مجله آمايش جغرافيايي فضا،
فصلنامه علمي -پژوهشي دانشگاه گلستان
سال دهم /شماره مسلسل سي و ششم /تابستان  / 1399صفحات233-248 :

تعیین وسنجش شاخصهای جرم و بزهکاری در سطح شهرستانهای استان فارس
با استفاده از تکنیکهای تصمیمگیری
علیرضا خواجه شاهکوهی ،1امیر قربانی ،2مصطفی دهداری،3
ابراهیم معمری ،*4سیدعلیرضا ابراهیمی
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1استادیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه گلستان ،گرگان.
 2پژوهشگر پسادکتری مدیریت  ،دانشکده علوم اداری و اقتصاد ،اصفهان ،ایران
3دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه گلستان ،گرگان.
4دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه گلستان ،گرگان
5استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قائمشهر
تاريخ دريافت96/5/25 :؛ تاريخ پذيرش96/12/10 :

چکيده
از آنجا که فضاهای شهری امروزه مولفهای برای وقوع نابهنجاریهای شهری و در نتیجه عدم وقووع امنیوت
در شهر میباشد ،بنابراین بررسی جنبههای کیفی و کمّی امنیت چه از لحاظ کالبدی و چه از لحاظ اجتماعی در
فضاهای شهری امری ضروری است .هدف این پوژوهش بررسوی و ححلیوم میوزان جورائم و بزهکواری در سوح
شهرستانهای استان فارس با استفاده از روشهای حصومیمگیوری چنود مییواره  TOPSISو  SAWاسوت .روش
پژوهش حاضر حوصیفی -ححلیلی و با رویکرد کاربردی است و برای انجام پژوهش از دادههوای سوا نامو آمواری
سا  1394استفاده گردیده است و همچنین برای حجزیه و ححلیم دادهها از نرمافوزار آمواری  EXCELاسوتفاده
شده است .نتایج پژوهش با استفاده از حکنیک  TOPSISگویای آن است که شهرستان شویراز بوا امتیواز  )1بوه
عنوان ناامنحرین ناحیه از لحاظ جرم و بزهکاری در سح شهرستانها و شهرستان سروستان با امتیاز  )0/005به
عنوان امنحرین ناحیه از لحاظ جرم و بزهکاری در سح شهرستانهای استان فارس میباشند .نتایج با استفاده از
حکنیک  SAWنیز نشاندهنده بیشحرین جرم و بزهکاری در شهرستان شیراز با امتیاز  )0/544و کمترین جرم و
بزهکاری درشهرستان سروستان با امتیاز  )0/003قرار دارد .در این میان ،شهرستان شیراز دارای بدحرین وضع از
نظر شاخصهای یاد شده است و وضییت آن طی چند سا اخیر به دلیم مهاجرتهایی کوه بوه ایون شهرسوتان
صورت گرفته بغرنجحر شده است .در آخر هم برای نتیجوهگیوری بهتور نۀشو پراکنودگی فضوایی میوزان جورم و
بزهکاری استان فارس با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی مورد نمایش قرار گرفته است .با حوجه بوه نۀشو
مورد نظر شهرستان های شیراز و سروستان کوه دارای بودحرین و بهتورین وضوع از لحواظ شواخصهوای جورم و
بزهکاری میباشند در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند.
واژههاي کليدي :امنیت ،جرم و بزهکاری ،حکنیک  ،TOPSISرحبهبندی ،SAWاستان فارس

مقدمه

1

بيان مسئله :امنیت نیازی اساسوی و همگوانی اسوت،
اهمیت و ضرورت امنیت در پیوند ناگسستنی با زندگی
است .در زمینو امنیوت و ضورورت آن بورای زنودگی،
*نویسنده مسئو e.moammare70@gmail.com :

همووین بووک کووه دانشوومندان آن را بووه م ابو یکووی از
نیازهای اساسی انسان در نظر مویگیرنود .بوه مووازات
گسترش اجتماعات و پیچیدهحر شدن روابط و حیامالت
اجتماعی ،موجود بشری وارد روابط گوناگونی شود کوه
عرصههای زندگی را ححت عناوین اجتماعی ،اقتصادی،
سیاسی ،فرهنگی و ...از هم متمایز کورد و امنیوت او را
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ححت شیاع قرار داد .بشر که برای حأمین امنیت و فورار
از ناامنی ،جامیه را حشکیم داده بود ،به زودی دریافوت
که این بار امنیت او نه حنها از سوی طبییوت و عواموم
طبییووی ،بلکووه از سوووی انسووانهووا و عوامووم گونوواگون
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی نیز حهدید میشود؛ بودین
حرحیب ،دغدغو همیشوگی او بورای حوأمین امنیوت در
مۀولهای جدیدی ،با عنوان احسواس امنیوت اجتمواعی
ظهور میکند نبوی و همکاران .)10 :1388،درحۀیۀت
برمبنای طبۀهبندی آبراهای موازلو از نیازهوای انسوان،
که یکی از پذیرفته شدهحورین طبۀوهبنودیهوا در ایون
زمینه است ،نیاز به ایمنی و امنیت بوه عنووان دوموین
نیاز انسانی ،پک از نیازهای فیزیولوژیوک قورار گرفتوه
است .بهاینحرحیب دستیابی به این کیفیت جهت بهره-
مندی و احساس رضوایت از زنودگی بسویار ضوروری و
حیاحی است لنگ .)6 :1381،به عۀیدۀ مازلو ،هنگامی
که نیازهای فیزیولوژیک برآورده شوند ،بالفاصله موردم
حوجهشان به برآورده ساختن و ارضای نیازهوای سوح
باالحر نظیر امنیت جلب خواهد شد .این نیازها بهشدت
و به گونهای حنگاحنگ باحواناییهای اجتماعی و کالبدی
محیط در رابحهاند صالحی .)22: 1387 ،امنیت مصدر
جیلی یا صناعی فارسی است و به مینی ایمن شودن و
در امان بودن است؛ همچنین به مینی ایمنی ،آراموش
و آسودگی و مصونیت از حیرض و حصورف اجبواری بور
خالف رضایت است پوراحمد .)1391 ،امنیوت منوو
به رهایی نسبی از حهدید و بهرهگیری بهینه از فرصت-
هاست خلیلی )22: 1381 ،و به دفواع یوا حفاظوت از
خود ،خانواده ،دوستان و اموا گفته مویشوود .امنیوت
ابیاد مختلفوی دارد :امنیوت انسوانی بوه مینوی حفو
حۀوق و امنیوت فوردی ،موالی ،فرهنگوی ،اجتمواعی و
سیاسی است .امنیت انسانی دو بُید دارد ،بُید حوداقلی
کفاف) که در آن آحاد جامیه قادر به حامین و حضمین
میشیت و بۀوا و امنیوت خوود هسوتند و بُیود ارحۀوایی
رفوواه) کووه در آن مووردم قادرنوود از احسوواس م بووت و
آسایش در زندگی و امنیت روانی -اجتماعی برخووردار
باشند قرایی .)1389،شهرها هم محم حرس و حمایم و
هم حهدید و فرصت هستند که هم جاذبه و هوم دافیوه
ایجاد میکنند  .)Siebel, 2003ناامنی در شهرها بسیار

