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Introduction
Security is an unavoidable need, and a security-deprived society will have a population lacking in mental peace. The
security of a society is as important as the sense of security and psychological security in that community. So,
planning is easier in a secure society. Planning is caused by scarcity of resources and determining how resources are
distributed among the interests of the owners and among different locations. The spatial distribution of resource types
means that everyone in an area level is given equal access to resources and facilities. Security and sense of security is
also one of the sources that have a significant impact on the distribution and density of populations across different
regions. Accordingly, identifying security and safety factors as well as identifying the level of security in the regions
are essential preconditions for planning to enhance security and achieve development. Yazd province is one of the
central provinces of Iran, which is a kind of communication highway of the country. The immigration on the one
hand and relocation of people from neighboring provinces to the province to work in the industrial cities on the other
hand, as well as the created ethnic, religious and cultural diversity, have caused challenges such as social damages to
Yazd province. Regarding the importance of this issue, the main purpose of this study is to estimate and classify the
level of human security and its spatial distribution in 10 cities of Yazd province. Finally, solutions can be provided to
greater security and secure justice in different parts of the province.

Material & Methods
The present study is descriptive-analytical in terms of
its applied nature and research method. Since the
statistical population of this study is comprised of 10
cities of Yazd province, the required information was
collected from the latest statistical yearbooks of Yazd
province in 2014, 2015 and 2016, along with Yazd
province police station. In this study, we collected the
theoretical bases by the deductive method and
generalized the results inductively. In this study, 16
indicators were used to measure the level of security
feeling from various aspects of human security,
including life, economic, moral, and judicial aspects.
In the next step, these indices were evaluated using the
Delphi technique. In this regard, a questionnaire on the
importance and weight of research indices was
compiled and sent to 11 experts whose average weights
were used to perform the research model. Finally,

Vikor decision making technique was used to classify
cities.
Vikor is a collaborative decision-making method.
The main difference between this model and other
hierarchical or network decision-making models is that,
the model does not make pairwise comparisons
between criteria and options, and each option is
independently measured and evaluated. This model
consists of 7 stages, which the first stage is the
presentation of the indicators in the research.
Discussion of Results & Conclusions
Based on the results of the research, it was found that,
firstly, Yazd province has a relatively favorable human
security situation with a mean score of 0.443 on the
VIKOR index, which means that among 10 cities, 60%
have between 0 and 0.5, which is almost desirable.
Another result is that the spatial distribution of human
security in Yazd province does not follow variables
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such as population size, bureaucratic congestion and
extent, because Yazd city as the center of province
with the highest population and bureaucratic density
ranked 8th. Therefore, there is no significant
relationship between breadth, centrality, distance to
province center, population density, and security in
Yazd province.
The following suggestions are offered to improve
the level of security in Yazd cities:
- Holding citizenship education meetings in Yazd city
center to increase sense of belonging and responsibility
towards public safety,
- Considering migration and monitoring of nonindigenous people and creating homogeneity between
immigrants and indigenous people,
- Identifying threatening and risky situations in Yazd
province
- Fostering strategies regarding public participation in
increased surveillance and security,
- Improving physical security in cities by removing
passages, providing adequate lighting, removing lonely
and cozy areas, opening parks and exposing public
spaces.
Keywords: Spatial Distribution, Security Feeling,

VIKOR Technique, Yazd Province.
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چکیده
در عصر حاضر که عصر فراپيچيدگيها نام گرفته است ،امنيت يکي از مسائل اساسي توسعه در جوامع انساني محسوب ميشود .به بيان ديگر،
احساس امنيت ،پيش نياز هرگونه توسعۀ اجتماعي ،اقتصادی ،فرهنگي و سياسي به شمار مي رود و با سطح پيشرفت جوامع در ارتباط است .اين
امر بدان دليل است که آگاهي از وضعيت احساس امنيت ساکنان يک اجتماع نقش مؤثری در شناخت چالشها و راهکارهای توسعۀ يک جامعه
دارد و در جهت تقويت زيرساختهای آن عمل ميکند؛ بنابراين ،هدف از اين پژوهش برآورد و سطحبندی شهرستانهای 82گانۀ استان يزد
ازنظر احساس امنيت شهروندی (امنيت انساني) است که با استفاده از  81شاخص امکانپذير شده است .روش پژوهش از نوع توصيفي ـ
تحليلي است و دادهها ازطريق مطالعۀ اسنادی (سالنامۀ آماری استان يزد ،بخش قضايي ـ ناحيۀ انتظامي استان يزد) جمعآوری شدهاند .برای
وزندهي شاخصها از فن دلفي و برای تحليل دادهها از فن  VIKORاستفاده شده است .يافتههای پژوهش نشان ميدهند استان يزد با ميانگين
مقدار  Qبهدستآمده برابر با  2/449ازنظر احساس امنيت انساني وضعيت نسبتاً مطلوبي دارد که شهرستان اشکذر با مقدار  2/299در بهترين
سطح و شهرستان خاتم با مقدار  2/119در بدترين وضعيت ازنظر احساس امنيت انساني قرار دارند .شهرستان يزد با مرکزيت استان يزد ،ازنظر
احساس امنيت شرايط مطلوبي نداشته است که نشان مي دهد تمرکز اداری و جمعيتي در افزايش احساس امنيت در اين استان تأثيری نداشته
است.
واژههایکلیدی :پراکنش فضايي ،احساس امنيت ،فن ويکور ،استان يزد
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مقدمه و بیان مسئله

يک آرمان و واقعيت و يکي از حقـو اساسـي مـردم

امنيت از نيازها و انگيزههای اساسـي انسـان بـه شـمار

مطـــرس اســـت و درنهايـــت ،رهآورد مجموعـــهای از

ميرود که زوال آن ميتواند آرامش خاطر انسـان را از

تعامالت و تعاون و سازگاری بين اجزای مختلف نظام

بين ببرد و به جای آن اضطراب را وارد دل انسان کند.

