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  چکیده
ـاي شـهر   در سطح محلّه يشهر يفقر و گسترش انواع مختلف خشونت ها نیب ۀرابط یپژوهش بررس نیهدف از ا  زدیـ ه

ـاري  ۀتحلیلی است. جامعـ  - است. با توجه به اهداف تحقیق، نوع تحقیق کاربردي و روش بررسی آن توصیفی افـراد مجـرم    ،آم
ـاخص  يرهایفقر به عنوان متغ يشاخص ها :شامل قیتحق ياخص هااست. ش زدیشهر  ۀمحلّ 43در ـا مستقل و ش خشـونت   يه

ـا یمتغ نیارتباط ب یها و بررسباشد. جهت تجزیه و تحلیل داده یوابسته م يرهایبه عنوان متغ يشهر ـاي  از آزمـون  ،قیـ تحق يره ه
 يابـر  کـور یو مدل و هیهمسا نیکتریشاخص نزد از نیو همچن ریمس لیو تحل رهیضریب رگرسیون چند متغ :آمار استنباطی مانند

 زانیـ م نیشتریب يکه دارا یهایدهد اکثر محلّهیها نشان مافتهیاستفاده شده است.  زدیهاي شهر خشونت در محلّه زانیم يرتبه بند
ـا   ر،یمس لیارتباط،  بر اساس مدل تحل نیاست. در ا شتریب هادر همان محلّه زینقاط داغ خشونت ن غالباً ؛فقر هستند  نییشاخص پ

 يفقر و خشـونت شـهر   شیتأثیر در افزا نیکمتر يدارا ،به خدمات یتأثیر و دسترس نیشتریب ياراد يکاریدرآمد و  ب زانیبودن م
 شیاثـر در افـزا   نیشتریب يدارا يکاریب زانیم ۀلفؤاثر و م نیکمتر يسطح سواد دارا ۀلفؤم م،یاثر مستق مورددر  نیباشند. همچنیم

ـترش م  نیب ۀرابط 741/0چندگانه با مقدار  یهمبستگ بیبوده است که ضر يشهر يهاخشونت  زانیـ م شیفقـر و افـزا   زانیـ گس
بـردن فقـر    نیجهت از ب ییراهکارها تی. در نهادینما یم دأییرا ت زدیهاي شهر در سطح محلّه تیخشونت و کاهش احساس امن

  شده است. ارائه زدیهاي شهر در سطح محلّه يو کاهش خشونت شهر
  

  زدیهاي شهر محلّه ،يو اقتصاد یشکاف اجتماع ،یاجتماع ینظم یب ،يفقر، خشونت شهرهاي کلیدي: واژه
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  مقدمه
ظهور و گسترش جهانی محلّه هاي فقیرنشین شهري در مراکز کالن شهري 
کشورهاي در حال توسعه با هجوم تودة عظیم انسانی از مناطق روستایی به حاشیه هاي 

). با این که بسیاري از 24-25: 1967، 1رهاي بزرگی رابطۀ نزدیک دارد (لرنرچنین شه
شهري در کشورهاي فقیر به دالیل معقول صورت می گیرد تا به -مهاجرت هاي روستا

؛ 1978، 3؛ رابرتس1981، 2اي به زندگی شهري مجهز شوند (بوترورث و چانسیگونه
ا به مراکز شهري می رسند و در حاشیه ). اما هنگامی که آنه1992، 4گیلبرت و گاگلر

، 7؛ گیلبرت و وارد1959، 6؛ مانگین1970، 5هاي شهري سکونت پیدا می کنند (دوقتی
)؛ اگر چه برخی از آنها بدون شک از مسیر اصلی منحرف و باعث ایجاد 1986

ناهنجاري هاي اجتماعی در شهرها می شوند ولی اکثریت آنها می توانند محلی براي 
دن پیدا کنند و با کمک افراد حاشیه نشین، وضعیت آنها سامان دهی گردد تا کار کر

چنین شرایطی نشانه از فرهنگ فقر و  رایط ناامید کننده، مدیریت کنند.خود را در این ش
حاشیه نشینی است که همواره با انواع مختلف خشونت ها جهت بقا و ماندگاري همراه 

). به عبارتی 1970؛ مانگین، 1978رابرتس،  ؛1972، 9؛ پورتس1976، 8است (پرلمن
حاشیه نشینان معموالً در پیرامون مناطق فقیرنشین شکل می «دیگر می توان گفت: 

). چنین 208-207: 1371گیرند و عاملی براي توسعه فرهنگ فقر می گردند (زنجانی، 
               و بیشتر سرعت با حال توسعه در فرهنگ فقري در قالب فقر شهري در کشورهاي

توان ). می398: 1390است (نورمحمدي و حاتف،  گسترش حال در باالتري حجم
                از بسیاري خاطر به شهرنشینان و بعدي است چند اي پدیده شهري فقر«گفت: 

                هاي زیرساخت و اشتغال، مسکن هايفرصت به دسترسی عدم جمله از حرومیت ها، 
فقر و  در امنیت فردي، و آموزش بهداشت، به دسترسی و اجتماعی تأمین ودنب مناسب،

  .)138: 1384(مجیدي و محمدي، » برندبه سر می محرومیت
اغلب تحقیقات نشان می دهند یک ارتباط غیر قابل انکار میان فقر و انواع مختلف  

را به خطر خشونت وجود دارد. انواع مختلف خشونت می تواند رفاه اقتصادي یک فرد 
بیندازد و اغلب منجر به بی خانمانی، بیکاري، قطع آموزش و پرورش و بهداشت، 
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دد سالمت روان و دیگر عوامل استرس زا و کشمکش هاي روزانه در جامعه گر
عواملی چون بیکاري سرپرست خانواده و بنابراین ). 94: 2002(جوکس و همکاران، 
در درون و بیرون از ن در بروز پدیده خشونت ها و اعتیاد والدیفقر اقتصادي خانواده

خشونت والدین نسبت به کودك و خشونت  اند. در بین این عوامل،نقش داشته هخانواد
نشان می بروز این پدیده  گستردة فقر خانواده ها را در والدین نسبت به یکدیگر تأثیر

تابان شهرنشینی شهر یزد نیز، به تبع گسترش ش ).54: 1388زاده میمندي، دهد (حاجی
پیرامونی مواجه  هاي بافت قدیمی و مناطق حاشیه نشینی در بعضی از محله ةبا پدید

طوري که سطح زندگی در این مناطق از نظر کیفی، نسبت به سـایر  به ؛شده است
شهري یزد متفاوت است و در سطح بسیاري پایینی قرار دارد.  منـاطق و محلـه هـاي

گرفتن در انزواي اجتماعی،  ، نداشتن مسکن اسـتاندارد، قـرارعواملی چون بیکاري، فقر
عدم تعلق خاطر و وابستگی به ارزش ها، باعـث بـروز ناهنجـاریهـاي اجتمـاعی و 

   .)158: 1389نیا و افشانی، (حکمت هاي شهري در این شهر شده استآسیب گـسترش
ل گیري انواع خشونت هدف از این مقاله، بررسی تأثیرات فقر بر شک بر این اساس