پیچیده و دارای ویژگیهای پیدا و پنهانی است که بوه
آسانی نمیحوان آنها را به طور کامم حرسیم و حشوری
کرد .آمار بواالی بالیوای طبییوی ماننود زلزلوه ،سویم،
سونامی ،آحشفشان و ناامنیهای اجتماعی یا انسانآورد
ماننوود حروریسووم ،خشووونت ،قتووم ،فسوواد و فحشووا،
موادمخدر نشان از گسوتردگی نواامنی در شهرهاسوت.
ناامنیهای احتمالی و یا قحیی برای امنیت یک محیط
شهری دامن بسیار زیادی دارد صوارمی.)112 :1389،
از دهه 1960حورس از جورم بوه عنووان یوک واقییوت
اجتماعی که به اندازۀ خود جورم دارای اهمیوت اسوت،
مورد پذیرش قرار گرفت  .)Ackah, 2000: 555عوامم
گوناگونی بیحردید در ایجاد امنیت و احسواس امنیوت
دخالت دارند که نبود آنها برقراری احسواس امنیوت را
کُند یا مانع از ححۀق آن میشود .یکوی از ایون عواموم،
سرمایه اجتماعی و مولفههای حشکیم دهنده آن اسوت
و شوور ایجوواد یووک جامیو سووالم ،اعتموواد اجتموواعی
متۀابم بوین اعضوا  ،موردم و مسوئوالن اسوت بهوزاد،
 .)110: 1381یکی از مهمحورین عواموم حهدیدکننودۀ
حضور مردم در فضواهای عموومی ،حورس یوا احسواس
ناامنی است .الین 1میتۀد است " اگر مردم ،فضوایی را
به دلیم عدم راحتی و یا حرس استفاده نکننود ،عرصو
عمووومی از بووین رفتووه اسووت " کووامران.)32 :1389 ،
حاکنون پژوهشهای متفاوحی در ارحبوا بوا امنیوت در
استانهای مختلو حوسوط محۀۀوین علووم اجتمواعی
انجام گرفته است ،اما به صوورت خواد در ارحبوا بوا
میزان جرم و بزهکاری ححۀیۀات چشمگیری در سوح
کشور انجام نگرفته است به ویژه بوا بررسویهوایی کوه
انجام گرفته نشان میدهد کوه ایون محالیوه در ردیو
اولین پژهشها در ناحیه مورد محالیوه اسوت .درایون-
راستا به نتایج برخوی از محالیوات انجوام گرفتوه شودۀ
داخلی و خارجی که نتایج آن بوه موضووعیت پوژوهش
مذکور نزدیکتر اسوت در ذیوم ذکور مویگوردد .جوین
جیکوبز اولین فردی بود که بوه ارحبوا بوین حیوامالت
انسانی ،طراحی شهری و پیشگیری از جرم بوا یکودیگر
اشاره کرد .جیکوبز در حبیین امنیت شهری بوه حیاموم
فضای فیزیکی و فرآینودهای اجتمواعی کوه محویط را
1. Lyin

عليرضا خواجه شاهکوهي و همکاران

میسازند حوجه نموده و بر فیا بوودن فضوا بوهعنووان
عاملی در ایجاد یک محیط امون و موفوق حاکیود کورد
الیوواس زاده مۀوودم و ضووابحیان .)7 :1389 ،احموودی
مۀدم  ،)1389در مۀالهای با عنوان"امنیت اجتماعی و
هویت" ،براین باور است که یکی از الزاموات دسوتیابی
جمهوری اسالمی ایوران بوه جایگواه او اقتصوادی در
منحۀه در سا 1404دستیابی به امنیت پایودار اسوت.
در این ححۀیق ،محۀوق حوالش نمووده اسوت حوا نۀوش
امنیت اجتماعی را به عنوان مهومحورین رکون و منبوع
امنیت و در ذیم آن ،هویت به عنووان شاخصو اصولی
امنیت مورد بررسی قرار دهد و راهکارهای حف هویت
ملی و در نهایت ارحۀوای امنیوت اجتمواعی بوه منظوور
دستیابی به جامیهای امنحر مورد بررسوی قورار گیورد.
صالحی امیری و همکاران  )1390نیز در مۀالوهای بوا
عنوان "شاخصهای ححلیم امنیت در فضاهای شهری"
به این نکته اشاره داشتند کوه کواربری خوور اراضوی
میحواند سبب حأمین رضایت سواکنان در محوم شوده،
حک حیلق به محله را در افراد حۀویت کند که این امور
موجب مسئولیتپذیری ساکنان خواهد شد و بوه حبوع
آن افزایش مراقبت از فضاها را در پی خواهد داشوت و
باعث کاهش ناامنی در بوین سواکنان مویشوود .نتوایج
ححۀیووق نویوودنیووا  )1390بوواعنوان" اولویووت امنیتووی
شووهروندان در منوواطق مختل و شووهر حهووران بررسووی
الگوهای امنیتی و ارحبا آن با نیازهای امنیتی" بیانگر
آن است که میزان امنیت شهروندان حوابیی از اولویوت
امنیتی آنان است .چنانکه مناطق کسب و کار ،بخوش
عمووده فروشووی و صوونایع سوونگین و سووبک حولیوودی،
نیازمند امنیت وجودی بیشتری هسوتند ،درحوالیکوه
مناطق مرفوهنشوین و چوه منواطق مسوکونی حوموه و
فۀیرنشین ،بیشتر بر امنیت رفاهی حأکید دارند و مراکز
فرهنگی و هنری ،پارکها و حفرجگاههوا ،دانشوگاهها و
مراکووز آموزشووی بیشووتر بوور امنیووت مینووابخووش نظوور
داشته اند؛.پوراحمد و همکاران  )1391در مۀالوهای بوا
عنوووان "امنیووت شووهری :فضوواهای عمووومی بررسووی و
سنجش سح امنیت پارکهوای شوهری در منحۀوه 2
شهر قم" پرداختهاند .نتایج این پوژوهش حواکی از آن
اسوت کووه وضووییت امنیووت در کووم منحۀو  2از دیوود
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شهروندان مناسب نیسوت کوه در ایون میوان شوراطی
امنیت پارکهوا در نوواحی مجواور بوا محوالت فۀیور و
حاشیهنشین مانند ناحی  ،3به علت وضییت نامناسوب
اجتماعی ،فرهنگی و بهویژه اقتصادی ،نسبت بوه سوایر
نواحی دیگر اسوت .مسویودی و همکواران  )1398بوه
بررسی پراکنش فضوایی شواخصهوای حوسویه پایودار
شهری -روستایی با حاکید بر شاخصهوای آموزشوی در
پهنه استان گلستان پرداختهاند .یافتوههوای بوهدسوت
آمده از حکنیکهای ویکور و ساو مشخص میکنود کوه
حوزیع شاخص-های آموزشی در استان گلستان بسویار
ناهمگون و نوابرابر اسوت بوه گونوه-ای کوه شهرسوتان
گرگان با امتیواز  )0/725و شهرسوتان موراوه-حپوه بوا
امتیاز  )0/016بوهحرحیوب بوه عنووان برخووردارحرین و
محرومحرین شهرستانهای استان هستند کوه اخوتالف
فاحشی بوین آنهوا وجوود دارد .موازلو در حئووری هورم
نیازهای خوود ،امنیوت را بوه عنووان یکوی از نیازهوای
ضروری و پایهای بورای حیوالی انسوان حلۀوی مویکنود،
درست شبیه نیازهای فیزیولوژکی انسان که برای حداوم
حیات ضرورت دارد و در مجموع ارحۀای این مؤلفوه بور
سالمت و سیادت انسانهوا و در نتیجوه جامیوه حوأ یر
مستۀیمی میگوذارد موازلو .)1375 ،در سوا "2005
چووای پووون چانووگ" بااسووتفاده از سیسووتم اطالعووات
جغرافیایی  )GISبه ححلیم جرم در پوردیک دانشوگاه
هنگ کنوگ پرداخوت .در ایون ححۀیوق بوا اسوتفاده از
نۀشههای بزهکاری یک ابوزار ححلیلوی حهیوه شود کوه
حوانایی کموک بوه مودیران و پرسونم امنیتوی را بورای
حجدید نظر در دید سنتیشان نسبت بوه جورایم پدیود
آورد پرهیز.)20 :1389 ،در ححۀیق دیاس و همکواران
 )2007در برزیووم ،نۀووش آرایووش فضووایی در ایجوواد
رفتارهای خاد استفادهکننودگان بررسوی شود .نتوایج
ححۀیق آنها نشان میدهد عوامم اجتماعی و فضایی با
حوجه به ا ری که بر اجزای محیحی و شناخت فضوایی
محیطهای باز شهری دارند ،بر کمبود امنیت و افزایش
جوورم حووا یر گذارند.هارالوود  )2008ححۀیۀووی بوواعنوان
انتۀووا بووین نسوولی سوورمایه اجتموواعی ،بووه جوورم در
نوجوانی ،با بررسوی جورم در اوایوم بلوو در دانشوگاه
ایالتی اوهایو انجام داده اسوت .هودف ایون بررسوی پور
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کردن خال ححۀیۀواحی در زمینو سورمای اجتمواعی و
حا یر آن در ارحکار به جورم در دوران نوجووانی اسوت.
وی با سه فرضی مهم ،ایون هودف را دنبوا مویکنود،
سرمایه اجتماعی که از پدر و موادر بوه فرزنود منتۀوم
میشود و حوسیه پیودا مویکنود .رابحو بوین سورمایه
اجتماعی نوجوان و خشونت جوانان مختل و ایون کوه
آیا سرمایه اجتماعی نوجوان در بزرگسوالی هوم هموراه
اوسووتب بوورای سوونجش ایوون فرضوویات از نظریووههووای
بوویسووازمانی اجتموواعی و دیگوور حئوووریهووای کنتوور
اجتموواعی اسووتفاده شووده اسووت .وی بووا اسووتفاده از
روش های کمّی و کیفی به حجزیوه و ححلیوم اطالعوات
پرداختوه اسوت .نتوایج حواکی از آن بوود کوه سورمایه
اجتماعی والدین که به فرزندان منتۀم میشوود حغییور
میکند؛ زیرا فرزند از سرمایه اجتماعی محله و دوستان
نیز حا یر میپذیرید .سرمایه اجتماعی کوه از مدرسوه و
خانواده کسب می شود باعث میگردد خشونت کواهش
پیدا کند و درنهایت اینکه سرمایه اجتماعی بزرگسالی
فرد قابم پیش بینی باشد و این احتما وجود دارد که
نوجوانان سرمایههای اجتماعی کسب شوده خوود را در
دوران بزرگسووالی حفوو نماینوود.کانگجووی ،)2009
ححۀیۀی باعنوان قربوانی شودن و درگیوری در کنتور
اجتماعی با بررسی شرایط در محله در نیویورک انجوام
داده است .این پژوهش ،به بررسی ارحبا بوین قربوانی
شده و دخالت در کنتر اجتماعی از طریق شورکت در
انجمنهای داوطلبانه برای پیشگیری از جرم و جنایوت
پرداخته است و با ارائ مد های مختل برای بررسوی
شوواخصهووایی ماننوود پیوسووتن ،مانوودن و حوورک ایوون
سازمانها و ادراک افوراد از امنیوت محلوه ،جنایوت در
سح فردی و محلی مورد بررسوی قورار گرفتوه اسوت.
برای جمعآوری دادهها از نظرسنجی حلفنی با بویش از
 5000نفر از آمار جرم و جنایت از ادارۀ پلیک سویاحم
بهدست آمده است .سپک اطالعوات مخوتص هور فورد
شامم بررسی طولی از افراد با پرسشهای گذشوته نگور،
اطالعات گستردهای در مورد حصمیمگیری افراد جامیه
در مورد حمایت از حفاظت از خانواده و شواخصهوایی
از قبیووم سوونجش مفوواهیم پرداختووه شووده اسووت و از
حکنیک مد سازی چندسوححی اسوتفاده شوده اسوت.

