنهادهاست و ارائه اطالعات از جانب مسئوالن

سطوح مختلف اورد ،میوانی و كوالن جامعوه رخ موی دهود و

و امکان اظهار نظر درباره آن اطالعات ،بخش مهمی از فراينود

همچنین ،برحسوب موالكهوای مختلوف بوه طوور گونواگونی

می شود؛ اما تمام مواجرا نیسوت .همکواری

تقسیمبندی می شود (موسووی .)13 :9931 ،براسواس معیارهوايی

1
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مشاركت محسو

Participation

Stakeholders

واكاوی نقش انگاره احساس امنیت در ارتقاء مشاركت اجتماعی شهروندان شهر شیراز

چون میزان قدرت و ااتیار ،مقیواس و قلمورو فعالیوت ،انوواع

15

تصمیمگیری است.

اصلی مشاركت به مشواركت سیاسوی ،مشواركت اجتمواعی و
مشاركت محلی تقسیم میشوند (حبیبی و رضوانی )59 :9935 ،بوه

بررسی نقش امنیت در بین انگاارههاای مشاو مشاارکت

همین دلیل ،مشواركت اجتمواعی در برگیرنوده انوواع مختلوف

اجتماعی فعال

فعالیت های فردی و گروهی برای داالت در تعیین سرنوشوت

مشاركت در فرايند توانمندسازی افراد جامعوه ،بور سوه ارزش

اود و جامعوه و تأثیرگذاشوتن بور فراينودهای تصومیمگیوری

بنیادی سهیمكردن مردم در قدرت ،راهدادن آنها به نظوارت بور

درباره اموور عموومی اسوت .درحقیقوت ،مشواركت اجتمواعی

سرنوشت اويش و بازگشودن فرصت های پیشورفت بوه روی

درزمینه تشکیل تشکلهوای اجتمواعی غیردولتوی  -كوه ماننود

مردم تأكید دارد (طوسوی .)5 :9911،میوزان مشواركت اجتمواعی

واسطه میان حکومت و مردم عمل میكنند  -نقش ايفا میكند؛

شهروندان با عواملی چون -9 :ويژگیهای فردی و زمینههوای

اما تازهترين زمینه آن ،مشاركت شهروندان در ايجاد ،اصالح و

اانوادگی (مانند پايگاه اجتماعی  -اقتصادی ،محیط اجتماعی،

اداره محیط زنودگی ،فضواهوا و عرصوههوای عموومی شوهری

وضعیت تأهل ،میزان تحصیالت ،گروه جنسوی و سونی) و -6

پیرامون اود است .اين مشاركت از الزاموات زنودگی شوهری

محركهوای اجتمواعی (تنووع فرهنگوی ،تصوور از تبعوی

و

است و زمانی تحقق میيابود كوه شوهرنشوینان از حالوت فورد

نووابرابری ،ويژگوویهووای سووااتارهای اجتموواعی ،برنامووههووای

شهرنشین اار و به شهروند

تبديل شووند (علوویتبوار:9936 ،

 .)99اين نوع مشاركت امری معطوف به مکان است و در سوه

حمايتكننده عموومی و دولتوی) مورتبط دانسوته شوده اسوت
(يزدانپناه و صمديان.)911-961 :9931 ،

سطح مطرح میشوود .سوطح نخسوت معطووف بوه حضوور و

همچنین ،براساس نظريه فعالیت موجه آيزن و فیش بواين،

درگیری ذهنوی و عواطفی شوهروندان و گوروههوای مختلوف

عوامل مؤثر بر مشاركت اجتماعی ايون مووارد هسوتند :فعوال،

اجتماعی و سنی چون كارمندان ،كوارگران ،كودكوان ،جوانوان،

قصد و نیت افراد ،اطمینان از حصوول نتوايج مودنظر ،فرصوت

زنان ،سالمندان و ...در عرصههای عمومی شهری است .سوطح

انتخا

منطقی ،میزان اطالعات موجود و وجود امکانات برای

دوم شووامل توانووايی انجووام فعالیووت ،بووروز رفتووار و برقووراری

انجامدادن مشاركت (علویتبار.)69 :9936 ،

اجتماعی شهروندان در عرصههوای عموومی

در همین زمینه و براساس نظريه كنش اجتماعی پارسونز،

تعامالت مطلو

شهری و محیط زندگی پیراموون اوود اسوت و سوطح سووم،

عواملی چون عنصر محیط و تسوهیالت فیزيکوی ،ارزشهوای

پذيرش مسوئولیت و مشواركت شوهروندان در تصومیمگیوری،

غايی ،وضعیت سااتاری جامعه (وضعیت اقتصادی ،اجتماعی

تصمیمسازی ،نظارت و اداره شهر ،محله و محیط زندگی اود

و فرهنگی) تمايالت و نیازهای فردی و اجتماعی (پاداشهای

را در بر می گیرد .بنابراين ،بايد گفت -9 :مشاركت شوهروندان

معنوی و مادی و رعايت ارزشهای فرهنگوی و اجتمواعی) و

ماهیووت سیاسووی دارد؛  -6ايجوواد انگیووزه و تشووويق ابتکووارات

متغیرهووای الگووويی (عالقووهمنوودبودن ،جهووتگیووری جمعووی،

عنصری مهم در فرايند مشاركت اسوت؛  -9مسوئولیتپوذيری

عامگرايی ،عقلگرايی ،فعوالگرايوی ،آزادی و مسواوات طلبوی)

