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وجود دارد و  یو معلول یدر شهر تکاب رابطه عل ییفضا ینیگزییو جدا یشهر مناطق یاجتماع
در شهر تکاب را  ییفضا ینیگزییجدا ،یاجتماع -یاقتصاد گاهیگفت پا توانیم گریدعبارتبه

در بخش شرقی و جنوب شرقی شهر و ساکنان  1به همین دلیل، ساکنان منطقه  موجب شده است.
. از سوی دیگر انددهیگزسکنی  شدهکیتفک صورتبهاز یکدیگر  کامالً در بخش غربی شهر 2منطقه 
ی شمالی و جنوب غربی شهر نیز شکل هاقسمتدر  4در بخش مرکزی شهر و منطقه  3منطقه 

 .اندآوردهی فضایی )با شدت تفکیک کمتر( را به وجود نیگزییجدادیگری از 

 اجتماعی، منطقه شهری، شهر تکاب -یی فضایی، پایگاه اقتصادنیگزییجدا: واژگان کلیدی

 

 مقدمه

 است و از گذشته تاکنون،حوزه مسائل شهری مهم در  یموضوع ،یشهر ینیگزییجدا
بر  دیموجب تمرکز شد ،ینیگزییاند. جدامبحث پرداخته نیبه ااین حوزه از محققان  یاریبس
از سوی دیگر  (.444: 1334اقدم و همکاران،  یی)بابا شودیم نییطبقات پا شیدایپ و فقر

 دیتأکی جامع و تفصیلی، هاطرحی سنتی در قالب زیربرنامهیکی از انتقادات اساسی به 
ی هاارزشآن بر اهداف کالبدی و کارکردی و عدم توجه کافی به اهداف و  ازحدشیب

ی جهت اگستردهی اخیر عالقه هاسالاجتماعی و اقتصادی بوده است. از همین رو در 
ی شهری به وجود هادهیپدآن در  ریتأثی مسائل اجتماعی و اقتصادی و هانهیزممطالعه در 

 ی ازنیگزییجداقومی و  (. در شهر تکاب تنوع39-39: 1333آمده است )تقوایی و همکاران، 

نادیده گرفتن عوامل فضایی و مکانی در  که آنجا از. باشدیم شهر بارز این یهایژگیو
: 1339)متقی،  کاهدیمز جامعیت و همه سو نگری تحقیق ی اجتماعی اهادهیپدتحلیل 

مناطق شهری  یاجتماع -یاقتصاد گاهیپا راتیتأث(، این پژوهش به دنبال آن است که 291
ی قرار دهد و در راستای این هدف موردبررسرا  شهر تکابدر  ییفضا ینیگزییجدابر 

 زیر پاسخ دهد: سؤالبه  کوشدیم

 بدر شهر تکا ییفضا ینیگزییو جدا یمناطق شهر یجتماعا -یاقتصاد گاهیپا نیب -
 وجود دارد؟ یاچه رابطه
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 مبانی نظری

ی مفهومی است که اجتماع -یاقتصادمفهوم پایگاه  ی:اجتماع -یاقتصادپایگاه 
 یمعاندر این مفهوم  گاهیطبقه و پای هاواژهتعاریف مختلفی از آن شده است. هرچند 

اشاره  شتریاما واژه طبقه ب ،(Lambert & Bihagen, 2914: 484) دارند گریکدیبه  کینزد
 ابعاد اجتماعی و فرهنگی ابعاد ازجملهپایگاه، سایر واژه  کهیدرحال کندیم یبه جنبه اقتصاد

ی مختلف در هادگاهیداز میان . (Chan, et al., 2911: 499) ردیگیبرم در زیرا ن
هستند  تیپراهمارکسی و وبری بسیار ی قشربندی اجتماعی، دو دیدگاه مشناسجامعه

(Chan & Goldthrope, 2994: 919).  دیدگاه مارکسی، تنها عامل اقتصادی را عامل
، اما دیدگاه وبری عوامل اجتماعی و فرهنگی را نیز داندیمموقعیت طبقاتی افراد  کنندهنییتع
ایگاه پ ابعاد یبررسدر  نفوذ قدرت ومفاهیم  .(Reeves, 2919: 232) داندیم کنندهنییتع