یافتههوا نشوان مویدهود کوه درگیوری افوراد در ایون
سازمانها در نرخ جرم حا یر بسوزایی داشوته اسوت .در
نهایت ،نویسنده نتیجهگیری میکند که درگیری افوراد
در این سازمانها باعث کواهش جورم و جنایوت در آن
جامیه میشود.پائو و همکاران  )2013آنها پوک از
بررسووی رونوود پیشووگیری از جوورم از طریووق طراحووی
محیحی در کشورهای غربی ،انتۀوا ایون نظریوه را در
امارات متحده عربی مورد بررسی قورار دادهانود .آنهوا
همچنین چالشهوای پویش روی ایون نظریوه در ایون
مناطق را برجسته کردهاند و میتۀدند که با دانش میان
فرهنگی میحوان پیشگیری از جورم را در ایون منواطق
حوسیه داد.فوسوتر و همکواران  )2014بوا یوک مود
رگرسیونی خحی حا یرات حرس از جورم در راه رفوتن و
پیادهروی افراد را در استرالیا بررسی و ححلیم کردهاند.
نتووایج یافتووههووای آنهووا کووه بووا افووزایش مووداخالت و
حصمیمگیریهایی میحوان حرس از جرم را کواهش داد
و میزان پیادهروی را افزایش داد.در جمعبنودی نتوایج
حاصم از مرور منابع حجربوی بایود اذعوان داشوت ،کوه
باوجود بیش از  4دهوه اقودامات مورحبط حۀریبوا همو
آنهووا بووه نوووعی رابح و سوورمایه اجتموواعی و جوورم را
میسنجند ،در آنهوا سورمایه اجتمواعی بوا مولفوههوا،
شاخصها و میرفهای متفواوحی موورد سونجش قورار
گرفته ،بهطوری که مۀایس نتایج حاصوم از آنهوا بوه
دلیم نبود ابزار یا خحکوش واحود مشوکم اسوت ،ولوی
بهنظر میرسد علویرغوم حوصوی نسوبی در حیریو و
حوصی سرمایه اجتماعی ،در ححلیم آن حوفیق چندانی
نداشتهاند .اغلب منابع حجربی خصلتی حوصیفی دارند و
در حیداد بسیار اندکی از آنهوا سویی شوده عوالوه بور
حوصی به ححلیم سرمایه اجتماعی هم پرداخته شوود؛
همچنین در اغلب منابع حجربوی بور روی پیامودهوا یوا
نتایج سرمایه اجتمواعی حمرکوز شوده ،در ایون زمینوه
بیشتر روی پیامدهوایی چوون حسوهیم کونش ،حوأمین
منافع فردی و جمیوی بوه خصوود اقتصوادی) بووده
است که البته منابیی که در این ححۀیق گردآوری شده
بر روی کاهش آسویبهوای اجتمواعی بیشوتر حمرکوز
داشتهاند .ضمن اینکه بوا مۀایسو ححۀیۀوات داخوم و
خووارا از کشووور دیووده موویشووود کووه سووح محالیووه
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ححۀیۀات خارجی گستردهحر و در عین حا عمیقحر از
ححۀیۀات داخم کشور است و همچنین از لحاظ کمّوی
نیز از حنوع و حیداد کمتری هوم برخووردار اسوت؛ لوذا
ححۀیوق حاضور ضومن درنظرداشوتن نتوایج ححۀیۀوات
پیشین و شناخت نۀا قوت و ضی آنها ،بهنووعی در
ادام این ححۀیۀات قرار دارد.
مباني نظري
به اعتۀاد پوزیتویستها ،برای ححۀق نظم و امنیوت
باید با خحرات و حهدیداحی که مخمّ جان و حیات افراد
جامیووه موویباشوود ،بووه مۀابلووه پرداخووت .مهوومحوورین و
اساسی حرین حهدیدات ،جرایم و حخلفوات هسوتند کوه
نظم هنجاری جامیه را از بین برده و موجب آسیب بوه
شهروندان میگردند .ابزارهای زور و قدرت کارآمدحرین
حجهیزات برای مۀابله با خحرات در نظر گرفته شدهانود
نویدنیا .)91 :1389 ،شهرها بوه دلیوم حمرکوز بواالی
جمییووت و فیالیووتهووای خووارا از مۀیوواس انسووانی و
فراوانی ماشوین بوهحودریج ،از شواخصهوای آراموش و
امنیت فضای شوهری فاصوله گرفتوهانود .ایون مسوئله
نابهنجاری اجتماعی و در کنار آن بُروز رفتارهای جورم
خیز در نظام سکونت شهری جهان شده است؛ بههمین
منظور ایجاد محیطهای امون بوه اشوکا مختلو بوه
عنوان یک اولویت اساسی در دستور کوار برناموهریوزان
شهری قرار گرفتوه اسوت .ایون درحوالی اسوت کوه بوا
افووزایش آمووار بزهکوواری و کوواهش احسوواس امنیووت،
نگرانیهای عمیۀی در حوزۀ مدیریت شهری پدید آمده
و به همین خاطر مالحظات امنیتی و ایجاد برنامههوای
مختل کنترلی در الگوهای برنامهریزی شهری افزایش
یافته است .پژوهشوگران در چوارچور واقوع بینانوهای
امنیووت را در واژههووای سیاسووی و انتظووامی حیریوو
کردهاند و بهطورکلی بیشتر آن را به مینوی حمایوت از
ارزشهووا و مۀابلووه بووا خحرهووا و دشوومن موویداننوود
 .)Brownlow, 2005, 586امنیت را میحوان یک حق
بنیادین و پیشنیازی برای ابۀا و ارحۀای رفاه و سوالمت
مردم دانست .براساس حئوری نیازها در هورم موازلو 1در
 ،1968امنیت یکی از نیازهای ضروری و پایوهای بورای
1. Maslow

