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  چکیده 

نابرابري اجتماعی در فضاي شهري حاصل دسترسـی افتراقـی نـواحی شـهر بـه منـابع       
نتـایج  . چون ثروت مادي، قدرت، منزلت و سـرمایۀ فرهنگـی اسـت    ارزشمند اجتماعی

محاسبۀ دو نوع نابرابري درآمدي و تحصیلی با اسـتفاده از شـاخص ضـریب جینـی در     
هاي اولیۀ آن از پیمایش وسیع اجتماعی در شـهر  گانۀ شهر مشهد که دادهنواحی چهل

برابري درآمـدي و  اوًال میـزان نـا  : دهـد گرفته شـده، نشـان مـی    1387مشهد در سال 
ثانیاً بـر مبنـاي دو سـنجۀ    . است 0.267و  0.355تحصیلی شهر مشهد به ترتیب برابر 

گانۀ شهر مشهد را به سـه خوشـه یـا    توان نواحی چهل نابرابري درآمدي و تحصیلی می
 23، %)30( 12هاي اول تا سـوم بـه ترتیـب    در خوشه. دستۀ کامًال متمایز تقسیم کرد

ثالثـاً در بـین   . کننـد ناحیه از نواحی شهر عضـویت پیـدا مـی   %) 5/12( 5و %)  5/57(
مراتبی از لحاظ برخورداري از درآمـد خـانوار،    گانۀ نواحی، نظمی سلسلههاي سهخوشه

هاي درآمدي و تحصیلی برقرار است، اما تحصیالت سرپرست و همچنین شدت نابرابري
ر حالی که سطح برخـورداري  د: این نظم در مورد دو دسته متغیر مذکور، برعکس است

این  .ها جنبه نزولی دارد، در مورد شدت نابرابري عکس این وضعیت صادق استخوشه
عـالوه، اگـر    بـه . مشـهد اسـت   روشنی حاکی از توسعۀ نامتوازن فضایی شـهر  وضعیت به

تـرین نـواحی    بودن توزیع منابع در بین نواحی، مزیت توزیع براي محروم مالك منصفانه
شود، در این صورت وضعیت موجود توزیـع درآمـد و تحصـیل در بـین نـواحی       منظور
  .گانۀ شهر مشهد داللت روشنی بر وجود نابرابري غیرمنصفانه در این شهر داردچهل

نابرابري اجتماعی، نابرابري درآمدي، نابرابري تحصیلی، ضریب جینی، : واژگان کلیدي
  . ايتحلیل خوشه

  
  مقدمه

طـور   ناظر به وضعیتی است که در آن، منابع و خدمات ارزشمند اجتماعی به  3نابرابري اجتماعی
شناسـی در  ایـن مفهـوم در متـون جامعـه    . مساوي در دسترس اعضاي جامعه قرار نگرفته باشـد 

پایگـاه  "و  "طبقـه "چارچوب نظریۀ قشربندي مطرح شده و سوابق آن نیـز بیشـتر بـر مفـاهیم     

                                                             
  )yousofi@um.ac.ir: نویسنده مسئول (شناسی دانشگاه فردوسی مشهد جامعه دانشیار .1
  varshoe61@yahoo.com/ کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی  .2

3. Social inequality 

mailto:yousofi@um.ac.ir


  فضاي شهري مشهد نابرابري اجتماعی در

؛ نقـل از الوسـون و   1998؛ لینچ و همکاران، 1998پتون،کرام(متمرکز گردیده است  1"اجتماعی
معناي اولیۀ نابرابري به تمایز بین افراد اشاره دارد، به نحوي که بـین  ). 2003؛ کربا، 2002تود، 

هـا و امتیـازات، اخـتالف آشـکار و      هاي زندگی، پاداش ویژه از نظر حقوق، فرصت ها، به زندگی آن
دسترسـی افتراقـی بـه چیزهـاي بـاارزش،      ). 10: 1377رب، گـ (پنهان زیادي وجود داشته باشد 

مراتبـی، برخـی در    زنـد و در نظمـی سلسـله   هاي اجتماعی متفاوتی را براي افراد رقم مـی پایگاه
گیرند و بدین ترتیب نظـام قشـربندي اجتمـاعی    تر قرار میپایگاه باالتر و برخی در پایگاه پایین

کنندة بسیاري از افعال  ار افراد در چنین نظامی تعیینیا مکان استقر 2"موقعیت". گیرد شکل می
نابرابري و قشربندي اجتماعی در همۀ جوامع انسانی وجـود دارد، امـا   . ها خواهد بود اجتماعی آن

چلبـی،  (یـافتگی جوامـع وابسـته اسـت      وکیف توسعه شدت و ضعف آن در جوامع مختلف، به کم
بـا اسـتناد بـه    ) 1978(جیمـز دوك  ). 2005، ؛ ونهـوون 2002؛ کریستینا و کانسی سااو، 1375

کاالها  3"کمیابی"بودن نابرابري،  جایی کند علت اولیۀ همهشناسی تضاد استدالل میآراي جامعه
و خدمات ارزشمند است، یعنی در همۀ جوامع، کاالهاي باارزش همواره کمیـاب هسـتند و ایـن    

عـالوه   بـه ). 236-7: 1978دوك، (سـازد  می ناپذیر امر تضاد منافع و نابرابري اجتماعی را اجتناب
یابد و معموًال در مناطق شهري قشربندي و اي، نابرابري در مراتب مختلفی بروز میدر هر جامعه

 در ایـن ). 521: 2006چـن و سـان،   (شـود  نابرابري اجتماعی بیش از مناطق روستایی دیده مـی 
اجتماعی در منـاطق شـهري بـا تغییـر     هاي معتقد است افزایش نابرابري) 2002(زمینه الورنس 

عالوه ساختار محلـی، ملـی و اقتصـاد جهـانی      هاي شهري، بهساختار و موقعیت ترکیبی جمعیت
به نظر وي تنوع مادي، اقتصادي و اجتماعی از خصوصیات آشکارِ شهرهاي امروزي . مربوط است

ایـن  . ه اجتمـاعی باشـد  تواند ناشی از قومیت، درآمد و پایگـا جمعیت نامتجانس شهرها می. است
وسیلۀ آموزش، موقعیت مسکونی، حیثیت شغلی، مالکیـت، دارایـی و ثـروت     نوع تمایزها اغلب به

این تمایزها در شهرهاي بزرگ آشکارتر بوده و معموالً با . گرددشود و پایدار می می مادي نمایان
تدریج به جداشـدن   بههمراه است، یعنی قشربندي و نابرابري اجتماعی  4"گزینی فضاییجدایی"

کنـد  اي فضایی پیدا مـی گردد و نابرابري اجتماعی جلوهاقشار مختلف اجتماعی در فضا منجر می
هـاي فضـایی برگـردان    موقعیت«معتقد است ) 85: 1383(فیالکوف . )92: 1387 ،واردو  ساوج(

  .»گذارندها و رفتار ساکنان اثر میهاي اجتماعی هستند و روي بازنماییموقعیت
شـوند و اگـر   مـرتبط مـی   دهند کـه چگونـه فضـاهاي متفـاوت بـه هـم      تحقیقات نشان می
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هایی میان زندگی اجتماعی درون این فضـاها وجـود دارد، بـراي آن اسـت کـه فضـاهاي        تفاوت
الگوهاي فضـایی شـهر غالبـاً برحسـب     ). 3: 2008فرناندز، (اند  اجتماعی و نابرابري به هم مرتبط

-اعی، در بخشهاي اجتمبه طوري که گروه. گیرندمقوالت اجتماعی متفاوت مورد توجه قرار می
براي مثال، افراد ثروتمند مایل نیستند در فضـاهایی  . شوندبندي میهاي متفاوتی از شهر خوشه

تواند با مرز مشـخص شـود و از   در اغلب اشکال، فضاي شهري می. مشابه با فقیران زندگی کنند
کـاران  مین و هم). 32: 2008جوزف، (طریق الگوهاي تفاوت اجتماعی و نابرابري منعکس گردد 

تـر هسـتند،    هایی که داراي درآمـد پـایین  تر و آن هاي قدیمی نیز معتقدند خانواده) 36: 2005(
در مقابل ثروتمندان . اند، تحرك کمتري دارند هاي عمومی ساکن بیکاران و افرادي که در مسکن

و افراد بسیار متخصـص تمایـل بیشـتري بـه انتقـال بـه مکـان و موقعیـت بهتـر و حرکـت بـه            
فضـا  . کم گرفت هاي نمادین را نباید دستدر این زمینه، اهمیت جنبه. ترین محالت دارند جذاب

از دیدگاه ثروت و قدرت افتراق یافته است، زیرا بین مرکز شهر و پیرامون آن، بین باالي شـهر و  
البته تغییردادن محل اقامت، همیشـه بـه معنـاي بهبـود شـرایط      . یابدسازمان می... پایین آن، و

هـایی کننـد کـه از لحـاظ اجتمـاعی      توانند آن را فداي جاذبۀ محلـه ن نیست؛ خانوارها میمسک
نشـان  ) 2002(از سوي دیگر، ماریسون، کالیستر و ریگبـی  ). 81: 1383فیالکوف، (آبرومندترند 

هرچـه  . کنـد گزینی مسکونی، نابرابري اجتماعی ـ اقتصادي را مـنعکس مـی   دهند که جداییمی
برتري در یک منطقه زندگی کنند، احتمال بیشتري وجود دارد که این خانوارهـا  خانوارهاي نابرا

هاي خانوار در هـر دو انتهـاي توزیـع درآمـد گسـترده      جدا از هم زندگی کنند و هرچه نابرابري
هـاي  بـه نظـر بـدکوك، زمـین    . گزینی فضایی را شاهد خواهیم بـود شود، افزایش سطوح جدایی

هـاي آغـازین ناشـی از بـازار کـار      در تقویـت و انباشـت نـابرابري   شهري و بازارهاي مسکن نیـز  
به نظر وي، زندگی در منطقۀ خوب به معناي دسترسـی آسـان بـه تسـهیالت و     . تأثیرگذار است

سـاوج و  (طور نابرابر توزیع شده است  امکانات با کیفیت بسیار باالست که از لحاظ جغرافیایی به
؛ 1387؛ ســاوج و وارد، 2008؛ جــوزف، 2005مکــاران، مــین و ه(محققــان ). 106: 1387وارد، 

هایی که از درآمـد  جایی و تحرك در بین خانواده معتقدند جابه) 2004؛ فاست، 1383فیالکوف، 
  .هایی که درآمد بیشتري دارند متفاوت است کمتري برخوردارند و آن

تـري از لحـاظ   هکننـد  گزینی فضایی، نتـایج تعیـین  شدن نابرابري اجتماعی با جدایی آمیخته
گزینـی اجتمـاعی   گذارد و بخش مهمی از ادبیات قشربندي اجتماعی و جدایی اجتماعی باقی می

هـاي   شناسـان بـا گـرایش   اکثر جامعـه . نیز به آثار و نتایج اجتماعی این دو اختصاص یافته است
وت مـادي، بیـان   ویژه نابرابري در توزیع ثر نظري مختلف، آثار نسبتاً یکسانی را براي نابرابري، به

