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وجود رضایت نسبی در زمینة كیفیت زندگی سبب میشود محیطی برای زندگی اجتماعی خلق شود تا در آن امنیت بیشتتری بررترار شتود بته
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سالمت جسمانی ،روانی ،روابط اجتماعی و محیطی طراحی شده ،استفاده گردید .همچنین ابزار پژوهش به منظور بررسی سطح احساس امنیت
اجتماعی ساكنان نیز ،پرسشنامه است .نتایج پژوهش نشان میدهد كه بین ابعاد مختلف كیفیت زندگی و شاخص كلی احساس امنیت اجتمتاعی
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میسازد ،توجه به شاخصهای كیفیت زندگی است

مقدمه و بیان مسأله

و مطلو

امتتروزه هتتدف مشتتترك توستتعه در ستتطوي محلتتی ،ملتتی و

از این رو میتوان چنتین افتزود كته بحتی كیفیتت زنتدگی و

بینا مللی بهبود كیفیت زندگی استت و آینتده زنتدگی بشتر

احساس امنیت اجتماعی دارای رابطهای دوسویه و وابستته بته

متكی بر درك بهتر عواملی خواهد بود كه بر كیفیتت زنتدگی

همدیگر هستند.

انسان تأثیرگذار هستند .همواره دانشمندان و محللتان در پتی

با توجه به اینكه محل ررارگیری سكونتگاههای روستایی،

یافتن عوامل تأثیرگذار بر كیفیت زندگی افتراد هستتند .زیترا

شهری و روستا -شتهرها نستبت بته دیگتر ستكونتگاههتا بته

عتتدم شناستتایی عوامتتل متتؤثر بتتر كیفیتتت زنتتدگی متتردم در

صورت عام و روستتا -شتهر اصتالندوز بته صتورت ختا

،

رلمروهای گوناگون بشری ،نه تنها پیامتدهای يیتر منتظتره و

انتظارات و نگرشهای ساكنان از شاخصهای كیفیت زنتدگی

ناگواری را به دنبال خواهتد داشتت ،بلكته بتا كتاهش میتزان

و احساس امنیتت اجتمتاعی را تغییتر متیدهتد .همچنتین ،از

رضایتمندی از زندگی در میان افراد ،جامعته ،نیتروی انستانی

آنجایی كه روستتا -شتهر اصتالندوز از انتواع مراكتز حیتاتی

مو د و توانمند خود را نیز در طول زمان از دست خواهد داد

مستلر در مناطق مرزی ،محروم و جزء حاشیهایتترین منتاطق

(دانش و همكاران .)1 :4939 ،كیفیت زنتدگی ستازهای استت كته

در راستای توسعه به شمار میرونتد .بته صتورت كلتی رترار

سوای از ابعاد مادی ،ابعاد فرامادی را نیز تحت پوشش ختود

گرفتن در مناطق حاشیهای ،كیفیت پایین زنتدگی و مشتكالت

دارد بخشی از این عوامل مربوط به احساس امنیت ،آرامش و

مرتبط با آن را به وجود میآورد .ذا در این ملا ه ابتدا مفهتوم

آسایش ما در محیط زندگی ،مسیرهای رفت و آمد بته محتل

كیفیت زندگی و تعاریف مختلف و همچنین مؤ فههای مربوط

كار ،گذران اورتات فرايتت و بستیاری دیگتر از ایتن متوارد

به احساس امنیت اجتماعی متناسب با محتدود متورد مطا عته

میشود كه از آنهتا بتاعنوان احستاس امنیتت اجتمتاعی یتاد

ارائه میشود .كمبود فضای گذران اورتات فرايتت ،دسترستی

میشود.

نامناسب به برخی از خدمات ،مرزی بودن منطله ،تتردد اتبتاع

از این رو یكی از مفاهیم با اهمیتت ،پیچیتده و جدیتد در

خارجی در سطح روستا -شهر اصتالندوز و منتاطق همجتوار،

دنیتای امتتروز و در بستیاری از مباحتتی سیاستی ،اجتمتتاعی و

عدم وجود كنترل درخور اتباع ختارجی و پتایین بتودن تتوان

(اخوان كاظمی)42 :4916 ،

متا ی تعتتداد زیتادی از ستتاكنین ،دو متغیتر كیفیتتت زنتتدگی و

امنیت از نیازها و ضرورتهتای پایتهای فترد و جامعته تللتی

احساس امنیت اجتمتاعی را در روستتا -شتهر اصتالندوز بته

میشود كه فلدان یتا اختتالل در آن ،پیامتدها و بازتتا هتای

شتتدت تحتتت تتتأثیر رتترار داده و كیفیتتت ایتتن متغیرهتتا را بتته

ارتصادی موضوع و مفهوم امنیت است

نگرانكننده و خطرناكی به دنبتال دارد

(ترابتی و گتودرزی:4919 ،

نارضایتی شهروندان بدل ساخته است.

 .)92به طتوری كته ،انستان متدنی بترای زنتدگی در جمت و

با توجه به اینكه بستیاری از ناهنجتاریهتای رفتتاری در

دستیابی به مراتب باالی رشد ،نیازمند امنیت و آرامش خاطری

جوام مختلتف شتهری ،روستتا -شتهری و روستتایی ،ماننتد

است كه با رشد و نمو جرایم و انحرافات اجتماعی ،زمینههای

خشونت ،پرخاشگری ،تجتاوز بته حلتوی دیگتران و رعایتت

ناامنی و شكلگیری كجروی در سطح جامعه بیشترین د هره را

نكردن رانون ،ضمن داشتتن ریشتههتای تتاریخی ،فرهنگتی و

ایجاد میكند .ذا احساس امنیت اجتماعی برای آحاد جامعه از

ارتصادی در كیفیت زنتدگی و احساستات مترتعش از فضتای

بسیاری از موضوعات دیگری كه ممكن است مهم تللی شود،

زندگی اجتماعی مثل احساس امنیت ،آسایش و آرامش ختاطر

ضروریتر است (رامتوز .)11 :4919 ،بنابراین ،یكی از اصلیترین

آنتتان نهفتتته استتت .تتذا بررستتی و تحلیتتل كیفیتتت زنتتدگی و

مؤ فههایی كه امنیت را ارتلا میبخشد و جامعه را ستا م ،آرام

مؤ فههای آن و ارتباطشتان بتا احستاس امنیتت اجتمتاعی در

دینداری و سرمایه اجتماعی محرك عضویت جوانان در گروههای امدادی برای بررراری امنیت ساكنان مناطق آسیبدیده

