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 دهیچك
های مسکونی روستایی از جمله عوامل انسانی و محیطی است  امنیت در محیط

ها، کیفیت زندگی  ریزی و طراحی این مجموعه که با تاثیرپذیری از برنامه
بخشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثرگذاری  ارتقاء میها را  انسان
ویژه امنیت ریزی کالبدی بر امنیت ساکنین روستاهای مورد مطالعه به برنامه

و به « کاربردی»اجتماعی روستاییان است. پژوهش حاضر، از حیث هدف 
است. واحد تحلیل، خانوارهای « تحلیلی -توصیفی »لحاظ روش و ماهیت 

دهستان تبادکان، طوس و درزآب است که دارای طرح  9اقع در روستایی و
ای با فرمول  خانوار روستایی، حجم نمونه 2932هادی است که از مجموع 

خانوار با روش نمونه گیری  429درصد، تعداد  573/5کوکران با خطای 
شاخص امنیت  49تصادفی ساده انتخاب شدند. سنجش میزان امنیت، توسط 

ریزی کالبدی صورت گرفته است. جهت تحلیل  اخص برنامهش 44اجتماعی و 
ای، رگرسیون و  های آماری پیرسون، آزمون تی تک نمونه ها از آزمون داده

ریزی  تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که متغیر برنامه
در حد متوسط به پایین  52/2کالبدی در سطح روستاهای نمونه با میانگین 

تک نمونه ای شاخص کیفیت ساختمان با T که با توجه به نتایج آزمون است 
های کالبدی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.  ریزی در برنامه 1143مقدار 

وضعیت متوسطی در بین روستاهای  12/9متغیر امنیت اجتماعی نیز با میانگین 
ترین  ر پاییند 79/2موردمطالعه داشته است و شاخص امنیت فردی با میانگین 

سطح قرار دارد. با توجه به نتایج همبستگی پیرسون مشخص شد بین 
دار و مستقیم  ریزی کالبدی و احساس امنیت اجتماعی رابطه معنی برنامه
های  دهد شاخص( وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان می513/5)

 231/5یر و سازگاری با ضریب تاث 233/5اندازه قطعات با ضریب تاثیر 
 بیشترین میزان اثر را بر احساس امنیت اجتماعی دارد.

ریزی کالبدی، کیفیت ساختمان، سازگاری،  برنامه های کلیدی:واژه

 .احساس امنیت، امنیت محیط اجتماعی. مشهد
 
 

Abstract 

The security of rural residential areas as a common factor 
between human and environmental arenas is a necessity for 
promoting life quality of people. This factor is affected by 
the way that rural residential areas are designed and 
planned. The present study is aimed to evaluate the effects 
of physical planning on security of rural residents in a rural 
area of Mashhad county, emphasizing their social security. 
Based on aim, the present study is an applied research and 
based on method and nature, it is a descriptive-analytical 
one. The unit of analysis is rural households of three rural 
districts namely Tabadkan, Tous, and Darzab which have 
been targeted for the rural conducted plans. Of 2356 rural 
households in the study area, 163 households were selected 
as sample by simple random sampling based on Cochran 
formula with an error equals to 0.075. To measure the 
security rate, 13 social indicators and 11 physical planning 
indices are applied. Some statistical tests were used for data 
analysis including Pearson Statistical Test, Single-sample 
T-test, Regression and Path Analysis. The results indicated 
that the mean of physical planning variable in sample 
villages was 2.06 which is a moderated figure tending to 
lower places of ranking. Based on the single sample T-test, 
the index of building quality with an amount of 8.15 was 
more considerable. The mean of social security variable 
was 3.42 which indicated a moderate situation for the 
studied villages. The lowest place of ranking was belonged 
to individual security with a mean of 2.73. Based on 
Pearson correlation results it was marked that there is a 
direct and significant relationship between physical 
planning and social security perception with a figure of 
0.045. Also, the results of Path analysis indicated that the 
size of parcels with an effect coefficient of 0.255 and 
compatibility with an effect coefficient of 0.254 have had 
the highest impact on social security perception.   
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 مقدمه
و جامعه روستایی بخش مهمی از جوامع در حاال توساعه    روستا

دانیم که بسیاری از روستاهای کشاور در   دهد. می را تشکیل می
هااای حاصاال از آن بااه دلیاال  گااذر از تاااریف و فااراز و نشاایب

فرسودگی در بدنه و پیکر خود با مسائلی مانند مشکل در عبور و 
بهداشاتی   مرور، نامناسب بودن بافت کالبدی و مساکونی، ییار  

بااودن محاایط زیساات، نابسااامانی در رشااد فوااایی و کمبااود  
تجهیزات عماومی و مهمتار از هماه خاالی شادن روساتاها از       

باشاند   جمعیت و مهاجرت آنها به نقاط سکونتی دیگر روبرو می
(. در ایاان زمینااه 441 و 39: 4939)عنابسااتانی و جوانشاایری، 

یی پا  از  برنامه هایی در مسیر برناماه ریازی توساعه روساتا    
پیروزی انقالب اساالمی در ایاران در حاوزه توساعه روساتایی      

ها، طرح هادی روستایی، طارح   صورت گرفت از جمله این طرح
های فرسوده روستایی  بهسازی و نوسازی و طرح بهسازی بافت

ها اهادافی مانناد کااهش     توان نام برد. در واقع این طرح را می
خادماتی و زیربناایی،    های روستایی، ایجااد تاسیساات   مهاجرت

افزایش تولیدات کشااورزی، روناد دادن باه اقتصااد روساتاها      
( توزیاع بهیناه جمعیات،    31:4931)حیدری مکارر و دیگاران،   

فعالیت و خدمات را دنبال داشت. باا وجاود گساتردگی اجارای     
رساد اثارات آن    های مذکور در سالهای اخیر، به نظار مای   طرح

ی آنهاا محادود باه تغییراتای در     کمتر از حد انتظار بوده و اجرا
بافت کالبدی بوده است و در اجرای آن به عامل اجتماعی کمتر 

این در حاالی   .(412:4933توجه شده است )توکلی، رزالنسری، 

فوایی محیط مصنوع به -های کالبدی است که از نقش ویژگی
عنوان بستر وقوع رفتارهای نابهنجار، در امکان بروز جرایم نیاز  

هاای   فل بود. پدیده ای کاه در گذشاته کمتار در بافات    نباید یا
هاا و اصاول و    قدیمی و سنتی دیده شده اسات. حفاظ حرمات   

ارزش هایی چون محرومیت، مراوده همسایه ها، شناخت اهالی 
روستا از یکدیگر و بافت اجتماعی منسجم از مهم ترین ویژگای  
هایی بوده اند که به ایجاد ح  امنیت در ساکنان کمک کارده  

رسد این گونه روستاها امروزه به دالیلی چون  اند، اما به نظر می
فرسودگی، ناامنی دچار مشکالت بسیاری شاده اناد )عزیازی و    

ها و فواهای عماومی،   (. ناامنی مکان732: 4939شعبان جوال، 
کند و باا ایجااد    نشاط و سالمتی را در زندگی روزمره مختل می

هاای   کت عماومی، هزیناه  مانع بر سر راه رشد فرهنگی و مشار
زیادی را به جامعه تحمیل نموده و این ترس و ناامنی در طاول  
زمان، تاثیرات مخرب و منفی بر زندگی دارد و منجر به مراقبت 

هاا را از   و محافظت ییر ضروری ماردم از خودشاان شاده و آن   
دارد و ساطح بای اعتماادی باه      های اجتمااعی بااز مای    فعالیت

: 4932دهد )درباان آساتانه و همکااران،     دیگران را افزایش می
(. از آنجااا کااه وجااود امنیاات در سااطح عااین و  هاان،    452

موضااوعات، نتااایج و کارکردهااای مهماای در سااطح فااردی و  
آورد، نبود و فقدان آن موراتی را از خود بار   اجتماعی به بار می

گذارد. اگر احساس امنیت در جامعه ای وجاود نداشاته    جای می
ان ادعا کرد کاه اجتمااعی شاکل نمای گیارد      تو باشد؛ حتی می

(. در واقع امنیت مقوله ای اساسای  3:4931)انتظاری و دیگران، 
در هر نظام اجتماعی است و کشاورها اولویات اول خاود را باه     

دهناد )بنای فاطماه و     برقراری امنیت در جامعه اختصاا  مای  
 (. 25:4935سلیمی، 

وانند رفتار ت معتقد است که فواهای کالبدی می تفکر مدرن
، یعنی باا طراحای ویاژه یاا تمهیاد کالبادی       تغییر دهد مردم را

ساکنین تسهیل و تشوید کرد. بافات   میتوان رفتار خاصی را در
همدیگر دارد و گااهی   کالبدی و اجتماعی محله تأثیر متقابل بر

 روساتا  ساز مسائل اجتماعی است؛ بناابراین   بافت کالبدی زمینه
به عنوان یک واحد اجتماعی در ایجااد امنیات و هویات نقاش     

شود افاراد احسااس تعلاد و همنناین     می موجبو  دارد مهمی
 ,Ghaffari, Nemati Mehr, & Abdiامنیت کنناد ) 

تار از   ی کالرك تغییر وضعیت بسیار ساده(. به عقیده2014:3
هاای   (؛ از گذشاته Clark, 2005تغییر شخصیت فرد اسات ) 

های روستایی باا توجاه باه ماهیات ایان       ون در محیطدور تاکن
نواحی، به ناچار پاره ای تمهیدات معمااری و سااختمانی بارای    

رهنماا و حساینیان،   اندیشایده اناد )   نظم و امنیت روساتاها مای  
بافت روستاهای  کنونی وضعیت به گذرا با نگاهی  (.22: 4931
ان هاای توساعه و عمار    با وجود گستردگی اجرای طارح  نمونه،

 بافات،  فرساودگی  چاون  های اخیار، مساائلی  روستایی در سال
 وجود عدم معیشت، پایین سطح بافت، درون ناکارآمدی خدمات

 عاالوه باه . است رویت قابل روستایی مناسب و خدمات امکانات
 و پای   پر و باریک های کوچه و ارتباطی گذرهای و  معابر شبکه
 درون عماومی  فوااهای  از ای عماده  بخاش  داخل بافت، خم
 ایان  تجهیاز  عادم   کرسات،  باه  الزم. دهد تشکیل می را بافت
 باعاث  روستاهای نموناه،  بافت ارگانیکی دلیل ساختار به فواها
 آنهاا  مناساب  پذیری رویت عدم نشده و تعریف های کنج ایجاد
 نماوده  ایجااد  را روستاها در احساس ناامنی بروز زمینه که شده

 نظار  در و بافات  کالبدی های مولفه شناخت با توان است که می
پیوندهای  حالیکه در آن، کالبدی اصالح جهت گرفتن تمهیداتی

مقاله  این. داد ارتقا را امنیت احساس گردد، حفظ محله اجتماعی
بار   کالبدی های مولفه تأثیر شناخت جهت در و منظور همین به

 آن نتیجاه  و شود می روستایی انجام افراد امنیت احساس میزان
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 سااکنین  منظار  از امنیت اجتماعی احساس افزایش در تواند می
 .شود واقع موثر روستاهای نمونه

 کالبادی هاای   مولفه رابطة تبیین پژوهش حاضر، هدف لذا،
روستاهای نموناه   عمومی فوای در امنیت اجتماعی با احساس
شااود؛ کااه  ماای تنظاایم چنااین مقالااه اصاالی و پرسااش اساات
ام شده در سطح روساتاهای ماورد   های کالبدی انج ریزی برنامه

مطالعه، چه اثراتای را در امنیات اجتمااعی روساتاییان در ابعااد      
 مختلف گذاشته است.

