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چكيده
امروزه توسعة متوازن و پايدار نقا اساسي در امنيت جوامع بشري داراست ،بهطوري که بيشتر جوامع با ضريب
امنيتي باال کشورهايي شناخته ميشوند که ميزان توسعه بااليي را دارا ميباشند .در همين راستا اين پژوها که به
لحاظ ماهيت همبستگي و بهلحاظ هدف کاربردي با روش همبستگي در پي تحليل ارتباط بين توسعه و امنيت در
استان خراسان رضوي ميباشد .ابتدا با استفاده از  41شاخص شهرستانهاي مختلف استان از لحاظ جمعيتي،
اقتصادي ،فرهنگي ،حمل و نقل و بهداشتي و زيربنايي با استفاده از تکنيک ويکور سطحبندي شده و از تلفيق آنها
توسعه کل بهدست آمده است .بعد از آن شهرستانهاي استان بهلحاظ امنيتي با استفاده از  10شاخص رتبهبندي
گرديد .که شهرستان مشهد در سطح اول توسعه و شهرستان مرزي خواف در پايينترين سطح قرار گرفت .سپس
بين توسعه و امنيت با استفاده از نرمافزار SPSSهمبستگي گرفته شد .با توجه به نتايج پژوها ميزان همبستگي
بين توسعه و امنيت  ./505بوده و ميزان ( ./010 Sigکمتر از  )./05ميباشد .بنابراين بين توسعه و امنيت در سطح
شهرستانهاي خراسان رضوي ارتباط معنيداري وجود دارد.
واژههايکليدي :توسعه ،امنيت ،تکنيک ويکور ،استان خراسان رضوي.

 نويسنده مسئول مکاتبات
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 -1بيان مسأله
امروزه هدف هر برنامهريزي توسعه و سازماندهي فضا از يک طرف رسيدن به يک تعادل فضايي
و از يک طرف ديگر حفظ وحدت سياسي و برقراري امنيت ميباشد .لذا وجود بيعدالتي
جغرافيايي و توسعه ناموزون باعث عدم امنيت شده و ممکن است همبستگي ملي با مشکل
مواجه شود( .)Ahmadipor and et al, 2007: 22تمدنهاي بشري با خاستگاههاي متفاوت
باعث شدهاند که در هر مکان از دنيا نوع خاصي از توسعه با توجه به تفاوتهاي اقوام و ملل
مورد توجه قرار گيرد .در طول تاريخ پر فراز و نشيب انسان ،تغيير و تحوالت فضا و توسعه از
اوايل پيدايا جوامع بشري کند بوده است .اما بعد از رنسانس اين تغيير و تحوالت شتاب
ميگيرد و در يک قرن اخير به اوج خود ميرسد وتوجه به فضاي هر ناحيه بهعنوان بستر توسعه
و برنامهريزي پس از تحوالت فکري و گسترش هر چه بيشتر علوم مختلف در چند دهه اخير
اهميت آن بسيار نمود پيدا کرده است .از آنجاييکه هر نظرية توسعه بايد بهنوعي بخاهاي
مختلف اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي در بر گيرد در مطالعات خود بايد مناطق مختلف را به
صورت سيستمي مورد مطالعه قرار داد ولي در کشورهاي در حال توسعه بهدليل نبود
هماهنگيهاي الزم برنامهريزيهاي بلندمدت بهطور کلي يا نسبي منجر به شکست ميشوند .در
کشور ما پس از سالها نظريهپردازي و انجام برنامهريزيهاي متعدد براي توسعة متوازن
بخاهاي مختلف جغرافيايي کشور دچار مشکالت پيچيدهاي شدهاند .از جمله اين مشکالت
نيل بهسوي تمرکزگرايي است که پويايي قطبهاي توسعه کشور را کُند و بطئي ميکند که اين
عدم پويايي هزينههاي توسعهاي کشور را باال ميبرد .از آنجاييکه يکي از شاخصهاي بزرگ
توسعه ،امنيت داخلي و دفاع از مرزها ميباشد .براي رسيدن به اين مهم بايد کليه بخاهاي يک
سازمان آمادگي و هماهنگيهاي الزم را با ساير اعضاي درون سازماني و سازمانهاي ديگر داشته
باشد .زيرا که تهديدات مرزي صرفاً جنبه نظامي ندارند و ميتوان براي آن طيف گستردهاي از
تهديدات سياسي ،ز يست محيطي ،فناوري ،اقتصادي و ...را قائل شد .مطالعه در مورد استان
خراسان رضوي بهعنوان يک سيستم ضعف سيستم برنامهريزي استان را در مواقع بحران و بروز
حمله يا اقدامات تروريستي معلوم خواهد کرد .با توجه به اينکه استان خراسان رضوي يکي از
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مسيرهاي حمل مواد مخدر به کشورهاي اروپايي شناخته شده و نزديکي اين استان به مثلث
طاليي از يک طرف و موقعيت استراتژيک اين استان از طرف ديگر و گستردگي مرزها بعيد
نيست که هر لحظه امنيت اين استان از طرف کشورهاي پيشرفته از يک طرف و کشور افغانستان
از طرف ديگر با مشکل مواجه شود .در چنين مقولهاي امنيت پيچيده و چند بعدي ارزيابي
ميگردد  .با توجه به موارد ضعف که در باال به آن اشاره شد ،پيچيدگي کلي مقوله توسعه ،امنيت
و دفاع محرز مي باشد .بنابراين در اين پژوها در پي پاسخگويي به سوال زير خواهيم بود :آيا
بين سطح توسعه و امنيت در استان خراسان رضوي ارتباطي وجود دارد؟
 -2روش پژوهش
استان خراسان رضوي يکي از قطبهاي جمعيتي و توسعة صنعتي و استراتژيک کشور
است که بهدليل هممرز بودن و نزديکي با کشورهاي تنازاي آسياي مرکزي توجه ويژه
به بحث توسعه و بهتبع آن امنيت آن ضروري است زيرا در صورت بروز مشکل امنيت
اين منطقه و کشور بهخطر خواهد افتاد .بههمين خاطر پژوها حاضر با هدف تحليل
ارتباط بين توسعة استان خراسان رضوي و امنيت منطقه با استفاده از مدل سطحبندي
ويکور و همبستگي پيرسون انجام ميشود .اين پژوها کاربردي ،با روش تحليلي-
همبستگي است که توسعه بهعنوان متغير پيابين و امنيت متغير تابع (مالک) در نظرگرفته
شده است .روش گردآوري اطالعات در اين تحقيق کتابخانهاي -اسنادي است و تالش
شده است از منابع مختلف موجود در ارتباط با موضوع تحقيق مانند حسابهاي منطقهاي
استان ،سالنامههاي آماري سالهاي مختلف سرشماري عمومي نفوس و مسکن استان،
بخصوص مهمترين و بزرگترين آرشيو استان يعني کتابخانه سازمان مديريت و برنامهريزي
استان و سازمان مديريت و برنامهريزي کل کشور و آمار و اطالعات موجود در آن بهره
برداري شده شاخصهاي مورد بررسي براي تحليل توسعه و سطحبندي شهرستانهاي
استان از لحاظ امنيتي بهشرح جدول شماره  1ميباشند:
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جدول شماره  :1شاخصهاي استفاده شده در تحليل سطح توسعة استان خراسان رضوي
شاخصهاي مورد استفاده