محیطهتای كوچتش شتهری و روستتایی بته صتورت عتام و
روستا -شهر اصالندوز به صورت خا

 ،هماهنت

بتا رشتد

روز افزون آنها باعی خواهد شتد تتا ایتنكته در طتی زمتان

در بخش دوم ،ستواالت فرعتی ،منتتج از ستؤاالت اصتلی
است كه بخش اول سؤاالت را پوشش می دهند:
 .4آیا بین روابط اجتماعی و احساس امنیت اجتمتاعی رابطته

مشكالتی را كه ممكن است در روند رشتد اجتمتاعی شتهر و
روستا -شهرها و ارتلا كیفیت زندگی ساكنان و احساس امنیت
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وجود دارد؟
 .2آیا بین سالمت جسمانی و احساس امنیت اجتماعی رابطته
وجود دارد؟

آنان ررار گیرد ،مرتف سازد.
براین استاس بته منظتور ارزیتابی ستطح كیفیتت زنتدگی

 .9آیا بین سالمت روانی و احساس امنیتت اجتمتاعی رابطته

شهروندان ساكن در روستا -شهر اصالندوز ،پرسشنامة كیفیت
زندگی سازمان بهداشتت جهتانی  WHOQOL-BREFكته در

وجود دارد؟
 .1آیا بین سالمت محیطی و احساس امنیت اجتمتاعی رابطته
وجود دارد؟

چهار بعد سالمت جسمانی ،روانی ،روابط اجتماعی و محیطی
وضعیت شتاخصهتای ههنتی موجتود در جامعته را بررستی
میكند ،استتفاده گردیتد .همچنتین ابتزار پتژوهش بته منظتور

چارچوب نظری پژوهش

بررستتی ستتطح احستتاس امنیتتت اجتمتتاعی ستتاكنان نیتتز،

بحی درباره مفهوم و معانی كیفیت زندگی مبحتی جدیتدی

پرسشنامهای با شش سؤال در ارتباط با ابعتاد مختلتف امنیتت

نیست و در دوران یونان باستان ،افالطون و ارستطو نظریتاتی

(شامل امنیت ارتصتادی فترد ،امنیتت جتانی ،امنیتت نتوامی ،

دربتاره آن مطتري كتردهانتد (

Pukeliene and Starkauskiene,

امنیت ارتصادی جامعه ،امنیت به مفهوم عام آن) است .از ایتن
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رو به منظور هدایت پژوهش در مسیر خود و دستیابی به نتایج

جداگانه از دهه  4361میالدی وارد مباحی علمی در اروپتای

علمی رابل استناد سؤاالتی مطري شده كته فرضتیات پتژوهش

يربی و آمریكا شده است زیرا در این دهه مشخص شتد كته

نیز با توجه به آن تدوین گردیده است كه در ادامه به هر كدام

رشد و توسعة ارتصادی زوماً بته بهبتود زنتدگی متردم یتش

از آنها اشاره خواهد شد.

كشور منجر نمتیشتود

 .)2009:مفهتتوم كیفیتتت زنتتدگی بتته عنتتوان یتتش رشتتته

( Pukeliene and Starkauskiene, 2011:

 .)157در حال حاضر بهبتود كیفیتت زنتدگی هتدف مشتترك
سؤاالت پژوهش

جامعه بتینا مللتی بتوده و در جوامت شتهری هتدف نهتایی

سؤاالت پژوهش در دو بخش سؤاالت اصتلی و فرعتی طتري

برنامهها و پروژههای اجرا شده ،بهبود كیفیت زندگی ستاكنان

گردیده است ،در وار این ملا ته در پتی پاستخ دادن بته ایتن

آن استتت

 .)Quaghebeurستتازمان

سؤاالت است كه:

بهداشت جهانی ،كیفیت زندگی را به معنای درك فتردی هتر

 .4در روستا -شهرها بته صتورت عتام و روستتا -شتهرهای

فرد از مورعیت خود در زنتدگی در بستتری از فرهنت هتا و

،

ارزشهای اجتماعی كه فرد در آن زنتدگی متیكنتد و دارای

مستلر در مناطق حاشیهای و محروم به صتورت ختا

(and et al., 2004:162

شاخصهای مرتبط با كیفیت زندگی از دیدگاه ساكنان در

انتظارات است ،تعریف متیكنتد ()Rana and et al., 2009:14

چه وضعیتی است؟

كیفیت زندگی یش مفهوم چند بعدی استت كته در برگیرنتده

 .2آیا بین متغیرهای كیفیت زندگی و شاخص احساس امنیت
اجتماعی رابطة معناداری وجود دارد؟

ابعادی چون سالمت بدنی ،سالمت روانی ،شرایط ارتصتادی،
باورهای شخصی و تعامل با

محیط استت (.(Carr et al., 1996

در وار كیفیت زندگی مفهومی استت كته وضتعیت زنتدگی

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال پنجم ،شماره پیاپی  ،41شماره سوم ،پاییز 4931

21

بشری را تعریف مینماید .با توجه به اینكه این وضتعیت بتا

عنوان ابزاری ردرتمند برای نظتارت بتر برنامتهریتزی توستعة

چند عامل و ویژگی رابل انعكاس است ،معموالً كیفیت زندگی

اجتماعی به كار رود .همچنین ،این مفهوم بته عنتوان معیتاری

مترادف با رفاه ،امكانات ،رضایت زندگی ،شتكوفایی ،تحلتق

برای سنجش میزان برآورده شدن نیازهتای روحتی ،روانتی و

نیازها ،ردرت زندگی ،توسعه رابلیتتهتا ،فلتر ،فلتر انستانی،

مادی جامعه و خانواده به كار میرود .در ایتن راستتا ،كیفیتت

استانداردهای زندگی و توسعه به كتار

متیرود .(McGillivray,

) 2007: 36ز ینیسكا و همكارانش معتلدنتد ،كیفیتت زنتدگی
سطح تحلق نیازهای انسان را منعك

میكند

(Zielinska et

زندگی روستا -شهر نیز به عنوان «چگونگی شرایط و وضعیت
عینی زندگی خانوادهها در روستا -شتهرها» تعریتف متیشتود
(.)Pal and Kumar, 2005: 326

) .al, 2010, 1فینویتتش و همكتتارانش كیفیتتت زنتتدگی را

آنچه بدیهی است اینكه ،وجود رضایت نستبی در زمینتة

مفهومی اجتماعی می دانند كه خود معنای وارعی ندارد بلكته

كیفیت زندگی سبب میشود محیطی بترای زنتدگی اجتمتاعی

Collados and Duane, 1999:

خلق شود تا در آن امنیت بیشتری برررار شتود بته نحتوی كته

 .)446در حال حاضر بیشتر محللان مفهوم كیفیت زنتدگی را

انسانها از آرامش برخوردار شده و در روابط تعاملی ختود بتا

( Bartlett and

دیگران با كمترین اصطحكاك ،تنشهای خود را برطرف كنند.

