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 چکیده 
ضر روند نابرابری سی قرار میدر پژوهش حا ضايی در تهران موردبرر ضاهای نابرابر های ف سی ف گیرد. برای برر

یرد. گبررسی قرار می ها موردو رابطه آن های اقتصادی، اجتماعی و مطلوبیت فضاشهری در تهران، توزيع شاخص
شاخص شماریاين  سر صیلی  سکن و طرحها از تحلیل ثانويه نتايج تف  اطالعات آوریجمع هایهای نفوس و م

سال اجاره و قیمت سکن در  سطح 1390و  1385، 1375های م ساس مدل  سبه میبر ا شوند. بندی موريس محا
ست کيافته ضا مطلوبیت توزيع ههای پژوهش حاکی از آن ا صادی و اجتماعی هایشاخص توزيع با ف  ابطهر اقت

های شههود. گر ه توزيع شههاخصتأيید میکه اين رابطه در هر سههه دوره سههرشههماری طوریدارد، به معناداری
صادی و اجتماعی در طی  سی متوازن 15اقت ضا تر میسال موردبرر شاخص مطلوبیت ف شود، ولیکن در توزيع 

ستگی رابطه 1375 سال برخالف 1390 و 1385 هایلسا در دهد. همچنینوسی رخ نمیتغییر محس  میان همب

ضا مطلوبیت و اجتماعی هایشاخص ستگی رابطه از بیش ف صادی هایشاخص میان همب  ضاف مطلوبیت و اقت
زمون آ. شههود که ننههان از اف ايش تأثیرپذيری شههاخص مطلوبیت فضهها از شههاخص اجتماعی داردمی محاسههبه

ضريب تعیین تعديل سبه  سیون و محا نان میرگر نابهی را ن سالشده نی  نتايج م  1375 دهد؛ بطوری که در 
و  1385های کند. در سالدرصد از واريانس تغییرات شاخص مطلوبیت فضا را تبیین می 72شاخص اقتصادی 

 هاسالشود. در اين وارد میشاخص اقتصادی از معادله رگرسیون خطی خارج و شاخص اجتماعی بدان  1390
صد و  59شاخص اجتماعی به ترتیب توان تبیین  ضا را  68در شاخص مطلوبیت ف صد از واريانس تغییرات  در
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 مقدمه
آيد و از همان ابتدای میحسهها  شههناسههی بههای جامعهترين حوزهعی از اصههلیهای اجتمامطالعه پیرامون انواع نابرابری

شته موردتوجه جامعهشکل ست. جامعهگیری اين ر شته ا سان قرار دا ستره نابرابری به شنا شدت و گ سان معتقدند،  شنا

 و کو ک شهههرهای از شیب ب رگ شهههرهای در هاینابرابر شههدت معموالًکه طوریی بسههتگی دارد. بهگوناگونعوامل 

ست ستاها ست مرتبط شهرها نيا در یاجتماع کیتفک و تیجمع تجمع هایفرآيند با عمدتاً  ین امر نيا و رو وند اين ر .ا

های توان شهرهای ب رگ کنونی را تجسم فضايی نابرابری دانست. امروزه نابرابریمی ای بوده است کهگونهتا به امروز به

ضايی ي) گوناگونهای عمده در حوزه شی و...( جلوه ف سی، آموز سیا صادی،  شکل اندافتهاقت ضاه»گیری و منجر به  ای ف

  ون یماعاجت ارزشمند منابع به شهر ینواح ی متفاوتدسترس حاصل اساساًرا  فضايی نابرابری. اندشده« نابرابر شهری

 .(177 :1389ورشوئی، و  شمارند )يوسفیمیبر یفرهنگ هيسرما و من لت قدرت، مادی، ثروت

 .دارند هاشار تهرانبه ويژه و  رانيا در گوناگون دوران در يیفضا یهاینابرابر یریگشکل و وجود به گوناگون منابع

اتی های تماي  طبقهای سههلطنتی و اشههراف به مناطا شههمالی، اقامتگاه به يکی از جلوهدر دوران پهلوی دوم با انتقال کاخ

شد. بااين سال قالبی برابریحال ايدئولوژی انتبديل  سئله را مورد هدف قرار داد. کاخ1357خواهانه در  ها ها، هتل، اين م

آمدند مورد تسخیر اقنار پايین جامعه درآمد. اين فضای میحسا  داری بههايی که مظهر سرمايهو بسیاری ديگر از مکان

ا مردم را به هداری آنهای باالی نگهکه ه ينهيا اينگرفته شد و های اشغالی بازپسانقالبی ديری نپايید و بسیاری از مکان

گیری بورژوازی نوين در دوران سههازندگی تماي  ننههینی واداشههت. با اتمام جنف، افول ايدئولوژی انقالبی و شههکلعقب

مت یای که اختالف بارز قگونهعنوان يکی از مصههاديا سههبک زندگی اقنههار باال اهمیت يافت. بهمکان زندگی دوباره به

شمار  سکونی فقیر و غنی به  صل همین جدايی م شمالی و جنوبی حا به  آيد. البته اين اختالف قیمتمیزمین بین مناطا 

 سازد.میانجامد و بازتولید شرايط را محقا میانسداد توزيع فضا نی  

سی متفاوت نواحی و مناطاتفکیک ستر ضا در تهران د شد منابع به شهر های کنونی ف ست.را منجر  که  حوینبه ه ا

 به نانساک امتیازات وها پاداش زندگی، یهافرصت حقوق، ازنظر ويژهبه زيادی و پنهان آشکار اختالفات شهر مناطا بین

های توزيعی در بین مناطا تهران موردبررسی قرار گیرد. آمده است. در اين پژوهش هدف آن است که اين تفاوتوجود 

شاخصازاين سه  صرو  سبه و  گونگی توزيع آنهای اقت ضا در تمامی مناطا محا  ها موردادی، اجتماعی و مطلوبیت ف

 گیرد.میتوجه قرار 

 

 پیشینه پژوهش



اسی شهری شننابرابری در فضاهای شهری در ادبیات جامعه مسئلهگريخته به  و طور جستهپیش از دو دهه گذشته تنها به

نتری ،شده بود پرداخته ست که به اما اخیراً توجه بی ست. عماد افروغ از اولین پژوهنگرانی ا شده ا طور به اين موضوع 

ست. وی در پايان شته ا ضوع توجه دا ستقیم بدين مو ضا» عنوانِ تحت( 1377) نامه دکتری خودم اجتماعی:  نابرابری و ف

 تمرک  و یفضاي گ ينی یجداي برمؤثر  عوامل تا است تالش در« آن پیامدهای و فضايی گ ينی جدايی برای الگويی ارائه

 ردمو نظريات بررسههی طريا از رو کج رفتار و رو کج فرهنفخرده و زا جرم فرهنفخرده گیریشههکل بر آن آثار و فقر

صادی  قرار تحلیل نتر به جدايی گ ينی به لحاظ تفاوت در پايگاه اجتماعی و اقت پردازد یمدهد. افروغ در اين پژوهش بی

 سازد.میمطرح و آرای مرتبط با آن را 

 راناي در گوناگون دوران در فضههايی هاینابرابری گیریشههکل و وجود به فرانسههوی نی  شههناسايران اورکاد برنارد

 تنکیل را ايران شهرسازی اصلی رکن سه گرا و مسجد بازار، مدرن، از پیش دوران در که است مدعی وی. دارند اشاره

 منروطه جنبش در مسجد و بازار بارز نقش و آمدندمی شمار به قدرت مهم هایپايگاه از يک اين سه رکن هر. دادندمی

 انتقال و دوم پهلوی دوران در اشراف منازلِ و سلطنتی هایکاخ گ ينی جدايی اورکاد. مدعاست اين گواه 1357 انقال  و

 سههاختار زدن هم بر سههویبه میگا را 1357 انقال  و داندمی فضهها ايدئولوژيک ماهیت گربیان تهران شههمال به هاآن

 (.11 :1388 اورکاد،( )68-69 :1380 اورکاد،) شمردمیبر حاکم ايدئولوژيک-فضايی

 تحلیلی: شهر و اجتماعی عدالت» عنوانِ با خود نامهپايان در( 1385) شريفی، عبدالنبی، توزيع نابرابر منابع هزمین در

 در اهواز شهر و محالت( مناطا)در سطح شهری  یهاینابرابر گیریکلش علل «اهواز شهر در ایمنطقه یهاینابرابر بر

 یاهیکاربر توزيع کند. نتايج پژوهش وی حاکی از آن است که نحوهمیرا بررسی  شهر قانونی محدوده از خارج و داخل

 معناداری فاوتت ديگر سههوی از محله خدمات و مراک  سههويک از شهههرداری مناطا یمندبهره می ان به توجه با شهههری،

