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تاریخ دریافت5935/6/51:
تاریخ پذیرش5935/51/1:
چکیده
مردم جامعه بیشتر از آنکه از نابرابری واقعی رنج ببرند ،از احساس ذهنی یا نابرابری ادراك شده رنجج مجیبرنجد .احسجاس ذهنجی
نابرابری با نابرابری واقعی تفاوت دارد و باعث نارضایتی شدید در بین افراد جامعه مجیشج د .کسجانی کجه بجه بررسجی پدیجدهی
نابرابریهای اجتماعی پرداختهاند بر این باورند که تفاوت های م ج د در میان اقشار گ ناگ ن جامعه بر شی ه زندگانی آنجان تجثيیر
میگذارد ،به ویژه شاخص حق ق و پایگاه اجتماعی آنان در جامعه .بر اساس تفاوتهای اجتماعی م ج د در میان افراد .بعضیهجا
از امتیازهای ویژه ای برخ ردار میش ند که بازتابی از پایگاه اجتماعی آنان در جامعجه اسج  ،در حجايی کجه دیگجران از چنجین
امتیازهایی محرومند.
روش:در تحقیق حاضر به اقتضای م ض ع و با ت جه به امکانات ،روش پیمایشی به منزيهی مناسج تجرین روش بجرای گجردآوری
اطالعات مد نظر قرار گرف  .جامعهی آماری م رد مطايعه در این پژوهش شهر تبریز میباشد و نم نه آماری ایجن تحقیجق را 033
نفر از مردم ساکن شهر تبریز تشکیل میدهند .ن م نه های تحقیق به شکل تصجادفی سجاده از محلجه هجای منجاطق بالیشجمايی و
پایینیجن بی شهر تبریز انتخاب شدهاند.
یافتهها:نتایج تحقیق نشان میدهد که بین جنس ،مذه  ،ق می  ،محل ت يد ،وضع محل زندگی ،درآمد و تحصیالت پاسخ گ یان و
عدم رسیدگی شهرداری و کمب د امکانات و تسهیالت شهری در محل زندگی آنان نسب

به سایر مناطق شهر؛ رابطهی معنی داری

با احساس نابرابری وج د دارد.

واژگان کلیدی :فضاهای شهری ،پایگاه اجتماعی_ اقتصادی ،احساس نابرابری ،نابرابری اجتماعی ،امکانات شهری
 -1دانش آم خته ی کارشناسی ارشد-گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری-دانشکده ی عل م انسانی و اجتماعی –دانشگاه تبریز
-2عض هیثت علمی دانشگاه آزاد اسالمی –واحد امارات
-0دانشگاه فردوسی مشهد-واحد بین ايملل
 -4دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تبریز ،باشگاه پژوهشگران ج ان و نخبگان ،تبریز،ایران
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مقدمه

بسیاری از متفكران سنجه اصلی نابرابریهای اجتماعی را چیزی جز پیدایش تفاوت هاای فاردی میاان
افراد جامعه نمیدانناد .از سايی دیگار بعضای از متفكاران بار ایان باورناد كاه پیادایش و پاراكنش
نابرابریهای اجتماعی بر اساس تفاوت های رفتاری است كه افراد در جامعاه باا آن مياجاه مایشايند.
هرچند كه نابرابری یكی از مأنيسترین حقایق زنادیی اجتمااعی اسات اماا در عاین حااا ناابرابری
اجتماعی مسأله ای نیست كه به سادیی حل یا تبیین یردد (گرب .)1891:9،جامعاه شناسای باا ناابرابری
اجتماعی و ميقعیتهای فضایی كه زندیی اجتماعی در آن اتفاق میافتد مرتبط بيده است .باه عباارت
دیگر مطالعهی نابرابری «این كه چه كسی چه چیزی را به دست مایآورد و چارا» از ابتادای تأسایس
رشتهی جامعه شناسی در قلب این رشته دانشگاهی قرار یرفته است .اما جامعاهشناساان در فهام ایان
مطلب كه «كجا» نیز یا

بشاش اساسای تيزیاا مناابا باه حساا

مایآیاد ميفاق نبايدهاناد(لوبائووو و

همکئران7002،و.)9-78

نابرابری اجتماعی دارای جليه های فضایی است (سئ جو و ارد .)17891:0،به این معناا كاه ناابرابریهاای
اجتماعی عميماً در فضای كالبدی اتفاق میافتند و در نتیجه تجلی فضایی دارند .پل وایت بر ایان نرار
است كه جياما شاهری خايد محمال ناابرابریهاای اجتمااعی هساتند ( ایا،،و.)98911:یكای از اناياع
نابرابریهای ميجيد در شهر نابرابریهای فضایی اسات .منراير از ناابرابری فضاایی «تيزیاا ناابرابر
فرصت ها و مياضا اجتماعی در فضا» است (چلبا،،و.)70989122یكای از اشاكاا قابال ر یات ایان نايع
نابرابری باالخص در كشايرهای در حااا تيساعه عباارت اسات از ناابرابریهاای جغرافیاایی درون
شهرهای بزرگ(به اصطالح شماا و جني )نابرابری فضایی دارای آثار و پیامدهای منفی مشصيص باه
خيد است .اوا از همه این كه ناابرابری فضاایی امكاان اساتفادهی بهیناه از فضاا را از جامعاه سالب
مینماید .دوم این كه این نيع نابرابری در رابطاه باا ساایر ناابرابریهاای اجتمااعی ميجباات تاراكم
جغرافیایی فقر را فراهم میسازد و به این ترتیاب باه نيباهی خايد اساتامار و محرومیات را باه اير
مضاعف تشدید میكند .سيم نابرابری فضایی از ریق تضعیف انسجام اجتماعی فضایی میتياناد باه
ير بالقيه انسجام جامعه ای را هم تحتالشعاع خيد قرار دهد .چهاارم ناابرابری فضاایی تشصایص
بهینه و داو لبانهی نیروی انسانی متشصص را در فضا تقریباً ناممكن میسازد .باالخره پانجم ایان كاه
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نابرابری نقش مؤثری در تشدید مهاجرتهای بی رویه ایفاا مایكناد و از ایان ریاق تيزیاا بهیناهی
جمعیت در فضا را غیر ممكن میسازد(چلبا،و،و89122و)791-770و.ناابرابریهاای اجتمااعی در جامعاه ای
انياعی دارد .برای نمينه ایر بنیان و ریشهی نابرابریهای اجتماعی را شیيه تيزیا ثروت ملی در میاان
افراد جامعه بدانیم پدیدهی نابرابری شكلی اقتصادی به خيد میییرد .از سيی دیگر ایر بنیان نابرابری
را در رابطه میان انسان ها جستجي كنیم پدیدهی نابرابری شكلی سیاسی به خيد میییرد؛ زیارا در ایان
شكل مسأله این است كه چگينه یروهی از افراد جامعه میتيانند یاروه هاای دیگار را تحات كنتارا
خيد قرار دهند .آنچه در بررسی نابرابریهای اجتمااعی اهمیات ویاژه ای دارد تشاشیص ساازه هاای
جامعه میشايد .در جياماا مشتلاف سانجه هاای

اجتماعی است كه سبب نابرابریهای بین افراد ی

مشتلفی ميجب بروز تفاوتهای میان افراد مییردد.
بیان مسأله

باارای در پدیاادهی شااهر و جامعااه بااه ااير كلاای تاادوین مفهاايم مناساابی از فضااا ضااروری
است(هئر ی.)9121،فضا به ماابهی ی

امر واقا سازه ای اجتماعی اسات كاه تيساط جامعاه «رواباط و

كنشهای اجتماعی»ساخته و پرداخته میشيد و در همان حاا روابط و كانشهاای اجتمااعی نیاز بار
اساس فضا شكل میییرند(افر غ،و9122؛وبرگرو والکمن،و.)9122اندیشمندان جامعاه شناسای از دیار بااز باه
مفهيم فضا به عنيان ی

عامل تأثیر یذار در نيع روابط اجتماعی تأكید داشاتهاناد .در اندیشاهی امیال

دوركیم تمركز و تراكم جياما و اشكاا فضایی ناشای از آن هرچناد خايد معلايا رواباط اجتمااعی
پیشینی است اما تأثیر علی بر روابط اجتماعی دارد.
همزمان با تغییر ساختار كالبدی و اجتماعی شهرها یروه ها و اقشار مشتلاف ماردم باه صايرت بقاه
بندی شده در محالت خاصی از شهر متراكم شده اند .تراكم و تمركز جمعیات در بشاش هاای خااص
منجر به جدایی یزینی و سب