اجتماعي همچون نيروهای انتظامي است .اين احساس

برخي دانشمندان تا آنجا پيش رفته اند که برطرفشدن

ناشي از تجربه های عيني و اکتسابي افراد از شـرايط و

بسياری از نيازهای آدمي را در گـرو تـأمين امنيـت او

اوضاع پيرامون آنهاست

(هرسيج و محموداوغلي.)2 :8938 ،

نيازهـا ،احسـاس

وجود امنيت در جامعه بـه همـان انـدازۀ وجـود

امنيت را بالفاصله پس از ارضای نيازهـای اوليـه قـرار

احســاس امنيــت و امنيــت روانــي در آن جامعــه مهــم

ميدهد؛ درواقع ،طبق اين ديـدگاه مـيتـوان امنيـت را

است؛ البته برخـي کارشناسـان ،احسـاس امنيـت را در

(حقيقتيـان و

يک جامعه مهم تر از وجود امنيت در آن ميداننـد کـه

مي دانند .مازلو نيز در سلسله مراتـ

مؤلفۀ اساسي هـر نظـام اجتمـاعي دانسـت
همکاران.)91 :8938 ،

سخني بهجاست (باباخـاني .)48 :8911 ،شخص با وجـود

امنيت نيازی اجتنابناپذير و انکـارنکردني اسـت

امنيــت ،احســاس راحت ـ مــيکنــد و بــرا اهــداف

و جامعه بـدون امنيـت جمعيتـي خواهـد داشـت کـه

پيشبيني پذير خود برنامهريزی ميکنـد؛ در حـالي کـه

آرامش روحي و رواني ندارنـد .ايـن امـر از نيازهـا و

همين شخص در حالت ناامن قـدرت برنامـهريـزی و

ضرورتهای اساسي و پايهای فرد و جامعه بـه شـمار

پيشبيني امور زندگ را ندارد

(قربانزاده.)19 :8911 ،

مــيرود و نبــودن آن يــا اخــتالل در آن ،پيامــدها و

در سطح کالن ،برنامهريزی زاييدۀ قـانون کميـابي

بازتابهای نگرانکننـده و خطرنـاکي بـهدنبـال دارد و

منابع و تعيينکنندگي ،چگونگي توزيع و تخصيص اين

تــأمين و مراقبــت از آن در فراينــد پايــايي و پايــداری

منابع ميان ذینفعان و ميان مکانها و محلهای متفاوت

جامعه در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگـي،

است و نتيجۀ آن برخورداری بيشتر برخي ذینفعـان و

سياسي ،نظامي و جغرافيايي از ملزومات هر جامعـهای

مکـانهـا در مقايسـه بـا ديگـران اسـت .بسـياری از

است .در همين راستا دولتهـا و نظـامهـای سياسـي،

نظريهپردازان ازجمله ديويد هـاروی ،مـاريون يونـگ،

ساالنه بودجـههـای هنگفتـي را در ايـن زمينـه هزينـه

کنت و ...يکي از وظايف اصلي برنامهريـزان شـهری و

ميکنند (بارسـلطان و بريـری .)18 :8911 ،بـه بيـان ديگـر،

منطقهای را توزيع مناس

و منصفانۀ فضـا بـرای همـۀ

امنيت مقوله ای اساسي در هر نظام اجتمـاعي اسـت و

اسـتفادهکننـدگان از آن مـيداننـد؛ ايـن همـان عـدالت

مقدمۀ الزم برای زندگي سياسي و اجتماعي دولـتهـا

فضايي است .به اين معنا کـه بايـد بـا سـاکنان در هـر

به شمار ميآيد

(نوروزی و فوالدی.)892 :8911 ،

جايي که زندگي ميکننـد ،بـهطـور برابـر رفتـار شـود؛

ازسوی ديگر ،امنيت پديده ای احساسي و ادراکي

درواقع ،پراکنش فضايي انـواع منـابع بايـد بـهگونـهای

است و بيشتر به احساس رواني شـهروندان از عوامـل

باشد که همۀ افراد در سـطح يـک منطقـه بـهصـورت

تهديدکننده برمي گردد .از ديد بسياری ،احساس امنيت

عادالنه از منابع و امکانات برخوردار شـوند .امنيـت و

در جامعــه از وجــود امنيــت مهــمتــر اســت؛ زيــرا

احســاس امنيــت نيــز يکــي از منــابعي اســت کــه در

واکنشهای فرد در جامعه به ميزان دريافت و ادراک او

پراکندگي و تراکم جمعيت در سـطح منـاطق مختلـف

از امنيت بستگي دارد .مقولۀ احساس امنيـت بـهمنزلـۀ

تأثير بسزايي دارد؛ به اين معنا که در سطح يک اسـتان

سعيده مؤيدفر و همکاران
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ممکن است يک شهرستان با وجود داشتن امکانـات و

اساسي اين مطالعه برآورد و سطح بندی ميزان احساس

قابليـتهــای اقليمــي و اقتصــادی خــال و مطلــوب،

امنيت انساني و پراکنش فضايي آن در شهرسـتانهـای

به دليل نداشـتن امنيـت بـاال نتوانـد پـذيرای جمعيـت

 82گانۀ استان يزد اسـت کـه بـا اسـتفاده از  81متغيـر

زيادی در خود باشد.

بررسي شـده اسـت و بـا رتبـهبنـدی آنهـا قصـد دارد

بر همين اساس ،شناسايي عوامل و عناصـر تـأمين
امنيت و احسـاس ايمنـي و همچنـين مشـخصکـردن

راهکارهــايي بــرای تــأمين امنيــت بيشــتر و برقــراری
عدالت امنيتي در اقصا نقاط استان ارائه کند.

سطح برخورداری از احسـاس امنيـت در سـطح يـک
منطقه ،از پيش شرط هـای اساسـي برنامـه ريـزی بـرای

پیشینۀ پژوهش

ارتقای سطح امنيت و دستيابي به توسـعهيـافتگي بـه

پژوهشهای متعددی در زمينۀ احسـاس امنيـت انجـام

شمار ميرود.

شــدهانــد کــه بــهطــور عمــده نقــش عوامــل مختلــف

استان يزد از استانهـای مرکـزی ايـران اسـت کـه

اجتمـاعي ،فرهنگــي ،اقتصــادی و روانشــناختي را بــر

بهنوعي شاهراه ارتباطي کشور محسوب ميشـود .ايـن

احساس امنيت بررسي کردهاند و مطالعهای انجام نشده

در حالي است کـه منطقـۀ يـزد در طـول تـاريخ جـز

است که تنها پراکنش فضايي احساس امنيت در سـطح

مناطق امن بوده است و امـروزه نيـز بـين اسـتانهـای

يک منطقه را بررسي کرده باشد.

کشور ،جز  4-8استان امن کشور محسوب مـيشـود.

چای پـون چانـگ در سـال  2228بـا اسـتفاده از

ازطــرف ديگــر ،نقــش اســتان يــزد بــهدليــل داشــتن

سيســتم اطالعــات جغرافيــايي ،جــرم را در پــرديس

کارخانــههــای زيــاد ،صــنعتي اســت و همــين عامــل

دانشــگاه هنــگگنــگ تحليــل کــرد .او بــا اســتفاده از

مهاجرتهای زيادی را در پي داشته است؛ بـهگونـهای

نقشه های بزهکـاری ابـزاری ،تحليلـي تهيـه کـرد کـه

که طبق آمارهای سال  ،8931استان يزد در ردۀ سومين

توانــايي کمــک بــه مــديران و کارکنــان امنيتــي بــرای

استان مهاجرپذير کشور قرار گرفتـه اسـت .مهـاجرت

تجديدنظر در ديد سنتيشان نسبت به جـرائم را پديـد

اتباع بيگانه از يک سو و جابـه جـايي مکـاني افـراد از

آورد

(.)in Panik, 2009: 29
8

استان های هم جوار برای اشتغال در شـهرهای صـنعتي

اشنايدر و کيتچن ( )2013پيشگيری از جـرم در

اين استان ازسوی ديگر و در راستای آن تنـوع قـومي،

فضاهای شهری از طريق طراحي محيطي در دو کشور

مــذهبي و فرهنگــي ايجادشــده ،اســتان يــزد را بــا

اياالت متحده و بريتانيا را بـهطـور جداگانـه تجزيـه و

چالشهايي روبهرو کرده است که آسي های اجتماعي

تحليل و مقايسه کردند و به ايـن نتيجـه رسـيدند کـه

از آن جملـهانــد .بــا توجــه بـه تــأثير مســتقيم شــرايط

طراحي محيط در افزايش يا کاهش جرم تأثير بسـزايي

اقتصادی بر آسي ها و معضالت اجتماعي ،چالش ها و

دارد.

مشکالت اقتصادی اخير نيـز بـر معضـالت اجتمـاعي

فوستر و همکاران )2014( 2تأثيرات تـرس از جـرم را

تأثير گذاشتهاند و آنها را تشديد کردهاند .اعتياد ،طال ،

در راهرفــتن و پيــادهروی افــراد در اســتراليا بررســي و

بزهکاری و ...از مهمترين آسي های اجتماعيانـد کـه

تحليل کردند .نتايج يافتههای آنها نشـان مـيدهنـد بـا

همگــي بــر احســاس امنيــت در فضــاهای انســاني
تأثيرگذارند .با توجه به اهميـت ايـن موضـوع ،هـدف

Schneider & Kitchen
Foster et al.

1
2
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افزايش مداخالت و تصميمگيریها ميتـوان تـرس از

تاپســيس فــازی عوامــل مــؤثر بــر احســاس امنيــت را

جرم را کاهش و ميزان پيـادهروی در معـابر شـهری را

شناسايي و آنها را در شهر تهران سـطحبنـدی کردنـد.

افزايش داد.

