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  هاي استان خراسان جنوبي ستانبررسي شهر؛ امنيت و بازار كار
  

  *۳نيا سعيده سعيدي، ۲گلسا صالحي فيروزآبادي، ۱پور محمد علي فيض
  عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه يزد - ۱

m.afeizpour@yazduni.ac.ir  
  لوم اقتصادي، تهران مركزكارشناس ارشد ع – ۲
  دانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد، دانشگاه يزد - ۳

  چكيده
اند تا سطوح توسعه مناطق كشور را از ابعاد گوناگون مورد بررسي و  هاي اخير مطالعاتي كوشيده اگرچه در سال

صوص در ارتباط با توان يافت كه سطح توسعه امنيتي را علي الخ اي را مي كنكاش قرار دهد، اما كمتر مطالعه
رو، اين مقاله با هدف تعيين ارتباط سطح توسعه  از اين. سطح توسعه بازار كار مورد بررسي قرار داده باشد

 گانه سرقت هاي ده شاخص. امنيتي با وضعيت بازار كار با تأكيد بر شهرهاي خراسان جنوبي طراحي شده است
 دوچرخه، و موتورسيكلت سرقت، اتومبيل و لوازم داخلي آنسرقت ها،  دولتي، منارل، مغازه اماكنسرقت شامل (

هاي  در اين مطالعه به عنوان شاخص مواد مخدرو دستگير شدگان در ارتباط با ) ها ساير سرقت، سرقت احشام
هاي دولتي، خصوصي و تعاوني، افراد به كار  هاي افراد به كار گمارده شده برحسب بخش تعيين امنيت و شاخص

هاي شغلي اعالم شده،  برحسب وضع سواد، متقاضيان كار ثبت نام شده برحسب سن، فرصتگمارده شده 
هاي بازار كار تلقي  شدگان از طريق مراكز كاريابي به عنوان شاخص متقاضيان كار ثبت نام شده و به كار گمارده

 ۱۳۸۹در سال  نتايج اين مطالعه. ها از روش تحليل عاملي استفاده شده است گرديده و براي تلفيق آن
هاي مختلف استان خراسان جنوبي بوده و نشان  دهنده تفاوت در سطوح توسعه امنيتي و بازار كار در شهر نشان
  .دهد سطح امنيتي اين استان متأثر از وضعيت بازار كار آن است مي
 

 توسعه امنيتي، بازار كار، خراسان جنوبي :واژه هاي كليدي
  

  :مقدمه
شود و در حقيقت  كه شامل وضعيت سالمت و آرامش و رفاه فرد و ثبات جامعه ميامنيت مفهومي كلي است 

نداشتن ترس و  در راستاي همين امر،. )۱۲۸: ۱۳۹۰هزارجريبي، (محفوظ ماندن از آسيب توسط ديگران است 
فعاليتي براي بشر از چنان جايگاهي برخوردار است كه بدون هيچ ... بيم در زندگي و وجود امنيت جاني، مالي و 

خواهد نيازهاي انسان را در هرم بيان كند، نياز به امنيت را بعد  وقتي مي "مازلو"ممكن نخواهد بود، همچنانكه 
نيز احساس ناامني ممكن  "گرابوسكي"شمارد و از نظر  آورد و آن را دومين نياز برمي از نيازهاي فيزيولوژيك مي

: ۱۳۹۰طوسي و ساعي، (اقتصادي و اجتماعي داشته باشد است آثار دراز مدتي بر كيفيت زندگي و بهروزي 
توان در جهت برآورد امنيت و  شود، مي ي كه براي امنيت بيان شده و ميهاي متعدد ميان شاخصدر ). ۸۵-۸۴

سرقت يا همان هاي گوناگوني استفاده نمود اما، با توجه به آنكه  يافتگي مرتبط با آن از شاخص سطح توسعه
سرقت يكي از جرائمي است كه  نيز در ايران و ترين جرايم در همه جوامع بوده و هست جدزدي يكي از راي