 .)et al., 2010:14در وارت نظریتة كیفیتت زنتدگی ،تترویج و

از منظر جامعهشناسی ،سطوي متعددی برای امنیت در نظر

توسعه مفاهیم كیفیت محیط زندگی متردم استت تتا بهتترین

گرفته شده است كه مهمترین آن امنیت در سطح خرد و كتالن

Grgi et al., 2010,

است .دسته اول تعاریفی هستند كه بر تهدیتد هویتت جمعتی

 .)654ذا هدف يایی مطا عه كیفیت زندگی و كاربرد متعارب

تأكید دارند .ویور امنیت اجتماعی را توانمنتدی جامعته بترای

آن برای این است كه مردم رادر به داشتتن یتش زنتدگی بتا

مراربت از خصوصیات و ویژگیهای بنیادین ختود در شترایط

كیفیت باال هستند ،به طوری كه این زندگی هم هدفمند و هم

تغییر و تهدیدات عینی تعریف كرده است وی امنیت اجتماعی

ذت بختش استت ( .)Parker and Moore, 2008: 236بته هتر

را با نیاز به حفظ هویت مرتبط میداند .بوزان امنیت اجتماعی

جهت ،كیفیت زندگی مفهومی چند وجهتی ،نستبی ،متتأثر از

را به حفظ ویژگیهایی ارجاع میدهد كه بتر مبنتای آن ،افتراد

زمان و مكان و ارزشهای فردی و اجتماعی استت كته ابعتاد

خود را عضو گروه خا

تللی نمودهاند .از دید آنها ،امنیتت

عینی و بیرونی ،ههنی و درونی را در بر متیگیترد .اصتطالي

اجتماعی عبارت است از توانایی گتروههتای مختلتف صتنفی،

كیفیت زندگی به طوركلی به وضعیت محیطی كه مردم در آن

رومی ،محلی و  ...در حفظ هستتی و هویتت ختود .در وارت

زندگی میكنند ،مثل آ ودگی و كیفیت مسكن و همچنتین بته

بوزان و ویور امنیت را حا ت فرايت از تهدید هویت جمعتی

برخی صفات و ویژگتیهتای ختود متردم ماننتد ستالمت و

و گروهی تللی میكنند (گروسی )23 :4916 ،دسته دوم تعتاریف،

دسترسی اشاره دارد (.)Pacione, 2003: 19-30

امنیت را به عنوان فلدان هراس از ویرانی و تهدید ارزشهتای

افراد بته آن معنتا متی بخشتند (

به عنوان یش مفهوم ههنی و چند بعدی میدانند

شیوههای زیستی برای آنها فتراهم شتود (

با این وجود ،هنوز هم یش تعریف رابل ربول جهانی برای

جامعه میدانند .اگر امنیت اجتماعی را شامل تمهیتداتی بترای

این مفهوم صورت نگرفته است ،زیرا بستیاری از محللتان بتر

حفظ زندگی اعضای جامعه و سپ

حفظ راه و روش زندگی

این باورند كه كیفیت زندگی مفهومی چند وجهی ،نسبی ،متأثر

آنان بدانیم ،بنابراین میتوان امنیت اجتماعی را رفت تهدیتد از

از زمان ،مكان ،ارزش های فردی و اجتماعی است .در مجموع

عنصر اتصالدهند اعضای جامعه به یكدیگر در نظتر

گرفتت.

میتوان گفت كه كیفیت زندگی ،ویژگیهتای كلتی اجتمتاعی

این نوع تعریف از امنیت شامل:

ارتصادی محیط یش ناحیه را نشان میدهتد كته متیتوانتد بته

 امنیت حاصل فضای

اجتماعی است.

دینداری و سرمایه اجتماعی محرك عضویت جوانان در گروههای امدادی برای بررراری امنیت ساكنان مناطق آسیبدیده

 فضای اجتماعی سطح كالن یا دو ت به معنای عتام را
دربر

نمیگیرد.

 .9بین سالمت روانی و احساس امنیتت اجتمتاعی رابطته
وجود دارد.

 امنیت اجتماعی فلتط بته ستطح امنیتت فترد محتدود
نمیشود.

 .1بین سالمت محیطی و احساس امنیت اجتماعی رابطته
وجود دارد.

 امنیت اجتماعی بر مجموعهای از افراد تأكید متیورزد
كه عنصر یا عناصری ویژه ،مانند جنسیت ،رومیتت ،متذهب و
 ...آنها را به هم مرتبط
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میسازد.

مواد و روشها
روش انجام پژوهش

زمانی كه ارزشهای اتصالدهنده افراد تهدید گردد ،امنیت

پژوهش حاضر از نوع مطا عات «كاربردی» است و باتوجه به

متز زل میشود .دستة ستوم تعتاریف از امنیتت اجتمتاعی بتر

ماهیت موضوع و مؤ فههای مورد بررسی ،رویكترد حتاكم بتر

فرايت جمعی است كه بر تهدید عمل يیر رتانونی دو تت یتا

فرآیند پژوهش ،تركیبتی از روشهتای «توصتیفی -تحلیلتی و

دستگاه یا فرد و یا گروهی كه در تمام یا رسمتی از جامعته بته

همبستگی» است .جم آوری اطالعات و دادهها به دو صورت

وجود آورده است ،تأكید می ورزد (گروسی.)23 :4916 ،

«اسنادی» و «پیمایشی» انجام پذیرفته است.

