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چکیده
امنیت یکی از مهمترین شاخصهای توسعه اجتماعی ا تس

که فقدان آن از یک سو موجبات ه اصتقا عبانم تفر رد دددد دددددی و محیطییی

روستائیان شده و از سوی دیگر در تنزل کیفیت زندگی روستایی مؤثر ا تس  .پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات امنیت اجتم یعا
بر کیفیت زندگی خانوارهای روستایی در ناحیه روستایی شهرستان خرمدره از استان زنجان انجام شده ا تس  .روش تحقیق توص یفی
 -تحلیلی ا تس  .جامعه آماری  1241خانوار روستایی ا تس

و از این تعداد  2 94خانوار از چهار روستای رحمت آباد ،الون  غاب ،د د هر   

و سوکهریز (از  15روستا) شهرستان خرمدره به صورت نمونه گیری تصادفی ،مورد بررسی قرار گرفته ا تس  .جمع آوری اطالع تا
بصورت کتابخانه و میدانی از طریق تهیه پرسشنامه و برای تحلیل از تکنیکهای  Tتک

نمونهههای ،م و سیروم لد

تالداعم لدم     

ساختاری اموس استفاده شده ا تس  .نتایج پژوهش نشان میدهد ،نخست ،کیفیت زندگی و امنیت اجتم دحم رد یعا ود یاهاتسور ه    
مورد بررسی در سطح نیمه مطلوب قرار دارد .هاتسور سپس ا زا هک یی ا متجا تینم ا ب یع ا ادروخرب یرتال ر گدنز تیفیک زا دن ی   

      

باالتری نیز برخوردارند .همچنین بررسی و برآورد مقادیر رگرسیون و معناداری ابعاد و شاخصهای تحقی ییق بر مؤلفهههها ای کیفی ییت
زندگی نشان میدهد ،از بین سه مؤلفه جرم و جنایت ،امنیت عمومی و اعتماد اجتماعی ،هر سه بع  رب د ر وو وووی کیفی ییت زندگگگی تأثثیر
مستقیم و اثرگذار دارد .در نهایت ،ضعف در توجه به امنیت اجتماعی ،سبب آسیبهای عمده اقتصادی و اجتماعی روستایی ش و هد
نیازمند بازنگری در سیا تس

گذاریها و توجه به مسائل اجتماعی در نواحی روستایی ا تس .

واژگان کلیدی :سکونتگاههای روستایی ،کیفیت زندگی ،امنیت اجتماعی ،شهرستان خرمدره.

( -1نویسنده مسئول) Azar.noorii@yahoo.com
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بیان مسأله
بدون تردید هیچ عنصری برای پیشرفت ،توسعه و تکامل یک جامعه و شکوفایی استعدادها ،مهمتر از عنصر امنیت و
تأمین آسایش الزم در جامعه نیست .تمایل و تالش انسان برای تأمین امنیت پایدار ،بیانگر غریزه ذاتی در سازماندهی
گترین مانع رشد و توسعه و توالی جوام رشب ع
محیطی امن است و آشوب و ناامنی ،بزر 

ی هس  دنت ( ( & Eftekhari
یی یی

 .)et,al, 2012, 110رشد و توسعه همواره در سایه حداقلی از امنیت ف گ مهار ررری ییده و هم ج هراو سس سسستجوی امنی ییت از
مهمترین انگیزه هاو نیازهای انسان بوده است .این مفهوم از مفاهیم مهم و ت ثأ یر گذار بر مسائل حوزه رفا امتجا ه عع عععی
است .بدین معنا که رفاه بدون احساس امنی ییت معنا خن  ووواهد داش  ت ( ( )Yari & Hezar Jaribi, 2013,4و احساس
ی مرس مو
یهای ی
امنیت الزمه زندگی است .بنابراین بحرانهای جمعیتی را نمیتوان با بی تفاوتی و مطابق با برنامه ریز 
پشت سر گذاشت و نتایج منفی آنها را برای جامعه مالحظه نکرد (.)Eftekhari & et,al, 2012, 103
واقعیت این است که امروزه عالوه بر برخی مشکالت اجتماعی مانند فقر و بیکاری ،مسائل مرتبط با مدیریت محلی،
یت او ننن
جمعیت و نیروی انسانی ،باال بودن میزان مهاجرت روستایی و روند سا یزرواشک راک یورین یگدروخل      م مم 
آسیبهای اجتماعی گستردهای را یافت که به دامنه روستاها نفوذ پیدا کردهانددد (.)Hajariyan &Ganbari, 2013, 68
بر اساس بررسیهای صورت گرفته طی چند سال اخیر آسیبهای اجتماعی همچون اعتیاد ،س جاودزا ،قالط ،تقر   
دیرهنگام ،بزهکاری ،سطح تعدی باال به اموال ،مزارع و محصوالت در نواحی روستایی ب دروم هدودحم رد هژیو ه     
مطالعه افزایش یافته که ضمن تعارض با اصول مسلم این نظام اجتماعی و تصوری که از ای ون ن ا هب ناهذا رد یح    
ی انسا یقاب ین   
عنوان محیط با امنیت اجتماعی باال وجود دارد آثار مخربی برجای گذارده و زمینه نابودی سرمایههای ی
مانده در این نواحی را فراهم آورده است .و با توجه به درجه حساسیت و اهمیت بسیار زیاد و تأثثثیر آن ب دنز ر گگ گگگی
حی روستاایی ب ونع ه ا لضعم ن
همه افراد چنانچه شایسته است بدان پرداخته نشده است .ارتکاب ج ون رد مر ا حح حح

    ی ییا

ناهنجاری نقش ایفا می کندو جزء یکی از مسائل اساسی درنواحی روستایی است .زیرا تمایل روز اف س هب نوز ووو ووووی
یشود ( )Heydari, 2016, 4و ضایعات سنگینی از جمله رنج انسانها ،به
گرایش به جرم در جوامع روستایی دیده م 
یآورد ( Rezvani,
هدر رفتن منابع اقتصادی ،سرخوردگی روستائیان و وخامت کلی در کیفیت زندگی را به همراه م مم 