انـد، تشـدید انـواع    نظران بدان توجه دادهترین اثر بالقوة نابرابري که اغلب صاحب اند و مهمکرده
؛ لنـدن و  1989؛ مسـنر،  1991کنـدي و همکـاران،   (خشونت، تضاد و خصومت در جامعه است 
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). 1375؛ نقــل از چلبــی، 1993و 1991؛ بوســول و دیکســون، 1988؛ مــولر، 1989رابینســون، 
بردن به پیامدهاي نابرابري اجتمـاعی، ضـرورت توجـه بـه پدیـدة نـابرابري و تغییـرات آن را         پی

اي از تغییرات نابرابري اجتماعی به شود که بخش عمدهویژه وقتی مشخص  سازد، بهآشکارتر می
و  1)1375چلبـی،  (گردد هاي توسعه مربوط میریزيهاي اجتماعی و برنامهگذاري نحوة سیاست

  .توان از شدت آن کاستداخله و تدبیر میبا م
هاي یک پیمایش گستردة اجتماعی کـه در سـال   مقالۀ حاضر درصدد است با رجوع به داده

نگـار از وضـعیت دو   ، تصویري واقع2آوري شدهگانۀ شهر مشهد جمعاز سطح نواحی چهل 1387
شهد ارائه دهد و سـپس  در فضاي شهري م) نابرابري درآمدي و تحصیلی(نوع نابرابري اجتماعی 

  . بندي کندگانۀ شهر مشهد را طبقهبر مبناي دو نوع نابرابري مذکور، نواحی چهل
  

  مرور سوابق نابرابري اجتماعی
شناسـی عمـدتًا ذیـل نظریـه طبقـه اجتمـاعی       بحث نابرابري اجتماعی در آراي متقدمان جامعه

دو عامل اصـلی  نزد مارکس . ها آراي مارکس و ماکس وبر است مطرح شده که از پرنفوذترین آن
همـین عامـل دوم اسـت     .تولید و مناسبات تولید ةشیو :اجتماعی دخالت دارند ۀدر تشکیل طبق

وبـر  . )7 :1373تـامین،  ( کندمشاغل را در ساختار اقتصادي جامعه ایجاد می ةهاي عمدکه الیه
طـور واقعـی    پذیرد که طبقه بر پایۀ شرایط اقتصادي یـا مالکیـت کـه بـه     این نظر مارکس را می

-گیري طبقـه مهـم مـی    گردد، لکن عوامل غیر اقتصادي را نیز در شکلشده است بنا می تعیین 
سیمات طبقاتی نه تنها از کنترل یا فقدان کنترل وسـایل تولیـد، بلکـه از    تق«بنابر نظر وبر . داند

گونـه منـابع    ایـن . شـود اي با دارایی ندارد، ناشی مـی اختالفات اقتصادي که مستقیمًا هیچ رابطه
تواننـد کسـب   و شرایطی است که بر انواع مشاغلی که افراد مـی ) تحصیلی(ویژه شامل مدارك  به

ماکس وبر به بعد اقتصادي طبقـه، دو بعـد دیگـر    ). 244: 1381گیدنز، (» گذارندکنند تأثیر می
در نگاه او مالکیت و قدرت و حیثیت بـا وجـود وابسـتگی    ). منزلت( 3قدرت و حیثیت: اضافه کرد

. یابـد ها سامان مـی  اي بر روي آنمتقابلشان سه بنیان متمایزند که نظام قشربندي در هر جامعه

                                                             
شناسـی   جامعـه ) 1375(مسعود چلبی، : جهت اطالع بیشتر از علل و پیامدهاي نابرابري اجتماعی رجوع شود به .1

 .181 -221: نی: نظم، تهران
، موجود در معاونت "سامانه اطالعات اجتماعی مکانی شهر مشهد"هاي اولیه مقاله حاضر از آرشیو اطالعات داده 2.

  .فرهنگی اجتماعی شهرداري مشهد اخذ گردیده است
شـده از سـوي افـراد یـا      یا پرستیژ پذیرفته) آبرو(ام منزلت در نزد وبر، به عنوان برآوردي مثبت تا منفی از احتر .3

لیپسـت و همکـاران،   (هـاي مـردم اسـت     ها و قضاوت لذا، منزلت دربردارنده برداشت. ها تعریف شده استموقعیت
1381 :44.( 
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تقسیم نابرابر قـدرت بـه   . بندي اجتماعی استمالکیت اموال منشأ طبقهتفاوت در برخورداري از 
انجامد و درجات گوناگون حیثیت، منشأ پیدایش قشـرهاي اجتمـاعی   تشکیل احزاب سیاسی می
؛ نوردام و 9-10: 1373تامین، (اند هاي اجتماعی مشابه تشکیل شدهاست که از دارندگان پایگاه

هـا  و نئـووبري ) 1978( 1ویژه اریک آلـن رایـت   ها بهئومارکسیستدر آراي ن). 656: 2007آلبوم، 
نیـز  ) 1981، 1972، 1973(و در دیدگاه ترکیبی آنتـونی گیـدنز   ) 1979(ویژه فرانک پارکین  به

: 1373گـرب،  نقـل از  (هاي چندگانه طبقه و قشربندي اجتماعی مورد تأکید قـرار گرفتـه   بنیان
  :کنیم یها اشاره م که به رئوس آراي آن) 185

-، کنترل فرآیند تولید که اساس طبقه در جامعۀ جدید سـرمایه )1978(به عقیدة آلن رایت 
مالکیت اقتصادي واقعی که ) 1: شوددهد خود به سه عنصر اصلی تقسیم میداري را تشکیل می

) 2داري نظـارت دارد  بر تمامی مازاد اقتصادي اعم از سود و محصـوالت و دیگـر منـابع سـرمایه    
هـا و جـز   ها، کارخانـه هاي فیزیکی تولید که شامل کنترل و نظارت بر ماشین ندهی دستگاهفرما
فرماندهی نیروي کار که به معناي کنترل و ) 3رود و هاست و براي تولید محصول به کار می این

او بر این اساس از سه طبقۀ اجتمـاعی در جامعـه   ). 185: 1373گرب، (نظارت بر کارگران است 
در یک سمت، بورژوازي مدرن قرار دارد که هر سه نـوع کنتـرل را در دسـت    : کندمی جدید یاد

گیرد که فاقد هر نوع کنتـرل اقتصـادي اسـت و    دارد و در سمت دیگر پرولتاریاي جدید قرار می
هـاي کوچـک اسـت و مـازاد خـود را      بورژوازي قرار دارد که مالـک شـرکت   در بین این دو خرده

کنتـرل  (دار اسـت   و مدیریت تشکیالت اقتصادي خود را عهـده ) وع اولکنترل ن(کند کنترل می
-او بـه موقعیـت  ). 185: 1373گـرب،  ) (کنترل نوع سوم(کند ، اما کارگر استخدام نمی)نوع دوم

دهند، اما از حیـث نـوع کنتـرل    کند که تشکیل طبقه نمی هاي بینابینی متناقضی نیز اشاره می
مـدیران سـطح بـاال    : اند از ها عبارتاین موقعیت. شبیه هستندتولید به یکی از سه طبقه مذکور 
تـرین افـراد بـه     هاي وسیع ابزارآالت را در اختیار دارند و نزدیککه کنترل اکثر کارگران و بخش

هاي کوچک تولیدي و تعداد اندکی از کارگران را بورژوازي هستند؛ سرکارگران که کنترل بخش
داران خـرد و مزدبگیـران   افـراد بـه پرولتاریـا هسـتند؛ و سـرمایه     تـرین   در اختیار دارند، نزدیـک 

اي یـا کارکنـان   بگیران حرفـه  شامل ترکیبی از دانشمندان، استادان دانشگاه، حقوق(مستقل  نیمه
در مورد اخیر، دلیـل نزدیکـی ایـن دو دسـته بـه      . گیرندبورژوازي قرار می که در ردة خرده) فنی

آورند و ثانیاً بر محصوالت نیـروي  نمی کارگران را به استخدام دربورژوازي این است که اوًال خرده
مـالك اساسـی در جایـابی    ). 186 -7: 1373گـرب،  (کار و ابزار فیزیکـی تولیـد نظـارت دارنـد     

هاست کـه   مستقل، مهارت و تخصص آن ویژه مدیران و مزدبگیران نیمه هاي بینابینی، بهموقعیت
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  فضاي شهري مشهد نابرابري اجتماعی در

دهد و ایـن نکتـه در نظریـۀ    ها توان کنترل تولید را می آن خصوصیتی غیر اقتصادي است که به
  .پارکین و گیدنز روشنی بیشتري یافته است

ها بـراي ارائـه دیـدگاهی جدیـد از نـابرابري      ترین کوشش معاصر نئووبريآثار پارکین روشن
اد پارکین روابط مبتنی بر قدرت و نه روابط طبقاتی را به مثابه عامل اصـلی ایجـ  . اجتماعی است

شـدة انسـداد    دهـد و بـا مفهـوم کمترشـناخته    داند و ایدة قـدرت وبـر را بسـط مـی    نابرابري می
پارکین با ایـن نظـر وبـر موافـق اسـت کـه       ). 194: 1373گرب، (سازد وبر مرتبط می 1اجتماعی

گیـرد، امـا   ساختار کلی نابرابري در جامعه از مبارزة کلی و همیشگی بر سر قدرت سرچشمه می
حـل پـارکین   راه. که در بحث وبر، منبع یا وضعیت قدرت در جامعه مشخص نیست معتقد است
پارکین دو شکل اساسی بـراي انسـداد   . ترکیب ایدة قدرت با انسداد اجتماعی است  براي مسئله،

اي است که جناح مسلط با آن افراد تحت سلطه را ، ابزار اولیه2"تحریم": کنداجتماعی فرض می
-، ابزاري کلیدي است که افراد تحت سلطه از طریق آن می3"غصب"کند و  از قدرت محروم می

از این دو شکل انسداد، تحـریم  . رفته را باز پس گیرند کم قسمتی از قدرت ازدست خواهند دست
وجود آمده و ضمانت اجراي رسـمی   وسیلۀ قواعد قانونی به  زیرا به  در جوامع جدید مؤثرتر است،
شـود  ت و در صـورت لـزوم از عـامالن سـرکوبی آن محسـوب مـی      آن، نظام قضـایی دولـت اسـ   

هاي تحصیلی، نامهخاصه گواهی  پارکین معتقد است کاربرد مدارك رسمی،). 195: 1373گرب،(
قدري مهم هستند که افـرادي کـه    این مدارك به. کندهاي ممتاز محروم میدیگران را از جایگاه

درست در سطح پـایینی کسـانی     سازند،طبقۀ مسلط را میالیۀ ثانویۀ  آورند، دست می ها را به آن
خـارج از طبقـۀ مسـلط، سـاختار     . هستند که کنترل انحصاري دارایی مولـد را در اختیـار دارنـد   

سازد که هریک نفوذ غاصبانۀ گوناگونی دارنـد  طبقاتی در آراي پارکین شکل مدرجی از افراد می
کارگران بدون دارایی یا مدرك، طبقـۀ  . شودمیکه گاهی با ظرفیت جزئی تحریم دیگران همراه 

بیند کـه   هاي میانی را میاي از گروهپارکین بین طبقۀ مسلط مجموعه. سازندتحت سلطه را می
ایـن ردة میـانی شـامل    . خواندها را انسداد دوگانه می اشکال ناقص تحریم و غصب را دارند و آن
توانند انسداد تحریمی محـدودي را از طریـق   میاند و تجار ماهر و کارگرانی است که متحد شده

