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  تحلیل اثرات کیفیت زندگی  بر امنیت روستاهاي پیراشهري

  )روستاهاي پیرامون شهرستان نکا: نمونه مورد مطالعه ( 
  

3، الهه انزایی2احمد رشیدي ، 1سجاد عموزاد خلیلی  

    
  :چکیده 

بهبود کیفیت . یت در روستاهاي پیرامون شهر نکا می باشدهدف این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت زندگی بر وضعیت امن
 از طرف دیگر، امنیت یکی از مهم . زندگی در جوامع روستایی، هدف اصلی طرح ها و برنامه هاي  توسعه روستایی  است

ایی، بهبود یکی از عوامل اصلی در ایجاد امنیت در مناطق روست. و مهم ترین دلیل آرامش مردم می باشد ترین ابعاد زندگی
شهرستان نکا به عنوان یکی از شهرهاي شمالی به دلیل موقعیت صنعتی این شهر و . کیفیت زندگی در این مناطق می باشد

مقصد مهاجران زیاد جهت جستجوي ... کارخانه سیمان، سیلو، نیروگاه، پاالیشگاه نفت و :  از جملهآنفعالیت هاي صنعتی 
، که در این روند مهاجرت روستاهاي پیرامون شهر نکا پذیراي جمعیت بومی و غیر کار در سطح استان و کشور می باشد

 وجود شرایط مناسب براي کیفیت زندگی این مهاجران ، در ایجاد امنیت در روستاهاي پیراشهري تاثیر .بومی شده است
هاي همبستگی پیرسون،  ها از روش براي تحلیل داده.  روستاهاي پیرامون شهر نکا است9 جامعه آماري تحقیق، .زیادي دارد

نتایج تحقیق بر اساس .  کمک گرفته شدLisrelو SPSSافزارهاي  رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر با کمک نرم
آزمون هبستگی پیرسون نشان می دهد که کیفیت زندگی بر میزان امنیت در روستاهاي مورد مطالعه تاثیرگذار بوده است، 

 درصد از کل 6/58همچنین بر اساس رگرسیون خطی متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته، . باشد می 78/0که این رابطه 
) اقتصادي(کیفیت زندگیتاثیرات کیفیت زندگی بر میزان امنیت توجیه شده است و بر اساس روش تحلیل مسیر شرایط 

  .رابطه ي غیر مستقیم داردآنها رابطه ي مستقیمی دارد و با دوبعد دیگر ) اقتصادي(روستاها با میزان امنیت
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  مقدمه 

 
 توسعۀ پروژه ها و ها برنامه هدف غایی روستایی، جوامع زندگی در کیفیت بهبود

 شرایطساختن  فراهم مهم، این به دستیابی جهت اصلی پیش شرط اما. است روستایی

 جوامع در زندگی کیفیت زمینه ساز ارتقاي میتواند که زندگی است براي مناسب

  ).1389 همکاران، و ؛ متوسلی1390و همکاران، افتخاري( گردد روستایی
 نظیر(  و اجتماعی اقتصادي مسائل طرح با تا اند کرده تالش از مطالعات برخی 

 مهمترین به عنوان) ... و ادسو پایین شغلی، سطح فرصتهاي کمبود فقر، بیکاري،

 ارائه این مسائل از رفت برون جهت را راهکارهایی روستایی، کنونی جوامع معضالت

 و آموزشی رفاهی اداري، درمانی،- بهداشتی امکانات و کمبود خدمات اي عده. نمایند

گروه  این .اند کرده عنوان نواحی روستایی یافتگی توسعه عدم عامل اصلی ترین را
 در امکانات و خدمات با سطح توانند نمی آنکه دلیل به روستایی نواحی که ندمعتقد

 بهتر هدف دسترسی با ناچار به روستایی نواحی کنان سا نمایند، بنابراین برابري شهرها

: 1392عیسی لو و همکاران، (نمایند می مهاجرت شهرها سوي به امکانات، و خدمات به
112.(  

هاي  چالش با محیطی و اجتماعی اقتصادي، گوناگون يها به علت بنا امروز زندگی
 و مناسب محیط برخورداري از براي را شهروندان تقاضاي که است مواجه اي گسترده

 رعایت پویا، اقتصاد با فراگیر ي  جامعه.دهد می شکل ابعاد، همه ي در تر، کیفیت با

 امن محیط و ایدارپ ي توسعه متنوع، حال عین در و فرهنگی استوار اجتماعی، عدالت

  ). 23: 1387صالحی فر، (است شهروندان عمومی هاي خواسته از براي همه
 ؛ افراد تمایل دارند در مکانی که زندگی می کنند امنیت پایدار داشته باشد بنابراین  

 آن در ساکنان ي شخصی همه پیشرفت و روانی اجتماعی، مادي، خوب شرایط یعنی

 زمینه هايکه کیفیت زندگی در شرایط مناسبی می باشد، ی روستاهای در .باشد فراهم

 و امکانات همچنین .است ها باال تصمیم سازي و تصمیم گیري در مشارکت همیاري،
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 و امنیت ساکنان تامین است فراهم روستاها گونه دراین زندگی براي استاندارد خدمات
ه شرایط مناسبی  بنابراین می توان گفت روستاهایی ک).May, 1996 : 41(می گردد

  .براي کیفیت زندگی دارند، امنیت ساکنان خود را به طور مطلوبی می توانند فراهم کنند
 .هستند مهاجر پذیرندة خود ها روستا  برخی،شهر به روستا از مهاجرت افزایش همپاي 

 زمین وجود سبب به این رو ندارند؛ از را ها شهر در زندگی مالی توانایی که مهاجرینی

و  شهري بین نقل و حمل شبکه نسبی گسترش همچنین، و قیمت ارزان نمسک و
 سرریزي این .سکنی می گزینند ها شهر پیرامون روستاهاي در دسترسی، سهولت

امنیت این روستاها را تحت تاثیر  که بردارددر  پیامدها و مشکالتی در روستاها جمعیت
 یک از که تگاههایی هستندسکون واقع، در شهري، پیرامون روستاهاي. قرار می دهد

 دیگر، سویی از و می برند بهره خدمات و بعضی مزایا از شهر با نزدیکی سبب به سو،

 می تأثیر آن هازندگی  امنیت بر که هستند روبرو مشکالتی با همین نزدیکی، دلیل به

  .گذارد
 که در ، این مقاله در پی پاسخ دادن به این سواالت استبیان شدهبا توجه به مطالب   

