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چکیده

امروزه جمعیت پذیری شهرها به همراه مسائل اجتماعی- اقتصادی آن ها شکل کاماًل تازه ای از شهر و شهرنشینی را به 
وجود آورده است. به گونه ای که مسأله پاسخگویی به نیازهای انسانی را مختل کرده است. در این تحقیق وضعیت عدالت 
از شاخص  استفاده  با  ابتدا  تحقیق،  روند  در  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  فضایی شهر سنندج  ساختار  در  اجتماعی 
پراکندگی ویلیامسون و موریس وضعیت توزیع شاخص های اجتماعی– اقتصادی، وکالبدی را در سطح نواحی21 گانه شهر 
سنندج بررسی نموده و نسبت به سطح بندی میزان برخورداری شهروندان از امکانات و خدمات شهری اقدام گردید، سپس 
با استفاده از تحلیل های آماری نتایج همبستگی و رابطه بین سطح اقتصادی- اجتماعی ساکنان با میزان برخورداری از 
کاربری های خدمات شهری مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاصله، بیانگر آنست که از نظر توزیع شاخص ها، 
فقط شاخص های تراکم خانوار، ضریب فعالیت، درصد باسوادی در وضعیت متعادل و سرانه مسکونی در وضعیت نسبتاً 
متعادل قرار دارند. همچنین ساکنان با سطح اقتصادی- اجتماعی باالتر، از کاربری های خدمات شهری بهتری برخوردارند 
و الگوی توزیع کاربری های خدماتی شهری به نفع گروه های مرفه تر جامعه عمل نموده است. بنابراین با وجود عدم تعادل 
در توزیع فضایی شاخص ها در بین نواحی و همچنین وجود همبستگی مستقیم و معنادار بین سطح اقتصادی- اجتماعی 
ساکنان نواحی با میزان برخورداری از کاربری های شهری و شاخص های کالبدی و نیز قرارگیری نواحی مرکزی شهری به 
عنوان قلب تپنده شهر که مورد توجه و استفاده عموم شهروندان شهر است، در سطوح بسیار پایین توسعه کالبدی، عدالت 
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مقدمه
آن  فضایی  سازمان  بر  جامعه،  اجتماعی  و  اقتصادی  نابرابری های  که  است،  این  بر  اجتماعی  عدالت  نظریه های  اساس 
تأثیر دارد و نیز هر گونه تغییر در سازمان فضایی و روابط اقتصادی- اجتماعی و توزیع درآمد در جامعه اثر مستقیم 
دارد )Harvey,1998(. در عصر حاضر اصلی ترین عامل بحران های جوامع بشری، ریشه در نابرابری های اجتماعی و فقدان 
الظلم« )ملک و  الکفر والیبقی مع  الملک یبقی مع  عدالت دارد، چنانچه پیامبر )ص( هم در این زمینه می فرمایند:» 
سلطنت با کفر باقی می ماند ولی با ظلم پایدار نخواهد بود(. اگر تفاوت میان فقیر و غنی زیاد شود، درحدی که مردم 
احساس محرومیت نسبی و یا بی عدالتی توزیعی نمایند و نتوانند نیازهای تحریک شده خود را ارضاء کنند، در آن صورت 
نظام اجتماعی- اقتصادی و حکومتی دیر یا زود دچار انحطاط خواهد شد )RafiPoor,1997(. از منظر شهرسازی، عدالت 
فعالیتی،  و  مراکز خدمات دهی  به  مناسب  و خدمات، دسترسی  عملکردها  متناسب  توزیع  مفاهیمی چون  برگیرنده  در 
بدون تبعیض و تفاوت بین ساکنان یک شهر یا منطقه شهری می باشد )shakoei, 2004, p.6(. شهر سنندج مرکز استان 
کردستان، با انگیزه نظامی- سیاسی و در راستای استحکام قدرت حکومت مرکزی در دوره صفویه شکل گرفته و بعد 
از شکل گیری نیز همواره مرکز حکومت حاکمان منطقه کردستان بوده و لذا از موقعیت برتری نسبت به سایر شهرهای 
استان برخوردار بوده است. وجود چنین برتری، موجبات توسعه زیرساخت های اقتصادی و خدماتی شهر سنندج شده که 
به تبع آن درصد قابل توجهی از تمرکز منابع، امکانات و خدمات رفاهی و جمعیت استان را به خود اختصاص داده است 
و چنین روند تمرکز جمعیتی با شروع جنگ تحمیلی رشد فزاینده ای به خود گرفته و کماکان به طور نسبی ادامه دارد. 
در اثر چنین تمرکزگرایی، شهر سنندج با مسایل و مشکالت فضایی متعددی همچون شکل گیری و تشدید روند اسکان 
غیررسمی، توزیع فضایی نامتعادل منابع و امکانات خدماتی، توسعه فیزیکی نامناسب شهر و غیره مواجه شده است. در 
این تحقیق سعی شده تا ضمن تفکیک و سطح بندی نواحی شهر سنندج از نظر وضعیت اقتصادی- اجتماعی ساکنان و 
نحوه توزیع کاربری های خدمات شهری، به این سؤال اصلی پاسخ داده شود که آیا بین سطح اقتصادی- اجتماعی ساکنین 

