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Aims One of the issues that greatly contribute to social comfort and welfare is security and analysis of 
related components. This study aimed to investigate social pathology and analyze indicators related to 
Iran’s social security using the combined solution technique.  
Methodology This analytical study was conducted using the data of the statistical yearbook of science 
and culture of Iran in 2018 in all provinces of Iran. CoCoSo multi-criteria decision-making technique and 
three strategies of the combined compromise solution model were used to analyze the data. 
Findings In the first strategy, Tehran (0.007), Mazandaran (0.030) and Fars (0.031) provinces had the 
lowest and Ardabil, Bushehr, South Khorasan, North Khorasan, Qazvin, Kurdistan, Kohgiluyeh and Boyer-
Ahmad, Markazi and Yazd provinces (all 0.034) had the highest points. In the second strategy, Tehran 
province (2) had the lowest, and Bushehr province (10.604) gained the most points. In the third strategy, 
Tehran province (0.216) had the lowest, and Bushehr, Qazvin, and North Khorasan provinces jointly (all 
1) gained the most points.
Conclusion Based on the combined results of the three strategies, Bushehr province is in the first place 
with 4,588 points and is relatively the safest province in Iran in the studied indicators.
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 چکیده
یکی از مباحثی که سهم زیادی در آسایش و رفاه اجتماعی دارد، امنیت و  اهداف:

شناسی آسیببررسی پژوهش با هدف اين  های مرتبط با آن است.تحلیل مؤلفه
اجتماعی و تحلیل نماگرهای مرتبط با امنیت اجتماعی در ایران با استفاده از 

 تکنیک راه حل ترکیبی سازشی انجام شد.
آماری علم و  های سالنامهدادهبا استفاده از پژوهش تحلیلی اين  شناسی:روش

ها برای تحليل دادهشد.  های ايران انجامدر همه استان 1397فرهنگ ایران در سال 
راه حل گانه مدل های سهاستراتژی وگیری چندشاخصه کوکوسو تکنیک تصمیماز 

 شد. استفاده ترکیبی سازشی
 فارس و (0.030)مازندارن  (0.007) تهران هایستانا، اولدر استراتژی  ها:یافته

های اردبیل، بوشهر، خراسان جنوبی، خراسان استان و کمترین دارای (0.031)
( 0.034همگی شمالی، قزوین، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی و یزد )

 و کمترین (2) تهران استان ،در استراتژی دوم بیشترین امتیاز را کسب کردند.
 استان ،در استراتژی سوم .کسب کردندترین امتیاز را يش( ب10.604بوشهر ) استان
های بوشهر، قزوین و خراسان شمالی مشترکًا استان و کمترین (0.216) تهران

 . کسب کردندترین امتیاز را يش( ب1همگی )
 4.588استان بوشهر با کسب  ،سه استراتژی ینتایج ترکیببراساس  گیری:نتیجه
های شاخص درایران  ترین استانبه طور نسبی امنو دارد در رتبه اول قرار  امتياز

  است. مورد بررسی
تکنیک کوکوسو، جغرافیای اجتماعی، جرم، امنیت، شناسی اجتماعی، آسیب: هاواژهکلید

   های ایراناستان
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   مقدمه
 دامنه به بزرگ شهرهای در باال جمعیتی تراکم و شهری شتابان رشد

 شده منتهی محیطی و اقتصادی اجتماعی، معضالت از ایگسترده
 معلول که هاییآسیب از یکی .[Pravitasari, 2015: 1] است
 نتیجه در و جرم و بزهکاری میزان افزایش است، شتابان رشد این
 نگرانی و مهم موضوعات از یکی جرم. است امنیت وجود عدم

 میزان. [Malik, 2016: 70] بود اروپا در نوزدهم قرن در عمومی
 کاهش حال در که است هاسال یافتهتوسعه کشورهای اکثر در جرایم
 شواهد ولی [Farrell et al., 2011; Elonheimo, 2014] است

 در کشورهای در وضعیتی چنین دهد نشان که دارد وجود اندکی
 .[Natarajan, 2016: 1] باشد داشته وجود توسعه حال

 در باید توسعه حال در کشورهای در اجتماعی امنیت هایسیاست
 ,Justino] شود انجام فیزیکی و انسانی سرمایه ارتقای و حمایت

 کمبود مانند ایعدیده مشکالت ایران در نابسامان رشد .[7 :2003
 تسهیالت کمبود نشینی،حاشیه و غیررسمی اسکان افزایش مسکن،

 معضالت ها،آلودگی انواع افزایش شهری، خدمات ینارسای زیربنایی،
 ترمهم همه از و محیطیزیست معضالت نقل، و حمل و ترافیک
. است آورده وجود به را بزهکاری و جرایم انواع کنندهنگران افزایش

 شرط ترینمهم اجتماعی امنیت اجتماعی، شناسیآسیب مبحث در
 جسم و روح که مادامی و است اجتماعی سالم زندگی یک بقای

 آنها جسمی و ذهنی قوای تمام باشد آسودگی و آرامش در انسان
 امنیت احساس و امنیت لهمسئ. شودمی شکوفایی خود به معطوف

 توجه مورد جهان کشورهای تمامی در بیش و کم که است ایمقوله
 ترکیبی حلراه تکنیک از استفاده با رو پیش پژوهش در. گیردمی قرار

 شناسیآسیب ارزیابی و فضایی تحلیل به( کوکوسو) سازشی
 .است شده پرداخته اجتماعی جغرافیای منظر از ایران در اجتماعی

 نابرابری بین قوی رابطه وجود به [Blau & Blau, 1982] بلو و بلو
 نابرابری که زمانی اما بردند؛ پی آمیزخشونت جرم میزان و اقتصادی
 مک. نداشت خشونت میزان بر تأثیری فقر شد، کنترل اقتصادی

 قرن در که رسید نتیجه این به [McIlwaine, 1999] ایلونی
 با همراه جرایم میزان که بود این بر فرض غربی جوامع در نوزدهم
 فرض فرضیه، این موازات به. کندمی پیدا افزایش پیشرفت و توسعه
 تغییر جوامع ترشدنیافته توسعه با جرم ماهیت که بود دیگری

 مالی جرایم جوامع بیشتر یافتگیتوسعه با که ایگونه به ؛کندمی
 پژوهش نتایج. کندمی پیدا کاهش آمیزخشونت جرایم و افزایش

 که هاییسیاست که دهدمی نشان [Justino, 2003] جاستینو
 متغیر کند،می تقویت را هند مردم اقتصادی و اجتماعی امنیت
 هاییافته. است بوده هند اقتصادی رشد و فقر کاهش برای مهمی