هاي بحرانی، اقدام به تدوین اي که با تعیین محلّهبه گونههاي شهر یزد است. در سطح محلّه
 هاي شهر یزد شود.راهکارهاي پیشنهادي جهت افزایش میزان احساس امنیت در سطح محلّه

زیاد براي بسیاري از برنامه ریزان و سیاستگذاران، بزرگترین نگرانی، افزایش تعداد 
فقراي شهري، در حال و گسترش آن در آینده است. اطالعات موجود نشان می دهد که 
در تعداد زیادي از فقیرترین کشورهاي جهان، فقر شهري در حال افزایش است و 

برنامه نسبت به میزان کلی رشد جمعیت شهري بسیار سریع تر افزایش پیدا می کند (
درصد از جمعیت  72خمین زده شده است که ت). 98: 2004، 10اسکان بشر ملل متحد

). 61: 2003، برنامه اسکان بشر ملل متحدشهري آفریقا در زاغه ها زندگی می کنند (
 32درصد، براي آمریکاي التین  43این میزان براي کشورهاي آسیایی و اقیانوس آرام 

برنامه اسکان بشر درصد می باشد ( 30درصد و براي کشورهاي شرق و شمال آفریقا 
               یک در شهرنشینی گسترش توان گفت همزمان با). بنابراین می62: 2003، ملل متحد

             زندگی کیفیت تفاوت و می شود دچار تحوالتی جامعه آن نهادهاي زیرساختی جامعه،
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                 به روستاییان هجوم و گرایش نهد؛می  افزایش به و روستایی رو شهري مناطق در
              و بروز سبب شهري به دلیل فقر و بیکاري، زندگی از امکانات براي استفاده کالنشهرها

 زیست محیطی، آلودگی هاي جتماعی،اانحرافات  نشینی،و حاشیه مسائل سکونتی ظهور

گیري شهري و در نهایت شکل اناتامک ،عادالنۀ خدمات توزیع عدم ،مشکالت ترافیکی
   .)36: 1392می شود (اکبري،  انواع مختلفی از درگیري ها و خشونت هاي شهري

ها جرم، خشونت و انواع درگیریعامل اصلی  ،اي از جرم شناسان معتقدند که فقرپاره
و پاره اي دیگر نیز براي عوامل اقتصادي در ارتکاب  )1شکل( است در فضاهاي شهري

تأثیر غیرمستقیم قایلند لذا مقابله با فقر و بیکاري را به عنوان علل در اولویت جرایم 
موجب می شود که افراد در شرایط بسیار نامناسب و  فقر مبارزه با فقر قرار می دهند.

محله هاي کثیف و غیر بهداشتی، پرجمعیت و فقیر نشین زندگی نموده و عواملی  در
 ،غیر بهداشتی و مشکالت فراوان دیگر، پر ازدحام نظیر سکونت در اتاق هاي کوچک و

 نمایدتصادم و نزاع را فراهم میۀ عصبانیت و ناراحتی هاي روحی را باعث و زمین
  ).178-165: 1378قربان نیا، (

  

  
  اي در مقابل هر گونه مظاهر درگیريعلل ریشه -1شکل 
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ی و پیامدهاي آن با یک نگاهی درخور و پرتعصب در برابر گسترش شهرنشین لرنر
به موارد زیر اشاره می کند: هر برنامه ریز و سیاستگذاري از ظهور گسترش جهانی 
محله هاي فقیرنشین شهري آگاه است که به مراکز کالن شهري کشورهاي در حال 

هاي کثیف آورند و این تودة عظیم انسانی از مناطق روستایی به حاشیهتوسعه هجوم می
ا می شوند که نه مسکنی، نه آموزش و تخصصی دارند؛ نه به شهرهاي بزرگ جا به ج

هایی به شوند و نه از خدمات می توانند بهره مطلوبی ببرند. آنها انسانکار گرفته می
اي هستند که از زندگی سنتی کشاورزي بدون مانند تکه پاره هاي کشتی غرق شده

  ). 24-25: 1967(لرنر،  اینکه در زندگی مدرن صنعتی گنجانیده شوند؛ جدا شده اند
هاي رها شده در بین دو جامعه مدرن و سنتی تقریبا محکوم به فنا شده این  انسان

به منظور بقا را  اند و در شرایط بحرانی زندگی می کنند که نوعی از فرهنگ فقر
ویژه کودکان دهند. لئون سانجز، اعالم می دارد که تودة عظیمی از مردم، بهگسترش می

د جوان، در سکونتگاه هاي غیررسمی و پیرامونی شهرهاي بزرگ در فقر زندگی و افرا
  هاي شهري هستند. ها، کودکانی محصول آشوب، فقر و خشونتمی کنند. این

یک شهري مانند لیما که با یک جمعیت بسیار زیاد با خصایص متمایز رشد کرده 
؛ بلکه بسیاري از جوانان است داراي ساکنینی هست که تنها با ناامیدي مانوس هستند

ساکن در مناطق شهري آن در کنار جنایتکاران زندگی می کنند و همچنین معتادان به 
ویژه مواد مخدر که ممکن است هر لحظه در فحشا و یا روسپی گري و .. سقوط کنند به

هاي فقیرنشین آن، رو به گسترش بوده و نه تنها در سکونتگاه هاي غیررسمی و محلّه
به شکل گیري انواع خشونت ها و درگیري ها در این مناطق شده اند بلکه دامنۀ منجر 

). بر این 2: 1992این خشونت ها به سایر مناطق شهري نیز کشیده شده است (سانچز، 
اقتصادي داشته و  -اساس می توان گفت فقر شهري که ریشه در نابرابري هاي اجتماعی

جهان سوم را تشکیل می دهد (اهري و یکی از مهمترین معضالت شهري کشورهاي 
)؛ به عنوان یکی از تظاهرات مهم عدم توجه به عدالت اجتماعی در 28: 1375همکاران، 

  سازمان فضایی و بافت شهري و منطقه اي بروز می نماید. 
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هنگامی که یک شهر در حال رشد، بی رویه، چشم انداز روستایی را جذب می کند 
تبدیل می نماید؛ نوع دیگري از شهري شدن اتفاق می افتد و آنرا به حومه هاي شهري 

و مسئلۀ فقر شهري همراه با گسترش آلونک نشینی و زاغه نشینی پیرامونی یا حومه اي 
  ).296: 1386شکل می گیرد (بهفروز، 

نشین شهرها چه برخی از دانشمندان، مفاهیم فقر شهري را تنها در مناطق حاشیهاگر 
هاي جود انواع فقر شهري و پیامدهاي منفی آن را در داخل بافتو و کنندجستجو نمی

) ولی 60: 1366اند (پیران، شهري و حتی در مرکز بخش هایی از شمال شهر نشان داده
فقراي شهري عمدتاً حاشیه نشین نیز می باشند. حاشیه نشین به مفهوم کلی به کسی 