نتايج اين پژوهش نشان ميدهند از بين شـاخصهـای

هزارجريبي و همکاران ( )8939ميـزان احسـاس

مطالعه شده در پژوهش ،شـاخص حضـور بـهموقـع و

امنيــت اجتمــاعي را بــين شــهروندان تهرانــي بررســي

سريع فوريت هـای پليسـي رتبـۀ نخسـت و شـاخص

کردند و به اين نتيجه رسـيدند کـه بيشـتر شـهروندان

کاهش ميزان رشوه و پارتيبازی بـين کارکنـان نيـروی

ميزان احساس امنيت اجتماعي خود را متوسط و پايين

انتظامي رتبۀ دوم را به خود اختصال دادهاند.

دانستهاند و همبستگي بين پايگاه اجتماعي  -اقتصادی،

باپيری و همکـاران ( )8934در پـژوهش «بررسـي

اعتمــاد اجتمــاعي و مشــارکت و احســاس امنيــت

ميزان احساس امنيت اجتماعي و عوامل مرتبط بـا آن»

اجتماعي را تأييد کردهاند.

بــا روش توصــيفي – تحليلــي ،ايــن موضــوع را بــين

احمــدی و همکــاران ( )8939ميــزان احســاس

دانشجويان دانشگاه ها و مراکز آموزشـي عـالي اسـتان

امنيت اجتمـاعي را در شهرسـتان هـای اسـتان بوشـهر

ايالم بررسـي کردنـد و دريافتنـد کـه ميـزان احسـاس

براســاس روش پيمايشــي و اســتفاده از پرســشنامــه

امنيت در استان ايـالم در سـطح نـامطلوبي قـرار دارد.

بررسي کردند و براساس آزمون تحليل مسـير بـه ايـن

براساس نتايج اين پژوهش  41/1درصد از دانشجويان

نتيجه رسيدند که متغير احساس امنيت مـالي بيشـترين

استان ايالم احسـاس امنيتـي در حـد متوسـط و 49/9

تأثير را بر احسـاس امنيـت اجتمـاعي در ايـن منطقـه

درصد احساس امنيتي در سطح پايين داشتهاند.

داشته اسـت و عوامـل ديگـر ماننـد ثبـات اقتصـادی،

سلطاني و همکاران ( )8938بـه تحليـل فضـايي

آسي های اجتماعي ،دينداری و ...در ردههـای بعـدی

احســاس امنيــت در محــالت مختلــف شــهر قــدس

قرارگرفتهاند.

پرداختند و دريافتند که محلۀ مرکزی اين شهر بهمنزلـۀ

مؤيدفر و همکـاران ( )8939احسـاس امنيـت را

يک محلۀ کمابيش نوساز بـا توزيـع متناسـ

کـاربری

بــين گردشــگران در فضــاهای گردشــگری شــهر يــزد

اراضي ،برخوردارترين محله و محلۀ جنـوبغربـي بـا

بررسي کردند و با بهرهگيـری از نظرهـای گردشـگران

مهـاجران ،محـرومتـرين

در قال

پرسشنامه و در نظر گـرفتن امنيـت در ابعـاد

کالبدی ،سياسي  -اجتماعي و اقتصادی به ايـن نتيجـه

بافت آشفته و سکونت غال

محله ازلحاظ شاخصهای احساس امنيت ،رتبـهبنـدی
شدهاند.

رسيدند که احساس امنيت در ايـن ابعـاد در فضـاهای

جليليان و چقاجردی ( )8931به تحليل پـراکنش

گردشگری شهر يزد نسبت به سطح متوسط گويهها در

فضايي احساس امنيت در استان هرمزگان با استفاده از

سطح باالتری بوده است که بـا بهـرهگيـری از الگـوی

روش پرومته پرداختند و بـه ايـن نتيجـه رسـيدند کـه

 SOARقوت ها ،فرصت ها ،نتايج و آرمـانهـا در ايـن

احساس امنيت در اين استان وضـعيت نسـبتاً مطلـوبي

زمينه مشخص شدهاند.

دارد؛ ولي با توجه به آنکـه شـهر بنـدرعباس بـهدليـل

لطيفــي و اميــری ( )8934در پــژوهش «بررســي

مرکزيت اداری  -نظامي استان در رتبـۀ اول احسـاس

عوامل مؤثر بر احساس امنيت و اولويتبنـدی آن» ،بـا

امنيت قرار گرفته اسـت ،احسـاس امنيـت شـهروندی

روش پژوهش توصيفي  -تحليلي و با اسـتفاده از فـن

سعيده مؤيدفر و همکاران

تحليلي بر پراکنش فضايي احساس امنيت در استان يزد با استفاده از الگوی ويکور
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تابع متغير جمعيت و تمرکـز اداری – نظـامي در ايـن

احساس امنيت درک مي شود و هر دو بعد مي توانند بر

استان است.

يکديگر تأثير مثبت يا منفـي بگذارنـد (

Moller, 2000:

.)1

بوزان ،نقطۀ آغازين امنيت را ذهنـي و مبتنـي بـر

مبانی نظری
امنيت هميشه از مسائل اساسي و حيـاتي بشـر بـوده و

تصميم بازيگران معرفي مـيکنـد و بيـان مـيدارد کـه

مباحث علمي زيادی را به خود اختصـال داده اسـت

مســئلۀ امنيــت ،در اجتمــاع شــناخته مــيشــود؛ زيــرا

;Tranger & Simoni,1973; Louw, 1978; Morz, 1980

بازيگران مي توانند به آن رجوع و به برخـي پديـدههـا

 .)Luciani,امنيــت بــرای زنــدگي اجتمــاعي ،از

بهمنزلۀ تهديد نگـاه کننـد ( .)Roe, 2004ايـن در حـالي

دوراني که انسان ها زندگي جمعي را آغاز کرده انـد تـا

اســت کــه ويــور مــدعي اســت بايــد بــا رويکــردی

به امروز اساسيترين نياز بشری محسوب ميشود.

جامعه شناسانه بـه امنيـت نگريسـته و پـس از تحليـل

امنيت از ريشۀ التين سکور 8گرفته شده اسـت کـه در

مباني جامعـه شـناختي امنيـت ،بـه تعريـف آن همـت

لغــت بــه معنــای نداشــتن دلهــره و دغدغــه اســت و

گماشته شود

(

1989

(مککينالی و ليتل.)41 :8912 ،

موضــوعاتي ماننــد رهــايي از خطــر ،تهديــد ،آســي ،

بين جامعه شناسان داخلـي ،چلبـي معتقـد اسـت

اضطراب ،هراس ،نگراني با وجـود آرامـش ،اطمينـان،

امنيــت از مســائل جمعــي اســت کــه جامعــه بــرای

آسايش ،اعتماد ،تأمين و ضـمانت را در بـر مـي گيـرد

شهروندان خود و هر کس که در آن بـه سـر مـيبـرد،

(ماندل .)44 :8911 ،در فرهنگ آکسفورد امنيت شـرايطي

فراهم مـيکنـد .او در بعـد عينـي ،امنيـت را بـهمنزلـۀ

تعريف شده است که در آن يـک موجـود در معـر

فراغت از تهديد تعريف ميکند و در بعد ذهني اذعـان

خطر نيست يا از خطر محافظت ميشود .امنيـت را در

مي دارد که مراد از امنيت ،احساس آرامش يـا نداشـتن

لغت ،حالت فراغـت از هرگونـه تهديـد يـا حملـه يـا

احساس تهديد و احساس ترس ناشـي از آن ازسـوی

آمادگي برای رويارويي با هر تهديد و حمله ميگويند.

