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نقش امنیت اجتماعی در ارتقاء مؤلفه سرمایههای اجتماعی با توجه به
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چکـیده
یکی از مهمترین عوامل مؤثر در موفقیت عملکرد مدیریت شهری ،سرمایه اجتماعی شهروندان هست که نقشی بسیار
مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمانها و جوامع ایفا میکند و شبکههای روابط جمعی و گروهی ،انسجام بخش
میان انسانها ،سازمانها و انسانها و سازمانها با سازمانها هست .بدون سرمایه اجتماعی ،پیمودن راههای توسعه و
تکامل فرهنگی و اقتصادی ،ناهموار و دشوار خواهد بود .احساس امنیت ،پدیدهای روانشناختی است که ابعاد گوناگون
دارد .این احساس از تجربههای عینی و اکتسابی افراد از شرایط و اوضاع پیرامون ناشی میشود؛ بنابراین ،افراد به
شکلهای گوناگون آن را تجربه میکنند .باید توجه داشت آنچه در این نوشتار مدنظراست ،احساس امنیت در معنای واقعی
و عام آن است و الزم است بین این مفهوم و ناامنی که جنبۀ کامالً شخصی دارد ،تفکیک قائل شویم .امنیت اجتماعی
یکی از مهمترین مسائل جامعهشناختی بشریت از ابتداى پیدایش حیات انسان بوده است که البته به دلیل تحوالت
سالهای اخیر بهشدت موردتوجه مسئولین ،نخبگان ،کارشناسان و عموم مردم قرارگرفته است .همچنین سرمایههای
اجتماعی نیز از مقوالت موردبحث در علوم اجتماعی و از اهداف مدیریت هست و در بردارنده نوع ارتباطات و تعامالت افراد
انسانی یک اجتماع است و بهصورت مستقیم بر سطوح سیاسی و اجتماعی جامعه تأثیر میگذارد .مقاله حاضر با تعریف
مؤلفه های امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی به بررسی نقش کیفیت مدیریت شهری در ارتقاء سرمایه اجتماعی پرداخته
و موضوع ارتقاء سرمایههای اجتماعی را از منظر افزایش امنیت اجتماعی بهواسطه عمل به وظایف و تکالیف محوله و
خدمات ارائهشده از سوی مدیریت شهری موردبررسی و قرار داده و تأمین امنیت و ایجاد احساس آرامش و اطمینان
درسانت و طراحی فضای شهری و تنظیم و سامان بخشی به فعالیتهای مربوطه و خدمات ارائهشده توسط مدیریت
شهری را جزء عوامل توسعه و ارتقاء سرمایههای اجتماعی تبیین نماید.

واژگـان کلـیدی :شهر ،امنیت ،مدیریت شهری ،امنیت اجتماعی ،سرمایه اجتماعی

 -1کارشناس ارشد تصویر سازی کامپیوتر ،دانشگاه تهران

55

 -1مقدمه

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)29 :فروردین  ،1400جلد یک
56