                                            
 saeidinia.s@gmail.com، ۰۹۱۳۷۷۴۵۶۱۱دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم اقتصادي، دانشگاه يزد،  - *
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: ۱۳۹۰بيانلو و همكاران، (افتد و اهميت نسبي آن در ميان مجموعه جرائم رو به فزوني است  بسيار اتفاق مي
مبيل، لوازم خودرو، سرقت از منازل، اماكن دولتي، مغازه، اتو(در اين مطالعه از آمار مربوط به سرقت ) ۱۳۵

و در كنار آن تعداد دستگيرشدگان در ارتباط با مواد مخدر استفاده گرديده ) ها موتور سيكلت و ساير سرقت
است، چراكه با توجه به تحقيقات انجام شده بين افزايش معتادان و همچنان تراكم جمعيت با سرقت رابطه 

كند كه افرادي كه در مناطق  بيان مي) ۱۳۹۰(و و همكاران بيانلعالوه بر آن، . داري وجود دارد مثبت و معني
كنند، آمادگي  هاي غير رسمي از بين رفته و افراد احساس گمنامي مي كنند، جايي كه كنترل شلوغ زندگي مي

  ). ۱۵۱، ۱۳۹۰بيانلو و همكاران، (بيشتري براي سرقت دارند 
فرايند وصول به توسعه انجام شده است اما، هنوز  مند بسياري براي تبيين هاي نظام قرن گذشته تالش طي نيم

سرمايه انساني همواره محور توسعه در اين رابطه، ). ۲: ۱۳۸۴نادري، (اند  بسياري از كشورها خواهان توسعه
كشورها بوده است و نيروي كار نه تها به عنوان عامل رشد اقتصادي، بلكه عامل اساسي در توسعه و ايجاد ثروت 

از اين نظر بازار كار به عنوان يكي از بازارهاي چهارگانه اقتصادي، نقش مهمي در توسعه . گردد ملل محسوب مي
بنابراين و با توجه ). ۲۸: ۱۳۸۸چيلر،  ميرشجاعي و ارضروم(هده دارد ادي، اجتماعي و فرهنگي كشور به عاقتص

،با توجه به  ي بازار كاريافتگ شود تا سطح توسعه به مجموع مطالب گفته شده در مقاله حاضر تالش مي
، متقاضيان كار در گروه سني )ديپلم و باالتر فوق(هاي افراد به كار گمارده شده با سطح آموزش عالي  شاخص
به عنوان (، افراد به كار گمارده شده در بخش خصوصي )التحصيل و جوان جوياي كار افراد فارغ(سال  ۴۴-۲۵

هاي شغلي هر  ، تعداد فرصت)وري است افزايش كارايي و بهره بخشي كه در پي حداكثر نمودن سود ناشي از
نيافتگي امنيت مورد بررسي قرار  و سطح توسعه منطقه، تعداد متقاضيان كار و تعداد به كار گمارده شدگان،

مشخص  ، با استفاده از روش تحليل عاملي،هاي استان خراسان جنوبي بر اساس هر دو سطح گرفته و شهرستان
ر اساس آن اطلس توسعه بازار كار و عدم توسعه امنيت ترسيم گرديده و همچنين رابطه بين دو گرديده و ب
بخش تنظيم گرديده است، پس از  پنجدر مجموع مقاله حاضر در . بررسي خواهد شد با برآورد رگرسيون متغير

رار گرفته و بخش هاي تحقيق در بخش دوم و سوم ق مقدمه به عنوان بخش اول، مباني نظري و روش و فرضيه
  . باشد گيري موضوع بخش آخر مي بندي و نتيجه جمع. ها و نتايج اختصاص خواهد داشت چهارم به يافته

  

  :مباني نظري
، بازار پول، بازار سرمايه و بازار كار )خدمات(توان به بازار كاال  در ادبيات اقتصادي بازارهاي اين حوزه را مي

