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چکیده
این تحقیق سعی بر آن دارد رابطه پایگاه اقتصادی -اجتماعی مناطق شهری و جداییگزینی
فضایی در شهر تکاب را موردمطالعه قرار دهد و در همین راستا به بررسی رابطه بین متغیر پایگاه
اقتصادی -اجتماعی و متغیر منطقه شهری میپردازد .این پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام آن
بهصورت پیمایشی میباشد .روش تجزیهوتحلیل اطالعات هم بدین گونه بوده است که در ابتدا
جداول توافقی جهت سنجش پایگاه اقتصادی -اجتماعی و اجزای مختلف آن به تفکیک مناطق
مختلف شهری تکاب بهکاررفته و سپس برای بررسی رابطه بین متغیرها در راستای پاسخ به سؤال
تحقیق از آزمون خی دو و ضرایب همبستگی کرامر ،گودمن و کروسکال ،المبدا و درنهایت ضریب
عدم اطمینان استفادهشده است .نتایج این تحقیق حاکی از آن است که بین پایگاه اقتصادی-
 - 1دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تبریز(نویسنده مسئول)
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 - 2دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل
 - 3دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل
 - 4دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل
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اجتماعی مناطق شهری و جداییگزینی فضایی در شهر تکاب رابطه علی و معلولی وجود دارد و
بهعبارتدیگر میتوان گفت پایگاه اقتصادی -اجتماعی ،جداییگزینی فضایی در شهر تکاب را
موجب شده است .به همین دلیل ،ساکنان منطقه  1در بخش شرقی و جنوب شرقی شهر و ساکنان
منطقه  2در بخش غربی شهر کامالً از یکدیگر بهصورت تفکیکشده سکنی گزیدهاند .از سوی دیگر
منطقه  3در بخش مرکزی شهر و منطقه  4در قسمتهای شمالی و جنوب غربی شهر نیز شکل
دیگری از جداییگزینی فضایی (با شدت تفکیک کمتر) را به وجود آوردهاند.
واژگان کلیدی :جداییگزینی فضایی ،پایگاه اقتصادی -اجتماعی ،منطقه شهری ،شهر تکاب

مقدمه

جداییگزینی شهری ،موضوعی مهم در حوزه مسائل شهری است و از گذشته تاکنون،
بسیاری از محققان این حوزه به این مبحث پرداختهاند .جداییگزینی ،موجب تمرکز شدید بر
فقر و پیدایش طبقات پایین میشود (بابایی اقدم و همکاران .)444 :1334 ،از سوی دیگر
یکی از انتقادات اساسی به برنامهریزی سنتی در قالب طرحهای جامع و تفصیلی ،تأکید
بیشازحد آن بر اهداف کالبدی و کارکردی و عدم توجه کافی به اهداف و ارزشهای
اجتماعی و اقتصادی بوده است .از همین رو در سالهای اخیر عالقه گستردهای جهت
مطالعه در زمینههای مسائل اجتماعی و اقتصادی و تأثیر آن در پدیدههای شهری به وجود
آمده است (تقوایی و همکاران .)39-39 :1333 ،در شهر تکاب تنوع قومی و جداییگزینی از
ویژگیهای بارز این شهر میباشد .از آنجا که نادیده گرفتن عوامل فضایی و مکانی در
تحلیل پدیدههای اجتماعی از جامعیت و همه سو نگری تحقیق میکاهد (متقی:1339 ،
 ،)291این پژوهش به دنبال آن است که تأثیرات پایگاه اقتصادی -اجتماعی مناطق شهری
بر جداییگزینی فضایی در شهر تکاب را موردبررسی قرار دهد و در راستای این هدف
میکوشد به سؤال زیر پاسخ دهد:
 بین پایگاه اقتصادی -اجتماعی مناطق شهری و جداییگزینی فضایی در شهر تکابچه رابطهای وجود دارد؟
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مبانی نظری