یدهد .وضعیت کیفیت زندگی و
 .)et, al, 2010, 39بر این اساس پژوهش حاضر سؤاالت زیر را مورد بررسی قرار م 
امنیت اجتماعی خانوارهای روستایی شهرستان خرمدره در چه سطحی قرار دارد؟ و بیشترین اثرات امنیت اجتما یع
بر روی کدام بعد کیفیت زندگی میباشد؟
ادبیات پژوهش
امنیت اجتماعی :از جمله متغيرها يي كه در يك فيت زندگي افراد اثر گذار است ،میتوان امنيت اجتما ن ار يع ااااام ب .در
امنيت از نيازها و انگیزههای اساسي انسان به شمار میرود ،به طوري  رطاخ شمارآ نآ لاوز اب هك ا نيب زا ناسن     
یگیرد .مرتفع ش يسب ند ا ورگ رد يمدآ ياهزاين زا ير نيمأت       
میرود و تشويش ،اضطراب و ناآرامي جاي آن را م 
ن ﺎﻴﻧ ز ﺎﻫ ي ا ﺎﺴﻧ ن در ﺮﻫ ﻲﻄﻴﺤﻣ ا ﺖﺳ
امنيت است و ﺎﻴﻧ ز ﻪﺑ ا ﺖﻴﻨﻣ  ،از بنیادیت یر ن ن
اﺳـ ﺪﻌﺘ اد ﺎﻫ و خالقیتها و ﻞﻴﻧ ﻪﺑ

ﻪﻛ آرام  ،ش ررر ﺪﺷ  ،ﻲﻳﺎﻓﻮﻜﺷ  ،ﺑ ـــ ﺮوز

ﻪﻤﻫ ﻻﺎﻤﻛ ت ا ﻲﻧﺎﺴﻧ در ﻪﻳﺎﺳ آن ﻖﻘﺤﻣ م 
یشودد (.)SHateriyan & et, al, 2016, 1
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س ای یین
بوزان نخستین کسی است که در سال  1991اصطالح امنیت اجتماعی را برای اولین بار به کار برد و از آن پس س
اصطالح در ادبیات مربوط به امنیت رواج یافت ( )Eftekhari & et,al, 2012, 191و مانند دیگر مفاهههیم اجتماعععی و
یهای متفاوت ،به تعابیر مختلف تعریف ( )Juliano J Chein 2009,و وارد سا ری
اقتصادی ،در کشورهای با ایدئولوژ 
حوزههای علمی از جمله رفاه ،عدالت و غیره شد (.)brach,2004,4
امنیت مفهومی ذهنی و عینی است .امنیت ذهنی تاحدود زیادی به ادراک و احساس افراد بستگی دارد که در س حوط
شهای حیاتی
خرد و کالن قابل بررسی است ( .)Eftekhari & et,al, 2012, 97و امنیت عینی ،وضعیتی است که ارز 
در آن از هر گونه تهدید و تعرض مصون باشد در دو وجهی بودن مفهوم امنیت وضعیت فیزیکی با حالت فک رد یر
گهای تخصصی ارائه
هم می امیزد ( .)Kargar & Sarvar, 2013, 97بنا به تعاریف مختلف که از واژه امنیت در فرهن 
شده است ،سه مفهوم امنیت ملی ،امنیت عمومی و تأمین اجتماعی ،امروزه بیشتر مورد استفاده قرار م ممی گیردرابرررت
ماندل امنیت را چهرهای متغیر میداند ،از همینرو معتقد است ارائه تعریفی کامل از امنیت مستلزم بررسی و تحقیق در
خصوص مفاهیم کلیدی چون ،قدرت ،تهدید و ساختارهای جامعه اس  ت ( ( .)Kargar & Sarvar, 2013, 165برخ خخی
یباشد.
تعاریف در زمینه امنیت اجتماعی به شرح ذیل م 
جدول  ،1-1برخی تعاریف امنیت اجتماعی
محقق

ردیف

Bari bozan

1

Beiron muller

2

L. Weaver

3

Antony Giddens

4

Jones

5

smriti chend

6

تعریف
یبخشد.
یگردد که هویت گروهی او را سامان م 
معطوف به جنبههایی از زندگی فردی م 
نها ،مدهب ،هویت ملی و رسوم
قابلیت حفظ شرایط قابل پذیرش داخلی برای تکامل گروههای سنتی زبان ،فرهنگ ،انجم 
یاش تحت شرایط تغییر و تهدیدات واقعی و محتمل
یهای اساس 
توانایی جامعه برای حفظ ویژگ 
امنیت اجتماعی ،امنیت هستی شناختی و امنیت وجودی است.
مفهوم مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت و در مورد افراد و در کل ،هر عاملی که آرامش انسان را از بین ببرد تعریف نمود.
یکند که در آن فرد هیچ کنترلی ندارد
حفاظت ارائه شده از سوی جامعه به اعضاء خود در برابر حوادث غیرمترقبه اشاره م 

یافتههای پژوهش )kargar&sarvar2013, eftehari2012, pakdel2016, salehi amiri& afzari naderi2011(7931

کیفیت زندگی
رواج و کاربرد مفهوم کیفیت زندگی در واقع کنشی است علیه توسعه یک بعدی اقتصادی در س م حط لل لللی و توس هع
صرفًاًا کالبدی ( .)Mahdizade & et, al, 2006, 304این مفهوم به عنوان یک رش ههد زا هناگادج هت      0 96 1م ممیالدی
وارد مباحث علمی در اروپای غربی و شمال آمریکاا شددده ( )pukeliene,2011,157و از آغا هد ز ه     0 99 1ب ،دعب ه   
اهمیت فوق العاده ای یافته است (عنبری .)051 ، 89 31 ،کیفیت زندگی به عنوان معیاری برای سنجش میزان ب هدروآر
شدن نیازهای روحی ،روانی و مادی جامعه و خانواده وشرایط محیطی که مردم دران زندگی م ممیکننددد (براای مثا ،ل
آلودگی آب و هوا ،فقر ،محیط پر آسیب) تعریف و به برخی مشخصههای مردم (همچ تمالس نو   