هاي خاصي نسبت به ساير بازارها  در ميان بازارهاي فوق، بازار كار از ويژگي اين در حالي است كه. تقسيم نمود
و به دليل تاثيرپذيري و تاثيرگذاري از ساير بازارهاي اقتصادي، به عنوان بازاري مهم در اقتصاد  برخوردار بوده
. سازد خاصي مواجه مي هاي هاي اين بازار را با پيچيدگي رو تحليل نو از اي )۲۲: ۱۳۸۷قويدل، (باشد  مطرح مي
ترين اين دالئل آن است كه تنها در اين بازار عرضه و تقاضاي نيروي كار مورد بحث قرار گرفته و  از عمده
تواند بر تصميم يك فرد تاثيرگذار باشد بر عرضه و تقاضاي اين بازار نيز موثر  واملي كه مي، تمامي عبنابراين
شود، در اين بازار  ترين عامل عرضه و تقاضا محسوب مي كه قيمت عمده رو، بر خالف ساير بازارها از اين. است
كننده عرضه و تقاضاي نيروي كار نخواهد بود و بر اساس ادبيات بازار كار، عوامل  تنها تعيين) دستمزد(قيمت 

اين در حالي  .تاثيرگذار باشدبر توسعه بازار كار تواند  جغرافيايي و فرهنگي ميگوناگوني مانند عوامل اقتصادي، 
يت در اين مناطق تاثير است كه سطح توسعه اين بازار نيز به نوبه خود بر سطح رفاه و در نتيجه ميزان امن

گذارد و در مقابل نابساماني در بازار كار موجب خواهد شد تا بسياري از روابط اقتصادي و اجتماعي به طور  مي
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و در نتيجه امنيت نيز به مخاطره ) ۷۴: ۱۳۸۵فرزانه،  رمضاني(روزافزوني ناپايدار، شكننده و نامطمئن گرديده 
ها،  توان بر اساس عدم و يا عدم مداخله دولت با نظريه كالسيك از سويي ديگر مباني بازار كار را مي. افتد

ها و به خصوص اقتصاددانان متقدم آن  از اين منظر، كالسيك. داد ها و يا نظريه ماركسيستي توضيح كينزين
. اسميت، ريكاردو و ميل معتقد بر عدم بيكاري غيرارادي و عدم دخالت دولت در اقتصاد بودند همچون
اند  ها نيز مداخله كامل دولت را مورد پذيرش و بحث قرار داده ها مداخله اقتضايي دولت و ماركسيست كينزين

  . )۴۲- ۴۳: ۱۳۸۹نوبخت، (
ر خاص توسعه بازار كار، سنجش شهرها و هاي گوناگون و به طو در كنار بحث توسعه بر حسب شاخص

توان به قضاوت  ها بر اين اساس امنيت نيز از موارد مهم و حائز اهميتي است كه بر اساس آن مي شهرستان
رو، امنيت و مباحث مربوط به آن داراي بعد  از اين. راجع به شرايط شهر و محل زندگي افراد جامعه پرداخت

و به همين شناسي پيدا كرده است  نظران جامعه ميت خود را در بين صاحباي بوده كه به تازگي اه ويژه
الملل به عاريت  ه خود را از علوم سياسي و ادبيات امنيتي در حوزه روابط بينجهت، بيشتر اصول موضوع

اي فيزيكي است  هاي جديد امنيت به همان اندازه كه مقوله الزم به ذكر است، بر اساس نگرش .گرفته است
مكاتب امنيتي به سه دسته عمده و ). ۱۲۹: ۱۳۹۰هزارجريبي، (گردد  قوله رواني نيز محسوب مييك م

اند كه به ترتيب بر امنيت وجودي،  پوزيتيويست تقسيم شده انگاران و مكاتب پست اساسي پوزيتيويست، سازه
ضمين آسودگي و امنيت رفاهي و امنيت معنابخش تاكيد دارند كه بر اين اساس امنيت شهر در مفهوم ت

از آنجا ). ۹۰- ۹۴: ۱۳۸۹نويدنيا، (هاي متعددي خواهد بود  آرامش شهر و تمام شهروندان، داراي دواير و اليه
ها براي تبيين جرم و  الزم به ذكر است كه اولين تالش ،كه بحث امنيت و وقوع جرم با يكديگر گره خورده