چنین مدارکی نسبت بـه  . هاي کارآموزي و دیگر سازوکارهاي مربوط به مدرك اعمال کنندنظام
اما به هر حال دارندگان مدارك نسبت بـه  . ها کمتر انحصاري استمدارك دکتري و دیگر حرفه

مانـده   هاي دیگر باقیجایگاه. مندندبهره کارگرانی که فاقد این مدارك هستند، از امتیاز بیشتري
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اي اغلـب   حرفـه  ایـن افـراد نیمـه   . دهنـد سفید تشکیل میاي یقهحرفهدر ردة میانی را افراد نیمه
گـرب،  (کننـد ندارنـد   و انحصاري واقعی بر دانش یا خدماتی که ارائه می  کارکنان دولت هستند،

طبقۀ مسلط که : قاتی شامل سه طبقه استدر کل تصویر پارکین از نظام طب). 97-196: 1373
حق تحریم در مورد دارایی و مدارك خاص را دارد؛ طبقۀ تحت سلطۀ کـارگران کـه از درجـات    

هـا و کـارگران مـاهر کـه     ايحرفـه  هاي غاصبانه برخوردار است و ردة میانی نیمـه  مختلف قدرت
  .)198: 1373گرب، (ترکیبی از دو نوع انسداد را در اختیار دارند 

اي از آراي مارکسیستی و وبري اسـت عقیـده دارد   آنتونی گیدنز که نظریۀ او ترکیب خالقانه
 "مالکیت یا محرومیت از مالکیت دارایی ابـزار تولیـد  "ساز در ایجاد نظام طبقاتی  عامل سرنوشت

تفـاوت قـدرت   "طور عمده حاصل  کند که طبقات بهلکن او این نظر وبري را نیز اتخاذ می. است
داران قدرت بیشتري نسـبت  در ترتیبات اقتصادي، سرمایه. هستند "داريها در بازار سرمایه هگرو

در حالی که کارگران فقط . به کارگران دارند، چرا که حقِ در اختیار داشتن دارایی مولد را دارند
. نـد گیردار مـی حق فروش نیروي کار خود را در ازاي دستمزد بخور و نمیري دارند که از سرمایه

سازد در ایـن  تر و تفاوت خود را با مارکس آشکار می جایی که گیدنز ارتباط خود را با وبر روشن
دهنـدة قـدرت اقتصـادي متفـاوت یـا       ادعاست که مقولۀ سومی از حقوق وجـود دارد کـه نشـان   

هــاي داشـتن مهـارت  "ایـن عامــل سـوم   . داري اسـت افـراد در بــازار سـرمایه   1"ظرفیـت بـازار  "
ترتیـب، گیـدنز سـه     بدین). 205: 1373گرب، (است  "هاي تحصیلیصالحیت"و  "شده شناخته

حق یا قدرت یا ظرفیت یعنی دارایی، آموزش یا مهارت و نیروي کار یدي را بنیان اصلی ساختار 
طبقۀ بـاال کـه بـر دارایـی مولـد کنتـرل دارد؛ طبقـۀ        : داندداري میطبقاتی تمام جوامع سرمایه

تواند هاي باالست و میزیادي ندارد ولی داراي تحصیالت ویژه و مهارت متوسط که دارایی نسبتًا
او . فروشـد آن را در بازار مبادله کند؛ و طبقۀ پایین یا کارگر که فقط نیروي کار یدي خود را می

گیـرد؛ در عـین   معتقد است ارتباطات اجتماعی در جامعۀ مدرن عمدتاً بر پایۀ طبقه شـکل مـی  
خطـوط در نقشـۀ   "تـوان مرزهـاي مشخصـی را ماننـد     نمی«کند که اره میحال به این نکته اش

بورژوازي قدیمی یـا   ها مانند خرده بنديمیان طبقات ترسیم کرد، زیرا برخی از گروه "جغرافیایی
زیـرا  . کرده تمایل دارند از مرزهاي طبقاتی عبـور کننـد  اي تحصیلپزشکان مستقل و افراد حرفه

به عقیدة گیدنز ). 205-6: 1373گرب، (» گانۀ حقوق دسترسی دارند سه به بیش از یکی از انواع
طور معمول از سه طبقه تشکیل شده، لکن برحسـب   اي متغیر است که بهساختار طبقاتی پدیده

یـابی ایـن   منظـور او از میـزان سـاخت   . کندطبقات، این ساختار تغییر می 2"یابیساخت"میزان 
هاي اجتماعی هاي متفاوت، به مثابۀ دسته طول زمان و در مکاناست که تا چه اندازه طبقات در 
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تـوان اسـتدالل کـرد کـه     شوند، بدین اعتبـار مـی  آیند و بازتولید میمشخص و متمایز پدید می
کننـد کـه   ها یا حقوق اصلی عمل می هاي تحصیلی و نیروي کار به مثابۀ قدرتدارایی، صالحیت

در جوامع یا شرایطی که این سـه عامـل   . سازندمتصل می اقتصاد و طبقات ناشی از آن را به هم
شـوند، طبقـات    طور معمول درون شغل یـا جایگـاه مشخصـی ترکیـب نمـی      به) واسطه(میانجی 

اگرچـه سـاختار طبقـاتی جامعـه از     ). 206: 1373گرب، (تر خواهند بود یافتهمتمایزتر و ساخت
گانۀ دارایی، آمـوزش و نیـروي کـار    مل سهگري عوایابی و میانجیدیدگاه گیدنز به میزان ساخت

کند که مرزبنـدي  ، اما او به سه عامل اشاره می)1374زاده، ؛ لهسایی2006آیدین، (وابسته است 
نحوة تقسیم نیروي کار و روابط مبتنی بر اقتدار در : کندتر میگانۀ اجتماعی را شفافطبقات سه

اي زندگی یا عـادات مصـرفی متمـایز حـادث     هبندي توزیعی که به دلیل سبکمحل کار و گروه
اي بـدین صـورت   او معتقد است اگر الگوي مسلط در جامعه یـا منطقـه  ). 1373گرب، (شود می

هـاي  هـا و صـالحیت   مهـارت (باشد که آمیزة نامتجانسی از افراد با وجود ظرفیت بـازار متفـاوت   
ـ  آن) تحصیلی متفاوت یـابی و سـرحدات   د، سـاخت ها در قلمرو اقتصادي در همسایگی قرار گیرن

  ).2006؛ آیدین، 207: 1373گرب، (تر خواهد شد طبقاتی نامشخص
هـاي چندگانـۀ    نظران بر بنیانبا الهام از نظریات قشربندي اجتماعی و تأکیدهایی که صاحب

قشربندي دارند، در حوزة تجربی نیز اکثر محققان بر این باورند که نـابرابري اجتمـاعی، حاصـل    
راقی افـراد بـه منـابع کمیـاب اسـت کـه عمـدتاً شـامل درآمـد، قـدرت، منزلـت و            دسترسی افت

، نقـل از  1983؛ نـام و پـاور،   2002؛ الوسون و تـود،  2005ونهوون، (هاي فرهنگی است  سرمایه
توان به دیـدگاه  طور مشخص می در این میان، به). 1376؛ افروغ، 1375؛ چلبی، 2003اولدفیلد، 

ه کرد کـه نـابرابري اجتمـاعی را حاصـل تـراکم و انباشـتگی منـابع        اشار) 1375(ترکیبی چلبی 
ها یا مواضع موقعیت"ارزشمند اعم از ثروت، قدرت، منزلت و سرمایه فرهنگی در درون برخی از 

را هـم متمـایز کـرده اسـت کـه       2"نابرابري موضعی"دانسته و بر این مبنا چهار نوع  "1اجتماعی
نـابرابري سـرمایۀ   "و  "نابرابري منزلـت "، "نابرابري قدرت"، "دينابرابري ثروت ما": اند از عبارت

فرض تعریف مذکور از نابرابري این است که افراد برحسب قرارگرفتن در . 3"فرهنگی یا آموزشی
بر ایـن  . کنندموقعیت اجتماعی معین، فرصت یکسانی براي دسترسی به منابع ارزشمند پیدا می

هـا و تعیـین پایگـاه اجتمـاعی نیـز غالبـاً برحسـب        موقعیت گذاري اجتماعی بر رويمبنا، ارزش
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و  "نـابرابري بخشـی  "، "نـابرابري بیرونـی  "چلبی عالوه بر نابرابري موضعی به سه نوع دیگـر نـابرابري  شـامل     .3
جهـت آگـاهی از   . شـود ها از مفهوم نابرابري موضعی اخذ مـی  کند که تعریف اولیه آناشاره می "نابرابري فضایی"

  ).1375(رابري رجوع شود به چلبی تعریف انواع ناب
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هایی که فرصت بیشـتري بـراي دسترسـی بـه     طبعًا موقعیت. گیرددسترسی به منابع صورت می
آورند در ساختار قشربندي اجتماعی، رتبۀ باالتري را به خود اختصاص منابع ارزشمند فراهم می

در ادبیات تجربی قشربندي و نـابرابري اجتمـاعی، بـر     .)2003؛ کربا، 2002یودانیس، (دهند می
عنوان دو منبع ارزشمند اجتمـاعی   ثروت یا دارایی مادي و سرمایۀ فرهنگی یا دارایی آموزشی به

تأکید بیشتري صورت گرفته است که اولی بر مبناي درآمد و دومی بر مبنـاي مـدارج تحصـیلی    
  .شودتشخیص داده می

هـایی در سـطوح   ، به ایـن نکتـه اشـاره شـده کـه نـابرابري      )2000(در گزارش بانک جهانی 
هاي اجتماعی و مناطق در هـر کشـوري   هاي جنسیتی، گروهآموزشی و توزیع درآمد در بین رده

و در عین حال نقش میـانجی آمـوزش در تحـرك    ) 2002کریستینا و کانسی سااو، (وجود دارد 
کروبـر و هـالس،   (دي قـرار گرفتـه اسـت    هاي اخیر مورد توجـه زیـا   نسلی طبقات در سال درون

، نقـل از  1991؛ اولسـون،  1989؛ تـریمن و همکـار،   1988، 1986؛ رایـت،  1973؛ کربو، 1979
؛ 1997؛ مارشــال و همکــاران،1997؛ گــوکس و مــورین، 1995؛ آرام و شــاویت، 1375چلبــی، 

اندازه بـه منشـأ    البته توجه بیش از). 2002د وفهورست، ؛ نقل از ون1998اریکسون و جانسون، 
شناسـان نبایـد تنهـا بـر سـطوح      آموزش به این جهت نیز هست که نشان دهد تحقیقات جامعه

بـودون،  (اي خاص متمرکز باشد  کالن از قبیل تحرك در منشأ طبقات و طبقات تهیدست جامعه
  ).408: 2002د وفهورست، ؛ نقل از ون2001؛ برین و گلدتراپ، 1998

شـناختی نـابرابري آموزشـی نشـان داده شـد کـه نـابرابري        ت جامعـه از زمانی که در مطالعا
ها و مدارك براي بازار کار باارزش تلقی شـد  نامهها ناشی از آموزش است، توجه به گواهیفرصت