 با [Demombynes & Ozler, 2005] اوزلر و دمومبنس
 با همچنین و جرم و نابرابری با مرتبط اقتصادی هاینظریه
 منجر نابرابری که دارند این بر داللت که شناختیجامعه هاینظریه

 & Rosenfeld] مسنر و روسنفیلد. است سازگار شود،می جرم به

Messner, 2009] در دزدی کاهش که رسیدند نتیجه این به 
. است بوده همراه کنندگانمصرف اعتماد افزایش با اروپا و آمریکا

 و سریع شهرنشینی که است معتقد [Che Soh, 2010] سو چه
 ایتکن و الگر. است مختلف جرایم ایجادکننده عوامل از یکی شتابان

[Elgar & Aitken, 2011] مانع نابرابری که هستند معتقد 
 فرایند این و شودمی هازیرساخت و عمومی خدمات در گذاریسرمایه

 [Bunei et al., 2013] همکاران و بنوئی .شودمی جرم به منجر
 اجتماعی، سریع تغییرات با صنعت کنیا در که رسیدند نتیجه این به

 طور به را جرایم نرخ و است مواجه تکنولوژیکی و اقتصادی فرهنگی،
 همکاران و محمدی. است داده افزایش توجهی قابل

[Mohammadi et al., 2014] که رسیدند نتیجه این به 
 خراسان و بلوچستان و سیستان همدان، قم، سمنان، هایاستان
 به و ندارند قرار اجتماعی امنیت لحاظ از مطلوبی وضعیت در رضوی
 نتایج. شدند شناخته کم اجتماعی امنیت با هایاستان عنوان

 شهر در که دهدمی نشان [Elonheimo, 2014] الونهیمو مطالعه
. است یافته کاهش خشونت با مرتبط جرایم شیوع هلسینکی

 از حاصل نتایج [Bisogno et al., 2015] همکاران و بیسگنو
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 در کشورهای در مختلف جرایم مورد در شدهانجام هایآزمایش
 بندیطبقه و اجرا امکان خالصه طور به و دهدمی شرح را توسعهحال
 [Malik, 2016] ملک. دهدمی قرار بحث مورد را جهان سراسر در آن

 روند افزایش عامل تنها خود خودی به شهرنشینی که است معتقد
 دارد وجود شهرنشینی کنار در نیز دیگری عوامل بلکه نیست؛ جرم
. دارد مستقیم رابطه شهری مناطق در جرایم رشد به رو روند در که

 جروت. هستند درآمدی نابرابری و تورم بیکاری، عوامل این ترینمهم
 در جرایم که ندمعتقد [Grote & Neubacher, 2016] نوباچر و

 بیشتر یافتهتوسعه کشورهای به نسبت توسعه حال در کشورهای
 انسجام و دهدمی کاهش زیادی حد تا را پایدار توسعه جرم،. است

 نترجان. دهدمی قرار تاثیر تحت جوامع در را اجتماعی
[Natarajan, 2016] جه رسید که اکنون بسیاری از نتی این به

توسعه یافت  مشکالت جنایی در کشورهای در حال ترینجدی
شوند؛ شواهد اندکی وجود دارد که نشان دهد میزان جرایم در می

 نیوبرنکشورهای در حال توسعه رو به کاهش باشد. به عقیده 
[Newburn, 2016] که  کننداست فرض میهجرم شناسان مدت

اجتماعی و نابرابری اجتماعی نقش مهمی در وقوع -شرایط اقتصادی
 ,Shamsaldini & Jomani] جمینیشمس الدینی و  .جرم دارند

استان کشور به لحاظ  31به این نتیجه رسیدند که در بین  [2017
استان سمنان، البرز و تهران دارای بیشترین  3های سرقت شاخص

های کردستان، زنجان و همدان کمترین میزان میزان سرقت و استان
 [Nazmfar et al., 2018] و همکاران فرمنظاند. سرقت را داشته

مرتبط با مواد مخدر  جرایمبه این نتیجه رسیدند که ارزیابی و تحلیل 
های مرزی و تهران به عنوان حاکی از این واقعیت است که استان

 جرایم مواد مخدر قرار دارند.پایتخت کشور بیشتر در معرض 
و  [Malik, 2016: 68] جرم فعالیتی است که خالف قانون است

عمده در بسیاری از کشورهای در حال توسعه های یکی از نگرانی
های عالیتبین ف هرابط. [Van Kesteren et al., 2014] است

 انکار استاقتصادی جامعه غیرقابل -جنایی و توسعه اجتماعی
[Malik, 2016: 68] .از جمله فساد در کشورهای در حال جرم 

ترین نوع رایجتوسعه بیشتر از کشورهای صنعتی است و جرم اموال 
. [Grote & Neubacher, 2016: 1] افتدجرم است که اتفاق می

در میان عوامل مؤثر در وقوع جرم، شرایط فقر، سطح پایین 
 تحصیالت، تراکم جمعیت، شهرنشینی و مهاجرت نقش دارند

[Malik, 2016: 70] . مطالعات متعددی در کشورهای جهان در
 ,Kelly] استو جرم انجام شده  مورد رابطه بین نابرابری اقتصادی

2000; Demombynes & Ozler, 2005].  ارتباطی قوی بین
 & Elgar] نابرابری درآمدی و تغییرات میزان قتل وجود دارد

Aitken, 2011] .های این مطالعه به طور مستقیم با برخی از نظریه
جرم شناختی دانشگاه شیکاگو که به سازمان اجتماعی، تحرک 

ناطق محلی به عنوان عوامل ماهیت و شرایط مجمعیت و 
 کندکننده سطوح افتراقی خشونت اشاره دارد، ارتباط پیدا میتعیین

[Sampson et al., 2005: 224].  بین شهرنشینی و افزایش میزان
جرایم رابطه وجود دارد. شهرنشینی برای ترویج رشد صنایع و توسعه 

دیگر شهرنشینی ممکن  در اقتصاد مفید است، با این حال، صورت
که جنایات به طور معمول در  است تشویق به جنایات باشد؛ چرا

دهند. در مناطق روستایی، شهرهای بزرگ و در مناطق شهری رخ می
راد مجرم، شانس کمتری برای به دلیل تراکم جمعیتی کمتر، اف

شناسند. حالت عکس کردن خود دارند، زیرا مردم یکدیگر را میپنهان
شود مناطق شهری صادق است. بنابراین، اینگونه استدالل میبرای 