پایگاه اقتصادی -اجتماعی :مفهوم پایگاه اقتصادی -اجتماعی مفهومی است که
تعاریف مختلفی از آن شده است .هرچند واژههای طبقه و پایگاه در این مفهوم معانی
نزدیک به یکدیگر دارند ) ،(Lambert & Bihagen, 2914: 484اما واژه طبقه بیشتر اشاره
به جنبه اقتصادی میکند درحالیکه واژه پایگاه ،سایر ابعاد ازجمله ابعاد اجتماعی و فرهنگی
را نیز در برمیگیرد ) .(Chan, et al., 2911: 499از میان دیدگاههای مختلف در
جامعهشناسی قشربندی اجتماعی ،دو دیدگاه مارکسی و وبری بسیار پراهمیت هستند
) .(Chan & Goldthrope, 2994: 919دیدگاه مارکسی ،تنها عامل اقتصادی را عامل
تعیینکننده موقعیت طبقاتی افراد میداند ،اما دیدگاه وبری عوامل اجتماعی و فرهنگی را نیز
تعیینکننده میداند ) .(Reeves, 2919: 232مفاهیم قدرت و نفوذ در بررسی ابعاد پایگاه
اقتصادی -اجتماعی ،ریشه در جایگاه و منزلت اجتماعی افراد دارد (Lynn &Williams,
) .2912: 1933برخی صاحبنظران پایگاه اجتماعی را همان شأن یا منزلت و مرتبت اجتماعی
میدانند ) .(Sweeting & Hunt, 2914: 49یکی از مهمترین مباحث در این حوزه ،مسئله
نابرابری در بین طبقات مختلف اجتماعی است ) .(Maheswaran, et al., 2919: 132در
همین رابطه موضوع تفاوت فاصله اجتماعی و فاصله جغرافیایی– مکانی نیز بسیار پراهمیت
است و باید گفت که فاصلههای جغرافیایی و مکانی لزوماً نشاندهنده فاصلههای اجتماعی
نیستند و بالعکس ).(Mwanga, et al., 2913: 499
جداییگزینی فضایی :در مطالعات شهری جداییگزینی گروههای اجتماعی از یکدیگر
از جدایی کالبدی زمین بسیار مهمتر است ) .(Corvalan & Vargas, 2919: 212هنگام
بررسی الگوهای جداییگزینی ،یافتن مناطق اجتماعی یکدست و همگن ازنظر طبقاتی بسیار
دشوار است ( .)Wu, et al., 2914: 119همچنین هرچه وسعت اسکان و توسعه شهری
مناطق بیشتر باشد ،احتمال میزان باالی جداییگزینی آن مناطق نیز بیشتر است (Yang, et
) .al., 2919: 24نابرابری اجتماعی جلوهای فضایی دارد؛ بدین معنا که افراد طبقات باالی
جامعه تمایل به جداییگزینی محل سکونت خود از افراد طبقات پایین جامعه دارند (Liu, et
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) .al., 2919: 2اسکان غیررسمی نیز یکی دیگر از آثار نابرابری اقتصادی -اجتماعی است
(روستایی و همکاران .)134 :1334 ،رابرت پارک از چهرههای برجسته مکتب شیکاگو ایجاد
گروهها و نواحی اجتماعی را از عوامل جداییگزینی فضایی میداند که بر شرایط و تمایالت
زندگی گروههای شهری تأثیرگذار است (.)Khattab, et al., 2912: 234
پیشینه تحقیق :اسمیت )2919( 1به بررسی رابطه بین جداییگزینی و نابرابری با تمرکز
ویژه بر جادههای مرتبط با کاربریهای مسکونی پرداخته و در راستای آن طرحها و
انگارههای جداییگزینی را بهصورت کمی اندازهگیری و بهصورت کیفی تفسیر نموده است.
سلیم )2919( 2پیشنهادهایی نظیر اصالح در نحوه بازسازی و اصالح در رفتارهای روزمره
زندگی شهری در ارتباط با جداییگزینی در شهرهای ایرلند شمالی ارائه داده است .نتایج
تحقیقات فلدمیر و همکاران )2919( 3حاکی از آن بوده که هیچ ارتباط مستقیمی بین
جداییگزینی مهاجران و خشونت سطح باال وجود نداشته است .نتایج مطالعه موردی شنل و
همکاران )2919( 4حاکی از جداییگزینی شدید اعراب و یهودیان ساکن در سرزمینهای
فلسطین اشغالی بوده است .بولت )2993( 9به بررسی سیاستهای کاهش جداییگزینی در
کشورهای اروپایی پرداخته و نتایج مطالعات او نشاندهنده این امر بوده که شکاف بزرگی
میان شعارهای بلندپروازانه سیاستهای نظری و سیاستهای اجرایی وجود داشته است.
نتایج تحقیقات ستهی )2993( 2نشاندهنده تأثیر نسبتاً کم نابرابری نژادی در ایجاد
جداییگزینی بوده است .نتایج پژوهشهای بابایی اقدم و همکاران ( )1334نشان داده که
چهار مرحله هجوم و توالی اکولوژیکی در شهر تکاب بهطور کامل به وقوع پیوسته است.
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مواد و روشها