هـاي   شناسـان نـابرابري در بحـث نـابرابري فرصـت     جامعـه ). 2005د وفهورست و اندرسون، ون(
و هـم بـه   ) ها و غیرهها، هزینهباور ذهنی به منافع، موفقیتمثًال (آموزشی، هم به دیدگاه فردي 

هـا   آن. کننـد اشـاره مـی  ) هـا و غیـره  ها، محدودیتهزینه  ها،از قبیل فرصت(هاي نهادي دیدگاه
همچنین . شودهاي دسترسی به آموزشِ باالتر از طریق توانایی افراد مشخص می معتقدند تفاوت

بکـر و هکـن،   (هاي سـاختاري وابسـته باشـد     ماعی و فرصتممکن است این امر به موقعیت اجت
2009 :27.(  

شناسان نیز به اثبـات  از سوي دیگر، ارتباط میان طبقۀ اجتماعی و آموزش در نظریات جامعه
؛ نقـل  1988؛ پـاینِ،  1996؛ گایل، 1976؛ باولز و گینتیز، 1977بوردیو و پاسرون، (رسیده است 

دهـد کـه منشـأ اجتمـاعی     تجربی اخیر در کانادا نیز نشان می تحقیقات). 33: 2004وود،  از لث
نخعـی،  (کـاهش داشـته اسـت     1970کم تا اواسط دهـۀ   ها در دسترسی آموزشی دستنابرابري
در تحقیق دیگري نشان داده شده افرادي که در طبقۀ اجتماعی باالتر قرار دارند، ). 578: 2000

یابند و تمایـل بیشـتري بـراي    آموزشی باال دست میروند، بنابراین به سطوح به مدارس بهتر می
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تـوان گفـت دسترسـی بـه     مـی ). 408: 2002د وفهورسـت،   ون(بـاال دارنـد    داشتن مشـاغل رده 
طـور خـاص از طبقـۀ      شـود و بـه  تحصیالت به میزان زیادي از طریق زمینۀ اجتماعی تعیین می

). 321-22: 2005و اندرسـون،   د وفهورسـت ون(آیـد  دست می اجتماعی و تحصیالت والدین به 
فرزندان به این منظور تمایل به آموزش کافی دارند که بـه   نتایج تحقیقات دیگر نشان داده است 

؛ گامبتـا،  1974؛ بـودون،  1964کـالر و زاوالـونی،   (طبقۀ اجتماعی والدین خود دسترسـی یابنـد   
ــدتراپ، 1987 ــگ،  1996؛ گل ــد و دجون ــاران، 2001؛ نی ــویس و همک ــل از ون2002؛ دی د  ؛ نق

از این دیدگاه، در حال حاضر هدف بیشتر فرزنـدان طبقـۀ   ). 322: 2005وفهورست و اندرسون، 
  فرزندان طبقۀ متوسط نیـز بـه  . تر تحرك نداشته باشندکارگر این است که به سمت طبقۀ پایین

عی طور کلی به دسترسی بیشتر به سطوح باالتري از آمـوزش، بـراي رسـیدن بـه طبقـۀ اجتمـا      
هاي طبقۀ کـارگر، کمتـرین منـابع درآمـدي را بـراي      بچه به هر حال، . والدین خویش نیاز دارند

در شـرایط  . هاي تحصیل دارا هستند شدن بر توانایی درآمدي در طول سال آموزش یا براي چیره
بـه  خـود تنهـا    ها، همانند والدینشان، براي واردشدن به طبقۀ اجتماعی مشابه والـدین بچه  برابر،

تواند تبیین کنـد  هایی وجود دارد که میدر این خصوص نظریه. کنند آموزش بیشتر نیاز پیدا می
فرزندانی که داراي والدینِ با سطح آموزشی باال هستند نسبت به فرزندانی که زمینـۀ اجتمـاعی   

جنـک و همکـاران،   (کننـد  تري دارند، دسترسی بیشتري به سطوح باالتر آموزشی پیدا میپایین
د وفهورسـت و اندرسـون،   ، نقـل از ون 1993؛ بالسفلد و اویـت،  1990؛ بوردیو و پاسرون، 1972
اند که والدین طبقات بـاال بهتـر قادرنـد    محققان بسیاري نیز به این نتیجه رسیده). 323: 2005

ها را در مدارس خصوصی ثبت نام  دهندگان سطح باال فراهم کنند و آن براي فرزندانشان آموزش
: 2000، نقـل از نخعـی،   1985؛ رابینسـون و گـارنیر،   1976؛ باولز و گینتز، 1972باولز، (یند نما

هـاي داراي زمینـۀ   با بچه این موضوع به این دلیل است که والدین مطمئن شوند فرزندان). 579
کنند و رفتارهاي پرورش شخصیت و سرمایۀ فرهنگی ارتباط برقرار می مشابه، در دورة تحصیلی

؛ 1978بوردیـو و بولتانسـکی،   (شـود  هـاي آموزشـی فـراهم مـی    خوان با برنامـه  ها همانوادهدر خ
فقر نیز از عواملی است که در نـابرابري تحصـیلی   ). 2000، نقل از نخعی، 1986کولکلوج و بک، 

دهنـد  در تحقیقی نشان می) 6: 2005(در این زمینه، اورفیلد و لی . مورد توجه قرار گرفته است
تگی باالیی بین نژاد افراد، فقر و کیفیت تدریس معلمان، نمرات بـاالتر و میـزان تـرك    که همبس

  .تحصیل در مدارس وجود دارد
هـاي  نابرابري درآمدي یکی دیگر از وجوه مهم نـابرابري اجتمـاعی اسـت و یکـی از شـاخص     

ن جامعـه  هاي اجتماعی در هر جامعه نحوة توزیع درآمد در میان افراد آمعمول سنجش نابرابري
  ).1369؛ لنسکی و لنسکی، 98: 1373تامین، (است 

مراتـب   دهد جوامع شهري در مقایسه با منـاطق روسـتایی داراي سلسـله   تحقیقات نشان می
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کـه   عـالوه چنـان   بـه  .)521: 2006چن و سـان،  (هاي درآمديِ بیشتري هستند  طبقاتی و تفاوت
هـاي گذشـته در   کنـد، در دهـه  ن مـی بیـا ) 43: 2008، به نقـل از فـاچز،   2005(دیوید هاروي 

اسـتقرار یـا   "اي کـه بـه   هاي سیاستی ویژه کشورهایی مثل آمریکا و انگلستان به دلیل چارچوب
  ، درآمد طبقات باال افزایش یافته است "هاي اقتصادي منجر شدهبازسازي قدرت نخبه

دارایـی و  به وجود طبقات خیلـی کـوچکی کـه ثروتشـان را از     ) 2000(در این زمینه ساوج 
حقوق (تري که به درآمد ناشی از کار خود  اند و گروه بزرگ دست آورده میراث گذشتگان خود به

هـاي اخیـر    کند کـه در سـال  ساوج همچنین اشاره می. کندمتکی هستند، اشاره می) و دستمزد
ته و اند کمتر شده؛ مصرف خودنمایانه نیز کاهش یاف تعداد کسانی که تنها به مالکیت ارثی متکی

در ایـن  . مالکیت نیز بیش از اینکه فیزیکی و راکد باشد، به صورت مالی و سـیال درآمـده اسـت   
طبقـات  "هـا را   انـد کـه گولـدتراپ آن   ها، همان کسانی از بیشـترین مزایـا برخـوردار شـده     سال

انـد  نامـد؛ و کسـانی کـه کمتـرین برخـورداري را داشـته      ، متخصصـان و مـدیران مـی   "خدماتی
عالوه نتایج تحقیقات نشان داده درآمـد و   به). 345: 2002نقل از کرایب، (اند بوده خوردگان سال

همچنـین  . شـود قیمت خانه به میزان زیادي متغیرهاي توضیحی براي جداسازي افراد تلقی مـی 
این نتیجه نیز حاصل شده که ترجیحات افـراد نقـش مهمـی در انتخـاب محـل سـکونت دارد و       

در ایـن  ). 2009کـالرك،  (پایگاه اقتصادي اجتماعی افراد مرتبط نیسـت   اینکه این عامل تنها با
گزینـی سـکونتی متفـاوت    معتقد است قشربندي اجتمـاعی بـا جـدایی   ) 2004(خصوص فیرمن 

-کند که چرا افراد فقیر در مناطق ثروتمند شـهر زنـدگی نمـی   است، زیرا این موضوع تبیین می
  .کنند

هدف مقالۀ حاضر نیست و بررسی دقیـق آن مسـتلزم    اگرچه بررسی علل نابرابري اجتماعی
هاست، در بررسـی اجمـالی علـل     تفکیک انواع نابرابري اجتماعی از یکدیگر و تحلیل جداگانۀ آن

دو نوع عمدة نابرابري موضعی، یعنی نابرابري ثروت مادي که در نوشتار حاضر برحسب نـابرابري  
ۀ فرهنگـی یـا آموزشـی کـه در ایـن مقالـه       شود و همچنین نابرابري سـرمای درآمدي گزارش می

محرك اولیۀ نابرابري در ثروت مادي، «توان گفت برحسب نابرابري تحصیلی بررسی گردیده، می
، نقـل از چلبـی،   1984؛ ترنـر،  1962لنسـکی،  (» توسعۀ اقتصادي و مازاد ناشی از آن بوده است

یابـد و در  عی گسـترش مـی  با افزایش سطح توسعۀ اقتصادي، تقسیم کـار اجتمـا  ). 181: 1375
ها و کنشـگران   ها، تعداد سازمانمراتب ها یا مواضع اجتماعی، تعداد سلسلهنتیجه، تعداد موقعیت

ایـن خصوصـیات   . کندهاي تخصصی نیز افزایش پیدا میجمعی و همچنین سطح نیاز به آموزش
چلبـی،  (شـوند  یثروت مـادي در جامعـه مـ   ) نابرابري(باعث توزیع بیشتر منابع و کاهش تراکم 

صـورت   طلبی و ارزش آن در فرهنگ مسـلط جامعـه نیـز بـه    عالوه گرایش به مساواتبه). 1375
چلبی همچنین سـه  ). 182: 1375چلبی، (کند مادي عمل می) نابرابري(مانعی در مقابل تراکم 
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عوامـل  طلبـی را از  عامل توسعه یا تکامل اقتصادي، امیال و عالیق شناختی و گرایش به مساوات
کند و معتقد است با تقویت ایـن سـه   هاي فرهنگی معرفی می دهندة تراکم سرمایهعمدة توضیح

تحقیقات ). 1375چلبی، (کند هاي فرهنگی کاهش پیدا میخصوصیت در جامعه، تراکم سرمایه
طور کلـی   ها و نتایج نابرابري به دهد علتنشان می) 223: 2006به نقل از هریس، (مختلف ذیل 

مهان، (، آموزش )2002الرِاو، (، خانواده )2001اندرسون و اسنو، . ال(موضوعاتی از قبیل خود با 
، )1995هاگـان و پترسـون،   (، جـرم  )1999فوسـتر،  (، محـیط  )2003بارتلی، (، سالمت )1992

  .مرتبط است) 2000ماینز و مک کالیون، (و مذهب ) 1998اوبرین و جاکوبز، (کنترل اجتماعی 
  

  هادي نابرابري اجتماعیتعریف پیشن
مفهوم نابرابري اجتماعی عموماً ناظر به وضعیتی است که در آن چیزهاي باارزش اجتماعی اعـم  