های زندیی متنيعی در داخل كلیت شهر یشته است .اما برخی محالت

به دلیل برخيرداری از امكانات و فرصت های كالبدی و اجتماعی از جذابیت خاصی بارای شهرنشاینان
برخيردار شده كه ميجب افزایش تمایل خانيارها به تغییر محل سكينت به سمت محالت باال شهر یاا
وسط شهر میشيد .در تبریز امكانات و فرصتها به یينه ای تيزیاا شاده اسات كاه ناياحی شامالی
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شهر(باال شهر) نسبت به منا ق جنيبی(پایین شهر) دارای تسهیالت كالبدی و امكاناات و فرصات هاای
اجتماعی – اقتصادی بیشتری است .چنین تيزیا نابرابری سابب شاده اسات میازان رضاایت افاراد از
محلهی مسكينی خيد با مقایساهی اجتمااعی و در نتیجاه احسااس محرومیات و احسااس ناابرابری
اجتماعی دچار تغییرات اساسی شيد .باال شهر در معنای لغيی كلمه به معنای منطقهی باال شهر اسات.
در این حالت باال و پایین معميالً مبنای جغرافیایی دارد به این صيرت كه بششای از شاهر صارفاً باه
دلیل واقا شدن در ارتفاع باالتر باال شهر نامیده میشيد و قسمتهایی كه در ارتفاع پایین واقا شدهاند
پایین شهر نامیده میشيند .در حيزهی محاورات اجتمااعی كلماهی بااال دارای باار معناایی مابات و
ارزشمندی است و پایین از ارزش اجتماعی كمتری برخيردار است.
نابرابریهای شهر تنها برای بازتا

ناابرابریهاای درآمادی نیسات بلكاه در رشاد جمعیات تهیاهی

خدمات تيلید اشتغاا آميزش و پرورش دسترسی به امكانات و تسهیالت شهری امكانات رفااهی و
فضاهای تفریحی سالمت شادمانی امنیت محیط مادی و اجتماعی به كار میرود و همهی این عيامال
از ميقعیت مكانی زندیی و پایگاه بقاتی تأثیرمی پاذیرد .از آن جاا كاه معیارهاای زنادیی سارمایهی
همین كیفیتها تعریف میشيد بنابراین دارای تعیین مكانی و بقاتی است(زاهدی.)91:7،

نابرابری یكی از مأنيس ترین حقایق زندیی اجتماعی است و حتی بر سطحینگرتارین ناارران اماری
باادیهی اساات .در عااین حاااا نااابرابری اجتماااعی مس األه ای نیساات كااه بااه سااادیی حاال و تبیااین
شيد(گرب.)189121،در این كه نابرابری به ميضيع هایی همچين شكاف بین پيلادارها و فقارا یاا تفااوت
میان افراد برخيردار و محروم معطيف است اتفاق نرر وجيد داردو(گرب .)9089121،ناابرابری باا تيجاه
ناپذیر استو(هئدیوزنوز.)2891:5،

به تفاوت استعدادها و تالشهای افراد امری اجتنا

مفهيم نابرابری هم بسیار ساده است و هم بسیار پیچیده؛ در ساده ترین سطح این پدیده با چنان جاذبه
ای مردم را تحت تأثیر قرار داده كه تاكنين هیچ مفهيم دیگری چناین تاأثیری نداشاته اسات .اماا ایان
مفهيم در سطحی دیگر به ير فزاینده ای پیچیده است به نحيی كه عباراتی را كه در باا

ناابرابری

بیان میشيند را بسیار غامض میكناد و بناابراین ميضايع تحقیقاات فاراوان فالسافه محققاان آماار
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نرریهپردازان سیاسی جامعهشناسان و اقتصاددانان بيده است .این مفهيم در ذهن افراد مشتلف بسته به
پیش داوری و دانش آنها مفاهیم متفاوتی را ایجاد میكند(آمئرتيئوکومئر؛89112ذاکریوهنجن91:1،،و.):2-:58و

جامعه شناسان از آغاز پیدایش جامعه شناسی به مسأله نابرابری تيجه نشان داده اناد .ناابرابری ميضايع
اصلی تمام آثار ماركس است .بیشتر مردم پرسش هایی دربارهی نابرابری مطرح میكنند و افرادی كه در
جستجيی دنیای عادالنه هستند تقریباً همیشه آن را منبا بی عدالتی مای شامارند .هار باار كاه ماا باا
یكدیگر به كنش میپردازیم نابرابری به صيرتی پدیدار مییردد .ماالً ویژییهای فردی نه تنها ما را از
یكدیگر متمایز میكند بلكه غالباً اساس نابرابری میان ما نیز میشيد .آنچه جامعه شناسان انجام داده اناد
در و اثبات انياع یينایين نابرابری است .رویكرد جامعاه شاناختی ناابرابری شاامل ایجااد سااختار
اجتماعی در جامعه است .ساختار اجتماعی الگيیی اجتماعی است كه شامل مراتب نابرابر اسات .ایان
نه بیعت انسان است كه نابرابری ایجاد میكند و نه برتری بیعی یا نیرویی مافيق بیعی بلكه كانش
متقابل اجتماعی و ایجاد الگيهایی اجتماعی است كاه ناابرابری را مایآفریناد .هنگاامی كاه ماردم باا
یكدیگر رابطه برقرار میكنند به كنش متقابل میپردازند .این كنش باعا

ایجااد الگيهاایی اجتمااعی

میشيد .یكی از این الگيها ساختار اجتماعی است ساختار اجتماعی تقریباً همیشاه یا

نراام ناابرابر

است .از میان جامعه شناسان ماركس بر اهمیت ساختار اجتماعی تأكید میكرد .وی سه دلیل اساسی در
این زمینه بیان میكند:تقسیم كار -تضاد اجتماعی – وجيد مالكیت خصيصی .هنگامی كاه تقسایم كاار
در جامعه پدیدار مییردد .برخی از این فعالیت ها سبب میشايد بعضای از افاراد امتیاازاتی در مقابال
دیگران به دست آورند .بعضی از فعالیت ها ارزشمندتر شامرده مایشايند و برخای امكاان كنتارا بار
دیگران را فراهم میكنند .از نرر ماركس كارفرما كاریران را كنترا و استامار مایكناد و باه یيناه ای
فزاینده از ریق آن ها ثروتمند و قدرتمند میشيد .با یذشت زمان ميقعیت خيد را مستحكم میكناد و
امتیازاتش افزایش می یابد .همین كه این فرآیند در جامعه آغاز یردید دیگر نمیتايان باه آساانی آن را
یهئیوجهئن،7090،،وآنالین).و
متيقف كرد و نابرابری شكل میییرد و یسترش مییابد(نئبرابر و

در جامعه ما نابرابری بیشتر از یذشته افزایش یافته یا در حااا رشاد اسات .در برخای از مناا ق ایان
افزایش بیشتر است و این منا ق باالترین نار هاای مارگ و میار كيدكاان را دارناد .تحقیقاات نشاان

09

مطالعات علوم اجتماعی ایران ،سال نهم ،شماره سی و چهارم ،پاییز 1931

میدهند سالمت اجتماعی در منا قی كه نابرابری درآمادی بیشاتری دارناد كمتار اسات .كارشناساان
دریافتند كه میزان درآمد اقشار فقیر هر منطقه كه مقیاسی از نابرابری درآمدی است با نر مرگ و میر
منا ق نسبت عكس دارد .به عالوه این مقیاس را برای سایر خصایص اجتماعی نیز ميرد آزمایش قرار
داده اند .منا قی كه نابرابری درآمدی در آن ها بیشتر است دارای نر بیكاری باالترند تعاداد زنادانیان
آن منا ق بیشتر است درصد بیشتری از جمعیتشان كم

های مالی و غذایی دریافت میكنند و درصاد

بیشتری از مشكالت پزشكی رنج میبرند .شكاف درآمدی بین بقات ثروتمند و فقیر بهتر از میاانگین
درآمدی میتياند خصایص اجتماعی را پیش بینی كند .جالب اسات مناا قی كاه ناابرابری درآمادی
بیشتری دارند مقدار كمتری برای تعلیم و تربیت هر فرد هزینه میكنند؛ تعداد كتا

