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چکیده
فضاهای نابرابر جغرافیایی که درصد وسیعی از سرزمین کشورهای در حال توسعه را به خود اختصاص داده است بیشک یکی از تبعات
توسعه نابرابر و نامتوازن است که ریشه در توزیع ناعادالنه امکانات دارد .عدم برخورداری از فرصتهای فضایی برابر میتواند منجر به شکافی
عمیق بین استانها ،شهر ها و حتی مناطق روستایی کشور گردد که پیامد آن ظهور فقر  ،مهاجرتهای روستا-شهری و به دنبال آن
حاشیهنشینی ،افزایش جرم ،فساد ،فحشا و غیره خواهد بود.
این پژوهش سعی دارد به تحلیل نابرابری فضاهای جغرافیایی در روستاهای مناطق مرکزی ایران با استفاده از مقاالت علمی ،کتب و اسناد
مرتبط با مساله تحقیق با روشی توصیفی -تحلیلی بپردازد .استانهای ،تهران ،قزوین ،همدان ،یزد و چهارمحال و بختیاری نمونه مورد
مطالعه و اطالعات مربوط به  38دهستان که با روش تصادفی سیستماتیک انتخاب و جمعآوری گردیدهاند ،بعنوان جامعه آماری نمونه
مورد بررسی قرار گرفتهاند تا روند تغییراتی طی مقاطع  5831 ،5831و  5831با استفاده از مدل ضریب جینی مورد تجزیه و تحلیل قرار
گیرد.
یافتههای پ ژوهش حاکی از آن است که نابرابری فضاهای جغرافیایی در مقطع  31در مناطق روستایی استان یزد با  ،0/24در مقطع  31در
مناطق روستایی همدان با  0/83و در سال  5831در روستاهای استان قزوین با بیشترین ضریب نابرابری طی سه دهه برابر با  0/37بوده
است .همچنین نتایج نشان میدهد از شاخصهای مورد بررسی ،بیشترین ضریب نابرابری در سال  5831مربوط به شاخصهای اجتماعی،
در سال  31به شاخصهای ارتباطی و در سال  5831بیشترین عدم تعادل در دسترسی به خدمات بهداشتی مشاهده گردیده است.
کلید واژه ها :نابرابری جغرافیایی ،توسعه ،مناطق روستایی مرکزی ،ایران.
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مقدمه و طرح مسئله

نابرابری در حوزههای مختلف ،يکی از بزرگترين و حادترين مشکالتی است که امروزه جهان با آن دست به گريبان است.
نابرابری را به معنای برخورداری بیشتر برخی افراد از امتیازات مادی و معنوی در نظام سیاسی يا از قِبَل نظام سیاسی

(علیخانی)13 ،5981 ،

تعريف کردهاند که موجبات قطبیشدن شديد ساختار فضايی شهر در اثر سیاستهای مديريتی و خلق فضاهای محروم شهری را
فراهم میکند (خاکپور و باوانپوری « .)533 ،5988 ،گوران تربورن سه نوع کامالً متفاوت از نابرابری را که همگی برای جوامع انسانی ويرانگر
هستند اين چنین برمیشمرد :اولین نابرابری« ،نابرابری بهداشت و مرگ و میر» است که بايد آن را نابرابری حیاتی نامید .در اين
مورد ،شواهد اندکی وجود دارد که سالمتی و طول عمر ،با يک نظم و ترتیب اجتماعی واضح و قابل تشخیص ،توزيع شده باشند.
کودکان در کشورهای فقیر و طبقات فقیر ،به نسبت کودکان در کشورها و طبقات ثروتمند ،معموالً قبل از رسیدن به يک سالگی و
بین يک تا پنج سالگی میمیرند .دومین نابرابری« ،نابرابری وجودی» که از آن به نابرابری اجتماعی نیز تعبیر میشود آزادی عمل
گروههای اجتماعی خاصی از افراد ،مثل آزادی عمل زنان و ساير گروههای به حاشیه رانده شده در فضاها و عرصههای عمومی در
قالب تبعیضهای نژادی ،قومی ،قبیلهای و مذهبی را مورد بحث قرار میدهد .سومین نوع نابرابری« ،نابرابری مادی يا منابع» به معنای
اين است که منابعی که بازيگران انسانی از آنها برخوردارند ،بسیار متفاوت است .اين نوع نابرابری ،دو جنبه دارد :اولین جنبه،
دسترسی به تحصیالت ،امکانات شغلی ،روابط اجتماعی و آنچه که «سرمايه اجتماعی» نامیده می شود (در مباحث مجادلهآمیز
معموالً با اصطالح «نابرابری فرصتها» از آن ياد میشود) است .دومین جنبه ،نابرابری در پاداشها است (که معموالً با عنوان
«نابرابری درآمدها» از آن ياد می شود) .جنبه دوم ،بیشتر برای سنجش میزان نابرابری مورد استفاده قرار میگیرد که همان توزيع
درآمدها و گاهی اوقات ثروتها میباشد» (زارعی.)1 ،5932 ،