آگاهانه و داوطلبانوه مشواركتكننودگوان در فراينود مشواركت

عوامل تأثیرگذار بر مشاركت اجتماعی فعال

هستند (يزدان پنواه و

ضروری است؛  -9برقراری تعامول ،فعالیوت و پیونود متقابول

پناهی.)11-911 :9939 ،

اجتماعی جزيی از ايون فراينود اسوت؛  -1تبوادل اطالعوات و

همچنووین ،ارتقوواء میووزان تحصوویالت و اطالعووات ،تغییوور

امکان اظهار نظر ،بخشی از فرايند مشاركت ست ،نه همه آن و

هنجارهای سونتی حواكم بور جامعوه ،تغییور در اولويوتهوای

 -5مشاركت كامل به معنای سهیم شدن شوهروندان در قودرت

ارزشی ،وجود اعتماد بین فرد و اجتماع ،توسل به انگیوزههوای

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال ششم ،شماره پیاپی  ،91شماره چهارم ،زمستان 9911
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نیز از انگارههای مشو مشاركت اجتماعی

با در نظر گرفتن مطالب گفته شده ،فرضیه اصولی تحقیوق

اقتصادی و فرهن

می شوند (چلبوی 611 :9915 ،و غفواری.)11 :9931 ،

اين است كه ظاهراً وجود امنیت بیشتر از ساير عوامول ،زمینوه

گذشته از آن ،ازنظر ماشی اين عوامل به ايجواد بسوترهای الزم

مشوواركت و انگیووزش اجتموواعی فعووال شووهروندان را فووراهم

برای مشاركت اجتماعی شهروندان كمک میكنند :وجود زمینه

می كند؛ بنابراين ،در ادامه برای واكاوی نقش انگاره امنیوت در

فکری الزم برای مشاركت (تقسیم عادالنه درآمود و امکانوات

مشاركت اجتماعی شهروندان ،انگوارههوای مشوو مشواركت

توسعه ،توسعه اوودگردان و فعالیوتهوای اشوتراكی) وجوود

اجتماعی فعال اولويتبندی و تحلیل شدهاند.

فعال محسو

نهادها و سازمانهای مشو مشاركت (انجمنهوا ،تعواونیهوا،
شوووراها و )...داشووتن اطالعووات كووافی (ايوودئولوژيک ،فنووی و
عملیاتی) و وجود امکانات موادی و تخصصوی

الزم (كوائوتری،

.)959 :9911

روششناسی تحقیق
در اين پژوهش از روش تحقیق توصیفی  -تحلیلی در بستری
پیمايشووی اسووتفاده شووده اسووت و جامعووه آموواری آن ،كلیووه

باتوجه به اين مطالب ،از ديدگاه صواحبنظران ،انگوارههوايی

شهروندان بزرگ تر از  93سال شهر شویراز هسوتند .همچنوین،

چووون وجووود زمینووه و مقوودمات الزم ،نقووشآفرينووی ،حمايووت،

حجم گروه نمونه جامعه آماری با اسوتفاده از فرموول كووكران

اثربخشوی ،اعتموواد ،اطالعوات و آموووزش ،احسواس مسووئولیت،

محاسبه شده است .در گام نخست برای دستیابی به مؤلفههای

انگیزه ،تناسب ،تعلق و دلبستگی و دعوت عوامل مؤثر بر میوزان

مؤثر بر میوزان مشواركت اجتمواعی شوهروندان 95 ،معیوار در

مشاركت اجتماعی فعال هستند؛ اموا بوه نظور مویرسود در بوین

قالب  66سئوال انتخا

و برای انجام مصاحبه با گوروه نمونوه

انگارههای بررسی شده ،به نقش انگاره امنیت و احساس آراموش

51نفری از ايون جامعوه تنظویم شوده اسوت .ايون معیوارهوا و

ناشی از در اموان بوودن از اطورات احتموالی قبوول مسوئولیت

سئوالها با جمعبندی نتايج به دست آمده از مبانی نظری تحقیق

مشاركت ،به طور شايسوتهای توجوه نشوده اسوت .حضوور ايون

طراحی شده اند .باتوجه به نتايج حاصول شوده از مصواحبه96 ،

انگاره در عواملی چون وجود زمینه مشاركت ،اعتماد بین فورد و

مؤلفه به صورت مؤلفههای مؤثر بر تشويق مشاركت اجتمواعی

اجتماع ،نقش عنصور محویط و تسوهیالت فیزيکوی در تشوويق

شنااته شده اند و درنهايت ،برای تعیین درجه اهمیت هركودام

مشوواركت و ...مسووتتر اسووت؛ امووا درزمینووه تشووويق مشوواركت

از آنها و دستیابی به مهمترين مؤلفه مؤثر بور ارتقواء مشواركت

اجتماعی لزوم اشاره به آن ،بهصوورت عواملی كلیودی احسواس

اجتماعی پرسشنامهای تدوين شده است .اين پرسوشناموه از

میشود .براين اساس ،گروههای اجتماعی آسیبپوذير و بوه طوور

دو بخش الف) بررسی جمعیتشناسوی پاسوخگويان (جون ،

زنووان ،بوورای حضووور بیشووتر و مشوواركت داوطلبانووه در

) تعیوین درجوه

اووا

سن ،میزان تحصیالت و وضعیت تأهول) و

فضاهای شهری به جز اشونت ،با مانع اصولی ديگوری بوه نوام

اهمیت هركدام از اين  96مؤلفه ،تشکیل شده است .همچنوین،

ناامنی هم روبه رو هستند (فروزنوده .)96 :9931 ،در هموین زمینوه،

برای تعیین روايی و اعتبار ابزار تحقیق از روش اعتبوار محتووا

نتايج تحقیقی در انگلستان بر اين نکته تأكید دارد كه در بسیاری

و برای تعیین پايوايی ابوزار تحقیوق ،از روش آلفوای كرونبواخ

از شهرهای بزرگ ،بیشتر گروههای آسیبپذير به دلیول احسواس

استفاده شده است .برای محاسبه ضريب آلفای كرونباخ ،ابتودا

ناامنی تحرك و فعالیتهای داوطلبانه ،انتخابی و ااتیواری اوود

بايد واريان

نمرههای هر زيرمجموعه سئوالهای پرسش ناموه

را محدود می كنند (سیفايی .)13 :9931 ،به نظر میرسد در صورت

و واريان

صرف نظر از مسائل فرهنگی در بیشتر جوامع ،اين يافتهها قابول

بین گروه نمونه جامعه آماری مدنظر توزيع شده و پاسخهوای

تعمیم هستند.

