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ABSTRACT
Objective: The trend of urbanization in developing countries has been faced with spatial
imbalances, polarization of regions and social groups, and unstable urban growth. As the
instability caused by this uneven growth has led to the formation of areas of poverty in urban
areas. Spatial analysis of these areas determines the extent of deprivation in different areas and
prioritizes measures to improve living standards. In this regard, the purpose of this study is to
investigate the existing inequalities and show the pattern of poverty in Ardabil urban blocks
with emphasis on social indicators during the years 2006 to 2016 and also to investigate the
factors affecting the organization of this phenomenon.
Methods: The research method is spatial analysis in terms of applied purpose and approach.
The statistical population of this research is the legal limits of Ardabil in 2006 and 2016 and
the sample size is all the statistical blocks of the mentioned years. In order to collect research
data, the information available in the statistical blocks of 2006 and 2016 in Erbil and a
questionnaire of academic elites and city managers have been used. To show the situation of
social poverty, spatial autocorrelation technique was used using hot spot analysis in Arc / GIS
software and to analyze the pattern of social poverty distribution, Moran statistic was used. To
analyze the data of the second part of the research (identifying the factors affecting the
expansion and spatial organization of social poverty zones), the structural equation analysis
model in AMOS software has been used
Results: Based on the obtained results, out of 5142 urban blocks in Ardabil in 2006, about 53%
were in a very deprived and deprived condition, 26% were in a moderate condition and about
21% were in a well-off condition. In 2016, these percentages are 46, 22, 32 among 6439 urban
blocks, respectively, and this also shows that Ardabil urban blocks in terms of social indicators
in 2016 compared to 2006 they are in a better situation.
Conclusion: Due to the spread of urban poverty in Ardabil over the past decades, empowerment
of low-income and poor in the city should be done with a multidimensional perspective (and
not just paying attention to the physical dimensions). In this regard, the role of facilitator of the
city management system and the realization of bottom-up planning and participatory approach
is essential.
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 aاستاد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
 bدکترای جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه اردبیل ،اردبیل ،ایران.
مقاله پژوهشی

چکیده
تبیین موضوع :روند شهری شدن در کشورهای درحالتوسعه با عدم تعادلهای فضایی ،قطبی شدن مناطق و گروههای
اجتماعی و رشد بی قواره شهری مواجه بوده است .بهطوری که ناپایداری به وجود آمده از این رشد ناموزون منجر به شکلگیری
گسترههای فقر در حوزههای شهری شده است .تحلیل فضایی این گسترهها ،میزان محرومیت نواحی مختلف را مشخص کرده
و اولویت اقدامات برای ارتقای سطح زندگی را معلوم میکند .در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی نابرابریهای موجود و
نشاندادن الگوی فقر در بلوکهای شهری اردبیل با تاکید بر شاخصهای اجتماعی طی سالهای  1385تا  1395و همچنین
بررسی عوامل مؤثر بر سازمانیابی این پدیده میباشد
روش :روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و رویکرد حاکم بر آن تحلیل فضایی میباشد .جامعه آماری این تحقیق محدوده
قانونی شهر اردبیل در سال  1385و  1395و حجم نمونه نیز تمامی بلوکهای آماری سالهای مذکور است .برای گردآوری
دادههای تحقیق از اطالعات موجود در بلوکهای آماری سال  1385و  1395شهر اربیل و پرسشگری از نخبگان دانشگاهی و
مدیران شهری استفاده شده است .برای نشاندادن وضعیت فقر اجتماعی از تکنیک خودهمبستگی فضایی با استفاده از تحلیل
لکههای داغ در نرمافزار Arc/GISاستفاده گردیده است .برای تحلیل الگوی پراکنش فقر اجتماعی نیز از آماره موران و
برای تحلیل دادههای بخش دوم پژوهش (شناسایی عوامل تأثیرگذار بر گسترش و سازمانیابی فضایی پهنههای فقر اجتماعی)
نیز مدل تحلیل معادالت ساختاری در نرمافزار  AMOSاستفاده شده است.
یافتهها :بر اساس نتایج بهدستآمده از بین  5142بلوک شهری در شهر اردبیل در سال  ،1385حدود  53درصد در وضعیت
خیلی محروم و محروم 26 ،درصد در وضعیت متوسط و حدود  21درصد در وضعیت برخوردار و کامالً برخوردار قرار داشتند .در
سال  1395نیز این درصدها به ترتیب  32 ،22 ،46در بین  6439بلوک شهری میباشد و این امر نیز نشاندهنده این میباشد
که بلوکهای شهری اردبیل از لحاظ شاخصهای اجتماعی در سال  1395نسبت به سال  1385در وضعیت بهتری قرار دارند.
نتایج :باتوجهبه گسترش پدیدهی فقر شهری در شهر اردبیل طی دهههای گذشته ،توانمندسازی اقشار کمدرآمد و فقیر شهر
در این شهر بایستی با دیدگاه چندبعدی (و عدم توجه صرف به ابعاد کالبدی) صورت پذیرد .در این راستا ،نقش تسهیلگر نظام
مدیریتی شهر و تحقق برنامهریزی پایین به باال و رویکرد مشارکتی ضروری میباشد.
کلیدواژهها :فقر شهری ،شاخصهای اجتماعی ،آمار فضایی ،شهر اردبیل
دریافت1400/02/13 :

بازنگری1400/04/18 :

پذیرش1400/06/28 :

انتشار آنالین1400/07/01 :
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مقدمه
جهان به سرعت در حال شهری شدن است باتوجهبه ارزیابی صورت گرفته از چشمانداز شهرنشینی جهان در سال 2011
( ،)United Nations, 2012جمعیت شهری جهان از  0/57میلیارد ( 29درصد از جمعیت جهان) در سال  1950به 3/63
میلیارد ( 52/1درصد) در سال  2011رسیده و انتظار میرود به  6/25میلیارد ( )67/2درصد در سال  2050برسد .سازمان
ملل تخمین زده که جمعیت شهری مناطق درحالتوسعه ساالنه به طور متوسط حدودا  2/02درصد افزایش مییابد و از
 2/67میلیارد در سال  2011به  3/92میلیارد در سال  2030خواهد رسید ( .)Yikang Rui, 2013:1از این رو شهرنشینی
روزافزون باعث شهری شدن فقر شده است .چناچه به طور متوسط خط فقر شهری 30 ،درصد باالتر از خط فقر روستایی
است ( .)Ravallion et all, 2007:8چنین روندی (شهری شدن فقر) ،از بزرگترین چالشهای توسعه جهانی است؛ مرکز
اسکان سازمان ملل متحد تخمین زده بیش از  900میلیون نفر در محلههای فقیرنشین و زاغهای زندگی میکنند ،این رقم
بهطور پیوسته در حال افزایش است ،چنانچه از سال  ،2000بیش از  200میلیون نفر به جمعیت این سکونتگاهها افزوده
شده و در صورت تدوام روند نامطلوب کنونی ،در طی سه دهه آتی شامل دو میلیارد نفر ساکنان نواحی فرودست شهری
خواهد شد (.)UN-Habitat, 2007:68
برای فهم شهری شدن فقر و تحلیل آن در شهرهای جهان درحالتوسعه ،نمیتوان آن را پدیدهای مجزا و منفرد ،در
نظر گرفت بلکه این مسئله ،حاصل عملکرد زمینهها ،عوامل ،پیوندها و سازوکارهای علی متعددی میباشد که در ابعاد
منطقهای ،ملی و بینالمللی در هر برهه از زمان ،باعث ظهور ،تمرکز و تداوم الگویی متفاوت از این پدید میشوند (موحد و
همکاران .)21:1395 ،فقر شهری ،معضلی چندبعدی است که افراد را با محدودیتهای بسیاری ازجمله :دسترسی محدود
به فرصتهای شغلی و درآمدی ،عدم بهرهمندی از مسکن و خدمات مناسب ،محیطهای ناسالم و خشن و عدم بهرهمندی
از خدمات اجتماعی و سازوکارهای حمایتی بهداشتی و آموزشی،مواجه میکند ( Uwe, 2008:1, Duclos & Araal,