ریازی و   در باب مبانی نظاری پاژوهش ،الگوهاای برناماه    
باا وضاعیت    که بر مبنای افزایش درآمد نفات  مدیریت در ایران

 های بی ناهماهنگ رشد اقتصادی کشور همراه است با مهاجرت
شاهری، رشاد انفجااری تهاران و چناد شاهر       -سابقه روستایی

اقتصاادی و  -بزرگ، تهدید محیط زیسات، دوگاانگی اجتمااعی   
شهری بازتااب  -ای و نابرابری روستا های منطقه تشدید ناتعادلی

ریزی فوایی را )در ایران( بایش   دارد، ضرورت استفاده از برنامه
هاای   طارح ساازد. در راساتای ایان تفکار،      از پیش آشاکار مای  

ای همنون )طرح هادی روستا، طرح بهسازی و نوسازی(  توسعه
ریزی فوایی و در راستای اهداف خارد و   در زیر مجموعه برنامه
: 4933الدین افتخاری و همکااران،   )رکن کالن آن مطرح شدند

(. در رابطه با عمران روستایی یکای از عوامال مهام بارای     29
هاای دقیاد و    تنظیم برنامه تغییرات سازنده در جوامع روستایی،
های فیزیکی و کالبادی مختلفای    مدون است. بدین لحاظ طرح

جهت توسعه و عماران روساتایی طارح ریازی شاده اسات. از       
تاوان   های فیزیکی و کالبدی می ترین و تاثیرگذارترین طرح مهم

هاای   به طرح بهسازی و هادی روستایی اشاره نمود. تفکر طرح
شود؛ ایاده   وسعه روستایی محسوب میبهسازی پشتیبانی برای ت

ای که بر اساس تفکرات افرادی چون فیشر و روساتون شاکل   
واژه و  (.417: 4914گرفته است )کالنتری، خواجه شااهکوهی،  

ریزی کالبدی به طور عمومی باا مباحاث آماایش     مفهوم برنامه
ریاازی فوااایی آمیختااه شااده و بااا مفهااوم  ساارزمین و برنامااه
های اقتصادی، اجتمااعی و سیاسای    الیتسازماندهی مطلوب فع
ریازی   اسات. مفهاوم کناونی برناماه     انسان در فوا همراه شده

توسعه کالبدی بر تعامل عناصر چهارگانه فرم به عنوان تحدیاد  
یا تسهیل کننده فوا، فعالیت به معنای کارکردهاای اقتصاادی،   
اجتماعی، سیاسی و اکولوژیکی انسان، فوا به عناوان محال و   

قوع فعالیت و انسان به عنوان عامل روح دهنده به فواا  مکان و
(. 3: 4935الدین افتخاری و همکاران،  و فعالیت تاکید دارد )رکن

هاای   گاه های اخیر که رشد و گسترش سکونت همننین در دهه
اجتماعی، با تحول -انسانی در پرتو تحوالت سیاسی و اقتصادی

عملکردی اینگونه کالبدی و دگرگونی سازمان فوایی و ساختار 
های روستایی همراه بوده است )رساتمی و   ها بویژه کانون کانون

های عماران   ( در بسیاری از کشورها برنامه31:4932میرزاعلی، 
هاا قارار گرفتاه اسات.      و توسعه روستایی در دستور کاار دولات  

ریزی توسعه  (. در فرآیند برنامه932:4932)محمدی و همکاران، 
لبدی آن از اهمیت ویاژه ای برخاوردار اسات    روستایی، ابعاد کا

هااای هااادی  ( کااه طاارح22:4934)پورطاااهری و همکاااران، 
های با  روستایی، طرح بهسازی و نوسازی و طرح بهسازی بافت
هاای   ارزش روستایی از جمله اقدامات توسعه کالبدی سکونتگاه

روستایی هستند. توانمندسازی اجتمااعی و اقتصاادی، نوساازی    
های جدید کار و فعالیت، اساس  بدی و ایجاد ظرفیتمتناسب کال

ایان   .(435:4932این نوسازی بوده است )یعقوبی و همکااران، 
ای هماهناگ جهات توساعه کالبادی      ها، برنامه ها و طرح برنامه

هاای اجرایای ارائاه     های روستایی با تاکیاد بار جنباه    سکونتگاه
، باه  نماید و حاکمیت نگرش کالبدی آن کامال ملحوظ است می

طوری که اولین اجازای توساعه روساتایی را کیفیات فیزیکای      
(. عالوه بار  422:4939اند )قراگوزلو و دیگران،  روستایی دانسته

هااای روسااتایی،  گاااه مسااائل و مشااکالت کالباادی در سااکونت
اجتماعی و زیست محیطی از  -های اقتصادی مشکالت و ناامنی

تگی ناواحی  نیااف  مانادگی و توساعه   دیگر عوامل مهام در عقاب  
روستایی کشور هستند. بادین ترتیاب حال ایان مشاکالت در      

هاای   ریازی  هاای روساتایی کشاور نیازمناد برناماه      گاه سکونت
فار و همکااران،    یکپارچه در سطح خرد و کاالن اسات )ربیعای   

(. گرایش به برنامه ریزی کالبدی در واکنش به چالش 72:4931
ست محیطای و  هایی صورت گرفت که از عدم توجه به ابعاد زی

های مکانی،  شد. عدم تعادل اجتماعی استفاده از زمین ناشی می
مشکالت زیست محیطی ناشی از مکان یابی نادرست کااربری  
ها، تقاضای روزافزون برای زماین در منااطد روساتایی، حفاظ     

شاوند کاه    ها محساوب مای   ظرفیت تولیدی از جمله این چالش
ت توجه به این مناطد را، اعتقاد به برنامه ریزی کالبدی و اولوی

نمایاد )آماار،    جهت سازمان بخشیدن تغییرات کالبدی توجیه می
هاای   ریازی فوااهای کالبادی و ساکونتگاه     (. برنامه24:4932

شهری و روساتایی راهای بارای رسایدن باه توساعه و امنیات        
بایسات   ریزی می روستاییان در ابعاد مختلف است که این برنامه

هاای باالقوه و بالفعال و باا      وانمنادی با شناخت وضع موجاود، ت 
های طبیعی، انسانی، اقتصادی، زیسات   شناخت محیط در بخش

محیطاای و کالباادی صااورت پااذیرد )یوردخااانی و اسااتعالجی، 
(. با رشد و توسعه جوامع انسانی بار حساب زماان و    439:4913

مکان و با توجه به زیست و فعالیت بخشای از آنهاا در فواای    
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کناد   زی و توسعه روستایی مصداق پیدا مای روستایی، برنامه ری

بی تردید این تغییار و دگرگاونی    ؛(2:4939)رضوانی و دیگران، 

در کالبد روستاها، دیگر ابعاد محایط روساتایی از جملاه محایط     
زیست محیطی و اجتماعی را تحت تااثیر قارار خواهاد    -طبیعی

هاای   داد، همننان که محیط طبیعی از چگونگی اجرای پاروژه 
پذیرد، متقابال با توجه به پیوند عمید زنادگی و   ی تاثیر میاجرای

فعالیت روستاییان با محیط زیست، بر آن تاثیر گذار خواهد باود  
(. در برنامه ریازی کالبادی بارای محایط     72:4932)عنابستانی،

تواناد زمیناه سااز     روستا، هر گونه اختالل در وضعیت روستا می
های تعامل  شده و هزینه بروز احساس ناامنی اجتماعی از یکسو

اجتماعی را افزایش دهد و از سوی دیگر، بی تفااوتی فاردی و   
اجتماعی، از همه مهمتر انسجام اجتماعی روستا را مورد تهدیاد  

بناااابراین  (؛445: 4939قااارار دهاااد )احمااادی و دیگاااران،  
های روستایی به مثاباه واحادهای تمااس و تباادل      گاه سکونت

ی آییناه تماام نماایی از منااطد     اقتصادی، فرهنگای و اجتمااع  
روستایی هساتند، ایان واحادها کاه نمایاانگر ریخات شناسای        
اکولوژیکی، اجتماعی اقتصادی ناشی از مهندسی تعامال انساان   
روستایی با زیست جغرافیایی سرزمین در قلمروهاای روساتایی   
هستند، نوعی چیدمان، آرایش ساختمان، ابعاد خانه ها، طراحای  

واحدهای بهره برداری را شکل داده اناد کاه    خانه ها، الگوهای
همه در ارتباط با یکدیگر و نوعی هدف کامیاابی و ساالمتی را   

کنند. این اهاداف ناه فقاط نشاان از برناماه ریازی        ترسیم می
کالبدی و کیفیت مکان یابی در جامعاه روساتایی اسات، بلکاه     
نشان از نوعی مدیریت و برنامه ریزی روستایی است )بادری و  

روستاها به مثابه یک موقعیت زیستی کاه   .(25:4912ران، دیگ

دربردارنده افراد گوناگونی است در صورتی قادر به ایفای نقش و 
کارکردهای ویژه خود خواهند بود که امنیت در نزد سااکنان آن  
در حد قابل قبولی ارزیابی شود. امنیت از دیدگاه دورکایم در دو  

. امنیت عمقی مبتنی بر الیه عمقی و سطحی قابل تقسیم است
حساسیت مشترك است و تخطی از آن جامعاه را باه مخااطره    

اندازد زیرا،  جامعه در صدد حفاظ امنیات جمعای اسات باه       می
کناد و   شدت با هر گونه ناامنی و تهدیدات مجرمانه مقابلاه مای  

(. اگار  21: 4931ماند )درباان آساتانه و همکااران،     سالمت می
ی ماورد توجاه قارار دهایم، از نظار      امنیت را به لحاظ اجتمااع 

مفهومی بسیار پینیده بوده و تمایل زیادی برای به کاارگیری و  
اطالق آن بر مصادید متفاوت و گاه متواد وجود دارد. باه ایان   
ترتیب امنیت در رابطه با جارایم و میازان وقاوع آن و تارس از     

شود؛ زیرا مسئله جرم بر تصورات عمومی از  وقوع آن تحلیل می
پذیرد. در نتیجه امنیات   م اجتماعی و توافد اخالقی تاثیر مینظ

اجتماعی مصونیت نسبی افراد از تعرض مجرمان است )رضوانی 
(. امنیت از نظر موضوعی، ابعاد متعددی 132: 4932و کوچکی، 

توان به امنیت اجتماعی، جانی، ماالی و   دارد که از آن جمله می
هاای مختلاف    وانایی گروهاخالقی اشاره کرد. امنیت اجتماعی، ت