نواحی و میزان برخورداری نواحی از کاربری های خدمات شهری، همبستگی و رابطۀ معناداری وجود دارد؟
تصویر1: منظره ای از شهر سنندج )نابرابری اجتماعی و اقتصادی را می توان از ریخت و بافت شهر نیز استنتاج کرد(

1.پیشینه تحقیق 
قرن  دو  در  و  است  بوده  این طرف مطرح  به  ارسطو  اخالق  از  اجتماعی  فلسفه  در  اجتماعی همواره  مفهوم عدالت 
شد  فرمول بندی  میل  و  بنتهام  توسط  اجتماعی  عدالت  اصول  و  گردید  مطرح  روسو  و  هیوم  توسط  موضوع  این  اخیر 
جغرافیایی  ادبیات  وارد  بعد،  به  دهه1960  اواخر  از  اجتماعی  عدالت  کارکرد  و  مفهوم  ولی   .)Harvey, 1998, p.98(
شد و جغرافیای رادیکال و لیبرال را بیش از سایر مکاتب تحت قرار داد. از دهه 1970 رویکرد مارکسیستی به تحلیل 
مسایل شهری در کشورهای پیشرفته غربی به یک جریان نیرومند و گذار تبدیل گردید. در انگلستان و ایاالت متحده، 
و  مسایل  زمینه  در  شناختی  جامعه  نظریه های  تکمیل  به  لفبور2  هانری  فرانسه  در  و  هاروی1  دیوید  مثل  جغرافیدانی 
اشغال کرده و  را  و موقعیتی  پهنه  را شیئی فضایی می داند که  لفبور، شهر   .)Hall,1996( پرداختند  موضوعات شهری 
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بررسی و تحلیل وضعیت عدالت اجتماعی در ساختار فضایی شهر سنندج
شماره صفحه مقاله: 103-112

باید آن را به مثابه یک شئ با فنون و روش های مختلف از جمله اقتصادی، سیاسی، معیشتی و غیره مورد مطالعه قرار 
اجتماعی سرمایه داری است روابط  تولید  باز  و  برای وی حاوی سه مفهوم مرتبط است: فضا، زندگی روزمره   داد. شهر 

)Afrough, 1998, pp.131�132(. وی فضا را سیاسی و ایدئولوژیک می داند و آن را به واسطه کشمکش های اجتماعی، 
چارچوبی برای اعمال انقالبی می داند و انقالبات شهری را یک عمل اجتماعی می پندارد )Lefebvre, 1970(. به عقیده 
وی روابط اجتماعی تولید، تنها هنگامی وجود دارد که به لحاظ فضایی وجود داشته باشد. این روابط خود را در فضا نشان 
می دهد و خود را در فضایی که ایجاد کرده است محصور می کند. زیرا در غیر این صورت در انتزاعی محض باقی می ماند 
)Lefebvre, 1991(. دیوید هاروی در کتاب با ارزش خود تحت عنوان )عدالت اجتماعی و شهر(، مفهوم عدالت اجتماعی 
را در کمک به خیر و صالح همگانی، توزیع درآمد در مکان ها، تخصیص عادالنه منابع و رفع نیازهای اساسی مردم به کار 
می گیرد )shakoei, 1999, p.141(. او اضافه می کند که منابع اضافی باید در جهت از میان برداشتن مشکالت ویژه ناشی 
از محیط های اجتماعی و طبیعی مصرف گردد. در کشورهای جهان سوم در زمینه توسعۀ شهری در دو دهۀ اخیر غیبت 
برنامه های مدیریت شهری به عنوان مهم ترین نیرو در شکل دادن به مسیر توسعه در ارتباطات بشری به وضوح مشاهده 
عدالت  و  توسعه شهری  موضوعات  بررسی  سابقه  نیز  ایران  در   .)International workshop Venice,1999( است  شده 
اجتماعی به دو دهه اخیر برمی گردد که از جمله می توان به آثار حسین شکوهی، دیوید هاروی و عماد افروغ و رساله های 
عماد افروغ )1997(، نفیسه مرصوصی )2003(، ابراهیم کلته )2005(، حسین حاتمی نژاد )2000( اشاره نمود. عماد 
افروغ در فضا و نابرابری اجتماعی )مطالعه جدایی گزینی فضایی و تمرکز فقر را محله های مسکونی تهران( بعد از ارائه 
نظریات رایج درباره فضا و نابرابری های اجتماعی، با بررسی نظری عوامل مؤثر بر جدایی گزینی فضایی و تمرکز فقر و آثار 