احساس امنیت به احساس آزادی نسبی از خطتری اطتالی
میشود كه وضعیت خوشایندی را در افراد جامعه ایجاد كترده

جامعة آماری و شیوة نمونهگیری

و فرد در آن مورعیت احساس آرامش جسمی و روحی میكند

جامعه آمتاری پتژوهش شتامل كلیته ستاكنان روستتا -شتهر

(رجبیپور .)39 :4911 ،با این اوصاف ،افراد مختلف با توجته بته

اصالندوز است .با توجه به وسعت جامعة آماری و عدم امكان

تنوع محیط پیرامون و مورعیت خویش ،بینش متفاوتی از ملو ة

دسترسی به تماعی اعضای جامعه از روش نمونهگیتری بترای

امنیت اجتماعی داشته و احساس امنیت را ،با توجته بته نظتام

گردآوری اطالعات استفاده گردیتد .حجتم نمونته بتر استاس
4

ارتصادی ،نظام ستالمت و تجربتههتای فتردی نتاامنی ،متغیتر

فرمول كوكران (حافظنیا )441 :4911 ،با خطتای انتدازهگیتری 1

دانسته و د هر ناشی از احساس ناامنی را بیشتر از الیته هتای

درصد و سطح اطمینان  31درصد و همچنین با در نظر گرفتن

عینتتی و وارعتتی نتتاامنی و ورتتوع جتترم ،در اههتتان دارنتتد

فرض وجود حداكثر ناهمگنی ( )p=q=1/1برابر بتا  911نفتر

(.)Lindstrom, 2008: 1

برآورد گردید .فرایند نمونهگیری به روش نمونهگیری تصادفی
ساده و در دو مرحله صورت پذیرفت ،ابتدا به منظتور توزیت

فرضیههای پژوهش

متناسب نمونه در سطح جامعة مورد مطا عته ،مشتخص كتردن

به منظور هدایت پژوهش در مسیر علمی خود چهتار فرضتیه

اختصاصات و ویژگیهای كلی جامعه و تأثیر دادن ویژگیهای

برای پژوهش حاضر تعریف گردید كه خود منتتج از ستؤاالت

كلی جامعه ،از روش نمونهگیری طبلهبندی احتمتا ی (علمتی)

مطري شده است ،كه عبارتند از:

استفاده شده است (حافظنیا ،)419 :4913 ،بدین ترتیب به نستبت

 .4بین روابط اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی رابطته
وجود دارد.

 .2بین سالمت جسمانی و احساس امنیت اجتماعی رابطه
وجود دارد.

سهم جمعیتتی هریتش از محتالت روستتا -شتهر اصتالندوز،
درصدی از پرسشنامه به محلة مورد نظر اختصتا

داده شتد.

در مرحلة بعد با توجه به پیچیدگی جامعة آماری برای مراجعه
به ساكنان در واحدهای مسكونی از روش نمونهگیری تصادفی
Cochran

1
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استفاده شتده استت (متو ر و همكتاران )111 :4911 ،در جتدول 4

 .)1994: 7در ایران نجات و همكاران ( )2006این پرسشنامه را

نحو توزی و فراوانی تعتداد پرسشتنامههتا ،نشتان داده شتده

برای جمعیت سا م به صورت جدول  ،2هنجاریابی كردهاند:

است:
جدول  -2مقدار پایایی و روایی ابزار پژوهش
ابعاد پرسشنامه

جدول  -1فراوانی توزیع پرسشنامهها در سطح
محالت روستا -شهر اصالندوز
ردیف

نام محالت

حجم نمونه

درصد

پایایی

آلفای کرونباخ

سالمت جسمانی

1/11

در فاصتتتتتتلة دو

سالمت روانی

1/19

هفتتتتتتتتتته 1/1

روابط اجتماعی

1/11

محاستتتبه شتتتده

ارتباطات محیطی

1/11

است.

4

مسجد جام

11

4144

2

نادری

21

149

9

بهداری

22

141

1

شهید مهدوی

91

346

1

كدخدا و

41

141

6

مو وی

91

344

1

ایلیو و

19

4442

ارتباط با ابعاد مختلف امنیتت (شتامل امنیتت ارتصتادی فترد،

1

گوشاتپه

19

4941

3

شهید بهشتی

21

142

امنیت جانی ،امنیت نوامی  ،امنیت ارتصادی جامعه ،امنیت بته

41

ررهربای

12

4941

44

كمپ

22

141

911

411

جم

)(Nejat, et al., 2006: 7-10

همچنین ابزار پژوهش به منظتور بررستی ستطح احستاس
امنیت اجتماعی ساكنان نیز ،پرسشتنامهای بتا شتش ستؤال در

طور عام) است كته پایتایی ایتن پرسشتنامه مطتابق مطا عتات
میدانی صورت گرفته در فاصلة یش هفته  1/12به دست آمتده
است.

ابزارهای گردآوری اطالعات از سطح جامعه

ابزار تحلیل دادهها

ابزار پژوهش به منظور بررسی سطح كیفیت زندگی ستاكنان،

نهایتاً اینكه در تحلیتق حاضتر بته منظتور تجزیته و تحلیتل

پرسشتتتنامة كیفیتتتت زنتتتدگی ستتتازمان بهداشتتتت جهتتتانی

دادههای گردآوری شده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی

 WHOQOL-BREFاست كه به منظور ارزیابی كیفیت زندگی

همچون توزی فراوانی ،تحلیتل واریتان  ،آزمتون  Tمستتلل،

طراحی شده استت ( .)WHOQOL-BREF, 1998: 551-558فترم

ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه خطتی

كوتاه این پرسشتنامه دارای  29ستؤال استت و در چهتار بعتد

در محتتیط نتترمافتتزار كتتامپیوتری  SPSSاستتتفاده شتتده استتت.

سالمت جسمانی ،روانی ،روابتط اجتمتاعی و محیطتی را (بته

پاسخهای پرسششوندگان برای ستنجش میتزان رضتایتمندی

( Kuyken & et al.,

آنان از نظر متغیرهای مورد بررسی مطتابق جتدول  9در یتش

ترتیب با  9 ،6 ،1و  1سؤال) ارزیابی میكند

طیف پنج گزینتهای یكترت بستیار ناراضتی ،ناراضتی ،نستبتاً
راضی ،راضی و بسیار راضی طبلهبندی گردید.
جدول  -3طیفبندی میزان رضایتمندی شهروندان در ابعاد مختلف کیفیت زندگی و امنیت اجتماعی
طیف ارزیابی

بسیار ناراضی

ناراضی

نسبتاً راضی

راضی

بسیار راضی

طیف میانگین

4 – 4. 1

4 . 1 – 2 .6

2. 6 – 9. 1

9. 1 – 1. 2

1. 2 – 1

دینداری و سرمایه اجتماعی محرك عضویت جوانان در گروههای امدادی برای بررراری امنیت ساكنان مناطق آسیبدیده
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معرفی محدودة مورد مطالعه

 22دریله و  11درجه 21 ،دریلة طول شرری وار شتده استت

شهر اصالندوز بین مدارهای  93درجه 21 ،دریله و  99ثانیته

(علیزاده و همكاران( )11 :4934 ،شكل )4

تا  93درجه 26 ،دریله و  13ثانیة عرض شتما ی و  11درجته،

شکل  -1موقعیت فضایی استقرار روستا -شهر اصالندوز

شتتهر اصتتالندوز بتته عنتتوان مركتتز بختتش اصتتالندوز در

روستا  -شتهر اصتالندوز 4در ستالهتای اخیتر بته علتت

منتهتتیا یتته شتتمال يربتتی استتتان اردبیتتل و در محتتل پیوستتتن

مورعیت مناسب خود و همچنین اهمیتی كته بته عنتوان مركتز

رودخانة رره سو (دره رود) به رودخانة ارس ررار گرفته است.