 .& Araar, 2007: 225از سوی دیگر در تببین نابرابری فضایی و فقر شهری نمیتوان صرفا به بعد اقتصادی آن توجه
کرد :چرا که فقر/نابرابری فضایی ،فقط پدیدهای فیزیکی یا اقتصادی نیست ،بلکه افزون بر اینها ،پدیدهای اجتماعی نیز
هست .پس ،بخشی از فرایند تولید و بازتولیدِ فقر /نابرابری شهری ،فرایندی اجتماعی است (ترکمه .)2:1397 ،امروزه تعریف
فقر از فقر درآمدی فراتر رفته و مقوالتی همچون عدم دسترسی به آموزش و بهداشت ،فرصتهای برابر ،محرومیت از
قابلیتهای فردی و اجتماعی از جمله عدم برخورداری از آزادیهای سیاسی و اجتماعی ،نبود امکان برخورداری از مشارکت در
نهادهای اجتماعی و نقض حقوق مدنی گسترش یافته است (غفاری .)215:1393 ،فقر یک مساله یا مشکل اجتماعی است
که به صورت خوشهای و شبکهای وجود دارد .جامعهشناسان فقر اجتماعی را یکی از چهرههای نامطلوب زندگی اجتماعی
قلمداد کردهاند و آن را معیاری برای ارزیابی شکاف طبقاتی در جامعهای مفروض دانستهاند (میری آشتیانی.)107:1390 ،
وبر و نظریهپردازان نوسازی معتقدند که ارزشهای اجتماعی میتواند بر موفقیت اقتصادی و برونرفت فقر از وضعیت موجود
اثرگذار باشد (.)Instituto & Nacional, 2009
امروزه ضعف مطالعات فقرسنجی و رویکردهای فقرمبنا در شهرها تقریبا بر همگان آشکار شده است .میتوان گفت
شناخت و تحلیل واقعبینانه فقر در مناطق شهری نیازمند توجه بیشتر به ابعاد اجتماعی این مساله است .زمانی که فقر تمرکز
مییابد مسائل اجتماعی متمرکز میشوند ،بنابراین افراد فقیر نه تنها از مشکالت و تنگدستیهای مالی خودشان ،بلکه از
اثرات و تبعات منفی محیط خشن اجتماعی خود نیز رنج میبرند؛ این محیط اجتماعی هم عامل و هم معلول فقر است
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( .)Ren, 2011:4شهرنشینی در کشور ما نیز با سرعت فوقالعادهای در حال گسترش است .دلیل این گرایش افراطی به
شهر در ایران ،این است که شهرنشینی مساوی با برخورداری بیشتر از امکانات و فرصتهای بیشتر و بهتر برای زندگی
است .یک قانون ساده جامعهشناسی میگوید :هر نوع تغییر سریع و خارج از قاعدهای در جامعه انسانی میتواند موجب
آشفتگی و نابسامانی -تئوری آنومی اجتماعی -گردد .شـهر اردبیل از ایـن قاعـده مستثنا نبوده است؛ بهگونهای که با تبدیل
این شهر به مرکزیت استان و توزیع نامتعادل امکانات اشتغال در سطح استان باعث جذب مهاجرین به این شهر شده
بهگونهای که مجموع این عوامل به افزایش جمعیت این شهر منجر شده است .بررسی اطالعات جمعیتی استان اردبیل
نشان میدهد که در نظام شهری این استان ،شهر اردبیل بهعنوان نخست شهر بر کل ،نظام شهری تسلط دارد .در سرشماری
 1385مرکز آمار ایران و تقسیمات استانی ،شهر اردبیل دارای  418262نفر جمعیت و در سرشماری سال  ،1395دارای
 529374نفر جمعیت بوده است بوده است (سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران)1385-1395 ،؛ همزمان با
این رشد سریع جمعیت و ناتوانی در ارائه خدمات و امکانات مناسب به شهروندان و همچنین رکود فعالیت های صنعتی،
فقر شهری نیز خود را در قالب پهنههای فقیرنشین در داخل و حاشیه شهر گسترش یافته است .به گونه ای که مطالعات
مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری در استان اردبیل نشانگر پیامدهایی همچون نرخ باالی بیکاری ،روند
افزایشی آسیب های اجتماعی ،خودکشی ،نزاع ،مواد مخدر ) ،نرخ باالی بیسوادی و کمبود فضاهای آموزشی ،مهاجر
فرستی ،حاشیه-نشینی ،وضعیت نامناسب سرمایه اجتماعی را داشته است .برای برنامهریزی و سروسامان دادن به وضعیت
فقیران ،ابتدا باید از موقعیت و پراکنش فضایی آنان در شهر اردبیل و همچنین عوامل مؤثر بر شکلگیری این پهنهها آگاهی
الزم را به دست آورد و سپس با برنامهریزی دقیق ،به حل این معضل چالش برانگیز شهری پرداخت تا بتوان از پیامدهای
منفی گسترش پدیده فقر در سطح شهر از جمله انواع ناهنجار یهای اجتماعی ،جرم و جنایت و تکدی گری و ..جلوگیری
کرد و یا حداقل آن را تعدیل داد .رسیدن به این هدف نیز ،نیازمند اتخاذ روشهای علمی بهویژه در تعیین جغرافیایی
پهنههای فقیرنشین از طریق کاربرد روشهای آمار فضایی و تعریف شاخصهای مناسب برای تعیین ابعاد متفاوت فقر
شهری است .از آنجایی که در بیشتر موارد فقرشهری با رویکرد اقتصادی در کانون توجه بوده است و اندک مطالعاتی که
به جنبههای اجتماعی مؤثر بر فقر شهری پرداختهاند ،عمدتا با استفاده از روشهای کمی و بدون استفاده از رویکردهای
کیفی انجام شدهاند ،بنابراین پژوهش حاضر به شناسایی گسترههای فقر اجتماعی و الگوی گسترش آن طی سالهای
 1385تا  1395در شهر اردبیل میپردازد تا زمینه را برای سیاستگذاران ،برنامهریزان و مدیران شهری در تصمیمگیریهای
مربوط به کاهش مشکالت مرتبط با فقر و محرومیت اجتماعی در محالت شهری فراهم کند .در این راستا پرسش اساسی
که در این پژوهش مطرح است ،این است که پراکنش فقر اجتماعی در بلوکهای شهری اردبیل از چه الگویی تبعیت می
کند؟و مهمترین عوامل مؤثر بر سازمانیابی آن در محدوده موردمطالعه کدامند؟
پیشینۀ نظری
فقر به صورتهای گوناگون تعریف شده است و مفهوم آن در طی زمان و بر اثـر تحـوالت اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی تغییر یافته است .فقر به معنای محرومیت از قابلیت های اساسی  ،حقوق بشر  ،آزادی انتخاب و
فرصت های برابر است و با جنبه های مختلف زندگی روزمره مانند درآمد کم  ،گرسنگی  ،زندگی در شرایط ناسالم  ،دسترسی
ناکافی به خدمات شهری و اساسی  ،آسیب پذیری  ،محرومیت سیاسی  -اجتماعی  ،محرومیت از حق رای  ،ناامنی و غیره
در ارتباط است ( .)Zandi et al, 2019: 345فقر را میتوان از جهاتگوناگون تعریف و تقسیمبندی نمود :برخی از
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دانشمندان فقر را به دو نوع کلی فقر فردی و فقر منطقهای تقسیم بندی کرده اند .فقر منطقهای فقری مزمن و پایدار است
در حالی که فقر فردی گذرا است ( .)Liu et al, 2017از طرفی فقر فردی ،به شدت با فقر منطقهای در ارتباط بوده و هر
دو نوع فقر از یکدیگر تأثیر میپذیرند .فقر منطقهای منجر به کاهش انگیزه درونی برای توسعه فردی در یک منطقه می
شود .این در حالی است که فقر فردی منجر به توسعه آهسته ی اقتصادی ،اجتماعی و زیرساختها و خدمات عمومی در آن
منطقه میشود ( .)Zhou et al, 2019سازمان ملل متحد فقر را از چهار منظر مورد بررسی قرار داده است که عبارتند از:
رویکرد پولی ،رویکرد توانمندی ،رویکرد اجتماعی و رویکرد مشارکتی.
 رویکرد پولی :این رویکرد متداولترین نگرش به مفهوم فقر است و بر اساس آن فردی که نتواند حداقل نیازهایزندگی را که بهعنوان استاندارد مد نظر گرفته میشود به دست آورد و یا درآمد کافی برای پرداخت هزینههای آن را نداشته
باشد ،فقیر محسوب میشود.
-

رویکرد توانمندی :از نظر آمارتیا سن درآمد زمانی ارزشمند است که تواناییهای افراد را افزایش دهد و امکان

فعالیت در جامعه را به آنها بدهد .تواناییهایی همچون برخورداری از زندگی طوالنیتر ،کار کردن همراه با سالمت جسمانی،
توانایی خواندن و نوشتن و  ...در نتیجه افرادی که توانمندی آنها کمتر از سطح استاندارد باشد فقیر محسوب میشوند .در
این رویکرد درآمد و توانمندی میتوانند تاثیر متقابل بر هم داشته باشند.
-

رویکرد اجتماعی :فقر یا محرومیت اجتماعی زمانی شکل میگیرد که افراد یا گروههایی از یک جامعه قادر به