ی ییا دستتیابی به

یپردازد ( )Molodi, 2009, 16و ویژگیهای کلی اجتماعی ،اقتصادی محیط در یک ناحیه را نشان
امکانات اموزشی) م 
یتواند به عنوان ابزاری قدرتمند برای نظارت بر برنامه ریزی توسعه اجتماع به کار رود (.)Pal 2005
یدهد ،که م 
م
این اصالح مفهومی چند وجهی ،نسبی ،متاثراز زمان و مکان و ارزشهای فردی و اجتماعی است ،که دارای ابعاد عینی
یدهددد ( )Pal 2005عل مغر ی   
و ذهنی بوده و ویژگیهای کلی اجتماعی ،اقتصادی محیط در ی ییک ناحی ییه را نشان م مم 
اختال یاهرظن ف ی صختم نایم ،دراد دوجو یگدنز تیفیک فیرعت رد هک  ص یگدنز تیفیک هک تسا ملسم کاردا نیا نی
دارای ابعاد مثبت و مفهومی چن بلاق رد نآ تاعلاطم یمامت و تسا یدعب د هتسد ود

صهاای عین و ی
      شاخص ص
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شناس سسی عم زکرمتم هد   

یگیرد )Allen, Vogt and Cordes,2002:14( .و ب شور ود ر
صهای ذهنی صورت م 
شاخ 

است :روش اول ،شاخصهای اجتماعی ،اقتصادی قابل سنجش را برای انعکاس میزان برآورده شدن نیازهای انساننی
بکار میگیرد و روش دوم سطوح شادکامی و رضایتمندی را براساس گزارشات شخص صصی اف دنز براجت زا دار گگگ گگگگی
یشود.
یدهد ،که بهزیستی ذهنی نامیده م 
نشان م 
در میان بررسی ادبیات پژوهش رویکرد ساختاري ،مفهومی فراگیر و کامل از کیفیت زندگی ارائه میدهددد و تمام می
ن رویکردد
حوزههایی را که در بهبود کیفیت زندگی مؤثرند در برگرفته و جامعه را بعنوان ی ییک کلی ییت م ممیبینددد ،.این ن
یداند که باید براي هر فردي محقق شود و امنیت اجتماعی
عنصري مانند امنیت اجتماعی ـ اقتصادي را از نیازهایی م 
یآید (.)Hoseinzadeh & et, al, 2014, 114
یکی از مؤلفههای اصلی این رویکرد به حساب م 
صهای کیفیت زندگی
جدول شماره  -2-1مؤلفه ،معیار و شاخ 
مؤلفه

معیار

شاخص

تعداد

آموزش

تعداد آموزشگاه به هر هزارنفر

2

درصد رضایت از عملکرد نهادهای محلی

2

درصد سواد کل
اجتماعی

نهادی

لهای غیر دولتی
تعداد تشک 
مشارکت

میزان مشارکت اقتصادی در روستا

2

درصد انسجام اجتماعی
میزان تمایل به ماندگاری درروستا

1

بهداشت

میزان دسترسی به خدمات اجتماعی

1

امنیت شغلی

ضریب تنوع شغلی

2

تعلق مکانی
اقتصادی

درصد رضایت از شغل
رفاه اقتصادی

کیفیت مسکن
کالبدی

نسبت درآمد به هزینه خانوار

1

میزان پس انداز

1

درصد مالکیت مسکن

1

میزان مسکن استاندارد،

3

سرانه اتاق
نسبت خانوار ساکن در هر واحد مسکونی
درصدراه های درجه یک

خدمات

2

میزان دسترسی به سائل حمل و قل عمومی
محیطی

کیفیت منظر

درصد رضایت از نظافت روستا

1

منابع آب

درصد رضایت از کیفیت آب شرب

1

مدیریت بهداشت

میزان دسترسی به تخلیه فاضالب

2

میزان دسترسی به روش بهداشتی دفن زباله
کل

Source: Research findings, 2018

22
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جدول شماره  -3-1مؤلفه ،معیار و شاخ 
مؤلفه
امنیت اجتماعی

معیار

شاخص

تعداد

تأمین اجتماعی

وجود نظام تأمین اجتماعی،

1

جرم و جنایت

میزان درگیری و نزاع بین اهالی

3

میزان تنشهای نژادی قومی و گروهی
میزان درگیری میان جوانان درروستا
اعتیاد

میزان اعتیاد در روستا

1

امنیت عمومی

میزان رضایت از حضور به موقع پلیس در مواقع ضروری

3

میزان امنیت کوچه و خیابان
امکان تردد زنان خانواده به تنهایی در محیط روستا
اعتماد

میزان نگرانی از سرقت اموال

2

امکان سپردن سرمایه به دیگران
کل

Source: Research findings, 2018

10
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در این پژوهش ،روش تحقیق از نوع توصیفی -تحلیلی است که با شیوه پیمایشی انجامممگرفت عمج یارب .تسا ه     
آوری اطالعات ،از روشهای کتابخانهای و میدانی ،از فن پرسشگری و ابزار پرسش هعماج .تسا هدش هدافتسا همان      
آماری پژوهش ،خانوارهای  51روستای شهرستان خرمدره هستند که بر اساس روش تخمینی  4روس یعت ات ی .دش ن    
برای انتخاب خانوارهای نمونه با استفاده از فرمول کوکران از بین  43 11خانوار 2 87 ،خا اون ررر بعن هنومن مجح ناو    
تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیدند .جهت تعیین شاخصصصهاای پژوووهش ب رب ه ر یس   
 32شا تهج صخ   

مطالعات قبلی پرداخته شد و شاخصهایی که از بیشترین فراوانی برخ دادعت هب دندوب رادرو     