حیالی انسان حلۀوی مویشوود ،درسوت شوبیه نیازهوای
فیزیولوژیک انسان که برای حداوم حیات ضورورت دارد
و در مجموع ارحۀای این مؤلفوه بور سوالمت و سویادت
انسانها و در نتیجه جامیه حا یر مستۀیمی مویگوذارد
گووزارش سووازمان بهداشووت جهووانی.)271 ،1998 ،
نکته ای که باید به آن حوجه شود نۀش و اهمیت وجود
احساس امنیت در بین افراد جامیه در بُیود ذهنوی در
کنار وجود امنیت و بُید عینی است و به هموین دلیوم
برخی کارشناسان احساس امنیوت را مۀودم بور وجوود
عینی امنیت میرفی مویکننود کرامتی.)151: 1385 ،
احسوواس امنیووت عبووارت اسووت از نوووعی ذهنیووت و
جهتگیری روانی م بت رضوایتبخوش ،قوانعکننوده و
آرامبخش) شهروندان نسبت به عدم حا یرگذاری حضور
و بُروز رویدادها و وقایع ضد امنیتی در شرایط فیلوی و
آحی ،در حوزههوای امنیوت اجتمواعی ،بوات سیاسوی،
انسجام هویتی یکپارچه و امنیت سرزمینی ،در سوح
فردی احساس امنیت در یک جامیه به احساس روانوی
شهروندان از میزان یا عدم وجود جرم در آن جامیه بر
میگردد و هرچوه میوزان فراوانوی جورم بواالحر باشود،
احساس امنیت پایینحر است ،ولی این احساس نواامنی
حنها ناشی از عدم وجود امنیت در یک جامیه نخواهود
بود .ممکن است در یک جامیوه امنیوت وجوود داشوته
باشد ،ولی شوهروندان در آن احسواس امنیوت نداشوته
باشند و یا برعکک رحیمی .)23 :1387 ،مکتب کُونش
متۀابم نمادین نیز بوه مفهووم احسواس امنیوت حوجوه
خاصووی دارد .مبنووای دیوودگاه کوونش متۀابووم نمووادین
حیری افوراد از وضوییت اجتمواعیای کوه در آن قورار
گرفتووهانوود و امکووان انجووام حیامووم بووا دیگووران را در
موقییتهای مختل رقم میزنند است و در این حیامم
متۀابم است که بنیانهای نظم و امنیت کوه بور رفتوار
اجتماعی افراد استوار است ساخته و حداوم پیدا میکند
بیات .)133: 1388 ،مبحث امنیت از نظر روانشناسی
به خصود در بهداشت روانی و در آسیبشناسی روانی
اهمیت بسیاری دارد .آرامش ،رشود ،شوکوفایی انسوان،
بُروز همو اسوتیدادها و خالقیوتهوا و نیوم بوه همو
کماالت انسانی در سای امنیت بهدست میآید .اموروزه
امنیووت از شوواخههووای کیفووی زنوودگی در شهرهاسووت.
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آسیبهای اجتماعی از مهومحورین پیامودهای مختلو
امنیت به شمار میروند .ازآنجا کوه فضواهای شوهری
امروزی ،مؤلفهای برای وقوع نابهنجاریهوای شوهری و
در نتیجه عودم وقووع امنیوت در شوهر اسوت ،بررسوی
جنبههای کیفی و کمّی امنیت ،چه از لحاظ کالبودی و
چه از لحاظ اجتماعی در داخوم هور یوک از فضواهای
شهری امری ضروری اسوت قرایی و همکواران:1389 ،
 .)2احساس انسان در فضا وابسته به قلمرو یا فضاهایی
است که به او حجرب حک امنیت میدهد و ایون گونوه
نواحی ،بر رفتار انسان ا ر میگذارنود ،درنتیجوه انسوان
رفتار خاصی را بور انوواع فضواهایی کوه احسواسهوای
مختلفی از قلمرو در او ایجاد مویکنود بُوروز مویدهود.
امنیت و بهطور کلی امنیت شهری مویحوانود آراموش،
اطمینان خواطر و نبوود هوراس شوهروندان از هرگونوه
حهدید و خحر علیه شهر ،شهروندان ،فضواهای شوهری،
ساختمانها ،سازمانهوا ،حأسیسوات و زیرسواختهوای
شهری و سوایر عناصور مهوم در زنودگی شوهری را در
برگیوورد کووه موجووب نگرانووی و احسوواس نوواامنی در
شهروندان میشود احمدیپور و همکواران.)9 :1390 ،
ویژگیهای کالبدی و خصوصیات اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی حاکم بر برخی محدودههای شوهری ،موجوب
شووکمگیووری فرصووتهووا و اهووداف مجرمانووه در آنهووا
می شود .بدین حرحیب در محدودۀ شوهرها کوانونهوایی
شکم مویگیرنود کوه حیوداد جورایم بسویار بواالیی در
مۀایسه با محدودههای دیگر دارد کالنتوری و حووکلی،
 .)75: 1386جرایم شهری موجب ححمیم هزینوههوای
بسوویار گزافووی در سووحو ،فووردی ،اجتموواعی و ملووی
موویگووردد .از ایوونرو در زمینوو پیوودایش و افووزایش
ناهنجوواریهووای اجتموواعی در محوویطهووای شووهری
سیستمهای حئوریکی مختلفی در چارچور بررسیهای
اجتماعی ،اقتصادی ،جغرافیایی و حتی روانشناسوی بوه
ححلیم و ارزیابی این موضوع پرداخته و کوشیدهانود بوا
ارائ فرضیات ،الگوها و مد های عملی موؤ ر و جوانوب
گوناگون را مورد بررسی قورار دهنود موسووی1378 ،
 .)91:فضاهای شهری با ویژگویهوایشوان بوه نحووی
محرک بُروز جرم هستند .جدای از ا ورات اجتمواعی و
فرهنگی ناشی از برنامهریزی و طراحی ،محیطهای امن