مسئله نابرابری در جهان به عنوان دستاوردی تأسفبار در قرون اخیر گريبانگیر ملل مختلف شده است ،به طوری که دولتها را در
حل اين پديده عاجز ساخته است .اين امر در کشورهای جهان سوم نمود بیشتری پیدا کرده است .ابعاد نابرابری در جهان علنی می-
باشد .چنان چه بنا بر گزارش سال  5332بانک جهانی در مورد توسعه ،میانگین درآمد سرانه در کشورهای با درآمد باال 12509
دالر و در کشورهای کم درآمد  919دالر بوده است .بنابراين شکاف مطلق میان آنها به  53812دالر در سال  5332رسیده بود
(ساعی .)5901،11، ،در اثبات اين مدعا میتوان گفت توزيع فضايی ثروت در جهان بسیار نامتعادل است .به طوری که  03/1درصد از
ثروت جهانی به  13درصد کشور ثروتمند جهان که دارای 51درصد از جمعیت دنیا میباشند تعلق دارد

( مطیعی لنگرودی.)52 ،5982 ،

شواهد نشان میدهد  51درصد از جمعیت جهان با روزانه دو دالر و چیزی حدود  12درصد با يک دالر و گاهی کمتر به زندگی
ادامه میدهند .گزارشها در ديگر نقاط جهان همچنین حاکی از آن است که حدود  15کشور هماکنون فقیرتر از  5332هستند و
در  15کشور ،قسمت عمدهای از جمعیت گرسنهتر شدهاند .در  95کشور نیز ،نرخ امید به زندگی پايین آمده است .هر چند آثار فقر
تنها به کشورهای در حال توسعه نیز منتهی نمیشود .اياالت متحده ثروتمندترين کشور روی زمین و نابرابرترين کشور در میان
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کشورهای ثروتمند جهان دارای سومین نرخ فقر نسبی در میان  92کشور عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی است

(زارعی،

.)9 ،5932

آمارها در ايران نیز خبر از افزايش فاصله طبقاتی و قطبی شدن برخی مناطق میدهند .توزيع درآمدد نشدان مدیدهدد کده  02درصدد
درآمد کشور در اختیار چیزی نزديک به  92درصد از اقشار مرفه جامعه است و  92درصد باقیمانده را  02درصد از اقشار متوسط و
پايین جامعه در اختیار دارند .همچنین اطالعات در مورد بودجه خانوارها نشان میدهد که مصرف باالترين دهدک خدانوار  12برابدر
فقیرترين خانوار است .در حالی که اين نسبت در کشورهای توسعه يافته بین  1تا  52و در کشورهايی همچون فلیپین و اندونزی بین
 51تا  51میباشد (همان منبدع .)5 ،اين شکاف طبقاتی عمیق بی ترديد محصول توسعه نامتوازن است که منجر به تسريع در روندد افدزايش
نابرابری و گسترش روزافزون محرومیتها و افزوده شدن به جامعه فقرا گرديده است.
ضرورت توجه به نابرابری که ريشه در نظام جهانی دارد و در پی بی توجهی به عدالت و مساوات در برخورداری از امکاندات ناشدی
میشود( )Vander veen, 2009, 1از آنجا اهمیت میيابد که بخش مهمی از نابرابری در نهايت به فقر منتهی مدیشدود و فقدر مبدین عددم
تعادل و ناهماهنگی فضايی در دسترسی به منابع و استانداردهای زندگی است .بنابراين میتوان عنوان نمود که در مورد جامعه مورد
مطالعه پژوهش نه تنها نابرابری بلکه فقر از جدیترين تهديداتی است که میتواند حیات کشور را به مخاطره اندازد.
در مورد ايران برخی بر اين هستند که چون آمايش و ساماندهی سرزمینی فضای جغرافیايی کشدور بدر مبندای نظريدات سدرمايهداری
نامعقول شکل گرفته ،به همین جهت مناطق کشور به صورت نامتعادل توسعه يافته اسدت و ايدن امدر يکدی از داليدل افدزايش تضداد
طبقاتی

است (پاپلی يزدی.)5 ،5989 ،

فضاهای نابرابر جغرافیايی که چشمانداز وسیعی در جهان سوم را به خود اختصاص مدیدهدد ريشدههدای عمیدق در توسدعه نیدافتگی
کشورهای در حال توسعه را به خود اختصاص میدهد .مادامیکه در کشور ما نیز پس از انقالب در بهمن  5910بدر تدوازن و عمدران
نواحی و عدم تمرکز اداری و اقتصادی تأکید شد و تالشهايی در جهت توزيع عادالنه اعتبارات عمرانی در میان استانهدای کشدور
صورت گرفت ،اما برخی آمارهای اخیر در رابطه با وضعیت صنعت و اشتغال و توسعه در استانهای کشور هنوز از نابرابری اساسدی
حکايت دارند .نکته قابل تأمل آن است که علی رغم برنامه های عمرانی دولت پس از انقالب اسالمی تغییر چندانی در توزيع قطب-
های صنعتی رخ نداده و قطب رشد يافته جديدی در مناطق محروم و دورمانده از توسعه صنعتی بوجود نیامده