ارزیابی انتخاب گردیدند .جهت سنجش روایی و پایایی از روشهای دلفی (اخ خابنورک یافلآ و )ناگربخ رظن ذ     
(ضریب  )0/567استفاده شد .جهت بررسی وضعیت امنیت اجتماعی و کیفیت زندگی در روستاهای مورد مطالع زا ه
آزمون تک نمونهای و مدل موریس جهت بررسی مدل اثرات امنیت اجتماعی ب ر ر وووی کیفی ییت زندگگگی از معا تالد
ساختاری اموس استفاده شده است.
محدوده مورد مطالعه
تحقیق حاضر در روستاهای شهرستان خرم دره انجام شده اس .ت

 407کیل تمو ررردر

شهرس رخ نات مم مممدره ب ببا مسا تح

مشرق استان زنجان قرار دارد .که از شمال به استان قزوین و از ش  برغ و قر ب ش ه ه  و رهبا ناتسر از بونج
یشود .شهر خرمدره ،مرکز شهرستان در فاصله  5يك لومتري ابه و ر
شهرستان خدابنده محدود م 

85

يك ل يرتمو

   

هب    

مرکز

استان استقرار يافته است .این شهرستان دارای یک بخش ،دو دهستان به نامهای رحمت آباد و الوند با  51روس يات
داراي سكنه و يك نقطه شهري است .تا سال  377 1جزو شهرستان ابهر بوده و در اين سال شهرس لقتسم نات    ش ششده
است (معاونت برنامه ریزی استانداری زنجان.) 225 ، 86 31 ،
یهای اقتصادی :در حال حاظر  8معدن سنگ گرانیت و یک معدن مس و سلیس توسط کارشناسان مربوطههه در
ویژگ 
یباشند .این شهرستان دارای یک شهرک صنعتی با وسعتی در حدود  063هکتار ب هک هدو    پذذذیرای
شهرستان فعال م 
یباشد .شرکتهاای فعا هشخبرد هقطنمرد ل ااااااای مختل نص ف ااااایع (غذاایی-
فعاالن عرصه صنعت و معدن و تولید م 
شیمیایی -معدنی –کشاورزی و )...مشغول فعالیت هستند كه شركتهاي با يال

یباشند .به لحاظ
 ۱۰۰نفرآن  ۳واحد م 

یباشد.
تولید صنعتی شهرستان خرمدره مقام نخست را در پرورش دام و طیور در سطح استان دارا م 
یکند .این شهرستان بههه لحا وت ظ لللی یید انگ رد رو
کشاورزی و باغداری :شهرستان خرمدره ساالنه  40تن عسل تولید م 
سطح استان مقام دوم را داراست و سیب قرمز این شهرستان نیز از مرغوبیتی با یال ی .تسا رادروخرب      در شهرس نات
یگیرد که به طور متوسط ساالنه از ه راتکه ر    2
بیش از  30هکتار از زمینها ،زیر کشت دانههای روغنی کلزا قرار م 
یباشد ک ارا ه ضض ضضضی
یشود .سطح اراضی آبی و دیم زیر کشت شهرستان جمعًاًا  12391هکتار م 
تن محصول برداشت م 
یباشد .مساحت جنگلهای شهرستان  001هکتار
زیر کشت آبی  7605هکتار و سطح زیر کشت دیم  4895هکتار م 
یباشددد .عمددده
یشود .کل اراضی باغات منطقه  9 77 3هکتار م مم 
یباشد که  %01مساحت جنگلهای استان را شامل م 
م
ت
یباشد .کشت ت
محصوالت شهرستان گندم ،گردو ،انگور ،سیب ،زردآلو ،لوبیا ،سیبزمینی ،آلو و محصوالت جالیزی م 
و صنعت دشت خرمدره نیز به عنوان شرکتی فعال در زمینۀ باغداری ،کشاورزی و پرورش دام نسبت به تولید عمدددۀ

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال یازدهم ،شماره اول ،زمستان 7931
 051فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

محصوالت باغی و زراعی و دام و طیور باالخص جوجۀ یکروزه اقدامات گستردهای معمول داشته و هرسا هوالع هل

  

ینماید.
بر عرضۀ محصوالت به بازارهای داخلی ،بخشی از آنرا برای صادرات به بازارهای جهانی عرضه م 
منابع آب :برای توسعۀ کشاورزی منطقه 2 ،سد خاکی در قسمت شمالی و جنوبی شهرستان احداث و به بهرهبرداری
رسیده است .در شهرستان خرمدره در حال حاضر  75 1حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق برای کشاورزی موجود است..
یگیرد و پس از ط ططی
خرمدره دو رودخانۀ مهم دارد .رودخانۀ قورو چای که از کوههای شمالی شهرستان سرچشمه م 
یریزد .رودخانۀ کبیر نیز از سمت زنجان وارد شهرستان شده و پ زا س
مسیری از شمال به جنوب به رودخانۀ کبیر م 
یشود (بخشداری شهرس ،هردمرخ نات   
گذر از مناطق مختلف و داخل شهر به سمت ابهر و رودخانۀ ابهر رود وارد م 
.)7931
یهای جمعیتی :بر اساس سرشماري سال  13 95جمعيت شهرستان خرم دره  67971نفر بوده که باالترين ميزان
ویژگ 
تراكم نسبي جمعيت را در سطح استان به خ اد صاصتخا دو د تسا ه  .... ...از ای دعت ن اد تیعمج     

 24471نفررر ( 7525

خانوار) در نواحی روستایی ساکن بوده که در بین روستاهای شهرستان روس و دابا تمحر ،هرد غاب ،دنولا یاهات    
سوکهریز به ترتیب دارای  786 ،762 ، 126و  62خانوار بودند (مرکز آمار ایران .)5931،فعالیت غالب نقاط روس یات ی
تاحیه مورد مطالعه كشاورزي است .بر اسا ،ناتسرهش ییاتسور نیلغاش لک زا ،رامآ س         73 /3درص شخب رد د   
کشاورزی 2/6 ،درصد در بخش صنعت و  24 /1درصد نیز در بخش خدماتی و کارگری مشغول هستند.