خدماتی منطله دارد رشد چشمگیری داشته است ،به صتورتی

این شهر در ساحل جنوبی رود مرزی ارس و در  2كیلتومتری

كه حجم جمعیتی اضافه شد آن در فاصلة بین دو سرشتماری

این رودخانه وار شده است .ارتفاع شهر از ستطح دریتا 461

اخیر ررم نزدیش به دو برابر را نشان میدهد (جدول)1

متر است كه در منطلهای با شیب كمتر از  9درصتد بتا جهتت
جنو

شرری ،شمال يربی وار شده است

(علیزاده و همكتاران،

.)11 :4934

1

با توجه به محدود جمعیتی در نظر گرفته شده بترای روستتا -شتهر در ایتران؛

یعنی تجم گاههای كمتتر از  21111نفتر (نظریتان ،)226 :4911 ،اصتالندوز یتش
روستا -شهر است.

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال پنجم ،شماره پیاپی  ،41شماره سوم ،پاییز 4931
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جدول  -4تحوالت جمعیتی روستا -شهر اصالندوز

نتایج حاصل از تحلیل اطالعات گردآوری شتده حتاكی از آن

سال

جمعیت

شاخص تغییرات

تغییرات جمعیتی

4991

11

411

-

4911

111

4116/1

+191

4911

4121

4321/9

+621

4961

2112

2113/1

+641

4911

2191

9191/4

+136

همچنین  41/21درصد از ساكنان محدود مورد مطا عته دارای

4911

1461

6312/1

+2923

كیفیت زندگی بسیار مطلو  91/91 ،درصتد مطلتو 21/11 ،

است كه در مجموع  1/61درصتد از ستاكنان محتدود متورد
مطا عه دارای احساس امنیتت بستیار مطلتو  21/21 ،درصتد
مطلتتو  91/91 ،درصتتد متوستتط و  41/11درصتتد احستتاس
امنیتتت نتتامطلو

منب  :دفتر عمران شهرداری شهر اصالندوز

و  44/24درصتتد بستتیار نتتامطلو

هستتتند.

درصد متوسط و  43/91درصتد كیفیتت زنتدگی نتامطلو
 41/11درصد بسیار نامطلو

مكان گزینی روستاهای دهستان اصالندوز و مورعیت شهر
اصالندوز به حاظ فاصلهای كه با نزدیشترین شهر ختود دارد

هستند.

جدول  -5وضعیت توزیع پاسخگویان با توجه به خصوصیات فردی
متغیرهای مستقل پژوهش

تعداد

درصد

مرد

214

12/91

دهستان اصالندوز در بسیاری از زمینهها ارائه خدمات میكنتد

زن

419

11/66

بی سواد

1

1

(علیزاده و همكاران.)13 :4934 ،

مجرد

411

11/6

متأهل

431

14/6

بیهمسر بر اثر طالی

1

2/4

بررسی وضعیت توزیع پاسخگویان بر اساس ویژگییهیای

بیهمسر بر اثر فوت

4

1/9

بیپاسخ

2

1/1

فردی و اجتماعی

بی سواد

4

1/9

ابتدایی

1

4/1

شاخص جنسیت مربوط به گروه جنسی مردان با درصتد فراوانتی

متوسطه

469

12/1

دانشگاهی

213

11/1

بتیش از  12/91درصتد از كتتل پرستششتتوندگان استت .از نظتتر

بیپاسخ

1

4/3

21-41

99

1/6

91-24

32

21/1

11-94

431

11/1

11-14

11

41/1

61-14

46

1/2

+64

6

4/6

بیپاسخ

9

1/1

(شعاع  19كیلومتری) ،نشان از اهمیت اساسی شهر اصتالندوز
در منطله استت ،كته بترای جمعیتتی بتا بتر 43316نفتر در

جن

وضعیت تأهل

بحث و تحلیل یافتههای پژوهش و آزمون فرضیات

بررسیها نشان میدهد كه بیشتترین تعتداد پاستخگویان از نظتر

سطح سواد

وضعیت تأهل اكثریت اعضای نمونه مورد بررسی متأهل (بیش از
 14درصد) هستند .بتیش از  11درصتد پرستششتوندگان دارای
تحصیالت عا یه هستند و همچنین گروه سنی  11-94بتا بتیش از

سن

 11درصد بیشترین تعداد پاسخدهنده را شامل میشود.
بررستتی وضتتعیت كلتتی ستتطح رضتتایت پاستتخگویان از
وضعیت كیفیت زندگی و احستاس امنیتت اجتمتاعی موجتود

جدول  -6وضعیت توزیع پاسخگویان با توجه سطح کیفت زندگی و احساس امنیت اجتماعی (عام)
شاخص

بسیار مطلوب

مطلوب

متوسط

نامطلوب

بسیار نامطلوب

كیفیت زندگی

41/2

91/9

21/1

43/9

41/1

احساس امنیت اجتماعی (عام)

1/61

21/21

91/91

41/11

44/24

و

دینداری و سرمایه اجتماعی محرك عضویت جوانان در گروههای امدادی برای بررراری امنیت ساكنان مناطق آسیبدیده

خود اختصا

طیف مطلوبیت هریش از زیرمؤ فههتای معترف شتاخص

23

داده است ،احساس امنیتت ارتصتادی استت و

كلی احساس امنیت اجتماعی و كیفیت زندگی در بین ستاكنان

مطلو ترین زیرمؤ فههتا بته ترتیتب شتامل :احستاس امنیتت

روستا -شهر اصالندوز به طور تفصیلی در جدول  1نشان داده

اجتماعی ،احساس امنیتت جتانی و احستاس امنیتت نتوامی

شده است .بر این اساس در ارتباط با احساس امنیت اجتماعی

میشود.