صنفی، قومی، محلی در حفظ هویت خود است. منظور از امنیت 
هاا   جانی، از بین بردن هر گونه تهدیدی که بر علیه جان انسان

وجود داشته باشد. امنیت اخالقی، توامین اصاول و الگوهاای    
اخالقاای در روابااط و مناساابات افااراد اساات )دربااان آسااتانه،   

اعی از نظر ماوالر امنیات اجتمااعی را    (. امنیت اجتم492:4939
توان به عنوان مفهومی فرضی برای هر جمع انسانی به کاار   می

برد و آن را قابلیت حفاظ شارایط قابال پاذیرش داخلای بارای       
تکامل الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، انجمنهاا، هویات ملای و    

شناساایی عوامال و عناصار    (. 24:4912داند )نویدنیا،  رسوم می
هاای   یت اجتماعی و احسااس ایمنای، از پایش شارط    تامین امن

اساسی در جهت برنامه ریزی و ضرورت ارتقای سطح امنیت به 
 رود.  شمار می

مطالعاتی در زمینه برنامه ریازی کالبادی و امنیات در روساتاها     
ها اشااره شاده اسات. نتاایج تحقیاد       انجام شده است که بدان
هاادی بار    دهد کاه طارح   ( نشان می4933عزمی و همکاران )

روی وضعیت کالبدی روستاها اثر مثبتی گاذارده اسات ولای از    
نظر اقتصادی و فرهنگی تااثیر چنادانی نگاذارده و دهیااران و     
اعوای شورا از طرح هادی به دلیل لحاظ نشدن نظار آناان در   
اجرای طرح هادی رضایت پایینی دارناد. تاوکلی و رزالنساری    

ریم برخی از کاستی  ( معتقدند که اجرای طرح هادی به4933)
ها، در توسعه فوای سبز، مکانیابی دفع فاضالب و زباله تاثیری 
نسبتا مطلوب بر تحول کالبدی و به تبع آن اقتصادی روستاهای 
مورد مطالعاه داشاته اسات. رکان الادین افتخااری و دیگاران        

اند که تدوین یک نظام مادیریت و   ( به این نتیجه رسیده4935)
دی کالبادی پایادار و اصاولی باا مشاارکت      برنامه ریزی راهبار 

سطوح مختلف برنامه ریزی )از سطح ملی تا محلی( و عاامالن  
توسعه )مردم، سیاستگذاران و برنامه ریازان( باا روش شناسای    
ترکیبی مشارکتی امکان پذیر اسات. نتاایج تحقیاد رضاوانی و     

دهاد کاه وجاود بیماه اجتمااعی       ( به نشان می4932کوچکی )
تاییان و عشایر در منطقاه ماورد مطالعاه بارای     کشاورزان، روس

حمایت از روستاییان ضاروری باوده و صاندوق بیماه توانساته      
اعتماد روستاییان را جلب کند. همننین بیمه در ارتقای امنیات  
اجتماعی و احساس تعلد روستاییان تاثیرگذار بوده است ولی در 
. شاخص ارتقای امنیت اجتمااعی بیشاتر تاثیرگاذار باوده اسات     

 ( به این نتیجه رسایدند کاه احسااس   4931رهنما و حسینیان )
 باا  ترتیاب  باه  معکاوس  همبساتگی  درجاه  بااالترین  با امنیت

 در جلوآمادگی  وهاا   نشاینی  عقب ها، نزدیکی تقاطع متغیرهای
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باا   تاوان  مای  لاذا  .دارد معناداری رابطه محور کم عرض و بافت
 شاهری،  ناکارآماد  و فرساوده  هاای بافات  در کالبادی،  اقدامات
 از مهمای  روزگااری بخاش   کاه  منااطقی  به را امنیت احساس
نتایج پاژوهش   .گرداند باز اند، داده می تشکیل را شهرها هویت

دهد که رابطاه معنااداری    ( نشان می4939احمدی و همکاران )
میان احساس امنیت اجتماعی و سارمایه اجتمااعی خانوارهاای    

ایش سرمایه اجتماعی روستاهای مورد مطالعه وجود دارد و با افز
یاباد.   احساس امنیت اجتماعی خانوارهای روساتایی بهباود مای   

معتقد اسات کاه در کشاور ماالزی در زمیناه       (2543) 4هولزمن
امنیت مالی برای کهنساالن شهری و روستایی، طارح صاندوق   
سرمایه گذاری بازنشستگی را در دستور کار خود قارار داده اناد   

شاده، از تغییارات در سااختار    که این طارح مشاارکتی تعریاف    
حکمرانی امنیت اجتماعی و از دستور کار جاامع تحقیقااتی کاه    

دهد، سود خواهد  یک تصمیم گیری مبتنی بر شواهد را ارائه می
( بااه ایان نتیجااه رسایدند کااه   4913بارد. نبااوی و همکااران )  

متغیرهای گرایش به مشارکت در تامین امنیت، تلقی از عملکرد 
اقتصادی به صورت مساتقیم و متغیار   -اجتماعیپلی  و پایگاه 

احساس محرومیت نسبی به طور معکوس بار احسااس امنیات    
اجتماعی تاثیر گذار هستند. متغیرهای تلقی از عملکرد قاانون و  

 باشند. جنسیت تنها بر بعد امنیت جانی اثرگذار می

دهاد کاه ایان     های انجام شاده، نشاان مای    نتایج پژوهش
عواملی که در احساس امنیات اجتمااعی   ها، به بررسی  پژوهش
باشند و همننین امنیات ماالی، آثاار بیماه بار امنیات        موثر می

اجتماعی روستاییان، اثرات کالبدی که طرح هادی بار وضاعیت   
های دوم، احساس  کالبدی روستاها گذاشته و اثرات کالبدی خانه

امنیت اجتماعی و رابطه آن باا رضاایت زنادگی پرداختاه شاده      

باشد که اثارات برناماه    ما تحقید حاضر در صدد این میا است؛
های کالبدی انجام شده در روستاهای ماورد مطالعاه، بار     ریزی

 امنیت اجتماعی روستاییان را مورد بررسی قرار دهد.
 

 ها و روش کارداده
هاای   روساتاهای واقاع در دهساتان   جامعه آماری در این پاژوهش  
در شهرساتان مشاهد    بخاش مرکازی  تبادکان، طوس و درزآب در 
باارای بررساای هاادف پااژوهش  اساات.اسااتان خراسااان رضااوی 

روستاهای نمونه از بین روستاهایی که طرح هادی روستایی توساط  
بنیاد مسکن انقالب اسالمی اجرا شده ،انتخاب شد که برای انجاام  
تحلیل فوایی و مقایسه نتایج تالش شد روستاهای انتخابی از ساه  

جامعاه آمااری ایان تحقیاد خانوارهاای       دهساتان باشاد. بناابراین   
های تبادکان )روستاهای اندرخ، گنبدواز،  روستاهای واقع در دهستان

کالکوب و زیرکن(، دهستان طوس )روساتاهای فریازی و امریاان    
باشاند کاه    طوس( و از دهستان درزآب )روستاهای دزق و آبقد( می

طالعه براین اساس در مبه صورت تصادفی ساده انتخاب شده است. 
حاضر احساس امنیت اجتمااعی در ایان روساتاها ماورد بررسای و      

تعداد  33؛ بر اساس آخرین سرشماری سال مطالعه قرار گرفته است
؛ که باا فرماول کاوکران باا     باشد می 2932خانوارهای این روستاها 

آماده و در   دسات  خاانوار باه   429درصد، حجم نمونه  51573خطای 
م تعاداد خاانوار هار روساتا تعاداد      مرحله بعد نسبت به سهم و حج

 -گیاری تصاادفی   ها محاسبه شد. ایان افاراد باا روش نموناه     نمونه
 روساتاهای موقعیات   4و جادول   4ای انتخاب شادند. شاکل    طبقه

 دهد.موردمطالعه و تعداد خانوار و حجم نمونه را نشان می

 مشخصات روستاهای موردمطالعه و حجم تعداد نمونه در هر روستا .1جدول 

 حجم نمونه  جمعیت خانوار روستاها نام روستاها خانوار دهستان دهستان نام

 4531131 تبادکان

 1 971 449 اندرخ

 43 4592 951 گنبدواز

 23 4272 933 کالکوب

 25 4457 947 زیرکن

 33119 طوس
 11 2113 722 فریزی

 49 322 431 امریان طوس

 7375 درزآب
 43 711 231 دزق

 43 223 13 ابقد

 429 7113 2932 جمع 4441957 کل خانوار

 4932های نگارنده،  و محاسبه 4933مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن      
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 موردمطالعه موقعیت منطقه .1شکل 

 
روش تحقیاد در ایاان نوشاتار باار اسااس هاادف از نااوع    

در تحلیلای اسات.    - کاربردی و بر اساس ماهیات، توصایفی  
آوری اطالعات به روش اسنادی و میدانی  پژوهش حاضر، جمع

ط اطالعااات از منااابع ماارتببااوده اساات. در روش اساانادی، 
ی احساس امنیت اجتماعی و برناماه ریازی کالبادی     درزمینه

آوری  در روش میدانی نیز جماع شده است.  روستایی گردآوری 
اطالعات از طرید توزیع پرسشانامه باوده اسات؛ کاه بارای      

ریازی  بررسی سطح احساس امنیت اجتماعی و اثارات برناماه  
نج در قالب طیف پا ای  پرسشنامهکالبدی در روستاهای نمونه، 

شده  در بین روستاییان توزیع و تکمیل ای لیکرت تهیه و گزینه
برای روایی آن چندین نسخه از آن را در اختیار گروهی  است.

از متخصصان شامل اساتید دانشاگاه و دانشاجویان و داناش    
های دکتری دانشگاه فردوسای مشاهد قارار گرفات و      آموخته

شاد. پا  از   ها انجام  اصالحات الزم بر حسب پیشنهادها آن

آوری پرسشاانامه و باارای ساانجش پایااایی آن از روش  عاجماا
میازان آلفاا در دو متغیار     شاده اسات.   آلفای کرونباخ اساتفاده 

هاا   پژوهش در جداول زیر نشان داده شاده اسات، پایاایی آن   
در مرحله بعد با اساتفاده  شود.  قبول و مناسب ارزیابی می قابل
مختلاف آمااری )آماار     های و انجام شیوه SPSSافزار  از نرم

هااای کماای  دادهوتحلیاال  توصاایفی و اسااتنباطی( بااه تجزیااه
هاا از   شده است. جهت بررسی نرمال باودن توزیاع داده   پرداخته

اساامیرنوف اسااتفاده شااد. سااپ  باارای -آزمااون کولمااوگروف
سنجش احساس امنیت و برنامه ریزی کالبدی با توجه باه ناوع   

و تحلیال مسایر باا     هاای همبساتگی پیرساون   ها از آزمون داده
از آنجا که امنیت ابعاد مختلفی  رگرسیون چند گانه استفاده شد.