است (کوهشکاف.)0 ،5985 ،

اجرای طرحهای ناموفق عمرانی روستايی و توزيع ناعادالنه امکانات در استانهای کشدور ،کده چنددی را برخدوردار و برخدی را در
فقرو محرومیت نگاه داشته ،همگی از تبعات توسعه نابرابر و نامتوازن جغرافیايی است که لزوم پژوهش در اين امر را ضدروری مدی-
نمايد .اگرچه اين نابرابریها تعمدی نیست و بیشتر میتوان توسعه نامتوازن و نامنسجم ايران را که به صورت تصادفی رخ داده است
علت وقوع دانست ،اما عدم بهرهمندی از فرصتهای مکانی برابر ،منجر به ايجاد شکافی عمیق بین استانهدا و شدهرهدا و در پدی آن
مناطق روستايی کشور گرديده است که منجر به مهاجرت های روستايیان به شهرها و به دنبال آن حاشیهنشینی ،افزايش جدرم ،فسداد،
فحشا و غیره شده است .از نگاهی ديگر ،عالوه بر موارد مذکور محرومیت مناطق مرزی گاه میتواند به تمدايالت تجزيدهطلبانده نیدز
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بینجامد .جان کالم اين که ،هرچه نابرابری در يک جامعه بیشتر باشد به دنبال آن ناهنجاریهای اجتماعی حاصل از آن نیز در جامعه
فزونی میيابد .اين پژوهش بر آنست تا در راستای فرضیههای
 -5طی مقاطع مورد بررسی نابرابری جغرافیايی توسعه در مناطق روستايی استان تهران نسبت به ساير استانها شديدتر است؛
 -1نابرابری در شاخصهای بهداشتی نسبت به ساير شاخصها مشهودتر است؛
نابرابری جغرافیايی توسعه بین روستاهای مناطق مرکزی کشور را مورد تحلیل قرار دهد.
مباني نظري

اصوالً توسعه تغییر بنیادی در متغییرهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی هر جامعه محسوب میشود که يکی از ارکان آن جامعیدت و
يکپارچه بودن آن در رفع عدم تعادلهای اقتصادی و اجتماعی درون مناطق است (فنی .)1 ،5981 ،بدين لحاظ توزيع عادالنه امکاندات و
ثمرات توسعه در میان اکثريت جمعیت از خصیصههای مهم اقتصاد سالم و پوياست که برنامهريزان جهت تحقدق ايدن امدر سدعی در
کاهش نابرابریها و عدم تعادلها از طريق اجرای برنامههای متعدد محرومیتزدايی و تدوين برنامههای کارآمد و منطبق بر واقعیت
دارند (بیات.)551 ،5988 ،

توسعه را همچنین می توان بر حسب پیشرفت ،حرکت به سوی اهداف رفاهی نظیر تقلیل فقدر ،بیکداری و کداهش ندابرابری تعريدف
کرد .بنابراين زدودن فقر از جامعه و کاهش نابرابریهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی ،از اهداف توسعه و عددالت اجتمداعی مدی-
باشند و طرفداران سیاستگذاران منطقهايی بر اين باورند که با کاستن از شکاف میدان منداطق مدیتدوان از ندابرابری میدان گدروههدای
اجتماعی کاست ( مطیعی لنگرودی )5982،5 ،هر چند نابرابری ها در ساختار بنیادين هر جامعه اجتنداب ناپذيرندد امدا مسداله در شدیوه عادالنده
بودن

آنهاست (خاندوزی.)512 ،5985 ،

نابرابری که می توان آن را به معنای ساده عدم دسترسی مساوی به منابع و فرصتهای يکسان تعريف کرد میتواند از چهدار طريدق
اصلی تولید شود:
 محرومیت :يعنی وجود يک مانع ،دسترسی به زندگی مطلوب را برای طبقات خاصی از افراد ناممکن يا حداقل دشوار میسازد. نهادهای سلسلهمراتب :يعنی جوامع و سازمانها شکل نردبانهايی را به خود میگیرند کده برخدی از افدراد بده پلدههدای بدااليی آنصعود میکنند و برخی ديگر در پلههای پايینی آن باقی میمانند.
 بهره برداری :يعنی ثروتهای ثروتمندان ،از زحمت کشیدن و انقیاد فقرا و محرومین ناشی میشود. فاصله :برخی از افراد جلوتر از ديگران حرکت میکنند يا برخی ديگر عقب میمانند .اهمیت تاريخی اين مکانیسمها در ترکیب-بندی دنیای مدرن به شدت محل اختالف است .میتوان گفت که بهرهبرداری اگرچه نفرت انگیزترين مولد ندابرابری اسدت ،لیدک
يکی از مشخصههای حائز اهمیت دنیای امروز