بخش

سرانه پزشک متخصص ،سرانه دندانپزشک ،سرانه تخت بيمارستاني ،تعداد بيمارستان به ازاي ده
بخا بهداشي-
درماني
بخا اقتصادي

هزار نفر ،تعداد خانه بهداشت به ازاي هزار نفر ،تعداد داروخانه به ازاي ده هزار نفر ،درصد شاغالن
بخا بهداشت ،تعدا مراکز پرتونگاري به ازاي  50هزار نفر ،تعداد آزمايشگاه به ازاي ده هزار
نفر،تعداد پزشک داروساز به ازاي 100هزار نفر و سرانه پزشک عمومي
نرخ اشتغال ،تعداد کارگاههاي صنعتي باالي ده نفر کارکن ،تعداد جمعيت فعال ،تعداد شاغالن
بخا صنعت ،ميزان اشتغال زنان و تعداد بانکهاي موجود در شهرستان
تعداد کتابخانه به ازاي صد هزار نفر ،تعداد اعضاي کتابخانه به ازاي ده هزار نفر جمعيت ،تعداد
کتابهاي موجود در کتابخانههاي شهرستان به ازاي ده هزار نفر ،تعداد سينما به ازاي صد هزار نفر،

بخا فرهنگي

تعداد نمايشگاههاي برپا شده در شهرستان ،تعداد مکانهاي مذهبي اعم از تکيه و مسجد و امامزاده
به ازاي صد هزار نفر ،تعدا چاپخانهها به ازاي صد هزار نفر ،تعداد آموزشگاههاي فرهنگي و هنري
و تعداد بازديد کنندگان از نمايشگاههاي برپاشده
سرانه فضاي سبز موجود در شهرهاي هر شهرستان ،تعداد آتانشاني موجود در هر شهرستان،

بخا زيربنايي

طول راههاي هر شهرستان ،تعداد شرکت تعاوني هر شهرستان ،تعداد پروانه ساختماني صادر شده
براي ساخت و ساز ،تعداد کتابخانه و تعداد خطوط تلفن

بخا حمل و
نقل
بخا جمعيتي

تعداد سفر درون استاني ،تعداد سفرهاي برون استاني ،تعداد شرکت حمل و نقل ،سرمايه شرکتهاي
حمل و نقل ،تعداد پايانههاي حمل بار ،وزن بار حمل شده توسط وسايل نقليه
نرخ رشد جمعيت ،درصد جمعيت فعال ،درصد جمعيت مهاجر وارد شده به کل جمعيت شهرستان
و معکوس بار تکفل

جدول شماره  :2شاخصهاي مورد استفاد در سطحبندي شهرستانهاي استان خراسان رضوي از لحاظ
امنيت
بخش

شاخصهاي مورداستفاده
ميزان قاچاق مواد مخدر به ازاي هر هزار نفر ،تعداد دستگير شدگان در ارتباط با قاچاق مواد

