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Identification of the Effective Factors on Socio-spatial 
Segregation; A Case Study of Fadak and Kerman 
Neighborhoods Located in District 8, Tehran
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social inequality: A study on spatial separation and the focus of poverty in Tehran’s 
residential neighborhoods [3] How to residential separation in Tehran [4] Survey of social-
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[14] American apartheid: Segregation and the making of the underclass [15] The enclave, 
the citadel, and the ghetto, what has changed in the post-fordist U.S. city [16] Urban 
segregation and governance in the Americas [17] Segregation, mistrust and minorities [18] 
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Aims Today, the growth and expansion of cities, especially in metropolitans, has reduced the 
social relations of citizens and, subsequently, caused social alienation and social isolation 
among citizens, and has gradually diminished the identity of urban neighborhoods and their 
social segregation. The aim of the present study was identifying the effective factors on socio-
spatial segregation and investigation in Fadak and Kerman neighborhoods located in District 
8, Tehran.
Instruments & Methods The applied study was conducted in the 2016, Tehran. From 
the statistical population, of 49061 with household size of 3, 52 families were selected by 
multistagesampling method. The researcher-made questionnaire was used. The Fadak and 
Kerman neighborhoods were considered as sample and the amount of their segregation was 
measured. Factor analysis was used to investigate the effective factors in the segregation. To do 
better calculations with fewer indices, factor analysis reduced the number of indices to two main 
factors. Then, the method of factor analysis was applied to them, and the amount of segregation 
was calculated in the sample with the Geo Segregation Analyzer 1.2 software. Kaiser-Meyer-
Olkin, Bartlett’s Test, and SPSS 22 software were used.
Findings The total of the two factors explained more than 52% of the variances. The first factor 
explained about 36.75% of the total variance of the index set, and the next factor explained 
15.67% of the variance of the indices. The amount of socio-spatial segregation in the sample 
was low; so, they were very similar in social, economic, and physical terms.
Conclusion There is no segregation in the Fadak and Kerman neighborhoods and these two 
neighborhoods and their inhabitants are very similar in social, economic, and physical terms.
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  چکيده

 موجب شهرها کالن و مادرشهرها ویژه به شهرها گسترش و رشد امروزهاهداف: 
 انزوای و اجتماعی بیگانگی متعاقباً  و شهروندان بین روابط اجتماعی کاهش
 گزینی جدایی و شهری های محله هویت شدن کم تدریج به و شهروندان اجتماعی
 عوامل موثر بر حاضر شناسایی هدف مطالعه. است آنها شده اجتماعی
 در محله فدک و کرمان واقع در بررسی آنهافضایی و  - گزینی اجتماعی جدایی
  بود.شهرداری تهران  ۸منطقه 

 از. شد انجام و در تهران ۱۳۹۵ سال در حاضر کاربردی مطالعهها:  ابزار و روش
 گیری نمونهشیوه با  خانوار ٥٢، ٣با بعد خانوار  ینفر ٤٩٠٦١جامعه آماری 

 کار رفت. بهساخته  محققنامه  پرسش. یک ای انتخاب شدند ای چندمرحله  خوشه
 گزینی در آنها عنوان نمونه موردی مطرح و میزان جدایی محله فدک و کرمان به

 شیوه تحلیل عاملیاز گزینی  برای بررسی عوامل موثر در جدایی .محاسبه شد
 تحلیل به کمکهای کمتر،  استفاده شد. برای انجام بهتر محاسبات با شاخص

سپس شیوه تحلیل  ها به دو عامل اصلی کاهش یافت. عاملی تعداد شاخص
 میزان، Geo Segregation Analyzer 1.2افزار  عاملی در آنها اعمال و با نرم

  استفاده شدند. SPSS 18 افزار نرمارتلت و ، بمیرالکین-کیسرهای  و آزمونگزینی در نمونه محاسبه  جدایی
عامل اول  ها را توضیح داد. واریانس %۵۲عامل بیش از  مجموع دوها:  یافته
 %۶۷/۱۵بعدی نیز   کل واریانس مجموعه شاخص و عامل %۷۵/۳۶ اً حدود

 اجتماعی در -گزینی فضایی ها را تبیین کردند. میزان جدایی واریانس شاخص
 و از نظر اجتماعی، اقتصادی بنابراین آنهانمونه بسیار پایین مشاهده شد، 

  .شبیه بودندبه هم کالبدی بسیار 
 و محله دو این رخ نداده و گزینی  جدایی کرمان و فدک در محلهگیری:  نتیجه
  هستند. شبیه هم  به بسیار کالبدی و اقتصادی اجتماعی، نظر از آنها ساکنان
، نرم افزار Arc GIS  10.5 ،یعامل لیتحل ،یاجتماع -ییفضا ینیگز  ییجدا ها: کلیدواژه Geo Segregation Analyzer 1.2 ، کرمان  و فدک  یها محله  
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  مقدمه

درخور توجهی در فضایی، موضوع  -گزینی اجتماعی امروزه جدایی
ویژه مادرشهرها است. عوامل اقتصادی، اجتماعی،  شهرها و به

سیاسی، کالبدی از جمله عواملی هستند که بر ایجاد و تقویت 
های شهری مادرشهرها  فضایی در محله -گزینی اجتماعی جدایی

  تاثیر بسزایی دارند.
مکانی شهری  -گزینی فضایی با عنوان "جدایی رهنمادر مطالعه 

مورد بافت قدیمی شهر مشهد" مدلی برای تعیین درجه 
مکانی معرفی شد و برای بافت قدیمی شهر  - گزینی فضایی جدایی