افزایش مداوم جمعیت شهری به همراه شکلگیری نیازهای جدید و متنوع شهروندان ،اهمیت مسئولیت مدیران شهری را
روزبهروز افزایش میدهد ،بهنحویکه امروزه وظایف مدیریت شهری ازلحاظ حجم کاری و تنوع وظایف ،با گذشته قابلمقایسه
نمیباشد و دیگر نمیتوان با دیدی صرفاً خدماتی به مدیریت شهری نگریست درعصر حاضر با توجه به توسعه کمی و کیفی
شهرها ،یکی از نهادهای بسیار مهمی که نقش بسزایی در اداره و خدمت رسانی شهرها داشته و هر روز نقش آن در اداره و تأمین
نیازها و توسعه شهری پررنگ تر میشود نهاد مدیریت شهری است.
یکی از مهمترین عوامل مؤثر در موفقیت عملکرد مدیریت شهری ،سرمایه اجتماعی شهروندان هست که نقشی بسیار مهمتر از
سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمانها و جوامع ایفا میکند و شبکههای روابط جمعی و گروهی ،انسجام بخش میان انسانها،
سازمانها و انسانها و سازمانها با سازمانها هست .بدون سرمایه اجتماعی ،پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی،
ناهموار و دشوار خواهد بود .امروزه سرمایه اجتماعی درجریان توسعه یک کشور درکنار انواع سرمایه(اعم از طبیعی ،انسانی و مادی)
برون داد و درون داد توسعه به شمار می آید .ازطرفی نیز سرمایه اجتماعی را ماده خام جامعه مدنی دانسته ،سرمایه اجتماعی به
کارایی نهادهای دولتی کمک میکند.
شهر دارای فضا و کالبد مشخصی است که فعالیت های شهری درآن شکل و نظام میگیرد .هر شهری در کنار ساخت فضاها
وکالبد شهر نیازمند برقراری امنیت در سطح اجتماع و روابط معقول بین محیط طبیعی و فیزیکی با وضع اجتماعی وفرهنگی است.
لذا در این راستا مدیریت در شهر اهمیت پیدا میکند .در شهرهایی که زندگی ماشینی و روابط مجازی منجر به از بین رفتن روابط
محله ای و منطقه ای شده است؛ خصوصی شدن اوقات فراغت ،کاهش ارتباط میان همسایگان و مانند اینها دلیل محکمی بر نیاز
ضروری شهرها به مدیریت کامل و جامع شهری در مسائل فرهنگی و اجتماعی است .شهروندان در این ساختار به فعالیت می
پردازند و مدیریت شهری بعنوان متولی اصلی در ارائه خدمات به شهروندان و تعیین ساختار و سازمان و کالبد شهری نقش مهمی
در تولید و ارتقاء سرمایههای اجتماعی شهری را دارد .مدیریت شهری میتواند با طراحی و اجرای نما و منظر شهری در قالب
فضاهای ایمن شهری احساس رضایت و آرامش شهروندان را برانگیخته و به واسطه خدماتی که ارائه میدهد حس اعتماد و
رضایت را درایشان شکوفا نماید .چنانچه شهروند بعنوان بهره بردار اصلی این ساختار امنیت و آرامش و رضایت را درک نمایند و با
اطمینان به فعالیت پرداخته که در نتیجه همین تولید رضایت ،آرامش ،اعتماد وامنیت سرمایههای اجتماعی بازتولید و ارتقاء مینماید.
ارتباط میان فضای شهری و احساس ناامنی ،از موضوعات جدیدی است که در ادبیات امنیت از یک سو و در ادبیات مدیریت شهری
از سوی دیگر ،جایگاه مهمی یافته است؛ اما امروزه به یکی از مباحث جدی و بین رشته ای در علوم اجتماعی تبدیل شده است.
(بیات)1396،
افراد برای تحقق و تحکیم امنیت و جایگاه خود ناگزیر از عضویت در اجتماعات یا گروه های مختلف اجتماعی هستند .این
سطح از امنیت تحت عنوان امنیت اجتماعی موردتوجه و بحث قرار می گیرد .امنیت اجتماعی ،نوع و سطحی از احساس اطمینان
خاطر است که جامعه و گروه در آن نقش اساسی دارد( .کاهه )1384،ویژگى مشخص این گونه امنیت آن است که جامعه مسئول به
وجود آوردن آن است .به طورى که یکى از وظایف و اهداف جامعه ،برقرارى امنیت است .بنابراین امنیت اجتماعى عبارت است از
آسودگى و آرامشى که جامعه براى اعضاى خویش فراهم مى کند .از این رو مفهوم امنیت با حاکمیت و مدیریت شهری ارتباط
بیشتری مى یابد و فقدان امنیت برابر با فقدان اقتدار حاکمیت مطرح مى شود( .رودانى ،رئیسى و ناظر حضرت )1391،امنیت
اجتماعى قلمرو وسیعى را در بر مى گیرد .در واقع امنیت اجتماعى به معناى فضایى است که فرد در زمان حال و آینده تصویر روشن
و امیدوار کننده اى از زندگى خود و جامعه اش دارد( .ورسلى)1378،
بنابرآنچه ذکرگردید؛ عملکردمدیریت شهری درایفای وظایف تعیین شده ومحوله به نحومطلوب وچگونگی خدمت رسانی به
شهروندان در ابعاد فرهنگی اجتماعی ،عمرانی کالبدی و ویژگی های درون سازمانی بر ایجاد سرمایه اجتماعی شهروندان که شامل
آگاهی ،اعتماد ومشارکت میباشد ،تأثیرگذار است .بدین صورت که هرچقدر عملکرد مدیریت شهری کارآمدتر به همان میزان هم
اعتماد و رضایت شهروندان بیشتر و به تبع آن نیز سرمایه اجتماعی شهروندان تقویت میگردد .به عبارتی فقدان سرمایه اجتماعی،
فقدان سایر سرمایه ها ،فقدان اعتماد و در نهایت نارضایتی از سیستم و در واقع تقویت گزاره های تخریب کننده و تنش آفرین را به
همراه خواهد داشت و اثری منفی بر قدرت یک کشور خواهدگذاشت؛ که حاصل آن کاهش قدرت و ثبات سیاسی حکوت و دولتها
خواهد بود.

-2روش تحقیق
این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی به گردآوری داده ها پرداخته و و با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی
و تحلیل منابع کتابخانه ای و و عالوه بر آن با توجه به ارتباط موضوع ،منابع اینترنتی و مباحث امنیت ،سرمایه شهری و مدیریت
شهری و سایر موضوعات مرتبط به بررسی و تحقیق پرداخته شده است.

-3پیشینه تحقیق

-4مبانی و تعاریف عملیاتی
-1-4شهر
شهر دارای فضا و کالبد مشخصی است که فعالیت های شهری درآن شکل و نظام می گیرد .هر شهری در کنار ساخت فضاها
وکالبد شهر نیازمند برقراری امنیت در سطح اجتماع و روابط معقول بین محیط طبیعی و فیزیکی با وضع اجتماعی وفرهنگی است.
شهر به مثابه بخشی از سلسله مراتب سیستم قضایی و تقسیمات سیاسی  -جغرافیایی هر کشور براساس شاخصههای مختلفی
مانند؛ نوع حکومت ،مدیریت ،سطح آگاهی ،عالقه مندی اجتماعی و مشارکت مردم در نظام تصمیم گیری و...شکل می گیرد .از
نظر تعریف شهر و مکان شهری ،تفاوت زیادی بین کشورها وجود دارد .در حال حاضر ،تعاریف مختلفی از مکان شهری شده است
که هیچ کدام به تنهایی رضایت بخش نیست .گاهی اوقات ،شهر بر اساس فرهنگ شهری (تعریف فرهنگی) ،گاهی بر اساس
کارکرد اداری(تعریف سیاسی -اداری) ،گاهی بر اساس افراد شاغل در بخش غیر کشاورزی (شاخص اقتصادی) و گاهی بر اساس
تعداد جمعیت (شاخص جمعیت شناختی) تعریف میشود( .شارع پور)1391،
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نوروزی و سپهر( )1388در بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان  29 - 15ساله شهر تهران و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن
دریافتند که متغیرهای محل سکونت ،پایگاه اقتصادی و اجتماعی واحساس نظم اجتماعی ،تأثیر مستقیم و متغیر پایبندی مذهبی،
تأثیری معکوس بر احساس امنیت اجتماعی زنان دارد.
زیاری( )1390درتحقیقی با عنوان احساس امنیت اجتماعی و تعیین کننده های اجتماعی و اقتصادی آن در شهر سبزوار نشان
دادند که مردان ،متولدان روستا ،افراد با تحصیالت کمتر و نیز افرادی که احساس عدالت اجتماعی بیشتری دارند ،بیشتر احساس
امنیت میکنند.
بیات( )1395در پژوهشی تحت عنوان تبیین ارتباط میان فضای شهری و احساس امنیت اجتماعی در شهر تهران ،به پنداشت
های متعدد از امنیت که درمناطق مختلف شهر تهران وجود دارد .پرداخته و درنهایت اینکه رابطه ای معنادار میان تعلق محله ای و
پنداشت ازامنیت برقرار است .بدین معنا که هرچه تعلق محله ای افزایش پیدا میکند ،پنداشت ناامنی کاهش می یابد.
بیات و همکاران ( )1389نیز در پژوهش فراتحلیل مطالعات مربوط به احساس امنیت اجتماعی ،به این نتیجه رسیدند که از
میان متغیرهای مؤثر بر احساس امنیت ،متغیرهایی مانند طراحی محیطی ،تجربۀ غیرمستقیم از جرم ،عملکرد رسانه و احساس
محرومیت نسبی ،در همۀ پژوهش ها رابطه ای معنادار با احساس امنیت اجتماعی دارد.
حسین زاده( )1389عوامل اجتماعی و سیاسی بر احساس امنیت را در میان شهروندان ایالم مطالعه کرد و نشان داد که متغیر
اعتماد اجتماعی ،با هر سه بعد متغیر وابسته هم بستگی دارد.