 از تهدس دارد آنمیوی اذعان . است بوده ناعادالنه توزيع کیفیت بوده متعادل توزيع کمیت که مواردی دارد و همچنین در

 درنتیجه رديگ سویو از  شدهها آن نصیب کمتری سهم گوناگون یهایکاربر به دستیابی در نابرابر رقابتی در که نواحی

و  واجهم زمین ارزش تدريجی کاهش ، بااندشده بااليی یهانهيه  متحمل :کارکردی گوناگون مراک  به نامناسب دسترسی

 .اندشده تبديل جامعه فقیر طبقه تجمع برای مناسب يیهابه مکان

 مناطا ه تفکیکب تهران يافتگیتوسعه سطح فضايی تحلیل»عنوان با مجتبی رفیعیان و محمد شالی نی  در مقاله خود 

ستفاده از نتايج سرشماری نفوس و مسکن ت فضايی را در شهر تهران موردبررسی قرار دادهعدال« شهری نان با ا اند. اي

سعه مناطا  AHP ک مدلو به کم 1385سال  سکن، آموزش،  7گانه تهران را در قالب  22سطوح تو صلی م شاخص ا

شتغال، دسترسی به اطالعات، زيرساخت . نتايج اين تحقیا وجود ناهمگونی اندهدادزيست موردبررسی قرار ها و محیطا

ه در محدوده شمالی يافتيافته و نسبتاً توسعهای که مناطا توسعهگونهکند. بهمیاجتماعی بین مناطا تهران را تأيید -فضايی

توسهههعههه توسهههط و يهها  م توسهههعههه  طا بهها  منهها هران و  ت هر  قعشههه هران وا ت جنو   فتههه در   انههد شههههده نیهها

(48-25.) 



 یهاداننگاهري ی شهری در سارا مهريار و سارا ثابت که به ترتیب داننجوی ارشد برنامه 1391ی  همچنین در پاي

ه ب« فضههايی در شهههر تهران-ابعاد جدايی گ ينی اجتماعی»هنر اصههفهان و دله هلند هسههتند، در پژوهنههی تحت عنوان 

 هاآناند. پرداخته 1محاسبه شاخص دانکن هواسطبهگروه عمده شغلی در بین مناطا تهران  6محاسبه می ان جدايی گ ينی 

یک اند که تفکيافتهو به اين نتیجه دست اندکردهشهر مطرح دنیا ازجمله پاريس مقايسه  4شده را با  های محاسبهشاخص

داده اسهت. همچنین حا انتخا  مکان واسهطه تفاوت در گروه شهغلی در تهران بیش از  هار شههر ديگر رخسهاکنین به

 شدت محدودشده است.مردم که يکی از مصاديا حا بر شهر است، در اين شهر بهزندگی 

های فضهههايی پرداخته اسهههت، توسهههط پورمحمدی و همکارانش مؤخر که به تحلیل نابرابری هایاز پژوهش يکی

سعه در مناطا 1393) سطوح تو ست. در اين پژوهش  سیده ا ستان ارومیه با بهره گوناگون( به انجام ر دل از مگیری شهر

سبه سیس محا ست که  تاپ ست. نتايج اين پژوهش مؤيد اين امر ا سعهشده ا ستان تو نتارومیه همانند  شهر شهرهای  ربی

نورهای در ب رگ سعه از نظام دو حال ک سیدننگارندگان  کند.میشهری پیروی  شهری و پايینباالقطبی  تو به  برای ر

اطا ويژه تخصیص آن به منت توأم با توزيع درآمد و مازاد اجتماعی بهفضای تعادل در سطوح شهر ارومیه، راهبرد پینرف

 .(57-70دهند )میپیننهاد برای حل مسائل رشد و عدالت اجتماعی را کم برخوردار 

ضوع و تحقیقات مرتبط با آن در ايران کمبودهايی نی  قابل نینه مو شاره به پی ست. از منظر نگ با ا ارندگان رديابی ا

صی که در  نتنق سئلهشود برخوردی غیر پويا با میديده  باالر تحقیقات بی ست. به م ضايی ا غیراز اورکاد که نابرابری ف

. در انداندهمدهد، بینتر محققین از اين امر غافل میتوضیح مختصری از تحوالت فضايی و اشکال نابرابری فضايی ارائه 

بررسی )اقتصادی، اجتماعی و مطلوبیت فضا( را در بازه  موردهای اين راستا اين پژوهش سعی دارد روند تغییر شاخص

 توجه قرار دهد. ساله مورد 15زمانی 

 

 چارچوب نظری
ابری قرن از طرح نظريه نابر کنابرابری اجتماعی حاکی از آن است که باگذشت بیش از ي هزمین بررسی نظريات مطرح در

شده بر نظريات  وجود نقدهای فراوان ارائه محوری دارد. با های وی همچنان اهمیتاجتماعی توسط کارل مارکس، ايده

شهههرايط کاری درونی نظام  ها وتناقضتولیدی و  محدودهرسهههد که درا مارکس از مننهههأ طبقاتی در میوی به نظر 

ری برابديدگاه کلی نا مانند همتا بوده اسهههت و در تفکر اجتماعی تأثیر پايداری دارد. کارِ مارکس بهداری، بیسهههرمايه

سط  نین ديدگاهی مدنظر وی نبود. با ستثمار در  وجود اجتماعی ناقص بوده  راکه ب ساز و کارهای ا سی  اين، در برر

رسههد. وی همچنین موفا شههده که شههکاف اصههلی يعنی تقسههیمی را که در تمامی میداری موفا به نظر جوامع سههرمايه

هايی که کننده اب ار تولیدند و آن ها که مالک يا تولیدیان آنهای نابرابری اجتماعی وجود دارد، منهههخص سهههازد: منظام

 میان هایمبارزه و ها الش (.217-218، 1373(، )گر ، 180، 1377)افروغ،  2فروشهههندمیرا برای بقا  خودنیروی کار 
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 رل دید که راه گشای نظریات بعدی شد.توان اساس نابرابری را هم در مالکیت و هم در کنتبا توجه به این گفتار، می -2



 رکنترل ب و یتمالک مديون را جايگاهش که حاکم طبقه. سههازدمی منههخص راها انسههان اجتماعی بین روابط طبقات، اين

 کلی فلسهههفه اخالق و علم ادبیات؛ و هنر دولت؛ و زيرکانه اعم از قانون و گوناگون یهاروش به داند،می تولید اب ار

و البته اين حقیقت مرجع و نقطه ع يمت . (Lipset & Bendix, 1991, 8-26نمايد )می کنترل نی  مردم را روزمره وزندگی

 .اندآمدهگرفته است که در پی وی بسیاری از نويسندگانی قرار

اجتماعی و به تعبیری ديگر مالکیت بر منابع تولید را زمینه پیدايش طبقات -مارکس پیدايش نابرابری اقتصهههادی

آورد. آشههنايی با مفهوم طبقه الزمه فهم  گونگی تنههکل يابی طبقات در نگاه وی اسههت. مارکس باوجود میحسهها  به

دهد و تعاريه وی اندکی متفاوت اسهههت. وی در میتعريه صهههريح و روشهههنی از آن ارائه نکاربرد متعدد مفهوم طبقه 

ورزد؛ افراد جداگانه تا جايی تنهههکیل طبقه را میگیری آگاهی طبقاتی و مبارزه تأکید ايدئولوژی آلمانی بر ل وم شهههکل

ای با مثابه رقیب در مناسبات خصمانهان بهدهند که مبارزه منترکی را علیه طبقه ديگری ادامه دهند. از جهات ديگر آنمی

 (.92، 1377)مارکس،  انديکديگر قرارگرفته

سفهالبته مارکس در  شاره  نی  به فقر فل نکیل طبقات ا دارد که یمکند. وی اذعان میضرورت مبارزه طبقاتی در ت

 لطه سرمايه موقعیت و منافع منترکی را برایس»مرور سازد. بهمی« مناسبات اقتصادی ابتدا توده مردم را مبدل به کارگر»

ستاينبه»آورد. می« به وجوداين توده  ست ولی برای خودش هنوز يک طبقه نی سرمايه ا . «ترتیب اين توده فعالً مخاله 

بخنهد و منافعی را که از آن دفاع میصهورت يک طبقه انسهجام شهود و خود را بهمیاين توده طی ]مبارزاتش[... متحد »

)مارکس، « يک مبارزه سهیاسهی اسهت»کند که مبارزه طبقاتی میمارکس در ادامه تأکید «. 3شهوندمیکند منافع طبقاتی می

1384 ،180.) 