به دست آمده با استفاده از نرم افزار  SPSSارزيابی شوده اسوت.

كل را محاسبه كرد؛ بنابراين ،تعداد  651پرسش نامه

واكاوی نقش انگاره احساس امنیت در ارتقاء مشاركت اجتماعی شهروندان شهر شیراز

میزان اين واريان
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نیز برای كل سئواالت 1/39 ،به دست آمده

معنوووی) اثربخشووی ،دعوووت ،احسوواس مسووئولیت ،زمینووه و

اسووت .گفتنووی اسووت در جمووعآوری اطالعووات ،از روش

مقدمات ،اطالعات و آموزش ،تناسب (با ويژگیهوای فوردی،

نمونهگیری تصادفی استفاده شوده اسوت و آموار تحلیلوی نیوز

فرهنگی يا شخصیتی) تعلق و دلبستگی (با موضووع مشواركت

براساس آزمون  Tارائه شدهاند.

و ساير مشاركتكنندگان) و نقشآفرينی (نوع نقشآفرينوی در
فراينوود مشوواركت و مسووتمر و مقطعووینبووودن نقووشآفرينووی)

یافتهها

به صورت مؤلفههای مؤثر بر تشويق مشاركت اجتماعی مطورح

طبووق يافتووههووای بووهدسووتآمووده از مبووانی نظووری و مصوواحبه

هستند (جدول .)9

انجام شده 96 ،مؤلفه اعتماد ،امنیت ،حمايت ،انگیزه (موادی يوا

جدول  -1تبیین مؤلفههای مؤثر بر میزان مشارکت اجتماعی شهروندان .ماخذ :نگارندگان
مفهوم

مؤلفه

اعتماد ،داللت بر آن دسته از انتظارات و تعهدات اجتماعی دارد كه افراد نسبت به يکديگر و نسبت به سازمانها و نهادهوای مربووط بوه
اعتماد

زندگی اجتماعی اود دارند .اعتمادداشتن به ساز وكار مشاركت و همچنین ،اعتماد به مشاركتكنندگان ديگر ،از عوامل مشو مشاركت
اجتماعی است.

امنیت
حمايت
انگیزه
اثربخشی
دعوت

امنیت ازجمله حقو و نیازهای اولیه انسان و الزمه رفاه و آرامش اوست .همچنین ،وجود امنیت و آراموش ناشوی از در اموان بوودن از
اطرات احتمالی نرذيرفتن مسئولیت مشاركت ،عوامل مؤثر بر تقويت مشاركت اجتماعی هستند.
در زمان مشاركت ،اين عوامل به طور چشمگیری در میزان آن تأثیر دارنود :وجوود حمايوت ،يعنوی اعتقواد شخصوی بوه محتورم بوودن و
براورداری از تعهدات متقابل از جانب نهادهای رسمی و قانونی.
انگیزه ها عواملی هستند كه به طور ااصی در ايجاد نیرو ،سازمان و الگوهای اا

رفتاری نقش دارند .وجود محركهوا و انگیوزههوای

مادی و غیرمادی در تشويق مشاركت اجتماعی به نحو بسزايی نقش دارد.
اطمینان از اثربخشبودن مشاركت و رسیدن به نتايج مدنظر ،از عوامل مشو مشاركت اجتماعی است.
دعوت شدن فرد به فرايندهای مشاركت اجتماعی از جانب ديگران و وجود دراواست رسمی برای انجام دادن آن ،از عواملی اسوت كوه
بر میزان مشاركت تأثیرگذار است.

احساس مسئولیت

احساس مسئولیتداشتن نسبت به موضوع و زمینه مشاركت ،بر میزان و نوع مشاركت اجتماعی شهروندان تأثیر دارد.

زمینه و مقدمات

ازجمله عوامل مشو مشاركت اجتماعی فعال ،فراهمبودن زمینه و زيرسااتهای الزم و وجود مقدمات اولیه برای انجامدادن آن است.

اطالعات و
آموزش
تناسب
تعلق و دلبستگی
نقشآفرينی

برگزاری دورههای آموزشی در اين زمینه و داشتن اطالعات الزم درباره آن ،میزان مشاركت اجتماعی شهروندان را تقويت میكند.
متناسببودن موضوع و زمینه با عالئق فردی و ويژگیهای شخصیتی و فرهنگی فرد ،آَشکارا بر میزان مشاركت اجتماعی تأثیر دارد.
ازجمله عوامل مشو مشاركت اجتماعی فعال ،احساس تعلق داشتن نسبت به ديگر مشاركتكنندگان و دلبسوتگی بوه موضووع و زمینوه
مشاركت است.
اطمینان از نوع نقشآفرينی در فرايند مشاركت (به صورت رهبور يوا عضوو محتورم گوروه مشواركتكننوده) و مسوتمر و مقطعوی نبوودن
نقشآفرينی بر میزان مشاركت اجتماعی تأثیر دارد.

بررسیهای جمعیتشناسی گروه نمونه مدنظر ،با استفاده

مردان و 11درصد را زنان تشکیل دادهاند .سن افراد به صوورت

از نرم افزار  Excelانجام شده است و 51درصود ايون گوروه را

انتخووابی در چهووار رده 93-95 -9سووال؛  95-51-6سووال؛ -9
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 51-15سال و  -1بیش از  15سال در نظر گرفته شده اسوت.