-2-4مدیریت شهری
اداره امور شهر بهمنظور ارتقای مدیریت پایدار مناطق شهری در سطح محلی با در نظر داشتن و تبعیت از اهداف و سیاستهای
ملی ،اقتصادی و اجتماعی کشور را مدیریت شهری گفته و عبارت است از یک سازمان گسترده متشکل از عناصر و اجزای رسمی و
غیررسمی مؤثر و ذیربط در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی حیات شهری با هدف اداره ،کنترل و هدایت توسعه همه
جانبه و پایدار شهر(حاجیانی ،رضائی ،فالح زاده )1391،شناخت ،سازماندهی و تعیین جایگاه نهادها و سازمانهای مرتبط با توسعه
شهر ،از جمله مسائل مهم مدیریت شهری به شمار میرود.
در نگاه ساختاری به مدیریت شهری ،بحث و سؤال محوری این است که عناصر اصلی ساختار قدرت و مدیریت شهری
کدامند ،پایگاه اجتماعی این عناصر چیست و چگونه مشروعیت یافته اند ،منافع کدام گروه های اجتماعی و اقتصادی را نمایندگی
می کنند و نهایتاً اینکه در ساختار موجود چه کسی ،چه چیز را ،چه زمانی و چگونه به دست می آورد( .پوراحمد ،بابایی و
رفیع)1397،
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امروزه مدیریت شهری در جهان تحول اساسی یافته است .شهرها مدیریت می شوند تا بتوانند رفاه ،آسایش و امنیت ساکنان
خود را تأمین کنند .مدیریت شهری دارای تشکیالت وسیعی است و نقش مهمی در موفقیت برنامه ها و طرح های توسعه شهری و
همچنین رفع نیاز جمعیت ،عبور و مرور در شهر ،رفاه عمومی ،امنیت ،مسکن ،کاربری زمین ،تفریح ،فرهنگ ،اقتصاد ،تاسیسات زیر
بنایی و امثال آنها بر عهده دارد(تقوایی ،صفرآبادی)1390،

-3-4سرمایه اجتماعی
اصطالح سرمایه اجتماعی به طورکلی به معنای هر نوع از روابط اجتماعی است برای قادرساختن اعضای جامعه ،بهمنظور
همکاری با یکدیگر برای به انجام رساندن اهداف جمعی به کارگرفته میشود( .عباسی شوازی وکرمی )1394،پاتنام 1سرمایه
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اجتماعی را عبارت از ویژگی ها ،کنش ها و ساختارهای گوناگون سازمان اجتماعی نظیر اعتماد ،هنجارها و شبکه ها می داندکه
میتوانند باتسهیل اقدامات هماهنگ ،کارایی جامعه را بهبود بخشند .در این تعریف هم به اجزای تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی
ازقبیل اعتماد ،هنجارها و شبکه های اجتماعی اشاره شده و هم نتایج وکارکردهای آن مدنظر قرارگرفته است که باعث بهبود
کارایی جامعه هست .براین اساس چنین جهت گیری های اجتماعی ،سرمایه اجتماعی را ایجاد میکند و درفعالیت های مردم
درانجمن های داوطلبانه و در اعتمادشان به شهروندان منعکس میشود .سرمایه اجتماعی به شکل یک پدیده فرهنگی تعریف
میشودکه میزان تمایل به فعالیت مدنی دراعضای جامعه ،وجود هنجارهای اجتماعی اشاعه دهنده کنش جمعی ومیزان اعتمادبه
نهادهای عمومی رادر برمی گیرد( .احمدی ومرادی)1397،
امروزه مفهوم سرمایه اجتماعی به یکی از مفاهیم با غنای نظری مناسب و ذخیره پژوهشی گسترده در جامعه شناسی تبدیل
شده و به دلیل ارتباط با شاخص های متعدد توسعه در جامعه موردتوجه بسیاری از سیاست گذاران اجتماعی و سیاسی قرارگرفته
است( .عباسی شوازی وکرمی )1394،بوردیو 2سه نوع سرمایه ی اجتماعی را از یکدیگر باز می شناسد و آنها را تحت عنوان
سرمایه اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی تقسیمبندی میکند .وی سرمایه اجتماعی را منبع سرمایه فرهنگی میداند .از نظر او مقصود از
سرمایه اجتماعی ،منافع و منابعی است که افراد از طریق عضویت در شبکه ها به دست می آورند و قابل تبدیل شدن به سرمایه
اقتصادی است .سرمایه اجتماعی با کارکرد آن تعریف میشود .به باور وی ،سرمایه اجتماعی شیء واحدی نیست ،بلکه مشتمل بر
انواع گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند؛ نخست آن که همه آنها شامل جنبه ای از یک ساخت اجتماعی هستند و کنش
های معین افرادی را که در درون ساختار قرار دارند ،تسهیل میکنند .دیگر آن که سرمایه اجتماعی مانند سرمایههای فیزیکی و
انسانی کامالً تعویض پذیر نیست( .علینی)1391،
سرمایه اجتماعی شهری ،ســرمایه و موهبتی نامحسوس شناخته میشــود که بیش از آنکه به فرد تعلّق داشــته باشد ،متعلّق
به جامعه اســت و نداشتن توانایی یک فرد یا حتی گروهــی از جامعه را میتوانند جبران کنند .برای سنجش سرمایه اجتماعی
شهری از سه سازه استفاده خواهد شدکه عبارتنداز -1:اعتماد اجتماعی -2،انسجام اجتماعی -3،مشارکت اجتماعی(پوراحمد ،بابایی،
رفیع)1397،
فوکویاما سرمایه اجتماعی را شکل و نمونه ملموسی از یک هنجار غیر رسمی میداند که باعث ترویج همکاری بین دو یا چند
نفر میشود .او برای وارد شدن به سرمایه اجتماعی از مفهوم شعاع اعتماد بهره می برد و معتقد است که همه گروه هایی که مظهر
سرمایه اجتماعی هستند دارای نوعی شعاع اعتمادند و به دیگر معنا حلقه ای از افراد در هرگروه موجود است که هنجار همکاری در
میان آنها عمل میکند گستره این سلسله ها میتواند از دوستان وجرگه ها تا سازمآنهای غیر دولتی و گروه های مذهبی را در بر
گیرد( .کماسی وحسینی)1393،

