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Extended Abstract
Introduction
Urbanization of poverty has occurred in today's world and the poor fate is tied to cities. Urban
poverty is a complex and multifaceted concept. In the sense that it is not limited solely to
economic or income indicators, it also includes social-cultural and physical indicators. The
immigrant poor cannot afford to pay for housing costs in affluent neighborhoods, so they settle
in marginal, worn-out and inefficient textures. As a result, poverty zones have appeared in the
form of marginalization and informal settlements. In Iran, more than 20 million people live in
urban slums, so that 11 million of them have been settled in informal settlements and 9 million
in worn-out textures. Meanwhile, Shahriyar city is known as one of the Tehran province
emigrant centers. Accordingly, present paper purpose is to evaluate poverty various indicators
from the citizen's perspective of Shahriar city. Also, it has been measuring access to services
and amenities among the Shahriyar city neighborhoods by using of the neighbor nearest model.
Methodology
The current research is applied and its method is descriptive-analytical. Statistical society is
consisting of Shahriar city neighborhoods residents (about 248675 people). The statistical
sample is obtained through the Cochran formula, which is equivalent to 322 people. The
statistical sample is distributed and completed by using of the Likert scale between
neighborhoods’ residents. In this study, with a preliminary study of 50 samples from the
questionnaires, the Cronbach's alpha coefficient for the its reliability was 0.73. Thus
questionnaire has a satisfactory reliability. In addition, the neighbor nearest model has been
used in order to evaluate the Shahriyar city neighborhoods, in terms of access to facilities and
services (access to emergency services, recreation and sports centers, administrative centers,
urban facilities and educational centers). To test the hypotheses, regression variance and
Spearman have been used.
Results and discussion
The research findings show that some of physical characteristics have a positive effect on the
semantic level of more than 95%. These indicators are included of housing ownership rate,
population density, person in the room; residential housing without gas, electricity, drinking
water, toilets and bathrooms; the number of households in a residential unit, the number of
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people in a residential unit and the type of building skeleton, the lifespan of the building, the
area of the residential unit. A number of economic and social indicators have gained a positive
impact on the significance level of more than 95%. These indicators are included of aging, the
number of people with disabilities, fertility rates, infant mortality rates, illiteracy rates, higher
education rates. People have stated that in the event of an income increase, 12% consider
education as a priority, %40 has been taken into account their environment physical condition
improvement, about %11 have placed car purchases in the first place, approximately %27
consider switching to other neighborhoods and %11 have considered other criteria for their cost
priorities. The results have confirmed that the accumulation of poverty in worn-out textures and
informal settlements and unbalanced distribution of facilities and services in the city of
Shahriyar. According to the results of the neighbor nearest mean model, Z score for access to
emergency services, office centers, urban facilities and educational centers is equal to -4.76, 6.5, -4.83, and -7.3. Therefore, spatial distribution of these services in the Shahriyar city is
cluster at %95 level. Meanwhile, Z score for recreation and sports centers access is -0.28, so the
spatial distribution of these services in the Shahriyar city level have distributed randomly.
Conclusions
Poverty has been concentrated in the worn-out textures and informal settlements of Shahriar
city. The poor neighborhoods of Shahriar city include of North and South Boradabad,
Mohammadiyeh, Kershad, Farhang, Taleghani, Kohnese, Sink", while its worn-out texture
adapts to the neighborhoods of North and South Boradabad, Kohnz, Kareed and Farhang. The
results of research have confirmed that the urban services clustering and the social and spatial
exclusion emergence. This situation has led to a kind of spatial mismatch in Shahriyar city. In
fact, the social capital of the Shahriyar city impoverished areas has been decayed due to
physical, natural, financial, social, symbolic, human and managerial causes. Accordingly, the
main suggestions of this research are as follow:
 Prioritizing the public transportation expansion, especially in the city marginal sectors;
 Implementing the green belt to control the city disorganized development and use of infill
spaces such as abandoned, worn-out and empty land;
 The development of basic services such as libraries, clinics, green spaces, schools and
cultural facilities in poor areas or slum;
 Residents economic empowerment through local loan and savings fund creation, job skills
training, supporting small and medium-sized manufacturing workshops and exploiting
home-based businesses capacity (especially women);
 Determination of residential unit's documents status and increase the sense of belonging to
the place among the residents
 Creating centers for crisis management, especially against earthquakes and local forces
training.
Keywords: Urban poverty, Socio-Economic Indicators, Service access, Zone Poverty, Shahriar
City.
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چکیده
شهری شدن فقر پدیدهای است که شهرهای معاصر را به سمت نابرابری سوق داده است .در این میان شـاخص-
های اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی بر شکلگیری گسترههای فقر شهری تأثیر میگذارند .بر همین اسـاس هـدف
مقاله حاضر ارزیابی شاخصهای مختلف فقر در میان شهروندان شهر شهریار و تأثیر آن بر دسترسی بـه خـدمات
شهری و قطبش اجتماعی است .پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که دادههای آن با استفاده از پرسـشنامـه و
دادههای ثانویه طرحهای توسعه شهری گردآوری شده است .جامعه آماری شامل ساکنان شهر شهریار است که با
استفاده از فرمول کوکران و روش تصادفی ،تعداد  322نفر میباشد .برای تحلیـل دادههـا از واریـانس رگرسـیون،
آزمون اسپیرمن و شاخص نزدیکترین همسایه استفاده شده است .یافتههای پژوهش نشان مـیدهـد کـه از بـین
شاخصهای کالبدی ،میزان مالکیت مسکن ،تراکم جمعیت ،نفر در اتاق؛ نسبت واحد مسکونی فاقد گاز ،بـرق ،آب