لف نتوانسته است جذب نظام اطالق می شود که در شهر سکونت دارد ولی به علل مخت
  اجتماعی شهر شده و از خدمات شهري استفاده کند. -اقتصادي

عدم دسترسی مهاجرین به مشاغل اقتصاد شهري، همراه با فقر اقتصادي و عدم  
هایی را که اغلب ها و زاغهتخصص آنها، موجب می شود که آنها مجبور شوند آلونک

قبیل آب، برق و تلفن است براي زندگی موارد فاقد هرگونه تسهیالت شهري از 
 تضادهاي را شهري مناطق منظر این از). «140-137: 1364برگزینند (عابدین درکوش، 

 توزیع در نابرابري گیري شکل باعث تضادها کند. اینمشخص می اجتماعی و اقتصادي

               فضایی نابرابري به نوعی، به و شود می شهر هاي بلوك امکانات در سطح فضایی
  انجامد.می

گروه  بزرگ، شهرهاي در طبقاتی شکاف شدن تر عمیق و شهري رشد فقر دلیل به 
 گرفته شکل خاص جغرافیایی فضاهاي در و محلی اجتماعات در قالب درآمد کم هاي

» اند شده رانده حاشیه به اصطالح، به و مانده برکنار توسعه کلی از روند هاگروه اند. این
ها و رفتارهاي نابهنجارياي، ). در چنین مناطق حاشیه72: 1391و همکاران، (روستایی 
و انواع مختلفی از درگیري و  سرقت ،گرياعتیاد، ولگردي، تکدي :چون اياخاللگرانه

در مناطق حاشیه اي  جرائم و انواع مختلف خشونتاینکه خشونت شکل می گیرد. 
مورد پذیرش همه است و آمارهاي اخذ شده افتد بسیار بیشتر از سایر مناطق اتفاق می

ت دارد.از پرونده هاي مطروحه در دادگستري نیز حکایت از این واقعی  
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ا در بروز آن علل و عوامل زیادي از خشونت هرچند که پدیده اي اجتماعی است ام
ها و نقش دارند. ناکامی...  رهنگی، اقتصادي، سیاسی، فرهنگی وجمله عوامل ف

و سرخوردگی هاي اجتماعی و اقتصادي، شرایط نامناسب زندگی همچون ها محرومیت
زمینه را براي شکل گیري احساسات و رفتارهاي ، ... وفقر، نابسامانی محیط خانواده 

خشونت آمیز در افراد جامعه فراهم می سازد؛ به طوري که کوچک ترین تحریکی 
رفتارها و حرکات  ،گونه عمل کرده و بدین ،همچون جرقه اي براي وقوع یک انفجار

  .خشونت آمیز در افراد شکل می گیرد
  

  شناسیها و روشداده
نوع تحقیـق کـاربردي و روش    ،هاي مورد بررسیبا توجه به اهداف تحقیق و مؤلفه

و حجـم   هاي شهر یـزد ساکنین محلّه تحلیلی است. جامعه آماري -بررسی آن توصیفی
هاي تعیین ، براي هر یک از محلّهو مورگان جدول کرجسیگیري نمونه  بر اساس نمونه

هـاي فقـر و   بررسـی رابطـۀ بـین شـاخص    ابزار گردآوري اطالعـات بـراي   شده است. 
هاي فقر شهري (بیکاري، نـوع مالکیـت مسـکن، میـزان     شاخصشامل خشونت شهري 

مسـکن،   پوشـاك،  ها،یخوراکدرآمد سرانۀ خانوارها، میزان تحصیالت، حداقل معاش (
) بـه عنـوان متغیرهـاي    لیتحص و حیتفر نقل، و درمان، حمل ه، بهداشت ویثاثا و لوازم

هـاي  هاي خانگی، سرقت، نـزاع هاي خشونت شهري (میزان خشونتمستقل و شاخص
) به عنوان متغیرهاي وابسته بر اساس اد، زورگیري، مزاحمت هاي خیابانیخیابانی، اعتی

  باشد.می) 4(شکل
ي هدفمندسـاز  -1ی: اساسـ  لیبه دو دل این تحقیق در فقر ي شاخص هايریگاندازه

شـدت   راتییروند و نحوه تغ یبررس -2 ریپذ بیآس و محرومانواع کمک ها به اقشار 
که شهر یزد  بوده است. از آنجامهم شهر یزد  مختلفهاي محلّهفقر در طول زمان و در 

اسـت ایـن    به لحاظ صنعتی طی سال هاي اخیر بیشترین روند مهاجرپـذیري را داشـته  
عامل به رشد و گسترش فیزیکی شهر نیز منجر شده است. بنابراین، این شهر بیشـترین  
میزان مهاجر را در قالب کارگران ساختمانی و همچنین شاغلین بخـش صـنعت داشـته    

هاي صنعتی و هـم سـاختمانی کاسـته شـده     هم از فعالیت اما در سال هاي اخیر،است. 
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در اران نیز افزایش یافته است؛ به طوري که این میـزان  است و به همین دلیل میزان بیک
افزایش میزان بیکاري منجر به پایین آمدن میزان  ه است.حدود شش درصد بود 92سال 

درآمد سرانۀ خانوارها و دسترسی به حداقل معاش شده است که دلیل عمـده اي بـراي   
  افزایش میزان سرقت، زورگیري و مزاحمت هاي خیابانی می باشند.

هاي شهر یزد، گسـترش  افزایش میزان سرقت هاي خرد در اکثر محلّه از سوي دیگر
اعتیاد و افزایش خشونت هاي خانوادگی در سال هاي اخیر که دلیل اصـلی آنهـا، فقـر،    
پایین بودن میزان درآمد خانوارها و بیکاري می باشد در سال هاي اخیر منجر به پـایین  

هاي شهر یـزد شـده اسـت؛ بـه همـین دلیـل ایـن        هآمدن میزان احساس امنیت در محلّ
   پردازد.پژوهش با تاکید بر این شاخص ها به بررسی ارتباط بین آنها می

هـاي  آزمـون  از و بررسی ارتباط بین متغیرهاي تحقیق هاتجزیه و تحلیل داده جهت
چند متغیره و تحلیل مسـیر و همچنـین از مـدل    ضریب رگرسیون  :آمار استنباطی مانند

  هاي شهر یزد استفاده شده است. کور براي رتبه بندي میزان احساس امنیت در محلّهوی
 توسعه  متریک، پی ال روش مبناي بر که است توافقی MADM روش کی ویکور

 نویسـی  برنامه در کل تابع یک عنوان به ) که761: 2009و همکاران،  است (جِنگ یافته
مـدل  از یکـی  ) و10140: 2009همکاران،  گیرد (هونگ ومی قرار استفاده مورد سازش

 در تزنـگ  و باشد. اپریکوویـک می برتر گزینه انتخاب و گیريتصمیم در پرکاربرد هاي
 توسـعه  را آن 2007 و 2004 ،2003 ،2002 هـاي سـال  و ارائه را روش این 1988 سال