-5عوامل موثر بر ارتقاء سرمایه اجتماعی
بقاء نظم اجتماعی ،حاصل رضایت مندی شهروندان و گروه هاست و یکی از زمینه های این رضایت مندی ،شبکه های
اجتماعی قوی و برآمده از فرآیند مستمر ،نهادمند و برخاسته از بطن جامعه است که میتوان آنها را در چهره سرمایه اجتماعی قوی
متجسم کرد .سرمایه اجتماعی یا مؤلفه های آن ،همچون شبکه ها ،هنجارها و اعتماد ،تسهیل کننده کنش و همکاری جمعی برای
نفع های چندجانبه است اعتماد سیاسی و مشروعیت ،سبب افزایش حمایت شهروندان از سیاست ها و برنامه های اعمالی و عمل
کردن به آنها طبق قانون میشود .شبکه های مشارکتی ،موجب غنای سرمایه اجتماعی و تعمیق آن می شوند و سرمایه اجتماعی،
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-1-5امنیت اجتماعی
امنیت مفهومی نسبی است و مانند بقیه مفاهیم ابداع شونده در زندگی اجتماعی مطلق نیست .امنیت مفهومی چندبعدی است
وابعادی چون داخلی ،خارجی ،ملی ،منطقه ای ،شهری و ...را در برمی گیرد .این مفهوم هم بعد عینی و هم بعد ذهنی را شامل
میشود که در بعد عینی به معنای نبودن تهدید واقعی است و در بعد ذهنی فقدان احساس هراس را دربرمی گیرد(ماندل)1379،
یکی از مهمترین مؤلفه های زندگى بشرى که وجود آن درهر جامعه ای ،از ضروریات محسوب شده و بدون آن زندگی سعادت
مندانه برای آحاد مردم امکان پذیر نیست ،مسأله مهم و حیاتى«امنیت»می باشد( .رودانى ،رئیسى و ناظر حضرت )1391،الزمه
داشتن یک جامعه توسعه یافته منوط به داشتن امنیت درآن هست .امروزه با توجه به روند رو به تزاید شهرنشینی و رشد تصاعدی
ریسک پذیری شهر و شهروندان در ارتباط با سوانح و مخاطرات ،ضرورت اهتمام به مساله امنیت بهعنوان یکی از مؤلفه های مهم
و تعیین کننده یک شهر خوب بیش از پیش احساس میشود( .محمدی ده چشمه وهادی )1396،شهروندی کامل مبتنی بر
برخورداری از کلیه حقوق اجتماعی شامل امنیت اجتماعی ،رفاه اجتماعی ،تأمین اجتماعی ،آموزش همگانی ،بهداشت همگانی استوار
ساخت( .شیانی و محمدی)1395،
افراد برای تحقق و تحکیم امنیت و جایگاه خود ناگزیر از عضویت در اجتماعات یا گروه های مختلف اجتماعی هستند .این
سطح از امنیت تحت عنوان امنیت اجتماعی موردتوجه و بحث قرار می گیرد .امنیت اجتماعی ،نوع و سطحی از احساس اطمینان
خاطر است که جامعه و گروه در آن نقش اساسی دارد( .کاهه)1384،
امنیت در ابعاد مختلف آن ،خاستگاه و زیربنای تمامی امور است و در فقدان آن هیچ گونه فعالیت فردی یا گروهى دیگرى در
عرصه هاى مختلف صنعتى ،فرهنگی ،اجتماعى ،هنرى ،اقتصادى ،سیاسى و  ......انجام پذیر نخواهد بود.
نیاز به امنیت ،یکی از مهم ترین نیازهای انسان و همزاد زندگی اجتماعی بشر است .در دوران اولیه ،طبیعت زندگی بشر را
تهدید می کرد و بقا و حفظ موجودیت برای افرادی ممکن بود که امنیت آنها تضمین می شد .به همین دلیل ،در دورآنهای بعد
دولت تأسیس شد که یکی از دالیل اصلی تشکیل آن ،تضمین امنیت برای زندگی اجتماعی افراد درجامعه بود و امنیت ملی و
اجتماعی هم در این زمان از اهمیت خاصی برخوردار شد( .مقتدایی و امیری اسفرجانی)1396،
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تقویت باورمندی درونی متکی بر روحیه جمعی را به دنبال دارد که ثمره آن ،جلوگیری از ذره گونه شدن افراد است( .عباس زاده،
کرمی )1390،مؤلفه های اصلی سرمایه اجتماعی عبارتند از؛
اعتماد؛ اعتماد همکاری میان افراد را تسهیل میکند و خود همکاری نیز اعتماد ایجاد میکند .اعتماد مستلزم پیش بینی رفتار
یک بازیگر مستقل است(شادی طلب و حجتی کرمانی )1387،اعتماد کلید اصلی برای روابط بین شخصی و یا بین فردی در
زمینههای مختلف است .اعتماد دانش و یا اعتقادی است که اعتماد شونده انگیزه یا محرکی دارد برای انجام دادن عملی که متعهد
به انجام آن است( .حاجیانی ،رضائی ،فالح زاده)1391،
مشارکت؛ مشارکت اجتماعی را میتوان فرآیند سازمان یافته ای دانست که از سوی افراد جامعه بهصورت آگاهانه ،داوطلبانه و
جمعی با در نظر داشتن هدف های معین و مشخص بهمنظور سهیم شدن در منابع قدرت انجام میگیرد .شهود چنین مشارکتی،
وجود نهادهای مشارکتی چون انجمنها ،گروه ها ،سازمآنهای محلی وغیردولتی است( .توکلی ،دهقانی و زارعی)1390،
آگاهی؛ پیش شرط اولیه برای مشارکت اجتماع"آگاهی" است .آگاهی یک متغییر معرفتی متعلق به افراد است .جایی که افراد
ازماهیت مسائل اجتماعی آگاه نمی شوندیا ابزارهای موجودکه از جوابگویی به این مشکالت بیخبرند ،فرصتهای مشارکت اجتماعی
و حس قوی یا خیره اجتماعی هم پایین تر خواهد بود( .کماسی وحسینی)1393،
سرمایه اجتماعی زاده کنش و واکنش افرادمی باشد و محصول آشنا بودن و آشنا شدن آدمیان با یکدیگر است .بورت 1سرمایه