طور مساوي در دسترس اعضاي جامعـه قـرار    از ثروت مادي، قدرت، منزلت و سرمایه فرهنگی به
براي افراد رقم بزنـد   نحوي که این دسترسی افتراقی، پایگاه اجتماعی متفاوتی را نگرفته باشد، به

هـاي زنـدگی،    ویـژه از نظـر حقـوق، فرصـت     هـا بـه   و اختالفات پنهان و آشکار زیادي در بین آن
شناسـی نـابرابري    وجود بیاید، اگرچه این ابهام همچنان در ادبیات جامعـه  ها و امتیازها به پاداش

-مند با عبور از چـه آسـتانه  اجتماعی وجود دارد که نابرابري اجتماعی یا توزیع نابرابر منابع ارزش
شـود؟ بـه بیـان دیگـر، برابـري اجتمـاعی در چـه صـورتی         اي، ناعادالنه یا غیرمنصفانه تلقی می

بهره گرفـت کـه از   ) 1383(توان از نظریۀ عدالت توزیعی جان راولز منصفانه است؟ در اینجا می
هـاي اجتمـاعی و    برياو نـابرا . نظران عدالت استترین فیلسوفان سیاسی معاصر و صاحبمعروف

ها باید مخـتص  نخست اینکه این نابرابري: دانداقتصادي را به دو شرط قابل قبول و منصفانه می
هـا بـه روي    هـا، بـاب آن   هایی باشد که تحت شرایط برابـري منصـفانۀ فرصـت   به مناصب و مقام

ترین اعضـاي   حرومها باید بیشترین سود را براي مهمگان گشوده است؛ و دوم اینکه این نابرابري
از این دیدگاه، توزیع یا بازتوزیع منـابع در  ). 84: 1383راولز، ) (اصل تفاوت(جامعه داشته باشد 

ترین اعضـاي آن جامعـه بیشـتر باشـد      شود که منفعت آن براي محرومصورتی عادالنه تلقی می
النه وجـود دارد،  اگرچه نظریات متعددي دربارة عدالت و شرایط توزیع عاد). 1381فیتزپاتریک، (

اما توجه به این نکته در نوشتار حاضـر ضـرورت دارد کـه    . ها جزء اهداف مقاله نیست معرفی آن
مالك بیرونی قاطعی براي تشخیص توزیع عادالنه یا نابرابري غیـر منصـفانه وجـود نـدارد، جـز      

از نـابرابري   طور قراردادي و بر مبناي هنجارهاي عدالت توزیعی هر جامعه، حد معینـی   اینکه به
تـوان مـالك و    آیـد اصـل تفـاوت راولـز را مـی     به نظر می. یا تراکم منابع را ناعادالنه تلقی کنیم

هـاي تجربـی نـابرابري،    بر اساس سنجه. مبنایی براي تشخیص توزیع غیر عادالنه منابع قرار داد
ا نـابرابري کامـل   توان در بین دو حد نهایی برابري کامـل تـ  محدودة نابرابري غیر منصفانه را می
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در مقالۀ حاضر، موضوع نابرابري اجتماعی در فضاي شهري مشـهد محـدود بـه    . وجو کرد جست
توزیع ثروت مادي و سرمایۀ فرهنگی در بین نواحی شـهري خواهـد شـد کـه اولـی بـر مبنـاي        
 نابرابري درآمد سرانۀ خانوار و دومی بر مبناي نابرابري تحصیلی سرپرستان خانوار ساکن در هـر 

  . ناحیه برآورد خواهد گردید
  

 روش تحقیق
در شـهر مشـهد بـه     1387هاي مقاله حاضر برگرفته از تحقیقی پیمایشی است که در سال داده

انجام رسیده و جامعۀ آماري آن سرپرستان خانوارهاي معمولی ساکن در مشهد در زمان اجـراي  
استفاده شده است و برحسـب آن   ايگیري طبقهبراي انتخاب نمونه از روش نمونه. اندطرح بوده

براي تعیین حجـم نمونـه در هریـک از     عنوان یک طبقه منظور شده و هریک از نواحی شهري به
بـر ایـن اسـاس حجـم     . گانۀ شهر مشهد از روش تخصیص نیمن استفاده شده اسـت نواحی چهل

عـداد نمونـۀ   انـدازة جمعیـت هـر ناحیـه و ت    . برآورد گردیده اسـت  17510نمونه در کل برابر با 
  .1درج گردیده است 1برآوردشده در جدول 

  
  نحوة سنجش متغیرهاي درآمد سرانه و تحصیالت سرپرست خانوار

دو متغیر درآمد سرانۀ ماهیانه و تحصیالت سرپرست خانوار، مبناي بـرآورد نـابرابري درآمـدي و    
درآمد شـغل اصـلی و سـایر    متغیر درآمد سرانۀ خانوار از تقسیم مجموع . اندتحصیلی قرار گرفته

منابع درآمدي خانوار در ماه بر تعداد افراد تحت تکفل سرپرست به دست آمده است، امـا چـون   
این احتمال داده شد که ممکن است پاسخگویان بـه سـؤاالت مسـتقیم درآمـدي پاسـخ دقیـق       

قـرار گرفـت و   ندهند، عالوه بر سؤال مستقیم دربارة درآمد، هزینۀ خانوار در ماه نیز مورد سؤال 
شاخص درآمد سرانۀ خانوار، از تقسیم میانگین درآمد و هزینۀ ماهیانه بر تعداد افراد تحت تکفل 

اي کـه از   سطح تحصیالت سرپرست خانوار نیز برحسب یک مقیاس رتبـه . سرپرست، حاصل آمد
. تا باالترین مرتبۀ تحصیل دانشگاهی امتداد داشته، سـنجش شـده اسـت   ) سوادي بی(سواد صفر 

 100تـا   0اي مـذکور، بـه مقیـاس    عالوه جهت سهولت مقایسۀ مقادیر متغیرها، مقیاس رتبـه  به
درآمـد سـرانه و   (شاخص گرایش مرکزي مناسب هریک از دو متغیر مـذکور  . 2تبدیل شده است

در سطح هر ناحیه، مبنـاي محاسـبۀ نـابرابري مربـوط قـرار گرفتـه       ) تحصیالت سرپرست خانوار

                                                             
  ).1388(گیري و محاسبات مربوط در این نوشتار رجوع کنید به یوسفی  جهت آگاهی از جزئیات روش نمونه .1

) 11.11(بـی سـواد،    ) 0: (در مقیاس تحصیالت ، سطوح مختلف تحصیل به شرح ذیل کدگذاري شـده اسـت    2.
دیـپلم،   ) 55.55(دیـپلم نـاقص،    / متوسـطه )  44.44(راهنمایی ، ) 33.33(ابتدایی، ) 22.22(خواندن و نوشتن،  

   .دکترا و باالتر) 100(فوق لیسانس، ) 88.88(لیسانس،  ) 77.77(فوق دیپلم،  ) 66.66(



  فضاي شهري مشهد نابرابري اجتماعی در

  . 1است
  د نابرابري درآمدي و تحصیلینحوة برآور

. استفاده شـده اسـت   2"ضریب جینی"براي برآورد نابرابري درآمدي و تحصیلی نواحی از سنجۀ 
اي است که به طور بسـیار  در ادبیات تجربی نابرابري و قشربندي اجتماعی، ضریب جینی سنجه

امر و همکـاران،  سـ (دادن شدت نابرابري مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت       براي نشان گسترده
؛ کورزنیـویز و مـوران،   1998؛ پاسـه و اسـمیت،   1999؛ فایربـاو،  1983؛ بري و همکاران، 1981
؛ 1998؛ سـن،  1966؛ اتکینسـون،  1385تاش،  ؛ نقل از عبادي و شهیکی2002؛ میالنویچ، 1997
  ). 1985؛ شالیت، 2000؛ اوگوانگ، 2002گیلز، 

هفت ویژگی زیر را بـراي یـک شـاخص    ) 1384ي، ، نقل از ابونوري و اسناوند1920(دالتون 
  :نابرابري مطلوب معرفی کرده است

طبق این اصل، اگر مقداري از درآمد فردي بـه فـرد   ): دالتون -اصل پیگو(اصل انتقال  .1
دیگري انتقال یابد، در صورتی که به ترتیب، تفاوت درآمد بـین دو فـرد دیگـر انتقـال     

تغییر بماند، شـاخص نـابرابري درون تـوزیعی نیـز     افزایش یا کاهش پیدا کند یا بدون 
 .باید افزایش یا کاهش پیدا کند یا بدون تغییر بماند

اصـل اسـتقالل از میـانگین    (اصل عدم حساسیت به تغییر متناسب کلیۀ درآمدها  .2
بر مبناي این اصل، در صورتی که درآمد کلیۀ افراد جامعـه مـورد   ): درآمد جامعه

یـا کـاهش یابـد، شـاخص نـابرابري درون تـوزیعی        بررسی به یک نسبت افزایش
بـه عبـارت دیگـر، انـدازة شـاخص بایـد مسـتقل از        . گونه تغییري کند نباید هیچ

گیري درآمد، میزان نسبی درآمـد و میـانگین درآمـد افـراد جامعـه      مقیاس اندازه
 .باشد

 بر پایۀ این اصل، در صورتی کـه بـه  : اصل حساسیت به تغییر برابر کلیۀ درآمدها .3
درآمد کلیۀ افراد جامعه، مقدار مشخصـی اضـافه شـود، انـدازة شـاخص نـابرابري       

قبول این اصل مستلزم قبول اصـل دوم  . درون توزیعی باید کاهش یابد و بالعکس
 . است

هـا و سـطوح   اصل عدم حساسـیت بـه تغییـر متناسـب تعـداد افـراد کلیـۀ گـروه         .4

                                                             
براي تشخیص شاخص گرایش مرکزي مناسب براي هریک از دو متغیر مورد تحلیـل در سـطح ناحیـه، از روش     .1
بـر حسـب روش مـذکور،    . گیري شده استبهره) Exploratory Data  Analysis(ها "تحلیل اکتشافی داده"

که ممکن اسـت باعـث خطـاي در بـرآورد شـوند، شناسـایی و        "هاي دورافتادهداده"ها مثل اشکاالت توزیعی داده
   .تصحیح شده است

2. Gini coefficient 
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ا و سـطوح درآمـدي یـک    هـ طبق این اصل، اگر تعداد افراد کلیـۀ گـروه  : درآمدي
الگوي توزیع درآمد به یـک نسـبت تغییـر کنـد، انـدازة شـاخص نـابرابري درون        

به عبارت دیگـر، شـاخص بایـد مسـتقل از تعـداد افـراد       . توزیعی نباید تغییر کند
 .مورد بررسی باشد

بر اساس این اصل، شاخص نابرابري درون تـوزیعی تنهـا بایـد بـه توزیـع      : اصل تقارن .5
هاي افراد ماننـد ثـروت، سـواد، جایگـاه     گی داشته باشد و با سایر ویژگیدرآمدها بست

یعنی اگر جایگاه درآمدي تعـدادي از افـراد جامعـه بـا     . در ارتباط نباشد... اجتماعی و
گونه تغییري در شـاخص نـابرابري پدیـد     جا شود، نباید هیچ هاي متفاوت، جابهویژگی