 ,Lynn &Williams)ی، ریشه در جایگاه و منزلت اجتماعی افراد دارد اجتماع -یاقتصاد

پایگاه اجتماعی را همان شأن یا منزلت و مرتبت اجتماعی  نظرانصاحببرخی  .(1933 :2912
 مسئلهحوزه،  نیا درمباحث  نیترمهمیکی از  .(Sweeting & Hunt, 2914: 49) دانندیم

در . (Maheswaran, et al., 2919: 132)نابرابری در بین طبقات مختلف اجتماعی است 

 تیپراهمی نیز بسیار مکان –ییایجغرافهمین رابطه موضوع تفاوت فاصله اجتماعی و فاصله 
ی اجتماعی هافاصله دهندهنشان لزوماًی جغرافیایی و مکانی هافاصلهاست و باید گفت که 

 . (Mwanga, et al., 2913: 499)نیستند و بالعکس 

یکدیگر از  یاجتماع یهاگروه ینیگزییجدا یدر مطالعات شهر: ی فضایینیگزییجدا
 هنگام. (Corvalan & Vargas, 2919: 212) تتر اسمهم اریبس نیزماز جدایی کالبدی 

 رایبس یکدست و همگن ازنظر طبقاتی یمناطق اجتماعی، یافتن نیگزییجدای الگوهابررسی 
و توسعه شهری  چه وسعت اسکانره. همچنین (Wu, et al., 2914: 119) دشوار است

 Yang, et) است شتریب زینی آن مناطق نیگزییجدااحتمال میزان باالی باشد،  شتریبمناطق 

al., 2919: 24). طبقات باالی  افراد؛ بدین معنا که دارد ییفضا یاجلوه یاجتماع ینابرابر
 Liu, et)دارند افراد طبقات پایین جامعه  محل سکونت خود از ینیگزییاجدجامعه تمایل به 
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al., 2919: 2) . است  یاجتماع -یاقتصاداسکان غیررسمی نیز یکی دیگر از آثار نابرابری
 جادیای برجسته مکتب شیکاگو هاچهرهاز  رابرت پارک (.134: 1334)روستایی و همکاران، 

 التیو تما طیکه بر شرا ددانیمی فضایی نیگزییجدا عواملرا از  یاجتماع یها و نواحگروه
  .(Khattab, et al., 2912: 234)است  رگذاریتأث یشهر یهاگروه یزندگ

ی و نابرابری با تمرکز نیگزییجدابه بررسی رابطه بین  (2919) 1اسمیت: پیشینه تحقیق
و  هاطرحراستای آن ی مسکونی پرداخته و در هایکاربری مرتبط با هاجاده بر ژهیو

کیفی تفسیر نموده است.  صورتبهی و ریگاندازهکمی  صورتبهی را نیگزییجدای هاانگاره
یی نظیر اصالح در نحوه بازسازی و اصالح در رفتارهای روزمره هاشنهادیپ (2919) 2سلیم

نتایج  ی در شهرهای ایرلند شمالی ارائه داده است.نیگزییجدازندگی شهری در ارتباط با 
حاکی از آن بوده که هیچ ارتباط مستقیمی بین  (2919) 3تحقیقات فلدمیر و همکاران

نتایج مطالعه موردی شنل و ی مهاجران و خشونت سطح باال وجود نداشته است. نیگزییجدا
ی هانیسرزمی شدید اعراب و یهودیان ساکن در نیگزییجداحاکی از ( 2919) 4همکاران

ی در نیگزییجدای کاهش هااستیسبه بررسی  (2993) 9ست. بولتفلسطین اشغالی بوده ا
این امر بوده که شکاف بزرگی  دهندهنشانکشورهای اروپایی پرداخته و نتایج مطالعات او 

ی اجرایی وجود داشته است. هااستیسی نظری و هااستیسمیان شعارهای بلندپروازانه 
کم نابرابری نژادی در ایجاد  نسبتاً ریتأث دهندهنشان (2993) 2نتایج تحقیقات ستهی

