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  چکیده

شهرها به دلیل ماهیت پیچیده و افزایش روزافزون رشد جمعیت شهرنشینی و همچنین 

عواملی نظیر؛ توزیع نامناسب ارائه خدمات در ابعاد مختلف شهري، قیمت زمین، عادالنه 

، عدم دسترسی متعادل به امکانات و خدمات و نبودن درآمدها بین اقشار مختلف مردم

همچنین فضاهاي مختلف شهري بین ساکنان نواحی مختلف سبب شده که شهرها یکی از 

هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه . هاي نمایان بروز نابرابري محسوب شوند جلوه

ر اساس هاي دارسیران و بهاران شهر مریوان ب اجتماعی در بین محله-نابرابري فضایی

پژوهش . اجتماعی و دسترسی به کاربري خدمات شهري است-هاي پایگاه اقتصادي شاخص
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  مقدمه و بیان مسئله

هاي یکسان، یا برخورداري  نابرابري به معناي عدم دسترسی مساوي به منابع و فرصت

معه به منابع و خدمات اي از افراد جا عده. بیشتر برخی افراد از امتیازات موجود است

اند که این عامل سبب قطبی  اي دیگر از آن محروم مانده دسترسی بیشتري داشته و عده

افرادي که داراي . شدن جامعه شده و جامعه را به دو قطب مجزا تبدیل کرده است

 اقتصادي باالتري هستند در یک قطب ساکن شده و این –منزلت و پایگاه اجتماعی 

اند، و در قطب دیگر  یافته دیگر ساکنان به سطح باالتري از توسعه دستافراد نسبت به 

تري برخوردارند و آنان فاقد ارتباط با جریان  افرادي ساکن هستند که از منزلت پایین

در نتیجه این . برند تري از توسعه به سر می غالب جامعه هستند و از سطح پایین

 اقتصادي –کنان شهر با شرایط اجتماعی نابرابري سبب جداي گزینی و عدم اختالط سا

اي دیگر از آن  اي محروم از منابع و امتیازات، و عده متفاوت شده است که عده

  .برخوردارند

ترین حقایق زندگی اجتماعی است و حتی براي  نابرابري یکی از مأنوس

هایی  نابرابري به موضوع). 1373 گرب،(نگرترین ناظران، امري بدیهی است  سطحی

چون شکاف بین پولدارها و فقرا یا تفاوت میان فرا دستان و فرودستان توجه دارد، هم

مطالعه نابرابري اجتماعی در واقع یک ). Grabb, 1986: 33(توافق نظر وجود دارد 

موضوع مورد عالقه جامعه شناسان از اولین روزهایی است که این رشته به وجود آمده، و 

نوعی در مورد سرچشمه، شکل و پیامدهاي نابرابري  شته بهگذاران این ر هرکدام از بنیان

   ).Allen & chung, 2000: 17 (اند هایی را مطرح کرده اجتماعی در جامعه بحث

ها دسترسی نابرابري  نابرابري اجتماعی وضعیتی است که در چارچوب آن، انسان

 هنگامی روي چنین نابرابري،. هاي جامعه دارند به منابع باارزش، خدمات و موقعیت

کنند، اما از همه  بندي و سپس ارزیابی می ها، یکدیگر را درجه دهد که افراد و گروه می

هاي متفاوت در ساختار  تر این است که نابرابري اجتماعی، در رابطه با موقعیت مهم
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یکی از مواردي که امروزه این تفاوت ). 1374زاده،  لهسایی(آید  اجتماعی به وجود می

شناختی نابرابري در ابعاد  هاي آسیب بیشترین جنبه. ود است شهرها هستنددر آن مشه

  ). 1991باك، (گردد  شهري آن بیشتر نمایان می

شهرها به دلیل ماهیت پیچیده و افزایش روزافزون رشد جمعیت شهرنشینی، که 

عواملی نظیر؛ توزیع نامناسب ارائه خدمات در ابعاد مختلف شهري، قیمت زمین، 

 نبودن درآمدها بین اقشار مختلف مردم، عدم دسترسی متعادل به امکانات و عادالنه

خدمات و همچنین فضاهاي مختلف شهري بین ساکنان نواحی مختلف سبب شده که 

هاي  تبع آن محله هاي نمایان بروز نابرابري محسوب شوند و به شهرها یکی از جلوه

بندي شهرها، از این قاعده  اندهنده استخو عنوان بافت اصلی و تشکیل شهري هم به

 اجتماعی بارزي –هاي فضایی  هاي مختلف شهري نابرابري  نبوده و بین محلهیمستثن

  . نمایان است

ها داراي امکانات و خدمات بهتري هستند؛ سطح رفاه و کیفیت  بعضی از محله

ها  هزندگی در آنها باالتر است و همچنین ساکنین تمایل بیشتري به زندگی در این محل

برند که  هایی هم هستند که از کمبود امکانات و خدمات رنج می دارند و در مقابل محله

این عامل سبب شده است ساکنان نسبت به مکان زندگی خود احساس تعلقی نداشته و 

بر این اساس شهر مریوان ازجمله شهرهایی است . در قبال آن احساس مسئولیت نکنند

خوبی صورت نگرفته است و  هاي مختلف آن به ر بخشکه توزیع خدمات و امکانات د

طور یکسان و برابر دسترسی نداشته و بین  ساکنان در مناطق مختلف از این امکانات به

با توجه به این . باشد  اجتماعی مشهود می–هاي مختلف آن نابرابري فضایی  محله

هاي  عی در محلهاجتما-رویکرد، هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه نابرابري فضایی

  .باشد دارسیران و بهاران در شهر مریوان می
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 مبانی نظري

توان این   اجتماعی می–مطالعه و بررسی منابع مختلف در زمینه نابرابري فضایی  با

  :موضوع را در سه دیدگاه کارکردگرایی، تضاد و رویکرد تلفیقی موردبررسی قرار داد

   اجتماعی– فضایی دیدگاه کارکردگرایی در نابرابري) الف

شناسانی چون دورکیم، پارسونز، سامنر، پارتو، دیویس و مور با  هاي جامعه دیدگاه

پردازان کارکردگرایی از وجه جهانی و  نظریه. اند رویکرد کارکردگرایی به نابرابري پرداخته

گیرند که نابرابري وجه اساسی هر سازمان اجتماعی  همیشگی بودن نابرابري نتیجه می

. کند  و ضرورتی است کارکردي که در جهت کارکرد مؤثر جامعه ایفاي نقش میاست

توان به هدف همبستگی اجتماعی بر اساس اخالقیات و عدالت  دورکیم معتقد بود که می

داري اصالح شود و از آن آنومی و تضاد  کار سرمایه یافت مشروط بر اینکه تقسیم دست

دورکیم به دو گونه نابرابري در ). 1369دورکیم، ( طبقاتی و نابرابري اجباري رها گردد

نابرابري . نابرابري ظاهري یا صوري و نابرابري باطنی یا ذاتی. کند جامعه اشاره می

هاي  هاي اجتماعی ست که از سوي جامعه و بر پایه شاخص گونه از نابرابري ظاهري، آن

وت بین زن و مرد و تفا. شود ایجاد می... اجتماعی هم چون نژاد، جنس، رنگ پوست 

ها  گونه نابرابري گوید این او می. هاست گونه نابرابري یک شخص قدبلند و قدکوتاه ازاین