.)Afrough,1998( آن بر شکل گیری خرده فرهنگ جر م زا، به تحلیل رابطه بین فضا و نابرابری اجتماعی می پردازد

2. روش شناسی تحقیق
تحقیق حاضر از نظر نوع، جزء تحقیقات کاربردی و روش بررسی آن، مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و همبستگی 
می باشد. به منظور جمع آوری داده ها از روش اسنادی و کتابخانه ای، به منظور بررسی مبانی نظری مرتبط با تحقیق و 
جمع آوری آمار و اطالعات اجتماعی- اقتصادی و کالبدی، از اطالعات آماری 2006 سنندج و طرح توسعه و عمران سنندج 
)جامع 2004( استفاده شده است. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق که بررسی رابطه بین سطح اقتصادی- اجتماعی 
از شاخص  می باشد،  کاربری های خدمات شهری  از  برخورداری  میزان  و  توزیع  نحوه  با  سنندج  نواحی شهری  ساکنان 
ناموزون موریس و تحلیل های آماری استفاده شده است. در ابتدا شاخص های مناسب با توجه به اطالعات قابل دسترس 
جهت بررسی وضعیت اقتصادی- اجتماعی ساکنان نواحی در قالب سه دسته شاخص اجتماعی، اقتصادی و کالبدی دسته 
بندی شده و اطالعات مربوطه از آمار جمعیتی سال 2006 و طرح جامع 2004 استخراج شدند، سپس با استفاده از مدل 
موریس به رتبه بندی و سطح بندی اقتصادی، اجتماعی و کالبدی نواحی شهری سنندج پرداخته و با استفاده از تحلیل های 
آماری به بررسی میزان و نوع همبستگی و ارتباطی که بین این شاخص های نهایی با همدیگر و همچنین همبستگی که 
بین سطح اقتصادی- اجتماعی نواحی با میزان برخورداری نواحی از کاربری های خدمات شهری وجود دارد، با استفاده از 
نرم افزار spss پرداخته شده و به  منظور ترسیم نقشه ها و نمایش سطح بندی نواحی از نرم افزار Arc/Gis استفاده شده 

است.

3. یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها

1-3- نظریه های عدالت اجتماعی
1-1-3- اسالم و عدالت اجتماعی

در فرهنگ اسالمی عدالت اجتماعی و تحقق آن برای جامعه بشری، از چنان ارزش و اعتباری برخوردار است، که خداوند 
متعال در آیات متعددی از جمله آیه 25 سوره حدید، دلیل فرستادن پیامبر )ص( را، مطرح کردن و تحقق عدالت در همه 
زمینه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی، بیان فرموده است. برابری اجتماعی، مشخصه اصلی و جلوه حیاتی"امت" 
به شمار می رود. در اسالم تعبییر عدالت اجتماعی، مفهومی مطلق است نه نسبی، این تعبییر به عنوان یک نظام اجتماعی 
از این حقیقت نشأت می گیرد که خداوند تمام انسان ها را به گونه ای یکسان آفریده است که این حقیقت در کالم خداوند 

.)Mortaza, 2008, p.49( در آیه 13 سوره حجرات آمده است

2-1-3- مارکسیسم و عدالت اجتماعی
بنیان عدالت سوسیالیستی در قرن 19 توسط هگل با معرفی دولت به عنوان منبع عدالت اجتماعی ارائه شد. برمبنای 
چنین دیدگاهی، ماهیت عدالت اجتماعی توزیع عادالنه ثروت و دارایی های جامعه می باشد که چنین توزیعی براساس 



106

هر
نش

ما
آر

13
90
ن
ستا

زم
و
ییز

پا
. 7

اره
شم

میزان نیازمندی افراد جامعه و تقسیم بر اساس میزان کار و تولید صورت می گیرد که بعدها با نظریه مارکس مبنی بر، از 
هرکس به اندازه توانش و به هرکس به میزان نیازش اشاعه پیدا کرد. مارکس ریشه تمام مسایل و مشکالت جامعه بشری 

و بی عدالتی را، زاده نظام طبقاتی- به ویژه نظام سرمایه داری- می داند.

