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 اری زگسپاس

و حرکت به سمت و    ی کرده و به سرعت در حال دگرگون  ی تطور خود را ط  ریدر گذر زمان شهرها س

 نیب نیو مهم است. در ا یدیبس کل ن،ی و مسئول رانیکه در آن نقش مد باشندیشده م فیتعر ییسو

  مالکرده و به سمت ک  یخود را سپر  یسعود  ریروز سبرخوردارند؛ روز به  ی قابل  رانیکه از مد  یی شهرها

به سمت   ریمس  نیدر ا  برند یرنج م   یتیریکه از ضعف مد  یی و برعکس شهرها  باشندیدر حال حرکت م

موجود در هر مکان و رساندن آنها به    یها  یو توانمند  ها تیاضمحالل در حرکت هستند. شناخت قابل

  د.نخواهد بو ریامکان پذ  نیو همت مسئول نیاز متخصص یریگبدون بهره تیمرحله فعل

مورد    ریاخ  یهاکه در آن وجود دارد در دهه  یافوق العاده  ی هال یپتانس  رغم یافغانستان عل  نیب  نیا  در

از   ی کیاست.    دهیآن مورد غفلت واقع گرد  ی هاتیها، قابلنهیماز ز  ی اریقرار گرفته و در بس  یمهریب

ا  یی هالیپتانس  نیترمهم شهرها  ن یکه  وجود  است،  رو  به  رو  آن  با  سال   یی کشور  هزاران  قدمت  با 

  نیا  نیتراز مهم  ی کیهرات    . ندینما  یکشور باز  ن یا  یندهیدر آ  ید ی نقش کل  توانند یکه م  باشد می

ست؛ یقابل توجه  یو فرهنگ ییایجغراف ،یاسیس ،ی خیو قدمت تار تی هو یشهر دارا  نیشهرها است. ا

گرفته شده است. با   دهیآن ناد  درموجود    یهات یقرار گرفته و قابل  یمهریمورد ب  یدیمد  یهااما سال

برخ  نیا همت  مسئول  یوجود  سال  نی از  گرد  ریاخ  یهادر  آن  گوشه   دهی بر  توان  حد  در  از   یاکه 

منظور   ن یرا فراهم سازند.  بدرشد و توسعه آن  نهیشهر را مورد توجه قرار داده و زم  نیا  یهاتیقابل

افعانستان   کیمطالعات استراتژ  توتی( انستشهری  پژوهش )مطالعات توسعه  نیپژوهش که نخست  نیا

 .شهر دانست نیا ی آت یهاپروژه یبرا یآغاز توانیاست را م

کوچک   یها مرحمپژوهش  لیقب  ن یو از ا  بردیرنج م  یافوق العاده  ک یواقع شهر هرات از خال تئور  در

امر مهم توجه داشته و در    نیبه ا  ن،یکه مسئول  دوارمی. امباشد می  ی خیشهر تار  نیآالم فراوان ا  یبرا

خرج همت به    ، باشدمیمداوم   یریگیاستمرار و پ   ازمند یچون هرات که ن  یرشد و توسعه شهر  یراستا

در جهت   یمطالعات و گام  ریسا  یبرا   یپژوهش بتواند چراغ راه  نیحاصل از ا  جینتا  دهند. و همچنان

  .رشد و توسعه شهر هرات باشد

 



 

  ز  

 

را داشته   ی رسانده، کمال تشکر و قدردان  یاریکار ما را    ن یکه در انجام ا  ی دوستان  یدارد از تمام   جا

و برنامه  ایگروه جغراف اریاستاد  ، یخوارزم  ی عل دیدکتر ام ک،ی از مرورگران پژوهش هر  نیچنهم  باشم. 

فردوس  یشهر  یزیر آقا  ی دانشگاه  و  حن  ی مشهد  برنامه  ف،یاسداهلل  ارشد   / ی شهر  یزریکارشناس 

برابرنامه شهر  اول  UN-Habitat  همه  یی  نسخه  مطالعه  خاطر  درم  هیبه  نظرات   گذاشتنانیو 

 .گزارمارزشمندشان سپاس

 

 تشکر با

 ی فرج نیالدجالل دیس دکتر
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 مقدمه  

 ی نیشهرنش  ،یو ساختار  ینهاد  یو ناکارآمد   وبیمع  یساختارها  لیدر حال توسعه، به دل   یکشورها  در

به    ییو شهرگرا را به بار    یمتعدد  یشهر  هایآسیبشده و مسائل و    ل یناهنجار تبد  ایپدیدهغالبا 

  ،یتیامن  ی هاحوزهرا در    ییکه رشد نامتوازن و ساختار ناسالم دارند کژکارکردها  یی آورده است. شهرها 

شهر   ی طیشرا  نی. در چنکنندمیتجربه    ی اسیو س  ی کالبد  ،یطیمح   ، یفرهنگ   ، ی اجتماع   ،یاقتصاد

. رشد و گسترش دی برخوردار خواهد گرد  یو از رشد و توسعه نامتوازن  گیرد میگونه به خود    ماریحالت ب

 ل یاز قب  یشهر  تاز مسائل و مشکال  یاریشد تا بس  ینظم، عامل   یب   ی آن به شهرها  لیشهرها و تبد 

  یهایخشونت و ناآرام  ،یشهر  می جرا  ،یرسم  ریغ   یهاگاهو سکونت  ینینش  هیحاش  ، یمسکنبد  ، یناامن

و مانند آن    یابان یخ  یهامزاحمت   ست،یز  طیمح  یمهاجرت، آلودگ  ،یقاچاق، فقرشهر  اد،یاعت  ،یشهر

باشد. در واقع،    اد یبه ازد  ودر حال توسعه ر  یامر در شهرها  نیشده و روز به روز ا  داری به صورت حاد پد

ا روزافزون  شهرها  نیگسترش  بطن  در  حال    ی کشورها  یمسائل  مددر  نگاه  ضرورت    ی تیریتوسعه 

ایرا م  یترجامع لذا در  و جا  ن یطلبد.  با توجه به شناخت نقش    ی مسائل در فضاها  نیا  گاه یپروژه 

 .د یتوجه خواهد گرد اتهر یو توسعه شهر تیامن شیدر افزا ینقش مشارکت مردم یبه بررس یشهر

 طرح مساله

 ی در جوامع امروز   ریاجتناب ناپذ  یشهرها به عنوان اصل  تیجمع  شی و افزا  ینیروزافزون شهرنش   رشد

  در ساختار شهرها شده است  یاساس  راتییدر حال توسعه، سبب تغ  یکشورها  یبخصوص در شهرها

(Sarafi,2003,2با گسترش رو .)اجتماعات    داری توسعه پا  ی هادگاهیو طرح د  نینو  یشهرساز  کردی

سطوح مختلف    یرگذاریتأث  شیافزا  یبرا  یمشارکت  یبسترها  جادیها و جوامع به اتوجه دولت  ،یمحل

ابعاد ملموس زندگ  یاجتماع  چون   یمیمحله مبنا و مفاه  یجلب، و ارزش ها  هاطرح بر    یشهر  یو 

به نقش مردم،   یو اصالت بخش  یمشارکت جمع   ،یریپذ  تیو تعلق به مکان، مسئول  تیاحساس هو

پروژه  هاطرحدر    نفوذیو ذ  نفعیذ  یگروه ها  یو توجه به نقش مشارکت  یجتماع ا  یهاهیسرما   یهاو 

 (. Bullen and Onyx,2000,106دوباره مورد توجه قرار گرفت ) یشهر

ابزار  شهروندان  پ   یشهر  تیریمد  تیتقو  ی برا  یمشارکت  جوامع  از    یکیو    یامروز  شرفتهیدر 

  یمسائل شهر  یدگ یچی. در واقع، تنوع و پ شودمیجوامع مختلف محسوب    یمهم در زندگ   یهاشاخص

. در  نمایدمی  یضرور  یمشارکت شهروندان را در مسائل شهر  ،یتیر یو مد  ییاجرا  یهادر کنار معضل
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در    یاجتماع   تیشهروندان، باالبردن سطح امن  تیشخص  یفعال شهروندان، رشد و تعال   ارکتبحث مش

  انی م  یحس اعتماد و همکار  تیتقو  ،یشهر  تیهو  تیافراد، تقو  یها  ییاگسترش توان  ،یشهر  یفضاها

اذعان    توانیتر مجامع  ی . با نگاهباشدمیهماهنگ مورد توجه    یابه توسعه  دنیرس  یشهر برا  ی اهال

ابزار  تداش شهروندان  مشارکت  مد  رانیمد  تیتقو  یبرا   یکه  پ   یشهر  تیر یدر  و  توسعه   شرفت یو 

و    ابدیخود کاهش    یمشارکت مردم در امور روزمره شهر  گاه یاگر نقش و جا  ن، یبنابرا.  باشد میجامعه  

شهروند صرفا    کیبه    یشهروندان فعال در امور شهر  گاه ی گردد که جا تیریمد  یامردم به گونه  ی زندگ

 ییمردم و شناخت توانا  تیشخص  ینه تنها شاهد رشد و تعال  ،یتیوضع  نیدر چن  ابدیتنزل    نیشهرنش

 رانیشهر و مد   ی اهال  انیم  یو احساس تعلق به شهر و همکار  یشهر  تیهو  تیافراد، تقو  یهالیو پتانس

کرد   خواهدبه شدت تنزل    یشهر  تیریدر نظام مد  یورکارکرد و بهره  زانیبود، بلکه م  مینخواه  یشهر

. در واقع مشارکت در دیخواهد گرد  قرار  ریتوسعه شهرها تحت تاث  یفیو ک  یسطح کم  قیطر  نیو از ا

  ،یمشارکت اجتماع   توانمیکه از جمله    باشدمیقابل انجام    یمسائل گوناگون  رامونیو پ   یسطوح مختلف

  ی که هر کدام به نوع   داد قرار    دین را مورد توجه و تاک آو مانند    یاقتصاد   ، یاسیس  ، یتیامن  ، یفرهنگ

 سازند. یتوسعه شهرها را متاثر م

های  ساختمان  ن، یتراکم زم  ،ینینش   هیاز شهرها مواردی مانند حاش  ارییامروزه در بس  گر،ید  یسو  از

. با  کنندمیشهرها را مطرح    داریی لزوم پا  ره،یو غ   ادیاعت  ت،یجرم و جنا   ن،یکاربری زم  رییمتروك، تغ

شهری توجه نمود.  داریبه ابعاد و اصول توسعه پا یستیکه شهرها دارند، با یتوجه به مسائل و مشکالت

  ، یفرهنگ  ،ی اقتصادی، اجتماع  یدر زندگ  دارییپا یهاویژگی تیتقو جادیشهری ا داریتوسعه پا ندیفرآ

 داری ی و ناپا یامننا ن،ی(. بنابرا2134،1391 ،یو هاشم یبهلول یوسفیاست ) یطیمح ستیکالبدی و ز

 تیآورد؛ پس توسعه و امنیم  مفراه   ی افتگیرا برای عدم توسعه    نهیو زم  شود میو توسعه    مانع رشد

  ی مانع  تواندمی  کیحال هر    نیوابسته است و درع   گرییبه د  کیدارند. هر    هیرابطه متقابل و دوسو

رشد و توسعه نقش   ندیفرآ  داریی و ناپا  یدر عقب ماندگ  تیمعنا، نبود امن  نیباشد. به ا  گرانیبرای د

اجتماع  اقتصادی،  مختلف  ابعاد  در  بحران  موجب  و  غ   یفرهنگ  ،ی دارد   ، ی)عنبر  شودمی  رهیو 

  تمندییدر رضا  تیو احساس امن  تیکه امن  افتیدر  توانیشهروندان م  یبه زندگ  ی (. با نگاه329،1390

 است.   یدارای نقش اساس یزندگ  تیو مطلوب

 ی بر توسعه شهر  تواندمیمساله    نیکه ا  یریشهروندان و تاث  تیمشارکت و امن  نیب  دی شا  نیب  نیا  در

  ت یتوسعه را امن  یربنایز  نیاز محقق  یاریبس  یبرقرار نمود. به عبارت  یداشته باشد بتوان ارتباطات خوب
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زوال خواهد بود.    هروب  یاالزم هر گونه توسعه  تیهستند که بدون وجود امن  نیدانند و قائل به ایم

  دینما  یاژهیتوجه و  تیاز کشورها به مقوله امن  یاریکه در بس  دهیمساله باعث گرد  نیضرورت ا  نیبنابرا

مشارکت و   د کریرو نیب ن یمساله را رشد و توسعه دهند. در ا نیتلف اخم ی هاکه از راه ند ینما ی و سع

از طرف    ریاخ  یهااست که در سال  ی در سطح جامعه از مسائل  تیامن  ش یتوجه و نقش مردم در افزا

قرار گرفته است.   دیبه شدت مورد توجه و تاک  یو چه در سطوح محل  یتیچه در سطح حاکم  نیمسئول

تا حد  نیا  گاه یجا اعالم  ی مساله  امن  ی جهان  هیاست که در  از حقوق    یکیبه عنوان    تیحقوق بشر، 

 (.  1395گران،یو د  ی)دوستت قرار گرفته اس یآزاد فیشده و هم رد انیها بانسان یاجتماع 

  تواند می  یدرحال توسعه از جمله کشور افغانستان به خوب  یموضوع در کشورها  نیتوجه ا  نیب  نیا  در

 نیکه در ا  یتیامن  یدی قرار دهد. در واقع وجود مشکالت عد  ریکشور را تخت تاث  نیسطوح مختلف ا

  سطح باالبردن    یدر راستا  یاساس  یی هاکه بتواند گام  ی کشور وجود دارد ضرورت توجه به موضوعات

به    دیمهم تنها با توجه و تاک  نی. انماید میرا در افغانستان فراهم سازد را دو چندان    تیتوسعه و امن

به    توانمیکشور را   نیمهم ا االتی شهرها و ا  نیب  ن ی. در اباشدمیکشور قابل تحقق   نیا  ی درون  یاجزا 

قرار داد. در    یهدف در نظر گرفت و انها را مورد توجه و بررس  نیتحقق ا  یبرا  یراهبر  ییعنوان اجزا

 ن یجالل آباد که به عنوان بزرگتر  ف،یچون کابل، هرات، قندهار، مزار شر  ی مهم  یواقع با توجه به شهرها

از    یتوسعه شهر  یبرا  یی باال   یتیثبات امن   جادیا  نهیزم  توانمی  شوندمیافغانستان شناخته    یشهرها

والیت    انی م  نی(. در ا69،1391  ان، ی)درود   زند را فراهم سا  گر ید  یسو و توسعه کل کشور از سو  کی

مربع و   ومتریلیک  652000حدود    ی افغانستان با مساحت  یشهرها  نی تریمیاز قد  یکیهرات به عنوان  

موقع برخوردار    یمناسب  یکیاستراتژ  تیبا  آن  از  ا  تواندمی  یبه خوب  باشدمی که  نقش    نیدر  ارتباط 

  ن یا  ازین شیگردد. پ   ی افغانستان معرف  یشهرها  ریسا  یبرانمونه و الگو    یکند و به عنوان شهر  ینیآفر

 (.  9، 1396 وانز،یو  1388، 75 ان،ی پو) باشد میشهر  نیامر شناخت ابعاد مختلف حاکم بر ا

برد که هرات با    یپ  تیواقع  نیبه ا  توانیم  یهرات به خوب  تیبه وضع  یاجمال  یارتباط با نگاه   نیا  در

  ی : بودجه مللیاز قب  ی با آن روبروست، مواجه است. مشکالت  ی که افغانستان در سطح مل  ی مشکالت  نیع 

 شتر یبدر    یجهای خاراز اندازه به کمک  شیدر فراهم آوری و ارائه خدمات ضروری، اتکای ب  ی ناکاف

و فساد    یتیامن  هایینگران  ،ییربنایهای زگسترده به ساخت پروژه  از یشده، ن  گذاریهیهای سرماپروژه

شده در داخل در   دیاجناس تول  نکهیو تصور ا  یبخش خصوص  یمال  هایزمیدر مکان  تیاداری، محدود

(. بجز مسئله 8،1394  ،ی)احمد  مناسب هستند  تیفیفاقد ک  یسال جنگ و عقب ماندگ  30  جهینت
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و   یاز مشکالت اصل  گری د  ی کیدر افغانستان و به تبع آن در شهر هرات    یاوضاع بد اقتصاد  ، یناامن

م  یاعمده روبه رو  با آن  بباشند یکه مردم    گر یو مردمان د  انییمهاجرت روستا  ، یکاری. وجود فقر، 

شهر    نیمردم ا  یبرا  یکارروشن    ی ندهیو نبود آ  تیجمع  ش یهرات، افزا  باستانی ها به شهر  شهرستان 

  .باشد میشهر  نیا ریانگبیاست که گر یاز معضالت و مشکالت  یبخش

(www.dailyafghanistan.com).    

  ش یو افزا  یشهر  یهاتیسطح مشارکت شهروندان در فعال  شیبا افزا  توانندیم  نیمسئول  ن،یب  نیدر ا

داده و نقش آنها در باال بردن سطح   شیآنها، رفته رفته سطح مشارکت مردم را  افزا یحس تعلق مکان

جامعه را   شرفتیتوسعه و پ   یدر راستا  ی بعد  یهاگام  قیطر  نیدهند و از ا  شیدر جامعه را افزا  تیامن

موضوع، ضرورت توجه به مساله مشارکت   نیا  تیپرژه با توجه به اهم  نیدر ا  نیفراهم سازند. بنابرا

است که   یبه عنوان موضوع   یدر جامعه و به تبع آن توسعه شهر  ت یسطح امن  شیشهروندان در افزا

 :گرفته است رمورد توجه قرا  ریقرار گرفته و در ارتباط با آن سواالت ز نی مورد توجه محقق

 نیا  شرفتیتواند توسعه و پ   یدو به شدت م  نیبرد که ا  ی رنج م  یواقع شهر هرات از دو نوع ناامن   در

است که به    یداخل  یناامن   ی ک یقرار دهد.    ریشهر را تحت تاث  نیموجود در ا  ی شهر و اجتماعات انسان 

که متاثر    تاس  ی خارج  ی ناامن  یگریو د  ینینش  هیفقر، مهاجرت، حاش  ، یشدت متاثر از وضع بد اقتصاد

ارتباط براساس آمار موجود    نیباشد. در ا یافغانستان م  یمخالف دولت فعل  یاز حضور طالبان و گروها

آنها را   یاجتماع   ی مساله زندگ  نی برند و ا  یرنج م  یاز فقر اقتصاد  یسوم شهروندان هرات  کیاز    شیب

 ,World bank report)است  هافزود  یاجتماع  یها  یقرار داده و بر دامنه ناهنجار  ریبه شدت تحت تاث

2018 .) 

که تنها    دهیشهر باعث گرد نیتسلط بر ا یو طمع آنها برا نیمسلح  یروهایمساله وجود ن  نیکنار ا در

  2017شهر اتفاق افتدو تنها در سال    نیدر ا  یتیحادئه امن  180از    شیب  2017تا    2016سال    نیب

  ن یمسئول  نیرایبنا .(CPINA, 2019 وEASO, 2017) کشته شوند  یرنظامینفر غ   250به    کینزد

  ازمند ین  یو توسعه اجتماع   تیامن  ش یهر چه بهتر شهر و سوق دادن آن به سمت افزا  تیریبه منظور مد

  .باشند ی کمک گرفتن از خود مردم م

حس    شیو افزا  یشهر  ی هاتیسطح مشارکت مردم در فعال  شیبا افزا  توانند یم  نیمسئول  نیب  نیا  در

داده و نقش مردم را در باال بردن   شیشهروندان، رفته رفته سطح مشارکت آنها را  افزا  یتعلق مکان 

http://www.dailyafghanistan.com/
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امن ا  ند یپررنگتر نما  تیسطح  از  راستا  یبعد  یهاگام  قیطر  نیو  پ   یدر  را    عهجام  شرفتیتوسعه و 

در جامعه    تیسطح امن  ش یپژوهش ضرورت توجه به مشارکت شهروندان در افزا  ن یدر ا  نیرند. بنابرابردا

 ن یقرار گرفته است و در ا  نیاست که مورد توجه محقق  یشهر مساله ا  یو به تبع آن توسعه اجتماع 

 :مورد توجه قرار گرفته است ریارتباط سواالت ز

 سواالت پژوهش 

 شهروندان شهر هرات چگونه است؟   یدر باال بردن توسعه اجتماع   ینقش مشارکت مردم  -

  در شهر هرات چگونه است؟ تیدر باال بردن امن ی نقش مشارکت مردم -

چگونه   ی و توسعه اجتماع   تیمشارکت، امن  تیمناطق مختلف شهر هرات از نظر وضع -

 است؟ 
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 فصل اول 

و طرح مساله  قی قتح اتیکل   

 ق یتحق  یروش شناس

به حقیقت در علوم باید پیمود و در عرف،    یابیکه به منظور دست   داندیروش را راهی م  »دکارت«

اند که برای شناخت حقیقت و برکناری از لغزش به و تدابیری دانسته   هاوهیاز ش  یاروش را مجموعه

و به    یاو توسعه   ی(. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربرد8،1392  ،یل ی)اسماع شودمیکار برده  

به   یبا توجه کاف   دی با  قیتحق  ی. روش شناسباشدمی  یلتحلی  –   یفیتوص  ق،یلحاظ روش انجام تحق

متفاوت باشد )نور    تواندمیاب و بسته به نوع، هدف و موضوع مورد مطالعه  انتخ  قیتحق  یموضوع اصل

 (. 11: 1392بخش، 

ا  دگاه ید  از محور،  با  یکاربرد  قیتحق  ینوع   قیتحق  نیهدف  آن  موضوع  به  توجه  با  که  از    دیاست 

و   یبستر شناخت  و  نهیبا استفاده از زم  قاتیتحق  نگونهیاستفاده نمود. ا  یزیبرنامه ر  ندیفرآ  یهاروش

قرار    فادهبشر مورد است  یهایازمندیرفع ن  یفراهم شده است برا  یادیبن  قاتیکه توسط تحق  ی معلومات

مسئول به    رانیو مد  هیاست که ساکنان ناح  یی ازها یبه ن  ییپاسخگو  زین  قیتحق  نیهدف از ا  . گیردمی

 دارند.  ازیبه آن ن یزیمنظور برنامه ر

که در   یمعن  نی. بدباشدمی  یلتحلی  –یفی توص  قی تحق  ینوع   قیتحق  نیا  زیمحور ن  تیماه  دگاهید  از

 ی کار  یسطح مشارکت مردم در امور شهر  یرو به منظور شناخت وضع موجود و بررس  شیپ   قیتحق

 الزم به عمل آمده است.  یهالیتحل تا یام گرفته و نهاجان یدانیم

ادب  یابیدست  یبرا  از روش  ینظر  اتیبه  ادب  یو اسناد  یفیتوص  یهاپژوهش  مربوط به   اتیبا مرور 

  ی لیتحل  یهاروش  نیاستفاده شد. همچن  یشهر  تیامن  ، یتوسعه اجتماع   ، یمشارکت اجتماع   م یمفاه

و   پژوهش ینظر یبا توجه به مبان ارهای نمودن در محدود مورد مطالعه انجام شده است. مع یکم یبرا

اساس    نیو همچن  یتجارب مطالعات  ارائه شدهبر  استدیانتخاب گرد  اهداف  بررسه  و  به    ی. مطالعه 

جامع    ازمندین  یشهر  تیامن  ،ی توسعه اجتماع   ، یمشارکت اجتماع   یها و شاخص  رها یمتغ  نیمنظور تدو

ستفاده  ا  هیگو  38  متغیر  مورد توجه بوده که برای بررسی آنها از  3  قی تحق  نیدر ابود.    یاگسترده  ینگر

  فیها با استفاده از طداده  ی. ارزش گذارباشدمیهرات    هرپژوهش ش  نیدر ا  لیواحد تحل  .گردیده است
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. اطالعات استخراج شده ه استانجام شد یو نسب یافاصله اسیو سواالت باز در مق کرتیل یانه یگز 5

پرسشنامه  روش   یهااز  از  استفاده  با  نظر،  تح  هیتجز  یهامورد    یهمبستگ  یها)آزمون   یآمار  لیلو 

قرار   یمورد بررس    SPSSنرم افزار  طی( در محونیدو، رگرس  ی، کیاتک نمونه  یت  دمن،یفر  رسون،یپ 

پژوهش استفاده   ن یدر ا  ن یتدو  یهم برا   Waspasو    GISو    Excelاز سه نرم افزار    نیگرفت. همچن

نرم    طیسپس در مح  ده،یگرد  یسامانده   کسلط ایالزم در مح  یهاهکه داد  بیترت  نیشده است. بد 

انطباق فضا  هبسپس    فته،قرار گر  هیاول  لیمورد تحل  SPSSافزار   بدست آمده با    ی هاداده  ییمنظور 

 است.  دهیاز نرم افزار واسپات استفاده گرد یشهر یفضاها

 قرار گرفته است: لیو تحل هیو مورد تجز یجمع آور ریز  یهاوهیو اطالعات الزم به ش آمار

 ی اروش کتابخانه  -الف

مند شده است.  هر محققی قبل از شروع تحقیق و هنگامی که به موضوعی ویژه برای تحقیق عالقه  

ها و تحقیقات دیگران که در حوزه ها، مقالهناگزیر از مراجعه به کتابخانه خواهد بود. با مطالعه کتاب

آن را ببیند و   د موضوع تحقیق خود را بیشتر بشناسد و ابعا  تواندمیموضوع مورد عالقه اوست، محقق  

و   یفیاز روش توص  قیتحق  نیتر و رساتر سازد. در واقع در اتحقیقی خود را خالص  یهاهدف یا هدف

پ   یشیمایپ  منظور مطالعه  تجرب  ینظر  نهیشیبه  تعر  ی و  و  ن  فی موضوع  استفاده    ی ازهای واضح  پروژه 

  دهیو ارائه گرد  میتنظ  ختهالزم آنها در قالب پرسشنامه محقق سا  یو بعد از استخراج داده ها   ده یگرد

 است.

 یش یمای پ ات یروش عمل -ب

  شودمی  یپروژه سع  نیکه در ا  باشدمیپرسشنامه و مشاهده    شامل مصاحبه,  یدانیمطالعات م  اصول

 ی و جمع اور  عیافراد توز  ن یپرسشنامه ب  382منظور تعداد    نیا  یاز روش پرسشنامه استفاده گردد. برا

با جمع  ده یگرد نفر    700حدود    یتیاست. در واقع شهر هرات  اباشد میهزار   منظور به    نیب  ن ی. در 

  دهیاستفاده گرد  ریپرسشنامه از فرمول کورات به شرح ز  عیتوز  یبرا  از یاستخراج تعداد افراد مورد ن

 است. 
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 حجم نمونه نییو تع یجامعه آمار

 ،یامنطقه  ، ی مشخص )جهان  یی ایجغراف  اس یکه در مق  یعناصر و افراد  هیعبارت است از کل  یآمار  جامعه

جامعه    ی(. به عبارت 143:  1389  ا، یچند صفت مشترك باشند )حافظ ن  ای  کی  ی( دارای مکان  ای و    یمحل

:  1386 ور، )دالابد ی  ی م م یپژوهش به آنها تعم ج یاست که نتا یفرض  ا ی یقیحق ی مجموعه اعضا ،یآمار

در حوزه   ییاجرا  رانیحاضر شامل شهروندان شهر هرات و کارمندان و مد  قیدر تحق  ی(. جامعه آمار89

است   ده یانتخاب افراد استفاده گرد  یبرا  یمنظور از روش تصادف  نیا  یباشند. برایشهر م  نیا  یتیریمد

و توسعه   تیامن  شیافزا  رو نقش آنها د  یسطح مشارکت افراد جامعه در مسائل شهر  قیطر  نیتا از ا

شده کوکران بود که با توجه به   لی با استفاده از فرمول تعد  یریگگردد. روش نمونه  دهیسنج   یشهر

 . میپرسشنامه انجام داد  382شهر هرات در مجموع ما  یهزار نفر 700 تیجمع

 

  

t= (1.96)        p = (0.5)        q = (0.5)        d= (0.05)                N=700000    

 
n  =   حجم نمونه مورد نیاز؛ 

N    حجم جامعه مورد مطالعه؛ = 

t    است(    96/1باشد، مساوی    05/0= اندازة متغیر در توزیع نرمال )در اینجا وقتی سطح معناداری آزمون برابر با

 ؛

 p  ؛ هستند(  = درصد توزیع صفت در جامعه )یعنی نسبت افرادی است که دارای صفت مورد مطالعه 

q   درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند؛ = 

d   تفاضل نسبت واقعی صفت در جامعه با میزان تخمین محقق برای وجود آن صفت در جامعه است که =

 .به آن بستگی داردو دقت نمونه گیری    باشدمی  07/0حداکثر آن  



 

  9 

 

 اتیو آزمون فرض  لیو تحل  هیروش تجز
به نتایجی منطقی و صحیح که بتواند راه    یابیتجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده جهت دست  برای

 یهاها، با توجه به نوع اطالعات، از روش پژوهش حاضر باشد و همچنین آزمون فرضیه   یهاگشای هدف

ا استفاده شده است. در  منظور تحل  قیتحق  نی مناسب  افزارهاداده  لیبه  نرم  از  ،  SPSS  د مانن  ی ی ها 

Excel    وGIS  و   یفی)آمار توص  یمختلف آمار  یها وهیبا استفاده از ش  نیاستفاده شده است. همچن

ها هم  داده  ندیفرا  نیدر ا  نیپرداخته شده است. همچن  یکم  یهاداده  لیو تحل  هی( به تجزیاستنباط

 رسون، یپ   یبستگهم  یآمار  یهاکی تکن  یهاکیشدند و تکن  شی پاال  یو از لحاظ تجرب  یاز لحاظ مفهوم

ساده به کار گرفته شدند که نقش   یخط  ونیو رگرس  ی ت  نیانگیتفاوت م  سهیمقا  ی هاو آزمون  دمن یفر

 به عهده دارند.    هامیدر تعم یاعمده

 ب یضر ایو  یگشتاور یهمبستگ بیضر یهاکه به نام رسونیپ  یهمبستگ بی: ضررسونیپ  یهمبستگ

به   بیضر نیشده است. ا یمعرف  رسون یتوسط سرکارل پ  ،شودمی دهینام زیصفر ن یمرتبه یهمبستگ

 ی افاصله  ریمتغ  کی  ای و    ینسب  ای  یافاصله  ریدو متغ  نیب  ةرابطه، نوع و جهت رابط   زانیم  نییمنظور تع

برده    ینسب  ریمتغ  کیو   کار  ضرشودمیبه  و  1  نیب  رسونیپ   یهمبستگ  بی.    کند می  رییتغ  -1+ 

ا65:  1388  ،ی)گودرز برا  یپارامتر  ی روش  بی ضر  ن ی(  و  توز  یی هاداده  یاست  تعداد   ای نرمال    ع یبا 

 ن یب  اطارتب  یبررس  یپژوهش برا  ن ی(. در ا98:  1391  ،یومیو ق  ی)مؤمن  شودمیاستفاده   ادی ز  یهاداده

 پرداخته شده است. یشهر تیو امن یبا  توسعه اجتماع  یشاخص مشارکت مردم 

T  دو    نیتفاوت ب  یمعنادار  نییاست که به منظور تع  کیآزمون پارامتر  کی  ی : آزمون تیاتک نمونه

  یهاشاخص  نیانگیتفاوت م  یبررس  یپژوهش برا  ن ی(. در ا289:  1388  ،ی)گودرز  رود یبکار م  نیانگیم

 . ستآزمون استفاده شده ا نیاز ا یشهر تیو امن یتوسعه اجتماع  ،ی با عنوان مشارکت مردم یاصل

  یکی(  Linear regression)  یخط  یازیوا ای  یتنازل خط  ای  یخط  ونیساده: رگرس  یخط  ونیرگرس

 ب یاز ضرا  یایخط  بیوابسته   ترک  ریّمتغ  ،یخطّ  ونیاست. در رگرس  ونیرگرس  لیتحل  ی هااز روش 

رابطه  یبررس یباشند برا ینسب ای یاسطح سنجش فاصله یدارا ریکه دو متغ  ی )پارامترها( است. زمان

متغ  یبررس  ای  یخط رگرس  ریاثر  از  وابسته  بر  م   یخط  ونی مستقل  استفاده  و   ی)افشان  میکنیساده 

وابسته   ری متغ  کی  یمستقل بر رو  ریمتغ  کی  ریساده تأث  یخط  ونی (.در رگرس335:  1390همکاران،  

د  شودمی  یبررس عبارت  متغ  گریبه  از  استفاده  پ   ریبا  به  شا  ریمتغ  ینیب  شی مستقل  که   دیوابسته، 
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به وجود   ینیب  ش یخطا در پ   نیتر که کم  یبه طور  میپردازیمستقل داشته باشد م  ریبا متغ  یارابطه 

وابسته  ریمتغ انس یوار نییمستقل به تب ریساده با استفاده از متغ یخط ونیرگرس لی. پس در تحلدیآ

شاخص  وبا د  ینفش مشارکت مردم یبررس یپژوهش برا نی(. در ا322: 1388 ،ی)گودرز میپردازیم

 آزمون استفاده شده است.   نیاز ا یشهر تیو امن یتوسعه اجتماع 

 یی ایو پا  ییروا

 رد، یمورد نظر را اندازه بگ  صهیبتواند به واقع خص  یریگاندازه   لهیآن است که وس  یی: مقصود از رواییروا

.  نماید می  اعتباریرا ناروا و ب  یهر پژوهش علم  ، ینامناسب و ناکاف   ی ریگرا. اندازه  یگرید  صهینه خص

از آنجا که    یول  باشد ینم  رپذیامکان  رها، یمتغ  یو معنا  تیماه  یبدون بررس  ،ییمطالعه روا  نیهمچن

فن بوده، به عنوان جوهر و ذاتاً   کیباالتر از    ییو روا  باشدمی  یامر فن  کی  یادیحصول اعتبار تا حد ز

 نه یزم  نیدر ا  نیو متخصص  دیبا اسات  ق،ی پرسشنامه تحق  ییروا  نییتع  ی. براشودمیعلم محسوب    یاصل

 . دی آنان در پرسشنامه اعمال گرد یاصالح یشنهادهایمشورت بعمل آمد و نظرات و پ 

و عبارت است    ، شودمی  ریتعب  زین  یریاست که از آن به اعتبار، دقت و اعتماد پذ  یابزار  یی ای : پاییای پا

مشابه در   طیساخته شده در شرا  یو صفت  ریسنجش متغ  یکه برا  یریگاندازه   لهیوس  کیاگر    نکهیاز ا

  ا یابزار پا  گر، یاز آن حاصل شود. به عبارت د  ی مشابه  جینتا  رد،یمورد استفاده قرار گ گریمکان د ایزمان  

ابزار  ای از خاص   یمعتبر،    ا، نیبرخوردار باشد)حافظ  کسانی  ج یو سنجش نتا  یریتکرار پذ  تیاست که 

 دی پرسشنامه از آزمون آلفای کرون باخ استفاده گرد  ییایپا نییپژوهش برای تع نیا(. در 183: 1387

نوسان دارد که براساس   1تا    0  نیبباخ   کرون  یآلفا  بیبه دست آمد. ضر  SPSSکه توسط نرم افزار  

  کی  یهاهیگو  شتریب  یباشد نشان دهنده همساز  ترکیضریب به عدد یک نزد  نیآن، هر چه مقدار ا

طور است همان  0.71جامعه    یرهایمتغ  یپژوهش مقدار ضریب آلفای کرون باخ برا  نیاست. در ا  اسیمق

و این موضوع نشان دهنده   باشدمی  یکه مشخص است ضریب پایایی بدست آمده در حد قابل قبول

گفت    توانیو بدین ترتیب م   باشدمیهمبستگی درونی بین متغیرها برای سنجش مفاهیم مورد نظر  

 . باشد مییق ما از قابلیت اعتماد و یا پایایی الزم برخوردار که تحق
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 ق ی تحق نهیشیپ

 کرد یدر رو  یانقش مهم و برجسته  یآت  قاتیآن در تحق  تیو اهم  نیشیتوجه به مطالعات پ   ضروت

مشارکت شهروندان   رامونیرو که پ   ش یارتباط در مطالعه پ   نیخواهد داشت. در ا  قیحاکم بر تحق  یعلم

 بامهم توجه گردد.    نیکه به ا  دهیگرد   یسع  ده،یگرد  میشهر تنظ  نی و توسعه ا  تیشهر هرات در امن 

 ک یانجام گرفته و خلع تئور  یمحدود  اریشهر هرات مطالعات بس  رامونیپ   نکهیوجود با توجه به ا  نیا

موجود در سطح    ی که با استفاده از منابع علم  ده ی گرد  ی سع  ی ارتباط وجود دارد ول  نیدر ا  یقابل توجه

در حوزه   ی دیاز منابع تول ی کیخود به عنوان  قیتحق نیکمبود پوشش داده شده و ا ن یا یتا حد  ایدن

به شمار آورد    یقاتیتحق  نیمطالعه را از نخست  نیبتوان ا  د ی گردد. در واقع شا  م یو تنظ  هیشهر هرات ته

است. در  دهیگرد هی شهر ته نیا تی مشارکت شهروندان هرات در توسعه و امن تیکه در ارتباط با وضع

 پرداخته خواهد شد.    دهد یم  قراررا تحت پوشش    قیموضوع تحق  یکه به نحو  یمطالعات  یادامه به بررس

  Leslie است که توسط  یبصورت گرفته در ارتباط با افغانستان و شهر هرات مطل  یهااز پژوهش  یکی

نموده    دیهرات توجه و تاک  یو اقتصاد  ی اسیس  یی ایپژوهش به پو  نیاست. ا  دهی گرد  هیته  2015در سال  

  ی اسیس و  ی شهر هرات پرداخته و ابعاد حکومت ی که به معرف  ده یبر آن گرد ی مطالعه سع ن یاست. در ا

 آن توجه گردد یو توسعه شهر یآن به انضمام ساختار اقتصاد  یرامونیپ  یشهر و نواح نیموجود در ا

(Leslie, 2019). و    تیو اطالعات افغانستان، امن  استیتوان به پژوهش  »سیمطالعه م  ن یدر کنار ا

پرداخته اشاره   ندر کشور افعانستا  2019تا سال    تیامن  تیوضع  یبشردوستانه« که به بررس   تیوضع

موضوع مطرح شده در مناطق مختلف افغانستان   رامونیپ   یمتعدد  یداشت که در آن گزارشات و خبرها

قرار گرفته، شهر هرات   دیکه مورد توجه و تاک ییاز شهرها یکی نیب   نیاست. در ا دهیگرد یجمع آور

که در ارتباط با هرات    یگریمطلب د  .(CPIAN, 2019)باشدیشهر م  نیموجود در ا  یتیامن  تیو وضع

است   یباشد، پژوهش  دهیفا  دیرو مف  شیتواند در پژوهش پ یتوان به آن اشاره داشت و مطالب آن میم

 نی و تدو  هیفقر در افغانستان ته  تیوضع  میتحت عنوان ترس  2018در سال    ی که از طرف بانک جهان

فقر در نقاط مختلف    تیوضع  و  دهیگرد  د یپژوهش بر دو شهر هرات و کابل تاک  نیاست. در ا  دهیگرد

مطالعات   ن یدر کنار ا .(world bank report, 2018)قرار گرفته است یمورد بررس والیت دو  نیا

و در آن ابعاد مختلف    ده یگرد  هیته   2012اشاره داشت که در سال    ز یبه طرح جامع شهر هرات ن  د یبا
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مربوط   یهاقرار گرفته و نقشه   طالعهقرار گرفته و جهات توسعه شهر در آن مورد م  یشهر مورد بررس

  .(2012)طرح جامعه هرات،  است دهیشهر ارائه گرد یبه توسعه آت

مشارکت شهروندان    ت یشهر هرات اتفاق افتاده، در ارتباط با وضع  رامونیکه پ   ی رغم وجود مطالعات  ی عل

موضوع را  نیا رامونیپ  کیمساله خلع تئور نیصورت نگرفته و ا یقیو عم قیدر شهر هرات مطالعه دق

  ی مطالعات  حوزه  نیمربوط به ا  یهامطالعات و پژوهش  یوجود استفاده از برخ  نیمشهود نموده است. با ا

در این   .ردیپژوهش، مورد توجه قرار گ  کیبه ابعاد تئور  ی کار و شکل ده  یدر غنا  یتواند به نحویم

را در سال   یانسان   طیکه کتاب شرا  باشد میآرنت    حنا   یپردازان عرصه عموم  هیاز نظر  ی کیارتباط،  

برونگر  نموده  فیتأل  1985 او، مشوق  زندگ   ی است.  اجتماع   ی اسیس  ی و  قلمرو    یو  آن  که در  است 

 ی و فضا  گرانید  انیحضور در م  ی . آرنت فضا را در دو معنا، فضاکندمی  یرا باز  ینقش اصل  یعموم

  ی کالبد  یعموم  یفضا  نطوریو هم  استیس  یعموم  یجامع از قلمرو  ی کرده تا درک  لیتحل  گرانید  نیماب

به    یمطلب که روابط اجتماع   نیا  رشیو پذ  لیدر تحل  اءیمردم و اش  ی شهر فراهم کرده باشد. هماهنگ

  است  آمده  یعموم  یآرنت درباره فضاها  لیاست که در تحل  یدینکته کل  ،گیردمیشکل    اءیواسطه اش

 (.  198،1387 ر،پو ی )مدن

را به سه گروه    یهمگان  یانسان در فضاها  یهاتیها انواع فعالساختمان  انیدر م  یدر کتاب زندگ   گل

تقس فعال  یبند  میعمده  است:    و  یحیتفر  ینشیگز  یهاتیفعال  ،یکارکرد  یضرور  یهاتینموده 

  ی هاگاهها، فروششاپ ی ها، کافخوب: کافه ی لیاولدنبرگ در کتاب خود مکان خ ، یاجتماع  ی هاتفعالی

  نماید میرا طرح    یمرکز  هینظر  نی اجتماع ا  کیها در قلب  پاتوق   ریو سا شیآرا  یهاکتاب، بارها، سالن

  ، یسکونت  ؛یاتعادلش را در سه قلمرو تجربه  د یبخش بودن با  تیآسوده و رضا  یروزانه برا  ی که زندگ

که با    یو نقش  یشهر  یمعمو  یاصطالح مکان سوم برفضاها  نیی. او با تبد ینما  دایپ   یو اجتماع   یکار

  یبه عنوان عامل اصل  توانندیم  گریکدیخانه و کار( به    یقلمروها  اول و دوم(  یهاشدن مکان  کینزد

که از آنجا که انتظارات   کندمی. اولدنبرگ بحث  نماید می  دیتأک  ند،ینما  فایشهر ا  کیبه    یبخش  تیهو

است مردم به   افتهیبرآورده شدن آنها گسترش    یآن نهادها برا  شیگنجا  یاز خانواده و کار در ورا

تحرک و  قلمروها  یآزادکردن  که  نتوانمیتر  یاجتماع   یرا  کنند،  فراهم   دارند  ازی ند 

(Carmona,2003,112 .) 
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پ   یامقاله  1971سال    در از طر  یریشگیتحت عنوان  ،  CPTED  کردیرو  یطیمح  یطراح  قیاز جرم 

است که بر    یطراح  یروش شناس  شنهادیپ   کی  کردیرو  نیمنتشر شد. ا  یجفر  یکه توسط ر  باشدمی

ند توانمیساخت، معماران و شهرسازان  انسان  طیمناسب و هدفمند مح  یطراح  یریاساس آن با به کارگ

(.  2008،6کوزنس،  )  را بهبود بخشند  ی زندگ   تیفیرا کاهش داده و ک  یمجال ترس از جرم و تبهکار

و   یکالبد  طیمشخص کردن شرا  ،یطیمح  ی، طراحقیاز جرم از طر  یریشگیپ   هیدر واقع هدف نظر

  رییهدف آن تغ  نی. همچنکند میدر ارتکاب جرم را فراهم    عیاست که امکان و تسر  یاجتماع   طیمح

از ارتکاب عمل مجرمانه    یریشگیجهت که هدف آن پ  نیاز اتفاق جرم است. از ا  یر یجلوگ  یبرا  طیشرا

 (.  1996،12 نسون،ی)راب است

واقعیتی اجتماعی ریشه در زندگی اجتماعی انسان داشته، فرایندی است   ناجتماعی به عنوا مشارکت

  یمشارکت در مفهوم خود از مباحث مربوط به دموکراس  ده یبا گذشت زمان دگرگون شده است. اکه  

دارا  گیردمی  هیما نقش  د یجد  ی هااست. در دوره  یانهیریسابقه د  یکه خود  به  توجه  برا  یبا    یکه 

اجتماع شوندمی  لیقا   یاجتماع   اتیمختلف ح  ی هاحوزهدر    ی انسان  ت یعامل اشکال    ، ی ، مشارکت در 

قرار گرفته   یو فرهنگ   ی اسیس  ، یاجتماع   استگذارانیمورد توجه س  یروان   یو حت  ی و فرهنگ  یسایس

 (. 76،1385 ،یاست)موسو 

نوساز   1نگلهارتیا فرهنگ   ی اجتماع   یکه  غرب مطا   را  ی و  افزالدر  است،  نموده  مشارکت در    ش یعه 

حاکم بر   یهنجارها  رییتغ  ،یاسیو اطالعات س  التیسطح تحص  یرا با سه عامل ارتقا  یغرب  یکشورها

داشته و بر حق    ی عیطب  ی آن  ی ازهایکمتر بر ن  د یکه تاک  یارزش  یهاتیلوودر ا  رییمشارکت زنان و تغ

تاک  ابراز ا  نییورزند، تبیم  یشتریب  د ینظر  به نظر    التیتحص  یهارینظر متغ  صاحب  ن یکرده است. 

اجتماع یموقع  ،یرسم مهارت  ،اقتصادی  –  ی ت  اطالعات،  و  مهارت   ی هاتجربه  ، یارتباط  ی هاسطوح 

  نگلهارت،یداشته اند )ا  ریمشارکت تاث  شیبر افزا  یاسیاجتماع و س  فی در وظا  یسازمان  هایشبکه  ،یشغل

1373.) 
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 اند: ارائه داده  ریسه تفس ی و مارسدن از مشارکت اجتماع  یاوکل

 ی عموم یها داوطلبانه مردم در برنامه شرکت

 یدرك و توان شهروند شیاحساسات مردم و افزا ختنیبرانگ

فرآ  دخالت سه  ،یریگمیتصم  یندهایدر  و  )گالب  میاجرا  منافع  در  مردم  عامه  اخش  یشدن    ریالیو 

145،1394) 

  ، یاجتماع   یرهایکوشد بر اساس متغیاست که در مدل خود م  یپردازان نوساز  هینظر  گریاز د  2پست یل

معتقد    یکند. و  نییتب  یاجتماع   ی هاشیمختلف را در پو  یهاعدم مشارکت گروه  ای مشارکت    دهی پد

کرده،    لیتحص  ی هامردان، گروه  انی در م  ی اجتماع   ی هاندیمشارکت در فرا  زانیکشورها م  هیاست در کل

ها، احزاب، سازمان  یاعضا  نیمنزلت و همچن  یافراد دارا  ز یو ن  انسالیافراد م  نان،یمتاهالن، شهرنش

 (. 52،1380 ،یو غفار ایاست )ازک شتریو شوراها ب کاهایسند

: جستجو  1977-1970  انه،یدر خاورم  یبا عنوان روند توسعه اجتماع   یا(، در مقاله2000*استس )

پ   انهیخاورم  ی هاملت  د یگویم   ته؛یمدرن  یبرا س  دهیرس  یایخیتار  چیبه  و   ی اسی س  یهاستمیاند. 

رقابت  یاقتصاد انگ  ی قوم   یهاکهنه،  جنگشعله  ز،یرقت  شدن  منطقه  یهاور  گسترش   ،یادرون 

از فرا  انهیخاورم  یمنطقه   یاز کشورها  یاریبس  ییادگرایبن  ی که توسعه کشورها  نیتحول آفر  ندیرا 

  یهزمعج  چیتصور به وجود آمده است که ه  نیدور نگه داشته است. در واقع ا  دهدمیجهان را شکل  

از   نماند هیدر حاش یمنطقه در پ   نیا یکشورها یاریو تا حد بس دهدمیرخ ن انهیدر خاورم یاتوسعه 

خود را با    د یبا   ابند یرشد    21بخواهند در قرن    انهیخاورم  یحال اگرکشورها  نیهستند. با ا  تهیمدرن

مقاله   نیکنند. استس در ا  یشدن بازساز  یالملل  نیشدن و ب  یگسترش جهان  یدهیچیپ   یهاتیواقع

است.   تهپرداخ 1997تا   1970  یهاسال  ن یب  انهیکشور خاورم 22  یها ها و شکستتیموفق  یبه بررس

با عملکرد    یو کشورها  یاز نظر اجتماع   افتهیکمتر توسعه    یمنطقه، کشورها  یرهبران اجتماع   نیهمچن

را شناسا اجتماع دنکنمی  ییمتوسط  عوامل  اقتصاد  ی اسیس  ، ی.  بند  ی و  با طبقه    ی توسعه  یمرتبط 

 داده است.  رقرا یی مورد شناسا زیکشورها ن
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  ی وجه مختلف را برا  6  ،یشهر  یو فضاها  یعموم  یهامکان  با عنوان  ی(، در کتاب 2003کرمونا )  وی*مت

مؤلفه .  4  ،یمؤلفه اجتماع .  3  ، یمؤلفه ادراک  . 2  ،یمؤلفه کالبد  . 1.  کندمی  انیب  یشهر  طیمح  تیفیک

 . یمؤلفه زمان .6 ،یمؤلفه عملکرد. 5 ،یبصر

از اسناد    ةرابط  یبه بررس  ی (، در پژوهش2004* سوآرئس ) اقتصادی با استفاده  نرخ جرم و توسعه 

جرم و توسعه کشورها   زان یم  نیپژوهش وی نشان داد ب   جیدر سراسر کشورها پرداخته است. نتا  یرسم

بوده   ائمدر وقوع جر  رگذاریوجود دارد؛ و وجود نابرابری در کشورها ازجمله عوامل تأث  میرابطه مستق 

 است.

مارت فردر  نی*ساموئل  )مائ  کیو  مقاله2007ورا  در  امن   یا(،  عنوان  از    یریجلوگ  ،یشهر   تیتحت 

  ان یب  (OECDدر حال توسعه )  یدر کشورها  ی راه رفتن در اماکن عموم  قیبه تشو  تیخشونت و جنا

هستند، و رانندگان و کاربران حمل   اده ی در شهرها پ   ی عموم  ی کاربران فضا  نیترریپذ  بیکردند که آس

 ار یمسئله بس  کی  تی. در حال حاضر امنکنندمیاز خود محافظت    موتر  نیتوسط کاب  یو نقل عموم

از جمله، چارچوب   باشدمیحساس    اریبس  تیاز عوامل موثر امن  یار یبه بس  ادهیاست و عابر پ   دهیچیپ 

 حساز منطقه )  ی اجتماع   یهاویژگی  س،ینظارت و حضور پل  ،یو خرابکار  تیدر جرم و جنا  ی قانون

اجتماع  روابط  ادغام، همبستگ  یمکان،  غ   ،یو  تاسرهیو    یمبلمان و طراح  ،یی)روشنا  یشهر  ساتی(، 

( آنها در مقاله  رهیو غ   ابان،ی، طرح خ  نیزم  عی)تراکم، توز   یشهر  یها ویژگیو محل( و    یاه یپوشش گ

در اماکن   تنبه راه رف  قیتشو  یشهر  یتیمربوط به مسائل امن  یاتیو عمل   کیاستراتژ  یخود در گزارش

 پرداختند.  یعموم

امر  ی و مرگ شهرها  اتیبا عنوان ح  ی (، کتاب2009)  کوبزیج  نی*ج به    کایبزرگ  نوشته که در آن 

  ی که تعامالت اجتماع   یمحل  یها  طیدر مح  تیجرم و جنا  نیو آمار پائ  یشهر  یعموم  یفضاها  ،یبررس

 دارند پرداخته است. یوجهقابل ت

هنگ کنگ؛ مسائل مربوط به توسعه   یبا عنوان توسعه اجتماع   یا(، در مقاله2010*چوا و وونگ )

که هنگ کنگ پس از پشت سر گذاشتن    کنند یم  انیب  (، SDI)   یشده توسط شاخص اجتماع  نییتع

حال    ن یداشته است. با ا  یقابل توجه  ی رشد اقتصاد  2003سارس در سال    یماریب  وعیو ش  یبحران مال

 بیرا نص  یقابل توجه  ی بهره  ی، رشد اقتصاددهدمیان  ش ن  یتوسعه اجتماع   یهاشاخصهمچنان که  

به طور  است؛   نکرده  م  یمردم شهر  اجتماع   یهاشاخص  مینیبیکه  امن  یتوسعه  انسجام،    ت،یمثل 
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  یتوسعه اجتماع   تیوضع  حیمحققان با تشر  نیاست. ا  افتهی  شیبه مراتب فرسا  یتوانمندسازعدالت و  

روبه رو   یبزرگ  یو اقتصاد  یاسیس  ، یاجتماع   یهاکشور با چالش  نیکه ا  دهندمی  شانهنگ کنگ ن

  ی تر برامتعادل  یکردیرو  شبردیپ   یبرا  یاسیس  یهاگزینه از    یعیوس  فی، طها یافتهشده است. بر اساس  

اقتصاد  یتوسعه اجتماع  ا  ی و  از تحق  یخوب  اریبس  یمقاله نمونه  نیارائه شده است.    قاتیاز استفاده 

  یاجتماع   یزیربرنامه  یهاطرحو کمک به    ی زندگ  تیفیک یابیدر ارز SDIمانند    ی اجتماع   یهاشاخص

 از جمله هنگ کنگ است.  ییایمرتبط با آن در جوامع آس

  ا، ی تانیبر  ی در شهرها  داریپا  یتوسعه شهر  د یبا موضوع کل  ی (، در پژوهش2012و همکاران )  ی*ان.دمپس

از عناصر مهم مفهوم شهر    یک ی  یمسکون   یاظهار داشتند که تراکم باال  ی اجتماع   یداریتراکم بر پا   ریتأث

ا  نیمختلط زم  یفشرده در کنار کاربر از   یشهر  رمعناصر ف  نیرابطه ب  یپژوهش به بررس  نیاست. 