که  دادهنشان ( 1334قدم و همکاران )ای بابایی هاپژوهشی بوده است. نتایج نیگزییجدا
 است.  وستهیطور کامل به وقوع پدر شهر تکاب به یکیاکولوژ یچهار مرحله هجوم و توال
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 هاروشمواد و 

جامعه . ستپیمایشی بوده ا تصوربهاین تحقیق از نوع کاربردی و روش انجام آن 
مبنای آمار سال ر خانوار ب 19948آماری تحقیق، خانوارهای ساکن در شهر تکاب یعنی 

 39نمونه آماری تحقیق با استفاده از فرمول کوکران و با ضریب اطمینان . هست 1339
از  خانوار برآورد شد. برای تعیین خانوارهای نمونه، 449درصد  9درصد و خطای استاندارد 

است. بدین ترتیب،  شدهاستفادهای( و سیستماتیک گیری مطبق )طبقهی نمونههاروش
ازآنجاکه عامل قومیت، ترکیب جمعیتی ناهمگن در مناطق مختلف شهری تکاب را موجب 

جامعه آماری و حجم شده است. گیری مطبق و سیستماتیک استفادههای نمونهشده، از روش
 ق،یتحق یریگابزار اندازهآمده است.  1در جدول  قومیتنمونه شهر تکاب به تفکیک 

کاررفته مختلف آن به یو اجزا یاجتماع -یاقتصاد گاهیپرسشنامه بوده که جهت سنجش پا
 ییاپای سنجش جهت و زنی اعمال بحث روایی در پرسشنامه از روش غربال یاست. برا

شتر یب یریها مقادگزاره یتمام یشده که براکرونباخ استفاده یآلفا بیاز ضر زیپرسشنامه ن
 یبرا نی. همچنباشدیم قیمطلوب ابزار تحق ییایپا انگریداشته است که ب 4/9از 
شده استفاده Excelو  SPSS یافزارهاها از نرمداده یو استنباط یفیتوص لیوتحلهیتجز

جهت  یگونه بوده که در ابتدا جداول توافق نیاطالعات هم بد لیوتحلهیاست. روش تجز
در  رهایمتغ نیرابطه ب یبررس یکاررفته و سپس برابه یجتماعا -یاقتصاد گاهیسنجش پا

کرامر، گودمن و  یهمبستگ بیدو و ضرا یاز آزمون خ قیپاسخ به سؤال تحق یراستا
 شده است.استفاده نانیعدم اطم بیضر تیکروسکال، المبدا و درنها

 لف شهری تکابحجم جامعه نمونه به تفکیک مناطق مخت -1جدول 

 گیریفاصله نمونه حجم نمونه خانوار تعداد خانوار جمعیت قومیت منطقه

 12 243 4449 18439 ترک 1
 3 293 2491 11289 کرد 2
 14 34 1232 2242 مختلط، اغلب ترک  3
 14 119 1929 2884 مختلط، اغلب کرد 4

 - 449 19948 44943 جمع

 1331های پژوهش، تهو یاف 1331مآخذ: مرکز آمار ایران، 
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 موردمطالعهمحدوده 

 ،یغرب جانیاستان آذربا 4 نیدر ب و غربی جانیاستان آذربا یدر جنوب شرق شهر تکاب
هکتار  4/494 ی این شهربیوسعت تقر شده است.زنجان و کردستان واقع ،یشرق جانیآذربا

نی جمعیت شهر (. بررسی هرم س1339)مرکز آمار ایران،  باشدینفر م 44943جمعیت آن و 
ساکنین شهر تکاب ترکیبی از  دهد که شهر دارای ساختار جمعیتی جوان است.نشان می

خانوار بوده و جمعیت  19948 برابر با 1339اقوام آذری و کرد هستند. تعداد خانوار در سال 
و  32234به ترتیب برابر با  1339و  1389، 1349، 1329ی هاسالشهر تکاب نیز در 