نقشه شماره  -1موقعیت شهرستان خرمدره در استان زنجان
منبع :سازمان نقشه برداری کشور7931،
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یافتههای تحقیق
یدهد پاسخگویان بر اساس سن 85 ،درصد مرد و  51درص رب ؛نز د   
یهای توصیفی از  294پرسشنامه نشان م 
بررس 
اساس سواد  71/2درصد فاقد سواد 55 /3 ،درصد دارای س و ندناوخ داو

،نتشون      8/7ابت یاد ی 51/6 ،راهنمایی و 

متوسطه و  3/2باالتر از دیپلم؛ بر اساس شغل  4/6درصد دارای شغل دائم 65 /2 ،درص ،یلصف لغش یاراد د     02/3
درصد دارای مشاغل روزمزدی و  9/9درصد نیز دارای ترکیبی از مشاغل فصلی و روزمزد هستند .همچنین ،میا نیگن
یباشد.
سنی پاسخ دهندگان برابر  37 /2سال و میانگین بعد خانوارهای مورد بررسی نیز برابر  5/2نفر م 
الف) وضعیت مطلوبیت امنیت اجتماعی و کیفیت زندگی
جهت بررسی وضعیت مطلوبیت کیفیت زندگی و امنیت اجتماعی از آزمون تی تک نمونهای استفاده شد .که نتایج بر
یدهد بین احساس امنیت اجتماعی و کیفیت زندگگگی رابط دانعم ه ا رر ررری وج دو
اساس آزمون تی تک نمونهای نشان م 
اا ااای یین تفا رد تو

دارد .با احتساب دامنه طیفی مورد بررسی که بین  1تا  5و براساس طیف لیکرت در نوسا  ،تسا ن

سطح آلفا  0/ 05درصد معناداراست که طبق نظر روستائیان ،در خصوص وضعیت موجود امنیت اجتما تیفیک و یع   
زندگی در محدوده مورد مطالعه ب  بیترت ه ب متجا ،یدبلاک دع ا ضو زا یداصتقا و یع ععععععع ععععععععیت مناس حطس رد یرتب   
یتوان علت آنرا پاایین ب ندو
روستاهای مورد مطالعه برخوردارند .ولی بعد محیطی در سطح مناسبی قرار ندارد که م 
میزان رضایت مردم از خدمات ارائه شده مطرح نمود.
جدول شماره  4-1بررسی مطلوبیت وضعیت امنیت اجتماعی و کیفیت زندگی در محدوده مورد مطالعه
مؤلفه

میانگین

درجه ازادی

اماره آزمون
t

معناداری

نه ا
تفاوت میانگی 

فاصله اطمینان  95درصد
حدپایین

حد باال

اجتماعی

2.95

4.8

286

0.00

0.75

1.61

1.28

کالبدی

2.98

19.6

286

0.00

0.95

0.85

.05 1

اقتصادی

2.82

7.7

286

0.00

0.98

1.61

1.28

محیطی

2.46

1.2

286

0. 00

0.37

.02 0

.72 0

امنیت اجتماعی

2.66

2.83

286

0.00

0.50

0.86

.15 1

Source: Research findings, 2018

ب) رتبه بندی امنیت اجتماعی و کیفیت زندگی:
جهت بررسی وضع امنیت اجتماعی و کیفیت زندگی در نواحی روستایی مذکور از مدل موریس استفاده شده اس .ت
با توجه به همسو بودن تمام متغیرها پس از تشکیل ماتریس مقادیر شاخصها نسبت ب تسا ه ا دعا ندرک درادن ا ب د ا    
استفاده از فرمول نورم خطی و جایگزینی اعداد پرداخته شد و بعد از آن به محاسبه ضریب و رتبه بندی سکونتگاهها
یباشد.
پرداخته شد .نتایج کار به شرح ذیل م 
صهای کیفیت زندگی به دست آمده بر اساس 𝒋𝒊𝒚
جدول شماره  5-1مقدار شاخ 

صهای کیفیت زندگی
شاخ 

س هکو رر رر

الوند

رحمت اباد

باغ دره

یز

-1تعداد آموزشگاه به هر هزار نفر

001

 -2درصد سواد کل

2592.2

-3درصد رضایت از عملکرد نهادهای محلی

1776.9

-4میزان ماندگاری در روستا

68.4

-5درصد انسجام اجتماعی

1531.6

 -6درصد دسترسی به خدمات بهداشتی

76.6

84.9

0

13. 71

23.1

0

21.9

0

5.1

001

0

42
82.6

001

3.7

24.3

42.3

1 76.
0
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-7تعداد تشکلهای غیر دولتی

66.9

79.4

14.6

0

-8میزان مشارکت اقتصادی در روستا

90.7

33.2

61.2

0

-9ضریب تنوع شغلی

76.5

3.7

24.3

0

62.8

0

- 11نسبت درامد به هزینه خانوار

92.9

10.9

1 46.

0

- 12میزان پس انداز خانوار

63.2

18.2

71.2

0

04.4 1

75.6

04 1

19.6

-01درصد رضایت از شغل

- 13درصد مالکیت مسکن
-41میزان مسکن استاندارد

75

-51نسبت خانوار ساکن در هر واحد مسکونی

123

- 16درصد راههای درجه 1
-71دسترسی به وسایل حمل نقل مناسب

-02کیفیت آب آشامیدنی

001

69.4

0

0

75.9

6 2. 6

9 5. 3

27.1

0

29.1

0

139

9.5 1

17.8

46.5

0

9.8

9.8

0

2.0

9 7. 3

31

0

24.6

23.6

0

- 18سرانه اتاق
- 19نظافت و پاکیزگی روستا

001

0

74.8

- 21دسترسی به سیستم مناسب تخیه فاضالب

40.9

 - 22جمع اوری و دفع زباله

77.3

0

3 1. 9

4.4

53. 28

Source: Research findings, 2018

001

جدول شماره  6-1وضعیت کیفیت زندگی در نواحی روستایی مورد مطالعه بر اساس مدل موریس
نام        