  سازشی ریزيبرنامه از برگرفته روش این مبناي ).107: 2013دادند (آتشین و همکاران، 
 مسـئلۀ  یـک  حـل  بـراي  چنـدمعیاره  گیـري تصمیم روش یک عنوان به مدل این. است

 متعارض، و) مختلف گیرياندازه واحدهاي( نامتناسب معیارهاي با گسسته گیريتصمیم
 آلترناتیوهـا و  دسـته  یـک  از انتخـاب  و بنـدي رتبه بر روش این. است شده داده توسعه
مـی  که است شده متمرکز متعارض معیارهاي با مسئله براي  سازگار هايحلراه تعیین
 یک سازگار، حل راه. کند کمک نهایی تصمیم به رسیدن براي گیرندگانتصمیم به تواند

 سـازگاري،  از منظـور  و اسـت  آلایـده  بـه  حـل راه تریننزدیک که است شدنی حل راه
 فاصـله،  بـر  مبتنـی  روش دیگر. شودمی حاصل متقابل توافق اساس بر که است جوابی
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 دورتـرین  و ایده آل حل راه از فاصله ترینکوتاه با حل راه یک که است تاپسیس روش
). 9: 2004، همکـاران اوپروسـویس و  (کنـد  می تعیین را منفی آلایده راه حل از فاصله

  باشد:می زیر صورت به مدل این ساختار
  شاخص و آلترناتیو اساس بر هاداده ماتریس تشکیل -1
  AHP روش یا و آنتروپی اساس بر هاشاخص وزن بۀمحاس -2

ت معیارهـاي مختلـف در تصـمیم  گیـري، بـا      در این مرحله با توجه به ضریب اهمی
  :                        بردار وزن تعریف شود AHPهایی مانند استفاده از روش

=[W1,W2,…….Wn]   
 ،i=1 کـه  صـورتی  در معیار وابعت -fi ارزش ترینپایین و* fi ارزش باالترین تعیین -3

 ...، n باشد.  
             زیـر اسـتفاده   رابطـه باشـد کـه از   سازي ماتریس تصمیم گیـري  مـی  نرمال ،مرحلهاین 
   :ودشمی

  
ijX  ،جهـت وزن دار کـردن، مقـادیر    . سـپس  مقادیر هر معیار براي هر گزینه می باشد

  ضرب می گردد. هاماتریس نرمال  هر یک از گزینه ها بر وزن معیار
  :شوندمی تعریف زیر صورت به که j =1، …، n براي Rj و Sj ارزش محاسبۀ -4
  

  

  :شودمحاسبه می زیر طریق به j=1، …، J براي (ایده آل) Qj مقدار -5
  
  
  (ایده آل) Qi میزان براساس عوامل بنديرتبه -6

است عـالوه بـر   روش تحلیل مسیر نیز تعمیمی از رگرسیون معمولی است که قادر 
بیان آثار مستقیم، آثار غیرمسـتقیم و اثـر کـل هـر یـک از متغیرهـاي مسـتقل را بـراي         
متغیرهاي وابسته نشان دهد و با بیان منطقی، روابط و همبستگی مشاهده شدة بین آنهـا  

روش آمـاري کـاربرد ضـرایب     Path Analysis تحلیل مسیر یارا تفسیر کند. در واقع، 

* m ax ; m ini ij i ijjj
f f f f 

* *

* *
1

; max
n

i ij i ij
j i j iii i i i i
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، رسیون چند متغیرى در مدل هاى ساختاري است. هدف تحلیل مسیربتاي استاندارد رگ
به دست آوردن برآوردهاى کمى روابـط علّـى (همکنشـی یکجانبـه یـا کواریتـه) بـین        

  .مجموعه اى از متغیرهاست
هکتار  به  30/10133بر اساس تقسیمات شهرداري یزد، شهر یزد با مساحتی بالغ بر 

م شده است. منطقۀ یک، در شمال شـهر یـزد داراي   محله تقسی 43ناحیه و  9منطقه،  3
محلّه مـی باشـد. جمعیـت ایـن      12ناحیه و  2هکتار، داراي  73/1982مساحتی برابر با 

نفر در هکتار می باشد. منطقـۀ دو   41نفر و داراي تراکم جمعیتی  80763منطقه برابر با 
 51/4238رابـر بـا   نیز در قسمت هاي شرقی و مرکز محدودة شهر یزد داراي مساحتی ب

نفـر و   228814باشد. جمعیت این منطقه برابر بـا  محلّه می 20ناحیه و  4هکتار، داراي 
نفر در هکتار می باشد. منطقۀ سه، در قسـمت هـاي غربـی و     54داراي تراکم جمعیتی 

محلـه   11ناحیـه و   2هکتـار، داراي   23/3912جنوب محدودة شهر با مساحتی برابر با 
نفـر در   31نفـر و داراي تـراکم جمعیتـی     120842ت این منطقه برابر با باشد. جمعیمی

  ).  1شکلباشد (هکتار می
  

  
  )1390مرکز آمار ایران و مسکن و شهرسازي استان یزد،  :(مأخذمحدودة مورد مطالعه  - 1شکل
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  بحث
هاي بررسی ، به عنوان یکی از شاخص»شکاف درآمدي«نابرابري در توزیع درآمد در مقام 

درصد باالي جامعه چند  10وضعیت اقتصادي خانوارهاي یک جامعه است که نشان می دهد 
درصد پایین جامعه هزینه کرده اند. نتایج به دست آمده از طرح هزینه و درآمد  10برابر 

نشان می دهد که شکاف درآمدي خانوارهاي  1390خانوارهاي شهري شهر یزد در سال 
درصد پایین  14ده است. یعنی ده درصد باالي جامعه بیش از بو 8/14مناطق شهري شهر یزد، 

اند. همچنین شکاف درآمدي خانوارهاي ساکن در مناطق سه گانه شهر یزد، جامعه هزینه کرده
شهر بسیار بیشتر از سایر  3بسیار متفاوت بوده است؛ به گونه اي که شکاف درآمدي در منطقۀ 

بوده  831/0یب جینی به دست آمده برابر با مناطق شهري بوده است. بر همین اساس ضر
است که نشانگر توزیع درآمدي نامناسب خانوارهاي مناطق شهري است. بر این اساس و بر 

درصد  8/16در حدود  1390مبناي آمارهاي سرشماري عمومی نفوس و مسکن در سال 
طق شهري متفاوت خانوارهاي شهري زیر خط فقر نسبی قرار دارند که این آمار نیز در بین منا

ترین شرایط و منطقۀ دو شهر یزد در شهر یزد در مطلوب 3اي که منطقه بوده است به گونه
  وضعیت نامناسب قرار دارند. 