( معتقد 1373پای مارکس در مطالعه نابرابری اجتماعی، بايد به ماکس وبر اشهههاره کرد. گر  )پس از مارکس و هم

ست؛ با شباهتوجود تفاوت مهمی که در نظريا ا سی نی  در تفکر آنت وبر و مارکس وجود دارد،  سا صه در های ا ها خا

 (.218خورد )میمسئله طبقه و نقش محوری آن در ساختار جامعه جديد به  نم 

رد در جايگاه فجای توجه بهو به ؛کندمیی آن ياد نیو عالبته وبر برخالف مارکس، از مفهوم طبقه در بعد انضههمامی 

بر عرصههه مصههرف تکیه دارد. ازنظر وی طبقه تجمعی از افراد اسههت که به دلیل موقعیت منههابه در بازار از روابط تولید 

صادی و فرصت شکلکساني یزندگهای منافع اقت سی برای  سا ونگی گیری طبقه،  گی برخوردارند. در ديدگاه وبر پايه ا

ست. برای وی طبقه به معنای يک گروه خودآگاه و با  ست. البته درصورتیتوزيع دارايی ا ه عالوه بر کهويتی منخص نی

واقعی  گروهی انندمگیری طبقه بههای ذهنی الزم نی  اضافه گردد، زمینه شکلجايگاه منترا در بازار، صفات و خصلت

سیممیفراهم  سیار به شود. اين تق شباهت ب -188 :1377لوکاچ دارد )افروغ، « طبقه برای خود»و « طبقه در خود»بندی 

187.) 
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 :1379اعظم آزاده، )« گرا و پیچیده استدارد که نابرابری دارای طبیعتی کثرتمیماکس وبر برخالف مارکس اذعان 

مراتب سیاسی (: جايگاه در بازار )طبقه(، قدرت )در سلسله1346داند )اشرف، می( و سه عامل را در تبیین آن دخیل 26

 يگاه(.اجتماعی )پا من لت مراتبو اح ا (، سلسله

کند که قدرت منابهی در کنترل و مالکیتِ کاالهای مصرفی، منابع، دارايی میوبر طبقه را به گروهی از افراد اطالق 

(. از منظر وی کنترل و مالکیت اقتصهههادی تنها يکی از منابع تأمین قدرت در Bendix, 1965: 17و غیره دارا هسهههتند )

اند )سهاالر زاده امیری و های مربوط به توزيع قدرتا  سهیاسهی نی  پديدههای من لتی و اح جوامع نوين اسهت و گروه

 شهههاخص تعیین طبقه بانظم نيترمهمعنوان اقتصهههادی به دارد مالکیتمیاذعان  وبر حال(. بااين61 :1388حسهههینی، 

 خصش درازمدت[ اابتد در صرف] مالکیت که کندمی تصريح وبر. است خورده پیوند اجتماعی من لت به انگی یاعجا 

 مال و مالبی افراد برای اعتبار و شههأن برابری ديگر، طرف از و گرداندمی باال من لتی هایگروه به ورود شههرايط واجد را

سب دار ست برانگی  ترديد درازمدت من لت گروه يک به منت  از کهطور . همین(Weber, 1946: 187) (66 :1373 وبر،) ا

 دهد نانن راها آن کامل گسستگی که نیست اين من لتی هایگروه و هاطبقه دادن تمیی  از وبر هدف آيد،میبر سخنان اين

 آورندیم وجود به که قدرتی ندارند؛ يکديگر با عینی و کامل مطابقتی ناگ يرها آن که اسهههت امر اين بیان مقصهههود بلکه

. ردک ارزيابی تجربی پژوهش کمک با بايد را عیواق جوامع در هاآن همبسههتگی می ان و اسههت متفاوت منابعی از ناشههی

 (.7 :1387 طهماسبی،)

واسههطه به حسهها  آورد. پايگاه در ديدگاه ویرا نقطه عطفی در نظريات نابرابری به 4توان تعريه وبر از پايگاهمی

 «5عاتاجتما» هکلم دقیا معنای به اقتصههادی طبقات معتقد اسههت گر ه وبر گیرد.میشههکل  گوناگونی از من لت درجات

دارد که در میحسا  آورد. وی اذعان به «اجتماعات» توانمیمنابه را  اجتماعی پايگاه دارای هایگروه عوض در نیستند

شی جامعه ستم ارز شأن اجتماعی پايگاه صاحبان سی نابه  سبکمیاعتبار برابری دارند و  و م ص زندگی توان   از را یخا

سانی تمام شته تعلا( من لتی) يک دايره به دارند میل که ک شند دا شت )وبر،  توقع با  :Weber, 1946( )67-66 :1373دا

 توانندمیهای اوقات فراغت، ازدواج و غیره تماماً (. شهههیوه تکلم، طرز لباس، ايدئولوژی، اقامتگاه، عادات، فعالیت186

های روهشههود، گمیر که طبقه در بازار تعريه طوننههانی از من لت تماي يافته باشههند. به تعبیر گیدن  در آرای وبر همان

روه اند که گروهی را از گهای زندگیاشههکال شههیوه»يابند و ناظر به میمن لت نی  بر پايه روابط مصههرف و نه تولید تعی ن 

 (.61 :1388کنند )ساالر زاده امیری و حسینی، می« ديگر جدا

عدی درمی ن توان نظريات ب بهداران اين دو نظريهمواا نابرابری ر هزمی نک پرداز ب رگ  حسههها  آورد. ازجمله فرا

سداد اجتماعی را  ست. روابط قدرت در نگاه وی ان سی ايجاد نابرابری ا سا ست روابط قدرت عامل ا پارکین که مدعی ا

 دهد.میشکل 

سداد اجتماعی به تعبیر وی  ست که گروهفرآيندان صددند های اجتماعی بهی ا سطه آن در ست»وا سی به منابع ود  ر

(. در اين میان پارکین دارايی را تنها يکی از Parkin, 1979: 44-46را به کنترل انحصههاری خويش درآورند )« هافرصههت
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5. Communities 



صر اجتماعی  شکال ح سلطه بر ديگران به تواندمیکه  داندمیا ساس  صار يک اقلیت درآمده و هم  ون ا ه کاربردبه انح

نتشود. وی  ستگاه قومی، زبان يا مذهب ممکنمیکه وبر در ارتباط با اختالفات پايگاه هايی را رِ ويژگیبی  داند، مانند خا

ست در ايجاد حصر اجتماعی مؤثر  شکال می(. پارکین تأکید 246-247 :1386داند )گیدن ، میا  گوناگونکند که اهمیت ا

تری در تحوالت اجتماعی يا عمل لباً نقش مهمهای طبقاتی نبوده و غابندیقومی، نژادی، مذهبی و جنسههی کمتر از گروه

يی از قبیل زمینه خانوادگی، خوينهههاوندی و هامالاکند. گر ه به لحاظ تاريخی انسهههداد غالباً بر پايه میجمعی ايفا 

ست و به بازتولید روابط نابرابر  سابی بوده ا سرمايهمیمعیارهای انت سداد عمدتاًانجامد اما در جوامع  ر پايه ب داری مدرن ان

ست که دارايی مالکیت از يک سداد ا شکلی از ان ست. مالکیت،  ستوار ا سويی ديگر ا سو و مدارا علمی و تخصصی از 

ترل و گرايی شکلی از انسداد است که برای کنشده است و مدرا برای جلوگیری از دستیابی ديگران به اب ار تولید تعبیه

شهده اسهت. پارکین معتقد ی تخصهصهی و غیره طراحیهاانجمنار از طريا کی کلیدی تقسهیمهاتیموقعتنظیم ورود به 

سط دولت مورد سداد تو شکل ان ست که هر دو  سلطه ردیگمیحمايت قرار  ا سخن ديگر، دولت خود اب اری برای  . به 

سرمايه سلط در جامعه  ست. بنابراين طبقه م ست که يا مالک و کنترلاجتماعی ا سانی ا نکل از ک سکنندداری مت رمايه ه 

(. از سوی ديگر، هر دو استراتژی 196 ه195 :1373تولیدند و يا از انحصار قانونی خدمات تخصصی برخوردارند )گر ، 

 :1386شود )گیدن ، میاستفاده واقع شود که از آن به حصر دوگانه ياد  زمان در برخی شرايط موردطور همممکن است به

 (.197 :1373( )گر ، 247

عنوان يکی از منابع کمیا  نی  با انسداد اجتماعی توان مدعی شد؛ فضا بهمیپارکین در حوزه فضا،  با بسط آرای

ها و توان توزيع نابرابر فرصتمیهای فضايی است. نابرابری فضايی را گیری نابرابریشود و پیامد آن شکلمیمواجه 

های تواند جلوهمیای در هر يک از جوامع يا نابرابری منطقهآورد. نابرابری فضايی میحسا  مواضع اجتماعی در فضا به

توان به نابرابری بین شهر و روستا، میتوسعه رؤيت آن در کنورهای درحالی به خود بگیرد. از اشکال قابلگوناگون

 (، )باتامور،201 :1375نابرابری بین شهرهای ب رگ و کو ک، نابرابری جغرافیايی درون شهرهای ب رگ اشاره کرد ) لبی، 