روستاهاي مورد مطالعه، شاخص هاي مرتبط با کیفیت زندگی از دیدگاه ساکنین در چه 
وضعیتی است؟ آیا بین کیفیت زندگی و امنیت روستاهاي مورد مطالعه رابطه معناداري 

کیفیت زندگی تا چه میزان در برقراري امنیت تاثیرگذار «برقرار است؟ و در نهایت، 
 ؟» است

  
  قیق چارچوب نظري تح

 زندگی وجود کیفیت مفهوم زمینه در چندانی نظر اتفاق حاضر زمان در گفت توان می

 توان می صورت آن در گیرد، قرار نظر مد تعاریف این مشترکات اگر ولی ندارد،

 توازن، آن در که زندگی بهتر شرایط از است عبارت زندگی کیفیت که گفت

زندگی  براي الزم هاي زمینه یا شده نهادینه عادالنه برابري و مطلوبیت هماهنگی،
 آمده پدید زیبایی و خالقیت نشاط، آرامش، آسایش، امنیت، سالمت، با همراه
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 تعریف در که نظرهایی اختالف رغم دیگر، به سخن به). 1 :1389یوسفی، (باشد

 چشم می به متخصصان بین در نیز ادراکی توافقی اما دارد، وجود زندگی کیفیت

 مفهومی و مثبت ابعاد بر مشتمل را زندگی کیفیت آنها بیشتر آن ايمبن بر که خورد

   Allen, Vogt and Cordes, 2002).   14:(دانند  می چندبعدي
و  مکان و زمان از متأثر نسبی، چندوجهی، مفهومی زندگی کیفیت جهت، هر به

را  درونی و ذهنی بیرونی، و عینی ابعاد که است اجتماعی و فردي ارزشهاي
  -Pacione, 2003: 19). (میگیرددربر

 رابطه چندبعدي در و پیچیده مفهوم یک زندگی کیفیت شده، ارائه تعاریف به توجه با

 )وکشور شهر روستا،(خاص  جغرافیایی مقیاس یک در جمعیت، وضعیت و شرایط با
دارد  کمی تکیه و عینی شاخصهاي به هم و کیفی یا ذهنی شاخصهاي به هم که است،

  ).128 : 1384کوکبی، (
 .کرد اندازه گیري جامعه و خانواده فرد، سطح سه در میتوان را زندگی کیفیت

 .میشود سنجیده انعکاسی و تکوینی شاخص هاي به واسطه زندگی کیفیت همچنین،
 فردي در شاخصهاي کرد؛ تقسیم بعد دو به میتوان را زندگی کیفیت فردي سنجش

 به .تکوینی شاخصهاي مقابل در انعکاسی شاخصهاي و گروهی شاخصهاي مقابل
  :میشود تقسیم گروه چهار به مقیاس ها توصیف دیگر عبارت

 و فردي؛ تکوینی شاخصهاي - گروهی؛ ذهنی شاخصهاي -  فردي؛ ذهنی شاخصهاي - 

   Sirgy and Cornwell,2011:49).(گروهی تکوینی شاخصهاي - 
  براي.است ینه ايتک گز شاخصهاي شامل بیشتر زندگی کیفیت اجتماعی شاخصهاي

 خیلی موافقم، میدهید پاسخ شما و هستید؟ راضی خود زندگی وضع از شما آیا مثال،

 رسم جهانی براي را مقیاس خود که چرا است، انعکاسی مقیاس این .غیره و موافقم

 عناصر عنوان به را مدلی 2000 سال در ریم مبنا، بر این.کرده اند طراحی شاخصها

 سالمتی مدل این در .است کرده ارائه زندگی محیط و سالمتی زندگی، کیفیت اساسی

 گرفته شده نظر در زندگی کیفیت اصلی بعد دو عنوان به و هم موازات به سرزندگی و
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 اجتماعی و فیزیکی و فضایی و شدنی گیري اندازه ابعاد از ترکیبی مدل، این در .است

 با مرتبط فقط درك این. دمی گیر قرار بررسی آنها مورد از صحیح درك و محیط از

 دربرمی نیز را اي زمینه و شخصی هاي جنبه بلکه نیست محیط از عینی هاي ویژگی

 با مختلف عناصر چگونه که کرد مشخص صحیح طور به توان نمی مدل این در .گیرد

 (15دهد می نشان هم با را مختلف موضوعات از هایی بلکه الیه اند، مرتبط هم
.(Kemp et al., 2003, 12-  در پژوهشی به بررسی 2009آوه و کوك در سال 

رابطه بین رضایت از کیفیت مسکن، پیوستگی اجتماعی و رضایت اجتماعی و مکانیزم 
. هاي پیچیده ي پیش بینی رضایت اجتماعی دربین ساکنان نواحی روستایی پرداختند

ز مسکن در نتایج این مطالعه نشان دهنده ي نقش موثر پیوستگی اجتماعی، رضایت ا
همچنین سرمایه اجتماعی، به طور مستقیم بر پیوستگی . پیش بینی رضایت اجتماعی است

اقتباس از ( و رضایت اجتماعی و به طور غیر مستقیم بر رضایت از مسکن تاثیرگذار است
  ).51 : 1392جمعه پور و طهماسبی تهرانی، 

  آنان.کردند اضافه قیقاتتح این به را جامعه و امنیت حوزه دو وکمبل بررسی آبرامز

 نظریه که این براساس را مقاالت سپس و مرور رفاه زمینه هاي بر تأکید با را مقاله 32

نه، طبقه  یا کرد جایگزین شده، پیشنهاد زمینه 7 از یکی با را زندگی کیفیت میتوان آیا
 سعادت امنیت، صمیمیت، خالقیت، بهداشت، رفاه، شامل زمینه 7 این .کردند بندي

   Campbell and et al,1976: 89). (میشود  روان سالمت و جامعه
 تئوري  براساس.دانست مردمبراي  بنیادین حق یک توان می را  امنیتاز طرف دیگر،

 تعالی براي اي پایه و ضروري از نیازهاي یکی امنیت ،1968 در مازلو هرم در نیازها

حیات  تداوم براي که انسان کیفیزیولوژی نیازهاي شبیه شود، درست می تلقی انسان
 و فضاي فیزیکی تعامل به امنیت تبیین در )1961(، 1 جیکوبز جین. دارد ضرورت