شهری بر الگوهای رفتوار شوهروندی و بهبوود کیفیوت
محیحووی فضوواهای شووهری ،کوواهش جوورایم شووهری و
کاستن وقوع جرم ،موضوع مستۀم بوا اهمیتوی اسوت.
ححۀیۀات نشان می دهد که ساکنانی کوه در محودوده-
هایی که رویکورد امنیوت از طریوق طراحوی در آنهوا
پیاده سازی شده است زندگی میکنند ،نص دیگوران
احساس ناامنی میکننود و  2/5برابور کمتور از جورایم
وسایم نۀلیه رنوج مویبرنود؛ همچنوین محودودههوای
حوسیهیافته محابق اصو این رویکرد سبب کاهش 25
درصدی فرصتهای مجرمانوه مویگوردد Monchuk
 .)and Armitage, 2010فۀدان یا اخوتال در امنیوت،
پیامد و بازحارهای نگران کننده و خحرناکی برای افراد
و دولتها به دنبوا دارد ،درهموینرابحوه ،دولوتهوا و
نظام سیاسی ،سواالنه بودجوههوای هنگفتوی را هزینوه
میکنند حرابی و گودرزی .)265: 1384 ،در رابحوه بوا
احساس امنیت ححۀیۀات انجوام گرفتوه حوسوط وزارت
فرهنگ وارشاد اسالمی در سا  1379نشان از وجوود
احساس امنیت در بین زنان بیشتر از موردان ،در بوین
متآهلین بیشتر از مجردین ،در بین افراد شاغم بیشوتر
از بیکاران و در بین افوراد بوا سوح ححصویالت پوایین
بیشتر از افراد ححصیم کرده بود رجبوی.)97: 1384 ،
با اینوجود افوراد مختلو بوا حوجوه بوه حنووع محویط
پیرامونی ،بیونش متفواوحی از مۀولو امنیوت داشوته و
احساس امنیت را با حوجوه بوه نظوام اقتصوادی ،نظوام
سالمت و حجربههای فوردی نواامنی ،متغیور دانسوته و
دلهرۀ ناشی از احساس نواامنی را بیشوتر از الیوههوای
عینووی و واقیووی نوواامنی و وقوووع جوورم در اذهووان دارد
 .)Lindstrom & Others, 2003: 1هودف کلوی ایون
پژوهش ،ححلیم نابرابریهای ناحیهای در شاخصهوای
جرم و بزهکاری استان فارس است .افزایش امنیوت در
شووهرها افووزون بوور مزایووایی چووون حۀویووت هویووت،
سورزندگی ،کوارایی و زیبوایی فضوا ،مزایوای اقتصوادی
دیگری هم دارد .فضای امون کوه موردم در آن حضوور
قوی دارند برای سرمایهگذاری و کسب و کار ،جذارحور
است ،در نتیجوه از نظور موالی دارای ارزش و حۀاضوای
بیشتری خواهد بوود و بورعکک فضوای نواامن مُورده و
خحرناک بهحودریج و هور روز بویش از روز قبوم دافوع
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مووردم و سوورمایهگووذارن خواهوود بووود
 .)Weisburd, 1994در دهووههووای اخیوور ،اهمیووت
گردشگری در سح بوینالمللوی هوم از لحواظ حیوداد
گردشگران و هم از لحاظ درآمد ارزی همواره و به طور
بیسابۀهای در حا افزایش بووده اسوت .بوا حوجوه بوه
ضرورت موضوع و عدم حوج کافی به حوا یرات امنیوت
در حوسی گردشگری ،میحوان گفت ،استان فوارس بوه
لحاظ گردشگری از پرجاذبهحرین و مشهورحرین مناطق
ایران در جهان به شمار میآید و از حوان قابم حووجهی
جهت گردشگری برخوردار است .استان فارس یکوی از
قدیمیحرین مراکز حمدن ایران است و همچنین یکی از
بزرگحرین قحبهای فرهنگی ایران به شمار میآید واز
جمله مناطق بسیار دیدنی و مشوهور ایوران اسوت کوه
بخش مهمی از حاریخ حمدن کهن و بوزرگ ایوران را در
برگرفته اسوت .عوالوهبورآن ،اسوتان فوارس 6/7درصود
مسوواحت کووم جمهوووری اسووالمی ایووران را بووهخووود
اختصاد داده است و سوهم عمودهای در بخوشهوای
اقتصادی کشور به ویژه کشاورزی و صنیت داشته و نه
حنهووا قحووب الکترونیووک کشووور بوووده بلکووه صوونایع
پتروشوویمی آن نیووز اهمیووت خاصووی دارد .باحوجووه بووه
امتیازات و موقییت استراحژیک اسوتان فوارس ،ایجوار
میکند که در راستای ححۀق امنیت و حوسیه پایدار در
سح استان بوه صوورت خُورد و در سوح کشوور بوه
صورت کالن گام های مؤ ری برداشته شوود و درایون-
میان استان پهناور فارس با موقییت ویژه و منحصر به-
فرد خود در کنوار سوایر اسوتانهوای کشوور بوا نۀوش
حأ یرگذاری مؤ ر به عنوان محالی موردی این پوژوهش
انتخار گردیده است.
Eck and

روش تحقيق
این پژوهش با حوجه به اهداف و مؤلفوههوای موورد
بررسی ،گام کوچکی در جهت شناخت مسوائم مربوو
به حک امنیت در شهرستانهای استان فوارس اسوت.
پژوهش از نووع ححۀیۀوات کواربردی و از لحواظ روش-
شناسی ،حوصیفی -ححلیلی محسور میشود .دادههوای
مورد نیاز برای انجام این پوژوهش ،از طریوق محالیوات
اسنادی و کتابخانهای بهدست آمدهاند .جامیو آمواری

ححۀیق 29 ،شهرسوتان اسوتان فوارس در سوا 1394
براساس آخرین حۀسیمات سیاسوی  -اداری مویباشود.
جهت ارزیابی شهرستانهوای اسوتان از لحواظ میوزان
جرم و بزهکاری از  18شاخص استفاده گردیده اسوت.
ححلیم داده ها بااسوتفاده از حکنیوک  TOPSISوSAW
انجام پذیرفته همچنین برای حجزیوه و ححلیوم از نورم
افزار آمواری  Excelو بورای امتیوازدهی شواخصهوای
پژوهش از حکنیک آنتروپی شانون استفاده شده است.
معرفي متغيرها و شاخصها
شاخصها به عنوان نماگرها ،حرجمان اهداف کوالن
و کیفووی هسووتند کووه جهووتگیووری و سوومتگیووری را
ب وهس ووی اهوداف و سیاسووتهووای مووورد نظوور ممکوون
موویسووازند رضوووانی .)154 :1383 ،از طریووق ایوون
شاخصها باید بتوان ،حصویری مناسب از حوزیع جورم و
بزهکاری در سح استان به دست آورد .شواخصهوای
مورد استفاده دراین پژوهش به شر ،ذیم است:
 پروندههای مختومه در دادگاههای عمومی برحسوبقتم غیر عمد،
 پروندههای مختومه در دادگاههای عمومی برحسوبایراد ضرر و جر،،
 انواع مواد مخدر کش شده حوسط نیوروی انتظوامیفارس واحدکیلوگرم)،
 پروندههای مختومه در دادگاههای عمومی برحسوباختالس و ارحشا جیم،
 پروندههای مختومه در دادگاههای عمومی برحسوبحصرف عدوانی و مزاحمت،
 پروندههای مختومه در دادگاههای عمومی برحسوبصدور چک بال محم،
 پروندههای مختومه در دادگاههای عمومی برحسوباعما منافی عفت،
پروندههای مختومه در دادگاههای عموومی برحسوبموجر و مستاجر،
 حصادفات درون شهری وسایم نۀلیه منجر بوه فووت،جر ،و خسارت،
 پروندههای مختومه در دادگاههای عمومی برحسوبالزام به حمکین،
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 پروندههای مختومه در دادگاههای عموومی برحسوبدعاوی حۀوقی،
 پروندههای مختومه در دادگاههای عموومی برحسوبسایر جرائم،
 پروندههای مختومه در دادگاههای عموومی برحسوبشرر خمر،
 پروندههای مختومه در دادگاههای عموومی برحسوبحرک انفاق،
 پروندههای مختومه در دادگاههای عموومی برحسوبسرقت،
 پروندههای مختومه در دادگاههای عموومی برحسوبطالق،
 پروندههای مختومه در دادگاههای عموومی برحسوبحخریب،
 پروندههای مختومه در دادگاههای عموومی برحسوبحخلفووات راهنمووایی و راننوودگی و راننوودگی بوودون
گواهینامه.