یابد. که با افزایش میزان شهرنشینی، جنایت و جرایم نیز افزایش می
از این رو، فرد ممکن است استدالل کند که شهرنشینی شاخصی برای 

در  1990از اوایل دهه . [Malik, 2016: 68] جنایات بیشتر است
کاهش زیادی در میزان جرم به وجود  بسیاری از کشورهای صنعتی

متحده رخ داد که در آن جرم  آمد. این وضعیت اولین بار در ایاالت
کاهش یافت. این موضوع کانون  %40آمیز از جمله قتل تا خشونت

توجه بسیاری از تحقیقات آکادمیک قرار گرفت. با این حال دیگر 
فته است، در یامتحده به شدت کاهش جرایم خیابانی در ایاالت 

حالی که کاهش جرایم مشابه در بسیاری از کشورهای صنعتی رخ 
 %59، سرقت %49آمیز جرایم خشونتاست. در انگلستان و ولز، داده 

 کاهش داشته ۲007و  1995های بین سال %65و سرقت وسیله نقلیه 
توجه میزان کاهش قابل  .[Farrell et al., 2011: 148] است

ای دیگر از جمله استرالیا، کانادا، و ژاپن و غیره جرایم در کشوره
 & Rosenfeld, 2009; Rosenfeld] استشناسایی شده 

Messner, 2009; Tseloni et al., 2010] . 
ها معموالً زندگی در یک جامعه امن را به زندگی در یک جامعه انسان

دهند. امنیت اجتماعی در جامعه دارای پر تنش و ناامن ترجیح می
اهمیت فراوانی است و عدم وجود آن جامعه را به سمت و سوی 

کاهد. افزایش جرایم در کشاند و از سرعت روند توسعه میقهقرا می
شهرها و مناطق نه تنها موجب ایجاد ناامنی و هرج و مرج و آشفتگی 

های زیادی صرف شود که هزینهزندگی شهروندان شده بلکه سبب می
های قضایی و نگهداری و مجازات یدگیکشف جرایم، دستگیری، رس

آنها شود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل فضایی نماگرهای مرتبط با 
 شناسی اجتماعی در ایران انجام شده است.   بآسی

 
 شناسی روش

حل پژوهش حاضر از نوع تحلیلی است. با استفاده از تکنیک راه
شناسی بی)کوکوسو( به تحلیل فضایی و ارزیابی آس ترکیبی سازشی

اجتماعی در ایران از منظر جغرافیای اجتماعی پرداخته شده است. 
ای به بررسی ادبیات نظری و پیشینه با استفاده از مطالعات کتابخانه

های مورد نیاز پژوهش از طریق تحقیق پرداخته شده است و داده
آوری شده جمع 1397آماری علم و فرهنگ ایران در سال  سالنامه

شناسی اجتماعی که در این پژوهش بگرهای مرتبط با آسیاست. نما
 ارائه شده است.  1اند در جدول مورد استفاده قرار گرفته

های مورد با استفاده از مدل آنتروپی شانون به محاسبه وزن شاخص
دهد، وزن نشان می 1مطالعه اقدام شده است. همچنان که نمودار 

(، وزن تعداد 0.0192) ودکشی(، وزن میزان خ0.0269) هاتعداد قتل
(، وزن 0.0619) (، وزن تعداد زورگیری0.0395) نزاع دسته جمعی
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شدگان ر (، وزن تعداد دستگی0.0559) کشیتعداد چاقو و قمه
(، وزن تعداد سرقت از 0.0493(، وزن تعداد سرقت از منزل )0.0540)

تعداد (، وزن 0.0846) (، وزن تعداد سرقت از اتومبیل0.0492) مغازه
(، وزن 0.0680) (، وزن تعداد قتل غیرعمد0.0554پرونده قتل عمد )

 ضرب و جرح و صدمه(، وزن تعداد 0.0910های اتفاقی )تعداد مرگ

 (، وزن تعداد چاقوکشی0.1120(، وزن تعداد تهدید )0.0571)
(، وزن تعداد 0.0299) قاچاقچیان مواد مخدر(، وزن تعداد 0.0542)

( به دست 0.0550) و وزن میزان خودکشی زنان( 0.0370) معتادان
ها در مدل کوکوسو مورد استفاده آمده است و این میزان وزن شاخص

 قرار گرفته است. 
 

  1397شناسی اجتماعی ایران در سال های مربوط به آسیبوزن شاخص( 1 جدول

 زورگیری جمعینزاع دست خودکشی تعداد قتل شاخص
و  -چاقو
 کشیقمه

 سرقت اتومبیل سرقت از مغازه سرقت از منزل دستگیرشدگان

ej 0.8831 0.9165 0.8283 0.7309 0.7569 0.7654 0.7857 0.7859 0.6324 

dj 0.1169 0.0835 0.1717 0.2691 0.2431 0.2346 0.2143 0.2141 0.3676 

Wj 0.0269 0.0192 0.0395 0.0619 0.0559 0.0540 0.0493 0.0492 0.0846 

 های اتفاقیمرگ قتل غیرعمد پرونده قتل عمد شاخص
 ضرب و جرح و

 صدمه
 چاقوکشی تهدید

قاچاقچیان مواد 
 مخدر

 خودکشی زنان معتادان

ej 0.7592 0.7044 0.6043 0.7518 0.5131 0.7642 0.8699 0.8393 0.7610 

dj 0.2408 0.2956 0.3957 0.2482 0.4869 0.2358 0.1301 0.1607 0.2390 

Wj 0.0554 0.0680 0.0910 0.0571 0.1120 0.0542 0.0299 0.0370 0.0550 

 
 1397شناسی اجتماعی ایران در سال های مربوط به آسیبوزن شاخص( 1نمودار 

 
معیاره گیری چندهای جدید تصمیمتکنیک یکی از روش کوکوسو

حل ترکیبی ارائه شد در این روش یک راه 2018است که در سال 
مراحل روش کوکوسو  .شودها ارائه میبندی گزینهسازشی برای رتبه
 عبارت است از: 

معیاره گیری چندهای تصمیمدر تمامی روشاولین گام  گام اول:
 تشکیل ماتریس تصمیم است که در رابطه زیر آورده شده است.