س هکو رر رر

رو س تا

یز

مقدار di
ر ت به

رحمت آباد

الوند

740.9

648.5

1

921.7

3

باغ دره
522.2

2

Source: Research findings, 2018

4

جدول  6-1نشان دهنده شاخص نهایی و رتبه هریک ازروستاها بر اساس وضعیت کیفی دروم هیحان رد یگدنز ت     
یباشد.
مطالعه م 
صهای امنیت اجتماعی به دست آمده بر اساس 𝒋𝒊𝒚
جدول شماره  7-1مقدار شاخ 
س هکو رر رر

صهای امنیت اجتماعی
شاخ 

رحمت اباد

الوند

باغ دره

یز

-1عدم وجود درگیری و نزاع بین اهالی

001

33.3

22.2

شهای نژادی ،قومی و گروهی
 - 2ع دم ت ن 

111

88.9

001

0
6 6. 6

-3وجود نظام جامع تأمین اجتماعی

122.2

-0 20

- 155.6

- 233.3

-4نبود نگرانی از سرقت

88.9

22.2

88.9

- 22.2

-5امنیت کوچه و خیابان
 -6ت ز ددر نن نننان خانت هب هداون ه طیحم رد ییا

      

88.8

66.7

- 48.8

- .6 6 11

- 77.7

-0 20

88.8

77.8

-3 3. 9

-031

رو س تا
-7امکان سپردن سرمایه به دیگران

-7.6

-8حضور به موقع پلیس در مواقع ضروری
-9نبود درگیر میان جوانان
-01نبود اعتیاد درروستا

22.2
0

- 113.3

- .6 6 26

- 48.9

- 6.7 1

- 80

33.3

0

- 88.9
- 88.9

111.1

Source: Research findings, 2018

-1 33.3

جدول شماره  8-1وضعیت امنیت اجتماعی در نواحی روستایی مورد مطالعه بر اساس مدل موریس
نام        
رو س تا
مقدار di
ر ت به

س هکو رر رر

الوند

رحمت آباد

باغ دره

یز
155.6
1

- 432.2
3

- 67.7 1
2

Source: Research findings, 2018

- 810
4
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جدول  8-1نشان دهنده شاخص نهایی و رتبه هریک ازروستاها بر اساس وضعیت امنیت اجتما دروم هیحان رد یع    
یباشد.
مطالعه م 

نقشه شماره  2وضعیت کیفیت زندگی و امنیت اجتماعی در سکونتگاههای روستایی مورد مطالعه
منبع :سازمان نقشه برداری 7931

یدهددد در س اگتنوک هههاای
نتایج حاصل از بررسی مدل موریس جدول شماره  6-1و  8-1و نقشه شماره  2نشان م مم 
مورد بررسی ،سکونتگاههایی ک یرتالاب یعامتجا تینما زا ه رادروخب       ب دو ه هانددد از کیفی ن یرتالاب یگدنز ت یز     
برخوردارند.
پ) اثرات امنیت اجتماعی بر کیفیت زندگی:
جهت بررسی اثرات امنیت اجتماعی بر روی کیفیت زندگی از معادالت ساختاری اموس استفاده شده است ،این مدل
نتیجه تلفیق تحلیل عاملی تأییدی و روش تحلیل مسیر است و از دو مؤلفه تشکیل شده است :اول ،م اتخاس لد رر ررری
یکند و دوم مدل اندازهگیری که روابط ططی ب ببین متغیرهاای پنها و ن
که ساختار علی بین متغیرهای پنهان را مشخص م 
یکند .بر اساس جدول شماره  ،9-1سه دسته شا رب صخ ا یزاس لدم رد شز     
متغیرهای مشاهده شده را تعریف م 
یشود .که چنانچه حداقل سه شاخص در ح لدم دنشاب لوبق لباق د
معادالت ساختاری در نظر گرفته م 
یشود .بر اساس جدول ( )1-9ضریب خی دو مدل برابر با  1.53است اما مک یرادانعم حطس نوچ 
م

شزارب       
تتتت ت تتتتتتر از 0.05

یکند؛ با توجه به حجم با یال
است ،بنابراین آزمون مجذور خی دو برازش دقیق مدل را با دادهای مشاهده شده رد م 
یتوان سایر ضرایب نکویی برازش را بررسی کرد .ج رذ
نمونه و حساسیت ضریب خی دو به حجم نمونه م 

ب روآر د د
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یتوان نتیجه گرفت :ان هزاد
خطای تقریب ( )RMSEAبرابر با  0.004است که از مرز قابل قبول  0.08کمتر است و م 
یرود .ض بیار
خطای برآورد مدل در جامعه چندان بزرگ نیست و میزان قاب رامش هب یلوبق ل      م مم 

 CFIو  NFIاز

یرونددد .ه کی هب ود نیا بیارض هچ ر       
معتبرترین شاخصهایی هستند که برای بررسی برازندگی مدل به کار م 
نزدیکتر مدل با دادهها برازش بهتری دارد که مقدار شاخص  CFIو  .NFIدر پ اب ربارب بیترت هب رضاح شهوژ       
یدهد مدل با دادهها برازش دارد .عالوه بر این سا رض ری ا  بی ب رب لدم شزار
یباشد که نشان م 
 .962 0و  .972 0م 

   

اساس جدول ( )1-9نیز در سطح مطلوبی قرار داشته که نشان دهنده مناس ندوب ب    آماره ههاا جه نومزآ ماجنا ت    
یباشد.
م
جدول شماره  :9-1برازش مدل براساس امارههای آزمون معادالت ساختاری

)Structural model (result

Recommended value

1.53

≥ 3.000

Goodness-of-fit measure
2

x test statistic/df

0/949

≤ 0.900

GFI

0/954

≤0.900

AGFI

0/962

≤0.900

CFI

0/972

≤0.900

NFI

0/004

≥0.080

RMSEA

0/000

> 0.050

SRMR

0/985

≤0.900

TLI
Source: Research findings, 2018

صهای مطلق برازش
شاخ 
کای اسکوئر
شاخص نیکوئی برازش
شاخص نیکویی برازش
شاخص برازش تطبیقی
شاخص برازش هنجار شده
ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد
ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده
شاخص توکر-لویز

جهت بررسی ارتباط بین مؤلفههای امنیت اجتماعی و کیفیت زندگی ،از مؤلفههای امنیت اجتماعی ب ونع ه ا ریغتم ن    
مستقل و از مؤلفههای کیفیت زندگی که در چهار بعد تعریف عملیاتی شده و اندازه گیری شدهاند ب ونع ه ا غتم ن یی ی ییییر
وابسته در نظر گرفته شده است.