برابر  1339نفر بوده است. جمعیت شهرستان تکاب نیز در سال  44943و  43492و  42923
 (. 1-34: 1339نفر بوده است )مهندسان مشاور نقش محیط،  48122با 

 
(شهر تکاب چهارگانهنمایش مناطق  -1شکل   

 و بحث  هاافتهی

 اجتماعی از سه شاخص میزان تحصیالت -در این تحقیق برای سنجش پایگاه اقتصادی
 شدهاستفادهسرپرست خانواده، میزان درآمد ماهانه کل خانواده و شغل سرپرست خانواده 



 

 

 

 

  41 .... يمناطق شهر يخانوارها ياجتماع -ياقتصاد گاهيرابطه پا يرسبر

 

 

(Maheswaran, et al., 2919: 132).  ی مذکور در هاشاخصخالصه نتایج جداول توافقی
مقادیر شاخص اول )میزان تحصیالت سرپرست  2آورده شده است. مطابق شکل  2شکل 

، 2درصد و در منطقه  44، بیش از 1وت است. در منطقه خانواده( در مناطق مختلف، متفا
به  4و  3درصد دارای تحصیالت دیپلم و باالتر هستند. این آمار در مناطق  18کمتر از 
 3و  1باشد. بنابراین میزان سواد سرپرستان خانوار در مناطق درصد می 29و  33ترتیب 

 باشد. می 4و  2تقریباً دو برابر مناطق 

 
اجتماعی -داول توافقی اجزای مختلف سازه پایگاه اقتصادیج -2شکل   
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( هاخانوادهکه شاخص دوم )میزان درآمد ماهانه کل  شودیممشاهده  2با دقت در شکل 
نیز در مناطق شهری، دارای مقادیر متفاوتی بوده است بدین گونه که مقادیر عددی این 

با ذکر این نکته که معموالً  باشدمی 4و  2بیشتر از مناطق  3و  1شاخص در مناطق 
کنند. عمده این خانوارها به دالیل مختلف مقدار درآمد خود را کمتر از میزان واقعی ذکر می

زخم نخوردن، ترس از مالیات و غیره شناختی و فرهنگی چون چشمدالیل در مسائل روان
مقادیر  )شغل سرپرست خانوار( نیز در مناطق مختلف، ریشه دارد. همچنین شاخص سوم

 1و  3بیشتر از مناطق  2و  4ای در منطقه متفاوتی داشته است. درصد افراد گروه حاشیه
های کاذب و موقتی و نیز ای شامل کارگران و کشاورزان ساده، شغلاست. گروه حاشیه

بیشتر از  3و  1بیکاران است. همچنین درصد افراد دارای مشاغل سطوح باالتر در مناطق 
با ترکیب این سه اجتماعی که  -پایگاه اقتصادیرآورد شده است. سازه ب 4و  2مناطق 

 آورده شده است. 2شاخص ساخته شده است در جدول 

اجتماعی در مناطق مختلف شهری تکاب -سازه پایگاه اقتصادی -2جدول   

 

 منطقه شهری                                       پایگاه 
 

 جمع باال متوسط پایین

)ترک( 1منطقه   

شده فراوانی مشاهده  81 122 32 243 

1/131 فراوانی مورد انتظار   1/129  8/22  9/243  

% 9/23 درصد  1/98 %  3/12 %  9/199 %  

)کرد( 2منطقه   

شده فراوانی مشاهده  122 31 2 293 

4/121 فراوانی مورد انتظار   1/112  2/21  9/293  

% 9/22 درصد  1/39 %  3/2 %  9/199 %  

3طقه من  

)مختلط، اغلب ترک(   

شده فراوانی مشاهده  34 44 12 34 

2/49 فراوانی مورد انتظار   9/43  3/4  9/34  

% 1/38 درصد  4/49 %  9/12 %  9/199 %  

4منطقه  شده فراوانی مشاهده   49 34 3 119 
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)مختلط، اغلب کرد(  4/91 فراوانی مورد انتظار    3/43  9/3  9/119  