  ی داریپا  یهاتراکم و جنبه   نیپرداخت و به طور خاص اشاره به رابطه ب  یشهر  یداریجمله تراکم و پا

به عنوان )   یطیو عدالت مح  (به خدمات و امکانات  یبه عنوان مثال دسترس)  یعدالت اجتماع   ،یاجتماع 

و   یتعامالت اجتماع   ،یمنیشامل ا)  جامعه  یداریو پا(  باز و سبز  یبه استفاده از فضا   یمثال دسترس

محقق  (جامعه  یداری پا پا  نیشد.  به    انی در  توجه  با  که   جهینت  یتجرب  یهایافتهپژوهش  گرفتند، 

متراکم    ی هاخوب به امکانات و خدمات دارند، محله  یدسترس  یبرا  یشتریمتراکم احتمال ب  یهامحله

در    یمتراکم احتمال ناامن  تسبز دارند، ساکنان در محال  یکم به فضا  یدسترس  یبرا  یشتریاحتمال ب

 . دهدمیرخ  یکمتر  یاست، در محالت متراکم تعامالت اجتماع  شتریآن ب

در مشارکت؛ مطالعه    یساختار دولت  ریتحت عنوان تاث  یا(، در مطالعه2014*شاکتر، ژنگ، هولرز )

:  ی در سه ساختار دولت محل  یمشارکت  یهاانجمن  لیو تحل  زیبه آنال یجرس  وین  یهای : شهرداریمورد

از   شیشهردار شورا ب  دهدمینشان    جیپرداخته اند. نتا   التیا  یشورا  ر،یمد  یشورا   ،یشهردار  یشورا 

 ار یمحققان به نقش بس  نیمشارکت دارند. همچن  د یجد  یهاانجمن   شنهاد یدر پ   یدولت سطوح باالتر

ا  ییرا  ریمد  کیمهم   شهروندان در   یبزرگ برا  یهافرصت  یبرا   التیتسه  هیارا  یساختار برا  نیدر 

به    ارتباطاتعات و  الاط  یمشارکت معتقد هستند. در دو دهه گذشته دولت شروع به استفاده از فناور

 شهروندان کرده است. شتریمشارکت هر چه ب یبرا د یجد یهاانجمن شنهادیپ 

ضرورت توجه به مساله مشارکت شهروندان و نقش   یخوبمطالعات صورت گرفته به  عیتوجه به جم با

که توجه به    دهی امر باعث گرد  نی گردد. ایم  دایشهرها بر همگان هو  تیآن در توسعه و امن  گاهیو جا
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  ن ی ئولافغانستان( مورد توجه مس  یشهرها  نیاز مهمتر  یکیدر شهر هرات )به عنوان    زیمساله ن  نیا

واقع گرد رو  ده یمربوطه  دنبال  به  برا  یکردهایو  امور   یالزم  در  باالبردن سطح مشارکت شهروندان 

و گسترده در   قیمطالعات عم  ازمندیهدف ن  نیبه ا  دنیاست که رس  یدر حال  نیمختلف شهر باشند. ا

را   یتوجه  ابلق  کیارتباط خلع تئور  نیکه عدم وجود مطالعات الزم در ا  یدر حال   باشدمیراستا    نیا

به اهداف خود با    دنیامر در رس  نیکه مسئول  دهی امر باعث گرد  نیارتباط به دنبال داشته و ا  نیدر ا

و    هیکمبود ته  نیاز ا  یبه منظور رفع بخش محدود  قیتحق  نیارتباط ا  ن یمشکل مواجه گردند. در ا

 .   ردیتباط صورت گار نیدر ا یحداقل  یاست تا اقدام  دهیصالح ارائه گردیبه مراجع ذ  تایو نها  میتنظ
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 ق یانجام تحق  یالگو

 یدر قالب الگو  قیو مطالعه موضوع تحق  یتوان به بررس  یبدست آمده م   ی داده ها  عیبا توجه به جم

 پرداحت. ریز

 

 ق ی تحق ییمراحل اجرا  : 1نمودار 
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 فصل  خالصه

دارد. در    یمهم و برجسته در جهان کنون  ینقش  یشهر  تیدر توسعه و امن  ی به مشارکت مردم  توجه

فصل مورد توجه   نیموضوع در شهر هرات در ا نیا تیمساله و اهم ن یارتباط در ضروت توجه به ا نیا

 .  است ده یگرد میو سواالت مربوطه تنظ هیامر طرح مساله الزم ته نیقرار گرفته است و متناسب با ا

که به مساله مشارکت و نقش آن در توسعه و    ی قاتیاز تحق  یبرخ  نهیشیبه پ   ی امر توجه  ن یکنار ا  در

توسعه   یموضوع برا  نیباور حاصل گردد که ضرورت توجه به ا  نیپرداخته شده تا ا  زیشهرها ن  تیامن

 ز ی شهر هرات ن یموضوع برا نیا تی اهم  جهینت مهم و برجسته خواهد داشت و در ینقش یآت یشهرها

 .  باشدمیمهم و قابل توجه 
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 دوم  فصل

ق یتحق ینظر ی مبان  

 مقدمه 

مورد توجه قرار    شیاز پ   شیدر جهان ب  یاجتماع   -یاسیکه در عصر تحوالت س  ییهادهیجمله پد  از

امن پدیده  شهروندان    تیگرفته  نظرباشدمیو مشارکت  ارائه  گفتمانهی.  و  از سو  یهاها   ی روزافزون 

  ی ایدن  ازیدهنده ننشان  ت،یمشارکت و امن  نهیو حقوقدانان، در زم  ی اسیس  لسوفانیجامعه شناسان، ف

 ی در سطح جوامع است. به طور  تیمشارکت و گسترش امن  یاجرا  ی مدرن امروز، به ساز کار چگونگ

 ه ی از حقوق شهروندان و توجه به ته  یکاهش مشکالت شهروندان، آگاه   یهاکه مسائل جوامع و راه

. به  شودمی  ی و ... تلق  ی انتظام  ، یاجتماع   یاستگذاریآن، خود از موضوعات مهم در س  م یتعم  ی هاوه یش

است که توجه   یها و ابعاد مختلف  نهیزم  یدارا  یو توسعه شهر  تیمشارکت، امنعالوه مسائل مربوط به  

ا  تواندمیبه آن   پاره  گردد که در حال حاضر   یاز چالش ها و مشکالت شهروند  یموجبات کاهش 

  جادیها مساله ا  لشچا  نیاز ا  یکی (.  1388  گران،یو د   نیاست. )بهد  ی امور شهر  یمتول  یمتوجه نهادها

 یهر جامعه ا  شرفتی. چرا که توسعه و پ باشدمیاز خدشه دار شدن آنها    یریجلوگو    تیو حفظ امن

حقوق   هیبوده و کل تیو امن ش یاز هر گونه احساس عدم آسا منیکه ا ستیمنوط به داشتن شهروندان

 نی چن  توانمیاساس    نی(توسط نظام حاکم بر جامعه حفظ شود.بر اتیمبرهن آنها )از جمله امن  یاساس

 است. یو مشارکت اجتماع  تیامن ،یتوسعه شهر یاز مولفه ها  یکیگرفت که  جهینت

شهروندان در شبکه   تیکه ناظر بر امنباشدمی  یو مشارکت اجتماع   تیاز ابعاد مهم توسعه، امن  یکی

اباشدمیتعامالت فرد، دولت و جامعه   و حفظ آن در سطح جامعه در جهت   یاجتماع   تیامن  جادی. 

  یکه توسط سازمان ها باشد میدولت ها  یافراد از جمله کارکردها  یشهروند حقوق  نیو تضم نیتأم

  ت یامن  نیاست که استقرار نظم و تأم  ن ی.آنچه مسلم است اگیردمیمختلف انجام    یدر کشورها  ی انتظام

و   یزیدر شهروندان، با مشارکت شهروندان و با برنامه ر  تیاحساس امن  بیو باال بردن ضر  یعموم

  نهیامر زم  نیخواهد بود و ا  ر یامکان پذ  ی حقوق شهروند  نیبر قانون و تضم  یمبتن  شمندانهیاقدامات اند

 ی شهر   زانیو برنامه ر  رانیمد  ی(. از طرف 1388  گران،ی و د  نی. )بهددهدیم  شیرا افزا  یتوسعه شهر

شهروندان، با توجه به شباهت ها    تیو فعال  یزندگ  یرا، به عنوان بسترها  یشهر  یبتوانند فضاها  دیبا

و جذاب    داریو سالم، پا  منا  یطیمح   ،یو جنس  یو اجتماع   یسن  یافراد و گروه ها   انیم  یو تفاوت ها
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  ی ازهای ن  یپاسخگو  ق یطر  نی( و از ا1394پور،  یی و رضا  یمیو فراهم سازند)حک  یهمه افراد طراح  یبرا

 باشند.   یامروز یگوناگون اقشار مختلف جوامع شهر 

ا  جهینت  در به  پرداختن  به موارد فوق در باب ضرورت  ا  نیبا توجه  بررس  نیمقوله، هدف   یپژوهش 

  ی ر یشکل گ  نهیکه زم باشدمی  گرید  یاز سو  تیسو و امن  کیشهروندان از    یمشارکت اجتماع  میمفاه

 را به دنبال خواهد داشت.  یتوسعه شهر

 مشارکت فیتعر

 نهیاست و با توجه به زم  ی تیریو مد  ی موضوعات علم  نیزتریو بحث برانگ  نیتر  ده یچیاز پ   یک ی  مشارکت

 ی ریبکارگ  ندیفرا  ی عنی  یاز آن به عمل آمده است. مشارکت در جامعه محل  ی گوناگون  فیآن، تعار  یعلم

ا  یهدف گروه  کیبه    یابیدست  یبرا  نفعانیذ   یگروه  ای  یفرد  یهایتوانمند رفتار    ند،یفرا  نیکه در 

ن  ،یجمع  رشیپذ  ،یآگاهانه، خواست جمع و وجوه  اهم  یازهایانتخاب    ، یعیدارند. )شف  تیمشترك 

  ی سیشده است. فرهنگ انگل  فی»شرکت کردن« تعر  ی(. در لغتنامه دهخدا مشارکت به معنا1386

  باشد میشرکت کردن در امور    تیواقع   ا ی( را به عنوان »عمل  participation)  ایمشارکت    زیآکسفورد ن

  ندی(. مشارکت فرا115:  1377دادن است« )رهنما،    لیتشک  ایرا داشتن    یزی از چ  یبخش  یو به معن

 جه یو در نت  هاتیها، قابل  ییمردم در همه مراحل توسعه جهت ظهور توانا  یگروه ها  هیکل  رشدنیدرگ

 (.1381  ان،یهاست. )رضوآن یرشد و تعال

  ی ریدرگ  یبه معنا  یلغو  ثی: واژه مشارکت از حکنندمی  فیگونه تعر  نیو همکاران مشارکت را ا  کراتر

شدن   میبه منظور سه  یمنابع شخص  یریبه کارگ  ی. مشارکت به معناباشدمیو تجمع به منظور خاص  

مفهوم   یخاص به ابعاد کاربرد  شیکه گرا  «ی. »اولک(2000است)کراتر و همکاران،    یاقدام جمع  کیدر  

و    رشیپذ  شیافزا  تیمردم و در نها  یمشارکت دارد معتقد است که مشارکت عبارت از حساس ساز

اجرا و    ، یرگیمیآنان با تصم  رکردنیدرگ  قیتوسعه از طر  ی هابه برنامه  یی پاسخگو  یآنان برا  ییتوانا

 (.2002)سارتس،  است افتهیسازمان  هایتالش اساس بر ها برنامه یابیارزش 

  ،یذهن  یریمشارکت ارائه نموده اند. »مشارکت درگ  یرا برا  ریز  فیتعر  تیریاز صاحب نظران مد  یبرخ

  ی به هدف ها  یابیدست  یتا برا  زدیانگ  یاست که آنان را برم  یگروه  یها  تیاشخاص در موقع  یعاطف

  رهیدا(. در  115:  1379تبار،    یشوند« )علو  کیکار شر  تیدهند و در مسئول  یاریرا    گری کدی  یگروه

برنامه عموم  یشهر  یزیرالمعارف  عموم  ف یتعر  نگونهیا  ی مشارکت  مشارکت   « است:  در    ی شده 
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 ییهاطرحها و    استیس  ن یتا در تدو  شوند میجامعه قادر    ی آن اعضا  لهیاست که به وس  یابزار   یشهرساز

  ط،ارتبا  نی(. در هم15:  1382  ،ینیها مؤثر هستند شرکت کنند )حسآن  یزندگ   طیمح  یکه بر رو

  یفلسف  یها  دگاهیاشاره داشته که د  "یشهردار  یتوسعه در سازمانده". اچ. استروب در کتاب     لیدن

 کرد:  یبررس  ریز هیدر قالب چهار نظر توانمیرا  یمربوط به مشارکت مردم 

موانع    جادیاز ا  یری مردم در امر مشارکت جهت جلوگ  ین ظاهرهمراه ساختن: همراه ساخت  هینظر -1

 (.  220: 1380 ،ی)مراد ندهیدر آ یشهر یهاو برنامه ها طرح  یها در اجراو متوسط آن یحداقل

ا  هینظر  ن ی: ایمشورت  هینظر  -2 از سو  یی مساله اشاره دارد که ارزش ها  نیبه  و    زانیبرنامه ر  یکه 

است که به طبقه متوسط   ییگردد، اصوالً ارزش ها   یمنافع عموم مطرح م  نهیگذاران در زم  استیس

دارد:    د یتأک  د بر سه رون  هینظر  نیجامعه باشد. ا  ن ییاقتصاد پا  یازهاین   یجوابگو  تواند میتعلق داشته و ن

موجود؛ ب( اخذ نظرات شهروندان؛ ج( لحاظ نمودن   یهاگزینه در مورد    نیبه ساکن  یالف( اطالع رسان

 . ییبرنامه نها ا یافکار جامعه در طرح و 

  ل یرا تشک  هینظر  نی: آنچه اساس ایاجتماع   یریادگیمدل    ا ی  ی اجتماع   -یدرمان آموزش  هینظر  -3 

با  دهدیم ابعاد دموکراس  دی را  ا  یدر  در  نمود.  ارتقاء وضع  نیجستجو  از طر  تیارتباط   ق یشهروندان 

 گری شهروندان مسئول در امور شهر را اساس همت خود قرار داده است. به عبارت د  تیآموزش و ترب

مدل را »مدل    ن یدخالت مردم در سرنوشت خودشان )در محله( باعث بهبود وضع آنان خواهد شد ا

از مبتکر  ی م  زین  «یاجتماع   یریادگی ا  نینامند.  بزرگان  اشاره    دمنیبه جان فر  توانمی  هینظر  ن یو 

 ن یموکل  وانمردم و مردم به عن  یبه عنوان وکال   زانیبرنامه ر  ن یب  دی باور بود که با  ن یداشت که مبر ا

 (.Andrews & Herschel,1997:35فاصله ها حذف شوند)

  گر ید  یها  هیمطرح شده و با نظر کالیبه صورت راد   یبه طور کل  هی نظر  نیقدرت جامعه: ا  هینظر  -4 

حکومت    شتریتر بودن هرچه ب  یدر مردم   دی با  ی اول م  کردی: روباشدمی  کردیدو رو  یمتفاوت است. دارا

مستقل در مناطق کم درآمد    یگذار  استیس  یها  أت یدر ه  ی دادن افراد محل  یجا  قیاز طر  ی محل  یها

  کردی(. رو84-85:  1379  ،ی)حناچردیاقدامات الزم صورت گ  ی گیهمسا   ی هاسازمآن  جادیا  قیاز طر

دارد. در واقع، مشارکت    یاسیقدرت س  گاهیپا  جاد یدر ا  یکنترل شهروندان سع  ش یدوم با هدف افزا

خودجوش، فعال،    یشش سطح است: مشارکت شهر  یحداقل دارا  یدر امور توسعه شهر  یشهروند
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بدون حق    ینهادها  )مانند حضور مردم در  رموثریغ   ،یشهروندان(، کارکرد  یکیزی)مانند حضور ففعلمن

 (. 31و  32: 1390 ، ی)معصوم ی( و مشورتیرأ

مشارکت تعاریف متعددی از نظر نوع نگرش شده است. گروهی مشارکت را وسیله ای برای رسیدن  از

آن را وسیله ای برای رشد آگاهیهای اجتماعی و تشویق پیشگامی در    زین  یبه هدف می دانند گروه

محلی به شمار می آید و هدف آن است که ساختار تصمیم گیری محلی باید مداخله ی    های فعالیت

را در موضوعاتی که مستقیماً با نیازهای آنان مرتبط است، تشویق و تسهیل کند. گروه دیگر    روندانشه

ی  هایفعالیتو    ها نگرشند. از این دیدگاه، مشارکت مجموعه روشها و فرآیندها،  مشارکت را هدف میدان

تأثیرگذار بر  واملهای شهروندان میشود و آنها را در کنترل ع اتالق میشود که منجر به افزایش توانایی

ر به  محیط زندگی یاری میکند. درواقع، مشارکت عبارت است از فرآیند توانایی مستمر، با ثبات و پایدا

ها، تحرك منابع و به کارگیری آنها در حلمنظور شناسایی و تحلیل مشکالت، تنظیم کردن و ارایه راه 

بر زندگی آنها تأثیر میگذارد نظارت و    ه همه سطوح نیازهای توسعه، تا مردم بتوانند بر فرآیندهایی ک

درت و توانایی مردم برای  آمارتیا سن، مشارکت را ق(  peris et al., 2011:85کنترل داشته باشند .)

 ( Sen, 1999: 86)داند. یدگرگونی واقعیت از طریق تغییرات اجتماعی م

آن مردم عاقالنه    یاست که در ط   ی و حق اساس  ندیطور خالصه مشارکت مردم عبارت است از: فرا  به

و   رندیپذ  یم  یرا به طور گروه  تی از مسئول  یخاص گوشه ا  یامر  نهیاراده و رغبت در زم  ،ی و با آگاه

 از به اهداف    دنیجهت رس   یاریخود در هم   یو گروه   یفرد  یو روان  یروح  یازهاین  یدر ارضا  یسع

شده با درنظر گرفتن امکانات    یبند  تیاولو  ی واقع   یازهایامر بر اساس ن  نیشده دارند، که ا  نییتع  شیپ 

 (.  105: 1390،  ی)رجب گیردمیدر جامعه صورت  ی و جمع یفرد ت یهو افتنیها جهت  تیو محدود 

  یاجتماع   تیو امن  یضرورت توجه به مساله مشارکت در مسائل مربوط به توسعه شهر  نیب  نیا  در

  ییو مبنا   یکیتئور  یرساختهایمهم بدون توجه به ز  ن یبه ا  نیدی. رسباشدمیو قابل تامل    یضرور  یامر

ا  ینم  سریم به تبع آن   یریشکل گ  یها  رساختیز  نیاز مهمتر  یک ی  نیب  نیگردد. در  مشارکت و 

  هیضرورت توجه به شهروندان به عنوان اساس و پا  یاجتماع   تیآن بر مساله توسعه و امن  یرگذاریاثت

مشارکت و نقش آن   یتیو امن  یملت در گام نخست و ضروت توجه به ابعاد اجتماع   کی  یریشکل گ

مورد   هو مهم در توجه به توسع هی اول یبه عنوان مبان  د یبا یجامعه در گام بعد کیو توسعه  یی ایدر پو
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ابعاد و مولفه ها پرداخته    نیاز ا  کی هر    یدر ادامه به بررس  یضرورت ها  نی. با توجه به اردیقرار گ  دیتاک

 خواهد شد.  

 انواع مشارکت از لحاظ موضوع  

قرار داد که در    یمورد توجه و بررس  ی مفهوم مشارکت را از ابعاد مختلف  توانمی  ی بند  میلحاظ تقس  به

بر اساس   یبند  میتقس  توانمیرا    ن یصورت گرفته در ا  یها  یبند  می تقس  نیاز مهمتر  یکیارتباط    نیا

  ی هم پوش ، یدگیدر هم تن لیها به دلآن  قیدق کیتوجه داشت که تفک دیموضوع در نظر داشت. اما با

و    شودمیبه صورت عام از مشارکت بحث    ا یو معموالً    ستین  ریواقع شدن امکان پذ  گریکد یو مکمل  

 ی و اقتصاد  یروان  ،ی ، فرهنگیاسیس  ،یبه مشارکت اجتماع   توانمیاساس    نیکه بر ا  یبی به صورت ترک  ای

 و مانند آن اشاره داشت. 

 ی مشارکت اجتماع

 را یداد. ز  زیتم  ها حوزه  گریکرد و آن را از د  فیرا توص  یابتدا حوزه اجتماع   دی مفهوم با  نیا  فیتعر  یبرا 

داللت    ی نهفته است. مشارکت اجتماع   ی اجتماع   ی عنیاساساً در کلمه دوم آن    ی مشارکت اجتماع   یمعنا

دارد که    ییهاو گروه  ا ههیها، اتحاددر قالب انجمن داوطلبانه، باشگاه  یگروه   نیبر گسترش روابط ب

خصلتمعمو غ   یمحل  یالً  ا  یردولتیو  با  درگی اجتماع   یهااستیس  کرد یرو  نیدارند.  و  مشارکت    ر ی، 

  گیردمیاهداف خود در نظر    نیاز مهتر  یکیمختلف را به عنوان    یاجتماع   یندهایمردم در فرا  ساختن

  میاز جمله: مشارکت در تصم  دباش  یمختلف  یهاهیال  یدارا  تواندمی(. مشارکت  1380:147  ،ی)غفار

 یهاها مشارکت در عمل و اجرا و مشارکت در سطح نظارت. انجمنیساز   میها، مشارکت در تصمی ریگ

  گردندیدر جامعه محسوب م  یمشارکت  یهاتیفعال  یو سامان ده  یریگعرصه شکل  نیترداوطلبانه مهم

ا   یهاانجمن  یچلب  دگاه یاز د  دارد.  یمدنبا جامعه    یارتباط تنگاتنگ  یمنظر، مشارکت اجتماع   نیاز 

 ی ها طرف تشکل  کیآورند.  یرا فراهم م  ی مشارکت اجتماع   یمناسب برا  یبسترساز  ی داوطلبانه نوع 

ها به جامعه را فراهم آورده و مشارکت  آن   شتری اتصال هرچه ب  نهیافراد، زم  یبا جلب همکار  یمشارکت

اجتما  یفرد امور  افزا  ی ع در  از س  دهند می  شیرا  تقو  یاجتماع  هایشبکه با بسط    گر ید  یوو   تی و 

کمک    ی اجتماع   یهمبستگ جامعه  افراد  داوطلبانه  و  فعاالنه  مشارکت  گسترش  . کنند میبه 

 (. 290: 1375،ی)چلپ
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متأثر از    گرید  ییو از سو  یرونیب  یهنجارها  ریسو به عنوان کنش تحت تأث  کیاز    یاجتماع   مشارکت

ها است که به صورت عوامل مشروط کننده آن  انیو ارتباط م  یدرون  یو احساس  یاعتقاد  ،یحاالت فکر

کنش    کی. در وقوع  گیردمیدر تعامل افراد با جامعه مورد توجه قرار    تیو کنترل کننده نظام شخص

روند که متأثر از    یبه شمار م   یاز عوامل اصل  تیو کسب رضا  ییجمع گرا  ،ی طلب  منفعت  ،یاجتماع 

با    یکنش اجتماع   یها هی(. در نظر1374جامعه هستند )روشه،  یاس یو س یاقتصاد ،یاجتماع  طیشرا

  ی بازتاب   یااز رفتاره  یرفتار انسان  کیمشارکت به عنوان    ،یو رفتار  یمشارکت به دو بخش ذهن  کیتفک

(.مشارکت  3:  1373  رز،ی)رت  قائلند  یخصمش  یذهن  یرفتار خود معنا  یشده چرا که افراد برا  زیمتما

 کی بر    یمبتن  تیدارد و در نها  یو مل   ی در سطوح محل  ی در ساخت و روابط گروه  شهیر  یاجتماع 

  ،ین، جاراللهی. )محسشودمیمردم برقرار    انیم  یو همبستگ  نانیآن اطم  یکه ط  یندیاست. فرا  ندیفرا

  نیکه مردمان اهل مشارکت با مشارکت خود ا   نستیا  ی(. از آثار و برکات مشارکت  اجتماع 12ص  

خود را در   تیبلکه حساس اند و مسئول  ستندیتفاوت ن  یکه نسبت به سرنوشت خود ب  دهند میرا    امیپ 

 اند. رفتهیپذ یاسیو س یاقتصاد ،یاجتماع یهاکنش

 ی پردازان علوم اجتماع هینظر دگاهیمشارکت از د

  یبهتر م   ماتینه تنها به اخذ تصم  یپردازان حوزه مشارکت معتقدند، مشارکت شهروند واقع   هینظر

ا بر  بلکه عالوه  و    یگروه   یریگ  میتوسعه تصم  ، یحس شهروند  جادیا  ، یبه ثبات اجتماع   نیانجامد 

پذ  جادیا و  احترام  تصم  رشیحس  به  م   ماتینسبت  منجر  شده  گردد.   یاخذ 

(callahan,2007:1179ا .)یتعلق فرد به گروه و سهم  یمشارکت به معن  ،یبعد جامعه شناخت  ز  

 دنیشرکت فعاالنه در گروه در جهت به ثمر رسان ی به معن نیگردد و همچن ی م  ی که در آن دارد، تلق

و از آن    افتنی  یزیدر چ  یسهم  ی : »مشارکت به معناد یگو  ی م  روی است. آلن ب  ی اجتماع   تیفعال  کی

از    لی دل  نیداشتن است. به هم  ی با آن همکار  نیجستن و بنابرا  رکتش  یدر گروه  ایسود بردن و  

وضع )امر شرکت کردن( و مشارکت به    ا ی مشارکت به عنوان حالت    ن یب  د یبا  ی جامعه شناس  دگاه ید

 (.257: 1380رو،یقائل شد. )ب زیعنوان عمل و تعهد )عمل مشارکت( تم

مند  از نظام  کارکرد  یمنظر  »سازوکار  ،یو  را  تعال  ی برا  یمشارکت  و  توسعه  اجتماع   یبقاء    ی نظام 

توسعه   که  اند.  برا  یساختارها  افتنیدانسته  نهاد  یالزم  و  به    نهیمشارکت  آن  نظام کردن  انقراض 

  ت مشارک  فیتعر  یبرا یتراولکی(. پ 171:  1373  ، یانجامد.« )مردوخ ی آن م  ی اسیو سقوط س  یاجتماع 

پردازد که عبارتند از: » مشارکت به عنوان سهم داشتن،    ی درخصوص مشارکت م  ریسه تفس  انیبه ب
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نظام   ریمشارکت بر تأث  ف یعمر در تعر  ما ی( سال69:  1384،ی)دهقان و غفار  یو توانمندساز  ی سازمانده

مشارکت، مداخله و کنترل مردم،    ندی: »فرادیگو  یو م   کند می  دیهدف تأک   نییجامعه در تع  یارزش

منجر خواهد شد. در    دهد می  لیبهتر را تشک  ی زندگ  کیخود مردم    دگاهیآنچه از د  نییبه تع  شتریب

از آنکه با آنچه    شیسازد پ   یبهتر را م  یزندگ  کی  یزی چه چ  نکهیمربوط به ا  یها  میصورت تصم   نیا

و    ی .« )کمالکندمیآنان را منعکس    یشمارند منافات داشته باشد، نظام ارزش  یمردم، مقدس و مهم م 

 (. 27: 1381طلب،  یشاد

 ی اسیمشارکت س

  ن یتر  یاز اساس  ی کیسرنوشت خود است و    نییحضور مردم در تع  ق یاز مصاد  ی کی  یاسیس  مشارکت

شده  ی تلق ی در جامعه شناس یموضوع  یاز محورها ی کیبوده و به عنوان  ی روابط اجتماع  یصورت ها

دا ها  رهیاست.  اجتماع   یالملل  نیب  یالمعارف  س  ی علوم  فعال  یاسیمشارکت  اعضا  تیرا    ی داوطلبانه 

کرده    فیتعر  ی عموم  یگذار  استیدر س  میرمستقیو غ   میدر انتخابات رهبران و شرکت مستق  هجامع

 (. 19: 1375اند. )مصفاری 

  ی به منابع  الزم برا   یشده که توان دسترس  فیبرابر با کسب قدرت تعر  یاسیدر حوزه س  مشارکت

  یشهر  ی(. در جامعه شناس 1370  ،ی سازند )اولک  ی م  ر یمنابع را امکان پذ  نیو کنترل ا  شتیحفظ مع

اوت به شهروندان صاحب حقوق و تف  یشهروندان ب  لیتبد  یبرا  یا   لهیهم مشارکت را به عنوان وس 

  ی که منعکس کننده نقش فرد  ی(. حقFaurks, 2000)   داندیم  یو اجتماع   یفرد  یها  تیئولمس

داده و   ش یاو را افزا   تیشدن انسان، مسئول  ی است و با اجتماع   گری کدیجامعه نسبت به    ک ی  یاعضا

به تع قانون   نییمنجر  (. در  Macdonald,2000است)  دهیبه آن گرد  یابیدست  یبرا  یحد و حدود 

تصم  یاسیمشارکت س اتخاذ  با  مبتن  یماتیفرد  عمالً  رأ  یکه  انتخابات مد  یریگ  یبر  در   ران یاست 

 ی گروه  یدر قالب اعتراض و تحصن ها  یاس یس  یمشارکت ها  زین   ی . گاهنمایدمیمشارکت    یشهر

گردد. به نظر   نیمعترض  یخواسته ها  رشیپذ  ای   یمجبور به همراه  یشهر  رانیکه مد  گیرد میشکل  

»فعال  ی اسیمشارکت س  گتونیهانت از؛  است  تأث  یشهروندان خصوص  تیعبارت  منظور  بر   رنهادنیبه 

 (.1373 گتون،یدولت. )هانت یاسیس یریگ میتصم ندیفرا

  ی م   یاشاره نموده و آن را نظام  یمشارکت  یبه مردم ساالر  یاسیدر بحث مشارکت س  دنزیگ  یآنتون

گذار   ریشان تأث  ی بر زندگ  ماتیتصم   نیکه ا  ی توسط کسان  یبه طور جمع  ماتیداند که در آن تصم
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که با هدف    یی را به عنوان »تالش ها  یاسیمشارکت س  ترسونیاولوف پ   ی. از طرفشودمیاست گرفته  

 (.1382:125،ی نانی. )تاج مزنمایدمی فیتعر «گیردمیبر جامعه صورت  یرگذاریأثت

 ی گ مشارکت فرهن

  یجامعه در ابعاد گوناگون زندگ   کی   یهاشرکت داوطلبانه افراد، گروه ها و سازمآن  یفرهنگ  مشارکت

  یو نجات  یآن جامعه است. )کوثر  ی جانبه فرهنگمتوازن و همه  دار،ی گسترش توسعه پا   یبرا  یاجتماع 

فرهنگ 22:  1379  ،یفیح مشارکت  مفهوم  تر  ی(.  جوان  جمله  م  یمیمفاه  نیاز  شمار    ه ک  رود یبه 

 ک یدموکرات  یها  استیس  نیو همچن  یدئولوژیدوره رواج ا  ، یعنی  1960در دهه    توانمیخاستگاه آن را  

عموم مردم از مجموع کاالها،    یریگو بهره  ی مندبهره  ی ارجاع داد. مشارکت فرهنگ  ی فرهنگ  یساز

مردم    شارکتم  تواندمی  یسازد. عوامل متعدد  یم   ریرا امکان پذ  یفرهنگ  یو محتوا  اءیاش  زات،یتجه

  ی هیقرار دهد. بد  ریتحت تأث  یفرهنگ  یها  تیدر فعال  یانسان  یها  ه یجوانان را به عنوان سرما  ژهیبه و

آنان نسبت    زهیمردم،  عالقه، نگرش و انگ یرفتار  ی ها وهیاز ش  ی عوامل به آگاه نیا  یبررس  یاست برا

  های ¬تیاست. فعال ازین ی مشارکت فرهنگ  یها  تیو شناخت موانع و محدود ی فرهنگ یها ت یبه فعال

اعضاء    هایی¬تیفعال  ، یفرهنگ که  طر  کیهستند  از  استعدادها  قیجامعه  و   یآن  توسعه  را  خود 

 (. 2: ص 1376) رجب زاده،   دهندمیخود را گسترش  تیشخص

 یهر فرد حق دارد آزادانه در زندگدارد » یوجود دارد که مقرر م یحقوق بشر، اصل یجهان هیاعالم در

پ   یفرهنگ از هنرها برخوردار شود و در  باشد )    میآن سه  یایعلم و مزا  شرفت یجامعه شرکت کند، 

عبارت د58: ص  1379  ، ی جاجرم  یمانیا به  ب  ی ابیدست  گر،ی (.  فره  شتریتعداد هر چه  به    نگ،مردم 

اندازه گ ) موشتور  ات یح  یریمالك  است  ساالر  نها28: ص  1386  ،یمردم  ا  نکهیا  تای(.  نوع   نیدر 

  ، یهنر مردم   تی. تقوکنندمیگروه ها دخالت    نیآن در ب  یفرهنگ و ارتقا  د یمشارکت، مردم در تول

 تیامن  بردنآن بر باال  ریو تاث  یوفاق اجتماع   شیو افزا  یدر جوامع چند فرهنگ  یو تعامل فرهنگ  لیتسه

 (. 11: 1382 ،ی)سعد باشد می یمهم مشارکت فرهنگ  یاز عرصه ها  یقومدر جوامع چند 

 ی مشارکت اقتصاد

 افتهی ها، سازمان    ی رابطه تنگاتنگ دارد. تعاون  دیتول  یو نظام ها  دیتول  ند یبا فرا  یاقتصاد  مشارکت

  وه یبر ش  یرگذاریبر تأث  ی (. مشارکت اقتصاد11:  1382  ، یاند )سعد  یاشکال مشارکت  اقتصاد  نیتر

  شیو افزا  ی ماد  یازهایرفع ن  یبرا   دیتول  یماد  ل یو وسا  شیپو  نی روابط حاکم بر ا   د،یتول  شیو پو
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 ص یمربوط به تخص  یریگ  میشدن افراد در نظام تصم  ریمتمرکز است که در قالب مداخله و درگ  دیتول

.در کل (147:  1380  ،ی)غفارکندمی  داینمود پ   یتوسعه اقتصاد  استیو مشارکت در س  یمنابع اقتصاد

مختلف مردم در    شارحضور آگاهانه و دواطلبانه اق  ،یادعا کرد که منظور از مشارکت اقتصاد  توانمی

و    ی مناسب و عادالنه، مصرف عقالن  عیو مطلوب تر، توز  شتریب  یگذار  ه یپس انداز سرما  د،یجهت تول

  ابیدر استفاده از منابع کم  ییو صرفه جو  یزندگ  ازیموردن  یو کاالها  یعیو طب  یاز منابع ماد  نهیبه

 .  باشدمی  یزندگ

 ی مشارکت روان

  یو عاطف  یذهن  یریدرگ  یاست . داللت بر نوع   یروان شناسان اجتماع   د ینوع مشارکت مورد تأک  نیا

 ت یدر ذهن  یو دگرگون  رییتغ  جادیدر قالب ا  ی است. مشارکت روان  یساز ابتکارات جمع  نهیدارد که زم

 راالزم    ی روان  ی مشترك عمل نموده و آمادگ   ی نامناسب و شرکت در عمل جمع  د یها و شکستن عقا 

جمع  یبرا م   یکنش  فراهم  )غفار  یرا  د6:  1386  ،یازین  ، یسازد  شناخت  دگاه ی(.از    شیافزا  یروان 

  زان یافراد است. به منظور باالرفتن م  تیدر نگرش، افکار و شخص  رییاز تغ  یمشارکت در جامعه ناش

است.  در    ی ها الزامآن   تیدر ساخت شخص  یمطلوب  راتییسلسله تغ  جاد یمشارکت مردم در جامعه، ا

از   د ی است. مردم با  یتیشخص  اتی اعتقادات و خصوص  ستمیدر س  رییتغ  یبه الگوها  د یتأک  دگاه،ید  نیا

  ی( انسان مدرن، شهروندEngelsرا داشته باشند. از نظر انگلس)   شتری ب  تیسبک موفق  زهیانگ  ،ینظر روان

و انجام  به  نسبت  و  است  انعطاف  قابل  و  مختار  خود  مستقل،  آگاه،  کننده،  کارها    فیظامشارکت  و 

 (. 499: 1383)مجموعه مقاالت،  کندمیکامل   تی احساس مسئول

 مشارکت اتینظر  ن یترمهم

 ن یبه ا  1960دوم دهه    مهیاز ن  یمشارکت  یشهر  تیریمشارکت و مد  نهیدر زم  یمتعدد  یها  هینظر

و   یو استحکام نظر  تیو خالق  ینوآور   زانیها، م  هینظر  نیاست. مالك انتخاب ا  دهیسو مطرح گرد

 گردد.   یها اشاره مبه آن  نجایکه در ا باشد می ی بعد ی ها هیبر نظر یرگذاریتأث

 ن یارنشتا ی شر ی مشارکت  هینظر

مورد توجه قرار گرفت.   شیاز پ   شینقش مشارکت شهروندان در جوامع  ب  ،یالدیم  1960اواخر دهه    در

مربوط به    یها  استیاهداف و س  نییشدن شهروندان در تع  میرا سه  یمشارکت شهروند  ن،یآرنشتا

تخص مال  صیشهر،  اجرا  یمنابع  آن  یشهر  ی هابرنامه  ییشهر،  نظارت  داند    یم   یهاو 
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(Arnstein,1969:16ارنشتا .) به کار گرفت و    یقدرت  شهروند  ریرا با تعب  یمشارکت شهروند  نی

ارنشتا  حیدر توض نردبان مشارکت  از نردبان مشارکت استفاده کرد.  است:   ریز  یپله ها  یدارا  نیآن 

 ( 27: 1375)عدالت خواه، 

 نی مشارکت ارنشتا  یهاشاخص   :1جدول  

 

 جان ترنر  ی مشارکت  هینظر

دخالت   یدر امور اجتماعات محل  یکه دولت مرکز  ی، هنگامدهدمینشان    گرانیجان ترنر و د  اتقیقحت

  ینهفته است و هم با کنارگذاشتن مردم محل  یدولت مرکز  یجوامع برا  ن یا  ی واقع  یازهایهم ن  کند می

خود،    معروف انواع مشارکت در جدول    یاصول  یبا طبقه بند  ی . ورودیتوان و امکانات الزم از دست م

ا  ریکرده است. در ز  مشارکت  هینظر  یریگبه شکل  یان یکمک شا به صورت    یو  هیاز نظر  یخالصه 

 (. 65: 1379تبار،  یجدول ارائه شده است )علو

  

 مشارکت  از  محرومیت  جزئی  مشارکت شهروندان    قدرت  هامولفه

 هاشاخص

 درمان  تسکین بخشیدن  اختیار شهروندان 

 دستکاری و عوام فریبی مشاوره  قدرت تفویض شده 

  اطالع رسانی  شراکت 
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 جان ترنر   یمشارکت   هینظر  :2جدول  

 نمونه  وضعیت ها حالت

 اول
  مشارکت  به   نیازی.  است  ثروتمند  و  متمرکز  مقتدر،  دولت

 .کندمی ن  احساس  مردم
 عربی   کشورهای  اکثر

 دوم 

  زور   به.  نیست  ثروتمند  ولی  است  متمرکز  و  مقتدر  دولت

  رایگان   طور  به  امور  در  خواهد  می  مردم  از  تشویق  به  یا

 . برسانند  یاری  پول  اهداء   با  یا  کنند  مشارکت

  اروپای  کشورهای  برخی

 شرقی

 سوم 

  مربوط   که  اموری  تمام  در  مردم  گیری  تصمیم  تابع  دولت

  از   را  عمرانی  های  هزینه  دولت .است  شودمی  هاآن  به

 . پردازد  می  ملی  ثروت

 وی اسکاندنا   کشورهای

 چهارم 

  طریق   از  مردم .ندارد  محلی  امور  در  دخالتی  دولت

 و هم کندمی تأمین را مالی منابع هم مردمی هایارگآن

 .کنندمی   مدیریت  را  امور

  آمریکای  و  اروپا  شمال

 شمالی 

 

 یجل یم مز یج ی مشارکت یهاه ینظر

اساس    نینوع مشارکت نموده است برا  ی بر اساس پاسخ دولت ها به مشارکت اقدام به دسته بند  یجلیم

 مرتب نموده است: ریچهار نوع متفاوت از مشارکت را به شرح ز یو

 ی ضد مشارکت وهیش

روش، معتقد به سرکوب مشارکت توده ها هستند. حکومت ها اجازه مداخله و مشارکت   نیا طرفدارن

اجتماع   استیس  ن یدر تدو  یهمگان  اهداف کالن  با  را که ممکن است  امور  اقتصاد  یها و  ها  آن  یو 

 . دهدمیکند را به شهروندان ن   دایتعارض پ 



 

  31 

 

 کننده   تیمشارکت هدا وهیش

اجتماعات محل  وهیش  نیا  در از مشارکت  انگ  یدولت  در مجموع    کندمی  تیحما  ،یپنهان  یها  زهیبا 

 : کندمیرا دنبال  ری شده اهداف ز تیمشارکت هدا یها  وهیاز ش یریگدولت ها با بهره

 ها طرح  یاجرا یاز مشارکت، برا یاستفاده ابزار •

 یکنترل جنبش ها و اجتماعات محل  •

 ی اجتماع  - یاسیس تیکسب مشروع  یمشارکت برا یاستفاده از جاذبه ها •

 نده یمشارکت فزا وهیش

که در موضع    بیترت  نی. به اکندمیدوگانه عمل    یدولت در برخورد با مشارکت به شکل  وهیش  نیا  در

اقدام انجام    یمشارکت  یشنهادهای تحقق پ   ریاما عمالً در مس  ، کندمی  تیاز آن حما  یرسم  ی ها  یریگ

 .شودمین

 ی مشارکت واقع وهیش

  یساز و کارها  جادیا  قیو از طر  کندمی  تیحما  ی دولت ، به طور کامل از مشارکت اجتماع   وهیش  نیا  در

اجتماعات محل  یبرا به   وهیش  نی. دراکندمیها ، تالش    نهیزم  یدر تمام  یورود موثر  دولت متعهد 

 ی مرکز  ماتیدر تصم  هماهنگی  و  … و    یاجتماعات محل  تیآموزش و تقو  قیاز طر  ی مشارکت  یتهایفعال

 است. یو محله ا

 کل ی درس دیوید ی مشارکت  هینظر

بهتر همراه با کودکان و نوجوانان« معتقد است، مشارکت بر   ییدر اثر خود با عنوان »شهرها  کلیدرس

 است: یمبتن  لیسه اعتقاد ذ

که در محدوده    یباشد. ب(مردم   یبه نفع ساکنان محل  دیاز همه با  شیالف( توسعه، در وهله اول و پ  

برنامه دقکنند می  ی زندگ  یزیرمورد  ج(مردم   نیتر  قی،  دارند.  محدوده  آن  درباره  را  که    یاطالعات 

.  از  ارندد یریگ میمشارکت در تصم یبرا یشتریسهم ب رند؛یپذ یم ماتی را از تصم راتیتأث نیشتریب

تر »مشارکت« و »عدم   یاز مشارکت وجود دارد که در دو دسته کل  یاشکال مختلف  کلینظر درس

 ار یاخت  زانیو برحسب م  ینمودار دو بعد  کیانواع مشارکت را در    کلی. درسگیردمی  یمشارکت« جا

 (. 23: 1384 ،یرضوان یدیو سع یبی. )حبدهدمینشان  ریبه شکل ز یریگ میدر تصم
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با جامعه   یتعامل و همکار  شیو افزا  یر یگ  میقدرت تصم  زانیرابطه م  یمدل دو بعد:  2نمودار    

 میزان قدرت تصمیم گیری 

 

 

 

 شهروندی   مشارکت

  جمله از  شدهری  جامعه  نظام شددن تر  پیچیده و شدهرگرایی  روند گسدترش و شدهرنشدینی  فزاینده رشدد

مورد توجه قرار   پیش از  بیش را شدهرها  مدیریت  در شدهروندان مشدارکت ضدرورت که  هسدتند  عواملی

 موفقیت برای اساسی  نیازهای  پیش از شدهروندان  مشدارکت. در واقع (unpp,1999:428) اسدتداده  

  شدهر  امور اداره  در  شدهروندان مشدارکت  با.  اسدت شدهری مدیران  های تالش رسدیدن ثمر به و  هابرنامه

 دیگر  سدوی از  و گرفت کمک  شدهری  مدیریت  اهداف پیشدبرد  جهت  در هاآن  های  توانایی از توانمی

در این اراتباط پیرامون مفهوم مشددارکت .  گردد  می شددهروندان توامندسددازی  باعث خود  مشددارکت،

شدهروندی تعاریف متعددی ارائه گردیده اسدت. چرا که با مشدخص شددن تعاریف مربوط به این مفهوم  

ابعاد عملکردی آن روشدنتر خواهد گردید و زمینه توسدعه مبانی مفهومی شدهر را روشدنتر می سدازد. با  

  های   زمینه در شددهروندان  فعال  شددرکت مثابه  به  را  شددهروندی  توجه به این امر، گروهی مشددارکت

سهیم شدن در 

 تصمیمات

مسئولیت 

 پذیری مردم
 مشاوره

دستکاری و 

 تزئین تقلب

مساوات طلبی 

بسیج  نمایشی

 اجتماع

 عدم مشارکت

 مشارکت

 جامعه   با  همکاری  و  تعامل  افزایش
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  (.Roberts,20021,319)  کندمی  معرفی  شدددهری  جامعه اداره به مربوط  امور  و حکمرانی گوناگون

 به مربوط  های سدیاسدت  و  اهداف تعیین در شدهروندان شددن  سدهیم  را  شدهروندی  مشدارکت آرنسدتاین،

.  داندد  می  هداآن  نظدارت  و  شدددهری  هدایبرندامده  اجرای  شدددهر،  مدالی  مندابع  تخصدددیص  شدددهر،

(Arnstein,1969:16)  .کندمی  تأکید  مستقیم  شهروندی  مشارکت  بر  بیشتر  خود  تعریف  در  رابرتس .

 شدخصدی صدورت به شدهروندان آن در که  گردد  می  اطالق  واسدطه بدون  مشدارکت  به مسدتقیم  مشدارکت

  آن در  که  داند  می روندی را شددهروندی مشددارکت او.  شددوندمی سددهیم  شددهر اداره  روند در  فعاالنه  و

پردازندد   می  شدددهر  بده مربوط  مهم تصدددمیمدات  اخدذ بده  رسدددمی  مقدامدات  بدا  همراه  عدادی شدددهرونددان

(Roberts,2004,319). 

.  کندد می  پیددا  معندا  شدددهرونددان  و  جدامعده  بدا  تعدامدل  و  تبدادل  در  نهدادهدا  دیگر  مدانندد شدددهر  مددیریدت  نظدام

 و  سدودمند  تجربه  رود،می شدمار به  ملی رشدد  های شدیوه ترین اصدیل از  شدهری امور در مردم  دخالت

  تحریک  ملی  تر بزرگ  کارهای به پرداختن برای  را  مردم رغبت جمعی امور اداره در  محلی انگیز شدوق 

  های  مشدارکت به.  آوردند  دسدت به  محلی مشدارکت از که سدودمندی  نتایج بر تکیه  با  آنان و  کندمی

 گذاری سدیاسدت  و ریزیبرنامه در شدهروندان  نقش.  (6: 1380  طوسدی،)  گردند  می راغب  ملی بزرگ

  های   مؤلفه از  یکی مثابه  به شدهروندی مشدارکت  و  اسدت اهمیت  حائز  توسدعه به  دسدتیابی  و  شدهر برای

.  ( portneg,2005:583)  شدودمی گرفته درنظر شدهری  پایدار توسدعه به رسدیدن برای الزم  و  اسداسدی

  آراء گرفتن درنظر  بدون سدازی تصدمیم که  دهد  می نشدان  شدده انجام تحقیقات  نتایج  دیگر  سدوی از

 انجدامیدد  خواهدد  اتخداذشددددده  تصدددمیمدات  نداکدارآمددی  بده  آندان،  هدای  دیددگداه  و  شدددهرونددان

(kinget.al,1998:319)  .یابد   می ای  تازه شدکل  قدرت  توزیع  شدهر،  اداره  در  شدهروندان  مشدارکت  با  

  حقیقت در(.  van speier,2009:156) نمود خواهند ایفا  شدهر اداره در  بیشدتری  نقش  شدهروندان  و

  صدوری و  ظاهری سدطح در  مشدارکت و  باشددمین ممکن  شدهروندی مشدارکت  قدرت،  مجدد توزیع  بدون

   کده  معتقددندد  محلی،   اجتمداعدات   مشدددارکدت پردازان نظریده.  (Arnstein,1969:216)  مداندد  می  بداقی

  کنند می  تأکید امروزی  نظریات.  اسدت  ارزش  هم  و  حقیقت  هم خود امور  اداره  در  شدهروندان مشدارکت

 بر مرکزی دولت  دوش از سددنگینی  بارهای  هم  خود، به مربوط  امور اداره در شددهروندان  مشددارکت که

  هم  و  گردیده  محلی و ای منطقه  سدددطوح  در  ملی  هایبرنامه صدددحیح  اجرای  ضدددامن  هم  و دارد  می

. نهدایتدا این کده مشدددارکدت  (2:  1386  شدددوریدابی،)  خواهدد آورد  فراهم  را  محلی   اجتمداعدات  رضدددایدت
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وزنه ای قدرتمند در راسدتای پیشدبرد اهداف حاکمیت در رسدیدن به اهداف از   توانمیشدهروندان را 

 پیش تعریف شده معرفی نمود.  