شکل شماره  1مدل برازش شده در نرم افزار AMOS
Source: Research findings, 2018

یدهددد،
بررسی و برآورد مقادیر رگرسیون و معناداری ابعاد و شاخصهای تحقیق بر مؤلفههای کیفیت زندگی نشان م 
از بین سه مؤلفه جرم وجنایت ،امنیت عمومی و اعتماد هر سه بعد بر روی کیفیت زندگگگی تأثثثیر مستق قیم و اثرگ راذ

تحلیل اثرات امنیت اجتماعی در کیفیت551 ...

دارد .این امر نشان دهنده آن است که با افزایش امنیت اجتماعی احساس رضایت از کیفیت زندگی باالتر رفت رد و ه
یتوان گفت:
پایداری محدوده مؤثر خواهد بود .براساس مدل نظری (شکل شماره  )1و برآورد مقادیر کمی م 
• نخست مثبت بودن کلیه وزنهای رگرسیونی یا بارهاي عاملی نتیجهای منطقی و قابل قبول را از مبانی ن هب يرظ   
یگذارد .سپس عامل جرم و جنایت با میزان  0.69باالترین ض .دراد یگدنز تیفیک اب ار یگتسبمه بیر      
نمایش م 
یباشد .امنی و یمومع ت
همچنین ضریب همبستگی اعتماد میزان  0.48و امنیت عمومی  0.47م 

دامتعا     باا ض بیر

همبستگی  0.59و اعتماد با جرم و جنایت با ضریب همبستگی  0.48و امنیت عمومی با اب تیانج مرج 

بیرض      

یباشند .بدین ترتیب مؤلفه جرم و جنایت در محاسبات مربوط به متغی ییر
همبستگی  0.36دارای همبستگی دو سویه م 
پنهان از وزن بیشتري برخوردارند .در مقابل ،متغیر امنیت عمومی با دارا بودن ضریب  0.47داراي همبستگی کمتر ييي
یباشد.
یباشد .در نتیجه در محاسبات مربوطه از وزن کمتري برخوردار م 
با کیفیت زندگی م 
صهای تحقیق بر روی کیفیت زندگی
جدول شماره  10 -1برآورد مقادیر رگرسیون و معناداری ابعاد و شاخ 
P
***

C.R.
2.123

S.E.
.270

Estimate
.473

***

2.346

.578

.478

***

2.959

.266

.687

امنیت عمومی
اعتماد
جرم و جنایت

<--<--<---

Source: Research findings, 2018

کیفیت زندگی
کیفیت زندگی
کیفیت زندگی

نتیجه گیری و دستاوردهای پژوهش
احساس امنیت الزمه زندگی است به نحوی که فقدان آن پایداری جوامع را به خطر انداخته و تأمین و مراقبت از آن
سبب باال رفتن کیفیت زندگی و ترسیم بهتر افق توسعه رفاه در جامعه میشود .اگر امنیت در جامعه نباشد ،بی تردید
انسانها نمیتوانند نمودار آینده خود را بر اساس گذشته خووویش ترس سسیم کنن و دشر و د

وت سس س سسسسعه نی ییز امکا پ ن ذذ ذذذیر

نمیشود( .رضوانی و کوچکی .) 452 ،6931 ،پژوهش حاضر با ه رب فد رسس سسسی ا ما تارث ننی ییت اجتماعععی ب  ر ککیفی ییت
زندگی خانوارهای روستایی در ناحیه روستایی شهرستان خرمدره از استان زنجان انجام شد نتایج پ ب شهوژ ررراساس
آزمون تی تک نمونهای نشان داد بین احساس امنیت اجتماعی و کیفیت زندگگگی رابط دانعم ه ا رر ررری وج راد دو د د و بههه
ترتیب بعد کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی از سطح مطلوبیت مناسبتری برخوردارند .همچنین نتایج حاص رب زا ل رسس سسسی
یدهد در سکونتگاههای مورد بررسی ،سکونتگاههایی که از امنی ییت اجتماعععی با تال ررری بخ رادرو
مدل موریس نشان م 
بودهاند از کیفیت زندگی باالتری نیز برخوردارند .رتبه بندی سکونتگاههای مورد بررسی بر اساس این مدل به ترتیب
یباشد.
روستاهای سوکهریز ،رحمت اباد ،الوند و باغدره م 
بررسی و برآورد مقادیر رگرسیون و معناداری ابعاد و شاخصهای تحقیق بر مؤلفههای کیفیت زندگگگی نشا زا ،داد ن
بین سه مؤلفه جرم و جنایت ،امنیت عمومی و اعتماد اجتماعی ،هر سه بعد بر روی کیفیت زندگگگی تأثثثیر مستققیم و
اثرگذار دارد .بررسی میزان همبستگی عامل جرم و جنایت با میزان  0.69با تال رررین ضررریب همبستگگگی را با ککیفی ییت
یباشد .امنیت عموممی و اعتماد
زندگی دارد .همچنین ضریب همبستگی اعتماد میزان  0.48و امنیت عمومی  0.47م 
با ضریب همبستگی  0.59و اعتماد با جرم و جنایت با ضریب همبستگی  0.48و امنیت عمومی با ج نج مر اای ییت باا
یباشند .بدین ترتیب مؤلفه جرم و جنایت در محاسبات مرب طو
ضریب همبستگی  0.36دارای همبستگی دو سویه م 
یتواند نشان دهنده باال بودن میزان جرائم در محدوده باشد.
به متغیر پنهان از وزن بیشتري برخوردارند .که م 
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یدهد دو مسیر علی ترسیم شده هرکدام به نحو متفاوتی کیفیت زن یگد
نتایج حاصل از تبیین مدل ساختاری نشان م 
یدهد .بر این مبنا در مسیر اول اعتماد اجتماعی با اثر گذاری و ا ریذپ رث ی ود زا    
در نواحی مورد مطالعه را افزایش م 
عامل امنیت عمومی و میزان جرم و جنایت به صورت مستقیم بر افزایش کیفیت زندگی اثر گذار است .بدین نحو باا
افزایش اعتماد اجتماعی در نواحی مذکور میزان رضایت از کیفیت زندگی اف شیاز