های امنیت و همنناین در   ( به ابعاد و شاخص2دارد در جدول )
های برنامه ریازی کالبادی اشااره     ( به ابعاد و شاخص9جدول )
 شده است.
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 و ضرایب آلفای کرونباخیت اجتماعی های امن ابعاد و شاخص .2 جدول

 ابعاد شاخص ها متغیرها آلفای کرونباخ

757/5 

 جنسیت فیزیولوژی بدن، مرد و زن بودن، کودکان

 امنیت فردی

های امنیتی، حفظ و تقویت هویت،  طبقه اجتماعی، سیستم
 تامین و حمایت در مقابل بیکاری،

پایگاه اجتماعی و 
 اقتصادی

 سن کهنساالنکودکان، 

برخورداری از امکانات زندگی، به لحاظ اقتصادی، موقعیت 
 مالی خوب، بیکاری،

احساس محرومیت 
 نسبی

742/5 

های روزمره  دوری از جرم و جنایت، ترس و جرم، انجام فعالیت
بدون نگرانی از سرقت، مزاحمت خیابانی معتادان و ولگردان، 

امنیت عمومی، تحوالت تعرض به زنان، قتل، تصور از میزان 
 اجتماعی،

 فوای زیستی
امنیت 
محیط 
 کالبدی

 موقعیت جغرافیایی ارتباط با شهر، ارتباط با دنیای خارج، فاصله از مرز

237/5 

 کنترل اجتماعی حراست سازمان ها، کنترل قیمت ها،

امنیت 
محیط 
 اجتماعی

نهادهای محلی، هنجارها، تعامالت، انسجام اجتماعی، تعامل 
ها و تشکل ها، رفاه اجتماعی،  اجتماعی، عوویت در گروه

 امنیت شغلی

 سرمایه اجتماعی

 برخورداری های شاخص همبستگی افراد جامعه، احساس تعلد اعوا به یکدیگر،

یذا، مسکن، بهداشت، بیماری و از کارافتادگی حوادث، بیمه  721/5
 بازنشستگی

 امنیت مادی نیازهای مادی اساسی

173/5 

 رفتاری-کنشی های اجتماعی برقراری عدالت، نابرابری
امنیت 
 سیاسی

 روانی-اخالقی اثرگذاری فردی و جمعی

 فکری-کالمی اطمینان، بیان آزادانه افکار-انسجام

 متغیر امنیت اجتماعی سوال 14در مجموع  123/5

: 4933(، )رهبر، سوری، 213:4911لو،  (، )تقی215:4931)اسحاقی و دیگران، (، 4932: 132، )رضوانی، کوچکی، (22:4931)دربان آستانه و دیگران، 
421.) 

 

 ریزی کالبدی و ضرایب آلفای کرونباخ های برنامه ابعاد و شاخص .3 جدول

 ابعاد شاخص ها متغیرها آلفای کرونباخ

213/5 

 تعداد طبقات تعداد اتاق ها، مصالح نما، ابعاد طبقات،

 ای مصالح سازه

 استفاده از مصالح سبک، فاصله از گسل
کیفیت ساختمان 

 ها

 قدمت ابنیه عمر واحد مسکونی

درمانی، دسترسی به حمل و نقل عمومی، -دسترسی به مراکز بهداشتی
 وضعیت کوچه و خیابان ها، معابر و دسترسی

 شبکه ارتباطات

بهسازی و های فرسوده،  مقررات کاربری اراضی، تخریب ساختار و کاربری
 سازی مقاوم

 کاربری ها
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742/5 

 آسیب پذیری تعداد تلفات انسانی، بیمه

 ای مصالح ییرسازه

 سازگاری کاربری مقررات تفکیک زمین، منطقه بندی

 اندازه قطعات مشخص کردن وسعت و اندازه ساختمان ها، استفاده مناسب از فوا

 ایمنی استانداردهامحدود کردن خطرهای فیزیکی، رعایت 

تاکید بر نقش و اهمیت مدیریت، رعایت مقررات ملی ساختمان، کنترل 
 توسعه

نظارت و کنترل 
 دقید اجرایی

 تجهیزات الزم، نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام پروژه ها
استفاده از 
های  فناوری
 پیشرفته

 متغیر برنامه ریزی کالبدی سوال 23در مجموع  712/5
 (.1:4932(. )روستا و همکاران، 91:4934. )دویران، یالمی، دانش دوست، (42:4932)ملکی و دیگران،

 

 
 مدل مفهومی تحقید. 2شکل 

 

 شرح و تفسیر نتایج
نفار آنهاا زن باوده     9/93نفر مرد و  7/25نفر پاسخگو،  429از 

تاا   15اند. بیشترین میانگین سنی پاسخگویان مربوط به طبقاه  
 9/11درصد است. از بین پاسخگویان،  7/14سال به میزان  35

درصد آنها مجرد هستند. بعد خانوار نشان  7/41درصد متاهل و 
درصد  43نفر و  3تا  2درصد پاسخگویان بین  4/73دهد که  می
نفر بوده اناد. باه لحااظ     2تا  4درصد بین  1/4نفر و بیشتر و  3

سطح تحصیالت، بیشتر پاسخگویان سطح تحصیالت متوسطه 
درصد داشته اند. از نظار اشاتغال، شاغل بیشاتر      7/95به میزان 

درصاد   9/29درصاد،   1/92پاسخگویان، آزاد بوده و میازان آن  

درصااد صاانایع  7/9 اورز و بایاادار،درصااد کشاا 9/43خاناه دار،  
درصاد   2/4و تنها  درصد بیکار 9/1درصد محصل،  2/1دستی، 

 درصد سایر مشایل بوده اند. 7/2پاسخگویان دامدار و 
 

ریزی کالبددی   های برنامه بررسی وضعیت شاخص

 در منطقه

برای سنجش متغیر برناماه ریازی کالبادی مادثر در احسااس      
منطقاااه موردمطالعاااه، از  امنیااات اجتمااااعی روساااتاییان در

 هاا، قادمت   سااختمان  طبقات، کیفیت هایی چون تعداد شاخص
 پاذیری، ساازگاری   هاا، آسایب   ارتباطات، کااربری  ابنیه، شبکه
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اجرایای،   دقیاد  کنترل و قطعات، ایمنی، نظارت کاربری، اندازه
پیشرفته در روستاها استفاده شد. در ایان  های  فناوری از استفاده

های کالبدی  شده وضعیت شاخص یان خواسته رابطه از پاسخگو
ای لیکرت  موردنظر را در روستاهای نمونه را در طیف پنج گزینه
ای لیکرت، میانه بیان نمایند بنابراین با توجه به طیف پنج گزینه

 شده است.  های پژوهش استفادهبرای ارزیابی معرف 3/2نظری 
دی انجاام  های کالبا  با توجه به نتایج پژوهش برنامه ریزی

شده در روستاهای مورد مطالعه بر شاخص کیفیت ساختمان باا  
بیشترین اثار را داشاته و شااخص ساازگاری باا       32/2میانگین 
کمتر مورد توجه قرار داده است. شاخص استفاده  93/4میانگین 
 72/2های پیشرفته در ساخت  سازها نیز باا میاانگین    از فناوری

هااا دارد و سااایر  شاااخصاز شاارایط بهتااری نساابت بااه سااایر 
ها دارای میانگین کمتر از میانه نظاری تحقیاد )یعنای     شاخص
 باشد.  ( می213

  
 های برنامه ریزی کالبدی میانگین و انحراف معیار شاخص. 4جدول 

 4932های پژوهش،  مأخذ: یافته

 
ریزی کالبدی که از ترکیاب میاانگین   میانگین متغیر برنامه

باشد که پایین تار   می 52/2آمده است،  دست های باال به شاخص
دهناده وضاعیت    باشاد و نشاان   مای  3/2از میانه نظاری یعنای   
برناماه ریازی کالبادی در روساتاهای     هاای   نامناسب شااخص 

برای بررسی نرمال بودن  موردمطالعه از دیدگاه روستاییان است.
شده است؛ که با  اسمیرنوف استفاده -متغیرها از آزمون کلموگروف

ها نرمال بوده است؛ بناابراین   توجه به نتایج این آزمون عمده داده
در هار   توان برای به دست آوردن وضعیت متغیرهای تحقیاد می

های موردنظر، میانگین نظارات روساتاییان ماورد     یک از شاخص
ای  تاک نموناه   Tمقایسه قرار داد و برای این منظاور از آزماون   

ای لیکارت در ساداالت    گزینه پنج  استفاده شد. با توجه به طیف
عنوان میانه نظری ارزیابی میازان اثرگاذاری    به 3/2تحقید، عدد 
البدی انتخاب شد. بار اسااس نتاایج    ها در برنامه ریزی ک شاخص
هاا بااالتر از مقادار     تنها در دو شااخص  T، مقدار آماره Tآزمون 

 (است.3/2متوسط )یعنی 

 
 

 های برنامه ریزی کالبدی ازنظر روستاییان ارزیابی میزان اهمیت شاخص .5جدول 

 ها شاخص

 3/2استاندارد آزمون = 

مقدار آماره 
t 

 اختالف میانگین سطح معناداری درجه آزادی
 % اختالف33فاصله اطمینان 

 باال پایین

 -312/5 -221/5 -257/5 555/5 431 -231/43 تعداد طبقات

 327/5 913/5 132/5 555/5 431 417/1 کیفیت ساختمان

 -321/5 -145/5 -213/5 555/5 431 -291/44 قدمت ابنیه

 -952/5 -143/5 -924/5 555/5 431 -441/49 ارتباطاتشبکه 

 -723/5 -173/5 -152/5 555/5 431 -254/24 هاکاربری

 -442/5 -945/5 -244/5 555/5 431 -254/1 آسیب پذیری

 -523/4 -271/4 -432/4 555/5 437 -372/47 سازگاری

 -152/5 -335/5 -132/5 555/5 431 -153/41 اندازه قطعات

 آماریشاخص 
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 72/2 42/2 55/2 25/4 93/4 23/2 75/4 41/2 14/4 32/2 13/4 میانگین 

 73/5 17/5 33/5 25/5 14/5 29/5 17/5 93/5 77/5 74/5 93/5 انحراف معیار
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 -144/5 -333/5 -359/5 555/5 431 -127/45 ایمینی

 -223/5 -145/5 -991/5 555/5 431 -439/3 نظارت کنترل

 912/5 537/5 222/5 554/5 437 325/9 استفاده فناوری
4932های تحقید،  مأخذ: یافته     

هایی که بیشاتر در   شاخص کیفیت ساختمان یکی از شاخص
های صورت گرفته مورد توجه بوده اسات، بطوریکاه    برنامه ریزی

داری  و مقادار ساطح معنای    T 43/1در این شاخص، مقدار آماره 
کمتر اسات و باا توجاه باه میاانگین       53/5که از  555/5برابر با 

تاوان   درصد می 33باشد. با اطمینان  می 3/2مربوطه که بیشتر از 
گفت که در روستاهای موردمطالعه شاخص کیفیات سااختمان در   
بهبود برنامه ریزی کالبدی تأثیر بیشتری داشته اسات. الزم  کار   