بخا امنيت

مخدر به ازاي ده هزار نفر ،تعداد قاچاقچان زن ،ميزان قتل عمد به ازاي هر صد هزار نفر ،ميزان
دزدي از اماکن دولتي به ازاي صد هزار نفر ،ميزان سرقت از منازل به ازاي صد هزار نفر ،ميزان
سرقت وسايل نقليه به هزاي صد هزار نفر ،ميزان تعداد پروندههاي قضايي تشکيل شده بر
حسب موضوع ،تعداد زندانيان جرايم عمد و ميزان دام به سرقت رفته
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تكنيک ويكور
تکنيک ويکور براي بهينهسازي مسائل چند معياره در سيستمهاي پيچيده معرفي شده
است( .)Ekhtiari, 2013: 16ويکور يک روش تصميم گيري چند معياره براي حل يک تصميم
گيري گسسته با معيارهاي نامتناسب واحدهاي اندازهگيري مختلف و متعارض توسط اپريکويک
و تزنگ ايجاد شده است ( .)Amiri, 2007: 171اين روش يک مجموعه رتبهبندي شده از
گزينههاي موجود را با توجه به شاخصهاي متضاد تعيين ميکند .بهطوري که رتبهبندي گزينهها
بر اساس اين هدف صورت ميگيرد .اين جواب سازشي يک شاخص رتبهبندي چند معياره بر
اساس نزديک به جواب ايدهآل را مطرح ميسازد .هدف اصلي تکنيک ويکور نزديکي بيشتر به
جواب ايدهآل هر شاخص است ( .)Aprikvyk, 1998تکنيک ويکور روي دستهبندي و انتخاب
از يک مجموعه گزينهها تمرکز داشته و جوابهاي سازشي را براي يک مسئله با معيارهاي متضاد
تعيين ميکند ،بهطوري که قادر است تصميمگيرندگان را براي دستيابي به يک تصميم نهايي ياري
دهد .در اينجا جواب سازشي نزديکترين جواب به جواب ايدهآل است که کلمه سازش به يک
توافق متقابل اطالق ميگردد ( .)Aprikvyk and Tezng, 2004: 499در اين قسمت براي فهم
بهتر موضوع مراحل روش ويکور به اختصار بهصورت شکل شماره  1آورده شده است.

تشکيل ماتريس تصميم
گيري

رتبهبندي ش رسکانها
براسا مقدار R ، Q
S،

تعيين وزن معيارها

نرمال کردن ماتريس
تصميمگيري

محاسبۀ مقدار سودمندي
)(Sو مقدار تاسف)(R
براي هر گزينه

محاسبۀ ضريب ن ايي
ويکور

شکل شماره  :1مراحل انجام تکنيک ويکور


 130فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال سيزدهم ،شماره اول ،بهار _________________________ 1396

در تکنيک ويکور شهرستانها براساس مقادير  Q, R, Sاز کوچک به بزرگ مرتب ميشوند.
بهترين شهرستان آن است که کوچکترين  Qرا داشته باشد به شرط آنکه دو شرط زير برقرار
باشد:
شرط يک :اگر گزينه  A1و  A2در ميان  mگزينه رتبه اول و دوم را داشته باشند ،بايد رابطه
زير برقرار باشد:

1
𝑚−1
شرط دو :گزينه  A1بايد حداقل در يکي از گروههاي  Rو  Sبهعنوان رتبه برتر شناخته شود.

