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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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  چکیده

های های فضایی، قطبی شدن مناطق و گروهبا عدم تعادل توسعهدرحالهای روند شهری شدن در کشورتبیین موضوع: 

گیری آمده از این رشد ناموزون منجر به شکل به وجودطوری که ناپایداری شهری مواجه بوده است. به قواره اجتماعی و رشد بی
ها، میزان محرومیت نواحی مختلف را مشخص کرده های شهری شده است. تحلیل فضایی این گسترههای فقر در حوزهگستره

موجود و  هاینابرابریکند. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی اقدامات برای ارتقای سطح زندگی را معلوم می تیاولوو 
و همچنین  1395تا  1385های طی سال های اجتماعیهای شهری اردبیل با تاکید بر شاخصالگوی فقر در بلوک دادننشان

 باشداین پدیده می یابیسازمانبر  مؤثربررسی عوامل 

ق محدوده ین تحقیا یجامعه آمارباشد. رد حاکم بر آن تحلیل فضایی میروش تحقیق از نظر هدف کاربردی و رویک روش:

است. برای گردآوری مذکور  هایسال یآمار هایبلوک یز تمامیو حجم نمونه ن 1395و  1385در سال  یلشهر اردب یقانون
از نخبگان دانشگاهی و شهر اربیل و پرسشگری  1395و  1385های آماری سال های تحقیق از اطالعات موجود در بلوکداده

 یلبا استفاده از تحل ییفضا یخودهمبستگ تکنیک از اجتماعی فقر یتوضع دادننشان یبرامدیران شهری استفاده شده است. 

 وآماره موران  ازاجتماعی نیز پراکنش فقر ی الگو یلتحل یاست. برا یدهگرد استفاده Arc/GIS افزارنرمداغ در  هایلکه
 (اجتماعی فقر یهاپهنه ییفضا یابیسازمانبر گسترش و  یرگذارعوامل تأث ییشناسا) بخش دوم پژوهش یهادادهبرای تحلیل 

 استفاده شده است. AMOSافزار مدل تحلیل معادالت ساختاری در نرم نیز

 تیدرصد در وضع 53، حدود 1385در سال  لیدر شهر اردب یبلوک شهر 5142 نیآمده از بدستبه جیبر اساس نتا ها:یافته

برخوردار قرار داشتند. در  کامالًبرخوردار و  تیدرصد در وضع 21متوسط و حدود  تیدرصد در وضع 26محروم و محروم،  یلیخ
باشد یم نیا دهندهنشان زیامر ن نیو ا باشدیم یبلوک شهر 6439ن یدر ب  32، 22، 46 بیدرصدها به ترت نیا زین 1395سال 

 قرار دارند. یبهتر تیدر وضع 1385نسبت به سال  1395در سال  یاجتماع هایاز لحاظ شاخص لیاردب یشهر هایکه بلوک

درآمد و فقیر شهر های گذشته، توانمندسازی اقشار کمطی دهه ی فقر شهری در شهر اردبیلگسترش پدیده بهباتوجه نتایج:

گر نظام )و عدم توجه صرف به ابعاد کالبدی( صورت پذیرد. در این راستا، نقش تسهیلدر این شهر بایستی با دیدگاه چندبعدی 
 .باشدریزی پایین به باال و رویکرد مشارکتی ضروری میمدیریتی شهر و تحقق برنامه

 های اجتماعی، آمار فضایی، شهر اردبیلفقر شهری، شاخص :هاکلیدواژه
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 مقدمه

 2011انداز شهرنشینی جهان در سال ارزیابی صورت گرفته از چشم بهباتوجهجهان به سرعت در حال شهری شدن است 

(United Nations, 2012،)  63/3به  1950درصد از جمعیت جهان( در سال  29میلیارد ) 57/0جمعیت شهری جهان از 

برسد. سازمان  2050( درصد در سال 2/67میلیارد ) 25/6رود به رسیده و انتظار می 2011درصد( در سال  1/52میلیارد )

یابد و از درصد افزایش می 02/2ساالنه به طور متوسط حدودا  توسعهدرحالملل تخمین زده که جمعیت شهری مناطق 

. از این رو شهرنشینی (Yikang Rui, 2013:1)خواهد رسید  2030میلیارد در سال  92/3به  2011میلیارد در سال  67/2

وستایی درصد باالتر از خط فقر ر 30روزافزون باعث شهری شدن فقر شده است. چناچه به طور متوسط خط فقر شهری، 

های توسعه جهانی است؛ مرکز چنین روندی )شهری شدن فقر(، از بزرگترین چالش (.Ravallion et all, 2007:8) است

کنند، این رقم ای زندگی مینشین و زاغههای فقیرمیلیون نفر در محله 900اسکان سازمان ملل متحد تخمین زده بیش از 

ها افزوده گاهمیلیون نفر به جمعیت این سکونت 200، بیش از 2000ه از سال طور پیوسته در حال افزایش است، چنانچبه

شده و در صورت تدوام روند نامطلوب کنونی، در طی سه دهه آتی شامل دو میلیارد نفر ساکنان نواحی فرودست شهری 

 (.UN-Habitat, 2007:68)خواهد شد 

مجزا و منفرد، در  یایدهتوان آن را پدیتوسعه، نمالجهان درح یهاآن در شهر یلشدن فقر و تحل یفهم شهر یبرا

باشد که در ابعاد یم یمتعدد یعل یهاکارو سازو یوندهاها، عوامل، پینهمسئله، حاصل عملکرد زم یننظر گرفت بلکه ا

شوند )موحد و یم یدپد ینمتفاوت از ا ییباعث ظهور، تمرکز و تداوم الگو ن،در هر برهه از زما المللیینو ب یمل ی،امنطقه

محدود  یازجمله: دسترس یاریبس یهایتاست که افراد را با محدود یچندبعد یمعضل ی،(. فقر شهر21:1395همکاران، 

 یمندناسالم و خشن و عدم بهره یهایطاز مسکن و خدمات مناسب، مح یمندعدم بهره ی،و درآمد یشغل یهابه فرصت

 ,Uwe, 2008:1, Duclos & Araal  ) کندیم ی،مواجهو آموزش یبهداشت یتیحما یو سازوکارها یاز خدمات اجتماع

2007: 225 & Araar, . آن توجه  یتوان صرفا به بعد اقتصادینم یو فقر شهر ییفضا ینابرابر یندر تبب یگرد یاز سو

 یزن یاجتماع اییدهپد ها،نیبلکه افزون بر ا یست،ن یاقتصاد یا یزیکیف یایدهفقط پد یی،فضا یکرد: چرا که فقر/نابرابر

 یف(. امروزه تعر2:1397)ترکمه،  است یاجتماع یندیفرا ی،شهر یفقر/ نابرابر یدِو بازتول یدتول ینداز فرا یهست. پس، بخش

از  یتبرابر، محروم یفرصتها شت،به آموزش و بهدا یهمچون عدم دسترس یفراتر رفته و مقوالت یفقر از فقر درآمد

از مشارکت در  ینبود امکان برخوردار ی،و اجتماع یاسیس یهایاز آزاد یاز جمله عدم برخوردار یو اجتماع یفرد یتهایقابل

است  یمشکل اجتماع یامساله  یک(. فقر 215:1393 ی،است )غفار یافتهگسترش  یو نقض حقوق مدن یاجتماع ینهادها

 یاجتماع یمطلوب زندگنا یهااز چهره یکیرا  یماعشناسان فقر اجتوجود دارد. جامعه یاو شبکه یاکه به صورت خوشه

(. 107:1390 یانی،آشت یریاند )ممفروض دانسته یادر جامعه یشکاف طبقات یابیارز یبرا یاریاند و آن را معقلمداد کرده

موجود  یتاز وضعرفت فقر و برون یاقتصاد یتتواند بر موفقیم عیاجتما یهامعتقدند که ارزش یپردازان نوسازیهوبر و نظر

 (.Instituto & Nacional, 2009اثرگذار باشد )

توان گفت ها تقریبا بر همگان آشکار شده است. میهای فقرمبنا در شهرامروزه ضعف مطالعات فقرسنجی و رویکرد

انی که فقر تمرکز بینانه فقر در مناطق شهری نیازمند توجه بیشتر به ابعاد اجتماعی این مساله است. زمشناخت و تحلیل واقع

های مالی خودشان، بلکه از شوند، بنابراین افراد فقیر نه تنها از مشکالت و تنگدستییابد مسائل اجتماعی متمرکز میمی

برند؛ این محیط اجتماعی هم عامل و هم معلول فقر است اثرات و تبعات منفی محیط خشن اجتماعی خود نیز رنج می
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(Ren, 2011:4.)  ای در حال گسترش است. دلیل این گرایش افراطی به العادهکشور ما نیز با سرعت فوقشهرنشینی در