3-1-3- لیبرالیسم و عدالت اجتماعی
جان الک،  اسمیت،  آدام  نامداری چون  متفکران  که  دارد  غرب  فلسفه  در  ریشه  که  است  سیاسی  مفهومی  لیبرالیسم 
منتسکیو، کانت، جان استوارت میل وغیره پرچمدار آن بوده اند. جان الک به عنوان یکی از چهره های سرشناس لیبرال، 
مفهوم علت وجودی دولت را مطرح می کند. به نظر الک، علت وجودی دولت، حمایت از آزادی و دارایی شهروندان تحت 
حمایت دولت است که تا به امروز از مفاهیم بنیادی و اصولی لبیرالیسم است. از اوایل دهه 1970 رالز اندیشه های عدالت 
اجتماعی خود را در کتاب تئوری عدالت منتشر کرد. رالز براساس تئوری عدالت خود جامعه ای را عادالنه تصور می کند که 
ساختار آن مبتنی بر اصول و معیارهای عادالنه باشد )Rawls,1972(. رالز عدالت اجتماعی را بر پایه دو اصل که آن ها را 

زیربنای جامعه و نظام توزیع حوزه های گوناگون اجتماعی است مطرح می کند: 
اصل اول: اصل آزادی که حاکم بر آزادی های پایه ای و اساسی است، با این مفهوم که همه افراد جامعه باید حقی برابر 

نسبت به آزادی های اساسی )آزادی بیان، حق رأی( داشته باشند.
 اصل دوم: اصل نابرابری که حاکم بر خواسته های اولیه اجتماعی- اقتصادی است. در تفهیم این اصل، رالز بیان می کند 
که نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، باید به گونه ای باشد که اوالً بیش ترین نفع را برای افراد محروم جامعه در پی داشته 
باشد. ثانیاً همه افراد جامعه در زمینه فرصت های شغلی باید دارای شرایط برابر قرارگیرند. به این معنی که باید همه منابع 
اولیه اجتماعی )درآمد، ثروت، آموزش، فرصت ها شغلی( باید در میان افراد جامعه توزیع شود. بر این اساس، مفهوم عدالت 
اجتماعی مورد نظر رالز مبتنی بر عدالت توزیعی است که نحوه تکوین ساختار جامعه ای مطلوب و عادالنه را توصیف 

.)Ernesto M.Serote, 2008, pp.4�5( می کند

4-1-3- جغرافیای شهری و عدالت اجتماعی
از دهه 1960 مفهوم وکارکرد عدالت اجتماعی، وارد ادبیات جغرافیایی شد و مسایلی نظیر رفاه اجتماعی، نابرابری های 
شدید، فقر، بیکاری به سرعت مورد توجه جغرافیدانان قرار گرفت و جغرافیای رادیکال و لیبرال را بیش از سایر مکاتب 
دیگر تحت قرار داد. از میان جغرافیدانان و جامعه شناسانی که به طور مشخص به موضوع فضا و ارتباط آن با ساختار 
اجتماعی پرداخته اند، دیوید هاروی جغرافیدان و امانوئل کاستلز جامعه شناس هستند که از دو دیدگاه مختلف به موضوع 
پرداخته اند )Harvey,1969(. دیوید هاروی مفهوم عدالت اجتماعی را در کمک به منافع همگانی، مالک توزیع درآمدها در 
مکان ها، تخصیص عادالنه منابع و رفع نیازهای اساسی مردم به کار برد. در واقع هاروی با طرح وابستگی میان نابرابری های 
اجتماعی و ساختارهای فضای جغرافیایی، در تحلیل اصول عدالت اجتماعی سه معیار "نیاز"، "منفعت عمومی" و"استحقاق" 

را مطرح می کند و معتقد است، این سه معیار از جامعیت کاملی برخوردارند که در برگیرنده دیگر معیارها می باشند.

2-3- نابرابری های اجتماعی و انواع آن
جامعه ای بدون نابرابری نمی توان فرض کرد، چرا که از یکسو نابرابری درونی که الزمه جامعه است و از سوی دیگر نابرابری 
بیرونی نیز که به انسان و جامعه او پیوست خورده است، همراه همیشگی آدمی است. درباره علل نابرابری نیز ایده های 
نابرابری را مطلقاً الزم می دانستند، تا فیلسوف مشهور دیوید هیوم، که  از اندیشه های ارسطویی که  زیادی وجود دارد. 
4 عامل مادی )تقاضا زیادی و عرضه کم(، روانی )انسان زیادت طلب(، اجتماعی )قوانین و هنجارهای خاص( و سیاسی 

)قدرت( را در این باره مورد تأکید قرارداده است.

انواع نابرابری ها
1-2-3- نابرابری بیرونی3

این نوع نابرابری که از بیرون بر فرد تحمیل می شود، از تبعیض آمیزترین نابرابری هاست و به پایگاه محول فرد مربوط 
می گردد. سن، جنسیت، قومیت، نژاد، رنگ، مذهب، زبان و طبقه فرد موجب می گردد تا او موقعیت ها و تولیدات مختلف 
مادی، سیاسی، اطالعاتی و اجتماعی را به دست آورد یا از دسترسی به آن ها محروم گردد. مثاًل حقوق یک زن که به علت 

زن بودنش، در بسیاری از جوامع پایمال می شود.
2-2-3- نابرابری درونی4

از آن حیث که  از تقسیم کار اجتماعی در جامعه است.  نابرابری که بیشتر مختص جامعه مدرن است، ناشی  این نوع 
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بررسی و تحلیل وضعیت عدالت اجتماعی در ساختار فضایی شهر سنندج
شماره صفحه مقاله: 103-112

استعداد افراد و توانایی آنان و نیز کارکرد و نقش هرکس در جامعه متفاوت است به اقتضای این تفاوت از بهره های متفاوت 
مادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی برخوردار می گردد. که این نوع نابرابری اگر در مسیر صحیح هدایت شود و هرکس 
بتواند استعدادهای خود را در فضایی سالم شکوفا کند و همگان از حداقل شرایط و مواهب انسانی برخوردار باشند، عین 

عدالت است و نابرابری است که باید باشد تا جامعه بتواند ادامه حیات دهد.