استفاده از فناوری در ساخت و   در شاخص Tکه مقدار آماره  است
هاای   سازها نیز ازنظر روستاییان اهمیت زیاادی در برناماه ریازی   

 کالبدی دارد.
ریازی  در توزیع فوایی میانگین متغیر تحقیاد یعنای برناماه   

و  47/2کالبدی در سطح روساتاها، روساتاهای امریاان باا رقام      
 313/4بیشترین و روستای انادرخ باا رقام     451/2گنبدواز با رقم 
دهاد. همنناین در بررسای ابعااد     هاا را نشاان مای   کمترین آماره

تحقید، برنامه ریزی در بعد مصالح سازه ای در روستاهای زیرکن 
و امریان از شرایط بهتری دارد ولی روساتای درزق پاایین تارین    

ییر ساازه   میانگین را در این بعد دارد. در بعد برنامه ریزی مصالف
ای نیز روستاهای امریان و گنبدواز باالترین میانگین را داشاته و  

توزیاع   2باشند. جادول   از وضعیت بهتری در این بعد برخوردار می
فوایی متغیر برنامه ریزی کالبدی را در سطح روساتاهای نموناه   

 دهد. نشان می
 

  
 ریزی کالبدی و ابعاد آن به تفکیک روستاهای مورد مطالعه تحلیل فوایی برنامه  .6جدول 

 ریزی کالبدی متغیر برنامه ای مصالح ییرسازه ای مصالح سازه روستا

 313/4 314/4 512/2 اندرخ

 451/2 474/2 599/2 گنبدواز

 537/2 533/2 531/2 کالکوب

 533/2 322/4 244/2 زیرکن

 553/2 135/4 412/2 فریزی

 421/2 475/2 427/2 امریان

 521/2 425/2 331/4 دزق

 515/2 513/2 591/2 آبقد
 4932های پژوهش،  مأخذ: یافته               

 

هدای امنیدت اجتمداعی در      شداخص بررسی وضدعیت  

 منطقه

برای سانجش متغیار امنیات اجتمااعی روساتاییان در منطقاه       
 محایط  فردی، امنیات  هایی چون امنیت موردمطالعه، از شاخص

سیاسی در  مادی، امنیت اجتماعی، امنیت محیط کالبدی، امنیت
شاده   روستاها استفاده شد. در این رابطه از پاسخگویان خواساته 

های امنیت اجتماعی موردنظر را در روساتاهای   وضعیت شاخص
ای لیکرت بیان نمایناد بناابراین باا     نمونه را در طیف پنج گزینه

بارای   3/2ای لیکارت، میاناه نظاری    توجه به طیف پنج گزینه
با توجه به نتاایج  شده است.  های پژوهش استفادهارزیابی معرف

پژوهش در روساتاهای ماورد مطالعاه شااخص امنیات محایط       
باالترین و شاخص امنیت فاردی باا    9179اجتماعی با میانگین 

پایین ترین میانگین را از نظر پاسخگویان داشته  2179میانگین 
است. تمام شاخصها به جز امنیت فردی، میانگینی کمتر از میانه 

 ( دارد. 3/2نظری تحقید )یعنی 
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 های امنیت اجتماعی انحراف معیار شاخصمیانگین و . 7جدول 

 جتماعیا امنیت سیاسی امنیت مادی امنیت اجتماعی محیط امنیت کاری محیط امنیت فردی امنیت شاخص آماری

 12/9 12/9 21/9 79/9 31/9 79/2 میانگین

 94/5 31/5 35/5 19/5 37/5 15/5 انحراف معیار
 4932های پژوهش،  مأخذ: یافته

میانگین متغیار امنیات اجتمااعی کاه از ترکیاب میاانگین       
باشد که بااالتر از   می 12/9آمده است،  دست های باال به شاخص

دهنده وضاعیت مناساب    باشد و نشان می 3/2میانه نظری یعنی 
هااای امنیاات اجتماااعی در روسااتاهای موردمطالعااه از  شاااخص

 باشد. میدیدگاه روستایان 
 -برای بررسای نرماال باودن متغیرهاا از آزماون کلماوگروف      

شده است؛ که با توجه به نتایج این آزمون عماده   اسمیرنوف استفاده
تاوان بارای باه دسات آوردن     ها نرمال بوده است؛ بنابراین، می داده

هاای ماوردنظر،    وضعیت متغیرهای تحقید در هر یاک از شااخص  
رد مقایسه قرار داد و برای این منظاور  میانگین نظرات روستاییان مو

پانج   ای اساتفاده شاد. باا توجاه باه طیاف       تک نمونه Tاز آزمون 
عنوان میاناه نظاری    به 9ای لیکرت در سداالت تحقید، عدد  گزینه

ها در امنیت اجتماعی انتخاب شاد.   ارزیابی میزان اثرگذاری شاخص
شاخص باالتر تنها در یک  T، مقدار آماره Tبر اساس نتایج آزمون 
هایی که بیشاتر   باشد. یکی از شاخص ( می9از مقدار متوسط )یعنی 

اجتمااعی   محایط  در امنیت اجتمااعی تاأثیر دارد، شااخص امنیات    
و مقادار   T 971/24باشد بطوریکه در این شاخص، مقدار آمااره   می

کمتر است و باا توجاه    53/5که از  555/5داری برابر با  سطح معنی
درصاد   33باشد، باا اطمیناان    می 9طه که بیشتر از به میانگین مربو

 محایط  توان گفت که در روستاهای موردمطالعه شاخص امنیات  می
اجتماعی در بهبود امنیت اجتماعی تأثیر بیشتری داشته اسات. الزم  

امنیات فاردی ازنظار      در شااخص  T کر اسات کاه مقادار آمااره     
زیاادی در   روستاییان در سطح پاایین ارزیاابی شاده اسات و تاأثیر     

 افزایش امنیت اجتماعی روستاییان ندارد.
 

 نظر روستاییان های امنیت اجتماعی از ارزیابی میزان اهمیت شاخص .8جدول 

 ها شاخص

 3استاندارد آزمون = 

مقدار آماره 
t 

 اختالف میانگین سطح معناداری درجه آزادی
 اختالف% 33فاصله اطمینان 

 باال پایین

 -242/5 -991/5 -273/5 555/5 431 -211/1 امنیت فردی

 294/5 132/5 312/5 555/5 431 327/44 امنیت محیط کاری

 731/5 233/5 727/5 555/5 431 971/24 امنیت محیط اجتماعی

 733/5 254/5 215/5 555/5 431 529/47 امنیت مادی

 352/5 992/5 124/5 555/5 431 733/3 امنیت سیاسی
 4932های تحقید،  مأخذ: یافته

 

در توزیع فوایی میانگین متغیر تحقید یعنی امنیت اجتماعی 
و گنبادواز باا    21/9در سطح روستاها، روستاهای امریان با رقام  

دهد. همننین در بررسی ها را نشان میکمترین آماره 432/9رقم 
(، 42/9ابعاد تحقیاد، روساتای امریاان در ابعااد امنیات فاردی )      

( و 31/9(، امنیات محایط اجتمااعی )   39/9امنیت محیط کااری ) 

( بیشترین میانگین است تنها در بعد امنیت 227/9امنیت سیاسی )
( باالترین میانگین را داشاته و از  12/9مادی روستاهای گنبد واز )

توزیع فوایی متغیار   3باشند. جدول  ری برخوردار میوضعیت بهت
 دهد. امنیت اجتماعی را در سطح روستاهای نمونه نشان می

 

 های آن به تفکیک روستاهای نمونه توزیع فوایی میانگین متغیر امنیت اجتماعی و شاخص .9جدول 

 امنیت اجتماعی امنیت سیاسی امنیت مادی یت محیط اجتماعیامن امنیت محیط کاری امنیت فردی روستا

 971/9 235/9 155/9 714/9 331/9 353/2 اندرخ

 432/9 917/9 129/9 953/9 173/2 935/2 گنبدواز
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 942/9 972/9 232/9 747/9 991/9 132/2 کالکوب

 199/9 931/9 112/9 324/9 372/9 172/2 زیرکن

 329/9 379/9 734/9 731/9 727/9 327/2 فریزی

 219/9 227/9 732/9 312/9 394/9 424/9 امریان

 174/9 115/9 917/9 193/9 212/9 511/9 دزق

 942/9 522/9 349/9 245/9 221/9 713/2 آبقد
 4932های پژوهش،  مأخذ: یافته

 

ریددزی  هددای برنامدده بررسددی اثراددذاری شدداخص

 کالبدی بر احساس امنیت اجتماعی روستایی 

 -از آزمااون کلمااوگروف متغیرهاااباارای بررساای نرمااال بااودن  
شده است؛ که با توجاه باه نتاایج ایان آزماون       اسمیرنوف استفاده

توان از آزمون ضریب  بنابراین، میها نرمال بوده است؛  عمده داده
 برای بررسی رابطه متغیرها اساتفاده نماود.  همبستگی پیرسون 
شود بین برنامه ریزی کالبدی و مشاهده می 45چناننه در جدول 

رابطه معنی دار و مستقیم  54/5امنیت اجتماعی در سطح کمتر از 
ریازی  . بادین معنای کاه باا افازایش برناماه      وجود دارد( 513/5)

گیری امنیت کالبادی در باین سااکنان روساتایی     کالبدی و شکل
هاای برناماه ریازی     یابد. در بررسای رابطاه شااخص    افزایش می

های تعداد طبقات، کیفیت کالبدی با امنیت اجتماعی، بین شاخص
باا امنیات    53/5ساختمان و استفاده از فناوری در سطح کمتار از  

باین  دار و مساتقیم وجاود دارد، همنناین     اجتماعی رابطه معنای 
باا   54/5های سازگاری و اندازه قطعات در سطح کمتر از شاخص

امنیت اجتماعی رابطه معنی دار و مستقیم وجود دارد. همننین باا  
بررسی رابطه بین متغیر برنامه ریازی کالبادی باا متغیار امنیات      
اجتماعی در سطح روستاهای نموناه مشاخص شاد کاه تنهاا در      

ه ریازی کالبادی روساتا و    روستاهای اندرخ و امریان باین برناما  
ارتبااط معنای    53/5امنیت اجتماعی روستاییان در سطح کمتار از  

 دار و مستقیم وجود دارد.