نامطلو ترین زیرمؤ فهها كه كمترین رضایتمندی ساكنان را به
جدول  -7توزیع فراوانی طیف مطلوبیت تمامی زیر مؤلفه های کیفیت زندگی و احساس امنیت اجتماعی در ساکنان روستا -شهر اصالندوز
مطلوب

نامطلوب

حجم داده ها

سطح رضایت بیان شده

خیلی مطلوب

متوسط

خیلی نامطلوب

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

احساس امنیت ارتصادی فردی

911

23411

1411

416411

11469

411411

91411

96411

3491

43411

1431

بعد

احساس امنیت جانی

962

92411

1411

411411

93411

411411

91461

91411

1423

46411

1412

احساس

احساس امنیت نوامی

961

91411

1499

11411

24493

411411

91413

14411

22411

92411

1413

امنیت

احساس امنیت اجتماعی

969

11411

42411

31411

21411

499411

96461

12411

41499

91411

3461

اجتماعی

احساس امنیت ارتصادی

911

6411

4416

29411

1433

466411

19429

442411

23441

11411

21411

احساس امنیت (به صورت عام)

913

99411

1414

11411

21411

413411

93494

13411

29411

91411

1432

بعد

روابط شخصی

916

64411

46422

411411

14422

449411

91411

91411

3411

41411

2466

روابط

روابط جنسی

962

11411

42431

12411

22461

441411

92492

16411

41411

61411

46411

حمایت اجتماعی

914

12411

44412

411411

21491

496411

91411

63411

41444

91411

1411

میزان انرژی

911

91411

3413

411411

21414

411411

91411

19411

43494

21411

6491

درد جسمانی

911

411411

26492

421411

99412

12411

41431

64411

46411

21411

1426

درمان طبی

916

441411

91413

429411

92414

14411

41411

11411

42411

21411

1492

تحرك و چابكی

914

61411

41411

441411

91441

441411

91441

11411

44414

91411

3431

912

13411

49441

61411

41421

493411

91491

11411

21446

14411

44412

فعا یتهای روزمره

911

23411

1411

31411

21411

413411

91411

11411

22441

26411

6411

ظرفیت كاری

911

96411

3491

16411

43413

462411

12443

11411

21411

99411

1413

عواطف مثبت

911

21411

1419

61411

46439

411411

26411

419411

26412

13411

29441

عالیق معنوی

914

19411

49434

12411

41431

411411

21411

34411

29411

11411

41422

تمركز

912

99411

1461

31411

21411

419411

11411

16411

43431

21411

6411

شكل ظاهری بدن

911

411411

21469

441411

94411

31411

21419

93411

41426

24411

1419

رضایت از خود

911

19411

43424

419411

21444

413411

93424

96411

3411

43411

1411

عواطف منفی

912

22411

1416

31411

29416

31411

21461

14411

24421

34411

29412

ابعاد کلی
ابعاد مورد بررسی پژوهش

اجتماعی

بعد
سالمت
جسمانی

بعد
سالمت
روانی

خوا

مناسب

رضایت محیطی

919

94411

1413

19411

43416

414411

11426

19411

24461

41411

9432

تأمین ما ی

914

41411

2462

21411

6416

462411

12412

411411

21491

16411

43431

دسترسی به اطالعات

213

1411

9413

11411

21411

414411

66412

49411

1412

49411

1412

سالمت

امكانات تفریحی

912

1411

4411

41411

2462

62411

46429

411411

11414

494411

91423

محیطی

روابط محیطی

911

91411

1413

36411

21426

412411

91491

11411

43411

91411

3411

خدمات

914

94411

1441

39411

21414

419411

91419

12411

24412

92411

1411

وضعیت رفت و آمد

919

29411

6414

13411

41411

411411

14421

31411

21499

16411

42414

بعد
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همچنین بر استاس مطا عتات میتدانی صتورت گرفتته ،در

وضعیت سالمتی و رضایت از خود میشود.

ارتباط با كیفیت زندگی ،نامطلو ترین زیرمؤ فهها كه كمترین

بررسی رابطه بتین احستاس امنیتت اجتمتاعی بتا ستطح

دادهانتد ،بته ترتیتب

رضایت از مؤ فههای كیفیت زندگی پاسخدهندگان با توجه بته

عبارتند از :امكانات تفریحی ،عواطف منفی ،عواطف مثبتت و

انواع متغیرهای مستلل و متغیر وابسته؛ یعنتی احستاس امنیتت

تأمین ما ی و روابط جنسی و مطلتو تترین زیرمؤ فتههتا بته

اجتماعی و ابعاد مرتبط با ستنجش ستطح رضتایت از كیفیتت

رضایتمندی ساكنان را به خود اختصا

ترتیب شامل :درمان طبی ،شكل ظاهری بتدن ،درد جستمانی،

زندگی ،از ضریب همبستگی پیرسون

استفاده گردید.

جدول  -8ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای کیفیت زندگی با احساس امنیت اجتماعی
مؤلفة کیفیت زندگی

آمار همبستگی پیرسون ()r

مقدار احتمال ()P-Value

وجود رابطة معنادار /عدم وجود رابطة معنادار

سالمت اجتماعی

1/132

1/11

رابطة معنادار دارد

سالمت جسمانی

1/136

1/11

رابطة معنادار دارد

سالمت روانی

1/193

1/11

رابطة معنادار دارد

سالمت محیطی

1/114

1/11

رابطة معنادار دارد

با توجه به فرضیات مطري شتده در پتژوهش حاضتر كته

( =1/136آمار همبستگی محاستبه شتده) در ستطح اطمینتان

پیش تر نیز بدان ها اشاره گردید ،به منظور پرهیز از اطا ة سخن

( %31یتتا  )α = 1/11و درجتتة آزادی = N – 2 =446

از هكر آنها در این بخش صرفنظر شده و سعی میگتردد در

ضریب همبستگی جدول بحرانی ( =1/431همبستگی جتدول
بحرانی) بزرگتتر استت ،بنتابراین فرضتیة صتفر (

ادامة مبحی به آزمون فرضیات پرداخته شود.

از
) رد و

فرضیة تحلیق با اطمینان رابل ربو ی تأیید میگردد .بنابراین بتا
بررسی رابطه بین احساس امنیت اجتماعی پاسیخگویان بیا

اطمینان  31درصد نتیجه حاصتل متیشتود كته بتین ستالمت

سالمت اجتماعی

جسمانی و احساس امنیت اجتمتاعی رابطتة معنتاداری وجتود

در فرضتتیه اول چتتون ضتتریب همبستتتگی محاستتبه شتتده

دارد.