 عنوان به فضا بودن فعال بر نموده و توجه سازند می را محیط که اجتماعی فرآیندهاي

                                                
1 - Jane Jacobs 
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 ,Boyle and et al(تاکید کرد  و موفق امن محیط یک ایجاد در عاملی

2004,566 .(  
زندگی سکونتگاه هاي انسانی و وضعیت حاکم بر امنیت آن، نتیجه قانونمندیهاي کیفیت 

آن بوده است؛ یکی از  بر ساز و کار هاي حاکم و فرایندها گریز ناپذیر ساختارها،
دالیل اصلی بروز مشکالت موجود در روستاهاي پیرامون شهري، عدم شناخت و دانش 

که موجب عدم نهادسازي و تدارك کافی در خصوص ماهیت این مشکالت می باشد 
بنابراین جهت ارائه راه حل هاي واقعی براي . الزم براي مواجهه با این پدیده شده است

مشکالت سکونتگاه هاي روستایی باید به شناخت علل و عوامل اصلی و واقعی بروز و 
  .ظهور پدیده ها و مشکالت پرداخت

. و امنیت وجود دارد) طریق توسعه از ( رویکردهاي مختلفی در مورد کیفیت زندگی 
در نگرش اول، امنیت بر شرایط توسعه و کیفیت زندگی تقدم دارد؛ بر این اساس، ابتدا 

در نگرش دوم، اعتقاد بر . باید امنیت برقرار باشد تا شرایط مطلوب زندگی به وجود آید
ولت ها در این نگرش د. این است که تحقق امنیت از طریق بهبود شرایط زندگی است

می کوشند تا ابتدا شرایط زندگی را در نواحی حاشیه اي و روستاهاارتقاء دهند، تا در 
اما در نگرش سوم، تعامل و درك متقابل، به . سایه ي آن امنیت هم به همراه آورند

با ( وجود آورنده شرایط مطلوب زندگی و توسعه با امنیت در نواحی روستایی است
  ). 171:  1385اقتباس از زرقانی، 

 سبب به سو، یک از که واقع،سکونتگاههایی هستند شهري، در پیرامون روستاهاي  
همین  دلیل به دیگر، سویی از و می برند بهره خدمات و بعضی مزایا از شهر با نزدیکی

، که این شرایط باعث می شود کیفیت زندگی در این هستند روبرو مشکالتی با نزدیکی،
 در نتیجه شرایط مناسب یا مناسب کیفیت زندگی که  قرار گیردسکونتگاه ها نحت تاثیر

روستاهاي  و شهرکها توسعۀ. گذار باشد تأثیر امنیت آنها بر این سکونتگاه ها،
 و اجتماعی روستا، آمیختگی و شهر مرز بودن نامشخص مهاجرپذیري، خوابگاهی،

 کیفیت زندگی آنها  که  بر رويهستند شهري روستاهاي پیرامون ویژگی هاي از قومیتی
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 سکونتگاه هاي روستایی پیرامون شهر مشکالت و محدودیتها از .اثرگذار می باشد
 حداقل نبود ناامن، و مساکن نامناسب در سکونت به مربوط کالبدي خطرات به میتوان

 کیفیت نازل و زیربنایی تسهیالت و رفاهی خدمات انواع محرومیت از محیط، بهداشت
؛ این شرایط زمینه ساز تاثیرات منفی کرد اشاره  آنپایین ت پذیريزیس سطح و زندگی

 از طرف .)53 : 1392جمعه پور و طهماسبی،  (بر روي امنیت این سکونتگاه ها می باشد
ساختار کالبدي خاص و همچنین ویژگی هاي بر خی از این روستاها به دلیل دیگر، 

امکان ندگی ساکنان آن می باشد، آن ها که بازگو کننده کیفیت زاجتماعی و اقتصادي 
 از این در نقطه مقابل، برخی. و فرصت بیشتري را براي وقوع جرم فراهم می سازند

روستاها هم بدلیل شرایط مناسب اقتصادي،کالبدي و اجتماعی کیفیت زندگی در آن 
و وضعیت کیفیت بنابراین شناسایی عوامل . ت هاي مجرمانه اندها، مانع و بازدارنده فرص

 به وجود آورنده یا تسهیل کننده ایجاد مناطق نا امن، کمک زیادي در ایجاد زندگی
). 85 : 1382با اقتباس از پوراحمد و کالنتري، (  می کند روستاهاي پیراشهريامنیت در 

روستاهاي پیراشهري به دالیل مختلفی که در باال ذکر شده است، مورد توجه مهاجرین 
 کیفیت زندگی در این مناطق به دلیل نسبت زیاد جمعیت به با توجه به اینکه. می باشد

امکانات و ظرفیت تحمل این سکونتگاه ها، در اکثر موارد این روستاها دچار مشکالت 
این بحران ها و .  فرهنگی، اقتصادي و زیست محیطی مختلفی می شوند-اجتماعی

  . مشکالت خود زمینه ي افزایش ناامنی روستاهاي پیراشهري است
  

  روش شناسی تحقیق 
   محدوده یا قلمرو پژوهش 

هـاي روسـتا از جملـه حجـم جمعیـت، نـوع          موقعیت جغرافیایی بیانگر بسیاري از ویژگـی      
سـعیدي،  . (هاي بالقوه براي رشد و توسعه اسـت  ها، امکان دسترسی به منابع و توان        فعالیت
در اسـتان مازنـدران     )1شکل شماره ( منطقه مورد مطالعه یعنی شهرستان نکا    ). 40: 1379

محـدودة  . باشد  نفر جمعیت می58601 خانوار و   14782 آبادي داراي سکنه با      105داراي  
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مورد مطالعه از سـمت غـرب و جنـوب بـه شهرسـتان سـاري، از شـرق و شـمال شـرق بـه                  
شهرستان بهشهر و از جنوب شرق به استان سمنان محدود می شود و از نظـر طبیعـی از دو           

 در جنوب شهرستان و جلگه اي در شمال، غـرب و شـرق شهرسـتان          بخش کوهستانی که  
 درصد از کـل  8/5 کیلومتر مربع، معادل 8/1358مساحت آن . می باشد تشکیل شده است   

