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چکيده
موضوع امنيت و مشاركت با پليس در جامعۀ شهری اهميت ويژهای دارد .امروزه ،با افزايش جوامع شهری و در هم تنيدهتر شدن آنهاا ،شارايط
تأمين و برطرفكردن نيازها هم شکلي پيچيدهتر يافته است .شناخت و كنترل امنيت در شهرها مستلزم نگاه دقياق و هماهجانباهای اسات تاا از
طريق آن ،بتوان ابعاد گوناگون امنيت را درک و ارتباطهای پنهان ميان آن ابعاد در سطوح مختلف را كشف كرد .پژوهش حاضر در همين زمينه
سعي دارد دربارۀ عوامل مؤثر بر مشاركت شهروندان ساكن شهر اروميه در برقاراری امنيات و نظام كااوش كناد و تأكياد وياژهای بار حواو
شهروندی و آگاهي مردم از اين حوو و عضوشادن و فعاليات آنهاا در نهادهاای مادني و مشااركتي دارد .روش پاژوهش پيمايشاي و ابازار
گردآوری دادهها پرسشنامۀ استاندارد استخراجشده از پژوهشهای پيشين است .جامعۀ مطالعهشده شهروندان باالی  72ساال ارومياه اسات كاه
دستكم تحصيالت راهنمايي داشته باشند .نمونۀ بررسيشده براساس فرمول كوكران برابر با  932نفر است .نتايج پژوهش نشان ميدهناد باين
متغير جنسيت ( ،)p<0.01سن ( ،)p<0.01زبان ( )p<0.05و تحصيالت ( )p<0.01با مشاركت مردم در برقراری امنيت رابطه وجود دارد.
ميزان همبستگي متغيرهای مستول و وابسته به اين ترتيب است كه متغير همگرايي قومي با  ،)p<0.01( 5/095آگاهي از حوو شاهروندی باا
 ،)p<0.01( 5/012احساس محروميت نسبي با  ،)p<0.01( -5/059عضوشدن در نهادهای مدني باا  )p<0.01( 5/444و انسااام و وفاا
اجتماعي با  )p<0.01( 5/015با متغير وابسته همبستگي دارند .در بخش تحليل رگرسيون نيز نتايج نشان ميدهند متغيرهای مستول حادود 45
درصد از تغييرات مربوط به متغير وابسته را تبيين ميكنند .گسترش روزافزون فيزيکي شهر و چنادفرهنگي و چنادقوميتي باودن آن مشاکالتي
مانند كاهش انساام اجتماعي ،افزايش احساس محروميت نسبي و ...را به وجود آورده است .ازسوی ديگر ،ضاعف نهادهاای مادني در جلاب
مشاركت مردمي و آگاهي شهروندان از حوو شهروندی سبب ميشود ايااد فضای امن شهری با چالش روبهرو شود .يافتههای پژوهش نشان
ميدهند توجه متوليان امنيت به متغيرهای بررسيشده ميتواند به بهبود امنيت بهويژه امنيت مشاركتي در فضای شهر كمک زيادی كند.
واژههای كليدی :نظم و امنيت ،مشاركت ،همگرايي قومي ،احساس محروميت نسبي ،انساام اجتماعي ،حوو شهروندی ،نهاد مدني
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مقدمه و بیان مسئله

اسااتعدادهااای موجااود شااهروندان و در قالااب برنامااههااای

امنيت ازجمله پديدههای مهام و درخورتوجاه و از نيازهاا و

مشاركتي امکانپذير است .اگر در جامعه اختالل و بينظماي

ضرورتهای اساسي و پايهای فرد و جامعه به شمار مايرود

به وجود آيد و امنيت به مخاطره افتاد ،جامعاه دچاار ناوعي

كه نبودن يا اخالل در آن ،پيامدها و بازتابهای نگرانكنناده

بيماری و ناهنااری ميشود كه بايد درمان شود .اگر اين امر

و خطرناكي بهدنبال دارد .تأمين و مراقبت از امنيت در فرايند

اتفا نيفتد شيرازۀ امن جامعاه در هام شکساته مايشاود و

پايايي و پايداری آن در ابعااد مختلاف اقتصاادی ،فرهنگاي،

هرجومرج جامعه را فراميگيرد اما آنچه بسيار اهميات دارد

سياسي ،نظامي و جغرافيايي بهطور ويژهای مطلوب است .در

اين است كه چه بايد كرد تا از وقوع جرائم پيشگيری شود و

اين باره دولت ها و نظام هاای سياساي ،سااالنه بودجاههاای

به نظم و امنيت خدشه وارد نشود (.)Tonry, 2000

هنگفتي هزينه ميكنند (ترابي و گاودرزی .)950 :7922 ،ماديريت

موضوع امنيت و مشاركت باا پلايس در جامعاۀ شاهری

شهری دربارۀ امنيت با چاالشهاای مختلفاي روباهروسات.

اهميت ويژهای دارد .امروزه با افازايش جواماع شاهری و در

ازجمله اين چالش ها مفهوم شهروندی ،مشااركت و حواو

هم تنيدهتر شدن آنها ،شرايط تأمين و برطارف كاردن نيازهاا

شهروندی است كه امروزه اهميت ويژهای يافته است .يکاي

هم شکلي پيچيده تر يافته است .شناخت و كنتارل امنيات در

از راههای برقراری امنيت ،تغيير و اصالح كالبد شهرهاسات

شهرها مستلزم نگاه دقيق و همهجانبهای اسات تاا از طرياق

البته مهمتر از كالبد هر مکاني ،روح غالب بر آن مکاان اسات

آن ،بتوان ابعاد گوناگون امنيت را درک و ارتباط هاای پنهاان

كه از روابط اجتماعي و مردماي وابساته باه يکاديگر نشائت

ميان آن ابعاد در سطوح مختلف را كشف كرد .بدين ترتياب

ميگيرد يعني كالبد در رفتارها تأثيرگذار است و رفتارهاا در

از مهم ترين اهداف در فرايند برنامهريزی شهری بارای شاهر

(گلاي و همکااران،

سالم ،كاهش جرائم و جنايت ها در محيطهای شهری به ويژه

نحوۀ استفاده از كالبد شهر تأثير مايگذارناد

در حومههای شهری جديد اسات

.)33 :7934

برای حل چنين مشکالتي ،باهطاور عماده راهبردهاايي

(گاردا و كاارولين ،باه نوال از

زياری و همکاران.)792 :7932 ،

مانند تمركززدايي قدرت مركزی ،جلاب مشااركت عماومي

فضااااهای شاااهری بساااترهای زنااادگي و فعاليااات

مردم برای مديريت شهری ،مديريت كارآمد و بهبود كيفيات

شهرونداناناد كاه باياد بتوانناد باا توجاه باه شاباهتهاا و

زندگي شهری پيشنهاد شدهاند كه به كاار بساتن آنهاا سابب

تفااوتهاای مياان افاراد و گاروههاای ساني و اجتماااعي و

ارتوای جايگاه مديريت شهری نيز ميشود.

جنسيتي ،محيطي امن و سالم ،پايدار و جذاب را بارای هماۀ

حوزۀ امنيت هزينه های هنگفتي بارای دولاتهاا در بار

افراد ايااد و نيازهاای هماۀ اقشاار اجتمااعي را باه شاکلي

دارد و شايد يکي از مهمترين مسئلههای پيش روی دولتها

مناسب برطارف كنناد و پاساخگوی كمتارين نيازهاا باشاند

تأمين امنيت باشد .بيشتر متفکران بر ايان باورناد كاه گرچاه

(شريعتيمزيناني.)75 :7924 ،

تأمين امنيت وظيفۀ دولت هاست ،با توجه به تحوالت قارون
اخير امنيت با مشاركت شهروندان امکان بوا و پاياداری دارد
و در مديريت شهری جديد و در جهاني كه بهطاور فزايناده
بهسمت شهریشدن گام برميدارد ،مشاركت مردمي جايگااه

در ايران باهطاور معماول شاهرها تركيابهاای قاومي،
مذهبي ،زباني و… دارند كه ايان موضاوع در بعضاي نوااط
سبب ايااد تنش و ناامني شده اسات اماا تركيباات قاومي،
زباني و… در صورتي كه بهصورت صحيح ماديريت شاوند