 توجه قرارگرفته است. ( که در اين پژوهش مورد آخر مورد56-22 :1380

ه است، ها در اين حوزه تنديد يافتکه در  ندين دهه گذشته فضا و تسخیر آن اهمیت يافته و نابرابریبا توجه به اين

د معموالً در حوزه نابرابری فضايی تالش دارن شناسانشناسان شهری را بر آن داشته که به تبیین آن بپردازند. جامعهجامعه

و تماي ها را درون فضاهای شهری موردتوجه قرار دهند و  هاتفاوتسو مرزهای متفاوت از طبقات اجتماعی و تا از يک

از سوی ديگر فضا را در ارتباط با مؤلفه نابرابری جدا از مفهوم رايج در مطالعات جغرافیايی که بر اساس می ان 

وجود بايد توجه داشت حتی درجايی که نابرابری شود، موردبررسی قرار دهند. بااينمیيافتگی، مطالعه و سنجش توسعه

ها و الگوهايی است که شهرها بر مبنای آن از هم فرآيندگیرد تابع میبررسی قرار  فضايی درون فضاهای شهری مورد

 (.Lobao, L. M., Hooks, G., & Tickamyer, A. R., 2007: 2-3) شوندمیمتماي  



ضايی تفکیک ف فرآيندپردازانی که فضامند شدن نابرابری و يکی از منهورترين نظريه 6در اين میان، ديويد هاروی

محیط مصنوع شهر و الگوی فضايی »مدعی است که  ،داری موردتوجه قرار داده استهای شهری در نظام سرمايهمحیط

 «داری برای انباشت و رويارويی آن با نیروی کار استگرفته، محصول نیازهای سرمايه داری شکلنظام سرمايه باکه آن

(Zieleniec, 2007: 103.) 

 منابع هب متفاوت دسترسی معنای به داریسرمايه شهر در مسکونی تفکیک فضايی و جدايی گ ينی هاروی منظر از

جدايی  ديگربیانبه. بیندمی اجتماعی ساختار با باطارت در را جدايی گ ينی وی. است بازار ظرفیت تصرف جهت کمیا 

 مسايگی،ه هایمحیط) مسکونی نواحی که است معتقد و کندمی تبیین اجتماعی مناسبات بازتولید برحسب را گ ينی

 ينمواز یتوجهقابل حدود تا هاآن برتکیه با افراد که آوردمی فراهم اجتماعی تعامل برای را متماي ی هایمحیط( محالت

دارد میکنند. هاروی اذعان می استخراج را آگاهی هایحالت و بازار هایظرفیت مصرفی، هایعادت انتظارات، ارزشی،

 البته .سازندمی درونی و نددهمی بازتا  را داریسرمايه جامعه تعارضات از بسیاری مسکونی جدايی گ ينی که الگوهای

 ثباتییب هایکانون نتیجتاً  کنند،می حفظ و آورندمیرا به وجود  مذکور تعارضات ههايی کفرآيندبین است که وی خوش

 (.Harvey, 2009) (178-180 :1387 هاروی،)شوند می واقع تعارض و

 و فقر مقابل در تواندمین جغرافیا که پردازدمی مسئله اين تبیین به( 1973) شهر و اجتماعی عدالت در هاروی

 در فضايی و اجتماعی عدالت وی (.43 ،1385 کالنتری،) بماند طرفبی دارد وجود شهر در که ایعیاجتما معضالت

 حقوق هب نسبت اعتراض و شکاف حداقل با افراد ای کهگونهبه داند،می شهری امکانات و منابع عادالنه تخصیص را شهرها

اين نگاه  (.30 :1389 موسوی، و ضرابی) گردد وردهبرآ گوناگون ابعاد در هاآن جمعیتی نیازهای و باشند مواجه خود

اهمیت بوده و سعی شده است با مدنظر قرار  حائ عدالتی در اين پژوهش نی  جانبدارانه علوم اجتماعی در برابر فقر و بی

سال  15دادن مفهوم عدالت فضايی، توزيع سه شاخص اقتصادی، اجتماعی و مطلوبیت فضا و روند تغییرات را در طی 

 آورد:یمصورت زير فراهم اصلی پژوهش را به هیفرضشده، امکان طرح نظريات مطرح کارگیریموردبررسی قرار گیرد. به

های اقتصادی و اجتماعی توزيع فضايی در شهر تهران و توزيع شاخصرسد بین میبه نظر   -

 برقرار است.معناداری رابطه 

 گردد:میرد آزمون قرار های فرعی زير موو در کنار اين فرضیه، فرضیه

های تجمعی اقتصادی، اجتماعی و مطلوبیت فضا )در بین توزيع شاخصرسد میبه نظر  -

 تر شده است.گانه تهران نامتوازن 22( در بین مناطا 1390تا  1375های سال

های اقتصادی و مطلوبیت فضا در بین مناطا تهران رابطه سطوح شاخصرسد بین میبه نظر  -

 برقرار است.ی معنادار

های اجتماعی و مطلوبیت فضا در بین مناطا تهران رابطه سطوح شاخصرسد بین میبه نظر  -

 برقرار است.معناداری 

                                                           
6.  David Harvey 



های تجمعی اقتصادی و از میان شاخص 1390تا، 1375های در بین سالرسد میبه نظر  -

 اجتماعی يکی بیش از ديگری توان تبیین شاخص مطلوبیت فضا را دارا است.

 

 شناسی پژوهشروش
 ملع به استفاده متناسب و درست هایروش از شود کوشش بايستی و طلبدمی را خاصی هایروش يا روش پژوهش هر

ضوع از روش تحلیل ثانويه داده(. 171 : 1386 ساروخانی،) آيد ضر نی  به فراخور مو های ها که از روشدر پژوهش حا

سنادی به شمار  ستا نتايج تفصیلی سرشماریآيد بهره گرفته شمیا ن عمومی نفوس و مسکن شهر تهرا هاید. در اين را

 در مسهههکن اجاره و قیمت اطالعات آوریجمع هایو نتايج طرح 1390و  1385، 1375های گانه( در سهههال 22)مناطا 

ستخراج شهر سايت مرک  آمار ايران( در تهران )ا ستان شده از  سی، مدنظر قرا هایِسال زم سه موردبرر سپس،  ر گرفت. 

سالهای ذکرشده برای تمامی مناطا  شهرستان  گانه 22شاخص تجمعی اقتصادی، اجتماعی و مطلوبیت فضا در هر يک 

شاخص سی معناداری رابطه بین  شد. در ادامه برای برر سبه  سط تهران محا سون تو ستگی پیر ضرايب همب شده،  های ياد

ند متغیره نی  برای تعیین ضرايب رگرسیون استانداردشده و غیراستاندارد تعیین گرديد. آزمون رگرسیون   SPSSاف ار نرم

 2Rهای اجتماعی و اقتصههادی در می ان شههاخص مطلوبیت فضهها )با محاسههبه و می ان تأثیرگذاری هر يک از شههاخص

 شده و تعديل ننده( انجام پذيرفت.تعديل

 

 جامعه آماری
 22عمومی نفوس و مسههکن شهههر تهران )مناطا  هایيج سههرشههماریبا توجه به روش پژوهش، جامعه آماری تمامی نتا

تهران  شهههر در مسههکن اجاره و قیمت اطالعات آوریجمع هایو نتايج طرح 1390و  1385، 1375های گانه( در سههال

 آيد.میحسا  به

 

 گیرینمونه
ضر از روش نمونه ضاوتیدر پژوهش حا ستفاده 7گیری ق ست. در اين روشِ نمونها نگر شده ا تواند بر میگیری پژوه

(. در اين پژوهش 10-12: 1389گ يند )سرايی، میرا بر نمونهاساس دانش و قضاوت صحیح و اتخاذ استراتژی مناسب 

شاخص ضا اطالعات مربوط به جمعیت، جمعیت باالی نی  با توجه به  صادی، اجتماعی و ف سی اعم از اقت  10ها موردبرر

شاغل، جم ساحت، میانگین قیمت  6عیت زنان باالی سال، جمعیت فعال و  سواد، تعداد خانوار، م سال، جمعیت زنان با

ها و مراک  آموزش عالی، شههمار التحصههیالن از داننههگاههای عمده شههغلی، شههمار فارغزمین، شههمار شههاغلین در گروه

سال قدمت،  30باالی التحصیالن از مقاطع تحصیالت تکمیلی، شمار واحدهای مسکونی، شمار واحدهای مسکونی فارغ

                                                           
7. Judgment Sampling 



سکونی دارای حداقل گاز لوله شمار واحدهای م ستحکم،  سکونی م سکونی شمار واحدهای م شمار واحدهای م نی،  ک

سکونی  شمار واحدهای م ستم حرارت و برودت مرک ی،  سی سکونی دارای  شمار واحدهای م دارای آ ، برق و تلفن، 