ی شدهروندان برای اثرگذاری بر موقعیت و درنظام سدنتی مشدارکت، کارگزاران شدهری کنترل توانمند

فرآینددهدا را بر عهدده دارندد. این سدددیسدددتم بده مددیران شدددهری این اختیدار را میددهدد کده بدا تواندایی و 

جای شدهروندان تصدمیم  آگاهیهای خود، به طرح موضدوع و اتخاذ تصدمیم بپردازند. در واقع مدیران به

تعیین کنند، در برابر عمل انجام شدده قرار گرفته و به جای اینکه شدهروندان موضدوع را  میگیرند و به

پردازند. آرنشدتین معتقد اسدت که کارگزاران   نتایج عمل مجریان واکنش نشدان داده و به قضداوت می

در برابر ارایه اطالعات مقاومت میکنند و برای    ،سددیسددتم اداری فاقد دوراندشددی الزم و کافی هسددتند

یه بر دانش فنی و تخصدصدی خود دارند. به این ترتیب شدهروندان  تک اعمال نقش سداختارهای اداری،

 .(711: 1387دارابی،  )  نقشی ندارند و به مداخله غیر مستقیم در طرحهای شهری محدود میگردند

کننده )دولت( و  ی مشددارکت مردمی، با توجه با دو عامل پشددتیبان جان ترنر از پیشددگامان نظریه

شدهروندان    تواندمیدارد که    بیان می به شدرح زیر چهار رویکرد مشدارکتی رااسدتفاده کننده )شدهروند(  

 (.  13: 1383و فالحی،  1383مطوف،  را متاثر نماید )
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  دولت میسازد )رایج درکشورهای قدرتمند و ثروتمند و کشورهای تک - دولت تصمیم میگیرد-1

 محصولی صادرکنندهی نفت(؛ 

 .میسازند )رایج در کشورهایی با دولت قدرتمند و نه ثروتمند(؛مردم   -دولت تصمیم میگیرد-2

 دولت میسازد )رایج در کشورهای اسکاندیناوی(؛    -مردم تصمیم میگیرند-3

 .مردم میسازند )رایج در کشورهایی با شهروندانی فقیر نظیر هند(  -مردم تصمیم میگیرند-4

عبارتی دیگر بین ورود به   یابد، به  میمشدارکت شدهروندان در سدطوح مختلف و درجات متفاوت تحقق  

 مشددارکتی تشددریفاتی و تصددنعی و مشددارکتی که نشددانگر قدرت واقعی تأثیر در نتایج و فرآیند برنامه

مشدارکت توسدط یک فرد هنگامی صدورت  .  (Arnesterins,2006:21) ریزیها اسدت، تفاوت وجود دارد

ه و انگیزه کافی برای مشدارکت داشدته  پذیرد، که اوالً قصدد و نیت او برای مشدارکت مشدخص شدد  می

زیاری و )  باشدد )بعد ذهنی(؛ ثانیاً امکان مشدارکت )بعد عینی( برای فرد خواهان مشدارکت فراهم باشدد

 (. 218(  : 1388همکاران، 

ریزی فرآینددی از تحقیق و گفتمدان اسدددت کده از طریق آن عقدایدد خود را بده    مشدددارکدت در برندامده

دسدددت دهند.   ند تا به این وسدددیله درکی چندجانبه از نیازهای خود بهدار  متصددددیان امور اعالم می

کنند و به تصدمیمی مشدترك و   متصددیان از سدوی دیگر علل و اثرات این نیازها را تجزیه و تحلیل می

از نگاه صداحبنظران، مشدارکت شدهروندان در روند توسدعه  (.  754(: 1387یابند )دارابی،    مؤثر دسدت می

مشددارکت، انسددانهای ناتوان را به  د.  گاه آن را معادل توسددعه میدانن خوردار بوده واز اعتبار زیادی بر

فعل تبدیل میکند. مشدددارکت،  الی آنان را به ب  سدددوی توانمندیها هدایت میکند و توانمندیهای بالقوه

اسدت. سدلسدله مراتب مشدارکت به ترتیب   آنهاگیری از کمک شدهروندان در پاسدخگویی به نیازهای   بهره

رسدددانی، تبانی و خود   توانمندسدددازی، همیاری، توافق/مصدددالحه، برخود دوگانه، دیپلماسدددی، اطالع

توسددعه    را   (Participation)ی مشددارکت پردازان، نظریه  نظریه(.  755همان،  )باشددد    مدیریتی، می

رسدیدند. براسداس نظریه شدراکت، محققین    (Partnership) و متحول کردند تا به نظریه شدراکتداده  

معتقدند که دولت و مردم باید مانند دو شدریک دارای منافع مشدترك و با حقوق و اختیارات معین در 

ی امور ملی و محلی کشدور دوشدبهدوش یکدیگر و هماهنگ با   کلیه کارهای مربوط به توسدعه و اداره

در جوامع توسدعه نیافته مشدارکت، صدرفاً در اجرا مد نظر (.51: 1378مطوف،  )یکدیگر، فعالیت کنند 

و از این زاویه مسدائل را مورد بررسدی و ارزیابی قرار میدهند. این در حالی اسدت که در کشدور   اسدت
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اه کمرنگ های در حال توسدعه این مسداله بیشدتر در سدطح تئوریک وجود داشدته و در ابعاد عملی جایگ

 تری دارد.

 شهروند و شهروندی 

 اولیه ی دوران و دور گذشدته های در آن را ریشده های توانمی که اگرچه اسدت مفهومی شدهروند

 مدرن سدیاسدی اندیشده ی به مربوط اسداسداً مفهومی اما جسدت؛ باسدتان یونان در سدیاسدی اندیشده ی

 معادل تقریباً زبان التین در واژه این .اسدت شدده مشدتق سدیویتاس التین واژه ی از شدهروند  .اسدت

واحدی  بلکه نیسدت؛ سداکنین از مجتمعی تنها شدهر، یا پلیس .اسدت یونانی زبان در پلیس کلمه ی

 و دارد تعلق سدیاسدی واحد آن به که اسدت کسدی شدهروند  .آیدمی به شدمار مسدتقل و سدیاسدی

)نیازی و جعفرپور   داراسدت شدهر محدوده ی در عمومی در اداره ی مشدارکت برای را الزم شدرایط

 که طبیعی اسدت فردی تنها ، آن مصدطلح معنی به ، الملل بین حقوق  همچنین شدهروند در.  (1395،

 کسدی ، اجتماعی درعلوم و باشدد مند بهره و مدنی سدیاسدی کامل حقوق  از حکومت سدیاسدی واحد در

بیشدتر بحث های معاصدر در مورد (. 1391اسدت)جهانیان و حقوقی، برخوردار  مدنی حقوق  از که اسدت

مقاله » شددهروندی و طبقه اجتماعی« او کارهای تی . اچ . مارشددال می باشددند.    مدیونشددهروندی 

وی شددهروندی را به عنوان موقعیتی  مبنایی را برای نظریه مدرن شددهروندی فراهم کرد. ( 1950)

 یبه تعبیر آنتون(.  Garcia ,1996)  گیردمیکه عضدویت کامل در یک جامعه را در بر   کندمیتعریف 

دارد.  تیعضو نیدر ارتباط با ا  یفیاست که حقوق و وظا  یاسیاجتماع س کی، شهروند عضو نیز  دنزیگ

. در زبان فرانسدده، اغلب شددهروند در داندیهمه شددهروندان م  یبرا  یقانون یوقرا حق  یحقوق مدن یو

شدددهر را گرفدت و مفهوم    -دولدت  یکشدددور جدا  -دولدت  ج،یرود. بده تددر  یبده کدار م  تیدنقطده مقدابدل رع 

 (.1396)پوراحمد و دیگران، کشور وابسته شد  -شهروند به مفهوم دولت

کرده فرهنگ فارسدی امروز اسدت.  تعریف را شدهروند کلمه که فارسدی به فارسدی فرهنگ نخسدتین ظاهرا

 حقوق  از و باشدد کشدور یا شدهر یک اهل که در این فرهنگ شدهروند چنین تعریف شدده اسدت: کسدی

 یا مدنی حقوق  از که کسدی اسدت شدهروند سدیاسدی نیز علوم فرهنگ در. شدود برخوردار آن به متعلق

 آریان و حیم زبانه دو های فرهنگ در. باشددمی برخوردار یک کشدور اسداسدی قانون در مندرج امتیازات

خدمت   از که نشدینی شدهر ، رعیت ، تابع ، شدهر اهل ، شدهری ، بومی : معانی به  شدهروند کلمه ، پور

 سده  از شدهروندی در واقع، مفهوم (.1391اسدت )جهانیان و حقوقی، آمده ، باشدد آزاد شدهربانی و لشدکری

  مدنی،   حقوق  طریق از که  اسددت آن  قانونی  بعد  مفهوم این  بعد  اولین: اسددت شددده تشددکیل اصددلی  بعد
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 طبق  بر  و  آزادانه  تواندمی که اسدت  قانونی  فردی شدهروند اینجا در.  شدودمی تعریف  اجتماعی و سدیاسدی

  کده نیسدددت  معنی  بددان این  امدا.  بداشدددد خود  حقوق  حفظ  مددعی  تدا دارد را  حق این  و  کندد  رفتدار قوانین

 شددهروندان  همه برای قوانین  یا  کند مشددارکت نیز قوانین سددازی  دسددتور  و  قاعده در  بتواند شددهروند

  صورت به  سیاسی  نمایندگان عنوان به شهروندان که اسدت این شدهروندی مفهوم  دومین.  باشدد  یکنواخت

 را  شددهروندی شددهروندی، مفهوم از  بعد  سددومین  و.  کنند  شددرکت  اجتماعی سددیاسددی  نهادهای در  فعال

 . (cohen, 1999:203)بیند  می  سیاسی جامعه  دیدگاه از عضوی

 صفات شهروند

 ( 1389)محسنی، :نمایدمی محسوب شهروند، یک ناپذیر تفکیک و ذاتی را زیر صفات کانت،

 موافقت کرده آن با خود که قانونی مگر  ، کندمین اطاعت قانونی هیچ  از شهروند قانونی؛  اختیار1- 

 .است

 نسبت هر تجدیدی و قراردارد مساوی وضعیت در دیگران با شهروند اینکه، معنی به مدنی؛ تساوی2- 

 .شودمین داشته روا تبعیض هیچ و  است دیگران همانند او حقوق  به

 نیست، بلکه دیگر افراد گزینش از  ناشی جامعه یک  در شهروند بقای و هستی مدنی؛ استقالل3- 

 است.  المنافع مشترك جامعه عضو عنوان به او خود خاص استعدادهای و حقوق  نتیجة
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 شهروندی های مؤلفه

که در اینجا . کنندمی مطرح برای شدهروندی راهایی  مؤلفه خود، نگاه نوع به توجه با نظران، صداحب

  به برخی از آنها اشاره می گردد.

 شهروندی های  مولفه :  3جدول  

 1389منبع: محسنی،

 حقوق شهروندی در جهان

 تجربه به برگشدت با و وسدطی شدهروندی قرون نقد با بار نخسدتین برای جدی طور به شدهروندی ایده

فرانسده   انقالب جریان در میالدی 1789 سدال در و شدد مطرح دوره رنسدانس در ،باسدتان یونان و روم

شددد. )قربان زاده و  برده  شددهروندی نام حقوق  عبارت  از رسددمی طور به و نوشددته ای اعالمیه

 پیشدینه یک دارا  کلى طور به شدهروند  پدیده توسدعه و گفت تکوین توانمیاما  (.  1394شداکری،

 در وسدطى قرون و باسدتان امپراتور  روم تا باسدتان یونان در آتن شدهر دولت )از بلندمدت تاریخى

دوران   و 18 سدده در روشدنگر  عصدر تا رنسدانس )از مدت کوتاه تاریخى پیشدینه یک و غرب(

 انقالب و رنسدانس دوره چهارم، سدده آتن آن عطف نقاط که  .اسدت  ( 20 سدده در معاصدر تاریخى

 بین در را شدهروند  ظهور توان مى تاریخى، تحول (.  در1390)شدیانی و دالوند،  .باشدد فرانسده مى

 بار اولین برا  و دوباره رویید آتن پولیس در شهروند  آن از پس .یافت سدومر تمدن در و النهرین

 مولفه ها صاحب نظران 

 منکلر 
 از طلبی، اطاعت ترقی و کنجکاوی برابری، احساس تعهد، احساس

 ... و مشارکت  عمومی، نفع به توجه قانون،

 محوری  دانایی و همکاری تعاون، مشارکت، دی توماس

 لیو هویی می

 کوشی،  سخت  جهانی، و ملی - محوری  محلی دانش شخصی، آراستگی

و فالکس مسئولیت    مشارکت دوستی، نوع قانون، از تبعیت دوستی، وطن

 اخالقی  اصول به احترام نگری،  کل انسانی، ارتباطات بسطپذیری ،

 سامرز 
 و اقتصادی اجتماعی، سیاسی، زمینه در مشارکت  عمومی، نفع به توجه

 ... و  متعهدانه رفتار دیگران، نگرش های و درك نیازها فرهنگی،
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 شدهروند  یونان، شدهرها  دولت در دموکراسدى ظهور شدد. با تجربه مسدتقیم سداالر  مردم آتن در

مطرح شددد. )شددیانی و  فعال سددیاسددى مشددارکت و وظایف و حقوق  از برخوردار  معنا  به

،  پرداخت سدیاسدی تئوریهای در شدهروند مفهوم به که سدیاسدی متفکر و فیلسدوف اولین(  1390دالوند،

دسدت داد،  به را فاضدله( ابرشدهر)مدینه الگوی آن در کتاب جمهوری که در افالطون .بود افالطون

  )علیدوسدتی،   . دهد می قرار مطلوب حکومت و دولت تأسدیس اصدلی محورهای از یکی را شدهروندان

 و چرخشى طور به توانست مى که شدد مى قلمداد شدهروند زمانى فرد یک ارسدطونیز نظر از (1388

 فقط یونان، دموکراتیک شددهرها  دولت در .باشددد کردن سددهیم اطاعت و راندن حکم در نوبتى

 سداکن خارجیان و کودکان بردگان، زنان، و شددند محسدوب مى شدهروند جا همان متولد آزاد مردان

 از قدیم، نمودار  یونان در مفهوم شددهروند  بنابراین، .آمدند نمى حسدداب به شددهروند جا آن

 گسددترش . باگیردمیعنوان دیکتاتوری اقلیت به خود  فعلى معیارها  در که اسددت دموکراسددى

 .شدد آغاز متفاوت فرهنگى منشدأها  با شدهروند  گیر  شدکل ها  نشدانه اولین روم، امپراتور 

 ها  گروه و ذخیره سدربازان عنوان به پایین اقشدار و خورده شدکسدت به بیگانگان شدهروند  حق

 در فعال مشدارکت بر تکیه جا  به جا شدهروند  این در .شدد اعطا امپراتور  مرزها  از دفاع آماده

 .داشت تأکید قانون سایه در برابر حمایت بر قانون، اجرا  و ایجاد

نکته مهم در مورد تاریخ شدهروند  این اسدت که اولین تجلى شدهروند به عنوان یک موضدوع حقوقى 

همراه با حقوق مدنى و خصددوصددى در روم به نمایش گذاشددته شددد. این امر موجب شددد که راه برا   

پذیرش خارجیان بازشدود و مبنایى برا  اصدل عام گرایى در حقوق شدهروند  ایجاد شدود. )شدیانی و 

(. طى هزاره قرون وسددطى و توأم با شددکل گیر  فرماسددیون فئودالیزم، رعیت به جا  1390د،دالون

شدهروند جلوه گر شددو نظام ارباب رعیتی به جای نظام شدهروند  نشدسدت. در این دوره، شدهروند به 

کسدى اطالق مى شدد که سداکن شدهر یا شدهرسدتان بود و پایگاه او بر اسداس عضدویتش در یکى از  

امعه مدنى مانند انجمن ها، اتحادیه ها و جمعیت ها تأمین مى شدد. در این دوره، عده  سدازمان ها  ج

ا  از فرزندان فئودال ها به شدوالیه گر  رو  آوردند و شدیوه جدید  از زندگى را برگزیدند که در آن  

نان اقتصداد مبتنى بر تجارت بود. این گروه، بورژوا نامیده شددند. رشدد طبقه متوسدط، فراغتى برا  آ

فراهم کرد کده عالوه بر کدار یدد  بده کدار فکر  نیز بپردازندد . بده مرور زمدان طبقده جددیدد  بده ندام  

انتلکتوئدل از میدان آندان پدا بده عرصددده نهداد. این هدا دریدافتندد قوانین موجود تنهدا حقوق فئودال هدا را بده  

شدهر  اسدتدالل مى  رسدمیت مى شدناسدد و دیگران تنها مکلف و تابع دسدتورات آنان اند. طبقه جدید  
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کرد، حال که از موقعیت رعیت به موقعیت شدهروند تغییر جایگاه داده اند، قوانین هم باید تغییر کرده 

و بر اسددداس وضدددعیدت جددیدد آندان را صددداحدب حق کندد. بددین گونده بود کده واژه ا  بدا عنوان حقوق  

رنسدانس، شداهد احیاء  شدهروند  شدکل گرفت. پس از آن و همراه با رشدد دوباره حیات شدهر در دوره  

دلبسدتگى به اندیشده جمهور  خواهى یونان باسدتان و روم هسدتیم. از مشدهورترین متفکران این دوره 

منتسدکیو بود. او در کتاب روح القوانین اسدتدالل مى کند که دولت مبتنى بر مشدارکت مردمى، جهت  

قوانینى که بر حقوق شدهروند  ثبات و پایدار  نیاز به فضدیلت مدنى شدهروندانش دارد. در این مرحله 

تکیه داشدت، بیشدتر جنبه واکنش به حق یکطرفه ارباب کلیسدا و پاپ بود و به دنبال تصدویب قوانین  

فرانسه است که در آن دولت و ملت با   1789جهان شدمول نبود. نقطه عطف شهروند  مدرن، انقالب 

ه وسدیله مرزها  میان دولت ها  هم ترکیب و ملت دولت شدکل گرفت. در این دوره قلمرو شدهروند  ب

تعیین مى شدد و عنصر محور  شهروند  حقوق بود که صرفاً به گروه ها  ممتاز اعطا نمى شد، بلکه  

( نهایتا اصددطالح حقوق  1390در بسددتر ملت دولت به همه مردم تعلق مى گرفت. )شددیانی و دالوند،

میالدی در  1789هروندی سددال شددهروندی )در مفهوم جدید( اولین بار در اعالمیه حقوق بشددر و شدد

میالدی قرار گرفت.  1791فرانسده مطرح شدد که پس از تصدویب در صددر قانون اسداسدی سدپتامبر  

( این اعالمیده ادعدا کرد کده حقوق طبیعی و غیر مشدددمول مرور زمدان 1395دوسدددتی و دیگران،علید)

 Isin & Turner).انسددان، » آزادی، مالکیت، امنیت و مقاومت در برابر ظلم و سددتم « بوده اسددت

میالدی در مجمع عمومی سددازمان ملل 1948اعالمیه جهانی حقوق بشددر نیز که در سددال    (2007

متحد به امضدای کشدورها رسدید در بسدیاری از مواد خود از محتوای اعالمیه حقوق بشدر و شدهروندی  

 (.1395  فرانسه الهام گرفته است. )دوستی و دیگران،

 از مراد میالدی قرن هجدهم در و وسددطی قرون از گرفت که پس چنین نتیجه توانمیدر پایان  

 برابر دسدترسدی و منصدفانه محاکمات بیان، آزادی ویژه حق به و مدنی حقوق  بیشدتر شدهروندی حقوق 

 تکالیف حقوق و از ای مجموعه با مترادف شدهروندی مفهوم هجدهم، قرن در .قضدایی بود نظام به

 به بیسدتم قرن در اما .کرد می را معین آن شدهروندان یکایک و ملی های دولت میان رابطه که بود

( 1394)قربان زاده و شداکری، .داد شدهروندی حقوق  به را خود اجتماعی جای حقوق  مفهوم تدریج

خود در  حقوق  به نسدبت جهانیان آگاهی میزان باالرفتن و اطالعات سدریع تبادل دلیل همچنین به

 نیز و کشدورها داخلی قوانین در و رفته فراتر اروپا مرزهای از شدهروندی به حقوق  توجه ، سدده اخیر
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)علیدوسدتی    .اسدت شدده وارد مدنی و سدیاسدی حقوق  منشدور مانند المللی بین و معاهدات منشدورها

،1388) 
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 نظریات شهروندی و حقوق شهروندی 

 فردگرایی مفهوم یکی دارد، وجود شدهروندی خصدوص در برداشدت و مکتب به طور کلی دو درمجموع

 .باشد می مدنی -خواهی جمهوری مفهوم دیگری و لیبرال -

 یافته غلبه امریکایی –انگلیسددی تفکر بر بعد به هابز از که فکری اسددت جریان لیبرال: -فردگرایی

 به خواسدته شدود، باید که شدده گرفته نظر در موقعیت عنوان به شدهروندی تفکیک، این در .اسدت

 و رأی حق بیان، آزادی فردی، امنیت حقوق  از برخورداری یعنی بودن شدهروند حفظ و آید، دسدت

 (1395)دوستی و دیگران، . ... آن مانند

  ی یوة زندگشدو آزاد در انتخاب   یعقالن  یاصدالت با فرد اسدت، پس فرد موجود این مکتب اعتقاد دارد

بر   دیبا یشدددهروند  ن،یطرف دارد؛ بنابرا  یب ینقشددد  انیم نیدر ا زیرود و دولت ن  یخود به شدددمار م

  دهد یبلکه نشددان م  سددت،یف نیفراموش کردن وظا  یمسددئله به معن نیحقوق باشددد. هرچند ا یمبنا

 (1396)پوراحمد و دیگران،  ترند. یادیحقوق بن

. کنندمی فایا ینقش محور فیتعهدات و وظا یخواه یدر مکتب جمهور : مدنی - خواهی جمهوری

  یافراد  دانشدهرون  ،یو  دهیبه عق اسدت.مربوط به ارسدطو    یسدنت فکر نیدر ا یتالش منظم نظر نیاول

نظام   نیاند. در ا میراندن سددده  در حکم  یو شدددهر  دنیم  یدر زندگ یور چرخشدددطهسدددتند که به 

توجه در بحث ارسدطو    انیرا دارند، نکته شدا  گریکدی  یهاویژگیاز   یآگاه  ییتوانا  انشدهروند ،یحکومت

 زین گرانید ردیتالش کند و بپذ تیکسدب حاکم یاسدت که شدهروند صداحب حقوق، حق دارد برا نیا

 برعکس (1396. )پوراحمد و دیگران،و بکوشددند ا ینیو جانشدد تیتصددرف و حاکم یحق دارند برا

 ایدة به بیشدتری وزن کند نمی انکار را حقوق  اهمیت که حالی در لیبرالی،جمهوری خواهی مفهوم

 آینده گیری جهت تکوین در دیگران با سدیاسدی گوی و گفت طریق از که دهد می فعال شدهروند

 کامل عضدو عنوان به شدهروند که اسدت نقشدی شدهروندی اینجا . کند می مشدارکت خود اجتماع

 شهروند یک کرد، عمل و اندیشید معین مسدیر یک در باید بودن شدهروند برای.کند می بازی اجتماع

 اسدت مرسدوم عمومی مزیت به قدیمی گرایانة جمهوری در سدنت که آنچه از معینی میزان از باید

 (1395)دوستی و دیگران،. باشد برخوردار

 مشدترك لیبرالی برداشدت با آن جزء دو که اسدت اصدلی جزء چهار دارای گرایانه جمهوری شدهروندی

 :است
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 منظور به هم که اسدت برخوردار حقوق  مجموعه یک از مطمئناً گرا جمهوری شدهروند :اینکه اول

 است؛ ضروری و الزم عمومی نقش ایفای هم و خصوصی مقاصد و اهداف به نیل

 مهم تکالیف و حقوق   .دارد وجود نیز تکالیفی مجموعه حقوق، این با مالزم و همراه :اینکه دوم

 است؛ تعهدها متضمن بیشتر شهروندی گرایانه، جمهوری منظر از اما هستند

 اعضدای سدایر حقوق  از دفاع جهت در فعال برداشدتن گام به تمایل متضدمن شدهروندی :اینکه سدوم

 برمی گام سدیاسدی جامعه مشدترك منافع ارتقای و تقویت بر تر کلی طور به و اسدت سدیاسدی جامعه

 (.اختیار نه کمک به التزام)دارد 

 مشدارکت  .کند می ایفا رسدمی های صدحنه در فعالی نقش گرا جمهوری شدهروندی :اینکه چهارم

 خصدوصدی بخش منافع تقویت منظور به یا حکومت روی زیاده بر نظارت منظور به صدرفاً سدیاسدی

 )هزار  گیرد می صورت اجتماع به نسبت تعهدها بیان جهت راهکاری عنوان به بلکه .گیرد نمی انجام

 (.1390 امانیان، و جریبی

 و حقوق  وجود اول یعنی اسدت مشدترك لیبرال شدهروندی با گرایانه جمهوری شدهروندی اول جزء دو

 .اسدت تکالیف و حقوق  تقدم درجة در شدهروندی نوع دو این بین در بحث اما .تکالیف به التزام دوم

 جزء دو اما .را تکالیف خواهانه جمهوری شدهروندی و شدمرد می مقدم را حقوق  لیبرال شدهروندی

 جمهوری شدهروندی مختص فعال سدیاسدی مشدارکت و جامعه اعضدای سدایر حقوق  از دفاع یعنی دیگر

  .باشدد دیگران حقوق  به تفاوت بی نمیتواند و هسدت نیز حقوق دیگران مسدئول شدهروند فرد .اسدت گرا

 و جریبی )هزار  دارند. مزایایی و معایب کدام هر گرایانه جمهوری و لیبرال شددهروندی مجموع در

 شدهروندان خلق درصددد که دلیل این به گرایانه جمهوری بر این اسداس شدهروندی (1390 امانیان،

 فعالیت از را شدهروندان که دلیل این به دقیقاً لیبرال شدهروندی و اسدت تحسدین قابل اسدت فعال

 صداحب نگاه از آن روند مذکور و مفهوم به زمینه این در ادامه ، در  .باشدد می نقد قابل دارد، بازمی

 .شودمیپرداخته  مختلف نظران

 معنی به اجتماعی تبعیض گونه هر از دور به کامل شددهروندی یک پارسددونز نظر از  پارسووونز:

 از آنان آگاهی و شددهروندی تعهدات و حقوق  از اجتماعی گروه های و همه ی اقشددار برخورداری

 ایجاد و منابع مختلف انواع تأمین نیازمند شددهروندی حقوق  از بنابراین، آگاهی .اسددت خود حقوق 

 سدوی از حقوق  این به مناسدب نگرش و طرف یک از عام تولید ارزشدهای باز و مناسدب هایفرصدت

 شدهروندی امتیازات از که اسدت گروه هایی پارسدونز مورد توجه مسدأله ی مهمترین .اسدت دیگر
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 از سدیاهان بهره مندی مانع چیزی که چه کندمیمطرح  را پرسدش این او مثال عنوان به .محروماند

  موضدوع و کندمی توجه اندیشده نقش سدؤال به این به پاسدخ در اسدت؟ و شدده کامل شدهروندی مزایای

 که همچنان گروه هایی او نظر به (.1390 امانیان، و جریبی میکشدد)هزار پیش را فرهنگی ارزشدهای

نداده اند  وفق اجتماعی شددرایط و زمان مقتضددیات با را خود و دارند تأکید خود کهن ارزشددهای بر

 خاص یهانگرشدارای  که افرادی .بنابراین، داشدت نخواهد شدهروندی امتیازات و حقوق  از درکی

 جامعه را در مهمی نقش آموزش میان این در .دارند خود حقوق  از کمتری آگاهی هسدتند، گرایانه

 زمینه، آن تبع به تا کندمی ایفا عامگرایانه هاینگرش یارائه و افراد یگسدترده و یکپارچه پذیری

 (1392)حاج زاده و منصوری، شود. فراهم وظایفشان، از آن تبع به و حقوق  از افراد آگاهی

ماکس وبر و تالکوت پارسدونز  یهاشدهیاچ مارشدال با الهام از اند  یت یحقوق شدهروند:  اچ مارشوال یت

 (1395)دوسددتی و دیگران،سددازد.    یمطرح م  کیدر جوامع دموکرات  یدر رابطه با شددهروند یا هینظر

 :نمایدمیوی در این رابطه سه عنصر تشکیل دهنده حقوق شهروندی را معرفی  

انعقاد عنصدددر مدنی از حقوق الزم برای آزادی فردی ، آزادی بیان، تفکر و ایمان، حق مالکیت و  »  -1

مارشددال این مجموعه حقوق را با   «.تشددکیل شددده اسددت  قرارداد معتبر و حق برخورداری از عدالت

 .کندمیمرتبط  و حقوقی دادگاه های قانون

ی ، به عنوان عضورا  حق مشارکت در اعمال قدرت سیاسی»منظور از عناصدر سدیاسدی این است که    -2

بدنه ای ،داشدته باشدیم.« نهاد  بدنه دارای قدرت سدیاسدی یا به عنوان یک رای دهنده از چنین  از یک 

  موضددوع بحث انگیز در نظریه  یک این.   مربوطه در این مورد مجلس و نهادهای محلی هسددتندهای  

بین حقوق سدیاسدی و مدنی    واضدح و مشدخصدیبرخی از نویسدندگان، تمایز نظر بر اسداس  .مارشدال اسدت

منتقدانش  توسدط همه  ،با گسدترش مشدارکت سدیاسدی. برابری شدهروندی سدیاسدی مارشدال  وجود ندارد

 .به اشتراك گذاشته نشده است

حق به اشدتراك    اندك تا  رفاه اقتصدادی و امنیت  برکل محدوده از حق از عناصدر اجتماعی    منظور»  -3

داردهای غالب در اسددتانبا توجه به  متمدنزندگی  داشددتن یک  گذاشددتن کامل در میراث اجتماعی و 

. مرتبط بدا این حقوق، نظدام آموزشدددی و خددمدات اجتمداعی هسدددتندد  نهدادهدای  اسدددت.«   جدامعده

(2014Marchetti , ).را اجتماعی طبقه و شدهروندی تعامل میان و اصدول خود نظریه در مارشدال 

 برخورد مداوم آن در که سدازد می مطرح پویا عنوان نظامی به داری سدرمایه نظام با ای در جامعه

 که صدورت بدین .اسدت اجتماعی و سدیاسدی زندگی کننده اجتماعی تعیین طبقات و ی شدهروند میان
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 مسداوات و شدودمیطبقاتی   های تفاوت فرسدایش موجب حقوق اجتماعی و شدهروندی تضدمین فرایند

 می بر را دفاعی طبقاتی واکنش امتیاز تهدید حال عین در .نمایدمیتقویت  را شددهروندی طلبی

 اجتماعی حقوق  گسدترش و برابر بسدط در خود موقعیت از ی، اقتصداد نظر مسدلط از طبقه و انگیزد

 (.1390. )نوروزی و گل پرور،کندمیدفاع  

( یک مفهوم شددهروندی را در قالب وسددیع و احتماال ابتکاری پیشددنهاد می  1982ترنر )ترنر:   برایون

او نه تنها درباره مجموعه ای از حقوق و تعهدات )تعریف قانونی( سدددخن می گوید، بلکه بر ایده  .  دهد

 به همین دلیل، و    کندمیکه یک فرد را به عنوان یک عضددو صددالح از جامعه تعریف   "  یشددیوه های

 Marchetti ,)  .نمایدمی، تاکید  "را شدکل می دهد اجتماعی  گروه های  اشدخاص و برایجریان منابع  

 .کند می مطرح خصدوص شدهروندی در جدیدی الگوی مارشدال، نظریه نقد بنابراین او ضدمن. (2014

 حقوق  به عقیده وی .کرده اسددت غفلت مهمی بسددیار شددهروندی حقوق  از مارشددال ترنر، نظر از

 بر متکی سدیاسدی و رفاهی شدهروندی اجتماعی، واقع در و دارد زیادی اهمیت فرهنگی و اقتصدادی

 و نژادی زبانی، تفاوت به مارشدال توجهی منشدأ بی امر همین.اسدت فرهنگی و اقتصدادی شدهروندی

 جمعبندی اسداس این بر و اسدت کرده توجه های طبقاتی تفاوت به تنها مارشدال.اسدت شدده مذهبی

 همة مشددترك ارزش و اجتماعی طبقات همة واصددل مثابه حلقة به میتواند شددهروندی که نموده

 برای که حقوقی و مارشدال از ترنر (. انتقاد1390. )هزارجریبی و صدفری شدالی، شدود تلقی شدهروندان

 و نژادی و فرهنگی های تفاوت وجود که کند می را روشدن نکته این اسدت کرده مطرح شدهروندی

 در ترنر  .سدازد می پذیر ن امکا را شدهروندی حقوق  به در دسدترسدی تفاوت بروز امکان جنسدی حتی

 منابع و جماعت هویت، شدهروندی، یعنی اسداسدی منبع چهار از شدهروندی شدناختی جامعه الگوی

با  متقابل روند در مؤلفه چهار این و می داند یکدیگر با تعامل در را سدیاسدی( فرهنگی و )اقتصدادی،

 (1390باشند. )هزارجریبی و صفری شالی، می متعالی شهر

 شدکلگیری و سدیاسدی – اقتصدادی حوزه تمایز از ناشدی شدهروندی که اسدت معتقد هابرماس  هابرماس:

 به افراد که است مدنی جامعه و عمومی حوزه بافت در تنها .است عمومی حوزه نام به حوزه جدیدی

گیری   تصدمیم مدنی جامعه در .می گردند خود جامعه عیار تمام عضدو حقوق، دارای عنوان شدهروندان

 گروه های و انجمن ها نهادها، قالب در شدهروندان فعاالنه مشدارکت و جمعی های طریق فرآیند از ها

 افراد آگاهی مشدارکت، زمینه ایجاد با که اسدت این گروه ها و نهادها این کار .گیردمی صدورت مدنی

 گونه های به را آن و میداند شدهروندی اصدلی معرف را مشدارکت وی همین مبنا بر .دهند افزایش را
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 قابل مدرن حقوقی نظام در تنها شددهروندی حقوق  هابرماس، به زعم .اسددت کرده تحلیل مختلف

 به باید نیز شدهروندان طرفی از .سدازد می فرد مدرن حقوقینظام   اصدلی هسدته و اسدت شدناسدایی

 (.1392. )حاج زاده و منصوری، بپردازد جامعه در فعال مشارکت

افراد، جامعه را با دو  یاقتصددداد  یآن بر نقش ها ریقرار دادن اقتصددداد و تأث ربنایمارکس با ز  مارکس:

دو  نیا  یشدگیهم یمبارزه  یجامعه را عرصده   یو عرصده   کندمیطبقه حاکم و زبردسدت مشدخص  

و   یبوده و تحوالت مل  خیتار ندیدر فرا  یواقع گرانیباز یطبقات اجتماع   کندمیطبقه دانسدته و عنوان 

  داند یم ییرا همان بورژوا  نیمد ی. مارکس جامعه آیدمیبه شدمار   ندیفرا نیاز ا یا  صدرفا جنبه  یمحل

صدورت   زین یحقوق بشدر و شدهروند ی  هیاسدت، اعالم  یخصدوصد  تیبر بازار و مالک یمبتن ه یکه عرصد

به زعم مارکس  . اسدت یو اجتماع  یاقتصداد  یها یبر نابرابر  یو نقاب تیپنهان کردن واقع  یبرا  یظاهر

اسداس   نیاصدالح شدود. بر ا  دیمحرومان اسدت که با  یو عمل یاجتماع   - یاد اقتصدادیانق یشدهروند

از حقوق    یاز حقوق خود دارندد و از طرف  یکمتر  یدارندد آگداه  ینییپدا  یاقتصددداد  گداهیکده پدا  یافراد

آنان از حقوق شدان در جهت   ردنکبا آموزش شدهروندان و آگاه    دیلذا با  ،سدتندیبرخوردار ن  یشدهروند

خود با هم متحد شدده و با    گاهیاز جا  یبقه گام برداشدت. طبقه کارگر با آگاهبدون ط یجامعه ا  جادیا

  ی به عنوان مانع احقاق حقوق شددان م یدار  هینظام سددرما یبه سددرنگون یسددتیالیانقالب سددوسدد

 (1394.)حکیمی و رضایی پور،پردازند

  ری فراگ  ،یشدهروند  نکهیا یبرا.  پردازد   یم زیمتما یبه طرح مفهوم شدهروند  انگی شیار: انگی  شیار

 میتصدم  یدر نهادها  یگروه  یها  تیو هو شدود شدناخته  تیبه رسدم  یتفاوت اسدتیسد  کی  دیشدود، با

بسدتر، گسدتره،   -یعنی یانگ بر حسدب چهار بعد شدهروندیمدنظر  وندی جامعه وارد شدوند. شدهر یریگ

  د ی تاک  هبر حقوق گرو  دیبا یشهروند  یمحتوا .ها است  برالیل یگسترده تر از شهروند  -محتوا و عمق 

 یاسدت که به جا یهمگون، بلکه جامعه ا امعهج  کیه ن شدهروندی بسدتر –کند و نه بر حقوق افراد 

 یشددهروند کینه   گ،انی یشددهروند  ت،یدارد و در نها  یدر غلبه بر تفاوت ها، آنها را پاس م  یسددع

. )دوسدددتی و سدددازد   یدارد که فرد را م  ییها تیریشددده در هو رایاسدددت؛ ز قیبلکه عم ،یسدددطح

 (.1395دیگران،
 

  : کندمی متمایز هم از را شهروندی حقوق  نوع چهار ژانوسکی  ژانوسکی:

  و خدمات مالکیت حقوق  مذهب، آزادی بیان، آزادی بستن، قرارداد برای حق شامل حقوق قانونی  -

 و...  جنبش حق اعتراض، سیاسی، حزب تشکیل حق رای، حق :شامل سیاسی حقوق   -
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 و...  غرامت بیکاری مستمری، آموزش، حق شامل اجتماعی حقوق  -

و ... . )کلدی   شدغل ایجاد شدغلی، خدمات امنیت کار، بازار در مداخله حقوق  شدامل مشدارکت حقوق   -

 (.1391پوردهناد،و  

  یقائل اسددت که دارا  ی و حقوق مربوط به آنشددهروند یبرا یاسدداسدد کردیسدده رو کاسددتلز:  کاسوتلز

 (.1395: )دوستی و دیگران،عبارتند از  کردهایرو نیهستند. ا  یو مفروضات متفاوت  هاویژگی

را با شدهروندان گوناگون به   یمتفاوت یمتفاوت، برخوردها  یحذف کردیمتفاوت: رو  یحذف کردی( روالف

 یاجتماع   یو قلمروها هاحوزهاز  یند به برختوانمیشددهروندان   کرد،یرو نی. بر اسدداس اگیردمیکار  

که از    یلمنطبق و هماهنگ باشدند در حا  یاجتماع   یقلمروها تیبا اکثر  ایداشدته باشدند و  یدسدترسد

در مورد   نیهمچن  یشددهروند کردیرو نیا  .محروم هسددتند   ایقلمروها و مزا ریاز سددا  یحق برخوردار

  شوند می یبند  میگوناگون تقس یو به درجات و دسته ها شوندمی یکه شهروندان طبقه بند  یجوامع

 گرید  یبرخوردارند و برخ یاریبسد  یایشدهروندان از مزا یخبر کردیرو  نیمصدداق دارد. به موجب ا زین

 یراه کدارهدا  قیاز طر  توانددمیحدذف    زمیمحروم اندد. مکدان  یاجتمداع   و امکداندات  ایداز مزا  یاریداز بسددد  زین

 .ردیصورت پذ یررسمیغ   یها  تیاقدامات و فعال قیاز طر  ایو   یقانون

تلفیق نسددل  اسددتیطرفدار سدد یهمانند سدداز  ایجذب  کردی: رویهمانند سدداز  ایجذب   کردی( روب

.  باشد میطرفه    کی  انطباق  و  یسازگار ندیفرآ قیجامعه از طر  کینوجوان و جوان با افراد تازه وارد به 

هم به  یشدددن در جا  دهیدر هم تن  ایو مفهوم تلفیق   یاز موارد مفهوم جذب با همانندسدداز  یدر برخ

همانند    ایجذب   ن،یدارد. بنابرا  یشدتریب  یجیاسدت که شدکل تدر یمفهوم  یسدازگار  یرود ول  یکار م

و همسدداز غالب جامعه   نندهما  ،یخود را از لحاظ فرهنگ  دیمطلب بدان معناسددت که فرد با یسدداز

 .دینما

تمام افراد اسدت.   یبرا یحقوق مسداو  هیراابارز    یژگیو  یتکثر گرا دارا کردیرو  ؛ییتکثرگرا کردی( روپ

 یاجتمداع   یهداحوزهندد بده تمدام  توانمیتمدام شدددهرونددان از حقوق برابر برخوردارندد و    کردیرو  نیدر ا

و منابع    اوتداشدته باشدد بدون آنکه از شدهروندان انتظار رود که احسداسدات و تعلقات متف یدسدترسد

مشددارکت کامل در امور    رندهیدر بر گ  یدر جامعه مدن  تیعضددو کرد،یرو نی. در اندیخود را ترك نما

متحده   االتیا رینظ  ییدر کشددورها کردیرو نیکاسددتلز، ا  یه. بر اسدداس نظرباشدددمیو دولت  جامعه 

تکثر    کردیدر رو یحتتوجه داشدت که   دیحال، با نی، در ع شدودمیکانادا و اسدترالیا مشداهده    کا،یآمر

  وجود دارد.  یادیبن یدر ارتباط با ارزش ها  ییها  تیمحدود زیگرا ن
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 عزیمت نقطه میتوان جامعه در امنیت و شدهروندی حقوق میان   نسدبت توضدیح اما به طور خاص برای

 مفهوم چند از ترتیب به نظریه پرداز سده این .قرارداد دونیسدون و لیسدتر ، اسدتوارت نظریه را بحث

 :از است عبارت کلیدی مفهوم سه این .کرده اند استفاده کلیدی

 محلی جامعه سطح در شهروندی حقوق  عملی تحقق ،)استوارت(محلی حکومت توسط شهروندسازی

 (.1396.)چمی نجف آبادی،)دونیسون( محلی سطح در اجتماعی تحقق عدالت و )لیستر( شهری و

 راسدتای تقویت، در که محلی حکومت های و مقامات وظیفه مهمترین اسدتوارت نظر به  اسوتوارت:

 فراهم یعنی شدهروندسدازی .اسدت شدهروندسدازی گیرد انجام باید مؤثر و کارآمد امنیت و اجتماع بهبود

بهره  شدهروندیشدان حقوق  از آنها تا شدهروندان برای الزم سدازوکارهای و امکانات، تسدهیالت نمودن

 و محلی جامعه قبال در را شدهروندیشان تکالیف و مناسدب وظایف نحوی به بتوانند ضدمناً و شدوند مند

 با مقایسده در محلی اسدتوارت دولت های عقیده به .دهند انجام می کنند زندگی آن در که شدهری

 شدهروندی در مشدارکتهای جلب و شدهروندی ترغیب و ارتقا در تری فعال نقش مرکزی حکومتهای

 (1392پورموسوی و امینی،) . دارند اجتماع امنیت تحقق

 و عینی تحقق راسدتای در می باید اسدتوارت موردنظر شدهروندسدازی که اسدت برآن نیز لیسدتر لیسوتر:

 حقوق  از شدهروندان برخورداری برای را زمینه محلی دولتهای و گیرد صدورت شدهروندی عملی حقوق 

 چنین در و کنند؛ فراهم شدهروندی سدیاسدی و اجتماعی مدنی، مارشدال حقوق  شدهروندی موردنظر

 (.1392امینی،پورموسوی و ) . می نمایند کمک فراگیر اجتماعی امنیت تحقق به شرایطی

 به معتقد شددهری و محلی سددطح در اجتماعی عدالت تحقق بر تأکید با نیز دونیسددون :دونیسوون

 محلی حکومتهای نقش که اسدت بران و اسدت شدهری و دولتهای محلی و شدهروندان تنگاتنگ ارتباط

 اجتماعی امنیت تحقق به این طریق از و اسددت محلی سددطح در اجتماعی عدالت تحقق شددهری و

 مؤلفه های کلیدی بر شدهری و محلی سدطح در شدهروندسدازی دیدگاه ها این درکل .می کنند کمک

 نقش همچنین و اجتماعی امنیت و شددهروندی حقوق  تثبیت در محلی دولت تأکیددارند نقش زیر

 مشدارکت برانگیختن زمینه و شدهروندان از شدهروندی، حمایت مشدارکت با تعامل در محلی دولت

پورموسدوی  ) جامعه. افراد اکثریت همه جانبه موردقبول و فراگیر اجتماعی امنیت تحقق در شدهروندان

 (.1392و امینی،

 حقوق  عنصددر دو با جامعه در اجتماعی امنیت که می دهد نشددان نظری مبانی مطالعه درمجموع

 دولت وظایف و شدهروندیشدان عملکرد نیز و شدهروندی اخالق  مسدئولیت، طریق احسداس از شدهروندی
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 اجتماعی انضدباط رعایت همینطور و مناسدب و امن فضدای شدهری و جامعه در عدالت ایجاد با محلی

 در فضدای مناسدب امن و اخالقی عمومی گسدترش به چنین شدرایطی وجود درنهایت و میشدود تقویت

 .(1396میکند. )چمی نجف آبادی، کمک جامعه

 شهری  توسعه  با   مشارکت  رابطه

 جامعه یک  .شددودمی نگریسددته توسددعه  ناپذیرتفکیک و  اسدداسددی  مؤلفه عنوان به  مشددارکت به امروزه

  پایدار،   جامعه و این در حالی اسدت که شدودمینیز شدناخته    ناپایدار  و  نامتعادل ایجامعه نیافته،توسدعه

  چنین که  باشدند  داشدته  دخالت تربیش  خویش،  سدرنوشدت تعیین مردم در آحاد  که  اسدت ایجامعه

 سدطح از جامعه  ،باشدد  باالتر  مشدارکت سدطح چه هر.  رودمی شدمار به  یافتهتوسدعه  جامعه ایجامعه

 .  ترمتعادل توسعه و بیشتر  پایداری  یعنی باالتر دموکراسی و است برخوردار  باالتری دموکراسی

  زندگی  در که اسدت شدده ای ریزیبرنامه  و جانبههمه و  پیچیده تحولی  فرایند  عام،  معنای در توسدعه 

 وضددع به موجود وضددع از  را آن  و  دهدمی  رخ  جامعه یک  فرهنگی و  سددیاسددی و  اقتصددادی  -اجتماعی

  ی هداویژگی  قبول آن، تحقق  جهدت در  تالش  و  توسدددعده  جددی مفهوم  پدذیرش.  کنددمی  هددایدت مطلوب

  برای. اسدت  نهفته ریزیبرنامه  و  حسدابگری  و  منطقی کنش نآ در  و  اسدت  خردورزی  و عقالنیت عصدر

. شود ایجاد  هماهنگی هاآن به دستیابی  وسایل و  اهداف بین که  است الزم توسعه،  نوع هر  روند تنظیم

  و  شود  یبرداربهره  شده حساب  و مطلوب  صورتبه بالقوه  انسدانی و طبیعی  امکانات و  منابع  تمامی  از  و

 . شود گذاشته ارزش خود مختلف  ابعاد در  منابع  این  تمامی

توسدعه شدهری  به عنوان یکی از ابعاد توسدعه، با چگونگی و شدیوه زندگی افراد یک جامعه در ارتباط  

گیری و تقویت مشدارکت مورد نیاز اسدت. توسعه شهری عبارت است  اسدت که برای تحقق آن نیز شدکل

ه زندگی بهتر اسدت  از ارتقای سدطح زندگی افراد از ابعاد مختلف در جهت دسدتیابی همه شدهروندان ب

ترین بخش در توسدددعه شدددهری،  . مهمباشددددمیتقویت مشدددارکت مرد  تواندمیکه الزمه تحقق آن، 

های خود را جهت  باشدند. هر چقدر هم که مدیران و برنامه ریزان پیشدنهادات و برنامهشدهروندان می

تحقق توسدعه اعمال نمایند، مادامی که شدهروندان و مردم مایل به همکاری نباشدند، اهداف پایداری 

محقق خواهد شدد. لذا در این راسدتا مشدارکت آحاد مردم و شدهروندان موردنیاز اسدت. مشدارکت شدامل  

و نیازمند فضدایی   شدفافیت، باز بودن فضدای جامعه و چندصددایی بودن در حوزه عمومی جامعه اسدت

 -ها مؤثر اسدت، تأثیرگذار باشدند ) بردیهایی که در سدرنوشدت آنگیریاسدت که افراد بتواند در تصدمیم

های توسددعه بایسددتی دربرگیرنده ی همه سددطوح  گیری(. تصددمیم128:  1392آنامرادنژاد و دیگران، 
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مؤلفه کلیدی در جهت   دهد کهالمللی نشددان میها در سددطح بینفعالیتی و مکانی باشددد. بررسددی

های مختلف  دسدتیابی به چنین توسدعه ایی، درگیر سداختن شدهروندان در مسدائل و مشدکالت حوزه

توسدعه مشدارکت موضدوعی نیسدت که در (. امروزه در کشدورهای درحال49: 1380اسدت)شدریفیان ثانی،  

الت جامعه نظریه بررسددی و تحلیل شددود، بلکه در عمل معلوم شددده اسددت حل انبوه مسددائل و مشددک

 (.335: 1382شهری و روستایی بدون مشارکت مردم میسر نیست )پاپلی یزدی و دیگران،  

 عوامدل  ترینمهم  از  یکی  عنوان  بده  آن  نقش  بر  تدأکیدد  و  مشدددارکدت  پددیدده  بده  توجده  اخیر  هدایدهده  در

.  باشدد می 1960  و 1950  هایدهه در توسدعه  هایبرنامه شدکسدت تجربه  از  ناشدی بسدیاری حد  تا توسدعه

  توسدعه ایبرنامه شدکسدت اصدلی   عامل عنوان به مردم  مشدارکت از مندیبهره  عدم  ها،برنامه بررسدی در

  است امر این  بیانگر.  آیدیبرم گذشته  هایدهه در  توسعه ریزیبرنامه جریان از  آنچه.  اسدت  شددهارزیابی

 بوده(  up-to-down)  پدایین  بده  بداال  از  و(  Blueprint)  متمرکز طراحی  بر  مبتنی  عمددتداً  برندامده  این  کده

  توسددعه  ریزیبرنامه  در ندرتبه مردم  اغلب  عموماً که  اسددت  بوده  آن  هارهیافت این  نارسددایی. اسددت

  توجه 1980 دهه در لیکن.  نداشدتند  توسدعه  هایبرنامه در  فعالی  نقش معموالً  و  اندشدده داده شدرکت

-Down)  باال به  پایین از  عنوان تحت  جدید طراحی به   اجتماعی ریزیبرنامه اندیشدمندان  از بسدیاری

to-up )اصددطالح ریزیبرنامه  مفاهیم در(  38: 1381  نیازی،.)  اسددت  گردیده معطوف مشددارکت  یا  و  

 . است  مردم مشارکت  نقش بر  ناظر  «باال به پایین از توسعه»

 یک  صدورت به امروزه  بوده،  توسدعه برای  عقالنی  ضدرورت  یک درگذشدته که  مردمی  مشدارکت موضدوع

 به مشدارکت از  اخیراً که  اسدت  ایگونهبه   موضدوع این اهمیت. اسدت  درآمده  انسدانی و  اخالقی  ضدرورت

 عدالت  تروث،  قدرت، تولید اصدلی  هایپایه  مردم، مشدارکت و  آگاهی .  شدودمی  یاد  توسدعه   هدف  مثابه

  را  پایداری به  دسدتیابی مسدیر جامعه عموم  مشدارکت شدک  بدون.  باشددمی  پایدار شدهرهای زیربنای  و

 یهاسددازمان  فعالیت تواننمی  میان این در  البته که  داد خواهد تقلیل را آن زمان  و  سدداخته  هموارتر

  انعکداس   و  دریدافدت  در  مردمی  نهدادهدای  نقش  بده  توجده  بدا  ترتیدب  بددین.  گرفدت  ندادیدده  را  نهداد  مردم

  توان از  گیریبهره  با  جز  کشددورها پیشددرفت و توسددعه  اتخاذشددده،  هایسددیاسددت و  رویکردها بازخورد

 فاطمه  نیا،  توکلی  جمیله. )باشدددمین  پذیر  امکان آنان مشددارکت  و مردم  داوطلبانه  حضددور و اسددتعداد

 (.97  پاییز  خداداد، مهدی سوری،

 هایحوزه  اندیشددمندان  و  مسددئولین و  مدیران مباحث  تمامی  کانون به  شددهری  پایدار  توسددعه امروزه

 سدطح در  هابررسدی. اسدت  شدده  تبدیل  زندگی  باالی کیفیت  با  شدهرهایی ارتقاء  و ایجاد جهت شدهری
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  درگیرسدداختن ای،توسددعه  چنین به  دسددتیابی  جهت  در کلیدی مؤلفه که  دهدمی  نشددان  المللی، بین

 در مشددارکت مفهوم جوهره که چرا  ؛باشدددمی  مختلف  هایحوزه مشددکالت  و  مسددائل در شددهروندان

 در و اسدت  شدهر سداکنین برای  پایدارتر  و تر مطلوب  چه  هر  فضداهایی اداره  و  خلق شدهری،  مدیریت

 حدداکثر  بده  نیدل  برای  راهبردهدا  ترین  مقبول  و  ترین  اصدددلی  از  یکی  نیز  امروز  جهدانی  رایج  هدای  نظریده

  1شددهری خوب حکمروایی نظریه به توانمی  جمله آن از که  باشدددمی  مشددارکت  پایداری،  و مطلوبیت

در همین ارتباط،   (49: 1380  ثانی،  شددریفیان. )باشدددمی مشددارکت آن  ویژگی اولین که نمود اشدداره

 :بندی میکند را در شش سطح تقسیم یتوسعه شهر های راجر، مشارکت شهری در اجرای پروژه

 -حضور خودجوش مردم؛  -مشارکت شهری خودجوش

 همکاری مردم و مجریان پروژه؛    -مشارکت شهری فعال 

 -حضور فیزیکی صرف مردم؛   -مشارکت شهری منفعل -

 قرار گرفتن مردم در جریان پروژه؛    -مشارکت شهری کارکردی 

 حضور مردم در نهادها بدون حق رأی؛ -مشارکت شهری نامؤثر -

 8: 1379حسینی،   نجاتی) مشاوره دادن به مجریان پروژه -مشارکت شهری مشورتی

های توسدعه شدهری مسدتلزم دهد که موفقیت بسدیاری از برنامهتجارت برخی از کشدورها نشدان می

درگیری و مشددارکت گسددترده و پایدار شددهروندان، مشددارکتی همراه با آگاهی بوده اسددت. گسددترش  

دنی مناسدب و مشدارکت و آگاهی بر دو شدرط ضدروری تأکید دارد. به وجود آمدن آگاهی با فرهنگ م

مندی شدهروندان از آن و فرآوری دسدت ایجاد سداختارهای توزیع عادالنه فرصدتها برای مشدارکت و بهره

 (.Brinkher hoff,2000آوردهای روشن درباره اثربخشی مشارکت )

جانبه افراد و گروه های شددهری اسددت. رکن اصددلی اجرای طرح توسددعه شددهری نیز مشددارکت همه

ن به معنای  شدرکت و حضدوری جدی و فعال گروه های شدهری در فعالیت مشدارکت شدهری را میتوا

میالدی، توجه فزاینده ای به رویکرد مشددارکتی  1990های اجتماعی و اقتصددادی دانسددت. از دهه  

 
1 -Governanceurban Good    –  می   اشاره  ها  بدان  شهری  خوب   حکمروایی  نظریه  در   که  اساسی  ویژگی  هشت  

  فراگیر   و  طلبی  مساوات(  consensus oriented)  بودن  گرا  توافق(.  participation)  مشارکت:    از  هستند  عبارت  گردد،

( Responsivenedd( پاسخگو بودن ) and Efficieness)  کارایی   و  اثربخشی   ،   Inclusiveness   and  Equity  بودن 

( مداری  قانون   ،Rule of law(شفافیت  ،)Transparency( بودن  مسئول  اصل  Account ability(و  اساس  بر   .)