همچنین متوسط درآمد ماهیانۀ خانوارهاي شهري به میزان قابل توجهی کمتر از میانگین 
قتصادي استان نسبت به کشوري بوده است که علت آن را می توان به ساختارهاي ضعیف ا

کشور، عنوان نمود. همچنین هزینه هاي خانوارهاي شهري که نشانگر مصرف متفاوت 
خانوارهاي شهر یزد می باشد،  بیانگر سطوح پایین میزان درآمد خانوارها می باشد. هجوم 
 گستردة مردم به بازارهایی که قیمت هاي کاالها و خدمات در آنها به مقدار زیاد شکسته می
شود، به ویژه در مناطق یک و دو شهر یزد و همچنین ازدحام مردم در جمعه بازارها، بیانگر 

  پایین بودن توان اقتصادي مردم و همچنین پایین بودن میزان درآمد آنها می باشد.
  هاي فقر شهري در شهر یزدمحاسبۀ شاخص

 iyام برابر iار که درآمد خانو میخانوار دار n دیفرض کن«: شاخص نسبت سرشمار - الف
 يالگو توانیم م،یمرتب کن يصعود بیرا به ترت و درآمدها میبنام Zاگر خط فقر را  است.

  نوشت:آن  يبرا را ریز
 

nY≤ 1 -nY≤ …≤q+1 Y≤ Z ≤ q Y≤ ….. ≤  Y2 ≤1 Y 
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 نیجتریباشد، را q با برابر،  خط فقر ریز يخانوارها ۀمجموع يهرگاه تعداد اعضا
» دیآی دست م H=q/N به صورت قطه اصابت فقریا  نسبت سرشمار« به نام شاخص فقر

ـبت  اسـت شـاخص عبـارت ـنیا). «115-  116: 1383(عرب مازیار و حسینی نژاد،  از نس
شاخص  نیا). اندازة N( بـه کـل افـراد در جامعـه)، q( فقـر) ـرخطی(ز ـریتعـداد افـراد فق

از  ،افراد جامعه یۀکه درآمد کل صـفر اسـت شـاخص ی. زمانکندیم رییتغ ،کیصفر تا  نیب
باشد که تمام  یم کیبا  برابری طیباشـد و در شـرا شـتریب ،آن جامعـه ةخط فقر برآورد شـد

 نیاگر چه ا .)62: 1390(مکیان و سعادت خواه، » کننـد یخط فقـر زنـدگ ریافراد جامعه ز
شدت  عمق و از ینشان چیه یول دهدی فقر در جامعه نشان م زانیساده از م يرینسبت تصو

» شکاف فقر« به نام گرید عمق فقر از شاخص ایشدت  انیب ي. برادهدیآن به دست نم
همواره  میزان فقراي شهري طی سال هاي مورد مطالعه دهدها نشان میشود. یافتهاستفاده می

اي شهري و بیشترین میزان فقر 1روند صعودي داشته است و در بین مناطق شهر یزد منطقۀ 
  ).1کمترین میزان فقراي شهري را در خود جاي داده اند (جدول  3منطقۀ 

  

  شاخص درصد افراد فقیر در مناطق شهري شهر یزد - 1جدول 
  متوسط افراد فقیر  3منطقه   2منطقه   1منطقه   سال
1385  34/13  83/11  51/7  81/10  
1390  09/14  45/12  21/8  58/11  
1393  87/14  02/13  69/8  19/12  

  ): نگارندگان(مأخذ       
 ج

  ب) شاخص شکاف درآمدي
 کـه نسـبت افـتیشـدت فقـر دسـت  ـایاز عمـق  گـريی) به شـاخص د1976( سن
شکاف درآمدي افراد  نیانگیشاخص به صورت نسبت م نیشود. ا یم دهینام درآمدي شـکاف

  :شود و برابر است با یم فیبه خط فقر تعر نسبت ریفق

  
I =سبت شکاف درآمديشاخص ن        py =متوسط درآمد فقرا           zخط فقر =  
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آن اسـت کـه  ـايیشـود کـه گو یم انینسبت به صورت درصدي از خط فقر ب نیا
(مکیان و  برود نیاز ب تا فقر کامالً ابدی شیافزا دیجامعه چقدر با ریاقشار فق متوسط درآمـد

یافته هاي شکاف درآمدي در مناطق شهري شهر یزد نشان می  .)62: 1390سعادت خواه، 
به  2دهد: مناطق سه و یک به ترتیب داراي بیشترین میزان شکاف درآمدي هستند. اما منطقۀ 

جهت سکونت افراد طبقۀ متوسط جامعه و همچنین سکونت افراد سطح درآمدي پایین جامعه 
ین تري را نسبت به مناطق دیگر شهر دارد. به ویژه در مناطق قدیمی شهر، شکاف درآمدي پای

شهر به ویژه در  2به همین جهت، مهاجرین کم درآمد وارد شده به شهر یزد غالباً در منطقه 
  مناطق قدیمی شهر ساکن می شوند.

  شاخص نسبت شکاف درآمدي در مناطق شهري شهر یزد - 2جدول 

  متوسط افراد فقیر  3منطقه   2منطقه   1منطقه   سال
1385  71/36  68/31  71/42  36/37  
1390  24/40  75/33  09/45  67/39  
1393  95/41  68/35  31/49  30/42  

  )مأخذ: نگارندگان(
  هاي شهر به روش ویکوربررسی میزان فقر در محلّه

هاي مورد قبول توان یک عمل را انحراف نامید که باعث نقض هنجار و ارزشهنگامی می
 ،قاچاق ، کنیپهنگردي، بساطل: سرقت، زورگیري، دورهانحرافات شام جامعه شود. معموالً

 و خوابی، کودکان خیابانیگري، کارتناعتیاد، روسپی :هایی مانندبرداري، آسیبکاله
ها و هاي، مکاننابرابري و زندگی در محلّه ، گري، همه و همه ناشی از فضاي فقراوباش

یگاه اجتماعی پایینی برخوردارند و همچنین هاي فقیر و محروم است. این افراد از پاخانواده
ها روي ماندن از تحصیل، به این نوع انحراف به دلیل نداشتن پایگاه اقتصادي مناسب و دور

دچار انحرافی  ؛آورند. ممکن است فردي که از پایگاه اقتصادي مناسبی برخوردار باشدمی
اجتماعی باال فقط  ۀتیاد در طبقیک فرد داراي اع شود ولی آسیب جدي متوجه او نیست. مثالً

اعتیاد و در  ،زند ولی فردي که داراي فقر مالی و فرهنگی استهمان اعتیاد به او آسیب می
هاي اجتماعی نتیجه بی پولی او را مجبور به دزدي، گدایی، کارتن خوابی و بسیاري از آسیب

هاي مختلف یزد از شاخصهاي شهر . در این ارتباط، جهت بررسی میزان فقر در محلّهکندمی
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میزان درآمد، سطح سواد، اشتغال و بیکاري، دسترسی به خدمات اجتماعی، میزان حمایت 
دهد رابطۀ ها نشان مینهادهاي دولتی و مراکز توسعه کارآفرینی استفاده شده است. بررسی

یابی به متقابلی بین تمام این شاخص ها وجود دارد که نهایتاً منجر به ناکامی فرد در دست
خواسته ها و نیازهاي او می شود و دامنۀ فقر شهري را گسترده تر می کند. در این پژوهش از 