مشارکت کامل در اجتماعی که در آن زندگی میکنند ،نباشند و در نتیجه درآمد ،تواناییها و سایر مشخصههای اجتماعی
این افراد به طور آشکارا از استانداردهای جامعه فاصله میگیرد.
-

رویکرد مشارکتی :در این رویکرد دیدگاهها و نظرات خود افراد فقر در جامعه مورد استناد میباشد و ویژگیهای

فقیر و فقر از منظر خود افراد تعیرف میود .البته سطح برخورداری و مشارکت اجتماعی در این رویکرد بسیار مؤثر است
(رشیدی.)136:1393 ،
فقر شهری نیز پدیدهای چندبعدی است که در مناطق شهری اتفاق میافتد ،به این معنا که افراد فقیر از محرومیتهای
گوناگونی از قبیل کمبود دسترسی به اشتغال ،خدمات و مسکن کافی ،حفاظت اجتماعی ،نبود دسترسی به بهداشت ،آموزش
و امنیت و ایمنی شخصی رنج میبرند ( .)World Bank, 2002بانک جهانی دالیل فقر اجتماعی در شهرها را در سطح
پایین سـواد و باال بودن بعد خانوار که خود کاهش پسانداز و صرف هزینه هنگفت برای بهداشت ،آموزش ،مصرف غذایی
و مسکن را به دنبال دارد ،میداند (شریفینیا و حاجیلویی .)67-84 :1390 ،در رابطه با فقر و بهویژه فقر شهری ،شناخت و
مقابله بـا آن نظریـات مختلفـی مطرحشده اسـت؛ ایـن دیدگاهها متنوع است و مکاتب مختلف ،با دیدی متفاوت مسئله فقر
را بررسی کردهانـد .در ادامه به مهمترین این دیدگاهها اشاره شده است:
-

پاردایم انتقادی :نظریه انتقادی شهری ،عالوه بر تأیید و تصدیق شرایط فعلی شهرها بهعنوان بیان قوانین فرا-

تاریخی ،سازمان اجتماعی و عقالنیت بروکراتی ،بر روابط و واسطههای سیاسی و ایدئولوژیک و درنتیجه ،خصوصیات
انعطافپذیر شهرها که مدام در حال باز ساخت خویش است نیز تأکید میکند .بهطور خالصه ،نظریه انتقادی شامل :نقد
ایدئولوژی ،قدرت ،نابرابری ،بیعدالتی استثمار در داخل شهرها و در بین شهرهاست (.)Brenner, 2009
 نظریه کارکردگرایی و فقر :از دیدگاه کارکردگرایان فقر در باورهای اجتماعی و فرهنگی جامعه ریشه دارد .به هرحالفقر پایدار با فقدان دانش و آگاهی اجتماعی ،بهداشت ضعیف ،شیوع اجتماعی ،تضعیف صداقت و صمیمیت ،و از بین
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رفتن اعتماد اجتماعی و وابستگی به یاری دیگران ارتباط معنی داری دارد .این مجموعه نوعی تله فقر ایجاد میکند
(خراسانی و همکاران.)119 :1399 ،
 دیدگاه اکولوژی شهری و فقر :این نظریه که به شهر ،بهمثابه اکولوژی انسانی و به محالت فقیر ،بهعنوان مناطق گذارمینگرد؛ توسط نظریهپردازان مکتب شیکاگو مطرح شد ) .(Curley, 2005اکولوژیستهای شهری با طرح مدل
کالسیک هجوم ،توالی و جانشینی ،معتقدند که محالت شهری مانند دیگر سیستمهای اکولوژی ،عرصه تعارض و
کشمکش گروههای اجتماعی هستند (.(Ren, 2011
 دیدگاه رادیکالیسم و فقر :دیدگاه رادیکالی ،فقر را بهطور ریشهای ناشی از شرایط ساختار اقتصاد سیاسی میداند که درارتباطهای اجتماعی -سیاسی و اقتصادی عادی متبلور میشود ،از نظر این رویکرد ،شکاف گسترده بین فقیر و غنی
در شهر به علت ضعف نظام نامتعادل سرمایه داری؛ سطح پایین دستمزدهای کارگران؛ ارادۀ سرمایه داری برای مقابله
با گرایش فزایندۀ کاهش سطح مصرف در اقتصاد سرمایه داری و کاهش سرمایه گذاری در تجهیزات و امکانات
زیربنایی باعث گسترش پهنههای فقر شهری میگردد (ایراندوست و همکاران1393 ،؛ زنگانه و همکاران.)1394 ،
 اقتصاد سیاسی و فقر :اقتصاد سیاسی ،متمرکز بر ارتباط متقابل بین سیاست و اقتصاد است .مفهوم اقتصاد سیاسی باتأکید بر نقش قدرت بهویژه قسمتی از قدرت که در تصمیمگیریهای اقتصادی دخالت دارد ،مشخص میشود
( .)Samat & Elhadary, 2012در این دیدگاه ،محققان شهری ،به توزیع ثروت و قدرت در شهر توجه کردند و
معتقدند که بهترین زمینهای شهر و بیشترین دسترسی به خدمات شهری ،متعلق به ثروتمندان است .به اعتقاد آنها
عوامل تعیینکننده ساختار شهر ،تعقیب منافع مادی ثروتمندان و کنش سیاسی دولت است .نقطه مشترک تمام
نظریهپردازان اقتصاد سیاسی این است که همه بر نقش کنش انسانی و بهخصوص بر نقش سرآمدان اقتصادی و
قدرتمندان سیاسی تأکید دارند .اقتصاد سیاسی تأکید دارد که تحلیل مسائل شهری مستلزم آن است که محقق ،حوادث
شهر را به تغییرات اقتصادی و سیاسی حادث در جهان مربوط کند و در چارچوب این تغییرات ،به تحلیل شهر بپردازد.
در پژوهش حاضر نیز نظریه رادیکالیسم و اقتصاد سیاسی و فقر بهعنوان راهنمای نظری این پژوهش نیز انتخابشده
است .در شکل ( ،)1فرایند شکلگیری ،تداوم و بازتولید فقر شهری از منظر رادیکالیسم و اقتصاد سیاسی نشان داده میشود:

شکل  -1فرایند شکلگیری ،تداوم و بازتولید فقر شهری از منظر رادیکالیسم و اقتصاد سیاسی
منبع :شارعپور 1391 ،؛ یافتههای نگارندگان
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پیشینۀ عملی
از مهمترین پژوهشهای صورت گرفته درباره فقر مربوط به اقدامات بانک جهانی ،سازمان بینالمللی کار ،سازمان
فرهنگی ،علمی و آموزشی ملل متحد (یونسکو) ،صندوق بینالمللی توسعه کشاورزی و صندوق جمعیت سازمان (،)GCAP
صندوق بینالمللی توسعه کشاورزی و صندوق جمعیت سازمان ملل از مهمترین سازمانهای بینالمللی فعال درزمینه مقابله
با فقر جهانی هستند .زکری ( )2003در پژوهشی با عنوان «عوامل تداوم فقر در بلکت بلت آالباما» که با شیوه توصیفی –
تحلیلی انجام داده است ،نشان میدهد که تداوم فقر با مسئلۀ نژاد ارتباطی قوی داشته و در بین سیاهپوستان بیشتر از
سفیدپوستان است؛ و همچنین ،انزوای اجتماعی ،و فقدان مشارکت در امور مدنی در پیدایش فقر اجتماعی تأثیر دارد
( .)Zekeri, 2003اسپن دهل و همکاران ( ،)2005پژوهشی را با هدف ازمون ارتباط بین فقر و محرومیت اجتماعی در
نروژ انجام دادهاند .در این پژوهش که با روش همبستگی ارتباط بین محرومیت اجتماعی و مدت و درجه فقر بررسی میگرد،
نشان داده میشود مطالعات پیشین که با نگرش ایستا به فقر انجام گرفته است ،ارتباط چندانی بین فقر و طرد اجتماعی را
نشان نمیدهد .این پژوهش بر این باور است اگر طول زمان تجربه فقر برای افراد بیشتر شود ،محرومیت اجتماعی رخ
میدهد و هر چه مدت زمان ماندن در فقر بیشتر باشد محرومیت و طرد اجتماعی باالتر است (.)Dahl et all, 2005
الکیر و همکاران ( ،)2014در پژوهشی با عنوان «شاخصهای چند بعدی فقر» نتایج منتشر شده در گزارش توسعه انسانی
سال  2014را به شیوه توصیفی-تحلیلی بررسی کرده و نشان میدهند که فقر پدیدهای چندبعدی و دارای شاخصهای
گوناگون است .از بعد اجتماعی ،فقر در پایین بودن سطح آگاهی ،فضای ذهنی ،فقدان نوآوری ،ضعف خالقیت ،حاشیهای
شدن افراد و پایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد ریشه دارد ( .)Alkire et all, 2014باینلی و همکاران ( ،)2015در پژوهشی
با عنوان «نابرابری اجتماعی چیست و چرا مهم است؟ شواهدی از اروپای مرکزی و شرقی» نتیجه گرفتند امروزه در مقایسه
با نابرابری درآمدی و ثروت ،درک ضعیفی از نابرابری و فقر اجتماعی وجود دارد و در بهترین حالت به صورت ناهمگونی
اندازهگیری میشود .این پژوهشگران دادههای دوازده کشور اروپای مرکزی و شرقی را به شیوه توصیفی -تحلیلی بررسی
کرده و نشاندادند که الگوهای متضاد ملی نابرابری اجتماعی ،بهطور قابل توجهی از الگوهای بدست آمده از ارزیابی نابرابری
درآمد متفاوت است ( .)Binelli, 2015النجو و مارا ،)2018( 1در پژوهش خود فقر را در شهرهای کوچک و بزرگ ویتنام
مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج پژوهش که با روش برآورد جمیعیتی در شهرهای کوچک  .بزرگ انجام شده ،نشان داد که
بایستی سیاستگذاری مناسب در مقابله با فقر در شهرهای کوچک بهمنظور جلوگیری از مهاجرت به شهرهای بزرگ و
ارتقای دسترسی به خدمات اساسی در این شهرها مدنظر قرار گیرد .میوبا ،)2019( 2نیز در تحقیق خود تحت عنوان سرمایهی
نهادی ،فقر شهری و ثروت خانوار ،شهر کیپتاون آفریقای جنوبی را با روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار داده است.
نتایج تحقیق نشان داد که سرمایهی نهادی متکی به حاکمیت قانون ،خدمات عمومی ،نهادهای اقتصادی و رهبری سیاسی
بوده و از سرمایهی اجتماعی متمایز میباشد .تأکید بیشتر بر حاکمیت قانون و ارائهی خدمات عمومی و نهادهای اقتصادی،
ثروت بیشتر خانوارها را بهدنبال خواهد داشت ،درحالیکه اتکای بیشتر به رهبری سیاسی موجب کاهش ثروت خانوارها و
افزایش فقر شهری خواهد گردید.
ازجمله مطالعاتی که به بررسی موضوع فقر شهری در ایران پرداختهاند میتوان به پژوهشهای زیر اشاره کرد:
بزرگوار و همکاران ( ،)1396با روش تحلیل عاملی به سنجش مکانی پهنههای فقر شهری در شهر جدید هشتگرد
پرداخته و اذعان کردند فقر گسترده و فراگیر مشخصه بارز شهر جدید هشتگرد است و به علت جانمایی مجتمعهای مسکن
مهر و فاصله میان آنها با فازهای 1و  2شهر جدید هشتگرد ،نابرابری و عدم تعادل فضایی مشهود شده است و این وضعیت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Lanjouw and Marra
Muyeba

1.
2.
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به نوعی جدایگزینی اجتماعی منجر شده است (بزرگوار و همکاران .)5-27 :1396،فیروزبان ( ،)1395در پژوهشی با تحلیل
نظریه های جامعهشناسان را در زمینه طبقات اجتماعی ،فقر و آسیبهای اجتماعی به بررسی رابطه فقر و فاصله طبقاتی با
آسیبهای اجتماعی و راهکارهای مقابله با آن میپردازد .بر اساس نتایج پژوهش ایشان ،فقر و تنگدستی در دورانهایی از
اجتماع ظهور میکند که منابع بهطور یکسان در میان اقشار جامعه تقسیم نشده و حداقلی از جامعه به داشتن حداکثر منابع
چشم دوخته و با این روش فاصله طبقاتی رو به افزایش رفته و طبقات اجتماعی تشکیل میشود (فیروزبان .)1-7 :1395،
سجادیان و همکاران ( ،)1394با استفاده از تحلیل های نرمافزار  spssو تحلیل های فضایی در محیط  gisبا بررسی
نابرابری و فقر اجتماعی در سه محله از محالت شهر اهواز وجود نابرابری اجتماعی را بین سه محله تایید کرده و نتیجه
گرفتند خدمات رسانی به محالت سطح پایین جامعه کیفیت نامطلوبی دارد و در نتیجه افراد این محالت در مقایسه با
محالت مرفهتر ،دسترسی کمتری به خدمات شهری دارند (سجادیان و همکاران .)33-60 :1394 ،روستایی و همکاران
( )1393با استفاده از تحلیل لکههای داغ و آماره موران ،به تحلیل فضایی فقر اجتماعی در مناطق حاشیهنشین تبریز پرداخته
و نتیجه میگیرند کیفیت شاخصهای اجتماعی در بلوکهای نزدیک به متن شهر مطلوبتر از بلوکهای حاشیهای میباشد
و پراکنش فقر اجتماعی به حاشیه شهر گرایش دارد (روستایی و همکاران .)1-26:1393 ،رحمتی ( ،)1393با استفاده از
تحلیل لکههای داغ و آماره موران ،به تحلیل نابرابریهای فضایی بر پایه شاخصهای اجتماعی در شهر میاندواب نشان
داد الگوی پراکنش نابرابری فضایی در شهر میاندوآب از مدل خوشهای تبعیت میکند .خوشههای محروم در این بررسی در
حاشیهها و خوشههای برخوردار به مرکز گرایش و تمایل شدیدتری دارند که این وضعیت حاکی از وجود فاصله طبقاتی و
دوگانگی در فضای شهری و تفاوت در برخوداری از شاخصهای مورد بررسی است( .رحمتی .)1-154 :1393 ،پورمحمدی
و همکاران ( ،)1393با استفاده از مدل کمی تاپسیس ،به تحلیل فضایی فقر و نابرابریهای اجتماعی در مناطق شهری
ارومیه پرداخته و نتیجه گرفتند توسعه مادرشهر ارومیه همانند اکثر مادرشهرهای کشورهای درحالتوسعه از نظام دوقطبی
باالشهری و پایین شهری پیروی کرده است .از نظر ایشان راهبرد پیشرفت توام با توزیع درآمد و مازاد اجتماعی برای حل
مسائل رشد و عدالت اجتماعی میتواند به تعادل فضایی در این شهر منجر شود (پورمحمدی و همکاران)53-70 :1393 ،
یوسفی و ورشوئی ( ،)1389با استفاده از شاخص ضریب جینی ،برآوردی از نابرابریهای درآمدی و تحصیلی در نواحی
مختلف شهر مشهد را بررسی کرده و نتیجه گرفتند وضعیت موجود توزیع درآمد و تحصیل در بین نواحی چهلگانه شهر
مشهد داللت روشنی بر وجود نابرابری غیرمنصفانه در این شهر دارد (یوسفی و ورشوئی .)97-125 :1389 ،بنی فاطمه و
ایرانی ( ،)1389در پژوهشی با عنوان «بررسی تطبیقی میزان فقر در مناطق تبریز» که با استفاده از روش پیمایشی انجام
دادهاند ،نشان میدهند که بین فقر و ابعاد اجتماعی ،فقر موقعیتی و فقر مسکن در منطقۀ  10شهرداری تبریز رابطه معنیداری
وجود دارد.
میتوان گفت که در راستای موضوع فقر و فقر شهری در عرصهی ملی و بینالمللی پژوهشهای متعددی انجام گرفته
که خأل پژوهشی در بین این مطالعات ،عدم بررسی عوامل تأثیرگذار بر سازمانیابی فضایی فقر با بهرهگیری از متغیرهای
کالن و خرد بوده است .بنابراین تحقیق حاضر با هدف پر کردن این خأل پژوهشی مورد نگارش قرار گرفته است.
دادهها و روششناسی
روش تحقیق در مطالعهی حاضر از نظر هدف کاربردی و رویکرد حاکم بر آن تحلیل فضایی میباشد .در این راستا،
ابتدا با استفاده از بلوکهای آماری سال  1385و  1395و با استفاده از تحلیل لکههای داغ ) (Hot Spot Analysisدر
نرمافزار  GISبه بررسی پهنههای فضایی فقر در شهر اردبیل (با تاکید بر شاخصهای اجتماعی) پرداخته شده و برای تحلیل
الگوی پراکنش فقر اجتماعی از آماره موران ( (Morans Iستفاده شده است .سپس در مرحله بعدی ،عوامل تأثیرگذار بر
گسترش و سازمانیابی فضایی پهنههای فقر اجتماعی در شهر اردبیل با استفاده از تحلیل معادالت ساختاری در نرمافزار
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 AMOSمورد بررسی قرار گرفته است .قابل ذکر است بهمنظور تهیهی نقشههای شاخصهای مورد بررسی ،ابتدا در
شیبفایل بلوکهای آماری سال  1385و  1395شهر اردبیل هر یک از الیههای شاخصها به فایلهای رستری (feature
) to rasterتبدیل گردیده ،سپس با طبقهبندی آنها ) (Reclassifyو همپوشانی الیهها ،نقشههای نهایی بهدستآمده
است .در بخش دوم تحقیق (شناسایی عوامل تأثیرگذار بر گسترش و سازمانیابی فضایی پهنههای فقر) نیز از نخبگان
دانشگاهی و مدیران شهری پرسشگری بهعملآمده است که باتوجهبه مشخص نبودن حجم جامعهی آماری 50 ،نفر از
طریق روش دلفی هدفمند بهعنوان حجم نمونه تعیین گردیده که روش دسترسی به این حجم نمونه بر مبنای روش
گلولهبرفی بوده است.
 معرفی متغیرها و شاخصهابرای سنجش فقر مانند اغلب مفاهیم دیگر نیاز به تعیین شاخصهایی است که هرکدام جنبهای از موضوع را مورد
ارزیابی قرار دهند و اصوالً باید در ایـن ارزشـیابی شـاخصهـایی اولویت داده شوند که بر واقعیت اجتماعی موضوع منطبق
و به سهولت قابلبررسی و اندازهگیـری باشـند .همانگونه که در قسمتهای پیشین مقاله عنوان شد ،مرحله اول این پژوهش
تحلیل الگوی فقر شهری در شهر اردبیل با تاکید بر شاخصهای اجتماعی است .در پژوهش حاضر با استفاده از  20شاخص
اجتماعی به تحلیل و شناسایی فقر در محدوده موردمطالعه پرداخته است .جدول شماره  1مؤلفهها و شاخصهای تحقیق را
معرفی مینماید:
جدول  -1مؤلفهها و شاخصهای تعیین الگوی فقر شهری
شاخص
مؤلفه
اجتماعی تراکم جمیعتی ،بعد خانوار ،میزان سالخوردگی ،میزان مرگ و میر کودکان ،جمعیت معلول ،مهاجرت ،نسبت مهاجرت مردان ،نسبت
مهاجرت زنان ،درصد طالق ،درصد جمعیت غیرفعال ،میزان وابستگی جمعیت ،نرخ بیکاری ،نرخ بیکاری مردان ،نرخ بیکاری زنان ،میزان
فعالیت عمومی ،نرخ بیسوادی ،نرخ بی سوادی در جمعیت الزم التعلیم ،نرخ بیسوادی مردان ،نرخ بیسوادی زنان ،مشارکت اقتصادی
زنان.
منبع :یافتههای پژوهش بر اساس پیشینه نظری و تجربی پژوهش