% 2/23 درصد  2/33 %  4/2 %  9/199 %  

 جمع

شده فراوانی مشاهده  399 334 21 449 

9/399 فراوانی مورد انتظار   9/334  9/21  9/449  

% 9/44 درصد  8/44 %  2/8 %  9/199 %  

 

اجتماعی -پایگاه اقتصادینمودار هیستوگرام و چندضلعی سازه  -3شکل   

 یدر مناطق مختلف شهر یاجتماع -یاقتصاد گاهیکه پا دهدینشان م 2جدول  جینتا
به  4و  2در مناطق  نییپا گاهیپا یاساس، درصد افراد دارا نیاست. بر ا گریکدیاز  زیمتما
. باشدیدرصد م 38و  23معادل  بیبه ترت زین 3و  1درصد و در مناطق  24و  22 بیترت

 یترباال یاجتماع -یاقتصاد گاهیپا یدارا 3و  1مناطق  یخانوارها هگفت ک دیدرمجموع با
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و نمودار هیستوگرام  3همچنین مطابق شکل  .باشندیم 4و  2مناطق  ینسبت به خانوارها
ی در محور افقی و درصد فراوانی هر اجتماع -یاقتصاد در این شکل، طبقات مختلف پایگاه

. در این شکل، اندشدهشهری در محور عمودی ترسیم  چهارگانهطبقه به تفکیک مناطق 
به یکدیگر  هایفراوانکه حاصل اتصال باالترین درصد -ط شکسته( نمودار چندضلعی )یا خ

تفاوت  دهندهنشاننیز ترسیم شده است. نتایج حاصله از بررسی این نمودارها  -باشدیم
 ی در مناطق مختلف شهری است.اجتماع -یاقتصاد پایگاه

 یاعاجتم -یاقتصاد گاهیپا نیرابطه ب یبررس یعنی قیتحق یجهت پاسخ به سؤال اصل
 گاهیپا ریمتغ نیدر شهر تکاب، الزم است رابطه ب ییفضا ینیگزییو جدا یمناطق شهر

 ،منطقهو  گاهیپا ریمتغدو شود. ازآنجاکه  یبررس یمنطقه شهر ریو متغ یاجتماع -یاقتصاد
دو  نیاست، ابتدا الزم است استقالل رابطه ب یاسم به ترتیب متغیرهایی از نوع ترتیبی و

دو است که  یخ زمونکار، آ نیا یمناسب برا یآزمون استنباط. ردیقرار گ یموردبررس ریمتغ
 در ادامه آمده است.

یو منطقه شهر یاجتماع -یاقتصاد گاهیپابین متغیرهای  ؛آزمون خی دو -3جدول    

درصد است،  9به اینکه سطح معناداری این آزمون کمتر از  با توجه 3بر طبق جدول 
توان گفت که بین دو متغیر دیگر میعبارتیدرنتیجه دو متغیر از یکدیگر مستقل هستند و به

لگوی ا خودیخودبهنکته مهم این است که نتیجه آزمون خی دو، رابطه معناداری وجود دارد. 
جداول توافقی نشان دهد بلکه برای اطالع از این امر باید به  تواندینمحاکم بر نتایج را 
بستگی ندارد و فقط به تعداد  هانمونهدرجه آزادی به تعداد آزمون خی دو، مراجعه نمود. در 

 است: آمدهدستبهسطح متغیرها بستگی دارد و طبق رابطه زیر 

 سطح معناداری درجه آزادی مقدار 

241/39    دوی پیرسونیخ  2 999/9  

499/34  نسبت راست نمایی  2 999/9  

هانمونهتعداد   449 
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d. f = (K – 1)(L – 1) = (4 – 1)(3 – 1) = 3 × 2 = 6 (1)رابطه                                   

نیز برابر با تعداد سطوح متغیرهای پایگاه و  Lو   K درجه آزادی است و  d. f، 1در رابطه 
ی پایین، متوسط و باال( هاگاهیپاسطح ) 3منطقه شهری هستند. در اینجا متغیر پایگاه دارای 

. مقدار خی دو حاکی باشدیم( 4و  3، 2، 1سطح )مناطق  4ز دارای و متغیر منطقه شهری نی
 رونیازا. دهدینماز معنادار بودن آماری است و اندازه یا شدت رابطه بین دو متغیر را نشان 