3-3- نقد دیدگاه های رایج در زمینه فضای شهری و نابرابری های اجتماعی

1-3-3- دیدگاه کارکردگرایی
دیدگاه کارکردگرایان نسبت به نابرابری اجتماعی در جغرافیای شهری، بیشتر در قالب نظریه  اکولوژیست ها مطرح شده 
است. در این مکتب در زندگی اجتماعی شهرها، طرح اکولوژی گیاهی ارنست هاکل، به کار گرفته شده، زیرا بنیانگذاران 
مکتب شیکاگو معتقدند گروه های شهری با هر پایگاه اجتماعی و اقتصادی و قومی، مانندگونه های گیاهی، با حرکت به 
 .)shakoei, 2000, p.127( سوی تعادل و توازن، همه مراحل اکولوژیک را در زیستگاه خویش در طول زمان طی می کنند
نظریه پردازان کارکردگرایی از وجه جهانی و همیشگی بودن نابرابری نتیجه می گیرند که نابرابری، وجه اساسی هر سازمان 
اجتماعی است و ضرورتی کارکردی است که در جهت کارکرد مؤثر جامعه ایفای نقش می کند. دیویس و مور دو مالک 

عمده را برای اهمیت کارکردی یک موقعیت ارائه می کنند: 
الف( میزان کمیابی موقعیت در مقایسه با سایر موقعیت ها، 
ب( میزان وابستگی سایر موقعیت ها به موقعیت مورد نظر. 

مهم ترین  که  می شوند  مطمئن  جوامع  آن،  طریق  از  که  است  ناآگاهانه  طرحی  اجتماعی  نابرابری  آنان  دیدگاه  از 
موقعیت ها به طور خودآگاه توسط شایسته ترین افراد اشغال خواهد شد. به عقیده پارک، فرایندهای طبیعی و درونی شهر 
به گونه ای به رقابت بر سر منابع کمیاب برمی گردد که در نهایت به انطباق اکولوژیک می انجامد. رقابت در اجتماع، برای 
ایجاد تعادل اجتماعی است. رقابت بین افراد و گروه های شغلی و طبقاتی به همکاری رقابت آمیز از طریق تمایز یافتگی 
کارکردی و توزیع فضایی موزون کارکردها در نواحی مربوط منجر می شود. به تعبیر پارک، تمایزیافتگی کارکردی، به طور 
فضایی نیز تبلور پیدا می کند، زیرا رقابت نه تنها باعث تقسیم کار می شود، بلکه گروه های مختلف اقتصادی را به نواحی 
گوناگون شهر پراکنده می کند. به عقیده وی فشار بر فضا در مرکز شهر، باعث افزایش ارزش زمین می شود و تفاوت در 
ارزش زمین مکانیزمی است که توسط آن گروه های مختلف کارکردی در فضا به شیوه ای منظم و بدون برنامه ریزی پخش 

.)Afrough,1998, pp.202�203( می شوند

2-3-3- دیدگاه قدرت
اجتماعی شکل  دارند، طبقه  تولید جامعه  افراد در ساختار  و وظایف گوناگونی که  موقعیت ها  برمبنای  مارکس  نظر  به 
می گیرد. دو عامل اصلی در تشکیل طبقه اجتماعی دخیل است: الف( شیوه تولید )کشاورزی، پیشه وری، صنعتی(، ب( 
مناسبات تولید. در نگاه مارکس داشتن موقعیت های متفاوت در ارتباط با وسایل تولید، میان افراد جامعه تضاد ایجاد 
می کند )Tamyn, 1994, p.6(. مارکس و انگلس، فضای شهری را قلمرویی می دیدند که فرایندهای درهم تنیده انباشت 
تمرکز  و  مالکیت  تمرکز  کارخانه ای،  تولید  تجارت،  بزرگ،  در شهرهای  تمرکز می یابد.  آن  در  و ستیز طبقاتی  سرمایه 
جمعیت، به باالترین حد خود می رسد و یک طبقه غنی و یک طبقه فقیر، ظاهر می شود. در شهرها گرایش سرمایه به 
تمرکز و گرایش طبقات اجتماعی به قطبی شدن، عینیت و گسترش می یابد. در مجموع، دونکته به طور اخص در دیدگاه 