آشامیدنی ،توالت و حمام؛ تعداد خانوار در واحد مسکونی ،تعداد نفر در واحد مسکونی و نوع اسکلت بنـا ،عمـر بنـا،
مساحت واحد مسکونی از ضریب تأثیر مثبتی درسطح معناداری بیش از  %95برخوردار هستند .از میـان شـاخص-
های اقتصادی-اجتماعی نیز میزان درآمد خانوار ،میزان بار تکفل ،نسبت اجاره نشینی ،نرخ بیکاری ،دسترسی بـه
کامپیوتر ،نرخ مالکیت اتومبیل ،بعد خانوار ،میزان سالخوردگی ،تعداد معلوالن ،نـرخ بـاروری ،میـزان مـرگ و میـر
کودکان ،نرخ بی سوادی ،نرخ تحصیالت عالی ضریب تأثیر مثبتی درسطح معنیداری بیش از  %95را نشان مـی-
دهند .نمره  Zحاصل از میانگین نزدیکترین همسایه برای دسترسی به خدمات اضطراری ،مراکز اداری ،تأسیسات
شهری و مراکز آموزشی به ترتیب برابر با  4/83 ،6/5 ،-4/76و  -7/3است .از این رو توزیع توزیـع فضـایی ایـن
خدمات در سطح شهر شهریار خوشهای مـی باشـد .نتـایج بیـانگر تجمـع فقـر در کـانونهـای سـوم (شـهریار) و
چهارم(امیریه یا بردآباد) شهر شهریار است که بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی بخشهای بزرگـی از
این پهنهها را تشکیل داده است.
واژگان کلیدی :فقر ،بافت فرسوده ،سکونتگاه غیررسمی ،ناهمخوانی فضایی ،شهر شهریار.
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مقدمه
باور عمومی بر این است که فقر در جهان درحال توسعه بهسرعت شهری شده است .جـرارد پیـل1روزنامـه نگـار و ناشـر
مشهور ( )1996اظهار داشته است روزگاری فقرای شهری عمدتا در مناطق روستایی زندگی میکنند اما در جهـان مـدرن،
سرنوشت آنها با شهرها گره خورده است ( .)Ravallion et al,2007:2مرکز اسـکان بشـر ( )2003و کیـزی و کیـزی2
( )2007به ترتیب از آن بـه عنـوان شهرنشـینی در چهـره فقـر3و شهرنشـینی تحـت فقـر4تعبیـر کـردهانـد (Awinia-
 .)Mushi,2013:6درك فقر شهری با کمبود منابع مادی آغاز شده و به پدیدهای چندبعدی و پیچیـده گسـترانده شـده
است .به طور عادی فقر به عنوان نبود موارد موردنیاز برای رفاه مادی بخصوص غذا ،سرپناه ،پوشاك ،آب پـاکیزه و سـایر
داراییها تعریف شده است ( .)Joshi,2014:7به سخن بهتر به ناتوانی خانوار در فراهم ساختن معیشت کافی و راهبـری
یک زندگی اجتماعی و اقتصادی شایسته اطالق میشود ( .)Moges,2013:20افزون بر تعاریف مصرفمبنـا و درآمـد-
مبنا ،فقدان زیرساختهای اساسی از قبیل جادهها ،حملونقل ،امکانات و تسهیالت بهداشتی ،زیرساختهـای آب ،بـرق و
گــاز و همینطــور فقــدان صــدا ،قــدرت و اســتقالل بــه عنــوان عوامــل تاثیرگــذار بــر رفــاه افــراد مطــرح شــدهانــد
( .)Tolossa,2010:3از طرف دیگر ،شهرنشینی روزافزون باع شهری شدن فقر شده است .چنان چه به طور متوسـ
خ فقر شهری %30 ،باالتر از خ فقر روستایی است .سهم فقرایی که با درآمد روزانه یک دالر در مناطق شهری زندگی
می کنند ،در فاصله سال های  1993-2000از  %19به  %25رسیده است؛ در حالی که سهم جمعیـت شـهری بـه عنـوان
یک کل از  %38به  %42رسیده است .ب نا بر برآورد های موجود از یک میلیارد نفر افراد فقیر بیش از  750میلیون نفرشـان
در مناطق شهری سکونت دارند که از داشتن سرپناه مناسب و دریافت خدمات پایه محروم هسـتند ،حـدود  %37جمعیـت
شهری کشورهای در حال توسعه در بخش غیررسمی شاغل و یک چهارم خانوادهها در فقر به سـر مـیبرنـد (مهـدنژاد و
پرهیز .)1396،در چنین شرایطی ،شهرها در کشورهای درحال توسعه به مکان تمرکز فقر تبدیل شـده و بـه مـرور بخـش
زیادی از آنها به حاشیۀ کالنشهرها رانده میشوند (عباسی لیوسی و همکـاران .)90:1397،در نتیجـه ،در ایجـاد مسـکن،
اشتغال ،آموزش و بهداشت ،وضعیت ناگواری را بر شهر اصلی تحمیل میکنند (ملـک افضـلی و همکـاران .)85:1397،در
ایران نیز بر اساس آمارهای وزارت راه و شهرسازی بیش از  20میلیون نفر در سکونتگاه های فقیرنشـین شـهری زنـدگی
می کنند که  11میلیون نفر از آنها در سکونتگاههای غیررسمی و  9میلیون نفر در بافتهای فرسـوده اسـکان گزیـدهانـد.
بیشترین مناطق فقیرنشین شهری در استان تهران وجود دارد که به صورت یک هالل  Uشکل پیرامون کالنشهر تهران
از کرج تا ورامین استمرار یافته استت .افـزون بـر ایـن ،تمرکـز بـیش از  %20جمعیـت کشـور در  %1وسـعت جغرافیـایی
کشور(استان تهران) موجب شکل گیری مناطق حاشیه نشین فراوانی شده است .در ایـن میـان شـهر شـهریار بـه خـاطر
نزدیکی به کالنشهرهای تهران و کرج به یکی از نقاط اسکان فقرا تبدیل شده است (مهـدنژاد و پرهیـز .)1396،جمعیـت
شهر شهریار طی دهه  45-55نزدیک به دو برابر و طی سه دهه بعد هر کدام بیش از دو برابر شده است .به ایـن ترتیـب
جمعیت این شهر طی چهل سال بیش از  26برابر شده است که گویای افزایش جمعیت شهر با متوس نرخ رشـد سـاالنه
بیش از  %8/5میباشد .از آنجایی که فقرا توان پرداخت هزینههای مسکن در محلههای برخوردار شهر شـهریار را ندارنـد.
بنابراین به سمت اسکان در مناطق حاشیهای و بافتهای فرسوده و ناکارآمد این شهر میروند .در نتیجه پهنههای فقر در
قالب حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی در شهر شهریار رخساره نموده است .استفاده از تحلیلهای مکانی و تعیـین پهنـه-
های فقر با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی روش مناسبی برای شناخت و ساماندهی آنها به شـمار مـیرود .در ایـن
رابطه پژوهشهای زیادی صورت گرفته است .گوستافسون و سای )2020(5به رشد فقر نسـبی درآمـدی طـی سـالهـای
 2013-1988پرداخته است .رشد درآمد در بخشهای میانی توزیع درآمد نسبت به بخشهای پایینتر ،سریعتر بود .خطر
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فقر نسبی در شهرهای چین در هر دو سال مورد مطالعه با نبود کار در بین اعضـای بزرگسـال خـانواده ،تحصـیالت کـم
سرپرست خانوار ،زندگی در یک شهر کم درآمد ،تعداد فرزندان و پیر شدن و دریافت نکردن رابطـۀ مثبتـی داشـته اسـت.
نتایج پژوهش زو و همکاران )2019(1در خصوص ارزیابی سیاستهای فقر در چین ،نشاندهندة آن اسـت کـه بـا توسـعه
سریع اقتصادی ،جمعیت فقیر روستایی چین از  250میلیون در سال  1978به  70/17میلیون در سال  2014کاهش یافتـه
است .با وجود این ،توانمندسازی افراد فقیر برای به اشتراك گذاشتن دستاوردهای رشد اقتصادی شتابان ،کلید حل مسـئلۀ
فقر است و با سیاستهای اقتصادی مبتنی بر اقتصاد آزاد نمیتوان این  70میلیون را از فقر نجات داد .نتایج پژوهش ماهر
حسن و مهابیر ) 2018(2در خصوص محله های فقیرنشین بیانگر آن است که از لحاظ توزیع جغرافیایی ،بیشـترین محلـه
های فقیرنشین شهری جهان در آفریقای زیرصحرا ( )% 55/2وجود دارد و پس از آن آسیای جنـوبی ( )% 30/6و آسـیای
شرقی و اقیانوس آرام( )% 25/8قرار دارد .در سطح کشور ،تمام یازده کشور برتر با بیشترین جمعیت فقیرنشین شـهری در
آفریقا واقع شدهاند و سودان جنوبی ( ،)% 95/6جمهوری آفریقای مرکزی ( )% 93/3و سودان ( )% 91/6بیشترین جمعیت
را دارند .نتایج پژوهش ماکلینگ و دبورما )2018(3در خصوص شرای محلههای فقیرنشـین شـهری و کیفیـت زنـدگی در
هند نشانگر آن است که فقر و محلههای فقیرنشین دو روی یک سکه هستند و شـدت مشـکل محلـههـای فقیرنشـین،
بازتاب سطح توسعه ایستا و نابرابری گسترده در درآمد و ثروت شهروندان است .اقتصاد هند در چند سال گذشته بـه طـور
متوس  % 8رشد کرده است ،اما هنوز یک چهارم از جمعیت  1/1میلیاردی آن با کمتر از یک دالر در روز زنـدگی مـی-
کنند .نتایج پورترکارونی و شارع پور ( )1399در خصوص فراتحلیل فقر شـهری در ایـران ،بیـانگر آن اسـت کـه از منظـر
روششناسی ،بیشتر از دریچه آمار و اعداد ،نقشه و جدول بررسی شده و چندان جـایی بـرای صـداها ،روایتهـا ،تجـارب
زیسته و بازنمایی فرایند فقر توس فقرای شهری وجود ندارد .همچنین تحقیقات کمتری در استانهای با نرخ فقر شهری
باالی صورت گرفته و کمبود تحقیقات فقرپژوهی در میان کودکان ،زنان ،معلولین و گروههای قومی کامال مشهود اسـت.