( =1/132آمار همبستگی محاستبه شتده) در ستطح اطمینتان
( %31یتتا  )α = 1/11و درجتتة آزادی = N – 2 =446

از

ضریب همبستگی جدول بحرانی ( =1/431همبستگی جتدول
بحرانی) بزرگتتر استت ،بنتابراین فرضتیة صتفر (

بررسی رابطه بین احساس امنیت اجتماعی پاسیخگویان بیا
سالمت روانی

) رد و

در فرضتتیه ستتوم چتتون ضتتریب همبستتتگی محاستتبه شتتده

فرضیة تحلیق تأیید میگردد .ذا با اطمینان  31درصتد نتیجته

( =1/193آمار همبستگی محاستبه شتده) در ستطح اطمینتان

حاصل میشود كته بتین روابتط اجتمتاعی و احستاس امنیتت

( %31یتتا  )α = 1/11و درجتتة آزادی = N – 2 =446

اجتماعی رابطة معناداری وجود دارد.

ضریب همبستگی جدول بحرانی ( =1/431همبستگی جتدول
بحرانی) بزرگتتر استت ،بنتابراین فرضتیة صتفر (

از
) رد و

بررسی رابطه بین احساس امنیت اجتماعی پاسیخگویان بیا

فرضیة تحلیق با اطمینان رابل ربو ی تأیید میگردد .از ایتن رو

سالمت جسمانی آنان

با توجه به دادههای به دست آمده و تحلیلهای آماری صورت

در فرضتتیه دوم چتتون ضتتریب همبستتتگی محاستتبه شتتده

گرفته ،با اطمینان  31درصد نتیجه حاصتل متیشتود كته بتین

دینداری و سرمایه اجتماعی محرك عضویت جوانان در گروههای امدادی برای بررراری امنیت ساكنان مناطق آسیبدیده
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سالمت روانی و احستاس امنیتت اجتمتاعی رابطتة معنتاداری

اساس شایسته است در طراحی او یة روستا -شهرها ،با عطتف

وجود دارد.

به ملو ة امنیت و كیفیت زنتدگی ،متغیرهتای تأثیرگتذار متورد
شناسایی ررار گرفته و به نحو مورد ربو ی كنتترل شتدند .ایتن

بررسی رابطه بین احساس امنیت اجتماعی پاسیخگویان بیا

مهم خود مستلزم مشاركت فعاالنه تتر متخصصتان ایتن امتر و

سالمت محیطی

شهروندان ساكن در روستا -شهر اصتالندوز استت .همچنتین

در فرضیه چهتارم چتون ضتریب همبستتگی محاستبه شتده

میتوان گفت كه بستیاری از مستایل و مشتكالت در روستتا-

( =1/114آمار همبستگی محاستبه شتده) در ستطح اطمینتان

متفتاوت و در برختی متوارد

( %31یتتا  )α = 1/11و درجتتة آزادی = N – 2 =446

شهر اصالندوز ناشی از فرهنت

از

متضاد شهری و روستایی در بتین ستاكنان آن استت .بنتابراین

ضریب همبستگی جدول بحرانی ( =1/431همبستگی جتدول

گذاشتن افراد متخصص و بومی در امتور شتهری و همچنتین

) رد و

ارایه كارگاه های آموزشی به سرپرستان خانوارهتا و در نهایتت

فرضیة تحلیق با اطمینان رابل ربو ی با توجته بته دادههتای بته

مشاركت اجتماعی شهروندان می تواند سبب افتزایش ضتریب

دست آمده و تحلیلهای صورت گرفته تأیید میگردد .بنابراین

همبستگی و انسجام اجتماعی و در نهایت بهرهوری بیشتری از

با اطمینان  31درصد نتیجه حاصل میشتود كته بتین ستالمت

سرمایه های اجتماعی گردد كه ختود در مرحلتة بعتدی ستطح

محیطی و احساس امنیت اجتماعی رابطة معناداری وجود دارد.

رضایت از كیفیت زندگی را تحت تأثیر ررار داده و آن را ارتلا

بحرانی) بزرگتتر استت ،بنتابراین فرضتیة صتفر (

خواهد داد.
با در نظر گرفتن نتایج به دست آمده از تحلیق حاضر ،بین

نتیجه و ارائه راهکارهای کاربردی
شهرها به عنوان مكان های زیست اكثریت جمعیت در جوام

سالمت روانی و امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد .همچنین با

معاصر ،باید از زوایه تأثیری كه ملو ة سطح كیفیتت زنتدگی و

استناد به نتایج به دست آمده از تحلیق حاضتر ،بتین ستالمت

امنیت میگذارند مورد توجه ررار گیرند و در این میان روستا-

جسمانی و امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد .با در نظر گرفتن

شهرها به سبب جایگتاهی كته در ختدماترستانی بته منتاطق

نتایج به دست آمده از تحلیق حاضر ،بین ستالمت محیطتی و

اطراف خود به عنوان یش هستة مركزی دارند و برای مسافران

امنیت اجتماعی نیز رابطه وجود دارد .و این نوع ارتبتاط ،بتین

اطراف كه برای تأمین مایحتاج روزانة خود به این نتوع مراكتز

سالمت اجتماعی و امنیت اجتماعی نیتز بررترار استت .نهایتتاً

)

اینكه با استناد به نتایج حاصل از تحلیق حاضر ،بتین كیفیتت

مراجعه می كنند از یش آرامتش و امنیتت ختاطری برختوردار

زندگی و سالمت در زمینههتای مختلتف بتا امنیتت اجتمتاعی

(به صورت عام و روستا -شهر اصالندوز به صتورت ختا

هستند ،ذا روستا -شهر اصالندوز باید بتیش از مجتمت هتای
سكونتگاهی دیگر در این منطله ،از نظر سطح كیفیتت زنتدگی
ساكنان و امنیت اجتماعی ،مطا عه و بررسی شدند.

رابطة معناداری وجود

دارد.

افزایش سالمت اجتماعی در بین ستاكنان ستبب افتزایش
احساس امنیت نیز میشتود از ایتن رو بترای ارتلتا ستالمت

تحلیلهای صورت گرفته نشان میدهند در روستتا -شتهر

اجتماعی و بته تبت آن افتزایش احستاس امنیتت اجتمتاعی،

اصالندوز موضوع كیفیت زندگی و احساس امنیتت اجتمتاعی

مهندس تان فرهنگتتی و برنامتتهریتتزان اجتمتتاعی معتلدنتتد بتتا

برای ساكنان و مسؤوالن به عنوان یش ديديته و دل مشتغو ی

زمینهسازی برای افزایش سالمت اجتماعی در بین ستاكنان از

مهم باید مطري شود تا به عنوان نلصان اساسی در پروژههتای

طریق زمینهسازی برای رشد سالمت معنتوی و روانتی ،ارائته

نگردد .بر همتین

عادالنه خدمات سالمت ،كاهش بیكاری و رشد امنیت شغلی،

این نوع از مجتم های سكونتگاهی محسو
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تغذیة مناسب و امنیت يذایی ،خلق زمینة مناسب برای بتروز

اجتماعی شهروندان روستا -شهر

اصالندوز كمش كنند.