شناسان فرانسوي  چراكه يكي از نخستين انسان شناختي انجام شد، روي در حيطه زيست اشكال مختلف كج
ها را از افراد پيرو قانون  كاران شد كه آن هايي در جمجمه و مغز جنايت به نام بروكا مدعي كشف ويژگي

  ). ۱۳۹: ۱۳۹۰بيانلو و همكاران، (ساخت  متمايز مي
  

  :تحقيق هاي فرضيهو  روش
ه حاضر بر آن است تا با استفاده از روش تحليل عاملي از هاي قبل نيز بيان گرديد، مقال همانگونه كه در قسمت

هاي مرتبط با بازار كار را با يكديگر تلفيق نموده و  گانه امنيت و از سوي ديگر شاخص هاي چند شاخصسو  يك
در دو  هاي استان خراسان جنوبي با به دست آوردن ضرايب، درجه توسعه يافتگي و يا عدم آن را براي شهرستان

الزم به ذكر است اطالعات دو شهرستان فردوس و . محاسبه نمايد ،۱۳۸۹در سال ازار كار و امنيت، حوزه ب
، با ۱۳۸۹هاي مربوط به بازار كار، موجود در سالنامه آماري استان خراسان جنوبي در سال  بشرويه در داده
و نيز  يز با يكديگر ادغام گشترو اطالعات اين دو شهرستان در مورد امنيت ن از اين و بود شدهيكديگر تلفيق 

ها با استفاده از جمعيت تعديل گرديده و سپس مورد استفاده قرار  تمامي دادهابتدا تر،  براي برآورد هر چه دقيق
  . در ادامه تحليل عاملي ،به عنوان روش مورد استفاده، مورد بررسي قرار خواهد گرفت. گرفت
 منظور به هم، با مرتبط اما مختلف، آماري و رياضي هاي تكنيك از تعدادي براي كلي اصطالحي عاملي تحليل
 كه است تكنيكي عاملي، تحليل واقع در. است معين مجموعه يك متغيرهاي بين روابط ماهيت درباره تحقيق
. سازد مي پذير امكان پنهان ابعاد از كوچكتري تعداد صورت به را هم به وابسته متغيرهاي از زيادي تعداد كاهش
. است پذير مشاهده متغيرهاي از اي مجموعه پايه بر ناپذير مشاهده هاي عامل اين تشخيص عاملي تحليل هدف
 فرمول پايه بر شده مشاهده متغيرهاي اصلي هاي نمره خطي تركيب طريق از كه است جديدي متغير عامل،
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 در ها، عامل اين. است رهامتغي تعداد معرف P و عاملي نمره ضرايب بيانگر هاWآن در كه شود مي برآورد) ۱(
  . كنند مي كمك ها داده مجموعه در هماهنگي و ثبات تفسير به كه هستند نظري يا فرضي هاي سازه اصل،

Fj=∑WjiXi=Wj1X1+Wj2X2+…+WjpXp                                         )۱                             (  
 كه آنجا از. نمود استفاده همبستگي ماتريس از توان مي عاملي لتحلي براي مناسب متغيرهاي انتخاب براي
 روش اين از استفاده در بنابراين است، استوار غيرعلي نوع از اما متغيرها بين همبستگي بر عاملي تحليل روش
 رابطه وجود همبستگي هاي ماتريس گونه اين معموًال. گردد محاسبه نيز متغيرها بين همبستگي ماتريس بايد
 هاي آماره كه است يادآوري به الزم. دهند مي نشان را ديگر برخي با آن ارتباط عدم و متغيرها برخي ينب

 تحليل براي ها داده بودن مناسب تشخيص و تعيين به قادر نيز ها آن طريق از محقق كه دارند وجود نيز ديگري
 هايي همبستگي ماتريس اينكه  بر مبني عاملي تحليل براي ها داده بودن مناسب از اطمينان براي. است عاملي
 اين. نمود استفاده Ÿبارتلت كرويت آزمون از بايد نيست، صفر برابر جامعه در گيرند مي قرار تحليل پايه كه