 )Arrington,به عبارت ديگار ،روياارويي

ميتوانند موجبات گسترش تسامح و همزيستي مسالمتآميز

با مساائل و مشاکالتي كاه شاهرهای اماروز جهاان باا آنهاا

را فراهم كنناد .شاهر ارومياه ازجملاه شاهرهايي اسات كاه

درگيرند ،تنها باا بهارهگياری درسات و بهيناه از تاوانهاا و

ساكنان آن از گذشتههای دور با زبان و قوميتهاا و ماذاهب

رفيعي دارد

(2006
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مختلف همواره زندگي مسالمتآميز و بهدور از خشاونت را

فعاليااتهااای آماااری بااهدسااتآمااده بااا اسااتفاده از ضااريب

داشتهاند و تنوع قومي و مذهبي هيچگاه موجباات نااامني را

همبستگي پيرسون رابطۀ معناداری بين هر يک از متغيرهاای

در آن فراهم نکرده است و ساكنان اين شاهر باا هار قاوم و

مستوال با ميزان مشااركت باا پلايس در ساطح اطميناان 33

زباني در كنار هم و با مشاركت هام ساعي در آبااداني شاهر

درصد را نشان ميدهند .همچناين نتاايج تحليال رگرسايون

خود داشتهاند با اين حال ،جريانات راديکال توويت شاده از

چندگانه ،اثرات هر يک از متغيرهای نگرش نسبت به پليس،

خااارج از كشااور ،از برخ اي اتفاقااات قااومي سوءاسااتفاده و

منزلت اجتماعي پليس و اعتماد به پليس بر ميزان مشاركت با

موجبات درگيری و تنشهای قومي را فاراهم مايكنناد كاه

پلاايس را بااه ترتيااب بااه مياازان  92 ،20و 24درصااد تأييااد

درنهايت ممکن است موجب ناامني و بينظمي شود.

كردهاند.

پژوهش حاضر در همين رابطه سعي دارد عوامال ماؤثر

بهراميان و بهراميان ( )7932در پژوهش «بررسي رابطاۀ

بر مشاركت شهروندان ساكن شهر اروميه در برقراری امنيات

بين همگرايي اقوام (ترک و كرد) و احساس امنيت پايادار و

و نظم شهری در اين شهر را بررساي كناد .اينکاه آگااهي و

شناخت عوامل مؤثر بار توويات همگراياي اقاوام در اساتان

حضور مردم در عرصههای اجتمااعي و مادني تاا چاه حاد

آذرباياان غربي» ،در پي شناسايي عوامل مؤثر بار همگراياي

ميتواند بر مديريت و حکمرواياي شاهر ماؤثر واقاع شاود،

اقوام و تأثير آنها بار احسااس امنيات پايادار در آذربايااان

سؤالي است كه اين پژوهش قصاد پاساخ باه آن را دارد .در

غربي بودند .روش پژوهش از ناوع پيمايشاي باا پرسشانامۀ

ايان پاژوهش تأكياد وياژهاای بار آگاااهي ماردم از حوااو

كتباي و جامعااۀ آماااری ،كال شاهرهای دوقاوميتي اساتان

شهروندی ،عضوشدن و فعاليات آنهاا در نهادهاای مادني و

آذرباياان غربي و شهر مهاباد است .روش نموناهگيااری در

مشاركتي ،انساام و وفا اجتماعي ،همگرايي قومي و توزيع

آن از نوع خوشهای و حاام نموناه  055نفار اسات .نتاايج

عادالنااۀ خاادمات شااهری و احساااس محرومياات نساابي

پژوهش نشان ميدهند همگرايي اقوام بر امنيت پايادار تاأثير

شهروندان شده است.

مستويم دارد و بيش از  %25از تغييرات آن را تبيين مايكناد.
از عوامل شناساييشدۀ ديگر كه بهصورت معنيدار بر توويت

پیشینۀ پژوهش

همگرايي اقوام تأثيرگذارند ،به ترتيب متغيرهای تأثير دخالت

نيازی و همکاران ( )7932در موالۀ «بررسي عوامل اجتمااعي

نخبگان سياسي ،سارمايۀ فرهنگاي ،تحصايالت ،ملايگراياي

مؤثر بر مشااركت شاهروندان باا پلايس نموناۀ شاهروندان

(ايرانيبودن) ،دينگرايي ،تصاور ماردم از فضاای سياساي -

شهرستان كاشان» ،رابطۀ عوامل نگرش نسابت باه پلايس در

اداری و سابوۀ ازدواج برونگروهي در نزديکان ،بيشاترين تاا

حفظ امنيت ،منزلت اجتماعي پلايس و اعتمااد باه پلايس باا

كمترين تأثير را بر همگرايي اقوام در آذرباياان غربي دارند.

ميزان مشاركت با پليس را بررسي كاردهاناد .ايان مطالعاه از

عبدی و كاشف ( )7934راهکارهای توساعۀ مشااركت

نوع پيمايش اجتماعي است و دادههای آن با اساتفاده از فان

مردم با ناجا در طارح ارتواای امنيات اجتمااعي در منطواۀ 5

پرسشنامه همراه با مصاحبه جماعآوری شاده اسات .جامعاۀ

تهران را بررسي و موارد زير را مطرح كردهاند :ميزان آگاهي

آماری آن همۀ شاهروندان شاهر كاشاان در ساال 7923-35

شهروندان از محتوای طرح امنيت اجتمااعي ،نحاوۀ عملکارد

است كه با استفاده از فرمول نمونهگيری كوكران تعاداد 155

پليس در اجرای اين طرح و اينکه شهروندان تهراناي چوادر

نفر برای نمونه تعيين و بهصورت تصادفي سااده انتخااب و

اجرای اين طرح را متناسب با منافع خاود ارزياابي مايكنناد.

بررسي شده اناد .در مامااوع يافتاههاای پاژوهش و نتاايج

روش پژوهش ،پيمايش و ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامۀ

25
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محوقساخته با  41سؤال بود .نمونهگيری به شيوۀ خوشهای و

با بررسي شيوههای مختلف سياستگذاری امنيتي در بلژياک

تحليل دادهها با استفاده از آزمونهای آماری اناام شادهاناد.

و تغييرات پيدرپي آنها در طول زماان ،ماؤثرترين شايوه در

حام نمونه نيز  427نفر است .يافتههای پژوهش نشان دادند

حوزۀ امنيت ،همان مشاركت محلي شاهروندان باا پلايس در

بين متغيرهای مستول اين پژوهش باا متغيار وابساته (ميازان

اين عرصاه اسات باهطاوری كاه در ساال  2551جمعيات

مشاركت شهروندان) در سطح  % 30اطميناان رابطاۀ معناادار

مشاركتكنندگان مدني در حوزۀ امنيت و مباارزه باا جارائم،

آماری وجود دارد.

نسبت به كاركنان پليس 7 ،به  0بوده است.

يافتههای ترپسترا )2008( 7در پژوهش «پليس ،حکومت

ماركوارت )2012( 4در نتياه گيری پژوهش خود اشااره

محلي و شهروندان بهعنوان مشاركتكنندگان در شابکههاای

مي كند با اينکه مشاركت اجتماعي شهروندان نتايج مثبتاي در

امنيت محلي در هلند» نشان ميدهند بهدليل انحصااریباودن

بر دارد ،با ديکتهكردن و تحميل مسئوليتهای سياساي بارای

نظارت و كنترل جرائم و ايااد امنيت ازطرف پلايس از ياک

مناطق ناامن شهری به جای توجه به مشاركت خودجوش در

طرف و نبودن يا ناكارآمدی قوانين پليس و نهادهای قضاايي

محدوده های جغرافيايي مختلف ،پارادايم امنيت مشاركتي باه

تأمينكننادۀ امنيات ،اعماال سياسات مسائوليتپاذير كاردن

خطر ميافتد و فواصل اجتماعي موجود را دوباره به صاورت

شهروندان و بهكارگيری رويههای جديد همچون اساتفاده از

فعال ايااد ميكند .گذشته از اين ،با ايان كاار وجودنداشاتن

شبکههای امنيت محلي ضروری اسات و بارای رسايدن باه

همبستگي بين شاهروندان امار شاايعي مايشاود و پذيرفتاه

موصود يعني تاأمين امنيات ،باه مشااركت نيروهاای پلايس،

ميشود كه در نتياۀ سياستزدگي بهنوعي حالت رسمي باه

حکومت محلي و فعاالن مدني نياز است .دراثر همکاری اين

خود ميگيرد.
0

سه نهاد مسائلي همچون وجود ديدگاههای متناقض بين آنها،

چوی و همکااران ( )2014پاژوهش «دليال مشااركت

وجود انتظارات متناقض از همديگر و نباود همااهنگي باين

اجتماعمحور شهروندان در فعاليت های مبارزه با جرم» انااام

همکاریهای محلي با سياستگذاریهای رسامي در عرصاۀ

دادند كه يافته های آن با پرسشگری از  255نفر از شهروندان

امنيت بروز ميكند اما رويۀ مسائوليت در قباال شاهروندان،

مويم لندن و فعال در ) - (PCSOsكه درواقع انامناي اسات

سياستگذاری تنبيهي را برنميتاباد .دركال در نتيااهگياری

كه از افسران پليس در امور مبارزه با جرم حمايت ميكناد -

پژوهش تأكيد بر اين اسات كاه بادون همکااری ساه نهااد

به دست آمده است .آنها به اين نتايج رسيدهاناد كاه دغدغاۀ

ذكرشده ،بحث دربارۀ تأمين امنيتي كارا ،بيفايده خواهد بود.