نتایج پژوهش اصغرپور و همکاران ( )1397در خصوص تحلیل فضایی فقر شهری در جهت رسیدن به عدالت اجتماعی در
محله دزاشیب تهران بیانگر آن است که تمرکز فقر در بخش های مرکزی و شرقی محله بیشتر بوده و عدم یکنواختی در
توزیع خدمات عمومی شهری را در این بخش محله نمایش می دهد .بنابراین یافته های این پژوهش ،بر شناخت نـواحی
فقیر محله و اهمیت ترسیم نقشه های فقر و از طرف دیگر چگونگی دسترسی به خدمات شهری در سـطح محلـه تأکیـد
دارد .نتایج پژوهش علوی و همکاران ( )1397در خصوص فقر شهری بابـل نشان داده اسـت که منطقه  5در خوشه  5به
عنوان مرفه ترین منطقه و مناطق  12، 1و  10در خوشه  1فقیرترین مناطق می باشند .نتایج پژوهش موحـد و همکـاران
( )1396بیانگر آن است که از  6001بلوك کالنشهر تهران 2312 ،بلوك خیلی فقیـر 2049 ،بلـوك فقیـر 1068 ،بلـوك
دارای شرای متوس  458 ،بلوك مرفه و تنها  114بلوك در سطح خیلی مرفه قرار داشتهاند .نتایج پـژوهش زبردسـت و
رمضانی ( )1395نشانگر وجود رابطه نسبی معناداری بین فقر شهری و دسترسی به خدمات شهری در شهر قزوین اسـت،
به طوری که شاخص فقر شهری با دو عامل خدمات پایه مسکن وخدمات سطح برزن همبستگی داشته و رابطه معناداری
دارند .بر اساس نتایج پژوهش روستایی و همکاران ( )1395توزیع فضایی ـ مکانی فقر در سطح شهر میاندوآب حاکی از
آن است که از مجموع  1660بلوك 429 ،بلوك خیلی فقیر ( 26درصد) 397 ،بلوك فقیر (24درصد) 364 ،بلـوك متوسـ
( 22درصد) 248 ،بلوك مرفه ( 15درصد) و  224بلوك نیز در سطح خیلی مرفه ( 13درصد) قـرار دارنـد .نتـایج پـژوهش
جواهری و همکاران ( )1393نشانگر اختالف فضایی فقر در محدوده شهر کامیاران اسـت .نتـایج ایـن تحقیقـات بوضـوح
نشانمی دهد که فقر یک پدیده چندبعدی و شامل مولفههای کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی است .همینطور فقرشهری بـا
نحوه دسترسی به خدمات و امکانات شهری و قطبش اجتماعی رابطه دارد و شهرها را به سمت دوقطبی شدن پیش می-
برد .بر همین مبنا مهمترین فرضیههای پژوهش حاضر عبارتاند از:
1. Zou
2. Maher Hassan & Mahabir
3. Mawkhlieng & Debbarma
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 پهنههای مکانی فقر شهری بر کانونهای سوم (شهریار) و چهارم (بردآباد شمالی و جنوبی) شـهر شـهریار منطبـق
است.
 دسترسی خوشهای ساکنان به خدمات و امکانات ،شهر شهریار را به سمت دو قطبی شدن حرکت داده است.
مبانی نظری
نظریههای مختلفی از جمله اقتصاد سیاسی ،محرومیت واقعی ،قطبش اجتماعی و طرد اجتماعی-مکانی در ارتباط بـا فقـر
شهری مطرح شده است .اهداف نظریه اقتصـاد سیاسـی شـناخت مـداخالت توسـعه جهـت درك فراینـدهای سیاسـی و
اقتصادی غالب در جامعه بخصوص انگیزهها ،رواب  ،توزیع و اختالف قدرت بین گروهها و افراد مختلف است که همه آنها
تا حد زیادی بر نتایج توسعه تاثیر می گذارنـد ( .)Mcloughlin,2014:2; Carter,2015:1بـه طـور سـاده ،اقتصـاد
سیاسی به تعامالت بین سیاست ،اقتصاد ،قانون و جامعهشناسی اطالق میشود .گرچه برای اولـین بـار اصـطالح اقتصـاد
سیاسی در سده هجدهم جهت توصیف سازماندهی تولید در دولت-ملتهای سیستم سرمایهداری جدید مورد استفاده قرار
گرفت؛ با وجود این از میانههای سده نوزدهم مفهومسازی و کاربرد آن به یک بح میانرشتهای تبدیل گردید .چنانچـه
بر علوم سیاسی ،اقتصاد و قانون متمرکز شد و همینطور چگونه محی سیاسی و نهادهای سیاسـی بـر رفتـار اقتصـادی و
اجتماعی تاثیر میگذارند .نمایندگان اصلی رویکرد اقتصاد سیاسی در سدههای هجـدهم و نـوزدهم ،آدام اسـمیت ،دیویـد
ریچارد و کارل مارکس1بودند .با وجودیکه رویکرد اقتصاد سیاسی در فرآیندهای بنیـادی تولیـد ،توزیـع و اولیـت شـرای
مادی بخصوص عوامل اقتصادی در تبیین زندگی اجتماعی ریشه دارد و از روششناسی مارکس در تبیین پدیده و مفهـوم
فقر استفاده می کند اما منشأ این رویکرد به اقتصاد سیاسی کالسیک ،از جمله پژوهش مارکس با تاکید بر ماهیت سرمایه-
داری و کاربرد آن در حاشیه بـر مـیگـردد ( .)Ejumudo & Ejuvwekpokpo,2013:68-69مـارکس نشـان داده
چگونه سیستم سرمایهداری« ،ارتش ذخیره بیکاران» را به عنوان یک راهبرد آگاهانه جهت پایین نگه داشـتن دسـتمزدها
ایجاد کرده است .پس از وی ،دورکهیم2نشان داد که حتی شخصیترین اقدامات(خودکشی) از سیستمهای اجتماعی تـاثیر
میپذیرد ( .)Bradshaw,2006:10از دیدگاه این نظریه ،سیستم اقتصادی به نحوی ساختارمند شده که افراد فقیر را به
ورطه سقوط میکشاند بدون اینکه به شایستگیهایی آنها توجـه کنـد ،چراکـه دسـتمزدهای حـداقلی امکـان اسـتقالل و
خودکفایی را به خانوارهـا نمـیدهـد ( .)Jencks,1996:72ویلیـام جولیـوس ویلسـون3در کتـاب «محرومیـت واقعـی»4
( )1987تز تاثیرگذاری در خصوص فقر شهری جدید ارایه داده است .مشخصه بارز این فقر شهری جدید تمرکز جغرافیایی
در محله های خاص دارای میزان باالی بیکاری و وابستگی رفاهی؛ نسبت باالی زنـان سرپرسـت خـانوار ،کودکـان بـی-
سرپرست و ازدواج نوجوانان؛ سطح باالیی از نابسامانی اجتماعی ،خشونت و جـرم مـیباشـد .تـز ویلسـون مبنـایی بـرای
دیدگاههای جدید فقر شهری تشکیل داده است .یکی از مهمترین علل فقر شهری جدید ،بازسـاخت اقتصـادی و حرکـت
اقتصاد به سمت تسل خدمات محوری است .این امر به از بین رفتن میزان چشمگیری از شغلهای پایدار بـرای کـارگران
کممهارت منجر شده است .در مقابل ،بازار کار شهری تا حد زیادی بـه دو دسـته مشـتمل بـر کارهـای بـا دسـتمزدباال
(فناوریمحور) و بخشهای خدماتی با دستمزد پایین (خردهفروشی) تقسیم شده است .این «نـاهمخوانی مهـارتهـا» بـا
خروج کسبوکارها به سمت مناطق حاشیهای مصادف شده است چرا که زمینهای بزرگتر و ارزانتر بهوفور یافت مـی-
شود .این امر به ناهمخوانی فضایی5منجر شده است ( .)Joseph et al,2007:374تز ناهمخوانی فضـایی ،نخسـتین بـار
توس کاین 6مطرح شده است .وی اظهار داشته است که سکونت در مناطق محروم ،دورافتاده و ارتباط ضعیف بـا مراکـز
اصلی رشد اشتغال موجب ایجاد موانع جغرافیایی قوی برای یافتن و حفظ کارهای با دستمزد مناسب مـیگـردد ( Smith
1. Adam Smith, David Richard and Karl Marx
2. Durkheim
3. William Julius Wilson
4. The Truly Disadvantaged
5. Spatial poverty trap or spatial mismatch
6. Kain
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 .)& Zenou,2003:2در اواخر دهه  ،1990اهداف سیاستگذاری از مبارزه با فقر به سمت طرد اجتماعی تغییـر جهـت
داده است .معنای هر دو اصطالح مناقشهانگیز است که به تفاوتهای بین سنت علمی آنگلوساکسـون و فرانسـه بـر مـی
گردد ( .)Gough,1997:82; Room,1997:256-257; Saraceno,2001:6مکتب فرانسه بر اساس نظریههـای
دورکهیم( )1897در خصوص همبستگی و انسـجام اجتمـاعی ،اهمیـت ارزشهـا و هنجارهـای جمعـی و خطـر بیگـانگی
اجتماعی بنا شده است .این دیدگاه بیشتر به سمت مفهوم طرد اجتماعی بـه جـای فقـر گـرایش دارد ،در حـالی کـه فقـر
موضوع کانونی مکتب آنگلوساکسون است .در این مکتب پژوهشهای علمی از نظریههای نابرابری اجتماعی و محرومیت
نسبی پیروی می کنند که به دسترسی ناهمسان به درآمد ،کاالهای اساسی ،خدمات عمومی و حقوق شهروندی به عنـوان
نقطه شروع تحقیق در زمینه فقر و طرد اجتماعی مـیپـردازد .پـژوهش رانسـیمن )1966(1و تاوسـند )1979(2بـه عنـوان
برجستهترین نمایندگان این سنت دیده میشوند .بعد اجتماعی گسـترده توجـه کمتـری در پـژوهشهـای آنگلوساکسـون
دریافت کرده اسـت ( .)Jehoel-Gijsbers & Vrooman,2007:13طـرد اجتمـاعی بـه نـابرابریهـای اجتمـاعی-
اقتصادی بین مناطق ،شهرها ،محلههای شهری و مناطق روستایی میپردازد .بر این اساس ،بیشتر فعالیتهـای سیاسـی،
راهبردی و برنامه ریزی برای مبارزه با فقر و طرد اجتماعی با تمرکز ویژه بر افزایش سطح استانداردهای زندگی در پهنـه-