شاخصها و متغیرهای قسمت دوم پژوهش حاضر نیز در دو دوستۀ کالن و خرد تأثیرگذار بر گسترش و سازمانیابی فضایی
پهنههای فقر در شهر اردبیل به شرح جدول ( )2میباشد.
جدول  -2مؤلفههای تأثیرگذار بر گسترش و سازمانیابی فضایی پهنههای فقر
عوامل کالن ()Macro

عوامل خرد ()Micro

ضعف ساختار شهرنشینی در ایران باتوجه به تأثیرات نظام برونزا و
مدرنیزاسیون و در نتیجه بروز عدم تعادل در نظام شهری و روستایی ،Mac1
افزایش دافعههای روستایی و جاذبههای شهری و سرازیر شدن جمعیت به
سمت شهرها  ،Mac2سازوکار تبعیضآمیز و فقرزا بر پایهی توزیع
غیرعادالنۀ منابع قدرت ،ثروت و درآمد و افزایش فاصلهی طبقاتی بین اقشار
مختلف  ،Mac3بیثباتی اقتصاد کالن ناشی از شوکها و سیاستهای
نامناسب  ،Mac4هزینههای باالی زندگی در شهرها و افزایش چندبرابری
تورم طی سالها و دهههای گذشته  ،Mac5غلبۀ روح تکنوکراسی در نظام
مدیریتی ایران و در حاشیه قرار گرفتن اقشار کمدرآمد  ،Mac6کارایی
نداشتن بازار کار و درنتیجه محدودیت در رشد مشاغل . Mac7

مهاجرت و افزایش بیرویهی جمعیت به شهر اردبیل  ،Mic1عدم مهارت،
تحصیالت و سرمایهی مالی مناسب در مهاجرین  ،Mic2ناکارآمدی
بازارهای رسمی زمین و مسکن شهر اردبیل  ،Mic3عدم سرمایهگذاری در
شهر برای توسعهی اشتغال بهویژه برای اقشار کمدرآمد  ،Mic4دسترسی
ناچیز اقشار کمدرآمد به نظامهای رسمی اعتباری و وام مسکن  ،Mic5عدم
کفایت مدیریت شهری در مورد طرحهای توانمندسازی بافتهای نابسامان
و قوانین زمین  ،Mic6ناتوانی مدیریت شهری در نظارت و کنترل
ساختوسازها و غلبهی باندهای قدرت نامشروع و سوداگران زمین .Mic7

منبع :مطالعات اسنادی نویسندگان و اطالعات به دست آمده از پنل دلفی .1399 ،
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قلمرو پژوهش

شهر اردبیل ازلحاظ موقعیت مطلق در مشخصات جغرافیایی  48درجه و  17دقیقه طول شرقی و  38درجه و  15دقیقه
عرض شمالی قرار دارد و مرکز استان اردبیل میباشد .این استان نیز در همسایگی استانهای آذربایجان شرقی از سمت
غرب ،زنجان از جنوب و استان گیالن در شرق آن میباشد (شکل  .)2جمعیت شهر اردبیل در اولین سرشماری رسمی ایران
که در سال  1335خورشیدی انجام پذیرفت ،بالغبر  65هزار نفر بوده است .این تعداد در سال  1345خورشیدی به  83هزار
نفر ،در سال  1355خورشیدی به  148هزار نفر ،در سال  1365خورشیدی به  282هزار نفر ،در سال  1375خورشیدی به
 340هزار نفر و در سال  1385به  412هزار نفر افزایش پیداکرده است .جمعیت شهر اردبیل بر اساس نتایج نهایی سرشماری
عمومی نفوس و مسکن سال  1395خورشیدی  59146847نفر بوده است (مرکز آمار ایران.)1395 ،

شکل  -2قلمرو جغرافیایی شهر اردبیل

یافتهها
برای بررسی نابرابری فضایی و تعیین گسترههای فقر شهری در شهر اردبیل ،از دادههای بلوکهای آماری سال 1385
و  1395استفاده و در نرمافزار  Arc/GISبا استفاده از قابلیتهای آن ،تحلیل لکههای داغ برای همه شاخصهای مورد
استفاده در پژوهش انجامشده است .این تحلیل آماره گتیس ـ ارد جی را برای همه عوارض موجود در دادهها محاسبه
میکند .همچنین باتوجهبه امتیاز  Zمحاسبهشده میتوان نشان داد که در کدام بلوکها دادهها با مقادیر زیاد یا کم
خوشهبندی شدهاند .بر اساس این تحلیل هرچه امتیاز  Zبزرگتر باشد مقادیر باال به میزان زیادی خوشهبندیشده و لکه
داغ را تشکیل میدهد .در مورد  Zمنفی و معنادار ازنظر آماری نیز باید گفت هر چه امتیاز  Zکوچکتر باشد به معنی
خوشهبندی شدیدتر مقادیر پایین بوده و نشانگر لکههای سرد هستند .در این مرحله تحلیل لکههای داغ برای هرکدام از
زیر شاخصهای پژوهش انجامشده است؛ باتوجهبه اینکه تعداد  20شاخص مورد نظر در دو دوره  1385و  1395مورد بررسی
قرار گرفته است .در این قسمت به دلیل اجتناب از طوالنی شدن گزارش ،از ذکر ارقام مربوط به دادههای خام برای هر
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زیرشاخص به صوت مجزا ،خودداری شده و به ارائه تعداد و درصد به صورت مجموع شاخص ها بسنده شده است .تعداد و
درصد پراکنش فضایی فقر اجتماعی در بلوک های شهر اردبیل باتوجهبه مجموع شاخصهای اجتماعی در سالهای 1375
و  1385در جدول شماره  3نشان داده میشود:
جدول  -3تعداد و درصد هر یک از سطوح نابرابری در بلوکهای شهر اردبیل طی دوره 1390-1385
طبقات