ی استفاده شود که اچهارگانهی هاشاخصبرای تعیین شدت رابطه بین متغیرها بایستی از 
و نتایج آن در ادامه  هاشاخصکه این  ندینمایمتبدیل  مقدار خی دو را به ضریب همبستگی

 آورده شده است:

  آزمون ضریب همبستگی کرامر -4جدول 

 سطح معناداری مقدار 

843/9    ضریب فی  991/9  

444/9    ضریب کرامر  991/9  

 449  هانمونهتعداد 

آن است که با  انگریب 4جدول اولین شاخص )آزمون ضریب همبستگی کرامر( در  جینتا
دو  نیدرصد ب 39احتمال درصد است، به 9آزمون کمتر از  نیا یسطح معنادار نکهیتوجه به ا

جدول  نیوجود دارد. در ا یرابطه معنادار یو منطقه شهر یاجتماع -یاقتصاد گاهیپا ریمتغ
هم موارد متقارن و  یبراهم کرامر  بیاما ضر ن استمخصوص موارد متقار ،یف بیضر

 رها،یبا توجه به تعداد سطح متغ زین نجای. در اباشدیاستفاده مقابل رمتقارنیغوارد برای م
کرامر ضرورت  یهمبستگ بیاستفاده از ضر نی( حاکم است و بنابرا3×4) رمتقارنیحالت غ

 دهدیرا نشان م ریدو متغ نیب یهمبستگ یبزرگ ایکرامر، اندازه  یهمبستگ بیضرد. ابییم
 نیب یدهنده وجود رابطه نسبتاً قو( نشان444/9)در این آزمون  دهآمدستبه که مقدار

 است. یموردبررس یرهایمتغ
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و کروسکال گودمن یهمبستگ بیالمبداو ضر یهمبستگ بیآزمون ضر -5جدول   

 مقدار 

خطای 

استاندار 

 مجانبی

اومقدار تقریبی ت  سطح معناداری 

ضریب 

 المبدا

432/9 متقارن  923/9  431/2  999/9  

طقه شهری وابستهمن  444/9  939/9  233/9  999/9  

ستهواب یاجتماع -یاقتصاد پایگاه  823/9  949/9  323/4  999/9  

 ضریب

گودمن و 

 کروسکال

293/9 منطقه شهری وابسته  919/9  - 999/9  

ستهواب یاجتماع -یاقتصاد پایگاه  241/9  912/9  - 999/9  

ضریب همبستگی المبدا و  یهاآزمونی دوم و سوم یعنی )هاشاخص، 9در جدول 
( محاسبه شده است. در ضریب المبدا، سه حالت گودمن و کروسکالهمبستگی  بیضر

که  کندینماست. حالت اول حالت متقارن است که در این حالت هیچ فرقی  شدهیبررس
، مستقل در نظر گرفته شود. دو حالت بعدی نامتقارن هستند که کدامکدام متغیر، وابسته و 

. در اینجا در حالت دوم، شودیمبه اینکه کدام متغیر، وابسته فرض شود شرایط متفاوت بسته 
ی، متغیر وابسته در نظر اجتماع -یاقتصاد گاهیپامتغیر منطقه شهری و در حالت سوم، متغیر 

 شدهمحاسبه هاآنو سپس برای هر سه حالت، مقدار المبدا و سطح معناداری  شدهگرفته
 9لت موردبررسی در این جدول با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از است. در هر سه حا

گفت که بین متغیرها رابطه معناداری وجود دارد. در ضریب همبستگی  توانیمدرصد است، 
گودمن و کروسکال، حالت متقارن وجود ندارد بلکه فقط دو حالت نامتقارن وجود دارد. در 

و  شدهگرفتهمتغیر وابسته در نظر  گاهیپاالت دوم متغیر حالت اول متغیر منطقه شهری و در ح
است.  آمدهدستبه هاآنسپس برای هر دو حالت، مقدار ضریب همبستگی و سطح معناداری 
 توانیمدرصد است،  9در این جدول ازآنجاکه سطح معناداری در هر دو حالت کمتر از 