اجتماعی است .به اين ترتیب ،بین  96مؤلفه ذكرشده مؤثر بور

نتووايج حاصوول از ارزيووابی جمعیووتشناسووی نشووان موویدهوود

میوزان مشوواركت اجتموواعی آزموون  Tانجووام شووده و درجووه

51درصد پاسخگويان در رده سنی الف61 ،درصد در رده سنی

اهمیت هر مؤلفه براساس تعیوین قودر مطلوق كوچوک تورين

91 ،درصوود در رده سوونی پ و 91درصوود در رده سوونی ت

میزان  Tتعیین شده است .در هر مرحله از آزمون Tچنانچوه

قرار گرفته اند .به طور كلی 61درصد اين افراد تحصیالت ديرلم،

قدر مطلق های يک يا چند مؤلفوه مسواوی بووده انود ،مؤلفوه

93درصد كارشناسوی99 ،درصود بیشوتر از كارشناسوی و بقیوه

دربردارنووده كمتوورين مقوودار آموواره  Tانتخووا

شووده اسووت.

پاسخگويان ،تحصیالتی كمتور از ديورلم داشوتهانود .همچنوین،

همچنین ،در صورت تکورار متووالی يوک مؤلفوه در مراحول

15درصد آنان متأهل و 16درصد شاغل بودهاند.

آزمون  Tنخستین مقدار به دست آمده آن مؤلفوه تعیوین و در

براساس اين مطالب ،هدف اصلی اين پژوهش واكواوی

مراحل بعدی آزمون  Tاز آن چشمپوشی شده اسوت .نتوايج

نقش انگاره امنیت در مشاركت اجتماعی شهروندان ،ازطريق

حاصل از ارزيابیهای اين آزمون ،در جدول ( )6ارائوه شوده

اولويتبندی و تحلیل انگارههای موؤثر بور میوزان مشواركت

است.

جدول  -2تعیین درجه اهمیت هریک از مؤلفههای مؤثر بر میزان مشارکت اجتماعی از جانب گروه نمونه جامعه آماری با استفاده از آزمون .T
مقدار T

مقدار

مقدار

مقدار

مقدار

مقدار

مقدار

مقدار

مقدار

مقدار

مقدار

مقدار

مقدار

 Tدر

 Tدر

 Tدر

 Tدر

 Tدر

 Tدر

 Tدر

 Tدر

 Tدر

 Tدر

 Tدر

 Tدر

مرحله

مرحله

مرحله

مرحله

مرحله

مرحله

مرحله

مرحله

مرحله

مرحله

مرحله

مرحله

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

11

12

آزمون

مولفه

آزمون

آزمون

آزمون

آزمون

آزمون

آزمون

آزمون

آزمون

آزمون

آزمون

61٫611
1٫513
99٫59
69٫631
61٫191
51٫951
61٫961
91٫919
11٫161
91٫111
61٫961
91٫111

91٫519
141191٫115
91٫915
66٫661
51٫199
66٫663
99٫999
91٫651
91٫611
69٫115
95٫115

91٫115
-3٫199
-9٫551
99٫111
91٫191
11٫111
91٫963
1٫916
63٫133
63٫351
91٫111
91٫519

91٫66
-95٫119
-3٫111
5٫159
99٫619
93٫131
96٫161
5٫616
66٫16
69٫15
96٫919
1٫139

5٫591
-69٫91
-91٫163
14316
5٫116
96٫619
1٫161
9٫616
91٫156
93٫116
1٫136
9٫191

14311
-91٫31
-69٫919
-1٫611
14931
61٫191
9٫39
-6٫131
99٫931
96٫199
9٫169
-6٫316

-9٫391
-93٫911
-61٫111
-1٫93
-5٫999
91٫391
-9461
-1٫391
5٫191
1٫661
-9411
-1٫911

-3٫566
-15٫111
-91٫696
-91٫11
-91٫316
99٫51
-3٫911
-91٫311
-14956
9٫391
-1٫919
-99٫111

-99٫613
-59٫611
-11٫111
-91٫119
-91٫951
1٫911
-99٫111
-91٫311
-1٫96
-9٫519
-91٫116
-91٫663

-91٫319
-11٫193
-11٫919
-61٫196
-69٫315
9٫919
-93٫513
-93٫115
-99٫331
-1٫119
-95٫161
-61٫11

-66٫511
-13٫933
-59٫395
-61٫369
-61٫911
-5٫13
-69٫113
-66٫195
-91٫155
-91٫19
-61٫635
-65٫956

-61٫611
-15٫151
-11٫91
-91٫191
-96٫333
-99٫911
-63٫111
-61٫111
-69٫169
-91٫391
-61٫111
-61٫191

درجه اهمیت

(درجه
اهمیت:
)9

(درجه
اهمیت:
)6

(درجه
اهمیت:
)9

مؤلفه

امنیت

اثربخشی

نقشآفرينی

آزمون

جمعبندی
(درجه
اهمیت:
)1

(درجه
اهمیت:
)5

(درجه
اهمیت:
)1

(درجه
اهمیت:
)1

انگیزه

تناسب

حمايت

اعتماد

(درجه
اهمیت:
)3
اطالعات
و آموزش

(درجه
اهمیت:
)1
احساس
مسئولیت

(درجه
اهمیت:
)91
تعلق و
دلبستگی

(درجه
اهمیت:
)99
زمینه و
مقدمات

(درجه
اهمیت:
)96
دعوت

مأاذ :نگارندگان

بحث

میزان مشاركت اجتماعی شهروندان به ترتیوب اهمیوت شوامل

باتوجه به نتايج حاصل از ارزيابی اطالعات ،مؤلفههای مؤثر بور

ايووون مووووارد هسوووتند« -9 :امنیوووت»؛ « -6اثربخشوووی»؛ -9
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واكاوی نقش انگاره احساس امنیت در ارتقاء مشاركت اجتماعی شهروندان شهر شیراز

«نقشآفرينی»؛ « -1انگیزه»؛ « -5تناسوب»؛ « -1حمايوت»؛ -1

انجمن زنان علیه اشونت در كشور انگلستان (كه سویفايی در

«اعتماد»؛ « -3اطالعات و آموزش» « -1احسواس مسوئولیت»؛

سال  9931آن را گزارش داده است).

