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گذار بر مشاركت حداكثري مردم  يربررسي عوامل  و مولفه هاي تاث
  در تامين امنيت شهرها

  

  ۲نبي اهللا طاهري، ۱رستم صابري فر
  دانشگاه پيام نور، ريزي شهريبرنامهجغرافيا و  استاديار گروهرستم صابري فر،  - ۱

  انتظامي فرمانداري فردوس-كارشناس امنيتي    ۲
saberifar@yahoo.com  

  
  چكيده

امنيت تقريباً در تمامي . مقوله امنيت از جمله نيازهايي است كه در باالترين سطوح نيازهاي انساني قرار دارد
به طور . شرايط زندگي انسان تاثيرگذار بوده و بدون امنيت امكان زندگي و فعاليت از انسان سلب مي شود

ه همين دليل نقش مردم چندان جدي تلقي نمي سنتي تامين امنيت بر عهده نيروي انتظامي قرار دارد و ب
اما شرايط كنوني جامعه نشان مي دهد كه بدون حضور و مشاركت مردم، امنيت پايدار حاصل نخواهد . شود
براي بررسي اين مقوله، مطالعه كنوني به شيوه توصيفي و تحليلي قصد دارد مولفه هاي موثر در مشاركت . شد

نفر از ساكنين شهر  ۲۲۶با توجه به جمعيت،  ،به اين منظور. بررسي قرار دهد مردم در تامين امنيت را مورد
اين افراد از نظر نگرش و آگاهي با توجه به سن، جنس، ميزان تحصيالت و . فردوس مورد پرسش قرار گرفته اند

ورد تجزيه و داده هاي گردآوري شده با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي م. مورد بررسي قرار گرفتند... 
نتايج حاصل از اين بررسي نشان مي دهد كه آگاهي افراد از مزايا و منافع مشاركت در روند . تحليل قرار گرفتند

تامين امنيت به عوامل و زمينه هاي مختلفي به خصوص سن و ميزان تحصيالت وابسته بوده و زماني كه آگاهي 
با اين وجود تغيير . كرد را تحت الشعاع قرار مي دهدافزايش پيدا مي كند، عوامل ديگر يعني نگرش و عمل

به همين دليل، چنانچه نگرش هاي منفي . نگرش نقش اساسي تري بر حضور و مشاركت در تامين امنيت دارد
با استفاده از ابزارها و راهكارهاي مناسب، تحول پيدا نمايد، ميزان مشاركت در اين فعاليت ها افزايش پيدا 

تنها هزينه هاي انتطامي به حداقل ممكن كاهش پيدا مي كند، بلكه امنيت پايدار در باالترين خواهد كرد و نه 
   .قابل تامين بوده و احساس امنيت در بين مردم افزون تر خواهد شدسطح 

 
   .امنيت، مشاركت مردم، آگاهي، نگرش، عملكرد، شهر فردوس  :واژه هاي كليدي

  
  مقدمه 

برخوردار است كه تقريباً تمام فعاليتهاي انسان را تحت الشعاع قرار داده و  يمسئله امنيت از چنان جايگاه
 يزشانگ يمازلو در تئورو  غير ممكن به نظر مي رسد ، انتظار فعاليت سازنده و مفيد از انسانوجود امنيتبدون 

را ذكر كرده  »يتنو ام يمنيا« يازبالفاصله ن يرهو غ يتشنگ ي،مانند گرسنگ يزيولوژيكف يازهايخود، پس از ن

                                            
  پيام نور دانشگاه ،جغرافيا و برنامه ريزي شهري استاديار گروه - ۱
   Email:nabitaheri@yahoo.com وشماره تماس  ،انتظامي فرمانداري فردوس-كارشناس امنيتي  - ۲
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ز طريق مسئوليت امعموالً تامين امنيت بر عهده دولت قرار گرفته و اين . ).۱۳۶۸، جعفري لنگرودي(است
اما واقعيت هاي موجود جامعه نشانگر آن است كه بدون . صورت اجرا پيدا مي كندنهادهاي انتظامي و امنيتي 

در تضاد با هدف اوليه و اصلي در مواردي بلكه  نيست مشاركت مردم اين هدف نه تنها قابل حصولحضور و 
نه تنها در مشاركت مردم در اين زمينه را به طوري كه هم اكنون اغلب كشورهاي جهان حضور و . قرار مي گيرد

  .)۱۳۹۱صابري فر و همكاران، (جامه عمل پوشانده اندشعار بلكه در عمل نيز 
حضور همه جانبه مردم در تمام صحنه ها تاكيد بر مشاركت و كه قوانين مدون و موضوعه  يرانا در
كسب نموده جايگاه و اهميت ويژه اي ، مشاركت حداكثري مردم در تامين امنيت )۱۲۹: ۱۳۸۱، يحسين(دارد
ضرورت پيدا كرده و مشخص ساختن تحقيق و بررسي راهكارهاي الزم در اين ارتباط  يل،دل ينبه هم. است