≥ ) 𝑄(𝐴2 ) − 𝑄(𝐴1

اگر شرط نخست برقرار نباشد هر دو گزينه بهترين گزينه خواهند بود.
اگر شرط دوم برقرار نباشد گزينه A1و  A2هر دو بهعنوان گزينه برتر انتخاب ميشوند.
 -3مباني نظري
 -3-1امنيت
واژه امنيت بهعنوان يک مفهوم عام تمامي شئونات و ابعاد زندگي انسان را در بر ميگيرد و با
بقاي نفس و صيانت از حيات و موجوديت انسان پيوند ميخورد ( .)Etaat, 2011: 73در واقع
امنيت تضمين کننده حيات و بقاي انسان و موجود زنده ميباشد (.)Hafeznia, 2005: 327
از طرفي امنيت موضوعي استنباطي است که واقعيت يافتنا در محيط ،مستلزم اقدامات و برنامه
ريزي ويژهاي است .درحاليکه مفهوم امنيت ثابت است  ،محتواي جغرافيايي امنيت با توجه به
شرايط زمان و مکان تغيير ميکند و بهطور کلي ميتوان گفت «امنيت ملي» عبارت است از:
شرايطي که در آن منافع ملي و ارزشهاي داخلي يک ملت از گزند خطرها و تهديدهاي داخلي
و خارجي دور نگه داشته شود .برخي نويسندگان امنيت ملي را بهمعناي نبود تهديد نظامي
گرفتهاند ( .)Mehrabi, 2013: 34به گفته ديگر ،توان جامعه در حفظ و پيگيري منافع ملي و
بهرهگيري از ارزشهاي داخلي به دور از تهديدات داخلي و خارجي را امنيت ملي مي
گويند( .)Mojtahedzadeh, 2002: 78امنيت ملي که ارتباط تنگاتنگي با اقتدار ملي دارد،
در گذشته از نظر تهديدات نظامي معني دار بودکه سرچشمه آن نيز خارج از مرزها ديده ميشد
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و براي مقابله با آن ساز و کار نظامي پيشنهاد ميگرديد()Hafeznia, 2005: 327؛ ولي امروزه
امنيت ملي عالوه بر بعد نظامي داراي ابعاد ديگري از جمله اقتصادي و زيست محيطي ميباشد
و سرچشمه و منبع تهديد نيز خارج از مرزها و داخل مرزها نيز ديده ميشود و راهکار مقابله با
آن بهصورت ترکيبي پيشنهاد ميگردد.
 -3-2توسعه و توسعه پايدار
توسعه يکي از صور خاص تغيير و دگرگوني است .تغييري مستمر ،دراز مدت و هدفدار براي
حصول به هدفي خاص که در تمامي تجارب انساني به وقوع ميپيوندد ( Ghavam, 1995:
 .)22در گذشته تنها رشد اقتصادي يک جامعه مورد توجه قرار ميگرفت و منظور از آن افزايا
توليد ناخالص ملي آن جامعه بود اما توسعه مفهومي فراتر از رشد اقتصادي دارد و به بيان ديگر
محيط بر رشد است .توسعه فرايندي است که در آن يکسري تحوالت و تغييرات بنيادي در
ساختارهاي اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي جامعه به وقوع ميپيوندد.
سياست توسعه پايدار که از سال  1972مطرح شد سياستي است که نهتنها بهرهوري و درآمد،
بلکه دگرگون ساختن مناسبات طبقه و گروه همسود ،از جمله فرد و اجتماع در نقاهاي چندگانه
موضوع ،فاعل و بهره وران از توسعه را زير پوشا بگيرد ،تعداد هرچه بيشتري از مردم را قادر
سازد که در توليدي مشارکت جويند و سهيم شوند که افزايا رفاه ،هم بهصورت ناخالص و
هم بهصورت خالص منجر شود .بنابراين يک سياست توسعهاي پايدار ،بايد براين پايه استوار
باشد که فقر ،محصول نهايي انحصاري کردن ابزار توليد و در نتيجه ،حاشيهاي کردن فرايندهاي
توليد و توزيع براي بخا اعظمي از مردم است ( .)Al Magvbvnj, 1989: 56بايد دانست که
توسعه پايدار و حرکت بسوي آن به تقويت مباني قدرت ملي و در نتيجه امنيت ملي مي
انجامد( .)Ahmadipor, 2007: 22بنابراين توسعه پايدار توسعهاي چند وجهي و داراي
شاخصهاي متعدد ميباشد .در اين پژوها شاخصهايي مد نظر است که منجر به توازن و تعادل
منطقهاي در سطح استان گرديده و عدالت اجتماعي را که به بررسي و تشريح توزيع مسئوليتها
و منافع جامعه مربوط ميشود ،برقرار ميسازد.
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 -3فضا و توسعه فضايي
فضا حجم زماني و مکاني مجموعهاي از تمام فعاليتهايي است که انسان در راه تسلط بر طبيعت
انجام ميدهد و بهعبارت ديگر منظور ،فضايي اقتصادي و اجتماعي است که منعکس کننده تمام
هستي جوامع انساني است و تجلي تالش انسانها در جوابگويي به نيازهايشان در جامعه ،رشد
و توسعه فضايي را پديد ميآورد .گاه اقدامات هدفمند و تالشهاي آگاهانه انسان و گاه
فعاليتهاي خود بهخودي و اتفاقي او به توسعه فضايي منجر ميشود .الگوي سکونتي و بناهاي
احداث شده ،مراکز فعاليت ،نظامهاي ارتباطي و بسياري پديدههاي ديگر تغيير و تکامل دوران
مختلف يک کشور را نشان ميدهند و تحوالت رشد و توسعه را در فضا منعکس مي
نمايند(.)Maasomi Eshkavari, 2006: 20