« -91تعلووق و دلبسووتگی»؛ « -99زمینووه و مقوودمات» و -96
«دعوت».

از آن گذشووته ،مؤلفووه «اثربخشووی» بووه مفهوووم اطمینووان از
اثربخشبودن مشاركت اجتماعی در درجوه دوم اهمیوت گرفتوه

در میان مؤلفههای مؤثر بر میزان اين مشواركت« ،امنیوت»

است و اين امر ،ظاهراً نتايج حاصل از پژوهشهوای انصواری و

مهمترين و با اهمیتترين مؤلفه است كه با نتايج بهدستآموده

تا الدين ( )9919و همچنوین ،ادريسوی و شوجاعی ( )9919را

در پووژوهش قاسوومی و همکوواران ( )2014نیووز مطابقووت دارد.

تصديق میكند؛ زيرا ازنظر معنايی مفهوم اين مؤلفوه بوا تعريوف

امنیت دو بعد عینی و ذهنی دارد و بعود عینوی آن متورادف بوا

ارائه شده از مؤلفه «اعتماد نهادی» مطرح شده در اين دو پژوهش،

واژه ايمنی و به معنای ايجاد موقعیت ايمون بورای شوهروندان

مشترك است .از ديدگاه پرسششوندگان «نقوشآفرينوی» يعنوی

اسووت؛ امووا بعوود ذهنووی آن ،مسووتقیماً بووا احسوواس و ادراك

تداوم نقش مشاركتكننده در فعالیوت مشواركتی در رتبوه سووم

شهروندان از وضعیت محیط پیرامون ارتباط دارد و بوه معنوای

اهمیت قرار گرفته و هممفهوم با مؤلفه «قدرتمنودبودن و اعتمواد

احساس امنیت است .احساس امنیت يا امنیوت ذهنوی همیشوه

اجتماعی» مطرح شده در پژوهش مظلووم اراسوانی و همکواران

به طور مستقیم با امنیت واقعی يا عینی ارتباط ندارد و وجود يا

( )9919است .همچنین ،ازنظر آنان مؤلفه «انگیزه» نیوز در رتبوه

وجودنداشتن اين احسواس ،لزومواً بوه معنوای بهورهمنودی يوا

چهووارم اهمیووت قوورار گرفتووه و ازلحووا ،معنووايی بووا مؤلفووه

محرومیت از امنیت واقعی نیست.

«سیاستهای انگیزشی» مطورح شوده در پوژوهش حسوینزاده و

به نظر میرسد تأمین امنیوت عینوی و ذهنوی شوهروندان،
پیش زمینه اصلی شکلگیری فضاهای عموومی مطلوو

بورای

فدائی دهچشمه ( )9919مشوترك اسوت؛ زيورا هوردو بوه وجوود
محركها و انگیزههای مادی و غیرموادی در تشوويق مشواركت

تقويت مشاركت شهروندی است .جامعه آماری اين پوژوهش،

اجتماعی اشاره دارند .واژه «تناسب» يعنی متناسب بودن موضووع

برای حضور در فضاهای عمومی شهری اين اولويوت محیطوی

و زمینه با عالئق فردی و ويژگیهای شخصیتی و فرهنگی فورد،

را در درجه نخست اهمیت قرار داده است و ايون امور ،نتوايج

ازنظر اهمیت در رتبه پنجم قرار دارد و با تعاريف ارائوه شوده از

تحقیقواتی (Division for the Advancement of

مؤلفههای «احساس تعلوق و رضوايت شوهروندی» در پوژوهش

 )Women,كشور فرانسه را در سوال  2005تأيیود

شیانی و همکاران ( )9919همسو است و ايون مؤلفوه هوا نیوز از

تحقیق مؤسسوه
2005: 15-16

میكند .اين تحقیق نشان می دهد بیشوترين تجاوزهوا و نقو

مهوومتوورين عواموول تأثیرگووذار بوور مشوواركت اجتموواعی هسووتند.

حقو زنان كه ناامنی ذهنی و عینی را نیز به وجوود موی آورد،

همچنووین ،تأثیرگووذاری متغیرهووای زمینووهای كووه در پووژوهش

در فضاهای عمومی شهری انجوام موی شوود .همچنوین ،نتوايج

حسینزاده و فدائی دهچشومه ( )9919بوه اثبوات رسویده اسوت،

حاصل از پژوهش حاضر درباره اولويت محیطی امنیت ،نتوايج

نقش مؤلفوه «زمینوه و مقودمات» را تأيیود موی كنود .گذشوته از

اين تحقیقات را نیز تأيیود مویكنود :تحقیقوات در شوهرهوای

اطالعات ذكرشده در مطالعات مرتبط ،اين پژوهش به مجموعوه

ادينبرو اسکاتلند و محله ولويچ لندن (كه از جانوب ورپول در

مؤلفههايی دست يافته است كه هريوک بوه نووعی بور مشواركت

سال  1992گزارش شدهاند) تحقیقات نگار فروزنوده در سوال

اجتماعی شهروندان تأثیرگذار هستند .اين مؤلفوههوا بوه ترتیوب

( 9931كه ناامنی و اشوونت علیوه زنوان را موانوع دسترسوی

شامل «حمايوت»« ،اعتمواد»« ،اطالعوات و آمووزش»« ،احسواس

ايشان به فضاهای عمومی شهری میدانود) و نتوايج تحقیقوات

مسئولیت»« ،تعلق و دلبستگی» و «دعووت» هسوتند و در بخوش
نتیجه ،راهکارهايی برای ارتقاء آنها ارائه شده است.
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نتیجه

در عرصه های عمومی پذيرش مسئولیت و انجوام فعالیوت ،در

میزان مشاركت اجتماعی افراد جامعه بوه طوور چشومگیری در

مقیاس محلی عوامل تقويت كننده مشاركت شهروندی هسوتند.