های فقیر تالش میکنند ( .)Krzysztofik et al,2017:46طرد اجتماعی فرآیندی است که بوسیله آن افـراد خـاص
به حاشیه و لبه سیستم رانده میشوند و بواسطه فقر یا نبود صالحیتهای پایهای و فرصتهـای یـادگیری مـادامالعمـر و
همینطور تبعیض از مشارکت آنها جلوگیری به عمل میآید .این امر آنها را از فرصـتهـای شـغلی ،درآمـد ،تحصـیالت و
شبکهها و فعالیتهای اجتماعی جدا میسازد .آنها دسترسی اندکی به قدرت و فرآیندهای تصـمیمگیـری دارنـد ،بنـابراین
احساس بیقدرتی میکنند و قادر به کنترل تصمیماتی نیستند که زندگی آنها را تحت تاثیر قرار میدهد .از ایـن رو ،طـرد
اجتماعی مفهومی چندبعدی است که فقر درآمـدی ،بیکـاری ،دسترسـی بـه آمـوزش ،تسـهیالت بهداشـتی و مراقبـت از
کودکان ،شرای زندگی و مشارکت اجتماعی را در برمیگیرد ( .)European Commission,2010:7نظریـه قطـبش
اجتماعی معتقد است که نابرابری بین طبقات اجتماعی در نتیجه گذار ساختار اقتصادی به نقطهای بحرانـی مـی رسـد .از
قطبش اجتماعی برای بیان تغییرات اجتماعی استفاده میشود که در ساختار اقتصادی و اجتماعی و گسـترش نـابرابری در
توزیع درآمد نمایان شده است .در این زمینه موارد اجتماعی-اقتصادی زیـادی از جملـه توزیـع درآمـد ،سـاختار اقتصـادی
دوگانه ،توزیع ثروت و طبقهبندی بازار کار وجود دارد که سطح قطبش را تبیین مـیکننـد ( .)Koc et al,2013:206از
دیدگاه فرضیه قطبش اجتماعی ساسن ،در همان حال که ساختار خاص اقتصادی در شهرهای جهـانی ،طیـف وسـیعی از
شغلهای کممزد را به وجود میآورد ،بسیاری از گروههای مهاجر و کمدرآمد را نیز جذب میکند .قطبش اجتمـاعی دارای
پیامد فضایی خاصی است .چنان چه فاصلۀ اجتماعی بین فقیر و غنی به نوعی جداییگزینی فضایی تبدیل شده است کـه
گروههای کمدرآمد در بخشهای خاصی از شهرها بخصوص پهنههای نابسامان و ناکارآمد متمرکز گردیدهاند ( Zwiers
.)et al,2015:3
روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ روش ،توصیفی-تحلیلی است .جامعـه آمـاری پـژوهش حاضـر شـامل
محدودة قانونی شهر شهریار در سال  1398است .نمونه آماری جامعه مورد مطالعه از طریق فرمول کوکران به دست آمده
است که تعداد  322نفر میباشد و به صورت تصادفی بین ساکنان محله های این شهر توزیـع شـده اسـت .بـرای تعیـین
پایایی از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده و ضریب آلفای کرونباخ  0/73 ،است که نشـاندهنـدة پایـایی بـاالی
سنجهها میباشد .افزون بر این ،به منظور ارزیابی محلههای شهر شهریار از لحاظ دسترسی به امکانات و خدمات از مـدل
میانگین نزدیکترین همسایه استفاده شده است .شاخص میانگین نزدیکترین همسایه مبتنی بر اندازهگیـری فاصـله تـک
1. Runciman
2. Townsend
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تک کاربریها تا نزدیکترین همسایهشان بوده و در تعیین همگرایی و واگرایی انواع کـاربریهـای مختلـف کـاربرد دارد.
شاخص نزدیکترین همسایه براساس میانگین فاصله از هر کاربری تا نزدیکترین همسایه محاسبه میشود .شاخص نزدیک-
ترین همسایه به صورت نسبت میانگین فاصله مشاهده شده به فاصله موردانتظار بیان میشود .فاصله مورد انتظـار در ایـن
روش در نتیجه تجزیه و تحلیل کمیت  Zبدست می آید .که اگر این مقدار بین  1/96تا  -1/96باشد اختالف معناداری بین
توزیع مشاهده شده و توزیع تصادفی وجود ندارد در غیر این صورت توزیع تجمعـی یـا یکنواخـت خواهـد بـود (محمـدی
حمیدی .)129:1395،از ابزارهای نرم افزار سیسـتم اطالعـات جغرافیـایی و  SPSSبـرای تجزیـه و تحلیـل داده هـای
پژوهش استفاده شده است .از روش های ضریب همبستگی و ضریب تعیین رگرسیون ،واریانس رگرسیون (،)ANOVA
آماره  Tو شاخص میانگین نزدیکترین همسایه برای آزمون فرضیههای پژوهش استفاده شده است.
محدوده موردمطالعه
شهریار مرکز شهرستان شهریار در استان تهران است که در فاصله حدود  16کیلومتری غرب شهر تهران و  18کیلومتری
از جنوب شهر کرج واقع شده است .از نظر موقعیت در غرب استان تهران و در قسمت شمال غربی با شـهرهای مـالرد و
اندیشه ،در غرب و شمال شرقی با شهرهای باغستان و شهرستان قدس ،در جنوب و جنوب شرقی با شهرهای فردوسیه و
صباشهر و در جنوب غربی با شهر وحیدیه همسایگی دارد .شـهریار دارای باغـات میـوه متنـوع و فـراوان و آب و هـوای
فرحبخش و مطبوعی است .این شهر به دلیل وجود درختان و فضای سبز بسیار به عنوان نگین سبز و ریه اسـتان تهـران
نامیده میشود .بر اساس سرشماری سال  ،1395جمعیت شهر شهریار 249473 ،نفر میباشـد .شـهر شـهریار از  4کـانون
شهری مختلف شامل شهریار ،وائین ،اندیشه و امیریه (بردآبـاد) تشـکیل شـده اسـت .ایـن چهار کانون شهری به لحـاظ
ویژگیهای شهری دارای تفاوتهای قابلمالحظهای هستند ،به گونهای کـه مـیتـوان وائین و اندیشه را توسعه شـهری
جدید و شهریار را هسته سکونتی با قـدمت تـاریخی و امیریـه (بردآباد) سـکونتگاهی خـودرو در محـدوده شـهر شـهریار
نامید .محدوده شهر  3181هکتار است .تراکم ناخالص جمعیتی در این شهر برابر  79نفر در هکتار است .شهر شهریار بـه
رغم دارا بودن ظرفیتهای توسعه درونی و وجود سطوح بایر گسترده ( 863هکتار) با کمبود خدمات شهری روبرو اسـت و
رشد باالی جمعیت در فاصله سال  1385و ( 1390به میزان  ،)%5/6نیاز به تأمین خدمات متناسب با جمعیت بیشتر مـی-
کند .نحوه استفاده از زمین در شهر شهریار چنین است )1 :کاربریهای مسکونی؛ بیشترین تعداد پالكها و  %17از سطح
کاربریهای کل شهر را دربرگرفته است (با سرانه  21/2مترمربع) )2 .باغات و کشاورزی در شهر شهریار حدود  %19/3از
سطح شهر را شامل میشود و حدود  %5شهر به باغ مسکونی اختصاص دارد )3 .بیشـترین سـطح اراضـی در کـل شـهر
مربوط به زمینهای بایر است که  %27از سطح کل را به خود اختصاص داده است و فرصـت مناسـبی بـرای بـه سـامان
درآوردن توسعه شهر و تأمین خدمات موردنیاز ساکنان جمع و پخشکننده و دسترسی ،به ویژه در اراضی الحاق شـده بـه
شهر ،طراحی مناسب صورت گیرد )4 .شبکه معابر  %19از سطح کل شهر را دربرگرفته است )5 .حدود  %10از کـاربری-
های شهر مربوط به خدماتی است که باید متناسب با جمعیت آتی شهر و جهت پاسخگویی به نیازهای سـاکنان افـزایش
قابل توجهی پیدا کند (وزارت راه و شهرسازی .)1397،نتایج تحلیل چند بعدی فقر بر اساس شاخص های مختلف در شهر
شهریار به پژوهش داده است که فقر در کانون های سوم و چهارم ایـن شـهر متمرکـز شـده کـه بافـتهـای فرسـوده و
سکونتگاههای غیررسمی به طور وسیعی در این کانون ها وجود دارد .در واقع ،محلههای بردآباد شمالی و بردآبـاد جنـوبی،
محمدیه ،کرشته ،فرهنگ ،طالقانی ،کهنز ،سینک در محرومیت بسیار زیاد به سر میبرند .همینطور محلههـای فرزانگـان،
مریم شمالی ،شهرك اداری ،باغستان شرقی ،باغستان غربی ،معین الملک ،بهار ،علیشاعوض ،شاهچای جنوبی ،دینارآباد و
آستانه جنوبی در طبقه محرومیت زیاد قرار میگیرند (شکل شماره  .)1افزون بر ایـن ،نتـایج طـرح بافـت فرسـوده شـهر
شهریار بیانگر آن است که محلههای کهنز ،فرهنگ ،بردآباد شمالی و بردآباد جنوبی از تمام شاخصهـای بافـت فرسـوده
(ریزدانگی ،ناپایداری و نفوذناپذیری) برخوردار هستند .همینطور مهاجرپذیر بودن شهر شهریار زمینه را برای گسترش فقـر
در این شهر فراهم نموده است .چنان چه محلههای امیریه (بردآباد شمالی و بردآباد جنوبی) در نتیجه هجـوم مهـاجران و
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گسترش شتابان شهر در قالب حاشیهنشینی رخساره نموده است .به طوریکه این محلهها آیینه تمام نمای زاغهنشـینی در
شهر شهریار به شمار می آیند ،امنیت حق تصرف در آنها وجود ندارد ،استحکام سـازه و بنـا در آنهـا رعایـت نشـده اسـت.
امکانات و خدمات رفاهی گوناگون نظیر فضای سبز ،تفریحی ،آموزشی ،درمانی و خدماتی برای آنها تامین نشده است .تـا
حد زیادی کانون آسیبهای اجتماعی بر این بافتها منطبق شده است (مهدنژاد و همکاران.)1399،

