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ABSTRACT 

Objective The use of citizen capability in different societies is a strong point in 
promoting the social status of citizens and enhancing security at the community level. 
The purpose of this study is to investigate the status of citizen participation in Herat 
city and its impact on enhancing citizens' security and social development. 

Method: In order to achieve this goal after collecting the initial data using Pearson 
correlation, linear regression, t-test and the like in SPSS software, the relationship 
between the variables was investigated and then analyzed using Waspas and GIS 
analyzes. Necessary space has been surveyed around Herat. 

Results: The findings confirm that the highest and lowest levels of participation were 
observed in the tenth and ninth districts respectively, in terms of status and tendency 
for citizen participation, and the highest and lowest in terms of social development 
indicators in the 7th district of Herat, respectively. The ninth district and finally 
according to the indices of urban security got the highest score in the 14th district and 
the lowest in the tenth district. 

Conclusion: The results of the study confirm that the citizens' willingness to 
participate in urban affairs is high, while the authorities are negligent about this issue 
and the ability and bias of citizens to establish security and consequently Increasing 
social development of the community has been neglected, which requires further 
scrutiny. 
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 ،)مطالعۀ موردی: شهر هراتی اجتماع ۀو توسع تیامن ینقش مشارکت شهروندان در ارتقا

 افغانستان(

 

   c، شفیقه احمدیbچالشتری ، مصطفی خبازی1و  aالدین فرجیلد جالسیّ
 

a .استادیار گروه مدیریت دولتی )شهری(، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران 
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C رانیا ،مشهدی، دانشگاه فردوس ،یشهر یزیرو برنامه ایجغراف یدکتر یدانشجو. 

  دهيچک

شهروندان و باالبردن  یاجتماع گاهیجا یارتقا یبرا یشهروندان در جوامع مختلف نقطه قوت تیاستفاده از قابلتبیین موضوع: 

شهر هرات و  مشارکت شهروندان در  وضعیت یبررس قیتحق نیاساس هدف از انجام ا نیباشد. برا یدر سطح جامعه م تیامن
 . استشهروندان  یتوسعه اجتماع و تیباالبردن امنتاثیر آن بر 

باشد.  یم یلتحلی– یفیتوص قیتحق ینوع قیتحق نیمحور ا ،تیماه دگاهیو از د یکاربرد قیتحق یاز نظر هدف نوع قیتحق نیا
هدف  نیبه ا دنیرس به منظورگردآوری اطالعات به روش کتابخانه ای و میدانی )پرسش نامه شهروندان( صورت گرفته است. 

و مانند آن در  یت مونآز ،یخط ونیرگرس رسون،یپ یاز روش همبستگ یریبا بهره گ یا هیاول یداده ها یبعد از جمع آور
 رامونیالزم پ ییفضا یلهایتحل GISو  Waspasشده سپس با استفاده از روش  یبررس رهایمتغ نیرابطه ب SPSSافزار رمن

 است. قرار گرفته یمناطق شهر هرات مورد بررس

باشد که از نظر وضعیت  و تمایل به مشارکت شهروندان دو ناحیه دهم و نهم به ترتیب باالترین یافته ها موید آن می ها:یافته

آن  نیو کمتر ازیامت نیهفتم شهر هرات باالتر هیناح یمربوط به توسعه اجتماع یاز نظر شاخص هاو کمترین سطح مشارکت و 
 هیآن را ناح نیچهاردهم و کمتر هیرا ناح ازیامت نیشتریب یشهر تیمربوط به امن یبا توجه به شاخص ها تایو نها ناحیه نهمرا 

 دهم شهر بدست آوده اند. 

نتایج تحقیق موید آن می باشد که تمایل شهروندان به مشارکت در امور شهری از میزان باالیی برخوردار می باشد و  :نتایج

قابلیت و طرفیت شهروندان در برقراری امنیت و به این در حالی است که مسئولین امر نسبت به این مساله کم توجه بوده و از 
  باشد.تبع آن باالبردن توسعه اجتماعی جامعه غافل بوده اند که امر نیازمند بازبینی و توجه بیشتری می

 .افغانستان، شهر هرات ،یتوسعه اجتماع ت،یمشارکت، امن :هاکلیدواژه
 

 01/01/1399ن: یانتشار آنال           12/12/1398رش: یپذ            02/10/1398 :یبازنگر           24/06/1398افت: یدر

ستناد:   شتری  خبازی؛ الدینسیّد جالل ، فرجیا شفیقه   ، چال صطفی، احمدی؛  شهروندان در ارتقا   (. 1399) م شارکت  سع  تیامن ینقش م   ۀو تو
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  مقدمه

 یاز جمله عوامل ر،یاخ یدر دهه ها یتر شدن جامعه شهر دهیچیو پ ییو گسترش روند شهرگرا ینیشهرنش یرشد باال
  مورد توجه قرار داده است شیاز پ شیشهرها را ب تیریضرورت مشارکت شهروندان در مدهستند که 

UNPP,1999:428 .)دنیها و به ثمر رست برنامهیموفق یبرا یاساس یازهاین شیدر واقع مشارکت شهروندان از پ 
 شبردیها در جهت پآن یها ییتوان از توانا یاست. با مشارکت شهروندان در اداره امور شهر م یشهر رانیمد یهاتالش

اراتباط  نیگردد. در ا یشهروندان م ینمندسازمشارکت، خود باعث توا گرید یکمک گرفت و از سو یشهر تیریاهداف مد
و امور مربوط به اداره  یگوناگون حکمران یها نهیرا به مثابه شرکت فعال شهروندان در زم یمشارکت شهروند یگروه

 نییشدن شهروندان در تع میرا سه یمشارکت شهروند ن،یآرنستا(. 319: 2004)روبرتس، کندیم یمعرف یجامعه شهر
)آرنستین،  داندیها مو نظارت آن یشهر یهابرنامه یشهر، اجرا یمنابع مال صیمربوط به شهر، تخص یها استیاهداف و س
است و مشارکت  تیبه توسعه حائز اهم یابیشهر و دست یبرا یگذار استیو س یزیرنقش شهروندان در برنامه(. 1969:16
می شود)بدنارسکا، درنظر گرفته  یشهر داریبه توسعه پا دنیرس یو الزم برا یاساس یاز مؤلفه ها یکیبه مثابه  یشهروند

اتخاذشده  ماتیتصم یآنان، به ناکارآمد یها دگاهیبدون درنظر گرفتن آراء شهروندان و د یساز میدر واقع، تصم(. 2019
 ابدی یم یاه قدرت شکل تاز عیبا مشارکت شهروندان در اداره شهر، توز(. 319: 1998)کینگت و همکاران،  دیخواهد انجام

مجدد قدرت،  عیبدون توز قتیدر حق(. 1۵6: 2009 )ون اسپیر،خواهند نمود فایدر اداره شهر ا یشتریو شهروندان نقش ب
 (.216: 1969 )آرنستین، ماندیم یباق یو صور یو مشارکت در سطح ظاهر باشدیممکن نم یمشارکت شهروند

و  تیتواند امنیبه شدت م یمحل یفضاها تیریدر مد یاذعان داشت که مشارکت مردم دیها با تیقابل نیدر کنار ا
دانند و یم تیتوسعه را امن یربنایز نیاز محقق یاریبس یبه عبارت( 2008)ترپسترا، قرار دهد ریرا تحت تاث یتوسعه شهر

مساله باعث  نیضرورت ا نیروبه زوال خواهد بود. بنابرا یاگونه توسعه رالزم ه تیهستند که بدون وجود امن نیقائل به ا
مساله را رشد  نیتلف اخم یهاکه از راه ندینما یگردد و سع یاژهیتوجه و تیاز کشورها به مقوله امن یاریکه در بس دهیگرد

 (. 139۵ گران،یو د یو توسعه دهند. )دوست
است  یشهروندان یو دار باشدیبرخوردار م یانهیرید قدمت و فرهنگ زکه ا یشهر هرات به عنوان شهر نیب نیدر ا

 نیولئکه مس ی قابل توجهی هستندها لیپتانس یاند داراشهر داشته نیا ییایدر پو ینقش سرنوشت ساز خیکه در طول تار
آنچه ضرورت توجه به مشارکت مردم در امور . ندیشهر استفاده نما نیا شرفتیاز انها در جهت توسعه و پ توانندیم یشهر

، اتکای به شهروندان ضروری کمبود بودجه الزم در ارائه خدماتشهر هرات را مضاعف می نماید مشکالت عدیده ای چون 
 تیو فساد اداری، محدود یتیامن هایینگران ،ییربنایهای زگسترده به ساخت پروژه ازین یهای خارجبه کمک هاز انداز شیب

(. در کنار 8،1394 ،ی)احمدمانند آن است که این شهر با آن رو به رو می باشد. و  یبخش خصوص یمال هایزمیدر مکان
 شیافزاو در نتیجه  ها به شهر هراتشهرستان شهروندان سایر و انییمهاجرت روستا ،یکاریمشکالت وجود فقر، ب لیقب نیا

این شهر با آن روبه روست و است  یگرید یشهر از معضالت اصل نیمردم ا یبرا شغلی روشن یندهیو نبود آ تیجمع
 (. EASO, 2017ضرورت توجه به مشارکت شهروندان برای کاهش برخی از آنها مثمر ثمر باشد )

شهر و اجتماعات  نیا شرفتیتواند توسعه و پ یدو به شدت م نیبرد که ا یرنج م یواقع شهر هرات از دو نوع ناامن در
فقر،  ،یاست که به شدت متاثر از وضع بد اقتصاد یداخل یناامن یکیقرار دهد.  ریشهر را تحت تاث نیموجود در ا یانسان

افغانستان  یمخالف دولت فعل یکه متاثر از حضور طالبان و گروها تاس یخارج یناامن یگریو د ینینش هیمهاجرت، حاش
مساله  نیبرند و ا یرنج م یاز فقر اقتصاد یسوم شهروندان هرات کیاز  شیارتباط براساس آمار موجود ب نیباشد. در ا یم

 World Bank)است هافزود یاجتماع یها یقرار داده و بر دامنه ناهنجار ریآنها را به شدت تحت تاث یاجتماع یزندگ

Report, 2018)  .که تنها  دهیشهر باعث گرد نیتسلط بر ا یو طمع آنها برا نیمسلح یروهایمساله وجود ن نیکنار ا در
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نفر  2۵0به  کینزد 2017شهر اتفاق افتدو تنها در سال  نیدر ا یتیحادئه امن 180از  شیب 2017تا  2016سال  نیب
هر چه بهتر شهر و  تیریبه منظور مد نیمسئول نیرایبنا(.  CPINA, 2019و EASO, 2017کشته شوند) یرنظامیغ

 باشند. یکمک گرفتن از خود مردم م ازمندین یو توسعه اجتماع تیامن شیسوق دادن آن به سمت افزا
برای رویارویی با  آنها یشهروندان و عدم استفاده از توانمند تیبه قابل نیعدم توجه مسئولاین در حالی است که 

هرات تاثیرگذار بوده و  یدر محالت شهر یو تعامالت اجتماع یشهر یارتباط شهروندان با نهادها یبر چگونگمشکالت 
خود را  یبه محله ها دممر یتواند به شدت حس تعلق مکان یمسائل م لیقب نیاآنها خود را موثر در امور شهر نمی بینند.