محيط های دور و نزديک فرد است؛ البته ايـن دو بعـد

در اصطالس سياسي و حقوقي ،امنيت حالتي است کـه

بهطور معمول بـا يکـديگر احسـاس همبسـتگي قـوی

فرد فارغ از ترس آسي رسيدن به جان ،مال يا آبـروی

دارند .هرچند در تحليل نهايي ،اولـي تـا حـد زيـادی

(باسـمنجي و

تعيينکنندۀ دومي اسـت .بـا وجـود ايـن ،درصـدی از

خود يا از دسـت دادن آنهـا زنـدگي کنـد

واريانس متغير امنيت در بعد ذهني از محيط نرمافزاری

حيدری.)13 :8938 ،

بوزان و ويور اذعان ميکنند که برای بيان مفهـوم
نظری امنيت دو بعد زير ذکرشدني است:

جامعه و چگونگي اطالع رسـاني و مضـامين آن تـأثير
ميگيرد

(چلبي.)821 :8918 ،

براساس نگرش های جديد ،امنيت به همان اندازه

امنيت مي توانـد در ابعـاد امنيـت ملـي ،انسـاني،

که مقوله ای فيزيکي است ،مقولـهای روانـي محسـوب

محيط زيست و اجتماعي در نظر گرفته شود که در هر

ميشود؛ پس امنيت شامل دو بعد عيني و ذهني اسـت.

بعد به ترتي  ،استقالل کشور ،بقـا و کيفيـت زنـدگي،

بعد عيني آن شامل پارامترهای عيني محيطي و رفتاری

بقــای اکوسيســتمهــا و هويــت و وحــدت اجتمــاعي،

ارزيابي اسـت و بعـد دوم ذهنـي اسـت کـه براسـاس

خطرنـد .شـکل تهديـد نيـز در

ارزش های در معر
قال

Secures

1

تهاجم نظامي ،قتل ،جرم ،تخري

محيط زيست،
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پاک سازی قومي و ...بروز ميکند .اين در حالي اسـت

ميزند و اين امر بيانکنندۀ آن است که امنيت اجتماعي

کــه در ســطح منــاطق شــهری ،امنيــت اجتمــاعي

فراتـر از تعهـد دولـت اسـت .ايـن رهيافـت ازلحـاظ

زيرشاخههايي همچون امنيت مالي ،شـغلي ،اقتصـادی،

معرفتشناختي پساپوزيتويستي اسـت و در آن انسـان

جاني ،احساسي ،حقوقي ،قضـايي ،اخالقـي ،نـواميس

بهطور عيني و مشخصي تعريف نميشود؛ بلکه بهطور

و ...را شامل ميشـود

(بـه نقـل از افشـاني و ذاکـریهامانـه،

.)8938

فرهنگي و ازطريـق بافـت گروهـي تعريـف مـيشـود
(حسنوند و حسنوند.)81 :8938 ،

دو رهيافت ديگـر در زمينـۀ امنيـت ،بـهصـورت

دربـارۀ واۀۀ احســاس مـيتــوان گفـت احســاس

رهيافــت دولــتمحــور و قــدرتمحــور (توجــه بــه

ازطرفــي از مقولــههــا و موضــوعات ميــانرشــتهای و

ارزشهای عيني و نظری) و رهيافت جامعـهمحـور و

روانشناختي و ازطرف ديگـر از اصـليتـرين مباحـث

هويتمحور (توجه بـه ارزشهـای ذهنـي و گروهـي)

جامعه شناسي و جغرافيا به شمار ميآيـد .احسـاس در

است .مطابق رويکرد اول ،امنيت را ميتـوان وضـعيتي

روانشناسـي تـا انـدازهای حـالتي عـاطفي ـ ذهنـي و

قلمداد کرد که بهوسيلۀ قدرت برای صـيانت مـردم در

زيستي ـ فيزيولوۀيک است کـه شـخص را بـا محـيط

قبال تهديدهای بيروني ،تأسـيس مـيشـود .مسـئوليت

سازگار ميکند.

برقراری چنين امنيتي بهطور کلي بر عهدۀ دولت اسـت.

احساس امنيت ،از تجربه هـای عينـي و اکتسـابي

وقتي برقـراری امنيـت در سـطح بـينالمللـي و حفـ

افراد از شرايط و اوضاع پيرامونيشان نشئت ميگيـرد؛

مرزهای کشور باشد ،امنيت ملـي مطـرس اسـت و اگـر

بنابراين ،افراد به اشکال گوناگون آن را تجربه ميکنند.

امنيت درون جامعه مطرس باشد ،منظور امنيت اجتماعي

بايد توجه داشت آنچه مدنظر اسـت ،احسـاس امنيـت

است .اين رهيافت بهطور قاطعي امنيت ملي را از امنيت

در معنای واقعي آن است و الزم است بين اين مسـئله

اجتمـاعي متمـايز کـرده و ازلحـاظ معرفـتشـناختي،

و ناامني که جنبۀ کـامالً شخصـي دارد ،تفکيـک قائـل

رئاليستي و جامعهشناسي (پوزيتيويستي) است و انسان

شويم .از ديدگاه جامعه شناسي ،احساس امنيت درواقع

را بهطور عيني و مشخص تعريف ميکنـد .بـرای مثـال

يــک توليــد اجتمــاعي اســت؛ يعنــي همــۀ نهادهــای

چون انسانها ذاتاً شرورند ،ايـن شـرارت ذاتـي سـب

اجتماعي در شکل گيری آن نقش ايفا ميکنند .بـا ايـن

ناامني و بينظمي مـيشـود و تنهـا ازطريـق قـدرت و

ديد ،به طور طبيعي همۀ ارکان جامعـه ازجملـه مـردم،

دولت ميتوان امنيت را برقرار کرد.

حاکميت ،پليس و ...در توليد و ارتقای سطح آن نقشي

رهيافت جامعهمحور و هويتمحور ،معتقد اسـت

کليدی دارند .احساس امنيـت حـالتي اسـت کـه همـۀ

تهديدها بيشتر عليه ارزشها و هويتهای گـروههـای

افراد جامعه هراس و بيمي نسبت به ضايعشدن حقو

اجتماعياند؛ درنتيجه امنيت اجتماعي زماني به دسـت

و آزادی های مشروع خود نداشته باشند و به هيچ وجه

ميآيد که گروهها و خردهفرهنگها بتواننـد بـهراحتـي

حقو آنان به مخاطره نيفتد .احساس امنيـت در يـک

ابراز وجود و ايدهها ،خواستهها و ارزشهـای خـود را

جامعـــه بـــه احســـاس روانـــي شـــهروندان ،ميـــزان

مطرس کنند؛ پس مهمترين منبع تحقق امنيت اجتمـاعي

وجودداشتن يا وجودنداشتن جرم و شرايط جـرمخيـز

يک جامعه ،گروههای گونـاگون موجـود در آن اسـت.

در آن جامعه بازميگردد .هـر مقـدار فراوانـي جـرم و

اين رويکرد امنيت اجتماعي يـک گـروه خـال درون

شرايط جرم خيز باالتر باشد ،احساس امنيت شهروندان

يک جامعه (مانند مهاجران) را با امنيـت جهـاني پيونـد

پايينتر است

(کرميدهکردی و همکاران.)14 :8938 ،
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سه رويکرد در اين زمينه عبارتاند از:

سعيده مؤيدفر و همکاران

1

منطقۀ مطالعهشده

 -8رويکرد تقليلگرا :در اين رويکرد احسـاس امنيـت

استان يزد با مساحت حدود  898818کيلومترمربـع در

تابعي از اوضاع اقتصادی جامعه است.

قسمت مرکزی فالت ايران در مختصـات  23درجـه و

 -2رويکرد تعامل غيرمتوازن :در اين رويکرد احساس

 98دقيقه تا  98درجه و  1دقيقۀ عـر

امنيت اگرچه تابعي از ساختارهای اقتصادی اسـت ،در

درجه و  82دقيقه تا  81درجه و  81دقيقۀ طول شرقي

عين حال شـرايط اقتصـادی يـک جامعـه از رويکـرد

واقع شده است .ايـن اسـتان طبـق آخـرين تقسـيمات

امنيتي نيز تأثير ميپذيرند.

کشــوری در ســال  82 ،8938شهرســتان و براســاس

 -9رويکــرد تعامــل همــهجانبــه :معتقــد بــه ارتبــاط و

آخرين سرشماری عمومي نفوس و مسـکن 8214421

تفکيــکناپــذيری ســاختارهای اجتمــاعي ،اقتصــادی و

نفر جمعيت داشته است.