شکل شماره  .1پهنه بندی فضایی فقر شهری در شهر شهریار ،منبع( :مهدنژاد و همکاران)1399 ،

بحث و یافتهها
بیشتر پاسخگویان یعنی حدود  ،%66در گروه سنی  21-40سال قرار دارند %24 .در گروه سنی  60-41سال %7 ،در گروه
زیر  20سال و  %2در گروه سنی باالی  60سال قرار دارند %70 .پاسخگویان مرد و  %30نیز زنان تشکیل دادهاند .بیشـتر
پاسخگویان به پرسشنامه ،از جنس مرد هستند %32 .از پاسخگویان مجرد و  %68از پاسخگویان را افراد متاهـل تشـکیل
میدهند .سطح تحصیالت  %49از پاسخگویان دیپلم %30 ،لیسانس %11 ،پاسخگویان نیز دارای مدرك فوقدیپلم بوده-
اند %10 ،پاسخگویان فوقلیسانس و دکتری و در نهایت  % 7دارای تحصیالت ابتدایی ،راهنمایی و متوسـطه هسـتند .بـا
توجه به این ارقام ،حدود  % 51پاسخگویان دارای تحصیالت دانشگاهی هستند %47 .پاسخگویان دارای شغل آزاد%22 ،
پاسخگویان در مراکز خصوصی اشتغال دارند %19 ،افراد نیز در بخش دولتی اشتغال دارند و در نهایت  %11پاسخگویـان
افراد بیکار و اظهار نکرده را تشکیل میدهند % 19 .کمتر از  500هزار تومان %38 ،بین 5 00هـزار تومـان تـا  1میلیـون
تومان %23 ،بین  1تا  2میلیون تومان %13 ،بیشتر از  2تا  3میلیون تومان و در نهایت  %7بیش از  3میلیون در ماه درآمد
دارند %19 .کمتر از یک سال %68 ،بین  1تا  5سال %13 ،بین  5تا  15سال %1 ،بیشتر از 15سال در ایـن شـهر زنـدگی
کردهاند .در پژوهش حاضر از پاسخ دهندگان این سؤال پرسیده شد که در صورت افزایش درآمـد ،کـدام گزینـه را بـرای
هزینه در اولویت انتخاب میکنید؟ در این میان  %12تحصیل فرزندان را در اولویـت قـرار دادهانـد %40 ،بهبـود وضـعیت
کالبدی محی زندگی خود را مدنظر قرار دادهاند %11 ،خرید خودرو را در اولویت قرار دادهاند %27 ،نقلمکان به محلـهای
دیگر را در نظر دارند و  %11معیارهای دیگری را در جهت اولویتهای هزینهای خود مد نظر قرار دادهاند.
بر اساس جدول شماره  1از بین شاخصهای کالبدی ،میزان مالکیت مسکن ،تراکم جمعیـت ،نفـر در اتـاق؛ سـبت واحـد
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مسکونی فاقد گاز ،برق ،آب آشامیدنی ،توالت و حمام؛ تعداد خانوار در واحد مسکونی ،تعداد نفر در واحـد مسـکونی و نـوع
اسکلت بنا ،عمر بنا ،مساحت واحد مسکونی از ضریب تأثیر مثبت و مناسبی درسطح معنیداری بیش از  %95برخوردارند و
از میان شاخص های اقتصادی و اجتماعی نیز میزان درآمد خانوار ،میزان بار تکفل ،نسبت اجـاره نشـینی ،نـرخ بیکـاری،
دسترسی به کامپیوتر ،نرخ مالکیت اتومبیل ،بعد خانوار ،میزان سالخوردگی ،تعداد معلوالن ،نرخ باروری ،میزان مرگ و میر
کودکان ،نرخ بی سوادی ،نرخ تحصیالت عالی ضریب تأثیر مثبتی درسطح معنیداری بیش از  %95را نشان میدهنـد .در
ادامه جدول شماره  1سطح معنیداری ،خطای استاندارد و نسبت بحرانی شاخص های کالبدی و اجتمـاعی و اقتصـادی را
نشان میدهد که بیانگر این است شاخصهای اقتصادی و اجتماعی که دارای ضریب تأثیرات مثبتی بودنـد دارای نسـبت
بحرانی( )CRمناسب (بیشتر از  )1/96و خطای استاندارد ( )SEپـایین و در نهایـت سـطح معنـیداری( )Pکمتـر از /05
میباشند.
جدول شماره  .1ارزیابی شاخص های اجتماعی اقتصادی و کالبدی فقر شهری از نظر شهروندان
تخمـــــــین خطای نســــبت ســــطح
متغیرها
شاخص
معناداری
بحرانی
معیار
غیراستاندارد
1/000
نسبت واحد مسکونی غیرمتصل به شبکۀ عمومی فاضالب
0/005
6/138
/212
1/299
میزان مالکیت مسکن ،تراکم جمعیت ،نفر در اتاق
0/000
3/418
0/159
0/545
نسبت واحد مسکونی فاقد گاز
0/000
4/996
0/202
1/008
نسبت واحد مسکونی فاقد برق
0/000
5/477
0/210
1/150
ارزیابی شاخص -نسبت واحد مسکونی فاقد آب آشامیدنی سالم
های کالبدی
0/000
6/158
0/284
1/749
نسبت واحد مسکونی فاقد توالت مناسب
0/035
2/029
0/182
0/370
نسبت واحد مسکونی فاقد حمام مناسب
0/198
1/152
0/172
0/198
نسبت واحد مسکونی فاقد سیستم حرارتی و برودت مرکزی
0/015
856/3
160
0/616
تعداد خانوار در واحد مسکونی ،تعداد نفر در واحد مسکونی
0/042
5/336
0/195
1/039
نوع اسکلت بنا ،عمر بنا ،مساحت واحد مسکونی
1/000
نرخ بیکاری زنان
0/094
1/262
0/031
0/039
نرخ وابستگی
0/187
1/105
0/008
0/009
ارزیابی شاخص -نرخ سرباری
0/000
-4/361 0/024
-0/104
میزان درآمد خانوار ،میزان بار تکفل
های کالبدی
اقتصادی
0/000
2/924
0/286
0/838
نسبت اجاره نشینی
0/036
6/906
0/158
1/088
نرخ بیکاری
0/286
1/567
/569
0/031
نرخ فعالیت
0/000 -0/0396 /516
-0/01724
دسترسی به کامپیوتر ،نرخ مالکیت اتومبیل
0/000
2/421
/247
0/269
بعد خانوار
0/000
1/954
/227
0/410
ارزیابی شاخص -میزان سالخوردگی ،تعداد معلوالن
های اجتماعی
0/000
-2/075 .0495
-0/07692
نرخ باروری
0/000
-1/985 /0512 -0/07692
میزان مرگ و میر کودکان
0/000 -0/0179 0/542 -0/00746
نرخ بی سوادی ،نرخ تحصیالت عالی