پژوهش ضرورت توجه به مشارکت  نیدر ا نی. بنابراتحت تاثیر قرار دهدرا شهر  یقرار دهد و توسعه اجتماع ریتحت تاث
قرار  نیاست که مورد توجه محقق یشهر مساله ا یدر جامعه و به تبع آن توسعه اجتماع تیطح امنس شیشهروندان در افزا
 یدر باال بردن توسعه اجتماع ینقش مشارکت مردم مورد توجه قرار گرفته است: ریارتباط سواالت ز نیگرفته است و در ا

در شهر هرات چگونه است؟ مناطق مختلف  تیدر باال بردن امن ینقش مشارکت مردم شهروندان شهر هرات چگونه است؟
 چگونه است؟ یو توسعه اجتماع تیمشارکت، امن تیشهر هرات از نظر وضع

  و عملی نظریپیشینۀ 

ستفاده از قابل    ۀلأمس تاکنون  است که   یاز جمله مباحث یشهر  یفضاها  ییایانها در پو یهاتیمشارکت شهروندان و ا
(. در واقع استفاده از مشارکت مردم   139۵و سوداگر،   یآمل یمیبه شدت مورد توجه قرار گرفته است )عظ   ریاخ یدر ده ها

 یشــهر رانیو مد نیشــهرها مورد توجه مســئول توســعهموثر در جهت  یتواند گامیشــهرها م تیدر باالبردن ســطح امن
است    دهیافغانستان مورد غفلت واقع گرد  یهرهااز ش  یاریمهم در بس  نیاست که ا  یحال در نی(. ا1389 ،ی)مرادردیگقرار

 رامونیدانســت که پ یمطالعه ا نیپژوهش را اول نیبتوان ا دیوجود دارد و شــا یافوق العاده کیارتباط خلع تئور نیو در ا
ست.ا   نیا سع    نیا یپژوهش به بررس  نیمساله انجام گرفته ا شته که با   یموضوع در قلمرو شهر هرات پرداخته و  بر آن دا

پژوهش قابل تامل  نیا یدیکل میارتباط ضــرورت توجه به مفاه نی. در ادینما یموضــوع را بررســ نیا یکاربرد یکردیرو
 پرداخته خواهد شد. قیتحق یاصل یرهایمتغ یدر ادامه به بررس جهیباشد در نت یم

به مشارکت    می. مشارکت مستق  کندیم دیتأک میمستق  یبر مشارکت شهروند   شتر یخود ب فیدر تعر رابرتس :مشارکت 
سطه اطالق م  ص      یبدون وا شخ صورت  شهروندان به  سه   یگردد که در آن  شهر  شوند. او   یم میو فعاالنه در روند اداره 

شهروند   شارکت  شهروندان عاد  یم یرا روند یم سم  اماتهمراه با مق یداند که در آن  صم  یر مهم مربوط  ماتیبه اخذ ت
  یگروه ای یفرد یهایتوانمند یریبکارگ ندیفرا یعنی یدر جامعه محل مشارکت (.319: 2004)روبرتس، ندپرداز یبه شهر م

ــت یبرا نفعانیذ ــت جمع ند،یفرا نیکه در ا یهدف گروه کیبه  یابیدس انتخاب و  ،یجمع رشیپذ ،یرفتار آگاهانه، خواس
شترک اهم  یازهایوجوه ن شف  تیم شارکت به معنا 1386 ،یعیدارند. ) ص    یریبه کارگ ی(. م شخ سه  به یمنابع   میمنظور 

شود که تحت  یگفته م یبه مجموعه اقدامات یمشارکت اجتماع نیب نیدر ا(. 2000)کارتر، است یاقدام جمع کیشدن در 
 گرید یها از سو آن انیو ارتباط م یدرون یو احساس   یاعتقاد ،یو متأثر از حاالت فکر سو  کیاز  یرونیب یهنجارها ریتأث

صورت عوامل م  ردیگیشکل م  ص    شروط و به  شخ در تعامل افراد با جامعه مورد توجه قرار  تیکننده و کنترل کننده نظام 
 یدارد و مبتن یو مل یآنها در سطوح محل  نیدر ساخت گروه ها و روابط ب  شه یر ی(. مشارکت اجتماع 1374)روشه،  ردیگیم

(. 12ص  ،یجارالله ن،ی)محســ  شــود یمردم برقرار م انیم یو همبســتگ  نانیآن اطم ینظامند دارد که ط ندیفرا کیبر 
منابع  صیمربوط به شهر، تخص   یها است یس اهداف و  نییشدن شهروندان در تع   میرا سه  یمشارکت شهروند   ن،یآرنشتا 

ستین،  داندیم یهاو نظارت آن یشهر  یهابرنامه یشهر، اجرا  یمال شهروند    یو (.16: 1969)آرن شارکت   ریرا با تعب یم
 با پژوهشی  در (.27: 137۵آن از نردبان مشارکت استفاده کرد )عدالت خواه،    حیو در توض  هبه کار گرفت یشهروند قدرت 

شتند  اظهار اجتماعی پایداری بر تراکم تأثیر شهرهای بریتانیا،  در پایدار شهری  توسعه  کلید موضوع   باالی تراکم که دا
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 بین رابطه بررسی  به پژوهش این .است  زمین مختلط کاربری کنار در فشرده  مفهوم شهر  مهم عناصر  از یکی مسکونی 

صر  شاره  خاص طور به و پرداخت شهری  پایداری و تراکم از جمله شهری  فرم عنا  های جنبه و تراکم بین رابطه به ا

مثال  عنوان به(محیطی عدالت و )امکانات و خدمات به دســترســی مثال عنوان به(اجتماعی عدالت پایداری اجتماعی،
سی    ستر ستفاده  به د ضای  از ا  .شد  )پایداری جامعه و اجتماعی تعامالت ایمنی، شامل (جامعه پایداری و )سبز  و باز ف

 برای بیشــتری متراکم احتمال هایمحله که گرفتند، نتیجه تجربی های یافته به توجه با پژوهش پایان در محققین

 دارند، سبز  فضای  به کم برای دسترسی   بیشتری  احتمال متراکم های محله دارند، خدمات و امکانات به خوب دسترسی  

 دهد می رخ کمتری اجتماعی تعامالت محالت متراکم در است،  بیشتر  آن در ناامنی احتمال متراکم محالت در ساکنان 
موردی: در مطالعه ای تحت عنوان تاثیر ســاختار دولتی در مشــارکت؛ مطالعه همچنین (. 2012، همکاران و دمپســی.ان)

های نیو جرسی به آنالیز و تحلیل انجمن های مشارکتی در سه ساختار دولت محلی: شورای شهرداری، شورای          شهرداری 
شان می دهد شهردار شورا بیش از دولت سطوح باالتری در پیشنهاد انجمن های          مدیر، شورای ایالت پرداخته اند. نتایج ن

رایی در این ســاختار برای ارایه تســهیالت برای یر جدید مشــارکت دارند. همچنین محققان به نقش بســیار مهم یک مد
ستفاده از فناوری                شروع به ا شته دولت  ستند. در دو دهه گذ شارکت معتقد ه شهروندان در م صت های بزرگ برای  فر

، ژنگ، شـاکتر ) اطالعات و ارتباطات به پیشـنهاد انجمن های جدید برای مشـارکت هر چه بیشـتر شـهروندان کرده اسـت     
شــرکت داوطلبانه مردم در برنامه های   اوکلی و مارســدن از مشــارکت اجتماعی ســه تفســیر ارائه داده اند:. (2014، هولرز

دخالت در فرآیندهای تصمیم گیری، اجرا و سهیم و  برانگیختن احساسات مردم و افزایش درک و توان شهروندی   ، عمومی
شی  گالبیشدن عامه مردم در منافع )  شتی و ه  .(14۵: 1394، و اخ سیده اند    رو شان در مطالعه خود به این نتیجه ر مکارن

)روشتی   که مشارکت سهم زیادی در توسعه محالت زیباشهر و امیر کبیر دارد و بازریابی را در آن فضاها خلق و توسعه داد 
موثر تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی »(. همچنین فرشــادفر در پژوهشــی که انجام داده با عنوان ۵0 :1398، و همکاران

شمال تهران    ساس امنیت زنان در مناطق جنوب و  ست یافت که رابطه معناداری بین متغییر های  « بر اح به این نتیجه د
اجتماعی و فرهنگی )مهارت های زندگی، سرمایه اجتماعی، هویت ملی، سرمایه فرهنگی و پایگاه اجتماعی و اقتصادی( با    

تواند نقش بســیار مســلما عوامل اجتماعی و مقوله مشــارکت مردمی میمقوله احســاس امنیت اجتماعی زنان وجود دارد. 
شادفر،          شد)فر شته با شهروندان دا ساس امنیت  شی با عنوان    1390زیادی در اح صالنلو و همکاران در پژوه (. همچنین ا

به بررسی میزان مشارکت مردمی در تقویت امنیت اجتماعی  « عوامل موثر بر مسارکت مردمی در ارتقای امنیت اجتماعی »
تیجه رسیده اند که وضعیت شغلی شهروندان، میزان بهره مندی از فناوری اطالعات      در شهر منجیل پرداخته اند و به این ن 

و ارتباط، ســطح اعتقادها و میزان دینداری شــهروندان در میزان مشــارکت افراد در تقویت امنیت اجتماعی تاثیر بســزایی  
صالنلو و همکاران،   شتا (. 1391دارد)ا شکل گ      نیباالتر نیآرن شارکت را  صل از م شهروند  یریسطح حا و  داندیم یقدرت 

شهروندان را نوع درد اجتماع   شارکت  شدو زم  یدرمان م ازمندیکه ن داندیم یعدم م س  نهیبا ها را فراهم  یبکاریاز فر یاریب
 (.1394 ا،یفر و مسعودن ی( )محمد1سازد )شکلیم
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 1394 ا،یفر و مسعودن یمنبع: محمد ن،ینردبان مشارکت آرنشتا -1 شکل

 
  یمختلف زندگ یانسان در دوره ها  یاساس   یازهایاز ن یکی د،یاز ترس و تهد ییرها یبه معنا تیامن: یشهر  تیامن

شهر مطرح است و به    طیدر مح تیو امن یشهر  تیامن یبه معن تیمفهوم امن یشهرساز   اتی(. در ادب1396 ،ییاست)باال 
  ییفضا  یهادر شهرها، بازتاب  تیاز به امنین. دیآیبه حساب م  یاز مسائل مهم در مباحث و اصطالحات شهر    یکیعنوان 
ــل مهم و ح کیرا به عنوان  یو کالبد ــت. بنابرا  یاتیاص ــته اس ــهر  تیامن یبرقرار ن،یبه همراه داش ــاختار ش و  یدر س

مهم شهروندان در  یاتیو ح هیاول یازهایاز ن تیدارد. نظم و امن یاندهیفزا تیاهم ت،یشهروندان از احساس امن یبرخوردار
بر  یرا برا نهیهستند که زم  یشهر  یاز فضاها  یدو محور قرار دارد. برخ نیبر ا یشهر  یدر واقع اساس زندگ  ست، شهر ا 