گزینی مسکونی در  مشهد به کار رفت. وی بیان داشت که جدایی
های قبل افزایش یافت و بافت قدیمی  نسبت به سال ۱۳۷۰سال 

اقتصادی" نیاز  -مشهد به همگنی نسبی ساختار "اجتماعی شهر
  .[1]دارد
در رساله دکتری خود با عنوان "فقر و نابرابری اجتماعی:  افروغ

گزینی فضایی و تمرکز فقر در محالت مسکونی  مطالعه جدایی
گزینی فضایی و تمرکز فقر و آثار آن بر  تهران" عوامل موثر بر جدایی

زا از طریق بررسی انتقادی آرا و  جرمگیری خرده فرهنگ  شکل
تالشی مقدماتی برای آزمون با های مختلف و همچنین  نظریه

گیری خرده فرهنگ کجرو را از نظر  تجربی ارتباط تمرکز فقر با شکل
  .[2]نظری بررسی کرد

ای تحت عنوان "چگونگی  در مقاله ۱۳۸۱در سال  آزاده اعظم
گزینی سکونتی در  داییگزینی سکونتی در شهر تهران"، ج جدایی

و با توجه به پیامدهای گوناگون  مورد بررسی قرار دادتهران را 
گزینی در شهرها، با استفاده از اطالعات ثانویه، فرض جدایی  جدایی
اجتماعی را با استفاده  -های مختلف اقتصادی مکانی گروه -فضایی

های  و در نهایت تفکیک پایگاه سنجیدهای آماری  از شاخص
  .[3]لف اجتماعی و ابعاد آن را بر حسب مناطق تایید کردمخت

  های  در فصل دوم کتاب "فضا، شهر و نظریه تانکیس
 که کند های شهری" بیان می مناسبت اجتماعی و شکل - اجتماعی

شده اقتصادی  فضاهای گوناگون اجتماعی و فضاهای تقسیم
ای الگوه شود و شهرها موجب بروز تفاوت و جدایی در شهرها می
کنند و در ادامه به توضیح  نابرابری اقتصادی و نژادی را بازتولید می
  .[4]پردازد جدایی فضایی و عوامل موثر بر آن می

گزینی:  ای با عنوان "تقابل با جدایی و همکاران در مطالعه آندرسون
های اساسی  های کشور سوئد" برخی از ویژگی تجربیات و سیاست

اقتصادی و قومی، در دولت رفاه  -یگزینی سکونتی اجتماع جدایی
اثرگذار  های سوئد را بررسی کرد و تغییرات در مسکن و دیگر سیاست

گزینی را توضیح داد. آنها در انتها سه سیاست  بر شرایط جدایی
تجزیه و تحلیل کردند. این سه  و گزینی را شناسایی خاص ضدجدایی

لین بار سیاست شامل مسکن و سیاست مخلوط اجتماعی (برای او
)، سیاست پراکندگی پناهندگان (در آغاز دهه ۱۹۷۰در آغاز دهه 

نشان  )۱۹۹۰) و سیاست شهری مبتنی بر منطقه (در آغاز دهه ۱۹۸۰
گزینی  اند بر سطوح جدایی ها موفق شده دهد هر یک از سیاست می
ناکارآمدبودن اجرایی (سیاست آن  دالیل که طور کمی اثر بگذارند به

ها) یا  در طراحی (سیاست پراکندگی پناهندهمخلوط)، شکست 
اهداف متناقض ذاتی در سیاست (مداخالت مبتنی بر منطقه) 

  .[5]هستند
با عنوان  یا در مقاله ۱۳۹۷صدرآباد و همکاران در سال  یلیجل

 ،یلیتحص یگروه ها یاجتماع- ییفضا ینیگز ییجدا زانیم ی"بررس
 ۸: محله کرمان در منطقه ی، مورد پژوهGeo Segregation Analyzerافزار  با استفاده از نرم یتیو قوم یدرآمد ،یشغل

در  یاجتماع- ییضاف ینیگز ییجدا یتهران" به بررس یشهردار
اند.  پرداخته یتیو قوم یدرآمد ،یشغل ،یلیمختلف تحص یها گروه
موضوع است  نیدهنده ا مقاله نشان نیدر ا یمورد بررس یها عامل

 یها گروه یاجتماع-ییفضا ینیگز ییجدا زانیکه در محله کرمان م
در حد متوسط رو به باال رخ  یتیو قوم یدرآمد ،یشغل ،یلیتحص

جهت کاهش آن، اعمال نمود وگرنه  ییها استیس دیداده است و با
شد و مشکالت  خواهد ینیگز ییفراجدا دهیمورد سبب پد نیا
 نیمحله به همراه خواهد داشت. بنابرا نیساکنان ا یرا برا یاریبس

و سطح  تیدرآمد، قوم زانیشغل، م تیمانند وضع یعوامل
دارند و  ریتاث یاجتماع - ییفضا ینیگز ییجدا جادیدر ا التیتحص

  [4]هستند یاریاخت ینیگز ییدر جدا رگذاریجزء عوامل تأث
  اجتماعی - گزینی فضایی جدایی
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گزینی فضایی و اجتماعی یکی از مباحث اصلی  جدایی
شناسان شهری است. مکتب شیکاگو یکی از مکاتب مهم  جامعه
شناسی شهری است. این مکتب به مباحث اکولوژی شهری  جامعه
از سردمداران این  ورثو  برگسو  پارکپردازد. افرادی مانند  می