امنيت اجتماعي و تاربۀ قرباني جرم شدن شاهروندان ،آناان

اسااتون و رايکاايم )2012( 2در پااژوهش «بازتاااب مشاااركت

را بهسمت همکاری هرچه بيشاتر باا ايان انامانهاا ساو

شهروندان در فعاليت های پليسي اجتماعمحور» كه بهصورت

ميدهد هرچند ميزان اين مشاركت به نحاوۀ فرهنا ساازی

كتابخانهای و بر طبق نظريات آرنشتاين )1969( 9و بازساازی

در اين امور بستگي دارد ،در كل باين حساسايت نسابت باه

اين نظريات اناام شده است ،اشاره مايكنناد كاه مشااركت

امنيت اجتمااعي ،جارم ،تارس از قرباانيشادن و همکااری

شهروندان در جريان قدرت ،از مؤلفههاای مهام دموكراساي

داوطلبانه با اين انامن ها ،همبستگي آماری معناداری وجاود

است و نوش مهمي را در سياستگاذاری در عرصاۀ پلايس

دارد.

اجتماعمحور بازی ميكند .همچنين آنها بر اين اعتوادناد كاه
چارچوب نظری
Terpstra
Easton & Ryckeghem
Arnstein

1
2
3

Marquart
Choi et al.

4
5
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ماديريت شاهر تنهاا از دياد كالبادی و فيزيکاي نمايتواناد

تراكم و ناهمگوني آن بيشتر باشد ،بيتحركي ،بيساازماني و

رهگشای چالشهايي باشد كه براثر روابط پيچيدۀ موجود در

بيهنااری در آن گسترش مييابد (نااتيحسيني )25 :7927 ،كه

شهرها حاصل شده است .بهرهگيری از مشاركت شاهروندان

پيامد آن مشاركتنداشتن در امور است .مشاركتنداشتن ،بار

در ادارۀ شهر هميشه راهگشای مديران شهری در ادارۀ كارا و

فعاليتهای خادمات شاهری چاون اماور رفااهي ،عمراناي،

مؤثر شهر بوده است .در هر دوره و زماني كه اين مشاركت و

فرهنگي  -تفريحي ،ايمني و نظارتي تاأثيرات منفاي مخرباي

حضور شهروندان در تصميمگيریهاای شاهری و ادارۀ شاهر

ميگذارد .در ايان مياان ،نواش ماديران در اطاالعرسااني و

ناديده گرفته شده است ،بر مشکالت شهر افزوده شده و شهر

آگاهيبخشي به شهروندان ،حفظ منافع ماادی و اجتمااعي و

را از كاركرد خاود  -اياااد فضاايي بارای زنادگي مطلاوب

بسترسازی برای رفتار مشاركتي در تشکلهاا و انامانهاای

شهروندان  -دور كرده است .بيتردياد هايچ عنصاری بارای

داوطلبانه اهميت دارد.

پيشرفت ،توسعه و تکامل يک جامعه و شکوفايي اساتعدادها

ابزارها ،فنها و الگوهای مشاركت آشاکار مايكناد كاه

مهمتر از عنصر امنيت و تأمين آراماش در جامعاه نيسات و

مشاركت اشاکال گونااگون و ساطوح متفااوتي دارد كاه باا

توسعۀ اجتماعي ،خالقيت و فعاليت بااارزش ،بادون امنيات

طراحي صحيح مايتواناد بازتااب حضاور واقعاي ماردم در

امکانپذير نخواهد بود (هزارجريباي و صافریشاالي.)002 :7937 ،

عرصه های مختلف باشد يا ابازاری در دسات ماديران قارار

رويکردهای مادرني همچاون مکتاب كپنهااک كاه تنهاا بار

گيرد و تنها جنبۀ صوری پيدا كند يا عوامفريباي تلواي شاود

مطالعات امنيتي مبتني اند ،تاالش دارناد مساائل امنيتاي را از

(پاپلييازدی و رجباي ساناجردی .)995 :7932 ،مشااركت ماردم در

نظامي خارج و ايدۀ امنيت گسترده در برابر امنيت

برقراری نظم و امنيت شهری است كه از عوامل و متغيرهاای

دايرۀ تن

نظامي را طرح كنند (هزارجريبي و صفریشالي )011 :7937 ،پس

ديگری تاأثير مايگيارد .مشااركتدادن شاهروندان در اماور

رفع اين نياز در گرو توجه به مشاركت شاهروندان در قالاب

مربوط به شهرها براساس مباني نظری قوی عدالتمحوری و

محلههای شهری و ايااد حس تعلاق مکااني آنهاا در ساطح

اصول مردم گرايي شاکل گرفات ازايانرو ،نهادهاای مادني

محلههاست .هنگامي كه حاس تعلاق مکااني در شاهروندان

مانند اجتماعات محلي و نهادهای غيردولتاي و تشاکل هاای

توويت و هويت محلهها پررنا تار شاود ،ميازان مشااركت

حرفه ای نيز از تصميم سازان و تصاميم گياران شادند

شهروندان در امور و تصميمگيریهای شهری افزايش خواهد

زادگان .)3 :7920 ،فلسفۀ درگيری شاهروندان در فعالياتهاای

يافت وآنها احساس مسؤليت بيشتری به محيط زندگي خود و

مبارزه با جرم به منزلۀ بخشي از اقدامات پليس اجتماعمحور،

شهر خود خواهند داشت .اگر محلههای شهری ناديده گرفتاه

بر نظريۀ حمايت تاويزی مبتني است كه بيان ميدارد تاأمين

شوند ،اميد باه جلاب مشااركت شاهروندان و اياااد حاس

خدمات حفاظتي به ساختن محيط اجتماعي بهتار و افازايش

ميبازد و نباياد انتظاار

كيفيت زندگي كمک ميكناد ( )Choi et al., 2014: 288البتاه

داشت شهروندان همراستا با مديران شاهری گاام بردارناد و

صاحبنظراني همچون ساور و همکااران )1957( 7معتودناد

مسؤليت آنها در برابر محيط خود رن

مشاکالت و مساائل اجتمااعي شاهر حال

(عبااس

شاود (محمادی و

باارای سااودمندكردن حماي اتهااای هنااااری ،بااه گسااترش

همکاران .)77 :7939 ،در ديدگاه قدرت و ماديريتماداری ،بار

حمايت های اجتماعات محلهای نياز است و مطابق اظهاارات

شناخت مسائل شهری و فهم مشکالت در قالب برنامهريازی

تروجااانويز و ديکسااون )1974( 2شااهروندان باارای اينکااه

سازماني تأكيد شده است .نوش مديريت در توزيع منابع سبب
انطبا و سازش افراد با محيط ميشود .هرچه اندازۀ سازمان،

Sower et al.
Trojanowicz & Dixon

1
2

22
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مشاركت مؤثری در پيشگيری از جارائم داشاته باشاند ،باياد

به سيستم و رشاد مشااركت و افازايش مشاروعيت سيساتم

ازطاارف نيروهااای پلاايس ،در قالااب اجتماعااات محلااهای

مي شود .اين سيستم ميتواناد دولات ،پلايس ياا هار حاوزۀ

(نهادهای مدني) ،برای ارئۀ راهکارهای اساسي باه همکااری

رسمي يا غيررسمي ديگری باشد .اين امر برای پليس اهميت

دعوت شوند.

دارد كه زمينههای مشاركت ماردم را فاراهم و تساهيل كناد.