باشد براي بررسی گیري چند شاخصه میهاي مهم تصمیمروش ویکور که یکی از روش
گانه استفاده  6هاي هاي مورد مطالعه از لحاظ فقر شهري از شاخصجایگاه هر یک از محلّه

هاي قدیمی بیشتر و در دهد میزان فقر در محلّههاي میدانی نشان میافتهی شده است.
هاي شهر یزد بیشترین میزان فقر اقتصادي در هاي جدید کمتر می باشد. در بین محلّهمحلّه
آباد، مهدي آباد، آزادشهر، فهادان، لب خندق، شیخداد، همافر، امام هاي کشتارگاه، مریممحلّه

هاي صفائیه، باشد و کمترین میزان فقر نیز در محلّهمی استاد، نصرآباد شهر، خیرآباد، تخت
  ).2شکلکوي دانشگاه، کاج، سیلو بوده است (

 

  
  )1390مطالعات میدانی، هاي شهر یزد (بندي میزان فقر اقتصادي در سطح محلّهسطح - 2شکل
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  هاي شهر یزدبررسی میزان خشونت شهري در محلّه
ب و شادي و نشاط در جامعه و وجود فقر، بیکاري، طالق و دشوار قدان تفریحات مناسف

پرخاشگري، خشونت،  ،باعث می شود در جامعه شدن شرایط ازدواج براي جوانان مجموعاً
میان . بنابراین دزدي صورت بگیردو  فحشا ، ورود به اعتیاد ،ستیزه گري، دعوا، جرم و جنایت

رابطه اي صد در صد مستقیم  هاي شهرسطح محلّهفقر، بیکاري با افزایش جرم و خشونت در 
بوجود بیاید، ما  هايسطح محلّهبرقرار است. یعنی وقتی فقر، بیکاري و شکاف طبقاتی در 

شاهد انفجار رفتاري به لحاظ طالق و رفتار بد والدین با کودك در درون خانواده و 
  .هستیم هاي اجتماعی دیگر و سایر ناهنجاري پرخاشگري افراد با یکدیگر در کوچه وخیابان

هایی چون میزان هاي شهر بر مبناي شاخصسطح محلّهبررسی هاي میزان خشونت در 
سرقت، میزان خشونت خانوادگی، نزاع و درگیري، کودك دزدي، زورگیري، کالهبرداري و بر 

دهد، میزان انواع هاي شهر یزد نشان میاساس تحلیل هاي نقاط داغ خشونت در سطح محلّه
هاي آزاد شهر، فهادان، شیخداد، نصرآباد، مهدي آباد و یعقوبی هاي ذکر شده در محلّهخشونت

هاي شهر یزد می باشد. بررسی بیضی انحراف معیار نیز تمرکز به مراتب باالتر از سایر محلّه
). 3 شکلدهد (هاي نشان میآن را در سطح محلّه انواع مختلف خشونت و روند گسترش

ها بر اساس شاخص هاي دیگري که در تحقیق به آن اشاره نشده است سایر محلّه البتّه ممکن
هایی که در این پژوهش تحت عنوان هاي بحرانی محسوب شوند اما محلّهاست، جزو محلّه

هاي ناامن و خشونت آمیز نام برده شده است، صرفاً به لحاظ خشونت هایی هستند که محلّه
  ر مبناي شاخص هاي فقر اقتصادي می باشد. عامل اصلی شکل گیري آنها ب
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  هاي شهر یزدتوزیع میزان خشونت در سطح محلّه -2شکل
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  توزیع فراوانی مجرمین موردمطالعه براساس نوع جرم -3جدول 
  سرقت و زورگیري  کالهبرداري  نزاع و درگیري  قاچاق مواد مخدر  هايمحلّه

2/3  تخت استاد  3/5  11/4  74/3  
4/7  امام شهر  2/9  12/7  07/5  
3/13  آزادشهر  4/11  43/9  16/7  
1/8  مریم آباد  5/6  21/10  13/6  
7/6 فهادان  1/7  31/6  18/5  
5/5 یعقوبی  3/5  27/5  34/4  
1/3 نصرآباد  6/4  51/4  19/3  

7/8 مهدي آباد  2/10  24/9  30/7  
3/6 خیرآباد  5/3  54/8  61/5  

4/5 عیش آباد  7/4  29/7  94/6  

 )1390انی، مطالعات میدمأخذ: (
  

  ها به لحاظ میزان خشونت باتوجه به مدل ویکورجایگاه هر یک از محلّه -4جدول
  Qi  رتبه  محل سکونت  Qi  رتبه  محل سکونت

382/0 24  قاسم آباد 474/0 20 نجف آباد   
694/0 10  کسنویه 409/0 22 سیدالشهدا   

511/0 17  امیرآباد 480/0 19 فهادان   

606/0 13  شیخداد 43 چهارمنار   246/0  

297/0 30  نعیم آباد 728/0 7 نصرآباد   

231/0 35  امام شهر 303/0 29 مالباشی   

964/0 2  آزادشهر 557/0 15 محمودآباد   

283/0 31  صفاییه 971/0 1 مهدي آباد   

628/0 12  رحمت آباد 259/0 33 گازرگاه   

886/0 3  مریم آباد 707/0 9 عیش آباد   

274/0 32  سردوراهی 218/0 37 جنگل   

227/0 36  بعثت 349/0 25 یعقوبی   

583/0 14 سیدصحرا 212/0 38 اهرستان   

396/0 23 اکرم آباد 307/0 28 خرمشاد   

328/0 26 خلف باغ 323/0 27 کوچه بیوك   

856/0 4 حسن آباد 879/0 5  کشتارگاه   

722/0 8 فرودگاه 659/0 11  ابرندآباد   

853/0 6 چرخاب 545/0 16  خیرآباد   

492/0 18 کوي طالقانی 441/0 21  سجادیه   
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  )1390مأخذ: مطالعات میدانی، هاي شهر یزد (هاي خشونت شهري در سطح محلّهلکّه -3شکل 

  

 درون خانواده ها به مربوط خشونت هاي پراکندگی در همسایه نزدیکترین شاخص میزان

آن که معادل  zاست. بر مبناي این مقدار و با توجه به نمرة  93/0محدودة مورد مطالعه  در
اي است. توان گفت که توزیع نقاط این خشونت از نظر آماري خوشهباشد، میمی 06/0

به درگیري و  مربوط خشونت هاي پراکندگی در همسایه شاخص نزدیکترین همچنین میزان
 نظر ها ازخشونت ها در کل محلّه توزیع فضایی این  این اساس بر باشد. می 32/1نزاع 

  ).5است (جدول  67/0برابر با  جرم این zدارد. ارزش  یکنواخت توزیع آماري،
  

  هاي خشونتدسته  Z ترین همسایه و نمرةشاخص نزدیک -5جدول 
 نوع جرم شاخص نزدیکترین همسایه zنمره  توزیع فضایی جرایم