شـمالي و 82

احساس امنيتي از يکديگر است (بشيريه.)41 :8914 ،

شکل  -1موقعیت سیاسی شهرستانهای استان یزد

روش پژوهش

قياسي و تعميم نتايج بهصورت استقرايي بوده است.

روش اين پژوهش توصيفي  -تحليلي و ازنظر ماهيت،

برای سنجش و سطحبندی شهرستانهای استان يزد،

کاربردی است .از آنجا که جامعۀ آماری اين پژوهش

سعي شد ازطريق مرور پژوهشهای انجامشده در اين

را شهرستانهای 82گانۀ استان يزد تشکيل ميدهند،

زمينه متغيرهايي انتخاب شوند؛ درواقع ،از ميان ابعاد

اطالعات موردنياز از آخرين سالنامههای آماری استان

دوازدهگانۀ امنيت (ابعاد جاني ،شغلي ،مالي ،اقتصادی،

يزد در سالهای 8938 ،8934 ،8939 8و همچنين

اخالقي ،فرهنگي ،اعتقادی ،عاطفي ،احساسي ،حقوقي،

ناحيۀ انتظامي استان يزد گردآوری شده است .در

قضايي و نواميس) ،به ابعاد جاني ،شغلي ،عاطفي ،مالي

پژوهش حاضر جمعآوری مباني نظری به روش

و فکری در پژوهشهای نويدنيا و ساروخاني
( ،)8918بيات ( ،)8911گروسي و همکاران ()8911

 .ذکر اين نکته ضروری است که بهدليل ناقصبودن برخي از آمارههای

و افشار ( )8918توجه شد .همچنين دالور و رضايي

سالنامههای مطالعهشده در يک سال ،از سالنامههای آماری سه سال

( )8911در مطالعهای به ساخت و اعتباريابي ابزاری

8

متوالي اين استان استفاده شده است.
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1

برای اندازهگيری عوامل يا مؤلفههای مختلف احساس

ذاکریهامانه .)884 :8938 ،در اين پژوهش برای سنجش

امنيت پرداخته بودند .آنها امنيت جاني ،نواميس ،امنيت

سطح احساس امنيت از ابعاد مختلف امنيت انساني

اقتصاد فردی (مالي) و امنيت اقتصاد عمومي را از

شامل ابعاد جاني ،اقتصادی ،اخالقي و قضايي در قال

مؤلفههای احساس امنيت محسوب کردند .ابعاد

 81شاخص استفاده شده و در جدول  8آورده شده

اعتقادی ،اخالقي و فرهنگي از نظريهپردازان مکت

است.

کپنهاگ و بهطور ويژه بوزان گرفته شده است

(افشاني و

جدول  -8شاخصهای استفادهشده در پژوهش
بعد

شاخص

کد

شاخص

تعداد دادگاه به ده هزار نفر

X1

ميزان مواد مخدر کشفشده بهوسيلۀ نيروهای نظامي

X9

تعداد دادسرا به ده هزار نفر

X2

زنان حملکننده و توزيعکنندۀ مواد مخدر به ده هزار نفر

X10

ميزان سرقت از اماکن به ده هزار نفر

X3

شهرستان
توزيع زنان
جمعيت
مخدر به ده هزار نفر
کنندۀ مواد
مردان حملکننده و

X11

ميزان سرقت از وسايل نقليه و وسايل آن به ده

X4

شهرستان نفر جمعيت زنان
مردانبه ده هزار
جمعيتمخدر
تعداد زنان معتاد به مواد

X12

امنیت انسانی

هزار نفر

کد

شهرستان

ميزان سرقت از احشام به ده هزار نفر

X5

تعداد مردان معتاد به مواد مخدر به ده هزار نفر جمعيت

X13

تصادفات درونشهری وسايل نقليه منجر به

X6

شهرستان
مردان
نسبت به ده هزار نفر
مخدر زن
تعداد نگه دارندۀ مواد

X14

فوت به ده هزار نفر
تصادفات درونشهری وسايل نقليه منجر به

جمعيت زن شهرستان
X7

تعداد نگه دارندۀ مواد مخدر مرد نسبت به ده هزار نفر

جرس به ده هزار نفر
تصادفات درونشهری وسايل نقليه منجر به

X15

جمعيت مرد شهرستان
X8

ميزان سرقت از منازل و مغازهها به ده هزار نفر جمعيت

X16

خسارت به ده هزار نفر

در مرحلۀ بعـد بـا اسـتفاده از فـن دلفـي 8بـه ايـن

موردنياز برای انجام الگـوی پـژوهش بـه کـار رفـت.

شاخصها ارزش دهي صورت گرفت .در همين راسـتا

درنهايــت بــرای ســطحبنــدی شهرســتانهــا از فــن

پرسش نامه ای دربارۀ اهميت و ميزان وزن شاخص های

تصميمگيری ويکور استفاده شد.

پژوهش تدوين و برای  88نفـر از کارشناسـان ارسـال
شد که از تعداد  88پرسش نامۀ ارسالي ،متخصصـان 1

فن ویکور

پرســشنامــه را تکميــل کردنــد .ميــانگين وزنهــای

الگوهای تصميم گيـری چنـدمعياره ازجملـه الگوهـای

بهدستآمده از اين  1پرسـشنامـه بـهمنزلـۀ وزنهـای

تصميمگيری است که در دو دهۀ اخيـر از آنهـا بسـيار

1

 .روشي برای ساختاردهي به يک فرايند ارتباط گروهي است .بهگونهای

که فرايند به اعضای گروه ،بهمنزلۀ يک مجموعه ،اجازۀ چالش با مسئله

استقبال شده است .ايـن راهکارهـا و الگوهـا ،کـاربرد
بسيار گسترده ای در تصميمگيریهای پيچيده (هنگامي

را ميدهد .برای اجرای اين ارتباط ساختاريافته به بازخورد دربارۀ نقش

که معيارهای متعدد و گاه متضـاد وجـود دارنـد) پيـدا

افراد ،ارزيابي قضاوت گروه ،فرصت اصالس ديدگاهها و سطحي از

کرده اند .قدرت بسيار زياد ايـن راهکارهـا در کـاهش

ناشناسماندن نياز است (.)Okoli & Pawlowski, 2004: 15
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3

پيچيدگي تصميمگيری ،استفادۀ همزمـان از معيارهـای
کيفي و کمي و اعطای چارچوب ساختارمند به مسائل
تصميم گيری و درنهايت کاربرد آسان آنها ،سب

شـده

است به منزلۀ ابزارهايي در دسترس تصـميمگيرنـدگان
خطههای مختلف قرار گيرند .شيوههای تصـميمگيـری

مرحلۀ دوم :استانداردسازی ماتریس تصمیمگیری

چند شاخصۀ گوناگون اسـت و هرکـدام ويژگـيهـا و

از آنجا که برخي شاخصهای بررسيشده حالت منفي

شرايط کاربرد خال خود را دارند .يکي از مهم تـرين

و برخي از آنها حالت مثبـت دارنـد ،بايـد بـيمقيـاس

Wu et al.,

سازی و همجهت کردن دادههـا صـورت گيـرد .بـرای

 .)2009: 10135ويکور يک روش تصميمگيری تـوافقي

هم جهت کردن داده ها از روش بي مقياس سـازی نـرم

شيوههای استفادهشده ،روش ويکور است (

است که بر مبنای روش ال پي متريـک 8توسـعه يافتـه

خطي استفاده شده است .براساس اين روش ،چنانچـه

است ( .)Wei & Lin, 2008تفاوت اصلي ايـن الگـو بـا

در ماتريس تصـميمگيـری برخـي از داده هـا مثبـت و

الگوهای تصميمگيری سلسلهمراتبي يـا شـبکهای ايـن

برخي منفي باشند ،از فرمول زير استفاده مـيشـود .در

است که برخالف آن الگوها ،در اين الگوها مقايسـات

جــدول  2مــاتريس تصــميمگيــری استانداردشــده

زوجي بين معيارهـا و گزينـههـا صـورت نمـيگيـرد و

(همجهت) ارائه شده است.