ضا و جرم رابطه کنندیفراهم م تیهم خوردن نظم و امن ضاها و تأث  نیشناخت ا  نیبا هم دارند. بنابرا کینزد یا. ف آن  ریف
شهر خوو بر هم  تیدر کاهش امن ست که طراحان و برنامه  یمهم اریس از نکات ب یردن نظم  ها به آن دیبا یشهر  زانیرا

باشد که یمطرح م «تیاحساس امن » ت،یدر کنار مفهوم امن(. 48۵-481: 200۵و هونک، )بلوبایوباشند  داشته  یاژهیتوجه و
ــونت بار اجتماع میبه جرا یآن را واکنش عاطف ــ یخش به  یو عمل یعاطف یاهاز واکنش یفیط ایو  یکیزیف یهابیو آس

ضر، مح   (.در 64: 200۵)گرت، کنندیم فیاند تعراجتماع با آن مواجه ایکه افراد  ینظمیجرم و ب صر حا نامطلوب  یهاطیع
س    یشهر  شکالت ب س    جادیشهروندان ا  یرا برا یاریم شد آ سترش ا    یاجتماع یهابیکرده و در ر ستند. با گ  نیمؤثر ه
و با  کنندیمحتاطانه عمل م یاجتماع یهامردم در کنش شــود؛یجرم افزوده م زانیو بر م بازدیرنگ م ت،یامن ها،بیآســ

 (.  311: 2003) دی و همکاران، کنندیم یاحساس ناامن جهیو در نت شودیها دو چندان مترس و دلهرۀ آن ،یهر اتفاق
شونت  جلوگیری شهری،  امنیت عنوان تحت ایمقاله درمارتین و همکاران  شویق  به جنایت و از خ  اماکن در رفتن راه ت

 پیاده شهرها  در عمومی فضای  کاربران ترین پذیر آسیب  کردند که ( بیانOECDتوسعه )  حال در کشورهای  در عمومی

ــتند، ــط نقل عمومی و حمل کاربران و رانندگان و هس  و مارتین اموئل) کنندمی محافظت خود از خودرو کابین توس
محیطی رویکرد  طراحی طریق از جرم از عنوان پیشــگیری  تحت ای مقاله 1971 ســال  در(.  2007، مائورا فردریک

CPTED ،  اساس  بر که است  طراحی شناسی   روش پیشنهاد  یک رویکرد این شد.  منتشر  جفری ری توسط  که می باشد 

سان  محیط هدفمند و مناسب  طراحی کارگیری به آن با  و از جرم ترس مجال توانند می شهرسازان   و معماران ساخت،  ان
پیله ور و رضــایی خبوشــان در پژوهشــی بخ  (.2008، کوزنس(بخشــند بهبود را زندگی کیفیت و داده کاهش را تبهکاری

ستخراج عوامل تهدید         سایی و ا شنا شان می دهد که  شهر جدید پردیس پردا خته اند. نتایج ن تحلیل امنیت و ناپایداری در 
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و طبیعی امنیت شهر به طور عام و شهرجدید جدید پردیس به طور خاص است )پیله ور و رضایی خبوشان،        کننده انسانی 
ایمن سازی فضای کالبدی شهرها در برابر بزهکاری     »(.  همچنین کالنتری در تحقیقی که انجام داده بود با عنوان 139۵

این نتیجه رســیدند که با طراحی صــحیح و اســتفاده به « های پیشــگیری از جرم با طراحی محیطیراهبردبا اســتفاده از 
مناسب و موثر ساخته شده به وسیله انسان، امکان کاهش بزهکاری و افزایش امنیت و در نهایت بهبود کیفیت زندگی بشر 

(.  با این روش و ایجاد تعامالت اجتماعی بیشــتر، در افزایش امنیت شــهری افزد. از ســوی 1390فراهم شــود )کالنتری، 
تحلیل رابطه بین مولفه های کاربری زمین با کاهش جرایم و ناامنی          »گر تقوایی و همکارن در پژوه دیگری با عنوان   دی

ضاهای           « شهری  شهری ارتباط وجود دارد و از بین ف ضی  ستفاده از ارا شگیری از جرم و نحوه ی ا شان دادند که بین پی ن
و بدنه انها از ترکیب و تنوع بیشــتری برخودارند، در ســنجش با شــهری مورد مطالعه، آن دســته از کاربری های پیرامونی 

فضاهایی که با تنوع کمتری برخودارند، پتاسیل جرم زایی پایین بوده و کمتر به عنوان محل وقوع جرم شناخته می شوند.     
ضاهایی با تعامال        شهروندان می دهد. در چنین ف شتری را به  ساس امنیت بی ضاها اح ت اجتماعی که در نتیجه این گونه ف

توان با اتخاد به راهبردهای مناسب در زمینه شهرسازی به تقویت احساس امنیت شهروندان و پیشگیری از        وجود دارد می
(. همچنین در تحقیقی که رضــایی مقدم و همکارن با 1390جرم در محله های شــهری دســت یافت )تقوایی و همکارن، 

ــی جایگاه طراحی در ایجاد حس ا»عنوان  ــکونیبررس ــیدند که ایجاد حس « منیت در مجتمع های مس به این نتیجه رس
فرهنگی  –امنیت از طریق غیر مستقیم و با بهره گیری از سیاست های پیشگیرانه تلفیقی کالبد معماری و روابط اجتماعی 

سب میان تراکم جمعیتی و مجموعه       صری، برقراری تنا شراف دید، افزایش قابلیت رویت پذیری ب ساله ا سکونی،  )م های م
  قاتیبراســاس تحق (. 1391، ایجاد کاربری های متنوع و متجانس و ...( تحقق پذیر خواهد بود )رضــایی مقدم و همکاران

س   انجام گرفته در حوزه شنا س   یکی ،یشهر  یجامعه  سا ساس امن  در یاز عوامل ا سکونت  نیساکن  تیارتقاء اح   یهاگاهدر 
شد یها مگاهسکونت  نیمطلوب در ا یگیروابط همسا  یچگونگ ،یشهر  سأله با   دیجد یشهرساز   رسد یکه به نظر م یا. م

ستانداردها  یاپاره تیممکن است به علت رعا  بیترت نیتوجه بوده و به ایبدان ب   دیجد یهادر ساخت بافت  یکالبد یاز ا
ــ ــد، ول تیوقوع جرم و جنا زانی( متریمیبه مناطق قد بت)نس ــاس امن زانیم یدر آنها کمتر باش ( در یذهن ی)امر تیاحس

 باشد. شتریب یگیوجود روابط همسا لیبه دل ،یمیمناطق قد
قرار گرفته و  یبه شدت مورد توجه جوامع بشر   ریاخ یاست که در دهه ها  میاز مفاه یکی توسعه : یاجتماع ۀتوسع 

قرار  یمورد بررس  یاقتصاد  کردیتوسعه جوامع را با رو  یدیمد یقرار گرفته است. تا سالها   یمورد بررس  یمختلف یایاز زوا
 ریاخ یهااست که در سال   یدر حال نی. اردیقرار گ لتجامعه مورد غف گریبود که ابعاد د دهیمساله باعث گرد  نیو ا دادندیم

سعه اجتماع  ست چرا که م  افتهی یشتر یب تیمقبول یتوجه به تو وجه قرار دهد. در از جامعه را مورد ت یتواند ابعاد مختلف یا
 فیعرت «یطیمح انیپا یب یهایدگیچیمواجهه با پ یبرا یجوامع بشــر ییتوانا شیافزا»توســعه را   یارتباط گروه نیا
ند. ا یم حال  نیکن که گر   یدر  ــت  له ا        یاسـ قا ند در م هارلن کلول عاد نظر «با عنوان   یجاکوبز و  عه  یهی اب ــ   یتوسـ

ــعه »یاجتماع ــته اند که فعال یندیرا مورد توجه قرار داده اند و آن را فرا یاجتماع یتوس ــر را در  یهایو انرژ تهایدانس بش
(. گونبر ، مک 2008جاکوبز و کلولند، )»کندیو از توان او اســتفاده م یدهبهتر ســازمان جیبه نتا دنیرســ یســطوح باال برا

ــوکا ن ــعه   زیفارلند و آس ــعه و توس ( عملی – یهمه جانبه )نظر متیآن را عز یاجتماع یبا معادل قرار دادن مفهوم توس
سطوح پا  سطوح باال  نییجامعه از    یمهارت و بهره ور ت،یدرک، خلّاق ،یدگیچیمهارت، پ ت،یفیک ،یکارآمد ،ییتوانا یبه 

 پرداخته کشورها  سراسر   در اسناد رسمی   از استفاده  با اقتصادی  توسعه  و جرم نرخ رابطۀ بررسی مقاله ای نیز به   اند.دانسته 

 کشورها در نابرابری وجود و دارد؛ وجود مستقیم رابطه کشورها و توسعه جرم میزان بین داد نشان  وی پژوهش نتایج است. 

توسعه اجتماعی هنگ    همچنین پژوهشی در ارتباط با (. 2004، سوآرئس )است  بوده جرائم وقوع در عوامل تأثیرگذار ازجمله
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کنند که هنگ کنگ پس از پشت سر   (، بیان میSDIده توسط شاخص اجتماعی )  کنگ؛ مسائل مربوط به توسعه تعیین ش   
 [.  2010، وونگچوا و ) رشد اقتصادی قابل توجهی داشته است 2003سال گذاشتن بحران مالی و شیوع بیماری سارس در 

می گوید  مدرنیتهجستجو برای  1977-1970 هایبین سال ای با عنوان روند توسعه اجتماعی در خاورمیانهدر مقاله
ملت های خاورمیانه به پیچ تاریخی ای رسیده اند. سیستم های سیاسی و اقتصادی کهنه، رقابت های قومی رقت انگیز، 
شعله ور شدن جنگ های درون منطقه ای، گسترش بنیادگرایی بسیاری از کشورهای منطقه ی خاورمیانه را از فرایند تحول 

شکل می دهد دور نگه داشته است. در واقع این تصور به وجود آمده است که هیچ  آفرین که توسعه کشورهای جهان را
ی توسعه ای در خاورمیانه رخ نمی دهد و تا حد بسیاری کشورهای این منطقه در پی در حاشیه ماندن از مدرنیته معجره

با واقعیت های پیچیده گسترش  رشد یابند باید خود را 21هستند. با این حال اگرکشورهای خاورمیانه بخواهند در قرن 
کشور خاورمیانه  22جهانی شدن و بین المللی شدن بازسازی کنند. استس در این مقاله به بررسی موفقیت ها و شکست های 

جوامع از نظر  ،یاساس و با در نظر داشتن منطق فاز نیا بر(. 2000است )استس، پرداخته  1997تا  1970بین سال های 
که پرداختن به آنها از  یمختلف لیجوامع و کشورها بنا به دال یهستند؛ برخ یدرجات متفاوت یحاو ،یگافتیتوسعه  زانیم

و در  تندناتوان هس یطیمح یهایدگیچیپ نیمواجهه با ا یبرا ییهازمیمکان نشیمقاله خارج است از آفر نیا یحوصله 
موفقتر هستند و از  نیریاز سا هایدگیچیپ نیدر مواجهه با ا گر،یجوامع د یقرار دارند و برخ یو فروپاش یمعرض نابود
رو به منظور انجام  شیپ قیدر تحق. ( 2112 ن،یگیو ر 2111 ن،یگیبرخوردارند. )رک: ر یافتگیاز توسعه  یدرجات باالتر