این تحقیق از نوع کاربردی و روش انجام آن بهصورت پیمایشی بوده است .جامعه
آماری تحقیق ،خانوارهای ساکن در شهر تکاب یعنی  19948خانوار بر مبنای آمار سال
 1339هست .نمونه آماری تحقیق با استفاده از فرمول کوکران و با ضریب اطمینان 39
درصد و خطای استاندارد  9درصد  449خانوار برآورد شد .برای تعیین خانوارهای نمونه ،از
روشهای نمونهگیری مطبق (طبقهای) و سیستماتیک استفادهشده است .بدین ترتیب،
ازآنجاکه عامل قومیت ،ترکیب جمعیتی ناهمگن در مناطق مختلف شهری تکاب را موجب
شده ،از روشهای نمونهگیری مطبق و سیستماتیک استفادهشده است .جامعه آماری و حجم
نمونه شهر تکاب به تفکیک قومیت در جدول  1آمده است .ابزار اندازهگیری تحقیق،
پرسشنامه بوده که جهت سنجش پایگاه اقتصادی -اجتماعی و اجزای مختلف آن بهکاررفته
است .برای اعمال بحث روایی در پرسشنامه از روش غربال زنی و جهت سنجش پایایی
پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفادهشده که برای تمامی گزارهها مقادیری بیشتر
از  9/4داشته است که بیانگر پایایی مطلوب ابزار تحقیق میباشد .همچنین برای
تجزیهوتحلیل توصیفی و استنباطی دادهها از نرمافزارهای  SPSSو  Excelاستفادهشده
است .روش تجزیهوتحلیل اطالعات هم بدین گونه بوده که در ابتدا جداول توافقی جهت
سنجش پایگاه اقتصادی -اجتماعی بهکاررفته و سپس برای بررسی رابطه بین متغیرها در
راستای پاسخ به سؤال تحقیق از آزمون خی دو و ضرایب همبستگی کرامر ،گودمن و
کروسکال ،المبدا و درنهایت ضریب عدم اطمینان استفادهشده است.
جدول  -1حجم جامعه نمونه به تفکیک مناطق مختلف شهری تکاب
منطقه
1
2
3
4

قومیت
ترک
کرد
مختلط ،اغلب ترک
مختلط ،اغلب کرد
جمع

جمعیت
18439
11289
2242
2884
44943

تعداد خانوار
4449
2491
1232
1929
19948

حجم نمونه خانوار
243
293
34
119
449

مآخذ :مرکز آمار ایران 1331 ،و یافتههای پژوهش1331 ،

فاصله نمونهگیری
12
3
14
14
-
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محدوده موردمطالعه