اجتماعی را متشکل از دوستان ،همکاران و تماس ها و ارتباطات عمومی میداند که از طریق آنان هر فرد فرصت برای استفاده از
سرمایه مالی و انسانی خود را به دست می آورد .به نظر فوکویاما ،2سرمایه اجتماعی مجموعه معینی از هنجارها و ارزش های
غیررسمی است .که اعضای گروهی که هم کاری و تعاون میانشان مجاز است در آن سهیم هستند( .فوکویاما)1379،
وجود سرمایه اجتماعی در شهروندان سبب مشارکت اجتماعی آنان در مسائل امنیتی شهر و جامعه میشود .ارتباط سرمایه
اجتماعی با امنیت شهری شهروندان ازطریق پارامترهایی چون اعتماد و تعامل متقابل ،افزایش روح جمعی نسبت به آینده شکل می
گیرد .سرمایه اجتماعی از طریق تأثیرات بافتی و ترکیبی بر امنیت شهروندان در قالب الگوهای دوستی ،آسودگی و اعتماد اجتماعی
شهروندان با یکدیگر ،تماس اجتماعی با دوستان و رفع فشارهای روحی وکاهش احساس ناتوانی از داشتن امنیت وغیره شکل
میگیرد .از بعد دیگر انسجام اجتماعی بین سازمانهای مرتبط با مدیریت در جهت افزایش وخدمات امنیت شهری منجر به کاهش نا
امنی در میان شهروندان شده است( .مرادی)1396،
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احساس امنیت ،پدیدهای روانشناختی است که ابعاد گوناگون دارد .این احساس ،از تجربههای عینی و اکتسابی افراد از شرایط
و اوضاع پیرامون ناشی میشود؛ بنابراین ،افراد به شکلهای گوناگون آن را تجربه میکنند .باید توجه داشت آنچه مدنظر است،
احساس امنیت در معنای واقعی آن است و الزم است بین این مساله و ناامنی تفکیک قائل شویم .بر این مبنا به نظر می رسد
احساس امنیت ،با بسیاری از عناصر اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی جامعه ارتباط می یابد( .بیات)1396،
امنیت اجتماعی یکی از فراگیرترین موضوعات جوامع بشری است که به دست افراد جامعه تولید میشود .امنیت در بعد عینی
میزانی از امنیت است که در واقعیت امر و در بطن جامعه وجود دارد اما در بعد ذهنی یا احساس امنیت ،میزانی مدنظر است که افراد
آن را احساس می کنند .بنابراین ،احساس امنیت در جامعه ،مهم تر از امنیت عینی است ،زیرا ممکن است در یک جامعه امنیت
واقعی وجود داشته باشد ،اما افراد آن را احساس نکنند یا به میزانی کمتر از میزان واقعی احساس کنند .اگر مردم جامعه ای احساس
کنند که پدیده امنیت اجتماعی کم رنگ شده یا کاهش یافته است ،در مراحل نخست احتماالً آن را بهصورت یک واقعیت ذهنی
تلقی خواهند کرد اما در مرحله بعد و به طور ناخودآگاه ،به شکل پدیده ای بیرونی تجلی خواهد یافت( .مقتدایی و امیری
اسفرجانی)1396،
امنیت یکی از ارکان اساسی دستیابی به یک جامعه سالم و داشتن شهر های پایدار هست .مردم همواره خواستار تأمین امنیت
فردی و اجتماعی ،عدالت و آزادی هستند .از این رو ،امنیت همواره یکی از نیازهای مردمی بوده است .احساس امنیت اجتماعی
درجامعه زمینه را برای سازگاری بین گروه های اجتماعی ،مردمی ،دینی و نژادی مختلف فراهم و فضای اجتماعی امن تری جهت
تعامالت اجتماعی گروه ها با یکدیگر ایجاد می کند .افراد برای تحقق اهداف جمعی خود ،به ایجاد وگسترش امنیت در جامعه نیاز
دارند( .مقتدایی ،امیری واسفرجانی)1396،
افراد برای تحقق وتحکیم امنیت و جایگاه خود ناگزیر ازعضویت دراجتماعات یا گروه های مختلف اجتماعی هستند .این سطح
از امنیت تحت عنوان امنیت اجتماعی موردتوجه و بحث قرار می گیرد .امنیت اجتماعی ،نوع و سطحی از احساس اطمینان خاطر
است که جامعه وگروه درآن نقش اساسی دارد( .کاهه )1384،ویژگى مشخص اینگونه امنیت آن است که جامعه مسئول بوجود
آوردن آن است .به طورى که یکى از وظایف واهداف جامعه ،برقرارى امنیت است .بنابراین امنیت اجتماعى عبارت است از آسودگى
و آرامشى که جامعه براى اعضاى خویش فراهم مى کند .ازاین رو مفهوم امنیت با دولت ومدیریت شهری ارتباط بیشتری مى یابدو
فقدان امنیت برابر با فقدان اقتدار دولت مطرح میشود( .رودانى ،رئیسى وناظر حضرت )1391،امنیت اجتماعى قلمرو وسیعى را
دربرمیگیرد .درواقع امنیت اجتماعی به معناى فضایى است که فرد در زمان حال وآینده تصویر روشن وامیدوار کننده ای اززندگی
خودوجامعه دارد( .ورسلى)1378،
امنیت اجتماعی یکی از مهمترین مسائل جامعهشناختی بشریت از ابتدای پیدایش حیات انسان بوده است که البته به دلیل
تحوالت مهرومومهای اخیر بهشدت موردتوجه مسئولین ،نخبگان ،کارشناسان و عموم مردم قرارگرفته است .این مفهوم دربردارنده
نوع ارتباطات و تعامالت افراد انسانی یک اجتماع است و بهصورت مستقیم بر سطوح سیاسی و اجتماعی جامعه تأثیر میگذارد.
(رودانى ،رئیسی وناظرحضرت )1391 ،امنیت اجتماعی به حفظ ویژگیهایی برمیگردد که برمبنای آنها افراد خود را به شکل عضو
یک گروه اجتماعی میشناسند یا بهعبارتدیگر ،جنبههایی از زندگی افراد که هویت گروهی آنها را سامان میدهد( .بوزان و
همکاران)1386( ،