 

𝑥𝑖𝑗 = [

𝑥11 𝑥12 𝑥1𝑛

𝑥21 𝑥22 𝑥2𝑛

𝑥𝑚1 𝑥𝑚2 𝑥𝑚𝑛

] ; 𝑖 = 1,2, … , 𝑚;    𝑗 =

1,2, … , 𝑛                                                                      )1 

است که از رابطه اول برای  نرمال سازی ماتریس تصمیم گام دوم:
-معیارهای مثبت و از رابطه دوم برای معیارهای منفی استفاده می

ن واقع بیشترین و کمتری در ijmin X  و ijmax X شود. در روابط زیر
ها سازی کلیه درایهمقدار هر ستون معیار هستند. براساس این نرمال

 .گیرندقرار می 1و  0بین عدد 

 
𝑟𝑖𝑗 =

𝑥𝑖𝑗−𝑚𝑖𝑛𝑖𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑥𝑖𝑗−𝑚𝑖𝑛𝑖𝑥𝑖𝑗
                                          2)  

𝑟𝑖𝑗 =
𝑚𝑎𝑥𝑖𝑥𝑖𝑗−𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑥𝑖𝑗−𝑚𝑖𝑛𝑖𝑥𝑖𝑗
3     )                                               
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در این گام  است. وزنی ربض و وزنی معج مقادیر محاسبه گام سوم:
برای هر  )P(و ضرب وزنی )S( براساس روابط زیر مقادیر جمع وزنی

وزن معیارها است که به  jW شود در دو رابطه زیرگزینه محاسبه می
تواند یم شده است این وزنعنوان ورودی وارد روش کوکوسو 

هایی نظیر آنتروپی گیرنده و یا روشمستقیم از نظر فرد تصمیم
و  SAW واقع از روش در iS و غیره محاسبه شود. مقادیر شانون
 .ز روش واسپاس گرفته شده استا iP مقادیر

 
𝑆𝑖 = ∑ (𝑤𝑗

𝑛
𝑗=1 𝑟𝑖𝑗) 4                                                 )

𝑃𝑖 = ∑ (𝑟𝑖𝑗)𝑤𝑗𝑛
𝑗=1 5)                                                            

 
 است. تژیاسترا 3 براساس هاگزینه ارزیابی مرهن تعیین چهارم: گام

رابطه زیر  3استراتژی از  3ها براساس در این بخش امتیاز گزینه
 و WSM امتیازات حسابی میانگین شود. رابطه اولحاصل می

WPM با یسهمقا در ومد رابطه که الیح در کند،می بیان را 
 ومس رابطه .کندمی بیان را WPM و WSM نسبی نمرات ها،بهترین

 λ ابطهر  این در است. WPM و WSM هایمدل بین ایمصالحه
 پذیریانعطاف 0.5 حالت در اام شود؛می تعیین گیرندهتصمیم توسط

 .دارد بیشتری
 

𝑘𝑖𝑎 =
𝑃𝑖+𝑆𝑖

∑ (𝑃𝑖+𝑆𝑖)𝑚
𝑖=1

6  )                                                   

𝑘𝑖𝑏 =
𝑆𝑖

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑆𝑖
+ 7 7         )                                            

𝑘𝑖𝑐 =
𝜆(𝑆𝑖)+(1−𝜆)(𝑃𝑖)

(𝜆𝑚𝑎𝑥𝑖𝑆𝑖+(1−𝜆)𝑚𝑎𝑥𝑖𝑃𝑖)
; 0 ≤ 𝜆 ≤ 1                   )8 

 
در این  و است هاگزینه بندیرتبه و نهایی امتیاز تعیین پنجم: گام

شود. درواقع این بخش براساس رابطه زیر امتیاز نهایی محاسبه می
استراتژی  3رابطه بیانگر جمع میانگین هندسی و میانگین حسابی 

 .استمرحله قبل 
 

𝑘𝑖 = (𝑘𝑖𝑎𝑘𝑖𝑏𝑘𝑖𝑐)
1

3 +
1

3
(𝑘𝑖𝑎 + 𝑘𝑖𝑏 + 𝑘𝑖𝑐)                   )9 

 
 تر باشد نشان از برتری آن گزینه داردای بزرگهر گزینه )k( امتیاز

[Yazdani et al., 2018: 8]. 
میلیون کیلومترمربع در نیمه  1.6کشور ایران با وسعتی بیش از 
عرض  46'و  39ºتا  4' و 25ºبین جنوبی منطقه معتدل شمالی 

طول شرقی از نصف  19'و  63ºتا  2'و  44ºشمالی از خط استوا و 
 :Statistics Center of Iran, 2018]النهار گرینویچ قرار دارد 

 دهد.نشان می 1398تقسیمات سیاسی ایران را در سال  1شکل  .[49
 

 
 1398تقسيمات سياسی ايران در سال  (1شکل 

 
 435استان،  31براساس آخرین تقسیمات کشوری ایران دارای 

 استدهستان  2610شهر و  1331بخش،  1079شهرستان، 
[Statistics Center of Iran, 2018: 54]. 

 

 ها افتهی
سازی نماگرهای پژوهش اقدام با استفاده از مدل کوکوسو به نرمال

گیری های تصمیمام روشاستانداردسازی تقریبًا در تمشده است. 
شود. از رابطه اول برای معیارهای مثبت و از شاخصه انجام میچند

با توجه به اینکه  شود.م برای معیارهای منفی استفاده میرابطه دو

بودن مارهای منفی هستند؛ کگانه مورد بررسی معی 18های شاخص
سازی این نماگرها از رابطه شتری دارد، برای نرمالمیزان آنها امتیاز بی

 ها گام سوم مدلسازی دادهبعد از نرمال دوم استفاده شده است.
. در این گام است بوده وزنی ضرب و وزنی جمع مقادیر محاسبه

برای هر گزینه محاسبه  )P( و ضرب وزنی )S( مقادیر جمع وزنی
مدل کوکوسو برای  )P(و  )S( مقادیر ۲جدول در شود. می

محاسبه شده  1397های امنیت اجتماعی ایران در سال شاخص
محاسبه شده  )S(دهد که کمترین مقدار نشان می ۲نمودار  است.

( و بیشترین 0.163۲) تهران ی نماگرهای مورد مطالعه به استانبرا
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کمترین  است.( تعلق داشته 0.98۲6) بوشهر به استان )P(مقدار 
تهران  مطالعه به استان محاسبه شده برای نماگرهای مورد )P(مقدار 

تعلق ( 17.98۲) بوشهر به استان )P(( و بیشترین مقدار 3.9۲4)
 داشته است.