بهطور مستقل هر گزينـه را يـک معيـار مـيسـنجد و

رابطۀ :2

ارزيابي ميکند .اين الگـو شـامل  1مرحلـه اسـت کـه
اولين مرحلۀ آن ارائۀ شاخص های مدنظر در پـژوهش
است که در قال

جدول  8آورده شده است.

یافتههای پژوهش در قالب مراحل الگوی ویکور
مرحلۀ اول :تشکیل ماتریس تصمیمگیری
پس از مشخص شدن شاخص های پـژوهش ،مـاتريس
تصميمگيری متشکل از گزينهها (ستونهـا) و معيارهـا
(سطرها) تشکيل مي شـود .گزينـه هـای ايـن پـژوهش
شهرستان های  82گانۀ اسـتان يـزد و معيارهـای آن 81
شاخصي هستند که در جـدول  8اشـاره و کدگـذاری
شدهاند ()X1, X16؛ درواقع XIJ ،نشاندهنـدۀ وضـعيت
هر گزينه (شهرستان) در هر معيـار (شـاخص در ايـن
پژوهش) است.
رابطۀ :8

LP-metric

1
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جدول  -2ماتریس دادههای خام استانداردشده (ماتریس تصمیمگیری) در استان مطالعهشده (یزد)
کد
X1
X2

ابرکوه
2442
2414

اردکان
2491
2414

اشکذر
2412
2432

بافق
2441
2418

بهاباد
2
2

تفت
2444
2411

خاتم
2481
2418

مهریز
2448
2432

میبد
2491
2412

یزد
2484
2492

X3

2488

2488

2421

2482

2428

2429

2483

2488

2488

2424

X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10

2482

2428

2489

2424

2492

2488

2483

2421

2424

2422

2424
8481

2411
8434

2441
9498

2481
2419

2492
8489

2421
8482

2423
2412

2419
8441

2418
2412

2494
8442

2428
441

2424
8434

2428
2411

2424
1491

2421
9421

2421
2428

2489
8481

2422
1412

2429
1421

2422
2424

24291
3499

24281
2412

24224
9498

24221
2483

24221
2488

24289
3422

24224
2449

24288
141

24223
81481

2421
2482

2491
2499

24218
1411

2429
8418

24889
1491

24812
8489

24294
2428

24298
1429

24821
1412

8481
81481

24211
2422

2441
3499

2442
1411

2421
1419

2492
2482

2429
9421

2489
8482

2428
9488

2499
4448

2448
1421

2498
8491

2421
2428

2484
2422

24281
2499

2492
2484

2491
2489

2484
2421

2421
2423

2428
2483

2481
2489

2488
2482

X11
X12
X13
X14
X15
X16

مرحلۀ سوم :وزندهی معیارها

پژوهش از فن دلفي استفاده شده است .بر اين اساس

از آنجا که در مسائل تصميمگيری ارزش و اهميت

پرسشنامهای آماده و برای  88متخصص ارسال شد

همۀ معيارهای مؤثر در تصميم يکسان نيستند ،در اين

که از پرسشنامههای ارسالشده 1 ،مورد تکميل شد

مرحله بايد ارزش و وزن هر يک از معيارهای مؤثر در

که ميانگين آنها ،وزن معيارهای پژوهش را تشکيل

تصميمگيری مشخص شود .برای تعيين وزن معيارها

داده است .نتايج نرمالسازی دادهها و وزن معيارها در

ميتوان از روشهای مختلفي همچون ،ANP ،AHP

جدول  9ارائه شدهاند.

آنتروپي شانون ،دلفي و ...کمک گرفت که در اين
جدول  -3ماتریس نرمالشده
کد

ابرکوه

اردکان

اشکذر

بافق

بهاباد

تفت

خاتم

مهریز

میبد

یزد

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14

2/92
2423
2421
2429
2481

2421
2423
2491
2489
2481

2442
2448
2483
2492
2498

2499
2492
2428
2482
2488

2422
2422
2488
2418
2422

2498
2442
2421
2421
2481

2493
2491
2441
2448
2483

2498
2448
2421
2488
2448

2428
2421
2498
2488
2443

2491
2484
2482
2428
2422

2429
2421

2491
2422

2414
2421

2481
2422

2492
2491

2423
2449

2484
2414

2421
2482

2481
2481

2421
2482

2423
2448

2482
2422

2424
2421

2482
2421

2483
2423

2484
2481

2421
2428

2488
2484

2482
2488

2422
2419

2442
2492
2482

2429
2421
2499

2484
2481
2421

2429
2423
2491

2422
2489
2421

2493
2429
2482

2422
2422
2492

2491
2482
2491

2412
2438
2418

2422
2421
2423

2441
2489

2442
2444

2421
2491

2499
2429

2424
2481

2489
2423

2422
2422

2494
2428

2442
2441

2491
2421

2484
2499

2423
2498

2424
2482

2421
2429

2418
2422

2421
2489

2482
2441

2488
2492

2498
2422

292
2481

X15
X16

وزن
24228
24283
24821
24813
24848
24221
24221
24228
24223
24294
24248
24283
24213
24288
24288
24288
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مرحلۀ چهارم :تشکیل ماتریس وزین

شاخصها که ازطريق فن دلفي به دست آمده است،

در اين مرحله ماتريس نرماليزهشده در وزن هر يک از

ضرب ميشود (جدول .)4

جدول  -4ماتریس بیمقیاس موزون
کد

ابرکوه

اردکان

اشکذر

بافق

بهاباد

تفت

خاتم

مهریز

میبد

یزد

X1

24221

24221

24282

24221

2

24221

24223

24221

24221

24223

X2

24228

24228

24221

24221

2

24221

24221

24221

24228

24229

X3

2429

24293

2422

24221

24284

24223

24243

2429

24291

24288

X4

24244

24229

24212

24281

2489

24288

24218

24221

24222

24223

X5

24222

24211

24249

24288

24221

24228

24221

24281

24211

24298

X6

24228

242222

24224

24228

24222

24222

24222

24228

24228

24228

X7

24228

24228

24228

24228

24222

24222

24229

24222

24228

24222

X8

24228

24222

24222

24222

24222

24222

24222

24222

24222

24222

X9

24224

24228

24222

24222

24222

24228

24222

24228

24228

24221

X10

24289

24228

24224

24222

24222

24289

24222

24282

24224

24222

X11
X12
X13
X14
X15
X16

24289
24228
24291
24221
24228
24219

24222
24283
24292
24221
24229
24211

24221
24224
24228
24228
24222
24898

24229
24228
24228
24222
24222
24281

24228
24229
24222
24222
24221
24288

24228
24228
24282
24228
24229
24298

24228
24281
24281
24229
24228
24888

24224
24222
24221
24229
24228
24218

24248
24248
24299
24221
24229
24284

24222
24228
24221
24228
24229
24248

مرحلۀ پنجم :تعیین بهترین و بدترین مقادیر معیارها

در اين مرحله باالترين ارزش f j

ارزش f j

و پايينترين

توابع معيار از ماتريس وزينشده

به شهرستان اشکذر و کمترين ارزش به شهرستانهای
يزد و خاتم مربوط بوده است (جدول .)8
رابطۀ :9

استخراج ميشوند .برای مثال در شاخص  X1يعني
(تعداد دادگاه به ده هزار نفر) باالترين ارزش شاخصي
جدول  -5ماتریس راهحل ایدهآل مثبت و منفی
کد

f j

f j

کد

f j

f j

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8

24282
24221
24284
24899
24211
24224
24229
24222

24282
24221
24241
24824
24212
24229
24229
24222

X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16

24221
24224
24248
24248
24291
24221
24221
24898

24221
24229
24293
24291
24294
24221
24221
24233
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مرحلۀ ششم :محاسبۀ فاصلۀ گزینهها از راهحل
ایدهآل (وضعیت مطلوب و نامطلوب)
در اين مرحله فاصلۀ هر گزينه از ميزان حداکثر
مطلوبيت گزينه به دست ميآيد؛ سپس تجميع آنها

در روابط ذکرشده Si ،بيانکنندۀ ميزان فاصلۀ

محاسبه ميشود .به عبارت ديگر ،در اين مرحله پس

گزينه i ،حداکثر مطلوبيت گروهي (ترکي

بهترين) و

از محاسبۀ ماتريس نرماليزهشده و ماتريس وزين و

 Riميزان فاصلۀ گزينه  iاز راهحل ايدهآل منفي (ترکي

استخراج باالترين و پايينترين ارزش برای هر

بدترين) است .در روش ويکور اولويتبندی بهترينها

شاخص برای محاسبۀ شاخص ويکور که براساس آن

براساس مقادير  Siو اولويتبندی بدترينها براساس

Si

بيانکنندۀ

رتبهبندی گزينهها صورت ميگيرد ،ارزشهای

 Riاست .همچنين مقادير  Siو  Riبه ترتي

(شاخص مطلوبيت) و ( Riشاخص نارضايتي)

مقادير  L1,iو  L∞,1در تابع ال پي متريکاند.