شکل شماره  :2ارتباط بين توسعه ،امنيت و تعادل فضايي

 -4يافتههاي پژوهش
از گذشتههاي دور تا به امروز رسم بر اين بوده است که ،نواحي ،شهرها و مناطق گوناگون
کشورها را گاه ،بر اساس تقسيمات اداري يا تقسيمات طبيعي و مناطق جغرافيايي يا بر اثر سطح
توسعه اقتصادي و برخورداري از شاخصها و ...گروهبندي کنند .اما اين معيارها هميشه يکسان
نبوده بلکه گروهبنديهاي متفاوتي بر اساس بهکار گرفتن معيارهاي مختلف وجود داشته
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است( .)Roozbehan, 2000: 11يکي از معيارهاي متداول که امروزه ،بيشتر براي تحليل سطوح
توسعه بهکار ميرود و مورد بحث و تأکيد نيز ميباشد ،طبقهبندي شهرستانها بر اساس
برخورداري از شاخصهاي اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي ،بهداشتي ،زيربنايي و ...است .در اين
فصل شهرستانهاي استان خراسان رضوي بهلحاظ شاخصهاي نامبرده با استفاده از مدل ويکور
و روش وزندهي آنتروپي رتبهبندي گرديده است .در اين پژوها با توجه به اينکه عامل سياست
ديگر عوامل نامبرده را تحت تأثير قرار ميدهد و در واقع عوامل اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي
و ...در يک کشور يا منطقه نشاندهنده سياست دولتها نسبت به فضاي جغرافيايي ميباشد
نسبت به عامل سياست تحليل خاصي صورت نگرفته و در واقع در قالب عوامل نامبرده بيان
شده است .مزيت مدل ويکور در اين است که الزاما در اين مدل جهت ارزيابي گزينهها بر اساس
معيارها ،نيازي به استفاده از نظرات کارشناسان نيست بلکه ميتوان از دادههاي خام استفاده کرد.
در اين مدل مقايسات زوجي بين معيارها و گزينهها صورت نميگيرد بلکه هر گزينه بهصورت
مستقل بر اساس هر معيار ارزيابي ميشود .اين ارزيابي ميتواند بر اساس دادههاي خام باشد يا
بر اساس نظر کارشناس .بنابراين هدف اصلي اين مدل تعيين وزن و ارزش هر گزينه و رتبهبندي
آنها است.
 -4-1رتبهبندي شهرستانهاي استان خراسان رضوي از لحاظ شاخصهاي جمعيتي
جمعيت در هر کشور مبناي اساسي هر برنامهريزي است .لذا توجه به شاخصها و معيارهاي
جمعيتي و بهکار بستن آنها در بعد اجرايي برنامهريزيها ميتواند نقا مهمي در برنامهريزي
پايدار داشته باشد ( .)Daviran, 2008: 27بهعبارت ديگر ،شناخت تحوالت جمعيتي اولين گام
در راستاي موفقيت برنامههاي توسعه است ( .)Saghafi, 1994: 144و بهعنوان عاملي مهم در
رشد اقتصادي کشورها ياد ميشود ( .)Lotfi, 2013: 144بههمين خاطر در اين قسمت به سطح
بندي شهرستانهاي استان خراسان رضوي از لحاظ شاخصهاي جمعيتي در پنج سطح خيلي
باال ،باال ،متوسط ،پايين و خيلي پايين مبادرت گرديد .طبق بررسيهاي انجام شده شهرستان
مشهد بهتنهايي در سطح خيلي باال از نظر شاخصهاي جمعيتي قرار گرفته است که دليل اصلي
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آن شاخص نسبت جمعيت شهرستان به کل استان است بهطوري که  51.2درصد جمعيت استان
را در خود جاي داده است .از مجموع  27شهرستان مورد بررسي در اين قسمت  88.88درصد
شهرستان ها( 23شهرستان) در حالت توسعه باال قرار گرفتهاند .در واقع شهرستان مشهد در سطح
اول توسعه از نظر جمعيتي و شهرستان مهوالت در پايينترين سطح قرار گرفته است.
 -4-2سطحبندي شهرستانهاي استان خراسان رضوي از نظر شاخصهاي بهداشتي –
درماني
در اين زمينه11 ،شاخص بهداشتي -درماني ،جهت بررسي سطوح توسعة شهرستانهاي استان
مورد مطالعه قرار گرفت .بر اساس بررسي هاي انجام شده مشخص گرديد که شهرستانهاي
گناباد ،مشهد و سبزوار با  57.54درصد جمعيت در سطوح توسعه خيلي باال ميباشند .در گروه
دوم توسعه ،يعني توسعة باال شهرستانهاي بردسکن ،جغتاي ،کاشمر ،تربتحيدريه ،بجستان،
درگز با  9.88درصد جمعيت استان جاي گرفتهاند .در گروه سوم توسعه يعني سطح متوسط
شهرستانهاي قوچان ،نيشابور ،جوين ،خواف و تايباد با 14.96درصد جمعيت ،در گروه چهارم
يعني توسعه پايين شهرستانهاي فريمان ،خوشاب ،چناران ،فيروزه ،خليلآباد ،سرخس ،کالت و
تربتجام با  13.32درصد جمعيت و شهرستانهاي باخرز ،رشتخوار ،مهوالت ،داورزن ،زاوه با
 4.27درصد جمعيت در گروه پنجم يعني توسعه خيلي پايين قرار گرفتهاند.
 -4-3سطحبندي شهرستانهاي استان خراسان رضوي از نظر شاخصهاي فرهنگي
شاخص ديگري که در واقع زير بناي توسعه جوامع بهحساب ميآيد ،شاخصهاي فرهنگي مي