مارکس موجود است که مبرهن شدن رابطه فضا و نابرابری اجتماعی را یاری می دهد: 
اول: نگاه وی به شهر از بعد تولید، انباشت و تمرکز سرمایه، 

دوم: توجه به شهر به مثابه زمینه ای برای تمرکز اکولوژیک طبقه کارگر و در نتیجه ظهور خودآگاهی طبقاتی به مثابه 
 .)Afrough, 1998, pp.204�205( عامل مهم در شکل گیری طبقات است

مارکس وبر، برخالف دیدگاه مارکس براین باور بود که ارائه یک تفسیر تک بعدی از پدیده اجتماعی پیچیده ای چون 
نابرابری اجتماعی از اهمیت آن می کاهد )Kamali, 2000, p.108(. و بر اهمیت شاخص های اقتصادی را در رشد نابرابری 
او نیز به مانند مارکس، مالکیت نقش تعیین کننده ای در توزیع امکانات عرضه شده  اجتماعی، نادیده نمی گیرد. برای 
به فرد یا طبقه ایفا می کند. با این وصف، او به این بعد اقتصادی، دو بعد دیگر قدرت و حیثیت را اضافه کرد. در نگاه او، 
مالکیت و قدرت و حیثیت با وجود وابستگی متقابلشان سه بنیان متمایزند که بر روی آن ها نظام قشربندی در هرجامعه ای 
سازمان می یابد )Tamyn, 1994, pp.9�10(. بنابراین از نظر وبر، رابطه فضا و نابرابری را نباید از بعد طبقاتی آن نگریست، بلکه 
.)Afrough, 1998 , p.214( گروه بندی های منزلتی نیز آثار و داللت هایی برای تحلیل فضا و نابرابری در محیط شهری دارند
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4-3- شاخص های انتخابی
از: شاخص های  قرار گرفته اند، عبارتند  اهداف تحقیق استخراج و مورد استفاده  به  به منظور دستیابی  شاخص های که 
اجتماعی )تراکم جمعیتی، تراکم خانوار در واحد مسکونی، بعد خانوار، سطح سواد، تعداد مهاجران نواحی از کل مهاجران 
مالکیت  اراضی،  بارتکفل، قیمت  بیکاری،  اشتغال، ضریب  فعالیت، ضریب  اقتصادی )ضریب  شهر سنندج(، شاخص های 
)سرانه  کالبدی  شاخص های  و  نواحی(  در سطح  مسکونی  واحد  فاقد  خانوار  و  خانوار  درآمد  متوسط  اراضی،  خصوصی 
جهانگردی-پذیرایی،  سبز،  فضای  ورزشی،  فرهنگی،  مذهبی،  کارگاهی،  تجاری،  »مسکونی،  شامل:  شهری  کاربری های 
اداری- انتظامی، تأسیسات- تجهیزات شهری، بهداشتی- درمانی، آموزش عمومی، شبکه معابر و حمل و نقل و انبار«، 

کیفیت ابنیه، نوع اسکلت ابینه و متوسط قطعات تفکیک در سطح نواحی(.

1-4-3- شاخص های اجتماعی- اقتصادی
با توجه به  از نواحی  براساس تقسیمات شهری، سطح شهر سنندج به 21 ناحیه شهری تقسیم بندی شده که هر یک 
شرایط زمانی و مکانی بخشی از جمعیت 316862 نفری سنندج )براساس آمار جمعیتی 2006( را در برگرفته است. توزیع 
مکانی– فضایی این جمعیت، تضادهای آشکاری را در ساختار کالبدی فضایی شهر به وجود آورده است، به گونه ای که 
محالت فرودستی )که بخش عمده ای از اسکان های غیررسمی را نیز به وجود می آورند( همچون تقتقان با 250 نفر در 
هکتار از متراکم ترین نواحی و محله های شهری به حساب می آید. برعکس محله های آماده سازی شهری و دارای هندسه 
شهرسازانه، چون شهرک پیام و دگاران با تراکم کمتر از 20 نفر در هکتار توزیع نامناسبی از پخشایش جمعیت را نشان 
می دهند. چنین وضعیتی را می توان در سایر شاخص های اجتماعی چون تعداد و بعد خانوار ، مهاجرپذیری، ضریب اشتغال، 

بار تکفل و غیره نیز ردیابی نمود.

2-4-3- شاخص های کالبدی
در واقع کارایی نظام و ساختار تقسیمات صحیح شهری شرایط مطلوب توزیع خدمات وکاربری های شهری را تضمین 
خواهد کرد. پراکنش و توزیع صحیح خدمات و کاربری ها در سطح شهر و دسترسی سهل و آسان شهروندان به خدمات 
مورد نیاز، موجب ارتقاء کمی و کیفی زندگی شهروندان می گردد. بدین منظور فضای شهری سنندج به عنوان محدوده 
مورد مطالعه، با پیروی از طرح جامع سنندج به سه منطقه شهری، 21 ناحیه شهری و 88 محله به شرح زیر تقسیم شده 

است.