 .ورد توجه قرار گرفته است( م2شکل )به شرح  یساختار قیتحق
 

 
 قیانجام تحق یالگو -2 شکل
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 شناسی روش ها وداده

 یلتحلی– یفیتوص قیتحق ینوع قیتحق نیمحور ا تیماه دگاهیو از د یکاربرد قیتحق یاز نظر هدف نوع قیتحق نیا
 لیمنظور تحلگردآوری اطالعات به روش کتابخانه ای و میدانی )پرسش نامه شهروندان( صورت گرفته است. به باشد. یم

دو،  یک ،یاتک نمونه یت دمن،یفر رسون،یپ یهمبستگ یها)آزمون یآمار لیو تحل هیتجز یهاها با استفاده از روشداده
داده ها در  ییفضا لینقشه و تحل هیمورد استفاده قرار گرفت. سپس به منظور ته  SPSSافزارنرم  طی( در محونیرگرس

حاضر شامل شهروندان  قیدر تحق یاست. جامعه آمار دهیاستفاده گرد WASPASو  GISمحدوده شهر هرات از نرم افزار 
 یبرا یمنظور از روش تصادف نیا یبرا بوده است.شهر  نیا یتیریدر حوزه مد ییاجرا رانیشهر هرات و کارمندان و مد

 شیو نقش آنها در افزا یسطح مشارکت افراد جامعه در مسائل شهر قیطر نیاست تا از ا دهیانتخاب افراد استفاده گرد
 گردد.  دهیسنج یو توسعه شهر تیامن

، ضــرورت توجه به کار میدانی جهت داده های آماریبرخوردای از  شــهر هرات از نظر  در این بین با توجه به خال شــدید
های الزم دوچندان گردیده، در نتیجه بخشــی ار اطالعات مورد نیاز ار این طریق تهیه و جمع آوری گردیده گردآوری داده

ست.   شنامه ای     گردآوری دادهدر این ارتباط به منظور ا س صاحبه با برخی از خبرگان علمی و اجرایی، پر های اولیه بعد از م
 که تمامی متغیرهای تحقیق را پوشش دهند.  سعی بر آن شد سواالتی تنظیم گرددتهیه گردید و در آن 

ن زمینه مشورت بعمل آمد  بعد از طراحی پرسشنامه به منظور تعیین روایی پرسشنامه تحقیق، با اساتید و متخصصین در ای       
از آزمون آلفای و نظرات و پیشنهادهای اصالحی آنان در پرسشنامه اعمال گردید. و به منظور پایایی پرسشنامه تهیه شده        

نوســان دارد که  1تا  0به دســت آمد. ضــریب آلفای کرونباخ بین  SPSSکرون باخ اســتفاده گردید که توســط نرم افزار 
ضریب به عدد یک نزدیک    ساس آن، هر چه مقدار این  شتر گویه       برا سازی بی شان دهنده هم شد ن های یک مقیاس تر با

طور که مشــخص اســت هماناســت  0.71اســت. در این پژوهش مقدار ضــریب آلفای کرون باخ برای متغیرهای جامعه 
ست آمده در حد قابل قبولی می ضریب پای  ستگی درونی بین متغیرها برای        ایی بد شان دهنده همب ضوع ن شد و این مو با

توان گفت که تحقیق ما از قابلیت اعتماد و یا پایایی الزم برخوردار باشــد و بدین ترتیب میســنجش مفاهیم مورد نظر می
ز آزمون کوکران به شرح زیر استفاده گردیده   زار نفری هرات، اه 700از شهر  به منظور تعیین حجم نمونه  باشد. نهایتا  می

گردید. چگونگی توزیع پرسشنامه   و جمع آوری نفر به صورت تصادفی توزیع    382و نهایتا پرسشنامه های تهیه شده بین    
 ( ارائه گردیده است.1ها بین افراد در جدول )

 

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  0۵/0= اندازۀ متغیر در توزیع نرمال )در اینجا وقتی سطح معناداری آزمون برابر با 
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 توزیع فراوانی سنی، تحصیلی، تاهل و  شغلی پاسخگویان -1جدول 
 درصد فراوانی نوع شاخص

 

 

 گروه سنی

 22.2 8۵ 24تا  18بین 

 60.3 231 34تا  2۵بین 

 12 46 44تا  3۵بین 

 5.2 21 ۵۵باالتر از 

 

 تحصیالت

 9.4 36 تا دیپلم

 79.6 305 لیسانس

 10.7 41 فوق لیسانس

 

 تاهل

 47.۵ 182 مجرد

 ۵2.۵ 201 متاهل

 

 وضعیت اشتغال
 20.1 77 محصل

 61.9 237 کارمند

 18 69 آزاد

 (1398های پژوهش، )مأخذ: یافته
 

 34تا  2۵( قابل مشاهده است بیشترین گروه سنی پاسخگویان مربوط به رده های سنی        3همانطور که در جدول شماره ) 
سانس با             60سال بوده که حدود   سخگویان لی صیالت پا سطح تح شترین  شکیل داده و بی صد را ت صد و اکثر   79در در

 درصد بوده اند.  61.9ا درصد و اکثر آنان دارای شغل کارمند ب ۵2.۵پاسخگویان متاهل با 

 بررسی نرمال بودن متغیرها

در بسیاری از تکنیکهای آماری، نرمال بودن توزیع داده ها یک پیش فرض است. زمانی که داده ها از توزیع نرمال 
ن پیروی نکنند، ممکن است استفاده از این روشهای آماری، منجر به نتیجه گیری اشتباه گردد بنابراین آزمون نرمال بود

داده ها اهمیت ریادی می یابد. در این بین کی از آرمونهای مورد استفاده برای بررسی نرمال بودن داده ها، از ضرایب 
صورت که اگر مقدار باشد. بدینمی توزیع تابع تقارن عدم یا تقارن از معیاری چولگی و کشیدگی استفاده می گردد. چولگی

شود)حبیب پور و صفری، + باشد، در آن صورت فرض نرمال بودن توزیع رد می2ز تر او یا بزرگ -2تر از این خطا کوچک
های تحقیق + باشد نیز توزیع شاخص1.۵و  -1.۵(. همچنین چنانچه ضرایب چولگی و کشیدگی بین 190-191: 1388

-کولموگروف آزمون از ها،داده توزیع چولگی یا و کشیدگی بودن نرمال یا عادی بررسی از (. پس4-16باشد)جدول نرمال می
ی صفر نرمال بودن در این آزمون فرضیه .گردد حاصل اطمینان هاداده بودن نرمال از تا شود می استفاده اسمیرنوف

باشد،  0.0۵باشد و سطح معنی داری بیشتر از  -1.96+ و 1.96بین   Kolmogorov-Smirnov Zهاست، اگر داده
دهد که ( نشان می2(. نتایج جدول )11۵: 1388شود )گودرزی، ها تأیید میهشود و نرمال بودن دادفرضیه صفر رد می

باشد و سطح می  -1.96+ و 1.96اسمیرنوف هر سه شاخص مشارکت، توسعه اجتماعی و امنیت شهری بین  -کلموگروف
 باشدها نرمال میباشد پس در نتیجه توزیع این شاخصبیشتر می 0.0۵معنی داری آنها نیز از 

 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 حداکثر =

 .به آن بستگی داردو دقت نمونه گیری  باشدیم 07/0آن 
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هایی که با آزمون چولگی و مشاهده است، توزیع تمام شاخصبنابراین با توجه به آنچه که در جدول مذکور قابل
 باشد.( قابل مشاهده می2که در جدول )  باشنداند، دارای توزیع نرمال میکشیدگی نرمال بودن آنها مورد بررسی قرار گرفته

 های تحقیقنتایج آزمون نرمال بودن در مورد شاخص-2 جدول

 شاخص

 نتیجه آزمون کشیدگی چولگی

 & Skewness خطا ضریب خطا ضریب

Kurtosis 
 تایید نرمال بودن 0.249 0.263- 0.12۵ 0.1۵3 مشارکت

 تایید نرمال بودن 0.249 0.42۵- 0.12۵ 0.123 توسعه

 تایید نرمال بودن 0.249 0.493 0.12۵ 0.233 امنیت

 (1398های پژوهش، : یافته)ماخذ
 

با توجه به نتایج بدست آمده مبنی بر نرمال بودن داده ها در ادامه به تحلیل استنباطی هر یک از متغیرهای تحقیق 
 پرداخته خواهد شد.

 قلمرو پژوهش

و مرز  افتهیکشور استقرار  نیا یباشد که در قسمت غرب یکشور افعانستان م االتیا نیاز مهمتر یکیهرات  التیا
 184حدود  یشهر هرات با مساحت نیب نی. در ادهدیرا شکل م رانیا یاسالم یبا جمهور لومتریک 36۵به طول  یمشترک

برخوردار  یمهم گاهیاز جا التیا نیو به عنوان مرکز ا دهیگرد واقع رودیهرات در دره رودخانه هر التیا غربمربع در  لومتریک
از  شیشهر ب نیدر ا 2917صورت گرفته در سال  یبراساس برآوردها(. 42: 201۵ ،وضعیت شهرهای افغانستانباشد ) یم

  (.EASO, 2017) کردند یم یهزار سکنه زندگ 730هزار خانوار و بالغ بر  477
 یو به عنوان قطب صنعت شودیافغانستان محسوب م تیشهر پرجمع نیشهر پس از کابل، دوم نیا ر،یتفاس نیتمام ا با

شهر دروازه ورود و حلقه  نیدر واقع، ا  (.EASO, 2017) دیآیشمار مافغانستان به یهنر - یکانون فرهنگ نیو مهمتر
دو کشور  نیب یفرهنگ یبه عنوان دروازه  تواندینظر م نیکه از ا رودیبه شمار م یمرکز یایبه افغانستان و آس رانیوصل ا

 نیخلق چن نیب نی(. در ا121: 1389 ،ینقش بپردازد )نجف یفایبه ا کیشهر استراتژ کیو به عنوان  دینما ینینقش آفر
شهر  یاجتماع توسعهو به تبع آن  تیامن شیاست که در آن توجه به افزا یمنسجم و نظامند یزیبرنامه ر ازمندین یتیموقع

آن  یش برانق فیشهر و تعر کیمهم بدون توجه به شهروندان  نیاست که ا یدر حال نی. اردیقرار گ یمورد توجه جد دیبا
 یتیبا موقع افتهیامن و توسعه  یبه شهر دنیضرودت توجه به مشارکت مردم در رس جهیممکن خواهد بود در نت ریغ

موضوع  یایزوا یاست که تمام یقیمطالعات عم ازمندیمساله ن نیتوجه به ا نیب نیباشد. در ایم یضرور یامر کیاستراتژ
رنج  یدیشد کیبوده و از خلع تئور رینظر فوق العاده فق نیاست که شهر هرات از ا یدر حال نیقرار دهد. ا یرا مورد بررس

 خواهد شد. اختهدر ارتباط با شهر هرات پرد قیتحق یاصل یرهایمتغ یبرد. در ادامه به بررس یم
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 (1398: نگارندگان، )ماخذشهر هرات در کشور افغانستان  ییایجغراف تیموقع -3 شکل