باشد .طبق تعريف کنفرانس جهاني فرهنگ و توسعه در سال  1982و همچنين ،اعالم دهه جهاني
توسعه و فرهنگ طي سالهاي  1997-1998از جانب سازمان ملل متحد ،مفهوم فرهنگ ،ديگر
بعد تزييني توسعه ،تلقي نميشود .بلکه فرهنگ ،عنصر ضروري جامعه بهشمار آمده و در رابطه
کلي با توسعه نيروي دروني جامعه محسوب ميشود ( .)Kardan, 2007: 64-65طبق محاسبات
انجام شده شهرستانهاي سبزوار و فريمان با  5.87درصد جمعيت در باالترين سطح توسعه قرار
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گرفتهاند .نکته قابل توجه اين که همه شهرستانهاي استان خراسان رضوي به جز فريمان و
سبزوار در سطح باال از نظر شاخصهاي فرهنگي قرار دارند .قابل ذکر است آمار شهرستان تازه
تأسيس باخرز با تايباد ،شهرستانهاي مهوالت ،زاوه و رشتخوار با تربتحيدريه ،خوشاب و
داورزن با سبزوار و فيروزه و بينالود با نيشابور آورده شده است.
 -4-4سطحبندي شهرستانهاي استان خراسان رضوي از نظر شاخصهاي اقتصادي
يکي ديگر از شاخصهايي که نقا مهم و کليدي در توسعة شهرهاي استان دارد ،شاخصهاي
اقتصادي است .در واقع بهبود وضعيت اقتصادي ،زمينهساز توسعه در تمام ابعاد جامعه ميباشد.
بسياري از ديدگاههاي توسعه نيز مثل راديکاليسم ،سوسياليسم ،اقتصاد نئوکالسيک و ...سرمايه
گذاري در بخاهاي اقتصادي را زيربناي توسعه ميدانند و معتقدند با توسعه اقتصادي ،ابعاد
ديگر توسعه نيز ،بهبود پيدا خواهد کرد .بنابرين آگاهي از ساختمان و طرز کار اقتصاد يک منطقه
و ناحيه براي برنامهريزي يک ضرورت محسوب ميشود.
براساس يافتههاي حاصل از مطالعات اقتصادي استان شهرستانهاي باخرز ،بينالود ،خوشاب،
زاوه ،تربتحيدريه ،مشهد و درگز با  59.65درصد جمعيت در سطح اول توسعه قرار گرفتهاند.
شهرستانهاي چناران ،بردسکن ،جوين ،جغتاي ،قوچان ،سبزوار ،نيشابور ،مهوالت ،فريمان ،تربت
جام ،کالت و سرخس با 29.11درصد جمعيت در سطح توسعه باال قرار گرفتهاند .شهرستانهاي
گناباد ،کاشمر و تايباد با 6.48درصد جمعيت استان در سطح توسعه متوسط و بجستان ،رشتخوار،
خليلآباد و خواف با  4.37درصد جمعيت در سطح توسعه پايين قرار گرفتهاند.
 -4-5سطحبندي شهرستانهاي استان خراسان رضوي از لحاظ شاخصهاي زيربنايي
از ديگر شاخصهاي مورد بررسي که نقا بسيار کليدي در روند توسعه دارا بوده شاخصهاي
زيربنايي است .بر همين اساس در اين قسمت شهرستانهاي استان خراسان رضوي از لحاظ
زيربنايي با استفاده از 7شاخص رتبهبندي گرديدند .طبق نتايج بهدست آمده شهرستان مشهد با
 51.2درصد جمعيت در باالترين سطح قرار گرفته است .از نظر شاخصهاي زيربنايي به جز
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شهرستان مشهد هيچ شهرستان ديگري در سطح توسعه خيلي باال قرار نگرفته است .شهرستان
بينالود با 0/97جمعيت در سطح توسعه باال قرار گرفته و شهرستانهاي مهوالت ،بردسکن ،گناباد،
نيشابور ،سبزوار و کاشمرو تايباد در سطح توسعه پايين قرار گرفتهاند .شهرستانهاي رشتخوار،
جغتاي ،قوچان ،فيروزه ،بجستان ،زاوه ،خليلآباد ،فريمان ،داورزن ،تربتحيدريه ،خوشاب،
جوين ،چناران ،باخرز  ،تربتجام ،خواف ،درگز ،سرخس و کالت در سطح توسعه خيلي پايين
قرار گرفتهاند .طبق محاسبات  92.85درصد شهرستانها با  47.81درصد جمعيت در سطح توسعه
پايين و خيلي پايين قرار گرفتهاند.
 -4-6سطحبندي شهرستانهاي استان خراسان رضوي از لحاظ شاخصهاي حمل و نقل
امروزه ،حمل و نقل و ارتباطات بهعنوان ستون فقرات توسعة هر جامعه محسوب ميشود .به
گونهاي که سرمايهگذاري در اين زمينه ،يک فرايند زود بازده و تسهيل کنندة ساير ابعاد توسعه
تلقي ميشود .طبق رتبهبندي انجام شده بر حسب شاخصهاي حمل و نقل شهرستانهاي
بجستان ،گناباد ،رشتخوار ،بينالود ،سبزوار ،کالت ،درگز و خواف با  8.21درصد جمعيت در
سطح توسعه خيلي باال و شهرستانهاي بردسکن ،کاشمر ،قوچان ،خليلآباد ،تايباد و تربتجام
با  11.86درصد جمعيت در رديف شهرستانهاي با توسعه باال قرار گرفتهاند .شهرستانهاي مه
والت ،مشهد ،نيشابور ،فريمان ،جغتاي و سرخس شهرستان جوين و تربتحيدريه در سطح
توسعه پايين و شهرستان فيروزه و چناران در سطح خيلي پايين توسعه قرار دارند.
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نقشه شماره  :1سطحبندي شهرهاي استان خراسان