محاسبه ميشوند (جدول .)1
رابطۀ :4
جدول  -6ماتریس فاصلۀ گزینهها از راهحل ایدهآل
کد

ابرکوه

اردکان

اشکذر

بافق

بهاباد

تفت

خاتم

مهریز

میبد

یزد

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16

24221
24221
24281
24891
24821
24228
24224
24222
24224
24288
24298
24288
2
2429
24223
2488

24221
24221
24291
24811
2
24229
24224
24224
24221
24299
24249
24294
24282
24222
24221
24823

2
24222
24218
24888
24213
2
24224
24224
24221
24221
24291
24281
24214
24224
24288
2

24228
24224
24211
24818
2484
24221
24228
24222
24221
24299
24248
24292
24221
24288
24282
24811

24228
24283
2
2
242889
24224
24229
24229
24221
24299
24293
24283
24213
24821
2
24832

24221
24222
24821
24824
24881
24224
24222
24229
24221
24288
24244
24281
24218
242899
24221
24288

24228
24228
24284
24214
242881
24221
249
24224
24223
24294
24248
24291
24248
24223
24223
24291

24221
2
24281
24812
24241
24224
24221
2
24221
24281
24248
24292
24229
24221
24223
24893

24223
24221
2424
24819
24222
24221
24228
24222
24221
2
2
2
24223
24228
24221
24839

24222
24289
24828
24813
24821
24228
24228
24228
2
24299
24249
24281
24222
24289
24221
24221

مرحلۀ هفتم :محاسبۀ شاخص ویکور و رتبهبندی

مجموع  81شاخص مطالعهشده است .اين مقدار بين

گزینهها

عدد صفر تا يک تعيين ميشود و هرچه به عدد صفر

بعد از انجام مراحل قبلي ،شاخص ويکور که همان

نزديکتر باشد ،نشاندهندۀ مطلوبيت سطح احساس

امتياز نهايي هر گزينه است بر طبق رابطۀ  8محاسبه

امنيت و هرچه به عدد يک نزديکتر باشد ،نشاندهندۀ

ميشود .مقدار  Qبيانکنندۀ رتبۀ نهايي هر شهرستان از

ضعف احساس امنيت است (جدول .)1
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رابطۀ :8

جدول  -7محاسبۀ مقدار  Qو رتبهبندی نهایی
Q
رتبه

ابرکوه

اردکان

اشکذر

بافق

بهاباد

تفت

خاتم

مهریز

میبد

یزد

24289
8

24841
2

24299
8

24122
1

24914
1

24114
3

24119
82

24248
4

24228
9

24129
1

براساس جدول  1رتبهبندی براساس ارزش

Q

ويکور نيز آزمون شوند .دو شرط بايد بررسي شوند

صورت گرفت .بهگونهای که کمترين ارزش ،باالترين

که عبارتاند از:

اولويت را به خود اختصال داده است .ميانگين

شرط اول :براساس دو رابطۀ زير محاسبه ميشود:
Q( A )  Q( A )  DQ
)( 2

)(1

محاسبهشده برای  Qدر  82شهرستان استان يزد برابر

رابطۀ :1

با  2/449به دست آمد که نشان ميدهد استان يزد
ازنظر احساس امنيت وضعيت نسبتاً مطلوبي دارد.

1
رابطۀ :1
)(i  1
که در آن  A1و  A2به ترتي  ،گزينههای اول و

 Qازنظر شاخصهای گانۀ امنيت انساني ،از بين 82

دوم هستند و  iتعداد آلترناتيوها است؛ بنابراين،

همان گونه که جدول  1نشان ميدهد براساس مقدار
شهرستان 12 ،درصد  Qبين  2تا  2/8داشته است؛
يعني تقريباً مطلوب بوده است .شهرستان اشکذر با
مقدار  2/299در بهترين وضعيت و شهرستان خاتم با
مقدار  2/119در بدترين وضعيت از سطح احساس
امنيت قرار گرفته است .همچنين شهرستان يزد که
مرکزيت استان يزد را در خود دارد ،ازنظر احساس
امنيت شرايط مطلوبي نداشته و در رتبۀ  1قرار گرفته
است .اين بدان معناست که تمرکز اداری و جمعيتي
در افزايش احساس امنيت در اين استان تأثيری نداشته
است.

DQ 

براساس

اين

دو

رابطه

خواهيم

داشت

1
 0.111
)(10  1
 DQ  0.148  0.033  0.115که در اينجا
DQ 

و

بهدليل بيشتربودن تفاضل آلترناتيو اول و دوم از مقدار
 DQشرط اول تأييد ميشود.
شرط دوم :براساس اين شرط گزينۀ اول براساس
مقدار  Qبايد ازنظر  Sيا  Rنيز بهترين رتبه را داشته
باشد .شهرستان اشکذر که بهترين رتبه را ازنظر
شاخص  Qدارد ،براساس جدول  1نيز ازنظر
شاخصهای  Sو  Rبهترين رتبه را دارد؛ بنابراين،

شروط فن ویکور

شرط دوم نيز تأييد ميشود.

با توجه به نتايج بهدستآمده ضروری است برای
مشخصکردن درستي نتايج بهدستآمده ،شروط فن
جدول  -8ماتریس  Sو R
شهرستان
ابرکوه
اردکان

S
24188
24829

R
24891
24811

شهرستان
تفت
خاتم

S
24128
24141

R
24288
249

اشکذر
بافق
بهاباد

24413
24183
24832

24882
24811
24832

مهريز
ميبد
يزد

24812
24419
24121

24812
24839
24221
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نتیجه

کرده است .بدين منظور  81شاخص انتخاب و دادهها

بررسي مفهوم امنيت نشان داده است هرچند تشخيص

ازطريق سالنامۀ آماری استان يزد براساس دورۀ آماری

نمودهای اين مفهوم بهنسبت ساده است ،بيشتر در

 8939-8938و ناحيۀ انتظامي استان يزد گردآوری

زندگي روزمره با آن روبهرو هستيم و آن را تجربه

شدند .در اين زمينه شهرستانهای 82گانۀ استان يزد

ميکنيم و بسياری از اعمال و رفتار ما به امنيت اتکا

ازطريق فن تصميمگيری ويکور رتبهبندی شدند.