 
 1397در سال های امنیت اجتماعی ایران مدل کوکوسو برای شاخص (p)و  (S) محاسبه مقادیر( ۲جدول 

 S p استان S p استان
 980/17 9803/0 قزوین 781/17 8240/0 آذربایجان شرقی

 860/17 8946/0 قم 866/17 8819/0 آذربایجان غربی

 958/17 9611/0 کردستان 963/17 9647/0 اردبیل
 820/17 8539/0 کرمان 768/17 8820/0 اصفهان

 912/17 9217/0 کرمانشاه 745/17 7987/0 البرز

 973/17 9748/0 کهگیلویه و بویراحمد 965/16 9127/0 ایالم
 932/17 9362/0 گلستان 982/17 9826/0 بوشهر

 939/17 9438/0 گیالن 924/3 1632/0 تهران

 781/17 8982/0 لرستان 920/17 9283/0 چهارمحال و بختیاری

 875/15 7749/0 مازندران 967/17 9689/0 خراسان جنوبی
 957/17 9594/0 مرکزی 717/17 7895/0 خراسان رضوی

 932/17 9369/0 هرمزگان 978/17 9786/0 خراسان شمالی

 939/17 9432/0 همدان 795/17 8843/0 خوزستان

 964/17 9660/0 یزد 942/17 9479/0 زنجان

 764/536 390/27 جمع 926/17 9346/0 سمنان

  max S 983/0 776/17 8546/0 سیستان و بلوچستان
 max P  98۲/17 837/17 8084/0 فارس

 
 1397های امنیت اجتماعی ایران در سال مدل کوکوسو برای شاخص (p)و  (S) محاسبه مقادیر( ۲نمودار 

 

های ق رابطهاستراتژی از طری 3ها براساس در این بخش امتیاز گزینه
 گیرندهیمتصم توسط λ رابطه این در .شود( حاصل می8( و )7( و )6)

در  .دارد بیشتری پذیریطافانع 0.5 تحال در اما شود؛می تعیین
در جدول در نظر گرفته شده است.  0.5الندا برابر با  λاین پژوهش 

های امنیت گانه مدل کوکوسو برای شاخص 3ای هاستراتژی 3
نیز قابل  3محاسبه شده و در نمودار  1397اجتماعی ایران در سال 

 مالحظه است.

به  حل ترکیبی سازشیراهگانه مدل  3های با استفاده از استراتژی
اجتماعی در ایران پرداخته شده است. در شناسی بآسیتحلیل 

 امتیاز کمترین دارای (0.007) با تهران استان )Ka( استراتژی اول

 دارای امتیاز (2) با تهران استان )Kb( در استراتژی دوم است. بوده
 با تهران استان )Kc( در استراتژی سوم. است بوده امتیاز کمترین

 . است بوده امتیاز کمترین دارای امتیاز (0.216)
ایی محاسبه شده ( امتیاز نه9) در گام پنجم براساس رابطه شماره

 3این رابطه جمع میانگین هندسی و میانگین حسابی  است.
ای هر گزینه )K( استراتژی مرحله قبل است. در این مرحله امتیاز

 مقدار 4در جدول  تر باشد، نشان از برتری آن گزینه دارد.که بزرگ
)K( های ایران از نظر نماگرهای مرتبط به امنیت و رتبه استان

محاسبه شده مدل کوکوسو با استفاده از  1397اجتماعی در سال 
 است. 
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 1397های امنیت اجتماعی ایران در سال گانه مدل کوکوسو برای شاخصهای سهمحاسبه استراتژی( 3جدول 

 Ka Kb Kc استان Ka Kb Kc استان

0333/0 آذربایجان شرقی  581/9  981/0 033/0 فارس   245/9  930/0  

033/0 آذربایجان غربی  958/9  989/0 034/0 قزوین   590/10  000/1  
034/0 اردبیل  490/10  998/0 033/0 قم   034/10  989/0  
033/0 اصفهان  566/9  980/0 034/0 کردستان   467/10  998/0  

033/0 البرز  417/9  978/0 033/0 کرمان   775/9  985/0  
032/0 ایالم  917/9  981/0 033/0 کرمانشاه   214/10  993/0  
034/0 بوشهر  604/10  000/1 034/0 کهگیلویه و بویراحمد   555/10  995/0  
007/0 تهران  000/۲  ۲16/0 033/0 گلستان   307/10  999/0  

033/0 چهارمحال و بختیاری  ۲56/10  994/0 033/0 گیالن   356/10  996/0  
034/0 خراسان جنوبی  517/10  999/0 033/0 لرستان   059/10  990/0  
033/0 خراسان رضوی  354/9  976/0 030/0 مازندران   795/10  878/0  
034/0 خراسان شمالی  579/10  000/1 034/0 مرکزی   456/10  997/0  

033/0 خوزستان  954/9  985/0 033/0 هرمزگان   312/10  995/0  
033/0 زنجان  382/10  996/0 033/0 همدان   352/10  996/0  
033/0 سمنان  296/10  995/0 034/0 یزد   498/10  998/0  

033/0 سیستان و بلوچستان  768/9  98۲/0   

 
 1397های امنیت اجتماعی ایران در سال های سه گانه مدل کوکوسو برای شاخصمحاسبه استراتژی( 3نمودار 

 

  1397های امنیت اجتماعی در سال های ایران از حیث شاخص( و رتبه استانK) محاسبه مقدار( 4جدول 

 سطح امنیت رتبه K استان سطح امنیت رتبه K استان

588/4 بوشهر  1 

 خیلی زیاد

444/4 کرمانشاه  17  
583/4 قزوین 386/4 لرستان 2   18 

 زیاد

579/4 خراسان شمالی 376/4 قم 3   19 
570/4 کهگیلویه و بویراحمد 349/4 آذربایجان غربی 4   ۲0 

556/4 خراسان جنوبی 345/4 خوزستان 5   ۲1 
549/4 یزد 297/4 ایالم 6   ۲۲ 

546/4 اردبیل 280/4 کرمان 7   ۲3 
537/4 کردستان بلوچستانسیستان و  8   276/4  ۲4 
533/4 مرکزی 209/4 آذربایجان شرقی 9   ۲5 

506/4 زنجان 202/4 اصفهان 10   ۲6 
497/4 گیالن 147/4 البرز 11   ۲7 

 متوسط
495/4 همدان 123/4 خراسان رضوی 1۲   ۲8 
480/4 هرمزگان 048/4 فارس 13   ۲9 
479/4 گلستان 845/3 مازندران 14   30 
474/4 سمنان 887/0 تهران 15   کم 31 

460/4 چهارمحال و بختیاری  16  

0
2
4
6
8
10
12

Ka

Kb

Kc
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دهد که استان بوشهر با ( نشان می9نتایج به کارگیری تابع شماره )
ن و ای در رتبه اول ایران قرار گرفته است( 4.588) کسب امتیاز
گانه مورد  18های ایران به لحاظ شاخص ترین استاناستان امن

 در رتبه دوم و (4.583) است. استان قزوین با کسب امتیاز بررسی
در مکان سوم قرار گرفته  (4.579) با کسب امتیاز خراسان شمالی

های ایران به لحاظ ترین استاناستان جزو امن 3ن ای است.
 با کسب امتیاز کهگیلویه و بویراحمدنماگرهای مورد بررسی هستند. 