های بیشتر و بهتر برای زندگی شهر در ایران، این است که شهرنشینی مساوی با برخورداری بیشتر از امکانات و فرصت

تواند موجب ای در جامعه انسانی میگوید: هر نوع تغییر سریع و خارج از قاعدهشناسی میاست. یک قانون ساده جامعه

ای که با تبدیل گونه؛ بهمستثنا نبوده است از ایـن قاعـده اردبیل. شـهر گردد -تئوری آنومی اجتماعی -آشفتگی و نابسامانی

متعادل امکانات اشتغال در سطح استان باعث جذب مهاجرین به این شهر شده این شهر به مرکزیت استان و توزیع نا

ی که مجموع این عوامل به افزایش جمعیت این شهر منجر شده است. بررسی اطالعات جمعیتی استان اردبیل اهگونبه

نخست شهر بر کل، نظام شهری تسلط دارد. در سرشماری  عنوانبهدهد که در نظام شهری این استان، شهر اردبیل نشان می

، دارای 1395سرشماری سال  درنفر جمعیت و  418262ای مرکز آمار ایران و تقسیمات استانی، شهر اردبیل دار 1385

با  زمانهم(؛ 1385-1395نفر جمعیت بوده است بوده است )سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران،  529374

 ی،صنعت یها یترکود فعال ینو همچن شهروندان در ارائه خدمات و امکانات مناسب به یناتوان این رشد سریع جمعیت و

مطالعات نشین در داخل و حاشیه شهر گسترش یافته است. به گونه ای که های فقیرفقر شهری نیز خود را در قالب پهنه

 روند یکاری،ب یهمچون نرخ باال یامدهایینشانگر پ یلدر استان اردب یجمهور ریاست نهاد یکاستراتژ یها یمرکز بررس

مهاجر  ی،آموزش یفضاها کمبود و یسوادیب ینرخ باال (،مخدر نزاع، مواد  ی،خودکشی، اجتماع یها یبآس یشیافزا

 یتو سروسامان دادن به وضع ریزیبرنامه یبرا. را داشته است یاجتماعیه نامناسب سرما یتوضع ینی،نش-یهحاش ی،فرست

 یآگاه هااین پهنهگیری بر شکل مؤثریل و همچنین عوامل آنان در شهر اردب ییفضا پراکنش و یتاز موقع یدابتدا با یران،فق

 یامدهایپرداخت تا بتوان از پ یشهر یزمعضل چالش برانگ ینبه حل ا دقیق، ریزیبرنامهالزم را به دست آورد و سپس با 

 یریو.. جلوگ یگر یتکد یت وجرم و جنا ی،اجتماع یهایفقر در سطح شهر از جمله انواع ناهنجار  یدهپد ی گسترشمنف

ویژه در تعیین جغرافیایی های علمی بهرسیدن به این هدف نیز، نیازمند اتخاذ روش داد. یلحداقل آن را تعد یاکرد و 

های مناسب برای تعیین ابعاد متفاوت فقر های آمار فضایی و تعریف شاخصاز طریق کاربرد روش نیرنشیفقهای پهنه

که  یمطالعات. از آنجایی که در بیشتر موارد فقرشهری با رویکرد اقتصادی در کانون توجه بوده است و اندک است یشهر

های و بدون استفاده از رویکردهای کمی عمدتا با استفاده از روش ،اندپرداختهبر فقر شهری  مؤثرهای اجتماعی به جنبه

های های فقر اجتماعی و الگوی گسترش آن طی سالایی گستره، بنابراین پژوهش حاضر به شناساندانجام شدهکیفی 

 یهایریگمیتصم در یران شهریزان و مدیر، برنامهگذاراناستیس ینه را برایزمپردازد تا در شهر اردبیل می 1395تا  1385

 اساسی پرسش کند. در این راستافراهم  یدر محالت شهر اجتماعی تیالت مرتبط با فقر و محرومکاهش مشکمربوط به 

 می تبعیت چه الگویی از اردبیل یشهر یهاکبلو اجتماعی در فقر پراکنش که این است است، مطرح پژوهش این در که

 کدامند؟ موردمطالعهآن در محدوده  یابیسازمانبر  مؤثرعوامل  ترینمهمکند؟و 

 پیشینۀ نظری 

 ،یاسیس ،یدقتصاا توالـتح رـثا برو  نماز یطآن در  ممفهوو  ستا هشد فیتعر نگوناگو یهارتصو فقر به
انتخاب و  ی، حقوق بشر ، آزاد یاساس یها یتاز قابل یتمحروم یفقر به معنا. ستا افتهی رییتغ یفرهنگو  یجتماعا

 یناسالم ، دسترس یطدر شرا ی، زندگ یروزمره مانند درآمد کم ، گرسنگ یمختلف زندگ یبرابر است و با جنبه ها یفرصت ها
 یرهو غ ی، ناامن یاز حق را یت، محروم تماعیاج -یاسی س یت، محروم یریپذ یب، آس یو اساس یبه خدمات شهر یناکاف

از  یبرخ بندی نمود:تعریف و تقسیم نگوناگوتجها از انتویمرا  . فقر(Zandi et al, 2019: 345در ارتباط است )
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است یدار مزمن و پا یفقر ایمنطقهفقر . کرده اند یبند یمتقس ایمنطقه و فقر یفقر فرد یدانشمندان فقر را به دو نوع کل
در ارتباط بوده و هر  ایمنطقهشدت با فقر (. از طرفی فقر فردی، به Liu et al, 2017) گذرا است یکه فقر فرد یدر حال

 یمنطقه م یکدر  یدتوسعه فر یبرا یدرون یزهمنجر به کاهش انگ ایمنطقه . فقریپذیرندم یرتأث یکدیگردو نوع فقر از 
در آن  یو خدمات عموم تهایرساخو ز یاجتماع ی،اقتصاد یمنجر به توسعه آهسته  یاست که فقر فرد یحال ین درشود. ا

. سازمان ملل متحد فقر را از چهار منظر مورد بررسی قرار داده است که عبارتند از: (Zhou et al, 2019)یشود منطقه م
 توانمندی، رویکرد اجتماعی و رویکرد مشارکتی.رویکرد پولی، رویکرد 

های ترین نگرش به مفهوم فقر است و بر اساس آن فردی که نتواند حداقل نیازرویکرد پولی: این رویکرد متداول -

ه های آن را نداشتشود به دست آورد و یا درآمد کافی برای پرداخت هزینهاستاندارد مد نظر گرفته می عنوانبهزندگی را که 

 شود.باشد، فقیر محسوب می

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

تر، کار کردن همراه با سالمت جسمانی، هایی همچون برخورداری از زندگی طوالنیفعالیت در جامعه را به آنها بدهد. توانایی

شوند. در ن و نوشتن و ... در نتیجه افرادی که توانمندی آنها کمتر از سطح استاندارد باشد فقیر محسوب میتوانایی خواند

 توانند تاثیر متقابل بر هم داشته باشند.این رویکرد درآمد و توانمندی می

معه قادر به هایی از یک جاگیرد که افراد یا گروهرویکرد اجتماعی: فقر یا محرومیت اجتماعی زمانی شکل می -

های اجتماعی ها و سایر مشخصهکنند، نباشند و در نتیجه درآمد، تواناییمشارکت کامل در اجتماعی که در آن زندگی می

 گیرد.های جامعه فاصله میاین افراد به طور آشکارا از استاندارد

های باشد و ویژگید استناد میها و نظرات خود افراد فقر در جامعه موررویکرد مشارکتی: در این رویکرد دیدگاه -

است  مؤثرود. البته سطح برخورداری و مشارکت اجتماعی در این رویکرد بسیار فقیر و فقر از منظر خود افراد تعیرف می

 (.136:1393)رشیدی، 

های محرومیتافتد، به این معنا که افراد فقیر از بعدی است که در مناطق شهری اتفاق میای چندفقر شهری نیز پدیده

گوناگونی از قبیل کمبود دسترسی به اشتغال، خدمات و مسکن کافی، حفاظت اجتماعی، نبود دسترسی به بهداشت، آموزش 

را در سطح  هادر شهر جهانی دالیل فقر اجتماعی بانک (.World Bank, 2002)برند و امنیت و ایمنی شخصی رنج می

انداز و صرف هزینه هنگفت برای بهداشت، آموزش، مصرف غذایی خود کاهش پسپایین سـواد و باال بودن بعد خانوار که 

 و شناخت ،یشهر فقر ژهیوبه و فقر با رابطه (. در67-84: 1390 نیا و حاجیلویی،شریفیداند )و مسکن را به دنبال دارد، می