 . آید
. باشـد  1و  0بري درون توزیعی بایـد در فاصـله   دامنۀ شاخص نابرا: اصل بهنجارسازي .6

برابري کامل توزیع درآمد مساوي صـفر و در حالـت نـابرابري     اندازة شاخص در حالت
  .کامل برابر یک خواهد بود

شاخص نابرابري درون توزیعی بایـد بـرآوردي غیـر مـبهم، مسـتقیم و      : اصل عملیاتی .7
عبارت دیگر، همۀ پژوهشگرانی که از توزیـع  به . منحصر به فرد از نابرابري درآمد باشد

کننـد، مسـتقل از درجـۀ حساسـیت      شـده اسـتفاده مـی    شده یا مشاهده درآمد برازش
 . آورند شان، اندازة شاخص نابرابري معینی را فراهم می  ذهنی

شـده، تنهـا ضـریب جینـی داراي      ویژگی بیـان  7گرفته در زمینۀ  با توجه به محاسبات انجام
ابونـوري و اسـناوندي،   (اسـت   1هـاي نـابرابري  هاي مطلوب در میان دیگـر شـاخص  تمام ویژگی

1384.(  
؛ 2002، 1995کـاول،  (همـراه اسـت   ) 1905(ضریب جینی معمـوالً بـا منحنـی لـورنز     

منحنی لورنز نموداري اسـت از سـهم   ). 2002، نقل از بوچان، 1973؛ سن، 1991جنکینز، 
ایـن  . خانوار نسبت به سهم تجمعی تعداد خانوار )در اینجا درآمد(تجمعی متغیر مورد نظر 

ایـن منحنـی خطـی    . بندي خانوارها متناسب با افزایش درآمد متکی اسـت محاسبه بر رتبه
حـد برابـري کامـل    . گیـرد است و در جایی میان دو حد نهایی درآمد و جمعیـت قـرار مـی   

در چنـین  . شـده باشـد   جایی است که درآمد به طور کامالً برابر میان تمام خانوارها توزیع
در نقطۀ مقابـل، حـد   . شودحالتی، منحنی لورنز به صورت یک خط مستقیم نشان داده می

نابرابري کامل، جایی است که کل درآمد در اختیار یک خانوار قرار گرفته باشد؛ در چنـین  
در زنـدگی واقعـی، منحنـی    . شـود حالتی، منحنی لورنز با بیشترین تورفتگی نشان داده می

                                                             
انحراف نسبی از میانگین، انحراف از میـانگین نسـبی،   ضریب تغییرات، : اند از هاي نابرابري درآمد عبارت شاخص .1

 .واریانس لگاریتم درآمدها، ضریب جینی، شاخص تایل، شاخص دالتون، شاخص اتکینسون
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، 1در شـکل  . رنز یک جامعـه در جـایی میـان خـط برابـري و نـابرابري کامـل قـرار دارد        لو
درجـه   90خـط شکسـتۀ   (، نابرابري کامـل  )درجه 45خط مستقیم (محدودة برابري کامل 

بوچــان، (مشــخص گردیــده اســت ) Aدر قســمت (و منحنــی لــورنز واقعــی ) Bدر قسـمت  
2002.(  
  

  ضریب جینی و منحنی لورنز درآمد. 1شکل 

  
 درصد تجمعی خانوار

  
رودریجیـوز و سـاالس، آرار و   (هاي مختلفی براي محاسبۀ ضـریب جینـی وجـود دارد     روش
؛ گیلـز،  1998؛ سـن،  1966؛  اتکینسـون،  2008؛ زِنگ و همکـاران،  2006؛ آرار، 2001داکلوس،

که در مقالۀ حاضر از محاسبۀ ضـریب  ) 2003، بادنز پال، 1985؛ شالیت، 2000؛ اوگوانگ، 2002
، نقـل از  1994؛ بـراون،  2008، نقل از زِنگ و همکاران، 1999یااو، (تریک جینی به روش ناپارام

  : مطابق فرمول زیر استفاده شده است) 2002بوچان، 
ــذکور،  ــول م ــه   ܺو  ܻدر فرم ب

ترتیب، فراوانی نسبی تجمعی خانوارها 
و فراوانی نسبی تجمعی متغیـر مـورد   

) در اینجا درآمد یا تحصـیالت (بررسی 
در شـرایط  . ارزش نهایی ضریب جینی بین صفر و یک اسـت . هستند  i)ناحیه(خانوارها در گروه 

مسـاوي یـک   برابري کامل، ضریب جینی مساوي صفر و در شرایط نابرابري کامل ضریب جینی 
در منابع آماري اندازة ضریب جینـی اغلـب بـه صـورت     ). 176: 1383ابونوري و تاجدین، (است 

  . گرددشود و لذا ارزش نهایی آن نیز بین صفر و صد درصد معین میدرصد نشان داده می
  

ی 
مع
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د 
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  سطح تحلیل نابرابري درآمدي و تحصیلی
. تفـاوت تحلیـل شـده اسـت    در نوشتار حاضر، نابرابري درآمدي و تحصـیلی در دو سـطح م  

در ایـن سـطح، ضـریب جینـی درآمـد و      . سطح نخست تحلیل نابرابري، ناحیۀ شهري است
. تحصیل ناحیه بر مبناي اطالعات نمونۀ خانوار ساکن در آن ناحیه محاسبه گردیـده اسـت  

در ایـن سـطح، ضـریب جینـی درآمـد و      . سطح دیگر تحلیل نـابرابري، شـهر مشـهد اسـت    
گانه محاسـبه شـده    العات کل نمونه خانوارهاي ساکن در نواحی چهلتحصیل بر مبناي اط

  . است
  

  هاي نابرابريبندي نواحی بر مبناي سنجه روش طبقه
هاي نابرابري درآمدي و تحصیلی، ابتـدا بـر مبنـاي    بندي نواحی بر مبناي سنجه براي طبقه

ناحیـه محاسـبه و   هاي مربوط در سطح خانوار، ضریب جینی درآمدي و تحصـیلی هـر    داده
بنـدي نـواحی بـر مبنـاي     عنوان واحد تحلیل، تحلیـل طبقـه   سپس با منظورکردن ناحیه به

بنـدي نـواحی از   بـراي طبقـه  . ضریب جینی نابرابري درآمدي و تحصیلی انجام گرفته است
اي هـدف از تحلیـل خوشـه   . اسـتفاده شـده اسـت    "1مراتبی اي سلسلهتحلیل خوشه"روش 

است که بر اساس شدت نابرابري درآمدي و تحصـیلی، نـواحی همگـن     نواحی در اینجا این
مراتبـی، ابتـدا هـر ناحیـه      اي سلسـله در روش تحلیل خوشـه . بندي شوندشناسایی و دسته

عـدم  "یـا   2"شـباهت "شـود و سـپس بـر مبنـاي     مجـزا منظـور مـی    "خوشۀ"عنوان یک  به
شـود و بـدین   دیگر ادغام میهاي آن از حیث شدت نابرابري، با خوشه "4یا فاصلۀ 3شباهت

گیرد تا اینکه در نهایت همۀ نواحی در یـک  تر شکل می تر و بزرگ هاي بزرگترتیب خوشه
معیارهاي متعددي براي محاسبه و تخمین شباهت یـا تفـاوت میـان    . گیرندخوشه قرار می

فتـه،  ها کـه در ایـن مقالـه نیـز مـورد اسـتفاده قـرار گر        ترین آناز رایج. نواحی وجود دارد
بر اساس این معیار، فاصلۀ بین دو ناحیه از لحـاظ شـدت   . است 5"مجذور فاصلۀ اقلیدسی"

) هـا  عدم شـباهت (ها  مجموع مجذور تفاوت"هاي درآمدي و تحصیلی برابر است با نابرابري
  :     شودکه مطابق فرمول زیر محاسبه می "در مقادیر نابرابري درآمدي و تحصیلی

  

                                                             
1. Hierarchical cluster analysis 
2. Similarity 
3. Dissimilarity 
4. Distance 
5. Squared Edclidian distance 
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را برحسـب دو   "ب"و  "الف"چه بخواهیم فاصله یا عدم مشابهت دو ناحیۀ  براي مثال، چنان
مطـابق بـا مقـادیر منـدرج در      "ضـریب نـابرابري تحصـیلی   "و "ضریب نابرابري درآمدي"صفت 
ها طبق قاعدة مجموع مجذورات فاصلۀ اقلیدسـی برابـر    محاسبه کنیم، مقدار فاصلۀ آن 1جدول 
  : است با

  فاصله نابرابري ناحیه الف و ب) =  35 -40( 2) +  30 -33( 2= 34
  مقادیر مثالی ضریب نابرابري درآمدي و تحصیلی در دو ناحیه. 1جدول 

    ضریب نابرابري درآمدي  ضریب نابرابري تحصیلی

  ناحیه الف  0.35      0.30

  ناحیه ب  0.40      0.33

- ها وجـود دارد کـه از جملـه روش   مختلفی نیز براي ترکیب و تشکیل خوشههاي روش
اسـت کـه در ایـن نوشـتار نیـز از آن اسـتفاده شـده         "1روش وارد"هاي مناسب و متداول، 

  .2است
  

  هایافته
شود و در ادامه ابتدا توصیفی از وضعیت نابرابري تحصیلی و درآمدي نواحی شهر مشهد ارائه می

  . بندي خواهند شدهاي نابرابري، نواحی مذکور طبقههسپس بر مبناي سنج
  

  هاي تحصیلی و درآمدي نواحی شهرتوصیف نابرابري
گانـۀ  هاي درآمدي و تحصیلی در نواحی چهلبراي ارائۀ تصویري روشن از وضعیت نابرابري

شهر مشهد، نتایج محاسبۀ شاخص گرایش مرکـزي درآمـد سـرانه و تحصـیالت سرپرسـت      
گفتـه، در   با نتایج محاسبۀ ضرایب جینی یـا نـابرابري مربـوط بـه روش پـیش      خانوار همراه

در حالی که شاخص گرایش مرکزي درآمـد و تحصـیل در هـر    . درج گردیده است 1جدول 
و ) کسـب سـرمایۀ اقتصـادي   (یـافتگی اقتصـادي   اي از میزان توسـعه ناحیه به ترتیب نشانه

                                                             
1. Ward's method   

مراتبی در این نوشتار رجوع کنیـد بـه یوسـفی     اي سلسلهآگاهی از جزئیات محاسباتی روش تحلیل خوشهجهت  .2
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  فضاي شهري مشهد نابرابري اجتماعی در

شود، مقادیر ضریب جینـی درآمـد   میآن ناحیه محسوب ) کسب سرمایۀ فرهنگی(فرهنگی 
برحسـب  . دهـد و تحصیل، شدت نابرابري در توزیع این دو سرمایۀ ارزشـمند را نشـان مـی   

انجامـد، توجـه   هاي توسـعه بـه کـاهش نـابرابري مـی     این مالحظۀ نظري که بهبود شاخص
ز سو، و ضرایب تـوزیعی مربـوط ا   زمان به مقادیر درآمد و تحصیل در نواحی شهر از یک هم

- تري از تفاوت وضعیت نابرابري در این نواحی را فـراهم مـی  سوي دیگر، امکان فهم عمیق
و ) هـزار تومـان   207(دهد بیشترین سطح برخورداري از درآمد سرانه نتایج نشان می. آورد