تحقق زندگی بهتر و ايجاد جامعه توسعهيافتهتر تأثیر دارد .اين

در اين میان ،به نظر میرسد در عرصوههوای عموومی شوهری

مشاركت ،اصوصاً اگر به صورت سازمان يافته انجام شود ،اين

فراهم كردن زمینه مشاركت محلی گروههای اجتماعی مختلف،

نتايج را در پی دارد -9 :از بیاعتنايی ،تک روی و اودبیگانگی

بسیار اهمیت دارد؛ زيرا اين امر ،اهداف متعالی طراحی شهری

اجتماعی و فرهنگوی جلووگیری مویكنود -6 ،سوبب كواهش

را محقق می كند و همچنین ،زمینه ساز تندرستی ،بقا و درگیری

نابرابری اجتماعی میشود و  -9نیروی همبسوتگی و وحودت

فعال گروههای اجتماعی مختلف بوا زنودگی و بهبوود كیفیوت

ملی را تقويت می كنود .بايود گفوت كوه در فراينود مشواركت،

زندگی آنهاست .درواقع ،به نظر میرسد ايجاد زمینه مشاركت

دستیابی به سطوح ارد مشاركت شهروندی ضروری اسوت و

شهروندی در عرصههای عمومی به نوعی فرصت رشد و كمال

اين مسئله ،ازطريق همکاری گروههای مختلوف اجتمواعی در

را برای شهروندان فراهم میكند و امید بوه زنودگی را در آنهوا

عرصههای عمومی شهری ممکن می شود .درحقیقت ،حضوور

افزايش میدهد.

مشارکت شهروندی

مبتنی بر اصل برابری انسانها

يک فرايند و نه يک فرآورده

معطوف بر فرهن

كنشی اجتماعی

فعاالنه ،ارادی و داوطلبانه

– قدرت  -مکان

سطح میانی و ارد :مشاركت اجتماعی

 -9امنیت

 -1انگیزه

 -1اعتماد

 -91تعلق و دلبستگی

 -6اثربخشی

 -5تناسب

 -3اطالعات و

 -99زمینه و مقدمات

 -9نقش آفرينی

 -1حمايت

آموزش
 -1احساس مسئولیت

 -96دعوت

فراهمکردن فرصت رشد و کمال شهروندان
شکل  -1مشارکت شهروندی و سطوح مختلف آن (مااذ :نگارندگان)

مطابق نتايج تحقیق ،از ديودگاه شوهروندان شوهر شویراز،

«اثربخشی»؛ « -9نقشآفرينی»؛ « -1انگیزه»؛ « -5تناسوب»؛ -1

مشاركت اجتماعی از عواملی دوازده گانه تأثیر می پذيرد كه بوه

«حمايوووت»؛ « -1اعتمووواد»؛ « -3اطالعوووات و آمووووزش»؛ -1

ترتیوب اهمیووت شووامل ايوون موووارد هسووتند« -9 :امنیووت»؛ -6

«احساس مسئولیت»؛ « -91تعلق و دلبسوتگی»؛ « -99زمینوه و
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جورائم جلووگیری كننود .ايون امور ،از راه كواهش

مقودمات» و « -96دعووت»( .شوکل  )9در ايون میوان ،ارتقواء

از ارتکا

احساس امنیت اجتمواعی بویش از هور عامول ديگوری ،زمینوه

«پتانسیل طبیعی» مناطق شهری در جرمایزی يا امکاندهی بوه

مشاركت اجتماعی شهروندان را در عرصههای عمومی فوراهم

وقوع جرم ممکن میشود و اهداف كالن آن ،شامل اوانوايی،

میآورد .همچنین ،پیشگیری از جرم مهمتورين رويکورد بورای

نظارت ،همه شمولی ،نفوذپذيری بصری ،مقیاس انسانی ،ايمنی

جلوگیری از وقوع جرم و ايجاد امنیت محیطوی بوا اسوتفاده از

سواره و پیاده ،نگهداری و قلمروگرايوی اسوت .توضویحات و

طراحی است .رويکردهای جديد طراحی محیطی قصد دارنود

راهبردهای هريک از اين اهداف نیز در جدول ( )9ذكور شوده

ازطريق سااتار كالبدی شهری و طراحی "محیطهای مصنوع"

است.

جدول  -3اهداف و راهبردهای ارتقاء حس امنیت شهروندان برای تقویت مشارکت اجتماعی شهروندان .مأخذ :نگارندگان
راهبرد

اهداف


اوانايی

نظارت



حفظ و تقويت چشماندازها به جانب عناصر شااص و توالی نشانهها برای افزايش اوانايی



سهولت درك و شناسايی محیط به كمک استفادهكنندگان



متناسببودن فرم كالبدی با كاربریهای موجود و پیشبینی استفاده از عناصر اصیل موجود



ايجاد امکان نظارت افراد بر يکديگر در محیطی كه در آن حضور دارند.



تزريق كاربریهايی با حیات شبانه







همهشمولی

نفوذپذيری بصری
مقیاس انسانی

ايمنی سواره و پیاده



ايجاد امکان نظارت غیرمستقیم بر فضا
طراحی جداره شفاف برای كاربریهای همگانی پیشنهادی
طراحی واحدهای مسکونی در طبقات بااليی
ايجاد امکانات استفاده از فضا برای همه اقشار
تعبیه عالئم هشداردهنده برای نابینايان در معابر و تقاطعها




طراحی جدارههای تفکیکشده و نفوذپذير




استفاده از مصالح شفاف (شیشه) در طبقات همکف برای تقويت ارتباط درون و بیرون
تناسب عناصر موجود در فضا با مقیاس انسانی



پرهیز از ايجاد معابر عري



رعايت سلسلهمراتب شبکه دسترسی





برای جلوگیری از ح

رهاشدگی انسان در فضا

كاهش تداال حركتی پیاده و سواره
بهرهگیری از تکنیکهای آرامسازی
انجام اقدامات مربوط به ماندگاری
تشويق ساكنان به مديريت و نگهداری از فضای مقابل حريم مالکیت اود



انجام اقدامات مربوط به مرمت



رفع آثار فرسودگی و تخريب در نمای ابنیه



قلمروگرايی

پیشبینی فضاهای فعالیتی بهطوریكه به فضاهای جرمایز اشراف داشته باشند.