 فقر مسئله متفاوت یدید با مختلف، مکاتب و است متنوع هاایـن دیدگاه اسـت؛شده مطرح مختلفـی نظریـات آن بـا مقابله

 اشاره شده است: هااین دیدگاه ترینمهمدر ادامه به . انـدکرده بررسی را

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

، خصوصیات جهیدرنتهای سیاسی و ایدئولوژیک و واسطه روابط و بر بروکراتی، عقالنیت و سازمان اجتماعی تاریخی،

شامل: نقد  طور خالصه، نظریه انتقادی. بهکندمی تأکید نیز خویش استباز ساخت  حال در مدام ها کهپذیر شهرانعطاف

 (.Brenner, 2009مار در داخل شهرها و در بین شهرهاست )ثاست عدالتی، قدرت، نابرابری، بییدئولوژیا

هرحال  دارد. به یشهجامعه ر یو فرهنگ یاجتماع یفقر در باورها یانکارکردگرا یدگاهد نظریه کارکردگرایی و فقر: از -

 ینب از و یمیت،صداقت و صم یفتضع ی،اجتماع یوعش یف،بهداشت ضع ی،اجتماع یبا فقدان دانش و آگاه پایدار فقر
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یکند م یجادا فقر تله یمجموعه نوع یندارد. ا ی داریارتباط معن یگراند یاریبه  یو وابستگ یرفتن اعتماد اجتماع

 (.119: 1399 )خراسانی و همکاران،

عنوان مناطق گذار فقیر، به محالتاکولوژی انسانی و به  مثابهاین نظریه که به شهر، بهدیدگاه اکولوژی شهری و فقر:  -

های شهری با طرح مدل اکولوژیست . (Curley, 2005)شد پردازان مکتب شیکاگو مطرحنظریه طتوس ؛نگردمی

و  تعارضهای اکولوژی، عرصه شهری مانند دیگر سیستم محالتهجوم، توالی و جانشینی، معتقدند که  کالسیک

 .Ren, 2011)های اجتماعی هستند )کشمکش گروه

که در  داندیمای ناشی از شرایط ساختار اقتصاد سیاسی ریشه طوربهدیدگاه رادیکالیسم و فقر: دیدگاه رادیکالی، فقر را  -

 یو غن یرفق ینشکاف گسترده بشود، از نظر این رویکرد، سیاسی و اقتصادی عادی متبلور می -های اجتماعیارتباط

 مقابله یبرا یدار هیسرما ارادۀ کارگران؛ یدستمزدها یینپا ی؛ سطحدار یهسرما نامتعادل علت ضعف نظام در شهر به

و امکانات  یزاتدر تجه یگذار یهسرما کاهش ی ودار یهدر اقتصاد سرما مصرف کاهش سطح یندۀفزا یشبا گرا

 (.1394زنگانه و همکاران،  ؛1393و همکاران،  دوستایرانگردد )های فقر شهری مییربنایی باعث گسترش پهنهز

سیاست و اقتصاد است. مفهوم اقتصاد سیاسی با  متقابل بین طاقتصاد سیاسی، متمرکز بر ارتبااقتصاد سیاسی و فقر:  -

شود های اقتصادی دخالت دارد، مشخص میگیریقسمتی از قدرت که در تصمیم ژهیوتأکید بر نقش قدرت به

(Samat & Elhadary, 2012.) ثروت و قدرت در شهر توجه کردند و  عدر این دیدگاه، محققان شهری، به توزی

ها ثروتمندان است. به اعتقاد آن ق بهلی شهر و بیشترین دسترسی به خدمات شهری، متعهامعتقدند که بهترین زمین

نقطه مشترک تمام . مادی ثروتمندان و کنش سیاسی دولت است عساختار شهر، تعقیب مناف کنندهنییعوامل تع

ن اقتصادی و بر نقش سرآمدا صخصوپردازان اقتصاد سیاسی این است که همه بر نقش کنش انسانی و بهنظریه

ل شهری مستلزم آن است که محقق، حوادث ئقدرتمندان سیاسی تأکید دارند. اقتصاد سیاسی تأکید دارد که تحلیل مسا

 .این تغییرات، به تحلیل شهر بپردازد بکند و در چارچوط اقتصادی و سیاسی حادث در جهان مربو شهر را به تغییرات

 شدهانتخابعنوان راهنمای نظری این پژوهش نیز اقتصاد سیاسی و فقر بهدر پژوهش حاضر نیز نظریه رادیکالیسم و 

  شود:گیری، تداوم و بازتولید فقر شهری از منظر رادیکالیسم و اقتصاد سیاسی نشان داده می(، فرایند شکل1است. در شکل )

 

 صاد سیاسیگیری، تداوم و بازتولید فقر شهری از منظر رادیکالیسم و اقتفرایند شکل -1شکل 
 های نگارندگان؛ یافته 1391پور، : شارعمنبع
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 پیشینۀ عملی 

ی کار، سازمان المللنیبهای صورت گرفته درباره فقر مربوط به اقدامات بانک جهانی، سازمان پژوهش ترینمهماز 
 (،GCAP)ی توسعه کشاورزی و صندوق جمعیت سازمان المللنیبفرهنگی، علمی و آموزشی ملل متحد )یونسکو(، صندوق 

مقابله  نهیفعال درزم یالمللنیب یهاسازمان ترینمهمت سازمان ملل از یو صندوق جمع یشاورزکتوسعه  یالمللنیصندوق ب

 –که با شیوه توصیفی  «عوامل تداوم فقر در بلکت بلت آالباما»در پژوهشی با عنوان  (2003)زکری  .هستند یبا فقر جهان
نشان میدهد که تداوم فقر با مسئلۀ نژاد ارتباطی قوی داشته و در بین سیاهپوستان بیشتر از تحلیلی انجام داده است، 

 تأثیر دارد اجتماعی سفیدپوستان است؛ و همچنین، انزوای اجتماعی، و فقدان مشارکت در امور مدنی در پیدایش فقر
(Zekeri, 2003.)  (، پژوهشی را با هدف ازمون ارتباط بین فقر و محرومیت اجتماعی در 2005و همکاران )اسپن دهل

 گرد،اند. در این پژوهش که با روش همبستگی ارتباط بین محرومیت اجتماعی و مدت و درجه فقر بررسی مینروژ انجام داده
ارتباط چندانی بین فقر و طرد اجتماعی را  ت،شود مطالعات پیشین که با نگرش ایستا به فقر انجام گرفته اسنشان داده می

دهد. این پژوهش بر این باور است اگر طول زمان تجربه فقر برای افراد بیشتر شود، محرومیت اجتماعی رخ نشان نمی
(. Dahl et all, 2005)دهد و هر چه مدت زمان ماندن در فقر بیشتر باشد محرومیت و طرد اجتماعی باالتر است می

نتایج منتشر شده در گزارش توسعه انسانی « بعدی فقر های چندشاخص»در پژوهشی با عنوان (، 2014)الکیر و همکاران 
های بعدی و دارای شاخصای چندکه فقر پدیده دهندمینشان تحلیلی بررسی کرده و -را به شیوه توصیفی 2014سال 

 ای، حاشیهخالقیتسطح آگاهی، فضای ذهنی، فقدان نوآوری، ضعف  بودن گوناگون است. از بعد اجتماعی، فقر در پایین
(، در پژوهشی 2015باینلی و همکاران ) (.Alkire et all, 2014) شدن افراد و پایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد ریشه دارد

تند امروزه در مقایسه نتیجه گرف« نابرابری اجتماعی چیست و چرا مهم است؟ شواهدی از اروپای مرکزی و شرقی»با عنوان 
با نابرابری درآمدی و ثروت، درک ضعیفی از نابرابری و فقر اجتماعی وجود دارد و در بهترین حالت به صورت ناهمگونی 

تحلیلی بررسی  -های دوازده کشور اروپای مرکزی و شرقی را به شیوه توصیفیشود. این پژوهشگران دادهگیری میاندازه
از ارزیابی نابرابری  های بدست آمدهطور قابل توجهی از الگوهای متضاد ملی نابرابری اجتماعی، بهالگود که دادننشانکرده و 

(، در پژوهش خود فقر را در شهرهای کوچک و بزرگ ویتنام 2018) 1النجو و مارا .(,Binelli 2015) درآمد متفاوت است
جمیعیتی در شهرهای کوچک . بزرگ انجام شده، نشان داد که  اند. نتایج پژوهش که با روش برآوردمورد بررسی قرار داده

منظور جلوگیری از مهاجرت به شهرهای بزرگ و گذاری مناسب در مقابله با فقر در شهرهای کوچک بهبایستی سیاست
 ییهسرما(، نیز در تحقیق خود تحت عنوان 2019) 2میوبا ارتقای دسترسی به خدمات اساسی در این شهرها مدنظر قرار گیرد.