 است ناهمبسته متغيرهاي با اي جامعه به متعلق شده مشاهده هاي همبستگي ماتريس كه را فرضيه اين آزمون
 عاملي دوران روش ترين مهم از Varimax روش و بوده عاملي دوران عاملي تحليل رد بعدي مرحله. آزمايد مي را
 محاسبه با پژوهش اين در است يادآوري به الزم. است گرفته قرار استفاده مورد نيز پژوهش اين در كه است
 .است شده محاسبه شهرستان هر كار بازار توسعه درجه ،خطي تركيب در ها آن نمودن منظور و امتيازها

الزم به ذكر است پژوهش حاضر بر آن بوده تا وجود و يا عدم وجود رابطه بين سطح امنيت و بازار كار را مورد 
بررسي نمايد، هاي استان خراسان جنوبي  كنكاش قرار داده و تاثير وضعيت بازار كار بر امنيت را در شهرستان

افزار  وه بر آن در مقاله حاضر با استفاده از نرمعال. هاي آتي بدان پرداخته خواهد شد موضوعي كه در قسمت
GIS  اطلس توسعه در دو شاخه بازار كار و به ترسيم وضعيت بازار كار و امنيت، به تفكيك، خواهد پرداخت و

  . امنيت ترسيم خواهد گشت
  

  :ها و نتايج يافته
هاي  ز بررسي امنيت از شاخصهاي استان خراسان جنوبي و ني به منظور بررسي وضعيت بازار كار در شهرستان

استفاده گرديده است در اين رابطه الزم به ذكر است در ابتدا و به منظور تعيين  ۱معرفي شده در جدول شماره 
، )ديپلم و باالتر فوق(هاي افراد به كار گمارده شده با سطح آموزش عالي  سطح توسعه يافتگي بازار كار از شاخص

، افراد به كار گمارده شده در )التحصيل و جوان جوياي كار افراد فارغ(سال  ۲۵- ۴۴متقاضيان كار در گروه سني 
، )وري است به عنوان بخشي كه در پي حداكثر نمودن سود ناشي از افزايش كارايي و بهره(بخش خصوصي 
است هاي شغلي هر منطقه، تعداد متقاضيان كار و تعداد به كار گمارده شدگان استفاده گرديده  تعداد فرصت

ها در ارتباط با  پس از تعيين شاخص). اند ها متمايز شده هاي مذكور با رنگ سبز از ساير شاخص شاص(
چراكه افزايش انواع سرقت (هاي امنيت در ارتباط با سطح توسعه نيافتگي امنيت  يافتگي بازار كار شاخص توسعه

در ) نيت در يك منطقه خواهد داشتو نيز دستگيرشدگان در ارتباط با مواد مخدر نشان از كاهش سطح ام
دو شاخص سرقت از ساير اماكن و  ،گانه امنيت هاي ده اند اما، از مجموع شاخص معرفي گرديده ۱جدول شماره 

  . حذف گرديد varimaxحاصل استفاده از روش  دورانسرقت احشام پس از بررسي ضرائب در ماتريس 
 ۲و  ۱و نقشه شماره  ۲بازار كار و امنيت در جدول شماره  نتايج حاصل از استفاده تحليل عاملي در دو سطح

، الزم به ذكر است پس از استفاده از روش تحليل عاملي و تلفيق متغيرهاي مورد بررسي نشان داده شده است

                                            
† Bartlett's test of sphericity 
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همانگونه . )۱معادله شماره(از ضرائب نمره عاملي به دست آمده در جهت يافتن سطوح توسعه استفاده گرديد 
شود، از نظر توسعه بازار كار شهرستان بيرجند به عنوان مركز استان خراسان جنوبي و جمعيتي  ميكه مشاهده 
پس از . رود شهرستان استان از نظر بازار كار به شمار ميترين  يافته هزار نفر به عنوان توسعه ۲۵۰بالغ بر 

نيز به تصوير كشيده  ۱شه شماره موضوع مذكور در نق. شهرستان بيرجند، فردوس و بشرويه و قائنات قرار دارد
  . شده است

  
  هاي مورد بررسي بر اساس بازار كار و امنيت شهرستان و شاخص: ۱جدول شماره 

  هاي مورد بررسي شهرستان
  بشرويه  فردوس  نهبندان  قائنات  سربيشه  سرايان  درميان  بيرجند