ــدران و داراي   باشــد   دهــستان و یــک نقطــۀ شــهري مــی 5 بخــش، 2وســعت اســتان مازن
  ). 1392استانداري مازندران، (

  
  مطالعهموقعیت منطقه مورد: 2شکل شماره 

  1395نگارندگان، : مأخذ
  تحقیق روش 

گیري از روش   که با بهره همبستگی است- روش پژوهش در این مطالعه از نوع توصیفی
 105شهرستان نکا داراي . پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است

ش شامل جامعه آماري در این پژوه.  نفر است58601روستاي داراي سکنه با جمعیت 
برآورد حجم نمونه در سطح جهت . باشد تمام روستاهاي پیرامون شهرستان نکا می

خطاي  احتمال و% 95ران با سطح اطمینان کگیري کو  از روش نمونهخانوارهاي روستایی
 روستاهاي پیراشهري شهرستان نکا .ه است شد هر روستا استفادهخانوار بنابر سهم 05/0

 براي ارزیابی تاثیر کیفیت زندگی بر میزان امنیت در د که خانوار می باش3377داراي 
 از طریق روش از روستاییان) سرپرست خانوار( نفر 370روستاهاي پیرامون شهر، تعداد 
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جدول (اند مورد پرسشگري قرار گرفتهگیري تصادفی ساده  به صورت نمونهکوکران و
 تا چه میزان در کیفیت زندگی«سؤال اصلی در تحقیق حاضر این است. )1شماره 

کیفیت از اینکه بنابراین فرضیه تحقیق عبارت است؟ » برقراري امنیت تاثیرگذار است
  .زندگی در برقراري امنیت روستاها تاثیر مستقیم و مثبتی دارد

  تعداد خانوار و حجم نمونه در روستاهاي مورد مطالعه: 1جدول شماره 
روستاهاي 
  پیرامون شهر

زرندین    نودهک
  سفلی

گل   کمیشان  ابلو  الاوم
  خیل

قلعه   کلبستان
  سرعلیا

  جمع  چمان

قره   نام دهستان
  طغان

قره   پی رجه  پی رجه
  طغان

قره   پی رجه  پی رجه  مهروان  مهروان
  طغان

3  

  3377  124  407  597  185  394  406  251  573  440  تعداد خانوار
  370  14  44  65  20  43  44  278  63  49  نمونه منتخب

  1396:  و نگارندگان 1395: مرکز امار ایران: ماخذ
  

  ها و متغیرها معرفی شاخص
 هفـت  روسـتاهاي مـورد مطالعـه از        در   براي بررسی تاثیر کیفیت زنـدگی از بعـد امنیـت            

 51ده شـاخص و  و ) کیفیـت زنـدگی   (بـراي متغیـر مـستقل      ) گویه( معرف   32شاخص و   
هـا بـر مبنـاي طیـف      تمـامی گویـه   . استفاده شـد  ) امنیت( براي متغیر وابسته    ) گویه(معرف  
تنظـیم شـد، بـراي ارزیـابی روایـی         ) خیلی کم، کم، متوسـط، زیـاد، خیلـی زیـاد          (لیکرت

ها اسـتفاده شـد و پایـایی       ربط در دانشگاه    ها از نظر متخصصین و کارشناسان ذي        پرسشنامه
بـراي تحلیـل   . تاییدگردیـد 92/0 تـا  681/0ها بر مبناي آلفـاي کرونبـاخ بـا اعتبـار بـین               آن

 رگرسیون چند متغیره و تحلیـل مـسیر    آزمون تی،هاي همبستگی پیرسون، از روشها   داده
  . کمک گرفته شدLisrelو SPSSافزارهاي  با کمک نرم
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  متغیرهاي مورد استفاده در تحقیق به تفکیک وابسته و مستقل : 2جدول
معیارهاي رده   نوع متغیر

  )شاخص ها(اول
  )متغیرها(معیارهاي رده دوم 

  
  کنترل دسترسی
  

 پیاده، عابر( تردد مسیرهاي ایمن ترکیب- افراد همه براي حرکت و دسترسی سهولت

نورپردازي مطلوب و کافی بر ورودي و -ایمنی مسیرهاي ورود و خروج- )اتومبیل دوچرخه،
یروي قرار گیري کاربریهاي حساس در دسترسی هاي اصلی در مکانهاي همجوار ن- دسترسی
  عدم تداخل با کاربریهاي مزاحم- وجود فضاهاي مکث در معابر-انتظامی

نظارت طبیعی و 
  خط دید

-پذیر آسیب هاي مکان بر کاربران و ها ساختمان دائمی اشراف-  متري10رویت بصري 
 نیاز حساسیت براساس نورپردازي روز - )خیرگی نه تاریکی نه( فضا مناسب نورپردازي

 بر ساکنان نظارت-کنندگان استفاده نیاز حساسیت براساس رپردازي شب نو-کنندگان استفاده

  پیوندهاي اجتماعی ساکنین-منازل هاي خروجی و ورودي
 ساکنان ترغیب به مشارکت-ایجاد حس قلمرو- خصوصی و عمومی قلمروهاي شدگی تعریف  قلمروگرایی

کیفیت روابط -ممیزان اعتماد به مرد-وجود نگهبان-افتخار به سکونت- حفظ امنیت در
   تشکیل گشتهاي امنیتی داوطلب-همسایگان و بستگان با یکدیگر براي تقویت امنیت

مدیریت و 
  نگهداري فضا

-توجه به نیازهاي ساکنین در فراهم کردن امکانات- جایدهی دکه هاي سیار در مناطق جرم خیز
 و مبلمان ارگیريبک-ها دیوارنوشته وجود عدم و محیط پاکیزگی- تجهیزات ایمنی مناسب فضا

دسترسی سریع -فضاهاي عمومی در کافی روشنایی تامین-پیاده معبر مناسب هاي ساخت زیر
عدم -جوانان ویژه ورزشی - تفریحی مراکز و ها پاتوق وجود- وجود مراقبتهاي رسمی-پلیس

دسترسی -کنترل اشتغال کاذب-عدم حضور افراد ولگرد- حضور کودکان کار  و متکدیان
اجراي رزمایش مقطعی براي پاکسازي مناطق و -جمع آوري معتادان-اکز فرهنگیساکنین به مر
 موقع به و سریع حضور-نوامیس مردم مزاحمین و اوباش و اراذل آوري  جمع- اماکن آلوده