مشارکت، تمامی شهروندان )مرد و زن( بایستی مستقیماً یا از طریق نهادهای میانجی که نشان دهنده عالئق آنها باشد در  

 گیرد.  گیری شرکت داشته باشند. چنین مشارکتی بر مبنای آزادی بیان و آزادی انجمن ها صورت می فرایند تصمیم
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صدددورت گرفته اسدددت به طوری که این پارادایم در حال حاضدددر به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی 

(. بعضددی از صدداحب نظران مدیریت 5: 1379. )نجاتی،   ودشددمیعملکرد مدیریت شددهری محسددوب 

ریزی شدهری به نهادهای مردمی واگذار شدود و شدهری معتقدند که بایسدتی بخشدی از مدیریت و برنامه

. به واسدطه مشدارکت مردم در کنندمیضدرورت این امر را در یک رویکرد اسداسدی این چنین مطرح 

ند مسدائل و نارسدایی های اجتماعی شدهر را شدناخته  توانیمفرآیند توسدعه شدهری، مدیران شدهری بهتر 

 (  7: 1382و در جهت حل آن و نهایتاً بهسازی و توسعه شهری اقدام نمایند. )رزمجویی، 

 به طور کلی، مدیریت شهری مبتنی بر دو پروژه اصلی است که عبارتنداز:

 پروژه توسعه شهری  ❖

 پروژه مشارکت  شهری ❖

از دیدگاه جامعه شدناسدی شدهری، این دو پروژه در حال حاضدر ابزار کلیدی برای نظام مدیریت شدهری  

برای بهبود مدیریت شددهری سددود جسددت. توجه روزافزون نظام مدیریت  توانمیها  هسددتند و از آن

شدهری به پروژه توسدعه شدهری ناشدی از سده پدیدار مهم »رشدد فزاینده شدهرنشدینی«، »گسدترش روند 

گیری پروژه گرایی« و »پیچیده شددن نظام جامعه شدهری« اسدت که این پدیدارها موجب شدکلشدهر

مبنای تجدید سدداختارهای  توانمیتوسددعه شددهری شددده اسددت؛ بنابراین پروژه توسددعه شددهری را 

اقتصددادی، اجتماعی، سددیاسددی، فرهنگی و حقوقی شددهر تلقی کرد که هدف آن در درجه اول بهبود  

مشدارکت تمام شدهروندان، سدامان مند کردن اقتصدادی شدهر و تقویت سدیاسدی،  شدرایط زندگی شدهری، 

 اجتماعی و فرهنگی زندگی شهری است و دارای خطوط کلی است از جمله:

 رفع نیازهای اقتصادی شهروندان )فراهم نمودن اشتغال و خدمات شهری مناسب(؛  ❖

 فرهنگی و اجتماعی(؛رفع نیازهای اجتماعی و فرهنگی شهروندان )فراهم نمودن تسهیالت  ❖

 رفع نیازهای زیست محیطی شهروندان )فراهم نمودن محیط زیست سالم و پایدار(؛ ❖

های مشدارکتی سدایسی شهری(. بر این رفع نیازهای سدیاسدی شدهروندان )فراهم نمودن زمینه ❖

اسداس اجرای پروژه توسدعه شدهری یک فعالیت جمعی اسدت)محسدنی تبریزی و آقامحسدنی، 

1389 :152.) 
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 ارتباط میان مشارکت مردمی با امنیت اجتماعی 

ارتباط میان امنیت اجتماعی با مشددارکت مردمی یک ارتباط دو سددویه اسددت. از یک طرف گسددترش  

از طرف دیگر افزایش مشارکت های    باشددمیزمینه سداز توسدعه مشدارکت مرد  تواندمیامنیت اجتماعی 

مردمی پشدددتوانه محکمی برای حاکمیت بقای امنیت در جامعه اسدددت. به اعتقاد دانشدددمندان علوم 

انسددانی همچون مازلو و هرزبرگ، امنیت را یکی از اسدداسددی ترین نیازهای بشددر دانسددته اند به همان 

ه امنیت دارد. اهمیت این نیاز در حدی اندازه که انسدان نیاز به خوراك، پوشداك و مسدکن دارد، نیاز ب

. وجود ناامنی در شدددودمیاسدددت که برای حفظ تعادل در جامعه یک امر حیاتی و واجب محسدددوب  

. زیرا زمدانی کده امنیدت اجتمداعی وجود دارد. شدددودمیجدامعده موجدب کداهش مشدددارکدت هدای مردمی  

ت آزادانه عقاید و نظرات خود را در و افراد خواهند دانسد  کنندمیفعالیت های  سدالم زمینه بروز پیدا 

 (25: 1385جهت اصالح امور جاری، ارائه داده و احساس مشارکت کنند)منظمی تبار،  

 مشارکت اجتماعی در مسأله ارتقاء امنیت نیاز  به وجود فاکتورهای حیاتی ذیل دارد:

 وجود یک کمیته ی چند بخشی مسئول جهت ارتقاء امنیت. ❖

ع که همه دوره های زمانی و محیط ها و موقعیت ها را بپوشاند و اجرای  یک برنامه ی جام ❖

 این برنامه باید بلندمدت باشد و نه کوتاه مدت.

مشارکت فعال شبکه محلی و اولویت دادن به فعالیت ها بر اساس آنچه که جامعه ی محلی  ❖

 ، اهمیت بیشتری دارد.کندمیاحساس 

 رخطر.توجه ویژه  به گروه های پرخطر و محیط های پ  ❖

ها برای بسدیج مردم، نماینده ها و تصدمیم گیرندگان  اسدتفاده از دسدته وسدیعی از تکنیک ❖

 (111:  1396ها. )صفایی پور، آن

بنابراین برای توسدعه مشدارکت مردمی باید امنیت اجتماعی به عنوان زمینه آن به وجود آید. اما وجود  

که پلیس به تنهایی    باشدددمیاین معنا نامنیت اجتماعی  به عنوان زمینه سدداز مشددارکت مردمی به 

متولی امنیت اجتماعی باشددد و این وظیفه را بدون مشددارکت مردم و به تنهایی انجام دهد.    تواندمی

مطالعات انجام شدده نشدان می دهد که شدیوه های سدنتی و تهدید محور  مواجهه با جرم که بر تقویت  

أکید می کرد. در عمل چندان رضدایت بخش نبوده ابزارها و تجهیزات پلیسدی و بدون مشدارکت مردم ت

و نه تنها موجب افزایش امنیت و کاهش احسداس ناامنی نشدده اسدت بلکه موجب ناامنی بیشدتر نیز 

شده است. طبق مطالعات و تحقیقات به عمل آمده در اغلب کشورها بدون مشارکت مردم، شیوه های  
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رش های تلفنی، تالش برای شدددناسدددایی،  سدددنتی تأمین امنیت عمومی نظیر واکنش سدددریع به گزا

دسددتگیری مهاجمان و حضددور مأموران گشددتی سددنتی، برای افزایش امنیت عینی و کاهش ترس  

شدهروندان از جرم کافی نیسدت. )همان(. مشدارکت از جهتی وسدیله ای برای دسدتیابی به اهداف توسدعه  

، رفاه شهروندی و احساس  ی انسانی و تمرکز و تجمع گروه های مختلف جهت تأمین سعادت سالمت

تعلق به مکان در بین شهروندان شده و از طرفی به عنوان یک ارزش مستقل دارای نتایج و برآیندهای 

که در این صدورت مردم احسداس عزت نفس و امنیت و احسداس مسدئولیت    باشددمیتوسدعه ای نیز 

بی به توسدعه را در جامعه ی نموده و با سدهیم شددن در تمام امور و پذیرش با رد آن، راه های دسدتیا

 خود تعیین خواهند کرد.

رود، افزایش رضدایت مندی ی پایدار انسدانی به شدمار میای اسداسدی در توسدعهاز آنجا که امنیت، مؤلفه

، بدین منظور باید عالوه  کندمیگیری سرمایه اجتماعی را در ساختار شهری ممکن  شدهروندی و شدکل

بر سدنجش میزان واقعی امنیت به ارزیابی احسداس امنیت از دید شدهروندان نیز التفات داشدت. در واقع 

با اسدتفاده از فرایند مشدارکتی خود شدهروندان در ارتقاء امنیت، حس مالکیت در شدهروندان تقویت  

 شددودمید داشددت که موجب خواهد شددد و این حس مالکیت با خود مسددئولیت هایی در پی خواه

یکی از  (.  1388شدهروندان از مراحل  آغازین تا دسدتیابی به هدف، بالفعل گردد. )ضدابطیان، خدایی:  

فرآیند درونی کردن ارزش مشدارکت نکاتی که در جلب مشدارکت باید به آن توجه کرد این اسدت که 

چه مشدارکت کننده در مقابل  چنان  بر اسداس نظریه انتظار و پاداش.  بر حسدب تابع سدود و زیان اسدت

مشدارکت خود دریافتی )تقویت امنیت اجتماعی( داشدته باشدد، مسدلما به مشدارکت تن می دهد، بر 

اسداس الگوی هومنز، رفتار یا تمایل به مشدارکت تابع فایده و هزینه های مترتب بر آن اسدت. لذا باید  

به آنان نمایاند که تصدور خوبی از    فایده های حضدور بیشدتر مردم را در تأمین امنیت اجتماعی طوری

این مشارکت به دست آورند. همچنین باید هزینه های فردی رسیدن به این امنیت را باال و در مقابل،  

هزینده هدای جمعی آن را کمتر برآورد کرد چرا کده مردم در صدددورتی کده هزینده هدای فردی کداری را  

گداه بده حرکدت هدای جمعی روی نخواهندد    نسدددبدت بده هزینده هدای جمعی آن کمتر ارزیدابی کنندد، هیچ

دسددت یابی به امنیت اجتماعی نیاز به فعالیت دسددته جمعی دارد و باید در قالب تشددکیالتی . آورد

 (.1387تنظیم شود تا مردم بدین وسیله مشارکت را به شکل مدنی تمرین نمایند. )سفیری،

تردام با هدف فعال کردن افراد ریزی شددهرداری شددهر آمسدددر هلند طرح »نگهبانان شددهر« با برنامه

های مختلف در این موارد اجرا  بازنشدسدته و داوطلب برای ارائه کمک و راهنمایی به شدهروندان محله



 

  55 

 

ارائه کمک به جلوگیری از تخریب و ویرانی تأسدیسدات شدهری؛ رسدانی به شدهروندان؛ اطالعشدده اسدت:  

جلوگیری از وقوع جرائم خرد در ئوالن ذیربط؛  قربانیدان حوادث و راهنمدایی آنهدا برای مراجعده به مسددد

اقددامدات شدددهرداری  . هدای دولتیانعکداس مشدددکالت و نظرات مردم بده واحددهدا و سدددازمدانهدا؛  محلده

آمستردام، ضمن اینکه موجب تشویق افراد بازنشسته و سالمند به تجدید فعالیت و خروج از انزوا شد،  

هدای  هدای فردی سدددالخوردگدان و همچنین افزایش تعدامدل نهدادیتوانداییتدأثیر عمیقی نیز در توسدددعده  

 (.1396)رمضانی،  .ها و آگاهی از نظرات اداری و محلی بر جای گذاشتدولتی و ساکنان محله

 مدنی توسددط دولت مرکزی و دولت های محلی اسددت. نهادهای توسددعه و تقویتاز نکات مهم دیگر  

 برای و هسددتند خودپدیدار نهادهای شددکل ترین مدرن مدنی جامعه نهادهای طریق از مشددارکت

 به رسدانی خدمت و جامعه از گروهی یا کل نیازهای رفع هدف با و نیازهای اجتماعی به پاسدخگویی

 و پویا پذیر انعطاف نهاد یک به می توانند درسددت سددازماندهی با و آیند می وجود به شددهروندان

 کار صدورت گروهی به و تشدکیل شدده مردمی داوطلب های گروه از نهادها این . شدوند تبدیل ماندگار

 حکومتی نهادهای به وابسدتگی هیچ و هسدتند دولتی غیر و معین سداختار با تشدکلی دارای و میکنند

 نخواهند نهادها این از انتفاعی نهادها، این موسدسدین.کنند می فعالیت مسدتقل به صدورت و ندارند

 خصدوصدی، بخش و دولت با مشدارکت به توان می دولتی غیر های سدازمان های نقش جمله از .داشدت

 مردم صددای رسدانیدن آموزشدی، و پژوهشدی ترویجی، نقش و ارزیابی، اجرا ریزی، برنامه در مشدارکت

 گفت دولتی و غیر سازمان های سایر با مشارکت جامعه، به مسئوالن و محروم های گروه خصوص به

 (.1394اشاره کرد. )پورقهرمانی و باوفا،دولت،   با شنود و

 بین و محلی، ملی   گیری تصدمیم جریان در ای ویژه جایگاه از دولتی غیر های سدازمان کلی طور به

 و شدده گسدترده بشدردوسدتانه امور تا اقتصدادی فرهنگی، مسدایل از نفوذ آنها سدطح و برخوردارند المللی

 مختلف های طبقه در دولتی مذاکرات رسددمی در گذاری تاثیر و برنامه تدوین دهی، مشددورت به

 از به دور و سدریع گیری تصدمیم انسدانی و مالی منابع اسدتقالل دلیل به مدنی نهادهای اسدت. رسدیده

 با ها انجمن این .دارند رشدد به رو کارآمدی خودپدیداری، و پذیربودن انعطاف دولتی، بوروکراسدی

 این به و اند قرارداده خود فعالیت بر حاکم کلی اصدل را مدنی جامعه مردم، سداختن همیاری به تکیه

   .روند می به شمار انسانی توسعه یهاشاخص ترین اساسی از یکی لحاظ

 NGOو دریافت جامعه اجزای ترین جزیی از را اطالعات توانند می که هسددتند ابزاری بهترین ها 

 تقویت جهت  .دهند قرار مسدئوالن و برنامه ریزان اختیار در کرده طبقه بندی و سداماندهی سدپس
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 تقویت توان می خیریه و سددنتی نهاد مردم غیردولتی مدنی نهادهای از اسددتفاده جز به مشددارکت

 . کرد ایجاد اجتماعی منافع همسدددویی و اقتصدددادی های فعالیت طریق از را فرهنگ مشدددارکت

که در زمان جنگ    -برای نمونه یکی از این سددازمان ها غیر دولتی فعال  (.  1394)پورقهرمانی و باوفا،

انجمن مقاومت اوگانداسدت. این   -قانونی شدد 1988در اوگاندا شدکل گرفته و در سدال   1980در دهه  

انجمن سدازمانی مردمی با مسدئولیت هایی در نواحی روسدتایی و شدهری اسدت که در موضدوعات جزائی 

. این سدددازمان کنندمینیز مداخله و عدالت را بدون اتهام بی مورد به طور سدددریع و شدددفاف بر قرار 

چون دزدی ،نزاع های خشدونت بار یا تصدادفات    نخسدتین مؤسدسده مردمی در اوگانداسدت که در مواردی

فعالیت و مشددارکت دارد. انجمن، موارد مذکور را به پلیس و دادگاه های قانونی گزارش می دهد. اگر 

، مگر اینکه موافقت رئیس شدودمیهدف توقیف و دسدتگیری باشدد پلیس وارد محله یا خانه قربانی ن

او همراهی شدود. به طور کلی، ارزیابی ها نشدان می دهد    انجمن مقاومت را به دسدت آورده و به وسدیله

که انجمن جدای از مشددارکت در توسددعه اجتماعی و اقتصددادی، امنیت را نیز بهبود بخشددیده اسددت. 

انجمن همکاری با پلیس را تسدهیل کرده و مانع سدو اسدتفاده نظامیان از قدرت شدده و اشدکال مؤثر  

ت. این سدازمان غیردولتی همچنین در باز آفرینی و احیای  میانجی گری و مصدالحه را انجام داده اسد

)عنبری و   .هویدت هدای محلی میدان سددداکنین شدددهرهدای تحدت حمدایدت سدددهیم بوده اسدددت

 (.1388فیروزجائیان،

با توجه به ظرفیت سدازمانهای غیردولتی در زمینه امنیت و فعالیت آنها در جهت افزایش قابلیت های  

باید زمینه برای حضدددور گسدددترده تر آنها فراهم گردد، تجربه این   مقابله با رفتارهای ضدددداجتماعی

دهد فعالیت این سدازمانها باعث حضدور بیشدتر مردم در امر سدازمان ها در کشدورهای دیگر نشدان می

با مطالعه شدیوه ها و  توانمیامداد، نوع دوسدتی، صدلح و امنیت اجتماعی جامعه شدده اسدت. بنابراین 

مان ها در کشددورهای مختلف و فراهم کردن زمینه برای شددکل گیری و چگونگی مشددارکت این سدداز

ی مختلف ارتقاء بخشدید. هاحوزهی امنیتی، سدطح امنیت جامعه را در هاحوزهحضدور این سدازمانها در 

 (.1388)عنبری و فیروزجائیان،
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 توسعه اجتماعی 

مفهوم توسدعه اجتماعی بسدیار جامع تر از توسدعه اقتصدادی اسدت و ایده ها و اهداف گسدترده تری را  

. اما این اهداف و ایده ها و نیز مفهوم توسدعه اجتماعی بطور دقیق تعریف نشدده اسدت. کندمیدنبال  

ل شدکل ی آن د رحاهاشداخصابعاد گوناگون این مفهوم مورد بحث و محل اختالفات اسدت و بعضدی از  

گیری و فورموله شدده اسدت. این مقاله د رصددد اسدت تعریف نسدبتا جامع و کاربردی از مفهوم توسدعه  

  یی برای اندازه گیری درجه توسعه یافته گی جوامع تعریف کند.هاشاخصاجتماعی ارائه نماید و  

، ایجاد بیانگر کیفیت سدیسدتم اجتماعی در راسدتای دسدتیابی به عدالت اجتماعی:  اجتماعی توسوعه

. )کالنتری، باشددمییکپارچگی و انسدجام اجتماعی، افزایش کیفیت زندگی و ارتقای کیفیت انسدان ها  

(. توسدعه اجتماعی بیان گر شدکل گیری شدرایط مناسدب برای کلیه افراد جامعه است و این 211:1377

دازه گیری نیسدت.  تا حدی اندازه گیری آن را با مشدکل مواجه می سدازد. بهزیسدتی کمی و قابل ان امر

ی کمی وجود دارند که تا حدی بهزیسددتی جامعه را نشددان میدهند. بعضددی از  هاشدداخصبعضددی از  

 متغیرهای کیفی نیز با روش های آماری و ریاضی قابلیت تبدیل به متغیرهای کمی را دارند.

 تعاریف

بیانگر کیفیت سدیسدتم اجتماعی در راسدتای دسدتیابی به عدالت اجتماعی، ایجاد  اجتماعی:   توسوعه

. )کالنتری، باشددمییکپارچگی و انسدجام اجتماعی، افزایش کیفیت زندگی و ارتقای کیفیت انسدان ها  

211:1377) 

عدد مشدخص کننده تغییر نسدبی یک متغیر در فاصدله زمانی دو تاریخ یا دو نقطه )فرهنگ،   شواخص: 

355:1374.) 

 (.896:1366میزان رشد یک جمعیت مشخص در طی یک سال )تودارو، نرخ رشد جمعیت:  

سدال به باال قرار    64سدال و  15بخشدی از کل جمعیت یک کشدور در گروه های سدنی زیر  بارتکفل:  

 (847:1366دارند و از لحاظ اقتصادی غیر مولدند )تودارو،  

ی و معنوی شخص، خانواده یا گروهی از مردم را سطح میزان ارضدای خواسدت های مادسوط  زندگی:  

 .(880:1366زندگی میگویند )تودارو، 
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 اجتماعی های توسعه  : انواع شاخص 4جدول  

 

ی مربوط به آن انجام گرفته اسدت  هاشداخصتقسدیم بندی های مختلفی پیرامون توسدعه اجتماعی و  

به دو نوع مشدهور آن اشداره داشدت داشدت. در این ارتباط دو نوع شداخص  توانمیکه در این ارتباط 

به آن اشدداره داشددت. به روشددن تر شدددن هر چه بهتر هر یک از این نوع  توانمیکمی و کیفی را 

 می پردازیم.    هاشاخصبه تشریح هر یک از این نوع   هاشاخص

 های کمی توسعه اجتماعی صشاخ

 به شرح زیر مورد توجه و بررسی قرار داد: توانمیی کمی توسعه اجتماعی را هاشاخصعمده ترین  

 اشتغال کامل 

تغال کامل وضدعی اسدت که در آن هرکس قادر و مایل باشدد و بتواند شدغل مناسدبی برای  منظور از اشد  

که   شودمیخود بدسدت آورد و نرخ بیکاری کمتر یا حداقل مسداوی سدطح مطلوب باشد. البته یادآوری  

 هاشاخص نوع شاخص ا

 های کمی شاخص

 اشتغال کامل  ➢

 تولید )درآمد( سرانه  ➢

 نوآوری و خالقیت  ➢

 نرخ باسوادی  ➢

 نرخ پایین رشد جمعیت  ➢

 هزینه های بهداشت و درمان  ➢

 توزیع درآمد به صورت عادالنه ➢

 مشارکت در فعالیت های اجتماعینرخ   ➢

 نرخ تقویت جنسیتی  ➢

 نرخ پوشش بیمه های درمانی و بازنشستگی ➢

 

 

 های کیفی شاخص

 آزادی انتخاب یک جامعه ➢

 آرمان های نوسازی  ➢

 اراده سیاسی  ➢

 عزت نفس  ➢

 سطح باالی زندگی ➢

 ثبات و امنیت جامعه  ➢
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در شدرایط اشدتغال کامل هرکس باید در شغل تخصصی خود کار کند و در تولید اجتماعی، متناسب با  

تخصص خود مؤثر باشد. به عبارت دیگر، در اشتغال کامل نرخ بیکاری پنهان نیز بسیار پایین  تجربه و 

 است. 

 تولید )درآمد( سرانه 

از تقسددیمم کل تولید )درآمد( ناخالص ملی بر کل جمعیت، تولید )درآمد( سددرانه بدسددت میآید. از  

. البته این شداخص کامال  شدودمیدرآمد سدرانه اغلب به عنوان شداخص سدطح زندگی و توسدعه اسدتفاده 

مد رسددا نیسددت. زیرا نمایانگر چگونگی توزیع درآمد و مالکیت دارایی ها که بخشددی ازآن ایجاد درآ

 ، نیست. کندمی

 نوآوری و خالقیت 

کداربرد اختراعدات و روش هدای جددیدد تولیدد در فعدالیدت هدای مربوط بده تولیدد و همچنین معرفی    

ی توسدعه اجتماعی اسدت. گذشدته ازآن نوآوری ها شدامل معرفی  هاشداخصمحصدوالت جدید از دیگر  

بدا راه هدای جددیدد انجدام   روش هدای جددیدد اجتمداعی و نهدادی برای سدددازمدانددهی و مددیریدت متنداسدددب

 .شودمیفعالیت های اقتصادی اجتماعی هم  

 نرخ باسوادی 

عبارت اسدت از درصدد افراد شدش سدال و باالتر از شدش سدال که قادر به خواندن و نوشدتن هسدتند. هر   

چه جمعیت باسدواد بیشدتر باشدد رفاه جامعه و سدطح توسدعه اجتماعی بیشدتر خواهد بود زیرا افراد 

 ق و حقوق شهروندی خویش مطلع بوده و خواهان رفاه بیشتر هستند.باسواد از ح

 وجود کاالهای ضروری برای همه 

کاالهای ضددروری کاالهایی هسددتند که ادامه زندگی شددایسددته بدون آنها ممکن نیسددت مانند غذا،    

پوشداك، مسدکن، حمایت و مراقبت های پزشدکی. این کاالها اقالمی هسدتند که برای یک زندگی خوب  

ی توسعه اجتماعی  هاشاخصزم اسدت دسدترسدی همه افراد جامعه به این گروه از کاالها یکی دیگر از ال

 .شودمیمحسوب 

 نرخ پایین رشد جمعیت 

هرچه نرخ رشدد جمعیت کمتر باشدد کیفیت نیروی انسدانی باال میرود، محصدول تولید شدده و درآمد 

د. بدین ترتیب رفاه افراد جامعه باالتر  حاصدل از رشدد به شدکل عدالنه تری بین جمعیت توزیع میگرد

 رود.می
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 هزینه های بهداشت و درمان 

هرچه هزینه های بهداشدت یعنی طب پیشدگیری برای مصدئون سدازی در مقابل بیماری ها بیشدتر و 

 رود.در نتیجه سطح توسعه اجتماعی باالتر می  باشدمیهزینه های درمان کمتر باشد جامعه مرفه تر  

 توزیع درآمد به صورت عادالنه 

اقتصدادی از درآمد حاصدل از تولید توزیع درآمد به معنای سدهم عوامل تولید یا سدهم بخش های مهم    

است. توزیع درآمد را از روش های مختلف اندازه گیری مینمایند از جمله توزیع درآمد بر حسب ابعاد 

گروه هدای درآمددی، توزیع درآمدد مبتنی بر عوامدل تولیدد، توزیع مقدداری درآمدد، توزیع درآمدد از طریق  

ب جینی. هرچه توزیع درآمد در یک جامعه عادالنه  منحنی لورنز، توزیع درآمد از طریق محاسدبه ضدری

 تر صورت گیرد درجه توسعه اجتماعی آن جامعه باالتر است.

 شاخص توسعه انسانی 

این شداخص میانگین موفقیت های هر کشدور را در سده بعد اصدلی توسدعه انسدانی یعنی طول عمر،   

ارت از شداخصدی ترکیبی با سده  . شداخص توسدعه انسدانی عبکندمیدانش و سدطح مطلوب زندگی برآورد  

متغیر میانگین عمر، دسدتیابی به آموزش )سدوادآموزی بزرگسداالن و ترکیب نام نویسدی در دوره های  

 ( است.UNDPابتدایی و راهنمایی و متوسطه( و تولید ناخالص داخلی سرانه )بولتن 

 نرخ مشارکت در فعالیت های اجتماعی 

نسدبت تعداد افرادی که در فعالیت های اجتماعی و سدیاسدی مشدارکت مینمایند به جمعیتی که در   

سددال به باال( و با محدودیتی برای فعالیت های اجتماعی روبرو نیسددتند   15سددن فعالیت قرار دارند )

نرخ مشدارکت در فعالیت های اجتماعی را بدسدت میدهد. بطور معمول هرچه نرخ مشدارکت مردم در 

عالیت های اجتماعی و سدددیاسدددی مانند انتخابات ریاسدددت جمهوری، انتخابات مجلس نمایندگان،  ف

انتخابات شدوراها، عضدویت در احزاب سدیاسدی و صدنفی، و سدایر فعالیت های سدیاسدی اجتماعی بیشدتر  

باشدد کشدور به لحاظ اجتماعی توسدعه یافته تر تلقی میگردد. زیرا نظارت مردم بر مسدئوالن اجرائی  

. در صددورت  کندمییش میابد و در نتیجه فعالیت های اجرائی کشددور مسددیر صددحیح تری را طی افزا

کاهش مشددارکت مردم در فعالیت های فوق یا جامعه به سددمت جدایی حکومت از مردم میرود و یا  

 که نتایج آن قابل پیشبینی نیست.  کندمیتوسعه اجتماعی مسیر دیگری را طی  
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 معیار تقویت جنسیتی 

یار نشدانگر آنسدت که آیا زنان میتوانند فعاالنه در زندگی اجتماعی، اقتصدادی و سدیاسدی شدرکت  این مع  

کنند یا نه؟ معیار تقویت جنسدیتی بر مشدارکت اسدتوار اسدت و به ارزیابی نابرابری جنسدی د رعرصده  

 های کلیدی مشارکت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تصمیم گیری ها نظر دارد.

 درمانی و بازنشستگینرخ پوشش بیمه های 

بیمه های تامین اجتماعی، درمانی و بازنشدسدتگی جمعیت، موجب تامین هزینه های درمانی و درآمد 

دوران بیکاری و بازنشدسدتگی میگردد. هرچه نسدبت افراد تحت پوشدش انواع بیمه بیشدتر باشدد درجه  

 توسعه اجتماعی کشور باالتر خواهد بود. 

 ی کیفی توسعه اجتماعیهاشاخص

معایب موجود در اندازه گیری درآمد ملی سدرانه و درآمد ناخالص ملی به مثابه معیار مشدخص کننده    

ی کیفی هاشدداخصرفاه اجتماعی، گروهی از اقتصدداد دانان را برآن داشددت تا در صدددد اسددتفاده از  

اجتمداعی برای تعیین رفداه اجتمداعی برآیندد. معیدارهدای رفداه اجتمداعی عبدارتندد از: بهدداشدددت، تغدذیده، 

آموزش و پرورش، اشدتغال، شدرایط کار، مصدرف مواد حیاتی، حمل و نقل، مسکن، استفاده از تسهیالت  

، ج 1370اغیان،  زندگی روزمره، لباس، گسددترش قوه ابتکار، تفریحات سددالم و امنیت اجتماعی )قره ب

ی کیفی   هاشدداخص(. تمام این معیارها بر تغییرات کیفی در روند توسددعه اجتماعی تاکید دارند.  1:13

قابلیت اندازه گیری پایینی دارند که این مسداله نوع ارزیابی آن را با مشدکل روبه رو می سدازد. با این 

فی نیز مهم بوده ضدرورت توجه به وجود به منظور بررسدی توسدعه اجتماعی ضدرورت توجه به ابعاد کی

ی کیفی توسدعه اجتماعی هاشداخص. در همین ارتباط عمده ترین نمایدمیآنها را برای محققین مهم  

 در موارد زیر مورد توجه قرار داد.  توانمیرا 

 آزادی انتخاب یک جامعه 

ز آزادی انتخداب جدامعده ای کده برای برآوردن خواسدددتده هدایش راه حدل هدای مختلفی در اختیدار دارد ا  

(. افزایش تنوع کداالهدا و خددمدات، ایجداد فرصدددت هدای متنوع و 864:1366برخودار اسدددت )تودارو،  

متناسدب شدغلی برای فارغ التحصدیالن رشدته های مختلف تحصدیلی و تنوع بخش های مطمئن برای  

اعی سدددرمایه گذاری افرادی که به بخشدددی از درآمد خود نیاز ندارند همه گی موجب توسدددعه اجتم

 میگردد.
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 سط  باالی زندگی 

که سدطح   شدودمیاگر افراد تنها قادر به تامین حداقل مواد غذایی، مسدکن و پوشداك خود باشدند گفته   

زندگی آنان بسددیار پایین اسددت. از طرف دیگر اگر آنان از تنوع بیشددتری در غذا، مسددکن، پوشدداك و 

وردار باشدند به طور نسدبی از سدطح خدمات دیگر، نظیر بهداشدت خوب، آموزش، فراغت و غیره برخ

 زندگی باالتری برخوردارند.

 آرمان های نوسازی 

این آرمان ها برای رشددد پایدار اقتصددادی اجتماعی الزم اسددت شددامل منطقی بودن، برنامه ریزی    

اقتصدادی اجتماعی، برابری اقتصدادی اجتماعی و نمادها و برداشدت های اصدالح شدده میگردد عبارتند 

 از:

 یاسیاراده س

منظور از اراده سدیاسدی، تصدمیم های قاطعانه، آگاهانه، هدفمند و مسدتقل، نتیجه گیری ها و انتخاب   

های مشدخص مقام های سدیاسدی مملکت در زمینه های نظیر از بین بردن نابرابری، فقر و بیکاری از  

(.  895:1366طریق اصددالحات مختلف در سدداخت های اجتماعی، اقتصددادی و نهادی اسددت )تودارو، 

فقدان اراده سیاسی اغلب یکی از مهم ترین موانع توسعه و دلیل عمده شکست بسیاری از برنامه های  

 توسعه اجتماعی است.

 عزت نفس 

هرجامعه، هنگامی که نظام ها و نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اش در جهت افزایش احترام،    

. ایجاد شددودمینفس بیشددتری بهره مند  ارتقای شددان، کمال، خودتصددمیمی و غیره باشددد از عزت 

و مردم به خود و جامعه خود احترام بگذارند و به   شدودمیشدرایطی که موجب رشدد عزت نفس مردم 

آزادی خود و دیگران احترام بگذارند و بتوانند عقاید مخالف خود را تحمل نمایند سدبب ارتقای سدطح  

شددمن تو و دشددمن عقاید تو ام ولی حاضددرم  من د"توسددعه اجتماعی میگردد. ژانژاك روسددو میگوید:  

 "جانم را فدا کنم تا تو عقیده ات را ابراز کنی.

 ثبات و امنیت جامعه 

ثبات و امنیت به عنوان بسدتر اصدلی هرگونه فعالیت مثبت اقتصدادی و اجتماعی مورد تاکید و عنایت    

ویژه کلیه مکتب ها و مسدلک هاسدت. تاریخ سدیاسدی افغانسدتان نشدان میدهد که فقدان ثبات و امنیت  
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ت  عنصدر کلیدی عقب افتادگی و واپس ماندگی کشدور اسدت. تحلیل های تاریخی به وضدوح بیانگر آنسد

 که هرگاه گستره و عمق ناامنی در کشور محدود شده است شاهد پیشرفت و آبادانی بوده ایم.

 ی منفی توسعه اجتماعی هاشاخص

ی نیز هاشدداخصی کمی و کیفی گروهی از هاشدداخصی به دو نوع هاشدداخصدر کنار تقسددیم بندی  

ی کمی و هاشددداخصدر قالب  ند  توانمیوجود دارند که بر توسدددعه اجتماعی تاثیرمنفی می گذارند و 

به برخی از آنها در زیر اشداره شدده  هاشداخصکیفی گنجانده شدوند. به منظور روشدن تر شددن این نوع 

 است. 

 تورم 

ناشددی از    تواندمیافزایش بی رویه سددطح عمومی قیمت ها در یک دوره طوالنی را تورم گویند. تورم   

 :نمایدمیفشار تقاضا، فشار هزینه و ساختار اقتصادی باشد. تورم آثار منفی زیر را ایجاد 

غنی را غنی تر و فقیر را فقیر تر میسدازد و شدگاف بین طبقات مختلف اجتماعی را   -

 دکنمیبیشتر 

 موجب ناکارآیی سیستم اقتصادی اجتماعی میگردد. -

بر گروه های خاص جامعه  و بر برنامه ریزان و مدیران اجرائی فشدددارهای اجتماعی  -

 .کندمیوارد 

 وجود انواع دوگانگی 

دوگدانگی عبدارت اسدددت از وجود دو موقعیدت یدا پددیدده در کندار هم )یکی مطلوب و دیگری ندامطلوب(   

وفور نعمت، بخش های مدرن و سددنتی اقتصددادی، رشددد و رکود، تعداد محدود  مانند فقر شدددید و  

(. دوگانگی در حقیقت وجود دو شدیوه تولید و شدیوه 849:1366تحصدیل کرده و توده بیسدواد )تودارو، 

زندگی در یک زیر مجموعه اقتصددادی اجتماعی اسددت. البته درکشددورهای در حال گذار چندگانگی  

 دوگانگی نام گذاری شده است. وجود دارد که برای راحتی

 فقر 

. محبوب الحق  شددودمیبا گذشددت هر سددال در جهان اختالف درآمد بین ثروتمندان و فقرا بیشددتر   

به ما یاد داده شددد که در فکر تولید ناخالص ملی باشددیم زیرا تولید ناخالص ملی  "پاکسددتانی میگوید:

ین روند را معکوس کنیم. به فکر فقر باشیم  خود مسئله فقر راحل خواهد کرد. اکنون اجازه دهید که ا
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. در جامعه ای که فقر گسددترده باشددد درجه  "چون فقر مسددئله تولید ناخالص ملی را حل خواهد کرد

 توسعه اجتماعی پایین ار خواهد بود.

 نرخ معلولیت ذهنی و جسمی 

مفداهیم نسدددبدت به متوسدددط  معلولیدت ذهنی یعنی اینکده فرد از لحداظ بهره هوشدددی، تکلم و انتقدال   

همسداالن خود پایین تر باشدد. معلولیت جسدمی به ناتوانی بعضدی از اعضدای بدن اطالق میگردد. هرچه  

 نرخ انواع معلولیت ها بیشتر باشد سطح توسعه اجتماعی پایین تر است.

 میزان آلودگی محیط زیست 

وتوری دودزا و کارخانه های  آلودگی محیط زیسدت شدامل آلودگی هوا در نتیجه حرکت وسدایط نقلیه م

دودزا، آلودگی آب هدای جداری توسدددط تولیددکننددگدان و افراد جدامعده، دفع ندامطلوب زبدالده و تولیدد 

که آثار روانی اجتماعی آن بر جمعیت موجب ایجاد بیماری های جسدمی   باشددمیصدداهای نامطلوب  

 ی پایین تر خواهد بود.و روانی میگردد. هرچه محیط زیست آلوده تر باشد سطح توسعه اجتماع 

 ارتباط میان مشارکت مردمی با توسعه اجتماعی 

ا  میدمر  یها  کترمشا  ممستلز  جتماعیا  توسعه  شک  ونبد وا  ستا  مختلف  دبعادر  در   ونبد  قعو 

  توسعه  یندافر.در    یافت  ستد  اریپایدو    گیرافر  ر،محو  دممر  جتماعیا  توسعه  به  اننمیتو  کترمشا

 دیعتقاا  عالیقو    قومی  تتعلقااز    نظر  قطع  انندوشهرو    ستا  مدنظر  جامعه  دحاآ  کترمشا  ،جتماعیا

  ثرا  ها  متغیرو   ها  هپدید متمادر  ن،شا هنیذ  ینمنداتوو   صالحیت به  توجه با  تا یابند  می نمکاا ن،شا

ر  حتی  اردمو  از    ریبسیادر    توسعه.  باشند  ارگذ و   دمیگیر  بردر    نیزرا    دممر  عقایدو    مسوآداب 

(AbediT  ،137  ،2006سدددازمدان .)  ظرفیت  انعنو  بهرا    جتماعیا  توسعه  1970هه  در د  متحد  ملل  

  شگستر    . توسعهدکر  تفسیر  ندگیز  سطحدر    بمطلو  اتتغییر  دیجاا  رمنظو  اجتماعی به  رساختا  بیشتر

 بهزیستیو   یی، گسدترش عقالنیتزدا فقر  ،شتیابهد ،شیزموآ بمطلو یطاشر بر  ناظر  بیشتر  جتماعی،ا

 صلیا ملاعواز   یکی  انعنو بهآن   نقش  بر  تأکیدو  کترمشا  به  (. توجهGriffin,1992ست)ا جتماعیا

 کترمشااز   یگیر  هبهر  معد  ها  برنامه  ینا  یابیو ارز  سیربر.در    ستا توسعه  لحادر    معاجودر   توسعه

 (. Verba,2011ست )ا  هشد یابیارز توسعه  یها برنامه شکست  صلیا  عامل انعنو به  میدمر

 



 

  65 

 

 شهری   امنیت

منیت به معنای رهایی از ترس و تهدید، یکی از نیازهای اسداسدی انسدان اسدت. هر یک از ابعاد مختلف  ا

که چرا اجتماعات در بررسی علل پیدایش شهر و اینهای مختلف بوده است. امنیت، موضوع کار رشته

ریات، بشدری در محیطی چون شدهر گرد هم آمدند، نظریات مختلفی ارائه گردیده اسدت که یکی از نظ

ها از پیدایش نخسدتین  داند. حال با گذر قرنمسدأله امنیت و ابعاد ایمنی را در پیدایش شدهر مؤثر می

اجتماعات شدهری، شدهرها در نتیجه رشدد گسدتردة کالبدی و جمعیتی خود درگیر مسدائل جدیدی در 

به معنی   در ادبیات شدهرسدازی مفهوم امنیتچارچوب انواع مختلف ابعاد زندگی شدهروندان هسدتند. 

به عنوان یکی از مسددائل مهم در مباحث،   که  امنیت شددهری و امنیت در محیط شددهر مطرح اسددت

های فضدایی و نیاز به امنیت در شدهرها، بازتاب  .آیدمی  حسداب به  شدهری  سداماندهی  و  اصدطالحات

ر سداختار بنابراین، برقراری امنیت د  .کالبدی را به عنوان یک اصدل مهم و حیاتی به همراه داشدته اسدت

ای دارد. نظم و امنیت از نیازهای شدهری و برخورداری شدهروندان از احسداس امنیت، اهمیت فزاینده

اولیه و حیاتی مهم شدهروندان در شدهر اسدت، در واقع اسداس زندگی شدهری بر این دو محور قرار دارد. 

کنند. فضدا و هم میبرخی از فضداهای شدهری هسدتند که زمینه را برای بر هم خوردن نظم و امنیت فرا

ای نزدیک با هم دارند. بنابراین شددناخت این فضدداها و تأثیر آن در کاهش امنیت و بر هم  جرم رابطه

ریزان شدهری در مدیریت شدهرها خوردن نظم شدهری از نکات بسدیار مهمی اسدت که طراحان و برنامه

 (.Blobaum and Hunecke, 2005:481-485اند )ای داشتهها توجه ویژهباید به آن

. احسداس امنیت را واکنش عاطفی به جرایم  شدودمیدر کنار مفهوم امنیت، »احسداس امنیت« مطرح 

های عاطفی و عملی  گیرند و یا طیفی از واکنشهای فیزیکی در نظر میخشونت بار اجتماعی و آسیب

های (. در عصر حاضر، محیطGert, 2005:65اند )نظمی که افراد یا اجتماع با آن مواجهبه جرم و بی

های اجتماعی مؤثر  نامطلوب شدهری مشدکالت بسدیاری را برای شدهروندان ایجاد کرده و در رشدد آسدیب

؛ مردم در شددودمیبازد و بر میزان جرم افزوده  ها، امنیت، رنگ میهسددتند. با گسددترش این آسددیب

و   شددودمیها دو چندان  دلهرة آنکنند و با هر اتفاقی، ترس و  های اجتماعی محتاطانه عمل میکنش

موضدوع ناامنی در شدهرهای بزرگ .  (Day    &et al., 2003:311کنند)در نتیجه احسداس ناامنی می

های شدهری بخش جا که محلههای اجتماعی درون خود جامعه شدهری اسدت. از آنناشدی از آسدیب

نیت در شدهرها با نگاه  گردد، ضدروری اسدت تا موضدوع امناپذیر حیات کلی شدهری محسدوب میتفکیک

در زمینه ارتقاء سدطح امنیت بیشدتر   های اخیر رسدالت شدهرسدازیدر سدال  جزئی مورد توجه قرار گیرد.
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براسدداس  های شددهری بوده اسددت. ریزی مناسددب کاربریمعطوف به چگونگی طراحی فضدداها و برنامه

در ارتقاء احساس امنیت    جامعه شدناسدی شهری، یکی از عوامل اساسی تحقیقات انجام گرفته در حوزه

ای . مسدألهباشددمیها  گاههای شدهری، روابط همسدایگی مطلوب در این سدکونتگاهسداکنین در سدکونت

رسدد شدهرسدازی جدید بدان بی توجه بوده و به این ترتیب ممکن اسدت به علت رعایت که به نظر می

تر( میزان وقوع )نسدبت به مناطق قدیمیهای جدید  داردهای کالبدی در سداخت بافتاسدتانای از  پاره

جرم و جنایت در آنها کمتر باشدددد، ولی میزان احسددداس امنیت )امری ذهنی( در مناطق قدیمی، به 

 .دلیل وجود روابط همسایگی بیشتر باشد

 امنیت 

در کاربرد عام به معنای رهایی از مخاطرات مختلف است. فرهنگ آکسفورد این واژه را "امنیت "واژه    

شدددرایطی کده در آن یدک موجود در معرض خطر نبوده یدا از خطر  "عبدارت زیر تعریف کرده اسدددت:بدا  

(. تعداریف منددرج در فرهندگ لغدات دربداره مفهوم   787ص1383)کیندگ و موری،  شدددودمیمحدافظدت  

که ناظر بر امنیت مادی و روانی  "احساس ایمنی  "یا  "احساس آزادی از ترس  "کلی امنیت، بر روی 

بعضدی از معیارهای شدهرسدازی در تأمین امنیت یک فضدا (.  46ص،    1379د دارند )ماندل،اسدت، تأکی

های  اختصداص به جنسدیت و سدن و غیره ندارند و برای کل جامعه کاربرد خواهند داشدت نظیر مالك

طراحی یک فضدای امن شدهری )روشدنایی مناسدب، حس دیده شددن و شدنیده شددن و مراقبت عمومی،  

 د کافی و خوانایی محیط و نگهداری و جلوگیری از تخریب و ...(.دسترسی به کمک و دی

 احساس امنیت 

کننده و بخش، قانعگیری روانی مثبت )رضدایتاحسداس امنیت عبارت اسدت از نوعی ذهنیت و جهت  

آرام بخش( شددهروندان نسددبت به عدم تأثیرگذاری حضددور و بروز رویدادها و وقایع ضددد امنیتی در 

های امنیت اجتماعی، ثبات سدیاسدی، انسدجام هویتی یکپارچگی، امنیت  آتی، در حوزهشدرایط فعلی و 

اجتماعی اسدت که دارای   -شدناختی(. احسداس امنیت پدیدة روان47:   1382پور،  سدرزمینی )رجبی

شدناسدی احسداس امنیت، سدازه چند بعدی اسدت و در ارتباط با  ابعاد گوناگونی اسدت. به لحاظ روش

ای متفاوت ظهور یافته و به اشدکال مختلف نیز قابل سدنجش  افراد مختلف به گونهشدرایط اجتماعی و  

های کیفیت  مفهوم احسدداس امنیت یکی از شدداخصدده  (.56:1378گیری اسددت )مؤذن جامی،  و اندازه

روند  ترین پیامدهای مختلف امنیت به شدمار میهای اجتماعی از مهمزندگی در شدهرها اسدت و آسدیب

احسداس امنیت، تنها احسداس اعتماد به خود در توانایی شدخصدی برای   (.22:1384)عظیمی هاشدمی،  
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مقابله با تهدیدات نیست. احساس امنیت و آسایش خاطر، اشاره به شرایطی دارد که سیستم حفاظتی 

های پیشدگیری از آن  جامعه در مقابل جرایم و رفتارهای آنومیک از شدرایط مؤثر و کارآمدی در زمینه

 در  امنیت احسدداس  فردی سددطح در  (.Sherman, 1988:93ر با آن برخوردار اسددت )و برخورد مؤث

  چه  هر و  گرددبرمی  جامعه آن در  جرم وجود  یاعدم میزان  از شدهروندان  روانی  احسداس به  جامعه یک

  از منبعث  صدرفاً  ناامنی احسداس این  ولی. اسدت ترپایین امنیت احسداس  اسدت  باالتر جرم  فراوانی  میزان

امنیت در یک جامعه نخواهد بود. ممکن اسددت در یک جامعه امنیت وجود داشددته اسددت   وجود  عدم

 (.93:  1382اند و بالعکس )کالهچیان،  لیکن شهروندان در آن احساس امنیت نداشته

 احساس موضوع به مختلف زوایای از...و زیمل پارك،  ورث، گیدنز، ازجمله مختلفی پردازان  نظریه

 پرداخته امنیت  افزایش در شهری فضاهای نقش به پردازان  نظریه از گروهی.  اندپرداخته  شهر در  امنیت

 شناسیجرم  و محیطی طراحی ازطریق جرم وقوع از پیشگیری  و دفاع قابل فضاهای نظریه باب این در و

 و جرم وقوع از توانمی که است اساس این بر نظریه این پایه و اصول  .است شده مطرح محیطی

 ترتیب این به و  داد کاهش یا و افزایش را آن میزان یا و نمود پیشگیری شهری محیط در بزهکاری

 (.1392بخشید)ذبیحی و همکاران،  ارتقاء را شهروندان امنیت میزان

  شهری فضاهای  در انسان مداری و امنیت ایجاد رویکرد با پردازان نظریه

 جزء میتوان را بود گدس پاتریک ایده های بسط دهنده  واقع در خود گفته به که را مامفورد لوییس

 مقیاس انسانی و  حس مکان امنیت، ایجاد بر بیستم قرن اول نیمه در که دانست نظریه پردازانی اولین

 دفاع و فرهنگ تبلور مکان به عنوان شهر از فرهنگ شهرها  کتاب در نمود. او توجه فضاهای شهری در

 حرکت اولویت و شهری فضای در هاکاربری اختالط و تنوع به و برده نام اتومبیل مقابل در انسان از

 انجمن پیشین رئیس و معمار تیبالدز، کرده است. فرانسیس اشاره محیط شهری  در سواره بر پیاده

 مباحث به پرداخن ضمن شهروندگرا شهرسازی خود ارزشمند کتاب در انگلیس شهرسازان سلطنتی

 توجه و شهرها در همگانی عرصه های ارتقای هنرمندانه، بسیار هایاسکیس  از استفاده با و گوناگون

 از  درس آموزی تیبالدز، باور قراردادهاست. به تأکید مورد را شهری محیط های در انسانی مقیاس به

 و وضوح ایجاد همگان،  برای دسترسی قابلیت پیاده،  عابران آزادی فعالیتها، و  کاربریها ادغام گذشته،

 هستند معیارهایی و اصول دیگر (، از1383،9ها)تیبالدز،  روش ترکیب و کنترل ماندگار، هایمحیط

 و زلینکا داد. ال افزایش را معاصر شهرهای عمومی قلمروهای کیفیت میتوان آنها کارگیری به با که

 اجتماعات ایجاد:ایمن   منظر کتاب در و سوم هزاره استانه در که هستند ایده پردازانی دیگر برنان دین
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 و برنامه ریزی عنوان به را ایمن منظرسازی طراحی، و برنامه ریزی طریق از ترزیست قابل ترایمن 

 کنندمی تعریف جرم  از ترس و جرم کاهش و ایمنی ادراکات ارتقاء جهت در عمومی فضاهای طراحی

(IPTA,2004,2  .) 