است (تربورن.)11 ،5988 ،

با توجه به مطالب ذکر شده می توان اين چنین گفت در صورتی که تمام افراد جامعه از امکانات يکسان برخدوردار باشدند عادالنده-
ترين حالت رخ داده است .در حالتی پسنديده تمام ارکان دولت در تالش است تا با به کارگیری مکانیسمهدای مختلدف بتواندد آن
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چه را که به صورت عام توسعه نامیده میشود برای ساکنین خود فراهم سازد (افتخاری و دارابدی )1 ،5981 ،و توسدعه يدافتگی جدزء در سدايه
برنامهريزی منطقهای بر اساس معیارها و شاخصهای عدالت اجتماعی و میزان محرومیت عمدل نمدیآيدد و بايدد اذعدان داشدت کده
توسعه نیافتگی ايران با سیستم برنامهريدزی توسدعه در ارتبداط اسدت (افراختده )512 ،5981 ،و تفداوت سدطح برخدورداری کدالن شدهرهدا و
محرومیت اکثر نقاط آن ،تبعات ناشی از توزيع نابرابر است.
در تشريح توسعه نامتوازن و نابرابری منطقهايی نظريات مختلفی وجود دارد :از جمله میدردال علدل ندابرابریهدای ناحیدهای را مدورد
بحث قرار میدهد و آن را ناشی از عوامل خارجی میداند که به دلیل انگیزه سودجويی شدکل گرفتده و برتدری اولیده و زمیندههدای
تاريخی نواحی آن را شدت میدهد.
فرانسوا پرو ،نحوه نگرش به توسعه را ناشی از قطبهای رشد میداند که در مرحله اول با سرمايهگذاری کدالن صدنعتی در ندواحی
بزرگ واگرايی و نابرابری ايجاد می شود و در مرحله دوم با انتشار تدريجی توسعه به ساير نواحی ،همگرايدی و برابدری ايجداد مدی-
شود.
جان فريدمن نیز با ارائه نظريه مرکز  -پیرامون مرکز را بعنوان منشأ توسعه دانسته که با زايش توسعه در مرکز به پیرامون جريان می-
يابد.
در خصوص تحلیل و تبیین توسعه و توسعهنیافتگی ،نظريههای مختلفی از جمله نظريههدای اقتصدادی رشدد و توسدعه ،نظريده جامعده
شناختی نوسازی ،نظريههای مارکسیست و نئومارکسیست ،پساساختارگرايی و غیره وجود دارد که در سطح جهانی و ملی بده تبیدین
توسعه میپردازند (رضوانی .)5989 ،نظريههای نوسازی ،وابستگی و نئوکالسیک از معروفترين اين نظريهها هستند.
 -نظریات رئالیستها

رئالیست ها نگران ماهیت نابرابر جهانی شدن اقتصاد هستند و نابرابری اقتصادی را بزرگترين تهديد امنیتی در آينده میدانند .آنها
اعتقاد دارند که قدرتمندترين کشورها  ،کنترل صلح و هدايت فرآيند جهانی شدن را برعهده دارند .از اين رو آن را در جهت
استحکام بخشیدن به موقعیت و قدرت نسبی خود استفاده خواهند نمود .نظريهپردازان واقعگرا بروز مشکالت ناشی از جهانی شدن
و گردش سرمايه توسط نیروهای خارج از کنترل قدرتهای مسلط بر اقتصاد بینالملل را فاقد اهمیت راهبردی میدانند .آنها معتقدند
که در بلند مدت با دو اردوگاه برندگان و بازندگان جهانی شدن مواجه خواهیم شد.
 -مکتب كینز و نئوكالسیك

بزرگترين نابرابری ،محروم کردن افراد از فعالیت آزادانه است .محدوديت کسب و کار برای زنان و اقلیتها در اين زمره است.
گروه های سیاسی و حاکمان با تفويض برابری حقوق به زنان ،عامدانه آنان را به افراد درجه دوم بازار آزاد تبديل میکنند .قوانین
ضد تبعیض و الگوی جامعه رفاه ،واکنشهايی به اين ستمکاری هستند که مانع از آن میشوند که ثروتمندان ثروتمندتر و تهیدستان،
تهیدست تر شوند .اين مقدمه رسیدن به عدالت است که راه آن طوالنی و ناهموار مینمايد.
 -مکتب اتریش
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برابری مبحثی مربوط به رياضیات است نه علوم اجتماعی .انسانها از نظر برخورداری از مواهب و فرصتها نابرابرند ،اما میتوانند به
آنها دست يابند .برابری و نابرابری به معنای برتر بودن و فروتر بودن نیست ،بلکه صرفاً داللت بر تفاوتها دارد .همین تفاوتها
است که تقسیم کار را میآفريند و همکاری را به تنازع رجحان میبخشد .به نابرابریها بايد انديشید ،اما هیچ فرد يا دولتی حق
ندارد صاحبان دارايیها را از مايملک آنان محروم کند .قانون گذاران حق ندارند برای ايجاد برابری ،قانون وضع کنند و
نابرابری هايی را که به صورت طبیعی و در شرايط کسب و کار آزادانه ايجاد شده است برهم بزنند.
 -سوسیالیستها

سوسیالیستها و پارهای از عدالتطلبان مذ هبی که حامیان اصلی اين شیوه عدالت هستند ،بر اين باورند که نابرابری ،محصول رفتار
بیشرمانه سرمايهداری است که راه را برای بهرهکشی دارندگان ابزار تولید از کارگران فراهم میآورد همه ساکنان يک جامعه از
امکانات آن ،سهم برابر دارند و اگر کسانی به علت ناتوانی در تحصیل مال به اندازه ديگران ،از قافله جا بمانند ،حکومت وظیفه
دارد که فاصله دارايی آنان را با دارايی افراد برخوردار از بین برده و يا کاهش دهد.
 -مکتب شیکاگو

اين اشتباه بزرگی است که کسی بخواهد با سیاستگذاری به برابری دست يابد .زيرا قانونگذاری با هدف برابرسازی ،انگیزه کار و
ترقی را در انسانها میکشد .مجازات کردن ثروتمندان ،مجازات کردن موفقیت و ابتکار است و حتی تهیدستان از آن صدمه
میبینند .برابری مشروع ،برابری در فرصت ها است .اين حقی است که هر انسانی به اعتبار انسان بودنش مستحق بهرهمندی از آن
است .به همین علت دولتها بايد بکوشند فرصتهای برابر را برای شهروندان تدارك ببینند.
پیشینه تحقیق