تاون آفریقای جنوبی را با روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار داده است. ، شهر کیپو ثروت خانوار ی، فقر شهرینهاد
 یاسیس یو رهبر یاقتصاد ینهادها ی،قانون، خدمات عموم تیبه حاکم یمتک ینهاد یهیکه سرما دادنشان تحقیق  جینتا

ی خدمات عمومی و نهادهای اقتصادی، تأکید بیشتر بر حاکمیت قانون و ارائه .باشدمی زیمتما یاجتماع ییهو از سرما بوده
که اتکای بیشتر به رهبری سیاسی موجب کاهش ثروت خانوارها و دنبال خواهد داشت، درحالیثروت بیشتر خانوارها را به

 افزایش فقر شهری خواهد گردید.
 های زیر اشاره کرد:توان به پژوهشمی انددر ایران پرداخته ازجمله مطالعاتی که به بررسی موضوع فقر شهری

های فقر شهری در شهر جدید هشتگرد (، با روش تحلیل عاملی به سنجش مکانی پهنه1396بزرگوار و همکاران )
مسکن های مشخصه بارز شهر جدید هشتگرد است و به علت جانمایی مجتمع پرداخته و اذعان کردند فقر گسترده و فراگیر

شهر جدید هشتگرد، نابرابری و عدم تعادل فضایی مشهود شده است و این وضعیت  2و 1های مهر و فاصله میان آنها با فاز
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Lanjouw and Marra 

2 . Muyeba 
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(، در پژوهشی با تحلیل 1395(. فیروزبان )5-27: 1396به نوعی جدایگزینی اجتماعی منجر شده است )بزرگوار و همکاران،
ی به بررسی رابطه فقر و فاصله طبقاتی با اجتماع یبهایفقر و آس ی،بقات اجتماعط ینهشناسان را در زمجامعه یه هاینظر

ی از یهافقر و تنگدستی در دورانپردازد. بر اساس نتایج پژوهش ایشان، های مقابله با آن میهای اجتماعی و راهکارآسیب
و حداقلی از جامعه به داشتن حداکثر منابع  طور یکسان در میان اقشار جامعه تقسیم نشدهکند که منابع بهظهور میاجتماع 

 (.7-1: 1395، فیروزبان)شود چشم دوخته و با این روش فاصله طبقاتی رو به افزایش رفته و طبقات اجتماعی تشکیل می
با بررسی  gis و تحلیل های فضایی در محیط spss افزارنرم(، با استفاده از تحلیل های 1394سجادیان و همکاران )

وجود نابرابری اجتماعی را بین سه محله تایید کرده و نتیجه  شهر اهواز ابری و فقر اجتماعی در سه محله از محالتنابر
گرفتند خدمات رسانی به محالت سطح پایین جامعه کیفیت نامطلوبی دارد و در نتیجه افراد این محالت در مقایسه با 

روستایی و همکاران (. 33-60: 1394)سجادیان و همکاران،  تر، دسترسی کمتری به خدمات شهری دارندمحالت مرفه
نشین تبریز پرداخته به تحلیل فضایی فقر اجتماعی در مناطق حاشیه های داغ و آماره موران،با استفاده از تحلیل لکه (1393)

باشد ای میی حاشیههاتر از بلوکهای نزدیک به متن شهر مطلوبهای اجتماعی در بلوکگیرند کیفیت شاخصو نتیجه می
(، با استفاده از 1393رحمتی ) (.1-26:1393و پراکنش فقر اجتماعی به حاشیه شهر گرایش دارد )روستایی و همکاران، 

ی در شهر میاندواب نشان اجتماع یهاشاخص هیبر پا ییفضا هاینابرابری لیتحلداغ و آماره موران، به  هایلکهتحلیل 
های محروم در این بررسی در کند. خوشهای تبعیت میالگوی پراکنش نابرابری فضایی در شهر میاندوآب از مدل خوشه داد

های برخوردار به مرکز گرایش و تمایل شدیدتری دارند که این وضعیت حاکی از وجود فاصله طبقاتی و ها و خوشهحاشیه
(. پورمحمدی 1-154: 1393است. )رحمتی، های مورد بررسی خصدوگانگی در فضای شهری و تفاوت در برخوداری از شا

اجتماعی در مناطق شهری  هاینابرابری(، با استفاده از مدل کمی تاپسیس، به تحلیل فضایی فقر و 1393و همکاران )
از نظام دوقطبی  توسعهدرحالهای های کشورشهرپرداخته و نتیجه گرفتند توسعه مادرشهر ارومیه همانند اکثر مادر ارومیه

باالشهری و پایین شهری پیروی کرده است. از نظر ایشان راهبرد پیشرفت توام با توزیع درآمد و مازاد اجتماعی برای حل 
( 53-70: 1393تواند به تعادل فضایی در این شهر منجر شود )پورمحمدی و همکاران، مسائل رشد و عدالت اجتماعی می

درآمدی و تحصیلی در نواحی  هاینابرابریتفاده از شاخص ضریب جینی، برآوردی از (، با اس1389یوسفی و ورشوئی )
گانه شهر مختلف شهر مشهد را بررسی کرده و نتیجه گرفتند وضعیت موجود توزیع درآمد و تحصیل در بین نواحی چهل

(. بنی فاطمه و 97-125: 1389 مشهد داللت روشنی بر وجود نابرابری غیرمنصفانه در این شهر دارد )یوسفی و ورشوئی،
که با استفاده از روش پیمایشی انجام  «بررسی تطبیقی میزان فقر در مناطق تبریز»پژوهشی با عنوان (، در 1389ایرانی )

داری معنی هشهرداری تبریز رابط 10، فقر موقعیتی و فقر مسکن در منطقۀ اجتماعیبین فقر و ابعاد که د ندهنشان میاند، داده
  .اردوجود د
های متعددی انجام گرفته المللی پژوهشی ملی و بینتوان گفت که در راستای موضوع فقر و فقر شهری در عرصهمی

گیری از متغیرهای فضایی فقر با بهره یابیسازمانکه خأل پژوهشی در بین این مطالعات، عدم بررسی عوامل تأثیرگذار بر 
 کالن و خرد بوده است. بنابراین تحقیق حاضر با هدف پر کردن این خأل پژوهشی مورد نگارش قرار گرفته است.

 شناسی ها و روشداده

باشد. در این راستا، ی حاضر از نظر هدف کاربردی و رویکرد حاکم بر آن تحلیل فضایی میروش تحقیق در مطالعه
در  (Hot Spot Analysis) داغ هایلکهو با استفاده از تحلیل  1395و  1385های آماری سال ابتدا با استفاده از بلوک

اجتماعی( پرداخته شده و برای تحلیل  هایشاخصهای فضایی فقر در شهر اردبیل )با تاکید بر به بررسی پهنه GISافزار نرم
ستفاده شده است. سپس در مرحله بعدی، عوامل تأثیرگذار بر  Morans I)الگوی پراکنش فقر اجتماعی از آماره موران )

افزار با استفاده از تحلیل معادالت ساختاری در نرمهای فقر اجتماعی در شهر اردبیل فضایی پهنه یابیسازمانگسترش و 
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AMOS های مورد بررسی، ابتدا در های شاخصی نقشهمنظور تهیهورد بررسی قرار گرفته است. قابل ذکر است بهم
 feature)های رستری ها به فایلهای شاخصشهر اردبیل هر یک از الیه 1395و  1385های آماری سال فایل بلوکشیب

to raster) بندی آنها تبدیل گردیده، سپس با طبقه(Reclassify) آمدهدستبههای نهایی ها، نقشهپوشانی الیهو هم 
های فقر( نیز از نخبگان فضایی پهنه یابیسازماناست. در بخش دوم تحقیق )شناسایی عوامل تأثیرگذار بر گسترش و 

نفر از  50ی آماری، مشخص نبودن حجم جامعه بهباتوجهاست که  آمدهعملبهدانشگاهی و مدیران شهری پرسشگری 
عنوان حجم نمونه تعیین گردیده که روش دسترسی به این حجم نمونه بر مبنای روش یق روش دلفی هدفمند بهطر

 برفی بوده است.گلوله

 ها ها و شاخصمعرفی متغیر -

 مورد موضوع را از یاجنبههرکدام  که است هاییشاخص تعیین به نیاز دیگر مفاهیم اغلب مانند فقر سنجش یبرا
 منطبق موضوع اجتماعی واقعیت بر که شوند داده هـایی اولویتشـاخص ارزشـیابی ایـن در باید اصوالً دهند و قرار ارزیابی