 احساس امنیت و حضور در فضاهای شهری هایی مربوط به رابطة بین نظریه 

های های تحلیلی از نظریات متعدد، گویای ارتباط احسداس امنیت در فضدای شدهری با مؤلفهبرداشدت

ی مکانی در احسدداس هاویژگیمکانی هسددتند. هر چند تمامی این نظریات به طور مسددتقیم به تأثیر  

( را کده بده گفتدة خود در واقع 1938لوییس مدامفورد )  کنندد.امنیدت در فضدددای شدددهری اشددداره نمی

توان جزو اولین نظریه پردازانی دانسدت که در نیمة اول های پاتریک گدس اسدت، میدهندة ایدهبسدط

قرن بیسدتم بر ایجاد امنیت، حس مکان و مقیاس انسدانی در فضدای شدهری مورد توجه قرار داد. وی 

  نام   اتومبیل  مقابل در  انسدان از  دفاع و  فرهنگ  تبلور  مکان  عنوان به فرهنگ شدهرها از شدهر در کتاب

 محیط در  سدددواره  بر  پیاده حرکت اولویت و شدددهری  فضدددای در  هاکاربری اختالط  و  تنوع   به و  برده

 .است  کرده اشاره شهری

  CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design)نظریه 

های جفری و جین جاکوبز مطرح میالدی( آمریکا که تحت تأثیر اندیشدده  1960این نظریه در )دهة  

توان با طراحی مناسدب و کاربری مؤثر از محیط بر بهبود کیفیت شدد، بر این ادعا اسدتوار اسدت که می

ای طراحی شدود که محیط زندگی ناشدی از ترس از جرم غلبه نمود. به عبارت دیگر اگر محیط به گونه

د نظارت افراد شدده، تعلق سداکنان را به قلمرو خود باال برده و تصدویر مثبت از فضدا  بتواند موجب بهبو

پرداز بزرگ شهری، در تبیین امنیت شهری به تعامل فضای  ( نظریه1961جیکوبز )  .نمدایددمیایجداد  

سازند توجه نموده و بر فعال بودن فضا به عنوان عاملی  فیزیکی و فرآیندهای اجتماعی که محیط را می

های فعال از سطح خیابان کندد. وی ایجاد حرکت، استفادهدر ایجاد یک محیط امن و موفق تأکید می

هایی برای ساختن یک ها را به عنوان مؤلفههای طبیعی از این فعالیتهای خیابانی و مراقبتو فعالیت

  (.  51:1388کند )بمانیان و همکاران، محیط خوب شهری قلمداد می

 قابل دفاع نظریه فضای 
 در را فیزیکی محیط  در  تغییر  بددرمبنددای  محیطددی طراحی  وسیلة  به  جرم از پیشگیری  نظریة  نیومن 

 اصلی رویکرد  محیطی، طراحی  از  اسددتفاده بددا  مجرماندده رفتارهددای  کدداهش. نمود مطرح 1960  سال

به وسیلة طراحی، با عملکددددرد پلددددیس هماهنددددگ   ایمن محیط  ایجاد  عبارتی به. است نظریه این
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های شددود. در ایددن رویکددرد سیددستمی، سلددسله مراتبی از فددضاهای به هم پیوسته و کوچهمددی

بندد. به ایددددددن ترتیب، در عین حال که شود که راه فرار را بر مجرمان میبنبست به کار گرفته می

از تمایل غریدسترسی عمومی را ممکن می کداهدد و بده نوعی مدانندد  ها به حضور در فضا میبهکند، 

نیومن برخی از عقاید جیکوبز را توسدعه داده و بر   (.16:1385)مدیری،    کندمیای بسدته عمل محدوده

،  مردم و طراحی در شدهر پر خشدونت  ها تأکید کرده اسدت. وی در کتابنظارت فعاالنه و تعریف عرصده

. ایدة فضاهای قابل دفاع، زمانی مطرح شد که جرم و جنایت، دکنمینظریة فضای قابل دفاع را مطرح  

به دلیل شددرایط اقتصددادی و اجتماعی به مسددأله وخیمی تبدیل شددده اسددت و گمان بر این اسددت تا  

 (.276:1388توان کرد )پاکزاد،  شرایط تغییر نکند، برای از میان بردن جنایت، کاری نمی

 نظریه پنجرة شکسته 

مطرح شدد، به این نتیجه دسدت یافت که زوال   1982یلسدون و کلینگ در سدال  این نظریه که توسدط و

بر رفتدار افراد تدأثیرگدذار اسدددت. صددداحبدان این نظریده معتقددندد    توانددمیمحلده و عددم نگهدداری از آن 

هدا، نمدای بیرونی  توجهی و خرابی نظیر تلنبدار شددددن زبدالدههدایی از بیهدا نشددداندههدایی کده در آنمحلده

های شدکسدته وجود دارد به بیان دیگر امکان دسدترسدی مجرم مهیاسدت ها و پنجرهناموزون سداختمان

 پذیری بیشتری دارند.آن محله احساس آسیب  حاکی از آن است که ساکنان

( بر افزایش امنیت از طریق افزایش تحرك و جنبش در فضددداهای شدددهری تأکید دارد. 1988هیلر )

هایی که برای جنبش و حرکت، ظرفیدت کمتری دارند، مسدددتعدد وقوع جرم هسدددتندد.  بندابراین، مکدان

الگوهای حرکتی توسددط فضدداهای   تر شدددن فضددا، افزایش حضددور مردم و ایجادهمچنین، با بزرگ

خصدوصدی شدده با مردمی که در آن حضدور دارند، امنیت اسدتفاده کنندگان از فضدا افزایش خواهد یافت  

(Brenda    &et al.‚1997:276 هیلر از رویکرد دفاعی فوق، انتقاد .)به دلیل این که مانع  کندمی ،

آمیز، محدودیت دسدترسدی  چه خصدمآمیز و ها چه صدلحو برای غریبه  شدودمیحرکت طبیعی مردم  

.هیلر معتقد اسدت حضدور مردم چه غریبه و چه آشدنا احسداس ایمنی را در فضدای عمومی  شدودمیقائل  

توان فضا را به صورت طبیعی مورد نظارت قرار داد. لذا ای است که به کمک آن میارتقا داده و وسیله

تبع آن احسداس امنیت را افزایش  وی به دنبال خصدوصدیات شدکلی فضدا اسدت که حضدور مردم و به

 (.Hiller, 1996:47دهد )می

گردد که به طور کلی، از تحلیل نظریات متعدد در رابطه با موضدوع مورد بحث این نتیجه حاصدل می

های کالبدی محیط نقش بسددزایی در ارتقای احسدداس امنیت دارند. احسدداس امنیت خود مشددخصدده
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چه در نظریة جیکوبز  ها اسدت. با توجه به آندیالکتیک با آن تابعی از این شداخص اسدت و دارای رابطه

توان این فرضددیه را مطرح نمود که بین تنوع کاربری در فضدداهای شددهری و احسدداس  بیان شددد، می

توان تعریف کرد که ای منتج از نظریة هیلر میامنیت شددهروندان رابطه وجود دارد. همچنین فرضددیه

 ری و احساس امنیت شهروندان رابطه وجود دارد.بین میزان ترددها در فضاهای شه
 

 مؤلفه های فضای امن 

ای برخوردار اسدت که های عینی و کالبدی متعدد و گسدتردهو مولفه  هاویژگیفضدای شدهری امن از  

ها یک فضددای شددهر امن مسددتلزم تعامالت  بعضدداً دارای تأثیرات متقابل نیز هسددتند. اما عالوه بر این

. بلکه شدودمیاجتماعی نیز هسدت. چنان که آرامش و امنیت شدهرها صدرفاً به وسدیله پلیس تأمین ن

ها و رعایت ای پیچیده و تقریباً ناخودآگاهی از نظارتبه وسددیله ایجاد شددبکهآرامش و امنیت عمدتاً  

گردد  و بده وسدددیلده خود مردم اجرا می  شدددودمیداوطلبدانده هنجدارهدا در میدان خود مردم حفظ  

 .استزیر  امن بودن فضا خود دارای دو مولفه  .(113 -112، صص1387)صالحی،

 ایمنی 

وامل محیطی اسدت که در صدورت عدم تأمین شدرایط مطلوب وقوع مولفه، اشداره به موارد و ع این در    

حوادث اجتناب ناپذیر اسدت و خطرات به صدورت بالقوه و بالفعل جان و مال حاضدران، عابران و ناظران  

 (Kelly et al, 2009: 2) را تهدید خواهد نمود

 امنیت 

ها دارد که در صددورت عدم تأمین شددرایط  ولفه نیز اشدداره به جرایم علیه اشددخاص و اموال آناین م  

گیری کننده، اموال و جان حاضددران، عابران و ناظران را به صددورت بالقوه و بالفعل تهدید خواهد پیش

ه و شدرایطی ک  شدودمیالذکر نمود. یک فضدای شدهری امن در معنای کامل آن شدامل هر دو مولفه فوق 

 توانیم به عنوان فضددای شددهری امن توصددیف کنیماز فصددل مشددترك این دو به وجود آید را می

(Rothrock, 2010: 9). 
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 ی امنیت شهری هاشاخص

 ی اجتماعی قرار زیر است.هاشاخصعمده ترین و مهم ترین 

 شاخص کالبدی 

است که شامل متغیرهای؛ کاربری   اصلی امنیت شهری یهاشاخصشاخص کالبدی به عنوان یکی از    

  .باشدمیها و حیات شبانه، میزان آشنایی به فضا، کیفیت معابر، مراقبت های طبیعی و مصنوعی؛  

 اجتماعی  - شاخص اقتصادی

ی مهم امنیت شدهری اسدت که با در نظر گرفتن متغیرهای اقتصدادی )شدامل هاشداخصیکی دیگر از  

افزایش قیمت زمین، افزایش خانه های مسدکونی، افزایش اجاره و ایجاد شدغل( و متغیرهای اجتماعی 

)شدددامدل تقویدت روابط اجتمداعی، عملکرد نیروهدای امنیتی و تجمع مجرمین و جندایدت کداران( مورد 

  .گیردمیبررسی قرار 

 خص زیست محیطیشا

دهدد. بده ویژه این کده در ایجداد شددداخص زیسدددت محیطی نیز امنیدت شدددهری را تحدت تدأثیر قرار می

متغیرهای آلودگی هوا، آلودگی صدوتی و آشدفتگی و حس ترس در فضدای شدهری تأثیرگذار هسدتند.  

  ی این موضوع مورد توجه قرار داد.هاشاخصحجم زباله را میتوان به عنوان زیر
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 لخالصه فص

در فصل حاضر به منظور فراهم آوردن پشتوانه نظری پژوهش به تشریح مفاهیم و تعاریف پایه، رویکردها  

تأثیرگذار    هایمؤلفه و  اجتماعی، امنیت شهری،  توسعه    مشارکت شهری،  نظری در زمینه  هایدیدگاهو  

برای انجام هدف اصلی این فصل، ارائه رویکرد و تدوین چارچوب نظری    . پرداخته شده است  هاآنبر  

الذکر  جدید در زمینه مفاهیم فوق   هایاندیشه. در این راستا تالش شده است تا با  این تحقیق بوده است

محافل علمی دنیا آشنا گردیده و از آنها برای پیش برد اهداف تحقیق استفاده گردیده است. شهر در  

گفت که بدون شک   توانیبا رجوع به تجربیات موجود ماز سوی دیگر  کافی مبذول شود.توجه  هرات

  توان مین  انجام هر گونه مطالعه و بررسی بدون داشتن دیدی یکپارچه و کل نگر و آگاهی از اطالعات

   .به دیدی جامع نسبت به منطقه مورد مطالعه دست یافت

 

پیرا یافته ها صورت گرفته  اساس  بر  اصلی تحقیق یعنی مشارکت،  نهایتا  متغیرهای  از  مون هر یک 

 امنیت و توسعه شهری می توان موارد زیر را مورد توجه قرار داد. 
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پارامترهای مختلفی چون فقر، رشد جمعیت،    در ارتباط با وضعیت مشارمت شهروندان توحه به

بیکاری، ضعف مدیریتی و مانند آن می تواند بر میزان مشارکت مردم در امور مختلف تاثیرگذار باشد. 

اشاره داشت در سالهای اخیر  جمعیت شهرنشین افغانستان    %5در همین ارتباط می توان به رشد باالی  

تشکیل میدهند. این رشد جمعیت، اجرایی کردن طرح های که بخش عمده ای از آنها را افراد فقیر  

ل  د هزینه هایی را به بدنه شهر تحمیشهری را با مشکلی جدی مواجه خواهد ساخت و از طرفی می توان

نماید. بنابراین جذب مشارکت شهروندان می توان بخشی از هزینه هایی که به شهر تحمیل می گردد  

 (. Hidayat et al., 2015ر رسیدن به اهداف خود کمک نماید )را کاهش داده و مدیران شهری را د

 

شهروندان در بسیاری از   پتانسیلکه در بسیاری از شهرهای افعانستان توجه به    این در حالی است

امور مورد بی توجهی قرار می گیرد. در همین ارتباط می توان به عملکرد ضعیف مدیران شهری هرات  

عدم کسب رضایت شهروندان در ارائه خدمات مناسب به شهروندان    در جذب مشارکت شهروندان و

(. این در حالی است که شهر هرات با رویکرد قوی فرهنگی که  Ghouse, 2020خود اشاره داشت )

دارد به شدت نیازمند جذب مشارکت حداکثری شهروندان خود می باشد. بنابراین ضرورت توجه به 

ارهای عملیاتی جهت ارتقای وضعیت مشارکت شهروندان در امور  مطالعات علمی و دقیق و ارائه راهک

زیر، بخشی    مشارکتی  شهری یک امر مهم می باشد. بنابراین در این پژوهش با توجه به شاخص های

شهروندان جمع آوری و تنظیم    عمومیاز داده های الزم با استفاده از پرسشنامه پیرامون مشارکت  

   گردیده است. 
 

 

موثر بر مشارکت عمومی شهروندان شاخص های   

  شاخص ها 
 ی شهر   یشهروندان نسبت به مشارکت با نهادها   یسطح آگاه .1

 یآموزش  یفرهنگ  یدر برنامه ها   مشارکت .2

 محالت  یها  تیمشارکت در فعال  زانیم .3

 نسبت به محله  یر یپذ  تیمسئول  سطح .4

 ی جهت مشارکت شهروندان در امور شهر   یشهر  نیمسئول  یآموزش  عملکرد .5

 ی اعتماد به نفس افراد در امور محل  زانی م  شینفش مشارکت بر افزا  یبررس .6

   افراد  یر یپذ  تیبر شخص  یجمع   یمشارکتها   یرگذار یتاث  یبررس .7
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جه به ابعاد امنیتی در کشور افغانستان و به تبع آن شهر هرات می تواند نقش  در کنار این مساله تو

قابل توجهی در وضعیت آینده این مکانها داشته باشد. در این ارتباط، به دلیل نبود امنیت الزم در  

کشور افغانستان گروه های مختلفی وجود دارند که بر وضعیت امنیت در این کشور تاثیرگذار می باشند  

 (.  2از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره داشت )جدول که 

 

( گروه های موثر بر امنیت در افغانستان 2جدول )  
 

   منبع 

UNAMA (2017) 

Afghanistan 

Protection of 

Civilians in Armed 

Conflict Annual 

Report 2016, 

February 2017 (url), 

p. 105 

 

Afghan Border Police (ABP), 

Afghan Local Police 

(ALP), Afghan National Army 

(ANA), Afghan National Civil Order 

Police (ANCOP), Afghan 

National Police (ANP), Afghan 

Special Forces and the National 

Directorate of Security (NDS) 

امنیت  نیروهای 

 ملی افغانستان

Afghan 

National 

Security 

Forces 

(ANSF) 

UNAMA, 

Afghanistan 

Protection of 

Civilians in Armed 

Conflict Annual 

Report 2016, 

February 2017 (url), 

pp. 109 -11 0. 

 

 - The Pro-Government Forces (PGF)  

 - consist of: the Afghan National 

Security Forces (ANSF);  

 - ProGovernment Militias (PGM) 

 -  the International Military Forces 

(IMF) ( 

83.)  

های   گروه 

 طرفدار دولت 

Pro-

Government 

Forces (PGF) 

 

UNAMA, 

Afghanistan 

Protection of 

Civilians in Armed 

Conflict Midyear 

Report 2017, July 

2017 )url), p. 66. 

 

Taliban, Haqqani Network, Islamic 

Movement of Uzbekistan, Islamic 

Jihad Union, Lashkari Tayyiba, 

Jaysh Muhammed, groups 

identifying themselves as “Daesh” 

and so on. 

گروه های مخالف  

 دولت 

 

UNAMA, 

Afghanistan 

Protection of 

Civilians in Armed 

Conflict Midyear 

include all foreign groups like 

NATO, US forces and so on 

بین  های  گروه 

 المللی
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Report 2017, July 

2017 )url), p. 69 

 

Diplomat (The), 

What Gulbuddin 

Hekmatya’s Return 

Means for 

Afghanistan, 3 May 

1971 

Hezb-e Islami/Gulbuddin Hekmatyar  

ولت توافق نامه امضا کرده است  این حزب با د

خود را تحویل نداده است و همچنان   اما سالحهای 

در حال فعالیت در حوزه ها امنیتی در افغانستان 

 می باشد.

 سایر گروه ها 

Other forces 

Source: EASO,2017 
 

متعدد جنگ طلب و معارض وضعیت آشفته ای از نظر امنیتی برای افغانستان به  وجود گروه های 

به عنوان ناامن   2019دنبال داشته است به گونه ای که بر اساس گزارشات موجود این کشور در سال 

 .(worldpopulationreview.com, 2019( ترین کشور دنیا شناسایی شده است

این ناامنی را می توان در نقاط مختلف این کشور از جمله در ایالت هرات نیز مشاهده کرد که توسط 

 former mujahideein fighters, local power elites, rebelگروه هایی چون، طالبان،  

groups and criminals    و مانند آن شکل می گیرد. در این ایالت ناامنت ترین منطقهShindand 

کیلومتری از شهر هرات واقع شده است و امن ترین منطقه استان، خود   130باشد که در فاصله  می  

(. در این بین توجه به رویکردهای مشارکتی و جذب حداکثری EASO,2017شهر هرات می باشد)

  مشارکت شهروندان تا حد زیادی می تواند در باالبردن امنیت در این شهر تاثیرگذار باشد. این در حالی

است که در این ارتباط مطالعات اندکی وجود دارند که به طور دقیق به این مساله پرداخته باشند. با 

( که در قالب پرسشنامه تهیه و توزیع 3این وجود در این تحقیق با استفاده از شاخص های زیر  )جدول  

یتی استخراج گردد تا  گردیده است، بخشی از ابعاد امنیتی موثر بر مشارکت شهروندان با نهادهای امن

 از این طریق بخشی از قابلت و توانمندی شهروندان در امور امنیتی مورد توجه قرار گیرد. 
 

 شاخص های موثر بر امنیت شهری هرات 

 شاخص ها  ردیف

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

   یتیامن یمشارکت با نهادها رامونیشهروندان پ  ی سطح آگاه

 یتیامن یشهروندان جهت مشارکت با نهادها لیتما  زانیم

   یتیامن یشهروندان نسبت به مشارکت با نهادها تیذهن

 ی تیامن یمشارکت شهروندان با نهادها ی نوع و چگونگ یبررس

 در جذب مشارکت شهروندان  یتیامن ینهادها عملکرد

 مشارکت با آنها   یو سخت یتیامن ینهادها تعداد
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 30توجه به ابعاد مشورتی در بسیاری از شهرهای افغانستان رو به توسعه می باشد. به گونه ای که در 

مرکز استان هیئت های مشورتی شهرداری جهت باالبردن شفافیت و پاسخگویی شکل گرفته است. در 

 ,Herat)یعنی هرات، کابل، مزارشریف، قندهار و جالل آباد    شهر مهم افغانستان  پنجکنار آن؛ در  

Mazar-i-Sharif, Kandahar and Jalalabad)     ( شورای منتخب توسعه جامعهelected 

Community Development Councils (CDCs))  ( و مجامع گزارGozar Assemblies  )

جهت مشارکت پیرامون برنامه ریزی محلی و مدیریت خدامات و تسهیالت عمومی فعالیتهایی را شروع  

(. با این وجود به دلیل مشکالت عدیده ای چون سیستم مدیریتی نامناسب،  ACRH, 2015کرده اند)

بیکاری، آلودگی محیطی، کمبود خدمات عمومی، ضغف زیرساختهای اساسی که در شهری چون هرات 

وجود دارد، حداقل فعالیتهایی هم که انجام می گیرد چندان چشمگیر نبوده و توجه افراد را به خود  

 کند.  جلب نمی 

در واقع علی رغم وجود برخی اقدامات صورت گرفته در این شهر، همچنان رویکردهای مشارمتی  

(. این در حالی است که  Kabiri, 2020در توسعه شهر کم رنگ و بیشتر رویکردی اداری می باشد) 

ضرورت  نهادیه سازی این مساله و دخیل کردن مردم در امور شهر نیازمند اقدامات جدی تری است و  

توجه مدیران شهری به جذب مشارکت مردمی نیازمند مطالعات دقیق تری می باشد. ینابراین در این 

پژوهش با توجه به این مهم برخی شاخص های مهم و کلیدی  جهت ارتقای توسعه اجتماعی شهروندان  

 ده شده است. و تاثیر آن بر مشارکت شهروندان استخراج و در قالب سواالتی در بطن پرسشنامه گنجان

 

ی مورد توجه در پرسشنامه موثر در  توسعه شهر   یمشارکت  یشاخص ها  

 شاخص ها  ردیف

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

 ی شهر نیارتباط با مسئول یشهروندان در برقرار  یراحت

 ی مشارکت در امور شهر تینسبت به اهم یرسان  یدر آگاه یشهردار عملکرد

 ی شهروندان در مشارکت جهت پرداخت عوارض شهر  لیتما زانیم

 ی شهروندان نسبت به مشارکت با شهردار تیذهن یبررس

 آنها به مشارکت با آن لیو تما یشهروندان نسبتب به عملکرد شهردار تیذهن یبررس

 ی جهت ارائه مشکالت محله به مسوالن شهر مشارکت

 ی از مشکالت شهر یدر حل بخش مشارکت
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 سومفصل 

 منطقه مورد مطالعه 

 مقدمه 

شناخت نقش و جایگاه شهرها و موقعیتی که در سطح ملی و بین المللی دارند نقش مهم و برجسته 

فضای داشت.  خواهد  آن  آینده  و  حال  زمان  در  شهر  یک  جایگاه  نمودن  مشخص  در   شهری ای 

 تعاریف روی این از و اندگرفته خود به مختلف هایدوره در متفاوتی کارکردی و کالبدی یهاویژگی

 مختلف ابعاد استخراج برای هادیدگاه و تعاریف این نگاهی به .استآمده عمل به آنها از نیز گوناگونی

 و کالبد .است شهری فضاهای )عملکرد ( و ماهیت )کالبد ( فرم عامل دو از نشان شهری فضای یک

 دوره این است. در یکدیگر از متفاوت هجدهمقرن   اواخر در اما است، یکی باستان دوره در فعالیت

 تا بیستم قرن اواسط از و است؛ بشری و احساسات عواطف ها، اندیشه  کانون شهری فضاهای و شهر

قرار     شهری فضای مفهوم کنون بررسی  رویکردهای جدیدتری مورد   به . فضای شهریگیردمیبا 

 آن و مانند تجاری اداری، اجتماعی، فرهنگی، مختلف بناهای ها،فعالیت از که شودمی اطالق  ترکیبی

 هایارزش  با بالطبع و زیبایی و نظم واجد و هماهنگ آراسته، صورتی به شهری  اجزای و عناصر و

شهری  فضای به عبارتی هست. محصورکننده هایبدن دارای فیزیکی نظر از و گرددمی تشکیل بصری

 شهری . فضای است شهری هایفعالیت تجلیگاه عرصه عمومی، به عنوان که است شهر یک از جزئی

 اقتصادی اجتماعی، شرایط با که است شهر زنده ارگانیسم از بخشی و  بوده ارتباطی یی هاویژگی دارای

 سایر و ساختمانها میان در بجزءحفرهای صورت این غیر در و است مرتبط حال تغییر، در فنی و

(. بنابراین شناخت ابعاد مختلف موجود 5،1395بود)ارزانی بیرگانی و همکاران، نخواهد  شهری اجزای

در فضای شهر زمینه شناختی جامع تر از شهر را فراهم خواهد آورد و برنامه ریزی و مدیریت آن را  

 آسان تر خواهد نمود.

ر و جالل آباد  در این بین افغانستان دارای پنج منطقه عمده شهری کابل، مزار شریف، هرات، کندها

(. مستقل کردن منطقه شهری هرات به عنوان یکی از  3،  2015)آینده شهرهای افغانستان،  باشدمی

کشور   اجتماعی  و  سیاسی  ساختاری  را  شهر  این  جایگاه  و  نقش  خوبی  به  افغانستان  مهم  مناطق 

ت هرات ابعاد  افغانستان نشان میدهد. بنابراین در ادامه به منظور شناختی جامع تر نسبت به وضعی

 مختلف این شهر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.   
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 موقعیت جغرافیایی شهر هرات 

مرزاسالم قلعه( و کشور ( شهر هرات در غرب افغانستان و هم مرز با کشور جمهوری اسالمی ایران  

)پالن    باشد میبادغیس، غور و فراه    های والیت. این شهر هم مرز با  باشدمیمرزتورغندی(  ( ترکمنستان

کیلوتر مربع مساحت دارد   120برابر با    هرات  (. شهر1390انکشاف ظرفیت، ریاست شاروالی هرات،  

. این شودمی( و به عنوان سومین شهر بزرگ افغانستان شناخته  2015وضعیت شهرهای افغانستان،  )

به گونه    شودمیدر حالی است که این شهر از نظر جمعیت دومین شهر پرجمعیت افغانستان شاخته  

براساس احصائیه دقیق  . بوده  استهزار نفر   700در حدود   1396ای که جمعیت این شهر در سال  

پرنفوس نفوس،  احوال  ثبت  و هفتم  مدیریت  پنجم  نواحی دوم،  از  اند  عبارت  این شهر  نواحی  ترین 

بشر دفتر ملل متحد،  است  اسکان   از   ربیشت  و  هست  قدیمی  شهر  یک  هرات  (. شهر2018)سازمان 

  این   به  زیادی   های   قومیت  حاضر  حال  در  که   است  حالی   در   این   باشدمی  برخوردار  سنتی  ساختاری

  تحت   را  شهر  این  در  امنیت  سطح  تواندمی  امر  این  که  اند  یافته  استقرار  آن  در  و  کرده  مهاجرت  شهر

  اختالط   هرات  اصلی   خیابانهای  از  برخی   در.  بزند   دامن   بیشتر  شهر  شدن  تر   ناامن   به   و   دهد   قرار  تاثیر

 . شودمی امنیت ایجاد باعث ها کشور از بسیاری در موضوع این و  شودمی  دیده بسیار ها  کاربری

افغانستان   نزدیکترین شهر باشدمیاین شهر که دارای قدمتی تاریخی و هویتی مشخص در کشور   ،

 365ول مرز مشترك ایران و والیت هرات حدود  ط  . باشدمیمهم این کشور به جمهوری اسالمی ایران  

و    باشدمیکیلومتر است و در این بین شهر هرات به عنوان مرکز این ایالت از جایگاه مهمی برخوردار  

چرا که این شهر دروازه ورود   به عنوان دروازه ی فرهنگی بین دو کشور نقش آفرین باشد.  تواند می

شهر استراتژیک  به عنوان یک    تواندمیو از این نظر    رودایران به افغانستان و آسیای مرکزی به شمار می

 (.121:  1389)نجفی،  .  به ایفای نقش بپردازد
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 جغرافیایی شهر هرات در کشور افغانستان   موقعیت(  3-1)  نقشه

 

 قوم و به صحرای قره   شودمیهای مرکزی افغانستان جاری  این شهر در دره رودخانه هریرود که از کوه  

ای با آب و هوای اقلیمی نسبتا خشک شناخته واقع شده است. هرات منطقه ریزید، در ترکمنستان می

هرات از عوارض .  باشدمیهای سرد برخوردار  که از تابستانی کم آب و تقریبا خشک و زمستان  شودمی

به نحوی که هر جه از سمت جنوب به سمت شمال حرکت کنیم    باشدمیتوپوگرافیکی وسیع برخوردار  

. این تنوع توپوگرافیکی اقلیم متفاوت با  تنوع زیستی باالیی را برای هرات به  شودمیبر ارتقاع افزوده  

را نیز تحت تاثیر قرار داده و باعث  دنبال داشته است. این مساله حتی نوع کاربری اراضی پیرامون شهر  

گردیده که کشاورزی به عنوان الگوی غالب کاربری اراضی در نواحی پیرامونی شهر شناخته شود )طرح  

 (.  19،2013جامع هرات، 
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 توپوگرافی 

)حدود   هرات  والیت  مساحت  سوم  یک  از  بیش  توپوگرافی  لحاظ  نیمه  درصد(    9به  یا  کوهستانی 

هد  های پست و هموار تشکیل میدرصد( را زمین  53کوهستانی است و بیش از یک دوم مساحت آن )

 رود مختار، عبداهلل سید ، سفر  تخت ، کالغ کمر های کوه با شهر  این  شمال که قسمت بدین ترتیب

 قریه اراضی با غرب در انجیل، ولسوالی کاراباد با قسمت جنوبی در شیدائی، و شریف گازرگاه ، قارون

 قریه با شرق  در سمت و انجیل ولسوالی پوران ، آباده قریه دار، زری چهار قوای ، سلیمان اسحاق  های

)پالن انکشاف ظرفیت شاروالی    .باشدمی  مرز هم شیدائی و کهدستان دراز، قبول ، آباد عظیم های

 (. 6،1390هرات، 

وضعیت ارتفاعات پیرامونی این شهر به نحوی است که ارتفاعات شمالی که در پنج کیلومتری این شهر 

واقع   1650واقع گردیده حدود   این شهر  از  بیست کیلومتری  فاصله  ارتفاعات جنوبی که در  و  متر 

 متر ارتفاع دارند.   1500گردیده حدودا 

 درصد انواع توپوگرافی در والیت هرات:  5جدول  

 (122:  1389ماخذ: )نجفی و همکاران،  
 

ای، منطقه خشک جلگه  ی جغرافیاییموقعیت عمدهاین والیت شامل سه  توان گفت  به طور کلی می

ی  کوهی به نام فیروز کوه که موازی با هریرود در این والیت تا درهییالقی و کوهستانی است. رشته  

ا،  ههای پراکنده مرغزارها و مراتع مملو از علف در دامنهذوالفقار پیش رفته است به دلیل داشتن جنگل

یت هرات بخشیده است. رشته کوه کوچکی نیز از جنوب هریرود تا زیبایی خاصی به جغرافیایی وال

توان سفیدکوه و سیاه کوه را نام برد که  های هرات میکوه غرب ایران امتداد یافته است. از دیگر رشته 

بنا بر وضع های متعدد در این والیت گردیده است.  گیری درهلکها موجب شهای فرعی این کوهشاخه 

فی شهر هرات داری آب و هوای معتدل و تا حدی شبیه به آب و هوای نیمه صحرایی وضعیت توپوگرا

بارندگی ساالنه  درجه متجاوز نیست.  20روز در آن از است به صورتی که اختالف درجه حرارت شبانه

 مجموع گزارش نشده  نیمه هموار  نیمه کوهستانی  کوهستانی هموار  واع توپوگرافی ان

 100 1 6.6 13.6 25.4 53.3 مساحت )درصد( 
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رسد. باد معروف  متر میمیلی  220در این والیت محدود به بهار و زمستان و متوسط این بارندگی به  

میزان   15جوزا )خرداد( هر سال شروع شده و تا    15وقفه، از  وزه در فصول گرما که به صورت بیر  120

های  م »آسیابای به ناگیری پدیدهیابد موجب جلوگیری از گرمای شدید و عامل شکلادامه می  )مهر(

هریرود   است.  شده  والیت  این  در  سرچشمه  بادی«  بابا  کوه  غربی  انتهای  از  که   یرد گمیخروشان 

 شودمیرود »کشک« که از شعبات رود مرغاب محسوب  سازد و  های صحرایی هرات را شاداب میمیدان

پیوندد، های شمالی سفیدکوه والیت هرات سرچشمه گرفته در ترکمنستان به رود مرغاب میاز دامنه 

جام به هامون سران  گیردمیهای جنوبی سفید کوه سرچشمه  رود که از دامنه  ادرسکن و فراهو رودهای  

 (.780-789،  1391)عظیمی، ریزدصابری می

 راه های ارتباطی 

های . طبق طبقه بندی بزرگراهشودمیکیلومتر راه را شامل    123000سیستم جاده ملی افغانستان  

بزرگراه  4884ملی،   راه  3242ای  های منطقهکیلومتر،  ایالتی  کیلومتر،  راه  9656های  های کیلومتر، 

راه  101000روستایی   و  شهری  کیلومتر  از باشدمیکیلومتر    3750های  دقیقی  آمار  بین  این  در   .

اله تا حدی تحلیل های مربوط به این مساله را ای شهر هرات موجود نبوده و این مس وضعیت جاده  

سیستم جاده ای بخاطر حوادث کشور به سختی غیر عملی    2001نحت تاثیر قرار داده است. تا سال  

ای شهری نیز بود در اواخر قرن، ساختار شهری هرات توسعه و تغییر پیدا کرد و همچنین سیتم جاده

های  از مهمترین عوامل تأثیرگذار در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی در هر منطقه راهرشد داشته است.  

مختلف این ( که دامنه ارتباطی این شهر را به نقاط  123،  2012)طرح جامع هرات،باشد میارتباطی  

 کشور افزایش داده است.  

 ارتفاعات 

وادی سبز و شاداب هرات در آغوش دو سلسله سفید کوه و سیاه کوه آرامیده است. سفید کوه که در 

حدود چهارصد کیلومتر فاصله را از شرق به غرب دربرگفته و موازی به رود هری گسترش می یابد. 

ده است. سیاه کوه: این کوه از جنوب غرب لعل و  متر معین ش   3000اواسط ارتفاع این کوه حدود  

. این  کندمیسرجنگل شروع شده و به استقامت جنوب غرب به طرف اسفزار )شیندند( توسعه پیدا  

از دورة کره ته شیش و جوراسمک   به وجود به وجود آمده که  اراضی آهکی  در  سلسله کوه عموماً 

متر ارتفاع دارد. انتهای غربی این کوه، موسوم   3923. تیوره بلندترین قله سیاه کوه،  کندمینمایندگی  

به دوشاخ است و شاخة غربی آن  به دشت های نمکی و هموار هرات و فراه رود می انجامد، ولیکن در  
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(. وجود تپوگرافی 23-24، 1388)پویان،  شودمیجنوب شرقی به سطح مرتفع و فالت سرسبز منتهی 

ابعاد مختلف توسعه شهر را از نظر مسائل امنیتی تحت تاثیر   تواندمیوع در نواحی پیرامونی شهر  متن

 قراردهد.   

 دره های مشهور 

هرات دره های خوش آب و هوای فراوان دارد که چشمه ساران زالل و فضای سبز آن دیدگان هر 

ها بیشتر در مناطق چشت شریف، اوبه، پشتون زرغون )شافالن(،    درهدهد. این  بیننده ای را نوازش می

در    تواند میاستفاده از این فضاها به خوبی    .(27،  1388اند)پویان،  کروخ، کشک و ادرسکن واقع شده

  تواندمیتوسعه شهری مورد استفاده قرار گیرد. این فصاها به خصوص در ابعاد توریستی و اقتصادی  

برساند. در این ارتباط ضرورت توجه به ساکنین این مناطق و تعریف نقش برای   شهر را به غنای الزم

گامی مهم و موثر در ارتقای جایگاه این مناطق   تواندمیاین افراد و مشارکت دادن انها در امور مرتبط 

 و به تبع آن رشد و توسعه شهری باشد.  

 فضای سبز هرات 

پراکنش بیشتر .  شودمیکه با هدف تفریحی استفاده    پارك عمومی وجود دارد  20در شهر هرات حدود  

اند، برخی از آنها جنبه حیاتی برای  هایی که در شهر پراکندهها در مرکز شهر است. از بین پاركپارك

شهر دارند که شامل پارك تخت سفر مخصوصا در فصل بهار، پارك ملت که در یک مکان خصوصیه  

مکانان زیادی دارد که شامل استخر، باغ وحش، کافی شاپ،  است. این پارك ا  5که در شمال منطقه  

(. این در حالی است که توجه به وضعیت فضای 100،  2012)طرح جامع هرات،هاتاالر عروسی، بوفه

سبز موجود در سطح شهر رابطه ای با میزان مشارکت مردم نداشته و در واقع در شکل دهی به فضای  

 استفاده ای از دیدگاه و نظر مردم نگردیده است.سبز شهری هیچ گونه 

 امکانات بهداشتی و درمانی 

  . باشدمیبیمارستان    29کلینیک و    30مورد که شامل    59از نظر امکانات بهداشتی شهر هرات دارای  

پراکنش آن در سراسر شهر است ولی بیشتر در مرکز شهر تمرکز دارند. البته دو کلینیک در جنوب 

از ناحیه بندی شهر نیز هست قرار دارد. این بیمارستان اخیراً ساخته شده توسط تیم شهر که خارج  

امکانات بهداشتی    59کیلومتری شرق مرکز شهر است. از    10تخت و    100بازسازی ایالت ایتالیا که  

 بر  (.2012،91)طرح جامع هرات،مورد باقی مانده خصوصی است   47مورد عمومی و    12موجود فقط  

 باشد. می  6شاخص وضعیت بهداشت به طور کلی در افغانستان به قرار جدول شماره    ت آمار  اساس آخری
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 افغانستاندر  شاخص های اصلی بهداشت  :  6جدول  

 

 

 زیرساخت های اقتصادی 

اقتصاد هرات بیشتر نشانگر وضعیت ملی است که در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه فقیر است. در 

)تولید ناخالص داخلی( افغانستان به   GDPدرصد از ایران بود.    5افغانستان کمتر از    GDB  2010سال  

افزایش پیدا   2010بیلیون دالر در سال    15.6هر حال به طور معنا داری بعد از سقوط رژیم طالبان به  

درصد بوده است   19.36افغانستان    GDP  2018کرد. درحال حاضر بر اساس آمار بانک جهانی سال  

این  (.  TRADINGECONOMICS.COMکه نسبت به سال قبل یک درصد نیز کاهش داشته است )

  در حالی است که آمار دقیقی راجع به تک تک شهرهای افغانستان موجود نبوده و متاسفانه در این

. با این وجود شهر باشدمیارتباط خالء داده ای قابل توجهی وجود دارد که گربیانگیر شهر هرات نیز  

هرات با برخورداری از شهرك صنعتی برزگی که به خود اختصاص داده و از طرفی به واسطه موقعیت  

و از  ظرفیت    افغانستان موثر باشد  GDPدر باالبردن    تواند میاستراتژیکی که با ایران دارد به خوبی  

   (.115، 2012مناسب و باالیی در بعد اقتصادی برخوردار باشد)طرح جامع هرات،

 منطقه شهری 

منطقه شدهری عبارت اسدت از سداحه کالن شدهر و شدهر های زنجیری که از نگاه اداری مرتبط نبوده 

سدتگی آنها را به شدکل فعال نگه ولی وابسدتگی اقتصدادی، اجتماعی و محیط زیسدتی داشدته که این واب

شددهرسددازان، اقتصدداد دانان، پالن  1950میدارد. منطقه شددهری یک کلمه جدید نبوده بلکه در دهه 

گذاران اراضددی و نهادهای محلی و ملی ارزش ارتباط ارگانیکی میان شددهر را در راسددتای انکشدداف  

 آمار    شاخص

 

 امید به زندگی در بدو تولد

، بانک جهانی امید به زندگی    2018سال )برآورد سال    52.1

 تخمین زده است(   2017334سال در    64از بدو تولد  

 جمعیتنفر    1000فوت /  13.2 نرخ مرگ و میر 

 تولد زنده   100000فوت /    396 نرخ مرگ و میر مادران 

 نفر جمعیت  1000/    0.3 تراکم داکتران 

 نفر جمعیت  1000/    0.5 تراکم تخت شفاخانه 
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در افغانسددتان، اصددطالح منطقه   (.  UN-Habitat  ،2004اجتماعی و اقتصددادی درك کرده بودند )

شدهری طوری اسدت که سداحات در محوطه شدهر قرار داشدته باشدد و فعالیت های روزمره اقتصدادی، 

اجتماعی و محیطی مسددتقل را دارا باشددد. منطقه هرات )سدداحه کالن شددهر هرات( از نگاه یک زون  

هزار نفر در  800یلیون نفر )م  1.4کامال فعال پیچیده بوده اسدت. نظر به برآورد تخمینی نفوس آن به 

قریه دهاتی   245هزار نفر در سداحه نیمه شدهری( و این شدهر بیش از   700داخل محدوده شداروالی و  

 (2، 2015)آینده شهرهای افغانستان،    باشدمیرا دارا 

شددهر اتفاق  نیا  یبرا  یریاخ  یکه در دهه ها  ییبا توجه به مطالعات انجام گرفته و متاثر از مهاجرتها

را    یباشدد. روند رشدد و توسدعه شدهر  یدر حال اتفاق افتادن م  وسدتهیافتاد رشدد شدهر هرات به صدورت پ 

 ( مشاهده کرد.2-3توان در نقشه )  یم

 

 :leslie, 2015 منبع    .ریصده اخ  کی ( نقشه رشد و توسعه شهر هرات در  2-3)  7:  شکل
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 الگوی حاکمیتی هرات 

که تمرکز قدرت    دهیباعث گرد  نی باشد. ا  یمتمرکز از نظر اداره امور م  یکشورهاافغانستان از جمله  

  ت یریخودگردان جهت مد  ی محل  یبه عنوان نهادها  هایوجود شهردار  نیباشد. با ا  یدر دست دولت مرکز

 یاستان  یشهر  یادار  کی  یکشور هر استان  نیاند. در ا  دهیگرد  فی کشور تعر  نیدر ا  یشهر  یفضاها

(provincial municipality) تحت عنوان ((sharwali wolayat))  دارد که تحت کنترل وزارت

 2004مصوبه سال    یباشد. در واقع بر اساس قانون اساس  یم (Ministry of the Interior) کشور

امور   ارهاد  یبرا یانتخابات آزاد و عموم  قیدوره سه ساله از طر  کی  ی شهر برا  یشورا  یشهردار و اعضا

 یمخف یرا قیو از طر میرمستقیشهر به طور غ  یشورا ی اعضا نیگردند. شهردار از ب یشهر انتخاب م

ارائه   ی مختلف  فیوظا  یها دار  یگردد. شهردار  یم  یانتخا از آن جمله جذب مشارکت شهروندان، 

عموم ر  ، یخدمات  با   یمحل  یزیبرنامه  جهت  آن  مانند  رضاو  شهروندان   یمند  تیالبردن 

  .(Beall and Daniel, 2005)ندهست

فعال در حوزه شهر هرات   ینهاد عموم  نیهرات به عنوان مهمتر  یتوان به شهردار  ی ارتباط م  نیهم  در

  .است ده ی گرد سیه. ش تاس 1308اشاره داشت که در سال 

از   یبعد از منظور  ن یبوده که در زمان حکومت مجاهد  هیشش ناح  یدارا  ل یهرات در اوا  یشهردار 

سال    لیو تشک  ی سازمان  لیو در تحل  هیو در زمان حکومت طالبان به ده ناح  هیمرکز کشور به هشت ناح

  ساختارشده است. .    میتقس  هیناح  15و اکنون به    هیمراحل به دوازده ناح  یو ط   یبعد از منظور  1389

 .توان در شکل )( مشاهده کرد یهرات را م یشهردار یالتیتشک

وضددعیت شددهرهای ) دارد. موقعیت افغانسددتان غرب درکیلومتر مربع مسدداحت  182با   هرات شددهر

درصدد آن با طرح   30نموده و تنها  رشدد برنامهبی آن درصدد 71 تقریباً شدهر این  (2015افغانسدتان،

نهاد اداری این شدهر   (. 5،1390جامع تطبیق گردیده اسدت )پالن انکشداف ظرفیت شداروالی هرات،  

 دارای اوایل در هرات ه ش تاسدیس گردیده اسدت. شدهرداری  1308که در سدال    باشددمیشدهرداری  

 در و ناحیه هشدت به کشدور مرکز از منظوری از بعد مجاهدین حکومت زمان در که بوده ناحیه شدش

 طی و منظوری از بعد 1389 سدال تشدکیل و سدازمانی تحلیل در و ناحیه ده به حکومت طالبان زمان

ناحیه  15این در حالی اسدت که در حال حاضدر شدهرداری از    .شدد منقسدم ناحیه دوازده به مراحل

. با تمامی این تفاسدیر سداختار حاکمیتی شدهر هرات  باشددمیتشدکیل شدده و به ارائه خدمات مشدغول 

 .کندمیدر حال حاضر از الگوی زیر پیروی 
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 هرات  یشاروال  یفعل  یالتیساختار تشک

 
 1390پالن انکشاف ظرفیت شاروالی هرات،    9منبع:

 وضعیت امنیت و توسعه شهر هرات 

نسدبتا خوب بوده و با وجود برخی های گذشدته در حال حاضدر اوضداع امنیتی در هرات نسدبت به سدال

توان گفت که اوضداع های هرات و روسدتاهای آن از سدوی طالبان میتهدیدات امنیتی در شدهرسدتان

  های  والیتحضدور آوارگان داخلی که از . معموال  امنیتی در کنترل نیروهای امنیتی افغانسدتان اسدت

ر چندد کیلومتری شدددهر هرات زنددگی  اندد و در منداطق مختلف دفراه، بدادغیس و غور بده هرات آمدده

(. در واقعا شدهر هرات را به 1397)خبرگذاری فارس،  کنند، سدبب ایجاد ناامنی در هرات شدده اسدتمی

عنوانی یکی از سده شدهر امن افغانسدتان در کنار مزارشدریف و پنج شدیر قرار گرفته اسدت. با این وجود  

وجود طالبان و رویکرد تسدلط جویانه این   باشددمیتهدید اصدلی که در حال حاضدر متوجه این شدهر  

. در واقع بیشدتر ناآرامی هایی  باشددمیگروه برای مسدلط شددن بر این شدهر و سدایر شدهرهای افغانسدتان  

به طور کلی از    .باشدددمیکه این شددهر را متاثر می سددازد به نوعی با طالبان یا گروه های متاثر از آن  
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ت سدرعت خوبی داشدته و مهاجرین زیادی را از شدهرها و روند توسدعه شدهر هرا  1390تا   1380سدال  

و تا   شدودمیبه بعد کمک ها جامعه جهانی کمتر  1390روسدتاهای مختلف جذب کرده بود. از سدال  

. به طور کلی هرات شدهری است که از وضعیت شدودمیحدی سدرعت رشدد شدهری نسدبت به قبل کمتر  

ب جمعیت بیشدتر این شدهر بسدیار اثر گذار بوده امنیتی مناسدبی بر خودار اسدت و همین عامل در جذ

. طی دو سدال اخیر وضدعیت شدودمیناحیه شدهری تقسدیم  15به بعد هرات به    1394اسدت. از سدال 

شدهر هرات به لحاظ امنیتی دچار ضدعف شدده اسدت. جرم هایی مثل قتل و دزدی در شدهر زیاد شدده 

اجتماعات و امنیت روانی، نسدبت به قبل اسدت. وضدعیت امنیتی خانم ها در هرات به لحاظ حضدور در 

بهتر شدده اسدت ولی امنیت به طور کلی نسدبت به گذشدته ضدعیف تر شدده اسدت. در اطراف شدهر این 

وضددعیت امنیتی بسددیار وخیم تر اسددت. مشددکالت اقتصددادی، فقر، بیکاری از عوامل داخلی و حضددور  

تشددید ناامنی در خارج و داخل    که باعثهسدتند نیروهای مخالف حکومت، طالبان از عوامل خارجی 

 شهر هرات شده اند.  

و  نیباشدد وجود طالبان و مسدلح  یشدهر م نیکه در حال حاضدر متوجه ا یاصدل  دیوجود تهد نیبا ا

باشد. در   یافغانستان م یشهرها  ریشهر و سا نیمسلط شدن بر ا یگروه برا نیا انهیتسلط جو کردیرو

از آن    اثرمت  یگروه ها  ایبا طالبان   یسدازد به نوع   یشدهر را متاثر م نیکه ا  ییها یناآرام  شدتریواقع ب

شدهر روند توسدعه   نیدر ا ینسدب تیمتاثر از وجود امن 1390تا   1380از سدال   یباشدد. به طور کل  یم

مختلف جذب کرده است.   یرا از شهرها و روستاها  یادیز نیداشته و مهاجر یشهر هرات سرعت خوب

اند و در مناطق مختلف در و غور به هرات آمده  سیفراه، بادغ   یاز اسدتان ها که یحضدور آوارگان داخل

در هرات شدددده    ینداامن  جدادیسدددبدب ا  یتدا حدد  کنندد،یم  یشدددهر هرات زنددگ  یلومتریچندد ک

  .(1397فارس،  یاست)خبرگذار

کرد   یدر دو دسدددته عمده طبقه بند  دیددر محددوده هرات را با  یکنندده ناامن جادیطور کل عوامل ا به

عوامل  یگریگردد و د  یو... شهروندان بر م  یکاریفقر، ب ،یکه به مشکالت اقتصاد یداخل یعوامل یکی

  .گردد  یافغانستان و طالبان مربوط م  یمخالف حکومت فعل یروهایکه به حضور ن یخارج

  نی صددورت گرفته در هرات متاثر از مسددلح  اتیارتباط، براسدداس آمار بدسددت آمده عمده جنا نیا در

  ، یی چون آدم ربدا  یاتیدپراکندده اندد و جندا  الدتیدا  نیاز ا  یمختلف  یاسدددت کده در بخش هدا  یتکداریجندا

  یا  نطقهم  نیدارتریناپا نیب نیزنند. در ا  یهرات رقم م التیترور و مانند آن را در اقصدا نقاط ا  ،یدزد

از   یلومتریک 130باشدد که در فاصدله    یم (Shindand) دنندیشدهر هرات  قرار دارد شد  یکیکه در نزد
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را شدامل   یهزار نفر 800حدود   یتیبا جمع  یمربع لومتریک 6700منطقه  کیشدهر هرات قرار دارد و 

را به خود    ناسدتا  نیدر ا یتیسدوم تمام حوادث امن کی  نداندیمنطقه شد 2015شدود. تنها در سدال   یم

به  کیدر اسدتان هرات نزد یتعارضدات داخل لیبه دل 2017ماهه اول سدال  9اختصداص داد. تنها در 

نفر از آنهدا از منطقده    3800حددود    زانیم  نیداده اندد کده از ا  ریینفر مکدان اسدددکدان خود را تغ  5800

  .(EASO, 2017)مکان داده اند رییبه شهر هرات تغ  نداندیش

هرات اتفاق افتاده اسدت   والیتدر   یتیحادثه امن 730از  شیب 2017تا    2016سدال   نیب  ،یطور کل به

 ,EASO) اسدددت  وسدددتهیمورد آن در شدددهر هرات به وقوع پ  180حدود   زانیم نی)جدول ( که از ا

  2017نسدبت به سدال   2018هرات در سدال    والیتکشدته شدده در   ینظام ریتعداد افراد غ  .)2017

و  2017  یسدالها نیاسدت. ب دهینفر رسد 249درصدد کاهش داشدته اسدت و تعداد آن به  48حدود  

  .(CPINA, 2019)در شهر هرات اتفاق افتاده است یسه حمله انتهار 2018

در  زیو مانند آن ن  ینینشدد هیحاشدد ،یکاریمثل فقر و ب  یتوجه به عوامل داخل یکنار عوامل خارج در

 یاسددتانها ریاسددتان همچون سددا نیدارد. در واقع ا یهرات نقش برجسددته ا  التیا یتیامن تیوضددع

که سدطح فقر در   دهیمسداله باعث گرد نیباشدد و ا  یم یا  دهیعد  یمشدکالت اقتصداد ریافغانسدتان درگ

 نیفقر در ا  زانیم  یکه بر اسدداس گزارش بانک جهان یباال باشددد به گونه ا  یاسددتان به طور نسددب نیا

 نیباشدد. ا  یدرصدد م 43باشدد حدود    یتر م  نییپا  یکشدور  نیانگیدرصدد از م 12  نکهیاسدتان علرغم ا

 نیرسد. کمتر  یدرصد هم م  62.5( تا مرز Ghoryan)  انیاستان مثل قور  یقسدمت ها  یفقر در بخشد

( 3-3باشدددد نقشددده )  یدرصدددد م 34که حدود   گرددیبه شدددهر هرات بر م  والیت نیفقر در ا  زانیم

(World bank report, 2018) .  نهیتواند زمیلف آن به شددت متدر واقع وجود فقر در اشدکال مخ  

دهد.    شیدر سددطح جامعه را افزا  یاجتماع   یهایرا فراهم سددازد و ناهنجار  گریافراد د میبه حر  یتعد

 شهر باشد.  یدر فضا  یمنانا  جادیدر ا یاز عوامل اساس  یکیتواند  یخود م  یتصادقمشکالت ا  جهینت در
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  :(World bank report, 2018)هرات، منبع   والیتفقر در    ی( پراکندگ3-3نقشه )

 

 خالصه فصل

که در بین آنها شهر هرات ار جایگاه برجسته ای برخوردار   باشدمیشهرستان    16هرات دارای    والیت

و دارای بیشترین اثر تاریخی   باشدمیبوده و از هویت تاریخی فرهنگی ممتازی در افغانستان برخوردار  

هزار نفر بیشترین جمعیت را در بین دیگر شهرهای    700هرات با جمعیتی حدود    . باشدمیفرهنگی    –

جایگاه ویژه ای به    و این امر  باشدمیبرخودار    ی منحصر به فردیهاویژگیر از  این شه  دارد.  والیتاین  

این شهر در ساختار حاکمیتی افغانستان داده و دولت وقت به دنبال تقویت نقش و جایگاه این شهر  

و به دنبال آن است که زمینه های الزم برای توسعه این شهر را بیش از پیش فراهم سازد. د   باشد می

راین راستا در این فصل کلیاتی از وضعیت موجود شهر هرات و جایگاه ان در کشور افغانستان تشریح 

 گردیده است. 
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دارای تنوع  رد. هرات  یاد ک  باستانیتوان نقطه قوت این شهر  به لحاظ طبیعی رودخانه هریرود را می 

گانه است.  هرات تنها قطب صنعتی افغانستان در غرب این کشور است. همین    4آب وهوایی و فصول  

  تواند میمورد باعث ایجاد ارتباطات گسترده اقتصادی با کشورهای همسایه شده است. این مبادالت  

چرا که در این شهر   .نیز گرددهای غیر تجاری از جمله گردشگری  ارتباطات بیشتر در زمینهگر  آغاز

فرهنگی ثبت شده که پتانسیل فوق العاده ای به این شهر می دهد. در    – اثر تاریخی    220بیش از  

با استفاده از مشارکت شهروندان و باالبردن سطح امنیت در این شهر، زمینه رشد   تواندمینتیجه دولت  

 و توسعه این شهر را بیش از پیش فراهم نماید.   