   .سرعت آن را كاهش مي دهد، بسيار حياتي قلمداد مي شودو يا مانع شده عواملي كه اين حضور را 
گروهي از مردم گرفته را از مشاركت و حضور اجتماعي  يمختلف يلدالواقعيت هاي موجود نشانگر آن است كه 

راستا و به  يندر هم. حضور پيدا نمايندصحنه يا نمي توانند و يا نمي خواهند كه در اين اين گروه هم اكنون و 
با مشكالتي مواجه تامين كننده امنيت هم مردم و هم بخش  مردم به اين فرصت ضروري يعدم دسترس يلدل

مشاركت فعالي در تامين مردم چرا مي باشد آن است كه  حرطسواالت اساسي كه در اين زمينه خاص م. هستند
الزم را براي  يها يتظرفچرا  به مفهوم عامبه معناي خاص و دولت در واقع نيروي انتظامي ؟ امنيت ندارند

از شيوه هاي حضور در اين صحنه اساسي نداشته و  يهنوز اطالع كافمردم ؟ چرا حضور مردم فراهم نساخته اند
را  يقتحق ينا يو اجرا يدست، طراح يناز ا يو سواالت ينها؟ ايا راهكارهاي مناسب آن را به دست نياورده اند

قابل اين موضوع  يها يژگيتمام ابعاد و و يفرصت محدود بررس ينااز آنجا كه در . ستنموده ا يساز ينهزم
 ينكه ا يو عواملعدم حضور مردم در تامين امنيت  حضور و يابه مبحث  يشترب يدگرد ينبوده است، سع يبررس

حضور باعث  ييها ينهاست كه چه زم ينبر ا ياصل يدتاك ينبنابرا. دهد، توجه شود يقرار م يرمهم را تحت تاث
به كمترين ميزان تقليل داده و و هزينه هاي تامين امنيت در بخش دولتي را  كثر مردم در اين زمينه شدهحدا

چه عوامل و  كهمشخص گردد  يدمنظور ابتدا با ين؟ به ااحساس امنيت در بين مردم را افزايش خواهد داد
اين مشاركت را استمرار صحنه حضور در اين در صورت و مردم در اين روند شده باعث عدم حضور  ييمولفه ها
  .سازد يممكن م

  
   مباني نظري

از اهميت و جايگاه ويژه اي  نگرش، توجه به عامل تامين امنيت شهرهابراي حضور و مشاركت مردم در امر 
و انجام رفتاري با عنوان تامين امنيت تلقي مي مولفه در مشاركت  ينتر ياصلاين عامل چرا كه  برخوردار است

چرا . يستن يبعد يكرابطه  يك يشهنگرش و رفتار هم ينرابطه بعات انجام شده نشان مي دهد كه مطال. شود
 يكشخص نسبت به  يرفتار يالتاحساسات و تما يد،ساخت عقا يچيده،پ يستمس يككه نگرش به عنوان 

گرش با رفتار را كه ارتباط ن ياتياز نظر يكي. است يبعد ندچ ينموده و در واقع مقوله ا يساز ينهموضوع را زم
سه عامل  يرتحت تاث يقصد رفتار يه،نظر ينبر اساس ا. شده است يزيرفتار برنامه ر يهدهد، نظر يم يحتوض

 يمي،به كر يداطالع نگاه كن يبرا(باشد يدرك شده م يو كنترل رفتار يذهن ينگرش نسبت به رفتار، هنجارها
۱۳۷۹.(  

مشاركت خود در عي در نزد مردم برخوردار است، اما آنها زماني يرفاز جايگاه با وجود آن كه مقوله تامين امنيت 
امتيازات مثبت غلبه بيانگر آنها مثبت  يا يمنف يابيارزشد كرد كه ناثر بخش و مفيد قلمداد خواهاين روند را 
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اين  هدفرد بررسي كننمفيد بودن و اثر بخش بودن اين رفتار را تاييد كند، هنگامي كه اين ارزشيابي . آن باشد
عدم انجام  يادر هر حال، انجام . قلمداد نموده، دست به اقدام مي زندو داراي پيامد مثبت فعاليت را اثر بخش 

در رابطه با  يننگرش ها و هم چن يلاعتقادات در تشك يبترت ينرفتار، معطوف به قضاوت شخص است و به ا
بر اساس جهان بيني موجود  خود اعتقادات نيز. )Aronson et al., 1999(رفتار موثر هستند يجنتا يابيو ارز يجنتا
  . كنش هاي فعلي فرد مي باشدشكل گرفته و هدايتگر  همچنين تجربيات گذشتهو 
  

و حركت كرده و سبب  يزهانگ يجادادراك شخص امشخص مي سازد كه  ينوآور يرشو پذ يمدل اعتقاد اقتصاد
در امر تامين امنيت براين براي آن كه افراد ترغيب شوند كه بنا. )۱۳۸۱صابري فر، (شود يرفتار در او م يجادا