 مواد مخدر 66/0 - 73/4 خوشه اي

 درگیري و نزاع 32/1 67/0 یکنواخت

 ت هاي خانگیخشون 93/0 - 10/0 ايخوشه

 سرقت و زورگیري 44/0 - 23/10 خوشه اي

 کالهبرداري 59/0 - 01/4 ايخوشه
  

  تحلیل میزان تأثیرگذاري فقر بر خشونت
هاي فقر اقتصادي بر افزایش میزان براي محاسبۀ میزان تأثیرگذاري هر یک از مؤلفه

اده شده است. این هاي شهر یزد از مدل تحلیل مسیر استفهاي شهري در سطح محلّهخشونت
روش به عنوان تکنیکی براي توضیح یک سیستم ارتباطی بین متغیرهاست، به این ترتیب که 
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در تحلیل مسیر ضریب همبستگی، هر متغیر مستقل با متغیر وابسته، بر اثر مستقیم آن متغیر 
وي مستقل، روي متغیر وابسته و اثرات غیرمستقیم مزبور از طریق متغیرهاي مستقل دیگر ر

  ). 146: 1388متغیر وابسته تقسیم می شود (موسوي، 
در پژوهش حاضر از هفت متغیر، میزان درآمد، سطح سواد، میزان بیکاري، میزان دسترسی 
به خدمات اجتماعی، میزان روابط اجتماعی در تبیین میزان خشونت و همچنین میزان احساس 

هاي فقر بر اساس مدل بقیۀ شاخص هاي شهر یزد استفاده شده است؛امنیت در سطح محلّه
باشند و به همین خاطر در محاسبۀ تحلیل مسیر کنار گذاشته دار نمیبرازش رگرسیونی معنی

) تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر گسترش خشونت هاي شهري در سطح 3( شکلاند. شده
  هاي شهر یزد به شرح زیر است.محلّه

  

  مؤلفه هاي مختلف فقر و خشونت شهري مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم -6جدول 
  مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم  اثرات مستقیم  اثرات غیرمستقیم  متغیرهاي مستقل

  961/0  853/0  108/0  میزان درآمد
  771/0  701/0  070/0  سطح سواد

  932/0  812/0  120/0  میزان بیکاري
  621/0  523/0  098/0  دسترسی به خدمات اجتماعی

  737/0  634/0  103/0  یروابط اجتماع
  (مأخذ: محاسبات نگارندگان)

  

  
  هاي یزدنمودار تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر گسترش خشونت هاي شهري در محلّه -3شکل 
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)، شاخص میزان درآمد و سطح سواد داراي بیشترین تأثیر و 6بر اساس نتایج جدول (
مستقیم مؤلفۀ سطح سواد، داراي دسترسی به خدمات، داراي کمترین تأثیر است. در مورد  اثر 

کمترین اثر مستقیم و مؤلفۀ میزان بیکاري، داراي بیشترین اثر بوده است. براي بدست آوردن 
، قادر به تبیین )3شکل (میزان خطا (میزان واریانس: متغیري است که متغیرهاي مستقل قبلی 

  اند)، از میزان کمیت خطا استفاده شده است.آن نبوده
259/0 =174/0 – 1 2e– 1   =741/   0    

  هاي شهري، تحت تأثیر عوامل تأثیربنابراین در تحلیل مسیر میزان گسترش خشونت
درصد از  2/0گذار فقر، (مؤلفه هاي مورد پژوهش در این تحقیق) روابط علّی به دست آمده 

  واریانس متغیر وابسته را تبیین نمی کند.
  و خشونت بررسی رابطۀ بین فقر

هاي شهر جهت بررسی رابطۀ بین فقر و افزایش انواع مختلف خشونت در سطح محلّه
) ضریب همبستگی چندگانه که 7یزد رگرسیون خطی ساده، استفاده شده است. در جدول (

می باشد. این ضریب رابطۀ بین گسترش  741/0نشان داده شده است، برابر با  Rبا عالمت 
هاي شهر یزد را زان خشونت و کاهش احساس امنیت در سطح محلّهمیزان فقر و افزایش می

تأیید می نماید. یعنی به ازاي افزایش در فقر شهري، میزان خشونت هاي شهري در سطح 
هاي شهر، افزایش می یابد. به عبارت دیگر افزایش ضریب فقر شهري موجب باال رفتن محلّه

  هاي شهري می گردد.هخشونت هاي شهري و کاهش احساس امنیت در محلّ
  

  هايرش انواع خشونت در سطح محلّههاي تعیین رگرسیون بین شاخص هاي فقر و گستآماره -7جدول

  خطاي معیار  ضریب تبیین تعدیل شده  ضریب تبیین  ضریب همبستگی چندگانه  مدل

1  741/0  363/0  282/0  195/0  
  (مأخذ: محاسبات نگارندگان)

  

درصد  2/28بوده است. مقدار تبیین نشان می دهد که  248/0ضریب تبیین  )7(در جدول 
از تغییرات و افزایش خشونت هاي شهري، ناشی از افزایش فقر است. یعنی افزایش ضریب 

هاي شهر یزد تأثیر می گذارد، درصد بر افزایش خشونت هاي شهري در سطح محلّه 28فقر



  11شمارة   يجغرافیاي اجتماعی شهر وفصلنامۀد        122

محاسبه شده است که در سطح  F) مقدار 8بقیه ناشی از عوامل دیگر بوده است. در جدول (
  نماید.معنی دار بودن رابطۀ دو متغیر را تأیید می، ):002/0Sig( درصد 99

  

  

  هايتحلیل واریانس و رگرسیون خطی بین فقر و گسترش انواع خشونت در سطح محلّه -8جدول 
  داريسطح معنا  F  میانگین مربعات   درجه آزادي   مجموع مربعات   منبع تغییرات 
    136/0  2  136/0  رگرسیون اثر 

635/5  
  
  031/0  17  332/0  باقی مانده   002/0

  -   19  368/0  کل 
  (مأخذ: محاسبات نگارندگان)

  

متغیر وارد شده در معادلۀ رگرسیونی که هستۀ اصلی تحلیل رگرسیون می باشد، در 
  :) آمده است. معادلۀ رگرسیون این فرضیه، عبارت است از9( جدول

Y= - 0/022 + 0/51 x     
دهد به ازاي یک واحد متغیر در انحراف نشان می β نشان دهندة میزان فقر است. مقدار x که

معیار میزان و سطح فقر، سبب خواهد شد انحراف معیار انواع مختلف خشونت هاي شهري 
  تغییر پیدا می کند. 673/0هاي شهر به اندازه در سطح محلّه

  

  وارد بر مدل رگرسیونیي متغیرهاي هاآماره -9جدول 

  نام متغیر
  ضریب استاندارد  ضریب غیر استاندارد

t  
 
Sig  
  B  خطايB β  

  132/1  - 150/0  -   188/0  - 022/0  عرض از مبدا
  071/0  653/2  673/0  241/0  510/0  خشونت

  (مأخذ: محاسبات نگارندگان)
  

هـاي  محلّـه بنابراین بین گسترش فقر و افزایش انواع مختلف خشونت شهري در سطح 
  داري وجود دارد.شهر یزد رابطۀ مستقیم و معنا