5-3- مدلسازی و تحلیل داده ها
به منظور بررسی وضعیت توزیع شاخص ها، در سطح نواحی از شاخص پراکندگی ویلیامسون و به منظور بررسی تفاوت 
سطح اقتصادی- اجتماعی ساکنان نواحی شهر سنندج و میزان برخورداری آن ها از کاربری های خدمات شهری، ابتدا با 
استفاده از شاخص ناموزون موریس، به رتبه بندی و سطح بندی نواحی از نظر سطح اقتصادی، اجتماعی و کالبدی پرداخته 
شده است که نتایج آن در جداول 5 الی 8 در زیر به تفکیک نشان داده شده اند. برای نمایش سطح بندی نواحی از نظر 
میزان برخورداری از شاخص های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی، نواحی در 5 دسته سطح بندی شده که سطح 1 نواحی با 

حداکثر برخورداری و سطح 5 نواحی با حداقل یا عدم برخورداری را نشان می دهد.
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بررسی و تحلیل وضعیت عدالت اجتماعی در ساختار فضایی شهر سنندج
شماره صفحه مقاله: 103-112

جدول 1: رتبه بندی و سطح بندی نهایی توسعه یافتگی نواحی سنندج با احتساب همه تمام شاخص های مورد مطالعه

تصویر2: سطح بندی نواحی برمبنای میزان توسعه یافتگی و برخورداری از عدالت اجتماعی 
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از آنجا که درمدل ویلیامسون هرچه مقدارCv برای هر شاخص بیشتر باشد، نشان از نابرابری بیشتر در توزیع آن شاخص، 
در سطح نواحی می باشد، بر این اساس نتایج ویلیامسون برای اکثرشاخص ها بیانگر توزیعی نامتعادل است، به گونه ای که 
از میان شاخص های مورد مطالعه فقط شاخص های ضریب فعالیت، تراکم خانوار، درصد باسوادی در وضعیت متعادل و 
سرانه کاربری مسکونی در وضعیت نسبتاً متعادل نسبت به سایر شاخص ها قرار دارند. این امر بیانگر کمبود شاخص ها، در 
سطح اکثر نواحی می باشد. همچنین مقایسه نتایج رتبه بندی و سطح بندی نواحی از نظر میزان برخورداری از شاخص ها، 
بیانگر این نکته می باشد که نواحی با سطح اقتصادی- اجتماعی پایین، اکثراً در مناطق حاشیه ای شهر واقع شده و در سطح 

پایینی از نظر میزان برخورداری از کاربری های خدمات شهری و شاخص های کالبدی قرار دارند.

6-3- پراکنش و همبستگی فضایی بین شاخص های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی
عدالت اجتماعی در فضای شهری، زمانی محقق می گردد که شاخص های مورد مطالعه در چارچوب معیارهای عدالت 
اجتماعی )نیاز- استحقاق- منفعت( توزیع گردند و چنین امری مستلزم ارتقاء سطح توسعه یافتگی نواحی از نظر میزان 
یا عدم وجود همبستگی بین شاخص های مورد مطالعه، مبین جایگاه  از شاخص ها می باشد. بررسی وجود  برخورداری 
هر ناحیه از نظر میزان برخورداری از شاخص های مورد مطالعه می باشد و این مسأله خود در نهایت در صورت وجود 
همبستگی معنادار و رابطه ای خطی و مثبت می تواند بیانگر وجود یا عدم وجود عدالت اجتماعی، در ساختار فضایی شهر 
سنندج باشد. نتایج تحلیل پراکنش و همبستگی فضایی بین شاخص های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی بیانگر آن است 
که در مجموع، همبستگی معنادار و رابطه ای خطی و مثبت بین شاخص های سه گانه اجتماعی، اقتصادی و کالبدی وجود 
دارد به گونه ای که بیش ترین همبستگی بین شاخص اقتصادی با کالبدی با ضریب همبستگی 0/781 می باشد و این در 
حالی است که همبستگی بین شاخص های اجتماعی با کالبدی و اجتماعی با اقتصادی با ضریب معنادار 0/632 و 0/710 
در سطح باالیی از همبستگی قرار دارند. بنابراین همچنان که انتظار می رفت، این موضوع بیانگر آنست که در شهر سنندج، 
نواحی که ساکنان آن از نظر شرایط اقتصادی- اجتماعی در وضعیت بهتری قرار دارند از منابع، امکانات و خدمات شهری 

بیشتری برخوردارند و در سطح باالتری از نظر توسعه قرار دارند.