-6شاخصهها و الزامات امنیت اجتماعی
امنیت ازنقطهنظرهای مختلف تقسیمبندی میشود ،مانند؛ ذهنی و عینی ،فردی و اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی،
بهداشتی ،حیثیتی ،عاطفی و فردی ،امنیت عمومی ،امنیت داخلی و امنیت اجتماعی .طبق تحقیقات بهعملآمده؛ برخی ویژگیها را
برای امنیت برمیشمرند که یکی از این ویژگیها جامع بودن است .زیرا کلی امور مربوط به ادارة جامعه را دربرمیگیرد .از دیگر
ویژگیهای امنیت ،تجزیه ناپذیری آن محسوب میشود ،چنانکه درواقع ،فقدان امنیت در هر بعد بهکل ابعاد آن لطمه میزند .دیگر
آنکه امنیت ذاتی است ،چون به علت نیاز ندارد .همچنین ،از مهمترین ویژگیهای دیگر امنیت آن است که با سایر امور زندگی
اجتماعی و فردی انسانها رابطه دارد و برای فهم آن ،باید این موضوع را بهصورت مفهومی درک کرد( .مقتدایی و امیری
اسفرجانی)1396،
سازمان ملل در گزارش تقویت ایمنی و امنیت شهری که در سال  2007منتشر کرده است .ایمنی و امنیت انسانی را معادل
حمایت از نیازهای حیاتی بشری یعنی آزادی از شرایط نامطلوب زندگی و نزدیک کردن انسانها به آمال و آرزوهایشان معنا نموده
است .عوامل متعددی میتواند ریشه در بروز ناامنی در فضاهای شهری داشته باشد( .محمدی ده چشمه )1392،جامعه شناسان
امنیت شهری را ناشی از جامعهپذیری شهروندان و تعادل در دسترسی به امکانات و خدمات و فرصتهای بهینه زندگی تفسیر و
ناامنی را بر محور جنایت و اعمال خشونتآمیز نابهنجاریهای رفتاری تحلیل مینمایند( .پوررضا )1389،همچنین امنیت اجتماعی
60