 .8برگ يده شد عنوان نمونهگانه تهران به 22برحسب اتاق در مناطا 

 

 بررسی های موردشاخص
 ،یاجتماعهای تجمعی تر نی  بدان اشهههاره شهههد، در اين پژوهش در هر يک از مناطا تهران شهههاخصطور که پیشهمان

ها از تجمیع تعدادی زير شاخص به روش محاسبه و مقايسه شده است. هر يک از اين شاخص فضا تیو مطلوب یاقتصاد

ها موردبررسی قرارگرفته است. در اند. سپس با محاسبه ضرايب اختالف توازن توزيع آنآمدهدستبه 9بندی موريسسطح

 شده است: های برگ يده اقتصادی، اجتماعی و مطلوبیت فضا و تعاريهِ هر يک ارائه( زير شاخص1جدول )

 

                                                           

 اطالعات بودن و يا قابل تخمین بودن موجود ها،شاخص ديگر با ترکم  ه هر پوشانیهم و موضوع با تطابا بر عالوه هازير شاخص انتخا  شرط  -8

تخمین  Mathlabاف ار به کمک نرم 1385گانه در سال  22بطوريکه میانگین قیمت زمین مناطا . بود 1390 و 1385 ،1375 هایسال سرشماری در اولیه

 .زده شد

9.  Morris Level Processing 



 هامعرفی زیر شاخص -1جدول 

 تعریف هازیر شاخص شاخص

شاخص 

 اقتصادی

 (در هر منطقه)

 می ان فعالیت
 و سههالهده جمعیت به( بیکار و شههاغل) فعال جمعیت تعداد نسههبت

 ترشیب

 می ان بیکاری
 تربیش و ساله 10 فعال جمعیت به بیکار جمعیت تعداد نسبت

درآمد و نسبت شاغلین در مناغل کم

 پايین مرتبه

نسههبت پنج گروه شههغلی کارگران سههاده، متصههديان، مونتاژکاران 

 ها و رانندگان وسههايل نقلیه، صههنعتگران وو دسههتگاهآالت ماشههین

اسههتخراج، کارکنان  و سههاختمانی کارکنان مربوط منههاغل کارکنان

شندگان  شیالت، کارکنان خدماتی و فرو ناورزی، جنگلداری و  ک

 کل شاغلینبه

 رتبهنسبت شاغلین در مناغل عالی
سبت  کلهب نمديرا و رتبهعالی مقامات گذاران،قانون شغلی گروه ن

 شاغلین

 قیمت زمین
 میانگین قیمت فروش يک مترمربع زمین واحد مسکونی

 شاغل جمعیت به جمعیت کل نسبت بار تکفل

شاخص 

 اجتماعی

 (در هر منطقه)

 نسبت باسوادی زنان
 تربیش و ساله 6 زنان جمعیت به باسواد زنان تعداد نسبت

 شاغلین کلنسبت تعداد زنان شاغل به نسبت اشتغال زنان

التحصیالن کارشناسی ارشد نسبت فارغ

و دکتری از تمامی کسانی که 

 تحصیالت عالیه دارند.

کلیه دکتری به و ارشهههد کارشهههناسهههی التحصهههیالنفارغ نسهههبت

 ها و مؤسسات آموزش عالیالتحصیالن داننگاهفارغ

 خانوار در هر منطقه اعضای تعداد متوسط بعد خانوار

شاخص 

مطلوبیت فضا 

 (در هر منطقه)

 دنظرمور منطقه از کیلومترمربع يک در جمعیت افراد تعداد متوسط تراکم

واحد  در هر میانگین تعداد خانوار

 مسکونی )در هر منطقه(

 نسبت تعداد خانوارهای ساکن به واحدهای مسکونی

 30 باالی واحدهای مسکونی نسبت

 قدمت سال

کل واحدهای ت بهسال قدم 30نسبت تعداد واحدهای مسکونی با 

 مسکونی

نسبت تعداد واحدهای مسکونی مستحکم )با اسکلت فل ی يا بتون  مستحکم نسبت واحدهای مسکونی

 کل واحدهای مسکونیآرمه( به



 آ ، نسبت واحدهای مسکونی حداقل

 تلفن برق و

از نسبت تعداد واحدهای مسکونی دارای حداقل امکانات آ ، برق 

 مسکونیکل واحدهای و تلفن به

نسبت واحدهای مسکونی دارای 

 کنیحداقل گاز لوله

سکونی دارای حداقل گاز لوله سبت تعداد واحدهای م نی بهن ل کک

 واحدهای مسکونی

نسبت واحدهای مسکونی دارای 

 دستگاه حرارت و برودت مرک ی

ستگاه  سکونی دارای د سبت تعداد واحدهای م و برودت  حرارتن

 کونیکل واحدهای مسمرک ی به

 2نسبت واحدهای مسکونی دارای 

 کمتر و اتاق

عداد واحدهای مسهههکونی دارای  تاق و کم 2نسهههبت ت بها کل تر 

 واحدهای مسکونی

 

 بندیروش سطح
شیوه سطحيکی از  شاخصهای مطرح در  سطحبندی و تجمیع  ست. در اين روشها روش   با بندی ناموزون موريس ا

ستفاده سه احد )منطقه(و هر توصیفی هایداده از ا سعه ديگر واحدهای با و مقاي نخص يافتگیتو  هر يک از واحدهای م

 :(Morris, Bransford & Franks, 1356، )(154: 1383 رضوانی،)گردد می

 

(1) 𝑌𝑖𝑗 =  
𝑋𝑖𝑗 − 𝑋𝑖𝑗 𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑖𝑗 𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑖𝑗 𝑚𝑖𝑛
 ×  اول حالت : 100

 
𝑌𝑖𝑗 =  

𝑋𝑖𝑗 𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑖𝑗

𝑋𝑖𝑗 𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑖𝑗 𝑚𝑖𝑛
 ×  دوم حالت : 100

ijY شاخص ناموزون برای متغیر :i  در واحدj ام. 

ijXمتغیر : i واحد در ام j ام. 

 

ای مثبت تلقی شود و اف ايش آن حاکی از شود که شاخص به لحاظ توسعهمیگرفته  در صورتی به کار حالت اول

 شود که اف ايش شاخص، منفی تلقی گردد.میبهبود شرايط باشد و حالت دوم نی  در مواردی به کار گرفته 

 برای آخر در شود ومیرفته يادشده به کار گ فرمول را در قالب های موردنظرشاخص تمام بررسی موضوع، جهت

 :شودمیاستفاده  زير رابطه از واحد، هر برای موردنظر توسعه اصلی شاخص کردن پیدا

(2) 𝐷. 𝐼 =  
∑ 𝑌𝑛

𝐼=1 𝑖𝑗 

𝑛
 

 .واحد است هر توسعه اصلی شاخص D.I و موردمطالعه هایشاخص تعداد n رابطه اين که در



 

 10(CVمحاسبه شاخص توزیع نامتوازن یا ضریب اختالف )
های تجمعی، ضههريب برای تمامی شههاخص گوناگونتوزيع نامتعادل يک شههاخص در بین مناطا برای سههنجش می ان 

 (:140: 1380گردد. فرمول ذيل بیانگر روش محاسبه آن است )کالنتری، میاختالف محاسبه 

(3) 
𝐶𝑉 =

√∑
(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑁

∑
𝑥𝑖
𝑁

 

𝑥𝑖 مقدار يک شاخص در منطقه :i. 

 �̅�.میانگین مقدار همان شاخص : 

Nناطا.: تعداد م 

 توزيع است. ترگر متوازنالزم به ذکر است که کاهش اين ضريب بیان

 

 های پژوهشیافته
 در مسکن اجاره و قیمت اطالعات آوریجمع هایهای نفوس و مسکن و طرحهای تفصیلی سرشماریبا استفاده از داده

ساس مدل موريس، از  شهر صادی، 18تهران و بر ا شاخص نهايی اقت سه  شاخص،  ضا در  زير  اجتماعی و مطلوبیت ف

 .11شده استمحاسبه 1390و  1385، 1375های سال

صادی در جدول )شاخص نان داده2های نهايی اقت ضرايب اختالف، ( ن سه  ست. با مقاي شد میشده ا توان مدعی 

سال صادی طی  شاخص اقت ست. جالبدر میان مناطا تهران متوازن 1390تا  1375های توزيع  شده ا ست که توجه تر  ا

بندی موريس درصهههد در سهههطح 21/83درصهههد و  13/84به ترتیب با کسهههب  1385و  1375های در سهههال 3منطقه 

درصد و  76/5نی  با دارا بودن سطح  17آيد و منطقه میحسا  ترين مناطا تهران به لحاظ شاخص اقتصادی بهمطلو 

 آيد.میحسا  لحاظ اين شاخص بهترين منطقه به نامطلو  1390و  1385های درصد در سال 46/17