دسترسی به خدمات شهری در شهر شهریار

افزون بر این ،به منظور ارزیابی محله های شـهر شـهریار از لحـاظ دسترسـی بـه امکانـات و خـدمات از مـدل میـانگین
نزدیکترین همسایه استفاده شده است .بنابراین ضرورت توجه به عوامل تأثیرگذار بر فرآیند فقر شهری در جهـت کـاهش
فقر و تحقق عدالت اجتماعی از طریق رعایت عدالت فضایی توزیع کاربری های شهری و دسترسی عادالنه شهروندان به
این خدمات امری مهم تلقی میشود.
دسترسی به خدمات اضطراری :در این بخش از پژوهش به منظور بررسـی نحـوه دسترسـی شـهروندان بـه خـدمات
اضطراری از شاخص میانگین نزدیکترین همسایه استفاده شده است که خدمات اضطراری شامل مراکز اسکان اضـطراری
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و امداد نجات ،مراکز انتظامی ،آتش نشانی و بیمارستان میشود .با توجه به نتـایج حاصـل از مـدل میـانگین نزدیکتـرین
همسایه مشخص گردید که با توجه به نمره  Zکه برابر  -4/76می باشد ،توزیـع فضـایی ایـن خـدمات در سـطح شـهر
شهریار در سطح  %95خوشهای میباشد (جدول شماره  2و شکل شماره .)2
جدول شماره .2نحوه توزیع خدمات اضطراری در سطح شهر شهریار
P-value
Z-score
Nearest Neighbor Ratio
0/000002
-4/762
0/53
وزن محاسبه شده

شکل شماره  .2الگوی توزیع خدمات اضطراری در سطح شهر شهریار

دسترسی به مراکز تفریحی و ورزشی :مراکز تفریحی ورزشی شـامل مجموعـههـای ورزشـی روبـاز ،مجموعـههـای
ورزشی سرپوشیده ،پاركها و فضای سبز شهری میشود .نتایج حاصل از مدل میانگین نزدیکترین همسایه نشان داد کـه
نمره  Zبرابر  -0/28می باشد .بنابراین توزیع فضایی این خدمات در سطح شهر شهریار به صورت توزیع تصادفی میباشد
(جدول شماره  3و شکل شماره .)3
جدول شماره .3نحوه توزیع خدمات تفریحی و ورزشی در سطح شهر شهریار
P-value
Z-score
Nearest Neighbor Ratio
0/78
-0/28
0/97
وزن محاسبه شده