 هایافته

 از دید شهروندان مشارکت اجتماعی شاخص بررسی

صل توجه          شد. جوامعی که به این ا شهری امری مهم و کلیدی می با سعه  شهروندان در افزایش امنیت و تو شارکت  م
جدی نموده اند از قابلیت های باالیی در مدیریت محیط خود برخوردار گردیده اند. رســـیدن به این مهم نیازمند بررســـی 

لیدی موثر بر مشارکت چون چگونگی ارتباط با نهادهای شهری، حضور در فضاهای عمومی محله،      دقیق شاخص های ک 
ضور در برنامه های فرهنگی  ساله     -ح ست که توجه به این م شد. این در حالی ا اجتماعی موجود در محله و مانند آن می با

ــئولین اطالع جامعی در این   ــهر هرات مورد مطالعه جدی قرار نگرفته و مس ارتباط ندارند. در این ارتباط در پژوهش در ش
شده و به ارزیابی این              سوال طراحی  شهری نه  شهروندان در امور  شارکت  سطح م سی چگونگی  پیش رو به منظور برر

( 3فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و میزان معناداری کای اسکوئر در جدول )   پردازد. نتایج بدست آمده پیرامون مساله می 
 یده است. ارائه گرد

 مشارکت اجتماعی شاخص -3جدول 

 آماره گویه
خیلی 
 موافقم

 موافقم
نظری 
 ندارم

 مخالفم
خیلی 
مخال
 فم

-Chi میانگین

Square 
 Sig 

اصال نمیدانم چگونه باید با شهرداری و 
 مدیریت شهری مشارکت داشته باشم

 43 133 ۵8 73 76 فراوانی

2.98 60.9۵6 0.000 
 34.73 1۵.14 19.06 19.84 درصد

11.2
3 

در مدیریت محله )یا هر نهاد وابسته به 
شهرداری.... ( به ما می آموزند که چگونه 
می توانیم برای پیشرفت و توسعه شهر 

 مشارکت داشته باشیم

 3۵ 11۵ 79 140 14 فراوانی

2.96 14۵.۵۵1 0.000 
 9.14 30.03 20.63 36.۵۵ 3.66 درصد

 0.000 316.64۵ 4.28 0 11 14 21۵ 143 فراوانی
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 آماره گویه
خیلی 
 موافقم

 موافقم
نظری 
 ندارم

 مخالفم
خیلی 
مخال
 فم

-Chi میانگین

Square 
 Sig 

-فرهنگیبا شرکت در برنامه های 
آموزشی برگزار شده در سطح شهر به 

 رونق و پیشرفت محله کمک کنیم
 0.00 2.87 3.66 ۵6.14 37.34 درصد

 -با شرکت در برنامه های فرهنگی
اجتماعی شهرداری ها طعم شیرین کار 

 گروهی برایم خوشایند بود

 0 72 104 134 73 فراوانی
3.۵4 27.287 0.000 

 0.00 18.80 27.1۵ 34.99 19.06 درصد

با انجام فعالیت های مشارکتی آموختم 
که نسبت به محله و شهر خود مسئولیت 

 دارم

 0 0 78 17۵ 130 فراوانی
4.14 36.914 0.000 

 0.00 0.00 20.37 4۵.69 33.94 درصد

با حضور در برنامه های سرای محله این 
در من ایجاد شده که نیاز به فعالیت باور 

جمعی در رشد شخصیتی من تاثیرگذار 
 است.

 11 49 80 188 ۵۵ فراوانی

3.۵9 234.376 0.000 
 2.87 12.79 20.89 49.09 14.36 درصد

به عنوان یک شهروند هر گاه فعالیت 
اجتماعی  انجام میدهم –های فرهنگی 

 تمایل بیشتری به مشارکت پیدا می کنم

 0 0 ۵1 17۵ 1۵7 فراوانی
4.28 70.329 0.000 

 0.00 0.00 13.32 4۵.69 40.99 درصد

 -با حضور در برنامه های فرهنگی
آموزشی شهرداری ... اعتماد به نفسم 

 باالتر رفته است

 0 3۵ 142 1۵9 47 فراوانی
3.۵7 127.486 0.000 

 0.00 9.14 37.08 41.۵1 12.27 درصد

امور شهر می تواند  مشارکت کردن در
 باعث تامین منافع مادی من شود

 1۵ ۵8 100 184 26 فراوانی
3.39 24۵.211 0.000 

 3.92 1۵.14 26.11 48.04 6.79 درصد

 (1398های پژوهش، مأخذ: یافته)

 
پرداخته است باالتر از  هایی که به بررسی متغیر مشارکت   ( موید ان می باشند که اکثر گویه 3نتایج بدست آمده از جدول ) 

باشد. از  میانگین می باشد که این خود بیانگر تمایل باالی شهروندان شهر هرات به مشارکت اجتماعی در شهر هرات می      
باشد،  آنجا که کمترین میانگین گویه مربوط به مسائل آموزشی و همچنین اطالع رسانی در مورد مشارکت شهروندان می      

شتن و اطالع رسانی به شهروندان از طرق مختلف، برای        نیاز به توجه ویژه مدیران شتراک گذا و برنامه ریزان شهری در ا
باشد. بر اساس این میانگین ها شهروندان تمایل و پتانسیل الزم برای مشارکت اجتماعی       تقویت مشارکت شهروندان می  

 باشد.ماعی میرا دارند و این یک نقطه قوت قابل توجه در توسعه شهری و توسعه مشارکت اجت

 شهر هرات وضعیت امنیت

شهر هرات به عنوان یکی از مهمترین شهرهای افغانستان در کنار دوشهر مزار شریف و پنج شیر به عنوان یکی از سه 

شناخته می     ستان  سال  (. EASO, 2019شود) شهر امن افعان شهر    1390تا  1380از  سبی در این  متاثر از وجود امنیت ن
حضور  روند توسعه شهر هرات سرعت خوبی داشته و مهاجرین زیادی را از شهرها و روستاهای مختلف جذب کرده است.         

ــتان هایآوارگان داخلی که از  ــهراند و در به هرات آمدهو مانند آن غور  ،فراه، بادغیس اس و نواحی  نواحی مختلف این ش
 (.  1397)خبرگذاری فارس، سبب ایجاد ناامنی در هرات شده استپیرامونی آن اسکان بافته اند، تا حدی 
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که به حضـــور  کند. یکی عوامل خارجیعلیرغم این مســـاله به طور کلی دو عامل همواره شـــهر هرات را تهدید می
شــکالت مربوط به دیگری عواملی داخلی که به منیروهای مخالف حکومت فعلی افغانســتان و طالبان مربوط می شــود و 

 گردد. مهاجرین و حاشیه نشینان، فقر، بیکاری و... شهروندان بر می
باشد وجود طالبان و مسلحین و رویکرد تسلط جویانه    تهدید اصلی که در حال حاضر متوجه این شهر می    با این وجود

باشد. در واقع بیشتر ناآرامی هایی که این شهر و    غانستان می این گروه برای مسلط شدن بر این شهر و سایر شهرهای اف      
ــد.نواحی پیرامونی آن را متاثر می ــازد به نوعی با طالبان یا گروه های متاثر از آن می باش ــاس آمار  س در این ارتباط، براس

یالت پراکنده اند و های مختلف این ابدست آمده عمده جنایات صورت گرفته در هرات متاثر از مسلحین است که در بخش
زنند. در این بین ناپایدارترین منطقه جنایاتی چون آدم ربایی، دزدی، ترور و مانند آن را در اقصــا نقاط ایالت هرات رقم می

شینداد    شهر هرات  قرار دارد  صله     1ای که در نزدیکی  شد که در فا شهر هرات قرار دارد و یک   130می با کیلومتری از 
شامل می  800کیلومتر مربعی با جمعیتی حدود  6700منطقه  سال    هزار نفری را  شینداند یک   201۵شود. تنها در  منطقه 

ستان را به خود اختصاص داد. تنها در      سال   9سوم تمام حوادث امنیتی در این ا ل تعارضات داخلی  به دلی 2017ماهه اول 
خانوار از آنها از  3800خانوار مکان اســکان خود را تغییر داده اند که از این میزان حدود  ۵800در اســتان هرات نزدیک به 

 (. EASO, 2017اند)منطقه شینداند به شهر هرات تغییر مکان داده
سال   ستان هر  730بیش از  2017تا  2016به طور کلی، بین  ست )جدول ( که از  ارت اتفاق افتادحادثه امنیتی در ا ه ا

ست)      180این میزان حدود  سته ا شهر هرات به وقوع پیو شته  ( . تعداد افراد غEASO, 2017مورد آن در  یره نظامی ک
سال      ستان هرات در  سال     2018شده در ا سبت به  ست و تعداد آن     48حدود  2017ن شته ا صد کاهش دا نفر  249به  در

 (. CPINA, 2019سه حمله انتهاری در شهر هرات اتفاق افتاده است ) 2018و  2017بین سالهای  .رسیده است
ا آن رو به رو در این بین علی رغم ضـــعف امنیتی موجود در این شـــهر و تهدیدات داخلی و خارجی که این شـــهر ب

ستفاده از قابلیت      می شد توجه به مساله مشارکت شهروندان و ا ی همچنان مورد غفلت رهای آنها در باالبردن امنیت شه با
سعی گردید      ست. در این پژوهش  ساله توجه چندانی نگردیده ا سئولین امر قرار گرفته و به این م ساله با دقت  م ه که این م

 تر گردد. باالتری مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و با استفاده از مطالعات میدانی واقعیت امر مشخص

( ارائه 4له در جدول )لب پرسشنامه بین شهروندان توزیع گردید که نتایج حاصسوال تهیه و در قا 12در این ارتباط 
 ها ارائه شده است.گویه گردیده که در آن ، فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و میزان معناداری کای اسکوئر هر یک از

 شهروندان دید از شهری امنیت بررسی شاخص -4جدول 

 آماره گویه
خیلی 
 موافقم

 موافقم
نظری 
 ندارم

 مخالفم
خیلی 
 مخالفم

 Chi-Square  Sig میانگین

 من نمیدانم چطور باید با نهادهای امنیتی
 مشارکت داشته باشم

 2۵ 94 ۵3 16۵ 46 فراوانی
3.29۵ 160.22۵ 0.000 

 6.۵3 24.۵4 13.84 43.08 12.01 درصد

من برای افزایش سطح امنیت در سطح شهر 
 با نهادهای امنیتی مشارکت داشته ام 

 12 90 118 10۵ ۵8 فراوانی
3.279 94.24۵ 0.000 

 3.13 23.۵0 30.81 27.42 1۵.14 درصد

ری اگر پلیس و نهادهای امنیتی نیاز به همکا
 داشته باشند با آغوش باز استقبال می کنم

 0 64 ۵2 190 77 فراوانی
3.731 126.963 0.000 

 0.00 16.71 13.۵8 49.61 20.10 درصد

اهمیت امنیت برای من در حدی است که 
حتی حاضرم خودم حضوری در صحنه هایی 

 وارد شوم و به نهادهای امنیتی کمک کنم

 31 ۵3 64 140 9۵ فراوانی
3.۵61 93.384 0.000 

 8.09 13.84 16.71 36.۵۵ 24.80 درصد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .Shindand 
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 آماره گویه
خیلی 
 موافقم