 

 

 

 



 

91 
 

 فصل چهارم 

 تجزیه و تحلیل 

 مقدمه 

تحقیقبررسی    وها  داده  لیتحل  و  ه یتجز و سواالت  پژوهش  اهداف  نوع  اهمیت خاصی    یبرای هر  از 

از طریق پرسشنامه پرداخته   شدهیگردآور  یهاداده  لیتحل  و  ه یبرخوردار است. در این فصل به تجز

و  شودمی اهمیت  دارای  سواالتدر    یاژه یکه  به  نت  پاسخ  حاضر .  باشدمیتحقیق    یریگجه یو  فصل 

ابتدا در بخش   صورتنی، بدباشدمی  یفی، استنباطی و تحلیل فضاییبخش توص  سهدربرگیرنده   که 

 یاپرسشنامه هاییافته حاصل از  یفی توص یجبه ارائه نتا یفیآمار توص یها، با استفاده از روش یفیتوص

شده است و در بخش  صورت جداول و شکلها پرداخته ربط به یز  یهااطالعات اخذشده از سازمان  یزو ن

  یرها متغ  ینروابط ب  ی و چگونگ  یاتو آزمون فرض  یلبه تحل  یآمار استنباط  یهااز روش  یریگدوم با بهره

و در بخش سوم به تحلیل فضایی منطقه مورد مطالعه در زمینه متغیر های    شده استپرداخته   یقتحق

 تحقیق پرداخته شده است.

 

 بخش اول: توصیفی 

 آمارهای توصیفی 

پیمایش میدانی و اطالعات ،  کندمیتر عرصه پژوهش یاری  از منابع اطالعاتی که ما را در شناخت بیش

در   بنابراین  است.  پرسشنامه  تکمیل  و  مشاهدات  از  حاصل  از  توصیفی  پس  بخش  ی، آورجمعاین 

گویان در قالب جداول، نمودارها و  اطالعات پاسخ  SPSS  افزارنرمی با استفاده از  کدگذاری و  بندطبقه 

ترین اطالعات  که مهم  آن استبر  ی و تلخیص شده است. بنابراین در ادامه سعی  بندطبقه  ها نقشه 

ی فردی  هاویژگیارائه شود. این بخش به  زیر بخش    شدهانجامتوصیفی حاصل از مطالعات میدانی  

 است. شدهمیتقسهای تحقیق  پاسخگویان و شاخص

 ی فردی پاسخگویانهاویژگی 

تجزیه از  بخش  این  نمونه   و  در  توزیع  بررسی چگونگی  به  آماری    موردی  جامعه  یآمار  یهاتحلیل 

نمودارهای آماری و... به کمک جداول و    ن، وضعیت تأهلچون، س  فردی  متغیرهایی  مطالعه از حیث

است. در واقع در این تحقیق به منظور گردآوری داده های الزم در مجموع    شده پرداخته  به شرح زیر
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ادامه به بررسی ابعاد مختلف   پرسشنامه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در  383

 پرسشنامه های جمع آوری شده پرداخته خواهد شد.  

 توزیع سنی 

و باالتر از ،  سال  35-44سال،    25-34سال،    18-24گروه سنی    در این ارتباط پاسخگویان در چهار

طور دقیق ی سنی مربوط به افراد حجم نمونه به  هاگروه. فراوانی و توزیع  اند شدهطبقه بندی    سال  55

عمده پاسخگویان در    شودمیکه مالحظه    طورهمان (، ارائه شده است.  4-1)ر  ( و نمودا4-1در جدول )

 18-24ی سنی  هاگروه( قرار دارند. پس از آن  %65.5نفر )  251سال با فراوانی    25-34گروه سنی  

تعداد پاسخگویان    نیترکم( قرار دارند.  %12نفر )  46سال با    35-44،(%22.2نفر )  85سال با فراوانی

 . باشدمی(  %0.3نفر ) 1سال با فراوانی 55هم مربوط به گروه باالتر از 
 

 انیپاسخگو   یسن  یفراوان  عیتوز  :7جدول  

 1398،ی پژوهش هاافتهمأخذ : ی

 

 

ن  سنی پاسخگویان گروه 
بی

18 
تا  

24
 

ن 
بی

25
  

تا 
34

 

ن 
بی

35
  

تا 
44

 

باالتر از 
55

 

مجموع
 

 383 1 46 251 85 فراوانی 

 100 0.3 12 65.5 22.2 درصد 
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 پاسخگویان   درصد توزیع فراوانی سنی:  3  نمودار

 تحصیالت 

  (4-2)ل  جدو  طبق  بر  تحصیالتو    سواد  سطح  نظر  از  مطالعه  مورد  شهر  در  جامعه میزبان  افراد  توزیع

  فوق   لیسانس،  فوق دیپلم،  سطح  سه  حسب  بر  تحصیالت  وضعیت.  است  بررسی  قابل   (،4-2)ر  نمودا  و

 بر  مذکور  نمودار  و  فراوانی  درصد  توزیع   جدول  از  کهطور  همان  .است  شده  پرسیده  افراد  لیسانس از

  پرسش   افراد  بیشترین  درصد  10.7  و  89    با   ترتیب  به  لیسانس و فوق لیسانس   تحصیالت  سطح  آید، یم

 در   را  پاسخگو  افراد  ین تعدادترکمدرصد    1دیپلم با    فوق   تحصیالت  سطح.  دهندیم  تشکیل  را  شونده

  گیرند.یم بر
 

 تحصیالت پاسخگویان وضعیت  :  8جدول    

 1398  ،ی پژوهش هاافتهمأخذ : ی

22%

66%

12%

0%

درصد

24تا 18بین  34تا 25بین  44تا 35بین  55باالتر از 

 مجموع  فوق لیسانس  لیسانس  فوق دیپلم  سط  تحصیالت 

 383 41 341 1 فراوانی 

 100 10.7 89 0.3 درصد 
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 پاسخگویان  توزیع فراوانی تحصیلی  ددرص  :  4نمودار  

 

 محدوده سکونت 

مشاهده    5  و نمودار  9که در جدول    طورهمانها،  توصیفی داده  لیوتحلهیتجزبر اساس نتایج حاصل از  

و بعد از آن مناطق    باشد میدرصد    34.7، بیشترین درصد پاسخگویان مربوط به ناحیه پنجم با  شودمی

گیرند.  های بعدی قرار میهدردرصد در    11و    13.8و  و    14.9ششم و هشتم و هفتم به ترتیب با  

درصد  3درصد،  3.9درصد، 5.7درصد،  6.5ها، نهم و چهاردم به ترتیب با نواحی اول، چهارم، ولسوالی

. کمترین نواحی نیز  دهندمیشترین تا کمترین تعداد پاسخگویان را تشکیل  یبه ترتیب ب  درصد   3و  

. در نواحی باشد میدرصد    0.5دهم با    هیحو نا  0.6ا  بدرصد، ناحیه پانزدهم    2.3ه سوم با  شامل ناحی

 دوم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم نیز هیچ پاسخگویی نداشتیم. 

 

 

 

 

 

0.3%

89%

10.7%

درصد

فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس
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 ان یمحدوده سکونت پاسخگو  یفراوان  عیتوز:  9جدول  

 
 

 

 

 

 

 

 درصد  فراوانی  ناحیه

 6.5 25 اول

 2.3 9 سوم 

 5.7 22 چهارم 

 21 80 پنجم

 14.9 47 ششم

 11 42 هفتم

 13.8 53 هشتم

 3.9 15 نهم 

 9 35 دهم

 5.4 21 چهاردهم 

 6.2 23 پانزدهم 

 2.8 11 نواحی پیرامونی شهر 

 100 383 عوجمم
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 پاسخگویان   محدوده سکونت  ددرصتعداد و  :  5نمودار  

 

7%

2%

6%

35%

15%

11%

14%

4%

1%
3%

1%
3%

درصد

اول سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم چهاردهم پانزدهم ولسوالی ها
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 وضعیت تاهل 

( بیشترین درصد مربوط به  4-4( و نمودار )4-4از نظر وضعیت تاهل پاسخگویان بر اساس جدول )

( نفر 182درصد )  47.5بعدی با  نفر( و پاسخگویان مجرد در رتبه    201درصد )  52.5متاهلین بوده با  

 ند. گیرمیقرار 
 

 
 وضعیت تاهل پاسخگویان   ددرص :  6نمودار  

 وضعیت اشتغال

از   نتایج حاصل  اساس  داده  لیوتحل  هیتجزبر  )  طورهمانها،  توصیفی  نمودار  و  در جدول  ( 4-5که 

تحقیق میشودمیمشاهده   آماری  نمونه  اعضای  اشتغال  وضعیت  مورد  در  گفت  ،  درصد   61.9توان 

 باشند. درصد دارای شغل آزاد می18درصد دانشجو و  20.1کارمند، 

 

 

47%
53%

مجرد متاهل

 مجموع متاهل مجرد  تاهل

 383 201 182 فراوانی 

 100 52.5 47.5 درصد 

:  10جدول  

وضعیت  

تاهل  

 پاسخگویان 
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 وضعیت شغلی پاسخگویان:  11جدول  

 

 1398  ،ی پژوهش هاافتهی   :مأخذ

 پاسخگویان  توزیع فراوانی شغلی  ددرص:  7نمودار  

 منبع درآمد 

از   نتایج حاصل  اساس  (  4-6که در جدول و نمودار )  طورهمانها،  توصیفی داده  لیتحل  و  هیتجزبر 

درصد منبع   72.3توان گفت که  ، در مورد منبع درآمد اعضای نمونه آماری تحقیق میشودمیمشاهده  

آنان شخصی،   همچنین    14.9درآمدی  بودند.  سایرین  پدر   12.8درصد  آنان  درآمدی  منبع  درصد 

 خانواده بوده است. 

 

 
 

20%

62%

18%

درصد

محصل کارمند آزاد

 مجموع آزاد  کارمند  دانشجو شغل

 383 69 237 77 فراوانی 

 100 18 61.9 20.1 درصد 
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 پاسخگویان   درآمدی  بعنم  وضعیت:  12جدول    

 1398  ،ی پژوهش هاافتهمأخذ : ی

 

 
 درآمدی پاسخگویانع  بوضعیت من  ددرص:  8نمودار  

 میزان درآمد ماهیانه 

( مشاهده  4-7که در جدول و نمودار )  طورهمانها،  توصیفی داده  لیوتحلهیتجزبر اساس نتایج حاصل از  

  5درصد بین    27.2توان گفت  ، در مورد میزان درآمد ماهیانه اعضای نمونه آماری تحقیق میشودمی

هزار    20تا    10درصد بین  15.7هزار افغانی،    30و بیشتر از    30تا    20بین    21.4هزار افغانی،    10تا  

 باشند. درصد پاسخگویان نیز بدون درآمد می   7هزار افغانی درآمد داشتند،    5درصد کمتر از    7.3افغانی،  

 

 
 

72%

13%

15%

خودم پدر سایرین

 مجموع سایرین  پدر خودم منبع درآمد 

 383 57 49 177 فراوانی 

 100 14.9 12.8 72.3 درصد 
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 به هزار افغانی   پاسخگویان  : توزیع فراوانی درآمد ماهیانه13جدول    

 1398،ی پژوهش هاافتهمأخذ : ی

 

 
 به هزار افغانی   پاسخگویان  درآمد ماهیانهوضعیت    ددرص:  9نمودار  

 

 شهری با انواع نهادهای  مشارکت میزان 

فعالیت های نهادی در سطح  ارتباط با  مشارکت در انواع  میزان  توزیع پاسخگویان در رابطه با وضعیت  

 لیتحل  و  هیتجز. بر اساس نتایج حاصل از  ، مشاهده نمود(4-8)  نمودارتوان در جدول و  را می  شهر

،  بیشترین درصد به ترتیب شودمی( مشاهده  4-8که در جدول و نمودار )  طورهمانها،  توصیفی داده

7% 7%

27%

16%

21% 21%

درصد

بدون درآمد 5کمتر از  10تا 5بین  20تا 10بین  30تا 20بین  30بیشتر از 

 انه درآمد ماه

ن درآمد 
 بدو

کمتر از 
5

 

ن 
بی

5 
تا  

10
 

ن 
بی

10 
تا  

20
 

ن 
بی

20
 

تا  
30

 

شتر از 
بی

30
 

مجموع
 

 فراوانی 
27 28 104 

60 82 82 383 

 100 21.4 21.4 15.7 27.2 7.3 7 درصد 
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درصد    12.5  درصد و نهاد های سیاسی با  25.3و ادارات دولتی با    42.8مربوط به ادارات غیر دولتی با  

درصد پاسخگویان نیزدر هیچ یک از نهاد های زیر مشارکت نداشتند. کمترین درصد نیز    9.7.  باشدمی

 . باشدمیدرصد    3.9درصد و نهاد نظامی با   5.7مربوط به نهاد های آکادمیک 

 پاسخگویان   : توزیع فراوانی مشارکت در انواع نهادهای شهری14جدول    

 

 1398،ی پژوهش ها افته مأخذ : ی  

 
 پاسخگویان  مشارکت در انواع نهادهای شهری ددرص :10نمودار 

 مدت زمان فعالیت با نهاد های شهری 

از   نتایج حاصل  اساس  ( 4-9که در جدول و نمودار )  طورهمانها،  توصیفی داده   لیتحل  و  هی تجزبر 

توان گفت  ، در مورد مدت زمان فعالیت در نهاد های  اعضای نمونه آماری تحقیق میشودمیمشاهده  

25%

43%

6%
4%

13%
10%

درصد

ادارات دولتی ادارات غیر دولتی نهاد آکادمیک نهاد نظامی نهاد سیاسی هیچکدام

ت در  
شارک

م

نهاد ها
ت  

ادارا

ی 
ادار دولت
ا

ت غیر  

ی 
 دولت

نهاد 

ک
 آکادمی

ی 
 نهاد نظام

ی 
 نهاد سیاس

چکدام 
 هی

جموع 
م

 

 383 37 48 15 22 164 97 فراوانی

 100 9.7 12.5 3.9 5.7 42.8 25.3 درصد 
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سال  و    7درصد بیشتر از    38.9سال  و    1-2درصد مربوط به  39.7بیشترین زمان فعالیت به ترتیب   

 . باشدمیسال  5-7درصد مربوط به   3.9. کمترین درصد نیز با باشدمیدرصد  17.5سال با  5-2
 

 : توزیع فراوانی مدت زمان فعالیت در نهادهای شهری 15جدول  

 1398،ی پژوهش ها افته مأخذ : ی

 

 

 مدت زمان فعالیت در نهادهای شهری   ددرص  :11نمودار  

 

40%

18%

4%

39%

درصد

سال1-2 سال2-5 سال5-7 سال7بیشتر از 

 فعالیت در نهاد مدت زمان 

1 -
2 

سال 
 

2-
5 

سال 
 

5-
7 

سال 
 

شتر از  
بی

7 
سال 

 

مجموع
 

 383 149 15 67 152 فراوانی 

 100 38.9 3.9 17.5 39.7 درصد 
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 میزان مشارکت با نهادهای شهری 

و  ل  جدو  بر طبق مشارکت با نهادهای شهری     ازنظرنمونه در منطقه مورد مطالعه    افراد جامعهتوزیع  

از دید4-10نمودار )  پاسخگویان   (، چنین بررسی شده است. میزان مشارکت با نهادی های شهری 

درصد پاسخ مثبت داشتند. در واقع در این ارتباط شهروندان اذعان   26.1درصد پاسخ منفی و    73.9

داشته اند که علی رغم داشتن ارتباط با نهادهای شهری مشارکت قابل توجهی با این نهادها نداشته و  

مساله مشارکت که به نوعی    تنها دریافت کننده برخی از خدمات از این نهادها بوده اند. در نتیجه با

 رابطه دوطرفه را شامل می گردد بیگانه اند.  
 

 : توزیع فراوانی مشارکت با نهادی های شهری 16جدول  

 1398،ی پژوهش هاافتهمأخذ : ی

 

 

 مشارکت با نهادی های شهری   ددرص:  12نمودار  

26%

74%

بله خیر

 مجموع نخیر  ی بل مشارکت در نهاد ها 

 383 283 100 فراوانی 

 100 73.9 26.1 درصد 
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 NGOمیزان مشارکت با 

با وضعیت   رابطه  پاسخگویان در  با  توزیع    نمودار و    (4-11)توان در جدول  را می  ها  NGOمشارکت 

که در    طورهمانها،  توصیفی داده  لیتحل  و  هیتجز. بر اساس نتایج حاصل از  ، مشاهده نمود(11-4)

درصد پاسخ منفی    NGO  ،54.3مشارکت با  وضعیت  ، در مورد  شودمی( مشاهده  4-11جدول و نمودار )

 درصد پاسخ مثبت دادند.  45.7و 
 

 NGO: توزیع فراوانی مشارکت  با  17جدول  

 1398،ی پژوهش هاافتهمأخذ : ی

 

 

 NGOدرصد مشارکت با : 13نمودار 

 

46%

54%

بله خیر

 مجموع نخیر  بلی  NGOمشارکت با 

 383 208 175 فراوانی 

 100 54.3 45.7 درصد 



 

105 
 

 میزان مشارکت در جشنواره، کنفرانس یا نمایشگاه ها 

توان در جدول  را می  درصد شرکت در جشنواره، کنفرانس و نمایشگاه ها توزیع پاسخگویان در رابطه با  

ها،  توصیفی داده  لیتحل  و  هیتجز. بر اساس نتایج حاصل از  ، مشاهده نمود(4-12)  نمودارو  (  12-4)

، در مورد میزان مشارکت در جشنواره ها و   شودمی( مشاهده  4-12که در جدول و نمودار ) طورهمان

 اشتند. درصد آنان شرکت ند 40.02درصد پاسخگویان شرکت داشتند و  59.8
 

 

 پاسخگویان   ها از دید: توزیع فراوانی شرکت در جشنواره، کنفرانس و نمایشگاه 18جدول  

 1398،ی پژوهش هاافتهمأخذ : ی

 

 
 شرکت در جشنواره، کنفرانس و نمایشگاه ها   ددرص:  14نمودار  

40%

60%

بله خیر

 مجموع خیر بلی  مشارکت در جشنواره 

 383 229 154 فراوانی 

 100 59.8 40.2 درصد 
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 ی اصلی تحقیق ها شاخصو  رهایمتغتحلیل  

 از دید شهروندان  مشارکت اجتماعی بررسی شاخص 

گویه مورد بررسی قرار   9مشاهده است شاخص مشارکت با استفاده از  با توجه به آنچه در جدول  قابل

فراوانی، درصدد فراوانی، میانگین و میزان معناداری کای اسدکوئر  ( 4-13گرفته اسدت. که در جدول  )

  مشاهده است.  ها قابلهر یک از گویه
 

 مشارکت اجتماعی  : شاخص 19جدول  

گویه
 

آمار 
 

ی
خیل

  
موافقم 
 

موافقم 
ی ندارم  

نظر
 

مخالفم
 

ی مخالفم 
خیل

 

ن 
میانگی

 

C
h

i-S
q

u
a

re 

 S
ig 

اصال نمیدانم  
چگونه باید با  

ی  
ت شهر

ی و مدیری
شهردار

ت داشته باشم 
مشارک

 

ی 
فراوان

 

76
 73
 58
 133
 43
 

2.98
 60.956
 0.000
درصد 
 19.84
 19.06
 15.14
 34.73
 11.23
 

ی  
ی.... ( به ما م

ی محله )یا هر نهاد وابسته به شهردار
در سرا

چگونه  
آموزند که 

ی
م

توان
شهر  

ت و توسعه 
ی پیشرف

یم برا

ت داشته باشیم 
مشارک

 

ی 
فراوان

 

14
 140
 79
 115
 35
 

2.96
 145.551

 

0.000
درصد 
 3.66
 36.55
 20.63
 30.03
 9.14
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گویه
 

آمار 
 

ی
خیل

  
موافقم 
 

موافقم 
ی ندارم  

نظر
 

مخالفم
 

ی مخالفم 
خیل

 

ن 
میانگی

 

C
h

i-S
q

u
a

re 

 S
ig 

ی  
ها
برنامه 

در 
ت 
شرک

با 

ی
فرهنگ

-
شده  

ی برگزار 
آموزش

و  
ق 
رون
شهر به 

سطح 
در 

ک کنیم 
ت محله کم

پیشرف
 

ی 
فراوان

 143
 215
 14
 11
 0 

4.28
 316.645

 

0.000
درصد 
 37.34
 56.14
 3.66
 

  
2.87
 0.00
 

ی  
ها
برنامه 

در 
ت 
شرک

با 

ی
فرهنگ

-  
ی ها  

ی شهردار
اجتماع

ی برایم 
ن کار گروه

شیری
طعم 

خوشایند بود 
 

ی 
فراوان

 

73
 134
 104
 72
 0 

3.54
 27.287
 0.000
درصد 
 19.06
 34.99
 27.15
 18.80
 0.00
 

ی  
ت ها

با انجام فعالی

ی آموختم که  
مشارکت

ت به محله و شهر  
نسب

ت دارم 
خود مسئولی

ی  
فراوان

 130
 175
 78
 0 0 

4.14
 36.914
 0.000
درصد 
 33.94
 45.69
 20.37
 0.00
 0.00
 

ی محله  
ی سرا

ضور در برنامه ها
با ح

ن  
ای

ت  
ن ایجاد شده که نیاز به فعالی

باور در م

ن تاثیرگذار  
ی م
صیت
ی در رشد شخ

جمع

ت. 
اس

 

ی 
فراوان

 

55
 188
 80
 49
 11
 

3.59
 234.376

 

0.000
درصد 
 14.36
 49.09
 20.89
 12.79
 2.87
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گویه
 

آمار 
 

ی
خیل

  
موافقم 
 

موافقم 
ی ندارم  

نظر
 

مخالفم
 

ی مخالفم 
خیل

 

ن 
میانگی

 

C
h

i-S
q

u
a

re 

 S
ig 

گاه  
هر 
شهروند 

ک 
عنوان ی

به 

ی  
ی فرهنگ

ت ها
فعالی

–
ی   
اجتماع

ی به 
ل بیشتر

انجام میدهم تمای

ی کنم
ت پیدا م

مشارک
 

ی 
فراوان

 157
 175
 51
 0 0 

4.28
 70.329
 0.000
درصد 
 40.99
 45.69
 13.32
 0.00
 0.00
 

ی  
ها
برنامه 

در 
ضور 

ح
با 

ی
فرهنگ

-  
ی   
شهردار

ی 
آموزش

اعتماد به نفسم باالتر رفته  

ت 
اس

 

ی 
فراوان

 

47
 159
 142
 35
 0 

3.57
 127.486

 

0.000
درصد 
 12.27
 41.51
 37.08
 9.14
 0.00
 

ت کردن در امور  
مشارک

 
شهر 

ی 
م

تواند
 
 

ث  
باع

ن  
ی م

ن منافع ماد
تامی

شود 
 

ی 
فراوان

 

26
 184
 100
 58
 15
 

3.39
 245.211

 

0.000
درصد 
 6.79
 48.04
 26.11
 15.14
 3.92
 

1های پژوهش،  مأخذ: یافته

های زیر بیشترین میانگین متعلق به گویه( قابل مشاهده است در بین  4-13همانطور که در جدول )

اند.   داشته  تاکیده  اجتماعی  امور فرهنگی  برای مشارکت در  گویه ای است که یه تمایل شهروندان 

های این شاخص میزان معناداری برای برای گویه  2Xذکر است که با توجه به استفاده از آزمون  قابل

از  تمام گویه این بعد در تمام گویهمحاسبه شد که می  0.05ها کمتر  بیان نمود که  را  این  ها  توان 

ای که بیشترین فراوانی را داشته  معنادار بوده و قابلیت تعمیم را به تمام جامعه دارد. بر اساس گویه

درصد پاسخگویان با گویه » اصال نمیدانم   34.73،  شودمیطور که در جدول مذکور مشاهده  همان

با شهرداری و مد باید  « مخالف هستند و  چگونه  درصد   36.55یریت شهری مشارکت داشته باشم 
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پاسخگویان با گویه »در سرای محله )یا هر نهاد وابسته به شهرداری.... ( به ما می آموزند که چگونه 

درصد پاسخگویان با گویه »با    56.14یم برای پیشرفت و توسعه شهر مشارکت داشته باشیم«،  توانمی

آموزشی برگزار شده در سطح شهر به رونق و پیشرفت محله کمک -رهنگی شرکت در برنامه های ف

اجتماعی شهرداری ها    -درصد پاسخگویان با گویه »با شرکت در برنامه های فرهنگی   34.99کنیم«،  

درصد پاسخگویان با گویه »با انجام فعالیت های   45.69طعم شیرین کار گروهی برایم خوشایند بود«،  

درصد پاسخگویان با گویه    49.09سبت به محله و شهر خود مسئولیت دارم«،  مشارکتی آموختم که ن

»با حضور در برنامه های سرای محله این باور در من ایجاد شده که نیاز به فعالیت جمعی در رشد  

است«،   تاثیرگذار  من  گاه    45.69شخصیتی  هر  شهروند  یک  عنوان  »به  گویه  با  پاسخگویان  درصد 

بیشتری به مشارکت پیدا می کنم«،  –فعالیت های فرهنگی     41.51اجتماعی  انجام میدهم تمایل 

آموزشی شهرداری ... اعتماد به نفسم   - درصد پاسخگویان با گویه » با حضور در برنامه های فرهنگی

باعث    تواندمیدرصد پاسخگویان با گویه » مشارکت کردن در امور شهر    48.04باالتر رفته است« و  

 ها تفاوت معناداری دارند.ی من شود «  موافق هستند به حدی که با سایر گویهتامین منافع ماد

دهنده این است که در این شاخص بجز های مربوط به شاخص مشارکت نشاندرمجموع ارزیابی، گویه 

دو گویه، تمامی گویه ها در حد باالتر از میانگین هستند و این خود بیانگر نقش بسیار پرنگ و تمایل  

. از آنجا که کمترین میانگین گویه  باشدمیدان شهر هرات به مشارکت اجتماعی در شهر هرات شهرون

، نیاز به توجه باشد میمربوط به مسائل آموزشی و همچنین اطالع رسانی در مورد مشارکت شهروندان  

ویت ویژه مدیران و برنامه ریزان شهری در اشتراك گذاشتن و آگاهی دادن از طریق مختلف، برای تق

. بر اساس این میانگین ها شهروندان تمایل و پتانسیل الزم برای مشارکت  باشدمیمشارکت شهروندان  

 . باشدمیاجتماعی را داند و این یک نقطه قوت قابل توجه در توسعه شهری و توسعه مشارکت اجتماعی  
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 از دید شهروندان   شهریجتماعی  اتوسعه  شاخص بررسی 

( آنچه در جدول  به  توجه  قابل4-14با  از  (  استفاده  با  توسعه  است شاخص  گویه مورد   17مشاهده 

( فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و میزان معناداری کای  4-14بررسی قرار گرفته است که در جدول )

مشاهده است.  ها قابلاز گویهاسکوئر هر یک 
 

 توسعه شهری   شاخص :  20جدول  

گویه
 

آمار 
 

ی موافقم 
خیل

 

موافقم 
ی ندارم  

نظر
 

مخالفم
 

ی مخالفم 
خیل

 

ن 
میانگی

 

C
h

i-S
q

u
a

re
 

 S
ig

 

ت  
ی را با رغب

شهردار
ض یه 

ت عوار
ن پرداخ

م

ن کار را ا
انجام میدهم و ای

ی میدانم  
ی منطق

مر

ی  
برا

توسعه شهر
 م 

ی 
فراوان

 

85
 170
 64
 64
 0 

3.721
 79.841
 0.000
درصد 
 22.19
 44.39
 16.71
 16.71
 0.00
 

ف کردن  
ت تل

ت در امور شهر وق
مشارک

ما  
ت 
ی اقداما

ی برا
کس
چون 

ت 
اس

ل نیستند 
ی قائ

ارزش
 

ی 
فراوان

 

41
 87
 72
 108
 75
 

3.285
 111.522
 

0.000
درصد 
 10.70
 22.72
 18.80
 28.20
 19.58
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گویه
 

آمار 
 

ی موافقم 
خیل

 

موافقم 
ی ندارم  

نظر
 

مخالفم
 

ی مخالفم 
خیل

 

ن 
میانگی

 

C
h

i-S
q

u
a

re
 

 S
ig

 

ی محله......  
سرا
ی 
ت در برنامه ها

مشارک

ی بالقوه  
ت که استعدادها

ی مغتنم اس
فرصت

ت برسانم
ش را به فعلی

خوی
 

ی 
فراوان

 

25
 125
 157
 42
 34
 

3.170
 189.050
 

0.000
درصد 
 6.53
 32.64
 40.99
 10.97
 8.88
 

ی  
ی برا

ی شهردار
ی دریافت

هزینه ها

ت  
مشارک

ی 
ها

ت 
فعالی

ی 
برخ

ل  
ی و قاب

منطق
ت 
قبول اس

 

ی 
فراوان

 

48
 119
 122
 57
 37
 

3.219
 86.543
 0.000
درصد 
 12.53
 31.07
 31.85
 14.88
 9.66
 

ی  
ت جویانه شهردار

ی مشارک
ت ها

ن فعالی
به نظر م

ی منجر  
ک تر شدن مردم به شهردار

ت به نزدی
هرا

ی هستم
ن کار راض

ن از ای
شده و م

 

ی 
فراوان

 

10
 223
 93
 53
 4 

3.475
 417.300
 

0.000
درصد 
 2.61
 58.22
 24.28
 13.84
 1.04
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گویه
 

آمار 
 

ی موافقم 
خیل

 

موافقم 
ی ندارم  

نظر
 

مخالفم
 

ی مخالفم 
خیل

 

ن 
میانگی

 

C
h

i-S
q

u
a

re
 

 S
ig

 

جشنواره ها  
ی و یا انواع 

شهردار
ی 
ت در برنامه ها

شرک
با 

ی  
ی، گاه

شهر
ی 
م

توان
  

ت  
س ساده و.. مشکال

ی یا عک
ک نقاش

با ی

ق  
ن طری

ن شهر نشان داد و از ای
ی محله را به مسئولی

و کمبودها

ت 
ت داش

ی مشارک
ت شهر

با مدیری
 

ی 
فراوان

 

92
 172
 25
 81
 13
 

3.650
 209.728
 

0.000
درصد 
 24.02
 44.91
 6.53
 21.15
 3.39
 

ت  
ی هاس

ی وظیفه شهردار
ت شهر

ضال
ت و مع

ل مشکال
اگر چه ح

ت موجود  
ل ومشکال

ت به مسائ
ک شهروندن نسب

ن به عنوان ی
اما م

ل  
ی کنم در کارها ح

ی م
ی کنم و سع

س وظیفه م
در شهر احسا

ت داشته باشم
ت مشارک

ی از مشکال
بخش

 

ی
فراوان

 109
 223
 39
 12
 0 

4.089
 277.836
 

0.000
درصد 
 28.46
 58.22
 10.18
 3.13
 0.00
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گویه
 

آمار 
 

ی موافقم 
خیل

 

موافقم 
ی ندارم  

نظر
 

مخالفم
 

ی مخالفم 
خیل

 

ن 
میانگی

 

C
h

i-S
q

u
a

re
 

 S
ig

 

ی  
ت ها

در گذشته عمده فعالی
ی ها  

شهردار

ی  
ی بود ول

ی و خدمات
متمرکز بر امور نظافت

ی  
ی فرهنگ

ت ها
ی بینم که فعالی

ن روزها م
ای

ت 
ش هس

ی آنها رو به افزای
و مشارکت

 

ی
فراوان

 

52
 116
 137
 78
 0 

3.371
 45.334
 0.000
درصد 
 13.58
 30.29
 35.77
 20.37
 0.00
 

ت  
ی ها و مدیری

چون رویکرد شهردار

ت به  
ی نسب

شهر
ی  
ت مشارکت

اقداما

ی  
ت ها

ن هم به فعالی
ش یافته م

افزای

ب شده ام 
ی راغ

مشارکت
 

ی
فراوان

 

27
 192
 104
 60
 0 

3.486
 160.175
 

0.000
درصد 
 7.05
 50.13
 27.15
 15.67
 0.00
 

ی  
ک مرکز خدمات

ی محله ها( ی
ی ها )سرا

شهردار

ت ارائه  
خدما

ن پول 
گرفت

ی 
در ازا

که 
ت 
اس

ی بر  
میدهند و هیچ تاثیر

ت مردم  
ش اطالعا

افزای

ت شهروندان ندارند 
ت به مشارک

شهر نسب
 

ی 
فراوان

 

79
 90
 90
 75
 49
 

2.804
 14.742
 0.005
درصد 
 20.63
 23.50
 23.50
 19.58
 12.79
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گویه
 

آمار 
 

ی موافقم 
خیل

 

موافقم 
ی ندارم  

نظر
 

مخالفم
 

ی مخالفم 
خیل

 

ن 
میانگی

 

C
h

i-S
q

u
a

re
 

 S
ig

 

ی  
ی برا

هیچ تمایل
ها 
ی 
شهردار

ی  
ت شهروندان ندارند و اقدامات

مشاک

ن مورد انجام نداده اند 
ی ای
برا

 

ی 
فراوان

 

64
 70
 91
 117
 41
 

3.003
 43.201
 0.000
درصد 
 16.71
 18.28
 23.76
 30.55
 10.70
 

ی در شهر وجود داشته  
اگر مشکل

باشد 
  

ی 
به راحت

ی
م

توان
  

شهر مراجعه  
ی 
شورا

ی و یا 
شهردار

به 

ل  
ت به ح

ن آنجا نسب
ی با مسئولی

کرد و با همفکر

ت الزم را انجام داد 
آن اقداما

 

ی 
فراوان

 

10
 112
 92
 88
 81
 

2.692
 79.311
 0.000
درصد 
 2.61
 29.24
 24.02
 22.98
 21.15
 

ت  
مشارک

ت 
ی از اقداما

شهردار
ی 
واقع

ف 
هد

ی شهروندان  
ط زندگ

جویانه بهبود شرای
ی
م

باشد
  

ی 
نه امر دیگر

 

ی 
فراوان

 

49
 129
 104
 78
 23
 

3.269
 93.123
 0.000
درصد 
 12.79
 33.68
 27.15
 20.37
 6.01
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گویه
 

آمار 
 

ی موافقم 
خیل

 

موافقم 
ی ندارم  

نظر
 

مخالفم
 

ی مخالفم 
خیل

 

ن 
میانگی

 

C
h

i-S
q

u
a

re
 

 S
ig

 

ی ها هم دنبال  
شهردار

اگر 

شهروندان باشند  
ت 
مشارک

نظر  
مد 

خودشان 
منافع 

ت نه  
هس

منافع شهروندان 
ی  
فراوان

 

65
 111
 113
 79
 15
 

2.655
 84.115
 0.000
درصد 
 16.97
 28.98
 29.50
 20.63
 3.92
 

ت  
مشارک

که 
ن 
وجود ای

با 

ی هم 
ت نتایج مثبت

ن اس
ممک

ن حاضر نیستم  
داشته باشد، م

ن کار کنم 
ف ای
که وقتم را صر

ی  
فراوان

 

  69
 80
 180
 54
 

3.572
 102.399
 

0.000
درصد 
 

  

18.02
 20.89
 47.00
 14.10
 

ت در امور  
ی دانم مشارک

با اینکه م

شهر  
ی 
م

تواند
  

ق  
ی بر رون

ت خوب
تاثیرا

ی حاضر نیستم  
شهر داشته باشند ول

ن کار کنم 
ف ای
وقتم را صر

 

ی 
فراوان

 

32
 60
 58
 161
 72
 

3.473
 127.352
 

0.000
درصد 
 8.36
 15.67
 15.14
 42.04
 18.80
 

امروزه مردم آنقد  
گرفتارند  

ی  
حوصله 

ی 
حت
دیگر 

که 

ت در  
فکر کردن به مشارک

شهر را ندارند 
 

ی 
فراوان

 

24
 158
 58
 95
 48
 

2.961
 142.235
 

0.000
درصد 
 6.27
 41.25
 15.14
 24.80
 12.53
 

1397های پژوهش،  مأخذ: یافته 
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های این شاخص میزان معناداری برای برای گویه  2Xذکر است که با توجه به استفاده از آزمون  قابل

از  تمام گویه این بعد در تمام گویهمحاسبه شد که می  0.05ها کمتر  بیان نمود که  را  این  ها  توان 

ای که بیشترین فراوانی را داشته  معنادار بوده و قابلیت تعمیم را به تمام جامعه دارد. بر اساس گویه

با گویه »  44.39،  شودمیطور که در جدول مذکور مشاهده  همان پاسخگویان  پرداخت   درصد  من 

عوارض یه شهرداری را با رغبت انجام میدهم و این کار را امری منطقی میدانم برای توسعه شهرم «، 

شارکت جویانه شهرداری هرات به نزدیک به نظر من فعالیت های م  درصد پاسخگویان با گویه »  58.22

درصد پاسخگویان با    44.91«،  تر شدن مردم به شهرداری منجر شده و من از این کار راضی هستم

با یک نقاشی    توانمیبا شرکت در برنامه های شهرداری و یا انواع جشنواره ها شهری، گاهی    گویه »

سئولین شهر نشان داد و از این طریق با مدیریت یا عکس ساده و.. مشکالت و کمبودهای محله را به م

اگر چه حل مشکالت و معضالت شهری    درصد پاسخگویان با گویه »  58.22شهری مشارکت داشت«،  

وظیفه شهرداری هاست اما من به عنوان یک شهروندن نسبت به مسائل ومشکالت موجود در شهر 

ز مشکالت مشارکت داشته باشم«،  احساس وظیفه می کنم و سعی می کنم در کارها حل بخشی ا

چون رویکرد شهرداری ها و مدیریت شهری نسبت به اقدامات    درصد پاسخگویان با گویه »  50.13

درصد پاسخگویان با   23.50مشارکتی افزایش یافته من هم به فعالیت های مشارکتی راغب شده ام«، 

ازای گرفتن پول خدمات ارائه    شهرداری ها )سرای محله ها( یک مرکز خدماتی است که در  گویه »

 29.24میدهند و هیچ تاثیری بر افزایش اطالعات مردم شهر نسبت به مشارکت شهروندان ندارند«،  

به شهرداری و   توانمیبه راحتی    باشداگر مشکلی در شهر وجود داشته    درصد پاسخگویان با گویه »

بت به حل آن اقدامات الزم را انجام داد  یا شورای شهر مراجعه کرد و با همفکری با مسئولین آنجا نس

هدف واقعی شهرداری از اقدامات مشارکت جویانه بهبود شرایط   درصد پاسخگویان با گویه »  33.68«،  

شهروندان   دیگری«،    باشدمیزندگی  امر  »  41.25نه  گویه  با  پاسخگویان  آنقد    درصد  مردم  امروزه 

درصد   28.20ارکت در شهر را ندارند« موافق،  گرفتارند که دیگر حتی حوصله ی فکر کردن به مش

مشارکت در امور شهر وقت تلف کردن است چون کسی برای اقدامات ما ارزشی    پاسخگویان با گویه » 

با وجود این که مشارکت ممکن است نتایج مثبتی هم    درصد پاسخگویان با گویه »  47قائل نیستند«،  

با    درصد پاسخگویان با گویه » 42.04این کار کنم«، داشته باشد، من حاضر نیستم که وقتم را صرف 

تاثیرات خوبی بر رونق شهر داشته باشند ولی حاضر    تواندمیاینکه می دانم مشارکت در امور شهر  

مشارکت در برنامه    درصد پاسخگویان با گویه »   40.99نیستم وقتم را صرف این کار کنم« مخالف و  



 

117 
 

  31.85ست که استعدادهای بالقوه خویش را به فعلیت برسانم «،  های سرای محله...... فرصتی مغتنم ا

هزینه های دریافتی شهرداری برای برخی فعالیت های مشارکت منطقی    درصد پاسخگویان با گویه »

  ،» است  قبول  قابل  »  23.76و  با گویه  پاسخگویان  برای مشاکت   درصد  تمایلی  هیچ  شهرداری ها 

اگر    درصد پاسخگویان با گویه »  29.50این مورد انجام نداده اند«،    شهروندان ندارند و اقداماتی برای

شهرداری ها هم دنبال مشارکت شهروندان باشند منافع خودشان مد نظر هست نه منافع شهروندان« 

»  35.77و   با گویه  پاسخگویان  امور    درصد  بر  متمرکز  های شهرداری ها  فعالیت  عمده  در گذشته 

این روزها می بینم که فعالیت های فرهنگی و مشارکتی آنها رو به افزایش  نظافتی و خدماتی بود ولی 

   ها تفاوت معناداری دارند.هست«نظری ندارند به حدی که با سایر گویه
  یایگو  یدر شهر هرات به خوب  یمربوط به توسعه اجتماع   یداده ها  لیبدست آمده از تحل  جینتا

فعال و قابل    یتوانند نقش  یشهر م  یو توسعه آت  ییایهست که شهروندان شهر هرات در پو  تیواقع  نیا

 ته است که شهروندان نسبت به شهر خود داش  یتی مساله احساس مسئول  نیا  دیداشته باشند. مو  یتوجه

 ی تواند نقطه قوت  یامر م  نیباشد و ا  یشهر م  نیسطوح با مسئول  یبر مشارکت فعال در تمام   دیو تاک

که   د ی را حاصل سازد که وجود شهروندان نه تهد نانیاطم ن یجامعه باشد و ا نیو مسئول رانیمد یراب

 شهر.  شتریهر چه ب ت یتوسعه و امن یاست برا یفرصت
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 امنیت شهری از دید شهروندان  بررسی شاخص 

گویه مورد    12مشاهده است مساله امنیت با بهره گیری از  ( قابل4-15با توجه به آنچه در جدول )

( تنظیم گردیده است و در آن ، فراوانی، درصد فراوانی،  4-15بررسی قرار گرفته است و در جدول )

 ست. ها ارائه گردیده ایک از گویهمیانگین و میزان معناداری کای اسکوئر هر 
 

 امنیت شهری   شاخص   :21جدول  

گویه 
آمار  
 

خیلی موافقم 
 

موافقم 
نظری ندارم 

 

مخالفم 
 

خیلی مخالفم 
 

میانگین 
 

C
h

i-S
q

u
a

re
 

 S
ig

 

من نمی
دانم چطور باید  

امنیتی  
ی 

نهادها
با 

ت داشته باشم 
مشارک

فراوانی 
 

46
 165
 53
 94
 25
 

3.295
 160.225

 

0.000
درصد  
 12.01
 43.08
 13.84
 24.54
 6.53
 

ت  
ش سطح امنی

ی افزای
من برا

ی  
شهر با نهادها

سطح 
در 

ت داشته ام  
امنیتی مشارک

فراوانی 
 

58
 105
 118
 90
 12
 

3.279
 94.245
 0.000
درصد  
 15.14
 27.42
 30.81
 23.50
 3.13
 

ی امنیتی نیاز به 
س و نهادها

اگر پلی

ش باز 
ی داشته باشند با آغو

همکار

استقبال می کنم 
 

فراوانی
 

77
 190
 52
 64
 0 

3.731
 126.963

 

0.000
درصد  

 20.10
 49.61
 13.58
 16.71
 0.00
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گویه 
آمار  
 

خیلی موافقم 
 

موافقم 
نظری ندارم 

 

مخالفم 
 

خیلی مخالفم 
 

میانگین 
 

C
h

i-S
q

u
a

re
 

 S
ig

 

ت که  
حدی اس

ی من در 
ت برا

ت امنی
اهمی

ی در صحنه هایی 
ضور

حتی حاضرم خودم ح

ک کنم
ی امنیتی کم

وارد شوم و به نهادها
 

فراوانی
 

95
 140
 64
 53
 31
 

3.561
 93.384
 0.000
درصد  

 24.80
 36.55
 16.71
 13.84
 8.09
 

ت  
ت شهر را تح

مسائلی که امنی

ی  
تاثیر قرار میدهد را به نهادها

ش میدهم 
امنیتی گزار

 

فراوانی
 

123
 126
 70
 44
 20
 

3.752
 116.230

 

0.000
درصد  

 32.11
 32.90
 18.28
 11.49
 5.22
 

ی  
ت من با نهادها

مشارک

ش  
امنیتی در حد گزار

می باشد 
 

فراوانی
 

35
 162
 83
 83
 20
 

2.715
 160.695

 

0.000
درصد  
 9.14
 42.30
 21.67
 21.67
 5.22
 

ی  
ت من با نهادها

مشارک

ش و  
ب گزار

امنیتی در قال

ک مالی به  
حتی کم

ی امنیتی می باشد
نهادها

فراوانی 
 

11
 86
 159
 83
 44
 

2.836
 160.381

 

0.000
درصد  
 2.87
 22.45
 41.51
 21.67
 11.49
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گویه 
آمار  
 

خیلی موافقم 
 

موافقم 
نظری ندارم 

 

مخالفم 
 

خیلی مخالفم 
 

میانگین 
 

C
h

i-S
q

u
a

re
 

 S
ig

 

ی  
ک به نهادها

ی کم
ضرورتی برا

ی من  
امنیتی نمی بینم چون برا

اعتبار و ارزشی قائل نیستند
فراوانی 

 

41
 59
 65
 155
 63
 

3.366
 105.003

 

0.000
درصد  
 10.70
 15.40
 16.97
 40.47
 16.45
 

ی  
ی امنیتی با من به گونه ا

نوع برخودرد نهادها

ت با این نهادها  
ی مشارک

بوده که رغبتی برا

ی 
ندارم حتی اگر برا

توسعه
 

شهرم مهم باشد 
فراوانی 
 

85
 60
 74
 104
 60
 

2.984
 18.005
 0.001
درصد  
 22.19
 15.67
 19.32
 27.15
 15.67
 

ی امنیتی موجود در سطح  
تعداد نهادها

ت و  
شهر کم اس

دسترسی به آنها مشکل  

ت داشته باشم
می باشد که با آنها مشارک

فراوانی 
 

57
 155
 78
 79
 14
 

2.577
 136.517

 

0.000
درصد  
 14.88
 40.47
 20.37
 20.63
 3.66
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گویه 
آمار  
 

خیلی موافقم 
 

موافقم 
نظری ندارم 

 

مخالفم 
 

خیلی مخالفم 
 

میانگین 
 

C
h

i-S
q

u
a

re
 

 S
ig

 

س نیاز  
ی امنیتی احسا

نهادها

ت من ندارند 
به مشارک

 

فراوانی
 

20
 125
 60
 132
 46
 

3.154
 128.292

 

0.000
درصد  

 5.22
 32.64
 15.67
 34.46
 12.01
 

ب  
جذ

ی 
ت الزم برا

ی امنیتی اقداما
نهادها

ت شهروندان را انجام نداده اند 
مشارک

 

فراوانی
 

99
 135
 47
 87
 15
 

2.436
 113.462

 

0.000
درصد  

 25.85
 35.25
 12.27
 22.72
 3.92
 

1397های پژوهش،  مأخذ: یافته 

های زیر بیشترین میانگین متعلق به  ( قابل مشاهده است در بین گویه4-15همانطور که در جدول) 

گویه مسائلی که امنیت شهر را تحت تاثیر قرار میدهد را به نهادهای امنیتی گزارش میدهم با میانگین  

شهر کم است   ترین میانگین متعلق به گویه تعداد نهادهای امنیتی موجود در سطح( است و کم3.75)

ذکر  ( است. قابل2.57که با آنها مشارکت داشته باشم با میانگین )  باشد میو دسترسی به آنها مشکل  

ها  های این شاخص میزان معناداری برای تمام گویهبرای گویه  2Xاست که با توجه به استفاده از آزمون  

ها معنادار بوده و عد در تمام گویهتوان این را بیان نمود که این ب محاسبه شد که می  0.05کمتر از  

طور که در  ای که بیشترین فراوانی را داشته همانقابلیت تعمیم را به تمام جامعه دارد. بر اساس گویه

من نمیدانم چطور باید با نهادهای    درصد پاسخگویان با گویه »  43.08،  شودمیجدول مذکور مشاهده  

اگر پلیس و نهادهای امنیتی نیاز    پاسخگویان با گویه »درصد    49.61امنیتی مشارکت داشته باشم«،  
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اهمیت   درصد پاسخگویان با گویه »  36.55به همکاری داشته باشند با آغوش باز استقبال می کنم«،  

امنیت برای من در حدی است که حتی حاضرم خودم حضوری در صحنه هایی وارد شوم و به نهادهای  

مسائلی که امنیت شهر را تحت تاثیر قرار   گویان با گویه »درصد پاسخ  32.90امنیتی کمک کنم «،  

مشارکت من با    درصد پاسخگویان با گویه »  42.30میدهد را به نهادهای امنیتی گزارش میدهم«،  

درصد پاسخگویان با گویه »فراهم کردن امکانات و   40.47«،    باشد مینهادهای امنیتی در حد گزارش  

ورزشی«،   پاس  35.25خدمات  »درصد  گویه  با  جذب    خگویان  برای  الزم  اقدامات  امنیتی  نهادهای 

اند « موافق،   نداده  انجام  را  برای    40.47مشارکت شهروندان  با گویه » ضرورتی  پاسخگویان  درصد 

نیستند«،   قائل  ارزشی  و  اعتبار  من  برای  چون  بینم  نمی  امنیتی  نهادهای  به  درصد    27.15کمک 

نهادهای امنیتی با من به گونه ای بوده که رغبتی برای مشارکت  پاسخگویان با گویه » نوع برخودرد  

برای توسعه شهرم مهم باشد «،   اگر  ندارم حتی  نهادها  این  »   34.46با  با گویه  پاسخگویان  درصد 

درصد پاسخگویان با گویه » من   30.81نهادهای امنیتی احساس نیاز به مشارکت من ندارند« مخالف،  

د امنیت  افزایش سطح  و  برای  ام«  داشته  مشارکت  امنیتی  نهادهای  با  شهر  درصد    41.51ر سطح 

پاسخگویان با گویه » مشارکت من با نهادهای امنیتی در قالب گزارش و حتی کمک مالی به نهادهای 

 ها تفاوت معناداری دارند.  « نظری ندارند به حدی که با سایر گویه باشدمیامنیتی 

دهنده این است که شهروندان نقش مثبتی در امنیت سعه نشانهای شاخص تودرمجموع ارزیابی گویه

تمایل   الرغم  علی  که  بباشد  می  این  دریافتی  های  پاسخ  در  توجه  قابل  نکته  دارند.  هرات  شهری 

با   شهری  های  نهاد  متقابل  مشارکت  نقش  شهری،  امینت  شاخص  توسعه  به  کمک  در  شهروندان 

: عدم توجه نهاد  کندمیضوع دو مساله اصلی را بیان  . این موباشد میشهروندان چندان رضایت بخش ن

های امنیتی به موضع اطالع رسانی و آگاه کردن شهروندان در مورد چگونگی همکاری بین نیرو های 

. دوم اینکه شهروندان تمایل به مشارکت دارند و این مشارکت در تامین باشد میامنیتی و شهروندان  

نمی خواهند انجام دهند و می خواهند نقش فراتری داشته باشند. امنیت را فقط در قالب گزارش دهی  

گفت با این ابراز عالقمند در ایجاد امنیت شهری از سوی شهروندان، نقطه بسیاری    توانمیدر واقع  

نقش پلیس کوچکی در سطح محله خودشان باشند و چون   تواندمیمثبتی هست. چرا که هر شهروند 

.  باشدمیما اولین شرط آن رعایت قوانین از سوی خود آن شهروند این حرکتی خود جوش هست مسل 

به بیان بسیاری از نظریه پردازان بزرگ برنامه ریزی شهری، شاخص امنیت یکی از مسایل مهم در 

پایدار شهری   اولین و بزرگترین باشد میرسیدن به توسعه  . همانطور که در مبانی پژوهش ذکر شد 
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عاملی که در افغاسنتان در شهر هرات مانع رشد و توسعه شهرها شده است موضوع عدم تامین امنیت  

توان هیچ برنامه ریزی پایدار و موفقی را در این بوده است و تا زمانی که این موضوع حل نشود نمی 

هرات داشته باشیم. زمانی که شهروندان تا این حد عالقمند به تامین    باستانی کشور و همچنین شهر  

گام های اساسی را در این زمینه با همکاری شهروندان و نیروهای    توانمیامنیت شهر خودشان هستند،  

 امنیتی در شهر برداریم.