 غربی و جنوبی مناطا غیرازبه مناطا اکثر در 1390 سهههال در موريس بندیسهههطح که اسهههت آن از حاکی نتايج

ست يافتهکاهش  اخصش لحاظ به ترنامطلو  مناطا در بندیسطح اف ايش و ترمطلو  مناطا در بندیسطح کاهش. ا

شته همراه به تهران گوناگون مناطا بین در را اقتصادی شاخص تربیش توازن درمجموع اقتصادی  که رطوهمان. است دا

 حاکی و است دادهرخ 22 منطقه در 1390 تا 1375 هایسال طی در اقتصادی شاخص اف ايش ترينبیش شودمی مناهده

 .است بوده موفا مرفه اقنار جذ  در تأسیس تازه منطقه اين که است آن از

 

                                                           
10. Coefficient of Variability 

 پیوست آورده شده است.به شده و صورت نمودار نیز ترسیمهای تجمعی اقتصادی، اجتماعی و مطلوبیت فضا بهپراکنش شاخص -11



 (1390و  1385، 1375 هایگانه تهران )سال 22شاخص تجمعی اقتصادی در بین مناطق پراکنش  -2جدول 

 1375 1385 1390 

 شاخص تجمعی اقتصادی شاخص تجمعی اقتصادی شاخص تجمعی اقتصادی منطقه

 بندیرتبه بندیسطح بندیرتبه بندیسطح بندیرتبه بندیسطح

 1 23/66 2 75/72 2 60/71 1منطقه 

 6 33/45 5 51/67 3 67/69 2منطقه 

 2 55/61 1 21/83 1 13/84 3منطقه 

 12 00/41 9 21/54 7 32/61 4منطقه 

 3 18/55 4 73/67 9 58/57 5منطقه 

 4 31/54 6 28/66 4 21/69 6منطقه 

 5 64/47 3 74/69 6 67/62 7منطقه 

 9 86/42 11 99/50 11 53/45 8منطقه 

 16 08/35 14 21/39 15 12/34 9منطقه 

 13 75/36 13 91/44 13 23/42 10منطقه 

 7 65/44 7 79/61 8 62/57 11منطقه 

 14 43/36 12 81/49 12 95/43 12منطقه 

 8 24/43 8 93/56 5 24/64 13منطقه 

 10 36/42 10 32/51 10 18/53 14منطقه 

 15 79/35 17 38/27 16 53/32 15منطقه 

 21 32/19 21 43/16 20 25/20 16منطقه 

 22 46/17 22 76/5 21 23/12 17منطقه 

 20 03/20 20 73/18 19 31/24 18منطقه 

 19 53/21 18 10/26 22 85/10 19منطقه 

 17 02/25 19 29/19 17 14/28 20منطقه 

 18 62/21 16 30/30 14 01/41 21منطقه 

 11 04/42 15 40/31 18 05/27 22منطقه 

 35/0 44/0 58/0 ضریب اختالف

 ه و تلخیص: پژوهنگران.محاسب

 

سه 3با رجوع به جدول  سی ممکن مقاي شاخص اجتماعی در طی دوره موردبرر سطوح  شود. با توجه به میای از 

سبه نخص ضرايب اختالف محا سالمیشده م شاخص اجتماعی در میان  1385تا  1375های گردد که در بین  توزيع 

در  6ادامه يافته اسههت. همچنین منطقه  1390ا شههیب کندتری تا سههال تر شههده اسههت و اين روند بمناطا تهران متعادل

بندی موريس قرارگرفته است. درصد در صدر سطح 26/96درصد و  37/94به ترتیب با کسب  1390و  1375های سال

نگاه تهران و شت که دان ساکنین اين مناطا بايد توجه دا صیات فرهنگی  صو نت عالوه بر خ اين در  های آنر خوابگاهبی

ساکن نجويان غیر خوابگاهی نی  در اين منطقه  شمار زيادی از دان ستقرار دارد و  أثیر تواند تمیاند. که اين عوامل منطقه ا

 به س ايی براف ايش شاخص اجتماعی داشته باشد.



سی روند تغییرات در رتبه  سطحبرر ست که منطقه بندی و  سال 22بندی مناطا حاکی از آن ا تا  1385های در بین 

رو شده است. همچنین مقادير شاخص اقتصادی بندی شاخص اجتماعی روبهتوجهی در رتبه و سطحبا جهش قابل 1390

سال صد بوده و  30تر از همواره کم 20و  15، 16، 17، 18، 19ها در مناطا در طی اين  شش منطقه را به میدر توان اين 

 اقتصادی و اجتماعی هایاد کرد. با مقايسه ضرايب اختالف شاخصنیافته و محروم قلمدلحاظ شاخص اجتماعی توسعه

 19تر است. البته با تأسه بايد گفت که منطقه توان دريافت که توزيع شاخص اجتماعی از شاخص اقتصادی نامتوازنمی

نها ماری تبندی قرار داشته است و میانگین شاخص نهايی آن در سه دوره سرشسال موردبررسی در قعر سطح 15در طی 

 شده است.درصد محاسبه 2حدود 

 

 (1390و  1385، 1375 هایگانه تهران )سال 22پراکنش شاخص تجمعی اجتماعی در بین مناطا  -3جدول 

 1375 1385 1390 
 شاخص تجمعی اجتماعی شاخص تجمعی اجتماعی شاخص تجمعی اجتماعی منطقه

 بندیرتبه بندیسطح بندیرتبه بندیسطح بندیرتبه بندیسطح

 4 58/79 3 76/81 4 43/83 1منطقه 

 3 64/80 4 79/80 3 44/83 2منطقه 

 2 74/87 1 75/89 2 53/93 3منطقه 

 12 19/51 11 50/54 11 36/50 4منطقه 

 6 82/63 6 50/71 6 66/65 5منطقه 

 1 26/96 2 62/86 1 37/94 6منطقه 

 5 55/75 5 26/77 5 14/74 7منطقه 

 8 13/59 7 14/61 7 77/57 8منطقه 

 16 11/39 16 90/35 12 28/42 9منطقه 

 10 97/55 10 20/56 10 88/50 10منطقه 

 9 10/58 8 63/60 8 61/56 11منطقه 

 15 63/39 14 40/37 14 87/37 12منطقه 

 11 38/55 9 21/57 9 26/53 13منطقه 

 13 06/43 12 56/42 13 63/41 14منطقه 

 19 62/13 19 50/16 17 05/21 15منطقه 

 18 17/21 18 73/20 19 70/19 16منطقه 

 20 39/12 21 88/12 20 38/14 17منطقه 

 21 62/9 20 29/13 21 09/10 18منطقه 

 22 85/3 22 26/1 22 59/0 19منطقه 

 17 96/24 17 32/24 19 32/21 20منطقه 

 14 88/41 13 70/40 18 79/20 21منطقه 

 7 67/62 15 03/37 15 80/35 22منطقه 

 53/0 54/0 58/0 ضریب اختالف

 محاسبه و تلخیص: پژوهنگران.



شههده اسههت. بر اسههاس داده ننههان( 4تجمعی مطلوبیت فضهها به تفکیک مناطا در جدول ) هایدر ادامه شههاخص

بندی سطحدرصد در  20بررسی با میانگین حدود  سال مورد 15در طی  17شده در اين جدول منطقه  اطالعات گردآوری

ست. البته مطلو موريس نامطلو  ضا را دارا بوده ا سال ترينترين ف ضا در  به ترتیب از آن  1390و  1385، 1375های ف

 بوده است. 1و منطقه  2، منطقه 3منطقه 

ص گردد که شاخمیهای اقتصادی، اجتماعی و مطلوبیت فضا منخص بندیِ شاخصهای سطحبا بررسی میانگین

تر است و توازن بندی را داراست. البته توزيع اين شاخص نی  در میان مناطا متوازنبینترين میانگین سطح مطلوبیت فضا

شود عالوه بر مناطا شمالی، برخی از مناطا شرقی )ازجمله مناطا میسال نسبتاً ثابت بوده است. مناهده  15آن در طی 

توجه اين . نکته قابلشوندمیلحاظ اين شاخص مناسب قلمداد  ( به22و  21( و مناطا غربی )ازجمله مناطا 14و  13، 4

ن ديک به نیمی از مناطا با اف ايش سطح مطلوبیت و نیمی ديگر با کاهش آن  1390تا  1385های است که در طی سال

 اند.مواجه شده

 

 (1390و  1385، 1375 هایگانه تهران )سال 22پراکنش شاخص تجمعی مطلوبیت فضا در بین مناطا  -4جدول 