ییابددد .در مس اب مود یلع ری    
م مم 

افزایش اعتماد اجتماعی امنیت عمومی افزایش یافته و میزان جرم و جنایت کاهش مییابددد ک راد اب ه ا هطبار ندوب      
دوسویه کاهش جرم و جنایت با امنیت عمومی سبب باال رفتن میزان امنیت عمومی و از سوی دیگ نازیم شهاک ر    
یشود.
جرم و جنایت شده و در نتیجه مجموع عوامل فوق سبب افزایش میزان رضایت از کیفیت زندگی م 
یدهد یافتههای این تحقیق تا حد زیادی منطب رب ق    یافتههههاای سا ری
بررسی منابع و مطالعات سایر محققین نشان م 
یباشد .حسین زاده و همکاران ،سال  ،39در پ ر یسررب هب دوخ شهوژ ا اپ ،تینما ساسحا هطب ی هاگ        
محققین م 
اجتماعی -اقتصادی با کیفیت زندگی در شهر اهواز پرداخته که نتایج بر اثرگذاری مثبت احساس امنیت اجتماعی بر
کیفیت زندگی در ناحیه فوق اشاره دارد .همچنین جانجا راکمه و ین ان     ،3931در پ ندقتعم دوخ شهوژ د ا تینم     
یکند .نتایج پژوهش محمدی و همکا نار
اجتماعی و سبک زندگی نقش عمدهای در کیفیت زندگی و شادکامی ایفا م 
یدهددد ب داعبا نی   
 5931با عنوان بررسی ت ثأ یر سطح رضایت از کیفیت زندگی بر احساس امنیت اجتما ناشن یع    م مم 
مختلف کیفیت زندگی و شاخص کلی احساس امنیت اجتماعی ساکنان ارتباط معناداری وجود دارد و این ارتبا رد ط
تمامی ابعاد مستقیم است.
یتوان گفت ضعف در توجه به امنیت اجتماعی ،سبب آسیبهای عمده اقتصادی و اجتما تسور یع ا یی   
در نهایت ،م 
یها و توجه به مسائل اجتماعی در نواحی روستایی است .در جامعهای هك
شده و نیازمند بازنگری در سیاست گذار 
یکنند ،گستردهترین تعامالت بين افراد به دليل احساس امنيتي كه وج دراد دو
افراد امنيت اجتماعي بهتري را تجربه م 
یکند .منا يتيامح عب   
گسترش يافته و اين خود زمينه دستيابي بهتر به منابع مختلف حمايتي را براي شخص فراهم م 
یتوانند در مقابله با مشکالت و دشواريهاي زندگي ،فرد را ياري داده و عبور از مراحل بحراني را براي ش صخ
كه م 
یکنددد نيا هك   
هموارتر كنند .جامعههای با ميزان امنيت اجتماعي كمتر ،استرس و فشار بيشتري را به افراد تحميل م مم 
یتواند عاملي باشد در جهت پا يي ن آمدن كارا يي جسمي و رواني افراد باشد ،چرا كه تجربه محيطي مملو از استرس
م
یگردد (جانجانی و همکاران.) 253 ،3931 ،
باعث فرسودگي و تحليل رفتن نيروي رواني و جسماني افراد م 
یتوان اشاره کرد که امنیت اجتماعی در سکونتگاههای روستایی تا حد زیادی مبتنی بر مؤلفههای
بنابر تحقیق حاضر م 
درونی روستا و بر اساس همگونی و انسجام اجتماعی جوام و یلحم ع

یگی ییرد .در ع لاح نی   
لکش ییاتسور      م مم 

یگردد با ارتقاي عمل درك
مؤلفههایی مانند استمرار حضور نیروی انتظامی در این فرایند اثر بخش است .لذا پیشنهاد م 
یهاای مناس و ب
نظارت بيشتر از طرف نيروي انتظامي براي برقراري و تأمين امنيت در س تسور حط اهااااا با سرکش شش 
حضور بموقع در محل و افزایش تعداد کالنتریها در نواحی جرم خیز اقدام گردد؛ همچنین در مواقع بروز نا امنی با
ارائه اطالعات درست و به موقع به مردم از ایجاد تشویش و اظط دقا بار ا ر یحاون رد هک ارچ درگ م و و ییاتس      
کو کچ

یگ در د د از ر شي
یگ در دد .همچن داهنشیپ نی    م مم 
شایعات به سرعت پخش و سبب آشوب و اظطراب اهالی م 

سفيدان محلي براي ارتقای پیوندهای محلهای و بسیج مردم جهت افزايش احساس امنيت اجتماعي اس سستفاده گ در د و 

751 ...تحلیل اثرات امنیت اجتماعی در کیفیت

از دیگر راهکارهای پیشنهادی میتوان به افزایش سطح آگاهی و آموزش مردم به هنگام مواجهه با ج ئار ممم از طریق
.رسانههای جمعی اشاره نمود
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