  

  گیرينتیجه
هاي طوالنی شهري در هاي جهانی با شهرنشینی سریع و نامنظم و خشونتدغدغه

حال افزایش است. برخی از تحلیل گران معتقدند مناطق شهري به سرعت در حال 



  123                   ...يفقر و خشونت شهر  نیب ۀرابط یقیتطب لیتحل                   1396 زمستانپاییز و 

معتقدند با توجه به  تبدیل شدن به مناطق جدیدي براي جنگ و خشونت هستند. آنها
روند سریع رشد مراکز شهري و همچنین اسکان غیررسمی، به نظر می رسد در آیندة 
نزدیک، تجربۀ جدیدي از تشدید درگیري و جرم و جنایت را در مناطق شهري شاهد 
باشیم که با تنزل سیستم هاي پیچیده ارائه خدمات و افزایش مالیات با توجه به رشد 

مناطق شهري و شکل گیري مشکالت شهري، تحت عنوان رویدادهاي قواره و سریع بی
هاي رشد شهري متناسب با ظرفیت آنها ریزيقابل پیش بینی که ناشی از عدم برنامه غیر

می باشد، این درگیري هاي شهري تشدید خواهد شد. به طوري که گسترش جمعیت 
ر جهان بر روي محل زاغه ها و حلبی آبادي ها با توجه به رشد چشمگیر شهرها د

اسکان غیرقانونی حاشیه نشینان و شهرهاي کلبه اي، توانایی شهرها براي مقابله و 
اندازهاي جدیدي از خشونت شهري گیري چشمانطباق با این شرایط، منجر به شکل

گذاري و بدنام کردن محله می خشونت و یا ترس از آن، نه تنها مانع سرمایهباشند. می
ام اجتماعی را نیز نابود کرده و دسترسی به اشتغال و فرصت هاي شود بلکه انسج

در سطح فردي، ساکنان شهري در نقاط داغ جرم، جنایت  .آموزشی را محدود می سازد
و خشونت، ممکن است کاهش یابند و یا از سرمایه گذاري در سرمایۀ انسانی خود 

یق بیندازند و در اجتناب کنند و همچنین شروع کسب و کارهاي کوچک را به تعو
نهایت از شکل گیري برخی از انواع انسجام و اتحاد با همسایگان به خاطر ترس 

  جلوگیري کنند.
هدف از این پژوهش، بررسی رابطۀ بین افزایش فقر و شاخص هاي تأثیرگذار آن 

هاي شهر یزد است. هاي شهري در سطح محلّهبر روي گسترش انواع مختلف خشونت
ی دهد، رابطۀ متقابلی بین تمام این شاخص ها وجود دارد که نهایتاً یافته ها نشان م

شود و دامنۀ فقر شهري منجر به ناکامی فرد در دستیابی به خواسته ها و نیازهاي او می
  را گسترده تر می کند. 

هاي هاي قدیمی بیشتر و در محلّهمیزان فقر در محلّه دهدهاي میدانی نشان مییافته
هاي کشتارگاه، هاي شهر یزد بیشترین میزان فقر در محلّهدر بین محلّه .تاسجدید کمتر 

آباد، مهدي آباد، آزادشهر، فهادان، لب خندق، شیخداد، همافر، امام شهر، خیرآباد، مریم
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وي هاي صفائیه، کباشد و کمترین میزان فقر نیز در محلّهتخت استاد و نصرآباد می
سطح  همچنین بررسی هاي میزان خشونت در دانشگاه، کاج و سیلو بوده است.

هاي شهر بر مبناي شاخص هایی چون میزان سرقت، میزان خشونت خانوادگی، محلّه
دزدي، زورگیري و کالهبرداري نشان می دهد، میزان خشونت نزاع و درگیري، کودك

، هاي امیرآباد، آزاد شهر، امام شهر، مریم آباد، مهدي آباد، خیرآباددر سطح محلّه
هاي شهر یزد می باشد که منجر کشتارگاه، فهادان، شیخداد به مراتب باالتر از سایر محلّه

  هاي به لحاظ احساس عدم امنیت شود. به بحرانی شدن وضعیت ساکنین این محلّه
بر اساس نتایج تحلیل مسیر شاخص، میزان درآمد و سطح سواد داراي بیشترین تأثیر 

مترین تأثیر در افزایش و یا کاهش میزان خشونت در و دسترسی به خدمات، داراي ک
هاي شهر یزد است. همچنین بررسی هاي ضریب رگرسیون خطی ساده نیز سطح محلّه

رابطۀ بین گسترش میزان فقر و افزایش میزان خشونت و کاهش احساس امنیت در 
ري، میزان نماید. یعنی به ازاي افزایش در فقر شههاي شهر یزد را تأیید میسطح محلّه

یابد. به عبارت دیگر افزایش هاي شهر، افزایش میخشونت هاي شهري در سطح محلّه
منیت در ضریب فقر شهري موجب باال رفتن خشونت هاي شهري و کاهش احساس ا

هاي بحرانی شهر با توجه به وضعیت محلّههاي شهري می گردد. در همین راستا محلّه
 هاي شهري ناشی از فقر، پیشنهادهاییخشونت یزد، به لحاظ گسترش انواع مختلف

  شود:ها و ایجاد احساس امنیت به شرح زیر ارائه میجهتی بهبود وضعیت این محلّه
ها با ایجاد مراکز کارآفرینی ایجاد اشتغال، به ویژه براي افراد جوان و بیکار در سطح محلّه -

 معمول ه زندگی مردم در حدرفع بیکاري و کاهش تورم و تامین رفاو حمایت از اشتغال، 
به عنوان مهمترین اولویت و پیشنهاد مهم و اساسی جهت کاهش انواع مختلف خشونت 

  رود.هاي شهر یزد به شمار میهاي شهري در سطح محلّه
هاي جلوگیري از روند رو به رشد مهاجرت هاي روستا شهري به شهر و به ویژه محلّه -

  آسیب پذیر.
زیرا اکثر مجرمان از قشر جوان هستند  ،و ورزشی براي جوانانفضاهاي فرهنگی  ۀتوسع -

توان زمان فراغت این افراد را به فرهنگ سراها می و هابنابراین با ایجادفضاي سبز، پارك
  .ها پر کردبهترین شیوه
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  توجه جدي والدین به دوست یابی فرزندان خود با همساالن خود. -
بقاتی، تفاوت هاي فرهنگی، عقاید و ارزش هاي آگاهی کامل خانواده ها از فاصله هاي ط -

  خانواده ها و ... در انتخاب همسر براي فرزندان خود.
هاي گسترش دامنۀ فعالیت ها و نظارت هاي نیروهاي انتظامی به ویژه در سطح محلّه -

  ناپایدار و ناامن.
ي توجه جدي مدیران شهري در زمینه هاي تجهیز روشنایی معابر، مدیریت کاربري ها -

  هاي بحرانی شهر.مخروبه و رها شده به عنوان پاتوق هاي افراد مجرم در سطح محلّه
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