د. همچنین با توجه به مقدار ضریب نتیجه گرفت که بین متغیرها رابطه معناداری وجود دار
که به ترتیب  مختلفشانی هاحالتالمبدا و نیز مقدار ضریب گودمن و کروسکال برای 
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گفت که بین متغیرها رابطه  توانیم باشندیم 241/9و  293/9، 823/9، 444/9، 432/9
 قوی حاکم است.  نسبتاً

آزمون ضریب عدم اطمینان -6جدول   

 مقدار 

خطای 

 رداستاندا

 مجانبی

ی مقدار تقریب

 تاو

سطح 

 معناداری

 عدمضریب 

 اطمینان

298/9 متقارن  911/9  122/9  999/9  

243/9 منطقه شهری وابسته  919/9  122/9  999/9  

هوابست یاجتماع -یاقتصاد پایگاه  223/9  913/9  122/9  999/9  

در شاخص چهارم )آزمون ضریب عدم اطمینان( نیز سه حالت  2مطابق جدول 
است. حالت اول حالت متقارن است و دو حالت بعدی نامتقارن هستند. با توجه  شدهیررسب

و مقدار عددی ضرایب  شودیمبه سطح معناداری، وجود رابطه معنادار بین دو متغیر اثبات 
قوی بین این متغیرها را  نسبتاًنیز رابطه  باشندیم 223/9و  243/9، 298/9 بیه به ترتک

 .دهدیمنشان 

 یریگجهینت

مناطق  ییفضا ینیگزییجدادر  یاجتماع -یاقتصاد گاهیپا راتیتأثدر این تحقیق 
رابطه بین متغیر موردبررسی قرار گرفت که در راستای آن به بررسی  شهر تکابی در شهر

ی پرداخته شد. در ابتدا به بررسی توصیفی منطقه شهرمتغیر و  یاجتماع -یاقتصاد گاهیپا
پرداخته شد و سپس برای تعیین شدت رابطه بین متغیرها از  هاشاخصهر یک از این 

 نسبتاًبیانگر وجود رابطه  هاآزمونی آماری متناسب استفاده شد که نتایج کلیه این هاآزمون
 یاجتماع -یاقتصاد گاهیپا نیبگفت  توانیممتغیر موردبررسی است. درنتیجه قوی بین دو 
ب رابطه علی و معلولی وجود دارد و شهر تکا در ییفضا ینیگزییو جدا یمناطق شهر

ی فضایی در شهر تکاب را موجب شده نیگزییجدای، اجتماع -یاقتصاد گاهیپا گریدعبارتبه
( دارای پایگاه نیکردنش)منطقه  2( نسبت به منطقه نینشترک)منطقه  1است. منطقه 
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نقشه جغرافیایی شهر  اجتماعی باالتری است و به همین دلیل این دو منطقه در -اقتصادی
در بخش شرقی و جنوب  1؛ بدین گونه که ساکنان منطقه اندشدهمجزا  کامالًاز یکدیگر 

 شدهکیتفک صورتبهاز یکدیگر  کامالًدر بخش غربی شهر  2شرقی شهر و ساکنان منطقه 
)ترکیب جمعیتی مختلط اما با اکثریت غالب  3. از سوی دیگر منطقه انددهیگزسکنی 

( نیکردنش)ترکیب جمعیتی مختلط اما با اکثریت غالب  4( نیز نسبت به منطقه نینشترک
ی فضایی منطقه نیگزییجدااجتماعی باالتری است و به همین علت  -دارای پایگاه اقتصادی

ی شمالی و جنوب غربی شهر را شاهد هاقسمتدر  4در بخش مرکزی شهر و منطقه  3
از غلظت تفکیک یا  4و  3مختلط در مناطق  هستیم؛ هرچند به دلیل ترکیب جمعیتی

شهری با  2و  1در مناطق  کهیدرحال شودیمی این مناطق از یکدیگر کاسته نیگزییجدا
یی با هاتفاوتو  هاشباهتی این تحقیق هاافتهی فضایی شدید مواجه بودیم. ینیگزییجدا