با عنايت به عنوان پژوهش که تحلیل نابرابری جغرافیايی توسعه در مناطق روستايی مرکزی را در دستور کار خود قرار داده اسدت و
ماهیت تحقیق که سابقه چندانی در اين باره يافت نمیشود سعی بر اين است که موارد مرتبط و نزديک بدا موضدوع تحقیدق در ايدن
مبحث گنجانده شود .در مورد نابرابری در سطح جهان مطالعات و تحقیقدات زيدادی انجدام گرفتده اسدت کده مبدین اهمیدت فدراوان
موضوع است.
در پژوهشی در مصر ،نويسنده ضمن پرداختن به پیامدهای نابرابری روستا -شهری ،معتقد است بهرهمندی بیشدتر شدهرهدا نسدبت بده
روستاها مهاجرت به شهرها را تشديد بخشیده

است) .(Mc Cormick and Wahaba, 2003:500-532

در يک بررسی ديگر نويسنده عنوان میکند :همچنان کده در عرصده سیاسدی ،ندابرابری بده طدور مددام در حدال افدزايش اسدت ،در
کشورهای مناطق در حال توسعه ،اين نابرابری فضايی با کمک به رشد نابرابری بین فردی به سرعت در حال رشد است

(Kanbur and

).Venables, 2003: 1
در يک اثر تحقیقی محقق نشان می دهد که آسیا نیز پس از آفريقا از نابرابری بااليی برخوردار است و تعداد مردم فقیر جنوب آسدیا
را بیش از  522میلیون نفر ذکر میکند .همچنین طبق آمار بانک جهانی از سال  5332تا  5333عنوان مدیکندد کده تعدداد زيدادی از
مردم در جهان يعنی قريب به دو میلیارد و هفتصد به دو میلیارد و هشتصد میلیدون بدا کمتدر از  1دالر در روز زنددگی خدود را مدی-
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گذرانند ) .) Kanbur, 2004: 6در مقالهايی نابرابری فضايی گونهای از نابرابری معرفی می شود که اشاره به توزيع نابرابر درآمد و يا ساير
متغیرهای مختلف در سراسر مکانهای فضايی دارد ) .)Kanbur and et al , 2005: 5همچنین در مطالعده ندابرابری در ويتندام ضدمن ارائده
شواهد بسیاری از نابرابری مصرف شهری روستايی ،نويسنده اولويت و استراتژی اصلی دولت ويتنام برای رسیدن به توسعه را بسدتن
شکاف شهری روستايی

برمیشمرد ).(Le and Booth, 2010: 1

در ايران نیز مسئله نابرابری از اهمیت زيادی برخوردار بوده به طوری که تحلیلهای آماری در يک پژوهش نشان میدهد (در 9
مقوله درآمد ،ثروت و رفاه) روستاها تفاوت معنیداری نسبت به هم دارند .مطالعات همچنین مبین اين است که علیرغم سیاستهای
توزيعی نابرابریها در تمام روستاها خصوصاً روستاهايی با حداکثر برنامه توسعه روستايی بیشتر بوده است (شکوری .)19 ،5982 ،همچنین
نتايج مطالعهای نشان میدهد که فقر روستايی در طی سالهای  5915 -5985کاهش ولیکن میزان نابرابری افزايش يافته است

(فهرستی

ثانی و صالح.)5-53 ،5985 ،

در يک بررسی در مورد ارزيابی معیارهای رفاه اجتماعی ،توزيع درآمد و فقر در جوامع روستايی و شهری مشخص گرديد که
توزيع ناعادالنه درآمد و شکاف فقر در مناطق روستايی بیشتر از مناطق شهری

است (طرازکار و زيبايی.)590 -515 ،5989 ،

همچنین يک بررسی ديگر در بخش خدمات و رفاه اجتماعی در سال  89نشان میدهد که تنها  52استان توسعهيافته در کشور
وجود داشته است .در حالی که  51استان نسبتاً توسعهيافته و  1استان کمتر توسعهيافته و  5استان توسعهنیافته بوده و ضريب شدت
نابرابری به میزان  09/11درصد افزايش يافته است (مواليی .)115. ،5981 ،پژوهشی نیز ،نابرابری در ايران را مقارن با قرارداد نفتی  5319و
گسترش صنايع مختلف و تاسیسات زيربنايی مستقر در شهرها میداند که موجبات استثمار کشاورزان و روستايیان به نفع شهرنشینان
توسط حکومت رضاخان در اين دوره فراهم نموده

است (سلیمیفر و نوروزی.)59 ،5980 ،

مواد و روشها

اين پژوهش سعی دارد با توجه به منابع اسنادی-کتابخانهايی و مقاالت علمی مرتبط با موضوع پژوهش و با مطالعه دادههای رسمی
موجود در آمارنامههای سرشماری عمومی نفوس و مسکن طی سالهای  5911 ، 5901 ،5981و با استفاده از نرمافزار آماری

Excel

و ضريب جینی ،به بررسی و تحلیل نابرابری فضاهای جغرافیايی در دهستانهای مناطق مرکزی کشور بعنوان محدوده مورد پژوهش
بپردازد.
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شکل -5مدل مفهومی تحقیق .منبع :نگارندگان

در راستای عینیت بخشیدن به اهداف اين بررسی ،مجموعاً  1استان در قالب استانهای مرکزی به طور نمونه برای انجام اين تحقیق به
صورت تصادفی انتخاب گرديدهاند .در همین راستا 89 ،دهستان از استانهای تهران ،قزوين ،همددان ،يدزد و چهارمحدال بده عندوان
استانهای مرکزی ،با توجه به دارا بودن خصوصیات جامعه آماری مدنظر ،برای اين مطالعه انتخاب گرديدهاند (شکل .)1
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چهار محال و بختیاری