در مدارس بارای

هر فرد در این منا ق كمتر است و این منا ق وضعیت آميزشی ضعیف تری دارند و درصد كمتاری از
افراد از دبیرستان فارغ التحصیل میشيند .در منا قی كه نابرابری درآمدی در آن ها بیشتر است نسابت
بیشتری از كيدكان با كسری وزن متيلد میشيند و نار آدم كشای و جنایات بیشاتر اسات .همچناین
نسبت بیشتری از افراد به دلیل معليلیت از كار كردن محرومند و نیز استعماا دخانیات در ایان مناا ق
بیشتر است .نابرابری بزرگ و در حاا رشد به تدریج قدرت سیاسی بقات پایین را از بین مایبارد و
در نتیجه برنامه های تأمین اجتماعی كه تا حدی از آسیب های ناشای از فقار مایكاهناد رو باه زواا
مییذارد و به ير هم زمان سیاست هایی كه بیشتر به نفا قشر ثروتمند اسات جاایگزین مایشايد و
بقهی فقیر با دیدن شكاف بزرگ بین خيد و بقهی ثروتمند روز به روز دلسردتر و ناامیدتر میشيد.
به بیان دیگر آنچه پشت نابرابری خيابیده است اقلیت مال

سرمایه نسبت به یروه غیر مال

هام از

لحاظ قدرت اقتصادی و هم از لحاظ قدرت سیاسی در جامعاه دارای مزیات ذاتای اسات؛ و ماالكین
سرمایه تا جایی كه میتيانند از این مزیت برای تصاحب سهم بیشتر از درآمد جامعه اساتفاده خياهناد
كرد .چیزی كه به نابرابری ميجيد در جامعه دامن میزند قدرت رو به رشاد ماالكین سارمایه و زواا
روز به روز قدرت یروه غیر مال
قدرت یروه غیر مال

است .ایر به ير عینی به جامعه بنگریم خاياهیم دیاد كاه هرچاه

باالتر باشد تيزیا درآمد بیشتر باه سامت تسااوی متمایال مایشايد و میازان

نابرابری كمتر است .هرچه یروه غیر مال

جامعه ضعیف تر باشند جامعه بیشتر تحات سالطه و فشاار
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اقلیت مال

یهئیوجهائن،،وو،7090و
سرمایه قرار خياهد یرفت و نابرابری در جامعه باال خياهد رفت (نئبرابر و

آنالیان).وودر مقالهی حاضر بر آن هستیم كه با تيجه به مهم علمی و انسانی به آزمين نرریاههاا و تبیاین
روابط بین پدیده های ميرد نرر بپردازیم همچنین چگينگی احساس نابرابریهای اجتمااعی و عيامال
آن را بشناسیم و در نهایت پیامدهای احساس نابرابری را در مقطا زمانی (كنينی) بررسی كنیم.
اهداف تحقیق

هدف کلی :آیاهی از میزان ادرا نابرابری در بین افراد جامعه و سنجش عيامل مؤثر بر آن
اهداف جزئی:
انياع نابرابریهای ميجيد كدامند؟
اندازه هر ی

از آنها چقدر است؟

پیشینهی تحقیق

در تحقیقی كه شكيئی در ميرد جدایی یزینی مردم در انتشا
های شهری در انتشا

محل سكينت انجام داده است خانياده

محلهی مسكينی  8عامل مهم را بررسی كرده اسات-5:میازان درآماد:محالت

سالم و زیبای شهر ویژهی بقهی پردرآمد است-8.پایگاه اجتماعی :این عامل یاهی وابسته به درآمد و
زمانی پیيسته با سطح فرهنگی خانيادهها است .خانيادهها بر حساب پایگااه اجتمااعی خايد محاالت
خاصی را برای سكينت انتشا

میكنند-9.ساخت خانيادهها:هر خاانياده دورههاایی در زنادیی دارد.

(مرحلهی ازدواج زن و مرد تا ازدواج فرزندان و دورهی سالمندی)در هر ی
تغییر سلیقهی خانيادهها برای انتشا

از این دوره های زندیی

محل ساكينت جاباهجاایی مكاانی در داخال شاهرها را سابب

میشيد-8.عالقه به جابهجایی:تمایل به جابهجایی مكانی و مهاجرت درون شهری در بین خانياده های
مشتلف بسته به ساخت خانيار پایگااه اجتمااعی و میازان بهارهمنادی از سارمایهی اجتمااعی دارای
نيسانات متفاوتی است .به این نتیجه رسیده است كه اقشار كم درآمد در محالتای از شاهر كاه قیمات
مسكن زیاد است قادر به خرید مسكن نمیباشند و ضرورتهای زندیی این بقه را مجبير میساازد
كه در محالت معین شهری كه قیمت اجارهی مسكن پایین است زندیی میكنند.
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نابرابری علل چگينگی و پیامدهای آن عنيان تحقیقی است كه مجید یاسری()91:1وانجاام داده اسات.
نابرابری بر اساس عيامل یينایين اجتماعی سیاسی فرهنگی اقتصادی و ...به وجيد میآید .هر كادام
از این نابرابریها پیامدها و دنبالههایی را بر رفتارها كنشهاا و شارایط زنادیی انساانهاا ماییاذارد.
نابرابری به هر شكلی كه باشد و یا به هر دلیلی پدید آمده باشد .ميجاب نااهمگنی اجتمااعی از میاان
رفتن منابا تيسعه كاستی و یكپارچگی ملی و عاملی برای ایجاد بحرانهای اجتماعی و سیاسی خياهد
بيد .تيالیی عيامل مؤثر بر تمایل به مهاجرت درون شهری در تهاران باا تأكیاد بار احسااس ناابرابری
فضایی را ميرد بررسی قرار داده است .یروهها و اقشار مشتلف ماردم تهاران بار مبناای ویژیایهاای
كالبدی و اجتماعی در محالت خاصی از شهر متراكم شدهاند .برخی از محالت به دلیل برخايرداری از
امكانات و فرصتهای كالبدی و اجتماعی از جذابیتهای خاصی برای شهرنشاینان تهرانای برخايردار
هستند؛ و به این نتیجه رسیده است كه دسترسی به بعدهای تحصیالت و ثاروت و تساهیالت باه نفاا
بقهی باال شهری است؛ و بقات پایین از این امكانات و تسهیالت بی نصیب میمانند.
دارندروف به چهار نيع نابرابری اشاره میكند:
-5تفاوتهای بیعی قیافه راهری ششصیت عالیق.
-8تفاوتهای بیعی هيش استعداد و نیرو (قدرت بدنی).
-9تمایز بین ميقعیتهای هم ارزش (ماالً راننده تاكسی بقاا نجار آهنگر و …).
(رفيعپور،و.)5578912:
-8قشربندی بر اساس منزلت و ثروت به عنيان درجهبندی پایگاه اجتماعی و

منرير از نابرابری بیشتر به نكته چهارم دارندورف بار ماییاردد كاه ابعااد آن را ناابرابری در قادرت
منزلت درآمد و ثروت دسترسی به ميقعیتهاای اجتمااعی تحصایالت بهداشات كاار و ...تشاكیل
میدهند و میتيان آن را در ادبیات وسیا و یسترده ای جستجي كرد؛ اما با وجيد ایان مارور تعااریف
مشتلف آن نشان میدهد كه ی

تيافق همه جانبه در ميرد مفاهیم محيری آن در بین اندیشمندان ایان

حيزه مشاهده نمیشيد و حتی در بعضی از ميارد نرریات متضاد با یكدیگر نیز وجيد دارد .باا وجايد
این نابرابری به ير كلیتر به تفاوتهای میان افراد (یا جایگاههایی 5كه اشغاا كردهاند) اشاره دارد كه

- Positions
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بر نحيه زندیی آنها خاصه بر حقيق 6فرصتها 7پاداشها 8و امتیازاتی 9كه از آن برخيردارند تاأثیر
دارد(گرب،و.)9089121یا به عبارت دیگر منرير از نابرابری آن است كه عده ای بیشتر یاا بسایار بیشاتر از
آنچه برای جامعه كار میكنند بهره میبرناد و میازان امتیاازات و تشايیقهاایی كاه از یا

ميقعیات

اجتماعی میییرند بسیار بیشتر از آن نقشی است كه در آن ميقعیت ایفاا ماینمایناد و در مقابال عاده
زیادی در مقابل آن كاری كه انجام میدهند امتیااز و حقايقی بسایار كمتار از اساتحقاق خايد دارنادو
رفيعپور8912:،و.)551
( و

نابرابری اجتماعی یكی از مهمترین مسائل و مشكالت هر جامعه است و خیلی از مشكالت و مساائل
دیگر ریشه در آن دارند .فقر بدبشتی و فشاارهای روانای از پیامادهای جزیای و فرعای آن و فسااد
تبهكاری و خشينت از پیامدهای اصلی آن هستند هر ی