 موافقم
نظری 
 ندارم

 مخالفم
خیلی 
 مخالفم

 Chi-Square  Sig میانگین

که امنیت شهر را تحت تاثیر قرار  مسائلی
 میدهد را به نهادهای امنیتی گزارش میدهم

 20 44 70 126 123 فراوانی
3.7۵2 116.230 0.000 

 ۵.22 11.49 18.28 32.90 32.11 درصد

مشارکت من با نهادهای امنیتی در حد 
 گزارش می باشد

 20 83 83 162 3۵ فراوانی
2.71۵ 160.69۵ 0.000 

 ۵.22 21.67 21.67 42.30 9.14 درصد

مشارکت من با نهادهای امنیتی در قالب 
گزارش و حتی کمک مالی به نهادهای امنیتی 

 می باشد

 44 83 1۵9 86 11 فراوانی
2.836 160.381 0.000 

 11.49 21.67 41.۵1 22.4۵ 2.87 درصد

ضرورتی برای کمک به نهادهای امنیتی نمی 
اعتبار و ارزشی قائل بینم چون برای من 

 نیستند

 63 1۵۵ 6۵ ۵9 41 فراوانی
3.366 10۵.003 0.000 

 16.4۵ 40.47 16.97 1۵.40 10.70 درصد

نوع برخودرد نهادهای امنیتی با من به گونه 
ای بوده که رغبتی برای مشارکت با این 

شهرم مهم  توسعهنهادها ندارم حتی اگر برای 
 باشد

 60 104 74 60 8۵ فراوانی

2.984 18.00۵ 0.001 
 1۵.67 27.1۵ 19.32 1۵.67 22.19 درصد

تعداد نهادهای امنیتی موجود در سطح شهر 
کم است و دسترسی به آنها مشکل می باشد 

 که با آنها مشارکت داشته باشم

 14 79 78 1۵۵ ۵7 فراوانی
2.۵77 136.۵17 0.000 

 3.66 20.63 20.37 40.47 14.88 درصد

نهادهای امنیتی احساس نیاز به مشارکت من 
 ندارند

 46 132 60 12۵ 20 فراوانی
3.1۵4 128.292 0.000 

 12.01 34.46 1۵.67 32.64 ۵.22 درصد

نهادهای امنیتی اقدامات الزم برای جذب 
 مشارکت شهروندان را انجام نداده اند

 1۵ 87 47 13۵ 99 فراوانی
2.436 113.462 0.000 

 3.92 22.72 12.27 3۵.2۵ 2۵.8۵ درصد

 (1398های پژوهش، مأخذ: یافته)

دهنده این است که شهروندان نقش مثبتی در امنیت شهری هرات دارند. نکته قابل ها نشانمجموع ارزیابی گویه در
امینت شهری، نقش توجه در پاسخ های دریافتی این می بباشد که علی الرغم تمایل شهروندان در کمک به توسعه شاخص 

مشارکت متقابل نهاد های شهری با شهروندان چندان رضایت بخش نمی باشد. این موضوع دو مساله اصلی را بیان می 
های کند: عدم توجه نهاد های امنیتی به موضع اطالع رسانی و آگاه کردن شهروندان در مورد چگونگی همکاری بین نیرو

نکه شهروندان تمایل به مشارکت دارند و این مشارکت در تامین امنیت را فقط در قالب باشد. دوم ایامنیتی و شهروندان می
توان گفت با این ابراز عالقمند گزارش دهی نمی خواهند انجام دهند و می خواهند نقش فراتری داشته باشند. در واقع می

شهروند می تواند نقش پلیس کوچکی  در ایجاد امنیت شهری از سوی شهروندان، نقطه بسیاری مثبتی هست. چرا که هر
در سطح محله خودشان باشند و چون این حرکتی خود جوش هست مسلما اولین شرط آن رعایت قوانین از سوی خود آن 

باشد. به بیان بسیاری از نظریه پردازان بزرگ برنامه ریزی شهری، شاخص امنیت یکی از مسایل مهم در رسیدن شهروند می
هری می باشد. همانطور که در مبانی پژوهش ذکر شد اولین و بزرگترین عاملی که در افغاسنتان در شهر به توسعه پایدار ش

هرات مانع رشد و توسعه شهرها شده است موضوع عدم تامین امنیت بوده است و تا زمانی که این موضوع حل نشود 
شهر باستانی هرات داشته باشیم. زمانی که شهروندان توان هیچ برنامه ریزی پایدار و موفقی را در این کشور و همچنین نمی

تا این حد عالقمند به تامین امنیت شهر خودشان هستند، می توان گام های اساسی را در این زمینه با همکاری شهروندان 
 و نیروهای امنیتی در شهر برداریم.

 



                 16، پیاپی 1، شمارۀ 7، دورۀ 1399عی شهری، دوفصلنامۀ علمی جغرافیای اجتما                                                                           112

 

 اجتماعی شهر هرات ۀوضعیت توسع

ثر از مهاجرتهای صورت گرفته و رشد پراکنده شهر در دهه های اخیر از    رشد و توسعه کالبدی فضایی شهر هرات متا    
ــهر از طرح جامع        ــکالت عدیه ای رنج می برد. علی رغم اینکه این شـ ــجام الزمی برخوردار نبوده و همواره از مشـ انسـ

آن پیروی کرده  درصد از رشد کالبدی آن از طرح جامع   30برخوردار می باشد ولی براساس برآوردهای به عمل آمده تنها   
ست در حالی که  حدود   شد          70ا صورت نامنظم و پراکنده ر شهر بدون پیروی از طرح جامع و به  شد دیگر این  صد ر در

ــاروالی هرات  ــاف ظرفیت ش ــت )پالن انکش ــعه  (. ۵: 1390 ،1کرده اس ــعه کالبدی نامنظم به نحوی میتواند توس این توس
ــکل دهد. در واقع پرا   کندگی و اختالط قومیت های مختلف بر چگونگی تعامالن افراد جامعه     اجتماعی نامنظمی را هم شـ

شارکت در       سی نقش م شد و حس تعلق مکانی افراد را تحت تاثیر قرار میدهد. در این ارتباط به منظور برر تاثیرگذار می با
 توسعه اجتماعی شهر هرات داده های میدانی زیر جمع آوری و منظم گردیده است.

گویه مورد  17ز مشـاهده اسـت شـاخص توسـعه اجتماعی شـهروندان با اسـتفاده ا      ( قابل۵در جدول )با توجه به آنچه 
ــت که در جدول ) ــی قرار گرفته اس ــکوئر هر یک از ( فراوانی، درصــد فراوانی، میانگین و میزان معناداری ک۵بررس ای اس

 مشاهده است. ها قابلگویه
 

 توسعه شهری شاخص -۵جدول 

 آماره گویه
خیلی 
 موافقم

 موافقم
نظری 
 ندارم

 مخالفم
خیلی 
 مخالفم

 Chi-Square  Sig میانگین

 من پرداخت عوارض یه شهرداری را با رغبت
انجام میدهم و این کار را امری منطقی 

 میدانم برای توسعه شهرم

 4-3.721 0 64 64 170 8۵ فراوانی
76+ 

79.841 0.000 
 0.00 16.71 16.71 44.39 22.19 درصد

مشارکت در امور شهر وقت تلف کردن است 
چون کسی برای اقدامات ما ارزشی قائل 

 نیستند

 7۵ 108 72 87 41 فراوانی
3.28۵ 111.۵22 0.000 

 19.۵8 28.20 18.80 22.72 10.70 درصد

مشارکت در برنامه های موجود در سطح 
محله فرصتی مغتنم است که استعدادهای 

 برسانمبالقوه خویش را به فعلیت 

 34 42 1۵7 12۵ 2۵ فراوانی
3.170 189.0۵0 0.000 

 8.88 10.97 40.99 32.64 6.۵3 درصد

هزینه های دریافتی شهرداری برای برخی 
فعالیت های مشارکت منطقی و قابل قبول 

 است

 37 ۵7 122 119 48 فراوانی
3.219 86.۵43 0.000 

 9.66 14.88 31.8۵ 31.07 12.۵3 درصد

نظر من فعالیت های مشارکت جویانه به 
شهرداری هرات به نزدیک تر شدن مردم به 
 شهرداری منجر شده و من از این کار راضی

 هستم

 4 ۵3 93 223 10 فراوانی

3.47۵ 417.300 0.000 
 1.04 13.84 24.28 ۵8.22 2.61 درصد

واع با شرکت در برنامه های شهرداری و یا ان
می توان با یک  جشنواره ها شهری، گاهی

نقاشی یا عکس ساده و.. مشکالت و 
کمبودهای محله را به مسئولین شهر نشان 

داد و از این طریق با مدیریت شهری 
 مشارکت داشت

 13 81 2۵ 172 92 فراوانی

3.6۵0 209.728 0.000 
 3.39 21.1۵ 6.۵3 44.91 24.02 درصد

اگر چه حل مشکالت و معضالت شهری 
وظیفه شهرداری هاست اما من به عنوان 

یک شهروندن نسبت به مسائل ومشکالت 

 0 12 39 223 109 فراوانی
4.089 277.836 0.000 

 0.00 3.13 10.18 ۵8.22 28.46 درصد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1390. طرح تهیه شده به منظور توسعه ظرفیت شهرداری هرات که در سال  1

 تهیه شده است.
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 آماره گویه
خیلی 
 موافقم

 موافقم
نظری 
 ندارم

 مخالفم
خیلی 
 مخالفم

 Chi-Square  Sig میانگین

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 
فرهنگی و مشارکتی آنها رو به افزایش 