یزد

قزوین

همدان

تهران

شکل شماره  -1استانهای مرکزی مورد مطالعه در پژوهش

روش مطالعه در اين پژوهش توصیفی -تحلیلی ،روش نمونهگیری سیستماتیک تصادفی و ابزار جمعآوری دادههای رسدمی آمداری
سالهای  5911تا  5981میباشد.
مدلی که برای سنجش شاخص نابرابری در پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است ،عبارتست از:
ضريب جینی ،که يکی از پرکاربردترين شاخصهای اندازهگیری نابرابری است و ارتباطی تنگاتنگ با منحنی لورنز دارد که در
اوايل قرن بیستم معرفی شدهاست (قاسمی .)5 ،5988 ،از ضريب جینی برای بدست آوردن میزان نابرابری و توزيع امکانات در بین مناق
مختلف کشور ،استان و سرزمین میتوان استفاده نمود .مقدار اين شاخص هر چقدر به صفر نزديکتر باشد نشاندهنده توزيع بهینه و
متعادل امکانات در بین مناطق است .مقادير بزرگتر نشاندهنده تمرکز امکانات در مناطق خاص و نابرابری بیشتر در توزيع آن است.
ضريب جینی از رابطه زير

بدست میآيد (حکمت نیا و موسوی.)115 ،5981 ،

y1<y2<…<yn
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برابر است با ضريب جینی
تعداد مناطق
میانگین شاخص مورد نظر
یافتهها

اين پژوهش در نظر دارد با بررسی منابع مستند و معیارهای موجود در آمار نامههای سرشماری عمومی نفوس و مسکن طی سدال-
های  5901 ،5911و 5981و اطالعات سازمان مرکز آمار ايران و همچنین اندازهگیری ضريب جینی ،چهار شاخص امدور زيربندايی(
متغیرهای دسترسی به راه آسفالته ،آب لولهکشی ،برق) ،ارتباطی (متغیرهدای صدندوق پسدت ،روزنامده و مجلده ،تلفدن ،وسدیله نقلیده
عمومی) ،اجتماعی( متغیرهای مرکز خدمات روستايی و شورای اسالمی) بهداشتی ( متغییرهدای دسترسدی بده حمدام عمدومی ،خانده
بهداشت ،مرکز بهداشتی ،پزشک ،دامپزشک ،بهیار و مامای روستايی) را در مناطق مورد مطالعه تجزيه و تحلیل نمايدد .در راسدتای
رهیافتی منطقی برای رد يا تأيید فرضیات تحقیق وضعیت نابرابری در استانهای مرکزی در سدالهدای  01 ،11و  81بطدور جداگانده
مورد بررسی قرار میگیرد.
-1-1

سال 1631

در تحلیل ابعاد شاخصهای ذکر شده در سال  11در مناطق مرکزی ،استان چهارمهال و بختیداری در بدین مولفدههدای بررسدی شدده
بیشترين ضريب نابرابری را در مناطق روستايی در عدم دسترسی متعادل به خطوط تلفن با  2/58داشته است .پدس از عددم دسترسدی
به دامپزشک با  ،2/59شورای اسالمی  2/51و وسیله نقلیه عمومی  2/90قرار داشتهاند .همچنین کمترين میزان ندابرابری در دسترسدی
به روزنامه و مجله با  2/50بدست آمده است .در استان تهران يافته ها گواه اين مطلب است که بیشترين ضريب نابرابری در دسترسی
به پزشک عمومی در مناطق روستايی با  2/11و سپس عدم توزيع متعادل بهیار و مامای روستايی با ضدريب  2/59بدوده اسدت .عددم
دسترسی متوازن به راه آسفالته با  2/59و مراکز بهداشتی با  2/51از ديگر مشکالت عديده روستانشینان بوده است .گفتنی است کده
مراکز خدمات روستايی کمترين میزان نابرابری را با  2/18به خود اختصاص دادهاند.
در مناطق روستايی استان قزوين نابرابری در دسترسی به روزنامه و مجله و تلفن با  2/12باالترين رقم را به خود اختصاص داده است.
دسترسی به برق نیز از نابرابری شايانی برخوردار است و به  2/51رسیده است .مادامیکه دسترسی به آب لولهکشدی بدا مطلدوبتدرين
میزان برخورداری  2/25در میان روستايیان بوده است.
در استان قزوين همچنین دسترسی به پزشک با  2/10و دسترسی به بهیار و ماما در بین مردم روستايی با  2/19بیشترين ضدريب را بده
خود اختصاص داده است .ضريب نابرابری در دسترسی به خانده بهداشدت نیدز  2/53بدسدت آمدده اسدت .ايدن در حدالی اسدت کده
دسترسی به وسیله نقلیه با ضريب جینی  2/11بهترين وضعیت را در میان ساير مولفهها داشته است.
يافتهها در مورد استان يزد نیز نشان می دهد مناطق روستايی اين استان بیشترين میزان نابرابری را در دسترسی به دامپزشک بدا  2/13و
سپس وسیله نقلیه عمومی با  2/15دارا بودهاند .کمترين میزان نابرابری نیز با ضريب  2/15به بهیار و مامای روستايی تعلق داشته است.
ساير موارد نیز در جدول شماره  5قابل مشاهده است.
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جدول :5ضريب جینی در برخورداری از خدمات و امکانات در استانهای مرکزی در سال 5911
راه آسفالته