مشـهد اسـت؛ و    1از منطقـۀ   2خانوار مربوط به ناحیۀ ) 100از  60.3(تحصیالت سرپرست 
) 100از  19(و تحصـیل  ) هـزار تومـان   57(برخورداري از درآمـد  در مقابل کمترین سطح 

البتـه شـدت نـابرابري درآمـدي و تحصـیلی      . مشـهد اسـت   5از منطقـۀ   3مربوط به ناحیۀ 
کـه   چنـان . 1هـا از درآمـد و تحصـیل نیسـت     نواحی کامالً متناظر با سـطح برخـورداري آن  
، 10از منطقـۀ   3ناحیـۀ  مربـوط بـه   ) 0.286(کمترین شدت نابرابري درآمدي شهر مشـهد  

اسـت، و در   9از منطقـۀ   1مربـوط بـه ناحیـۀ    ) 0.201(کمترین مقدار نـابرابري تحصـیلی   
در منطقـۀ ثـامن، و    1مربـوط بـه ناحیـۀ    ) 0.449(مقابل بیشترین شدت نابرابري درآمدي 

نکتـۀ  . اسـت  5از منطقـۀ   3مربـوط بـه ناحیـۀ    ) 0.337(بیشترین میزان نابرابري تحصیلی 
- مشهد است که کمترین برخـورداري از سـرمایه   5از منطقۀ  3ل مربوط به ناحیۀ قابل تأم

در مقابـل، نـابرابري   . شهر را نشان داده اسـت ) تحصیل(و فرهنگی ) درآمد(هاي اقتصادي 
تقریبـاً عکـس ایـن    . ویژه از لحـاظ تحصـیلی در آن در بـاالترین میـزان اسـت      اجتماعی به

  . مشهد صادق است 1از منطقۀ  2وضعیت در مورد  ناحیۀ 
   

                                                             
همبسـتگی  : بین زوج متغیرهاي مورد بررسی بدین شرح است)  r(در تحلیل حاضر ضریب همبستگی پیرسون . 1

،  " -.077: مد سرانه بـا نـابرابري درآمـدي   درآ"، "0. 897متغیر درآمد سرانۀ خانوار و تحصیل سرپرست برابر با  
تحصیالت با نابرابري "،  " -0.213:  تحصیالت با نابرابري درآمدي"، " -0.780: درآمد سرانه با نابرابري تحصیلی"

  .است 0. 315برابر با  "نابرابري درآمدي و نابرابري تحصیلی"و همبستگی دو  متغیر  " -0. 845: تحصیلی



  فضاي شهري مشهد نابرابري اجتماعی در

  
  

   



  فضاي شهري مشهد نابرابري اجتماعی در

-نـابرابري هاي مهم گرایش مرکزي و پراکندگی دو متغیر درآمد سرانه و تحصیالت سرپرست و همچنین ، آماره2در جدول 
هاي مربوط به ضریب جینی درآمد و تحصـیل مشـهد در دو ردیـف    آماره. هاي مربوط در کل شهر مشهد نشان داده شده است

میانگین نـابرابري درآمـدي و تحصـیلی نـواحی     . گانه محاسبه شده استانتهایی جدول بر مبناي ضرایب مربوط در نواحی چهل
دهـد شـدت نـابرابري    مقادیر چارك سوم نشان می. صدم برآورد گردیده است 0.267 و 0.355گانۀ مشهد به ترتیب برابر   چهل

     . درصد است 0.297و  0.381گانه مشهد به ترتیب باالتر از درصد از نواحی چهل 25درآمدي و تحصیلی 
  

  هاي گرایش مرکزي و پراکندگی متغیرهاي نابرابري درآمدي و تحصیالت در سطح کل مشهد آماره. 2جدول 

 انحراف معیار  میانگین  حداکثر  حداقل  
  هاچارك

25  50  75  

 145 108 90 40 118 226 57 درآمد سرانه خانوار برحسب هزارتومان

  48.3  38.2  31.5  9.9  39.6  58.6  22.3  100تا 0تحصیالت سرپرست خانوار با مقیاس 

 0.381  0.352 0.331 0.333  0.355 0.450 0.290  ضریب جینی درآمد نواحی

 0.297 0.267 0.243 0.303 0.267 0.340 0.200 ضریب جینی تحصیل نواحی

  
  هاي نابرابريبندي نواحی شهر بر مبناي سنجه خوشه

-اي نواحی این است که بر اساس دو سنجۀ نابرابري درآمدي و تحصیلی، نواحی همگن شناسایی و دسـته هدف از تحلیل خوشه
گانه با استفاده از  بندي نواحی چهلدسته. ها از لحاظ شدت نابرابري اجتماعی مشخص گردد آنمراتبی  بندي شود و نظم سلسله

-ترین خوشـه برحسب نتایج حاصل، مناسب. گفته انجام گرفته است با خصوصیات پیش "مراتبی اي سلسلهتحلیل خوشه"روش 
هـر خوشـه   . 33گانۀ نـواحی اسـت  بندي سه خوشه )تراکم درآمد و تحصیل(گانۀ مشهد از لحاظ شدت نابرابري  بندي نواحی چهل

. ها، بیشترین تفاوت از این لحـاظ وجـود دارد  ترین نواحی از لحاظ شدت نابرابري است و در عین حال، بین خوشه شامل همگن
گروهـی و   درون) یـا بیشـترین شـباهت   (هایی با کمتـرین تفـاوت    بندي مناسب، همواره بایست گروهبه طور کلی در یک خوشه

  .منعکس شده است 3بندي نواحی در جدول نتایج نهایی خوشه. گروهی شکل بگیرد بین) یا کمترین شباهت(بیشترین تفاوت 
  

  34گانه بر مبناي نابرابري درآمدي و تحصیلیبندي سه عضویت نواحی در حالت خوشه. 3جدول 
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بندي  ، عدم مشابهت یا تفاوت در بین نواحی است و نقطۀ بهینه براي توقف فرآیند ترکیب در جدول ترکیب"روش  وارد"ها  به  شهمالك ترکیب خو .33
)Agglomeration schedule (در این حالـت، مرحلـۀ قبـل از    . باره افزایش پیدا کند ها ، آنجاست که ضریب فاصله بین دو خوشه مجاور، یکخوشه

 ")good solution(بنـدي مناسـب    خوشـه "بعـد از آن،  هـاي   اگهانی ضریب، نقطۀ مناسب براي توقف این ترکیب اسـت و تعـداد خوشـه   افزایش یا پرش ن
رخ داده که بـا احتسـاب خوشـۀ قبـل از پـرش،      ) 38(در تحلیل حاضر، نقطۀ پرش ضریب در مرحلۀ ماقبل آخر ). 1388یوسفی، (محسوب خواهد شد 

  .استدربرگیرندة سه خوشه بوده 
  .اي که هر ناحیه در آن عضویت دارد در ستون شماره خوشه با عدد مشخص گردیده استدر این جدول شماره خوشه .34



  فضاي شهري مشهد نابرابري اجتماعی در

1 3 1 1 
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2 2 2 1 10 2 4 3 2 2 5 

) درآمـد و تحصـیل  (گانۀ نـابرابري اجتمـاعی    سههاي گانه در یکی از خوشهدر جدول مذکور، عضویت هریک از نواحی چهل
 5و %)  57.5( 23، %)30( 12هـاي اول تـا سـوم بـه ترتیـب       تـایی، در خوشـه  بندي سهدر حالت خوشه. مشخص گردیده است

گانۀ نابرابري بر روي نقشۀ نواحی شهر مشهد در نقشـۀ   هاي سهمحدودة جغرافیایی خوشه. اندناحیه عضویت پیدا کرده%) 12.5(
  .نشان داده شده است 1شمارة 

    



  فضاي شهري مشهد نابرابري اجتماعی در

 گانه نابرابري اجتماعی شهرمشهد هاي سه محدوده خوشه. 1نقشه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گانۀ نواحی شهر از لحاظ شدت نابرابري درآمدي و تحصیلی هاي سهمقایسه خوشه
  : دهد روشنی نشان می به 4گانه در جدول هاي سهنتایج مقایسۀ متغیرهاي نابرابري در بین خوشه

هـاي درآمـدي و تحصـیلی در    اوالً از لحاظ میانگین درآمد خانوار، تحصیالت سرپرست و همچنین میانگین نـابرابري 
  . گانه، تفاوت کامالً معناداري وجود داردهاي سهبین خوشه

سرپرسـت و همچنـین   مراتبی از لحاظ برخورداري از درآمد خانوار، تحصیالت  ، نظمی سلسله3تا  1هاي ثانیاً در بین خوشه
در حـالی کـه   : هاي درآمدي و تحصیلی برقراراست، اما این نظم در مورد دو دسته متغیر مـذکور، بـرعکس اسـت   شدت نابرابري

گیـرد، در مـورد شـدت نـابرابري     قرار می 1باالتر از خوشۀ  2و خوشۀ  2باالتر از  1سطح برخورداري جنبۀ نزولی دارد و خوشۀ 
  . تعکس این وضعیت صادق اس

  
  

  گانۀ نواحیهاي سهها در بین خوشهها و نابرابري مقایسۀ میانگین برخورداري. 4جدول 

  F35 میانگین تعداد ناحیه 
سطح معناداري 

 تفاوت میانگین

سرپرست با  تحصیالت

 100تا 0مقیاس 
 12 یک خوشه  .1

25  

 63 23 دو خوشه   .2  0.000 43

 28 5 سه خوشه  .3 

 40  40 کل 

به  خانوار سرانه درآمد

  هزارتومان
 12 یک خوشه  .1

162 

29 0.000 

                                                             
 .دهدآن نشان می "ايتغییرپذیري درون خوشه"هر متغیر  را به  "اي تغییرپذیري بین خوشه"نسبت اف  مقدار  35



  فضاي شهري مشهد نابرابري اجتماعی در

 105 23 دو خوشه  .2 

 71 5 سه خوشه  .3 

 118 40 کل 

 0.230 12 یک خوشه  .1  نابرابري تحصیلی

63 0.000 
 0.276 23 دو خوشه  .2 

 0.310 5 سه خوشه  .3 

 0.266 40  کل 

 0.339 12 یک خوشه  .1  نابرابري درآمدي

10 0.000 
 0.353 23 دو خوشه  .2 

 0.403 5 سه خوشه  .3 

 0.355 40  کل 

  
ویژه از لحاظ شدت نـابرابري درآمـدي و    ها، به مراتبی آن گانۀ نواحی و نظم سلسلههاي سهجهت آشکارترشدن تفاوت خوشه

 5انجـام گرفتـه و نتـایج آن در جـدول      36"هـاي تعقیبـی   آزمـون "ها به صورت زوجی و با اسـتفاده از  تحصیلی، مقایسۀ خوشه
معنـادارنبودن تفـاوت میـانگین    (گانه به اسـتثناء یـک مـورد    هاي سهدهد که در بین خوشه نتایج نشان می. منعکس شده است

نابرابري، کـامالً  ها هم از لحاظ سطح برخورداري و هم از لحاظ شدت ، تفاوت بین خوشه)2و  1نابرابري درآمدي در بین خوشۀ 
  . معنادار است