و  خودرویی( سواره کافی و منظم گشتهاي وجود- ضرورت هنگام در 110پلیسی فوریتهاي
  .)کودکان، سالمندان و(شار خاص وجود فضاي حضور براي اق- پلیس )موتوري

امنیت فیزیکی 
  محیط

 منظر اجزاي بدنه، کف،(فضا اجزاي تمام بودن رویت قابل( و ایمن ساختمانها طراحی مناسب

 ساختمان عدم وجود- عدم وجود نقاط کور در فضا- اختالط مناسب و تنوع کاربریها-))فضا در

نفوذپذیري - ربریهاي شبانه روزي در بافتوجود کا- استفاده بال و متروکه عمومی فضاهاي و ها
-عدم فشردگی بافت-...)و دیوارها حصارها، درها،( کالبدي موانع مناسب بکارگیري- مناسب

 90ایجاد کنج هاي پنهان با زوایه -تناسب فضا با فعالیتها- عدم وجود فضاهاي بسته و بی تسلط
ظت از آسیب رساندن به حفا- درجه در فضا بوسیله عقب نشینی ساختمانهاي جدیداالحداث

  تجهیزات مانند حفاظ دار کردن چراغهاي معابر

  
  
  
  
  
  

  یرهايمتغ
  وابسته

  
  )امنیت(

منظرسازي بر اساس -خوانا بصري هاي نشانه و عالئم جهت یابی مناسب با استفاده از تابلوها،  تصویر فضا
 فضاي نکردن فراهم( حصارها و موانع بودن رویت قابل-معیارهاي افزایش دهنده دید و نظارت

 بصري تدوام و پیاده مسیر انسداد- توان بخشی فضاهاي بی دفاع و رها شده-)مجرمان اختفاء

 و مصالح نوع و رنگ فرم، نظر از نماها هماهنگی-میزان آشفتگی بصري فضا-فضا و ناظر بین
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  آسمان خط

 نوجوانان و کم کودکان مانز با آسان دسترسی- مناسب کیفیت با و نوساز مدارس بودن دارا  آموزش کیفیت
  مدارس در مناسب آزمایشگاهی وجود تجهیزات تجربه با و خوب معلمان داشتن-مدارس به

 و میوه مصرف هفتگی- غذایی برنامه در ) وماهی گوشت( پروتئینی مواد هفتگی مصرف   سالمت کیفیت
 داشت،به خانه( وبهداشتی درمانی خدمات از مندي بهره-غدایی برنامه در سبزیجات
  ساکنان کشمکش میان و نزاع عدم و انسجام و اتحاد وجود- ) اینها مانند و حمام، درمانگاه،

 اوقات کیفیت
  فراغت

 )کتابخانه(و هنري فرهنگی مناسب امکانات وجود- روستا در ورزشی مناسب امکانات وجود
  خانواده همراه به ساالنه مسافرت انجام توان- روستا در

 کیفیت
  ها زیرساخت

 محدود زمانی کردن فاصله طی-مناسب نقل و حمل وسایل به دسترسی- مناسب ارتباطی راه
 -سوختی مواد توزیع جایگاه وجود-آشامیدنی سالم آب از مندي بهره- شهر به دسترسی براي

  )الحسنه قرض صندوق وام، بانک،(اعتباري  و مالی خدمات به دسترسی
-فاضالب ودفع آوري جمع بهداشتی هاي روش از استفاده- زباله دفن هاي جایگاه وجود  محیطی کیفیت

 واحدهاي استقرار پرهیزاز-خطرناك و بدار شی اراضی در هها خان ساخت از پرهیز

 فرسایش و تخریب-آب منابع وآلودگی اتالف-ها رودخانه و ها ب سیال حریم در مسکونی
  خاك

 محیط کیفیت
  مسکونی

  

 واحدهاي مناسب در تسهیالت وجود-مناسب یفیتک با و بادوام و نوساز هاي خانه وجود
 مواد کارگیري به-) حمام سرویس بهداشتی، سرمایشی، سیستم گرمایشی، سیستم ( مسکونی

  ها خانه در کافی روشنایی و نورگیري وجود-واحدهاي مسکونی ساخت در مقاوم مصالح و

  
  

متغیرهاي 
  مستقل

کیفیت ( 
  )زندگی

 و اشتغال کیفیت
  درآمد

 انجام براي سالمتی جسمانی  داشتن- شغلی رضایت- شغلی آینده به امید-درآمد از رضایت
  مناسب انداز پس داشتن- فعالیت

 سیفایی و ، رفیعیان)1390(، حیدري)1390(،کالنتري و همکاران)1389(، کالنتري و همکاران)1392(ذبیحی و همکاران: منابع 
، قرایی و )1961(، جیکوبز)1973(من، نیو)2013(، پائول و همکاران)2014(،فوستر و همکاران)2013(، اشنایدر و کیتچن)1388(

 ،)1390(، فتحعلیان و پرتوي)1392(، رفیعیان و همکاران)1394(، تکلو و همکاران)1385(، مدیري)1389(همکاران
 /Zebardast,(2009)/ Sahin& others(2007) ؛)1390(،خراسانی)1393(بندرآباد ،)1384(،عزیزي)1390(سرور

Oberlink(2008)/Mitchell(2005)/Howley et al(2009)/Wheller(2001) /Brittne(2009)  
   1396: مطالعات نگارندگان: ماخذ
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  یافته هاي تحقیق 
 زندگی کیفیت شرایط ها، مؤلفه کلیه در دهد، می نشان )3( جدول  که طور همان

 ارزیابی) 3( متوسطحد از کمتر) فراغت اوقات ها، زیرساخت ، سالمت( نمونه جامعه

 اقتصادي و محیطی ابعاد در توان می را ترین شرایط نامناسب میان این در  .است شده

 نشان متوسط حد از  محاسبه شده انحراف فراوانی راtآماره  که طوري به کرد، مشاهده

 وجود مانند اقتصادي و محیطی مبنایی هاي گویه که معناست بدان این .دهد می

 از پرهیز فاضالب، دفع و آوري جمع یبهداشت روشهاي از استفاده زباله، جایگاه دفن

 در مسکونی واحدهاي استقرار عدم خطرناك، دار و شیب اراضی در ها خانه ساختِ

 فرسایش و آب، تخریب منابع آلودگی و اتالف ها، رودخانه و ها ب سیال حریم

 سالمتی داشتن شغلی، رضایت شغلی، آینده به امید درآمد، از رضایت خاك،

 و نوساز هاي خانه داشتن نیز و مناسب، انداز پس داشتن و فعالیت مبراي انجا جسمانی
 سیستم( مسکونی واحدهاي در مناسب وجود تسهیالت مطلوب، کیفیت با و بادوام