آب لوله کشی

برق

حمام عمومی

مرکز بهداشت

خانه بهداشت

پزشک

بهیار و ماما

دامپزشک

روستا

شورای اسالمی

روستايی

شرکت تعاونی

صندوق پست

عمومی

-2-1

وسیله نقلیه

چهارمحال و بختیاری

روزنامه و مجله

استان

2/95

2/91

2/99

2/18

2/50

2/11

2/11

2/59

2/13

2/51

2/11

2/18

2/58

2/90

تهران

2/59

2/91

2/95

2/95

2/51

2/13

2/11

2/55

2/19

2/55

2/18

2/55

2/91

2/91

قزوين

2/98

2/25

2/51

2/29

2/51

2/15

2/59

2/28

2/20

2/25

2/5

2/21

2/1

2/28

همدان

2/98

2/18

2/99

2/18

2/98

2/53

2/10

2/59

2/19

2/11

2/93

2/95

2/18

2/11

يزد

2/50

2/5

2/51

2/55

2/58

2/91

2/13

2/13

2/15

2/51

2/50

2/91

2/91

2/15

سال 51

ارزيابی دادهها در مناطق روستايی استان چهارمحال و بختیاری نشدان مدیدهدد ضدريب جیندی بهیدار و مامدای روسدتايی و ندابرابری
دسترسی به شورای اسالمی با  2/55بیشترين رقم در اين مقطع را در استان به خود اختصاص دادهاند .مرکز خدمات روستايی نیدز بدا
 2/58نسبت به ساير فاکتورها وضعیت بهتری را داشته است.
پراکنش امکانات و خدمات در استان تهران نشان می دهد که ضريب نابرابری در دسترسی بده روزنامده و مجلده و پزشدک در بدین
روستايیان به ترتیب با  2/51و  2/55بیشترين رقم را به خود اختصاص دادهاند .در نقطه مقابل روستاها در دسترسی به حمام عمدومی
با ضريب  2/58کمترين نابرابری را در میان خود داشتهاند.
استان قزوين در اين سال ،بیشترين ضريب نابرابری را در دسترسی به روزنامه و مجله و راه آسفالته در نقداط روسدتايی بده ترتیدب بدا
 2/12و  2/91تجربه کرده است و کمترين میزان نابرابری را در دسترسی به دامپزشک و شورای اسالمی داشته است.
دسترسی نابرابر در روستاهای استان همدان به دامپزشک با  2/18بیشترين مقدار و دسترسی به خانه بهداشت با  2/11کمترين ضريب
نابرابری را در سال  01به خود اختصاص دادهاند .در استان يزد بیشترين ضريب نابرابری به ترتیب در دسترسی به دامپزشک و وسیله
نقلیه عمومی با  2/53و  2/91و کمترين ضريب نابرابری را دسترسی به بهیار و ماما با  2/58شامل شدهاند (جدول شماره .)1
جدول :1ضريب جینی در برخورداری از خدمات و امکانات در استانهای مرکزی در سال 5901
راه آسفالته

آب لوله کشی

برق

حمام عمومی

مرکز بهداشت

خانه بهداشت

پزشک

بهیار و ماما

دامپزشک

روستا

شورای اسالمی

روستايی

شرکت تعاونی

صندوق پست

عمومی

وسیله نقلیه

چهارمحال و بختیاری

روزنامه و مجله

استان

2/11

2/91

2/95

2/58

2/53

2/18

2/59

2/55

2/92

2/55

2/58

2/95

2/98

2/99

تهران

2/95

2/15

2/11

2/53

2/91

2/11

2/55

2/91

2/90

2/19

2/90

2/98

2/95

2/51

قزوين

2/90

2/11

2/28

2/51

2/11

2/51

2/19

2/59

2

2/25

2/91

2/15

2/28

2/1

همدان

2/93

2/91

2/91

2/18

2/9

2/11

2/91

2/10

2/18

2/9

2/91

2/90

2/91

2/10

يزد

2/1

2/9

2/91

2/18

2/99

2/11

2/18

2/58

2/53

2/18

2/15

2/10

2/91

2/13
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 -6-1سال 51

در اين مقطع در استان چهارمحال و بختیاری بیشترين ضريب نابرابری در دسترسی به روزنامه و مجله در  2/53و پس از آن نابرابری
در دسترسی به دامپزشک با  2/90قرار دارد .کمترين ضريب نابرابری در دسترسی به صندوق پست با  2/29و مرکز بهداشدتی 2/51
بدست آمده است .نابرابری در دسترسی به بهیار و ماما با  2/11و پزشک با  2/59بیشترين ارقام را در مناطق روستايی استان تهران بده
خود اختصاص دادهاند .کمترين ضريب را نیز مولفههای شورای اسالمی روستا و مرکدز بهداشدتی بده ترتیدب بدا 2/10دارا بدودهاندد.
مناطق روستايی قزوين نابرابری باالی را در اکثر شاخصها در سال  81به خود میبیند .به طوری که ضريب جینی  2/32در سه مولفه
دسترسی به دامپزشک ،شرکت تعاونی روستايی و روزنامه و مجله حاصل شده است و پس از آن نیز دسترسی به پزشدک و بهیدار و
مامای روستايی بیشترين نابرابری را با  2/88به خود اختصاص دادهاند .بیشترين توزان نیز در دسترسی به آب لولهکشی و وسیله نقلیه
عمومی با  2/10بدست آمده است .در روستاهای استان همدان بیشترين نابرابری در دسترسی به دامپزشک با 2/11و کمترين ضريب
نابرابری در مرکز بهداشتی و خانه بهداشت با  2/10بوده است .در استان يزد نیز بیشترين نابرابری در دسترسی به دامپزشدک بدا 2/50
حاصل شده است .کمترين نابرابری نیز در دسترسی به آب لولهکشی و صندوق پستی با  2/11بدست آمده است (جدول .)9
جدول:9ضريب جینی در برخورداری از خدمات و امکانات در استانهای مرکزی در سال 5981
راه آسفالته