بلوکهای

سال 1395

سال 1385

شهری

تعداد

درصد

تعداد

درصد

خیلی محروم

1262

23.15

1317

20.4

محروم

1530

29.75

1600

24.8

متوسط

1322

25.70

1463

22.7

برخوردار

920

17.89

1328

20.6

کامالً برخوردار

108

2.1

731

11.3

جمع

5142

100

6439

100

منبع :یافتههای پژوهش1399 ،

بر اساس اطالعات جدول فوق ،در سال  ،1385از بین  5142بلوک شهری در شهر اردبیل ،حدود  53درصد در وضعیت
خیلی محروم و محروم 26 ،درصد در وضعیت متوسط و حدود  21درصد در وضعیت برخوردار و کامالً برخوردار قرار داشتند.
بر اساس اطالعات سال  1395نیز این درصدها به ترتیب  32 ،22 ،46در بین  6439بلوک شهری میباشد و این امر نیز
نشاندهنده این میباشد که بلوکهای شهری اردبیل از لحاظ شاخصهای اجتماعی در سال  1395نسبت به سال 1385
در وضعیت بهتری قرار دارند .در این مرحله بعد از مشخصشدن نقاط سرد و داغ برای هرکدام از شاخصها ،به تلفیق
نقشهها پرداخته شده و در نهایت نقشه نهایی برای هر دو دوره  1385و  ،1395باتوجهبه شاخص موریس در  5سطح
طبقهبندی شده است (شکل  4و :)3

شکل  -3وضعیت شاخصهای اجتماعی مؤثر بر فقر شهری در بلوکهای شهری اردبیل (سال )1385
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شکل  -4وضعیت شاخصهای اجتماعی مؤثر بر فقر شهری در بلوکهای شهری اردبیل (سال )1395

پراکنش فضایی شاخصهایی از قبیل تراکم جمعیتی ،نسبت معلولیت ،نرخ بیکاری ،نرخ بیسوادی در هر دوره مورد
بررسی ،در شهر اردبیل نشان میدهد که اکثریت بلوکهای با نسبت باالی میانگین در حوزه غربی و شمال غربی شهر
واقعشدهاند .در پراکنش فضایی بعد خانوار نیز بخشهای شمال غربی و غربی شهر و محالت جداشده از شهر و قرارگرفته
در آنسوی بزرگراه بسیج دارای بیشترین میزان خانوار با بعد خانوار بیش از میانگین میباشند که علت این موضوع را
میتوان در ریشههای روستایی این محالت جستوجو کرد .نواحی مرکزی شهر و پهنههای درون رینگ صفر شهر پایین-
ترین میزان بعد خانوار را دارند.
همان گونه که در مدل مفهومی و چارچوب نظری پژوهش عنوان شد ،سیاستهای اقتصاد ملی و به دنبال آن مهاجرت-
های روستاشهری ،یکی از دالیل مهم شکلگیری و تداوم و بازتولید فقر شهری از منظر مکتب اقتصاد سیاسی میباشد .در
محدوده موردمطالعه نیز کارکرد نامناسب اقتصاد ملی در فراهمکردن امکانات به مهاجرتهای گسترده از روستاهای اطراف
به شهر اردبیل منجر شده و همین امر گسترش بخش غیررسمی هم در بخش کار ،هم در بخش خدمات و هم در بخش
مسکن را به دنبال داشته است و در نتیجه تمامی این موارد به دنبال خود باعث شکلگیری خوشههای فقر شهری در این
نواحی شده است .بهگونهای که بسیاری از شاخصهای اجتماعی موردمطالعه که تأثیر منفی بر روند شکلگیری و گسترش
فقر شهری دارند ،در این نواحی به طور کامالً محسوسی باالتر از سایر مناطق شهری اردبیل میباشد.
بر اساس نقشههای پراکنش نسبت مهاجرت ،محالت پناهآباد ،حسینآباد ،سیدآباد ،اروج آباد ،مالباشی ،مالیوسف،
مهرآباد ،کلخوران ،نیار ،شهرک سبالن و شهرک توحید ،پذیرای بیشترین نسبت مهاجرین بودهاند .باید توجه داشت که
عالوه بر تعداد مهاجرین واردشده به محالت و نسبت آنها به جمعیت محالت ،نوع مهاجرین واردشده نیز حائز اهمیت
فراوانی هست .پیمایش انجامگرفته در شهر حاکی از آن میباشد که اکثریت مهاجران در محالت دور از مرکز شهر را
مهاجران روستاهای اطراف تشکیل میدهند که به دالیل متعددی بهسوی شهر روانه شدهاند و دارای پتانسیل اقتصادی
باالیی نمیباشند ،لذا مجبور به اسکان در نواحی بافاصله از مرکز شهر شدهاند .به دلیل وجود زمینهای ارزان و خدمات
پایین شهری در این عرصهها ،اکثر مهاجرین شهرها و روستاهای اطراف که توان تملک مسکن در سایر بخشها را نداشتند
در این عرصهها اسکان پیداکردهاند و این امر باعث شکلگیری محالت فقیرنشین با ساختار اجتماعی نامنسجم شده است.
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این مهاجرین عمدتاً در سالهای پس از  1370و جدا شدن اردبیل از آذربایجانشرقی به این محالت وارد شدهاند ،اما
به سبب ضعف اقتصادیشان نتوانستهاند وارد چرخه اصلی اقتصادی شهر شوند .در این شرایط نیز بر مبنای مکتب اقتصاد
سیاسی ،فقدان سیاستهای راهبردی برای توانمندسازی مهاجرین که اکنون حاشیهنشینان شهری اردبیل را تشکیل می-
دهند ،به ناتوانی این مهاجرین در ورود به بخش رسمی و طرد اجتماعی آنان منجر شده و این امر نیز به تولید و بازتولید
فقر شهری در اردبیل دامن زده است.
بر مبنای مکتب رادیکال ،شکاف زیاد بین فقیر و غنی ،سطح پایین دستمزدهای کارگران و کاهش سرمایهگذاری در
تجهیزات باعث تولید و بازتولید و تداوم فقر میگردد؛ در شهر اردبیل نیز شکلگیری خوشههای فقرنشین به طور بارزی بر
مبنای نظریات این مکتب قابل توجیه است .بهگونهای که همین شکاف بین غنی و فقر و کاهش سرمایهگذاریهای مدیریت
شهری در تجهیزات و تسهیالت محالت فقیرنشین باعث شکلگیری فضاهای دوقطبی در شهر اردبیل شده است .از
ویژگیهای بارز محالت فقیرنشین اردبیل میتوان به دسترسی نامناسب به خدمات تجاری ،بهداشتی و درمانی ،عدم تطابق
افزایش جمعیت با نیازهای خدماتی و اکولوژیکی ،کمبود شدید فضاهای باز و مناسب تفریحی ،درصد باالی بیسوادی و
تحصیالت پایین جمعیت ،عدم مهارت و تخصص نیروی شاغل اشاره کرد .پهنههای مرکزی شهر نیز از الگوی متفاوتتری
پیروی میکند ،علت قرارگیری این گستره در میان گسترههای فقر شهری ،تبعیت این بخش از پدیده زوال شهری است
که درنتیجه فرسودگی بافت مرکزی ،گسترش شهری ،خروج ساکنان بومی و جانشینی آنها با مهاجران غیربومی پدید آمده
است .در مقابل این محالت ،شرایط ساکنین بخشهای جنوبی و بخشی از شمالشرقی شهر به لحاظ اجتماعی بسیار
مطلوب ارزیابی میشود.
پس از طبقهبندی بلوکهای شهری اردبیل در سالهای 1385و  ،1395در این مرحله برای نشاندادن الگوی توزیع و
پراکنش این نابرابری ،از نرمافزار  Arc/GISو از ابزار خودهمبستگی فضـایی استفادهشده است .ابزار آمار فضایی (خود-
همبستگی فضایی) یکی از کاربردیترین و مهمترین ابزارهای تحلیلی برای تحقیـق درباره دادههای فضایی است که
درزمینه تحلیل الگوهای پراکنش و توزیع عوارض و پدیدهها در فضا و مکان بهکاررفته مـیرود و بـه آماره موران I
(  )Moran’s Iمعروف است .نتایج این تحلیل در دو نوع خروجی عددی و گرافیکی نشان میدهد که عـوارض بهصورت
تصادفی ،پراکنده یا خوشهای در فضا توزیعشدهاند .اگر مقدار شاخص موران نزدیک به عدد مثبت ( )+1باشـد ،دادهها
خودهمبستگی فضایی دارند و الگوی پخش آنها خوشهای است و اگر مقدار موران نزدیک به عـدد منفی ( )-1باشد ،نگاه
دادهها ازهمگسستهاند و الگوی پخش آنها پراکنده است .در مورد ایـن ابـزار فرضیه صـفر آن اسـت کـه هـیچ نـوع
خوشهبندی فضایی بین مقادیر خصیصه مرتبط با عوارض جغرافیایی مدنظر وجود ندارد (عسگری .)66:1390 ،در جدول (4
و  ،)5نمایش عددی خودهمبستگی فضایی الگوی نابرابری سال  1385و  1395در شهر اردبیل نشان دادهشده است:
جدول  -4خروجی عددی تحلیل خودهمبستگی فضایی (آماره موران) برای الگوی فقر اجتماعی شهر اردبیل (سال )1385
Moran‟s Index:

0/100517
-0/000603
0/000065
12/550695
0/000000

Expected Index:
Variance:
z-score:
p-value:

منبع :یافتههای پژوهش1399 ،
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جدول  -5خروجی عددی تحلیل خودهمبستگی فضایی (آماره موران) برای الگوی فقر اجتماعی شهر اردبیل (سال )1395
Moran‟s Index:

0/127204
-0/000603
0/000174
9/682324
0/000000

Expected Index:
Variance:
z-score:
p-value:

منبع :یافتههای پژوهش1399 ،

در این پژوهش شاخص موران محاسبهشده برای سال  1385برابر با  0.100517و برای سال  1395برابر با 0.127204
میباشد .این مقادیر کوچکتر از یک است و از سوی دیگر مقدار P-valueبرابر با صفر است ،میتوان نتیجه گرفت
دادههای موردنظر دارای خودهمبستگی فضایی هستند و چون مقدار موران مثبت و نزدیک به یک است ،بنابراین الگوی
فضایی فقر در شهر اردبیل هم در سال  1385و هم در سال  1395بهصورت خوشهای و متمرکز بوده است .شکل ( 5و ،)6
نمایش گرافیکی این تحلیل را نشان میدهد:

شکل  -5نمایش گرافیکی تحلیل خودهمبستگی فضایی (آماره موران) برای الگوی فقر اجتماعی شهر اردبیل (سال )1385

شکل  -6نمایش گرافیکی تحلیل خودهمبستگی فضایی (آماره موران) برای الگوی فقر اجتماعی شهر اردبیل (سال )1395
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در الگوی خوشهای فقر و نابرابری فضایی شهر اردبیل ،خوشههای محروم و خیلی محروم بیشتر در قسمتهای
شمالی،شمالی غربی و غرب قرار دارند و تمرکز این خوشهها در این قسمت بهطور عمده متأثر از پدیده خزش شهری و
ادغام هستههای روستایی به کالبد شهر هست .این بافتهای ادغامشده در کالبد شهر به دلیل شرایط حاکم بر شکلگیری
آنها چه به لحاظ کالبدی چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ اجتماعی دارای بافت آسیبپذیر و ناپایدار بوده و باعث
شکلگیری قطبهای دوگانه در سطح شهرها میشود.
بهمنظور شناسایی عوامل تأثیرگذار بر گسترش و سازمانیابی فقر اجتماعی در شهر اردبیل نیز از نرمافزار مدلسازی
معادالت ساختاری  AMOSگرافیک استفاده شده است .در این فرایند بر اساس مدلسازی معادالت ساختاری AMOS
و ضرایب تبیینکننده ،ارتباط ساختاری مبتنی بر تأثیر عوامل تشریح میگردد .برای این منظور ابتدا ارتباط ساختاری جزئی
برای این رابطه و سپس صورت کلی و نهایی آن مورد بررسی قرار میگیرد .ارتباط ساختاری جزئی یا درونی به ارزیابی
ارتباط ساختاری ناشی از میزان تأثیر عوامل کالن و خرد بهعنوان متغیر مستقل بر روی گسترش و سازمانیابی فقر اجتماعی
در شهر اردبیل بهعنوان متغیر وابسته بوده که برای ورود به بحث کلی و نهایی ابتدا مورد آزمون جداگانه قرار گرفته است.
جدول  .6تحلیل پایایی تبیینی متغیر مستقل و وابسته در مدلسازی معادالت ساختاری
Mic

Mac

P

CA3

AVE 2

CR1

0/764

0/817
*0/593

0/869
**0/637
**0/614

0/87
0/79
0/71

0/615
0/643
0/674

0/76
0/72
0/75

متغیرها
گسترش و سازمانیابی فضایی فقر ()P
عوامل کالن ()Mac
عوامل خرد ()Mic
**p < 0.01; *p < 0.05.

منبع :یافتههای پژوهش1399 ،

ورود عوامل تبیینکننۀ ارتباط ساختاری برای ارزیابی نقش عوامل کالن و خرد بر گسترش و سازمانیابی فقر در شهر
اردبیل نشان میدهد میزان پایایی ترکیبی ( )CRو ضریب پایایی ( )CAبهدستآمده بیش از  0/7و میزان میانگین واریانس
استخراجشده ( )AVEکه در قطر خطی جدول شماره  6مشخص شده است بیش از  0/6میباشد .همچنین همبستگی
مؤلفههای تحقیق که با رنگ تیره مشخص گردیده است در بازه  0/76تا  0/86بوده که ورود عوامل را برای تبیین گسترش
و سازمانیابی فقر در شهر اردبیل به میزان قابل مالحظهای تشریح میکند.
جدول  -7آمارۀ ساختار عاملی تأییدی ارتباط ساختاری متغیرهای مستقل و وابسته
متغیرها
گسترش و سازمانیابی فضایی
فقر ()P
عوامل کالن ()Mac
عوامل خرد ()Mic

𝟐𝒙

df

P

𝒙𝟐⁄
𝒇𝒅

CFI

IFI

RMSEA

224/73

99

0/000

2/27

0/917

0/931

0/02

2/34
2/38

0/945
0/923

0/916
0/928

0/03
0/05

0/000
99
231/66
0/001
99
235/62
منبع :یافتههای پژوهش1399 ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.

Composite Reliabilities
Variance Extracted
3. Cronbach’s Alpha
2. Average
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مهمترین سنجههای شکلدهندۀ آماری در ساختار عاملی تأییدی سنجهی خیدو یا کای اسکوئر ( 𝟐𝒙) نسبت کای
اسکوئر بر درجه آزادی ،شاخص برازش تطبیقی )CFI( 1و شاخص برازش افزایشی )IFI( 2و در نهایت ریشهی میانگین
مربعات تقریبی )RMSEA( 3میباشد .این سنجهها دارای مقدار معینی بوده که تحلیل را معنادار ساخته و به تشریح ارتباط
ساختاری متغیرهای بهدستآمده میپردازد .به علت متورم شدن میزان کایاسکوئر در نمونههای تحلیلی ،اکثر تحلیلگران
از نسبت کای اسکوئر بر درجه آزادی استفاده میکنند که نمونههای دقیق تحلیلشده برای شناسایی ساختار را بهدست
میدهد .مقدار این نسبت باید ترکیب نیمی از دادهها را دربر گیرد .به دیگر سخن نباید کمتر از دو باشد تا بتوان به معناداری
دادههای به کار رفته اطمینان داشت .نتایج تحلیل ساختار ارتباطی سه متغیر شناسایی شده در این سنجه نشان از قابل
قبول بودن آن دارد .شاخصهای برازش تطبیقی و افزایشی مطابق با استاندارهای آماری تعیینشده هرچه به سمت  1میل
کنند برازش از سطح نکویی باالیی برخوردار خواهد بود .نتایج این دو شاخص برای متغیرها و تبیین ارتباط ساختاری آنها
قابل قبول بهدستآمده است .شاخص ریشهی دوم میانگین مربعات خطای برآورد یا  RMSEAنیز آخرین سنجهی
ساختارشناسی در این مرحله است که در الگوهای قابلقبول مقدار  0/08یا کمتر دارد .برازش الگوهایی که مقادیر باالتر از
 0/1دارند ،ضعیف برآورد میشوند .همانطور که در جدول  7مشاهده میشود ،مقدار این شاخص برای الگوی اندازهگیری
کمتر از  0/08است که نشاندهندهی برازش مناسب الگوها ،توسط دادهها است .در نهایت ،باتوجهبه مطالب یادشده میتوان
نتیجه گرفت الگوهای اندازهگیری برازش خوبی دارند و به این معناست که متغیرهای آشکار بهخوبی میتوانند متغیرهای
پنهان را اندازهگیری کنند.

شکل  -7معماری ساختار ارتباطی تأثیر متغیرهای کالن و خرد بر گسترش و سازمانیابی فقر اجتماعی شهر اردبیل
منبع :یافتههای پژوهش1399 ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.