 مصالح و مواد کارگیري  به ،)حمام بهداشتی، سرویس سرمایشی، سیستم گرمایشی،

 ها، مسکن در کافی روشنایی و نورگیري و مسکونی، واحدهاي ساخت در مقاوم

 .دارند نامطلوبی بسیار وضعیت نشان از
  سطح معناداري ارزیابی ساکنان از ابعاد و مؤلفه هاي کیفیت زندگی: 3جدول شماره  

  سطح Tمقدار   تعدادنمونه  مؤلفه  ابعاد
  معناداري

درجه 
  آزادي

انحراف از   میانگین
  میانگین

 1,234 2,89  369  0,010  -2,318  370  آموزش

 1,223 3,14  369  0,002  1,853  370  المتس

  اجتماعی

 1,231 3,03  369  0,004  8,909  370  اوقاتفراغت

  کالبدي 1,115 2,12  369  0,000  -4,735  370  محیطمسکونی
 1,124 3,08  369  0,000  3,226  370  زیرساختها

  1,043  1,49  369  0,001  -7,698  370  درآمدواشتغال  اقتصادي
  0,914  2,24  369 0,000  -6,585  370  کیفیتمحیطی  محیطی

  1396نگارندگان، : مأخذ
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 فرهنگی، اقتصادي و زیست -اجتماعی( همچنین براي تحلیل میانگین سه بعد امنیت 
از آزمون تی تک نمونه اي بر اساس طیف لیکرت استفاده شده ) اکولوژیکی- محیطی 

یریت و مد(تحلیل میانگین بر اساس آزمون تی تک نمونه اي در جامعه نمونه . است
نا مناسب .  ارزیابی شده است) 3(کمتر از حد متوسط)  کنترل دسترسی ،نگهداري فضا

 و )مدیریت و نگهداري فضاغیر از ( ترین شرایط در امنیت هم گویه هاي اجتماعی
 حد از  را فراوانی محاسبه شده انحرافtآماره  که طوري بهزیست محیطی است ، 

  .دهد می نشان متوسط
  تک نمونه اي براي سنجش متغیرهاي امنیت از دید مردم نتایج آزمون تی : 4جدول شماره

 درجه Tمقدار   تعدادنمونه  متغیرها  ابعاد
  آزادي

سطح 
  معناداري

انحراف از   میانگین
  میانگین

- اجتماعی  0,6  3,6 0,000  369  6,58  370 مدیریت و نگهداري فضا
  -1,03  1,97  0,000  369  -4,73  370  قلمروگرایی  فرهنگی
  0,7  3,7  0,000  369  3,24  370  کنترل دسترسی  اقتصادي

-کالبدي  -0,09  2,09  0,000  369  -3,25  370  تصویر فضا
  -0,2  2,8  0,000  369  -4,19  370  امنیت فیزیکی محیط  اکولوژیکی

  1396نگارندگان، : مأخذ 

  بررسی تاثیر کیفیت زندگی بر وضعیت امنیت روستاها 
ت تعیین رابطه بین متغیر مستقل یعنی کیفیت زندگی در با توجه به سوال تحقیق، جه

از ) امنیت ( میزان اثرگذاري متغیر مستقل بر متغیر وابسته روستاهاي مورد مطالعه و
تحلیل رگرسیون دو متغیره جهت تاثیر متغیر .تحلیل رگرسیون دو متغیره استفاده می شود

 معناداري به دست آمده در با توجه به اینکه سطح. آمده است ) 5(مستقل در جدول 
 است، می توان ادعا کرد 05/0متغیر کیفیت زندگی در روستاهاي مورد مطالعه کمتر از 

از طرفی دیگر، هر چه بتا و تی . که متغیر مستقل، تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کند
به دست آمده بزرگتر و سطح معناداري کوچکتر باشد، بدین معنی است که متغیر 

رگرسیونی بین دو متغیر که  با توجه به نتایج. ستقل تاثیر شدیدتري بر متغیر وابسته داردم
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 است،بنابراین متغیر مستقل تاثیر زیادي در 05/0کوچکتر از )010/0= سطح معناداري( 
 .برقراریامنیت در روستاهاي مورد مطالعه دارد

 
 یر وابستهتأثیرمتغیرمستقل برمتغ :تحلیل رگرسیون دو متغیره:5جدول

  
  سطح معناداري مقدار   T  بتا N  متغیروابسته  متغیرمستقل

  0,010  2,416  0264/0  370  امنیت  کیفیت زندگی
 1396نگارندگان، : مأخذ

نشان مـی دهـد، تمـامی متغیرهـاي کیفیـت زنـدگی بـا توجـه بـه          ) 6( همانطور که جدول   
بر امنیـت روسـتاهاي مـورد     است، 05/0اینکه معناداري به دست آمده از آنها کوچکتر از  

داري مـدل رگرسـیون را    بنابراین فرضیه صفرآزمون مبنی بر عدم معنـی   .مطالعه تاثیر دارند  
ــان   ــا اطمین ــی% 99ب ــی     رد م ــاري معن ــاظ آم ــیونی از لح ــدل رگرس ــابراین م ــیم، بن دار  کن

شود که رگرسیون خطـی    مشخص می586/0بر اساس مقدار ضریب تعیین      همچنین  .است
 . کنـد   درصـد از کـل تـاثیرات را توجیـه مـی     6/58قل بر متغیر وابسته حدود  متغیرهاي مست 

و ) 244/0(متغیر کیفیت محیطی با توجه بـه مقـدار بتـا           . بتا با ضریب همبستگی برابر است     
بیـشترین تـاثیر را بـر امنیـت     )216/0= مقدار بتـا  ( بعد از آن متغیر کیفیت اشتغال و درآمد    

همچنـین کمتـرین تـاثیر را متغیرهـاي کیفیـت آمـوزش و              . روستاهاي مـورد مطالعـه دارد     
بـر امنیـت روسـتاها    ) 062/0(و ) 034/0( کیفیت محیط مسکونی بـه ترتیـب بـا مقـدار بتـا       