با کسب  یزد، (4.556) با کسب امتیاز خراسان جنوبی(، 4.570)
با کسب  کردستان(، 4.546) با کسب امتیاز اردبیل(، 4.549) امتیاز
با کسب و زنجان  (4.533) با کسب امتیاز(، مرکزی 4.537) امتیاز
 با کسب امتیاز البرز قرار دارند. 10تا  4های در رتبه (4.506) امتیاز

با کسب  فارس(، 4.1۲3) ا کسب امتیازب خراسان رضوی(، 4.147)
با کسب و تهران  (3.845) با کسب امتیاز مازندران(، 4.048) امتیاز
بندی سطح ۲شکل قرار دارند.  31تا  ۲7های در رتبه (0.887) امتیاز

را با  1397های ایران در سال میزان امنیت اجتماعی در استان
  دهد.مینشان  حل ترکیبی سازشیراهمدل استفاده از 

 حل ترکیبی سازشی کمترین امتیاز به استان تهراندر مدل راه
در این مدل استان تهران به مرکزیت  ( تعلق داشته است.0.887)

قرار گرفته است و میزان جرایم مختلف  31کالنشهر تهران در رتبه 
بودن مختلف پایین جرایمبودن جه باالدر این استان باالست و نتی

ت وضعی 5اعی در این استان است. جدول سطح امنیت اجتم
با استفاده از تکنیک  1397های ایران را در سال یافتگی استانتوسعه

 دهد. ویکور نشان می
 

 
  1397های ایران در سال بندی میزان امنیت اجتماعی در استانسطح( ۲شکل 

 
  1397های ایران در سال وضعیت توسعه یافتگی استان( 5جدول 

 سطح توسعه رتبه امتیاز ویکور استان سطح توسعه رتبه امتیاز ویکور استان

0000/1 تهران  1 

برخوردارر بسیا  

1389/0 گلستان  17 

تا حدودی 
 برخوردار

8170/0 خراسان رضوی 1292/0 همدان ۲   18 

5945/0 اصفهان 1256/0 قزوین 3   19 

5477/0 خوزستان 1251/0 بوشهر 4   ۲0 
5362/0 آذربایجان شرقی 1206/0 اردبیل 5   ۲1 

5219/0 فارس 1177/0 خراسان شمالی 6   ۲۲ 

3270/0 آذربایجان غربی  7 

 برخوردار

1113/0 قم  ۲3 

3037/0 لرستان 0985/0 هرمزگان 8   ۲4 

2920/0 کرمان 0672/0 زنجان 9   ۲5 

 محروم

2689/0 مازندران 0570/0 یزد 10   ۲6 

2611/0 البرز 0642/0 کهگیلویه و بویراحمد 11   ۲7 

2143/0 گیالن 0328/0 چهارمحال و بختیاری 1۲   ۲8 

1957/0 کردستان  13 

تا حدودی 
 برخوردار

0270/0 سمنان  ۲9 

1665/0 کرمانشاه 0241/0 ایالم 14   30 
1606/0 مرکزی 0237/0 خراسان جنوبی 15   31 

1551/0 سیستان و بلوچستان  16  

های کشور پرداخته بندی استانکور به سطحبا استفاده از مدل وی
های شده است. در سطح اول یعنی سطح بسیار برخوردار استان

تهران، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان، آذربایجان شرقی و فارس 
های اند. در سطح دوم یعنی سطح برخوردار استانگرفتهقرار 

-آذربایجان غربی، لرستان، کرمان، مازندران، البرز و گیالن قرار گرفته

کردستان، های اند. در سطح سوم یا سطح تا حدودی برخوردار استان
کرمانشاه، مرکزی، سیستان و بلوچستان، گلستان، همدان، قزوین، 

های قرار دارند. استان شمالی، قم و هرمزگانبوشهر، اردبیل، خراسان 
زنجان، یزد، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، سمنان، 

در سطح محروم قرار دارند و نیازمند توجه  ایالم و خراسان جنوبی
یافتگی که ان رتبه سطوح توسعهجهت بررسی رابطه میویژه هستند. 

های ایران جرایم در استان از مدل ویکور به دست آمده است و رتبه
از همبستگی اسپیرمن رو بهره که از مدل کوکوسو حاصل شده است، 

 گرفته شده است.
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های یافتگی استانح توسعهضریب همبستگی اسپیرمن رو بین سطو
به  -0.654ها برابر با و میزان جرایم اتفاق افتاده در این استانایران 

به دست  0.000داری آن هم برابر با دست آمده است و سطح معنی
و میزان های ایران یافتگی استانسطوح توسعهآمده است؛ لذا بین 

با  های کشور همبستگی وجود دارد.جرایم اتفاق افتاده در استان
و میزان های ایران افتگی استانین سطوح توسعهبی %99نان اطمی

ای ر رابطهیو متغرابطه وجود دارد و بین این د جرایم اتفاق افتاده
 با جهت منفی وجود دارد. -0.654حدودًا قوی به میزان 

 

 بحث 
 حل ترکیبی سازشیراهگانه مدل  3های استفاده از استراتژیبا 

اجتماعی در ایران پرداخته شده شناسی آسیب)کوکوسو( به تحلیل 
که از رابطه شماره  تکنیک کوکوسو )Ka( است. در استراتژی اول

 امتیاز کمترین دارای (0.007) با تهران استان است، آمده دست به (6)
 بادر این استراتژی پس از استان تهران، استان مازندارن  است. بوده

است. پس از استان تهران و  بوده امتیاز کمترین دارای (0.030)
 است. بوده فارس استان به متعلق امتیاز کمتریناستان مازندارن 

. است گرفته قرار سوم جایگاه در امتیاز (0.031) با فارس استان
. در است گرفته قرار چهارم جایگاه در امتیاز (0.032) باایالم  استان

های اردبیل، بوشهر، خراسان جنوبی، خراسان این استراتژی استان
شمالی، قزوین، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی و یزد با 

 کسب کردند. ( امتیاز بیشترین امتیاز را0.034کسب )
 به (7مدل کوکوسو که از رابطه شماره ) )Kb( در استراتژی دوم