شهر تکاب در جنوب شرقی استان آذربایجان غربی و در بین  4استان آذربایجان غربی،
آذربایجان شرقی ،زنجان و کردستان واقعشده است .وسعت تقریبی این شهر  494/4هکتار
و جمعیت آن  44943نفر میباشد (مرکز آمار ایران .)1339 ،بررسی هرم سنی جمعیت شهر
نشان میدهد که شهر دارای ساختار جمعیتی جوان است .ساکنین شهر تکاب ترکیبی از
اقوام آذری و کرد هستند .تعداد خانوار در سال  1339برابر با  19948خانوار بوده و جمعیت
شهر تکاب نیز در سالهای  1389 ،1349 ،1329و  1339به ترتیب برابر با  32234و
 42923و  43492و  44943نفر بوده است .جمعیت شهرستان تکاب نیز در سال  1339برابر
با  48122نفر بوده است (مهندسان مشاور نقش محیط.)1-34 :1339 ،

شکل  -1نمایش مناطق چهارگانه شهر تکاب)

یافتهها و بحث

در این تحقیق برای سنجش پایگاه اقتصادی -اجتماعی از سه شاخص میزان تحصیالت
سرپرست خانواده ،میزان درآمد ماهانه کل خانواده و شغل سرپرست خانواده استفادهشده
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) .(Maheswaran, et al., 2919: 132خالصه نتایج جداول توافقی شاخصهای مذکور در
شکل  2آورده شده است .مطابق شکل  2مقادیر شاخص اول (میزان تحصیالت سرپرست
خانواده) در مناطق مختلف ،متفاوت است .در منطقه  ،1بیش از  44درصد و در منطقه ،2
کمتر از  18درصد دارای تحصیالت دیپلم و باالتر هستند .این آمار در مناطق  3و  4به
ترتیب  33و  29درصد میباشد .بنابراین میزان سواد سرپرستان خانوار در مناطق  1و 3
تقریباً دو برابر مناطق  2و  4میباشد.

شکل  -2جداول توافقی اجزای مختلف سازه پایگاه اقتصادی -اجتماعی
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با دقت در شکل  2مشاهده میشود که شاخص دوم (میزان درآمد ماهانه کل خانوادهها)
نیز در مناطق شهری ،دارای مقادیر متفاوتی بوده است بدین گونه که مقادیر عددی این
شاخص در مناطق  1و  3بیشتر از مناطق  2و  4میباشد با ذکر این نکته که معموالً
خانوارها به دالیل مختلف مقدار درآمد خود را کمتر از میزان واقعی ذکر میکنند .عمده این
دالیل در مسائل روانشناختی و فرهنگی چون چشمزخم نخوردن ،ترس از مالیات و غیره
ریشه دارد .همچنین شاخص سوم (شغل سرپرست خانوار) نیز در مناطق مختلف ،مقادیر
متفاوتی داشته است .درصد افراد گروه حاشیهای در منطقه  4و  2بیشتر از مناطق  3و 1
است .گروه حاشیهای شامل کارگران و کشاورزان ساده ،شغلهای کاذب و موقتی و نیز
بیکاران است .همچنین درصد افراد دارای مشاغل سطوح باالتر در مناطق  1و  3بیشتر از
مناطق  2و  4برآورد شده است .سازه پایگاه اقتصادی -اجتماعی که با ترکیب این سه
شاخص ساخته شده است در جدول  2آورده شده است.
جدول  -2سازه پایگاه اقتصادی -اجتماعی در مناطق مختلف شهری تکاب

پایگاه

منطقه شهری

فراوانی مشاهدهشده
منطقه ( 1ترک)

فراوانی مورد انتظار
درصد
فراوانی مشاهدهشده

منطقه ( 2کرد)

منطقه 3
(مختلط ،اغلب ترک)
منطقه 4

پایین

متوسط

باال

جمع

81

122

32

243

22/8

243/9

129/1 131/1

% 12/3 % 98/1 % 23/9
2

293

فراوانی مورد انتظار

112/1 121/4

21/2

293/9

درصد

% 39/1 % 22/9

% 2/3

% 199/9

فراوانی مشاهدهشده

34

44

12

34

فراوانی مورد انتظار

49/2

43/9

4/3

34/9

درصد
فراوانی مشاهدهشده

122

31

% 199/9

% 12/9 % 49/4 % 38/1
49

34

3

% 199/9
119
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(مختلط ،اغلب کرد)