بر اساس مقادیر بتا معادله رگرسیون چند متغیره در تحقیـق حاضـر بـه ایـن صـورت           . دارد
  :می باشد

Y=0.586 + 0.244 X1 + 0.216 X2 + 0.158 X3 + 0.123 X 4 + 0.122 X5 + 
0.062 X6 + 0.034 X7  

  
 و X3=  و کیفیت سالمت X2=  و کیفیت اشتغال و درآمد X1= کیفیت محیطی 

=  و کیفیت محیط مسکونیX5=  و کیفیت اوقات فراغت X4= کیفیت زیرساخت ها
X6و کیفیت آموزش  =X7.   
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روستاهاي  میزان امنیت تبیین در مستقل متغیرهاي از یک هر تأثیر :متغیره چند  رگرسیون تحلیل: : 6جدول 
  مورد مطالعه

متغیر 
  وابسته

ضریب  N  مستقل متغیرهاي
 همبستگی

 R چندگانه

ضریب 
  تعیین
R 

Square 

 نسبت
f  

سطح  t  بتا
  معناداري

  0,000  0,316  0,034  0,084 000/0  0,034  370  آموزش کیفیت
  0,000  0,814  0,158  0,714 000/0  0,158  370   سالمت کیفیت

  0,000  1,648  0,122  3,615 010/0  0,122  370  فراغت اوقات کیفیت
  0,000  0,291  0,123  0,078 000/0  0,123  370  ها زیرساخت کیفیت

  0,000  1,914  0,244  2,759  000/0  0,244  370  محیطی کیفیت
  0,000  1,624  0,062 0,073 010/0  0,062  370  مسکونی محیط کیفیت

  
امنیت 

روستاهاي 
مورد 
  مطالعه

  0,000  0,945 0,216  0,063 000/0 0,216  370  درآمد و اشتغال کیفیت
  1396نگارندگان، : مأخذ

  ضعیت کیفیت زندگی و میزان امنیت تحلیل فضایی ارتباط بین و
براي بررسی همبستگی بین کیفیت زندگی و میزان امنیت در روستاها از آزمون 

بطور ، )7(  طبق جدول .ه شده استهمبستگی پیرسون براي بررسی همبستگی استفاد
کلی مقدار ضریب همبستگی بین کیفیت زندگی و میزان امنیت در روستاها در 

 می باشد که نشان 021/0 می باشد، و سطح معناداري 78/0روستاهاي مورد مطالعه 
دهنده معنی داري می باشد، یعنی کیفیت زندگی بر میزان امنیت در روستاها در 

  .طالعه تاثیرگذار بوده استروستاهاي مورد م
  بررسی ارتباط بین وضعیت کیفیت زندگی و میزان امنیتبه تفکیک روستاها: 7جدول شماره 

 نتیجه آزمون تحلیل
مقدار احتمال 

 آزمون

مقدار ضریب 
 همبستگی

 نام روستا حجم نمونه

  نودهک  49 812/0 002/0 رد فرضیه صفر ارتباط معنی دار است
  زرندین  سفلی  63 749/0 101/0 پذیرش فرضیه صفر -

  اومال  278 643/0 021/0 رد فرضیه صفر ارتباط معنی دار است
  ابلو  44 /568 011/0 رد فرضیه صفر ارتباط معنی دار است
  کمیشان  43 /692 000/0 رد فرضیه صفر ارتباط معنی دار است

  گل خیل  20 613/0 310/0 پذیرش فرضیه صفر -
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  کلبستان  65 793/0 001/0 فرضیه صفررد  ارتباط معنی دار است
  قلعه سر علیا  44 574/0 001/0 رد فرضیه صفر ارتباط معنی دار است
  چمان  14 582/0 000/0 رد فرضیه صفر ارتباط معنی دار است
  جمع  370 753/0 000/0 رد فرضیه صفر ارتباط معنی دار است

  1396نگارندگان، : مأخذ

ه گرفـت کـه بـین وضـعیت کیفیـت زنـدگی و میـزان               توان نتیجـ    می ) 7(بر اساس جدول    
امنیتدر اکثر روستاهاي مورد مطالعـه بـه غیـر از روسـتاهاي زرنـدین سـفلی و گـل خیـل،                

همبستگی مستقیم بدسـت آمـده در ایـن روسـتاها       . ارتباط مثبت و معنی داري وجود دارد      
تاها افـزایش   میزان امنیـت در ایـن روسـ   ،نشان می دهد که با افزایش بیشتر کیفیت زندگی    

همــانطور کــه در جــدول مــشاهده مــی شــود بیــشترین ضــریب همبــستگی در   . مــی یابــد
  .  درصد می باشد793/0 و 812/0روستاهاي نودهک و کلبستان با 

  ه میان کیفیت زندگی و بعد امنیت آنالیز تحلیل مسیر رابط
و بعد امنیت روستاهاي مورد مطالعه کیفیت زندگیدر اینجا هدف یافتن رابطه بین میزان 

.  روستاها استمستقلکیفیت زندگیعبارت است از امنیت و متغیر وابسته متغیر . آنها است
متغیر (به عنوان متغیر وابسته شامل ده شاخص و کیفیت زندگی اما امنیت روستاها 

مدل معادالت ساختاري نهایی براي سنجش رابطه دو  .شامل هفت شاخص است) وابسته
  .  امنیت استفاده شده است کیفیت زندگی ولی تحقیق یعنیعدد از سازه هاي اص

  
 نتایج تایید ارتباط بین کیفیت زندگی و امنیت در روستاها با استفاده از نرم افزار لیزرل: 3شکل  شماره 
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بر اساس آماره شاخص ریشه میانگین نشان داده شده است، ) 2(همانطور که در شکل 
 دارد و همچنین بر 05/0داراي کوچکتر از که سطح معنی ) RMSEA(مجذور خطا 

 است مدل برازش 05/0اساس آماره شاخص مربع کا که سطح معناداري آن بزرگتر از 
با توجه به اینکه ضرایب بدست آمده داراي مقادیر استاندارد نیستند، . شده مناسب است

رت بزرگ در صو.  استفاده شده است tبنابراین براي آزمون معنی دار بودن از شاخص 
بنابراین .  وجود رابطه معنی دار بین متغیرها تاید می شود96/1 از tبودن قدر مطلق آماره 