تأمین سطح شیبدار در محل تغییر ارتفاع سطوح در معابر



نگهداری

تأكید بر ورودیهای محله با طراحی شااص فرم كالبدی

ايجاد و تقويت ح

تعلق ساكنان



تشويق ساكنان به زيباسازی محل سکونت اود برای افزايش ح



طراحی ورودی معابر محلی بهطوریكه برای ساكنان محلی مشخص و آشنا و برای بازديدكنندگان هشداردهنده باشد.



نگهداری

تعريف فضاهای نیمهعمومی برای رعايت سلسلهمراتب قلمروهای فضايی
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درزمینه راهکارهای ارتقاء ساير مؤلفوههوای تأثیرگوذار بور

ازطريق برگزاری كارگاههای آموزشی برای تبیین و اجرايی شدن

مشاركت اجتماعی شهروندان ،اين موارد ذكر می شووند :توالش

حقو شوهروندی و توجوه بوه مطالبوات شوهروندی و جايگواه

اعتمواد شوهروندان بوه

قانونی آن و برگوزاری كارگواههوای آمووزش منوافع حاصول از

مووديريت شووهری و تقويووت شووفافیت در تصوومیمگیووری و

مشاركت برای شهروندان ،معرفی طیف متنوعی از تشوکلهوای

اعتماد

مردم نهاد مشاركتی متناسب با گروههای مختلف مردموی و ارائوه

در مشاركت كنندگان ،حمايت سازمانهای ذی ربوط و موديريت

گزينهها و حوزههای مختلوف مشواركتی بوه شوهروندان (اجورا،

شهری از سازمان های مردمی مشاركتكنندگان و فعالیت آنهوا و

سرمايهگذاری ،تصمیمگیری و )...با هدف ايجاد تناسوب ،ارتقواء

تدوين و به كار بردن قوانین تضمینكننده حقوو شوهروندی و

مؤلفووه تعلووق و دلبسووتگی بووا اسووتفاده از بسترسووازی انجووام

كرامووت انسووانی بوورای حمايووت از فعالیووتهووای مشوواركتی،

فعالیتهای مشاركتی مرتبط با ااطرات جمعوی سواكنان محلوه،

سووودآوركردن مشوواركت و تووأمین ابزارهووای الزم بوورای جلووب

تشکیل نهادها و گروههای همیار و همفکر در محلوه و اسوتفاده

مشاركت شهروندان و سهیم كردن افراد مشواركتجوو در منوافع

از مشوواركت آنهووا و دعوووت از افووراد بووهمنظووور مشوواركت

بهدستآمده از پروژههای توسعه شهری با هودف ايجواد انگیوزه

محله محوری برای تقويت احساس مالکیت بر محویط شوهری و

در مشاركتكنندگان ،تبیین و اطالع رسانی نتايج مثبت حاصل از

تأكید بر نقشآفرينی ازطريق تبیین نحووه مشواركت گوروههوای

مشوواركت افووراد در امووور شووهری ،اعووالم عمووومی طوورحهووا و

مختلف در حوزههای مختلف امور شهری ،اطمینوان بخشوی بوه

پیشنهادهای شهروندان و تجلیل از مشواركتكننودگان صواحب

مشاركتكنندگان دررابطه با تداوم نقشآفرينی آنهوا ازطريوق بوه

ايدههای نوين برای تأكیود بور مؤلفوه اثربخشوی ،دعووت شودن

رسوومیت شوونااتهشوودن عضووويت افووراد و همچنووین ،تشووکیل

شهروندان به فرايندهای مشاركت اجتماعی از جانوب نهادهوای

سووازمانهووای مووردمنهوواد شوونااتهشووده و معتموود بووهصووورت

مرتبط ،تشويق افراد بوه عضوويت در تشوکلهوای غیردولتوی و

مشاركتكنندگان دائمی در تصمیمگیریهای شهری.

برای تقويت سورمايه اجتمواعی و حو

تصمیمسازی در عرصه مسائل شهری برای افزايش ح

نهادهووووای مردمووووی تأثیرگووووذار و همچنووووین ،شناسووووايی
مشاركتكنندگان فعال و تأثیرگذار و نظراوواهی از آنهوا بورای

منابع

تقويووت مؤلفووه دعوووت ،واگووذاری براووی از مسووئولیتهووا و

ادريسی ،ا .و شجاعی ،م« .)9919( .بررسوی عوامول موؤثر بور

تصمیمگیریها در فرايند تصمیمسازی و تصمیمگیری شهری به

مشاركت اجتماعی ساكنان در تحقوق طورحهوای

شووهروندان و سووازمانهووای مووردمنهوواد غیردولتووی و آموووزش

توسعه شهری ،نمونه موردی :پیادهراهسازی حوزه

مسئولیتهای شهروندی و ضرورت توجه به آن بوه شوهروندان

توواريخی شووهر تهووران منطقووه  ،»96فصوولنامه

برای ايجاد احساس مسئولیت در آنها ،گسترش فضوای فعالیوت

برنامهريوزی ،رفواه و توسوعه اجتمواعی ،د  ،1ش

نهادهای مدنی و عمومی در برنامهريزیهوای موديريت شوهری،

،99

.995-953

ايجاد بستر اجتماعی  -فرهنگی مشواركتی ازطريوق رسوانههوا و

انصاری ،ا .و تا الدين ،ح« .)9919( .بررسی عوامل اجتمواعی

 ،تودوين سوازوكارهای قوانونی بورای

مووؤثر بوور میووزان مشوواركت شووهروندان در امووور

حمايت از فعالیتهوای مشواركتی و همچنوین ،در نظور گورفتن

شهری ،مطالعه موردی :منطقه  99شهر اصوفهان»،

جايگاه قانونی مشخص بورای مشواركت شوهروندی در فراينود

نشريه مطالعات جامعهشونااتی شوهری ،د  ،1ش

برنامههای فرهنگی اا

تهیه و تصويب طرحهای شهری با هدف فوراهم كوردن زمینوه و
مقدمات مشاركت افراد ،توجه بوه مؤلفوه اطالعوات و آمووزش