 

 ریزی کالبدی و متغیر امنیت اجتماعیهای برنامهنتایج آزمون همبستگی پیرسون بین شاخص .11جدول 

های  شاخص
 ریزی کالبدی برنامه

 متغیر امنیت اجتماعی
های  شاخص
 ریزی کالبدی برنامه

 متغیر امنیت اجتماعی

مقدار آماره 
 پیرسون

 سطح معناداری مقدار آماره پیرسون سطح معناداری

 555/5 992/5** سازگاری 535/5 432/5* تعداد طبقات

 554/5 275/5** اندازه قطعات 593/5 427/5* کیفیت ساختمان

 474/5 453/5 ایمینی 239/5 511/5 قدمت ابنیه

 533/5 -432/5 نظارت کنترل 293/5 591/5 شبکه ارتباطات

 543/5 439/5* استفاده فناوری 743/5 -523/5 کاربریها

 553/5 513/5** برنامه ریزی کالبدی 752/5 -595/5 آسیب پذیری
 .است معنادار 5153. همبستگی در سطح *.   معنادار است 5154. همبستگی در سطح **

 4932های تحقید،  مأخذ: یافته

 
 نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیر برنامه ریزی کالبدی و متغیر امنیت اجتماعی به تفکیک روستاهای نمونه .11جدول 

 وابسته

 
 متغیر مستقل  

 متغیر امنیت اجتماعی

مقدار آماره 
 پیرسون

سطح 
 معناداری

 نتیجه آزمون

 ریزی کالبدیبرنامه
 دار با احساس امنیت وجود دارد رابطه معنی 542/5 142/5* اندرخ

 دار با احساس امنیت وجود ندارد رابطه معنی 141/5 531/5 گنبدواز
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 دار با احساس امنیت وجود ندارد رابطه معنی 421/5 942/5 کالکوب

 دار با احساس امنیت وجود ندارد رابطه معنی 412/5 -935/5 زیرکن

 دار با احساس امنیت وجود ندارد رابطه معنی 113/5 522/5 فریزی

 دار با احساس امنیت وجود دارد رابطه معنی 557/5 413/5* امریان

 دار با احساس امنیت وجود ندارد رابطه معنی 311/5 431/5 دزق

 دار با احساس امنیت وجود ندارد رابطه معنی 455/5 -991/5 آبقد
 .معنادار است 5153همبستگی در سطح . *           
 

تعاداد  )ریازی کالبادی    برناماه های  به منظور بررسی اثر شاخص
طبقات، کیفیت ساختمان هاا، قادمت ابنیاه، شابکه ارتباطاات،      
کاربری ها، آسیب پذیری، ساازگاری کااربری، انادازه قطعاات،     

هاای   اجرایی، اساتفاده از فنااوری  ایمنی، نظارت و کنترل دقید 
( بر تغییر امنیت اجتماعی بعد از ثابت شدن رابطاه معناادار از   پیشرفته

رگرسیون چند متغیره و تحلیال مسایر اساتفاده شاده اسات. در ایان       
تعاداد طبقاات، کیفیات سااختمان هاا،      رگرسیون متغیر مساتقل،  

قدمت ابنیاه، شابکه ارتباطاات، کااربری هاا، آسایب پاذیری،        
گاری کاربری، اندازه قطعات، ایمنی، نظارت و کنترل دقیاد  ساز

 و متغیر وابسته، امنیت  های پیشرفته  اجرایی، استفاده از فناوری

 
اجتماعی است. در مرحله اول نتایج به دست آماده از نظار روساتاییان    

هاای برناماه ریازی     دهد که تغییر احساس امنیت با شاخص نشان می
رابطاه ای مثبات باا شادتی متوساط دارد.       51313کالبدی باا میازان   

اسات کاه    51935همننین، مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابار باا   
هاای مساتقل در تبیاین واریاان       حاکی از توانایی باالی ابعاد متغیار 

درصاد از تغییارات    93باشند. یعنی متغیرهای مستقل  متغیر وابسته می
غییارات کاه باه مجاذور     کند و مابقی ایان ت  متغیر وابسته را تبیین می

کمیت خطا معاروف اسات؛ تحات تاأثیر متغیرهاای خاارج از مادل        
 باشند. می

 

 مقدار همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و خطای استاندارد برآورد اثر برنامه ریزی کالبدی در امنیت اجتماعی .12جدول 

 خطای استاندارد ضریب تعیین تعدیل شده R ضریب تعیین R ضریب همبستگی چند گانهR مرحله اول

4 313/5 927/5 935/5 2712/5 
 4932های پژوهش  ماخذ: یافته

 

برابار   Fمقادار  مشاخص اسات    49گونه که در جدول  همان
اسات کاه    555/5و میزان معناداری آن هم برابر باا   432/21است با 
و معنادار است به این معنی که ابعاد متغیار مساتقل    53/5تر از  کوچک

قادر است به خوبی تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهد؛ بناابراین، بار   

درصاد   33، در ساطح اطمیناان   Fاساس مقدار محاسبه شاده بارای   
هاای مساتقل باه شایوه معنای       گفت که ترکیب خطی متغیرتوان  می

ی امنیات   داری قادر به تبیین و پایش بینای تغییارات متغیار وابساته     
 اجتماعی از دیدگاه روستاییان است.

 

 ریزی کالبدی در امنیت اجتماعیهای برنامه شاخص ضریب همبستگی چندگانه در مدل تحلیل مسیر اثر .13جدول 

 سطح معناداری F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

4 

 922/5 44 313/9 رگرسیون

 571/5 413 232/44 مانده باقی 555/5 432/21

   432 154/41 مجموع
 4932های پژوهش  ماخذ: یافته

 

در نهایت، بر اساس ضریب استاندارد شده تاثیر متغیرهاای  
دهاد کاه تااثیر آمااری      مستقل بر متغیر وابسته، نتایج نشان می

معناداری بر امنیت اجتماعی دارند. همننین از نظر ضریب تاثیر 

متغیرها بر امنیت اجتماعی، شاخص سازگاری باا ضاریب تااثیر    
بیشترین میزان اثر مثبت بر امنیت اجتماعی دارد. براین  231/5

هاای   اساس، یک انحراف استاندارد تغییر در ساازگاری کااربری  
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انحاراف   239/5همجوار، میزان امنیت اجتمااعی را باه میازان    
هاای  دهد، و برعک ؛ همنناین شااخص   استاندارد افزایش می

تمان )باا  (، کیفیات سااخ  249/5اندازه قطعات )با ضریب تااثیر  

( و استفاده از فناوری در سااخت و ساازها   437/5ضریب تاثیر  
( نیز تاأثیر معناادار و مثبتای بار میازان      432/5)با ضریب تاثیر 

 امنیت اجتماعی داشته است.
 

 های سبک معماری مدرن طرید متغیرضریب رگرسیون ییر استاندارد و استاندارد پیش بینی امنیت اجتماعی از  .14جدول 

 مدل
مقادیر ثابت و متغیرهای 

 مستقل

 ضریب ییر استاندارد
ضریب بتای 

 (Beta) استاندارد
 معناداری T مقدار

 (Bضریب بتای )
خطای 

 استاندارد

 مرحله اول

 555/5 333/44   272/5 435/9 ضریب ثابت

 293/5 412/4 535/5 525/5 574/5 تعداد طبقات

 513/5 312/4 437/5 593/5 523/5 کیفیت ساختمان

 117/5 729/5 531/5 595/5 529/5 قدمت ابنیه

 352/5 443/5 545/5 572/5 551/5 شبکه ارتباطات

 351/5 -425/5 -553/5 513/5 -552/5 هاکاربری

 352/5 272/5 534/5 597/5 523/5 آسیب پذیری

 552/5 451/9 231/5 594/5 537/5 سازگاری

 557/5 733/2 249/5 515/5 453/5 اندازه قطعات

 197/5 715/5 531/5 593/5 595/5 ایمنی

 479/5 -921/4 -442/5 533/5 -573/5 نظارت کنترل

 591/5 115/4 432/5 592/5 533/5 استفاده فناوری

 4932های پژوهش  خذ: یافتهأم
 

در مرحله دوم برای دستیابی به مادل نهاایی و مشاخص    
نمودن ضرایب تاثیر متغیرهای مستقل بر هم و نیز مشاخص  
شدن ضرایب تاثیر ییرمستقیم متغیرهای مساتقل و محاسابه   
ضرایب تاثیر کل متغیرها و رسم دیاگرام مسیر بر پایاه اولاین   

در ایان  خروجی تحلیل رگرسیونی کاه نتاایج آن ارائاه شاد.     
ه شاخص سازگاری که بیشترین ضاریب تااثیر خروجای    مرحل

تحلیل رگرسیونی را داشت، به عنوان متغیر وابسته وارد مادل  
 22دهد کاه   شد. بنابراین، ضریب تعیین تعدیل شده نشان می

درصد تغییارات شااخص ساازگاری از طریاد ترکیاب خطای       
کنترل،  ارتباطات، نظارت ساختمان، شبکه های کیفیت شاخص
و به همین قطعات تبیین شده است  ز فناوری و اندازها استفاده

هاا باه ترتیاب اهمیات      ترتیب در مراحل بعادی ساایر متغیار   

 
از فنااوری، نظاارت و    ارتباطاات، اساتفاده   های شبکه شاخص

کنترل و قدمت ابنیه به عنوان متغیر وابسته وارد مدل شاده و  
ها مشخص  ها بر این شاخصضریب تاثیر هر کدام از شاخص

و در مرحله آخر با وارد نمودن شاخص قدمت ابنیه به عناوان  
قدمت سایر شاخصها بر شاخص متغیر وابسته مشخص شد که 

. بنابراین مدل با انجام شش مرحلاه  تأثیر معناداری نداردابنیه 
 43به پایان رسید، که به علت حجم زیاد محاسبات در جدول 

 اثاارات کاال و ییرمسااتقیم مسااتقیم، آثااار خالصااه طااور بااه
 متغیار  بار  را پاژوهش  این در مورد بررسی مستقل متغیرهای

نهاایی   مدل 9 . شکلدهد می نشان روستایی امنیت اجتماعی
 نشاان  مسایر  تحلیال  از حاصل نتایج اسااس راب را ژوهشاپ
 دهد.می
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 گیری امنیت اجتماعیریزی کالبدی بر شکلبرنامه های مدل تجربی تأثیر شاخص .3شکل 

 

های مستقل بار متغیار    با محاسبه ضرایب ییر مستقیم متغیر
وابسته اصلی در مراحل شش گانه تحلیل مسیر مشخص شد کاه  

تنها با یک مسایر مساتقیم بار شاکل گیاری       "سازگاری"متغیر 
امنیت اجتماعی تاثیر داشته است، البته چون این متغیر بالفاصاله  
بعد از متغیر امنیت اجتماعی وارد معادله شده و باه عناوان متغیار    
وابسته میانی )درونی( در نظر گرفته شده است، بنابراین، تاثیر ییر 

نداشته اسات. پا    مستقیم بر روی شکل گیری امنیت اجتماعی 
هاا، باه   از مشخص شدن میازان اثارات ییار مساتقیم شااخص     

محاسبه کل اثرات مستقیم و ییر مساتقیم پرداختاه شاد کاه در     
بیشاترین   233/5نتیجه آن شاخص اندازه قطعات با ضریب تااثیر  

تأثیر را بر امنیت اجتماعی دارد و در مرتبه بعد شاخص ساازگاری  
ن تاثیر مثبات را بار شاکل گیاری     بیشتری 231/5با ضریب تاثیر 

 54/5شاخص قدمت ابنیه نیاز باا ضاریب    امنیت اجتماعی دارند. 
گیااری امنیاات اجتماااعی از دیاادگاه کمتاارین تاااثیر را در شااکل
 روستاییان داشته است.