ابتدا بايد در او اين نگرش به صورت ذاتي بر عهده نهاد خاصي قرار دارد مشاركت كنند، كه مقوله اي است كه 
باعث مي حاصل آيد كه مشاركت و حضور او در اين روند اثر بخش و مفيد بدون و  عدم حضور مشاركتي را 

دراز مدت  ياقتصاد يو گذشته، فرد قادر به شرح رفتارها ياتتجرب يزش،با تمركز بر انگ يگر،عبارت دبه  . شود
ها و  ينهآنست كه گز يعقالن ياراخت يكو   يعقالن يمتصم يكدر واقع، . )Diana, 1999(و كوتاه مدت است

) قرار دارد يرندهگ يمتصم يارشود به طور كامل در اخت يكه فرض م(منابع  يربه زمان و سا هها با توج يامدپ
 يردر رفتار فرد، تاث يمثبت و منف يمدل، واكنش فرد به ارزش ها ينبر اساس ا )Faludi, 1973(شود يبررس
 يمنف يارزش گذار يجهكمتر بوده و در نت يتمشكل باشد، احتمال موفق يبه هدف يابياگر دست. دارد يجد

 يكرده و ارزش گذار يداپ يشافزا يتاده باشد، احتمال موفقهدف س يكبه  يابيخواهد بود، بر عكس اگر دست
شوند كه در  يم يدهنام يمنف يابيكه در راه هدف وجود دارد، ارزش يموانع يامشكالت . دارد يمثبت را در پ
كمبود دانش . عوامل را تا حد امكان كاهش داده و حذف نمود ينا يدرفتار با يكبه  يقتشو يبرا يزيبرنامه ر
  ).Krosinck & Fabinar, 1996(شود سوبمح يمنف يابيتواند از موارد ارزش يم يزرفتار ن يك ينهزمفرد در 

شده است موارد مختلف موثر بر رفتار  يمطالعه سع ينرفتار، در ا ينيب يشپ يبه هر حال، با توجه به مدل ها
 يبعد يها يزيجهت برنامه ر يرگذارعوامل تاث ينشده و مهمتر يبررس حضور مردم در روند تامين امنيت عدم 
و عوامل موثر در آن مانند حضور و يا عدم حضور مردم در مقوله تامين امنيت نگرش نسبت . شوند ييشناسا

كنترل  ،حضور ينافراد در مورد ا يرو نظر سا يذهن يهنجارها ،اين رونداز  يمثبت و منف يابياعتقادات و ارزش
ه به عنوان ينزم ينداند و دانش افراد در ا يموفق ممشاركت را در  كه فرد چقدر خود يندرك شده و ا يرفتار

 ياز جمله عوامل ،مشاركتيبر رفتار  ياقتصاد يمثبت و منف يارزش گذار يزو ن يعوامل موثر در قصد رفتار
  .قرار گرفته اند يابيمورد ارزمردم حضور و يا عدم حضور رفتار  يهتوج يبرا يق،تحق ينهستند كه در ا

  
  يقحقت روش
 يقتحق ينشركت كنندگان در ا. است يبوده و از نظر هدف كاربرد يليو تحل يفيمطالعه از نظر روش توص اين
ساده  يپژوهش از نوع تصادف ينمورد نظر ا يرينمونه گ. بوده اندجنوبي استان خراسان شهر فردوس  ينساكن

 ينهزم يرهايمتغ يو شغل اصل يشتمع يتت، وضعيالتاهل، تحص يتوضع ،تولدسن، جنس، محل . بوده است
 يتو وضع يالتسن، تحص يرهاياطالعات، متغ يپس از جمع آور. قرار گرفتند يبودند كه مورد بررس يا
همين شهر، روستاهاي شهرستان و  خارج از به صورت  تولدمحل . شدند يگروه بند يو شغل اصل يشتمع

  .ثبت شدند شهرستان
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 يفيك يرهايمتغ. مورد استفاده قرار گرفت SPSS و به خصوص يآمار ينرم افزارها يزاطالعات ن يلتحل براي
از  يكم يرهايمتغ يسهمقا يبرا ينهم چن. تجزيه و تحليل شدنداسكوائر  يبا آزمون كا يشناخت يتجمع

 ۰۵/۰خطا كمتر  الاحتم ي،آمار يآزمون ها يدر تمام. شد يبهره بردار ANOVA و t يپارامتر يآزمون ها
(p<.05)گرفته شد در نظر.  