هاي باطنی یا ذاتی اشخاص ازجمله استعداد، پشتکار و کارایی آنان به  بر اساس ویژگی

هاي پیشرفته صنعتی برمبناي آنچه یادمی گیرند و  ها در جامعه انسان. آید وجود می

  . کنند کنند با یکدیگر اختالف پیدا می باره صرف می تعدادي که درایناس

بنابراین تفاوت میان شهروندان تفاوتی هست که بر پایه دانش و استعداد آنان 

هاي متفاوتی  یابد تا زمانی که استعدادهاي بشر به شیوه گیرد و ظهور می شکل می

). 1379کمالی، (ناپذیر است  اجتنابکنند وجود نابرابري اجتماعی امري  پرورش پیدا می

اي به رقابت بر سر منابع  گونه به عقیده رابرت پارك، فرایندهاي طبیعی و درونی شهر به

رقابت در اجتماع براي . انجامد گردد که در نهایت به انطباق اکولوژیک می کمیاب برمی
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تی به همکاري هاي شغلی و طبقا رقابت بین افراد و گروه. ایجاد تعادل اجتماعی است

آمیز از طریق تمایزیافتگی کارکردي و توزیع فضایی موزون کارکردها در نواحی  رقابت

  . شود مربوط منجر می

کند زیرا  طور فضایی نیز تبلور پیدا می به تعبیر پارك، تمایزیافتگی کارکردي، به

نواحی هاي مختلف اقتصادي را به  شود بلکه گروه کار می تنها باعث تقسیم رقابت نه

به عقیده وي فشار بر فضا در مرکز شهر باعث افزایش ارزش . پراکند گوناگون شهر می

هاي مختلف  شود و تفاوت در ارزش زمین مکانیزمی است که توسط آن گروه زمین می

: 1377افروغ، (شوند  ریزي پخش می اي منظم و بدون برنامه کارکردي در فضا به شیوه

باشد   این عقیده که نابرابري یک خصیصۀ کلی جامعه میدیویس و مور با ابراز). 202

بـه عقیدة دیویس، نابرابري اجتماعی . معتقدند که نابرابري یک ضرورت سازمانی است

دهد، که بهترین مشاغل توسط  اي است که به جوامع تضمین می طرح ناآگاهانه

دیویس و مور دو . )1385 ربانی،(طور آگاهانه اشغال شود  ترین افراد، لیکن به شایسته

میزان کمیابی ) الف: کنند مالك عمده را براي اهمیت کارکردي یک موقعیت ارائه می

ها به موقعیت  میزان وابستگی سایر موقعیت) ها، ب موقعیت در مقایسه با سایر موقعیت

از دیدگاه آنان نابرابري اجتماعی طرحی ناآگاهانه است که از طریق آن . مورد نظر

ترین،  طور خودآگاه توسط شایسته ها به ترین موقعیت شوند که مهم  میجوامع مطمئن

  ). 172:1377افروغ، (اشغال خواهد شد 

بندي واحدها برحـسب معیارهـاي نظام  عنوان رده پارسونز قشربندي را به

بنابراین هر نظام قشربندي، تعبیري از . داند هاي مشترك در یک نظام اجتماعی می ارزش

ها،  ها، پاداش ی جامعه است که به نوبۀ خود سلسله مراتبی از موقعیتهاي اصل ارزش

قشربندي . کند هاي ارزشیابی خاص خود ایجاد می افراد و هر چیز دیگر را بر اساس پایه

نیروهاي اجتماعی آفریننده و حامی . ناپذیر کنش اجتماعی است نتیجۀ فوري اجتناب

ناپذیر، موجد قشربندي هستند  جتنابمناسبات اجتماعی متشکل هستند و به طرزي ا

  ). 1354ادیبی، (
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نظام قشربندي اجتماعی، جامعـه را بـه دو بخـش  پارتو در مطالعات مربوط به

ها در مدارج پایینی از هوش و لیاقت قـرار  توده. ها و نخبگان توده: کند تقـسیم می

 برعکس نخبگان بـه .دارنـد ولی توانایی آنها در استفاده از خشونت و زور زیاد است

سامنر، بها و ). 1378انصاري، (یابند  دلیل لیاقت و هوش ذاتی خود بر دیگران برتري می

داند و معتقد است که هر  ارزش اجتماعی انسان را مالك تعیین طبقات اجتماعی می

سامنر با . کند اي را احراز می بندي، مرتبه کس به اندازة استعداد طبیعی خود در این رتبه

لهام از مالتوس معتقد است هر کوشش براي کاهش نـابرابري ازجمله از طریـق ایجاد ا

دهد کـه بـا  ها اجـازه می بار است، زیرا به غیر شایسته سیستم تأمین اجتماعی زیان

  ).1374ملک، (آمده، مانند خرگوش زادوولد کنند  دست استفاده از امکانات به

  

   اجتماعی-ضایی هاي ف دیدگاه قدرت در نابرابري) ب

شناسانی همچون مارکس، دارندورف، اندیشمندان مکتب فرانکفورت  جامعه

ها و وظایف  به نظر مارکس بر مبناي موقعیت. رویکردي تضادگرایانه به نابرابري دارند

دو . گیرد گوناگونی که افراد در ساختار تولید جامعه دارند، طبقه اجتماعی شکل می

وري،  کشاورزي، پیشه(شیوه تولید :  اجتماعی دخیل استعامل اصلی در تشکیل طبقه

هاي متفاوت در ارتباط با  در نگاه مارکس، داشتن موقعیت. و مناسبات تولید) صنعتی

طور  دو نکته به). 7:1377 تأمین،(کند  وسایل تولید، میان افراد جامعه تضاد ایجاد می

ضا و نابرابري اجتماعی اخص در دیدگاه مارکس موجود است که مبرهن شدن رابطه ف

اول نگاه وي به شهر از بعد تولید، انباشت و تمرکز سرمایه، دوم توجه : دهد را یاري می

اي براي تمرکز اکولوژیک طبقه کارگر و در نتیجه، ظهور  مثابه زمینه به شهر به

). 205:1377 افروغ،(گیري طبقات است  مثابه عامل مهم در شکل خودآگاهی طبقاتی به

ة اسلوب مارکسی شناخت نابرابري که از دریچـۀ تضاد و کشمکش طبقاتی به آن شالود

  . هاي مالکیت است شود، درك مبانی و شکل نگریسته می
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از دیدگاه مارکس مالکیت خصوصی عامل اساسی پیدایش شکاف طبقـاتی بـین 