پس يکي از اشکال مشاركت بهره گيری از تشاکل هاا و

مشاركت ماردم در حمايات و همکااری باا پلايس در ابعااد

انامن های داوطلبانه است .انامن های داوطلبانه مهامتارين

مختلف ،نشان دهندۀ اعتماد آنان به پليس است .اين امار كاه

عرصۀ شکلگيری و ساماندهاي فعالياتهاای اجتمااعي در

به تعبيری كنش مشاركتجوياناه نامياده مايشاود ،هنگاامي

جامعه محسوب ميشاوند .مولينااس مداخلاۀ موفوياتآمياز

بروز ميكند كه پليس كارآمد باشد و بتواند اعتمااد ماردم را

جامعۀ مدني در جرياان توساعه را موجاب ارتواای فعاليات

جلب كند .در اين صورت مردم خود را اثربخش ميدانناد و

اجتماعي مؤثر افراد جامعه بيان كرده اسات (

رفتار مشاركتجويانه از خود نشان ميدهند.

Molinas, 1998:

0

.)413

فرارو ( )1994اساتدالل مايكناد كاه تارس از آسايب

عوامل انگيزشاي مختلفاي در مشااركت شاهروندان در

پذيری در موابال جارائم باه منزلاۀ عکاسالعملاي طبيعاي و

فعايت های پيشاگيری از جارم دخالات دارناد بارای مثاال

عاطفي ،آگاهي افراد از جرم و قربانيشدن و ادراک ريسک و

متفکران اي همچااون كااار ،)2003( 7دروری و ل ايچ،)2009( 2

خطرپذيری ،شهروندان را به مشاركت بيشاتر در ايان زميناه

و اورتمن ،)2012( 9پاتاويناا و همکااران )2006( 4معتودناد

ترغيب ميكنند .به همين دليل صاحبنظراني همچاون گيلاز

اعتماد به پليس و اعتماد افراد مشاركتكننده باه يکاديگر ،از

سيمز ( ،)1984وار ( ،)1985كالرک و لويس ( ،)1982تيلاور

عوامل مهم و تأثيرگذار تلواي مايشاوند .چنانکاه مطالعاات

و هيل ( ،)1986سانشاين و تايلر ( )2003معتودند سالمندان،

ترپسترا ( )2008: 216در زمينۀ مبارزه باا جارم در چناد باار

فويران و محرومان و اقليتهای قومي كاه آگااهي و ريساک

(ميکده) نشاندهندۀ آن است كه وجاود عالياق متضااد باين

پذيری پايينتری دارند ،مشاركت كمتری دارناد

( in: Choi et

پليس و حکومت محلي ،آنها را بهسمت استفاده از شيوه های

2014: 288-289

جديدی همچون پليس اجتماعمحور سو ميدهد و كاارآيي

امنيت پايدار ،ايااد همااهنگي و همگراياي باين گوناه هاای

اين شيوه های جديد ،لمسشدني است اما باز موفويت بيشتر

قاومي و نااژادی و احتارام بااه حواو شااهروندی و برابااری

آنها در اين زمينه ،به وجاود اعتمااد متوابال و شاکاکنباودن

همگاااني ،از مؤلفااههااای مهاام برقااراری امني ات باثباااتانااد

افراد شركتكننده در اين عرصه ها بساتگي دارد باه عباارت

(عباسزاده و كرمي .)93 :7935 ،پيتار تاونساند )1987( 5بار ايان

ديگر ،در تحليل و بررسي شهرهای جدياد و بررساي ميازان

اعتواد بود كه فور افراد را از مشااركت كامال در كانش هاای

نظاامپااذيری افااراد در قبااال ديگااران ،موضااوع همبسااتگي

جمعي بازميدارد يعني هنگامي كاه ماردم باهسابب وجاود

اجتماعي تعيينكنندۀ نوع نظم و جهت اجتمااعي آن معرفاي

نابرابریهای سياسي ،فرهنگي و اجتماعي احسااس كنناد در

ميشود (چلبي .)72 :7910 ،عالوه بر ناوع و شاکل مشااركت،

موايسه با ديگران نسبت به آنها تبعيض شاده اسات ،طبيعاي

بسترهای مناسبي همچون اعتماد برای دستيابي باه اهاداف

است كه به نياز اساسي مسئوالن دربارۀ مشااركت شاهروندان

مدنظر الزامي است .اعتماد به كارگزاران موجب رشد اعتمااد

پاسخ مناسبي نخواهند داد و براساس رويکارد روانشناساانۀ

Carr
Drury & Leech
Hess & Orthmann
Pattavina et al.

1

 .)al.,بارای مثاال براسااس برخاي نظرياات

گار ( )75 :7911هرچه شادت و گساترۀ محروميات نسابي

2
3

Ferraro

4

Townsend

5
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بيشتر باشد ،حام خشونت جمعي و نامني نيز بيشتر خواهاد

مطالعات اناامشده ،فرضيه هاای مارتبط را مطارح و آنهاا را

بود .درنهايت پژوهشگران با استفاده از اين نظريه ها و مارور

بررسي كردند.
آگاهی از حقوق

احساس

همگرایی قومی

شهروندی

محرومیت نسبی

مشارکت در امنیت

انسجام و وفاق

فعالیت در نهادهای

اجتماعی

مدنی

شکل  -1الگوی نظری پژوهش

فرضیههای پژوهش

معناداری وجود دارد.

 -7بين ميزان همگرايي قومي شهروندان اروميه با تمايل آنها
به مشاركت در برقراری نظم و امنيت رابطۀ معناداری وجاود

روش پژوهش

دارد.

پژوهش حاضر ازنظر هدف ،كاربردی و از ناوع توصايفي -

 -2بين ميزان آگاهي از حوو شهروندی شهروندان اروميه با

تحليلي است .جامعۀ مطالعه شده شامل همۀ شهروندان باالی

تمايل آنها باه مشااركت در برقاراری نظام و امنيات رابطاۀ

 73سال شهر اروميه است كه براسااس سرشاماری عماومي

معناداری وجود دارد.

نفوس و مسکن سال  095545 ،7935نفر بودهاند .از آناا كه

 -9بين ميزان احساس محروميت نسبي شهروندان اروميه باا

مبنااای نمونااهگي اری در اي ان پااژوهش افااراد بااا دسااتكاام

تمايل آنها باه مشااركت در برقاراری نظام و امنيات رابطاۀ

تحصيالت راهنمايي بوده است ،جامعاۀ آمااری باه 420547

معناداری وجود دارد.

نفر توليل يافته است .برای استخراج حام نموناه از فرماول

 -4بين ميزان فعاليت در نهادهای مدني شهروندان اروميه باا

كوكران استفاده شد كه طبق فرمول برابر باا  924نفار اسات.

تمايل آنها باه مشااركت در برقاراری نظام و امنيات رابطاۀ

برای پرهيز از كاهش پرسشانامههاای ناشاي از جاوابهاای

معناداری وجود دارد.

ناقص ،حام نمونه به  455نفر افزايش يافات كاه درنهايات

 -0بين ميزان انساام و وفا اجتماعي شهروندان ارومياه باا

 932عادد از پرسشانامههاا كاماال بودناد و قابليات اسااتفاده

تمايل آنها باه مشااركت در برقاراری نظام و امنيات رابطاۀ

داشتند بنابراين ،حام واقعي نمونۀ بررسي شده برابر با 932
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نفر است و همين تعداد مبنای تحليل قرار گرفتهاند.

اناام شد :در مناطق مسکوني شايفت صابح باه دليال اينکاه

روش انتخاب نمونه خوشهای چندمرحلهای و تصاادفي

بيشتر مردم سر كار بودند تنها از افرادی پرساش شاد كاه در

ساده است به اين ترتياب كاه نموناۀ بررسايشاده از مياان

حال تردد در كوچهها و خيابانها بودند .در شيفت بعدازظهر

مناطق پنجگانۀ شهر ارومياه باه نسابت جمعيات هار منطواه

نيز با مراجعه به درب منازل از افراد خواسته شد به ساؤاالت

انتخاب شادند و در هار منطواه نياز باا افارادی باهصاورت

پرسشنامه پاسخ دهند.

تصادفي مصاحبه شد بنابراين ،روش نمونهگياری از تركياب
دو نوع خوشهای و نمونهگيری تصادفي ساده بود.