نقشه شماره  :2سطحبندي شهرهاي استان خراسان

رضوي از نظر شاخصهاي جمعيتي (.)1390

رضوي از نظر شاخصهاي بهداشتي –درماني (.)1390

ماخذ :نگارندگان

ماخذ :نگارندگان

نقشه شماره  :3سطحبندي شهرستانهاي استان

نقشه شماره  :4سطحبندي شهرستانهاي استان

خراسان رضوي از نظر شاخصهاي فرهنگي()1390

خراسان رضوي از نظر شاخصهاي اقتصادي()1390

ماخذ :نگارندگان

ماخذ :نگارندگان
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نقشه شماره  :5سطحبندي شهرستانهاي استان

نقشه شماره  :6سطحبندي شهرستانهاي استان خراسان

خراسان رضوي از نظر شاخصهاي زيربنايي ()1390

رضوي از لحاظ شاخصهاي حمل و نقل (.)1390

ماخذ :نگارندگان

ماخذ :نگارندگان

 -4-7سطحبندي شهرستانهاي استان خراسان رضوي از لحاظ شاخصهاي امنيتي
مقوله امنيت ،قدمتي به وسعت تاريخ بشري دارد .در تاريخ جامعهاي سراغ نداريم که دير زماني
فارق از دغدغهها و معضالت امنيتي ،روزگار را سپري کرده باشد ( Namamyan and Jalali,

 .)2006: 58در واقع امنيت در زندگي يک پديده حياتي است ( .)Parsapor, 2010: 14امنيت،
اطمينان از عدم تعرض به جان ،مال ،کار و ساير حقوق انسان است .اين ارزش انحصاري يکي از
ضرورتهاي زندگي فردي و اجتماعي است ( .)Namamyan, 2004: 57امروزه بيا از هميشه،
ضرورت طراحي يک جامعه امن بر پايه روابط و مناسبات سازگار و تعريف و تحديد مفاهيم
اساسي نظير «ارزشها وايدهآلها»« ،واقعيت»« ،منافع و مصالح» و ...انسان را به يادگيري فرا مي
خواند و اين مهم جز در سايه باور به اين اصل که امنيت ،رفيعترين ارزش يک جامعه است ،ممکن
نخواهد بود ( .)Tajik, 1998: 46اين مفهوم امنيت در مناطق مرزي کشورها ،اهميتي دوچندان
دارد .زيرا عالوه بر برقراري امنيت اجتماعي با امنيت مرزي هم مواجه است .امنيت در هر منطقه
موجب توسعه و گسترش سرمايهگذاري و تزريق امکانات و تسهيالت زندگي به آنها ميشود.
بههمين منظور در اين پژوها شهرستانهاي استان خراسان رضوي از نظر شاخصهاي امنيتي

________________________
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مورد بررسي قرار گرفتهاند .الزم به ذکر است آمار مورد نياز در سطحبندي شهرستانهاي استان
خراسان رضوي از نظر امنيتي از امور قضايي سالنامه آماري استان خراسان رضوي ،فرماندهي
انتظامي ناحيه خراسان و امور زندان استان خراسان و مرکز آمار و فناوري اطالعات قوه قضائيه و
مرکز آمار ،اطالعات و GISاستانداري خراسان رضوي بهدست آمده است.
جدول شمارة :3سطحبندي شهرستانهاي استان خراسان رضوي از نظر شاخصهاي امنيتي()1390
رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

نام شهر
مشهد
سبزوار
خليلآباد
درگز
بردسکن
مهوالت
گناباد
تايباد
قوچان
تربتحيدريه
جوين
چناران
بجستان
کاشمر
جغتاي
سرخس
فيروزه
فريمان
باخرز
تربتجام
کالت
زاوه
رشتخوار
خواف
نيشابور
بينالود

مأخذ :محاسبات نگارندگان

سطوح امنيتي

امن

نيمه امن

ناامن
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نقشه شماره  :7سطحبندي شهرستانهاي استان خراسان رضوي از نظر شاخصهاي امنيتي(.)1390

 -5نتيجهگيري و پيشنهادات
در قسمت قبلي بهطور مفصل ،به رتبهبندي شهرستانهاي استان خراسان رضوي از نظر
شاخصهاي جمعيتي ،اقتصادي ،بهداشتي -درماني ،فرهنگي ،زيربنايي ،حمل و نقل و ارتباطات
و امنيت پرداخته شد .در اين قسمت کل سطحبنديهاي انجام شده با هم تلفيق شده و بهصورت
يک شاخص تلفيقي مورد مطالعه قرار گرفتهاند .بهعبارت ديگر از تلفيق سطحبنديهاي انجام
شده توسعة کلي شهرستانهاي استان استخراج شده است .همانطور که در جدول شماره  4نشان
داده شده است .در سطحبندي انجام گرفته شهرستان مشهد در سطح اول توسعه قرار گرفته است.
در سطوح بعدي شهرستانهاي سبزوار ،خليلآباد ،بردسکن و مهوالت قرار دارند و شهرستان
خواف در پايينترين سطح توسعه قرار گرفته است.

________________________

پيوندهاي امنيت و توسعه ناحيهاي در مناطق جغرافيايي ايران 141 ...

جدول شماره  :4سطحبندي توسعه کلي شهرستانهاي استان خراسان رضوي
رديف

شهرستان

رتبه

رديف

شهرستان

رتبه

رديف

شهرستان

رتبه

1

مشهد

1

9

جوين

9

17

رشتخوار

17

2

سبزوار

2

10

چناران

10

18

نيشابور

18

3

خليلآباد

3

11

بجستان

11

19

بينالود

19

4

بردسکن

4

12

جغتاي

12

20

درگز

20

5

مهوالت

5

13

کاشمر

13

21

تايباد

21

6

گناباد

6

14

فيروزه

14

22

سرخس

22

7

قوچان

7

15

باخرز

15

23

تربتجام

23

8

تربتحيدريه

8

16

زاوه

16

24

کالت

24

مأخذ :يافتههاي پژوها

در مرحله بعد ارتباط بين توسعة شهرستانهاي استان خراسان رضوي و امنيت با استفاده از
نرمافزار  SPSSو روش همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و بين توسعه و
امنيت با استفاده از نرمافزار  SPSSهمبستگي گرفته شده است .با توجه به اينکه ضريب
همبستگي بهدست آمده باالتر از  ./5و مقدار  Sigبدست آمده کمتر از ./05بهدست آمده بنا براين
فرضيه ارتباط بين توسعه و امنيت در استان خراسان رضوي با سطح  ./95تأييد ميگردد.
جدول شماره  :5ارتباط بين توسعه و امنيت در شهرستانهاي استان خراسان رضوي
توسعه