محدده مورد مطالعه
استان پهناور فارس ،منحۀهای چهار فصوم اسوت و
از نظر آر و هووایی مویحووان سوه منحۀو سردسویر،
میتد و گرمسیر را در این منحۀه مشاهده کرد .ایون
استان از شما به استانهای اصفهان و یزد ،از مشورق
استان کرمان ،از جنور به استان هرمزگان و از مغورر
به استانهای بوشهر و کهگیلویه و بویر احمود محودود
اسووت و در سووا  ،1394از نظوور حۀسوویمات کشوووری
دارای  29شهرسووتان 84 ،بخووش 102 ،شووهر205 ،
دهستان و 4220آبوادی دارای سوکنه بووده اسوت .در
آبان ماه  ،1390جمییت اسوتان  4596658نفور بووده
است که از این حیداد  67/6درصود در نۀوا شوهری و
 32/1درصد در نۀا روستایی سکونت داشوته و بۀیوه
غیر ساکن بودهاند سرشماری نفووس و مسوکن سوا
 1394استان فارس).

شکل  :1موقعيت جغرافياي استان فارس .منبع ،نويسندگان

بحث اصلي
حکنیک TOPSIS

 رحبهبندی باحاپسووویک بوووه عنووووان یوووک روش حصووومیمگیو وری
چندشاخصه ،روشی ساده ولی کارآمد در اولویتبنودی
محسور میشود.این روش در سا  1992حوسط چون

و هوانگ محر ،شوده اسوت بوزی و میموری:1396 ،
 .)105مراحم اجرای حکنیک حاپسیک بوه شور ،ذیوم
میباشد؛ مرحله او حشکیم ماحریک حصمیمگیری؛ در
پژوهش حاضر برای رحبهبندی شهرسوتانهوای اسوتان
فارس از لحاظ شاخصهای امنیت با حکنیک TOPSIS
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 ،بید از جمعآوری دادهها ماحریک حصمیمگیری ،شامم
 18ستون یا شاخص کمّوی و  29سوحر یوا شهرسوتان
حشکیم شده است.
مرحلوه دوم :بوویمۀیواس سووازی؛ بوورای ایونکووه کلیووه
متغیرهووای بووه کووار رفتووه در سووتونهووای موواحریک
حصمیمگیری ،به صورت شاخصهایی یکسان باشند ،به
صورحی که بهراحتی بتوان آنها را باهم مۀایسه کرد از
بیمۀیاسسازی نورم استفاده شده
مرحلووه سوووم :حییووین وزن شوواخصهووا؛ محاسووب وزن
شواخصهوا در دو حکنیوک  TOPSISو  SAWمشوابه
است .برای حییین وزن و اهمیت هر یک از شواخصهوا
روش آنتروپی شانون به کار گرفته شده است.
مرحله چهارم ،بوه دسوت آوردن مواحریک بویمۀیواس

موزون است .برای این منظور ماحریک بیمۀیاس شوده
را در ماحریک مربیی که عناصور قحور اصولی آن اوزان
شاخصها و دیگر عناصر آن صفر است ضرر میشود.
مرحله پنجم :حییین راه حم ایدهآ و حوداقم :مرحلوه
پنجم ،خود شامم دو مرحله زیر است:
مرحل پایانی ،حییین ضریبی که برابر اسوت بوا فاصول
آلترناحیو حداقم di-حۀسیم بر مجموع فاصول آلترنواحیو
حداقم  di-و فاصله آلترناحیو ایدئا  di+که با  Ciنشان
داده میشود .شایان ذکر است ،رحبهبندی آلترناحیوها بر
اساس میزان  Ciاست که رقم به دست آمده بین صوفر
و یک در نوسوان اسوت؛ بنوابراین  1=Ciنشواندهنودۀ
باالحرین رحبه و  Ci=0نیز نشاندهنودۀ کمتورین رحبوه
است بزی و همکاران.)57 :1398 ،
1
0.9
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0.7
0.6
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0

شکل  :2رتبهبندي با تکنيک TOPSIS

سووح بنوودی انجووام شووده نشووان از آن دارد کووه
شاخصهای موورد بررسوی در شهرسوتانهوای اسوتان
فارس دارای نابرابری فضوایی اسوت و شهرسوتانهوا از
لحاظ شاخصهوای امنیوت دارای حیواد نمویباشوند.
باحوجه به شکم  )2شهرستانهای شیراز با امتیاز ،)1
دارار با امتیاز  ،)0.111کوازرون بوا امتیواز ،)0.103
مرودشووت بووا امتیوواز  ،)0.095الرسووتان بووا امتیوواز
 )0.090و جهرم با امتیاز  )0.079و شهرسوتانهوای
سروستان با امتیاز  ،)0.005گراش با امتیاز ،)0.006
مهوور بووا امتیوواز  ،)0.007بوانووات بووا امتیوواز ،)0.008

فراشبند با امتیاز  )0.009و خنج بوا امتیواز ،)0.010
به حرحیب در شش رحب نوامحلور و محللوور از لحواظ
شوواخصهووای امنیتووی قوورار دارنوود .شهرسووتانهووای
سروستان و شیراز به حرحیوب امونحورین و نواامنحورین
شهرستانها از نظور امنیتوی و بزهکواری و جورم قورار
دارنوود و اخووتالف بووین اولووین شهرسووتان و آخوورین
شهرسوووتان نشووواندهنووودۀ اخوووتالف فووواحش بوووین
شهرستان های استان بهلحاظ شواخصهوای امنیتوی و
حوزیع نامتیاد حخلفات است .در شکم  3حوزیع فضایی
نمایش داده شده است.
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شکل :3توزيع فضايي شاخصهاي امنيت در استان فارس با تکنيک تاپسيس

 سطحبندي با تکنيکک  :sawاز دیگور روشهوایسح بندی نواحی اسوتفاده از حکنیوک  sawمیوانگین
وزنوووی سووواده) اسوووت .ایووون حکنیوووک از روشهوووای
حصمیم گیری چند مییاره است که برای اولوین بوار در
سا های جنگ جهانی با هدف بهینه سوازی عملیواحی
مورد استفاده قرار گرفت صحنه و میمری.)22 :1396،
روش ساو در علوم مختل بهویژه علووم اجتمواعی ،بوه
طور گستردهای به دلیم سادگی و سوهولت اسوتفاده و
ضریب خحای کم مورد استفاده قرار میگیرد مسیودی

و میمری .)215 :1397،برای اسوتفاده و بوهکوارگیری
حکنیک مذکور ،اجرای مراحم زیر ضرورت دارد:
مرحله او  :حشکیم ماحریک حصمیمگیری.
مرحله دوم :بیمۀیاس سازی؛ در حکنیوک  SAWبورای
اینکه ستونهای ماحریک حصمیمگیری ،واحدی مشابه
داشته باشند به طوریکه بهراحتی بتوان آنها را با هم
مۀایسه کرد از بیمۀیاسسازی خحی استفاده میشود.
مرحله سوم :حییین وزن شاخصهوا؛ حییوین وزنهوای
شاخص با آنتروپی شانون انجام شده.
مرحله پایانی :رحبهبندی و انتخار بهترین گزینه انجوام
شده است.
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شکل :4رتبهبندي با تکنيک SAW

محوووابق اطالعوووات درا شوووده در شوووکم ،)4
شهرستانهای شیراز با مۀدار ،)0.544کازرون با مۀدار
 )0.050و مرودشوووووت بوووووا مۀووووودار  )0.046و
شهرستانهای گراش با مۀدار  ،)0.005خنج با مۀدار
 )0.004و سروستان با مۀودار  )0.003بوهحرحیوب در
سه رحب او و آخر از لحاظ شاخصهوای امنیوت قورار

دارنوود؛ بنووابراین محووابق رحبووهبنوودی حکنیووک ،SAW
شهرستانهای شیراز و سروستان بهحرحیب بیشوترین و
کمترین شهرسوتانهوا از لحواظ جورم و بزهکواری در
استان فارس هستند .شکم  5حوزیع فضوایی حاصوم از
نتایج با حکنیک ساو را نشان میدهد.