ارا و مالک و دارا و آنها کـه د«مردم است و این شکاف همیشه در طول تاریخ بین طبقۀ 

نگرش طبقاتی مـارکس دربـارة ). 1373گرب، (وجود داشته است » مالک نیستند

هاي مادي مبتنی بر مالکیت خصوصی محـدود  ها فقط به پایه تمـایزات و نابرابري

هاي اخالقی را نیز بر مبناي همین تمایز و از  مارکس اندیشه، هنر و ارزش. شود نمی

از دیدگاه مارکس نابرابري . کند و محکوم درك میطریق تقسیم مردم به دو گروه حاکم 

اهمیت . کار محقق شده است در جامعۀ بـشري فرآینـدي است که از طریق تقسیم

نظریۀ کنش طبقاتی مارکس نه فقـط به خاطر محتواي بدیع جامعه شناختی آن، بلکه 

زه همچنین به خاطر نفوذ گستردة آن بر روي آراء جامعه شناختی بعدي در این حو

  ). 1385زاهدي، (است 

کند مادام که هنجارها وجود نداشته باشند و تا جایی که  دارندورف تأکید می

اما . عمیقـاً در مردم تأثیر نکرده باشند قشربندي اجتماعی هم وجود نخواهد داشت

کنند و زمانی که رفتار بالفعل مردم بـر اساس  زمانی که هنجارها بر رفتار مردم تأثیر می

گیرد ناگزیر نوعی نظام سلسله مراتبی از  هنجارهـا مـورد سنجش قرار میایـن 

به نظر دارندورف هسته اصلی نابرابري . هاي اجتمـاعی هم پدیـد خواهد آمد پایگاه

ها تابعی از طرز  تواند از ایـن واقعیت استنتاج شود که انسان اجتماعی همیـشه می

هایی هستند که تضمین  ها و پاداش مجازاتبرخوردشان با انتظارات جامعه و تابعی از 

دارندورف قوانین را ). 1371نامه فرهنگ، (آور ایـن انتظارات است  کنندة خصلت الزام

قانون «: گوید داند و می نیز چکیدة هنجارها و نشانۀ وجـود نـابرابري در جامعه می

جود دارد، زیرا دیگر نابرابري و عبارت شرط الزم و کافی نابرابري اجتماعی است و به

قانون وجود دارد و چون قانون هست، الجرم نابرابري هـم در میان افراد بشر وجود 

اي که ازهرجهت در آن تساوي برقرار باشد  به نظر او طلب کردن جامعه. »خواهد داشت

  ).1374ملک، (تنها غیرواقع بینانه که آرمانی منحرف و هولناك است  نه
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  ها یدگاه تلفیقینابرابري اجتماعی از د) ج

. شناسانی مانند ماکس وبر، گیدنز نگاهی تلفیقی به نابرابري دارند اما جامعه

نابرابري را به زبان وبري بایـد نوعی از محتواي رابطۀ اجتماعی تعریف کرد که تماماً 

عبارت از این احتمال است که افراد به طریقی قابل تعین و معنادار بر مبناي درك 

هاي درون فهمـی شـده به صورتی تفاوت گذار و تبعیضی رفتار  تطبیقـی منزلت

بعدي  ماکس وبر بر این باور بود که ارائه یک تفسیر تک). 1385زاهدي، (خواهند کرد 

کاهد  هاي اجتماعی از اهمیت این پدیده می اي چون نابرابري از پدیده اجتماعی پیچیده

هاي  ي را در رشد نابرابريهاي اقتصاد وبر اهمیت شاخص). 108:1379کمالی، (

اي در  کننده براي او نیز چون مارکس، مالکیت نقش تعیین. گیرد اجتماعی نادیده نمی

  . کند شده به فرد یا به طبقه ایفا می توزیع امکانات عرضه

در . قدرت و حیثیت: با این وصف، او به این بعد اقتصادي دو بعد دیگر اضافه کرد

ثیت باوجود وابستگی متقابلشان سه بنیان متمایزند که بر نگاه او مالکیت، قدرت و حی

تفاوت در برخورداري از . یابد اي سامان می ها نظام قشربندي در هر جامعه روي آن

بندي اجتماعی است، تقسیم نابرابر قدرت به تشکیل احزاب  مالکیت اموال منشأ طبقه

هاي اجتماعی است که انجامد و درجات حیثیت گوناگون منشأ پیدایش قشر سیاسی می

بنابراین از نظر ) 9: 1379 تأمین،(اند  شده هاي اجتماعی مشابه تشکیل از دارندگان پایگاه

هاي  بندي وبر رابطه فضا و نابرابري را نباید تنها از بعد طبقاتی آن نگریست بلکه گروه

ند هایی براي تحلیل فضا و نابرابري در محیط شهري دار منزلتی نیز آثار و داللت

  ).214: 1377 افروغ،(

. گیدنز مانند وبر و مارکس به رابطۀ نزدیک بین قدرت و نابرابري معتقد است

هاي نابرابري است و نابرابري  ترین زمینه گیدنز عقیده دارد که جنسیت یکی از مهم

وي ). 1384گیدنز، (هاي طبقاتی است  دارتر از نظام جنسی از نظـر تاریخی بسیار ریشه

ساالري را مورد  اي بر برابري فرصت یا شایسته ابري خواهی، تأکید عدهدر بحث بر

هاي عمیق  دهد و معتقد است که این نوع برابري خود موجب نابرابري انتقـاد قرار می
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هادي زنوز، (نوعی انسجام اجتماعی را نیز تهدید خواهد کرد  در جامعه خواهد شد و به

1385.(  

  

  اجتماعی-پردازان مختلف در مورد نابرابري فضایی هبندي دیدگاه نظری  جمع-1جدول 

هدف 

  تحقیق
  شاخص  دیدگاه  پردازان نظریه  ها دیدگاه

  

  

دیویس و 

  مور

نابرابري اجتماعی طرحی ناآگاهانه است که 

شوند که  از طریق آن جوامع مطمئن می

اه توسط طور خودآگ ها به ترین موقعیت مهم

  .ترین اشغال خواهد شد شایسته

میزان کمیابی 

موقعیت در 

مقایسه با سایر 

ها،  موقعیت

میزان وابستگی 

ها  سایر موقعیت

به موقعیت 

  مورد نظر

دورکیم به دو گونه نابرابري در جامعه اشاره   دورکیم

کند نابرابري ظاهري یا صوري و نابرابري  می

  .باطنی یا ذاتی

کار،  تقسیم

  داد افراداستع

رقابت در اجتماع براي ایجاد تعادل اجتماعی   رابرت پارك

طور فضایی  است و تمایزیافتگی کارکردي، به

  کند نیز تبلور پیدا می

منابع کمیاب، 

  تعادل اجتماعی

هاي  هر نظام قشربندي، تعبیري از ارزش  پارسونز

  .اصلی جامعه است

  قشربندي

ی 
ضای

ي ف
نابرابر

-
ی

جتماع
 ا

  