،96

.919-913

واكاوی نقش انگاره احساس امنیت در ارتقاء مشاركت اجتماعی شهروندان شهر شیراز

بركپور ،ن .)9939( .گذار از حکوموت شوهری بوه حاكمیوت
شهری ،پايانناموه دكتوری شوهرسوازی ،پوردي
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طوسی ،م ع .)9911( .مشاركت در مديريت و مالکیت ،تهران:
مركز آموزش و مديريت دولتی.

عفتی ،م .)9919( .بررسی عوامل مؤثر در مشاركت روسوتايیان

هنرهای زيبا ،دانشگاه تهران.
چلبی ،م .)9915( .تشريح و تحلیل نظم اجتماعی ،تهران ،نشر
نی.

در طوورحهووای توسووعه روسووتايی ،پايوواننامووه
كارشناسی ارشد ،تهران :دانشگاه عالمه طباطبايی.

حبیبووی ،م ح .و سووعیدیرضوووانی ،ه« .)9935( .شهرسووازی

علویتبار ،ع ر .)9936( .بررسی الگوی مشواركت شوهروندان

مشوواركتی؛ تمووايز مفهووومی و ارزيووابی تجربیووات

در اداره امور شهرها ،تهران :سازمان شهرداریهوا

ايرانی» ،نشريه صفه ،د  ،95ش ،19

.51-11

حسووینزاده ،ع ح .و فوودائیدهچشوومه ،ح« .)9919( .بررسووی
عواموول مووؤثر بوور مشوواركت شووهروندان در امووور

و دهداریهای كشور.
غفوواری ،م ر .)9931( .جامعووهشناسووی مشوواركت ،تهووران:
انتشارات نزديک.

شهری (مطالعه موردی :شوهر شوهركرد)» ،نشوريه

دهقوووان ،ع ر .و غفووواری ،ر« .)9931( .تبیوووین مشووواركت

مطالعات جامعهشونااتی شوهری ،س  ،6د  ،6ش

اجتماعی فرهنگی دانشجويان دانشگاههوای علووم

،5

پزشکی شهر تهران» ،مجله جامعه شناسی ايران ،د

.51-36

راجرز ،ا .و شومیکر ،ف .)9911( .رسانش نوآوریها :رهیافتی
میان فرهنگی ،ترجمه :عزتاهلل كرمی و ابوطالوب

 ،.1ش ،9

.11-13

فتحی ،س .و میرزاپووری« .)9915( . ،بررسوی توأثیر پايگواه

فنايی ،شیراز :انتشارات دانشگاه شیراز.

اقتصادی  -اجتماعی بر مشاركت اجتماعی ،مورد

رضادوسووت ،ك.؛ حسووینزاده ،ع ح .و عابوودزاده ،ح.)9933( .

پژوهش :جوانان شهر بابول» ،فصولنامه مطالعوات

«بررسووی عواموول مووؤثر در مشوواركت اجتموواعی

جامعهشونااتی جوانوان ،د  ،1س  ،1ش ،66

شووهروندان جامعووه شووهری شووهر ايووالم» ،نشووريه

.31-911

جامعهشناسوی كواربردی ،د  ،61ش ،9

-991

تهران برحسب جنسیت ،تهران :هموايش توسوعه

.11

سارواانی .)9911( . ،فرهن

علوم اجتماعی ،تهوران :نشور

كیهان.

محلهای.
كامران ،ح .و شوعاع برآبوادی ،ع« .)9931( .بررسوی امنیوت در

سیفايی ،م .)9931( .مطلوبیتسنجی فضاهای عموومی شوهری
برای استفاده گروههای اوا

اجتمواعی (زنوان)

در برنامهريزی مشواركتی ،پايوانناموه كارشناسوی
ارشد ،تهران :دانشگاه تربیت مدرس.
شیانی ،م.؛ رضوی الهاشم،

فروزنده ،ن .)9931( .ارزيابی امنیت فوردی در منواطق شوهری

شهرهای مورزی مطالعوه مووردی :شوهر تايبواد»،
نشريه جغرافیا ،د  ،3ش ،65

.65-11

كووائوتری ،ه .)9911( .مشوواركت در توسووعه ،ترجمووه :هووادی
غبرائی و داود طبائی ،تهران :نشر روش.

 .و دلرسند ،ك« .)9919( .بررسی

گروسی ،س.؛ میرزايوی . ،و شواهرای ،ا« .)9931( .بررسوی

عوامل اجتماعی مؤثر بر مشواركت شوهروندان در

رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیوت مطالعوه

مديريت امور شوهری تهوران» ،نشوريه مطالعوات

موردی دانشجويان داتر دانشگاه آزاد جیرفوت»،

شهری ،د  ،6س  ،6ش ،1

.695-611

نشريه دانش انتظامی ،د  ،1ش ،6

.61-91

911

لطفی،
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.؛ بوردیآنوامرادنژاد ،ر .و ساسوانیپوور ،م.)9919( .
«بررسووی احسوواس امنیووت در فضوواهای عمووومی

(مطالعووه موووردی كووالنشووهر شوویراز)» ،نشووريه
پژوهش و برنامهريزی شوهری ،د  ،5ش ،91
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