های پیشین مقاله عنوان شد، مرحله اول این پژوهش همانگونه که در قسمت .باشـند یگیـراندازه و یبررسقابل سهولت به و
 شاخص 20 از استفاده با حاضر پژوهش های اجتماعی است. درشاخص تحلیل الگوی فقر شهری در شهر اردبیل با تاکید بر

 را تحقیق یهاشاخص وها مؤلفه 1 شماره جدول. است پرداختهموردمطالعه  محدوده فقر در شناسایی و تحلیل به اجتماعی
 نماید:می معرفی

 تعیین الگوی فقر شهری یهاها و شاخصلفهؤم -1جدول 

 های پژوهش بر اساس پیشینه نظری و تجربی پژوهش: یافتهمنبع

فضایی  یابیسازمانکالن و خرد تأثیرگذار بر گسترش و  دوم پژوهش حاضر نیز در دو دوستۀها و متغیرهای قسمت شاخص
 باشد. می (2)های فقر در شهر اردبیل به شرح جدول پهنه

 
 فقر یهاپهنه ییفضا یابیسازمانبر گسترش و  رگذاریتأثهای مؤلفه -2جدول 

 (Micro)عوامل خرد  (Macro)عوامل کالن 
زا و نظام برون راتیتأث به باتوجه رانیدر ا ینیضعف ساختار شهرنش

، Mac1 ییو روستا یبروز عدم تعادل در نظام شهرجه یون و در نتیزاسیمدرن
به  تیشدن جمع ریو سراز یشهر یهاو جاذبه ییروستا یهادافعه شیافزا

 عیتوز یهیو فقرزا بر پا زیآمضیتبع سازوکار، Mac2 سمت شهرها
اقشار  نیب یطبقات یفاصله شیمنابع قدرت، ثروت و درآمد و افزا غیرعادالنۀ

 یهااستیها و سکاز شو یالن ناشکاقتصاد  یثباتیب، Mac3 مختلف
 یچندبرابر شیدر شهرها و افزا یزندگ یباال یهانهیهز، Mac4 نامناسب
در نظام  یروح تکنوکراس ۀغلب، Mac5 گذشته یهاها و دههسال یتورم ط

 ییاراک، Mac6 درآمدقرار گرفتن اقشار کم هیو در حاش رانیا یتیریمد
 .Mac7  ت در رشد مشاغلیجه محدودیار و درنتکنداشتن بازار 

مهارت،  عدم، Mic1اردبیل به شهر  تیجمع یهیرویب شیمهاجرت و افزا
 یناکارآمد، Mic2 نیمناسب در مهاجر یمال یهیو سرما التیتحص

در  یگذارهیسرما عدم، Mic3اردبیل و مسکن شهر  نیزم یرسم یبازارها
 یدسترس، Mic4 درآمداقشار کم یبرا ژهیواشتغال به یتوسعه یشهر برا

 عدم، Mic5 و وام مسکن یاعتبار یرسم یهادرآمد به نظاماقشار کم زیناچ
نابسامان  یهابافت یتوانمندساز یهادر مورد طرح یشهر تیریمد تیکفا

در نظارت و کنترل  یشهر تیریمد یناتوان، Mic6 نیزم نیو قوان
 .Mic7 نیقدرت نامشروع و سوداگران زم یباندها یوسازها و غلبهساخت

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

 

 شاخص مؤلفه

جمیعتی، بعد خانوار، میزان سالخوردگی، میزان مرگ و میر کودکان، جمعیت معلول، مهاجرت، نسبت مهاجرت مردان، نسبت  تراکم اجتماعی
مهاجرت زنان، درصد طالق، درصد جمعیت غیرفعال، میزان وابستگی جمعیت، نرخ بیکاری، نرخ بیکاری مردان، نرخ بیکاری زنان، میزان 

 یمشارکت اقتصادسوادی زنان، سوادی مردان، نرخ بیبی سوادی در جمعیت الزم التعلیم، نرخ بی سوادی، نرخفعالیت عمومی، نرخ بی
 .زنان
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 قلمرو پژوهش

دقیقه  15درجه و  38دقیقه طول شرقی و  17درجه و  48موقعیت مطلق در مشخصات جغرافیایی  ازلحاظشهر اردبیل 
شرقی از سمت  جانیآذرباهای باشد. این استان نیز در همسایگی استانعرض شمالی قرار دارد و مرکز استان اردبیل می

اولین سرشماری رسمی ایران  درر اردبیل (. جمعیت شه2باشد )شکل غرب، زنجان از جنوب و استان گیالن در شرق آن می
هزار  83خورشیدی به  1345هزار نفر بوده است. این تعداد در سال  65 بربالغخورشیدی انجام پذیرفت،  1335که در سال 

خورشیدی به  1375هزار نفر، در سال  282خورشیدی به  1365هزار نفر، در سال  148خورشیدی به  1355نفر، در سال 
است. جمعیت شهر اردبیل بر اساس نتایج نهایی سرشماری  داکردهیپهزار نفر افزایش  412به  1385نفر و در سال هزار  340

 (.1395)مرکز آمار ایران، نفر بوده است   59146847خورشیدی  1395عمومی نفوس و مسکن سال  
 

 
 اردبیلشهر  ییایقلمرو جغراف -2شکل 

 هایافته

 1385سال  یآمار یهاکبلو یهااز داده های فقر شهری در شهر اردبیل،و تعیین گستره ییفضا ینابرابر یبررس یبرا
 مورد یهاهمه شاخص یداغ برا یهالکه آن، تحلیل یهابا استفاده از قابلیت Arc/GISافزار و در نرماستفاده  1395و 

ها محاسبه همه عوارض موجود در داده یآماره گتیس ـ ارد جی را برا این تحلیلاست.  شدهانجامدر پژوهش  استفاده
زیاد یا کم  ها با مقادیرها دادهکتوان نشان داد که در کدام بلوشده میمحاسبه  Zامتیاز  بهباتوجه کند. همچنینمی

و لکه  شدهیبندخوشه یباشد مقادیر باال به میزان زیاد تربزرگ Z  هرچه امتیاز . بر اساس این تحلیل اندشده یبندخوشه
باشد به معنی  ترکوچک Z  نیز باید گفت هر چه امتیاز یمنفی و معنادار ازنظر آمار Zدهد. در مورد تشکیل می داغ را
از  هرکدامهای داغ برای هستند. در این مرحله تحلیل لکه سرد یهاشدیدتر مقادیر پایین بوده و نشانگر لکه یبندخوشه

 یمورد بررس 1395و  1385شاخص مورد نظر در دو دوره  20تعداد  ینکها بهباتوجه؛ است شدهانجامهای پژوهش زیر شاخص
برای هر خام  هایشدن گزارش، از ذکر ارقام مربوط به داده یاجتناب از طوالن یلقسمت به دل ینقرار گرفته است. در ا
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تعداد و  .است شده بسنده شاخص هاتعداد و درصد به صورت مجموع شده و به ارائه  یخوددارزیرشاخص به صوت مجزا، 
 1375 هایسالدر  اجتماعی هایشاخصمجموع  بهباتوجه اردبیلشهر  یها کدر بلواجتماعی  فقر ییدرصد پراکنش فضا

 شود:نشان داده می 3در جدول شماره  1385و 

 1390-1385های شهر اردبیل طی دوره تعداد و درصد هر یک از سطوح نابرابری در بلوک -3جدول 

های طبقات بلوک

 شهری

 1395سال  1385سال 

 درصد تعداد درصد تعداد

 20.4 1317 23.15 1262 خیلی محروم

 24.8 1600 29.75 1530 محروم

 22.7 1463 25.70 1322 متوسط

 20.6 1328 17.89 920 برخوردار

 11.3 731 2.1 108 برخوردار کامالً

 100 6439 100 5142 جمع

 1399های پژوهش، : یافتهمنبع

درصد در وضعیت  53بلوک شهری در شهر اردبیل، حدود  5142، از بین 1385بر اساس اطالعات جدول فوق، در سال 
برخوردار قرار داشتند.  کامالًدرصد در وضعیت برخوردار و  21درصد در وضعیت متوسط و حدود  26خیلی محروم و محروم، 
باشد و این امر نیز بلوک شهری می 6439در بین   32، 22، 46صدها به ترتیب نیز این در 1395بر اساس اطالعات سال 

 1385نسبت به سال  1395های اجتماعی در سال های شهری اردبیل از لحاظ شاخصباشد که بلوکاین می دهندهنشان
ها، به تلفیق شاخص از هرکدامنقاط سرد و داغ برای  شدنمشخصدر وضعیت بهتری قرار دارند. در این مرحله بعد از 