ی
دگاه کارکردگرای

دی
  

  

  پارتو

نی از هـوش و لیاقت ها در مدارج پایی توده

قـرار دارند ولی توانایی آنها در استفاده از 

برعکس نخبگان . خشونت و زور زیاد است

بـه دلیـل لیاقت و هوش ذاتی خود بر 

  یابند دیگران برتري می

ها و  توده

  نخبگان
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بها و ارزش اجتماعی انسان را مالك تعیین   سامنر

  داند طبقات اجتماعی می

بها و ارزش 

عی، اجتما

  استعداد طبیعی

  

  مارکس

مالکیت خصوصی عامل اساسی پیدایش 

با الغاي ) نابرابري اجتماعی(شکاف طبقاتی 

مالکیت بورژوازي در جامعه سوسیالیستی 

دیگر نشانی از نابرابري و تمایزات طبقاتی 

  .باقی نخواهد ماند

مالکیت، 

  مناسبات تولید

ضاد
دگاه ت

دی
  

  

  دارندورف

رابري اجتماعی مبتنی بر موضوع اصلی در ناب

تحلیل روابط مبتنی بر اقتدار است، اقتدار 

مبتنی بر دارایی و مالکیت یکی از انواع آن 

  است

پایگاه 

اجتماعی، 

  مالکیت

از نظرماکس وبر نابرابري اجتماعی در رابطۀ   ماکس وبر

  .یابد اجتماعی انعکاس می

قدرت، ثروت، 

  حیثیت

ی
دگاه تلفیق

دی
  

نند وبر و مارکس به رابطۀ نزدیک گیدنز ما  گیدنز

  بین قدرت و نابرابري معتقـد است

  جنسیت

 نگارندگان با تلخیص از منابع مختلف: منبع

  

. فضایی ارائه گردید-در مبانی نظري پژوهش نظریات مختلفی از نابرابري فضایی

دارد خوانی  هایی که با رویکرد پژوهش هم ها سعی بر آن بود که نظریه در انتخاب نظریه

طورکلی  این نظریات را به. و در تبیین موضوع به کار گرفته خواهد شد مطرح شود

از . بندي کرد توان در سه دیدگاه تضاد، کارکردگرایی و رویکرد تلفیقی طبقه می

توان به مارکس، دارندورف و اندیشمندان مکتب  نظران دیدگاه تضاد می صاحب

توان به دورکیم، پارسونز، سامنر،  ردگرایی میفرانکفورت و از اندیشمندان دیدگاه کارک

توان به ماکس وبر  نظران رویکرد تلفیقی می پارتو، دیویس و مور و همچنین از صاحب

  .و گیدنز اشاره کرد
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شناسی عمـدتاً ذیـل نظریـه طبقـه  بحث نابرابري اجتماعی در آراي متقدمان جامعه

نزد . ي مارکس و ماکس وبر استشده که از پرنفوذترین آنها آرا اجتمـاعی مطرح

شیوه تولید و مناسبات : مارکس دو عامل اصـلی در تشکیل طبقه اجتماعی دخالت دارند

هاي عمده مشاغل را در ساختار اقتصادي جامعه  همـین عامـل دوم اسـت که الیه. تولید

ر ماکس وبر به بعد اقتصادي طبقـه، دو بعـد دیگـ). 7 :1373 تأمین،(کند  ایجاد می

در نگاه او مالکیت و قدرت و حیثیت باوجود ). منزلت(قدرت و حیثیت : اضافه کرد

اي بر روي آنها  وابسـتگی متقابلشان سه بنیان متمایزند که نظام قشربندي در هر جامعه

بندي اجتماعی  تفاوت در برخورداري از مالکیت اموال منشأ طبقه. یابد سامان می

انجامد و درجات گوناگون  تشکیل احزاب سیاسی میتقسیم نابرابر قـدرت بـه .است

هاي اجتماعی  حیثیت، منشأ پیدایش قشـرهاي اجتمـاعی است که از دارندگان پایگاه

  ).Nordam & Albom, 2007: 656؛ 9: 1373 تأمین،(اند  شده مشابه تشکیل

 »اجتماعات«همچنین وبر معتقد است گرچه طبقات اقتصادي به معناي دقیق کلمه 

 »اجتماعات«توان  هاي داراي پایگاه اجتماعی مشابه را می تند در عوض گروهنیس

در دیدگاه ترکیبی آنتـونی گیـدنز نیـز ) weber, 1946: 189-191(حساب آورد  به

 گـرب،(هاي چندگانه طبقه و قشربندي اجتماعی مورد تأکید قـرار گرفتـه است  بنیان

هایی کامالً دقیق  رابري، در اختیار داشتن سنجهگیري میزان ناب براي اندازه). 185: 1373

به این . هاي یک جامعه ضرورت دارد شده به افراد یا گروه  هاي داده در مورد پاداش

دانیم، بر  هاي متفاوت نابرابري می سبب، بیشتر آنچه ما درباره علل و پیامدهاي میزان

). 1381 و سینچام، آرتورل. (مبناي مطالعات مربوط به توزیع درآمد و ثروت است

. شده است  گیري نابرابري استفاده هاي آماري گسترده و متنوعی در اندازه شاخص

)Cowell, 1995 & Firebaugh, 2003 (شده از رویکردهاي  با توجه به مطالعات ارائه

هاي تحقیق را در دو  توان شاخص پردازان و شناسایی محدوده مورد بررسی می نظریه

شده    فضایی به طریقی که در جدول زیر ارائه-ديقتصادي و کالب ا–گروه اجتماعی 

  :بندي کرد است دسته



 1398، پاییز 10اي، سال چهارم، شماره  هري و منطقهریزي توسعه ش فصلنامه برنامه     12 

   اجتماعی-هاي نابرابري فضایی   شاخص-2جدول 

هدف 

  پژوهش
  زیرشاخص  شاخص  ها مؤلفه

  

  اجتماعی

بار تکفل، درصد شـاغلین زن، درصـد پوشـش بیمـه             

رصد برخورداري از اینترنت، پایگاه شـغلی،       درمانی، د 

  .سطح سواد

  

  

 - اجتماعی 

    اقتصادي

  اقتصادي

قیمت زمین، درصد مالکیـت منـزل مـسکونی،         . درآمد

گیري از نهادهاي حمایتی، برخـورداري از         درصد بهره 

ی   .موبایل، کامپیوتر
ضای

ي ف
نابرابر

-
ی

جتماع
 ا

  

  

  

  فضایی-کالبدي 

  

  