Comparative Fit Index
Fit Index
3. Root-Mean-Square-Error of Approximation
2. Incremental
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بر اساس نتایج بهدستآمده تأثیرگذاری متغیرهای کالن و خرد بر گسترش و سازمانیابی فقر شهری در اردبیل به
ترتیب  0/74و  0/55میباشد .همچنین در بین متغیرهای فرعی کالن بیشترین تأثیرگذاری بر گسترش و سازمانیابی فقر
در شهر اردبیل مربوط به متغیرهای سازوکار تبعیضآمیز و فقرزا بر پایهی توزیع غیرعادالنۀ منابع قدرت ،ثروت و درآمد و
افزایش فاصلهی طبقاتی بین اقشار مختلف ،ضعف ساختار شهرنشینی در ایران باتوجهبه تأثیرات نظام برونزا و مدرنیزاسیون
و در نتیجه بروز عدم تعادل در نظام شهری و روستایی و افزایش دافعههای روستایی و جاذبههای شهری و سرازیر شدن
جمعیت به سمت شهرها به ترتیب باارزش  0/75 ،0/82و  ،0/69و در بین متغیرهای فرعی خرد مهاجرت و افزایش بیرویهی
جمعیت به شهر اردبیل و ناکارآمدی بازارهای رسمی زمین و مسکن شهر اردبیل باارزش  0/72و  0/68میباشد.
پس از بررسی و تأیید الگوهای اندازهگیری برای آزمون معناداری فرضیهها دو شاخص جزئی مقدار بحرانی و  Pبه کار
گرفته شده است .بر اساس سطح معناداری  0/05مقدار بحرانی میبایست بیشتر از  1/96باشد ،مقدار پارامتر کمتر از این
در الگو ،بااهمیت شمرده نمیشود .همچنین ،مقادیر کوچکتر از  0/05برای مقدار  Pحاکی از تفاوت معنادار مقدار
محاسبهشده برای وزنهای رگرسیونی با مقدار صفر در سطح  95درصد اطمینان است .بر اساس نتایج مدل مقدار بحرانی
برای متغیرهای کالن  3/421و متغیرهای خرد  2/852در سطح اطمینان  95درصد محاسبه شده است.
نتیجهگیری
بررسی وضعیت فقر در هر جامعه و آگاهی از آن ،اولین قدم در برنامهریزی برای مبارزه بـا فقر و محرومیت است.
سنجش فقر به درکی از روند تحـوالت فقر منجر میشود و در طـول زمـان ،تـصویری منـسجم از فقـر ارائـه میدهد؛ در
نتیجه ،برنامهریزان میتوانند تصمیمات الزم را اتخاذ کننـد و اقـدامات الزم را انجام دهند .در بحبوحه این اقدامات نیز
نزاع بین عین و ذهن یا به عبارتی امروزیتر ،نگرش کمی و کیفی جهت به فرجام رسیدن کوششهای رفع فقر ،بیش از
هر چیزی نمایان است .در سالهای اخیر این نزاع به نفع نگرش کیفی و تاکید بر شاخصهای فرهنگی  -اجتماعی ،دگرگون
شده است .بهگونهای که در ادبیات امروز به نقش شاخصهای اجتماعی بهعنوان تسهیلکننده و تسریعبخش توسعه و رفع
فقر توجه بسیاری شده است.
گسترش پدیده فقر خصوصاً در نواحی حاشیهای شهر اردبیل ،مهمترین مشکل این شهر است که طی سالهای اخیر با
مهاجرتهای روستایی و الحاق بافتهای روستایی به محدوده این شهر و گسترش امر حاشیهنشینی ،افزایشیافته است.
باتوجهبه اینکه شناسایی و سنجش ابعاد معضالت بهوجود آمده در بلوکهای شـهری اردبیل نهتنها ضرورتی برای کاهش
فقر و نابرابری ،بلکه ضرورتی برخاسته از ارزشهای انسانی است ،لذا در این پژوهش  20شاخص اجتماعی از اطالعات
بلوکهای آماری سال  1385و  ،1395استخراجشده و با فراخوانی این شاخصها به محیط  ،Arc GISبه بررسی وضعیت
فقر و نابرابری در شهر اردبیل پرداختهشده است.
بر اساس نتایج بهدستآمده از بین  5142بلوک شهری در شهر اردبیل در سال  ،1385حدود  53درصد در وضعیت خیلی
محروم و محروم 26 ،درصد در وضعیت متوسط و حدود  21درصد در وضعیت برخوردار و کامالً برخوردار قرار داشتند .در
سال  1395نیز این درصدها به ترتیب  32 ،22 ،46در بین  6439بلوک شهری میباشد و این امر نیز نشاندهنده این
میباشد که بلوکهای شهری اردبیل از لحاظ شاخصهای اجتماعی در سال  1395نسبت به سال  1385در وضعیت بهتری
قرار دارند.
بلوکهایی که در هر دو دوره به لحاظ شاخصهای اجتماعی در وضعیت خیلی محروم میباشند بیشتر شامل بخشهای
حاشیهای شهر بهخصوص محالت و مناطق واقع در بخشهای شمالغربی و غربی شهر مانند محالت سلمانآباد ،میراشرف،
پناهآباد ،حسینآباد ،اسالمآباد ،سیدآباد و کاظمآباد و  ...میشوند .بلوکهای با وضعیت محروم نیز ،تقریباً در تمامی مناطق
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 4گانه شهر اردبیل به چشم میخورند اما تمرکز این بلوکها نسبتاً در بخشهای شمالغربی و غربی شهر بیشتر است .نکته
شایان توجه در بحث توزیع فضایی فقر در محدوده موردمطالعه وضعیت نامناسب روستاهای الحاق شده به شهر میباشد که
در حال حاضر بانام محالت شهری شناخته میشوند .ساکنین این مناطق ازآنجاییکه جز مهاجران روستایی هستند ،در
وضعیت نامناسب اجتماعی قرار دارند .این پهنهها در هر دوره موردمطالعه جز محالت آسیبپذیر اجتماعی به لحاظ فقر
شناسایی شدهاند .همچنین تحلیل خودهمبستگی فضایی موران ،بیانگر پراکنش خوشهای فقر اجتماعی در شهر اردبیل ،در
سالهای  1385و  1395بود و این نوع پراکنش باعث ایجاد دوگانگی فضایی در این شهر شده است.
بررسیهای بهعملآمده در راستای تحلیل فضایی فقر و عوامل مؤثر بر سازمانیابی آن در شهر اردبیل از آن است که
سیاستهای نامناسب در حوزهی کالن و همچنین کاستی در نظام مدیریتی شهر باعث سازمانیابی و گسترش پهنههای
فقر در شهر اردبیل گردیده است .عواملی مختلفی طی چند دههی اخیر بهویژه پس از اصالحات ارضی و صنعتیشدن
کشاورزی تا عصر حاضر بر گسترش و سازمانیابی پهنههای فقیر در شهر اردبیل تأثیرگذار بوده است که در حوزهی کالن
میتوان به عدم تعادل در نظام شهری و روستایی و سرازیر شدن جمعیت به سمت شهرها ،عدم دسترسی عادالنه به منابع
قدرت ،ثروت و درآمد ،بیثباتی اقتصاد کالن ناشی از شوکها و سیاستهای نامناسب و افزایش چندبرابری تورم طی سالها
و دهههای گذشته و در حوزهی خرد به افزایش مهاجران به شهر اردبیل بامهارت ،تحصیالت و سرمایهی مالی پایین،
ناکارآمدی بازارهای رسمی زمین و مسکن شهر ،ناتوانی نظام مدیریتی شهر در توسعهی اشتغال ،توانمندسازی اقشار کمدرآمد
و نظارت بر کنترل ساختوسازها اشاره کرد.
پیشنهادها
توجه به یافتههای تحقیق ،پیشنهادهای راهبردی جهت کاهش فقر و نابرابری و دوگانگی فضایی در شهر اردبیل
عبارتاند از:
 تدوین برنامهای جامع بلندمدت جهت فقرزدایی در سطح محالت شهر اردبیل؛ ایجاد ساختارهای نهادی جهت ایجاد پروژههای کارآفرینی باتوجهبه موقعیت توریستی شهر اردبیل؛ افزایش پسانداز گروههای فقیر و کمدرآمد از طریق ایجاد زمینههای شرکت زنان در فعالیتهای تولیدی واقتصادی؛
 در حوزهی خرد و نظام مدیریتی شهر اردبیل میتوان عنوان کرد که توانمندسازی اقشار کمدرآمد و فقیر شهر بایستیبا دیدگاه چندبعدی (و عدم توجه صرف به ابعاد کالبدی) صورت پذیرد؛
 افزایش آگاهی و توسعه رویکردهای مشارکتی در تصمیمگیریهای مدیریت شهری؛ چارهجویی برای ریشهیابی و اصالح مسئله مهاجرتهای روستا شهری؛ برنامهریزی ویژهای برای رفع کمبود امکانات فرهنگی و اجتماعی در قسمت شمال غربی و غربی شهر اردبیل؛ -اختصاص خدمات و امکانات شهری به روستاهایی که با کالبد شهر ادغام شدهاند.
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