از اینهاا تهدیادی بارای بقاا و دوام یا

جامعه و نرم اجتماعی آن به شمار میرود (صمدی.)91:5 ،

مفهيم نابرابری هم بسیار ساده است و هم بسیار پیچیده؛ در سادهتارین ساطح ایان پدیاده باا چناان
جاذبه ای مردم را تحت تأثیر قرار داده كه تاكنين هیچ مفهيم دیگری چنین تأثیری نداشته است .اما این
مفهيم در سطحی دیگر به ير فزاینده ای پیچیده است به نحيی كه عباراتی را كه در با

ناابرابری

بیان میشيند بسیار غاامض مایكناد و بناابراین ميضايع تحقیقاات فاراوان فالسافه محققاان آماار
نرریهپردازان سیاسی جامعه شناس ها و اقتصاددانها بيده است .این مفهيم در ذهان افاراد؛ مشتلاف
بسته به پیش داوری و داناش آنهاا مفااهیم متفااوتی را ایجااد مایكناد (آمئرتيائو کومائر،و9112؛ ذاکاریو

هنجن.)91:1،،نابرابری اجتماعی به معنای كلی به تفاوتهای میان افراد یا جایگاههاایی كاه باه صايرت
اجتماعی تعریف شده و افراد آن را اشغاا كردهاند اشاره میكند .میتيان یفت كه ناابرابری اجتمااعی
داللتهای حقيقی اقتصادی سیاسی و فرهنگی نیز دارد (زاهدی.)91:2 ،در جدوا شماره  5خالصاه ای
از پیشینهی تحقیقات اشاره شده در باال آورده شده است.

6
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جدول -1خالصه ای از پیشینهی تحقیقات انجام شده
نام پژوهشگر
شزوئی 1331

موضوع

عوامل مثبت

عوامل منفی

جدا ی گز ندی مدردم در

خانواده های شهری ،در انتخاب محلد ی مندزونی  4عامدل مهدم را بررسدی

میزان درآمد:عموماً اقشار کم درآمدد در

انتخاب محل سزونت

کرده است-1:میدزان درآمدد:محالت سداوم و ز بدای شدهر و دژهی طبقد ی

محالتی از شهر کد قیمدت مندزی ز داد

پردرآمد است-2.پا گاه اجتماعی :ا ی عامل گاهی وابنت ب درآمد و زمدانی

است قادر ب خر د مندزی نمدیباشدند و

پیوست با سطح فرهنگی خانواده ها است .خانوادهها بر حنب پا گاه اجتماعی

ضرورتهای زندگی ،ا ی طبق را مجبور

خددود ،محددالت خا ددی را بددرای سددزونت انتخدداب مددیکننددد-3.سدداخت

میسازد ک در محالت معیی شهری کد

خانواده ها:هر خانواده ،دوره ها ی در زندگی دارد( .مرحلد ی ازدواج زن و

قیمت اجارهی منزی پا یی است زندگی

مرد تا ازدواج فرزندان و دورهی ساومندی)در هدر دا از ا دی دوره هدای

میکنند.

زندگی ،تغییر سلیق ی خانوادهها برای انتخداب محدل سدزونت ،جابد جدا ی
مزانی در داخل شهرها را سبب میشدود-4.عالقد بد جابد جا ی:تما دل بد
جاب جا ی مزانی و مهاجرت درون شهری در بیی خانواده های مختلف بندت
ب ساخت خانوار ،پا گاه اجتماعی و میزان بهرهمندی از سدرما ی اجتمداعی،
دارای نوسانات متفاوتی است
دکتددددر مجیددددد

نابرابری ،علل ،چگدونگی و

نابرابری بر اساس عوامل گوناگون اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی ،اقتصدادی و...

نابرابری ب هر شزلی ک باشد و ا ب هدر

اسری

پیامدهای آن

ب وجود میآ د .هر کدام از ا ی نابرابریها پیامدها و دنباو هدا ی را کد در

دویلی پد د آمده باشد .موجب ناهمگنی

رفتارها ،کنشها و شرا ط زندگی اننانها میگذارد.

اجتماعی ،از میدان رفدتی مندابو توسدع ،
کاستی و زپارچگی ملی و عداملی بدرای
ا جاد بحدران هدای اجتمداعی و سیاسدی
خواهد بود.

دکتددددر نددددو ی

عوامل مؤثر بدر تما دل بد

گروهها و اقشار مختلف مردم تهران بر مبنای و ژگیهای کاوبدی و اجتماعی

احندداس نددابرابری در بعددد تحصددیالت و

توال ی

مهاجرت درون شدهری در

در محالت خا دی از شدهر متدراکم شددهاندد .برخدی از محدالت بد دویدل

ثروت و تنهیالت و دسترسیهدا بد نفدو

تهران با تأکید بر احنداس

برخورداری از امزانات و فر تهای کاوبدی و اجتمداعی از جدذابیتهدای

طبق ی باال شهری است.

نابرابری فضا ی

خا ی برای شهرنشینان تهرانی برخوردار هنتند.

دارندورف()1111

نابرابری

 4نوع نابرابری را مطرح مدیکندد-1:تفداوتهدای طبیعی:قیافد ی ظداهری،

نابرابری ب طور کلی ب تفاوت های میان

شخصیت ،عال ق

افددراد ( ددا جا گدداه هددای کدد اشددغا

-2تفاوتهای طبیعی :هوش ،استعداد و نیروهای قدرت بددنی -3تمدا ز بدیی

کدردهاندد)اشداره دارد کد بدر نحدوهی

گوستافنددددددی و

نابرابری

موقعیتهای هم ارزش(رانندگی ،نجاری ،بقاوی و-4)...قشربندی را بر اسداس
منزوت و ثروت ،درج بندی پا گاه اجتماعی -اقتصادی افدراد تقندیم بنددی
میکند.

زندددگی آنهددا ،خا دد بددر حقددو ،
فر تها ،پاداشها و امتیازاتی ک از آن
برخوردارند ،تأثیر دارد .نابرابری زی از
مهم تر ی مندا ل و مشدزالت هدر جامعد
است ک خیلی از مشزالت از قبیدل فقدر،
فشارهای روانی ،بدبختی ،فناد ر شد در
آن دارد.

ب  3ورت نابرابری را تو یف میکند-1:بررسی مجزای ا کشور در ا

با اسدتفاده از داده هدای آمداری تبیدیی

وهاننی

زمان خاص -2بررسی  2ا چند کشور در ا نقط و زمدان معدیی -3بررسدی

نابرابری در طدو

دا زمدان معلدوم و

1111

نابرابری در طو زمان برای ا سری از کشورها

بررسددی نددابرابری در بددیی چنددد کشددور
ممزی میشود .وودی فقدط دا بعدد از
نددابرابری (نددابرابری درآمددد)را بررسددی
میکنند

مدی 1334

نابرابریهای اجتماعی

منائل و مشزالت موجود در جامعد باعدب بد وجدود آمددن ندابرابریهدای

هر ا از ا ی منائل و مشزالت تهد دی

اجتماعی میشود مثل فقر ،فشارهای روانی ،فناد ،تبهزاری و خشونت

بددرای دوام و بقددای ددا جامعد و ن ددم
اجتماعی آن ب شمار میرود
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مبانی نظری

اندیشمندان جامعه شناسی از دیر باز به مفهيم فضا به عنيان ی

عامل تأثیر یاذار در نايع اوا رواباط

اجتماعی تأكید داشتهاند .در اندیشهی امیل دوركیم تمركز و تراكم جياما و اشاكاا فضاایی ناشای از
آن هرچند خيد معليا روابط اجتماعی پیشینی است .اماا تاأثیری علای بار رواباط اجتمااعی دارد .از
دیدیاه ماركس وبر نیز جهان كالبدی در رابطه با فعالیتهای هدف دار و معنادار میتياناد در پیشابرد
اهداف عامالن نقشی ایفا كند و یا محدود كنندهی آن باشد .همچنین جيرج زیمل نیز بر اهمیات فضاا
تأكید میكند و معتقد است كه «ماهیت روابط اجتماعی بر حسب آنكاه مشااركت كننادیان باه لحااظ
فضایی مجاور یكدیگر یا جدا از یكدیگر باشند تغییر میكند»(افر غ،و89122و.)12-59جامعهشناسان معاصر
نیز در تبیین مناسبات اجتماعی به اهمیت مفهيم فضاا و مكاان باه عنايان یا
كردهاند .آنتينی ییدنز معتقد است كه تقسیم مكانی ی

عامال برجساته اشااره

وجه اصلی تمایز یاافتگی بقااتی اسات .باه

تعبیر ییدنز مفهيم محل 10بر مفهيم فضای 11ميرد استفاده در جغرافیای اجتماعی ارجحیت دارد چين
فضا به ماابهی مقر و محیطی برای تعامل داللت دارد(همان .)66-66:به نرر ییدنز مفهيم محل «منطقه ای
كالبدی است كه بششی از زمینهی تعامل محسي