  فضایی

سرانه مسکونی، سرانه اتاق به نفر، درصد مساکن بیش 

رصد مساکن داراي نماي مناسب، از یک طبقه، د

درصد مساکن نوساز، درصد مساکن بادوام، سرانه 

تجاري، آموزشی، فرهنگی، جهانگردي، بهداشتی، 

ورزشی، فضاي سبز، مذهبی، صنعتی، انبار و 

  ونقل حمل

  نگارندگان به تلخیص از منابع مختلف :منبع

  

  پیشینه تحقیق

 به نظریات »هري و نابرابري اجتماعیفضاي ش«اي با عنوان  جوزف در مقاله الورن

شناسی و جغرافیایی، بر  سوجا مبنی بر برگزیدن رویکردي تلفیقی از علوم جامعه

افزاید که فضاها  هاي اجتماعی، تأکید دارد و می بندي فضاهاي شهري توسط گروه دسته

 آنجا هایی قرار دارند که در آن حضور دارند و تا طور سمبلیکی در ارتباط با گروه به

شده  این فضاهاي تقویت. روند که فضاهاي شهري را در اختیار خود درآورند پیش می

  . نماید ساختار موجود و جدایی گزینی را تقویت می



  

  

  

  

 13     ...هاي اجتماعی محله-بررسی تطبیقی نابرابري فضایی

 
 

در زمینه نابرابري ) 2005 ( و ري، جانیکاس)1988 (س، ایم)1965 (1ویلیامسون

  . متحده آمریکا به تحقیق پرداختند بر روي ایاالت

  گرفته در زمینه نابرابري اکثراً در سطح ملی انجام  ه اروپا مطالعات انجامدر اتحادی

 ,Davies & Hallet, 2002, Barrios & Strobl. (اي گرفته است تا در سطح منطقه

2005, Mora & Petrakos, 2008 Rodriguez-Pose & Rovolis, 2005 .(  

براي کشور ) 2000 (یس و ساراتس براي کشور ایتالیا، پتراکوس) )1999تراسی

) 2005 ( و روویلسبراي کشور برزیل، پتراکوس؛ رودریگز) ) 2001یونان، آزونی

براي کشورهاي اتحادیه اروپا که داراي نابرابري درآمدي بین مناطق خود هستند به 

در اروپا، فاگربرگ؛ ) ) 1996 و ورسپاگینهمچنین فاگربرگ. تحقیق پرداختند

 و ، چاترجی)1995 (براي مناطق اروپایی، فانک) )1996ورسپاگین و کنیلز

، لیگالو در مناطق اروپایی، ارتر) 2004 (در بریتانیاي کبیر، لیگالو) ) 1996دهورست

براي ) 2007 (؛ پاسکال و راپون20براي مناطق اروپایی، ایزکورا) ) 2006و باومونت

  .اند ردهاتحادیه اروپا اقدام به تحقیق در زمینه نابرابري ک

                                                
1. Williamson      2. Amos 
3. Janikas      4. Rey 
5. Terrasi      6. Petrakos 
7. Saratsis      8. Azzoni 
9. Rodrigueze      10. Rovolis 
11. Fagerberg      12. Verspagen 
13. Canie¨ls      14. Funke 
15. Chatterji      16. Dewhurst 
17. Le Gallo      18. Ertur 
19. Baumont      20. Ezcurra 
21. Rapun 
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نامه دکتري خود  افروغ در پایان: توان به افراد زیر اشاره کرد از محققان داخلی می

ارائه الگویی براي جدایی گزینی فضایی و : فضا و نابرابري اجتماعی«با عنوان ) 1377(

 در تالش است تا عوامل مؤثر بر جدایی گزینی فضایی و تمرکز فقر و »پیامدهاي آن

فرهنگ کج را و رفتار کج را از طریق  زا و خرده فرهنگ جرم یري خردهگ آثار آن بر شکل

بررسی نظریات مورد تحلیل قرار دهد، و بیشتر به جدایی گزینی به لحاظ تفاوت در 

حاتمی . سازد پردازد و آراي مرتبط با آن را مطرح می پایگاه اجتماعی و اقتصادي می

تحلیلی بر : شهر و عدالت اجتماعی" اي با عنوان در مقاله) 1390(نژاد و همکاران 

پرداختند که ") هاي قدیمی شهر میاندوآب محله: مطالعه موردي(اي  هاي محله نابرابري

 17هدف این مقاله، تبیین سطوح کیفیت زندگی در بافت قدیم شهر میاندوآب با 

ها  هاي شهري در سطح محله ي کاربري شاخص کیفیت زندگی و ارتباط آن با سرانه

دهد که ارتباط  و نتایج نشان می. شده است  کاربري استفاده15 که از سرانه بوده

. هاي شهري و کیفیت زندگی وجود دارد ي کاربري معناداري بین توزیع سرانه

  ). 1390 نژاد و همکاران، حاتمی(

-هاي پیرا تحلیل نابرابري فضایی در محیط«اي با عنوان  در مقاله) 1385(دانشپور 

 تهران پرداخته است، هدف این مقاله تأکید بر ضرورت توجه به محیط پیرا  در شهر»شهري

 شهري همچون یک سیستم یکپارچه که خود، همچون شهرها، داراي نابرابري فضایی –

ي خود، علل پدیدار شدن ساختار نابرابر،  بوده و نیازمند تحلیل، تفسیر و تبیین ساختار ویژه

تر از همه، دوري جستن از رویکردي  ها و مهم تبروز تهدیدها و مشکالت، حضور فرص

  ). 1385 دانشپور،. (باشد، است ریزي و مدیریت محیطی می سنتی در برنامه

نابرابري فضایی در «اي با عنوان  در مقاله) 1389(شریف زادگان و همکاران 

  دسترسی به خدمات درمان عمومی براي توسعه سالمت شهري از طریق مدل

p-medianپرداختند» اصفهان در شهر  .  

رویارویی با نابرابري فضایی ضمن «اي با عنوان  در مقاله) 1391(خالو باقري 

 شهر 13منطقه : موردمطالعه(ریزي مبتنی بر ارتقاي کیفیت زندگی  کارگیري برنامه به
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در این راستا، یکی از نواحی خرد شهر تهران که داراي مشکل نابرابري فضایی و . »)تهران

اندازي سازوکار  هاي راه شرط یت زندگی است، انتخاب گردیده و به پیشافت کیف

اي مناسب  بدیهی است تدوین برنامه. ریزي و مدیریت در آن، اشاره شده است برنامه

ها به همراه افزایش مشارکت مردمی در مدیریت شهري  منظور تعدیل یا حذف نابرابري به

ریزي  فیت زندگی در چارچوب برنامهگیري از انگاشت چندبعدي و جامع کی و بهره

ترین هدف این نوشتار،  عنوان عمده  به–هاي رایج و متداول  دوراز شیوه  به–شهري 

  ). 1391  باقري،خالو. (تواند در رسیدن به برابري و تحقق عدالت در شهرها مؤثر باشد می