رحله شامل مکتب هستند. این مکتب مراحل اکولوژی را به پنج م
بندی  گزینی و توالی (تسلسل) دسته تراکم، تمرکز، هجوم، جدایی
گزینی فضایی (مکانی) یکی از مراحل  کرده است. بنابراین جدایی

های  اکولوژیک و شامل تمایل ارادی یا اجباری اقشار و گروه
های  مختلف اجتماعی به جدایی فیزیکی از یکدیگر در عرصه

گزینی فضایی در انتها به  یی. جدا[2]مختلف زندگی است
شود. علت این امر نقشی است که  گزینی اجتماعی منجر می جدایی

  گزینی فضایی در روابط اجتماعی بر عهده دارد. این جدایی
  

گزینی هر کدام  گرفته پیرامون جدایی ها و استدالالت صورت بحث
توان هنگام تببین مفهوم  کنند که می ای را بیان می نظریه
فضایی از آنها استفاده کرد. اول اینکه  - سازی اجتماعی هیکپارچ

گزینی همچون  بسیاری از نویسندگان اثرگذار در این حیطه، با جدایی
. بنابراین در [7]اند ناپذیر برخورد کرده یا اجتناب [6]ای طبیعی پدیده

گزینی فضایی نظریات مختلفی وجود دارد و هر یک از  مورد جدایی
اند که در ادامه نظریات  عامل خاصی تاکید کرده پردازان بر نظریه

اجتماعی براساس عوامل موثر بر  - گزینی فضایی مرتبط با جدایی
  بندی شده است. آنها دسته

  اجتماعی - گزینی فضایی عوامل موثر بر جدایی
اولین فردی است که به نقش ویژه سلطه در ایجاد فضای  پارک

کند، اما او تنها سلطه اقتصادی (تجاری و صنعتی)  نابرابر اشاره می
را مورد بحث قرار داده و از سلطه سیاسی و فرهنگی، ایدئولوژیک 
سلطه اقتصادی مزبور برای تعیین الگوی کاربری ارضی غافل شده 

بال ارتباط فضا و طبقه هستند. آنها به دن انگلسو  مارکس. [2]است
تندیده  دیدند که فرآیندهای درهم فضای شهری را قلمرویی می

یابد. در شهرها  انباشت سرمایه و ستیز طبقاتی در آن تمرکز می
شدن  گرایش سرمایه به تمرکز و گرایش طبقات اجتماعی به قطبی

کارکرد نظام شهری  کاستل. به اعتقاد [2]یابد عینیت و گسترش می
عمدتًا اقتصادی است و آن هم معطوف به مصرف جمعی است. 
به تعبیرهای وی تقسیم فضایی معرف فرآیند شهری اهمیتی به 

ترین فرآیند  گوید مهم می پال وی. [2]اندازه تقسیم فضایی کار دارد
در شهر، فرآیند توزیع منابع کمیاب شهری است که فضا یک عنصر 

طور نابرابر توزیع  گرچه منابع شهری همیشه بهمهم آن است. ا
شوند، چگونگی توزیع آنها عمدتًا معلول رفتار کسانی است که  می

کنند.  موقعیت های استراتژیک در نظام اجتماعی را اشغال می
بنابراین منطقه توزیع فضایی عمدتًا منشایافته از منطق و الگوی 

های  بندی م این گروهتما پارکین. از نظر [2]اجتماعی توزیع است
نوعی  مختلف طبقاتی، منزلتی، جنسی، نژادی، قومی و مذهبی به

های نابرابر قدرت هستند که بر سر دستیابی به منابع و  بندی گروه
بر ماهیت  لوفور. [8]کنند ها از طریق فرآیند انسداد مبارزه می فرصت

ه کند ک و نقش سیاسی و ایدئولوژیک فضا تاکید دارد و بیان می
این توزیع قدرت در جامعه و شهر است که شیوه دستیابی به منابع 

ها برای دسترسی به  کمیاب و مطلوب و در نتیجه ستیز بین گروه
  .[2]کند این منابع را تامین می

 - گزینی فضایی گیری جدایی عوامل و نیروهای اثرگذار بر شکل
  .اجتماعی به شرح زیر هستند

دنبال آن تغییر در  ر اقتصادی و بهتغییر ساختا ساختار اقتصادی:
عنوان یکی از عوامل مهم در تغییر ساختار اجتماعی  بازار کار به

شدن اجتماعی را به وجود  فضایی و گسترش بخش خدمات، قطبی

های درآمدی  آورد که با جدایی فضایی مشاغل مختلف و گروه می
یابی جدید اقتصادی  گونه ساخت شود و بدین متفاوت مشخص می

شود که این همه خود  منجر به قشربندی جدید اجتماعی می
اجتماعی شهرهای بزرگ یا جهانی و حتی  -ساختار فضایی

  .[3]دهد روستاها را تغییر می
داری  گزینی خانوار در جوامع سرمایه یکی از معیارهای اساسی مکان

بودن سطح درآمد  طور مثال پایین ، به[9]عامل درآمد خانوار است
، نوع فعالیت اقتصادی غیررسمی، ارزانی قیمت زمین و خانوارها

بودن اجاره خانه از عوامل موثر بر مهاجرت  پایینویژه  مسکن و به
  .درآمد به حاشیه شهرهای بزرگ است اقشار کم