شکل شماره  .3الگوی توزیع خدمات تفریحی و ورزشی در سطح شهر شهریار

دسترسی به مراکز اداری :مراکز اداری شامل ادارات خصوصی ،ادارات و مؤسسات مـالی ،شـهرداریها ،ادارات دولتـی
میشود .بر اساس نتایج حاصل از مدل میانگین نزدیکترین همسایه مشخص گردید که نمره  Zبرابر  -6/5میباشـد ،از
این رو توزیع فضایی این خدمات در سطح شهر شهریار در سطح  %95خوشهای می باشد (جدول شـماره و شـکل شـماره
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جدول شماره  .4نحوه توزیع مراکز اداری در سطح شهر شهریار
P-value
Z-score
Nearest Neighbor Ratio
0/000
-6/499
0/61
وزن محاسبه شده

شکل شماره  .4الگوی توزیع مراکز اداری در سطح شهر شهریار

دسترسی به تأسیسات شهری :تأسیسات شهری شامل تأسیسات آب ،برق ،گاز ،مخابرات و مراکـز سـوخت مـیشـود.
نتایج حاصل از مدل میانگین نزدیکترین همسایه بیانگر آن است که نمره  Zبرابر  -4/83مـی باشـد .در نتیجـه توزیـع
فضایی این خدمات در شهر شهریار در سطح  % 95به صورت خوشهای میباشد(جدول شماره  5و شکل شماره .)5
جدول شماره  .5نحوه توزیع تأسیسات شهری در سطح شهر شهریار
P-value
Z-score Nearest Neighbor Ratio
0/000001
-4/83
0/76
وزن محاسبه شده

شکل شماره .5الگوی توزیع تأسیسات شهری در سطح شهر شهریار

دسترسی به مراکز آموزشی :مراکز آموزشـی شـامل پیشدبسـتانی ،دبسـتان ،راهنمـایی ،دبیرسـتان ،پیشدانشـگاهی،
هنرستان ،آموزش عالی میشود .نتایج حاصل از مدل میانگین نزدیکترین همسایه نشاندهنده آن است که نمره  Zبرابـر
 -7/3میباشد .در نتیجه توزیع فضایی این خدمات در شهر شهریار در سطح  %95به صـورت خوشـهای مـیباشـد(جدول
شماره  6و شکل شماره .)6
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جدول شماره  .6نحوه توزیع مراکز آموزشی در سطح شهر شهریار
P-value
Z-score
Nearest Neighbor Ratio
0/000
-7/3
0/65
وزن محاسبه شده

شکل شماره  .6الگوی توزیع مراکز آموزشی در سطح شهر شهریار

پژوهش حاضر بر دو فرضیۀ متمرکز است .به این معنا که به نظر می رسد پهنههای مکانی فقر شهری بـر کـانون هـای
سوم(شهریار) و چهارم(بردآباد شمالی و جنوبی) شهر شهریار منطبق است .همچنین دسترسی خوشهای ساکنان به خدمات
و امکانات ،شهر شهریار را به سمت دو قطبی شدن حرکت داده است .بنابراین برای پاسخ به ایـن فرضـیه هـا از آزمـون
واریانس رگرسیون( ،)ANOVAآزمون اسپیرمن و آزمون  Tاستفاده شده است.
فرضیه اول :پهنههای مکانی فقر شهری بر کانون های سوم (شهریار) و چهارم (بردآباد شمالی و جنوبی) شـهر شـهریار
منطبق است.
 : H0به نظر میرسد پهنههای مکانی فقر شهری بر کانون های سوم(شهریار) و چهارم(بردآباد شـمالی و جنـوبی) شـهر
شهریار منطبق نیست.
 : H1به نظر میرسد پهنههای مکانی فقر شهری بر کانون های سوم(شهریار) و چهارم(بردآباد شمالی و جنـوبی) شـهر
شهریار منطبق است.
با توجه به نتایج آزمون رگرسیون از نتایج پرسشنامه با اطمینان  %95فرضیه  H1پذیرفته شده و فرضیه  H0در هر سـه
آزمون رد میشود .زیرا  )0/00( Sigکمتر از میزان خطای مجاز ( )0/05است .جدول ضریب همبستگی و ضـریب تعیـین
رگرسیون (جدول  )7نشان میدهد که ضریب تعیین برابر با  %24است .به عبارت دیگر ،متغیر مستقل (پهنههـای مکـانی
فقر شهری)  % 24تغییرات ایجاد شده در متغیر وابسته (کانون های شهری سوم و چهارم شهر شهریار) را پیشبینی مـی-
کند.
گروه
پهنه مکانی

جدول شماره  .7ضریب همبستگی و ضریب تعیین رگرسیون
خطای معیار میانگین
ضریب تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
0/892
0/236
0/24
0/49

جدول شماره  ، 8حاوی تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت رابطۀ خطی بین دو متغیر است .با توجه به این
که  Sigبرابر با  0/000و کمتر از  %5است ،پس فرض خطی بودن رابطۀ بین دو متغیر تأیید میشود.

گروه
پرسشنامه

جدول شماره  .8تحلیل واریانس رگرسیون()ANOVA
مجموع مجذورات درجۀ آزادی میانگین مجذورات توزیع فیشر ()F
110/6
87/8
1
87/8

سطح معناداری
0/000
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همچنین ،با توجه به نتایج تحلیل رگرسیون خطی ساده ،فرضیۀ فوق تأیید میشود ،زیرا سطح معناداری برابـر بـا 0/000
است .همچنین این نتیجه حاصل شده که به ازای هر واحد تغییری که در متغیر مستقل ایجـاد مـیشـود 0/49 ،تغییـر در
متغیر وابسته به وجود میآید (جدول شماره .)9
جدول شماره  .9تحلیل رگرسیون (پهنه های مکانی فقر شهری و اسکان غیررسمی)
Sig
t
ضریب استاندارد
ضریب استاندارد نشده
مدل رگرسیون
Beta
B
0/000
4/99
خطای معیار
مقدار ثابت
0/22
1/08
0/490
0/000 10/52
0/055
0/57
پهنههای مکانی فقر

فرضیه دوم :دسترسی خوشهای ساکنان به خدمات و امکانات ،شهر شهریار را بـه سـمت دو قطبـی شـدن حرکـت داده
است.
 :H0به نظر میرسد دسترسی خوشهای ساکنان به خدمات و امکانات ،شهر شهریار را به سمت قطبش اجتماعی حرکـت
نداده است.
 :H1به نظر میرسد دسترسی خوشهای ساکنان به خدمات و امکانات ،شهر شهریار را به سمت قطبش اجتماعی حرکـت
داده است.
با توجه به نتایج آزمون با اطمینان  %95فرضیه  H1پذیرفته شده و فرضـیه  H0رد مـی شـود .زیـرا )0/014( Sig
کمتر از میزان خطای مجاز ( )0/05است .بنابراین یک نوع رابطه معنـاداری بـین دسترسـی بـه خـدمات شـهری (متغیـر
مستقل) و قطبش اجتماعی در شهر شهریار (متغیر وابسته) وجود دارد .با توجه به این که ( rضریب همبستگی اسـپیرمن)
در این آزمون برابر  0/399و بزرگتر از صفر است بنابراین ،بین توزیع مناسب خدمات شهری و قطبش اجتماعی در شهر
شهریار رابطۀ مستقیمی وجود دارد.
جدول شماره  .10آزمون اسپیرمن رابطۀ بین توزیع خدمات شهری و نحوه دسترسی به این خدمات
نتیجه آزمون
میزان خطای مجاز
سطح معناداری
میزان همبستگی
رد H0
0/05
0/014
0/399