 امتیاز کمترین دارای امتیاز (2) با تهران استان است، آمده دست
پس از  (8.795) باان ر در این استراتژی استان مازند است. بوده

 با فارس استان .استان تهران دارای کمترین امتیاز بوده است
خراسان  استان. است گرفته قرار سوم جایگاه در امتیاز (9.245)

 (9.417) باالبرز  استان و چهارم جایگاه در امتیاز (9.354) بارضوی 
بوشهر با  . در این استراتژی استاندارند قرار پنجم جایگاه در امتیاز

( امتیاز بیشترین امتیاز را از آن خود کرده است. در 10.604کسب )
( امتیاز بعد از استان 10.59قزوین با کسب ) تاناین استراتژی اس

بوشهر بهترین امتیاز را کسب کرده است. در استراتژی دوم پس از 
( 10.579های بوشهر و قزوین استان خراسان شمالی با کسب )استان

 امتیاز بهترین امتیاز را کسب کرده است. 

 به (8مدل کوکوسو که از رابطه شماره ) )Kc( در استراتژی سوم
 امتیاز کمترین دارای امتیاز (0.216) با تهران استان است، آمده دست
 (0.878) امتیاز کسب با مازندراندر این استراتژی استان  است. بوده

 فارس استان .پس از استان تهران دارای کمترین امتیاز بوده است
 زامتیا کسب با ایالم استان. دارد قرار سوم جایگاه در امتیاز (0.93) با
 چهارم جایگاه در امتیاز (0.976) باخراسان رضوی  استان و (0.943)
 امتیاز (0.978) باالبرز  استان استراتژی این در دارند. قرار پنجم و
های . در استراتژی سوم استاناست گرفته قرار ششم جایگاه در

( امتیاز بهترین 1بوشهر، قزوین و خراسان شمالی مشترکًا با کسب )
های اند. در استراتژی سوم پس از استاناز آن خود کردهامتیاز را 

بوشهر، قزوین و خراسان شمالی استان کهگیلویه و بویراحمد با 

های مزبور ( بیشترین امتیاز را کسب کرده است. استان0.999کسب )
های امنیت که بیشترین امتیاز را کسب کردند از لحاظ شاخص

 اجتماعی در حالت سبز قرار دارند.

 [McIlwaine, 1999] مک ایلونیهای تایج پژوهش با یافتهن

وی معتقد است که در قرن نوزدهم در جوامع غربی  ،داردهمسویی ن
فرض بر این بود که میزان جرایم همراه با توسعه و پیشرفت افزایش 

ت به موازات این فرضیه، فرض دیگری بود که ماهی کند.پیدا می
ای که با کند. به گونهمی جوامع تغییرشدن تر افتهی جرم با توسعه

م یافتگی بیشتر جوامع جرایم مالی افزایش و جرایتوسعه
-نتایج پژوهش حاضر نشان می کند.آمیز کاهش پیدا میخشونت

و های ایران افتگی استانین سطوح توسعهبی %99دهد با اطمینان 
تغیر رابطه وجود دارد و بین این دو م میزان جرایم اتفاق افتاده

با جهت منفی وجود دارد و با  -0.654ای حدودًا قوی به میزان رابطه
  کند.یافتگی میزان جرایم کاهش پیدا میش سطح توسعهافزای

 Mohammadi] و همکاران محمدیهای نتایج پژوهش با یافته

et al., 2014] های مختلف بندی استانهمسویی ندارد. نتایج رتبه
های امنیت اجتماعی در این شاخصکشور براساس وضعیت 

سمنان، قم، همدان،  پژوهش حاکی از آن است که پنج استان
رضوی با کمترین درجه رابطه سیستان و بلوچستان و خراسان 

خاکستری در وضعیت مطلوبی از لحاظ امنیت اجتماعی قرار ندارند 
. قابل طرح هستندهای با امنیت اجتماعی کمتر و به عنوان استان

های ایالم، قزوین، دهد که استاناین پژوهش نشان می یجنتا
ای خوزستان، مرکزی و چهارمحال و بختیاری با بیشترین درجه رابطه

های کشور از نظر امنیت مقایسه با سایر استانخاکستری در 
های تری قرار دارند و به عنوان استاناجتماعی در وضعیت مطلوب

  شوند.میبا امنیت اجتماعی بیشتر شناخته 
دهد که نه تنها گانه مدل کوکوسو نشان می 3های ارزیابی استراتژی

استان ایالم دارای امنیت اجتماعی زیادی نیست، بلکه در استراتژی 
 در (0.032) امتیازمدل کوکوسو استان ایالم با کسب  )Ka(اول 

مدل  )Kc( در استراتژی سوم کشور قرار گرفته است. چهارم جایگاه
 جایگاه در (0.943) امتیاز کسب با ایالم استان مجدداً  کوکوسو

خراسان رضوی را که  ایالم، استان حتی و است گرفته قرار چهارم
 (0.976) امتیاز باقطب دوم جمعیتی ایران بعد از تهران است را 

پشت سر گذاشته است. متاسفانه استان ایالم در شاخص میزان 
گرفته است و در این زمینه  خودکشی زنان در رتبه اول کشور قرار

 وضعیت خوبی ندارد. 
همسویی  [Natarajan, 2016] نترجانهای نتایج پژوهش با یافته

ترین جرایم در ندارد. نترجان معتقد است که اکنون بسیاری از جدی
یافته روندی برعکس کشورهای توسعهکشورهای در حال توسعه 

شناسان را به تنها توجه اندکی از جرم افزایشی دارند. این معضالت
است؛ شواهد اندکی وجود دارد که نشان دهد  خود معطوف داشته

میزان جرایم در کشورهای در حال توسعه رو به کاهش باشد. روند 
های مرتبط با امنیت اجتماعی در ایران که جزو کشورهای شاخص

ی شود، مانند شاخص میزان خودکشدر حال توسعه محسوب می
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های زمانی نشان ست. تحلیل سریروند کاهشی ا هدهندنشان
 دهد که میزان خودکشی در ایران روندی افزایشی نداشته است. می

 شمس الدینی و جمینیهای نتایج پژوهش تا حدودی با یافته
[Shamsaldini & Jomani, 2017]  همسویی دارد. نتایج این

برز و تهران به ترتیب استان سمنان، ال 3پژوهش حاکی از آن است 
های به لحاظ شاخص 0.4731و  0.5334، 0.56۲7با ضریب اولویت 

های اند و در بین استانهای اول تا سوم قرار گرفتهسرقت در رتبه
گانه  3های کشور دارای بدترین وضعیت هستند. ارزیابی استراتژی

ای استراتژی استان تهران دار  3دهد که در هر مدل کوکوسو نشان می
مدل  )Ka( در استراتژی اول کمترین امنیت اجتماعی بوده است.