امنيت

./505

1

امنيت
Sig

./010
25

25

1

./505

توسعه

./010

Sig

25

25

مأخذ :محاسبات نگارنده
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بايد دانست که طبق سطحبندي انجام شده بر اساس شاخص تلفيقي توسعه ،همه
شهرستانهاي مرزي و حساس استان ،آخرين شهرستانها از نظر توسعه قرار گرفتهاند ،بهطوري
که از  25شهرستان مورد بررسي شهرستانهاي مرزي درگز ،تايباد ،سرخس ،تربتجام ،کالت و
خواف جزو آخرين شهرستانها از نظر توسعه بودهاند و بهترتيب رتبههاي 20تا  25را بهخود
اختصاص دادهاند .با توجه به نتايج پژوها و ارتباط معنيدار بين توسعه و امنيت در سطح استان
توجه بيشتر به اين شهرستانهاي مرزي در راستاي رسيدن به امنيت پايدار ضروي خواهد بود.
بنابراين با توجه به ارتباط توسعه و امنيت ،در راستاي توسعة هرچه بيشتر شهرستانهاي استان
و رسيدن به يک امنيت قابل قبول راهکارهاي زير پيشنهاد ميگردد.
 -1برنامهريزي جهت جذب گردشگر خارجي و داخلي از طريق حمايت بخا خصوصي در
ايجاد ،اصالح و گسترش تأسيسات گردشگري و فراهم آوردن تسهيالت الزم جهت ورود
گردشگران خارجي؛
 -2ارتقاي شاخصهاي کمي و کيفي وضعيت سواد و آموزش و باال بردن ضريب پوشا
تحصيلي؛
 -3ايجاد زير ساختهاي الزم عمران و خدمات شهري و تقويت هر چه بيشتر بنيانهاي اقتصادي
شهرها؛
 -4ارتقاي شاخصهاي توسعه اقتصادي و فراهم آوردن زمينههاي اشتغال جهت جذب جمعيت؛
 -5توانمندسازي بخاهاي بهداشتي -درماني جهت دستيابي همگاني به خدمات درماني و
گسترش پوشا بيمههاي اجتماعي؛
 -6گسترش ظرفيت زير ساختهاي ارتباطي ،جاده ها ،حمل و نقل جهت تسهيل با ساير مناطق
و تقويت مبادي ورودي و خروجي( پايانهها و گمرکات)؛
 -7فعال نمودن بازارچههاي مرزي استان؛
 -8برنامهريزي جهت گسترش فعاليتهاي نوين بازرگاني و فراهم آوردن امکانات و تسهيالت
الزم براي توسعة فعاليتهاي بازرگاني داخلي و خارجي و همچنين ايجاد منطقه آزاد تجاري با
توجه به موقعيت منحصر بهفردي مرزي بودن جهت تقويت تجارت بين مرزي؛

________________________
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 -9سرمايهگذاريهاي بخا خصوصي در زمينههاي مختلف اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي و...
و همچنين ،حمايت از افزايا بهرهوري در بخاهاي اقتصادي و عوامل توليد در شهرهاي استان
و بهخصوص شهرهاي مرزي استان؛
 -10برنامهريزي جهت توسعه اقتصادي و گسترش بازدهي بازارچههاي مرزي براي افزايا
کارايي در جهت تجارت بين مرزي از طريق ارتقاي کيفيت استقرارگاه بازار ،احداث واحدهاي
خدماتي ،و گسترش راهها و تالش براي برقراري امنيت بيشتر؛
 -11تسريع در امر تدوين و ايجاد زير ساختهاي شهرکهاي صنعتي و توسعه و گسترش آنها؛
 -12حمايت مؤثر از تشکيل و توسعه کارگاههاي صنعتي براي ايجاد فرصتهاي شغلي جديد
در شهرها و باال بردن درآمد سرانه؛
 -13برنامهريزي در جهت بهبود شاخصهاي امنيتي در زمينههاي مختلف اقتصادي ،اجتماعي و
همچنين ،تأمين شرايط الزم براي برطرف کردن زمينههاي ذهني و عيني عدم امنيت و تشويق و
جذب سرمايهگذاران داخلي و خارجي؛
 -14بسترسازي جهت تقويت همگرايي قومي در سطح شهرها و همچنين در سطح استان.

 -6قدرداني
نگارندگان الزم ميدانند از مساعدتهاي سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و همچنين
استانداري استان خراسان رضوي که در انجام اين پژوها همکاري نمودهاند قدرداني بهعمل
آورند.


_________________________ 1396  بهار، شماره اول،فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال سيزدهم 144
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