 
 ریزی کالبدی بر امنیت اجتماعی روستاییانهای برنامه شاخص اثرات مستقیم و ییر مستقیم .15جدول 

 کل اثرات ییر مستقیم اثرات مستقیم های مستقل شاخص

 253/5 5329/5 437/5 کیفیت ساختمان

 545/5 5451/5 - قدمت ابنیه

 522/5 522/5 - شبکه ارتباطات

 231/5 - 231/5 سازگاری

 233/5 512/5 249/5 اندازه قطعات

 512/5 5125/5 - کنترلنظارت 

 241/5 5313/5 432/5 استفاده فناوری
 4932های پژوهش  خذ: یافتهأم              
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 ایری بحث و نتیجه
احساس امنیات اجتمااعی یکای از عناصار بنیاادی بعاد سیاسای،        
و آیاد   اجتماعی و اقتصادی نظم اجتماعی جوامع انسانی به شامارمی 

میزان و ضرایب احساس امنیت یا ناامنی، وابسته به سطح برداشات  
هاای امنیتای اسات .     ها و بررسی و احساس افراد و مرتبط با تحلیل

یکی از عواملی کاه در احسااس امنیات اجتمااعی خانوارهاا نقاش       
های کالبادی و اثارات آنهاا اسات.      کند، برنامه ریزی اساسی ایفا می

عوامال مادثر احسااس امنیات     پژوهش حاضار باا هادف تحلیال     
هاای   اجتماعی در نواحی روستایی و با تأکید بر اثرات برناماه ریازی  

نتایج حاصال   کالبدی انجام شده در این نواحی صورت گرفته است.
هاای کالبادی در   شده حاکی از آن بود که ویژگای  از مطالعات انجام

شااخص در ایان پاژوهش     44احساس امنیات مدثرناد و در قالاب    
در ساطح  کیفیت ساختمان و تحلیل شد. بطوریکه شاخص معرفی 

و شاااخص اسااتفاده از   32/2روسااتاهای نمونااه بااا میااانگین    
 72/2های پیشرفته در سااخت ساازها نیاز باا میاانگین       فناوری

شرایط مناسب تری داشته و در ایجااد احسااس امنیات روساتاییان     
شااخص ساازگاری باا     بیشترین تاأثیر را داشاته اسات. در مقابال    

و در ارتقااء   کمتار ماورد توجاه قارار داده اسات      93/4میانگین 
بناابراین در شاکل   اند.  احساس امنیت ساکنین تأثیر کمتری داشته

گیری برنامه ریزی کالبدی بیشتر به عواملی چون رعایت اصول 
ریازی   و ضوابط فنی )مانناد اساتفاده از باتن اساتاندارد، ساقف     

ضربدری بین ساتونها،   مناسب و اتصال آن به دیوارها، بندکشی
بندی و جوشکاری اتصاالت، سبک باودن وزن ساقف ،    اسکلت

استفاده از مصالح ساختمانی مقاوم )بتن و آهن(، و تغییار پاالن   
تک نمونه ای نیاز ایان    Tنتایج آزمون معماری توجه شده است. 

شااخص کیفیات   در  Tامر را تایید کرد به طوریکاه مقادار آمااره     
هاای برناماه ریازی     بیشتر از سایر شاخص 43/1با مقدار  ساختمان
 باشد. کالبدی می

تاوان عناوان کارد کاه در کال       با توجه به نتایج پژوهش مای 
میانگین متغیر برنامه ریزی کالبدی در ساطح روساتاهای نموناه باا     

دهنده وضاعیت نامناساب    و نشانمتوسط به پایین  52/2میانگین 
در روساتاهای موردمطالعاه از    های برنامه ریزی کالبدی شاخص

رکان  نتایج بدست آمده با نتایج مطالعاات  دیدگاه روستاییان است.
( 4933( و عزمی و همکاران )4935الدین افتخاری و همکاران )

روساتاهای امریاان باا رقام     این تغییارات در   باشد. نیز همسو می
باا رقام   انادرخ  بیشتر و روساتای   451/2و گنبدواز با رقم  47/2
کمتاار از سااایر روسااتاهای نمونااه اتفاااق افتاااده اساات.  313/4

همننین با بررسی متغیر وابسته در پژوهش حاضر مشخص شد 
 12/9که از دیدگاه روستاییان متغیر امنیت اجتماعی با میاانگین  

وضعیت متوسطی در بین روستاهای موردمطالعه داشته است، و 
رین سطح باالت 79/9شاخص امنیت محیط اجتماعی با میانگین 

ترین میاانگین را  پایین 79/2و شاخص امنیت فردی با میانگین 
مقدار آماره همننین با توجه به  از نظر پاسخگویان داشته است.

T ( و سطح معنی971/24تک نمونه ای )  باا   53/5داری کمتر از
توان گفت کاه در روساتاهای موردمطالعاه     درصد می 33اطمینان 

ر بهبود امنیات اجتمااعی تاأثیر    شاخص امنیت محیط اجتماعی د
رهنماا و  نتایج بدست آمده با نتایج مطالعاات   بیشتری داشته است.

(، هااولزمن 4939(، احماادی و همکاااران ) 4931حسااینیان )
در  همسااو اساات. ( نیااز4932( و رضااوانی و کااوچکی )2543)

توزیع فوایی میانگین متغیار امنیات اجتمااعی در ساطح      بررسی
و گنبادواز   21/9های امریان با رقام  روستاها مشخص شد روستا

 ها را دارند.  کمترین آماره 432/9با رقم 
در پاسف به سوال تحقید حاضر و با توجه به نتایج همبساتگی  

بین برنامه ریزی کالبدی و امنیت اجتمااعی  پیرسون مشخص شد 
وجاود   (513/5رابطه معنی دار و مستقیم ) 54/5در سطح کمتر از 

دارد. بدین معنی که با بهبود شرایط برنامه ریزی کالبدی، امنیات  
نتاایج  اجتماعی نیز در بین ساکنان روستایی افزایش خواهد یافت. 

همساو  ( 4931رهنماا و حساینیان )  بدست آمده با نتایج مطالعات 
بعاد از   برنامه ریزی کالبدی،های  به منظور بررسی اثر شاخص نیست.

معنادار از رگرسایون چناد متغیاره و تحلیال مسایر      ثابت شدن رابطه 
اساتفاده شااده اسات. در مرحلااه اول نتاایج بااه دسات آمااده از نظاار     

هاای   دهد که تغییر احسااس امنیات باا شااخص     روستاییان نشان می
رابطاه ای مثبات باا شادتی      313/5برنامه ریزی کالبادی باا میازان    

 935/5رابر باا  متوسط دارد. همننین مقدار ضریب تعیین تعدیل شده ب
هاای مساتقل در تبیاین     است که حاکی از توانایی باالی ابعااد متغیار  

درصاد از   93باشند. یعنی متغیرهای مستقل  واریان  متغیر وابسته می
کند. در ادامه باه محاسابه ضارایب     تغییرات متغیر وابسته را تبیین می

ش ییر مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته اصلی در مراحل شا 
پا  از مشاخص شادن    گانه تحلیل مسیر پرداخته شده است کاه  

میزان اثرات ییر مستقیم شاخص ها، باه محاسابه کال اثارات     
مستقیم و ییر مستقیم انجام شد که در نتیجه آن شاخص اندازه 

بیشاترین تاأثیر را بار امنیات      233/5قطعات باا ضاریب تااثیر    
ریب تااثیر  اجتماعی دارد و در مرتبه بعد شاخص سازگاری با ض

بیشترین تاثیر مثبت را بر شکل گیری امنیت اجتمااعی   231/5
کمترین تااثیر را   54/5شاخص قدمت ابنیه نیز با ضریب دارند. 
 شکل گیری امنیت اجتماعی از دیدگاه روستاییان داشته است.در 

هاا و برناماه هاای سااخت      امید است با بازنگری در طارح 
رف، و ضامن رسایدن باه    مساکن روستایی این نقیصه نیز برط
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توسعه همه جانبه در روستاها این جامعة انسانی بتواناد آنگوناه   
مهمتارین  که شایسته اوسات باه رفااه و توساعه دسات بیاباد.       

راهکارهای پیشنهادی برای اساتفاده از معمااری مادرن در سابک     
معماری روستایی و دساتیابی باه توفیاد بیشاتر در حاوزه مساکن       

 روستایی عبارتند از:

و ساز با مصالحی  ساخت  :آورد تفاده از مصالح بوم اس

شاود، از لحااظ بصاری،     که از محیط اطراف تهیه و تأمین مای 
ها با محیط به  شود که ساخته رنگ، بافت و امثال آن، باعث می

 خوبی ترکیب شوند.  

هاا  : هماهنگی بین ساختمانهماهنگی بین ساختمانها

در جا به منظر و خوانایی  در عین وجود تنوع نیز از عوامل مدثر
و  یالباً اصاول مشاابهی در سااخت     روستا محیط است. در یک

هاا یاک     رود و اگر چه همه خاناه  ساز بناهای مختلف به کار می
شکل نیستند، ولی در مجموع و در عین تنوع و تفاوت، تاابلوی  

 کشند.  موزونی را به تصویر می

بافات   روساتا  در عین حاال کاه  تقارن در نما و حجم: 

ای متقاارن   پینیده و ییرخطی دارد، در درون خانه ها، هندساه 
حاکم است که گاه منظر آن از معابر و یاا از نقااط دوردسات و    

قابل تشخیص اسات. ایان تقاارن و نظام      روستا مرتفع حاشیه
هندسی که هم در صحن و حیاط و هم در نمای ساختمان حک 

رد. نوعی احسااس  گذا شده است، تأثیر خوشایندی بر بیننده می
 مشترك، مانند بدن انسان که متقارن خلد شده است. 

در ایجااد فوااهای    طراحی مناسب در شبکه معابر:

های روستایی، توجه به نوع طراحی در اصاالح و   امن در محیط
بازگشایی معابر روساتا )عادم ایجااد فوااهای کاور و باا دیاد        

به باال باردن   تواند محدود( و ایجاد شبکه معابر جدید روستا می
 احساس امنیت اجتماعی در روستاها کمک نماید.

تاامین   تامین روشنایی در شبکة معابر روستتایی: 

ویاژه  نور و کم نمودن فواهای کور در شبکه معابر روستایی باه 
تواند در باال بردن ح  امنیت در فوااهای   در هنگالم شب می

 عمومی روستایی کمک شایان توجهی نماید.

 

 منابع
 .(4939والئی، محمد ) دی، منیژه، چرایی، مهدی واحم

تحلیل عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی در نواحی 
روستایی با تاکید بر سرمایه اجتماعی )مطالعه موردی: 

مسکن  .دهستان مرحمت آباد میانی، شهرستان میاندوآب(
 .453-443(، 411)99، و محیط روستا

 .(4931بیگی، امیر ) لمع اسحاقی، سیدرضا، حجازی، یوسف و
های زیست محیطی روستاییان بر  تفکیک سطوح نگرانی

 اساس متغیرهای اجتماعی: کاربردی از مدل لجستیک دو
 .299-232 ، (2)2 ،های روستایی پژوهش .وجهی
های  هگاتحوالت کالبدی سکونت .(4932تیمور )آمار، 

روستایی استان گیالن به منظور تدوین الگوی توسعه 
  (،1)2 ،فوایی-ریزی کالبدی فصلنامه برنامه. کالبدی
72-25 . 