سطح  5شاخص موریس در  بهباتوجه، 1395و  1385ها پرداخته شده و در نهایت نقشه نهایی برای هر دو دوره نقشه
 (:3و  4بندی شده است )شکل طبقه

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

سوادی در هر دوره مورد نرخ بی ،هایی از قبیل تراکم جمعیتی، نسبت معلولیت، نرخ بیکاریشاخصپراکنش فضایی 
شهر  یشمال غربهای با نسبت باالی میانگین در حوزه غربی و که اکثریت بلوک دهدیمدر شهر اردبیل نشان بررسی، 

ی شمال غربی و غربی شهر و محالت جداشده از شهر و قرارگرفته هابخشپراکنش فضایی بعد خانوار نیز  . دراندشدهواقع
باشند که علت این موضوع را دارای بیشترین میزان خانوار با بعد خانوار بیش از میانگین می ی بزرگراه بسیجسوآندر 
-ی درون رینگ صفر شهر پایینهاپهنهکرد. نواحی مرکزی شهر و  وجوجستی این محالت های روستایتوان در ریشهمی

 ترین میزان بعد خانوار را دارند.
-آن مهاجرت دنبالهای اقتصاد ملی و به که در مدل مفهومی و چارچوب نظری پژوهش عنوان شد، سیاست همان گونه

باشد. در و بازتولید فقر شهری از منظر مکتب اقتصاد سیاسی میگیری و تداوم های روستاشهری، یکی از دالیل مهم شکل
های گسترده از روستاهای اطراف امکانات به مهاجرت کردنفراهمنیز کارکرد نامناسب اقتصاد ملی در  موردمطالعهمحدوده 

رسمی هم در بخش کار، هم در بخش خدمات و هم در بخش به شهر اردبیل منجر شده و همین امر گسترش بخش غیر
های فقر شهری در این گیری خوشهخود باعث شکل دنبالمسکن را به دنبال داشته است و در نتیجه تمامی این موارد به 

ترش گیری و گسمنفی بر روند شکل ریتأثکه  موردمطالعههای اجتماعی که بسیاری از شاخص ایگونهبهنواحی شده است. 
 باشد.  محسوسی باالتر از سایر مناطق شهری اردبیل می کامالًفقر شهری دارند، در این نواحی به طور 

 یوسف،مال ی،اروج آباد، مالباش یدآباد،س آباد،ینآباد، حسپراکنش نسبت مهاجرت، محالت پناه یهابر اساس نقشه
توجه داشت که  یداند. بابوده یننسبت مهاجر یشترینب یرایپذ ید،شهرک سبالن و شهرک توح یار،مهرآباد، کلخوران، ن

 یتحائز اهم یزواردشده ن ینمحالت، نوع مهاجر یتها به جمعآنواردشده به محالت و نسبت  ینعالوه بر تعداد مهاجر
مهاجران در محالت دور از مرکز شهر را  یتباشد که اکثریاز آن م یگرفته در شهر حاکانجام یمایشهست. پ یفراوان

 یاقتصاد یلپتانس یاند و داراشهر روانه شده یسوبه یمتعدد یلدهند که به دالیم یلاطراف تشک یمهاجران روستاها
ارزان و خدمات  یهاینوجود زم یلاند. به دلبافاصله از مرکز شهر شده یباشند، لذا مجبور به اسکان در نواحینم ییباال

ها را نداشتند بخش یراطراف که توان تملک مسکن در سا یهاها و روستاشهر ینها، اکثر مهاجرعرصه یندر ا یشهر ینیپا
 منسجم شده است.نا یبا ساختار اجتماع یرنشینمحالت فق یریگامر باعث شکل یناند و ااکردهیدها اسکان پعرصه یندر ا
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اند، اما شده محالت وارد ینبه ا یشرقیجاناز آذربا یلو جدا شدن اردب 1370پس از  یهاعمدتاً در سال ینمهاجر ینا
مکتب اقتصاد  یبر مبنا یزن یطشرا ین. در اوندشهر ش یاقتصاد یاند وارد چرخه اصلنتوانسته شانیبه سبب ضعف اقتصاد

-یم یلرا تشک یلاردب یشهر یناننشیهکه اکنون حاش ینمهاجر یتوانمندساز یبرا یراهبرد یهایاستفقدان س یاسی،س
 یدو بازتول یدبه تول یزامر ن ینآنان منجر شده و ا یو طرد اجتماع یدر ورود به بخش رسم ینمهاجر ینا یدهند، به ناتوان

 دامن زده است. یلدر اردب یفقر شهر
در  یگذارهیکارگران و کاهش سرما یهادستمزد نییسطح پا ،یو غن ریفق نیب ادیشکاف ز کال،یمکتب راد یبر مبنا 
بر  یبه طور بارز نیفقرنش یهاخوشه یریگشکل زین لیگردد؛ در شهر اردبیو تداوم فقر م دیو بازتول دیباعث تول زاتیتجه
 تیریمد یهایگذارهیو فقر و کاهش سرما یغن نیشکاف ب نیای که همگونهاست. به هیمکتب قابل توج نیا اتینظر یمبنا
شده است. از  لیدر شهر اردب یدوقطب یفضاها یریگباعث شکل نیرنشیمحالت فق التیو تسه زاتیر تجهد یشهر

، عدم تطابق یو درمان یبهداشت ،ینامناسب به خدمات تجار یتوان به دسترسیم لیاردب نیرنشیبارز محالت فق یهایژگیو
و  یسوادیب یدرصد باال ،یحیباز و مناسب تفر یهافضا دیکمبود شد ،یکیو اکولوژ یخدمات یهاازیبا ن تیجمع شیافزا

 یترمتفاوت یاز الگو زیشهر ن یمرکز یهاشاغل اشاره کرد. پهنه یرویعدم مهارت و تخصص ن ت،یجمع نییپا التیتحص
است  یزوال شهر دهیبخش از پد نیا تیتبع ،یفقر شهر یهاگستره انیدر م ترهگس نیا یریکند، علت قرارگیم یرویپ

آمده  دیپد یبومریها با مهاجران غآن ینیو جانش یخروج ساکنان بوم ،یگسترش شهر ،یبافت مرکز یفرسودگ جهیکه درنت
 اریبس یاجتماع حاظشهر به ل یشرقاز شمال یو بخش یجنوب یهابخش نیساکن طیمحالت، شرا نیاست. در مقابل ا

 شود.یم یابیمطلوب ارز
الگوی توزیع و  دادننشانبرای ، در این مرحله 1395و 1385های شهری اردبیل در سالهای بندی بلوکپس از طبقه

-مار فضایی )خودآشده است. ابزار همبستگی فضـایی استفادهو از ابزار خود Arc/GISافزار پراکنش این نابرابری، از نرم

های فضایی است که داده دربارهتحقیـق های تحلیلی برای ابزار ترینمهمترین و همبستگی فضایی( یکی از کاربردی
 Iآماره موران  بـه و رودمـیکاررفته به مکان و فضا در هاپدیده و عوارض توزیع و پراکنش هایالگو تحلیل نهیدرزم

(Moran’s I )  صورت به دهد که عـوارضاست. نتایج این تحلیل در دو نوع خروجی عددی و گرافیکی نشان میمعروف
ها داده باشـد،+( 1) . اگر مقدار شاخص موران نزدیک به عدد مثبتاندشدهعیای در فضا توزپراکنده یا خوشه تصادفی،

نگاه باشد،  (-1ای است و اگر مقدار موران نزدیک به عـدد منفی )ها خوشههمبستگی فضایی دارند و الگوی پخش آنخود
 ن اسـت کـه هـیچ نـوعآ صـفر فرضیهاست. در مورد ایـن ابـزار ها پراکنده اند و الگوی پخش آنگسستهها ازهمداده

 4(. در جدول )66:1390ندارد )عسگری،  وجود مدنظر جغرافیایی عوارض با مرتبط صهبندی فضایی بین مقادیر خصیخوشه
 است: شدهدادهدر شهر اردبیل نشان  1395و  1385همبستگی فضایی الگوی نابرابری سال (، نمایش عددی خود5و 

(1385)آماره موران( برای الگوی فقر اجتماعی شهر اردبیل )سال  تحلیل خودهمبستگی فضایی یعدد خروجی -4جدول   
 

100517/0 Moran‟s Index:                                                                               

000603/0- Expected Index:                                                                            

000065/0 Variance:                                                                                        

550695/12 z-score:                                                                                           

000000/0 p-value:                                                                                           

1399های پژوهش، : یافتهمنبع  
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 (1395)آماره موران( برای الگوی فقر اجتماعی شهر اردبیل )سال  تحلیل خودهمبستگی فضایی یعدد خروجی -5 جدول
 

