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 ها و جرایم اجتماعی  فقر شهری و توزیع آسیب

 1حسین اکبري

 

 مقدمه

ها و جرایم اجتماعی طی چندین دهـه اخیـر  بررسی تاثیر حوزه اقتصادی در آسیب
توجهات تجربی و نظری فراوانی را بـه خـود جلـب کـرده و در ایـن ارتبـاط تحقیقـات 

های مختلف اقتصادی (ماننـد  مختلفی در دنیا انجام شده که در آنها تاثیر تعیین کننده
ها و جرایم اجتماعی به  بیکاری، توزیع نابرابر منابع، فقر و ...) بر گسترش انواع آسیب

اند. همچنین بررسی نظریات جامعه شناختی  ن قرار گرفتهشیوه های مختلف مورد آزمو
های اجتماعی نیز نشان از تاثیر وضـعیت و شـرایط اقتصـادی در افـزایش بـروز  آسیب
تری از  ها تببین واضـح ها و جرایم اجتماعی دارند. در این بین سه دسته از نظریه آسیب

های  کـه شـامل نظریـهها و جـرایم اجتمـاعی دارنـد  رابطه عوامل اقتصادی بـا آسـیب
باشد. یکـی از متغیرهـای  های فشار می های فرهنگی و نظریه ساختاری فرصتی، نظریه

یژه  مهم در بررسی میزان آسیب ها و جرایم اجتماعی سطح درامد و گستره فقر شهری بو
باشد. فقر و عدم تامین نیازهای مادی بر اساس نظریات و تحقیقات  در کالن شهرها می

 دهد. ها  و جرایم اجتماعی افزایش می ن درگیری افراد را در انواع آسیببسیار، امکا
 روش

محله شهر مشهد به بررسی  ۱۵۴خانوار شهری در  ۶۹۰۴مطالعه حاضر با بررسی 
رابطه بین سطح درامد و میزان برخورداری از امکانات زندگی (فقـر شـهری) بـا انـواع 

ها  تحقیق به روش پیمایشی انجام و دادهها و جرایم اجتماعی آنها پرداخته است.  آسیب
ی مردان و  ی آماری تحقیق، همه اند. جامعه با استفاده از ابزار پرسشنامه گرداوری شده

گیری  باشـند کـه بـا روش نمونـه گانـه شـهر مشـهد می ۱۳سال مناطق  ۱۵زنان باالی 
 اند.   ای انتخاب شده ای چند مرحله خوشه

 ها یافته

ای کـه  نده شکاف بزرگ اقتصادی در شهر مشهد اسـت بـه گونـهبررسی نتایج نشان ده
باشـد.  برابـر می ۱۹شکاف درامدی دهک دهم نسبت به دهـک اول درامـدی بـیش از 

درصد خانوارهای مورد بررسی در سه دهـک پـایین  ۶۳٫۸ها  همچنین بر اساس یافته
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ز امکانات درامدی قرار داشتند. بررسی رابطه بین سطح درامد و وضعیت برخورداری ا
اقتصادی (فقر شهری) نشان دهنده رابطه مثبت و معنی دار بـین سـطح درامـد (رابطـه 

 منفی) و فقر شهری (رابطه مثبت) با آسیب های اجتماعی می باشد. 
 گیری نتیجه

ها وجرایم اجتماعی رابطـه قـوی بـا  نتایج مطالعه نشان داد که توزیع فضایی آسیب
خورداری از حداقل امکانات زندگی در محالت شهر توزیع فضایی فقر شهری و عدم بر

مشهد دارد. بر این اساس شهر مشهد به دو بخش کم برخوردار پر آسیب و برخوردار با 
 آسیب کمتر تقسیم شده است.

فقر شهری، آسیب ها و جرایم اجتمـاعی، دهـک هـای درامـدی، توزیـع  کلید واژگان:
 فضایی، مشهد