دالت بررسی و تحلیل وضعیت ع«اي با عنوان  در مقاله) 1390(حبیبی و همکاران 

نتایج پژوهش حاصله، بیانگر آن .  پرداختند»اجتماعی در ساختار فضایی شهر سنندج

هاي تراکم خانوار، ضریب فعالیت،  ها، فقط شاخص است که از نظر توزیع شاخص

درصد باسوادي در وضعیت متعادل و سرانه مسکونی در وضعیت نسبتاً متعادل قرار 

هاي خدمات  اجتماعی باالتر، از کاربري-همچنین ساکنان با سطح اقتصادي. دارند

هاي  هاي خدماتی شهري به نفع گروه شهري بهتري برخوردارند و الگوي توزیع کاربري

  ).1390 حبیبی و همکاران،. (تر جامعه عمل نموده است مرفه

  

  روش تحقیق

باشد که با استفاده از ابزار پرسشنامه جهت  پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردي می

 –صورت اسنادي  آوري اطالعات به جش سؤاالت متغیر مستقل و وابسته به جمعسن

هاي دارسیران و  شده است، جامعۀ آماري پژوهش کلیۀ ساکنین محله  میدانی پرداخته

شده از شهرداري مریوان به ترتیب   آوري بهاران شهر مریوان که بر اساس اطالعات جمع

هاي  ر بین ساکنین محلهگیري تصادفی د نهصورت نمو  نفر به7029، 2639با جمعیت 

 و 336دارسیران و بهاران، با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه براي محله دارسیران 

   نفر برآورد گردید364محله بهاران 
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صورت که  منظور سنجش اعتبار پرسشنامه از اعتبار صوري بدین در این پژوهش به

جتماعی از نظرات محققین و کارشناسان صحت و درستی شاخص پایگاه اقتصادي ا

منظور سنجش پایایی پرسشنامه از روش محاسباتی  شده است و همچنین به  استفاده

هاي   درصد براي گویه70شده  میزان آلفاي محاسبه. شده است  آلفاي کرونباخ استفاده

. باشد هاي پرسشنامه می باشد که ضریب قابل قبولی براي اعتماد به داده پرسشنامه می

ها از توزیع نرمالی  هاي پرسشنامه باید اول بررسی گردد که داده وتحلیل داده براي تجزیه

 کولوموگروف به نرمال بودن –برخوردار هستند که با استفاده از روش اسمیرنوف 

  .رسیم ها به نتیجه می داده

ر آمده از مقدا دست گردد اگر مقدار بهگونه که در جدول زیر مشاهده می همان

)Asymp.Sig (هاي داراي توزیع نرمالی  دار است و داده تر باشد آزمون معنی کوچک

هاي شاخص پایگاه اقتصادي  نیستند در نتیجه آزمون کولموگروف اسمیرنوف براي نمره

اجتماعی معنادار است و بنابراین متغیرهاي شاخص پایگاه اقتصادي اجتماعی داراي 

 )mann – whitney u test(هاي ناپارامتریک آزمون ز تحلیلتوان ا توزیع نرمالی نیستند و می

 .هاي دارسیران و بهاران استفاده کرد هاي دو گروه از محله براي بررسی تفاوت داده

  

 آزمون کولموگروف اسمیرنوف براي بررسی نرمال بودن متغیرهاي شاخص پایگاه -3جدول 

 اقتصادي اجتماعی

Asymp. Sig. 
 (2-tailed) 

Zگروف  کولمو

  اسمیرنوف

انحراف 

 استاندارد
  متغیر میانگین

  تحصیالت 2,46 1,707 6,996 .000

  شغل  1,93  .923  5,798  .000

  درآمد  2,67  1,162  3,849  .000

  تحصیالت پدر  2,32  1,428  6,004  .000

  هاي پژوهش یافته: منبع
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  معرفی شهر مریوان

 نفر 168774بع و جمعیتی معادل  کیلومترمر5/2259شهرستان مریوان با مساحتی بالغ بر 

 دقیقه 45 درجه و 46 دقیقه تا 58 درجه و 45 و با مختصات جغرافیایی 1390در سال 

 دقیقه 48 درجه و 35 دقیقه تا 19 درجه و 35النهار گرینویچ و  طول شرقی از نصف

این شهرستان . عرض شمالی از خط استوا در غرب استان کردستان واقع گردیده است

 شمال به شهرستان سقز، از طرف شمال غرب و غرب به کشور عراق، از طرف از طرف

شهر . شود شرق به شهرستان سنندج و از طرف جنوب به شهرستان سروآباد ختم می

 1390 نفر در سال 110464و ) 1385در سال ( نفر 92993مریوان نیز با جمعیتی معادل 

وان در وضعیت موجود داراي شهر مری. شود سومین شهر پرجمعیت استان محسوب می

 هکتار جزء 28/710باشد که از این میزان حدود   هکتار می14/1289مساحتی بالغ بر 

تراکم ناخالص . باشد  هکتار جزء سطوح ساخته نشده می58/578شده و  سطوح ساخته

  .باشد  نفر در هکتار می8/86برابر با )  نفر جمعیت111895(جمعیتی شهر با 

  

   مورد بررسیهاي معرفی محله

هاي قدیمی شهر مریوان است که در قسمت شمالی  محله دارسیران یکی از محله

باشد و از این مقدار   مترمربع می202814شده است، مساحت کل محله  شهر واقع

در مقابل محله . باشد  مترمربع بصورت بایر می58047 مترمربع ساخته نشده و 58628

باشد که در قسمت  شده شهر مریوان می ریزي رنامههاي جدید و ب بهاران یکی از محله

باشد که از این   مترمربع می665507مساحت کل محله . شده است  شرقی شهر واقع

صورت بایر   مترمربع به373925صورت ساخته نشده و   مترمربع به373925مقدار 

  .باشد می
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  هاي مورد بررسی در شهر مریوان  موقعیت محله-1نقشه 

  رندگان به تلخیص از طرح تفصیلی شهر مریواننگا: منبع

 

  هاي تحقیق یافته

هاي  در میان محله) سن، جنسیت، تأهل(اي  در ابتدا به بررسی توصیفی متغیرهاي زمینه

، میزان 7با توجه به جدول . پردازیم مندرج می دارسیران و بهاران با استفاده از جداول

است، در محله دارسیران تعداد هاي موردنظر بررسی گردیده  جنسیت در محله

 نفر، همچنین در مورد متغیر 139دهندگان زن   نفر و تعداد پاسخ197دهندگان مرد  پاسخ

 نفر 215، تعداد پاسخگویان مجرد در محله دارسیران 8تأهل با توجه به آمارهاي جدول 

ین سنی ، پاسخگویان، میانگ9 نفر بودند، در مورد سن با توجه به جدول 121و متأهلین 

 سال و میانگین 22ها مورد توجه قرار گرفت، میانگین سنی در محله دارسیران  در محله

  . سال محاسبه گردید29سنی در محله بهاران 
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  هاي دارسیران و بهاران  جنسیت، تأهل و سن پاسخگویان در محله-4جدول 