جدول ضریب همبستگی و ضریب تعیین رگرسیون (جدول شماره  )11نشان میدهد که ضریب تعیین برابر با  %15است.
به عبارت دیگر ،متغیر مستقل %15تغییرات ایجاد شده در متغیر وابسته را پیشبینی میکند.
جدول شماره  .11ضریب همبستگی و ضریب تعیین رگرسیون
خطای معیار میانگین
ضریب تعیین ضریب تعدیل شده
ضریب همبستگی
0/866
0/13
0/16
0/399

جدول شماره  ،12حاوی تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت رابطۀ خطی بین دو متغیر است .با توجـه بـه
این که  Sigبرابر با  0/014و کمتر از  %5است ،پس فرض خطی بودن رابطۀ بین دو متغیر تأیید میشود.
جدول شماره  .12تحلیل واریانس رگرسیون()ANOVA
توزیع فیشر( )Fسطح معناداری
میانگین مجذورات
مجموع مجذورات درجۀ آزادی
0/014
5/29
3/97
1
3/97

همچنین ،با توجه به نتایج تحلیل رگرسیون خطی ساده ،فرضیۀ فوق تأیید میشود ،زیرا سطح معناداری برابـر بـا 0/014
است .همچنین این نتیجه حاصل شده که به ازای هر واحد تغییری که در متغیر مستقل ایجـاد مـیشـود 0/39 ،تغییـر در
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متغیر وابسته به وجود میآید (جدول شماره .)13
جدول شماره  .13تحلیل رگرسیون رابطۀ بین توزیع خدمات شهری و نحوه دسترسی به این خدمات
Sig
t
ضریب استاندارد نشده ضریب استاندارد
مدل رگرسیون
Beta
B
خطای معیار
0/848
0/194
مقدار ثابت
0/961
0/186
0/399
0/029
2/301
0/243
0/559
پهنههای مکانی فقر

نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشانگر آن است که فقر بر کانون های جمعیتی سوم و چهارم شهر شهریار متمرکز شـده اسـت .بـه
طوری که پهنههای فضایی فقر شهری بر شمال شرقی (محمدیه) ،جنوب (بردآباد شمالی و بردآباد جنوبی ،کهنز و آسـتانه
جنوبی) ،شرق (محمدآباد ،کرشته )،و شمال غربی (فرزانگان ،مـریم شـمالی) و مرکـز (شـهرك اداری ،سـینک ،باغسـتان
شرقی ،باغستان غربی ،معین الملک ،فرهنگ ،طالقانی) و جنوب شرقی (شاهچای جنوبی ،دینارآباد) شهر شـهریار منطبـق
شده است .در واقع فقر بر بافت های حاشیهای و مرکزی شهر شهریار متمرکز شده است .همچنین ،بر اساس آزمونهـای
آماری فرضیۀ انطباق پهنههای مکانی فقر شهری بر کانونهای سوم (شهریار) و چهارم (بردآباد شـمالی و جنـوبی) شـهر
شهریار ،تأیید میگردد .چرا که مقدار  )0/00( Sigکمتر از میزان خطای مجاز ( )0/05اسـت .افـزون بـر ایـن ،از لحـاظ
دسترسی به خدمات و امکانات نیز نوعی نابربری فضایی بین محلههای شهر شهریار شکل گرفته است .چنان چه محاسبۀ
شاخصهای دسترسی شهروندان به خدمات نشاندهندة توزیع خوشهای امکانات در سطح محلههای این شهر است .نمره
 Zحاصل از میانگین نزدیکترین همسایه برای دسترسی به خدمات اضطراری ( ،)-4/76مراکز اداری ( ،)-4/83تأسیسات
شهری و مراکز آموزشی ( )-7/3اثبات کنندة این امر است .این وضعیت شهر شهریار را به سمت نوعی شکاف و گسسـت
جغرافیایی سوق داده است .بنابراین نتایج پژوهش حاضر با یافتههای نیک پور و همکاران ( ،)1398اصغرپور و همکـاران
( ،)1397علوی و همکاران ( ،)1397موحد و همکاران ( ،)1396زبردست و رمضانی ( ،)1395روستایی و همکاران ()1395
و جواهری و همکاران ( )1393منطبق است .چنان چه فرضیۀ تأثیر دسترسی خوشهای ساکنان به خـدمات و امکانـات بـر
پیدایش قطبش اجتماعی در شهر شهریار تأیید شده است .به گونهای که مقدار  )0/014( Sigکمتر از میزان خطای مجاز
( )0/05و ضریب همبستگی اسپیرمن برابر  0/399و بزرگتر از صفر است .یافتههای پژوهش حاضر بـا نظریـۀ ویلسـون
( )1987و کوك و همکاران ( )2013منطبق است .چرا که تسل خدماتمحوری در کالنشـهر تهـران ،موجـب پیـدایش
مشاغل خدماتی با دستمزدپایین شده است .از آنجا که کارکنان این گونه مشاغل ،تـوان پرداخـت هزینـههـای زیسـت و
معیشت در شهر تهران را ندارند ،بنابراین به سمت مناطق پیرامونی و بـه خصـوص حاشـیههـای ارزان قیمـت شـهرهای
اطراف تهران هدایت میشوند .در نتیجه نوعی ناهمخوانی فضایی را در سطح شهرهای پیرامون تهران پدید میآورنـد .در
واقع ،آنها به حاشیه و لبه سیستم رانده میشوند .به طوری که این گونه ساکنان هیچ گونه مشارکتی در روند برنامهریزی،
سیاستگذاری و اجرای پروژههای شهری ندارند و بنابراین از این لحاظ مصداق نظریۀ طـرد اجتمـاعی هسـتند .پـژوهش
حاضر نسبت به سایر پژوهش ها ،عالوه بر توجه به انطباق پهنههای فقیر و فرسوده بـه جنبـه دسترسـی بـه امکانـات و
خدمات شهری و قطبش اجتماعی نیز توجه کرده است .بر این اساس مهمترین پیشنهادات پژوهش حاضر عبارتند از:
 اولویت دادن به گسترش حملونقل همگانی به خصوص در بخشهای حاشیهنشین شهر،
 اجرای کمربند سبز برای کنترل توسعه غیرنظاممند شهر و استفاده از فضاهای درونی شـهر نظیـر اراضـی متروکـه،
فرسوده و زمینهای خالی،
 گسترش خدمات پایهای نظیر کتابخانه ،درمانگاه ،فضای سبز ،مدارس و امکانات فرهنگی در پهنههای فقیرنشین،
 توانمندسازی اقتصادی ساکنان از راه ایجاد صندوق وام و پسانداز محلی ،آموزش مهـارتهـای شـغلی ،حمایـت از
کارگاههای تولیدی کوچک و متوس و بهرهگیری از ظرفیت مشاغل خانگی(بخصوص زنان)،

64

فصلنامه شهر پایدار ،دورۀ  ،3شمارۀ  ،3پاییز 1399

 تعیین تکلیف وضعیت اسناد واحدهای مسکونی جهت تحقق امنیت حق تصرف و افزایش احساس تعلق به مکان در
بین ساکنان،
 ایجاد مراکز محلههای مدیریت بحران بخصوص در برابر زلزله و آموزش نیروهای محلی.
تقدیر و تشکر

بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
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