 

 ها بخش دوم: تحلیل و استنباط داده 

 آمار استنباطی

تحلیل اطالعات، استفاده از آمار استنباطی است. برای اینکه بتوان با  مرحله مهم و اساسی در تجزیه و  

های پژوهش آزمون شود و نتایج به دست آمده تعمیم  های جمع آوری شده، فرضیهاستفاده از داده

یابد، باید از روش استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده نمود. مهمترین بخش آمار استنباطی  

 . باشدمیبودن داده ها  بررسی نرمال

 بررسی نرمال بودن متغیرها 

اسمیرنوف   -یی که دارای طیف لیکرت هستند از آزمون کلموگروفها شاخص برای بررسی نرمال بودن  

فرضیه  آزمون  این  در  است.  شده  دادهاستفاده  بودن  نرمال  صفر  اگر  ی  -Kolmogorovهاست، 

Smirnov Z     باشد، فرضیه صفر رد   0.05باشد و سطح معنی داری بیشتر از    -1.96+ و  1.96بین

داده  شودمی بودن  نرمال  تأیید  و  )115:  1388)گودرزی،    ود شمیها  جدول  نتایج  نشان 4-26(.   )

اسمیرنوف هر سه شاخص مشارکت، توسعه اجتماعی و امنیت شهری بین   -دهد که کلموگروف می

پس در نتیجه توزیع   باشد میبیشتر    0.05و سطح معنی داری آنها نیز از    باشدمی   - 1.96+ و  1.96

 استاندارد های مذکور از خطای  ن توزیع صفات شاخص. بررسی نرمال بودباشد مینرمال   هاشاخص این  

تر  و یا بزرگ  - 2تر از  صورت که اگر مقدار این خطا کوچکضرایب چولگی و کشیدگی استفاده شد. بدین

- 190:  1388)حبیب پور و صفری،  شودمی+ باشد، در آن صورت فرض نرمال بودن توزیع رد  2از  

نیز توزیع شاخص 1.5و    -1.5(. همچنین چنانچه ضرایب چولگی و کشیدگی بین  191 های + باشد 

مشاهده است،  (. بنابراین با توجه به آنچه که در جدول مذکور قابل4- 16)جدول  باشدمیتحقیق نرمال  

دن آنها مورد بررسی قرار گرفته اند، هایی که با آزمون چولگی و کشیدگی نرمال بوتوزیع تمام شاخص

 باشند. دارای توزیع نرمال می
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 های تحقیقنتایج آزمون نرمال بودن در مورد شاخص   :22جدول  

1398های پژوهش،  مأخذ: یافته  
 

  شودمیای استفاده  تک نمونه   Tبا توجه به نرمال شدن توزیع جهت بررسی توسعه شهری از آزمون  

بودن یا  اختالف میانگین اطالعات گرداوری شده از یک مقدار خاص و نیز معنادار  تواندمیاین آزمون 

نبودن اختالفات مشاهده شده را نشان می دهد. در بیشتر موارد از این آزمون برای سنجش معناداری  

 . شودمیو حد متوسط جامعه استفاده تفاوت میانگین نمونه از میانگین 
 

 تک نمونه ای   Tنتایج آزمون    :23جدول    

1398های پژوهش،  مأخذ: یافته  

 شاخص

 نتیجه آزمون  کشیدگی چولگی 

 & Skewness خطا ضریب  خطا ضریب 

Kurtosis 

 تایید نرمال بودن  0.249 0.263- 0.125 0.153 مشارکت 

 تایید نرمال بودن  0.249 0.425- 0.125 0.123 توسعه

 تایید نرمال بودن  0.249 0.493 0.125 0.233 امنیت 

ص
شاخ

ن   
میانگی

 

ف از م
انحرا

عیار 
 

آمار
T 

ی 
درجه آزاد

 

ی 
معنادار

 

ن 
ف از میانگی

ال
اخت

ف از   
ال
اخت

ن  
صله اطمینا

فا

  
در سط

95
 % 

 باال  پایین

ت 
شارک

م
 

3.636 0.443 28.083 382 0.000 0.636 0.591 0.680 

توسعه
 

3.288 0.428 13.172 382 0.000 0.288 0.245 0.331 

ت 
امنی

 

3.141 0.488 5.639 382 0.000 0.141 0.092 0.190 
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با توجه به نرمال شدن توزیع جهت بررسی سه شاخص اصلی تحقیق؛ مشارکت مردمی، توسعه اجتماعی  

. در این بین، با توجه به اینکه سواالت شده استای استفاده  تک نمونه  Tو امنیت شهر هرات، از آزمون  

در آزمون ( طراحی شده است، میانه نظری  5( تا خیلی مخالفم )1در طیف لیکرت از خیلی موافقم ) 

استیودنت تک نمونه ای عدد   برای سواالت منفی طیف   3تی  این طیف  نظر گرفته شده است.  در 

( موافقم  خیلی  از  )5لیکرت  مخالفم  خیلی  تا  افزار  1(  نرم  در   )SPSS  براساس است.  شده   طراحی 

فاصله اطمینان به  و همچنین   3.63شاخص مشارکت مردمی با  میانگین ( ، 4-17)   جدول  های یافته

  3.28باشند. همچنین میانگین شاخص توسعه اجتماعی  می  مثبت  (   پایین   حد  و   باال   دست آمده )حد

. بنابراین با توجه به مقدار آماره تی و سطح معنی داری کمتر باشدمی  3.14و شاخص امنیت شهری  

ی شهروندان هرات در توسعه اجتماعی و امنیت شهری آن تاثیر مثبتی  بنابراین مشارکت مردم   0.05از  

 دارد و هر سه شاخص ذکر شده در حد مطلوب میانگین قرار گرفته اند. 
 

 نقش مشارکت مردمی در باال بردن توسعه اجتماعی شهروندان شهر هرات چگونه است؟ 

برای بررسی رابطه مشارکت مردمی در افزایش توسعه اجتماعی شهروندان از رگرسیون چند متغیره 

 . باشدمی( قابل مشاهده 4-18استفاده شده است که نتایج حاصله در جدول )
 

 برآورد   استانداردمقدار همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و خطای    :24جدول  

1398های پژوهش،  مأخذ: یافته  

است که همبستگی آن   0.38( مقدار همبستگی برابر با 4-18براین اساس با توجه به جدول شماره ) 

گونه که در جدول مذکور مشخص است مقدار ضریب تعیین  از نوع مستقیم با شدتی قوی است و همان

ت که در  اس 0.395برآورد شده برابر با  استاندارد . همچنین خطای   باشد می  0.15تعدیل شده برابر با 

تر و ضریب همبستگی تر باشد پیش بینی دقیقبرآورد شده کوچک  استاندارداین بین هر چه اشتباه  

( مشخص است مقدار رگرسیون برای این مدل برابر است 4-19گونه که در جدول )همان تر است.قوی

 مقدار همبستگی 

ن 
ب تعیی

ضری
ن  
ب تعیی

ضری

ل شده
تعدی

 

ی استاندارد 
خطا

برآورد
 

ن 
آماره دوربی

ن 
سو
وات

 

0.387 0.150 0.148 0.395 2.180 



 

 126  
 

ده کوچکتر از مجموع  مان و چون مقدار مجذورات باقی 59،36مانده برابر است با  و مقدار باقی  10.48با  

ی، قدرت تبیین باالی مدل در توضیح تغییرات متغیر وابسته مجذورات رگرسیون است، نشان دهنده

است که  0.000 و میزان معناداری آن هم برابر با  67.30برابر است با    Fاست. در این مدل مقدار  

و معنادار است واین بیانگر اثبات نقش مشارکت مردمی در باال بردن توسعه اجتماعی    0.05تر از  کوچک 

 دار است.و مدل رگرسیونی از لحاظ آماری معنی  باشدمیشهروندان شهر هرات 
 

 مجموع مربعات، درجه آزادی، میانگین مربعات و سطح معناداری رگرسیون   :  25جدول  

1398های پژوهش،  مأخذ: یافته  

آن معنادار است    T( نشان داده شده است مقدار بتا که آماره  4-20با توجه به آنچه که در جدول )

بنابراین  باشد می  0.387 توسعه   توانمی.  باالرفتن  و  مردمی  مشارکت  بین  رابطه  که  گرفت  نتیجه 

 اجتماعی وجود دارد. 

 و شده، آماره تی و سطح معناداری رگرسیون ضریب رگرسیون استاندارد نشده  :  26جدول  

1398های پژوهش،  مأخذ: یافته  
 

 
 

 سط  معناداری  F میانگین مربعات  درجه آزادی  مجموع مربعات 

 10.488 1 10.488 رگرسیون 

 0.156 381 59.369 مانده باقی  0.000 67.306

   382 69.857 مجموع

  
ضریب رگرسیون 

 استاندارد نشده 

ضریب رگرسیون 

 استاندارد شده)بتا( 
 میزان معناداری  آماره تی 

 0.000 11.552   1.928 )ضریب ثابت( 

 0.000 8.204 0.387 0.374 مشارکت 
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 نقش مشارکت مردمی در باال بردن امنیت در شهر هرات چگونه است؟

استفاده شده   از رگرسیون چند متغیره  امنیت شهر  افزایش  برای بررسی نقش مشارکت مردمی در 

. براین اساس با توجه به جدول شماره  شودمی( مشاهده  4-21است. با توجه به آنچه که در جدول)

است که همبستگی آن از نوع مستقیم با شدتی خیلی ضعیف   0.07( مقدار همبستگی برابر با  21-4)

  0.003گونه که در جدول مذکور مشخص است مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  و همان  است

برآورد   استاندارداست که هر چه اشتباه    0.487برآورد برابر با    استاندارد. همچنین خطای    باشدمی

  1.109تر نیست. مقدار دوربین واتسون نیز  تر و ضریب همبستگی قویتر باشد پیش بینی دقیقکوچک 

 . باشدمی
 

 ارد برآورد استاند مقدار همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و خطای  :  27جدول  

1398های پژوهش،  مأخذ: یافته  
 

و    0.501( مشخص است مقدار رگرسیون برای این مدل برابر است با  4-22گونه که در جدول )همان

مانده کوچکتر از مجموع مجذورات و چون مقدار مجذورات باقی  90،404مانده برابر است با  مقدار باقی

بسته است. در ی، قدرت تبیین باالی مدل در توضیح تغییرات متغیر وارگرسیون است، نشان دهنده

  0.05است که بزرگتر از   0.147 و میزان معناداری آن هم برابر با   2.11برابر است با    Fاین مدل مقدار  

و معنادار نیست واین بیانگر رد نقش مشارکت مردمی در باال بردن امنیت شهری شهروندان شهر هرات 

 دار نیست. و مدل رگرسیونی از لحاظ آماری معنی باشدمی
 

 مجموع مربعات، درجه آزادی، میانگین مربعات و سطح معناداری رگرسیون :  28جدول  

1398های پژوهش،  یافتهمأخذ:    

مقدار  

 همبستگی
 ضریب تعیین  

ضریب تعیین  

 تعدیل شده

خطای استاندارد  

 برآورد 

آماره دوربین  

 واتسون

0.074 0.006 0.003 0.487 1.109 

 سط  معناداری  F میانگین مربعات  درجه آزادی  مجموع مربعات   

 0.501 1 0.501 رگرسیون 

 0.237 381 90.404 مانده باقی 0.147 2.112

   382 90.906 مجموع 
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آن معنادار است    T( نشان داده شده است مقدار بتا که آماره  4-23با توجه به آنچه که در جدول )

بنابراین  باشدمی  -  0.074 امنیت   توانمی.  باالرفتن  رابطه بین مشارکت مردمی و  نتیجه گرفت که 

 شهری وجود ندارد.
 

 و شده، آماره تی و سطح معناداری رگرسیون دارد نشده  استانضریب رگرسیون  :  29جدول  

1398های پژوهش،  مأخذ: یافته  

 

 مهمترین گویه های مشارکت مردمی چه مواردی است؟ 

های شاخص مورد  برای بررسی مهمترین گویه های مشارکت مردمی، با توجه به ترتیبی بودن گویه

( که  768.02مطالعه از آزمون فریدمن استفاده شده است. با توجه به میزان معنی داری کای اسکوئر )

های شاخص مشارکت  درصد گویه  95توان گفت که از نظر آماری با اطمینان  می  باشدمی  0.05کمتر از  

 دار هستند و قابلیت تعمیم به کل جامعه را دارند.  مردمی معنی
 

 مشارکت مردمی شاخص  های  میزان معناداری آزمون فریدمن در گویه:  30جدول  

 1398های پژوهش،  مأخذ: یافته                                      
 

مشارکت مردمی در هر گویه نسبت با گویه دیگر شاخص  های  حال برای اینکه بدانیم که میزان گویه

چقدر متفاوت است و کدام گویه نسبت به بقیه بیشتر است باید از میانگین رتبه ای استفاده نمود. با  

مشاهده نمود باالترین رتبه مربوط به گویه ای است تحت    توانمی(  4-25توجه به آنچه که در جدول )

اجتماعی  انجام میدهم تمایل بیشتری به مشارکت –های فرهنگی  عنوان » یک شهروند هر گاه فعالیت  

آموزشی برگزار شده در سطح شهر -پیدا می کنم« و در مرتبه بعد »با شرکت در برنامه های فرهنگی

کنیم«   کمک  محله  پیشرفت  و  رونق  به   باشدمیبه  وابسته  نهاد  هر  )یا  محله  سرای  در  »گویه  و 

 
ضریب رگرسیون  

 استاندارد نشده 

ضریب رگرسیون  

 استاندارد شده)بتا( 
 میزان معناداری  آماره تی 

 0.000 16.689   3.438 )ضریب ثابت( 

 0.147 1.453- 0.074- 0.082- مشارکت 

 میزان معناداری  درجه آزادی  Chi-Square تعداد

383.00 768.02 8.00 0.00 
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یم برای پیشرفت و توسعه شهر مشارکت داشته باشیم« توانمیکه چگونه  شهرداری.... ( به ما می آموزند  

 . باشد می( قابل مشاهده 4-25رتبه بندی گویه های صورت گرفته در جدول ) در رتبه آخر قرار دارد.
 

 رتبه و میانگین رتبه ای گویه های شاخص مشارکت مردم :  31جدول  

1398های پژوهش،  مأخذ: یافته  

 

 رتبه  میانگین رتبه ای  شاخص

اصال نمیدانم چگونه باید با شهرداری و مدیریت شهری مشارکت داشته  

 باشم 
3.8 8 

در سرای محله )یا هر نهاد وابسته به شهرداری.... ( به ما می آموزند که  

 توانیم برای پیشرفت و توسعه شهر مشارکت داشته باشیم چگونه می 
3.29 9 

آموزشی برگزار شده در سطح شهر به  -با شرکت در برنامه های فرهنگی

 رونق و پیشرفت محله کمک کنیم 
6.63 2 

اجتماعی شهرداری ها طعم شیرین کار    -فرهنگیبا شرکت در برنامه های  

 گروهی برایم خوشایند بود 
4.52 5 

با انجام فعالیت های مشارکتی آموختم که نسبت به محله و شهر خود  

 مسئولیت دارم 
6.29 3 

با حضور در برنامه های سرای محله این باور در من ایجاد شده که نیاز به  

 تاثیرگذار است. فعالیت جمعی در رشد شخصیتی من  
4.9 4 

اجتماعی  انجام  –به عنوان یک شهروند هر گاه فعالیت های فرهنگی  

 میدهم تمایل بیشتری به مشارکت پیدا می کنم
6.66 1 

آموزشی شهرداری ... اعتماد به نفسم    -با حضور در برنامه های فرهنگی

 باالتر رفته است 
4.44 7 

 6 4.47 تواند باعث تامین منافع مادی من شود می مشارکت کردن در امور شهر  
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 مهمترین گویه های توسعه اجتماعی چه مسائلی است؟ 

های شاخص مورد  توسعه اجتماعی، با توجه به ترتیبی بودن گویه برای بررسی مهمترین گویه های

( که  763.02مطالعه از آزمون فریدمن استفاده شده است. با توجه به میزان معنی داری کای اسکوئر )

مشارکت    های شاخصدرصد گویه  95توان گفت که از نظر آماری با اطمینان  می  باشدمی  0.05کمتر از  

 دار دارند و قابلیت تعمیم به کل جامعه را دارند. مردمی معنی
  

 توسعه اجتماعی شاخص  های  میزان معناداری آزمون فریدمن در گویه:  32جدول  

1398پژوهش،  های  مأخذ: یافته  
 

توسعه اجتماعی در هر گویه نسبت با گویه دیگر شاخص  های  حال برای اینکه بدانیم که میزان گویه

چقدر متفاوت است و کدام گویه نسبت به بقیه بیشتر است باید از میانگین رتبه ای استفاده نمود. با  

به اگر چه "ه مربوط گویه ی  مشاهده نمود باالترین رتب  توانمی(  4-27توجه به آنچه که در جدول )

به   حل مشکالت و معضالت شهری وظیفه شهرداری هاست اما من به عنوان یک شهروندن نسبت 

مسائل ومشکالت موجود در شهر احساس وظیفه می کنم و سعی می کنم در کارها حل بخشی از 

اری را با  من پرداخت عوارض یه شهرد"و در مرتبه بعدی کویه ی    "مشکالت مشارکت داشته باشم 

اگر  "و نهایتا گویه    باشدمی  "رغبت انجام میدهم و این کار را امری منطقی میدانم برای توسعه شهرم

  "شهرداری ها هم دنبال مشارکت شهروندان باشند منافع خودشان مد نظر هست نه منافع شهروندان

 در آخرین رتبه قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 میزان معناداری  درجه آزادی  Chi-Square تعداد

383.00 763.27 16.00 0.00 
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ای گویه های شاخص توسعه اجتماعی رتبه و میانگین رتبه  :33جدول    

 رتبه  میانگین رتبه ای  شاخص

من پرداخت عوارض یه شهرداری را با رغبت انجام میدهم و این کار را  

 امری منطقی میدانم برای توسعه شهرم 
10.86 2 

مشارکت در امور شهر وقت تلف کردن است چون کسی برای اقدامات ما  

 ارزشی قائل نیستند 
8.86 11 

مشارکت در برنامه های سرای محله...... فرصتی مغتنم است که  

 استعدادهای بالقوه خویش را به فعلیت برسانم
8.10 12 

هزینه های دریافتی شهرداری برای برخی فعالیت های مشارکت منطقی  

 و قابل قبول است 
8.99 10 

به نظر من فعالیت های مشارکت جویانه شهرداری هرات به نزدیک تر  

 شدن مردم به شهرداری منجر شده و من از این کار راضی هستم
9.70 6 

با شرکت در برنامه های شهرداری و یا انواع جشنواره ها شهری، گاهی  

با یک نقاشی یا عکس ساده و.. مشکالت و کمبودهای محله را    توانمی

به مسئولین شهر نشان داد و از این طریق با مدیریت شهری مشارکت  

 داشت 

10.72 3 

اگر چه حل مشکالت و معضالت شهری وظیفه شهرداری هاست اما من  

به عنوان یک شهروندن نسبت به مسائل ومشکالت موجود در شهر  

وظیفه می کنم و سعی می کنم در کارها حل بخشی از  احساس  

 مشکالت مشارکت داشته باشم 

12.61 1 

در گذشته عمده فعالیت های شهرداری ها متمرکز بر امور نظافتی و  

خدماتی بود ولی این روزها می بینم که فعالیت های فرهنگی و  

 مشارکتی آنها رو به افزایش هست 

9.12 8 

شهرداری ها و مدیریت شهری نسبت به اقدامات مشارکتی  چون رویکرد  

 افزایش یافته من هم به فعالیت های مشارکتی راغب شده ام 
9.68 7 

شهرداری ها )سرای محله ها( یک مرکز خدماتی است که در ازای  

گرفتن پول خدمات ارائه میدهند و هیچ تاثیری بر افزایش اطالعات  

 ان ندارند مردم شهر نسبت به مشارکت شهروند 

6.89 15 

شهرداری ها هیچ تمایلی برای مشاکت شهروندان ندارند و اقداماتی برای  

 .این مورد انجام نداده اند
8.07 13 
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 رتبه  میانگین رتبه ای  شاخص

به شهرداری و    توانمیبه راحتی    باشداگر مشکلی در شهر وجود داشته  

یا شورای شهر مراجعه کرد و با همفکری با مسئولین آنجا نسبت به حل  

 .آن اقدامات الزم را انجام داد

6.60 16 

هدف واقعی شهرداری از اقدامات مشارکت جویانه بهبود شرایط زندگی  

 .نه امر دیگری  باشدمی شهروندان  
9.07 9 

شهروندان باشند منافع خودشان مد  اگر شهرداری ها هم دنبال مشارکت  

 .نظر هست نه منافع شهروندان
6.09 17 

با وجود این که مشارکت ممکن است نتایج مثبتی هم داشته باشد، من  

 .حاضر نیستم که وقتم را صرف این کار کنم
10.08 4 

تاثیرات خوبی بر رونق    تواندمیبا اینکه می دانم مشارکت در امور شهر  

 شهر داشته باشند ولی حاضر نیستم وقتم را صرف این کار کنم 
9.81 5 

امروزه مردم آنقد گرفتارند که دیگر حتی حوصله ی فکر کردن به  

 .مشارکت در شهر را ندارند
7.73 14 

1398های پژوهش،  مأخذ: یافته  

 

 ترین گویه های امنیت شهری چه مسائلی است؟ مهم 

های شاخص مورد مطالعه برای بررسی مهمترین گویه های امینت شهری، با توجه به ترتیبی بودن گویه

( که کمتر از  601.30از آزمون فریدمن استفاده شده است. با توجه به میزان معنی داری کای اسکوئر )

ارکت مردمی  های شاخص مشدرصد گویه  95توان گفت که از نظر آماری با اطمینان  می  باشدمی  0.05

 دار دارند و قابلیت تعمیم به کل جامعه را دارند.  معنی
 

 امنیت شهری شاخص  های  میزان معناداری آزمون فریدمن در گویه:  34جدول  

1398های پژوهش،  مأخذ: یافته  
 

اینکه بدانیم که میزان گویه امنیت شهری در هر گویه نسبت با گویه دیگر  شاخص  های  حال برای 

چقدر متفاوت است و کدام گویه نسبت به بقیه بیشتر است باید از میانگین رتبه ای استفاده نمود. با  

مسائلی  "ی  مشاهده نمود باالترین رتبه مربوط به گویه    توانمی(  4-29توجه به آنچه که در جدول )

 میزان معناداری  درجه آزادی  Chi-Square تعداد

383.00 601.30 11.00 0.00 
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و در در مرتبه   باشدمی  "که امنیت شهر را تحت تاثیر قرار میدهد را به نهادهای امنیتی گزارش میدهم

آموزشی برگزار شده در سطح شهر به رونق و پیشرفت  -با شرکت در برنامه های فرهنگی  "بعد گویه ی  

ند با آغوش باز استقبال  اگر پلیس و نهادهای امنیتی نیاز به همکاری داشته باش  "محله کمک کنیم

. این در حالی است که با توجه به چواب های بدست آمده ضعف نیروهای امنیتی  باشدمی  "می کنم

  "در برقراری ارتباط با شهروندان جهت گسترش امنیت فوق العاده ضعیف بوده است چرا که گویه ی 

کمترین مقدار را   "  جذب مشارکت شهروندان را انجام نداده اند   یاقدامات الزم برا  ی تیامن  ینهادها

 بین سایر گویه ها داشته است.
 

 رتبه و میانگین رتبه ای گویه های شاخص امنیت شهری :  35جدول  

 1398های پژوهش، مأخذ: یافته

 رتبه  میانگین رتبه ای  شاخص

 5 7.24 من نمیدانم چطور باید با نهادهای امنیتی مشارکت داشته باشم 

من برای افزایش سطح امنیت در سطح شهر با نهادهای امنیتی مشارکت  

 . داشته ام
6.74 6 

اگر پلیس و نهادهای امنیتی نیاز به همکاری داشته باشند با آغوش باز  

 .استقبال می کنم
8.14 2 

اهمیت امنیت برای من در حدی است که حتی حاضرم خودم حضوری  

 . در صحنه هایی وارد شوم و به نهادهای امنیتی کمک کنم
7.56 3 

میدهد را به نهادهای امنیتی  مسائلی که امنیت شهر را تحت تاثیر قرار  

 .گزارش میدهم
8.25 1 

 10 5.33 باشد میمشارکت من با نهادهای امنیتی در حد گزارش  

مشارکت من با نهادهای امنیتی در قالب گزارش و حتی کمک مالی به  

 .باشدمینهادهای امنیتی  
5.50 9 

اعتبار و  ضرورتی برای کمک به نهادهای امنیتی نمی بینم چون برای من  

 .ارزشی قائل نیستند
7.35 4 

نوع برخودرد نهادهای امنیتی با من به گونه ای بوده که رغبتی برای  

 . شهرم مهم باشد  توسعهمشارکت با این نهادها ندارم حتی اگر برای  
5.90 8 

تعداد نهادهای امنیتی موجود در سطح شهر کم است و دسترسی به آنها  

 . که با آنها مشارکت داشته باشم  باشدمی مشکل  
4.93 11 

 7 6.44 . نهادهای امنیتی احساس نیاز به مشارکت من ندارند

نهادهای امنیتی اقدامات الزم برای جذب مشارکت شهروندان را انجام  

 .نداده اند
4.60 12 
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 رابطه بین مشارکت شهروندان و توسعه اجتماعی و امنیت شهری در شهر هرات چگونه است؟ 

برای تعیین رابطه بین مشارکت مردمی با شاخص توسعه اجتماعی و امینت شهری مبادرت به برقراری 

رابطه معناداری بین مشارکت شهروندان و توسعه   شود میهمبستگی گردید. همانطوری که مشاهده  

برای   باشد میی  افاصلهکه    ها دادهو نوع مقیاس    ها دادهاجتماعی وجود دارد.  با توجه به نرمال بودن  

-30طبق جدول )  ت.نشان دادن همبستگی بین شاخص از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده اس

( بین شاخص مشارکت مردمی و امین شهری رابطه معناداری وجود ندارد و میزان معناری دار آن  4

 . شودمیو رابطه حذف  باشد می 0.05بیشتر از 
 

 رابطه بین مشارکت مردمی با توسعه اجتماعی و امنیت شهری :  36جدول  

1398های پژوهش،  مأخذ: یافته  

 

 ارتباط بین مشارکت شهروندان و سط  تحصیالت 

با   مشارکت مردمی  بین  رابطه  تعیین  تحصیالتبرای  گردید.    سطح  برقراری همبستگی  به  مبادرت 

رابطه معناداری بین مشارکت شهروندان و سطح تحصیالت وجود ندارد.     شودمیهمانطوری که مشاهده  

برای نشان دادن همبستگی    باشدمیی  افاصلهکه    هادادهو نوع مقیاس    ها دادهبا توجه به نرمال بودن  

اس شده  استفاده  پیرسون  همبستگی  آزمون  از  شاخص  )  ت.بین  جدول  شاخص  4-31طبق   بین   )

که عدم ارتباط را نشان می    باشدمی  0.100-آماره پیرسون برابر با    مشارکت مردمی و امین شهری

دهد. هر چند به لحاظ آماری ارتباطی بین این دو وجود ندارد ولی این موضوع بیانگر این است که  

شهروندان شهر هرات با هر سطح تحصیالتی که هستند تمایل زیادی به مشارکت دارند و حضور فعال  

به مردمی  های  ن  مشارکت  مربوط  آنها  تحصیالت  و    باشدمیسطح  فرهنگی  باالی  نشانه سطح  بلکه 

به عبارتی مشارکت تحت تاثیر تحصیالت نبوده و فهم نسبت به آن   .باشد میاجتماعی این شهروندان  

 به امری فراتر تبدیل گردیده و همه اقشار مردم را مایل به همکاری نموده است.   

 
 

 شاخص
 مشارکت 

 معناداری میزان  آماره پیرسون 

 0.000 0.387 توسعه

 0.147 0.074- امنیت 
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 تحصیالترابطه بین مشارکت شهروندان با سطح  :  37جدول  

 1398های پژوهش،  مأخذ: یافته
 

 ارتباط بین مشارکت شهروندان و سط  درآمد 

برای تعیین رابطه بین مشددارکت مردمی با شدداخص  توسددعه اجتماعی و امینت شددهری مبادرت به 

  باشدد می  0.062ضدریب همبسدتگی پیرسدون    SPSSبرقراری همبسدتگی گردید. با توجه به خروجی 

 0.05 اسدتانداردکه بیشدتر از سدطح معناداری   باشددمی  0.226مشداهده شدده   sigمقدار عدد معناداری 

  باشدد میلذا بین این دو متغییر به لحاظ آماری همبسدتگی وجود ندارد. نکته قایل توجه این  ،  باشددمی

باال باشددد که گروه های مردمی با هر   تواندمیسددطح مشددارکتی شددهروندان شددهر هرات به حدی  که 

سدطح درآمدی که باشدند، تمایل به مشدارکت در امورات شدهری را دارند. در واقع داده ی حاصدله به 

موید این مسداله باشدد که مشدارکت مردمی در شدهر هرات متاثر از سدطح درامد افراد   تواندمی  نوعی

نیسدت و فهم و آگاهی مردم نسدبت به اهمیت مشدارکت باعث گردیده که گروه های مختلف مردمی با  

از    درامدهای مختلف به این انجام این مسداله ابراز تمایل نمایند. موید این امر داده های بدسدت آمده

 .  باشدمیتحقیق 
 

 رابطه بین مشارکت شهروندان با سطح درآمد :  38جدول  

1398های پژوهش،  مأخذ: یافته  

 شاخص
 مشارکت 

 میزان معناداری  پیرسون آماره  

 0.051 -0.100 سط  تحصیالت 

 شاخص
 مشارکت 

 میزان معناداری  آماره پیرسون 

 0.226 0.062 سط  درآمد 
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 فضایی داده هابخش سوم: تحلیل  

 ی تحقیق در شهر هرات  هاشاخص تحلیل فضایی 

پارامترهایی که   از  انتخاب روش تصمیم  تواندمییکی   گیرد میقرار    موردتوجهگیری چند معیاره  در 

این مدل  پیشنهاد میباشد میها  میزان دقت  این محققان    تواند میکنند ترکیب دو مدل  . همچنین 

گیری  های تصمیم(. میزان دقت نتایج مدل2012میزان دقت آن را باال ببرد )زاوادسکاس و همکاران،  

  شدهشناختهی  خوببه)مدل محصول وزنی( نسبتاً    WPS)مدل جمع وزنی( و مدل    WSMچند شاخصه  

میزان های ترکیبی در مقایسه با  کرده است میزان دقت مدل   تأکیدهای محققان  است. نتایج بررسی

های ترکیبی مدل ارزیابی  ها قبل از ترکیب شدن خیلی باالتر است. یکی از این مدلدقت این مدل

گیری کارایی  در مسائل پیچیده تصمیم  تواندمی. این مدل  هست  (WASPAS4)تولید وزنی تجمعی  

در ادامه ماحل باالیی داشته باشد و همچنین نتایج حاصل از این مدل از دقت باالیی برخوردار باشند. 

 : باشدمیبه شرح زیر   WASPASروش 

. سپس به بی مقیاس شودمیتشکیل    شدهیطراحهای  ابتدا ماتریس وضع موجود بر اساس شاخص

 .شودمیسازی ماتریس تصمیم بر اساس دو رابطه زیر پرداخته 
 

�̅�𝑖𝑗 5رابطه  =
𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑎𝑥
𝑖

𝑥𝑖𝑗
    𝑓𝑜𝑟 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 

 6رابطه 

 

�̅�𝑖𝑗 =
𝑚𝑖𝑛

𝑖
𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑖𝑗
    𝑓𝑜𝑟 𝑛𝑜𝑛 − 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 

 

از  WASPAS  درروش معیار مشترك  یک  استسازنه یبه،  بهینه  معیار  دنبال دو  به  معیار    .ی  اولین 

رویکرد محبوب و    کینیااست.   WSM میانگین موفقیت وزنی، مشابه روشسازی، یعنی معیار  بهینه

ی امجموعه در رابطه با    هانهیگزی چند معیاره است که برای ارزیابی تعدادی از  ریگم یقبول تصمقابل

 
4weighted aggregated sum product assessment 
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  ن یام iاهمیت نسبی کل  WSM. بر اساس روش  گیردمیقرار   مورداستفادهگیری از معیارهای تصمیم

 .شودمیزیر محاسبه  صورتبهگزینه 

𝑄𝑖 7رابطه 
1 = ∑ �̅�𝑖𝑗𝑤𝑗

𝑛

𝑗=1

 

 معیار است. نیام jوزن  jwکه در این رابطه 

 . شودمیها از روش زیر محاسبه ارزش نسبی کل گزینه WPMاز طرفی دیگر طبق روش  

𝑄𝑖 8رابطه 
2 = ∏(�̅�𝑖𝑗)

𝑤𝑗

𝑛

𝑗=1

 

 

زیر   صورتبه(  WPMو محصول وزنی ) ( WSMسپس یک معیار کلی برای ادغام روش مجموع وزنی ) 

 خواهد بود.

 9رابطه  

𝑄𝑖 = 0.5𝑄𝑖
1 + 0.5𝑄𝑖

2

= 0.5∑ �̅�𝑖𝑗𝑤𝑗

𝑛

𝑗=1

+ 0.5∏(�̅�𝑖𝑗)
𝑤𝑗

𝑛

𝑗=1

 

 

،  باالمدلاساس   بر WASPAS درروشگیری فرایند،  بندی تصمیمافزایش دقت و صحت رتبه منظوربه

 زیر تشکیل خواهد شد.  صورتبه افتهیمیتعمیک مدل کلی 

 10رابطه  

𝑄𝑖 = 𝜆𝑄𝑖
1 + (1− 𝜆)𝑄𝑖

2

= 𝜆 ∑ �̅�𝑖𝑗𝑤𝑗

𝑛

𝑗=1

+ (1− 𝜆) ∏(�̅�𝑖𝑗)
𝑤𝑗

𝑛

𝑗=1

      𝜆

= 0, 0.1, … . , 1 
 

𝝀. اگر  کندمیمقادیر مختلف اختیار    Qiشاخص    𝝀بر اساس مقادیر مختلف   = شود مدل واسپاس    𝟎

𝝀اگر    ؛ وشودمی  WPMتبدیل به مدل   = . برای شودمیتبدیل    WSMشود مدل واسپاس به مدل    𝟏

 (.2012)زاوادسکاس و همکاران،  شودمیاز رابطه زیر محاسبه  𝝀گیری مقدار بهینه مسائل تصمیم
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𝜆 11رابطه   =
𝜎2(𝑄𝑖

2)

𝜎2(𝑄𝑖
1) + 𝜎2(𝑄𝑖

2)
 

𝝈𝟐(𝑸𝒊مقادیر واریانس  
𝝈𝟐(𝑸𝒊و   (𝟐

 . شودمیبر اساس روابط زیر محاسبه  (𝟏

𝜎2(𝑄𝑖 12رابطه  
1) = ∑ 𝑤𝑗

2𝜎2(�̅�𝑖𝑗)

𝑛

𝑗=1

 

𝜎2(𝑄𝑖 13رابطه  
2) = ∑ (

∏ (�̅�𝑖𝑗)
𝑤𝑗

𝑤𝑗
𝑛
𝑗=1

(�̅�𝑖𝑗)
𝑤𝑗

(�̅�𝑖𝑗)
(1−𝑤𝑗)

) 𝜎2(�̅�𝑖𝑗)

𝑛

𝑗=1

 

 

 .شودمیتخمین واریانس مقادیر نرمال معیارها از رابطه زیر محاسبه 

𝜎2(�̅�𝑖𝑗) 14رابطه   = (0.05�̅�𝑖𝑗)
2
 

 

، آن را در رابطه باال قرار داده و امتیاز هر گزینه را محاسبه و سپس بر  𝝀بعد از محاسبه مقدار بهینه  

 کنیم. بندی میها را رتبهاساس آن گزینه
 

 مشارکت مردمی تحلیل فضایی شاخص  

گانه هرات وضعیت   15در نواحی    باشد می( قابل مشاهده  4-33بر اساس تحلیل فضایی که در جدول ) 

به گونه ای که براساس برآوردهای به عمل    باشد میمشارکت مردم از نوسان ثابل توجهی برخوردار  

ط به ناحیه دهم  آمده بیشترین سطح مشارکت مردمی و تمایل به رویکردهای مشارکت جویانه مربو

سطح مشارکت کمترین  . این در حالی است که  باشدمیو بعد از آن ناحیه چهاردهم شهری    باشدمی

به ناحیه نهم شهر هرات که ناحیه ای ضعیف با سطح امکانات پایین و فاقد    نواحی پیرامونی شهر بعد از  

از نتایج بدست آمده به    توانمی. در نتیجه به خوبی  گردد، مربوط میباشد میتوسعه اقتصادی الزم  

 تجلیل فضایی این مناطق پرداخت.  
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تحلیل فضایی شاخص مشارکت مردمی  :39جدول    

 رتبه  Qi Λ Qiو  λمحاسبه 

 3 0.279 0.787 ناحیه اول 

 7 0.274 0.789 ناحیه سوم 

 8 0.273 0.795 ناحیه چهارم 

 6 0.275 0.792 ناحیه پنجم 

 5 0.276 0.792 ناحیه ششم 

 9 0.272 0.794 ناحیه هفتم 

 4 0.278 0.789 ناحیه هشتم 

 11 0.260 0.796 ناحیه نهم 

 1 0.360 0.586 ناحیه دهم 

 2 0.310 0.696 ناحیه چهاردهم 

 10 0.269 0.803 ناحیه پانزده هم 

 12 0.260 0.797 نواحی پیرامونی شهر 

1398های پژوهش،  مأخذ: یافته  

 

( حاصل از داده های به دست آمده نیز موید  4-1در همین ارتباط توجه به نقشه خروجی نقشه )

. به گونه ای که مناطقی که زا سطح مشارکت  باشدمینوسان مشارکت در مناطق محتلف شهر هرات 

سطح   شوندمیباالتری برخوردارند دایری بزرگتری را به خود اختصاص داده و هر دوایر کوچکتر 

 یابد.   کت شهروند نیز تنزل میمشار
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( تحلیل فضایی شاخص مشارکت مردمی 1-4نقشه )  

 تحلیل فضایی شاخص توسعه اجتماعی 

گانه هرات شاخص    15در نواحی    باشد می( قابل مشاهده  4-34بر اساس تحلیل فضایی که در جدول )

برخوردار  نسبی  نوسان  از  توسعه  پارامترهای  با  ارتباط  در  مردم  مشارمت  میزان  و  اجتماعی  توسعه 

. در این ارتباط با توجه به تحلیل های بدست آمده باالترین سطح توسعه اجتماعی و تمایل به  باشدمی

هر شهر  هفتم  ناحیه  به  ای  توسعه  فعالیتهای  در  ناحیه مشارکت  آن  از  بعد  و  گردد  می  مربوط  ات 

سطح توسعه احتماعی بعد از  کمترین    چهاردهم این شهر واقع گردیده است. این در حالی است که

نکته قابل توجه این است که ناحیه نهم شهر هرات . باشدمیولسوالی ها مربوط ناحیه نهم شهر هرات 

 اشتند.در شاخص مشارکت مردمی نیز کمترین سطح مشارکت را د
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 تحلیل فضایی شاخص توسعه اجتماعی:  40جدول    

1398های پژوهش،  مأخذ: یافته  

 

. به گونه ای که باشد می( نیز به خوبی موید این امر  4-3در این بین داده های بدست آمده در نقشه )

نواحیی که با دوایر زرد معرفی گردیده اند از سطح توسعه باالتری برخوردار بوده و به همین ترتیب هر  

 .  شودمیاز سطح توسعه یافتگی نیز کاسته  شودمیچه از قطر دوایر کاسته 

 

 
 

 رتبه  Qi λ Qiو  λمحاسبه 

 3 0.282 0.765 ناحیه اول 

 10 0.266 0.818 ناحیه سوم 

 8 0.276 0.722 ناحیه چهارم 

 5 0.282 0.735 ناحیه پنجم 

 6 0.282 0.735 ناحیه ششم 

 1 0.287 0.730 ناحیه هفتم 

 4 0.282 0.762 ناحیه هشتم 

 11 0.266 0.771 ناحیه نهم 

 9 0.271 0.776 ناحیه دهم 

 2 0.284 0.454 ناحیه چهاردهم 

 7 0.280 0.765 ناحیه پانزده هم 

 12 0.241 0.772 نواحی پیرامونی شهر 
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( تحلیل فضایی شاخص توسعه اجتماعی 2-4نقشه )  

PhD of Landscape Architecture, Nanjing Forestry University, Nanjing, China, 

  

 تحلیل فضایی شاخص امنیت شهری 

دیگر شاخصی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است به شاخص امنیت شهری بر می گردد  

( ارائه گردیده است. آنچه از نتایج حاصله برداشت می گردد این  4-35که در نتایج حاصله در جدول )

ادل  و سطح شهر از تع  باشد میاست که شهر هرات از این نظر نیز از نوسان قابل توجهی برخوردار  

و این مسائل عدالت فضایی در سطح شهر را تحت تاثیر قرار داده و خود نیز   باشدمی باالیی برخوردار ن
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ی اشهری دار  14موید آن است که منطقه    آید میاز ان متاثر گردیده است. آنچه از داده ها بدست  

و این در حالی است که از این    اندسطح مشارکت باالیی برای همکاری در امور مختلف امنیتی بوده

نظر پایین رتبه به ناحیه دهم شهر هرات اختصاص دارد که این امر ضرورت توجه بیشتر به این فضاها  

. چرا که جلب توجه مردم برای مشارکت در برقراری امنیت از ضروریاتی نمایدمیرا بیش از پیش مهم  

 قرار دهند.   است که مسئولین امر باید به انحاع مختلف مورد توجه
 

 یت شهری نتحلیل فضایی شاخص ام :  41جدول    

1398های پژوهش،  مأخذ: یافته  
 

 رتبه  Qi λ Qiو   λمحاسبه 

 5 0.277 0.775 ناحیه اول 

 7 0.274 0.793 ناحیه سوم 

 11 0.257 0.802 ناحیه چهارم 

 8 0.269 0.783 ناحیه پنجم 

 9 0.264 0.788 ناحیه ششم 

 10 0.261 0.789 ناحیه هفتم 

 6 0.276 0.782 ناحیه هشتم 

 3 0.279 0.779 ناحیه نهم 

 12 0.256 0.715 دهم ناحیه 

 1 0.292 0.515 ناحیه چهاردهم 

 4 0.279 0.761 ناحیه پانزده هم 

 2 0.292 0.515 نواحی پیرامونی شهر 
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و سطح  امنیت  وضعیت  برای مشخص شدن  الزم  نقشه  در جدول،  تنظیم شده  های  داده  کنار  در 

مشارکت مردم در این مساله نیز  تهیه و ارائه گردیده است. همانگونه که در نقشه .... نیز مشخص شده  

ناحیه   به  مشارکت  باالترین سطح  نارنجی مشخص    14است  دایری  با  که  گردد  می  مربوط  شهری 

است و بعد از آن متناسب با قطر دوایر از شدت مشارکت افراد در نواحی مختلف شهر کاسته    گردیده 

 .  شودمی

 
( تحلیل فضایی شاخص امینت شهری 3-4نقشه )  
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 خالصه فصل

درصد( در رده سنی    22توان بیان کرد که بیشترین پاسخگویان )بر اساس نتایج پژوهشی این فصل می

  62درصد( مقطع تحصیلی لیسانس بوده است.    89که تحصیالت اکثر آنان )سال بوده اند    18-24بین  

درصد پاسخگویان منبع درآمدشان    54درصد آنان متاهل بودند.    52درصد پاسخگویان کارمند بودند و  

هزار افغانی درآمد ماهیانه    10تا    5درصد آنان بین    27بجز گزینه پدر و شخص خودشان بوده است.  

ردصد( محدوده سکونت آنان در ناحیه پنجم شهر هرات بوده است.   35خگویان )داشتند. بیشتر پاس

درصد آنان بیان داشتند که در نهادهای ادارات غیر دولتی به صورت مشارکتی فعالیت دارند و   43

درصد پاسخگویان بیان داشتند که در جشنواره  60بیشتر از یک تا دو سال در آنجا مشارکت داشتند. 

درصد پاسخگویان بیان داشتند که در نهاد های    74کنند.  و نمایشگاه ها شرکت می  ها و کنفرانس

نیز مشارکت دارند. در ارتباط    NGOدرصد بیان داشتند که با    54شهری نیز مشارکت دارند و همچنین  

گفت که در هر سه شاخص مشارکت مردمی، توسعه اجتماعی و   توانمیی اصلی تحقیق  هاشاخصبا  

امنیت شهری بیشتر پاسخ ها باالتر از حد میانگین بوده است که بیانگر نقش مثبت مشارکت مردمی  

بر اساس آزمون هایی که انجا م  .  باشدمیو شهروندان در توسعه اجتماعی و امنیتی شهری شهر هرات  

بیانگر  شد مشخص گردید که مشارکت مردم اجتماعی دارد و  بردن توسعه  باالر  ی نقش مثبتی در 

. در بین گویه های شاخص مشارکت باشد می همبستگی قوی بین این شاخص با شاخص توسعه شهری  

اجتماعی انجام می   – مردمی، مهمترین گویه » به عنوان یک شهروند هر گاه فعالیت های فرهنگی  

در ارتباط با شاخص توسعه اجتماعی بیشترین  .باشدمینم«کدهم تمایل بیشتری با مشارکت پیدا می

رتبه مربوط به گویه » اگر چه حل مشکالت و معضالت شهری وظیفه شهرداری هاست اما من به  

عنوان یک شهروندن نسبت به مسائل ومشکالت موجود در شهر احساس وظیفه می کنم و سعی می  

.  همچنین برای شاخص امنیت باشدمیباشم«    کنم در کارها حل بخشی از مشکالت مشارکت داشته

دهد مسائلی که امنیت شهر را تحت تاثیر قرار میشهری بیشترین رتبه برای مشارکت مربوط به گویه »

را به نهادهای امنیتی گزارش میدهم« بوده است. بر اساس تحلیل فضایی صورت گرفته در ارتباط با 

یه دهم، شاخص توسعه شهری مربوط به ناحیه هفتم  شاخص مشارکت مردمی بیشتری مربوط به ناح

توان گفت  . بر اساس آزمون همبستگی میباشدمیو شاخص امنیت شهری مربوط به ناحیه چهاردهم  

ی توصیفی از جمله سطح تحصیالت و سطح درآمدی شهروندان با میزان مشارکت هاشاخص   نکه بی

و ندارد  وجود  معنایی  ارتباط  هیچ  ب   آنها  مساله  بلکه  این  نداشته  منفی  معنایی  با    توانمیار  را  آن 
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آگاهی و شناخت شهروندان هراتی نسبت به اهمیت مشارکت و    رویکردی کالنتر نگاه کرد. در واقع

تاثیر آن بر امنیت و توسعه باعث گردیده که رویکرد مردم نسبت به این امر مثبت بوده و همه اقشار  

    دی مایل به مشارکت برای رسیدن به این هدف باشند. جامعه با هر سطح از تحصیالت و یا درآم



 

 147  
 

 فصل پنجم 

 گیری و پیشنهاد ه نتیج

 مقدمه 

در جامعه کنونی مشکالت عدیده ای وجود دارد که بر وضعیت و چگونگی مشارکت در سطح جامعه  

. در واقع نبود آشنایی مسئولین و مدیران شهری با تکنیک های جدید  باشدمیبه شدت تاثیرگذار  

مانند  مربوط به شهر، ضعف فرهنگ مشارکت جویانه؛ مقابله در برابر نوآوری ها، خالقیت ها و ابداعات و  

آن باعث گردیده که سطح مشارکت شهروندان در شهر هرات به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و مشارکت 

جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده باشد. این قبیل مسائل باعث کاهش تمایل مسئولین و به تبع آن 

 تعویق در مشارکت شهروندان در مسائل شهری گردد. 

از وضع   توانمیابعاد مختلفی از شهر را تحت تاثیر قرار دهد. در واقع با مشارکت    تواند میمشارکت  

موجود به سمت آینده ای روشنتر و برخوردار از برنامه ریزی دقیق تر حرکت کرد. در این بین اگر 

برنامه ریزی را حرکت از وضع موجود به طرف وضع مطلوب بدانیم، انگاه شناخت دقیق دو مقوله در  

به شناخت دقیق وضع موجود و    شودمی. یکی مربوط  کنندمیبرنامه ریزی ضرورت باالیی پیدا  امر  

دیگری شناخت صحیح وضع مطلوب. بنابراین روشن است که تا ندانیم در کجا هستیم و به کجا قرار 

یم انجام دهیم. ممکن است وضعیت موجود جامعه ای را بدون توانمیاست که برسیم اقدام روشنی ن

ور مردم آن جامعه نیز تا حدودی بتوان شناخت، اما وضعیت مطلوب که خواست مردم و آینده را  حض

بدون حضور خود مردم شناسایی کرد؟ در برنامه ریزی و    توانمیمورد توجه قرار میدهد را چگونه  

از مشارکت مردم استفاده ای نمی گردد، آنچه به عنوان وضعیت مطلوب تصور  مدیریت شهری که 

و به شکل اهداف برنامه تدوین می گردد، الزاما خواسته دقیق مردم نیست بلکه خواسته های   شودمی

تصمیم گیران است. برنامه ریزان ایده آلهای خود را به عنوان خواست مردم تلقی کرده و بر مبنای آنها  

ی ها صحبت از عدم  . این در حالی است که در بسیاری از برنامه ریزکنندمیاهداف برنامه ها را تنظیم  

 گیردمیشناخت صحیح خواسته ها و نیازهای مردم است در نتیجه بسیاری از تصمیماتی که صورت  

از قابلیت اجرایی باالیی برخوردار نبوده و کارایی الزم را ندارد. در این بین آندسته از سیاستها و برنامه 

همیت باالتری برخوردار بوده و نقش مهم و  از ا کنندمیهایی که رویکرد امنیتی و توسعه ای را دنبال 

کلیدی در ساختار جامعه دارد. بنابراین توجه به مشارکت مردم در این قبیل تصمیمات جایگاه مهم  

تری دارد. در این بین، ناتوانی در درك و شناخت صحیح مسائل، نیازها و خواسته های مردم، و تاثیر  
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در پیچیدگی اجتماع و تنوع خواسته ها و نیازهای اجتماعی آنها بر مقوله امنیت و توسعه شهری ریشه  

آنها دارد. در چنین وضعیتی تنها راه برای دستیابی به شناختی صحیح از خواسته جامعه، مشارکت  

به شناخت دقیق    تواند میمردم است. مشارکت مستقیم مردم در فرآیند برنامه ریزی و مدیریت شهری  

و تنها با درگیر کردن مردم در فرآیند برنامه ریزی و تصمیات ودرست خواست عمومی منجر گردد  

 گامی اساسی در جهت توسعه و باالبردن سطح امنیت در جامعه برداشت.   توانمیشهری 

عالوه بر شناخت وضع مطلوب که همان خواست مردم است و تنها از طریق مشارکت مردم حاصل می  

زان و چگونگی مشارکت مردم در امور مختلف به خوبی  بر می  تواندمیگردد، شناحت وضع موجود نیز  

تاثیرگذار باشد به خصوص زمانی که این مساله از طرف مردم از اقبال حداکثری نیز برخوردار باشد.  