نظم اقتصادی یا ساختار اقتصادی که شامل سازوکار تولید، توزیع 
سیم کار فنی و طور خاص و نظام تق و روابط طبقاتی ناشی از آن به

. در واقع، درجه [2]شود طور عام می های توزیعی به بندی گروه
کننده  تفکیک فضایی در شهر بیشتر تحت تاثیر انتخاب مصرف

که ارتباطی  [10]شهری در انتخاب نوع خانه و نوع محله است
مستقیم با توانایی اقتصادی شهروندان برای معامله در بازار مسکن 

  .دارد
شهرهای اصلی به دو گروه  این مفهوم است که بهشدن  قطبی

متخصص با درآمد باال در مقابل توده بدون مهارت با درآمد پایین و 
شوند. در این  های قومی تقسیم می با نسبت بیشتری بین اقلیت
  .[12 ,11]منظر متوسط در حال نزول است

  

گزینی و  یکی از علل ساختاری یا کالبدی جدایی ساختار سیاسی:
ها در حجم گسترده،  گیری گتوها ، تابع مهاجرت خصوص شکل به

های عمومی و  اقدامات نهادی، رفتار نهادهای خصوصی و سیاست
هستند. بنابراین برخی علل ساختاری یا کالبدی مداخالت دولت 

های عمومی و مداخالت دولت  گزینی را سیاست جدایی
 توان بیان کرد که دولت و نظم ساختار پس می ،[14 ,13]اند دانسته

های دولت و مدیران شهری در توزیع  سیاسی شامل میزان دخالت
های طبقاتی،  های رسمی بر نابرابری فضا و منابع شهری و نظارت

  .[2]استجنسی، نژادی، قومی و مذهبی 
لت گزینی، تغییر نقش دو توضیح دیگر برای افزایش جدایی

. عمومًا دو دیدگاه متفاوت نسبت به نقش دولت رفاه [15]است
وجود دارد. در کشورهای آنگلوساکسون، دولت بیشتر بر پایه اصول 

پذیرد. در قاره  گزینی را می لیبرال عمل کرده و نابرابری و جدایی
هایی که  کند. تفاوت تری را ایفا می گرانه اروپا، دولت نقش مداخله

 ع دولت وجود دارد شامل میزان مشارکت در بازارمیان این دو نو
های  کار، تامین اجتماعی، دسترسی به تحصیالت و مراقبت

اری مسکن و درآمد است. تامین رفاه در این زگ تبهداشتی، سیاس
تواند مانند مانعی در برابر اثرات  اری میزگ های متنوع سیاست حوزه

صادی عمل کند. با های فناوری و بازسازی اقت نوآوری  جداکننده
ای مثل سوئد و هلند،  های رفاهی قاره این حال، حتی در دولت

ها و وظایف  قدرت توزیع مجدد دولت دچار زوال شده است. نقش
های  شدن به سازمان عمومی دولت پیوسته در حال منتقل
ای که برای کشورهای  گیرانه خصوصی هستند. عمومًا، شرایط سخت

ان در نظام پولی اروپا وضع شده است بر اروپایی درباره مشارکتش
، اثر آنها طلبی اجتماعی مداران و در نتیجه جاه قدرت خرید سیاست

افزایش نابرابری موجب منفی دارد. نتیجه این اتفاق تا به اینجا 
اقتصادی در میان مردم بوده است. اینکه چطور این مساله در آینده 

ست. قدر مسلم آن توسعه پیدا خواهد کرد، همچنان نامشخص ا
تری در مبارزه  های خصوصی مسئولیت گسترده است که بخشاین 

گیرند. تغییر نقش دولت ابزارهای جدیدی  با نابرابری به خود می
واسطه آن به وظایف و  کند تا به ها فراهم می برای این بخش
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توان برای  عمل کنند. اینکه چقدر از این ابزار می خود مسئولیت
ع برابرتری از پول میان افراد جامعه استفاده کرد، رسیدن به توزی
  .نامشخص است

گزینی با توجه به متغیرهای برد  طور کلی ماهیت و شدت جدایی به
های حمل  متوسطی مانند توپوگرافی، ماهیت بازار زمین، زیرساخت

و نقل، سازماندهی ساختار صنعت، توزیع درآمد درون شهر، 
دولت در شهرهای مختلف تغییر  های قومی و میزان دخالت شکاف
  .[16]کند می

  

از آنجا که بسیاری پایگاه اقتصادی و اجتماعی را  ساختار اجتماعی:
دانند و عوامل دیگر مثل  گزینی موثر نمی تنهایی در جدایی به

بینند، رابطه بین  های قومی و مذهبی را در آن دخیل می مولفه
. در یک نگاه، [3]محل سکونت و قومیت نیز باید بررسی شود

گزینی به نظر غیرقابل  توان گفت در دوران معاصر این جدایی می
  اجتناب است. هر چند دالیل اصلی آن وضعیت 

های مختلف اجتماعی است، اما  اقتصادی گروه - اجتماعی
پیامدهای محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی آن بسیار 

  .تر از دالیل اولیه اقتصادی است گسترده
قومی و نیز سطح اعتماد خود،  ،های نژادی راساس دیدگاهمردم ب

کنند. افراد دارای اعتماد یا افراد با  را انتخاب می ی خودمحل زندگ
های  از میان گروهبه احتمال بیشتر مدارای اجتماعی بیشتر، 

اعتماد از  گزینند، اما افراد بی میمختلف و متفاوت دوستانی بر
های دیگر پرهیز  با افراد گروه هایی ها و تعامل چنین ارتباط