  
  ي پژوهشها يافته
امور اجتماعي انتخاب شدند كه در  يافراد عمدتاً از كسان ينا. است يدهنفر به انجام رس ۲۲۶ يمطالعه بر رو اين

مختلف  يلداشته و به دالمشاركت افراد سابقه  يندرصد از ا ۵۲/۱۵به  يبقر. نداشته اند يحضور فعالو عمراني 
 يامدهايدرصد آنها با اهداف، عملكرد و پ ۲۷/۶۷به  يبقر ود،وج ينبا ا. نداشتند اين مشاركت اظهار رضايتاز 

كمتر (از آنها يوجود، گروه ينبا ا. داشتند ييآشنامشاركت در امور اجتماعي به طور كل و مقوله تامين امنيت 
 يكنزد. به كرده اندزيانبخش را شنيده و يا تجرتجربه هايي از مشاركت هاي اعالم داشته اند كه ) درصد۳۱/۹از
ضرورت حضور وظيفه تامين امنيت را اختصاصاً بر عهده نيروي انتظامي و دولت دانسته اما درصد آنها  ۱/۳۲به 

  .انجام اقدامات زمينه ساز براي حضور مردم را خواستار شدنددرصد  ۴۵/۷۲مهم قلمداد كرده و مردم را 
 يرگذاربه عنوان عوامل تاثمشاركت و مراحل  يطبه شرا نسبت يدهد كه آگاه يانجام شده نشان م يها بررسي

مشاركت در دارند كه  يدهعقمردم درصد  ۷۲به  يبقر. بوده است يفضع ياردر كنترل رفتار درك شده، بس
در انطباق با مدل  يطشرا ينا. متعددي را بر دوش آنها تحميل نمايدهزينه هاي تواند  يم تامين امنيت
دانش . باشدحضور در تامين امنيت كننده رفتار عدم  يهتواند توج يم ينوآور رشيو پذ ياعتقادات اقتصاد

اغلب شركت . نبوده است ياد، زاز طرف اين نهادها به مردم يياعطا يكمك ها ينهدر زم يانپاسخگو
اجتماعي و خانوادگي مشكالت  در مواردي اين نوع مشاركت اعالم نموده اند ) درصد ۸/۸۲به  يبقر(كنندگان

قابليت هايي كه نهادهاي تامين  امكانات و  ينهدر زم يآگاه ينتر يفدر مجموع ضع. اي آنها در پي داردبر
توان اعالم نمود كه عدم اطالع كامل  يماين ترتيب به . مشاركت كنندگان قرار دهدامنيت مي تواند در اختيار 

  ).۱جدول شماره (ور موثر قلمداد شودحضعدم در تواند  يم ،مشاركت ينا ياصل يها يتها و قابل يلاز پتانس
 آثار و پيامدهاي مشاركت مردم در روند تامين امنيتنمونه مورد بررسي از  يآگاه يت، وضع۱جدول شماره   

  بي اطالع  نسبتاً آگاه  كامالً آگاه  ميزان آگاهي در ارتباط با
  ۷/۴۹  ۷/۳۷  ۵/۱۴  نحوه حضور و مشاركت

  ۷/۶۵  ۹/۲۵  ۴/۱۰  حضورمراحل و زمان 
  ۵/۳۲  ۳/۳۹  ۲/۲۸  هاي حضورمكان و موقعيت 
  ۶/۳۲  ۱/۴۳  ۳/۲۴  هاي مشاركتعملكرد و اهداف
  ۲/۷۰  ۳/۱۹  ۵/۱۴  پيامدهاي منفي 
  ۲/۱۳  ۵/۱۳  ۳/۷۳  استثنائات

 
 
 يشتتاهل و مع يتوضع ي،سن يو گروه ها يكل يآگاه يزانم ينب ياساس اطالعات به دست آمده همبستگ بر

 يزانو شغل با م يالتتحص ي،محل زندگ يباشد، ول يدار نم يمعن يق،تحق ينا مورد توجه يناندر سطح اطم
به دست آمده  يجاساس نتا رب. دار است ي، معن(P<0.05)ينانافراد مرتبط بوده است و در سطح اطم يكل يآگاه
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در  يآگاه ييرموجب تغ يو نه عوامل فرد) يشغل يا يمحل(خاص يحضور افراد در اجتماع ها يالت،از تحص يرغ
  . )۲جدول شماره (شود يم مشاركت در تامين امنيترابطه با 
چنين تجربه اي را به كه هرگز  يو كسانتجربه مشاركت كه  يافراد ينب يكل ياز نظر آگاه يدار يمعن تفاوت

دانش آنها ارتباط  يزانبا ممشاركت به  يلتما يزانم ينعالوه بر آن ب. ، مشاهده نشددست نياورده بودند
 يمنف يامدهايو پنيروهاي انتظامي  يها يو توانمند يتضرورت شناخت نسبت به قابل. وجود داشت ييممستق

 يندر ا يحو صح يرا به كسب اطالعات واقعمطلع  يرحادث خواهد شد، افراد غمردم عادي  يكه احتماالً برا
كه از  يبا شناخت افراد يول (P<0.05)رابطه داشت مشاركتبه  يلبا تما يكل يآگاه. نكرده بود يبارتباط ترغ

رابطه ي كه تجربه هاي نامناسبي داشتند شناخت افراد يارا مرتفع نموده و  خودمشكالت  يقطر ينا
  .)۳جدول شماره (نداشت

  
  

  .۳يانروستائ يآگاه يزانمختلف و م يرهايمتغ يزانم ين، رابطه ب۲جدول شماره                   
  نتيجه آزمون  حداقل آگاهي   حداكثر آگاهي  متغير