میشيد مرزهای مششص دارد و به تمركز تعامل به

شیيه ای خاص یاری میرساند»(گيدنز.)122891:5،

مانيئل كاستلز نیز بر این باور است كه فضا انعكاس جامعه نیست بلكاه تجلای آن اسات .باه عباارت
دیگر فضا فتيكپی جامعه نیست بلكه خيد جامعه است .از نرر كاستلز اشكاا و فراینادهای فضاایی را
دینامیسم ساختار كلی جامعه ایجاد میكند .به این صيرت كه تضادها و اساتراتژیهاای نقاش آفریناان
اجتماعی كه درصدد كسب منافا و ارزشهای خيد هستند باع

شاكل ییاری یارایشهاای متنااقض

اجتماعی میشيد كه در نهایت منجر به بروز عینی ایان تنااقضهاا باه صايرت امار ماادی و فضاایی
مییردد .بنابراین از منرر كاستلز مكان تكیه یاه مادی عملكردهای اجتماعی اسات كاه در یا

زماان

انجام میییرند(کئستلز891:0،و.)522-521

10
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در ميرد نابرابری و علل آن در جياما نرریه های زیادی وجيد دارند كه به ير كلی میتيان آنهاا را
در دو دسته عمده ميرد بح

قرار داد:

الف نرریه كاركردیرایی (اجتنا

ناپذیری نابرابریهای اجتماعی)

نرریات قدرت و امتیاز
بر اساس این نرریه نابرابری غالباً ی

مششصه عام جامعه و ویژیی ضروری سازمان اجتماعی اسات.

برخی از علمای اجتماعی مانند لینگزلی دیيیس و ویلبارت مايرو()9152وكيشایدند پاساشی بارای ایان
سؤاا بیابند كه چرا بعضی از ميقعیتها پرستیژ باالتر و پاداشهای متفااوتی نسابت باه ميقعیاتهاای
دیگر دارند؟ به اعتقاد آنها این نرام پاداش دهی متفاوت نرامی است كه بهترین و تياناترین افراد آن
ميقعیتهای برتر را اشغاا میكنند و محركی است برای این كه افراد اشغاا كننده پایگاههاا باه لحااظ
اهمیت این پایگاهها ورایف خيد را به ير مؤثری انجام دهند.
دیيیس و مير نرریه كاركردی قشربندی اجتماعی را برای برآوردن نیازهای نرامهای اجتماعی پیچیاده
ضروری میدانند .به بیان دیگر و از منرری كه در آن جامعه به یا

اریانیسام تشابیه مایشايد یا

اریانیسم نیازهایی دارد كه برآوردن آنها الزمه بقای آن است .از جمله این نیازها آن است كه مناصب
یا مشاغل مهم ی

جامعه را الیقترین افراد آن در اختیار بگیرند .قشربندی اجتماعی ساازوكاری اسات

كه تأمین این نیاز را تضمین میكند.
نكات اصلی نرریه دیيیس و مير:
 -5جایگاه های معینی در هار جامعاه باه لحااظ كااركردی از بقیاه مهامترناد و تصااحب آنهاا باه
مهارتهای خاص نیاز دارد.
 -8در هر جامعه افاراد محادودی یافات مایشايند كاه از اساتعداد و قابلیات پارورش بارای كساب
مهارتهای ميرد نیاز این جایگاهها برخيردار هستند.
 -9تبدیل استعدادها به مهارتها مستلزم یذراندن ی
تحت آميزش باید برخی منافا خيد را قربانی كنند.
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 -8برای آنكه افراد مستعد از خيد یذشتگی كنند و به پرورش استعداد خيد تن دردهند ميقعیتهاای
آینده آنان میباید انگیزه الزم را در قالبی تبعیض آمیز ایجاد كنند .به عبارت دیگر باید امكان دسترسای
متمایز و غیرم تناسب به مزایای مطلي
 -1مزایای كمیا

و مطلي

ميرد بح

و كمیا

از سيی جامعه برای آنان فراهم شيد.

شامل حقيق و شرایط همراه آن جایگاهها است كه مایتايان

آنها را در سه یروه بقه بندی كرد:
الف معاش و رفاه
سریرمی و تفریح
ج عزت نفس و بسط ششصیت
 -6این دسترسی تبعیض آمیز به مزایای اساسی جامعه به ایجااد تبعایض در وجهاه و احتارام بقاات
یينایين منجر میشيد .میتيان یفت كه در كناار حقايق و شارایط الزم ناابرابری اجتمااعی نهادیناه
میشيد و یا قشربندی را شكل میدهد.
 -8بنابراین نابرابری اجتماعی در میان بقات یينایين از نرر میزان برخيرداری از كاالهای كمیاا
پرستیژ و احترامی كه هر ی

از آنها دریافت میكنند در هر جامعه كامالً كاركردی و اجتناا

و

ناپاذیر

است.
نظریه کارکردی پارس نز در م رد قشر بندی اجتماعی:
كار پارسينز در مقایسه با نرریه دیيیس و مير عامتر و انتزاعیتار اسات .پارساينز باا پیگیاری سانت
درازمدت تحلیل كاركردی متيجه شد كه مهمترین سؤاا در جامعه شناسی این است كه نرم اجتمااعی
چگينه ممكن میشيد ؟ در تعقیب این سنت تحلیال جامعاه شاناختی پاساشی كاه یافات هنجارهاا و
ارزشها بيد .هنجارها و ارزشهای ی

جامعه كه عميماً افراد آنها را از ریق ی

فرا یرد ايالنی و

مساااتمر جامعاااه پاااذیری درونااای ما ایكنناااد رفتاااار و تعامااال انساااان را هااادایت ما ایكننا اد.
به عبارت دیگر آنچه ما و یا نهادهای ما انجام میدهند عمدتاً به دلیل وجيد ی

نرام ارزشی مشاتر

است .پارسينز مانند دیيیس و مير جامعه ای را با نیازهای مشصيص به خيد تصير میكند كه یكی از
مهمترین این نیازها یكپارچگی اجتماعی است .ی

نرام ارزشی مشتر برای برآوردن این نیاز فعالیت

35

مطالعات علوم اجتماعی ایران ،سال نهم ،شماره سی و چهارم ،پاییز 1931

میكند .پارسينر در مقاله خيد در ميرد قشربندی اجتماعی در ساا  5381نيشت« :نكته اصلی در ایان
بح

ارزیابی تبعیض آمیز افراد به لحاظ اخالقی به عنيان واحد است» .منرير پارسينز این اسات كاه

منزلت اجتماعی یا افتشار مهمترین بُعد قشربندی اجتماعی است .مردم یا

جامعاه بار اسااس میازان

مطابقت با ارزشهای غالب آن جامعه هرچه كه باشند ارزیابی و رتبه بنادی مایشايند .پارساينز باه
تفاوت افراد در قدرت و ثروت معتقد بيد ولی از نرر وی اینها ثانيی هستند .پارسينز برای مششص
كردن جایگاه مردم در نرام قشربندی میباید نقشها و ورایف جامعه را از مهمترین به كم اهمیتترین
رتبه بندی میكرد كه این امر مستلزم در نرر یرفتن نرام ارزشی غالب به صيرت خاص بيد.
بدین منرير ابتدا چهار زیر مجميعه كاركردی اصلی را در جامعه تيصیف میكند كه با چهار پیش نیاز
كاركردی اصلی كه الزمه همه جياما برای بقای آنها است در ارتباط هستند .همه جياما میباید ایان
مشكالت را حل كنند:
-5سازیاری با محیط  -8دسترسی به هدف  -9یكپارچه سازی -8حفظ الگي.
نهادهای اولیه «انتزاعی» كه معميالً تأمین این پیش نیازهای كاركردی را در جامعه بر عهاده دارناد باه
ترتیب عبارت است از :اقتصاد دولت نرام حقيقی (و یا یاهی اوقات مذهب) و خاانياده مدرساه و
از این نهادها مانند اعضای بدن دارای كااركردی بارای ساالمت كال بادن

نهادهای فرهنگی .هر ی

(جامعه) هستند .ماالً وریفه نهادهای اقتصادی آن است كه منابا را از محیط استشراج و محصايالت و
خدمات الزم را عرضه كنند .وریفه دولت یا حكيمت تعریف هدفها و تعیین مسیر بارای رسایدن باه
هدفهای جمعی است .نهادهای مانند قانين و مذهب به یكپارچگی نرام اجتماعی از ریق قيانین یاا
معیارهای اخالقی كم