3/9

119/9

فراوانی مورد انتظار

% 2/4

% 199/9

21

449

فراوانی مورد انتظار

334/9 399/9

21/9

449/9

درصد

% 44/8 % 44/9

% 8/2

% 199/9

درصد
فراوانی مشاهدهشده
جمع

91/4

43/3

% 33/2 % 23/2
399

334

شکل  -3نمودار هیستوگرام و چندضلعی سازه پایگاه اقتصادی -اجتماعی

نتایج جدول  2نشان میدهد که پایگاه اقتصادی -اجتماعی در مناطق مختلف شهری
متمایز از یکدیگر است .بر این اساس ،درصد افراد دارای پایگاه پایین در مناطق  2و  4به
ترتیب  22و  24درصد و در مناطق  1و  3نیز به ترتیب معادل  23و  38درصد میباشد.
درمجموع باید گفت که خانوارهای مناطق  1و  3دارای پایگاه اقتصادی -اجتماعی باالتری
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نسبت به خانوارهای مناطق  2و  4میباشند .همچنین مطابق شکل  3و نمودار هیستوگرام
در این شکل ،طبقات مختلف پایگاه اقتصادی -اجتماعی در محور افقی و درصد فراوانی هر
طبقه به تفکیک مناطق چهارگانه شهری در محور عمودی ترسیم شدهاند .در این شکل،
نمودار چندضلعی (یا خط شکسته) -که حاصل اتصال باالترین درصد فراوانیها به یکدیگر
میباشد -نیز ترسیم شده است .نتایج حاصله از بررسی این نمودارها نشاندهنده تفاوت
پایگاه اقتصادی -اجتماعی در مناطق مختلف شهری است.
جهت پاسخ به سؤال اصلی تحقیق یعنی بررسی رابطه بین پایگاه اقتصادی -اجتماعی
مناطق شهری و جداییگزینی فضایی در شهر تکاب ،الزم است رابطه بین متغیر پایگاه
اقتصادی -اجتماعی و متغیر منطقه شهری بررسی شود .ازآنجاکه دو متغیر پایگاه و منطقه،
به ترتیب متغیرهایی از نوع ترتیبی و اسمی است ،ابتدا الزم است استقالل رابطه بین دو
متغیر موردبررسی قرار گیرد .آزمون استنباطی مناسب برای این کار ،آزمون خی دو است که
در ادامه آمده است.
جدول  -3آزمون خی دو؛ بین متغیرهای پایگاه اقتصادی -اجتماعی و منطقه شهری
مقدار

درجه آزادی

سطح معناداری

خیدوی پیرسون

39/241

2

9/999

نسبت راست نمایی

34/499

2

9/999

تعداد نمونهها

449

بر طبق جدول  3با توجه به اینکه سطح معناداری این آزمون کمتر از  9درصد است،
درنتیجه دو متغیر از یکدیگر مستقل هستند و بهعبارتیدیگر میتوان گفت که بین دو متغیر
رابطه معناداری وجود دارد .نکته مهم این است که نتیجه آزمون خی دو ،بهخودیخود الگوی
حاکم بر نتایج را نمیتواند نشان دهد بلکه برای اطالع از این امر باید به جداول توافقی
مراجعه نمود .در آزمون خی دو ،درجه آزادی به تعداد نمونهها بستگی ندارد و فقط به تعداد
سطح متغیرها بستگی دارد و طبق رابطه زیر بهدستآمده است:
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(رابطه )1