 1375 1385 1390 

 شاخص تجمعی مطلوبیت فضا شاخص تجمعی مطلوبیت فضا شاخص تجمعی مطلوبیت فضا منطقه

 بندیرتبه بندیسطح بندیرتبه بندیسطح بندیرتبه بندیسطح

 1 93/87 3 23/82 3 99/79 1منطقه 

 4 47/80 1 08/86 2 96/83 2منطقه 

 2 29/87 4 47/79 1 40/89 3منطقه 

 8 17/68 7 29/69 6 95/68 4منطقه 

 3 43/86 2 37/82 4 96/77 5منطقه 

 6 79/72 6 87/75 5 71/76 6منطقه 

 12 97/59 11 89/60 7 34/64 7منطقه 

 13 89/57 9 76/61 10 51/58 8منطقه 

 16 79/45 21 96/40 13 56/50 9منطقه 

 14 27/49 16 95/46 20 78/37 10منطقه 

 11 95/60 13 10/56 16 16/48 11منطقه 

 18 25/43 19 86/44 14 01/49 12منطقه 

 9 60/66 10 54/61 9 24/59 13منطقه 

 10 86/62 8 37/66 12 09/58 14منطقه 

 20 74/34 17 27/46 17 14/47 15منطقه 

 21 97/32 20 84/42 19 39/39 16منطقه 

 22 92/24 22 41/16 22 88/17 17منطقه 

 19 33/36 15 18/47 21 03/34 18منطقه 

 17 25/44 18 60/45 18 96/41 19منطقه 

 15 64/68 14 01/52 15 61/48 20منطقه 

 5 09/74 5 38/77 11 33/58 21منطقه 

 7 95/70 12 65/57 8 29/60 22منطقه 



ضریب 

 اختالف

31/0 29/0 31/0 

 محاسبه و تلخیص: پژوهنگران.

 

برای محاسههبه ضههريب همبسههتگی پیرسههون  spssاف ار گانه از نرمهای سهههشههاخصدر ادامه برای آزمون رابطه 

ستفاده شاخصا ست و رابطه میان  شاخص شده ا نخص با  سال م صادی و اجتماعی مناطا تهران در يک  های نهايی اقت

 شده است.( ننان داده7( تا )5نهايی مطلوبیت فضا مورد آزمون قرارگرفته و نتايج آن در جداول )

شاخصنتا ستگی بین  صل از روابط همب سال يج حا صادی و  1375ها در  شاخص اقت ست که بین  حاکی از آن ا

 اجهههتهههمهههاعهههی بههها مهههطهههلهههوبهههیهههت فضهههههها در مهههنهههاطههها رابهههطهههه مهههعهههنهههاداری 

(000/0 sig=برقرار است. در اين سال ضريب همبستگی شاخص )( اندکی بیش از 86/0های اقتصادی و مطلوبیت فضا )

ستگی شاخص  1375گر اين موضوع است که در سال ( است که بیان83/0اجتماعی و مطلوبیت فضا )های ضريب همب

های ن شاخصترين رابطه بیشاخص مطلوبیت فضا بینتر متأثر از شاخص اقتصادی است تا شاخص اجتماعی. البته قوی

 (.5موردبررسی نیست )جدول اجتماعی و اقتصادی برقرار است که در اين پژوهش 

گانه  22)بین مناطق  های نهایی اقتصادی و اجتماعی با شاخص نهایی مطلوبیت فضاهمبستگی شاخص بررسی -5جدول 

 (1375تهران در سال 

 
شاخص نهایی 

 اقتصادی

شاخص نهایی 

 اجتماعی

شاخص نهایی مطلوبیت 

 فضا

 شاخص نهایی اقتصادی

 86/0 92/0 00/1 همبستگی پیرسون

 000/0 000/0  سطح معناداری

 22 22 22 تعداد

 شاخص نهایی اجتماعی

 83/0 00/1 92/0 همبستگی پیرسون

 000/0  000/0 سطح معناداری

 22 22 22 تعداد

شاخص نهایی مطلوبیت 

 فضا

 00/1 83/0 86/0 همبستگی پیرسون

  000/0 000/0 سطح معناداری

 22 22 22 تعداد

 

درصد مورد تأيید قرار  9/99نان بسیار بااليی يعنی ها با سطح اطمینی  روابط همبستگی بین شاخص 1385در سال 

ضا اندکی قوی شاخص اجتماعی و مطلوبیت ف سال رابطه  صادی و مطلوبیتگرفت. البته در اين  شاخص اقت  تر از رابطه 

 (.6شده است )جدول فضا محاسبه



گانه تهران در  22)بین مناطا  فضاهای نهايی اقتصادی و اجتماعی با شاخص نهايی مطلوبیت بررسی همبستگی شاخص -6جدول 

 (1385سال 

شاخص نهایی  

 اقتصادی

شاخص نهایی 

 اجتماعی

شاخص نهایی مطلوبیت 

 فضا

 شاخص نهایی اقتصادی

 77/0 93/0 00/1 همبستگی پیرسون

 000/0 000/0  سطح معناداری

 22 22 22 تعداد

 شاخص نهایی اجتماعی

 78/0 00/1 93/0 همبستگی پیرسون

 000/0  000/0 عناداریسطح م

 22 22 22 تعداد

شاخص نهایی مطلوبیت 

 فضا

 00/1 78/0 77/0 همبستگی پیرسون

  000/0 000/0 سطح معناداری

 22 22 22 تعداد

 

نی  به نسههبت شههاخص اجتماعی و مطلوبیت فضهها، رابطه  1390اجتماعی و مطلوبیت فضهها در سههال  هایشههاخص

حاکی از آن اسهت که بین  1390و  1385، 1375های يج حاصهل از آزمون پیرسهون در سهال. نتااندکردهتری برقرار قوی

و با شدت بااليی برقرار است  معنادارهای مطلوبیت فضا رابطه های اقتصادی و اجتماعی در هر منطقه و شاخصشاخص

 (.7)جدول 

 گیهمبست ضريب بر فضا بیتمطلو و اجتماعی شاخص همبستگی ضريب 1390 و 1385 سال در اينکه به توجه با

 ماعیاجت هایارزش ،موردبررسی دوره اواخر در که شد مدعی توانمی. گیردمی پینی فضا مطلوبیت و اقتصادی شاخص

 .است يافته بینتری اهمیت جدايی گ ينی در اقتصادی مسائل از فرهنگی و

 



 ص نهايی مطلوبیت فضاهای نهايی اقتصادی و اجتماعی با شاخبررسی همبستگی شاخص -7جدول 

 (1390گانه تهران در سال  22)بین مناطا  

 
شاخص نهایی 

 اقتصادی

شاخص نهایی 

 اجتماعی

شاخص نهایی مطلوبیت 

 فضا

 شاخص نهایی اقتصادی

 80/0 87/0 00/1 همبستگی پیرسون

 000/0 000/0  سطح معناداری

 22 22 22 تعداد

 شاخص نهایی اجتماعی

 83/0 00/1 87/0 همبستگی پیرسون

 000/0  000/0 سطح معناداری

 22 22 22 تعداد

شاخص نهایی مطلوبیت 

 فضا

 00/1 83/0 80/0 همبستگی پیرسون

  000/0 000/0 سطح معناداری

 22 22 22 تعداد

 

بهپس ها  که همبسهههتگی متغیر بهازآن مان می ان صهههورت دو تأثیر هم  یل قرار گرفت، برای آزمودن  دو مورد تحل

های تجمعی اقتصادی و تجمعی اجتماعی بر روی می ان شاخص مطلوبیت فضا، از تحلیل رگرسیون  ند متغیره شاخص

از بین دو شاخص اقتصادی و اجتماعی  1375در سال استفاده شد. نتايج حاصل بیانگر آن است که  12گامبهبه روش گام

سال  شده و در هر دو  صادی وارد معادله  شاخص تجمعی اقت شاخص تجمعی اجتماعی وارد  1390و  1385تنها  تنها 

 (.8معادله شده است )جدول 

                                                           
12. Stepwise 



 1390و  1385، 1375بر مطلوبیت فضا در سالهای  مؤثرهای ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون درباره شاخص -8جدول 

 ضريب تعیین تعديل

 .(adj2R) شده

ضريب 

 (2Rتعیین )

سطح 

 معناداری

ضريب رگرسیون 

شده  استاندارد

(Beta) 

ريب رگرسیون ض

(B) 
 سال متغیر يا متغیرهای مستقل

72/0 73/0 

 1375 مقدار ثابت 73/22 - 000/0
 شاخص تجمعی اقتصادی 74/0 86/0 000/0

59/0 61/0 

 1385 مقدار ثابت 55/34 - 000/0
 شاخص تجمعی اجتماعی 51/0 78/0 000/0

68/0 69/0 

 1390 مقدار ثابت 33/30 - 000/0
شاخص تجمعی   59/0 83/0 000/0

  اجتماعی

صل  سالهای موردنظر میبا توجه به نتايج حا ستاندارد را در هر يک از  ستاندارد و ا سیونی غیرا توان معادالت رگر