127204/0 Moran‟s Index:                                                                               

000603/0- Expected Index:                                                                            

000174/0 Variance:                                                                                        

682324/9z-score:                                                                                           

000000/0 p-value:                                                                                           

 1399های پژوهش، : یافتهمنبع

 0.127204برابر با  1395سال  یو برا 0.100517برابر با  1385سال  یشده براپژوهش شاخص موران محاسبه نیدر ا
گرفت  جهیتوان نتیبرابر با صفر است، م  P-valueمقدار گرید یاست و از سو کیتر از کوچک ریمقاد نیباشد. ایم

 یالگو نیاست، بنابرا کیبه  کیمقدار موران مثبت و نزد نهستند و چو ییفضا یهمبستگخود یموردنظر دارا یهاداده
(، 6و  5و متمرکز بوده است. شکل ) یاصورت خوشهبه 1395و هم در سال  1385هم در سال  لیفقر در شهر اردب ییفضا
 دهد:یرا نشان م لیتحل نیا یکیگراف شینما

 

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

 

 
 (1395)آماره موران( برای الگوی فقر اجتماعی شهر اردبیل )سال  تحلیل خودهمبستگی فضایی گرافیکی نمایش -6شکل 
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های های محروم و خیلی محروم بیشتر در قسمتای فقر و نابرابری فضایی شهر اردبیل، خوشهدر الگوی خوشه
از پدیده خزش شهری و  متأثرده عم طوربهها در این قسمت شمالی غربی و غرب قرار دارند و تمرکز این خوشهشمالی،

گیری شرایط حاکم بر شکل لیبه دلدر کالبد شهر  شدهادغامهای . این بافتهستهای روستایی به کالبد شهر ادغام هسته
پذیر و ناپایدار بوده و باعث ها چه به لحاظ کالبدی چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ اجتماعی دارای بافت آسیبآن

 شود.ها میهای دوگانه در سطح شهرقطبگیری شکل
سازی افزار مدلشهر اردبیل نیز از نرم در اجتماعیفقر  یابیسازمانبر گسترش و  رگذاریعوامل تأثمنظور شناسایی به

 AMOS ساختاری معادالت سازیمدل اساس بر فرایند این گرافیک استفاده شده است. در AMOSمعادالت ساختاری 
 جزئی ساختاری ارتباط ابتدا منظور این برای. گرددمی تشریح عوامل تأثیر بر مبتنی ساختاری کننده، ارتباطتبیین ضرایب و

 ارزیابی به درونی یا جزئی ساختاری ارتباط. گیردمی قرار بررسی مورد آن نهایی و کلی صورت سپس و رابطه این برای
فقر اجتماعی  یابیسازمانگسترش و  روی بر مستقل متغیر عنوانبه عوامل کالن و خرد ساختاری ناشی از میزان تأثیر ارتباط

 .گرفته است قرار جداگانه آزمون مورد ابتدا نهایی و کلی بحث به ورود برای عنوان متغیر وابسته بوده کهدر شهر اردبیل به

 یساختار معادالت یسازمدل در وابسته و مستقل ریمتغ ینییتب ییایپا لیتحل. 6 جدول

 CR1  AVE 2 CA3 P Mac Mic متغیرها

 - - 76/0 615/0 87/0 869/0 (P)فضایی فقر  یابیسازمانگسترش و 

 - 72/0 643/0 79/0 637/0** 817/0 (Mac)عوامل کالن 

 75/0 674/0 71/0 614/0** 593/0* 764/0 (Mic)عوامل خرد 

                      **p < 0.01; *p < 0.05.  
1399های پژوهش، : یافتهمنبع  

فقر در شهر  یابیسازمانارتباط ساختاری برای ارزیابی نقش عوامل کالن و خرد بر گسترش و  کننۀورود عوامل تبیین
و میزان میانگین واریانس  7/0بیش از  آمدهدستبه( CAو ضریب پایایی ) (CR)دهد میزان پایایی ترکیبی اردبیل نشان می

باشد. همچنین همبستگی می 6/0مشخص شده است بیش از  6قطر خطی جدول شماره که در  (AVEشده )استخراج
گسترش بوده که ورود عوامل را برای تبیین  86/0تا  76/0های تحقیق که با رنگ تیره مشخص گردیده است در بازه مؤلفه

 کند.ای تشریح میاردبیل به میزان قابل مالحظهفقر در شهر  یابیسازمانو 

 وابسته و مستقل متغیرهای یساختار ارتباط یدأییت یعامل ساختار ۀآمار -7 جدول

𝒙𝟐 df P 𝒙𝟐 متغیرها
𝒅𝒇⁄  CFI IFI RMSEA 

فضایی  یابیسازمانگسترش و 
 (P)فقر 

73/224 99 000/0 27/2 917/0 931/0 02/0 

 66/231 99 000/0 34/2 945/0 916/0 03/0 (Mac)عوامل کالن 

 62/235 99 001/0 38/2 923/0 928/0 05/0 (Mic)عوامل خرد 

1399های پژوهش، : یافتهمنبع  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Composite Reliabilities 
2. Average Variance Extracted 

3. Cronbach’s Alpha 
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( نسبت کای 𝒙𝟐دو یا کای اسکوئر )ی خیآماری در ساختار عاملی تأییدی سنجه دهندۀهای شکلسنجه ترینمهم
ی میانگین ریشه( و در نهایت IFI) 2و شاخص برازش افزایشی (CFI) 1اسکوئر بر درجه آزادی، شاخص برازش تطبیقی

ها دارای مقدار معینی بوده که تحلیل را معنادار ساخته و به تشریح ارتباط باشد. این سنجه( میRMSEA) 3مربعات تقریبی
گران های تحلیلی، اکثر تحلیلاسکوئر در نمونهپردازد. به علت متورم شدن میزان کایمی آمدهدستبهساختاری متغیرهای 

دست شده برای شناسایی ساختار را بههای دقیق تحلیلکنند که نمونهبر درجه آزادی استفاده میاز نسبت کای اسکوئر 
ها را دربر گیرد. به دیگر سخن نباید کمتر از دو باشد تا بتوان به معناداری دهد. مقدار این نسبت باید ترکیب نیمی از دادهمی
ختار ارتباطی سه متغیر شناسایی شده در این سنجه نشان از قابل های به کار رفته اطمینان داشت. نتایج تحلیل ساداده

میل  1شده هرچه به سمت های برازش تطبیقی و افزایشی مطابق با استاندارهای آماری تعیینقبول بودن آن دارد. شاخص
ها رتباط ساختاری آنکنند برازش از سطح نکویی باالیی برخوردار خواهد بود. نتایج این دو شاخص برای متغیرها و تبیین ا

 یسنجه نیآخر زین RMSEA ایبرآورد  یمربعات خطا نیانگیدوم م یشهیشاخص راست.  آمدهدستبهقابل قبول 
باالتر از  ریکه مقاد ییکمتر دارد. برازش الگوها ای 08/0قبول مقدار قابل یمرحله است که در الگوها نیدر ا یساختارشناس

 یریگاندازه یالگو یشاخص برا نیا ارمقد شود،یمشاهده م 7طور که در جدول . همانشوندیبرآورد م فیدارند، ضع 1/0
 توانیم ادشدهیمطالب  بهباتوجه ت،یها است. در نهابرازش مناسب الگوها، توسط داده یدهندهاست که نشان 08/0کمتر از 

 یرهایمتغ توانندیم یوبخآشکار به یرهایکه متغ معناست نیدارند و به ا یبرازش خوب یریگاندازه یگرفت الگوها جهینت
 کنند. یریگپنهان را اندازه

 
 فقر اجتماعی شهر اردبیل یابیسازمانمتغیرهای کالن و خرد بر گسترش و  ریتأث یارتباط ساختار یمعمار -7 شکل

1399های پژوهش، : یافتهنبعم  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Comparative Fit Index  

2. Incremental Fit Index 

3. Root-Mean-Square-Error of Approximation 
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شهری در اردبیل به  فقر یابیسازمانگسترش و تأثیرگذاری متغیرهای کالن و خرد بر  آمدهدستبهبر اساس نتایج 
 فقر یابیسازمانگسترش و باشد. همچنین در بین متغیرهای فرعی کالن بیشترین تأثیرگذاری بر می 55/0و  74/0ترتیب 

منابع قدرت، ثروت و درآمد و  غیرعادالنۀ عیتوز یهیو فقرزا بر پا زیآمضیتبع سازوکارمربوط به متغیرهای  اردبیلدر شهر 
ون یزاسیزا و مدرننظام برون راتیتأث بهباتوجه رانیدر ا ینیضعف ساختار شهرنش، اقشار مختلف نیب یطبقات یفاصله شیافزا