دارد و بر مبنای آن تنظيم ميشود .امنيت به روند

براساس نتايج پژوهش مشخص شد استان يزد ازنظر

توسعه و رشد همۀ اقشار مردم کمک ميکند و

احساس امنيت انساني وضعيت نسبتاً مطلوبي دارد که

توسعۀ همهجانبۀ جامعه ميشود؛ به

ميانگين بهدستآمده از شاخص ويکور ،برابر 2/449

بيان ديگر ،آسودگي خاطری که در سايۀ امنيت بروز

دال بر اين ادعاست؛ به اين معنا که از بين 82

ميکند ،موجد رشد است .از سوی ديگر ،امنيت از

شهرستان 12 ،درصد  Qبين  2تا  2/8يعني تقريباً

نيازها و ضرورتهای پايهای فرد و جامعه تلقي

مطلوب داشتهاند؛ جليليان و چقاجردی ( )8931نيز

ميشود که نبودن يا اختالل در آن ،پيامدها و

دربارۀ احساس امنيت شهروندی در سطح استان

بازتابهای نگرانکننده و خطرناکي بهدنبال دارد؛

هرمزگان به نتايج مشابهي رسيدهاند؛ به اين معنا که با

انسان مدني برای زندگي در جمع و دستيابي به

بهرهگيری از الگوی پرومته به اين نتيجه رسيدهاند که

باالی رشد ،به امنيت و آرامش خاطری نياز

حدود  12درصد شهرستانهای اين استان از ميانگين

دارد و با رشد و نمو جرائم و انحرافات اجتماعي،

معيار الگوی پرومته در سطح باالتری قرار گرفتهاند.

زمينههای ناامني در سطح جامعه بيشترين دلهره را

افشاني و ذاکریهامانه ( )8938احساس امنيت

ايجاد ميکند و مانع پيشرفت انساني ميشود؛ بنابراين،

اجتماعي را در سطح شهر يزد بررسي و آن را در

با توجه به اهميت موضوع ،شناسايي و برآورد ميزان

سطح متوسط ارزيابي کردهاند؛ ولي از آنجا که مقياس

احساس امنيت انساني و مشخصکردن ميزان جرائم و

پژوهش در سطح شهری بوده است و اين مقاله سطح

ناهنجاریهای اجتماعي از اولين گامهايي است که

منطقهای را مدنظر دارد ،با هم هماهنگي ندارند.

سرانجام سب

مرات

هنگام برنامهريزی برای ارتقای سطح امنيتي در يک

از نتايج ديگر بهدستآمده از پژوهش ،آن است

جامعه بايد برداشته شود .ازطرف ديگر ،با توجه به

که پراکنش فضايي احساس امنيت انساني در سطح

گستردگي مناطق جغرافيايي در کشور و بحث عدالت

استان يزد از متغيرهايي همچون ميزان جمعيت،

اجتماعي ،برای دستيابي به توسعۀ منطقهای الزم

تراکمهای اداری ـ نظامي و وسعت پيروی نميکند که

است در سطح استانها ،به مقولۀ امنيت توجه ويژه

قرارگرفتن شهر يزد در رتبۀ  1از سطحبندی با

شود تا در صورت وجودنداشتن امنيت و احساس آن

بيشترين جمعيت و تراکم اداری ـ نظامي و واقعشدن

در بخشهايي از يک استان ،برنامهريزیهای مشخصي

بهمنزلۀ مرکزيت شهری استان يزد روشنکنندۀ اين امر

برای ارتقای محدودههای محروم صورت گيرد و از

است .در مقابل شهرستان اردکان بهمنزلۀ وسيعترين

قوتهای مناطق توسعهيافته بهرهگيری شود .در همين

شهرستان استان يزد و همجوار با مرکز استان ،در رتبۀ

زمينه پژوهش حاضر شهرستانهای 82گانۀ استان يزد

دوم ازنظر احساس امنيت قرار گرفته است؛ در حالي

را براساس بعد امنيت انساني سنجيده و سطحبندی

که شهرستان خاتم بهعنوان شهرستان دورتر از مرکز

سعيده مؤيدفر و همکاران
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ولي با مساحت نسبتاً بيشتر از شهرستان يزد ،در رتبۀ

در مرکز شهرستانهای استان يزد برای افزايش حس

آخر قرار گرفته است؛ بنابراين ،ارتباط معناداری بين

تعلق و مسئوليت نسبت به امنيت عمومي شهرستان در

وسعت ،مرکزيت ،فاصله با مرکز استان ،تراکم جمعيت

افراد ساکن و کاهش ناامني و خسارتهای ناشي از

و احساس امنيت در سطح استان يزد مشاهده

آن.

نميشود .نتايج پژوهش جليليان و چقاجردی ()8931

 -4افزايش نظارت ازطرف پليسراه بر جادههای

با نتايج اين پژوهش مغايرت دارد؛ زيرا پراکنش

ارتباطي شهرستانهای استان يزد برای کاهش

فضايي احساس امنيت شهروندی در سطح استان

تصادفات جادهای و در خطر قرارگرفتن امنيت جاني

هرمزگان تابع متغيرهايي همچون ميزان جمعيت و

و مالي شهروندان ساکن.

تراکمهای اداری – نظامي است و شهرستان بندرعباس

 -8افزايش دسترسي و زاويۀ ديد مناس

در

با بيشترين جمعيت و مرکزيت اداری و نظامي استان

فضاهای عمومي شهرستانهای استان يزد همچون

هرمزگان ،در رتبۀ اول مطلوبيت احساس امنيت قرار

در اين فضاها در

پارکها و ايجاد روشنايي مناس

ميتواند هم امنيت عيني و هم احساس امنيت را

گرفته است .در پژوهشهای ديگر سعي شده است

ش

ارتباط بين احساس امنيت با شاخصههايي همچون

تقويت کند.

هويت اجتماعي ،مشارکت ،پايگاه اجتماعي و

 -1در پيش گرفتن راهبردهايي برای جل

اقتصادی و ...بررسي شود که با روند اين پژوهش

مشارکت مردمي در افزايش نظارتها و ارتقای امنيت

هماهنگ نبوده است.

در شهرستانهای استان يزد با توجه به گستردگي

با توجه به اهميت موضوع احساس امنيت در

وسعت استان يزد و شهرستانهای آن.

مناطق شهری ،روستايي و منطقهای و با توجه به

 -1احداث مراکز انتظامي ،فوريتهای پزشکي

يافتههای پژوهش پيشنهادهای زير برای ارتقای سطح

و ...براساس اصول صحيح و استانداردهای مکانيابي

احساس امنيت در شهرستانهای استان يزد ارائه

بهوسيلۀ متخصصان امر.

ميشوند:
 -8تشکيل کميتههای اختصاصي مربوط به هر
شهرستان در ستاد فرماندهي انتظامي شهرستانها که

-1

شناخت

موقعيتهای

تهديدکننده

و

مخاطرهآميز در سطح شهرستانهای استان يزد و
برنامهريزی برای دفع آنها.

شامل نمايندگاني از مجلس ،پليس ،راه و شهرسازی و

 -3برنامهريزی برای توجه به ساختار کالنتریهای

ازسوی ديگر ،برگزيدگاني از اهالي ساکن در شهرستان

موجود در شهرستانهای استان يزد ازلحاظ مديريت

است و مشکالت موجود در شهرستان بهويژه ناامني را

کالنتریها ،متخصصکردن کارکنان ،بهرهگيری از

با روشهای مشارکتي شناسايي و حلوفصل ميکنند.

آموزش ،اعزام نيروها به دورههای تخصصي برای

 -2افزايش نظارت نيروهای انتظامي و امنيتي با
فعالسازی نيروهای مردمي در شهرستانهای استان
يزد برای ارتقا و بهبود شرايط امنيتي منطقه.

افزايش تخصص آنها.
 -82برنامهريزی نسبت به تبليغات و عملکرد
نيروهای انتظامي در جرايد محلي شهرستانها و

 -9برگزاری جلسات دورهای آموزش شهروندی

همچنين ارائۀ عملکرد نيروهای انتظامي در مجامع

و برگزاری جشنها ،مراسم و گردهماييهای اجتماعي

عمومي شهرستانها ازجمله نماز جمعه و ...با توجه
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به نقش مثبت آن در کاهش بزهکاری در سطح

توسعۀ پايدار گردشگری با امنيت اجتماعي و

شهرستانها.

ســرمايهگــذاری» ،فصــلنامۀ دانــش انتظــامي

 -88توجه به بحث مهاجرتها و نظارت بر افراد
ساکن غيربومي و ايجاد تجانس و همگني بين
مهاجران و افراد بومي.
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