 1ی تحقیق کالرکهاافتهی مثالعنوانبهی دیگر تحقیقات در نقاط مختلف دارد. هاافتهی

اما  افتهیکاهشی اخیر هادهه در ی اجتماعینیگزییجدا هرچندحاکی از این است که  (2919)
ی اروپایی و شهرهاکالندر  ژهیوبهجدایی گزینی قومی و نژادی همچنان در شهرها و 

( 2919) 2شنل و همکاران. نتایج مطالعه موردی شودیممشاهده  یتوجهطور قابلبهآمریکایی 

ی فلسطین اشغالی هانیسرزمی شدید اعراب و یهودیان ساکن در نیگزییجدا دهندهنشاننیز 
ی در شهرهای آلمان نیگزییجدابیانگر آن بوده که ( 2914) 3بوده است. نتایج مطالعات گلیتز

است. نتایج  شدهمشاهدهدر بین کارگران با سطح تحصیالت پایین و سایر اقشار  ژهیوبه
در تکاب، به  یتنوع قوم( بیانگر آن است که 1334قدم و همکاران )ای بابایی هاشپژوه
ی شدن شهر در اخوشهو جدایی گزینی باعث  شهر منجر شده نیدر ا ییباال ینیگزییجدا
های تحقیق و با توجه به یافتهدر پایان  ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده است.هانهیزم

 شود:هایی به شرح ذیل ارائه میهادنتایج حاصله از آن پیشن

                                                           
1.Clark 
2.Schnell et al 
3.Glitz 
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  و روستاهای اطراف شهر تکاب  هابخشایجاد و تقویت عوامل جاذب جمعیت در
از نقاط اطراف به این شهر که از دالیل اصلی تفاوت در  هامهاجرتجهت کاهش 

 .روندیمی فضایی شهر به شمار نیگزییجدا جهیدرنتاجتماعی و  -پایگاه اقتصادی

  افزایش سطح تحصیالت جامعه شهری و نیز رفع تبعیض تالش در جهت
همین پژوهش که حاکی  ازجملهجنسیتی سواد با توجه به آمارها و منابع مختلف و 

 ریتأثسطوح پایین تحصیالت در شهر است و با توجه به  توجهقابلاز درصد 
 جهیدرنتاجتماعی و  -مستقیم شاخص میزان تحصیالت بر پایگاه اقتصادی

 ی فضایی.نیگزییجدا

  یی با زااشتغالی تولیدی در جهت هاتیفعال ژهیوبهی اقتصادی و هافرصتتوسعه
 ریتأثتوجه به باال بودن نرخ بیکاری و نیز رکود شدید در سطح شهر و با توجه به 

اجتماعی و  -ی شغل و میزان درآمد بر پایگاه اقتصادیهاشاخصمستقیم 
 ی فضایی.نیگزییجدا

  ی اقتصاد غیررسمی با توجه به رونق شدید این بخش و هابخشایجاد توازن در
مستقیم  ریتأثهای غیرتولیدی در سطح شهر و با توجه به جذاب بودن بخش

 ی فضایی.نیگزییجدای شغل و میزان درآمد بر پایگاه و هاشاخص

  ی تشویقی جهت تقویت پیوندها و روابط همسایگی در محل هااستیساتخاذ
سطح شهر که اثرات منفی و  دارانمغازهو نیز در میان کسبه و سکونت شهروندان 

 .دهندیمی کاهش توجهقابل طوربهی را نیگزییجداحاصل از  بارانیز

  محالت رینظی در برخی محالت شهری نینشهیحاشتالش در جهت رفع فقر و 
پدید آمده است و  ییمهاجران روستاکه به دلیل وجود قره ناو و  آبادفیشر
ی( به سایر نینشهیحاش)یعنی فقر و  هادهیپدگیری از شیوع و گسترش این جلو

ی در سطح نیگزییجدای منفی هاجنبهمحالت شهری که در صورت گسترش، بر 
 شهر خواهد افزود.
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