تازيه و تحليال دادههاای ايان پاژوهش باا اساتفاده از
روشهای آماری و نرمافزار  spssصورت گرفته است .ابتادا

در جدول زير جمعيت مطالعهشده در هركدام از مناطق،

داده های گردآوریشده با پرسشانامه كدگاذاری و وارد نارم

نسبت ساكنان هر منطواه نسابت باه جمعيات كال و نموناۀ

افزار شدند سپس داده ها دستهبندی و تركيب شدند .از آناا

بررسيشده نشان داده شده است:

كه متغيرهاای مساتول و وابساته كماي و فاصالهای هساتند،
فرضيههای پژوهش با اساتفاده ازآزماون ضاريب همبساتگي

جدول  -1نمونۀ بررسیشده برحسب مناطق شهری ارومیه
منطقه

پيرسون ارزيابي شدند .همچنين با استفاده از آزماون تحليال

جمعیتتتتتتتت

نستتتتتبت

تعتتتداد افتتتراد

رگرسيون نوش و سهم هركدام از متغيرهای مستول محاسابه

مطالعهشده

جمعیت

بررسیشده

7

22171

% 27

22

و در نمودار تحليل مسير ارائه شاده اسات .درنهايات نتاايج

2

721374

% 95

771

9

22211

% 27

29

4

20257

% 25

13

0

94219

%2

97

420547

% 755

932

جمع
كل

بهدستآمده ازطريق نظريههای استفادهشده در طارح حاضار
ارزيابي و موايسه شدند.
تعریف مفهومی و عملیاتی مفاهیم
الف) متغیرهای مستقل
 -7همگرايي قومي :به معني ميزان گرايش ،دوستي ،همکاری

ابزار اصلي سناش ،پرسشنامه بوده اسات كاه يکاي از
ابزارهای رايج و دقيق و روشي مستويم برای كسب دادههاای
پژوهش است .بهدليل گساتردگي جغرافياای مطالعاهشاده از
چهار نفر پرسشگر ماهر استفاده شد كه قبالً طي چند جلساه
بهطور كامال توجياه شاده بودناد .پرسشاگران در  0منطواۀ
مختلف اروميه طي يک هفته از ساعت  3:95تا  79:55صابح
و  70:55تا  72:55بعدازظهر پرسشنامهها را تکميال كردناد.
تکميل كاردن بخشاي از پرسشانامه هاا در منااطق تاااری و
مغازه ها صورت گرفت و هم فروشندگان و هام مردماي كاه
به قصد خريد در بازار حضاور داشاتند ،پرسشانامه هاايي را
تکميال كردنااد .بخااش ديگااری از پرسشاانامههااا در مناااطق
مسکوني توزيع شد اين كار در اين منااطق باه دو صاورت

و تعامل صلحطلبانه بين دو يا چند قوم است .ايان متغيار را
رفيعپور ( )7955در ايران ساخته است و بهراميان و بهراميان
( )7932براساس موقعيت فرهنگي  -اجتماعي شامال غارب
كشور ،آن را بومي كردهاند و ازطريق  0سناه شاامل ازدواج
و روابط سببي ،روابط خانوادگي و دوستي ،همساايهباودن و
همشهریبودن در طيف ليکرت طراحي و تدوين شده است.
 -2آگاهي از حوو شهروندی :اين متغير ازطريق ميزان
آگاهي مردم از حوو و آزادیهای سياسي و مادني ،حواو
قضايي ،حوو اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي برمبنای قاانون
اساسي به دست آمده و از ماموع  72ساؤال تشاکيل شاده
است .حااجزاده و منصاوری ( )7932در پاژوهش «ساناش
ميزان آگاهيهای عماومي باه حواو شاهروندی در اساتان

بررسي مشاركت شهروندان در برقراری نظم و امنيت شهری و عوامل مرتبط با آن نمونۀ موردی :شهر اروميه
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خراسان شمالي» از اين سؤاالت استفاده و اهال فان آنهاا را

به ميزان تمايل افراد به مشاركت در برقراری امنيت ،از موالاۀ

تأييد كردهاند.

«بررسي عوامل اجتماعي ماؤثر بار مشااركت شاهروندان باا

 -9احساس محروميت نسابي :از ساناه هاای احسااس

پليس مورد مطالعاه :شاهروندان شهرساتان كاشاان در ساال

محروميت ازلحاظ امکاناات رفااهي ،آموزشاي و پرورشاي،

( »7935نياازی و همکاااران )7932 ،اسااتخراج شااده اساات.

بهداشت و سالمت ،زمينه های اقتصادی ،كار و شغل و ميزان

ماموع سؤاالت اين متغير  5مورد است كه در طيف ليکرت

توجه و احترام باه فرهنا

و آداب و رساوم اساتفاده شاده

0گزينهای طراحي و تدوين شده است.

است .سؤاالت اين متغير نيز از پژوهش بهرامياان و بهرامياان
( )7932با عنوان «رابطۀ بين همگرايي اقوام (كرد و تارک) و

تجزیه و تحلیل دادهها

احساس امنيت پايادار و شاناخت عوامال ماؤثر بار توويات

دادههااای پااژوهش در دو بخااش بااهصااورت توصاايفي و

همگرايي اقوام در استان آذربايااان غرباي» اساتخراج شاده

استنباطي ارائه شده اند .تحليال توصايفي داده هاا باهصاورت

است .اين متغير از تعداد  4گويه در طيف ليکارت 0قسامتي

سيمای كلي پاسخگويان و توصيف متغيرهاست و در بخاش

طراحي و تدوين شده است.

استنباطي فرضيهها بررسي شدهاند.

 -4مشاركت در نهاد مدني :اين متغير از ميزان مشاركت
و عضوشدن افراد در نهادهاای مشااركتي مانناد سامن هاا و

توصیف دادهها

نهادهای مذهبي و تمايل افراد به عضوشدن در اين نهادها به

سيمای كلي پاسخگويان :تعاداد پاساخگويان باه پرسشانامۀ

دست آمده است .تعداد سؤاالت اين بخش  5مورد است كاه

پژوهش  932باود كاه از ايان تعاداد  % 05مارد و  % 44زن

ازطريق طيف ليکرت در  0گزينه سناش ميشاود .ساؤاالت

بودند .ميانگين سني افراد برابر با  90/25سال بود كه كمسان

اين متغير از موالۀ «حويوت تاريخي و تاربۀ انباشت سارمايۀ

و سالترين آنهاا 25سااله و مسانتارين فارد 21سااله باود.

(ايرواناي)7921 ،

ازلحاظ تأهل نيز  % 95افراد مارد ياا بادون همسار و بوياه

اجتمااعي در فرهنا

و ماديريت جهاادی»

استخراج و به عاريت گرفته شده است.

متأهل بودند .قوميت افراد به ترتيب  % 00ترک % 45 ،كرد و

 -0انساام و وفا اجتمااعي :وفاا اجتمااعي عباارت

 % 0را سااير اقااوام تشااکيل مايدهنااد % 22 .افااراد در بياان

است از «توافق جمعي بر سر ماموعهای از اصاول و قواعاد

وضعيت اشتغال خود را بيکار معرفي كرده اند % 24 .در حال

اجتماعي كه در يک ميدان تعامل اجتماعي كه خاود موجاب

تحصيل % 94 ،دارای مشاغل آزاد و  25درصاد نياز كارمناد

انرژی عاطفي است ،به وجود ميآيد» (چلباي .)72 :7912 ،ايان

دولتي اند .ذكر ايان نکتاه ضاروری اسات كاه عمومااً زناان

متغير از نمرۀ افاراد از ميازان همناوايي افاراد در چهاار بعاد

خانهدار ،خود را بيکار معرفي كردهاناد .ازلحااظ تحصايالت

عدالتگرايي ،دينداری ،عامگراياي و وفااداری باه مايهن باه

حدود  % 49افراد تحصايالت زيار دياپلماناد % 20 ،مادرک

دست آماده اسات .ساؤاالت ايان متغيار در طياف ليکارت

ديااپلم و  % 20ماادرک كااارداني و كارشناسااي دارنااد%1 .

0گزينهای طراحي و از كامالً مخالف تا كامالً موافق از  7تا 0

باقيمانده نيز مدرک كارشناسيارشد و باالتر دارند.