. اعتماد بیشتر به گروه خودی و برقراری تعامالت [17]کنند می
صورت انحصاری در گروه خودی که امری طبیعی است،  بیشتر به

های نژادی  شده از گروه موجب احتمال انتخاب محل زندگی تفکیک
  .شود و قومی دیگر می

های توزیع مسکن تحت چنین شرایطی  نظام نظام مدیریت شهری:
گزینی جمعیتی را کاهش دهند. با این  ممکن است بتواند جدایی

حال، اگر یکی از این شرایط برآورده نشود، به احتمال زیاد شاهد 
  .[18]گزینی خواهیم بود افزایش جدایی

طور کلی عوامل اقتصادی و اجتماعی شرایطی را بر مادرشهر  به
گیری الگوهای همگرایی یا واگرایی  که به شکل کند تحمیل می
های دولتی یا نیروهای  واسطه برنامه انجامد و به فضایی می

شود. در این فرآیند، شهر مانند  اقتصادی تقویت یا تضعیف می
شود  کوچکی از جهان بزرگ ما تبدیل میقطعات موزاییک به جهان 
  .[19]نماید که بسیار نفوذناپذیر می

دلیل گسترش مفاهیم برابری و کیفیت زندگی، مباحث  امروزه، به
گزینی سکونتی مطرح  درخور توجهی درباره عواملی مانند جدایی

شده است که به توزیع نابرابر خدمات عمومی در شهر منجر 
  .[20]شود می
فضایی در  - گزینی اجتماعی طور کلی عوامل عمده موثر بر جدایی به

اعی، کالبدی، سیاسی، شهرها شامل عوامل اقتصادی، اجتم
و بر  داشتهمدیریت شهری و مانند آن هستند که با یکدیگر پیوند 

شده درباره  های مطرح گذارند. بررسی نظریه هم تاثیر می
دهد که بیشتر به عوامل  اجتماعی نشان می - گزینی فضایی جدایی

اجتماعی  - گزینی فضایی اقتصادی ایجادکننده جدایی - اجتماعی
طور که قبًال گفته شد، عوامل  توجه شده است. در صورتی که همان

 - گزینی فضایی بسزایی در جداییکالبدی و مدیریت شهری تاثیر 
فرهنگی (مانند قومیت و  - اجتماعی دارد. عوامل اجتماعی

نژادهای مختلف، نحوه قشربندی اجتماعی، پایگاه طبقاتی، هویت، 
فاصله اجتماعی)، عوامل سیاسی (مانند رویکرد دولت به مفهوم 

گزینی، نحوه دخالت دولت در توزیع درآمد، نحوه توزیع  جدایی

ها)، عوامل اقتصادی (نظام بازار، درآمد،  و فرصتمنابع 
های شغلی، بیکاری و مانند آن) و نظام مدیریت شهری  موقعیت

های شهری، نحوه توزیع خدمات و  (نظام مسکن، اجرای پروژه
بندی و نظیر آن) و عوامل  های اراضی شهری، نحوه محله کاربری

و عوامل کالبدی (عوامل طبیعی مثل رودخانه و کوه و غیره 
آهن و مانند آن)، همه این عوامل  مصنوعی مثل بزرگراه، راه

گیری آن تاثیر داشته باشند.  گزینی و نحوه شکل توانند بر جدایی می
ها و مطالعات  طور خالصه در مطالعه حاضر با استفاده از نظریه به

منظور محاسبه میزان  های مورد استفاده به مرتبط شاخص
های مرتبط برای  پس از آن الگوریتم گزینی تعیین و جدایی

گزینی معرفی شدند. در انتها محله فدک و  محاسبه میزان جدایی
گزینی در این  عنوان نمونه موردی مطرح و میزان جدایی کرمان به

  دو محله محاسبه شد.
گزینی  هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل موثر بر جدایی

محله فدک و کرمان واقع فضایی و بررسی این عوامل در  - اجتماعی
  شهرداری تهران بود. ۸در منطقه 

  
  ها ابزار و روش

از و در تهران انجام شد،  ۱۳۹۵در سال  مطالعه کاربردی حاضر
خانوار با سطح  ۵۲، ۳نفر با بعد خانوار  ۴۹۰۶۱جامعه آماری 

ای انتخاب  ای چندمرحله گیری خوشه و شیوه نمونه% ۹۰اطمینان 
و از هر شد صورت تصادفی توزیع  ها به بلوک نامه بین شدند. پرسش

  پاسخ دادند.نامه  پرسشبه خانوار یک نفر 
الزم به ذکر است که بیشتر اطالعات مورد استفاده از سالنامه آماری 

دست آمد و تنها بخش کمی از اطالعات بر ه مرکز آمار ب ۱۳۹۰سال 
  ها بود. نامه از پرسش حاصلاساس اطالعات 

داشت و در وال به صورت باز و بسته ئس ۷۱ شده دهاستفا نامه پرسش
. رفتای به کار  های اندازه گیری اسمی، ترتیبی و فاصله مقیاسآن 

واالت ئبرای متغیرهای اسمی نیز از مقیاس گاتمن و س
و یا  ای هواالت چندگزینئای، برای متغیرهای ترتیبی از س چندگزینه

طیف لیکرت استفاده ای از  واالت باز و برای متغیرهای فاصلهئس
پس از  و ندواالت به دو صورت باز و بسته طراحی شدئس .شد