حاکی از آن اسههت که در اين سههال با اف ايش هر واحد شههاخص  1375نوشههت. معادله رگرسههیون غیراسههتاندارد سههال 

ضا ب شاخص مطلوبیت ف صادی،  سال میاف ايش  74/0ه می ان اقت ستاندارد  سیون غیرا يابد. ارقام مندرج در معادله رگر

 86/0نی  بیانگر آن اسهت که با اف ايش يک واحد انحراف اسهتاندارد شهاخص اقتصهادی، مطلوبیت فضها به می ان  1375

 (.9يابد )جدول میانحراف استاندارد اف ايش 

و  1385، 1375بر مطلوبیت فضا در سالهای  مؤثرهای رد و استاندار درباره شاخصمعادالت رگرسیونی غیراستاندا -9جدول 

1390 

ناهده 9( و )8طور که در جداول )همان سال می( م سال1375شود، برخالف  شاخص  1390و  1385های ، در 

شود. ضرايب رگرسیون غیراستاندارد و استاندارد میاقتصادی از معادله رگرسیون خارج و شاخص اجتماعی وارد معادله 

سال  سبه 78/0و  51/0که به ترتیب  1385در  سال اشدهمحا نان از اف ايش  1390ند، در  ستند که ن با اف ايش روبرو ه

نی  روند منابهی  13شدهسهم تأثیرپذيری مطلوبیت فضا از شاخص اجتماعی دارد. بررسی تغییرات ضريب تعیین تعديل

کند. میدرصد از واريانس تغییرات شاخص مطلوبیت فضا را تبیین  72، 1375دهد؛ شاخص اقتصادی در سال میرا ننان 

                                                           
ت آن توجه شده ، در اينجا به روند تغییرا(209 ،1387 غیاثوند،) «است ترحقیقی( R2) تعیین ضريب به نسبت» به شدهتعديل تعیین از آنجا که ضريب -13

 است.

1375 

 = شاخص مطلوبیت فضا 73/22 (+74/0)شاخص اقتصادی() معادله رگرسیون غیراستاندارد

 ( = شاخص مطلوبیت فضا86/0)شاخص اقتصادی() معادله رگرسیون استاندارد

1385 

 = شاخص مطلوبیت فضا 55/34 (+51/0)شاخص اجتماعی() ردمعادله رگرسیون غیراستاندا

 ( = شاخص مطلوبیت فضا78/0)شاخص اجتماعی() معادله رگرسیون استاندارد

1390 

 = شاخص مطلوبیت فضا 33/30(+ 59/0)شاخص اجتماعی() معادله رگرسیون غیراستاندارد

 وبیت فضا( = شاخص مطل83/0)شاخص اجتماعی() معادله رگرسیون استاندارد



درصههد از واريانس  60با خارج شههدن اين شههاخص از معادله، شههاخص اجتماعی توانايی تبیین حدود  1385در سههال 

ای داشههته و مالحظهسههاله بعدی، توان تبیین آن اف ايش قابل 5يابد که در دوره میتغییرات مربوط به مطلوبیت فضهها را 

 رسد.میدرصد  68شده به مقدار ضريب تعیین تعديل

 

 گیریبحث و نتیجه
با  طه آن  به تعبیر ديگر  گونگی توزيع فضهههايی در تهران و راب يا  نابرابری فضهههايی  هدف از اين پژوهش بررسهههی 

های تجمعی اقتصادی، اجتماعی و مطلوبیت فضا در تمامی های اقتصادی و اجتماعی است. در اين راستا شاخصشاخص

 گرفته است. شده و مورد مقايسه قرار محاسبه 1390و  1385، 1375های گانه تهران در طی سال 22مناطا 

شاخصيافته ضا با توزيع  ضايی و مطلوبیت ف ست که توزيع ف ضر حاکی از آن ا و  های اجتماعیهای پژوهش حا

های گر رابطه بسیار قوی بین شاخص( بیان7/0اقتصادی رابطه معناداری دارد. بررسی ضريب همبستگی پیرسون )باالی 

مانده است. محاسبه ضرايب همبستگی در سال موردبررسی به قوت خود باقی 15ای که در طی ررسی است؛ رابطهموردب

سه آن با نتايج سال  1390و  1385 هاسال نان از کاهش تأثیرگذاری شاخص اقتصادی و اف ايش اهمیت 1375و مقاي ، ن

سیون  ند سه با آن دارد. نتايج آزمون رگر شاخص شاخص اجتماعی در مقاي ست. خروج  متغیره نی  تأيیدی بر اين مدعا

پذيری مطلوبیت فضهها توسههط شههاخص و ورود شههاخص اجتماعی و اف ايش تبیین 1385اقتصههادی از معادله در سههال 

 توجهی در عوامل مؤثر بر توزيع فضايی در تهران دارد.ساله آخر دوره موردبررسی ننان از تغییر قابل اجتماعی در پنج

س از های اجتماعی منخص دانست. پاين امر را ناشی از تنکیل طبقات اجتماعی يا به تعبیر وبر پايگاهشايد بتوان 

شوند. در دوره ابتدايیِ پس از انقال ، شکاف طبقاتی می، ساختار طبقاتی ايران دستخوش تغییرات اساسی 1357انقال  

آورد. با اتمام جنف و شههروع میقنههار پايین فراهم يابد و شههرايط انقالبی امکان تحرا طبقاتی امیکاهش  نههمگیری 

گیرد. دسههتیابی به موقعیت اقتصههادی باالتر اولین منههخصههه میدوران سههازندگی، طبقه متوسههط جديد انقالبی شههکل 

کند، اين طبقات اقتصههادی نوظهور برای میطور که وبر نی  تأکید حال همانگیری اين طبقه نوظهور اسههت. بااينشههکل

سالپذيرفت ستی جايگاه و من لت اجتماعی خود را نی  تثبیت کنند. در بین  شدن باي  فرآينددر تهران  1385تا  1375های ه 

نابهی طی  شاخصطوریشود، بهمیم نابهت در  ضايی بر مبنای م صادی و رقابت افراد با موقعیت که توزيع ف های اقت

های ، جای خود را به جدايی گ ينی بر اسههاس شههاخصتراقتصههادی باالتر در دسههتیابی به فضههاهای مسههکونی مطلو 

 شود.میدهد و يا به تعبیر وبری طبقه اقتصادی نوظهور به پايگاه اجتماعی معتبری تبديل میاجتماعی 

 شده در طی بندی مناطا به لحاظ سه شاخص محاسبهعالوه بر آن نتايج پژوهش حاضر ننان از آن دارد که سطح

سی تو 15 ضريب سال موردبرر ست.  ضا کمترين تغییر را دارا ا شاخص مطلوبیت ف شته که در اين میان  نابهی دا زيع م

سالهای مورد شاخص در  شاخص اختالف اين  سی از ديگر  شاخص ها پايینبرر تر بوده و يا به تعبیری ديگر توزيع اين 

ن نوسههازی شهههر تهران در رابطه با های سههازمادر بین مناطا تهران از توازن بینههتری برخوردار بوده اسههت. يقیناً طرح

، 1357در ثابت و پايین ماندن اين شاخص مؤثر بوده است. سازمان نوسازی پس از انقال   ،های فرسودهبازسازی بافت



صويب با 1373 سال در سنامه ت سا سازمان، فعالیت خود را به جديد ا سناد اين  سر گرفت. با توجه به ا صورت جدی از 

سوده هایبافت سازینو برای ري یبرنامه سالو اجرای طرح پايتخت فر سازی در  سید. 1384 های نو  14به اوج خود ر

تر فضاهای مسکونی در و به تعبیر ديگر توزيع عادالنه 1385پايین آمدن ضريب اختالف شاخص مطلوبیت فضا در سال 

 ها دانست.توان متأثر از اجرايی شدن اين طرحمیاين سال را 

شاخصديگر در اين پژوهش همگون اهمیت حائ نکته  شدن توزيع  ضريب تر  صادی و اجتماعی )کاهش  های اقت

سبتاً متعادل  شت که باوجود مطلوبیت ن ست. البته بايد توجه دا سی ا اختالف( در بین مناطا تهران در طی دوره موردبرر

ضا در مناطا تهران، همچنان افرادِ دارای پايگاه اجتماعی صادی باالتر به  -ف سکان در مناطقی خاص عالقه دارند و يا اقت ا

قامتگاه خود را در جهت نمايش تماي  طبقاتی و اجتماعی خود تغییر دهند. اين تفاوت در به تعبیر ديگر عالقه مندند ا

شاخص ضرايب اختالف  شاخص ضرايب اختالف و باالتر بودن  ضريب اختالف  سبت  صادی و اجتماعی به ن های اقت

هاست ها سالری نی  دارد و آن نی  کیفیت بهتر هوای مناطا شمالی شهرستان تهران است. تهرانیمطلوبیت فضا دلیل ديگ
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