شدن  ریو سراز یشهر یهاو جاذبه ییروستا یهادافعه شیافزاو  ییو روستا یجه بروز عدم تعادل در نظام شهریو در نت
 یهیرویب شیمهاجرت و افزا، و در بین متغیرهای فرعی خرد 69/0و  75/0، 82/0 باارزشبه ترتیب  به سمت شهرها تیجمع
 باشد.می 68/0و  72/0 باارزش اردبیلو مسکن شهر  نیزم یرسم یبازارها یناکارآمدو  اردبیلبه شهر  تیجمع

به کار  Pها دو شاخص جزئی مقدار بحرانی و گیری برای آزمون معناداری فرضیهپس از بررسی و تأیید الگوهای اندازه

باشد، مقدار پارامتر کمتر از این  96/1بایست بیشتر از مقدار بحرانی می 05/0گرفته شده است. بر اساس سطح معناداری 

حاکی از تفاوت معنادار مقدار  Pبرای مقدار  05/0تر از قادیر کوچکشود. همچنین، مشمرده نمی یتبااهمدر الگو، 

درصد اطمینان است. بر اساس نتایج مدل مقدار بحرانی  95های رگرسیونی با مقدار صفر در سطح شده برای وزنمحاسبه

 درصد محاسبه شده است.  95در سطح اطمینان  852/2و متغیرهای خرد  421/3برای متغیرهای کالن 

 گیرینتیجه

 ست.ا میتومحرو  فقر اـب رزهمبا یابری زیردر برنامه مقد لیناز آن، او یگاهو آ جامعه هردر  فقر ضعیتو سیربر
 ؛ دردهدیم هـئارا رـفقاز  سجمـمن ویریصـت ن،اـمز لوـطو در  شودمی منجر فقر توالـتح نداز رو کیدر به فقر سنجش

در بحبوحه این اقدامات نیز هند. د منجارا ا زمال تماادـقو ا دـننک ذتخارا ا زمال تصمیمات توانندیم ریزانبرنامه ،نتیجه
های رفع فقر، بیش از تر، نگرش کمی و کیفی جهت به فرجام رسیدن کوششنزاع بین عین و ذهن یا به عبارتی امروزی

اجتماعی، دگرگون  - یهای فرهنگهای اخیر این نزاع به نفع نگرش کیفی و تاکید بر شاخصهر چیزی نمایان است. در سال
بخش توسعه و رفع و تسریع کنندهیلتسه عنوانبههای اجتماعی که در ادبیات امروز به نقش شاخص ایگونهبهشده است. 

 فقر توجه بسیاری شده است.
با  ریاخ هایسال یکه ط است شهر نیمشکل ا ترینمهم، شهر اردبیل یاهیحاش یدر نواح خصوصاًفقر  دهیگسترش پد

. است یافتهیشافزا ،ینینشهیو گسترش امر حاشهای روستایی به محدوده این شهر های روستایی و الحاق بافتمهاجرت
 اهشک یابر یتورضرتنها نه اردبیل یهرـش یهادر بلوک همدآ دجووبه تمعضال دبعاا سنجشو  ییشناسااینکه  بهباتوجه

شاخص اجتماعی از اطالعات  20لذا در این پژوهش  ،ستا ینسانا یهااز ارزش برخاسته یتورضر هکبل ،یبرانابرو  فقر
به بررسی وضعیت ، Arc GISها به محیط و با فراخوانی این شاخص شدهاستخراج، 1395و  1385های آماری سال بلوک

 است. شدهپرداختهفقر و نابرابری در شهر اردبیل 
درصد در وضعیت خیلی  53، حدود 1385لوک شهری در شهر اردبیل در سال ب 5142از بین  آمدهدستبهبر اساس نتایج 
برخوردار قرار داشتند. در  کامالًدرصد در وضعیت برخوردار و  21درصد در وضعیت متوسط و حدود  26محروم و محروم، 

این  دهندهنشان باشد و این امر نیزبلوک شهری می 6439در بین   32، 22، 46نیز این درصدها به ترتیب  1395سال 
در وضعیت بهتری  1385نسبت به سال  1395های اجتماعی در سال های شهری اردبیل از لحاظ شاخصباشد که بلوکمی

 قرار دارند.
های باشند بیشتر شامل بخشهای اجتماعی در وضعیت خیلی محروم میبه لحاظ شاخصهایی که در هر دو دوره بلوک

 آباد، میراشرف،غربی و غربی شهر مانند محالت سلمانهای شمالمحالت و مناطق واقع در بخش خصوصبهای شهر حاشیه

در تمامی مناطق  باًیتقرهای با وضعیت محروم نیز، شوند. بلوکآباد و ... میآباد و کاظمآباد، سیداسالم ،آباد، حسینآبادپناه
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ی شهر بیشتر است. نکته و غربغربی های شمالدر بخش نسبتاًها لوکخورند اما تمرکز این بگانه شهر اردبیل به چشم می 4
باشد که های الحاق شده به شهر میمناسب روستاوضعیت نا موردمطالعهشایان توجه در بحث توزیع فضایی فقر در محدوده 

جز مهاجران روستایی هستند، در  کهییازآنجاشوند. ساکنین این مناطق محالت شهری شناخته می بانامدر حال حاضر 
پذیر اجتماعی به لحاظ فقر جز محالت آسیب موردمطالعهها در هر دوره وضعیت نامناسب اجتماعی قرار دارند. این پهنه

شهر اردبیل، در در اجتماعی ی فقر ان تحلیل خودهمبستگی فضایی موران، بیانگر پراکنش خوشهیهمچناند. شناسایی شده
 و این نوع پراکنش باعث ایجاد دوگانگی فضایی در این شهر شده است. بود 1395و  1385های سال

آن در شهر اردبیل از آن است که  یابیسازمانبر  مؤثردر راستای تحلیل فضایی فقر و عوامل  آمدهعملبههای بررسی
های و گسترش پهنه یابیانسازمی کالن و همچنین کاستی در نظام مدیریتی شهر باعث های نامناسب در حوزهسیاست

 شدنیصنعتویژه پس از اصالحات ارضی و ی اخیر بهفقر در شهر اردبیل گردیده است. عواملی مختلفی طی چند دهه
ی کالن های فقیر در شهر اردبیل تأثیرگذار بوده است که در حوزهپهنه یابیسازمانکشاورزی تا عصر حاضر بر گسترش و 

منابع  ه بهعادالنو سرازیر شدن جمعیت به سمت شهرها، عدم دسترسی  ییروستا و یشهر نظام رد تعادل عدم توان بهمی
ها و افزایش چندبرابری تورم طی سال نامناسب یهااستیها و سکاز شو یالن ناشکاقتصاد  یثباتیب، قدرت، ثروت و درآمد

پایین،  یمال یهیو سرما التی، تحصبامهارتاردبیل شهر مهاجران به  شیافزای خرد به های گذشته و در حوزهو دهه
درآمد ی اشتغال، توانمندسازی اقشار کم، ناتوانی نظام مدیریتی شهر در توسعهو مسکن شهر نیزم یرسم یبازارها یناکارآمد

  وسازها اشاره کرد.و نظارت بر کنترل ساخت

 پیشنهادها
جهت کاهش فقر و نابرابری و دوگانگی فضایی در شهر اردبیل های تحقیق، پیشنهادهای راهبردی توجه به یافته

 از: اندعبارت

 ای جامع بلندمدت جهت فقرزدایی در سطح محالت شهر اردبیل؛تدوین برنامه -

 موقعیت توریستی شهر اردبیل؛ بهباتوجههای کارآفرینی های نهادی جهت ایجاد پروژهایجاد ساختار -

های تولیدی و های شرکت زنان در فعالیتدرآمد از طریق ایجاد زمینهکم های فقیر وانداز گروهافزایش پس -

 اقتصادی؛

درآمد و فقیر شهر بایستی توان عنوان کرد که توانمندسازی اقشار کممی ی خرد و نظام مدیریتی شهر اردبیلدر حوزه -

 ؛با دیدگاه چندبعدی )و عدم توجه صرف به ابعاد کالبدی( صورت پذیرد

 ؛های مدیریت شهریگیریهای مشارکتی در تصمیمی و توسعه رویکردافزایش آگاه -

 ؛یشهر ستارو یهامهاجرت مسئله حصالو ا یابییشهر یابر ییجورهچا -

 ؛در قسمت شمال غربی و غربی شهر اردبیل اجتماعی و فرهنگی امکانات کمبود رفع برای اییژهو یزیربرنامه -

 .اندشدهکه با کالبد شهر ادغام  ییبه روستاها یاختصاص خدمات و امکانات شهر -
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