  ۰۰۲/۰  )۸/۲۹(روستا  )۳/۶۷(شهر  محل توليد
  ۳۸۵/۰  )۱/۳۷(مرد  )۷/۴۵(زن  جنسيوضعيت 

  ۳۹۳/۰  )۳/۳۶(متاهل  )۹/۴۴(متاهل  وضعيت تاهل
  ۰۰۰/۰  )۸/۳۷(با سواد  )۲/۷۵(بي سواد  تحصيالت
  ۰۱۷/۰  )۵/۳۲(نسبتاً خوب  )۵/۶۵(ضعيف  معيشت
  ۰۰۰/۰  )۴/۴۸(غير كارمند  )۴/۶۳(كارمند  شغل

عوامل  ينهاز آن است كه نگرش در زم يحاك يجنتا. نگرش در غالب موارد نامناسب بود ي،بر خالف آگاه
جدول (باشد يكننده مناسب م يبعوامل ترغ ينهدر زم يعوامل نامناسب ول يهنسبت به بقمشاركت بازدارنده 
  ).۴شماره 
 ۴/۳۶به  يبدر قر مشاركت در تامين امنيت به يلافراد در رابطه با تما يرسا يدگاهو د يدهنسبت به عق حساسيت
 ،مشاركتبر عدم  ياز شبكه اجتماع يردرصد آنها با تاث ۱/۵۶است كه  يدر حال ينا. شود يممردم درصد 

  .مخالف بودند
  ۴يآگاه يزانگذشته و م يتجربه ها ين، رابطه ب۳جدول شماره                                   

  نتيجه آزمون  )درصد(اهي مناسبآگ  )درصد(آگاهي ضعيف  شرح
  ۰۰۱/۰  ۹/۳۳  ۱۶/۴۶  ندنضرورت امنيت مشاركتي را مي دا

  ۷/۱۳  ۷/۶۹  دنتجربه حضور ندار
  ۰۰۱/۰  ۸/۱۹  ۱۶/۶۱  مشاركت كنندگان را مي شناسند
  ۱۴/۱۰  ۹۳/۷۷  مشاركت كنده اي را نمي شناسند

                                            
به اين معنـا كـه   . درصد باشد ۱۰۰تواند درصدهاي اعالم شده در اين جدول به صورت مستقل بيان شده است و جمع دو ستون نمي ۳

  .كندتعيين مي... مستقر در دو منطقه، وضعيت و  هايهر ستون ميزان آگاهي را در بين نمونه
 .مي باشد )Missing data(هاي جا ماندهمربوط به دادهدرصد  ۱۰۰تا دوستون جمع اختالف  ۴
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  ۰۵۷/۰  ۲۹/۲۰  ۲۷/۶۱  را مي شناسندالزامات 
  ۲۱/۱۵  ۴۱/۶۸  ندارند الزاماتاطالعي از 
  ۰۱۵/۰  ۱۵/۱۶  ۵۸/۶۴  تمايل دارند
  ۵۹/۱۱  ۴۵/۷۵  تمايل ندارند

  ۶۵۸/۰  ۱/۱۴  ۷۶/۶۹  پيامدهاي منفي را مي شناسند
  ۱/۱۷  ۱۴/۶۶  پيامدهاي منفي را نمي شناسند

در شهر و تامين ايمني مشاركت در اقدامات امنيتي شود افراد تصور كنند امكان  يكه باعث م يموارد ينمهمتر
انجام وظايف  ناتواني دراحتمال قابليت ها و توانمندي هاي اوليه است؛ عالوه بر آن ، عدم اطالع از را ندارند
اي مادي، از دست دادن زمان زياد براي حضور در جلسات و يا عمليات مختلف، هتقبل بخشي از هزينه محوله، 

با  يمحل زندگ يربه غمشاركت  افراد در مورد موانع يدعقا). ۵جدول شماره (بوده است... مخالفت خانواده و 
  .نداشت يدار يارتباط معن يا ينهزم يرهاياز متغ يك يچه

  ييروستا يها ينسبت به تعاون يان، نگرش روستائ۴جدول شماره                               
  )درصد(نگرش مناسب  )درصد(نگرش خنثي  )درصد(نگرش نامناسب  عوامل
  ۵/۴۳  ۵/۳۸  ۰/۱۸  ليس محلهوجود پضرورت 
  ۵/۳۴  ۸/۳۹  ۷/۲۵  تامين امنيت محلهنحوه 

  ۳/۶۷  ۴/۱۷  ۳/۱۵  امنيت در شرايط خاص
  ۵/۱۴  ۲/۳۵  ۳/۵۰  اتكا به توان نيروهاي خاص