شمارهگذاری شده است.
ب) متغیر وابسته
مشاركت در برقراری نظم و امنيت شهری :ساؤاالت مرباوط

بررسی توصیفی متغیرها
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جدول  -2مقادیر شاخصهای مرکزی در متغیرهای پژوهش
متغیر

حداقل

همگرايي قومي
آگاهي از حوو شهروندی
احساس محروميت نسبي
مشاركت در نهاد مدني
انساام اجتماعي
مشاركت در برقراری نظم

حداکثر
20
04
25
22
20
23

0
72
4
5
0
5

در اين جدول حداقل ،حداكثر ،ميانگين و انحراف معيار
متغيرهای پژوهش نشاان داده شادهاناد .مياانگين متغيرهاای
همگرايي قومي و مشاركت در برقارری نظام امنيات انادكي
بيشتر از ميانه است در حالي كه ميانگين ساير متغيرها اندكي
پايينتر از ميانه اسات .هماان گوناه كاه مالحظاه مايشاود
ميانگين عموم متغيرها به محدودۀ ميانۀ نمرات نزدياک اناد و

میانگین
75/19
23/29
77/77
75/42
72/53
72/29

میانه
70
99
72
71
70
71/0

انحراف معیار
4/23
75/21
9/13
0/59
4/95
4/53

متوسطي قرار دارند.
بررسی فرضیههای پژوهش
در جدول  9ارتباط متغيرهای زمينهای با متغير وابساته نشاان
داده شده است .اين ارتباط باا آزماونهاای آمااری متناساب
اناام شده است.

بهنوعي ميتاوان گفات بيشاتر متغيرهاای پاژوهش در حاد
جدول  -3رابطۀ متغیرهای زمینهای با متغیر وابسته
آمارۀ استفادهشده
 tدو گروه مستول
ضريب همبستگي پيرسون
 tدو گروه مستول
تحليل واريانس يکطرفه
تحليل واريانس يکطرفه
ضريب همبستگي اسپيرمن

متغیر
جنسيت
سن
وضعيت تأهل
قوميت
وضعيت اشتغال
ميزان تحصيالت

Sig

مقدار
4/94
5/742
5/51
79/53
7/24
5/223

5/555
5/550
5/059
5/555
5/054
5/555

نتیجه
معنادار
معنادار
غيرمعنادار
معنادار
غيرمعنادار
معنادار

با مراجعه به اين جدول مالحظاه ماي شاود كاه باهجاز

متغيرهاای تأثيرگااذار بار تمايال افااراد باه مشاااركت اساات.

وضعيت تأهل و وضعيت اشتغال ،سااير متغيرهاای زميناه ای

بهطوری كه ترکها ،تمايل بيشتری به مشاركت نشان دادهاند.

رابطۀ معناداری با ميزان مشاركت افاراد در برقاراری نظام و

ميزان تحصيالت نيز عاملي توويتكننده در گرايش و تمايال

امنيت شهری دارند .نتاايج نشاان مايدهناد زناان باه ميازان

افراد به مشاركت است .نتايج نشان ميدهند رابطاۀ باين ايان

بيشتری تمايل باه مشااركت در امنيات دارناد .همچناين باا

دو متغير ضعيف اما معنادار است.

افزايش سن افراد مشاركت افزايش مييابد .قوميات از ديگار
جدول  -2نتایج ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیر
همگرايي قومي
آگاهي از حوو شهروندی
احساس محروميت نسبي
مشاركت در نهاد مدني
انساام اجتماعي

ضریب همبستگی
5/095
5/012
-5/059
5/444
5/015

sig
5/555
5/555
5/555
5/555
5/555

نتیجه
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
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در جدول  4نتايج فرضيه هاای پاژوهش نشاان داده شاده
است .همان طور كه مشاهده مي شود همۀ متغيرها همبستگي
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نظم و امنيت همزمان است .ميزان همبستگي همۀ متغيرهاای
مستول با متغير وابسته توريباً باالست.

معنادار و در ساطح اطميناان  % 33باا متغيار وابساته دارناد.

برای بررسي الگوی پاژوهش و ساهم تاأثير هار كادام از

همبستگي بين متغيرها بهجز در متغيار احسااس محروميات

متغيرهای مستول بر متغير وابسته ،از نرمافزار تحليل معادالت

نسبي ،در ساير متغيرها مثبت است به عبارت ديگر ،افزايش

ساختاری  Amosاستفاده شده است .همچنين برازش الگو باا

متغيرهای مستول با افزايش متغير وابسته همزمان اسات و در

موادير مدنظر ارزيابي و نتايج آن در جدول  0نشان داده شده

متغير احساس محروميت برعکس يعناي افازايش احسااس

است.

محروميت با كاهش گرايش افراد باه مشااركت در برقاراری
جدول  -3شاخصهای برازندگی الگوی ساختاری پژوهش
توضیحات

مقادیر پذیرفتنی

مقدار بهدستآمده

نام آزمون

كای اسکوئر نسبي

>9

75/234

RMSEA

ريشۀ ميانگين توان دوم خطای توريب

>5/7

5/523

RMR

ريشۀ ميانگين ماذور باقيماندهها

>5/7

5/542

GFI

شاخص برازندگي تعديليافته

<5/3

5/357

NFI

شاخص برازش نرم

<5/3

5/355

CFI

شاخص برازش موايسهای

<5/3

5/359

با توجه به اين جدول ،موادير همۀ شاخصهای بارازش
الگو در محدودهای پذيرفتني قرار دارند كه اين نشااندهنادۀ

معناااداربودن و قاباالاعتماااد بااودن ماادل تحلي ال معااادالت
ساختاری پژوهش است.

نمودار  -1نتایج معادلۀ ساختاری متغیرهای پژوهش
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با مراجعه باه نماودار  ،7ساهم هار كادام از متغيرهاای

درصد از تغييرات احساس امنيت پايادار را تبياين ماي كناد.

مستول بر متغير وابسته مشااهده مايشاود .هماان طاور كاه

همچنين بررسي رابطۀ همگرايي اقوام با ابعاد امنيات پايادار

مالحظه مي شود انساام اجتماعي بيشترين سهم (نزديک باه

نشان داده است همگرايي قاومي بيشاترين تاأثير را بار بعاد

 )% 45را در تبيين الگو دارد .در رتبۀ بعدی آگاهي از حوو

امنيت ملاي مايگاذارد بناابراين ،همگراياي اقاوام ازجملاه

شااهروندی بااا  % 22قاارار دارد .ضااريب تااأثير احساااس

متغيرهای مهمي است كه احساس امنيت را تبيين مايكناد و

محروميت نسبي  -% 25است .اين مودار نشان مي دهد ساهم

پژوهشگران در پژوهش حاضر نيز به نتايج مشابهي رسيدهاند

اين متغير  25درصد و جهت آن منفي است به اين معني كه

كه براساس آن افزايش مشااركت افاراد در برقاراری نظام و

تأثير اين متغير بر ميزان مشاركت افراد معکوس است .ميازان

امنيت به نسبت بااليي در گرو توويت روحيۀ همگراياي باين

اثرگذاری متغيرهای مشاركت در نهادهای مدني و همگراياي

اقوام ساكن در شهر اروميه است.
بخااش ديگااری از يافتااههااای پااژوهش نشاااندهناادۀ

قومي به ترتيب  % 77و  % 7است.

همبستگي معنادار بين آگااهي افاراد از حواو شاهروندی و
نتیجه

مشاركت در برقراری نظم و امنيت اسات .ميازان همبساتگي

شهر اروميه با جمعيتي نزديک به ياک ميلياون نفار ازجملاه

برابر با  5/012است كه نشان دهندۀ باالترين ميزان همبستگي

شهرهای پرجمعيت اياران اسات كاه باا معيارهاای شاهری

آن با متغير وابسته است .يکي از ابعاد مهم حوو شهروندی،

كالنشهر محسوب مايشاود .ازطارف ديگار ،تناوع قاومي،

برخورداری از امنيات و نظام اجتمااعي باه وياژه در فضاای

و

شهری است .هرچه افراد باه حواو خاود آگااهي بيشاتری

ويژهای روبه رو ميكند .اين شهر مركز استاني است كه با سه

داشته باشند ،به ميزان بيشاتری آن را مطالباه ياا در راساتای

مذهبي ،زباني و ...اروميه را با مسائل و مشاکالت خاا

كشور نوار مشترک مرزی دارد و همواره در معرض آسيب و

تااأمين آن اقاادام خواهنااد كاارد .پژوهشااگراني ماننااد آدام

7

2

تهديد قرار دارد .به هماين دليال متولياان امنيات و ماديران

( )2005و ميير ( )2000در پژوهش های جداگانه ای به ايان

شهری باياد باا شاناخت آسايبهاا و تهديادها و شناساايي

نتياااه رساايدند كااه آمااوزش حوااو شااهروندی ساابب

فرصت ها و امکانات موجود در راساتای توساعۀ فيزيکاي و

قانونگرايي افراد خواهد شاد .برخاي ديگار از پژوهشاگران

افاازايش امني ات پاي ادار آن قاادم بردارنااد .در اي ان پااژوهش

رابطۀ مشاركت افراد با حوو شهروندی را بررساي و نتاايج

متغيرهای مختلفي بررسي شد كه به نظر مي رسد اثار تعياين

مشابهي را كسب كردهاند (حاجزاده و منصاوری )7932 ،بنابراين،

كنندهای بر مشاركتپذيری مردم دارند.