آهنگ، کاظم  انتظاری، علی، اسدپور، عهدیه و احمدی
احساس امنیت اجتماعی و عوامل موثر بر آن با  (.4931)

ه فصلنام قش پلی  )مطالعه موردی: شهر نور(.تاکید بر ن
 .7-91( ،1)7، انتظام اجتماعی

تخاری، عبدالرضا و سجاسی قیداری، الدین اف لی، رکنبدری، ع
ریزی توسعه  نظام مدیریت و برنامه (.4912حمداله )

کالبدی مناطد روستایی ارائه الگویی نوین بر اساس 
اولین کنفران  بین المللی  .نظریه نهادسازی

  های روستایی. گاه سکونت
احساس امنیت  (.4935فاطمه، حسین و سلیمی، فاطمه ) بنی

مطالعات ان و عوامل اجتماعی مرتبط با آن. اجتماعی جوان
 . 31-77، 42( 41)9، جامعه شناختی

و عباسی،  افتخاری، عبدالرضا الدین طاهری، مهدی، رکنپور
های هادی  ارزیابی عملکرد طرح .(4934)محسن 

های روستایی  روستایی در توسعه کالبدی سکونتگاه
 )مطالعه موردی: روستاهای نبوت و خوران شهرستان

-23( ، 3)2، مجله جغرافیا و پایداری محیط .ایوانغرب(
92. 

ایستگلدی، مصطفی،  ی وزاده، عیس روستا، مجتبی، ابراهیم
)مطالعه  آوری کالبدی در برابر زلزله تحلیل تاب .(4932)

فصلنامه  .موردی: بافت فرسوده شهر مرزی زاهدان
 .4-41(، 12)43، جغرافیا و توسعه

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با  .(4911لو، فرامرز ) تقی
 ،(92)3، فصلنامه مطالعات راهبردی. امنیت اجتماعی

237-292. 
تحلیل اثرات  .(4933رزالنسری، اکرم )و  توکلی، جعفر 

های هادی روستایی )مورد:  کالبدی و اقتصادی طرح
فصلنامه اقتصاد فوا و  .روستاهای شهرستان کرمانشاه(

 .414-424 ،42 (2)3، توسعه روستایی
جشنی،  معصومی مکرر، حمید، جهانتیغ، حسنعلی و دریحی

ارزیابی میزان رضایت روستاییان از . (4931مهدی )
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عملکرد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی طرح هادی )مطالعه 
فصلنامه  .روستاهای شهرستان نیمروز( موردی:
 .37-71 ، (1)3، ریزی فوایی )جغرافیا( برنامه
ارزیابی و تحلیل احساس امنیت  .(4939ضا )آستانه، علیر دربان

 .روستاییان نواحی مرزی )مطالعه موردی: استان ایالم(
، ریزی فوایی )جغرافیا( پژوهشی برنامه-فصلنامه علمی

1(43) ، 433-423. 
موسوی  و زرندی، معین آستانه، علیرضا، برزگرزاده دربان

بررسی و تحلیل احساس امنیت  .(4931شهیدی، مهدی )
فصلنامه مطالعات امنیت  .روستاییان شهرستان زرند

 .34-14 ( ،11)1، اجتماعی
اله و قربانی، فاطمه  آستانه، علیرضا، عسگری، حشمت دربان
بندی احساس امنیت  تحلیل فوایی و پهنه (.4932)
مجله آمایش  ستاییان شهرستان شیروان و چرداول.رو

 .453-423،  (3)9، جغرافیایی فوا
دوست، مهرداد  دویران، اسماعیل، یالمی، سعید و دانش

های اجتماعی و کالبدی بر کیفیت  نقش شاخص (.4934)
 مطالعه موردی: محالت شهری زنجان(.زندگی شهری )

 .4-42( ، 1)4،له جغرافیا و مطالعات محیطیمج
و  اله، صنعتی منفرد، سجاد، ساشورپور، مهدی فر، ولی ربیعی

تحلیل و ارزیابی اثرات اجرای  (.4931حورتی، مجید )
اجتماعی طرح  -طرح هادی در تحوالت اقتصادی

عه موردی: روستاهای استان های روستایی )مطال سکونتگاه
 .73-3( ، 47)3، ای ریزی منطقه فصلنامه برنامه زنجان(.
(، واکاوی 4932میرزاعلی، محمد ) بختی و رستمی، شاه

های هادی روستایی  ها در طرح یمکانیابی کاربر
فصلنامه اقتصاد فوا و توسعه  .شهرستان گنبد کاووس

 .443-39،  (1)9،روستایی
و  معصوم، مجتبی، کوچکی، محمد رضوانی، محمدرضا، قدیری

تحلیل فوایی و اثرات بیمه اجتماعی  .(4939ساعی، احد )
روستاییان بر توسعه روستایی )مطالعه موردی: دهستان 

های شهری  مطالعات و پژوهش .، شهرستان بدره(دوستان
 .25-4( ،24)2، ای و منطقه

تحلیل آثار  .(4932محمد ) ،کوچکی و رضوانی، محمدرضا 
بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بر امنیت 
اجتماعی و احساس تعلد جامعه روستایی )مورد مطالعه: 

های  هشپژو .استان ایالم( -روستاهای شهرستان بدره
 .193-129 (،13)2 ،جغرافیای انسانی

افتخاری، عبدالرضا، بدری، سیدعلی، پورطاهری،  الدین رکن

یند آ(. فر4935قیداری، حمداله ) مهدی و سجاسی
ریزی راهبردی توسعه  شناسی ترکیبی در برنامه روش

مجله جغرافیا و توسعه کالبدی مناطد روستایی ایران. 
 .195-113( ، 47)3، ای ناحیه
خلیفه، ابراهیم، پورطاهری،  افتخاری، عبدالرضا، الدین رکن

تحلیل الگوی  (.4933عبدالرضا ) فولی، رحمانی مهدی و
ریزی فوایی در ایران )مورد مطالعه: مدیریت برنامه

 .ایی استان تهران(ااطد روستاادی مناای هاه رحاط
 .24-451 ، (9)25،ریزی و آمایش فوابرنامه

دولت و مدل امنیت  .(4933وری، فرزاد )س رهبر، عباسعلی و
، پژوهی فصلنامه دولت .سیاسی مطلوب در جامعه دینی

2(3 ، )499-454. 
های  مولفه (. تاثیر4931رهنما، محمدرحیم و حسینیان، نگار )

 محله) عمومی فواهای در امنیت احساس بر کالبدی
، 41 (41)2 ،نامه خراسان بزرگ پژوهش. (شهرمشهد آبکوه
73-24. 

بابایی، تیمور  و عزمی، آئیژ، نوری، مجتبی، نصیری، اکرم
بررسی عوامل موثر در بهبود عملکرد طرح  .(4933)

هادی از دیدگاه دهیاران و اعوای شورای روستایی بخش 
نشریه تحقیقات کاربردی  .مرکزی شهرستان کرمانشاه

 .19-451 ، (12)42،علوم جغرافیایی
ارزیابی  .(4939لهه )شعبان جوال، ا و عزیزی، محمدمهدی
های قدیمی شهری در پاسف دهی به احساس  کالبد محله

 .امنیت )نمونه موردی: محله ملک آباد شهر قزوین(
 .73-151 (،1)12، های جغرافیای انسانی پژوهش

 .(4939ری، مهدی )اجوانشی و رااکب یاانی، علاعنابست 
. های روستایی در ایران ریزی کالبدی سکونتگاه برنامه
 انتشارات جهانی. تهران:

اصل،  توفیقیان و ی، وحیدار، ریاحااکب یاانی، علاابستاعن
رویکردی بر اثرات بعد زیست محیطی  .(4932اهلل ) فرج

های هادی روستایی )مطالعه موردی:  اجرای طرح
فصلنامه  .ضامنی و بابا میدان(-روستاهای شوسنی

 .73-11 ، (9)4 ،فوایی-ریزی کالبدی برنامه
 .(4939گراوند، فرزاد ) و اصغر لو، علی وزلو، هادی، عیسیقراگ

ی در اجایهااباایی جافو -دیارات کالباابی اثاارزی
های روستایی )مطالعه موردی: دهستان مالوی،  سکونتگاه

، ای ریزی منطقه فصلنامه برنامه .شهرستان پلدختر(
2(42 ،)431-413. 
بررسی  .(4914خواجه شاهکوهی، علیرضا ) و کالنتری، خلیل 



 23            4931تابستان ، 41)سری جدید(، پیاپی  2، شماره چهارمریزی توسعه کالبدی، سال پژوهشی برنامه –نشریه علمی 

های بهسازی و کالبدی  مشکالت و موانع اجرایی طرح
وارهای روستایی در روستایی از نظر سرپرستان خان

(، 11)45، اقتصاد کشاورزی و توسعه شهرستان گرگان.
433-413. 

داودی، آزاد  نیا، هادی، تابا، بدریه و محمدی، سعدی، طیب
های هادی روستایی در  ت اجرای طرحتحلیل اثرا .(4932)

بهبود کیفیت زندگی روستاییان )مطالعه موردی: 
 خش خاو ومیرآباد شهرستان مریوان(.روستاهای ب

، های انسانی گاه ریزی سکونت فصلنامه مطالعات برنامه
42(93 ، )144-934. 

پور، مسعود، پورموسوی،  ملکی، سعید، امانپور، سعید، صفایی
آوری  ارزیابی طیف تاب .(4932یاس )مودت، ال و نادر

های  له با استفاده از مدلکالبدی شهرها در برابر زلز
-نشریه علمی .)نمونه موردی: شهر ایالم( ریزی برنامه

 .3-25(، 3)2، ریزی توسعه کالبدی پژوهشی برنامه

حسینی، هاجر  حسین و زاده، علی نبوی، عبدالحسین، حسین
اقتصادی موثر بر -اجتماعیبررسی عوامل  .(4913)

، (15)24، شناسی کاربردی جامعه .احساس امنیت اجتماعی
79-32. 

فصلنامه  .درآمدی بر امنیت اجتماعی .(4912نویدنیا، منیژه )
 .749-213( ، 43)2، مطالعات راهبردی

 .(4932فر، زهرا ) خشنودی و یعقوبی، جعفر، رنجور، ابوالفول
رح های پیش برنده در اجرای موفقیت آمیز ط تحلیل مولفه

)مورد مطالعه: بهسازی و نوسازی مسکن روستایی 
 (،      92)44، جغرافیا و توسعه. شهرستان خدابنده(

413-422. 
. جایگاااه (4913اسااتعالجی، علیرضااا ) یوردخااانی، مختااار و

های شهری  گاه کالبدی برای سکونت-ریزی فوایی برنامه
جغرافیاای   .روستایی باا تاکیاد بار شهرساتان گرمساار     و 

 .423-439(، 1)2، انسانی
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