میتوان بهعنوان قابلیتی از اجتماعات شهری برای حفظ کارکردهای شهری بهمنظور تأمین زندگی و سالمتی شهر و شهروندان و
مدیریت نیازهای اساسی شهروندان در شرایط مقابله با فشارهای شهری تعریف نمود.
عوامل و زمینههای متعددی در شکلگیری احساس ناامنی در جامعه ،حتی در شرایطی که امنیت عینی قابلقبول باشد ،نقش
ایفا میکنند .از عوامل مهم در ایجاد احساس امنیت ،فضای شهری و نوع پنداشت افراد و تصویرسازی ذهنی آنها از فضاست.
فضای شهری ،از موضوعات مطرح در برخی از حوزههای علوم اجتماعی است( .محمدی ده چشمه)1396،

-7امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی شهری

-8نقش مدیریت شهری در تأمین امنیت اجتماعی
هر شهری در کنار ساخت فضاها وکالبد شهر نیازمند برقراری امنیت در سطح اجتماع و روابط معقول بین محیط طبیعی و
فیزیکی با وضع اجتماعی وفرهنگی است .لذا در این راستا مدیریت در شهر اهمیت پیدا میکند .در شهرهایی که زندگی ماشینی و
روابط مجازی منجر به از بین رفتن روابط محله ای و منطقه ای شده است؛ خصوصی شدن اوقات فراغت ،کاهش ارتباط میان
همسایگان و مانند اینها دلیل محکمی بر نیاز ضروری شهرها به مدیریت کامل و جامع شهری در مسائل فرهنگی و اجتماعی است.
(بیات )1396،احساس امنیت اجتماعی آن بخش از امنیت اجتماعی را در برمی گیرد که افراد از نظر احساس آن را درک و تجربه
می کنند .چنانکه کاهش احساس امنیت اجتماعی آسیب های فراوانی را بر پیکره زندگی اجتماعی افراد جامعه وارد می کند.
(مقتدایی ،اسفرجانی)
اگر از شهر در قالب نمادهای فرهنگی جامعه تصویر درستی مبتنی بر ارزش ها و هنجارهای سامان بخش طراحی و از طریق
هنر ،زبان ،معماری و ...بهعنوان چشم انداز مطلوب تبلیغ و ترویج شود ،روح جمعی و ذهنیت روانشناختی جمعی آن را برساخت
میکند و در واقعیت به منصۀ ظهور نزدیک می سازد .به تعبیر ساده تر ،اگر در حوزة عمومی که افکار عمومی بخشی از آن
محسوب میشود ،نقاط شهری به فضاهای تقریباً امن متصف و بازنمایی شوند ،به تدریج امنیت آنها بازتولید خواهد شد.
(بیات )1396،وجود فضاهای بی دفاع در شهر بهعنوان فضای زیست اجتماعی شهروندان با ویژگی هایی که ذکر آنها رفت ،بر
احساس امنیت عالئم انحطاط اجتماعی واجتماعی شهروندان در فضاهای شهری اثر می گذارد .بر این مبنا ،تصویر شهر و فضاهای
آن در ذهنیت شهروندان بهصورت منفی تصویرسازی میشود و درنتیجۀ آن ،روابط اجتماعی با اختالل مواجه میشود.
روابط فیزیکی در محله ها و ضعف کنترل های اجتماعی ممکن است بر برداشت عمومی از خطر ،جرم و ناامنی اثر بگذارد .بی
نظمی بهعنوان جنبه ای از محیط اجتماعی و فیزیکی ،این معنا را برای مشاهده گر تداعی میکند که در محیط اجتماعی ،روی افراد
کنترل و نظارت وجود ندارد و نیز ارزش ها و انگیزه های سایر شرکای فضای اجتماعی مورد مشاهده ،دچار انحطاط شده اند.
آشفتگی مدنی به معنای آن است که استانداردهای اجتماعی در سطح پایینی قرار دارد و ارزشها و هنجارهای مورد پذیرش عرف
تحلیل رفته است.
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امنیت از ابتداییترین اصول در جهت دستیابی به استانداردهای مطلوب آسایش شهری است و اصوالً کیفیتی را در بردارد که
در آن شهروندان بدون هراس از هرگونه تهدید انسان ساخت و محیط ساخت از زندگی در شهرابراز رضایت دارند .به نظر می رسد
احساس امنیت ،با بسیاری از عناصر اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی جامعه ارتباط می یابد .تفسیر درست یا نادرست افراد و
تجارب آنها از شرایط اجتماعی ،همواره احساس امنیت را درطیفی ازاحساس امنیت درست و واقعی ،و کاذب وغیر واقعی
قرارمیدهد( .بیات)1396،
عوامل و زمینههای متعددی در شکلگیری احساس ناامنی در جامعه ،حتی در شرایطی که امنیت عینی قابلقبول باشد ،نقش
ایفا میکنند .از عوامل مهم در ایجاد احساس امنیت ،فضای شهری و نوع پنداشت افراد و تصویرسازی ذهنی آنها از فضاست.
فضای شهری ،از موضوعات مطرح در برخی از حوزههای علوم اجتماعی است .با آنکه توجه جدی به این موضوع مربوط به چند
دهۀ اخیر است و تفکر دربارة آن ،از دیرباز در نظریه های جامعه شناسی مطرح و بررسی شده است .تغییرات اجتماعی گسترده و
روزافزون در زندگی بشر به ویژه در کالن شهرها ،شرایط زیست اجتماعی ،به تدریج ناامنی و احساس ناامنی را در ساختار ذهنی
شهروندان تقویت می نماید .آثار و پیامدهای این وضعیت سرمایۀ اجتماعی مدیریت شهری را که با هزینه های فراوان کسب شده
است ،کاهش میدهد؛ چراکه تأثیری مستقیم بر عناصر سرمایۀ اجتماعی شهری برجای می گذارد.
این امر سبب شده است که امروزه حوزههای علمی و پژوهشی مانند مطالعات امنیتی ،جامعه شناسی ،روان شناسی اجتماعی،
جرم شناسی و مطالعات شهری ،بخشی از چارچوب تبیینی و تفسیری خود را به موضوع کالن ناهنجاری ها (رفتاری ،ساختاری و
بافتی) در شهرها اختصاص دهند( .بیات)1396،
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به طور خالصه میتوان مجموعه ای از نشانه های اجتماعی و محیطی همراه با احساس ناامنی را به شرح زیر فهرست کرد:
روشنایی ضعیف محله در شب ،وندالیسم و بی سازمانی اجتماعی ،تراکم جمعیتی و اختالل در روابط اجتماعی ،مکآنهای
مناسب برای اختفای مجرمان و فضای کالبدی نامناسب ،فروپاشی سرمایۀ اجتماعی ،تحریک افکار عمومی و بزرگ نمایی به وسیلۀ
رسانه های جمعی و رواج رفتارهای ایجادکنندة اختالل درمحل( بیات)1396،