به نظر مي رسد بين آگاهي از حوو شاهروندی و مشااركت

همگرايااي قااومي اولااين متغياار ارزيااابيشااده اساات.

در نظم و امنيت شهری رابطه ای دوسويه برقرار است و ايان

همبستگي بين اين متغير باا گارايش باه مشااركت افاراد در

دو مووله از همديگر تأثير مستويم ميپذيرند.

برقراری نظم و امنيت معنادار و مثبات و ميازان آن برابار باا

از ديگر عوامل مرتبط با مشاركت مردم در برقاراری نظام و

 5/095است كه همبستگي بااليي را نشان مايدهاد .باه ايان

امنيت ،احساس محروميت نسبي است .طبق يافتاه هاا رابطاۀ

ترتيب كه با افزايش همگرايي قومي افراد ميزان تمايل آنها به

معکوسي بين دو اين متغير وجود دارد به ايان معناا كاه باا

مشاركت در امنيت و نظم نياز بااال خواهاد رفات .پاژوهش

افزايش ميزان احساس محروميت نسبي ميزان مشاركت مردم

بهراميان و بهراميان ( )7932دربارۀ احساس امنيات پايادار و

كاهش مييابد .ميازان همبساتگي باين ايان دو متغيار برابار

نوش همگرايي قومي در آن نشان مي دهاد ايان متغيار 25/9
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با -5/059و ميزان اطمينان آن  %33است .احساس محروميت

و غيرتحميلي دارد ،سبب ميشود ماردم تمايال بيشاتری باه

نسبي در افراد سبب باينظماي و كااهش امنيات در محايط

برقراری امنيت و درنتياه مشاركت فعاالنهتری داشته باشند.

اجتماعي خواهد شد .نابرابریها با ايااد احساس محروميت

به عويدۀ دوركيم همبستگي اجتماعي آن است كه سبب شود

نسبي ،سبب كاهش همبستگي اجتمااعي مايشاوند .بشايريه

جامعه قوام داشته باشد و دچار بينظمي و نابسااماني نشاود.

( )7911بحاران همبساتگي را عامال تضاعيف نظام و ثباات

بر همين مبنا آخرين متغير مرتبط با مشااركت شاهروندان در

جامعه ميداند .همچنين مرتون بر اين باور است كه احساس

برقراری نظم و امنيت ،انساام و وفا اجتماعي است .نتاايج

محروميت نسبي و فراگيری آن سبب نارضاايتي ،انحاراف و

اين فرضيه نشاندهندۀ ارتباط مستويم و معنادار باين ايان دو

شورش ميشود ( .)in: Marvin, 1985با اين تفاصيل بايد گفت

متغير است .شدت همبستگي بين دو متغيار برابار باا 5/015

افاارادی كااه در معاارض احساااس محرومي ات نساابي قاارار

است بنابراين ،با افزايش ميازان انسااام و وفاا اجتمااعي

ميگيرناد ،منازوی مايشاوند و باا جامعاه كمتار احسااس

شهروندان ،تمايل آنها به مشاركت در برقراری نظم و امنيات

همبستگي خواهند داشت و عالقه ای به تداوم نظام و كماک

افزايش خواهد يافات .انصااری ( )7922باا بررساي عوامال

به ايااد ثباات در جامعاه نخواهناد داشات .رساتگارخالد و

مؤثر بر امنيت اجتماعي باه ايان نتيااه رسايد كاه يگاانگي

همکاران ( )7939در اين زمينه به نتايج مشابهي دست يافتاه

اجتماعي با امنيت اجتماعي رابطۀ مساتويم و معنااداری دارد.

اند .طبق نتايج آنهاا ،محروميات نسابي رابطاۀ معکوساي باا

در جامعۀ شهری سازوكار های كنترل شکل صوری باه خاود

همبستگي اجتماعي دارد و درنتياه ،موجب بروز ناهناااری

ماايگيرنااد و جااايگزين رسااوم هماادردی و همکاااری و

و بيثباتي در جامعه خواهد شد.

همبستگي  -كه خا

جوامع قومي است – ميشوند

(افروغ،

نهادهای مدني عاملي توويتكننده و تشويقكننده بارای

 .)7911در بخش اي از نتااايج پااژوهش احماادی و همکاااران

حضور و مشاركت افراد در عرصه های اجتماعي اند .به همين

( )7925اشاره شده است كه كاهش ميزان همکاری ماردم باا

دليال يکاي از متغيرهااای بررسايشااده در پااژوهش حاضاار

يکديگر و مشاركت در ادارۀ امور شهر و امنيت از آثار منفاي

حضور و عضوشدن افراد در نهادهای مادني و رابطاۀ آن باا

ضعف روابط اجتماعي و انساام اجتماعي است .با توجه باه

مشاركت آنها در برقراری نظم و امنيات اسات .طباق نتاايج

نتايج فرضيۀ پژوهش حاضر مبني بر همبستگي بين مشاركت

بهدستآمده بيشتر افراد جامعۀ بررسيشده به ميازان متوساط

شهروندان و انساام اجتماعي و نتايج پژوهش های پيشين كه

و پاييني عضو نهادهای مدني اناد .همبساتگي ايان متغيار باا

همسو با پژوهش حاضرند ،همبستگي اجتماعي با مشااركت

ميزان مشاركت افراد در برقراری نظم و امنيت برابر با 5/444

در برقراری نظم و امنيت همبستگي معناداری دارد.

است كه همبستگي متوسط و مثبت را نشان ميدهد .باه ايان

در بخش پاياني الگاوی سااختاری متغيرهاای پاژوهش

ترتيب هرچه فعاليت افراد در نهادهاای مادني بيشاتر باشاد

تحليل شد .نتايج نشان دهندۀ تبيين كنندگي الگوست .الگاوی

مشاركت بيشتری در برقراری نظم و امنيت خواهناد داشات

نظری پژوهش ،برازش مناسب و متغيرهای مادنظر پاژوهش

اما نبايد فراموش كرد كه مشااركت باياد خودجاوش باشاد

اثرات چشمگيری بر متغير وابسته نشان دادند.

زيرا مطابق يافتههای پژوهش مااركوارت ( ،)2012تحميال و

ازجمله مسائلي كه باياد باه آن توجاه شاود ،مشااركت

ديکتهكردن مسئوليت های سياسي به جای توجه به مشااركت

شهروندان در افزايش ،گسترش و ايااد فضای امان شاهری

خودجوش ،پارادايم امنيت مشاركتي را به خطر مي اندازد .باه

است .گساترش روزافازون فيزيکاي شاهر و چنادفرهنگي و

همين دليل مشاركت در نهادهای مدني كه حالتي خودجوش

چناادقوميتي بااودن آن مشااکالتي ماننااد كاااهش انساااام
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اجتماعي ،افزايش احساس محروميت نسبي و ...را به وجاود

احساس نکنند دربارۀ آنها اجحاف صورت گرفته است.

خواهد آورد .ازسوی ديگر ،ضعف نهادهای مدني در جلاب

از آناا كه رابطاۀ معکوساي باين احسااس محروميات

مشاركت مردمي و آگاهي شاهروندان از حواو شاهروندی

نساابي و مشاااركت در برقااراری امني ات وجااود دارد ،بايااد

سبب ميشود ايااد فضای امان شاهری باا چاالش روباهرو

شهرداری اروميه سعي در كاهش محروميات نسابي ازطرياق

شود .يافته های پژوهش نشان مي دهند توجه متولياان امنيات

توزيع عادالنۀ منابع مالي و توسعۀ متوازن شهری داشته باشد.