. کدگذاری در آنها صورت گرفتها کدگذاری  نامه پرشدن پرسش
واالت باز پس از ئ. اما در سبودواالت بسته بسیار راحت ئس

بندی و  واالت دستهئهای پرشده، س نامه آوری پرسش جمع
واالت مثبت ئه امتیازدهی به س. در مورد نحوشدندامتیازدهی 

واالت منفی ئو امتیازدهی به س صورت صعودی امتیاز داده شد به
نامه از روش  برای بررسی روایی پرسش .بودواالت مثبت ئبرعکس س

نفر از اعضای هیات  ٤با  بنابراینروایی محتوایی استفاده شد. 
نامه بررسی و  پرسش یهای سراسری تهران محتو علمی دانشگاه

با نامه  بررسی پایایی پرسش در حد مطلوب ارزیابی شد. آنروایی 
آلفای کرونباخ برای  شد و مقدار انجامروش محاسبه آلفای کرونباخ 

 به دست آمد. این میزان ٢/٧١معادل  آنهای استانداردشده  داده
 بود.نامه در حد مطلوب  اعتبار پرسشدهنده  نشان

گزینی  ضر متغیر وابسته میزان جداییحاکاربردی  در مطالعه
  فضایی و متغیرهای مستقل شامل موارد زیر بودند: - اجتماعی
سن سرپرست خانوار، بعد خانوار،  خانوادگی: - های فردی ویژگی

میزان تحصیالت، شغل، موقعیت شغلی، مذهب، اصالت، قومیت، 
، های آینده احساس پیشرفت اجتماعی سرپرست خانواده در سال

  خانواده درآمد
زمان  مندی به منطقه مسکونی، مدت میزان عالقه حس تعلق مکان:

  زندگی در محله فعلی



 ۲۱ ... فدک و کرمان های محله موردی مطالعه فضایی؛ -اجتماعی گزینی یجدای بر موثر عوامل شناساییـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دسترسی به اعتبارات بانکی برای خرید خانه، میزان  نظام مسکن:
های  گرایش به مسکن فعلی، قیمت زمین و مسکن، تعداد خانه

خالی، کیفیت و قدمت خانه مسکونی، تراکم مسکونی، نوع 
  نمالکیت مسک

های مهم، نحوه توزیع  نحوه دسترسی به کاربری عوامل کالبدی:
های  ها در محله، میزان رضایت ساکنان از توزیع کاربری کاربری

  اراضی و نحوه دسترسی به آنها، عدالت فضایی و غیره
عنوان نمونه موردی مطرح و میزان  محله فدک و کرمان به

  .محاسبه شدگزینی در آنها  جدایی
 ۸واقع در شهرداری منطقه  دو محله کرمان و فدک موردی:نمونه 
 داشتنعنوان یک محله اجتماعی و  دلیل ایفای نقش به به تهران

ساختار خوب اجتماعی انتخاب شدند. این دو محله سکونت پایدار، 
ای  شده امن، هویتمند و خوانا که تعادل و پیوند مناسب و کنترل

ها،  یل برخورداری از زیرساختدل با کل منطقه و شهر دارند و به
تاسیسات شهری، فضاهای سبز و بازشهری و فضاهای گوناگون 

فرهنگی، پایدار،  -جمعی، محیطی با اصالت، با هویت اجتماعی
آید. ساکنین این دو  سرزنده و فعال برای ساکنانش به شمار می

دلیل پراکنش نامتعادل  اند و به محله ارتباط زیادی با یکدیگر داشته
های مهم در  ویژه قرارگیری کاربری کاربری در این محدوده و به

  محله فدک، ارتباط بین این دو محله زیاد است.
گزینی این دو محله از شیوه  برای بررسی عوامل موثر در جدایی
ها با  تمامی دادهمنظور ابتدا  تحلیل عاملی استفاده شد. بدین
همسان شدند. سپس شیوه  ،استفاده از شیوه رفع اختالف مقیاس

 گزینی در نمونه مورد ، میزان جداییGeo Segregation Analyzer 1.2افزار  تحلیل عاملی در آنها اعمال و پس از آن با نرم
  .نظر محاسبه شد

های حاصل از مرکز آمار ایران  و داده  نامه های مربوط به پرسش داده
شدند. چون   SPSS  18افزار  در محدوده مورد نظر وارد نرم

های یکسانی نداشتند، از روش رفع مقیاس  ها مقیاس شاخص
های کمتر، به  استفاده شد. برای انجام بهتر محاسبات با شاخص

ها به دو  تعداد شاخص  SPSS  18افزار  کمک تحلیل عاملی در نرم
عنوان ورودی  عامل اصلی کاهش یافت. سپس امتیازات عاملی به

 استفاده شدند  Arc GIS  10.5افزار  نرم اطالعات متصل به نقشه در
افزار   گزینی وارد نرم و نقشه نهایی برای محاسبه میزان جدایی 1.2  Geo Segregation Analyzer  .شد  

استفاده شد.  آوری اطالعات از شیوه پرسشگری برای جمع
و برای  کار رفتند و بارتلت به )kmo( الکین-یرام-کیسرهای  آزمون

  .استفاده شد SPSS 18 افزار ها از نرم تجزیه و تحلیل داده
 . هراستاجتماعی بین صفر تا یک  -فضایی یگزین میزان جدایی

 گزینی بیشتر و هر جدایی میزانچه این مقدار به یک نزدیک شود، 
. عدد صفر استچه به صفر نزدیک شود، میزان جدایی گزینی کمتر 