میكنند .باالخره خانياده و نهادهای آميزشی از ریق آميزش و جامعه پاذیر

كردن افراد جامعه و برآوردن نیازهای آنان به منرير آن كه بتياند اعضای مفیدی بارای جامعاه باشاند
این الگي را حفظ میكند.
به یفته پارسينز اهمیت همه ميارد فيق در در قشربندی اجتماعی در این دو جنبه نهفته است:
-5ورایف متعدد این نهادهای متفاوت ميجب میشيد كه بر ارزشهای متفاوتی تأكید ورزند.
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-8جامعهشناسان در این خصيص كه كدامی
نرر دارند .در جامعه ای كه ی

از این چهار مجميعه نهادهای اصالی هساتند اخاتالف

مجميعه از نهادهای اصلی هستند نرام ارزشی مشتر بیشتر به سيی

ارزشهای ميرد نرر این نهادها متمایل خياهد شد .بنابراین افرادی كه خيد را با ارزشهای ميرد نرار
این نهاد یا نهادهای اصلی منطبق میكنند منزلت اجتماعی باالتر و نیز مزایای ثانيی همراه این جایگااه
مانند ثروت را كسب خياهند كرد.
-9ماالً نرام ارزشی در كشير آمریكا بر اساس عملكرد در ساختار شغلی سنجیده میشيد و افرادی كاه
در این ساختار به ایده آاهای ميفقیت در عملكرد دست یابند منزلت اجتماعی باالتر پیشرفت شاغلی
و مزایای ثانيی ثروت و درآمد باال را كسب خياهند كرد .برعكس در كشيری مانند چین بر نیال باه
هدفهای جامعه یا نهادهای سیاسی تأكید میشيد .ارزشها در این كشير بر اساس قابلیات رهباری و
التزام به ایده آاهای سیاسی سنجیده میشيد و مردمی كه بیشتر با این ارزشها هم خيانی داشته باشند
منزلت اجتماعی باال پیشرفت در بيروكراسی سیاسی و ارزشهای ثانيی رفاه و درآماد بااال را كساب
خياهند كرد .در ميرد جيامعی كه در آنها نهادها و ارزشهای مذهبی ميرد تأكید قرار میییرناد نیاز
میتيان استدالا مشابهی را مطرح كرد.
پارسينز معتقد است كه مهمترین جایگاهها در اجتماع بیشترین امتیازها را دارناد و منزلات اجتمااعی
اولین امتیاز و رفاه ثانيی به آن است .آنچه پارسينز انجام داد مششص كردن مهمتارین جایگااههاا در
جامعه با تيجه به نيع نهاد غالب در آن است(بر سوکوون.)91:2،در جدوا شماره  8خالصه ای از مباانی
ذكر شده در تحقیق آورده شده است.
جدول -2خالصه ای از مبانی نظری
نو ننده

موضوع

مد تحقیق

نتیج

دارندورف()1111

نابرابری

 4نوع نابرابری را مطرح میکند-1:تفاوتهای

نابرابری ب طور کلی ب تفاوتهای میان افراد ( ا جا گاه های ک اشغا

طبیعی:قیاف ی ظاهری ،شخصیت ،عال ق

کردهاند)اشاره دارد ک بر نحوهی زندگی آنها ،خا

-2تفاوتهای طبیعی :هوش ،استعداد و نیروهای

پاداشها و امتیازاتی ک از آن برخوردارند ،تأثیر دارد .نابرابری زی از مهمتر ی

بر حقو  ،فر تها،

قدرت بدنی - 3تما ز بیی موقعیتهای هم

منا ل و مشزالت هر جامع است ک خیلی از مشزالت از قبیل فقر ،فشارهای روانی،

ارزش(رانندگی ،نجاری ،بقاوی و-4)...قشربندی را بر

بدبختی ،فناد ر ش در آن دارد.

اساس منزوت و ثروت ب عنوان بندی پا گاه اجتماعی
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ادامه جدول 2
ووئیس

ن ر ی

 3رهیافت برای بررسی منشأ نارضا تی اجتماعی افراد ارائ میکند:رهیافت نخنت

مهاجرت ا رفتار تصادفی نینت ،بلز پاسخی ذر

کرا زبرگ

محرومیت

بر میزان محرومیت مطلقی ک اعضای گروه تحمل میکنند و نیز تعداد

جهت رفو محرومیتها است .مهاجرت پاسخ نها ی

اوود استارک

ننبی

حوزهها ی ک افراد در آن حوزهها محروم هنتند .رهیافت دوم:بر سطوح

ب محرومیت ننبی نمیباشد.

گیدنز 2003

ناسازگاری موقعیتهای مختلف افراد اشاره میکند .سومیی رهیافت نیز بر
تغییرات زمان در آن چ ک مردم دارند و ا آن چ ک فزر میکنند ک با د
داشت باشند تأکید میکند.
در ورتی ک وضعیت اجتماعی موجود نتواند نیازهای افراد را دست کم در
حداقل برآورده کند برخی از اعضای جمو ،فزر حرکت کردن ب مزانهای
د گری را ک ب ن ر شانس بیشتری برای برآورده شدن نیازها شان دارند میکنند.
تئوری سازه

واقعیت اجتماعی را حا ل تعامل افراد و گروهها میداند .کلمات باال شهر و پا یی

تعامل افراد در جامع ساخت میشود و ب

انگاری

شهر ب مثاب ی سازهی واقعیت اجتماعی هنتند.

منتمر در جامع جر ان دارد.

ورت

اجتماعی
هاروی 1331

ن ر ی

 2اوگوی سزونتی را مطرح میسازد:ب طور معمو  ،مردم در جوامو شهری در

جدا ی

مجاورت افرادی زندگی میکنند ک منزوت اجتماعی برابری با آنها دارند .گروه

گز نی

های کم درآمد در محالت عقب مانده زندگی میکنند و گروه های پر درآمد،

معنای دسترسی متفاوت ب منابو کمیاب الزم برای

محالت و حوم های ساوم و ز بای شهر را انتخاب کردهاند .چنیی اوگوی سزونتی

تصرف ظرفیت بازار است.

فضا و

فضا ب مثاب ی ا امر واقو سازه ای اجتماعی است ک توسط جامع (روابط و

روابط و کنشهای اجتماعی بر اساس فضا شزل

نابرابری

کنشهای اجتماعی)ساخت و پرداخت میشود.

میگیرند.

فضاهای

فضا انعزاس جامع نینت بلز تجلی آن است .اشزا و فرا ندهای فضا ی را

مزان تزی گاه مادی عملزردهای اجتماعی است ک

اجتماعی

د نامینم ساختار کلی جامع ا جاد میکند .ب ا ی ورت ک تضادها و

در ا زمان انجام میگیرند

جدا ی گز نی منزونی در شهرهای سرما داری ب

را جدا ی گز نی میگو ند.
افروغ()1311

اجماعی
کاستلز()1330

استراتژیهای نقش آفر نان اجتماعی ک در دد کنب منافو و ارزشهای خود
هنتند باعب شزل گیری گرا شهای متناقض اجتماعی میشود ک در نها ت منجر
ب بروز عینی ا ی تناقضها ب

ورت امر مادی و فضا ی میگردد.

دوسو

قشربندی

ن ر کارکردی قشربندی اجتماعی را برای برآوردن نیازهای ن امهای اجتماعی

ا ی ن ام پاداش دهدی متفداوت ،ن دامی اسدت کد

مور()1141

اجتماعی

پیچیده ضروری میدانند .ب بیان د گر و از من ری ک در آن جامع ب ا

بهتر ی و تواناتر ی افراد آن ،موقعیتهدای برتدر را

پارسونز

ارگانینم تشبی میشود ،ا ارگانینم نیازها ی دارد ک برآوردن آنها ،الزم

اشغا میکنند و محرکی است برای ا ی ک افدراد

بقای آن است .از جمل ا ی نیازها آن است ک منا ب ا مشاغل مهم ا جامع را

اشدغا کننددده پا گداههددا ،بد وحدداه اهمیدت ا ددی

ال قتر ی افراد آن در اختیار بگیرند

پا گاهها ،وظدا ف خدود را بد طدور مدؤثری انجدام
دهند.

قشربندی

پارسونز ب تفاوت افراد در قدرت و ثروت معتقد بود ،ووی از ن ر وی ا یها ثدانوی

پارسونز معتقد است ک مهمتر ی جا گاهها در

اجتماعی

هنتند .پارسونز برای مشخص کردن جا گداه مدردم در ن دام قشدربندی مدیبا دد

اجتماع ،بیشتر ی امتیازها را دارند و منزوت

نقشها و وظا ف جامع را از مهمتر ی ب کم اهمیتتر ی رتب بندی میکدرد کد

اجتماعی اوویی امتیاز و رفاه ،ثانوی ب آن است.