  ۹/۷۶  ۱/۱۵  ۰/۸  مشاركتپيامدهاي منفي 
  ۵/۷۹  ۹/۱۲  ۶/۷  هاي مشاركت ترغيب كننده

موارد  يشتريننموده و ب يگذاررفتار مثبت ارزش يكه عنوان را بنمونه مورد بررسي مشاركت در تامين امنيت 
 يرهاياز متغ يك يچبا هتوليد كه بازهم جز با محل حضور نامناسب افراد بود مربوط به احتمال  ي،منف يابيارزش
 يو حت مشاركت در تامين امنيتدر ارتباط با ميزان آگاهي افراد ). ۶جدول شماره (نداشت يارتباط ينهزم

، )P=0.03(مثبت با جنس يارزش گذار. نداشت يرتاث ي،منف يگذاربر اصالح ارزش يزنهاي حضور قبلي تجربه 
 ،توليدمحل  ينب يارتباط يارتباط داشت، ول) P=0.002(يو شغل اصل) P=0.03(يالت، تحص) P=0.003(تاهل 

 متفاوت موثر هاينگرش يجادشركت كنندگان در ا يدانش كل. مشاهده نشد يشتسن و مع
  ).۷جدول شماره )(P=0.001(بود
  .شركت كنندگان ياندرك شده در م يحاصل از عبارات مربوط به كنترل رفتار يج، نتا۵شماره   جدول    

  )درصد(مخالف  )درصد(بي نظر  )درصد(موافق  عامل كنترل رفتار
  ۵/۸۴  ۶/۷  ۹/۷  )توان جسماني(مشاركت مخصوص جوانان است 

  ۶/۲۰  ۷/۱۳  ۷/۶۵  نندنمي توانند مشاركت كمستاجرين 
  ۷/۲۴  ۸/۱۴  ۶/۵۹  حق مشاركت دارندثروتمندان 

  ۳/۲۲  ۳/۱۹  ۴/۵۸  مشاركت مي كنندافراد با سواد باال 
  ۵/۳۴  ۳/۱۵  ۳/۴۹  ندكننمي مشاركت مهاجرين 
  ۰/۵۹  ۷/۱۲  ۳/۲۸  )حضور نامناسب(مشاركت نمي كنندبي تجربه ها 
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  ۳/۴۸  ۸/۱۵  ۹/۳۵  مشاركت مي شودمانع هزينه كرد سرمايه مادي 
  ۵/۳۶  ۷/۱۳  ۸/۴۹  از مشاركت سوء استفاده مي كنندمسئوالن 

  ۱/۵۱  ۸/۱۳  ۱/۳۵  زمان زيادي براي مشاركت صرف مي شود
  ۹/۳۷  ۲/۱۱  ۹/۵۰  دخالت در امور نظامي استمشاركت مردم عادي 

  
  

مي در تامين الزم هنوز در مورد مشاركت مرد يآگاهاصوالً بر اساس نتايج به دست آمده، مشخص گرديد كه 
اين . حركتي منسجم و هماهنگ براي ارائه اين آگاهي ها صورت نپذيرفته استامنيت چندان نبوده و در واقع 

ي كه در اين زمينه آگاهي و شناخت افراد ينو هم چن يقبلتجارب با  يآگاه يزانارتباط م در حالي است كه
ضعف در واقع، . وهاي غير مسئول را نشان مي دهدكسب آگاهي به نيرشناخت داشته اند، اتكا اصلي مردم براي 

 يمكه بخواه يدر صورت ين،بنابرا. شوديهمچنان مشاهده ممشاركت  ينهمناسب در زم يرسانآموزش و اطالع
ضعف  ينا يساز طرفنسبت به بر  يدبا ،را افزايش دهيمميزان مشاركت و حضور مردم در عرصه هاي امنيتي 

و مشاركت مردم كه هم اكنون در ارتباط با  ييهااز ضعف ياريبس يآگاه يشبا افزا چرا كه. ييمبزرگ اقدام نما
الزم  يهااست كه اساساً آموزش يدر حال ينا. مناسب آنها وجود دارد، حل خواهد شد يياز كارآ يمشكالت ناش
اصالً وجود  ياندك و در موارد ياربسحضور مناسب و سازنده و ميزان اثر بخشي اين مشاركت، در ارتباط با 

اين مشكالت باعث شده است كه اكثريت قريب به اتفاق افراد اعتقاد داشته باشند كه  ).۶جدول شماره (ندارد
مي تواند مشكالت و  يرا تامين كرده و حتي در مواردنمي تواند اهداف و مقاصد مورد نظر  اين مشاركت

  ).۷جدول شماره (تنگناهاي جديدي را به وجود آورد
  مشاركت كنندگان ياننگرش در م يابيارز يج،  نتا۶جدول شماره                              

نـــــــــوع   تاثير مشاركت 
  ارزشيابي

  )درصد(مخالف  )درصد(بي نظر  )درصد(موافق

  ۳/۶۶  ۳/۲۰  ۴/۱۳  منفي  ضرر مادي به همراه دارد
  ۷/۷۰  ۷/۱۱  ۶/۱۷  منفي  مشكالت خانوادگي به همراه دارد

  ۵/۸۲  ۷/۸  ۸/۸  منفي  دارددر پي تهمت جاسوسي 
  ۶۱  ۵/۲۱  ۵/۱۷  منفي  نگراني و افسردگي را افزايش مي دهد