  هاي بازار كار شاخص
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  هاي شغلي تعداد فرصت
سواد در حد خواندن و 

  سال ۲۵-۳۴  نوشتن
  پايان دوره ابتدايي

  سال ۴۴-۳۵
  سيكل
  دبيرستان

  متقاضيان كار   خصوصي  سال ۵۴-۴۵
  ديپلم
ساله و  ۵۵  ديپلم فوق

  بيشتر
  به كار گمارده شدگان   تعاوني

  ليسانس و باالتر

  هاي امنيت شاخص

سرقت 
از 
  اماكن

  دولتي اماكن
سرقت 
وسايط 
  نقليه

  اتومبيل

  ساير

سرقت 
دستگير شدگان در ارتباط   احشام

  با مواد مخدر
  منازل

موتورسيكلت و 
  دوچرخه

لوازم خودرو يا وسائل   ها مغازه
  داخل آن

ساير 
  ساير اماكن  ها سرقت

  
  ۱۳۸۹: هاي استان خراسات جنوبي يافتگي امنيت به تفكيك شهرستان ر و عدم توسعهتوسعه يافتگي بازار كا: ۲جدول شماره 

  يافتگي امنيت عدم توسعه  يافتگي بازار كار توسعه  نام شهرستان

 0/0176 0/1350 بيرجند
 0/0089 0/0022 درميان
 0/0066 0/0014 سرايان
 0/0104 0/0023 سربيشه

 0/0088 0/0598 فردوس و بشرويه
 0/0074 0/0121 قائنات
 0/0154 0/0033 نهبندان

  محاسبات مشاور: منبع

  
نيت با استفاده از متوان به بررسي عدم توسعه يافتگي ا عالوه بر بررسي وضعيت توسعه يافتگي بازار كار، مي

. ..همانگونه كه گفته شد به دليل استفاده از آمارهايي نظير سرقت از منازل و . هاي معرفي شده پرداخت شاص
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توان افزايش ضريب را نشان از افزايش سطح توسعه امنيت ناميد، بلكه افزايش در ضريب به دست آمده  نمي
هاي سرايان، قائنات، فردوس  بر اين اساس شهرستان. يافتگي امنيت و حاد بودن اين بخش داردننشان از توسعه 

به تصوير  ۲اين موضوع نيز در نقشه شماره  .اند و بشرويه با كمترين ضريب داراي سطح توسعه امنيتي باال بوده
  . كشيده شده است

  

  
  هاي استان خراسان جنوبي به تفكيك شهرستان۱۳۸۹سطح توسعه بازار كار در سال : ۱نقشه شماره 

  

  
  هاي استان خراسان جنوبي شهرستانبه تفكيك ۱۳۸۹سطح توسعه امنيتي در سال : ۲نقشه شماره 
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يافتگي بازار كار و همچنين سطح عدم  عالوه بر موضوعات بيان شده الزم است تا ارتباط ميان دو سطح توسعه

پرسش پاسخ داده شود كه آيا سطح تر الزم است به اين  به عبارت دقيق. بررسي گردديافتگي امنيت  توسعه
منظور يافتن پاسخ  گردد يا خير؟ به يافتگي بازار كار تلقي مي توسعهنيافتگي امنيت تابعي از سطح  توسعه

رسي وجود و يا عدم وجود رابطه خطي بين دو متغير آزمون ردر ابتدا ب. رگرسيون بين دو متغير تخمين زده شد
از  كمتر sigبا ( ل رگرسيوندار بودن كل مد معنيو ير دو متغبين رابطه خطي گرديد كه نتايج حاكي از وجود 

در خروجي به . درصد بود ۸۷عالوه بر آن ضريب تعيين تعديل شده در اين مدل نيز برابر  ،داشت )درصد ۵
ارائه گرديد كه  ۰۱۴/۰ضريب متغير مستقل در معادله رگرسيون برابر  ،دست آمده ناشي از تخمين رگرسيون