 متغیر محله مرد زن

 دارسیران 197 139

 بهاران 212 152
 جنسیت

  محله  مجرد  متأهل

  دارسیران  215  121

  بهاران  164  200

 تأهل

  محله  میانگین  انحراف استاندارد

  دارسیران  22  3,54

  بهاران  27  7,93

 سن

  

هـاي    اقتـصادي سـاکنین محلـه   –رسد بین پایگاه اجتماعی       به نظر می   :فرضیه اول 

  .دارسیران و بهاران تفاوت معناداري وجود دارد

  

هاي   براي شاخص پایگاه اقتصادي اجتماعی محلهmann – whitney u test آزمون -5جدول 

  دارسیران و بهاران

Asymp. Sig. (2-tailed) Z  متغیر 

 تحصیالت  -15,906  0,000

  شغل  -10,080  0,000

  تحصیالت پدر  -13,510  0,000

  درآمد ماهیانه  -8,618  0,000
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 مورد باشد الزم 20ها بیش از   زمانی که تعداد نمونهmann – whitney uدر آزمون 

ها در محله   استناد شود، در پژوهش حاضر چون حجم نمونهZاست که به نمره 

هاي  باشد براي بررسی معنادار بودن تفاوت  مورد می364 و محله بهاران 336دارسیران 

طور که  گردد، در جدول باال همان گیري حاصل می  نتیجهZدو گروه از قدرمطلق نمره 

 براي هریک از متغیرهاي شاخص پایگاه Zکنید چون مقدار قدر مطلق نمره   میمشاهده

باشد، تفاوت معناداري بین شاخص پایگاه   می1,96تر از  اقتصادي اجتماعی بزرگ

صورت که ساکنین  هاي دارسیران و بهاران وجود دارد بدین اقتصادي اجتماعی در محله

حصیالت، شغل، تحصیالت پدر، درآمد هاي بهاران در دارا بودن متغیرهاي ت محله

  .ماهیانه داراي تفاوت بارزي نسبت به ساکنین محله دارسیران هستند

  

هاي  رسد بین میزان دسترسی به خدمات شهري در محله  به نظر می:فرضیه دوم

  .دارسیران و بهاران تفاوت معناداري وجود دارد
  

  مریوان سرانه و کاربري وضع موجود محله بهاران شهر-6جدول 

  نوع کاربري

مساحت 

کاربري در 

محله بهاران 

  )مترمربع(

سرانه 

  )مترمربع(
  نوع کاربري

مساحت 

کاربري در 

محله بهاران 

  )مترمربع(

سرانه 

  )مترمربع(

  57/21  151632  شبکه ارتباطی  86/16  118548  مسکونی

  0  0  نظامی  99/0  6968  مختلط

 -اداري

  انتظامی
  0  0  تاریخی  16/0  1132

  18/0  1280  تجاري
-تفریحی

  گردشگري
2917  41/0  

  0  0  ورزشی
-صنعتی

  کارگاهی
53  007/0  
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  نوع کاربري

مساحت 

کاربري در 

محله بهاران 

  )مترمربع(

سرانه 

  )مترمربع(
  نوع کاربري

مساحت 

کاربري در 

محله بهاران 

  )مترمربع(

سرانه 

  )مترمربع(

  0  0  دامداري  0  0  درمانی

 -فرهنگی

  هنري
0  0  

مجموع 

اراضی 

  شده ساخته

291582    

    0  باغات  73/0  5152  فضاي سبز

    373925  اراضی بایر  17/0  1220  مذهبی

تجهیزات 

  شهري
343  04/0  

مجموع 

اراضی ساخته 

  نشده

373925    

تأسیسات 

  شهري
    665507  سطح کل  0  0

  طرح تفصیلی شهر مریوان: منبع

  

  :هاي وضع موجود محله بهاران و شهر مریوان مقایسه تطبیقی کاربري

توان به موارد زیر اشاره  هاي شهر مریوان و محله بهاران می با مقایسه سرانه کاربري

 86/16ه مسکونی محله بهاران  مترمربع و سران23/18سرانه مسکونی شهر مریوان : کرد

 مترمربع کمتر از کل شهر 37/1مترمربع است که این گویاي آن است که محله بهاران 

 مترمربع و 45/3مجموع سرانه کاربري تجاري شهر مریوان . مریوان سرانه مسکونی دارد

 دارد، 27/3 است که اختالفی در حدود 18/0سرانه کاربري تجاري محله بهاران 

 مترمربع و سرانه فضاي سبز محله بهاران 76/1رانه فضاي سبز شهر مریوان مجموع س
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.  مترمربع است17/0سرانه مذهبی شهر مریوان و محله بهاران .  مترمربع است73/0

 است 04/0 و سرانه تجهیزات محله بهاران 46/0مجموع کاربري تجهیزات شهر مریوان 

 89/26ونقل شهر مریوان  ه شبکه حملسران.  هستند42/0که داراي اختالفی برابر با 

 مترمربع است که داراي اختالفی 57/21ونقل محله بهاران  مترمربع و سرانه شبکه حمل

هاي ورزشی، درمانی ورزشی،  محله بهاران فاقد کاربري.  مترمربع هستند32/5در حدود 

  . هنري، تأسیسات شهري، نظامی، تاریخی است-درمانی، فرهنگی

  

  :هاي وضع موجود محله دارسیران و شهر مریوان  کاربريمقایسه تطبیقی

توان به موارد زیر  هاي شهر مریوان و محله دارسیران می از مقایسه سرانه کاربري

 مترمربع و سرانه مسکونی محله 23/18سرانه مسکونی شهر مریوان : اشاره کرد

 مترمربع 99/9ن  مترمربع است که این گویاي آن است که محله دارسیرا22/28دارسیران 

مجموع سرانه کاربري تجاري شهر . بیشتر از کل شهر مریوان سرانه مسکونی دارد

 است که اختالفی 14/0 مترمربع و سرانه کاربري تجاري محله دارسیران 45/3مریوان 

 مترمربع و سرانه 76/1 دارد، مجموع سرانه فضاي سبز شهر مریوان 31/3در حدود 

 مترمربع بیشتر 85/2 مترمربع است که محله دار سیران 61/4فضاي سبز محله دارسیران 

 و سرانه مذهبی 17/0سرانه مذهبی شهر مریوان . از کل مریوان سرانه فضاي سبز دارد

.  مترمربع است06/0 مترمربع است که داراي اختالف برابر با 11/0محله دارسیران 

ونقل محله   شبکه حمل مترمربع و سرانه89/26ونقل شهر مریوان  سرانه شبکه حمل

محله .  مترمربع هستند77/7 مترمربع است که داراي اختالفی در حدود 12/19دارسیران 

 انتظامی ورزشی، درمانی، تجهیزات شهري، نظامی، –هاي اداري دارسیران فاقد کاربري

  .است گردشگري –تفریحی 
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  سرانه و کاربري وضع موجود محله بهاران شهر مریوان -7جدول 