به متغيرهای بررسي شده ميتواند باه بهباود امنيات باه وياژه

در بخش ديگری از پژوهش وجود رابطاۀ معناادار باين

امنيت مشاركتي در فضای شهر كمک شاياني كند .در هماين

همگرايي قومي و مشاركت در نظم و امنيت ديده ماي شاود

راستا سعي شده است پيشنهادهای كاربردی و عملياتي ارائاه

بنابراين ،پيشنهاد ميشود تاالش شاود شاکاف باين اقاوام و

شود تا با همکاری و همفکری شهروندان و نهادهای مرتبط،

مذاهب به كمترين حد برسد تا بدين طريق شاهد مشااركت

امنيت فضای شهری ارتوا پيدا كناد و ارومياه باهمنزلاۀ دياار

بيشتر افراد در ايااد امنيت و نظم باشيم.

اقوام و مذاهب امنيات بااالتری داشاته باشاد و باه الگاويي
جهاني تبديل شود.

انساام اجتماعي نياز عااملي ماؤثر بار مشااركت افاراد
است .برای دستيابي به اين امر مهم باياد رساانه هاا بسايج
شوند تا با كمرن

كردن تبليغات افکار وارداتي از آن ساوی

پیشنهادها

مرز ،انديشه های مليگرايانه را ترويج كنند تا انساام و وفا

بررسي رابطۀ بين متغيرها تنها بخشي از پژوهش است .برای

اجتماعي بين شهروندان مستحکمتر شود.

نتياهبخش بودن و سودمندی يک پژوهش بايد پيشنهادهايي

آگاهي افراد از حوو شهروندیشان نواش بسازايي در

كاربردی ارائه شود تا كساني كه آن را مطالعه ميكنند ،بتوانند

مشاركتپذيری آنها دارد بنابراين ،پيشنهاد ميشود نهادهاا و

استفاده و بهرهبرداری الزم را از آن داشته باشاند .باه هماين

مديران شاهری ازجملاه شاهرداری ،شاورای شاهر ،نياروی

دليل در اين بخش از پاژوهش پيشانهادهای كااربردی ارائاه

انتظااامي و ...اقاادام بااه تاادوين و انتشااار منشااور حوااو

شدهاند كه ميتوانند مدنظر متوليان نظام و امنيات و ماديران

شاهروندی – در هار بخااش  -ازطرياق نصاب بيلبوردهااا و

ارشد شهری اروميه قرار گيرند:

پالكارتها و چاپ بروشورهای مختلف كنند.

تشااويق مشاااركت ش اهروندان بااه مشاااركت بيشااتر و

نهادهای مدني ميتوانند بهطور چشمگيری بر مردم تأثير

همکاااری بااا نهادهااای متااولي امنيات ازطرياق رسااانههااا و

بگذارند و مردم را به سمت و ساوی مادنظر خاود هادايت

مطبوعات.

كنند .با گسترش همکااری و تعامال ساازمانهاای دولتاي و

پيشاانهاد م ايشااود شااورای شااهر و شااهرداری ارومي اه

نهادهاای امنيتاي  -باهطااوری كاه در مااديريت ايان نهادهااا

تدابيری در پيش بگيرناد تاا در مياادين و معاابر عماومي از

(نهادهای مدني) دخل و تصرف صورت نگيرد  -مي تاوان از

نمادها و ماسمه هايي استفاده نشود كاه حساسايت قاوم ياا

توان آنها در جلب مشاركتهای مردمي بهره برد.

مذهبي را نسبت به قاوم ياا پياروان ماذاهب و ادياان ديگار
برميانگيزاند.
سعي شود اسامي خيابانها و محلهها با اسامي قهرماناان
ملي نامگذاری شود تا قهرماناني كه مختص يک قاوماناد ياا
اينکه دستكم تعادلي لحاظ شود تا قاوم ياا پياروان ماذهبي

منابع
احمدی ،ح .مرادی ،گ .و آذرگون ،ز« .)7925( .بررسي رابطۀ
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.37-775
افروغ ،ع .)7911( .فضا و نابرابری اجتماعي ،تهران :دانشگاه

در ايران ،ش ،9

.419-430

رفيعپور ،ف .)7955( .كندوكاوها و پنداشتهها مودمهای بر

تربيت مدرس.
انصاری ،م« .)7922( .بازشناسي و پيشنيازهای مديريت
مشاركتي در نظام اجرايي» ،مالۀ مديريت دولتي ،ش
،49-44
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.15-15

روشهای شناخت جامعه و تحويوات اجتماعي ،تهاران:
انتشار.
زياری ،ک .عيوضلو ،د .عيوضلو ،م .و جهانبخش ،ر.

ايرواني ،م« .)7921( .حويوت تاريخي و تاربۀ انباشت سرمايۀ

(« .)7932تحليل تطبيوي احساس امنيت در فضاهای

و مديريت جهادی» ،در ماموعه

مطالعۀ موردی شهرستان

اجتماعي در فرهن

مواالت همايش ملي فرهن

و مديريت جهادی ،تهران:

حوزۀ نمايندگي ولي فويه وزارت جهاد كشاورزی،
.750-725

شهری و روستايي

كوهدشت» ،پژوهشهای روستايي ،س  ،4ش ،7
.791-754
شريعتيمزيناني ،س .)7924( .طرح پژوهشي بررسي احساس

بشيريه ،ح« .)7911( .گفتگو دربارۀ جامعۀ مدني» ،اطالعات
سياسي  -اقتصادی ،ش  3و ،75

.771-772

امنيت عمومي در خراسان ،پژوهشکدۀ اقبال ،جهاد
دانشگاهي مشهد.

بهراميان ،ش .و بهراميان ،الف« .)7932( .بررسي رابطۀ بين

عباسزادگان ،م« .)7920( .تحول برنامۀ مديريت شهری

همگرايي اقوام (ترک و كرد) و احساس امنيت پايدار و

اقتدارگرا به برنامۀ مديريتي مشاركتي» ،در ماموعه

شناخت عوامل مؤثر بر توويت همگرايي اقوام در استان

مواالت كنفرانس برنامهريزی و مديريت شهری ،مشهد:

آذرباياان غربي» ،دوفصلنامۀ پژوهش سياست نظری،
ش ،77

.797-703

دانشگاه فردوسي،

.74-7

عباسزاده ،ها .و كرمي ،ک« .)7935( .سرمايۀ اجتماعي و

پاپلييزدی ،م .و رجبيسناجردی ،ح .)7932( .نظريههای شهر
و پيرامون ،تهران :سمت.

امنيت ملي پايدار» ،فصلنامۀ مطالعات راهبردی ،س ،4
ش ،7

.97-02

ترابي ،ی .و گودرزی ،آ« .)7929( .ارزشها و امنيت

عبدی ،ر .و كاشف ،ح« .)7934( .بررسي راهکارهای توسعۀ

اجتماعي» ،فصلنامۀ دانش انتظامي ،معاونت اجتماعي

مشاركت مردم با ناجا در طرح ارتوای امنيت

ناجا ،ش ،27

اجتماعي» ،فصلنامۀ مطالعات امنيت اجتماعي ،ش ،44

.97-45

چلبي ،م« .)7912( .وفا اجتماعي» ،نامۀ علوم اجتماعي ،ش
،9

.93-05

گار ،ت .ر .)7911( .موقعيت اقليتهای درخطر (نابرابری و

.70-22

چلبي ،م .)7910( .جامعهشناسي نظم ،تهران :نشر ني.
حاجزاده ،م .و منصوری ،الف« .)7932( .سناش ميزان
آگاهيهای عمومي به حوو

تبعيض) ،ترجمۀ جليل كريمي ،فصلنامۀ راثه ،ش ،75
.20-47

شهروندی در استان

گلي ،ع .قاسمزاده ،ب .فتحبوالي ،ع .و رمضانمودم و

خراسان شمالي» ،فصلنامۀ مطالعات جامعهشناختي

اجارای ،ی« .)7934( .عوامل مؤثر در احساس امنيت

جوانان ،س  ،4ش ،72

.01-15

رستگارخالد ،الف .محمدی ،م .و اسماعيلبيگي ،م.)7939( .
«ارتباط احساس محروميت نسبي با همبستگي اجتماعي

اجتماعي زنان در فضاهای عمومي شهری مطالعۀ

موردی :پارک ائلگلي تبريز» ،فصلنامۀ مطالعات
راهبردی زنان ،ش ،53

.31-795
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