نيافتگي امنيت در بين  توسعهيافتگي بازار كار و  بيانگر وجود رابطه مثبت و مستقيم بين سطح توسعه
  . باشد مي ۱۳۸۹هاي استان خراسان جنوبي در سال  شهرستان

  
  :گيري و پيشنهادات نتيجه

هاي قرن بيستم افزايش جمعيت شهرها، تمركز منابع، سرمايه، امكانات و خدمات شهري در  يكي از ويژگي
ها به مراكز ناهمگن جمعيتي و  ن آنبا گسترش فيزيكي و اجتماعي شهرها و تبديل شد. شهرهاي بزرگ است

هاي شهري به ويژه در نواحي مركزي و همچنين افزايش ناهمگني  اجتماعي و فرهنگي، افزايش ميزان ناهنجاري
ها  رويه و لجام گسيخته ناهنجاري هاي شهري و رشد بي جمعيتي و اجتماعي و فقر اقتصادي، زمينه بروز آسيب

توان از آن نام برد سرقت  هاي شهري كه مي يكي از آسيب). ۲: ۱۳۹۰ياري، ز(را در شهرها فراهم آورده است 
اد مالباخته بلكه به اقتصاد و روان جامعه نيز لطمات راست چراكه پديده سرقت نه تنها نظام مالي اف

داد كه افزايش تع ، عالوه بر آن و با توجه به آن)۱۳۷: ۱۳۹۰بيانلو و همكاران، (كند  ناپذيري وارد مي جبران
امنيت را در سرقت و دستگيرشدگان در  توان عدم معتادان نيز موجب ناامني بيشتر خواهد شد بنابراين مي

تواند تصويري از بروز  يافتگي امنيت مي دانست، بنابراين محاسبه ضريب عدم توسعهارتباط با مواد مخدر 
آيد  يكي از بازارهاي مهم در اقتصاد به شمار ميعالوه بر آن و با توجه به آنكه بازار كار . متغيرها را بيان نمايد

: ۱۳۸۸چيلر،  ميرشجاعي و ارضروم(اي برخوردار است  ها از اهميت ويژه كه به دليل ارتباط مستقيم با انسان
بنابراين و با توجه به . يافتگي بازار كار از متغيرهاي انساني استفاده نمود توان در تعيين سطح توسعه ، مي)۲۹

فاده از روش تحليل يافتگي امنيت با است يافتگي بازار كار و عدم توسعه ه شده، تعيين ضرايب توسعهمطالب گفت
شهرستان بيرجند، مركز استان خراسان جنوبي، داراي باالترين ضريب  دهنده آن است كه عاملي نشان
، اين موضوع ي امنيت استيافتگ ضريب عدم توسعه باالترينيافتگي بازار كار بوده و از سوي ديگر داراي  توسعه

يافتگي بازار كار و  در مورد شهرستان سرايان بالعكس نمودار شده، بدين صورت كه كمترين ميزان توسعه
در اين  )يافتگي امنيت و يا به عبارتي بيشترين ميزان توسعه( يافتگي امنيت عدم توسعهميزان  كمترين

كه سرايان  جمعيت آن است چرا ،اين دو شهرستان نكته حائز اهميت در مورد. شهرستان تجلي يافته است
اين موضوع توسط ضريب رگرسيون برآورد شده نيز . باشد داراي كمترين و بيرجند داراي بيشترين جمعيت مي

يافتگي بازار  دهنده آن است كه افزايش سطح توسعه نتايج ناشي از تخمين رگرسيون نشان. قابل توضيح است
اين موضوع اگرچه در نگاه . يافتگي امنيت خواهد شد عدم توسعهسطح ) ۰۱۴/۰ان به ميز(كار موجب افزايش 

اول ممكن است چندان معقول به نظر نيامده و با مباني تئوريك نيز همخواني نداشته باشد اما، با نگاهي 
يافتگي بازار  وسعهكه ت چه آن. توان آن را كامالً پذيرفتني تلقي نمود تر و با ورود دو متفير زمان و مكان مي عميق