شیو زندگی سا م ،ارتلا آموزش ،آگاهی و تحصیالت ،ایجتاد

طبق نتایج تحلیق افزایش سالمت محیطی در بین ساكنان

محتتیطهتتای ستتا م ،حمایتتت اجتمتتاعی از ستتاكنان ،افتتزایش

سبب افزایش احساس امنیت میشتود و از ایتن رو نهادهتای

امكانات زندگی در مناطق حاشیهنشین و منتاطق محتروم دور

مرتبط با ساماندهی محیط شهری با اجرای كامتل طتريهتای

افتاده ،توزی عادالنة درآمد و امنیت ارتصادی ،میتواننتد گتام

شهری در ارتباط با بهبود محیط شتهری؛ ستاماندهی فضتایی

مؤثری در این زمینه هستند .ذا در روستتا -شتهر اصتالندوز

محیطهای تفریحی و گذران اورات فرايت؛ بهبود دسترسیها

نیروی كار منطله و ساكنان

و وضعیت كا بدی معابر؛ ایجاد ،گسترش و پیشبینی امكانات

تلویت گردد و افزایش فرصت اشتغال مورد توجه مستؤوالن

تفریحتتی مناستتب و متناستتب در محتتالت روستتتا -شتتهر

ررار گیرد ،در ایجاد امكانات و ارایه خدمات به شتهروندان از

اصالندوز؛ ملزم كردن ساكنان به رعایت اصول زیبایی بصری

خود آنها نظرخواهی شود ،در شكل دهی و اجرای طريهای

در ساخت واحتدهای مستكونی جدیتد و بازستازی و یتا در

بومی منطله توجه و در این بتاره مطا عتات

موارعی نوسازی بناهای فرسوده در روستا -شهر اصتالندوز و

پیشنهاد میگردد زمینه های جذ

شهری به فرهن

در نهایت اینكه توسعة فرهن

كافی صورت گیرد.

متدیریتی جدیتد در ستاختار

هرچه ستالمت جستمانی در بتین ستاكنان بیشتتر استت

ارگتتانهتتای متترتبط در روستتتا -شتتهر اصتتالندوز ،كتتاهش

احساس امنیت نیز ارتلا خواهتد یافتت .در ایتن زمینته بترای

موازیكاریهای پروژههای عمتران شتهری ،ختدماترستانی

بسترسازی برای ارتلا سالمت جسمانی و به تبت آن افتزایش

مناسب به شهروندان و مواردی از این دستت ،متیتواننتد در

احساس امنیت ،معماران فرهنگی و برنامهریتزان اجتمتاعی و

این مسیر و در محدود مورد مطا عه گامی موثر بردارند.

شهری معتلدند با تلویت پایههای بنیادین این متغیتر در بتین

یافتههای تحلیق نشان میدهنتد كته بتا افتزایش ستالمت

افراد جامعه می توانند بتا فرهنت ستازی ورزشهتای متنظم

روانی ،احساس امنیت نیز افزایش مییابد .از اینرو نهادهتای

روزانه در روستتا -شتهر اصتالندوز ،فتراهمستازی امكانتات

متو ی میتوانند با ایجاد ثبات اجتماعی ،تالش بترای كتاهش

ورزشتتی در محتتیطهتتای عمتتومی روستتتا -شتتهر اصتتالندوز

اضطرا های روزانه (از آن جملته اضتطرا

هتای ناشتی از

(پارك ها و فضاهای سبز) و زمینتهستازی بته منظتور ورزش

محیط كار) ،ایجاد محیط های مناسب گذران اورات فرايتت،

آسان و ارزان بین ساكنان و همچنتین ایجتاد محتیط زنتدگی

خلتتق محتتیطهتتای زنتتدگی ستتا م و شتتاد ،آمتتوزش مناستتب

سا م در تكامل این عامل (یا زیتر شتاخص كیفیتت زنتدگی)

سرپرستان خانواده و بسیاری دیگر از این موارد ،گام متؤثری

توسط ارگان های شهری (شهرداری و بخشداری اصتالندوز)

در این زمینه و در روستا -شهر اصالندوز بردارند.

و متو ی امر سالمت جستمانی شتهروندان جامعته (بهتداری،

طبق نتایج به دست آمده از تحلیق هرچه كیفیت زنتدگی

تربیتبدنی شهرستان) متوثر وارت گردیتد .بنتابراین پیشتنهاد

در بین ساكنان بیشتر است احساس امنیت نیز بیشتتر خواهتد

میشود متو یان امر شهرسازی با همكاری ارگانهای مرتبط با

بود .در این زمینه پیشنهاد متیشتود برنامتهریتزان فرهنگتی و

موض ستالمت جستمانی ستاكنان شتهری یتا روستتایی بته

اجتماعی و سایر نهادهتای مربوطته بتا برنامتهریتزی دریتق و

بتا

سنجیده و با تلویت چهار شاخص عمد كیفیت زنتدگی كته

اجرای دریق وظایف خود و یا هماندیشی و تعامل برای ایجاد

در باال عنوان شد در ارتلای احساس امنیت گام بردارند .الزم

زمینه برای فعا یتتهتای ورزشتی شتهروندان بته بتاال رفتتن

به هكر است كه مجموعه پیشنهادات ارایه شده در هر یتش از

سالمت جستمانی و بته تبت آن بتاال رفتتن احستاس امنیتت

موارد فوی (متغیرهای مربوط به كیفیت زندگی) ،در این مورد

صورت عام و روستا -شهر اصالندوز به صتورت ختا

دینداری و سرمایه اجتماعی محرك عضویت جوانان در گروههای امدادی برای بررراری امنیت ساكنان مناطق آسیبدیده
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نیز مهم و رابل اهمیت است و میتوان هكر كرد كه به منظتور

كتار و رفتاه اجتمتاعی شتهر تهتران)» ،ماهنامتة

پرهیز از اطا ة سخن از تكرار موارد اشاره شده چشتم پوشتی

اجتماعی ،ارتصتادی ،علمتی و فرهنگتی كتار و

میكنیم.
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