نتیجه گیری
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تجربههای مستقیم و غیرمستقیم افراد از شرایط و اوضاع محیط حاصل میشود و افراد مختلف به شکلهای گوناگون آن را
تجربه میکنند .با داشتن احساس امنیت ،فرد از زندگی در محیط اجتماعی خود هراسان و نگران نیست و در تعامل با محیط
اجتماعی خود ،از سوی دیگران احساس ایمنی میکند( .بیات ،)1396،تبیین ارتباط میان فضای شهری و احساس امنیت اجتماعی
در شهر تهران ،مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران ،دورة  ،6شمارة  ،2ص )350-329:امروزه مدیریت شهری در جهان تحول
اساسی یافته است .شهرها مدیریت می شوند تا بتوانند رفاه و آسایش و امنیت ساکنان خود را تأمین کنند .مدیریت شهری دارای
تشکیالت وسیعی است و نقش مهمی در موفقیت برنامه ها و طرح های توسعه شهری وهمچنین رفع نیاز جمعیت ،عبور و مرور در
شهر ،رفاه عمومی ،مسکن ،کاربری زمین ،تفریح ،فرهنگ ،اقتصاد ،تاسیسات زیر بنایی و امثال آنها بر عهده دارد(تقوایی وصفر
آبادی)1390،
بنابرآنچه ذکرگردید؛ عملکرد مدیریت شهری در ایفای وظایف تعیین شده و محوله به نحو مطلوب و چگونگی خدمت رسانی
به شهروندان در ابعاد فرهنگی اجتماعی ،عمرانی کالبدی و ویژگی های درون سازمانی بر ایجاد سرمایه اجتماعی شهروندان که
شامل آگاهی ،اعتماد و مشارکت میباشد ،تأثیرگذار است .بدین صورت که هرچقدر عملکرد مدیریت شهری کارآمدتر به همان میزان
هم اعتماد و رضایت شهروندان بیشتر و به تبع آن نیز سرمایه اجتماعی شهروندان تقویت میگردد.
مدیریت شهری بعنوان متولی اصلی در ارائه خدمات به شهروندان و تعیین ساختار و سازمان و کالبد شهری نقش مهمی در
تولید و ارتقاء سرمایههای اجتماعی شهری را دارد .مدیریت شهری میتواند با طراحی و اجرای نما و منظر شهری در قالب فضاهای
ایمن شهری احساس رضایت و آرامش شهروندان را برانگیخته و به واسطه خدماتی که ارائه میدهد حس اعتماد و رضایت را
درایشان شکوفا نماید .چنانچه شهروند بعنوان بهره بردار اصلی این ساختار امنیت و آرامش و رضایت را درک نمایند و با اطمینان به
فعالیت پرداخته که در نتیجه همین تولید رضایت ،آرامش ،اعتماد وامنیت سرمایههای اجتماعی بازتولید و ارتقاء می نماید.
در صورتیکه برابر وظایف و تکالیف محوله بر مدیریت شهری مبنی بر طراحی ،برنامه ریزی و عمران فضا و معماری شهری
برابر کارکرد تعریف شده و سامان بخشی بر فعالیت های مرتبط در شهر و منظر نمای شهری ،به نحوی که به شهروند از
قرارگرفتن در محیط شهری حس امنیت و اطمینان و آرامش القا شده و از طرفی با با ارائه خدمات مطلوب ،با کیفیت و به موقع
ازطرف مدیریت شهری به شهروند و موجبات از بین رفتن احساس عدم امنیت از فعالیت در محیط شهری و ایجاد اعتماد ،رضایت و
امنیت اجتماعی ،مشارکت شهروند را نیز در فعالیت های اجتماعی و شهری به همراه خواهد داشت چنانچه؛ شبکه های مشارکتی،
موجب غنای سرمایه اجتماعی وتعمیق آن می شوند و سرمایه اجتماعی ،تقویت باورمندی درونی متکی بر روحیه جمعی را به دنبال
دارد که ثمره آن ،جلوگیری از ذره گون شدن افراد است؛ که نتیجه آن ارتقاء و زایش سرمایههای اجتماعی هست.
به همین ترتیب؛ درصورتیکه مدیریت شهری قادر به تأمین امنیت اجتماعی که یکی از شکلهای امنیت به شمار میروند.
نتیجتاً موجب زایش و ارتقاء سرمایه اجتماعی میگردد.
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عباسزاده ،هادی ،کرمی ،کامران ،)1390( ،سرمایه اجتماعی و امنیت ملی پایدار ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،سال
چهاردهم ،شماره اول ،ص79-55:
مرادی ،علی ،)1396( ،مطالعه بررسی نقش مشارکت شهروندان در تأمین احساس امنیت اجتماعی ،فصلنامۀ پژوهش های
انتظام اجتماعی ،سال نهم ،شماره چهارم ،ص166-139:
فوکویاما ،فرانسیس ،)1379( ،پایان نظم(سرمایه اجتماعی و حفظ آن) ،ترجمه غالم عباس توسلی ،تهران :انتشارات جامعه
ایرانیان
شادی طلب ،ژاله و حجتی کرمانی ،)1387( ،فقر وسرمایه اجتماعی در جامعه روستایی ،رفاه اجتماعی ،سال ،7شماره 28
توکلی ،مرتضی ،دهقانی ،کیومرث و زارعی ،رضا ،)1390( ،تحلیلی برمیزان سرمایه ی اجتماعی در مناطق روستایی
شهرستان ممسنی (مطالعه موردی :بخش دشمن زیاری) ،برنامه ریزی منطقه ای ،شماره 4
محمدی ده چشمه ،مصطفی ،علیزاده ،،هادی ،)1396( ،ارزیابی مؤلفه های امنیت شهری بر پایه رویکرد ساختارگرا مورد
شناسی :شهرارومیه ،فصلنامه علمی پژوهشی اطالعات جغرافیایی سپهر ،دوره  ،26شماره ،104ص158-146:
شیانی ،ملیحه ،محمدی ،محمدعلی ،)1395( ،مطالعه فرهنگ شهروندی در مدیریت شهری تهران ،نشریه پژوهش های
انسان شناسی ایران ،دوره  ،5شماره ،2ص250-227:
مقتدایی ،لیال ،امیری اسفرجانی ،زهرا ،)1396( ،بررسی تأثیر مدیریت افکار عمومی بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان
اصفهانی ،پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال ششم ،شماره پیاپی  ،17شماره دوم ،ص88-63:
ماندل ،ر ،)1379( ،چهره متغیر امنیت ملی ،ترجمه :پژوهشکده مطالعات راهبردی ،تهران :پژوهشکده راهبردی
بوزان ،باری ،ویور ،ا.ودوویلد ،پ ،)1386( ،چارچوبی تازه برتحلیل امنیت ،ترجمه :علیرضا طیب ،تهران  :انتشارات مطالعات
راهبردی
پوررضا ،ابوالقاسم ،)1385( ،جامعه شناسی شهری ،انتشارات سمت
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سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)29 :فروردین  ،1400جلد یک
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