گزینی  دهنده جدایی گزینی و عدد یک نشان دهنده عدم جدایی نشان
  .استکامل یا شدید 

ها برای انجام تحلیل عاملی  دادهبراساس آزمون کیسر میرالکین 
بود که بیشتر  ۷۵۳/۰برابر با  kmoمقدار سنجه زیرا مناسب بودند (

داری آزمون بارتلت صفر به  ، همچنین مقدار معنیاست)۵/۰از 
  .را نشان داددار بین متغیرها  دست آمد که وجود همبستگی معنی

  
 ها یافته

اولین ماتریس تحلیل عاملی، ماتریس محاسبات مقدماتی شامل 
فهرست متغیرها، مشترکات آنها، مقادیر ویژه (شامل واریانس یک 

ها و درصد تجمعی کل  عاملعامل)، درصد واریانس هر یک از 
  ها بود. واریانس

 چهاردر  رهایمتغ یشده تمام محاسبه یمقدمات سیبراساس ماتر
عامل اول  دو یها شاخص نکهیاند. با توجه به ا عامل خالصه شده

لذا  ،دادند یم حیتوض ها را انسی% وار۵۳داشتند و  یاریبس تیاهم
وارد کردن تعداد ها استفاده شد و با  کردن عاملاز دستور محدود 

 یبند دسته یعامل اصل دوها را به  عامل فزار)، نرم ا۲عامل ها (عدد 
کل واریانس مجموعه شاخص و  %۷۵/۳۶عامل اول در حدود  کرد.
ها را تبیین کردند. عالوه  واریانس شاخص %۶۷/۱۵بعدی نیز   عامل

شده توسط مجموعه دو عامل از  بر این، کل واریانس تبیین
  ).۱برابر بود (جدول  %۴۲/۵۲ها نیز با  مجموعه شاخص

توان اسامی  ها، می با توجه به میزان همبستگی هر یک از شاخص
د یا عناوین مناسبی برای هر یک از آنها انتخاب کرد که شامل موار

  زیر بودند:
 %۷۵۳/۳۶تنهایی بود که به ۸۸۱/۵مقدار ویژه این عامل  عامل اول:

واریانس را محاسبه و توضیح کرد. در این عامل بیشترین تعداد 
  شاخص به شرح زیر بارگذاری شدند: ۱۲شاخص یعنی 

نرخ اشتغال، میانگین عمر ساختمان، میانگین درآمد، میانگین 
  لکرده، سطح تحصیالت قیمت زمین، درصد افراد تحصی

تعداد فرد در اتاق، سرانه ، تحصیلی) های سال تعداد (براساس
میزان فاصله م های مه مسکونی، میزان فاصله زمانی به کاربری

و   زبان یآذرهای مهم، قومیت (میزان درصد افراد  مکانی به کاربری
  فارس)

 %۶۷۲/۱۵بود و توانست  ۵۰۸/۲ مقدار ویژه این عامل عامل دوم:
شامل  واریانس را به خود اختصاص دهد. در این عامل پنج شاخص
زمان  درصد افرادی که از محل سکونت رضایت داشتند، مدت

سکونت در محله، میزان تمایل به سکونت در محله، میزان فاصله 
های  های مهم، میزان فاصله مکانی به کاربری زمانی به کاربری

  .)۲ (جدول بارگذاری شدند ،مهم
اجتماعی در نمونه موردی مورد نظر  - گزینی فضایی جدایی میزان

این دو محله از نظر اجتماعی،  بنابراینبسیار پایین مشاهده شد، 
  ).۳همدیگر بودند (جدول به اقتصادی، کالبدی بسیار شبیه 

  
مجموع واریانس ( های مختلف درصد واریانس و مقادیر ویژه عامل )۱جدول 

  شده) توضیح داده

مولفه
مقدار ویژه عوامل استخراجی بدون چرخش مقدار ویژه اولیه

  درصد کل
 واریانس

  درصد
  درصد کل تجمعی

واریانس
  درصد
تجمعی

۱ ۸۸۱/۵۷۵۳/۳۶ ۷۵۳/۳۶ ۸۸۱/۵۷۵۳/۳۶۷۵۳/۳۶
۲ ۵۰۸/۲ ۶۷۲/۱۵ ۴۲۶/۵۲ ۵۰۸/۲۶۷۲/۱۵۴۲۶/۵۲
۳ ۶۰۳/۱ ۰۱۶/۱۰ ۴۴۲/۶۲    
۴ ۳۳۴/۱۳۴۰/۸ ۷۸۲/۷۰    
۵ ۹۳۱/۰ ۸۱۷/۵ ۵۹۹/۷۶    
۶ ۷۱۹/۰ ۴۹۱/۴ ۰۹۰/۸۱    
۷ ۶۷۳/۰ ۲۰۹/۴ ۲۹۸/۸۵    
۸ ۵۳۰/۰ ۳۱۵/۳ ۶۱۳/۸۸    
۹ ۴۴۲/۰ ۷۶۴/۲ ۳۷۷/۹۱    
۱۰ ۴۲۶/۰ ۶۶۳/۲ ۰۴۰/۹۴    
۱۱ ۳۰۸/۰ ۹۲۶/۱ ۹۶۵/۹۵    
۱۲ ۲۸۰/۰ ۷۴۹/۱ ۷۱۴/۹۷    
۱۳ ۱۵۵/۰ ۹۶۶/۰ ۶۸۰/۹۸    
۱۴ ۰۹۵/۰ ۵۹۵/۰ ۲۷۵/۹۹    
۱۵ ۰۷۹/۰ ۴۹۶/۰ ۷۷۱/۹۹    
۱۶ ۰۳۷/۰ ۲۲۹/۰ ۰۰۰/۱۰۰    