به صورت  از سوي ديگر، نيافتگي اين بازار در مناطق ديگر سو و توسعه كار مناطق در زماني مشخص از يك
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يافته از نظر بازار كار فراهم  نيافته به مناطق توسعه تواند زمينه را براي بروز مهاجرت از مناطق توسعه همزمان مي
مطالعات . يافته بازار كار باشد ساز وقوع ناامني در مناطق توسعه زمينه تواند اين نيز در دوره بعدي مي. نمايد

 ،ترين دالئل ناامني در مناطق مهاجرپذير است متعدد موجود نيز نشاندهنده آن است كه مهاجرت از عمده
بنابراين و در مجموع تغييرات صورت گرفته در . موضوعي كه در مورد خراسان جنوبي نيز مشاهده شده است

توان توسعه اين بازار قلمداد نمود چراكه در ادبيات توسعه، امنيت نيز محصول آن  زار كار به سبك فوق را نميبا
هاي استان خراسان جنوبي  با چنين نگاهي تحوالت صورت گرفته در بازار كار شهرستان. است نه عدم آن

  . ه امنيتي را به ارمغان آوردبه همراه خود توسع رشدي نامتوازن در اين بازار است كه نتوانسته است
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  :منابع و مآخذ
بررسي تطبيقي ). ۱۳۹۰. (بيانلو، يوسف؛ قدرتي، حسين؛ حسني، محمدحسين و بيات، مريم .۱

، فصلنامه ۱۳۸۷و  ۱۳۸۶هاي  هاي ايستگاهي و غيرايستگاهي شهرهاي استان زنجان در سال سرقت
 . ۱۳۵- ۱۵۹ره اول، صص ، شما۱۳دانش انتظامي، سال 

احساس ناامني اجتماعي شهروندان ). ۱۳۹۰. (طوسي، سيدمجتبي و ساعي، محمدحسين رضوي .۲
ارتباطات، سال  -بار يك سال اخير، مطالعات فرهنگ تهراني با تاكيد بر انتشار اخبار حوادث خشونت

 . ۸۳- ۱۲۷، ۱۶دوازدهم، شماره 
ي بازار كار و امنيت شغلي، مجله كار و جامعه، شماره پذير انعطاف). ۱۳۸۵. (فرزانه، طاهره رمضاني .۳

 . ۷۴-۷۹، صص ۷۲-۷۱
هاي شهر يزد، پژوهش جغرافياي انساني،  بررسي آسايش و امنيت در محله). ۱۳۹۰. (اله زياري، كرامت .۴

 . ۱- ۱۱، صص ۷۶شماره 
ل هشتم، هاي اقتصادي، سا خوداشتغالي در مقابل بيكاري، فصلنامه پژوهش). ۱۳۸۷. (قويدل، صالح .۵

 . ۲۱-۴۱شماره اول، صص 
، ۱۳۸۷هاي بازار كار در سال  تحليلي بر شاخص). ۱۳۸۸. (چيلر، نسرين ميرشجاعي، فخري و ارضروم .۶

 . ۲۸-۴۵، صص ۱۲۵هاي اقتصاد، سال هفتم، شماره  مجله تازه
نايي در اقتصاد دانايي به عنوان الگوي جديد توسعه و ارزيابي اقتصاد دا). ۱۳۸۴. (نادري، ابوالقاسم .۷

 . ۱-۲۸، صص ۳۵ايران، فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، شماره 
، ۵۷نقش قانون كار و روابط كار در ايران، راهبرد، سال نوزدهم، شماره ). ۱۳۸۹. (نوبخت، محمدباقر .۸

 . ۳۷- ۶۲صص 
، اولويت امنيتي شهروندان در مناطق مختلف شهر تهران، فصلنامه جغرافياي )۱۳۸۹. (نويدنيا، منيژه .۹

 . ۸۷-۹۹، ۱۹نساني، سال دوم، شماره ا
احساس امنيت اجتماعي از منظر توسعه گردشگري، مجله جغرافيا و ). ۱۳۹۰. (هزارجريبي، جعفر .۱۰

 . ۱۲۱-۱۴۳، صص ۲، شماره ۴۲، شماره پياپي ۲۲ريزي محيطي، سال  برنامه
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