شکل  :5توزيع فضايي شاخصهاي امنيت در استان فارس با تکنيک ساو
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بورای رحبوهبنوودی نهوایی در ایون پووژوهش از روش
میانگین رحبهها استفاده شد .این روش درواقع میانگین
رحبههای بهدسوت آموده باحکنیوکهوای مورداسوتفادۀ

پژوهش را محاسبه و سوپک بوه رحبوهبنودی نهوایی از
کوچکترین حا بزرگترین مۀدار اقدام میکند .شوکم )6
نتیج نهایی امنیت را در استان فارس نشان میدهد.

شکل :6توزيع فضايي شاخصهاي امنيت در سطح استان فارس .منبع :نگارندگان

جمعبندي و نتيجهگيري
آنچه که از پژوهش حاضر مسلم شد ،این است کوه
مس وئله امنیووت بووادر نظوور گوورفتن مسووائلی از قبیووم
همکاری مردم و دولت و ارحۀا سح فرهنگی موردم و
مهمحر از همه با برنامهریزی و ایجاد ساختار مناسوب و
ایمن شهری میحواند امری دستیوافتنی باشود .رشود
نسنجیدۀ شهر طی سالیان گذشته مسائم و مشوکالت
زیادی را در ارحبا با بُروز انواع آلودگیهوا ،مشوکالت،
درگیریها و افزایش بزهکاری درپی داشتهاست و رشد
و حوسی پایدار نوواحی و شوهرها را بوا مشوکم مواجوه
ساخته است .امنیوت و زمینوههوای مورحبط بوه آن را
می حوان حۀی بنیادی برای انسان و پیش نیوازی بورای
سالمت و حف ارزشهای متیالی انسوانی دانسوت کوه
امروزه باحوجه به اهمیت غیر قابوم انکوار آن در مۀولو
کیفیووت زنوودگی افووراد ،اهمیووت قابووم حوووجهی بوورای
پژوهشگران دارد .بدون وجود امنیت ،امکان حوسویه در
هیچ زمینهای وجوود نخواهود داشوت ،در واقوع زموانی

استیدادهای متنوع و متک ر افراد جامیه مویحوانود بوه
فیلیت برسود کوه امنیوت در آن وجوود داشوته باشود.
انسان ایمن ،سرشار از انگیزه برای پیشورفت اسوت ،در
همین ارحبا  ،نتایج محالیات حاضر در زمین بررسی و
سنجش سحو ،امنیت در سح شهرستانهای اسوتان
فارس بهعنوان یکی از استانهای جنوبی و اسوتراحژیک
کشور ،اولین گام برای ارحۀا و بهبود ساختار اجتمواعی
و عناصر کالبدی یک محیط ،شناسایی پهنههایی از آن
ناحیه یا محیط است کوه در مۀایسوه بوا سوایر نوواحی
وضییت نامحلورحری دارد .برایناساس ،پژوهش حاضر
بووا اسووتفاده از دو حکنیووک حصوومیمگیووری  TOPSISو
 SAWو آنتروپی شانون و بهرهگیری از نرمافزار آمواری
اکسووم 29 ،شهرسووتان اسووتان فووارس را براسوواس
شاخصهای قضایی و میزان جرم و بزهکاری بررسوی و
ححلیم نموده است .باحوجه به نتایج حکنیوک TOPSIS
شهرستان های شویراز بوا امتیواز  ،)1دارار بوا امتیواز
 ،)0.111کووازرون بووا امتیوواز  ،)0.103مرودشووت بووا
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امتیاز  ،)0.095الرستان با امتیاز  )0.090و جهرم بوا
امتیاز  )0.079و شهرستانهای سروسوتان بوا امتیواز
 ،)0.005گووراش بووا امتیوواز  ،)0.006مهوور بووا امتیوواز
 ،)0.007بوانات با امتیاز  ،)0.008فراشبند بوا امتیواز
 )0.009و خنج با امتیاز  ،)0.010بهحرحیب در شوش
رحب بدحر و بهتر از لحواظ شواخصهوای امنیتوی قورار
دارند .شهرسوتانهوای سروسوتان و شویراز بوهحرحیوب
امن حرین و ناامنحرین شهرسوتانهوا از نظور امنیتوی و
بزهکوواری و جوورم قوورار دارنوود و اخووتالف بووین اولووین
شهرستان و آخرین شهرسوتان نشواندهنودۀ اخوتالف
فاحش بین شهرستانهای استان به لحاظ شاخصهای
امنیتووی و حوزیووع نامتیوواد حخلفووات اسووت .محووابق
اطالعات درا شوده در حکنیوک  ،sawشهرسوتانهوای
شیراز با مۀودار ،)0.544کوازرون بوا مۀودار  )0.050و
مرودشت با مۀدار  )0.046و شهرستانهای گوراش بوا
مۀدار  ،)0.005خنج با مۀدار  )0.004و سروستان با
مۀدار  )0.003بوهحرحیوب در سوه رحبو او و آخور از
لحاظ شاخصهای امنیت قرار دارنود؛ بنوابراین محوابق
رحبووهبنوودی حکنیووک  ،SAWشهرسووتانهووای شوویراز و
سروستان به حرحیب بیشترین و کمترین شهرستانها از
لحاظ جرم و بزهکاری در استان فارس هستند .الگووی
حاصم از حجزیه و ححلیم شواخصهوا در هور دو روش
حصمیمگیری بیانگر آن است که شهرسوتان شویراز در
بدحرین جایگاه از لحاظ شاخصهای جورم و بزهکواری
در استان فارس قورار دارد .حکنیوک  TOPSISو SAW
بیانگر این است که شهرستان شیراز با مۀدار بهحرحیوب
 )1و  )0.544دارای بدحرین وضییت در شاخصهوای
جوورم و بزهکوواری و شهرسووتان سروسووتان بامۀوودار
به حرحیب  )0.005و  )0.003دارای وضییت بهتری از
لحاظ شاخصهای قضائی در سح اسوتان اسوت .ایون
نابرابریها برآیند و بازحوار عواموم متیوددی از قبیوم
رشوود شووتابان جمییووت شووهری ،گسووترش فیزیکووی
ناموزون ،عدم حیاد فضای اجتماعی ،هجوم سیمآسای
جمییووت از نووواحی روسووتایی و دیگوور اسووتانهووا در
سوا هووای اخیوور ،کوواربریهوای برنامووهریووزی نشووده و
نامتناسوب بوا نیووازهوای منحۀووه ،اسوتفادۀ نادرسووت از
ضوابط و مۀوررات طور،هوای باالدسوتی ،عودم وجوود
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سیستم مدیریت یکپارچه برای حوسی شهرها ،محویط
نامناسب ،اشتغا هوای غیور رسومی ،ضوی حاکمیوت
محلی است .باحوجه به ححلیوم حکنیوکهوای  Topsisو
 Sawمشووخص گردیوود کووه شهرسووتانهووای شوویراز،
کازرون ،مرودشت ،جهرم ،دارار ،الرستان و فسا دارای
وضییت نامحلوبی از نظر امنیتی هستند .در ایونمیوان
شهرسوووتان شووویراز دارای بووودحرین وضوووع از نظووور
شاخص های یاد شده اسوت و وضوییت آن طوی چنود
سا اخیر به دلیم مهاجرتهایی که به این شهرسوتان
صورت گرفته بغرنجحر شده است.
پيشنهادها
اگر چه پژوهش حاضر گامی نخستین و ابتدایی در
راستای شناسایی شرایط امنیت محیط است؛ ولیکن با
حوجه به نتایج حاصم از پژوهش میحوان اقودامات زیور
را جهت افزایش امنیت در فضواهای شوهری پیشونهاد
نمود .آنچه که مسلم است اینکوه موردم در فضواهای
خلوت و کمحردد شهر ،داخوم زیرگوذرها ،پوم هووایی،
ساختمانهای نیمه حمام و رها شده یا متروک فضاهای
مجاور کاربریهای بزرگ ولی کم رفت و آمد ،حاشویه-
نشینی ،کمبود مسیرهای پیاده کوه از لحواظ کالبودی
حائز اهمیت است و مکانهایی که افراد میتاد و مزاحم
نوامیک مردم حضور دارند که موجب سلب آسوایش و
امنیت شهروندان میشود ،شلوغی و نگاههوای مردموی
که بهدلیم فۀر و نبوود فرهنوگ زنودگی روی دیگوران
سنگینی می کند و محلههایی که فۀر اقتصوادی بیوداد
میکند ،مکانهایی کوه پلویک حضوور دائموی نودارد،
قسمتهای کنج و دنج فضاهای عمومی ،قسومتهوایی
که آلودگیهوای محیحوی و کومنووری وجوود دارد و...
عواملی هستند که بوه لحواظ اجتمواعی قابوم بررسوی
است و موجب کاهش امنیت شده و میضالت و پیامد-
هایی از قبیم عدم اعتماد ،احساس نگرانوی نسوبت بوه
چیزها و مسوائم مختلو  ،کنوارهگیوری از مشوارکت و
رفتارهای اجتماعی ،حرس و بیمناکی و دوری جستن از
محیط ،محدود کردن فیالیتهوای عوادی و ارحباطوات،
عدم حف مدنیت و غیره را بوه دنبوا دارد ،مویحووان
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مجله آمايش جغرافيايي فضا  /سال دهم  /شماره مسلسل سي و ششم /تابستان  / 99صفحات233-248 :