  )PCA(های اصلی  روش استخراج: تحلیل مولفه
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  فهای مختل ها برای تبیین عامل ضریب هر یک از شاخص )۲جدول 
  ۲مولفه   ۱مولفه   متغیرها

  ۶۹۹/۰ ها زبان یآذردرصد 
  ۵۴۰/۰ ها درصد فارس

 ۵۳۹/۰ ۵۷۸/۰ زمان دسترسی کمترشده
 ۵۱۲/۰ ۶۱۰/۰ دسترسی بهتر

 ۸۳۳/۰  رضایت بیشتر افراد ساکن
   پیشرفت بیشتر

 ۸۰۳/۰  تمایل به ادامه اقامت
 ۶۱۹/۰  مدت اقامت

  ۶۲۹/۰ میانگین قیمت زمین
  ۷۴۰/۰ میانگین درآمد

  ۷۶۶/۰ وضعیت تحصیلی
  ۷۳۳/۰ کرده میزان افراد تحصیل

  ۸۲۳/۰ در اتاق تعداد فرد
  ۹۰۴/۰ سرانه مسکونی

  ۶۵۵/۰ میانگین عمر ساختمان
  - ۵۲۰/۰ نرخ اشتغال

  )PCA(های اصلی  روش استخراج: تحلیل مولفه
  

های مختلف بین دو محله فدک  گزینی براساس شاخص میزان جدایی )۳جدول 
  ۱۳۹۵شهرداری تهران در سال  ۱و کرمان واقع در منطقه 

گزینی های جدایی شاخص عوامل  
گزینی شاخص جدایی آنتروپیضریب    ضریب جینی 

۱۳۶۱/۰ عامل اول  ۰۱۰۶/۰  ۱۹۵۰/۰  
۲۷۹۲/۰ عامل دوم  ۰۳۳۲/۰  ۳۷۷۶/۰  

  
  بحث

گزینی  شناسایی عوامل موثر بر جدایی هدف مطالعه حاضر
عوامل در محله فدک و کرمان واقع  بررسی اینفضایی و  - اجتماعی
  داری تهران بود.شهر ۸در منطقه 

توان  نظران می های صاحب نظریهبا بررسی مطالعات پیشین و 
و صورت اجباری و گزینی اجتماعی به د نتیجه گرفت که جدایی
های اجتماعی برحسب قومیت،  گروهگیرد.  اختیاری صورت می

ای دارند.  ملیت، مذهب و اعتقادات عمومًا هر یک شرایط ویژه
های  های مختلف به ایجاد محله در قالب اقلیت نتیجه این مورد

 [21]زند گزینی در شهرها را دامن می جدایی شده و هر منجراز شجدا 
و عامل دیگر درآمد خانوارهاست. درآمد خانوارها در انتخاب نوع 
مسکن مورد نیاز موثر است. درآمد خانوارها در استفاده از تاسیسات 

گزینی اجتماعی را  های جداگانه، جدایی زیربنایی و استقرار در محله
توان در دسته  هر دو این مورد را می. [21]شود باعث می
گزینی  بندی کرد. ولی در جدایی گزینی اختیاری دسته جدایی
صورت اجباری دولتمندان و مدیران شهری با توجه به  به

شده به تقویت نابرابری اجتماعی پرداخته و  های اعمال سیاست
روند. هنگامی مشکالت  هایی خاص می افراد به اجبار به محله

گزینی از  محله خواستار این جدایی انشود که ساکن ر میچندبراب
گزینی فضایی و  های اطراف باشند. در صورتی که جدایی محله

، شودها و اقشار اجتماعی منجر  مکانی به جدایی کامل گروه
کند و در مقابل  گروهی شدت پیدا می های درون تعامالت و تماس

صورت مشارکت مدنی  یابد. در این ارتباطات خارجی آنها کاهش می
شود.  شده و فرهنگی محلی و محدود جایگزین آن می دچار اختالل

ی شدن فضای اجتماعی محله است. حت چنین حالتی قطبی نتیجه
های گوناگون از ارتباط و تماس اجتماعی با  محله به راه انساکن
پیامد چنین وضعیتی  کنند. میها ممانعت  دیگر محله انساکن

اجتماعی و فرهنگ مشارکتی و در مقابل ایجاد روابط اخالقی و 
. شهر با [3]فاصله اجتماعی و رشد فرهنگ منفعل و تبعی است

شود و مانند سامانه کالنی است که  هایش تعریف می محله
های خرد آن هستند. اگر ارتباط درستی بین  های آن سامانه محله
ن (شهر) های سامانه کال های خرد آن برقرار نباشد، فعالیت سامانه

وجود نداشته  ها شود. اگر ارتباطات خارجی بین محله مختل می
شود و مدیریت چنین شهری  اشد، مشارکت مدنی دچار اختالل میب

شود. بنابراین باید درصدد کاهش میزان  بسیار دشوار می
  .های شهری بود اجتماعی در محله -فضاییگزینی  جدایی

های مطالعه حاضر نداشتن اطالعات جامع در مورد  از محدودیت
ثیر شبکه اتشود در مطالعات آینده  پیشنهاد میبود و شهر 
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