 هست

 0 78 137 116 ۵2 فراوانی

3.371 4۵.334 0.000 
 0.00 20.37 3۵.77 30.29 13.۵8 درصد

رویکرد شهرداری ها و مدیریت چون 
شهری نسبت به اقدامات مشارکتی 

های افزایش یافته من هم به فعالیت
 مشارکتی راغب شده ام

 0 60 104 192 27 فراوانی

3.486 160.17۵ 0.000 
 0.00 1۵.67 27.1۵ ۵0.13 7.0۵ درصد

شهرداری ها )سرای محله ها( یک مرکز 
پول خدماتی است که در ازای گرفتن 

خدمات ارائه میدهند و هیچ تاثیری بر 
افزایش اطالعات مردم شهر نسبت به 

 مشارکت شهروندان ندارند

 49 7۵ 90 90 79 فراوانی

2.804 14.742 0.00۵ 
 12.79 19.۵8 23.۵0 23.۵0 20.63 درصد

شهرداری ها هیچ تمایلی برای مشاکت 
شهروندان ندارند و اقداماتی برای این 

 نداده اند مورد انجام

 41 117 91 70 64 فراوانی
3.003 43.201 0.000 

 10.70 30.۵۵ 23.76 18.28 16.71 درصد

به  باشداگر مشکلی در شهر وجود داشته 
توان به شهرداری و یا شورای راحتی می

شهر مراجعه کرد و با همفکری با 
مسئولین آنجا نسبت به حل آن اقدامات 

 الزم را انجام داد

 81 88 92 112 10 فراوانی

2.692 79.311 0.000 
 21.1۵ 22.98 24.02 29.24 2.61 درصد

هدف واقعی شهرداری از اقدامات 
مشارکت جویانه بهبود شرایط زندگی 

 شهروندان می باشد نه امر دیگری

 23 78 104 129 49 فراوانی
3.269 93.123 0.000 

 6.01 20.37 27.1۵ 33.68 12.79 درصد

اگر شهرداری ها هم دنبال مشارکت 
شهروندان باشند منافع خودشان مد نظر 

 هست نه منافع شهروندان

 1۵ 79 113 111 6۵ فراوانی
2.6۵۵ 84.11۵ 0.000 

 3.92 20.63 29.۵0 28.98 16.97 درصد

با وجود این که مشارکت ممکن است 
نتایج مثبتی هم داشته باشد، من حاضر 

 صرف این کار کنم نیستم که وقتم را

 ۵4 180 80 69   فراوانی
3.۵72 102.399 0.000 

 14.10 47.00 20.89 18.02   درصد

با اینکه می دانم مشارکت در امور شهر 
می تواند تاثیرات خوبی بر رونق شهر 

داشته باشند ولی حاضر نیستم وقتم را 
 صرف این کار کنم

 72 161 ۵8 60 32 فراوانی

3.473 127.3۵2 0.000 
 18.80 42.04 1۵.14 1۵.67 8.36 درصد

امروزه مردم آنقد گرفتارند که دیگر حتی 
ی فکر کردن به مشارکت در حوصله

 شهر را ندارند

 48 9۵ ۵8 1۵8 24 فراوانی
2.961 142.23۵ 0.000 

 12.۵3 24.80 1۵.14 41.2۵ 6.27 درصد

 (1398های پژوهش، مأخذ: یافته)
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آمده از تحلیل داده های مربوط به توسعه اجتماعی در شهر هرات به خوبی گویای این واقعیت هست نتایج بدست 
توانند نقشی فعال و قابل توجهی داشته باشند. موید این مساله که شهروندان شهر هرات در پویایی و توسعه آتی شهر می

بر مشارکت فعال در تمامی سطوح با مسئولین احساس مسئولیتی است که شهروندان نسبت به شهر خود داشته و تاکید 
 باشد.  شهر می

 نقش مشارکت مردمی در باال بردن توسعه اجتماعی شهروندان شهر هرات 

برای بررسی نقش مشارکت مردمی در افزایش توسعه اجتماعی شهروندان از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است 
 باشد.می( قابل مشاهده 6که نتایج حاصله در جدول )

 مقدار همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و خطای استاندارد برآورد -6جدول 

 آماره دوربین واتسون خطای استاندارد برآورد ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین  مقدار همبستگی

0.387 0.1۵0 0.148 0.39۵ 2.180 

 (1398های پژوهش، مأخذ: یافته)
 

است که همبستگی آن از نوع مستقیم با شدتی  0.38( مقدار همبستگی برابر با 6جدول )این اساس با توجه به  بر 
باشد . همچنین می 0.1۵گونه که در جدول مذکور مشخص است مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با قوی است و همان

تر باشد پیش استاندارد برآورد شده کوچکاست که در این بین هر چه اشتباه  0.39۵خطای استاندارد برآورد شده برابر با 
 تر است.تر و ضریب همبستگی قویبینی دقیق

مانده و مقدار باقی 10.48( مشخص است مقدار رگرسیون برای این مدل برابر است با 7گونه که در جدول )همان
ی، قدرت ون است، نشان دهندهمانده کوچکتر از مجموع مجذورات رگرسیو چون مقدار مجذورات باقی ۵9،36برابر است با 

و میزان معناداری آن  67.30برابر است با  Fتبیین باالی مدل در توضیح تغییرات متغیر وابسته است. در این مدل مقدار 
و معنادار است واین بیانگر اثبات نقش مشارکت مردمی در باال بردن توسعه  0.0۵تر از است که کوچک 0.000 هم برابر با

 دار است.وندان شهر هرات می باشد و مدل رگرسیونی از لحاظ آماری معنیاجتماعی شهر

 مجموع مربعات، درجه آزادی، میانگین مربعات و سطح معناداری رگرسیون -7جدول 

 (1398های پژوهش، : یافته)ماخذ
 

باشد. بنابراین می 0.387آن معنادار است  T( نشان داده شده است مقدار بتا که آماره 8با توجه به آنچه که در جدول )
 دارد.می توان نتیجه گرفت که رابطه معناداری بین مشارکت مردمی و باالرفتن توسعه اجتماعی وجود 

 

 

 

 سطح معناداری F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات  

 10.488 1 10.488 رگرسیون

 0.1۵6 381 ۵9.369 ماندهباقی 0.000 67.306

   382 69.8۵7 مجموع
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 و شده، آماره تی و سطح معناداری رگرسیونضریب رگرسیون استاندارد نشده  -8جدول

  
ضریب رگرسیون استاندارد 

 نشده
ضریب رگرسیون استاندارد 

 شده)بتا(
 میزان معناداری آماره تی

 0.000 11.۵۵2   1.928 )ضریب ثابت(

 0.000 8.204 0.387 0.374 مشارکت

 (1398پژوهش، های : یافته)ماخذ

 نقش مشارکت مردمی در باال بردن امنیت در شهر هرات 

برای بررسی نقش مشارکت مردمی در افزایش امنیت شهر از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. براین اساس 
لی ضعیف است که همبستگی آن از نوع مستقیم با شدتی خی 0.07( مقدار همبستگی برابر با 9با توجه به جدول شماره )

. همچنین می باشد 0.003گونه که در جدول مذکور مشخص است مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با است و همان
تر و ضریب تر باشد پیش بینی دقیقاست که هر چه اشتباه استاندارد برآورد کوچک 0.487خطای استاندارد برآورد برابر با 

 باشد.می 1.109واتسون نیز تر نیست. مقدار دوربین همبستگی قوی

 مقدار همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و خطای استاندارد برآورد -9جدول 

 آماره دوربین واتسون خطای استاندارد برآورد ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین  مقدار همبستگی

0.074 0.006 0.003 0.487 1.109 

 (1398های پژوهش، : یافته)ماخذ

مانده و مقدار باقی 0.۵01( مشخص است مقدار رگرسیون برای این مدل برابر است با 10گونه که در جدول )همان
ی، مانده کوچکتر از مجموع مجذورات رگرسیون است، نشان دهندهو چون مقدار مجذورات باقی 90،404برابر است با 

و میزان معناداری  2.11برابر است با  F. در این مدل مقدار قدرت تبیین باالی مدل در توضیح تغییرات متغیر وابسته است
و معنادار نیست واین بیانگر رد نقش مشارکت مردمی در باال بردن امنیت  0.0۵است که بزرگتر از  0.147 آن هم برابر با

 دار نیست.باشد و مدل رگرسیونی از لحاظ آماری معنیشهری شهروندان شهر هرات می

 ربعات، درجه آزادی، میانگین مربعات و سطح معناداری رگرسیونمجموع م -10جدول 

 سطح معناداری F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات  

 0.۵01 1 0.۵01 رگرسیون

 0.237 381 90.404 ماندهباقی 0.147 2.112

   382 90.906 مجموع

 (1398های پژوهش، : یافته)ماخذ

می باشد. بنابراین می  - 0.074آن معنادار است  T( مقدار بتا که آماره 11با توجه به نتایج بدست آمده در جدول )
 توان نتیجه گرفت که رابطه معناداری بین نقش مشارکت مردمی و باالرفتن امنیت شهری در هرات وجود ندارد.

گاه مردم در امنیت آفرینی دانست. در واقع از نتایج بدست را باید در عدم توجه مسئولین به جای علت اصلی این مساله 
آمده به خوبی می توان به این مهم پی برد که مسئولین امنیتی شهر در برقراری امنیت هیچگونه استفاده از قابلیت افراد 

 جامعه نمی برند در نتیجه رابطه معنادرای در این ارتباط در داده ها حاصل نشده است. 
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 و شده، آماره تی و سطح معناداری رگرسیونیب رگرسیون استاندارد نشده ضر  -11 جدول

  
ضریب رگرسیون استاندارد 

 نشده
ضریب رگرسیون استاندارد 

 شده)بتا(
 میزان معناداری آماره تی

 0.000 16.689   3.438 )ضریب ثابت(

 0.147 1.4۵3- 0.074- 0.082- مشارکت

 (1398های پژوهش، : یافته)ماخذ
 

های دریافتی این می بباشد که علی رغم تمایل شهروندان در کمک به توسعه شاخص امینت قابل توجه در پاسخ نکته
باشد. این موضوع دو مساله اصلی های شهری با شهروندان چندان رضایت بخش نمیشهری، نقش مشارکت متقابل نهاد

رسانی و آگاه کردن شهروندان در مورد چگونگی همکاری بین های امنیتی به موضع اطالع را بیان می کند: عدم توجه نهاد
های امنیتی و شهروندان می باشد. دوم اینکه شهروندان تمایل به مشارکت دارند و این مشارکت در تامین امنیت را نیرو

مندی زان عالقهفقط در قالب گزارش دهی نمی خواهند انجام دهند و مایل هستند نقشی فراتر داشته باشند. در واقع این می
توان یک پتانسیل فوق العاده برای توسعه و امنیت شهر دانست. چرا که هر یک از شهروندان از طرف شهروندان را می

تواند نقش یک پلیس یا نیروی حافظ امنیت در سطح محله خود را بر عهده گیرد و از این طریق زیربنای توسعه پایدار می
تان در شهر هرات مانع نسه در مبانی پژوهش ذکر شد اولین و بزرگترین عاملی که در افغاشهری را فراهم سازد. همانطور ک

توان هیچ رشد و توسعه شهرها شده است موضوع عدم تامین امنیت بوده است و تا زمانی که این موضوع حل نشود نمی
 باشیم.برنامه ریزی پایدار و موفقی را در این کشور و همچنین شهر باستانی هرات داشته 

بنابراین 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 ضرورت توجه به شهروندان و 

ری بپذیرند و برای تحقق آن برنامه های الزم را طراحی نمایند. مشارکت آنها را به عنوان یک اصل مهم در توسعه شه
بنابراین با توجه به جمیع داده های بدست آمده نقش و جایگاه مشارکت شهروندان در توسعه و امنیت شهری قابل دفاع 

 ای است که باید مسئولین زیربط به آن توجه مضاعف نمایند.می باشد و مساله

 
 لف شهر هرات تحلیل فضایی مناطق مخت

 تحلیل فضایی شاخص مشارکت مردمی در نواحی مختلف شهر هرات

گانه هرات وضعیت مشارکت مردم  1۵( قابل مشاهده می باشد در نواحی 12بر اساس تحلیل فضایی که در جدول )
شارکت مردمی از نوسان قابل توجهی برخوردار می باشد به گونه ای که براساس برآوردهای به عمل آمده بیشترین سطح م

باشد و بعد از آن ناحیه چهاردهم شهری می باشد. این در و تمایل به رویکردهای مشارکت جویانه مربوط به ناحیه دهم می
شهر هرات که ناحیه ای ضعیف با سطح امکانات پایین و فاقد توسعه  ناحیه نهم سطح مشارکت بهکمترین حالی است که  

 توان از نتایج بدست آمده به تجلیل فضایی این مناطق پرداخت. به خوبی میباشد. در نتیجه اقتصادی الزم می