d. f = (K – 1)(L – 1) = (4 – 1)(3 – 1) = 3 × 2 = 6

در رابطه  d. f ،1درجه آزادی است و  Kو  Lنیز برابر با تعداد سطوح متغیرهای پایگاه و
منطقه شهری هستند .در اینجا متغیر پایگاه دارای  3سطح (پایگاههای پایین ،متوسط و باال)
و متغیر منطقه شهری نیز دارای  4سطح (مناطق  3 ،2 ،1و  )4میباشد .مقدار خی دو حاکی
از معنادار بودن آماری است و اندازه یا شدت رابطه بین دو متغیر را نشان نمیدهد .ازاینرو
برای تعیین شدت رابطه بین متغیرها بایستی از شاخصهای چهارگانهای استفاده شود که
مقدار خی دو را به ضریب همبستگی تبدیل مینمایند که این شاخصها و نتایج آن در ادامه
آورده شده است:
جدول  -4آزمون ضریب همبستگی کرامر

مقدار

سطح معناداری

ضریب فی

9/843

9/991

ضریب کرامر

9/444

9/991

تعداد نمونهها

449

نتایج اولین شاخص (آزمون ضریب همبستگی کرامر) در جدول  4بیانگر آن است که با
توجه به اینکه سطح معناداری این آزمون کمتر از  9درصد است ،بهاحتمال  39درصد بین دو
متغیر پایگاه اقتصادی -اجتماعی و منطقه شهری رابطه معناداری وجود دارد .در این جدول
ضریب فی ،مخصوص موارد متقارن است اما ضریب کرامر هم برای موارد متقارن و هم
برای موارد غیرمتقارن قابلاستفاده میباشد .در اینجا نیز با توجه به تعداد سطح متغیرها،
حالت غیرمتقارن ( )3×4حاکم است و بنابراین استفاده از ضریب همبستگی کرامر ضرورت
مییابد .ضریب همبستگی کرامر ،اندازه یا بزرگی همبستگی بین دو متغیر را نشان میدهد
که مقدار بهدستآمده در این آزمون ( )9/444نشاندهنده وجود رابطه نسبتاً قوی بین
متغیرهای موردبررسی است.
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جدول  -5آزمون ضریب همبستگی المبداو ضریب همبستگی گودمن و کروسکال
خطای
مقدار

استاندار مقدار تقریبی تاو سطح معناداری
مجانبی

ضریب
المبدا
ضریب
گودمن و
کروسکال

متقارن

9/432

9/923

2/431

9/999

منطقه شهری وابسته

9/444

9/939

9/233

9/999

پایگاه اقتصادی -اجتماعی وابسته

9/823

9/949

4/323

9/999

منطقه شهری وابسته

9/293

9/919

-

9/999

پایگاه اقتصادی -اجتماعی وابسته

9/241

9/912

-

9/999

در جدول  ،9شاخصهای دوم و سوم یعنی (آزمونهای ضریب همبستگی المبدا و
ضریب همبستگی گودمن و کروسکال) محاسبه شده است .در ضریب المبدا ،سه حالت
بررسیشده است .حالت اول حالت متقارن است که در این حالت هیچ فرقی نمیکند که
کدام متغیر ،وابسته و کدام ،مستقل در نظر گرفته شود .دو حالت بعدی نامتقارن هستند که
بسته به اینکه کدام متغیر ،وابسته فرض شود شرایط متفاوت میشود .در اینجا در حالت دوم،
متغیر منطقه شهری و در حالت سوم ،متغیر پایگاه اقتصادی -اجتماعی ،متغیر وابسته در نظر
گرفتهشده و سپس برای هر سه حالت ،مقدار المبدا و سطح معناداری آنها محاسبهشده
است .در هر سه حالت موردبررسی در این جدول با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از 9
درصد است ،میتوان گفت که بین متغیرها رابطه معناداری وجود دارد .در ضریب همبستگی
گودمن و کروسکال ،حالت متقارن وجود ندارد بلکه فقط دو حالت نامتقارن وجود دارد .در
حالت اول متغیر منطقه شهری و در حالت دوم متغیر پایگاه متغیر وابسته در نظر گرفتهشده و
سپس برای هر دو حالت ،مقدار ضریب همبستگی و سطح معناداری آنها بهدستآمده است.
در این جدول ازآنجاکه سطح معناداری در هر دو حالت کمتر از  9درصد است ،میتوان
نتیجه گرفت که بین متغیرها رابطه معناداری وجود دارد .همچنین با توجه به مقدار ضریب
المبدا و نیز مقدار ضریب گودمن و کروسکال برای حالتهای مختلفشان که به ترتیب
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 9/293 ،9/823 ،9/444 ،9/432و  9/241میباشند میتوان گفت که بین متغیرها رابطه
نسبتاً قوی حاکم است.
جدول  -6آزمون ضریب عدم اطمینان
خطای