  : نتایج زیر درباره آزمون متغییرها بدست آمده است tبا توجه به شاخص هاي 
 تاثیر مستقیم و مثبتی  کیفیت زندگی کالبدي- در جهت بررسی اینکه بعد اکولوژیکی

 که کوچکتر از مقادیر t=54/1 باید گفت که با توجه به آماره ، داردامنیتبر میزان 
روستاها امنیت  تاثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی است بنابراین این بعد از 96/1بحرانی 

 اکولوژیکی بر بعد - براي تاثیر بعد کالبدي t = 19/7اما با توجه به اینکه آماره ي . ندارد
 که بزرگتر از مقادیر بحرانی t =49/7 با آماره ي یتامناقتصادي و تاثیر بعد اقتصادي بر 

 تاثیر غیر مستقیم و مثبتی  کیفیت زندگی هستند، بنابراین بعد کالبدي اکولوژیکی96/1
 براي تاثیر بعد t=48/29همچنین با توجه به آماره ي . از طریق بعد اقتصادي داردامنیتبر 

 امنیت فرهنگی بر - یر بعد اجتماعی فرهنگی و تاث-کالبدي اکولوژیکی بر بعد اجتماعی
 هستند، بنابراین بعد 96/1 که بزرگتر از مقادیر بحرانی   t=02/2روستاها با آماره 

 -  روستاها از طریق بعد اجتماعی امنیتکالبدي اکولوژیکی تاثیر غیر مستغیم و مثبتی بر 
گی بر بعد  فرهن-  براي تاثیر بعد اجتماعیt=92/4با توجه به آماره  .فرهنگی دارد

 که بزرگتر از مقادیر  t=49/7روستاها با آماره امنیت اقتصادي و تاثیر بعد اقتصادي بر 
 امنیتفرهنگی تاثیر غیر مستقیم و مثبتی بر -  هستند، بنابراین بعد اجتماعی96/1بحرانی 

  است، بنابراین96/1 که بزرگتر از مقادیر بحرانی t=49/7با توجه به آماره  .روستاها دارد
  .  روستاها داردامنیتبعد اقتصادي تاثیر مستقیم و مثبتی بر 
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   نتیجه گیري

 و امنیت در کیفیت زندگیهمانطور که از آزمون فرضیه بدست آمده است، شرایط 
روستاهاي مورد مطالعه نامساعد می باشد؛ همچنین بر اساس یافته هاي تحقیق، شرایط 

کیفیت گذار می باشد بطوریکه شرایط بر روي امنیت روستاها تاثیر کیفیت زندگی
آنها رابطه ي مستقیمی دارد و با ) اقتصادي(روستاها با میزان امنیت) اقتصادي(زندگی

روستاهاي پیرامون شهري به دلیل قرار گرفتن در  .دوبعد دیگر رابطه ي غیر مستقیم دارد
ایی را موقعیت خاص، یعنی مجاورت با شهرها، مجموعه اي از ویژگی هاي مکانی فض

روستاهاي مورد بررسی، به . دارد که آن ها را از سایر نواحی روستایی متمایز می کند
دلیل واقع شدن در حاشیه شهر و فاصله متفاوت آنها از شهر نکا، در درجه هاي متفاوت، 

بر اساس نتایج . تحت تاثیر پویایی هاي شهري و تحوالت ناشی از آن ها قرار دارد
 هاي تحقیق، روستاهاي پیرامون شهرستان نکا از نظر شاخص بدست آمده از یافته

با توجه به اینکه عامل اصلی .  و امنیت در وضعیت نا مساعدي قرار دارندکیفیت زندگی
که بیشتر ( که مهاجران این روستاها را براي اقامت انتخاب کردند؛ عامل اقتصادي است

، همین ) این روستاها می آینداز روستاهاي کوچکتر و محروم تر براي زیست بهتر به
 امنیت در روستاهاي مورد کیفیت زندگیبرتاثیرگذارترین عامل ) بعد اقتصادي(عامل 

تاثیر مستقیمی بر شرایط امنیت روستاها دارد و ) اقتصادي(بنابراین این بعد . مطالعه است
 دارند، تاثیر غیر مستقیم)  فرهنگی و زیست محیطی-اجتماعی( ابعاد دیگر مورد مطالعه

بنابراین طبق نتایج . یعنی این دو بعد از طریق بعد اقتصادي بر امنیت روستاها تاثیر دارند
نتایج . در روستاهاي مورد مطالعه، متفاوت می باشدکیفیت زندگیبدست آمده شرایط 

تحقیق نشان می دهد که صرف قرار گرفتن روستاها در مجاور نقاط شهري و دسترسی 
در شهرها نمی تواند متضمن ایجاد و شکل گیري سکونتگاه هاي به امکانات موجود 

  . باشد براي زندگیروستایی با شرایط مطلوب
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On the Effects of Life Quality onthe Economic Security of the Sub-
urban Villages: A Case Study ofNekaSub-urban Villages 

 
Abstract: 

The aim of this study was to investigate the effect of life quality on the 
security of Neka sub-urban villages. the main objective of rural 

development projects and plans is to promote the quality of life in rural 
communities. On the other hand, security is one of the most important 
aspects of life and the most important reason people are relaxed. One of 
the main factors in establishing security in rural areas, improve the 
quality of life in these areas. Neka city as one of the northern cities due to 
the industrial situation of this city and its industrial activities(including 
cement plants, silos, power plants and oil refineries), the city of Neka has 
emerged as a destination for many migrants who are looking for job 
opportunities either locally or nationally,That this trend continues, local 
and non-local populations have been flooding this city gradually.There 
are good conditions for the quality of life of the settlers, has a great 
impact on security in the sub-urban villages.The study population 
consisted of nine villages around the city of Neka. Data analysis was 
performed by Pearson correlation, multiple regression and path analysis 
using SPSS and Lisrel softwares. Pearson correlation test results 
indicated that the security of the understudy villages was impacted by the 
quality of life (0.78 %). In addition, 58.6 % of the total impact of the 
quality of life on security was justified based on the linear regression of 
independent variables on the dependent variable and based on the path 
analysis, a direct relationship was observed between the quality of life 
(economic) of villages and their economic security and its relationship 

with the other two dimensions was indirect. 
Key words:Quality of life, security, sub-urban villages,Rural 

settlements,the city of Neka. 

  
  
  