  

  گانه نابرابري از لحاظ تفاوت میانگین متغیرهاي نابرابريهاي سهنتایج مقایسه زوجی خوشه. 5جدول 

  سطح معناداري تفاوت میانگین هامقایسه  زوجی  خوشه

تحصیالت  درآمدسرانه

 سرپرست

نابرابري 

  درآمدي

نابرابري 

  تحصیلی

  :با  یک  هخوش
  .000  .149  .000  .000 دو خوشه

  .000  .000  .000  .000 سه خوشه

 :با دو خوشه
  .000  .149  .000  .000 یک خوشه

  .000  .001  .006  .027 سه خوشه

 :با سه خوشه
  .000  .000  .000  .000 یک خوشه

  .000  .001  .006  .027 دو خوشه  

  
  گیري بحث و نتیجه

دسترسی افتراقی نواحی شهر به منابع ارزشمند اجتماعی چـون ثـروت مـادي،    نابرابري اجتماعی در فضاي شهري اساسًا حاصل 
ویـژه از   به نحوي که این دسترسی اختالفات پنهان و آشکار زیادي را بین نواحی شهر، به. قدرت، منزلت و سرمایۀ فرهنگی است

طۀ بحرانی نابرابري نـواحی شـهري، در   وضعیت یا نق. ها و امتیازات ساکنان به وجود آورد هاي زندگی، پاداشنظر حقوق، فرصت
. ترین نواحی شـهر، کمتـرین نفـع را از آن توزیـع یـا بـازتوزیع ببرنـد        آن شکل از توزیع یا بازتوزیع منابع نهفته است که محروم

هـا در شـهرهاي بـزرگ بیشـتر از شـهرهاي کوچـک و       اگرچه در همۀ شـهرها، نـابرابري وجـود دارد، معمـوالً شـدت نـابرابري      
هـاي   نـابرابري . است، و این امر نیز عمدتًا با فرآیندهاي تجمع جمعیت و تفکیک اجتماعی در این شـهرها مـرتبط اسـت   روستاه

                                                             
36. Post Hoc Tests 



  فضاي شهري مشهد نابرابري اجتماعی در

هـاي نظـري    شناسان بسیاري با گـرایش  جامعه. کنداجتماعی در شهر، عموماً جلوة فضایی داشته و به اشکال مختلفی ظهور می
اند و در این میان ویژه در شهرهاي بزرگ، مورد تأکید قرار داده یات اجتماعی، بهمختلف، آثار و پیامدهاي منفی نابرابري را بر ح

در شرایطی . تأکید بیشتر بر نابرابري در ثروت مادي است که از نتایج اولیۀ آن، تشدید انواع خشونت و خصومت در جامعه است
شـود و بـا   هاي توسعۀ کشورها مربـوط مـی  ها و برنامهگذارياي از تغییر انواع نابرابري اجتماعی به نحوة سیاستکه بخش عمده

ها کاست، توجه به وضعیت نابرابري اجتماعی در فضاي شهري و نوسانات آن، اهمیت مضـاعفی پیـدا    توان از شدت آنتدبیر می
حالی که میـانگین  اوالً در : گانۀ شهر مشهد نشان دادنتایج محاسبۀ دو نوع نابرابري درآمدي و تحصیلی در نواحی چهل. کندمی

در شـهر مشـهد بـه     100تـا  0سطح برخورداري از درآمد سرانۀ خانوار برحسب هزار تومان و تحصیل سرپرست بر روي مقیاس 
 0.267و  0.355درآمدي و تحصیلی شهر مشهد به ترتیب برابـر  ) ضریب جینی(است، میزان نابرابري  39.9و  118ترتیب برابر 

ثانیاً در بـین  . است 0.297و  0.381گانۀ مشهد به ترتیب باالتر از درصد از نواحی چهل 25وط در هاي مرب بوده و شدت نابرابري
 2چهل ناحیۀ مورد بررسی، بیشترین سطح برخورداري از درآمد سرانه و تحصیالت سرپرست خانوار در مشهد مربوط به ناحیـۀ  

کمترین شدت نابرابري درآمدي شهر مشـهد  . مشهد است 5از منطقۀ  3مشهد است و کمترین آن مربوط به ناحیۀ  1از منطقۀ 
است و در مقابل بیشـترین   9از منطقۀ  1، کمترین مقدار نابرابري تحصیلی مربوط به ناحیۀ 10از منطقۀ  3نیز مربوط به ناحیۀ 

 5از منطقـۀ   3یـۀ  در منطقۀ ثامن و بیشترین میزان نابرابري تحصیلی مربوط بـه ناح  1شدت نابرابري درآمدي مربوط به ناحیۀ 
شـهر را  ) تحصیل(و فرهنگی ) درآمد(هاي اقتصادي مشهد که کمترین برخورداري از سرمایه 5از منطقۀ  3ثالثاً در ناحیۀ . است

 1از منطقـۀ   2تقریباً عکس این وضعیت در مورد  ناحیـۀ  . ویژه از لحاظ تحصیلی وجود دارد داراست، باالترین میزان نابرابري به
  .ستمشهد صادق ا

گانه بر مبناي دو سـنجۀ نـابرابري درآمـدي و تحصـیلی نشـان داد کـه       مراتبی نواحی چهل بندي سلسلهخوشهنتایج تحلیل 
از لحـاظ میـانگین درآمـد    (به سه خوشه یا دستۀ کامالً متمـایز  ) تراکم درآمد و تحصیل(نواحی شهر را از لحاظ شدت نابرابري 

هـاي اول تـا    در خوشـه . توان تقسیم کردمی) هاي درآمدي و تحصیلینگین نابرابريخانوار، تحصیالت سرپرست و همچنین میا
  .کننداز نواحی شهر عضویت پیدا می%) 12.5( 5و %)  57.5(  23، %)30( 12سوم به ترتیب 

ت مراتبـی از لحـاظ برخـورداري از درآمـد خـانوار، تحصـیال       گانۀ نواحی، نظمـی سلسـله  هاي سهکه در بین خوشه دیگر این
هاي درآمدي و تحصیلی برقرار است، اما این نظم در مورد دو دسته متغیر مـذکور بـرعکس   سرپرست و همچنین شدت نابرابري

گیـرد، در  در حالی که سطح برخورداري جنبۀ نزولی دارد و خوشۀ یک باالتر از دو و خوشۀ دو باالتر از خوشۀ سه قرار می: است
روشنی حاکی از توسـعۀ نـامتوازن فضـایی شـهر      این وضعیت به). 4جدول (ادق است مورد شدت نابرابري عکس این وضعیت ص

بودن توزیع منابع در بین نواحی شهر را، مزیت توزیع یا بـازتوزیع   اگر بر اساس اصل تفاوت، مالك منصفانهعالوه  به. مشهد است
گانـۀ شـهر مشـهد،    حصیل در بین نـواحی چهـل  ترین نواحی در نظر بگیریم، وضعیت موجود توزیع درآمد و ت منابع براي محروم

  .داللت روشنی بر وجود نابرابري غیرمنصفانه در این شهر دارد
مراتبی نـواحی   بندي سلسلهگانۀ شهر مشهد و دستههاي نابرابري درآمدي و تحصیلی در سطح نواحی چهلمحاسبۀ شاخص

کنـد و نظـر بـه نقـش     ا در فضاي شهري مشهد ترسیم مـی شهر بر مبناي دو نوع نابرابري مذکور، مرزبندي اجتماعی جدیدي ر
کاري اجتماعی که  ویژه خصومت، خشونت و بزه کنندة متغیر نابرابري و قشربندي در تبیین رفتارهاي مختلف اجتماعی بهتعیین

؛ مـولر،  1989؛ لنـدن و رابینسـون،   1989؛ مسـنر،  1991کندي و همکـاران،  (در ادبیات تجربی مختلف مورد تأکید قرار گرفته 
عمیـق از   الیهبردن به یک  ، کسب شناخت مذکور، به معنی پی)1375؛ نقل از چلبی، 1993و 1991؛ بوسول و دیکسون، 1988

، 4از منطقـۀ   2و  1ناحیـۀ  ( 1در این میان، نواحی عضو خوشۀ سه مطابق نقشۀ . شودمسائل اجتماعی شهر مشهد محسوب می
دارنـد   تري قرارسطح نازل و تحصیل در درآمد لحاظ برخورداري از که هم از )ز منطقۀ ثامنا 1و ناحیۀ  5از منطقۀ  3و  2ناحیۀ 

  .  گیرندها باالست، در کانون این توجه قرار می و هم شدت نابرابري در آن
  

  فهرست منابع
اقتصـادي بـا اسـتفاده از    هـاي نـابرابري   برآورد و ارزیـابی سـازگاري شـاخص   «) 1384(ابونوري، اسماعیل و اسماعیل اسناوندي 

  .171-120: 71، شماره مجله تحقیقات اقتصادي، »ها در ایرانریزداده
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برآورد اثر تورم بر نابرابري در توزیع هزینه ایران بـا اسـتفاده از روش ناپـارامتریکی    «) 1383(ابونوري، اسماعیل و علی تاجدین 
  .184-165: 65، شماره مجله تحقیقات اقتصادي، »)1380 -1350(

نامه  هاي مسکونی تهران، پایان گزینی فضایی و تمرکز فقر در محلهمطالعۀ جدایی: فضا و نابرابري اجتماعی) 1376(افروغ، عماد 
  .شناسی، دانشگاه تربیت مدرس دکتري رشته جامعه

  .توتیا :تهرانگهر،  عبدالحسین نیکترجمه ، هاي اجتماعیشناسی و قشربندي و نابرابريجامعه )1373(ملوین  ،تامین
 . نی :، تهران)تشریح و تحلیل نظري نظم اجتماعی( شناسی نظم جامعه )1375(مسعود  ،چلبی

 . ققنوس: ، ترجمه عرفان ثابتی، تهرانعدالت به مثابه انصاف) 1383( راولز، جان
  .سمت: ، ترجمه ابوالقاسم پوررضا، تهرانشناسی شهري جامعه) 1380(ساوج، مایک و آلن وارد 

گذاري و درآمد در جهان بـه روش  هاي تجاري، سرمایه بررسی نابرابري جریان« )1384(تاش  ي، جعفر و محمدنبی شهیکیعباد
  .30-1: 72، شماره مجله تحقیقات اقتصادي، »)1960-2000(ناپارامتریک و دالیل آن 

  .آگه: گهر، تهران ، ترجمه عبدالحسین نیکشناسی شهر جامعه) 1383(فیالکوف، یانکل 
مؤسسـه عـالی پـژوهش    : پـور، تهـران  ترجمه هرمز همایون ،)سیاست اجتماعی چیست؟(نظریۀ رفاه  )1381(فیتزپاتریک، تونی 

 . تأمین اجتماعی
، ترجمه محمد سـیاهپوش و احمدرضـا   پردازان کالسیک و معاصرهاي نظریهدیدگاه: نابرابري اجتماعی )1373(بی گرپ، ادوارد 

    .معاصر: زاده، تهران غروي
  .نی: ، ترجمه منوچهر صبوري، تهرانشناسیجامعه )1381(گیدنز، آنتونی 

  .دانشگاه شیراز: ، شیرازنابرابري و قشربندي اجتماعی) 1374(زاده، عبدالعلی لهسایی
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