جدول2: نتایج تحلیل همبستگی میان شاخص های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی

شاخص نهایی کالبدیشاخص نهایی اقتصادیشاخص نهایی اجتماعی
0/7100/632شاخص نهایی اجتماعی
0/7100/781شاخص نهایی اقتصادی
0/6320/781شاخص نهایی کالبدی

سطح اهمیت برای آزمون همبستگی دو طرفه پیرسون 0/01 می باشد

تصویر3: ماتریس پراکنش و همبستگی فضایی شاخص های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی
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بررسی و تحلیل وضعیت عدالت اجتماعی در ساختار فضایی شهر سنندج
شماره صفحه مقاله: 103-112

4.جمع بندی 
همه صاحب نظران علم توسعه با هر دیدگاهی، به فرآیند حرکت جوامع از وضعیت موجود به سوی وضعیت مطلوب، به 
عنوان توسعه و توسعه یافتگی معتقدند و این فرآیند زمانی چارچوب تحقق عدالت اجتماعی را فراهم می کند که به صورتی 
همه جانبه و متعادل خود را در ساختار فضایی شهر آشکار نمایید و این امر مستلزم آنست که در گام نخست، نیازهای 
اولیه شهروندان در حد معمول برآورده شده و بعد از آن فضاها و مکان های که با توجه به شرایط زمانی و مکانی با مشکالت 
خاص ناشی از محیط اجتماعی و فیزیکی درگیر هستند، مورد توجه قرار گیرند. بنابراین در این خصوص، تحقیق حاضر 
پس از تجزیه تحلیل داده های حاصله از بررسی وضع موجود شاخص ها به نتایجی به شرح زیر دست یافته است. مقادیر 
وضع موجود سرانه کاربری های شهری و عدم تحقق مقادیر حداقِل اکثر سرانه  کاربری های شهری و نتایج به دست آمده 
از تحلیل پراکندگی ویلیامسون نشان می دهد که در سطح نواحی شهر سنندج با وجود عدم تعادل در توزیع و پراکنش 
فضایی شاخص ها، اکثر نواحی شهر در زمینۀ برخورداری از شاخص های مورد مطالعه به ویژه کالبدی در سطحی قرار 
می گیرند که حداقل نیازهای ساکنان آن هم برآورده نشده است. بنابراین معیار، نیاز به عنوان یکی از مهم ترین معیارهای 
عدالت اجتماعی که تحقق آن می تواند تا حدود نسبتاً زیادی وجود عدالت اجتماعی در ساختار فضایی شهر را توجیه کند، 
در این شهر محقق نگردیده است. همچنین نتایج به دست آمده از تحلیل شاخص ناموزون موریس و ضریب همبستگی 
پیرسون، عالوه بر آن که سطح توسعه یافتگی اجتماعی، اقتصادی و کالبدی نسبتاً ضعیفی را در مجموع برای شهر سنندج 
اقتصادی،  اجتماعی،  بین شاخص های  و مثبت دوطرفه که  معنادار، خطی  قرار می دهند، وجود همبستگی  تأیید  مورد 
کالبدی وجود دارد، نشان می دهد که در ساختار فضایی شهر، نواحی که ساکنان آن از نظر شرایط اقتصادی- اجتماعی 
در وضعیت بهتری قرار دارند، از منابع، امکانات و خدمات شهری بیش تری برخوردارند و در سطح باالتری از نظر توسعه 
قرار دارند. با توجه به نقشه های سطح بندی توسعه، اکثر محله های حاشیه ای و مسأله دار شهر سنندج در نواحی قرار دارند 
که در آخرین سطح توسعه از نظر کل شاخص ها قرار گرفته اند. بنابراین معیار استحقاق به عنوان یکی دیگر از معیارهای 
عدالت اجتماعی که وجود عدالت اجتماعی در ساختار فضایی شهر را توجیه کند، در شهر سنندج محقق نگردیده است. 
عالوه بر این در شهر سنندج، قسمت مرکزی شهر به دلیل استقرار بازار اصلی و اکثر قریب به اتفاق مؤسسات اداری و 
خدماتی شهر، نقش مرکزیت عمومی شهر را ایفا می نماید. بنابراین به منظور تحقق معیار سوم عدالت اجتماعی که همانا 
منفعت عمومی می باشد، باید از نظر سطح توسعه، مخصوصاً توسعه کالبدی مورد توجه هرچه بیشتر قرار گیرد، اما نتایج 
به دست آمده از تحلیل های صورت گرفته در این تحقیق، بیانگر آنست که نواحی فوق در زمینه برخورداری از شاخص های 
کالبدی با کمبود مواجه هستند، این نکته نیز آشکار می شود که معیار منفعت عمومی نیز به عنوان یکی دیگر از معیارهای 

عدالت اجتماعی در شهر سنندج محقق نگردیده است.

پی نوشت:

1. David Harvey
2. Henri Lefebvre
3. External Inequality
4. Internal Inequality
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