به تمایل و رغبت شهروندان برای    توانمیدر این بین براساس نتایح بدست آمده از تحقیق به خوبی  

عه شهر هرات پی برد و این در حالی است که شهر هرات از این  افزایش مشارکت وهمکاری برای توس

از مسئولین  برای برخی  نظر همچنان از ضعف قابل توجهی برخوردار بوده و به ضرورت این مساله 

مغفول مانده است. در ادامه به منظور ارتفای وضعیت مشارکت و تاثیرگذاری آن بر مساله توسعه و  

 می گردد.   امنیت شهری پیشنهاداتی ارائه
 

در این بین بر اساس نتایج بدست آمده از وضع موجود، علیرغم تمایل باالی مردم جهت مشارکت در  

مسائل محتلف شهری، مسئوالن و مدیران شهری هرات در زمینه استفاده از مشارکت مردمی و قابلیتها  

، استفاده الزم را نبرده  و ظرفیت هایی که این پدیده برای توسعه و امنیت شهری هرات به دنبال دارد

 اند.  

انگونه که در بخش های مختلف تحقیق به آن اشاره گردیده دارای چندین سطح  مشارکت شهری 

گوناگون است که یکی از مهمترین آنها مشارکت شهری فعال یعنی همکاری مردم و مجریان برنامه ها  

از پروژه مشارکت شهری به لحاظ   در نظام مدیریت شهر بوده است. اما واقعیت این است که این بخش

این که نظام مدیریت شهری سیاسی در کشور افغانستان و به تبع آن شهر هرات از ضعف قابل توجهی  

 .  باشدمیبا مشکالت جدی روبه برو    باشد میچه از نظر پارادایمی و چه زیرساختهای فرهنگی برخوردار  
 

نقش مشارکت مردمی در باال بردن    "سواالت بودیم که  دراین تحقیق ما به دنبال پاسخگویی به این  

نقش مشارکت مردمی در باال بردن امنیت  "و    "توسعه اجتماعی شهروندان شهر هرات چگونه است؟

ات  ه این سواالت با استفاده از مطالع . در این بین به منظور پاسخگویی ب "در شهر هرات چگونه است؟

تحلیل   SPSSزم جمع آوری گردیده سپس با استفاده از نرم افزار  اسنادی و کارهای میدانی داده های ال
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در سه سرتیز مشخص  توانمیهای الزم انجام گرفته است. آنچه از نتایج حاصله بدست آمده است را 

یعنی جایگاه مشارکت در فضای شهری هرات، مشارکت و توسعه شهری هرات و نهایتا مشارکت و  

 ر داد که به شرح زیر قابل تفسیر بوده است.  امنیت شهروندان مورد بررسی قرا

 جایگاه مشارکت و وجود آن در بین شهروندان هراتی 

اقبال زیادی از طرف محققین و   مشارکت شهروندان از جمله مسائلی است که در یک دهه اخیر با 

از   یکی  عنوان  به  آن  از  و  است  گردیده  مواجه  توسعه  حال  در  و  یافته  توسعه  مسئولین کشورهای 

زیرساخت های توسعه نام می برند. در این بین با توجه به اهمیت این موضوع، این مساله در شهر 

این است که،   باشدمیرات مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه از داده های بدست آمده قابل توجه  ه

بجز دو گویه، تمامی گویه ها   از بین تمامی گویه هایی که به خود مساله مشارکت توجه داشته است

ن شهر هرات به  در حد باالتر از میانگین قرار گرفته اند. این مساله خود بیانگر تمایل باالی شهروندا

شهر   این  در  اجتماعی  آمده  باشدمیمشارکت  بدست  نتایج  براساس  که  ای  گونه  به  درصد    64. 

پاسخگویان مایل به همکاری و مشارکت با نهادهای شهری می باشند. این در حالی است که این میزان 

به گونه ای که بیش   باشدمیمشارکت با استفاده از اقدامات فرهنگی به طور قابل توجهی قابل افزایش  

درصد از افراد وجود اقدامات فرهنگی و حضور خود در فعالیت های فرهنگی را زمینه ای برای   80از  

موید نقش و جایگاه اقدامات    تواندمیافزایش مشارکت خود در فعالیت های شهری میدانند. این امر  

 شد.  فرهنگی در باالبردن سطح مشارکت شهروندان در توسعه شهر هرات با

این در حالی است که علی رغم تمایل باالی مردم برای مشارکت در مسائل مختلف در حوزه شهر  

 40مدیران و مسئولین امر توجه چندانی به این مساله نداشته اند. موید این امر این است که بیش از  

نمی دانند و به  درصد افراد پاسخگو اذعان داشته اند که اصال راه های مشارکت با نهادهای شهری را  

درصد افراد    15آنها آموزشهای الزم داده نشده و یا اطالع رسانی الزم انجام نگرفته است و در این بین  

درصد از افراد نحوه مشارکت با نهادهای شهری را تا حدودی میدانند.    45هم نظری نداشته اند و تنها  

از   افراد در پاسخ سوالی م  70در کنار این مساله بیش  بنی مشارکت با نهادهای شهری ادعا  درصد 

داشتند که تا کنون مشارکتی با این نهادها نداشته اند و در تصمیماتی که در سطح شهر اتخاذ می  

درصد پاسخگویان با نهادهای شهری   90گردد مشارکتی نداشته اند. این در حالی است که بیش از  

ند وتنها از آنها برخی خدمات را دریافت کرده  ارتباط داشته اند ولی مشارکتی با این نهادها نداشته ا
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اند. در این بین کمترین میانگین مربوط به گویه ای که به مسائل آموزشی و همچنین اطالع رسانی  

در مورد مشارکت شهروندان توجه داشته است برمی گردد. این امر موید این است که مدیران و برنامه  

دمی باید شفافیت های الزم را انجام داده و اطالع رسانی  ریزان شهری به منظور تقویت مشارکت مر

 الزم پیرامون مسائل مختلف در حوزه شهر را در پیش گیرند.  

ضعف عملکرد مشارکتی مردم تنها به نهادهای دولتی و شهری محدود نمانده است. در واقع میزان  

درصد    54به گونه ای که بیش از  ( نیز بسیار پایین بوده  NGOمشارکت مردم با سازمانهای مردم نهاد ) 

افراد اذعان داشته اند که با این سازمانها مشارکت خاصی نداشته اند. بنابراین با توجه به داده های به  

به نقش و جایگاه مشارکت مردم در تضمیمات شهری پی برد. در واقع    توانمیدست آمده به خوبی  

فاقد جایگاه مشخصی در ساختار مشارکتی این که شهروندان شهر هرات    باشد میداده ها موید آن  

 شهر می باشند.  

که فلسفه مشارکت در ساختارهای مدیریتی شهر هرات هنوز جایگاه    باشد میاین مساله موید این مهم  

این بعد    تواندمیمشخصی ندارد. این در حالی اسن که قابلیت های فرهنگی و تمایل مردم به مشارمت  

 ص دهد.  از مشارکت را هویتی مشخ

 مشارکت شهروندان و توسعه شهری هرات 

. در واقع از باشدمیدر این بین نقش و جایگاه مشارکت در توسعه شهر هرات نیز قابل تامل و بررسی  

درصد از مردم انجام فعالیت    79یک سو مردم خود را در برابر شهر مسئول میدانند به گونه ای که  

درصد    86احساس مسئولت در برابر شهر خود دانسته اند و    های مشارکتی را امر مهمی در باالبردن

  یمشکالت و کمبودها  یشهردار  ی با شرکت در برنامه هامردم ازعان داشته اند که راضی هستند که  

در میان گذاشته و در جشنواره های شهری مشارکت فعال داشته باشند. در شهر    نیمحله را به مسئول

درصد از شهروندان پا را از این هم فراتر گذاشته و کمک های مالی    63کنار این قبیل اقدامات بیش از  

را نیز مورد توجه قرار داده اند و پرداخت عوارض شهری را امری منطقی و قابل قبول برای توسعه شهر  

 اند.   دانسته

اجتماعی و تامین    - این در حالی است که علی رغم تمایل مردم برای حضور در فعالیت های فرهنگی 

داشته   تواندمیبخشی از هزینه های آن و تاثیری که این مساله در افزایش سطح مشارکت شهروندان 

نمی گردد. این در باشد، متاسفانه اقدامات قابل توجهی در این ارتباط از طرف مسئولین زیربط اتخاذ  
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به خوبی   امور  قیبل  این  است که  این  توانمیحالی  در  باشند.  تاثیرگذار  فرهنگی شهر  توسعه  ند در 

درصد پاسخگویان در این ارتباط نظر خاصی نداده اند و یا اینکه عملکرد نهادهای    54ارتباط بیش از  

تنها   اند و  ارزیابی کرده  افراد رویکرد رو  45شهری را ضعیف  افزایش شهرداری در زمینه   درصد  به 

که   باشدمیاجتماعی را مثبت ارزیابی کرده اند. داده های بدست آمده موید این امر -اقدامات فرهنگی

اجتماعی به خوبی پی نبرده اند و نقش این -مسئولین شهری هنوز به نقش و جایگاه اقدامات فرهنگی

 در توسعه شهری به خوبی درك نکرده اند.   قبیل اقدامات را در باالبردن سطح مشارکت شهروندان 

پایین   تا حدی  آن شهرداری  راس  و در  نهادهای شهری  به  مردم  اعتماد  میزان  این مساله  کنار  در 

درصد مردم معتقدند شهرداری دنبال منافع خود هست و این در حالی است   45به گونه که    باشدمی

در نتیجه شهرداری تنوانسته نقش خود را به درصد مردم با این مساله مخالف هستند    24که تنها  

  تواندمیبه عموم مردم معرفی نماید و این مساله    باشدمیعنوان سازمانی که حامی منافع مردم شهر  

سطح مشارکت شهروندان با نهادهای شهری را به شدت تحت تاثیر قرار دهد و توسعه سیاسی شهر را 

 با مشکل مواجه سازد.

به ضعف عملکردی نهادهای شهردی در   توانمیداده های بدست آمده به خوبی    بنابراین با توجه به

شناخت نقش و جایگاه مشارکت شهروندان در امور شهری پی برد و نوع عملکرد این نهادها در استفاده  

 از مشارکت شهروندان در توسعه شهری را ضعیف ارزیابی کرد.  

 مشارکت شهروندان و امنیت شهری

. چرا که امنیت زیربنای است  آیدمیضروت توجه به امنیت برای هر جامعه ای مهم و حیاتی به شمار 

. در این بین مسئولین کشور افغانستان و به تبع آن  گیردمیکه بسیاری از امور دیگر برپایه آن شکل  

ر از مهمترین اصول شهر هرات نیز نباید از آن غافل بوده و نسبت به آن بی توجه باشند چرا که این ام

. نکته قابل توجه در این ارتباط آگاهی مردم نسبت به اهمیت این مساله  آید میتوسعه شهر به شمار  

به گونه ای که بسیاری از شهروندان از زمینه های    باشد میدر توسعه آتی شهر و زندگی آینده خود  

درصد    70در این ارتباط بیش از    استقبال کرده اند.   کندمیمشارکتی که به تقویت امنیت شهری کمک  

شهروندان ابراز تمایل به مشارکت با پلیس برای باالبردن مشارکت در فضای شهر نموده اند و از این 

درصد افراد پا را فراتر گذاشته و حتی سطح همکاری و مشارکت خود را با حضور    60تعداد بیش از  

  ام   یبرا  تیامن  تیاهمو اذعان داشته اند که  فیزیکی در صحنه هایی که نیاز هست افزایش داده اند  
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  یم و به نهادهایوارد شوکه الزم هست    ییدر صحنه ها  یم حضور یحاضر  یاست که حت  یدر حد

 .  میکمک کن یتیامن

این در حالی است که علی رغم این سطح از تمایل برای همکارهای امنیتی متاسفانه استقبال نهادهای 

درصد از مردم حتی    55امنیتی از این سطح از مشارکت بسیار ناچیز بوده است به گونه ای که بیش از  

راد نیز به واسطه نوع راه های برقراری ارتباط با نهادهای امنیتی را به خوبی نمی دانند و تعدادی از اف

 برخوردهای نامناسبی که افراد امنیتی با آنها داشته اند تمایلی برای مشارکت با این نهادها ندارند.  

از طرفی نهادهای امنیتی ضعف قابل توجهی در تعریف نقش مردم در امنیت شهر داشته اند به گونه 

درصد افراد   40بوده که نزدیک به    ای که ضعف عملکردی این نهاد در جذب اعتماد مردمی تا حدی 

درصد پاسخگوها عملکرد   60احساس نیاز این نوع نهادها را به مردم غیرضروری دانسته اند و بیش از 

 نهادهای امنیتی در انجام اقدامات الزم جهت جذب مشارکت مردمی را ضعیف ارزیابی کرده اند.  

دهنده این است که شهروندان نقش مثبتی در امنیت نشانهای شاخص توسعه  درمجموع ارزیابی گویه

شهری هرات دارند. نکته قابل توجه در پاسخ های دریافتی این می بباشد که علی رغم تمایل شهروندان 

در کمک به توسعه شاخص امینت شهری، نقش مشارکت متقابل نهاد های شهری با شهروندان چندان  

: عدم توجه نهاد های امنیتی به کندمیمساله اصلی را بیان    . این موضوع دوباشدمیرضایت بخش ن

و   امنیتی  نیروهای  بین  همکاری  چگونگی  مورد  در  شهروندان  کردن  آگاه  و  رسانی  اطالع  موضوع 

. دوم اینکه شهروندان تمایل به مشارکت دارند و این مشارکت در تامین امنیت را  باشدمیشهروندان  

اهند انجام دهند و می خواهند نقشی فراتر داشته باشند. در واقع  فقط در قالب گزارش دهی نمی خو

یک پتانسیل فوق العاده برای توسعه و امنیت   توانمی این میزان عالقه مندی از طرف شهروندان را  

نقش یک پلیس یا نیروی حافظ امنیت در سطح   تواندمیشهر دانست. چرا که هر یک از شهروندان  

د و از این طریق زیربنای توسعه پایدار شهری را فراهم سازد. همانطور که محله خود را بر عهده گیر

در مبانی پژوهش ذکر شد اولین و بزرگترین عاملی که در افغاسنتان در شهر هرات مانع رشد و توسعه  

توان شهرها شده است موضوع عدم تامین امنیت بوده است و تا زمانی که این موضوع حل نشود نمی 

بنابراین    هرات داشته باشیم.  باستانییزی پایدار و موفقی را در این کشور و همچنین شهر  هیچ برنامه ر

ضرورت توجه به مولفه امنیت نقشی مهم و کلیدی در آینده شهر هرات خواهد داشت و این مساله 

محقق نخواهد شد مگر اینکه جایگاه شهروندان در حوزه امنیت شهری تعریف گردد و مسئولین امر 
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توجه به شهروندان و مشارکت آنها را به عنوان یک اصل مهم در توسعه شهری بپذیرند و برای   ضرورت

 تحقق آن برنامه های الزم را طراحی نمایند.  

بنابراین با توجه به جمیع داده های بدست آمده نقش و جایگاه مشارکت شهروندان در توسعه و امنیت 

د روز به روز بر اهمیت آن در بین مسئولین زیربط افزوده  و مساله ای که بای  باشدمیشهری قابل دفاع  

 شود. 
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 پیشنهادات کاربردی برای باالبردن سط  مشارکت

جایگاه بخش های دولتی، خصوصی و عمومی در مشارکت: بررسی و شناخت کامل پیرامون  -1

از مشکالت  آگاهی  و  بدون شناخت همه جانبه  توسعه شهری  و  امنیت  در  نقش مشارکت 

موجود کامل نخواهد گردید. بنابراین ضرورت توجه و بررسی این مساله در سه بعد دولتی،  

( زیر  1شکل )  توانمیاهمیت دارد. در این ارتباط  بخش خصوصی و بخش مردمی )عمومی(  

 را مورد توجه قرار داد و ضروت اهمیت به آن از طرف مسئولین مطرح گردد. 

 های دولتی، خصوصی و عمومی در افزایش امنیت و توسعه شهری، منبع: نگارنده : نقش مشارکتی بخش 1شکل  
 

ابعاد مشارکت شهروندان در مسائل مربوط به توسعه و  در واقع بخش دولتی با تصویب قوانینی که 

امنیت شهری را شامل می گردد گام های نخستین را در این زمینه باید اتخاذ نماید. در این ارتباط 

  تواندمیه  توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی که از طرف مردم به شدت مورد توجه و تاکید قرار گرفت

آغاز خوبی برای این امر باشد. در واقع اسنفاده از قابلیت های احزاب و نهادهای مردمی در این بخش  

دولت را در تدوین قوانین مشارکت جویانه کمک شایانی نماید. با تصویب قوانین مرتبط،    تواند میاز کار  

پیگیر نظارتهای  طریق  از  الزم  الزامات  و  آنها  بر  تاکید  و  افزایش توجه  برای  حیاتی  و  مهم  امری  ی 

 نقش مشارکت در امنیت و توسعه شهری

 بخش خصوصی بخش عمومی بخش دولتی

 تصویب قوانین

 نظارت

 کنترل

 راهنمایی

 کمک مالی

 کمک فنی

سرمایه گذاری به 

 صورت: 

 امانی

 پیمانی و

 مشارکتی

 شرکت در انتخابات

 شرکت در شوراها

تشکیل سازمانهای 

 غیردولتی
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قوانین وضع نماید که بخشی از نظارتها   تواندمی. در این بین دولت  آیدمیمشارکت شهروندان به شمار  

زمینه  نتیجه  در  دهدو  امور دخیل  در  را  مردم  خود  رو  این  از  گیردو  انجام  مردمی  بخش  طریق  از 

صویت بودجه الزم برای افزایش مشارکت مردم در  مشارکت افراد را فراهم سازد. در کنار این مساله ت

 .  باشدمیکه از طریق تصویب قوانین الزم قابل اجرا  باشدمیامور ملی و محلی امری مهم 
 

در افزایش مشارکت مردم در امور شهری و    تواند میدر کنار بخش دولتی حضور بخش خصوصی نیز  

امنیتی نقش مهم و کلیدی داشته باشد. در واقع بخش خصوصی با سرمایه گذاری هایی که در امور  

گام های موثری در زمینه توسعه شهر و حتی امنیت شهر   تواند مید انجام دهد  تواندمیمختلف شهر  

خش خصوصی در مساله مسکن سازی و ارائه خدمات  اتخاذ نماید. مثال رویکرد دولت به جذب سرمایه ب

زمنیه رشد و توسعه شهری را به دنبال داشته باشد. چرا که یکی از دغذغه   تواندمیو مشوق های الزم  

وجود سکونتگاه های غیررسمی است که چون خاری   باشدمیها و مشکالتی که هرات با آن روبه رو  

به جذب سرمایه بخش خصوصی در هوشمند سازی   توانمی. و یا  نماید میدر چشم این شهر جلو  

مساله امنیت را در فضای شهر باالببرد. بنابراین   تواند میبخش هایی از شهر اشاره داشت که به خوبی 

امنیت شهرها   و  توسعه  بخش خصوصی در  مشارکت  باالبردن  برای  زمینه های الزم  فراهم ساختن 

کلیدی   تصمیمات  و  سیاستها  اتخاذ  کردن  نیازمند  فراهم  و  سو  یک  از  دولتی  مسئولین  طرف  از 

 .  باشدمیزیرساختهای فرهنگی از سوی دیگر 
 

در کنار این دو بخش توجه به بخش عمومی و قابلیت های آن در باالبردن سطح مشارکت شهروندان 

به  به دنبال داشته باشد.  در واقع این قبیل نهادها    تواندمیدر توسعه و امنیت شهری نقش کلیدی  

واسطه رابطه ای که با سطوح محلی جامعه دارند و از طرفی مدافع حقوق شهروندان به شمار می آیند 

ند  توانمیند زمینه های الزم برای مشارکت شهروندان را فراهم سازند. این قبیل نهادها  توانمیبه خوبی  

با تشویق مردم برای حضور در انتخابات و فعالیت های جمعی گامهای کلیدی را در این ارتباط بردارند.  

ند زمینه حضور مردم در فعالیت های اجتماعی  توانمیها    NGOدر کنار این مساله نهادهای مردمی و  

 را فراهم کرده و  سطح مشارکت مردم در این قبیل امور را باال ببرند. 

به خوبی بر مساله مشارکت و توسعه شهری و در  تواند میاین عملکرد این سه نهاد در کنار هم  بنابر

 کنار آنها افزایش امنیت در این شهرها موثر واقع گردد و رشد و توسعه شهر را به دنبال داشته باشد.   
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شهری ند در امر مشارکت و توسعه و امنیت  توانمیبا این وجود این نهادها در بطن خود مشکالتی را  

 مشاهده کرد.  2بخشی از این مشکالت را در شکل  توانمیبه دنبال داشته باشند. در این ارتباط 

 ( مشکالت مشارکت بخش های دولتی، خصوصی و عمومی در امنیت و توسعه شهری منبع: نگارنده 2شکل )

  

 

 مشارکت در امنیت و توسعه شهری

 بخش خصوصی بخش عمومی بخش دولتی

 گیری از باال به پایینتصمیم -1

عدم رعایت ضوابط و برنامه -2

های مسئول در ها در سازمان

 امور شهری

های کافی نبودن حمایت-3

 حقوقی

عدم توانمندی نهادی -4

مسئول در برقراری ارتباط با 

 مردم

عدم تعریف مشخص از -5

جایگاه مشارکت شهروندان 

در توسعه و امنیت شهر در 

 دولتیساختار 

تسلط رابطه بر ضابطه در -6

امور شهری و تاثیر آن بر 

 هاتصمیم گیری

عدم اعتماد متقابل  بین بخش -1

 خصوصی و دولتی

عدم وجود مقررات الزم پیرامون -2

 سطح مشارکت مردمی

های خصوصی متعدد نبودسازمان-3

 در افزایش مشارکت مردمی

های الزم برای ورود نبود انگیزه-4

خصوصی به عرصه های بخش 

 مشارکتی

عدم وجود مقرارت الزم برای ورود -5

بخش خصوصی به عرصه توسعه 

 شهری و امنیتی

عدم آشنایی کافی مردم با -1

حقوق و مسئولیتهای خود 

در ارتباط با مشارکت در 

توسعه و افزایش امنیت 

 شهری

نبود تجربه کافی بین -2

 نهادهای مردمی 

ی عدم تجربه کافی نهادها-3

عمومی در انتقال تجارب 

 مشارکتی خود

رفتارهای و برخورداهای -4

نامناسب با افرادی که مایل به 

 همکاری هستند

بود مکانیسم خاص جهت -5

ارتباط دوسویه بین نهاداهای 

 موثر امنیتی و مردمی
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 ( ضرورت توجه به هر یک از موارد ذکر شده و مرتفع سازی مشکالت مربوط به  2با توجه به شکل)

بر میزان مشارکت مردمی در توسعه و امنیت شهری تاثیرگذار    تواند میآنها به طور قابل توجهی  

برنامه ریزی و   پایین نقطه مقابل  به  باال  از  برنامه ریزی  باشد. مثال وجود سازکار تصمیم گیری و 

ت مطالعات مورد نیاز برای رفع هر یک از این  ر بنابراین توجه و ضرو  باشدمیتصمیم گیری مشارکتی  

ضوع جدیدی باشد که در حوصله این جستار نمی گنجد و نیازمند وقت و  مو تواندمیمشکالت خود 

 .  باشدمیزمان بیشتری 

نقش مهمی در آینده    تواندمیبا این وجود در کنار پیشنهادات ارائه شده توجه به موارد زیر نیز  

 مشارکت مردمی و توسعه و امنیت شهری در هرات داشته باشد.  

ا استفاده از توانمندیهای خود در برقراری ارتباط با شهروندان  ند ب توانمیاحزاب سیاسی محلی   -2

در سطوح پایین جامعه اقدامات الزم را انجام دهند و از این طریق میزان مشارکت شهروندان  

ارائه خدمات   را باال ببرند و زمینه مشارکت در طراحی و  در فعالیتهای سیاسی و خدماتی 

 فراهم سازند شهری و همچنین مدیریت توسعه شهر را 

نهادهای محلی )مساجد و تکیه ها و ...( چون با بدنه اجتماعی جامعه شهری ارتباط مناسب  -3

ند نقش مهم و کلیدی در افزایش مشارکت مردمی در سطوح  توانمیو خوبی دارند به مراتب 

 مختلف امنیتی و توسعه ای داشته باشند. 

برای تدوین   -4 از همه پرسی ها در سطوح محلی  باالبردن سطح    تواندمیقوانین  استفاده  در 

 مشارکت مردمی در تصمیمات آتی شهر و تعلق مردم به آنها تاثیرگذاری مهمی داشته باشد. 

یکپارچه   -5 اما  متنوع  فرهنگی  نهادهای  مردمی    تواند میافزایش  مشارکت  سطح  باالبردن  در 

 نقشی مهم و کلیدی در شهر هرات داشته باشد.  

ند در جستجوی ترتیبات مالی با ثبات  توانمیمات رسمی دولتی گروه های فعال شهری و مقا  -6

 )شامل قراردادهای بهای خدمات( باشند تا سازمانهای شهروندی را به موثرتر شدن قادر سازند.

توجه به حقوق شهروندی در توسعه شهری نقشی مهم و کلیدی دارد در این ارتباط ضروت   -7

وندی و قوانین ملی و محلی ضرورتی بی  تدوین الگوهای مشارکت شهروندی و حقوق شهر

 بدیل دارد.  
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 تهیه، مراحل در یعنی شهری؛ توسعه و مدیریت هایطرح مراحل  کلیه در در حد امکان مردم -8

اجرا همگام با مدیران شهری باشند و شرایط مشارکت برای تمامی شهروندان فراهم   تصویب،

 گردد.   

راه های چگونگی جذب شهروندان در کلیه مسائل شهری از    شود میدر این بین پیشنهاد   -9

جمله امنیتی، اجتماعی، فرهنگی، زیبا سازی شهر و حتی محیط زیست شهری مورد بررسی 

ی مشارکت شهروندان از طریق بستر سازی و ایجاد انگیزه فراهم  و شناسایی، سپس زمینه ها

 شود. 
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 پرسشنامه
 

 

 

 

 

      :یسن  گروه    -1

                سال 34-25  سال 24-18    سال 18 زیر 

                      باال  به 55  سال 54-45  سال  44 -35 

    ___________________ : سواد  میزان  -2

              ______________________ :شغل -3

 متاهل    مجرد :تاهل  وضعیت -4

 : درآمد  منبع   -5

 سایر  همسر   پدر  خودم 

  

 مشارکت نقش سیربر » عنوان تحت پژوهشی کار یک انجام منظور به صرفا و نام درج بدون پرسشنامه این

 دقت کمال با  خواهشمندم لذا است. شده تنظیم و تهیه شهری« فضای امنیت و اجتماعی توسعه روی ردمیم

 ذکر به الزم دهید. پاسخ زیر سواالت به اکادمیک، جامعه در علمی تحقیقات به نهادن ارج هدف با و صداقت و

 نماید. یاری پیشنهادات سایر و پژوهش این بهتر انجام در را ما تواندمی شما دقت میزان که است

 ÷  ÷  ÷ 

 پاسخگوی عزیز مخاطب و
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 : ماهیانه  درآمد  میزان -6

 افغانی  5000 از کمتر درآمد  بدون

 افغانی  هزار  20 تا 10 افغانی  هزار 10 تا            

 افغانی هزار 30 از بیشتر افغانی  هزار  30 تا 20

 : سکونت  محدوده -7

 ___________________________ فعلی: 

      ___________________________ قبلی:

 های زیر مشارکت دارید؟ در کدام یک از گروه -8

 شرکت های خصوصی  ادرات غیردولتی )ملکی(  ادارات دولتی

 نهادهای سیاسی   نهادهای نظامی   نهادهای اکادمیک

   هیچکدام

 در صورت مورد هیچکدام گروه کاری خویش را شریک سازید.     

_____________________________________________ 

 مدت زمان فعالیت شما در این بخش ها  -9

 سال  5-2 سال  2-1 سال  7بیشتر از   سال  5-7 

 

 کنون در کدام جشنواره، کنفرانس و یا نمایشگاه شهری مشارکت داشته اید؟  تا -10

 خیر   بلی  

 

 

 ÷ 

 ÷ 

 ÷ 

 ÷ 

 ÷ 

 ÷ 

 ÷ 

 ÷ 

 ÷ 

 ÷ 

 ÷ 

 ÷ 

 ÷ 

÷
 

÷
 

÷
 

÷
 

÷
 

÷
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 درصورت جواب مثبت توضیح مختصر ارائه نمایید.

___________________________________________ 

)ناحیه مربوطه شاروالی و وکیل گذر( مشارکت داشته اید؟ یا با نهادهای شهری موجودآ -11

 خیر   بلی    

نوع فعالیت شما ... )مدیر محله، عضو کارگروه، عضو کانون، کارشناس، استفاده کننده از خدمات  

 و...( 

_________________________________________________________________________________________ 

 خیر   بلی   ارتباط دارید؟  ها  NGOآیا با  -12

 ) نوع مشارکت( 

_________________________________________________________________________________________ 

  

÷
 

÷
 

÷
 ÷
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ی موافقم 
خیل

 

موافقم 
ی ندارم  

نظر
 

مخالفم
 

ی مخالفم 
خیل

 

من اصال نمیدانم چگونه باید با شهرداری  

 و مدیریت شهری مشارکت داشته باشم

     

در سرای محله )یا هر نهاد وابسته به  

شهرداری.... ( به ما می آموزند که چگونه  

می توانیم برای پیشرفت و شهر مشارکت  

 داشته باشیم 

     

آموزشی  -با شرکت در برنامه های فرهنگی

برگزار شده توسعه در سطح شهر به رونق  

 و پیشرفت محله کمک کنیم 

     

  -با شرکت در برنامه های فرهنگی

کار  اجتماعی شهرداری ها طعم شیرین  

 گروهی برایم خوشایند بود 

     

با انجام فعالیت های مشارکتی آموختم که 

 نسبت به محله و شهر خود مسئولیت دارم 

     

با حضور در برنامه های سرای محله این  

باور در من ایجاد شده که نیاز به فعالیت  

جمعی در رشد شخصیتی من تاثیرگذار  

 است. 

     

به عنوان یک شهروند هر گاه فعالیت های  

اجتماعی  انجام میدهم تمایل –فرهنگی  

 بیشتری به مشارکت پیدا می کنم

     

آموزشی    -با حضور در برنامه های فرهنگی

شهرداری ... اعتماد به نفسم باالتر رفته  

 است 

     

مشارکت کردن در امور شهر می تواند  

 شود باعث تامین منافع مادی من  
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من پرداخت عوارض یه شهرداری را با  

رغبت انجام میدهم و این کار را امری  

 منطقی میدانم برای توسعه شهرم 

     

مشارکت در امور شهر وقت تلف کردن  

است چون کسی برای اقدامات ما ارزشی  

 قائل نیستند

     

مشارکت در برنامه های سرای محله......  

استعدادهای بالقوه  فرصتی مغتنم است که  

 خویش را به فعلیت برسانم

     

هزینه های دریافتی شهرداری برای برخی  

فعالیت های مشارکت منطقی و قابل قبول  

 است 

     

به نظر من فعالیت های مشارکت جویانه  

شهرداری هرات به نزدیک تر شدن مردم  

به شهرداری منجر شده و من از این کار  

 راضی هستم

     

شرکت در برنامه های شهرداری و یا  با  

انواع جشنواره ها شهری، گاهی می توان با  

یک نقاشی یا عکس ساده و.. مشکالت و  

کمبودهای محله را به مسئولین شهر  

نشان داد و از این طریق با مدیریت شهری  

 مشارکت داشت 

     

اگر چه حل مشکالت و معضالت شهری  

عنوان  وظیفه شهرداری هاست اما من به  

نسبت به مسائل و مشکالت   یک شهروند

موجود در شهر احساس وظیفه می کنم و 

سعی می کنم در کارها حل بخشی از  

 مشکالت مشارکت داشته باشم 

     

در گذشته عمده فعالیت های شهرداری ها  

متمرکز بر امور نظافتی و خدماتی بود ولی  

این روزها می بینم که فعالیت های  
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تی آنها رو به افزایش  فرهنگی و مشارک

 هست

چون رویکرد شهرداری ها و مدیریت  

شهری نسبت به اقدامات مشارکتی  

افزایش یافته من هم به فعالیت های  

 مشارکتی راغب شده ام 

     

شهرداری ها )سرای محله ها( یک مرکز  

خدماتی است که در ازای گرفتن پول  

خدمات ارائه میدهند و هیچ تاثیری بر  

افزایش اطالعات مردم شهر نسبت به  

 مشارکت شهروندان ندارند 

     

شهرداری ها هیچ تمایلی برای مشاکت  

شهروندان ندارند و اقداماتی برای این مورد  

 انجام نداده اند 

     

اگر مشکلی در شهر وجود داشته باشد به  

راحتی می توان به شهرداری و یا شورای  

همفکری با  شهر مراجعه کرد و با  

مسئولین آنجا نسبت به حل آن اقدامات  

 الزم را انجام داد 

     

هدف واقعی شهرداری از اقدامات مشارکت  

جویانه بهبود شرایط زندگی شهروندان می 

 باشد نه امر دیگری 

     

شهرداری  مشارکت  اگر  دنبال  هم  ها 

نظر   مد  خودشان  منافع  باشند  شهروندان 

 شهروندان هست نه منافع  

     

با وجود این که مشارکت ممکن است نتایج 

باشد، من حاضر نیستم  مثبتی هم داشته 

 که وقتم را صرف این کار کنم 
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با این که می دانم مشارکت در امور شهر  

می تواند تاثیرات خوبی بر رونق شهر داشته  

باشند ولی حاضر نیستم وقتم را صرف این  

 کار کنم 

     

امروزه مردم آنقد گرفتارند که دیگر حتی 

حوصله ی فکر کردن به مشارکت در شهر  

 را ندارند 

     

من نمیدانم چطور باید با نهادهای امنیتی 

 مشارکت داشته باشم 

     

من برای افزایش سطح امنیت در سطح 

 شهر با نهادهای امنیتی مشارکت داشته ام  

     

اگر پلیس و نهادهای امنیتی نیاز به  

همکاری داشته باشند با آغوش باز  

 استقبال می کنم

     

اهمیت امنیت برای من در حدی است که 

حتی حاضرم خودم حضوری در صحنه  

یتی  هایی وارد شوم و به نهادهای امن

 کمک کنم 

     

مسائلی که امنیت شهر را تحت تاثیر قرار  

میدهد را به نهادهای امنیتی گزارش  

 میدهم

     

مشارکت من با نهادهای امنیتی در حد  

 گزارش می باشد 

     

کشارکت من با نهادهای امنیتی در قالب  

گزارش و حتی کمک مالی به نهادهای  

 امنیتی می باشد 

     

برای کمک به نهادهای امنیتی ضرورتی  

نمی بینم چون برای من اعتبار و ارزشی  

 قائل نیستند

     

نوع برخودرد نهادهای امنیتی با من به  

گونه ای بوده که رغبتی برای مشارکت با  
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این نهادها ندارم حتی اگر برای توسعه  

 شهرم مهم باشد 

تعداد نهادهای امنیتی موجود در سطح 

است و دسترسی به آنها مشکل  شهر کم  

 می باشد که با آنها مشارکت داشته باشم

     

نهادهای امنیتی احساس نیاز به مشارکت  

 من ندارند 

     

نهادهای امنیتی اقدامات الزم برای جذب  

 مشارکت شهروندان را انجام نداده اند 

     

 
 

 نظریات و پیشنهادات: 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
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(، ارائه  1392الهام ) الملکی، شدهاب کهربا؛ سدیده سدیدبرنجی، نرجس؛ مجدزاده، سداسدان؛ ارزانی بیرگانی،

 معماری، ملی همایش های شدهری، اولینمیدان در تعامالت اجتماعی برای راهکارهای کالبدی

 پایدار. زیست محیط و شهرسازیمرمت 

  های سددکونتگاه  کالبدی تحوالت در محیطی مخاطرات  نقش بررسددی» ،(1392) آسددیه  اسددماعیلی،

 ارشدد  کارشدناسدی  نامه  پایان ،«بجنورد  شدهرسدتان  گرمخان دهسدتان  موردی نمونه  – روسدتایی

  علی  دکتر  راهنمدا،  اسدددتداد  مشدددهدد،  فردوسدددی  دانشدددگداه  روسدددتدایی  ریزی  برندامده  و  جغرافیدا

 اکبرعنابستانی.

های   تحلیل اثرات  اقتصددادی گردشددگری  شددهر هرات  با تاکید بر جاذبه(،  1394احمدی، شددفیقه )

)مطالعه موردی:آرامگاه خواجه عبداهلل انصداری، مسدجد جامع شدریف، قلعه  ،  فرهنگی –تاریخی  

 مشهد.، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور واحد اختیارالدین(

( 1390) مهدی  زفرقندی،  مهدوی  و  مرتضدی نوریان،  و  زینب رامشده، حسدینی  و علیرضدا  سدید  افشدانی،

 بیشه. انتشارات تهران، ،SPSS20  کاربردی مرجع

(، بررسدی رابطه بین اعتماد و مشدارکت اجتماعی در نواحی روسدتایی شدهر 1380ازکیا، م و غفاری غ )

 .31-3، صص 19تابستان، ش کاسان، علوم اجتماعی، بهار و  

  منصددور  توجه  روسددتایی،  توسددعه  در مشددارکت  هایرهیافت(. 1370. )دیویدمارسددون  پیترو  اولکی،

اینگلهارت، ر .توسددعه  و روسددتا  انتشددارات:  تهران  روسددتایی، مسددایل تحقیقات مرکز  محمدنژاد،

 انتشارات کویر، تهران.(، تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعت، ترجمه مریم، 1373)

(، »نقش مشدارکت مردمی  1392بردی آنامرادنژاد، رحیم، بوذری،  سدیما و سدودابه حسدینی دوسدت؛ )

در اقتصداد و مدیریت شدهری )مطالعه موردی: شدهرآمل(«، فصدلنامه اقتصداد و مدیریت شدهری، 

 .127-138شماره  سوم، تابستان، ص 

شدهرها، کنگره بین  عمومی فضدای در اجتماع تعامالت  (،1393سدهیال ) احمدی، و محمدرضدا بمانیان،

 دوبی. شهرمصدر، شهرسازی،  و معماری در المللی پایداری

 .کیهان نشر. تهران  ساروخانی،  باقر به توجه اجتماعی،  علوم فرهنگ(1380. )آلن  بیرو،

 تهران.(نظریه های شهر و پیرامون، انتشارات سمت، 1387پاپلی یزدی، محمدحسین و دیگران؛ )
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 ریاست شاروالی هرات. (،1390)  پالن انکشاف ظرفیت

 ی عمومی هرات، انتشارات ترانه، چاپخانه دانشگاه فردوسی مشهد.(، جغرافیه1388پویان، رسول )

 جوانان،  مطالعات  فصددلنامه  ها،  پویایی و  ابعاد جوانان،  سددایسددی  مشددارکت   اکبر،  علی  فریبانی،  تاج

 .125 ص سوم،  شماره ،1382

 بر  مؤثر  عوامل  سدنجش  بر تحلیلی  ،(1388).  چمران  موسدوی،  و  رسدول  بابانسدب، و مسدعود  تقوایی،

  و  مطالعات( تبریز شددهر  4منطقه موردی  مطالعات)  شددهری  مدیریت در شددهروندان  مشددارکت

 .36-19صص  دوم،  شماره اول،  سال ای، منطقه و شهری  های  پژوهش

شدهرسدازی و شدهروند گرا، ارتقاء عرصده های همگانی در شدهرها و محیط (،  1383تیبالدر، فرانسدیس )

 های شهری، ترجمه محمد احمدی نژاد، نشر خاك، چاپ اول، اصفهان.

 (، گزارش دفتر هرات. افغانستان.2018) سازمان اسکان بشر دفتر ملل متحد

 ص  سدمت، تهران،  غیردولتی، هایسدازمآن  و  مردمی مشدارکت  بر درآمدی ،(1382محمدرضدا)  سدعدی،

11. 

 .4شماره  ، سیاست و توسعه در زن (،  1381افسانه؛ )  کمالی، ژاله، طلب،  شادی

  فصدلنامه  شدهری،  مدیریت و شدهری حکمرانی،  شدهروندی، مشدارکت  ،(1380)  مریم،   تاین، شدریفیان

 .55-42 صص تهران، کشور، های شهرداری سازمان انتشارات  ،8 شماره شهری،  مدیریت

  ارائه و  شدهری توسدعه یهاطرح در تهرانی شدهروندان مشدارکت  الگوهای ارزیابی(.  1386. )شدوریابی،ح

 .مدرس تربیت  دانشگاه شهری، ریزیبرنامه  و جغرافیا ارشد  کارشناسی  نامه  پایان. بهینه الگوی

 در  مردمی   نهدادهدای  نقش  37  مقدالده  (،  1397خدداداد، )  مهددی  سدددوری،  فداطمده   نیدا،  توکلی  جمیلده

- بهشتی شهید  دانشگاه  پژوهشدی، مقاله  پایدار، شدهری محیط  کارکردهای  و  سداختارها از حمایت

 .631-622 صفحه   گلستان،   دانشگاه

 .290  ص سنی، تهران،  نظم،  شناسی  جامعه (،1375مسعود )  چلپی،

بر روش تحقیق در علوم انسدانی«، چاپ هفدهم، انتشدارات   یا(، »مقدمه1389حافظ نیا، محمد رضدا )

 .سمت

  شرایط در  نظری  کاوشی مشارکتی  شهرسازی ،(1384)  هادی،  رضوانی، سعیدی محسن،  سید حبیبی،

 .24شماره تهران  دانشگاه  زیبا، هنرهای نشریه ایران،
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ریزی و توسدعه شدهری، برنامه(، مشدارکت مردمی در 1380حناچی، سدیمین و واراز مرادی مسدیحی، )

شدهرسدازی مشدارکتی، وزارت مسدکن و شدهرسدازی، مرکز مطالعات و تحقیقات شدهرسدازی و  

 معماری ایران.

(، بررسدی عوامل موثر بر مشدارکت مردمی در توسدعه پایار شدهر خلخال، پایان  1392خباز، معصدومه )

 نامه ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خلخال.

(، ترسددیم سددیمای کلی شددهرها، مناطق، سدداختگاه ها و بناهای تاریخی 1391)درودیان، یاسددین  

 ، تهران.31افغانستان، مجله معماری و ساختمان، شماره  

  دانشدگاه   دانشدجویان  فرهنگی  -اجتماعی  مشدارکت  تبیین(.  1384. )غالمرضدا  غفاری،  علیرضدا،  دهقان،

 .1شماره -ایران شناسی جامعه مجله. تهران شهر پزشکی  علوم  های

   اجتماعی  رفاه  غیرمادی  و  مادی  ابعاد  رابطه.  (1388)محمد  زاده، عباس  و وحید  قاسدمی، رسدول،  ربانی،

- 91صدص  ،32  شدماره  نهم، سدال  اجتماعی،  رفاه فصدلنامه شدهری،  امور در شدهروندان مشدارکت  با

108. 

   جغرافیایی  فصدلنامه شدهری، ی توسدعه  فرایندهای در  شدهروندی مشدارکت  هیا شدیوه  آزیتا، رجبی،

 .102 ص ،1390  ،12 شماره  محیط،  آمایش

 نو. پیوند انتشارات. تهران. شهری عمران  مدیریت(. 1381. )تقی  محمد رضویان،

 .فردوسی  دانشگاه:  مشهد زاده،  زنجانی هما ترجمه  اجتماعی،  کنش  ،(1374. )گی روشه،

 علوم  و ادبیات  دانشدکده مجله ،«شدهری  مکانی-فضدایی  گزینی جدایی»  ،(1377) محمدرحیم؛  رهنما،

 .اول شماره  مشهد،  فردوسی  دانشگاه  انسانی،

 .قاجر تهران، زاد، غروی احمدرضا ترجمه  شناسی،  جامعه های نظریه ،(1373. )جورج ریترز،

  شدهرسدازی  مسدائل  همایش شدهری،  طرحهای در  مردمی مشدارکت راهبردهای(. 1382. )ب رزمجویی،

 . شیراز ایران،

 بوم  زیسدددت  مطالعات  طرح  (،1383بویراحمد ) و کهگیلویه اسدددتان ریزیبرنامه و  مدیریت  سدددازمان

 اجتماعی. ساختار  علیا، بویراحمد

(، بررسدی عوامل مؤثر بر مشدارکت مردمی در توسدعه شدهری )مطالعه موردی: 1396صدفایی پور، زهرا؛ )

 .111شماره اول، ص شهر ایالم(، فصلنامه مطالعات عمران شهری، دوره اول، 
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(، رویکرد مشددارکتی و اجتماعی محور در ایجاد فضدداهای امن 1388ضددابطیان، الهام. خدایی، زهرا؛ )

 شهری، فصلنامه مطالعات  مدیریت شهری، سال اول/ پیش شماره سوم.

 .  (. دانشگاه فلورانس ایتالیا2013طرح جامع راهبردی هرات، چشم اندزی برای آینده، )

  سددازمان   انتشددارات: تهران  چهاردهم، چاپ.  مالکیت  و  مدیریت در  مشددارکت(.  1380. )ع.طوسددی،م

 .دولتی  مدیریت

 شدماره  ،6دوره شدهرسدازی،  و معماری مجله  مردم،  مشدارکت  تحقق برای(. 1375. )محمد خواه،  عدالت

 تهران. 4  و 3

اول، انتشددارات  (، جغرافیای توریسددتی افغانسددتان )اصددول و مبانی(، چ  1391عظیمی، محمد عظیم، )

 خراسان.

  مطالعات  مرکز  تهران  شدهرها،  امور اداره در  شدهروندان  مشدارکت الگوهای(.  1379. )علیرضدا  تبار، علوی

 .تهران شهرداری ریزیبرنامه  و

 .سمت توسعه، تهران، انتشارات جامعه شناسی (،  1390موسی) عنبری،

 یافته  سازمان اقتصادی  اجتماعی، مشارکت بر مؤثر  فرهنگی  و اجتماعی عوامل  غالمرضا؛تبیین  -غفاری

  رشدته  دکتری،  نامه  پایان (،1380ایران، )  روسدتایی  توسدعه برای  مکانیزمی  عنوان  به روسدتائیان

 .147ص. تهران  دانشگاه  اجتماعی، علوم  دانشکده توسعه،  شناسی جامعه

 .16ص تهران،  مشارکت، شناسی  جامعه (،1386محسن،)  نیازی،  و غالمضرا  غفاری،

 .تهران  فرهنگی،  مشارکت(. 1379. )م   حسینی،  نجاتی و  م کوثری،

(، مشدارکت اجتماعی و نشداط اجتماعی، جامعه شدناسدی کاربردی،  1394گالبی، فاطمه؛ اخشدی، نازیال )

 ، شماره دوم. تابستان.58سال بیستم، شماره پیاپی  

  تفسدددیر نحوه و   SPSSدسدددتورات  با همراه  اجتماعی علوم در  آمار  کاربرد( 1388) سدددعید گودرزی،

 شناسان. جامعه انتشارات تهران،  ها،خروجی

  انتشددارات تهران، (،1383ایران، )  شددناسددی  جامعه  مسددائل طرح  ملی  همایش  اولین  مقاالت مجموعه

 .499  ص  اول، چاپ  طباطبایی، عالمه   دانشگاه

(،»بررسدی نقش سدرمایه اجتماعی در توسدعه شدهری  1389آقاحسدنی،)محسدنی تبریزی، علیرضدا و مریم  

 .26)مورد پژوهشی: شهر محالت«، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 

 .12ص  آرون،  تهران، ایران،  در اجتماعی  مشارکت  عذرا،(، 1382) جاراللهی، و منوچهر  محسنی،
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 شدهری ریزی برنامه و پردازش شدهر، شدرکت خصدوصدی و عمومی فضداهای(،  1387)علی پور، مدنی

 شهرداری، چاپ اول، تهران.

 . خارجه امور وزارت تهران، ایران، در  زنان  سایسی مشارکت(.  1375. )نسرین  مصفا،

 دانش  فصدددلندامده  اجتمداعی،  امنیدت  تقویدت  در  مردمی  مشدددارکدت  نقش(.  1385. )جواد  تبدار،  منطقی

 .7-33  صص ،28 شماره  انتظامی،

(، »توسدعه محله ای در راسدتای پایداری کالنشدهر تهران، مدیریت شدهری و 1390)معصدومی، سدلمان؛ 

امور اجتمداعی و فرهنگی اداره کدل مطدالعدات اجتمداعی و فرهنگی  4شدددهر تهران «، معداوندت 

 شهرداری تهران، نشر جامعه و فرهنگ، چاپ باران.

صدلنامه علمی پژوهشدی (، مشدارکت اجتماعی یکی از مولفه های سدرمایه اجتماعی، ف1385موسدوی،م )

 .67-92، صص 23رفاه اجتماعی، سال ششم، ش 

:  کتاب در گردشددگری و  فراغت  اوقات  جغرافیای  و  شددهرنشددینی  در بحثی  (،1386)  مصددطفی،  مؤمنی،

  سدازمان  کارگر، بهمن( راهکار  تا مفهوم از)  ایران در گردشدگری صدنعت و شدهرنشدینی  توسدعه

 مصلح.  نیروهای  جغرافیایی

 .اول سال   شهری،  مدیریت فصلنامه. شهری  مدیریت  جدید  پارادایم(.  1379. )م.س  نجاتی،

 .1393نشریه اداره احصائیه هرات. 

(، چشدم انداز توسدعه  1389نجفی، محمدعلی، عبدالهی، اسدماعیل، فرهادی، کوروش، حیدری، مسدلم )

تجاری(، چ اول، موسدسده  روابط اقتصدادی ایران و افغانسدتان )سدرمایه گذاری و توسدعه روابط 

 هدایت اسکندر.

غیر کشددداورزی در ارتقداء کیفیت زندگی    یهاتیدتحلیدل نقش کارآفرینی فعدال(،  1392) نوربخش، زهرا

، پایان نامه کارشدناسدی  روسدتاهای بخش شداندیز شدهرسدتان بینالود(:  مطالعه موردی) روسدتاییان

 فردوسی مشهد.ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه  

 اجتماعی مشدارکت  و خانواده در  قدرت سداختار بین  رابطه مورد در  تأملی  (،1383محسدن، )  نیازی،

 .112-118  ص  ،23 شماره  اجتماعی،  علوم ناجه  ،کاستان شهر در

 (، شهرداری کابل. بخش دوم.2015وضعیت شهرهای افغانستان )
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 روزنه،. تهران شهسا، احمد  بیستم،  سده  پایان در  دموکراسی سدوم موج (،1373سداموئل، ) هانتینگتون،

 .77 ص

 .(، افغانستان مردم و سیاست، نشر ققنوس، تهران1386یوانز، مارتین )

(، تاثیر امنیت فضدای شدهری در 1391یوسدفی بهلولی، محمد؛ غالمحسدن، هاشدمی، سدیده راضدیه)

توسددعه پایدار شددهرهای مرزی )مرودی: شددهر زاهدان(، همایش ملی شددهرهای مرزی و امنیت، 

 . 2141-2133چالش ها و رهیلفت ها، ص  
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 نویسنده   ی معرف

التحصدیل  فارغ  و    افغانسدتان  کیمطالعات اسدتراتژ  توتیگر همکار انسدتپژوهش،  فرجی الدینسدیدجالل دکتر

نامه  پایان.  باشددمی چین  کشدور  فورسدتری  نانجینگ  دانشدگاه از  شدهری  مدیریت  و منظر یمقطع دکتر

 در  شدددهری  مددیریدت  نقش  و  غیررسدددمی  هدایگداهمطدالعده تطبیقی سدددکوندت» زمینده  در  وی  یدکتر

 عضدو اکنونهم او. بوده اسدت «چین و  ایران شدهری در دو کشدور  منظر  بر آنها  تأثیر  و آنها گیریشدکل

در را  متعددی    مقاالت  و  باشدددمی ایران  طباطبایی  عالمه دانشددگاه  شددهری  مدیریت  گروه  علمی  هیات

  .است به رشته تحلیل آورده المللیبین هایژورنال برای های شهریحوزه

 

 پژوهش  دستیار

برنامه ریزی شهری در دانشگاه  دانشجوی دکتری رشته جغرافیا    ،شفیقه احمدی فردوسی مشهد  و 

است. او هم اکنون کارشناس   انجام دادهریزی شهری هرات  در حوزه برنامه  چندین پژوهشوی  باشد.  می

 باشد.  می  دانشگاه فردوسیارشد مرکز پژوهشی مطالعات شهری 
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