ا ی امر منتلزم در ن ر گرفتی ن ام ارزشی غاوب ب

ورت خاص بود.

آنچ پارسونز انجام داد ،مشخص کردن مهمتر ی
جا گاهها در جامع با توج ب نوع نهاد غاوب در آن
است.
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مدل تحلیلی تحقیق

شکل -1مدل تحلیلی تحقیق

فرضیه های تحقیق

-5احساس نابرابری از خدمات شهری با تيجه به جنسیت افراد متفاوت است.
-8احساس نابرابری از خدمات شهری با تيجه به محدودهی جغرافیایی زندیی متفاوت است.
-9احساس نابرابری با تيجه به پایگاه اجتماعی -اقتصادی افراد متفاوت است.
-8احساس نابرابری با تيجه به وضا محل سكينت افراد متفاوت است.
-1بین عملكرد شهرداریها و احساس نابرابری رابطهی معنی داری وجيد دارد.
-6بین میزان رسیدیی شهرداریها و احساس نابرابری رابطهی معنی داری وجيد دارد.
-8بین امكانات و تسهیالت شهری و احساس نابرابری رابطهی معنی داری وجيد دارد.
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روش تحقیق و گردآوری اطالعات
58

در تحقیق حاضر به اقتضای ميضيع و با تيجه به امكانات روش پیمایشی به منزلهی مناسبترین
روش برای یردآوری ا العات مد نرر قرار یرفت .زیرا چهارچي

تئيری

و فرضیه های تحقیق نیز

بهكارییری روش پیمایشی را برای یردآوری و آنالیز دادهها بیشتر امكان پذیر میسازد.
جامعهی آماری ميرد مطالعه در این پژوهش شهر تبریز میباشد و نمينه آماری این تحقیق را  911نفر
از مردم ساكن شهر تبریز تشكیل میدهند .نمينه های تحقیق به شكل تصادفی ساده از محله های
منا ق باال(شمالی) و پایین(جنيبی) شهر تبریز انتشا

شدهاند.

یافته های توصیفی

ت صیف کلی وضعی

پاسخ گ یان

بق نتایج به دست آمده از متغیر سن  16نفر( 50/6درصد)افراد در ردهی سنی كمتار از  81سااا قارار
دارند  515نفر ( 99/6درصد) در ردهی سنی  81الی  91ساا قرار دارند  19نفر( 58/1درصاد)افراد در
ردهی سنی بین  91تا  81ساا و  81نفر( 53/3درصد)پاسخ دهندیان در ردهی سنی بااالتر از  81سااا
قرار دارند .بیشترین فراوانی متعلق به ردهی سنی  81تا  91ساا میباشد .نتایج مربيط به متغیر جنسیتی
نشان میدهد كه  590نفر( 86درصد) از پاسخ یيیان را مردان و  518نفر( 18/9درصد) را زنان تشكیل
میدهند .بیشترین فراوانی را زنان تشكیل میدهند .نتایج به دست آمده از متغیر ماذهب پاساخ یيیاان
نشان میدهد كه  13درصد از پاسخ یيیان شیعه ماذهب مایباشاند و  91درصاد پاساخ یيیاان سانی
مذهب میباشند .كه از این تعداد  11درصد تر  88درصد سنی و  50درصد فاارس مایباشاند باق
نتایج به دست آمده از متغیر محل تيلد پاسخ دهندیان  853نفر( 89درصد)در شهرها متيلد شادهاناد و
 88نفر( 58درصد) در روستاها متيلد شدهاند.
نتایج به دست آمده نشان میدهد كه  88دارای تحصایالت فايق دیاپلم و پاایینتار  83درصاد دارای
تحصیالت لیسانس  81درصد دارای تحصیالت فيق لیسانس و  58درصاد دارای تحصایالت دكتارا و

12

-survey research
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باالتر میباشند .آمار تيصیفی مربيط به میزان درآمد پاسخ یيیان نشان مایدهاد كاه  98درصاد پاساخ
یيیان كمتر از  911هزار تيمان درآمد دارند  86درصد بین  911تا  111هزار تيمان  83درصد بین 111
تا  011هزار تيمان و  55درصد از پاسخ یيیان باالی  011هزار تيمان درآمد دارند.
بر اساس نتایج به د ست آمده از متغیار مادت اقامات در محال ساكينت پاساخ یيیاان  61نفار(88/6
درصد)كمتر از  1ساا است كه در این منطقه سكينت دارند  09نفر ( 88/6درصد)بین  0تا  81ساا 80
نفر( 56/5درصد)اعالم كردهاند كه بیشتر از  81ساا است كه در این منطقه سكينت دارند .نتایج مربيط
به متغیر وضا مالكیت منزا مسكينی پاسخ دهندیان نشان میدهاد كاه  518نفار( 98/8درصد)پاساخ
دهندیان در منزا ملكی (ششصی) خيد زندیی میكنند  33درصد( 99درصد)در منزا اجااره ای و 85
نفر( 59/8درصد) در منزا پدری خيد ساكن هستند.
آزمون فرضیه های تحقیق

در تحقیق حاضر از آزمينهای تحلیل واریانس ضریب همبستگی پیرساين و ریرسایين چناد متغیاره
استفاده یردیده است .كه نتایج این تحلیلها در جدوا شمارهی  9ذكر یردیده است .نتایج این جادوا
حاكی از ارتباط مابت و معنای دار متغیرهاای اصالی تحقیق(امكاناات و تساهیالت شاهری عملكارد
شهرداریها پایگاه اجتماعی و اقتصادی و محدودهی جغرافیایی) با متغیار وابسته(احسااس ناابرابری)
دارد .به این صيرت كه با پایین آمدن (امكاناات و تساهیالت شاهری عملكارد شاهرداریهاا پایگااه
اجتماعی و اقتصادی افراد و محدودهی جغرافیایی) به رز معنی داری بر میزان متغیار وابسته(احسااس
نابرابری) افزوده خياهد شد.
جدول -0نتایج آزم ن فرضیه های تحقیق
فرضی

متغیددددددر

متغیر وابنت

نوع آزمون

منتقل
1

بیی جنس و احنداس ندابرابری در فضداهای شدهری رابطد ی

جنس

معنی داری وجود دارد.
2

بیی مذهب و احناس ندابرابری رابطد ی معندی داری وجدود

3

مذهب

4

دارد.

احندددددداس
نابرابری

قومیت

دارد.
بیی محل توود و احناس نابرابری رابط ی معنی داری وجدود

آزمون

داری

فرضی

T=1/23

0/000

تأ ید فرضی

نابرابری

دارد.
بیی قومیت و احناس ندابرابری رابطد ی معندی داری وجدود

احندددددداس

T-test

مقدددددددار

سددطح معنددی

تأ یددد ددا رد

احندددددداس
نابرابری

محل توود

احندددددداس
نابرابری
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تحلیل

F=23

0/000

تأ ید فرضی

وار انس
تحلیل

F=34

0/000

تأ ید فرضی

وار انس
تحلیل
وار انس

F=11/3

0/000

تأ ید فرضی
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ادامه جدول 0
1

بیی وضو محل زنددگی و احنداس ندابرابری رابطد ی معندی داری

وضو محل زندگی

وجود دارد.
3
1

نابرابری

بیی رسیدگی شهرداریهدا بد محدل سدزونت و احنداس ندابرابری

رسیدگی شهرداری ب

احنددددداس

رابط ی معنی داری وجود دارد.

محل سزونت

نابرابری

بیی توز و امزانات و تنهیالت شهری در منداطق زنددگی و احنداس

توز و امزانات و تنهیالت

احنددددداس

نابرابری رابط ی معنی داری وجود دارد.
3

احنددددداس

بیی پا گاه اجتماعی و اقتصادی افدراد و احنداس ندابرابری رابطد ی

پیرسون

R=0/230

0/000

فرضی
پیرسون

R=0/411

0/000

پا گاه اجتماعی

معنی داری وجود دارد.