  ۶/۶  ۷/۷  ۷/۸۵  مثبت  نشانگر مسئوليت پذيري است
  ۹/۹  ۳/۹  ۸/۸۰  مثبت  اعتبار سياسي به همراه دارد

  ۷/۱۴  ۷/۹  ۶/۷۵  مثبت  آگاهي سياسي را افزايش مي دهد
  ۶/۱۷  ۹/۵  ۵/۷۶  مثبت  كمك به همنوعان است

  ۰/۱۸  ۷/۲۵  ۳/۵۶  مثبت  ر زمره تكاليف ديني استد
  ۸/۲  ۷/۱۳  ۵/۸۳  مثبت  رانت خواري را كاهش مي دهد
  ۴/۹  ۳/۲۷  ۳/۶۳  مثبت  نوعي مهارت آموزي است

 ي،اعتقاد اقتصاد يهاساس نظرهمانطور كه بيان شد، افراد در كنش هاي مختلف تصميم گيري هاي خود را بر 
. ين كنش ضرر و زيان آنها را در پي دارد، از انجام آن خودداري مي كنندتنظيم كرده و زماني كه بدانند ا
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معموالً در زماني كه آگاهي و اطالعات مردم نسبت به فعاليت هاي اجتماعي ومشاركت اندك باشد، با توجه به 
حضور ز روحيه محافظه كاري ضرر و زيان فعاليتها معموالً به سمت صعودي برآورد شده و به همين دليل مردم ا

رسد شركت يبه نظر م ي،گذارارزش يجبا توجه به نتا يگر،د ياز سو. در صحنه عمل خودداري مي كنند
ندارند و لذا  يكاف يناناطممشاركت در فعاليت هاي تامين امنيت  يخود برا يياز توانا يقتحق ينكنندگان در ا

 يتافراد فراهم شده و احتمال موفق يارآمدخودك يتتقو يالزم برا يطشرا يستياعتماد به نفس، با يجادا يبرا
اعمال فعاليت هاي گونه  ينكه بر ا ييهاو نظارت يدولت هايدر كنار اين اقدامات، توجه به كنترل. يابد يشافزا
  .بودخواهد يسرالزم، م يهاآموزش يهبا ارا گردد،يم
  

  شركت كنندگان ينر بد ي، ارتباط نگرش و آگاه۷جدول شماره                             
  (%)كل  (%)خوب  (%)متوسط  (%)ضعيف  نگرش/ آگاهي
  ۱۰۰  ۷/۱۱  ۷/۱۲  ۶/۷۵  نامناسب
  ۱۰۰  ۳/۱۷  ۳/۱۹  ۴/۶۳  خنثي
  ۱۰۰  ۶/۱۸  ۳/۲۱  ۱/۶۰  مناسب
  ۱۰۰  ۴/۱۶  ۲/۱۷  ۴/۶۶  كل
نيروهاي امنيتي و به دست آمده، نگرش شركت كنندگان در غالب موارد مربوط به عملكرد  يجبر اساس نتا
 يانكه پاسخگو از آنجايي. استمناسب بوده شود،يافراد م ينا يكه مانع مشاركت مال يبه جز مواردانتظامي 
 يبا تضادهامشاركت  يافراد برا رسديبه نظر م اند،نداشتهزمينه  يندر ا اند كه حضور فعاليبوده ياكثراً افراد
عمل  يكو تعاون  يته باشد كه همكارداش يدهدر واقع، شخص ممكن است عق. رو به رو هستند ينگرش
 يدر سمت خوددار گيريمثبت به ذهن برسد، جهت يجاز نتا يشترب يمنف يجنتا يمثبت است، اما وقت ياجتماع
 يفاا ايكننده ييننقش تع مشاركتينگرش مناسب در انجام رفتار  خواهد بود و در نتيجه،مشاركت فعال از 
 هاييزشانگ ي،تعاونمشاركتي  هاييتدر فعال يدارد مانع اصل يدهكه عق يفمعرو يهنظر يب،ترت ينبه ا. كندينم
به  گيرد،يصورت م ديدجگروه هاي  يكه برا يغاتياساس، تبل ينبر ا. گيرديقرار م ييدمورد تا باشد،يم يمنف
  .جاذب مي شود هاييزهماننده انگ(كننده يبمثبت و عوامل ترغ هاينگرش يتتقو يجا
بر  يممستف يرغ يربا تاث يزنگروه هاي محلي ادعا نمود كه خانواده و به خصوص  توانيتايج، ماساس اين ن بر
 ،مشاركت هاگونه  ينو نقش ا يگاهجا ينهدر زم يفدانش ضع. نقش دارندمشاركت به  يمعوامل، در تصم يرسا

 يب،ترت به اين. استدادهرا كاهش  يرفتار فرد ي،اثر جمع يتيقرار داده و بعد تقو يرعموم افراد را تحت تاث
 ي،قصد فرد يتو هم با تقو ياثر جمع يتو تقو يبر شبكه اجتماع يركل جامعه هم با تاث هاييآگاه يشافزا