 است. بوده امتیاز کمترین دارای (0.007) با تهران استان ،کوکوسو
 دارای (2) امتیاز کسب با تهران استان )Kb( در استراتژی دوم

 استان اینمدل کوکوسو  )Kc( و در استراتژی سوم امتیاز کمترین
 . است بوده امتیاز کمترین دارای (0.216) امتیاز کسب با

ترین مشکالتی که تحقیقات پژوهشی از این نوع با آنها یکی از مهم
مواجه هستند، این است که در حال حاضر چه در جوامع پیشرفته 
و صنعتی و چه در کشورهای در حال توسعه جرایم و انحرافات 

های هپیوندند؛ ولی در داداجتماعی زیادی هستند که به وقوع می
شوند. برای انجام رسمی این کشورها به دالیل مختلف ارائه نمی

مطالعات جامع در این زمینه الزم هست که اطالعات مبسوط و 
دقیقی در دسترس باشد. محدودیت دیگر در این زمینه این است که 
چنین مطالعاتی ماهیت مطلق ندارند و به صورت نسبی مطرح 

ها بندیمدل، رتبه ای جدید بههکردن دادهاضافههستند و با 
 شوند. دستخوش تغییر و تحوالتی می

آورنده جرم در جوامع مختلف یکسان نیست و مناطق عوامل به وجود
از نظر نوع جرم، شدت و ضعف و عوامل متفاوت هستند. این 

توان در شهرها و مناطق مختلف مشاهده کرد. در هر ها را میتفاوت
ط جغرافیایی، وضعیت اجتماعی، محیطی عواملی همچون شرای

اقتصادی، خانوادگی و تربیتی، شغلی، روانی و غیره حاکم است که 
هر یک از این عوامل در حسن رفتار و یا بدرفتاری شهروندان مؤثر 
است. برای ارائه راهکارهای عملیاتی در مورد پیشگیری از وقوع جرم 

شناسی و بسیو انحرافات اجتماعی الزم است که این شرایط مورد آ
تحلیل دقیق کارشناسی قرار گیرد. نتایج مطالعات انجام شده در 

دهند که شهرنشینی شتابان، گسترش مورد انواع جرایم نشان می
آلونک نشینی و فقر با جرایم رابطه مستقیم دارند؛ از طریق تقویت 

توان جلوی این اقتصاد مناطق محروم روستایی تا حدود زیادی می
ای است که بایستی در لهئن مست. مجازات مجرمیمعضل را گرف

آن با نگاهی آخرین مرحله به آن پرداخته شود و بایستی قبل از 
اندیشانه برای شرایط جامعه تدابیری اتخاذ کرد که مانع از ارتکاب دور 

جرم شود. اصل پیشگیری مقدم بر درمان است، نه تنها به مسائل 
تماعی انسان کاربرد بسیاری پزشکی مرتبط است، بلکه در زندگی اج

دارد. در راستای این اصل تعدادی از راهکارهایی که این پژوهش 
 کند عبارت است از: پیشنهاد می

ترین ناهنجاری اجتماعی است. قتل یکی از واقعیات جامعه و بزرگ

های تهران، در زمینه شاخص میزان قتل با توجه به اینکه استان
بلوچستان دارای درصد باالیی هستند در خوزستان و سیستان و 

ریزی هستند. بررسی شاخص قتل در ایران حاکی اولویت اول برنامه
از این موضوع است که اختالفات خانوادگی یکی از دالیل اصلی قتل 
در کشور است، در صورت استفاده از مشاوره متخصصین از بروز 

. در زمینه شودگیری میشبسیاری از حوادث تلخ از جمله قتل پی
های تهران، فارس و کرمانشاه در اولویت شاخص خودکشی استان

ریزی هستند؛ هرچند از آمار میزان خودکشی در مناطق نخست برنامه
محروم کشور از جمله استان ایالم نبایستی غافل شد. در زمینه 

های تهران، خوزستان، کرمان و شاخص نزاع دسته جمعی استان
های ندارند. شاخص زورگیری در استان لرستان وضعیت مناسبی

دهد و در مازندران، خراسان رضوی و اصفهان آمار باالیی را نشان می
این زمینه بایستی تدابیر امنیتی و انتظامی اتخاذ شود. در زمینه 

های سرقت از منزل، سرقت از مغازه و سرقت اتومبیل و شاخص
قرار دارد و الزم میزان جرایم مالی استان تهران در وضعیت قرمز 

است تدابیر مناسب در این زمینه اتخاذ شود. در زمینه شاخص 
خودکشی زنان استان ایالم باالترین رتبه را به خود اختصاص داده 

های پیشگیرانه و حمایتی است و این استان اولویت نخست سیاست
 است.

 
 گیری نتیجه

اجتماعی در وضعیت سبز قرار شناسی بآسیاستان بوشهر از لحاظ 
این استان های مورد بررسی در شاخصو به طور نسبی  گرفته است

استان تهران به مرکزیت کالنشهر  است.ایران بوده  ترین استانامن
قرار گرفته است و میزان جرایم مختلف در این  31تهران در رتبه 

ظر استان باالست؛ شهرهای بزرگ از جمله کالنشهر تهران از ن
 ؛های قومی، پایگاه اجتماعی و اقتصادی، بافت ناهمگونی دارندگروه

 ارانذگهای اجتماعی سیاستبرای کنترل و کاهش آسیب بنابراین
های اجتماعی و مدیران بایستی اطالع دقیقی از وضعیت آسیب

 یهاآسيب و جرايم ميزان باالبودن یاصل داليل از یيک داشته باشند
 کالنشهر یقرارگير  و باال جمعيت ميزان تهران استان در یاجتماع

 اينکه کنار در که است ايران یادار -یسياس پايتخت به عنوان تهران
 جرايم زياد ميزان یدارا است، کرده یقطب خود در را مختلف خدمات

 .است یاجتماع یهاآسيب و
 

 موردی از سوی نويسنده گزارش نشده است.: تشکر و قدردانی

 موردی از سوی نويسنده گزارش نشده است. :اخالقی تاییدیه
 موردی از سوی نويسنده گزارش نشده است. :تعارض منافع

 (%100: محمود اکبری )سهم نویسندگان

 موردی از سوی نويسنده گزارش نشده است. منابع مالی:
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