تأ ید
فرضی

پیرسون

R=0/110

0/000

نابرابری
احنددددداس

تأ ید

تأ ید
فرضی

پیرسون

R=0/334

0/000

نابرابری

تأ ید
فرضی

نتایج آزمين فرضیه های تحقیق نشان میدهد كه سطح معنی داری به دست آمده( )10111از متغیرهاای
جنسیت و احساس نابرابری نشان میدهد كه احساس نابرابری با تيجه به جنسیت افراد متفاوت است
زنان در فضاهای شهری احساس نابرابری بیشتری نسبت به مردان دارند .همچناین ساطح معنای داری
قيمیت و احساس نابرابری نشان میدهد احساس نابرابری با تيجه به قيمیت افراد متفاوت است .اقيام
كرد بیشتر از اقيام تر در فضاهای شهری احساس نابرابری میكنند .احسااس ناابرابری باا تيجاه باه
محل تيلد افراد متفاوت است .افرادی كه در شهرها متيلد شدهاند نسابت باه افارادی كاه در روساتاها
متيلد شده اند احساس نابرابری بیشتری در فضاهای شهری میكنناد .احسااس ناابرابری باا تيجاه باه
محدودهی جغرافیایی زندیی افراد متفاوت است .افرادی كه در منا ق پایین شهر زندیی میكنند نسبت
به افرادی كه در منا ق باالی شهر زندیی میكنند احسااس ناابرابری بیشاتری در فضااهای شاهری و
دسترسی به امكانات و تسهیالت فضاهای شهری دارند.
میزان رسیدیی شهرداریها به منا ق شهری با تيجه به محل سكينت افراد متفاوت است .بق نتایج به
دست آمده شهرداریها به منا ق باالی شهرها بیشتر از پایین شهرها رسایدیی مایكنناد و ایان باعا
ایجاد احساس نابرابری در بین مردم میشيد .تيزیا امكانات و تسهیالت شهری با تيجه به محادودهی
جغرافیایی زندیی متفاوت است .بق نتایج به دست آمده میزان تيزیا امكانات و تسهیالت شاهری در
منا ق باالی شهری نسبت به منا ق پایین شهری بیشتر میباشد .همچنین میتيان نتیجه یرفات كاه باا
بهبيد وضا درآمد و تحصیالت پاسخ یيیان میزان احساس نابرابری آنها كاسته میشايد .زیارا هرچاه
پایگاه اجتماعی -اقتصادی پاسخ یيیان باال باشد میزان احساس نابرابری آنان نیز كمتر میشيد.
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برای بررسی تأثیر متغیر های مستقل(پایگاه اجتماعی–اقتصادی وضا محال زنادیی میازان رسایدیی
شهرداری و تيزیا امكانات و تسهیالت) بر متغیر وابسته(احساس نابرابری) از آزمين ریرسایين چناد
متغیره استفاده شد .نتایج آزمين ریرسیين چند متغیره در جدوا شماره  8ذكر شده است.
جدول  -4نتایج آزم ن تحلیل رگرسی ن چند متغیره
احناس نابرابری
Beta

سطح معنی داری

0/ 1

0/001

وضو محل زندگی

0/10

0/000

عملزرد و رسیدگی شهرداری

0/21

0/000

امزانات و تنهیالت منطق

0/30

0/000

متغیر
پا گاه اجتماعی – اقتصادی(طبق ی اجتماعی ،درآمد ،تحصیالت)

R2

0/13

نتایج تحلیل ریرسیين چند متغیره بین متغیر وابسته (احساس ناابرابری) و متغیرهاای مساتقل (پایگااه
اجتماعی – اقتصادی وضا محل زندیی عملكارد و رسایدیی شاهرداریهاا و امكاناات و تساهیالت
منطقهی مسكينی) كه نتایج آن در جدوا شمارهی  8آورده شده است به این نتیجه میرسیم كه مقادار
ضریب تعیین ( ) R8نشان می دهدكه متغیرهای مستقل ذكر شده روی هام رفتاه باه میازان  30درصاد
تغییرات احساس نابرابری را تبیین میكند یعنی به  30درصد از احساس ناابرابری پاساخ دهنادیان از
متغیرهای مستقل تحقیق حاضر اشاره دارد .نتایج جدوا نشان میدهد كه احسااس ناابرابری از پایگااه
اجتماعی – اقتصادی به میزان  1درصد وضا محل زندیی به میزان  51درصاد عملكارد و رسایدیی
شهرداری به میزان  81درصد و امكانات و تسهیالت منطقهی مسكينی به میزان 61درصد بار احسااس
نابرابری پاسخ یيیان تأثیر یذار است كه با تيجه به سطح معنی داری به دست آمده باه لحااظ آمااری
معنی دار میباشند .میتيان نتیجه یرفت كه با بهبيد وضاا درآماد و تحصایالت پاساخ یيیاان میازان
احساس نابرابری آن ها كاسته میشيد و همچنین با افزایش رسیدیی شاهرداری و افازایش امكاناات و
تسهیالت منا ق سكينتی پاسخ یيیان میتيان احساس نابرابری پاسخ یيیان را كاهش داد.
تحلیل مسیر

برای تحلیل و بررسی كل مدا از روش تحلیل مسیر استفاده شد .در این روش ضمن تعیاین درساتی
یا نادرستی مدا نرری تحقیق وزن هر ی

از متغیرها نیاز در تبیاین متغیار وابساته تعیاین ماییاردد.
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متغیرهای مستقل تحقیق(امكانات و تسهیالت شهری عملكرد شهرداریها پایگاه اجتماعی – اقتصادی
و محدودهی جغرافیایی) رابطه و تأثیر مساتقیم بار احسااس ناابرابری دارناد .تاأثیر متغیار امكاناات و
تسهیالت شهری از سایر متغیرها بیشتر میباشد.

شکل -2مدل تحلیل مسیر

نتیجه گیری

با تيجه به فرصتهای اجتماعی میتيان یفت این عامل با مجميعه شرایط و امكاناتی كه فرد آنها را
فرصتهای اجتماعی میداند در ایجاد احساس نابرابری در افراد نمينه و به تبا آن در جامعه مؤثر
است .این تفاوت ناشی از متمركز شدن پاره ای از امكانات شهری اعم از اداری تفریحی آميزشی و
غیره در برخی از نقاط خاص شهر و عدم تيزیا مناسب این مراكز در سطح شهر است .با دسته بندی
افراد نمينه بر اساس جنس قيمیت مذهب محل تيلد رابطهی معنی داری مشاهده میشيد.
از آنجا كه در این تحقیق از منا ق  1یانه شهر تبریز(شماا جني

شرق غر

و مركز) نمينه ییری

شد این دسته بندی تفاوت معناداری در زمینهی احساس نابرابری در افراد ساكن این منا ق نشان
میدهد .از دیدیاه پاسخ یيیان مذهب قيمیت و محل تيلد عاملی برای احساس نابرابری میباشد.
پایگاه اجتماعی  -اقتصادی افراد به لحاظ درآمد تحصیالت و بقهی اجتماعی و غیره به میزان 1
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درصد در احساس نابرابری افراد تأثیر یذار است .یعنی افراد پایگاه اجتماعی خيد را به میزان كمی
ناشی از نابرابریهای اجتماعی ميجيد میدانند .افراد با سطح تحصیالت متفاوت دارای احساس
نابرابری متفاوتی هستند .مششصاً این مسأله ناشی از میزان آیاهی افراد از محیط خيد و قیاس آن با
سایر منا ق شهر تبریز است .ه مچنین افراد به نسبت وجيد امكانات و تسهیالت شهری در منا ق آنان
با سایر منا ق شهری نیز احساس نابرابری میكنند .همچنین افراد در نحيهی رسیدیی شهرداریها به
محل سكينت آنان نسبت به سایر منا ق 81درصد احساس نابرابری دارند .به عنيان جما بندی
میتيان یفت فرصتهای اجتماعی از قبیل امكانات و تسهیالت شهری رسیدیی شهرداریها به
منا ق شهری محدوده های جغرافیایی تحصیالت در ایجاد احساس نابرابری مؤثرند.
نرر به اینكه فرصتهای اجتماعی به صيرتی متراكم شده نابرابریها و تبعیضهای اجتماعی ميجيد
در ساختار نرامهای اجتماعی را منعكس میسازد و دسترسی متفاوت یروه های اجتماعی مشتلف به
این فرصتها زمینه های الزم برای پایداری هرچه بیشتر شكافها و نابرابریهای اجتماعی را فراهم
میكند میبایست شهرداریها ترتیبی دهند تا این فرصتهای اجتماعی به صيرت متقارن در جامعه
تيزیا شيد و افراد جامعه شانس آن را داشته باشند كه از كاالهای اقتصادی و فرهنگی جامعه سهمی
ببرند.
نرر به اینكه مردم هر نقطه الزم است كه خيد را با تمام امكانات و ضيابط ميجيد در محیط یا منطقه
محل سكينت خيد وفق دهند این امر تأثیر مستقیم و غیرمستقیمی بر زندیی اجتماعی سیاسی و
اقتصادی آنها بر جای مییذارد .پس میبایست ترتیبی داد كه منابا و ثروتهای بیعی و ملی به ير
یسترده و متناسب با محیط جغرافیایی در اختیار افراد قرار ییرد.
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