 تحلیل فضایی شاخص مشارکت مردمی -12جدول 

 رتبه Qi Λ Qiو  λمحاسبه 

 3 0.279 0.787 ناحیه اول

 7 0.274 0.789 ناحیه سوم

 8 0.273 0.79۵ ناحیه چهارم

 6 0.27۵ 0.792 ناحیه پنجم

 ۵ 0.276 0.792 ناحیه ششم
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 9 0.272 0.794 ناحیه هفتم

 4 0.278 0.789 ناحیه هشتم

 12 0.260 0.796 ناحیه نهم

 1 0.360 0.۵86 ناحیه دهم

 2 0.310 0.696 ناحیه چهاردهم

 10 0.269 0.803 همناحیه پانزد

 11 0.260 0.797 نواحی پیرامون

 (1398های پژوهش، مأخذ: یافته)
 

صله از جدول )  شکل )  (12نتایج حا شارکت در مناطق مختلف      4در  ست که م شده و نتایج بیانگر آن ا سازی  ( پیاده 
سبی برخوردار می      سان ن شارکت باالیی برخوردارند دایری      شهر هرات از نو سطح م شد. به گونه ای که مناطقی که از  با

 مندند.از دوایر کوچکتری بهرهبزرگتری را به خود اختصاص داده و برعکس نواحی که از سطح مشارکت پایینی برخوردارند 
 

 
 تحلیل فضایی شاخص مشارکت مردمی -4شکل 

 اجتماعی در مناطق مختلف شهر ۀتحلیل فضایی شاخص توسع

گانه شهر هرات شاخص توسعه اجتماعی و میزان  1۵بر اساس نتایح حاصل از تحلیل فضایی صورت گرفته در نواحی 
(. در این ارتباط با توجه به 13توسعه از نوسان نسبی برخوردار می باشد)جدول مشارمت مردم در ارتباط با پارامترهای 

های بدست آمده باالترین سطح توسعه اجتماعی و تمایل به مشارکت در فعالیتهای توسعه ای به ناحیه هفتم شهر تحلیل
سطح توسعه احتماعی مربوط  کمترین هرات و بعد از آن ناحیه چهاردهم این شهر مربوط می گردد. این در حالی است که

نکته قابل توجه این است که ناحیه نهم شهر هرات در شاخص مشارکت مردمی نیز باشد. به ناحیه نهم شهر هرات می
 کمترین سطح مشارکت را داشته است.
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 تحلیل فضایی شاخص توسعه اجتماعی -13جدول 

 رتبه Qi Λ Qi و λمحاسبه 

 3 0.282 0.76۵ اول ناحیه

 10 0.266 0.818 سوم ناحیه

 8 0.276 0.722 چهارم ناحیه

 ۵ 0.282 0.73۵ پنجم ناحیه

 6 0.282 0.73۵ ششم ناحیه

 1 0.287 0.730 هفتم ناحیه

 4 0.282 0.762 هشتم ناحیه

 12 0.266 0.771 نهم ناحیه

 9 0.271 0.776 دهم ناحیه

 2 0.284 0.4۵4 چهاردهم ناحیه

 7 0.280 0.76۵ همپانزد ناحیه

 11 0.241 0.772 نواحی پیرامون

 (1398های پژوهش، مأخذ: یافته)
 

( نیز به خوبی موید چگونگی توسعه اجتماعی در نواحی مختلف شهر می ۵در این بین داده های بدست آمده در )شکل 
 شود.میشود از میزان توسعه اجتماعی نواحی نیز کاسته باشند به گونه ای که هر چه از قطر دوایر کاسته می

 
 اجتماعی در نواحی مختلف شهر هرات ۀتحلیل فضایی شاخص توسع -۵شکل 

 تحلیل فضایی شاخص امنیت شهری

دیگر شاخصی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است به شاخص امنیت شهری بر می گردد که در نتایج 
( ارائه گردیده است. آنچه از نتایج حاصله برداشت می گردد این است که شهر هرات از این نظر نیز 14حاصله در جدول )

ل باالیی برخوردار نمی باشد و این مسائل عدالت فضایی در از نوسان قابل توجهی برخوردار می باشد و سطح شهر از تعاد
سطح شهر را تحت تاثیر قرار داده و خود نیز از ان متاثر گردیده است. آنچه از داده ها بدست می آید موید آن است که 
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قرار  یراموننواحی پشهری داری سطح مشارکت باالیی برای همکاری در امور مختلف امنیتی بوده و بعد از آن  14منطقه 
اند. این در حالی است که از این نظر پایین ترین رتبه به ناحیه دهم شهر هرات اختصاص دارد که این امر ضرورت گرفته

توجه بیشتر به این فضاها را بیش از پیش مهم می نماید. چرا که جلب توجه مردم برای مشارکت در برقراری امنیت از 
 د به انحاع مختلف مورد توجه قرار دهند. ضروریاتی است که مسئولین امر بای

 تحلیل فضایی شاخص امینت شهری -14جدول 

 رتبه Qi Λ Qiو  λمحاسبه 

 ۵ 0.277 0.77۵ ناحیه اول

 7 0.274 0.793 ناحیه سوم

 11 0.2۵7 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 0.2۵6 0.71۵ ناحیه دهم

 1 0.292 0.۵1۵ ناحیه چهاردهم

 4 0.279 0.761 همناحیه پانزد

 2 0.292 0.۵1۵ نواحی پیرامون

 (1398های پژوهش، مأخذ: یافته)
 

شدن        شخص  شه الزم برای م شده در جدول، نق شارکت مردم در این     در کنار داده های تنظیم  سطح م ضعیت امنیت و  و
 باشد. ( قابل مشاهده می6مساله نیز  تهیه و ارائه گردیده است که نتایج در شکل )

 
 تحلیل فضایی شاخص امینت شهری -6شکل 
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 نتایج
کلیدی داشته  مهم و مشارکت مردمی و نقش آن در توسعه اجتماعی و باالبردن امنیت در جوامع مختلف کاربردهای

یکی از مولفه می تواند به عنوان « مشارکت»می دهد که شاخص  نپژوهش نشا در این بین نتایج بدست آمده از ایناست. 

می تواند همسو با نظریات افرادی چون  و امنیت شهری هرات به شمار آید. این نتایج های اصلی در ارتقای توسعه اجتماعی
 وندان در امور شهر یکی از راهکارهایند مشارکت اجتماعی شهری باشد که معتقدپژوهشگران روبرتس، کارتر، آرنستین و دیگر

مشارکت شهروندی را نشان قدرت و نبود  پژوهشگرانباشد. این می یریزی شهراصلی در جهت رسیدن به اهداف برنامه

نتایج بدست آمده  های اجتماعی خواهد شد.یدارند که این درد زمینه بسیاری از ناهنجارآن را نوعی درد در اجتماع بیان می
در  این شهراز تحلیل داده های مربوط به توسعه اجتماعی در شهر هرات به خوبی گویای این واقعیت هست که شهروندان 

 . در واقع میانیگی باالی نتایج لدست آمده از کارداشته باشند می توانند نقشی فعال و قابل توجه آنپویایی و توسعه آتی 
میدانی شهر هرات گویایی این واقعیت می باشد که شهروندان برای مشارکت در امور شهری از عالقه مندی باالیی برخوردار 

این در حالی باشد. االرفتن توسعه اجتماعی میرابطه معناداری بین مشارکت مردمی و بمی باشند و نتایج تحقیق بیانگر 
باال به پایین، کمتر توجهی به این موضوع نمرده و روند توسعه شهر را با سیری  با رویکردی ازریزان شهری است که برنامه

اند. در کنار این مساله توجه به مساله امنیت و احساس حاصل از آن در شکل دهی به توسعه شهر می نزولی روبه رو نموده
شکل دهی به این مساله توجه به  تواند نقشی مهم و کلیدی داشته باشد. دراین بین یکی از مهمترین عوامل موثر در

مشارکت شهروندان در امور امنیتی و دخیل کردن آنها در این موارد می باشد. در واقع در جوامعی که به این مهم توجه 
نموده اند دامنه امنیت رشد قابل توجهی نموده و این مساله بر توسعه نیز تاثیر مثبتی داشته است. موید این مساله یافته 

رابطه معناداری بین نقش مشارکت مردمی و باالرفتن امنیت شهری در در حالی است که بر اساس نتایج تحقیق  های این
را باید در عدم توجه مسئولین به جایگاه مردم در امنیت آفرینی دانست. در واقع  علت اصلی این مساله  هرات وجود ندارد.

توانمندی  از شهریبرد که مسئولین امنیتی شهر در برقراری امنیت  از نتایج بدست آمده به خوبی می توان به این مهم پی
و قابلیت افراد جامعه بهره ای نمی برند. این در حالی است که نتایج تحقیق به خوبی تمایل باالی افراد جامعه جهت 

 دهد.مشارکت با مسئولین شهری را نشان می
، بیشتر ارکت و توسعه اجتماعی شهرر ارتباط با رابطه بین مشبر اساس نتایج حاصله، پاسخ های دریافتی د به طور کلی

این که  باشد در توسعه شهری هرات میبیانگر نقش مثبت مشارکت مردمی  پاسخ ها باالتر از حد میانگین بوده است که
ین ولی در مورد شاخص امنیت ا باشد.امر بیانگر همبستگی قوی بین این شاخص با شاخص توسعه اجتماعی شهر می
باشد یکی به شهروندان بر می گردد و موضوع در وضعیا نامطلوبی قرار دارد. در واقع د راین ارتباط دو نکته قابل توجه می

نوع نگاه آنها به مساله مشارکت برای باالبردن امنیت در فضاهای شهری که از این نظر داده های بدست آمده باالتر از 
شهروندان برای مشارکت در این زمینه می باشد و دیگری به مسئولین و نوع نگاه انها  میانگین بوده و بیانگر تمایل باالی

به شهروندان به عنوان افرادی که می توانند در ایجاد امنیت در فضای شهر موثر باشند که از این نظر داده های بدست 
ه مسئولین جایگاهی در امنیت آفرینی شهری امده از حد میانگین پایین تر بوده و نشان دهنده آن می باشد که مردم در نگا

ای اینکه جامعه ندارند در نتیجه برای باالبردن مشارکت آنها در این قبیل امور برنامه ریزی خاصی صورت نگرفته است. نهایتاً
می تواند به سمت توسعه و پیشرفت حرکت نماید که شهروندان خود را بخشی از این پروسه قلمداد نموده و از قابلیت های 

 آنها در عرصه های مختلف استفاده نماید و آنها را به عنوان بازوان اصلی برای حرکت جامعه بشمار آورد. 
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 قدردانی
ن متعددی در ایران و افعانستان می باشد و جا دارد از زحمات همه این پژوهش حاضر برآیند همکاری و تالش دوستا

عزیزان از جمله موسسه مطالعات استرتژیک افغانستان که در انجام این پژوهش چه از نظر مادی و چه معنوی همکاری و 
شه یار به خاطر کمکهای مساعدت الزم را داشتند و از واحد بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایی به خصوص سرکار خانم تی

بی دریغشان که ما را یاری رسان بودند تشکر نموده و به امید آنکه این پژوهش بتواند سهمی هر چند کوچک در ارتقای 
 دانش برنامه ریزی شهری هرات داشته باشد. 
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