  .آن خواهد شد يو اختصاص يژهو ياياز مزا منديو بهرهمشاركتي رفتار  يموجب ارتقا
كه  شوديم يتلق يدجد يدها يك يرشهمچون پذ يجمع يرفتارها يرشتوجه نمود كه پذ يدهر حال، با به
عوامل در جوامع  ينا. نقش خواهد بود يدر آن ذ ياست و عوامل متعدد يچيدهپ يمياتخاذ تصم يازمندن

حضور طور كل و  به مشاركتيبه رفتار  يشگرا يبر رو يممستق يرو غ يممختلف متفاوت بوده و به صورت مستق
 اين عرصه ها يبه سومردم  يجذب حداكثر. خواهد بود اريرگذبه طور خاص، تاثفعال در عرصه هاي امنيتي 

مثبت  يتعادل به سمت فراهم آوردن الگوها ييرفع موانع و جابجا گذار،يرعوامل تاث ينا ييوابسته به شناسا
گذار توجه نموده،  يرتاث يرهايبه تمام متغ يدبانظامي و انتظامي امور  يانمتول ،اساس ينبر ا. باشديم يرفتار
 ييمشابه، شناسا يقاتتحق. يندو عمل نما ريزيو بر اساس آن اقدام به برنامه ييرا شناسا يازهات و نمشكال
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اطالعات  بادلمختلف در جامعه و ت هايارتباط با گروه يجادا يلسازند و هم به دل يرا ممكن م گذاريرعوامل تاث
  .موثر باشندگروه جديد و بيشتر ار در جذب گذ يرتاث يبه عنوان عامل توانندي، ميمشاركت يرفتارها ينهدر زم

  
   و پيشنهادات گيرينتيجه
 يآنان دارد، ول يبه آگاه ياديارتباط زو انتظامي مشاركت در امور امنيتي كه نگرش افراد در مورد  يبا وجود

 گيرييمبر تصم يتدر آن نفش دارند كه در نها يزن يگرينتايج اين تحقيق بيانگر آن است كه عوامل موثر د
افراد، با  هاييژگينو، عالوه بر و هاييدها يرشبه عبارت ديگر، پذ. گذارنديم يرتاثحضور در اين عرصه ها جهت 
مرتبط است كه اين نتايج با يافته هاي ساير  يزن يگرو موارد د يفرهنگ ي،اجتماع اقتصادي، يخارج هايسازه

يافته هاي اين پژوهش با نتايج ساير بررسي ها كه ). Karami, 1986(محققان در همين زمينه هماهنگي دارد
 يدجد يتكنولوژ يا وشر يك يرشپذ يفرصت برابر برا ي،نظام اجتماع يكاز موارد در  يارياعالم داشتند در بس

همانطور كه اعالم شده است، روان . ، هماهنگ بوده است)۱۳۸۹ يصاري،ق(آن نظام وجود ندارد ياعضا يبرا
 ينهاد هاييمربوط به نابرابر يلآن مسا يلهكه به وس يردمد نظر قرار گ يعنوان سازوكار به يدنبا يفرد يشناس

اين يافته در بررسي برادي نيز مورد تاكيد قرار گرفته  هسپرده شود ك يبه فراموش يكسان، يو عدم دسترس
شاركت در مو به خصوص  يدجد هاييدها يرشمشخص گرديد كه در پذ رسيدر اين بر ).Brady, 1989(است

بوده و اصالح  يتاهم يشترينب ينگرش مناسب و نامناسب دارا ينتوازن ب ييرتغ يدرك چگونگ ،تامين امنيت
از  گذاريرعوامل تاث يرمختلف و با توجه به سا هايينهدر زم يباال بردن سطح آگاه يقنامناسب از طر هاينگرش

 يم...) شغل و  ،تولدمحل (ياجتماع يا) يالتتحص يزانم -يشتمع يتوضع -يگروه سن(يفرد هايجمله گروه
  .باشداين عرصه به  يوستنبه پ يلافراد متما يشافزا يبرا يراهكار مناسب تواند

  
  منابع و مآخذ

  .حقوق، گنج دانش ينولوژي، ترم)۱۳۶۸(محمد جعفر  ي،لنگرود يجعفر
  .، همدان، گذري كوتاه بر مديريت مشاركتي، انتشارات نور علم)۱۳۸۱(حسيني، آقا سيد
، مطالعات اجتماعي و اقتصادي طرح حريم و بستر رودخانه كالت نادر، شركت )۱۳۸۱(صابري فر، رستم

  .مهندسين مشاور سازاب شرق، مشهد
، توسعه محلي پايدار و جلب مشاركت )۱۳۹۱(صابري فر، رستم، فال سليمان، محمود، قيصاري، صديقه

لي ترسيب كربن، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال دهم، شماره حداكثري مردم بر اساس تجارب پروژه بين المل
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