مقدار تقریبی

سطح

تاو

معناداری

متقارن

9/298

9/911

9/122

9/999

منطقه شهری وابسته

9/243

9/919

9/122

9/999

پایگاه اقتصادی -اجتماعی وابسته

9/223

9/913

9/122

9/999

مقدار

استاندارد
مجانبی

ضریب عدم
اطمینان

مطابق جدول  2در شاخص چهارم (آزمون ضریب عدم اطمینان) نیز سه حالت
بررسیشده است .حالت اول حالت متقارن است و دو حالت بعدی نامتقارن هستند .با توجه
به سطح معناداری ،وجود رابطه معنادار بین دو متغیر اثبات میشود و مقدار عددی ضرایب
که به ترتیب  9/243 ،9/298و  9/223میباشند نیز رابطه نسبتاً قوی بین این متغیرها را
نشان میدهد.
نتیجهگیری

در این تحقیق تأثیرات پایگاه اقتصادی -اجتماعی در جداییگزینی فضایی مناطق
شهری در شهر تکاب موردبررسی قرار گرفت که در راستای آن به بررسی رابطه بین متغیر
پایگاه اقتصادی -اجتماعی و متغیر منطقه شهری پرداخته شد .در ابتدا به بررسی توصیفی
هر یک از این شاخصها پرداخته شد و سپس برای تعیین شدت رابطه بین متغیرها از
آزمونهای آماری متناسب استفاده شد که نتایج کلیه این آزمونها بیانگر وجود رابطه نسبتاً
قوی بین دو متغیر موردبررسی است .درنتیجه میتوان گفت بین پایگاه اقتصادی -اجتماعی
مناطق شهری و جداییگزینی فضایی در شهر تکاب رابطه علی و معلولی وجود دارد و
بهعبارتدیگر پایگاه اقتصادی -اجتماعی ،جداییگزینی فضایی در شهر تکاب را موجب شده
است .منطقه ( 1منطقه ترکنشین) نسبت به منطقه ( 2منطقه کردنشین) دارای پایگاه
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اقتصادی -اجتماعی باالتری است و به همین دلیل این دو منطقه در نقشه جغرافیایی شهر
از یکدیگر کامالً مجزا شدهاند؛ بدین گونه که ساکنان منطقه  1در بخش شرقی و جنوب
شرقی شهر و ساکنان منطقه  2در بخش غربی شهر کامالً از یکدیگر بهصورت تفکیکشده
سکنی گزیدهاند .از سوی دیگر منطقه ( 3ترکیب جمعیتی مختلط اما با اکثریت غالب
ترکنشین) نیز نسبت به منطقه ( 4ترکیب جمعیتی مختلط اما با اکثریت غالب کردنشین)
دارای پایگاه اقتصادی -اجتماعی باالتری است و به همین علت جداییگزینی فضایی منطقه
 3در بخش مرکزی شهر و منطقه  4در قسمتهای شمالی و جنوب غربی شهر را شاهد
هستیم؛ هرچند به دلیل ترکیب جمعیتی مختلط در مناطق  3و  4از غلظت تفکیک یا
جداییگزینی این مناطق از یکدیگر کاسته میشود درحالیکه در مناطق  1و  2شهری با
جداییگزینی فضایی شدید مواجه بودیم .یافتههای این تحقیق شباهتها و تفاوتهایی با
یافتههای دیگر تحقیقات در نقاط مختلف دارد .بهعنوانمثال یافتههای تحقیق کالرک1
( )2919حاکی از این است که هرچند جداییگزینی اجتماعی در دهههای اخیر کاهشیافته اما
جدایی گزینی قومی و نژادی همچنان در شهرها و بهویژه در کالنشهرهای اروپایی و
آمریکایی بهطور قابلتوجهی مشاهده میشود .نتایج مطالعه موردی شنل و همکاران)2919( 2
نیز نشاندهنده جداییگزینی شدید اعراب و یهودیان ساکن در سرزمینهای فلسطین اشغالی
بوده است .نتایج مطالعات گلیتز )2914( 3بیانگر آن بوده که جداییگزینی در شهرهای آلمان
بهویژه در بین کارگران با سطح تحصیالت پایین و سایر اقشار مشاهدهشده است .نتایج
پژوهشهای بابایی اقدم و همکاران ( )1334بیانگر آن است که تنوع قومی در تکاب ،به
جداییگزینی باالیی در این شهر منجر شده و جدایی گزینی باعث خوشهای شدن شهر در
زمینههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی شده است .در پایان با توجه به یافتههای تحقیق و
نتایج حاصله از آن پیشنهادهایی به شرح ذیل ارائه میشود:

1.Clark

et al

2.Schnell
3.Glitz
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 ایجاد و تقویت عوامل جاذب جمعیت در بخشها و روستاهای اطراف شهر تکاب
جهت کاهش مهاجرتها از نقاط اطراف به این شهر که از دالیل اصلی تفاوت در
پایگاه اقتصادی -اجتماعی و درنتیجه جداییگزینی فضایی شهر به شمار میروند.
 تالش در جهت افزایش سطح تحصیالت جامعه شهری و نیز رفع تبعیض
جنسیتی سواد با توجه به آمارها و منابع مختلف و ازجمله همین پژوهش که حاکی
از درصد قابلتوجه سطوح پایین تحصیالت در شهر است و با توجه به تأثیر
مستقیم شاخص میزان تحصیالت بر پایگاه اقتصادی -اجتماعی و درنتیجه
جداییگزینی فضایی.
 توسعه فرصتهای اقتصادی و بهویژه فعالیتهای تولیدی در جهت اشتغالزایی با
توجه به باال بودن نرخ بیکاری و نیز رکود شدید در سطح شهر و با توجه به تأثیر
مستقیم شاخصهای شغل و میزان درآمد بر پایگاه اقتصادی -اجتماعی و
جداییگزینی فضایی.
 ایجاد توازن در بخشهای اقتصاد غیررسمی با توجه به رونق شدید این بخش و
جذاب بودن بخشهای غیرتولیدی در سطح شهر و با توجه به تأثیر مستقیم
شاخصهای شغل و میزان درآمد بر پایگاه و جداییگزینی فضایی.
 اتخاذ سیاستهای تشویقی جهت تقویت پیوندها و روابط همسایگی در محل
سکونت شهروندان و نیز در میان کسبه و مغازهداران سطح شهر که اثرات منفی و
زیانبار حاصل از جداییگزینی را بهطور قابلتوجهی کاهش میدهند.
 تالش در جهت رفع فقر و حاشیهنشینی در برخی محالت شهری نظیر محالت
شریفآباد و قره ناو که به دلیل وجود مهاجران روستایی پدید آمده است و
جلوگیری از شیوع و گسترش این پدیدهها (یعنی فقر و حاشیهنشینی) به سایر
محالت شهری که در صورت گسترش ،بر جنبههای منفی جداییگزینی در سطح
شهر خواهد افزود.
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منابع
 بابایی اقدم ،فریدون و عطار ،محمدامین و روشن رودی ،سمیه و مطیع دوست ،ابوذر (،)1334«سنجش جدایی گزینی اکولوژیکی شهری با استفاده از شاخصهای اندازهگیری تک گروهی
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