   کاربرينوع

مساحت کاربري 

در محله دارسیران 

  )مترمربع(

سرانه 

  )مترمربع(
  نوع کاربري

مساحت کاربري 

در محله دارسیران 

  )مترمربع(

سرانه 

  )مترمربع(

  12/19  50346  شبکه ارتباطی  22/28  74288  مسکونی

  0  0  نظامی  85/0  2250  مختلط

 -اداري

  انتظامی
  0  0  تاریخی  0  0

  14/0  376  تجاري
-تفریحی

  گردشگري
0  0  

  0  0  ورزشی
-صنعتی

  کارگاهی
0  0  

  57/0  1526  دامداري  0  0  درمانی

 -فرهنگی

  هنري
0  0  

مجموع اراضی 

  شده ساخته
144186    

    581  باغات  61/4  12143  فضاي سبز

    58047  اراضی بایر  11/0  301  مذهبی

تجهیزات 

  شهري
0  0  

مجموع اراضی 

  ساخته نشده
58628    

تأسیسات 

  شهري
    202814  سطح کل  01/0  40

  

  گیري نتیجه

اجتماعی ازجمله مسائلی است که در اکثر کشورهاي –امروزه نابرابري فضایی

هاي شهري هم محسوس  توسعه وجود دارد، تا جایی که این نابرابري در محله درحال

تواند علل مختلفی همچون توزیع نامتناسب امکانات و خدمات  برابري مینا. است
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توان به نابرابري در  داشته یا می...ضاي سبز، تجاري، فرهنگی وآموزشی، درمانی، ف

هایی اشاره کرد  عنوان پایگاه اقتصادي اجتماعی ساکنین محله شغل، درآمد، تحصیالت به

که در نتیجه آن افراد در جایگاه اقتصادي اجتماعی باال به دورهم و در یک مکان، و 

کنند که خود را از  یک منطقه دیگر زندگی میتر در  افراد ساکن با جایگاه اقتصادي پایین

. دانند لحاظ برخورداري در خدمات شهري و شأن و منزلت اجتماعی جدا از هم می

نتیجه چنین فرآیندي سبب بروز عدم تعادل و توازن در مناطق مختلف شهر و عدم 

 هاي مورد هاي محله شود با توجه به جدول سرانه جانبه آن را باعث می توسعه همه

  :توان به موارد زیر اشاره کرد بررسی می
  

  هاي بهاران و دارسیران شهر مریوان  مقایسه تطبیقی سرانه کاربري محله-8جدول 

  اجتماعی-پایگاه اقتصادي   ها کاربري

  کاربري

سرانه محله 

  بهاران

  )مترمربع(

سرانه محله 

  دارسیران

  )مترمربع(

  zمقدار آماره   متغیر
سطح 

  معناداري

  22/28  86/16  مسکونی

  0/ 85  99/0  مختلط

  0  16/0   انتظامی-اداري

  14/0  18/0  تجاري

  0,000  -15,906  تحصیالت

  0  0  ورزشی

  0  0  درمانی

  0  0   هنري-فرهنگی

  61/4  73/0  فضاي سبز

  0,000  -10,080  شغل

  11/0  17/0  مذهبی

  0  04/0  تجهیزات شهري

  01/0  0  أسیسات شهريت

  12/19  57/21  شبکه ارتباطی

تحصیالت 

  پدر

13,510-  0,000  
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  0  0  نظامی

  0  0  تاریخی

  0  41/0  گردشگري-تفریحی

  0  007/0  کارگاهی-صنعتی

  57/0  0  دامداري

درآمد 

  ماهیانه
8,618-  0,000  

  نگارندگان: منبع

  

له دارسیران  مترمربع و سرانه مسکونی مح86/16سرانه مسکونی محله بهاران 

 مترمربع و محله دارسیران 99/0 مترمربع، سرانه کاربري مختلط محله بهاران 22/28

 مترمربع و محله 16/0انتظامی محله بهاران -سرانه کاربري اداري.  مترمربع است85/0

 مترمربع 73/0دارسیران فاقد این کاربري است، سرانه کاربري فضاي سبز محله بهاران 

 مترمربع و محله 17/0سرانه مذهبی محله بهاران .  مترمربع است61/4و محله داسیران 

 04/0سرانه کاربري تجهیزات شهري محله بهاران .  مترمربع است11/0دارسیران 

مترمربع و محله دارسیران فاقد این کاربري است، محله بهاران فاقد کاربري تأسیسات 

  .  است01/0شهري و سرانه کاربري تأسیسات شهري محله دارسیران 

 مترمربع 12/19 مترمربع و محله دارسیران 57/21سرانه شبکه ارتباطی محله بهاران 

ربع و محله دارسیران  مترم41/0 گردشگري محله بهاران –است، سرانه کاربري تفریحی 

 مترمربع و محله 007/0 کارگاهی –فاقد این کاربري است و سرانه کاربري صنعتی 

همچنین نتایج تحلیل شاخص پایگاه اقتصادي .ري استدارسیران فاقد این کارب

 براي هریک از متغیرهاي شاخص Zاجتماعی نشان داد که چون مقدار قدر مطلق نمره 

باشد، تفاوت معناداري بین شاخص پایگاه   می1,96تر از  پایگاه اقتصادي اجتماعی بزرگ

صورت که ساکنین  ینهاي دارسیران و بهاران وجود دارد بد اقتصادي اجتماعی در محله
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هاي بهاران در دارا بودن متغیرهاي تحصیالت، شغل، تحصیالت پدر، درآمد  محله

  .ماهیانه داراي تفاوت بارزي نسبت به ساکنین محله دارسیران هستند

 در مورد هریک از mann – whitney uدر ایـن پـژوهش، با توجه به نتایج آزمون 

، 10,80، شغل 15,906تحصیالت (اعی متغیرهاي شاخص پایگاه اقتصادي اجتم

شده از طریق   آوري و اطالعات جمع) 8,618، درآمد ماهیانه 13,510تحصیالت پدر 

دار  هاي دارسیران و بهاران ارتبـاط معنی مشاهده و بررسی مطالعات میدانی در محله

ها با سطح برخورداري از   اجتمـاعی ساکنین محله-بـین وضـعیت اقتـصادي 

دهد پایگاه اقتصادي اجتماعی  نتایج نشان می. هاي خدمات شهري وجود دارد کاربري

ساکنین محله بهاران در سطح باالتري در دسترسی به خدمات تجاري، آموزشی، فضاي 

بنابراین عالوه بر اختصاص . نسبت به محله دارسیران قرار دارد... سبز، درمانی و

ها در این  اء سرانه وضعیت موجود کاربريهاي موردنیاز محله دارسیران و ارتقـ کاربري

  .هاي فضایی اجتماعی مؤثر باشد محله باید با جدیت دنبال شود تا در کاهش نابرابري
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