پیشنهادهای ذیم را با حوجوه بوه نتوایج ححۀیوق ارائوه
نمود:
 الزم است کارایی سازمانهای نظارت کننده از جملهپلیک در حف نظم و بوات افوزایش یابود .نۀوش
پلیک و نیروی انتظامی در کنتور و مهوار جورایم
خیابانی ،دزدی ،سرقت خودرو و غیوره ،غیور قابوم
انکار اسوت .پلویک بایود نسوبت بوه گوزارشهوا و
دلنگرانی مردم بورای بسوتن امواکن مشوکوک بوه
فروش و حوزیع مواد مخودر و یوا جموعآوری افوراد
میتاد و مزاحم ،اقدام به موقع و مناسب انجام دهد.
 رسانهها باحوجه به نۀش خود در جامیوه بوهخصووددر ایجاد احساس امنیت ،میحوانند با اطالعرسوانی
صووحی زمینووه را بوورای ارحکووار جوورائم مجرمووان
حنگ حر و ضومن انیکواس حوصویههوای پلیسوی در
ارحۀا سح دانش انتظامی مردم موؤ ر دانسوت حوا
ازایون طریووق از بُوروز ناهنجوواریهوای مختلو در
جامیه بکاهند.
 گووزارشهووایی کووه از بووزهکوواران منتشوور موویشووودنشان دهندۀ حجم باالی حضور قشور کومدرآمود و
دهکهای پایین اجتماع در این جرم و جنایوتهوا
به صورت وردست و اجیر شده حوسط سردستههای
گروههای مجرم بوده است .بهاین مینوی کوه فۀور،
بیکاری و نداشتن درآمد کافی سبب مویشوود کوه
افووراد بووه صووورت آلووت و ابووزاری بوورای اسووتفاده
گروههای مجرم درآیند و مجرمان با جلو انوداختن
این افراد برای خود حاشی امنیت مناسوبی ایجواد
کنند و در صوورت لوزوم از صوحنه پنهوان شووند؛
بنابراین حالش برای ایجاد امنیوت اقتصوادی بورای
افراد دهکهای پوایین اجتمواع از جملوه اقودامات
پیشگیرانهای است که بورای فوراهم آوردن امنیوت
عمومی الزم است و حا زمانی کوه حوداقم مییشوت
افراد حامین نشود ،احتما سو استفاده از این افراد
در شبکههای جرم و جنایت وجود خواهد داشت.
 حوجه به مناطق فۀیرنشین اینگونه شهرها که امنیتآنان نسبت به دیگر مناطق شهر بسیار پایین است،
از آنجهوتکوه در بیشوتر ایوون محلوههوا اخووتالف
فیزیکووی و اجتموواعی بسوویار وجووود دارد و ایوون

بی نظمی و اختال ها منجر به حضویی ارزشهوا و
هنجارها و در نتیجه به هم از پاشیدگی آن اجتماع
منجر میشود و پلیک با گشتهای ویوژۀ خوود در
روز و شب به کنتر و نظارت بیشتر خوود در ایون
مناطق بپردازد حا اختالف فیزیکی و اجتماعی ایون
مناطق نیز کاهش یابد.
 در ایجاد امنیت در فضاهای عمومی ،نیروی انتظوامیبااستفاده از گشتهای سیار و نصوب دوربوینهوای
مدار بسوته مویحوانود از حضوور اراذ و اوبواش در
مکانهای پرخحر بکاهد.
 شهرداریها بوا حوأمین روشونایی مناسوب در مراکوزحفریحووی و پووارکهووا موویحواننوود عوامووم اصوولی
ایجادکننده ناامنی در این فضاها را کاهش دهند.
 حضور مردم و نظارتهای مردمی از طریوق طراحویمکووانهووایی بوورای گووردهمووایی کوواربران فضوواهای
عمومی میحووان باعوث کواهش جورم و بزهکواری
شود.
 باحوجه بهاینکه اک ر مردم برای گذران اوقات فراغتبه فضاهای عمومی مراجیه مویکننود نسوبت بوه
ورزش و مالقووات دوسووتان و آشوونایان) حوجووه بووه
زمینههایی برای طراحی و ایجاد امکاناحی که افوراد
را به خود مشغو کند و محیحی سوالمی را ایجواد
کند ،مهم حلۀی میگردد.
 برنامهریزی برای ارحۀای سح فرهنگ و آگاهیهوایعمومی مردم در طراحی فضاهای عمومی شهر
 پیشگیری از جرم نسبت به مردم و کودکان از طریقآموووزش ،طراحووی برنامووههووا ،راهانوودازی خحووو
مشاورهی حلفنی.
 حوودابیری بوورای افووزایش دسترسووی بووه امووداد نظیوورافووزودن بوور حیووداد حلفوونهووای عمووومی محوودوهی
محالیاحی و همچنین نورپردازی و حجهیز آنهوا بوه
کد و دکم امداد فوری.
 سالمسازی محیط از طریق جمعآوری اوباش و افرادناسالم.
 حضور فیا و مسوتمر نیوروی انتظوامی و پلویک درمکانهای شلو و پرحوردد و همچنوین مکوانهوای
خلوت.
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