آب لوله کشی

برق

حمام عمومی

مرکز بهداشت

خانه بهداشت

پزشک

بهیار و ماما

دامپزشک

روستا

شورای اسالمی

روستايی

شرکت تعاونی

صندوق پست

عمومی

وسیله نقلیه

چهارمحال و بختیاری

روزنامه و مجله

استان

2/13

2/13

2/92

2/12

2/51

2/10

2/58

2/15

2/90

2/92

2/95

2/29

2/11

2/53

تهران

2/91

2/91

2/99

2/95

2/10

2/95

2/59

2/11

2/91

2/10

2/13

2/95

2/92

2/98

قزوين

2/01

2/10

2/18

2/03

2/85

2/05

2/88

2/88

2/32

2/01

2/32

2/80

2/10

2/32

همدان

2/95

2/92

2/95

2/99

2/10

2/10

2/13

2/90

2/11

2/13

2/10

2/95

2/95

2/58

يزد

2/95

2/11

2/92

2/13

2/11

2/11

2/10

2/95

2/50

2/91

2/18

2/11

2/55

2/95

بحث و نتیجهگیري

در اين قسمت با استفاده از مولفههای  55گانهای که برای پژوهش استفاده شده است فرضیههای پژوهش مورد آزمون قرار می-
گیرد .در بررسی اولین فرض که " طی مقاطع مورد بررسی نابرابری جغرافیايی توسعه در مناطق روستايی استان تهران نسبت به ساير
استانها شديدتر است" نتايج نشان میدهد که در سال  11بیشترين نابرابری با  2/51مربوط به استان يزد است .تهران نیز در همین
سال با ضريب نابرابری  2/98در رده بعدی قرار دارد .همچنین همدان با  ،2/91چهارمحال با  2/91و قزوين با ضريب  2/58از
کمترين نابرابری بهرهمند بوده است .در سال  5901نیز شواهد نشان از دارا بودن بیشترين ضريب نابرابری به استان همدان با 2/91
است .تهران در همین سال  ،2/95چهارمحال  ،2/92يزد  2/18و کمترين ضريب جینی در مناطق روستايی استان قزوين با 2/12
بدست آمده است .در سال  5981نیز طی يافته های پژوهش بیشترين نابرابری مربوط به استان قزوين با رقم باالی  2/03بوده است.
همچنین همدان و تهران با  ،2/99يزد با  2/92و استان چهارمحال با کمترين عدم تعادل در مناطق روستايی نسبت به ساير استانها،
ضريبی معادل  2/12را دارا بوده است .بر همین اساس فرضیه اول رد میشود.
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در آزمون فرض دوم تحقیق که" نابرابری در شاخصهای بهداشتی نسبت به ساير شاخصها مشهودتر است" نتايج حاصله از داده-
های بررسی شده چهار شاخص پژوهش (زيربنايی ،بهداشتی ،ارتباطی و اجتماعی) نشان میدهد طی سال 5911بیشترين ضريب
نابرابری مربوط به شاخص های اجتماعی در مناطق روستايی استان يزد است .اين در حالیست که باالترين ضريب جینی در شاخص
بهداشتی در استان همدان با  2/51بدست آمده است و همچنین در شاخصهای زيربنايی و ارتباطی بیشترين نابرابری به ترتیب در
استان يزد با  2/55و  2/98حاصل شده است (شکل .)9

شکل - 9مقايسه ضريب جینی شاخصهای زيربنايی ،بهداشتی ،ارتباطی و اجتماعی در استانهای مرکزی در سال 5911

در تحلیل اطالعات سال  01نتايج بدست آمده نشان میدهد بیشترين ضريب جینی به شاخص ارتباطی با  2/51به مناطق روستايی
استان همدان تعلق دارد .پس از آن به ترتیب مقادير شاخصهای بهداشتی ،زيربنايی و اجتماعی با 2/91 ،2/91و  2/99همگی در
استان يزد قرار داشتهاند (شکل .)5

شکل  -5مقايسه ضريب جینی شاخصهای زيربنايی ،بهداشتی ،ارتباطی و اجتماعی در استانهای مرکزی در سال 5901
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برآوردها در بازه زمانی  5981مبین اين مطلب است که استان قزوين با ضريب نابرابری بسیار بااليی که طی اين سه دهه بیسابقه
است بیشترين نابرابریها را در اين مقطع نسبت به ساير استانهای مورد مطالعه به خود اختصاص داده است .به طوری که باالترين
ضريب را با 2/85در شاخص بهداشتی و پس از آن با  2/85شاخصهای ارتباطی و اجتماعی و  2/13در شاخص امور زيربنايی ،را
در بین روستاهای خود داشته است (شکل .)1

شکل  -1مقايسه ضريب جینی شاخصهای زيربنايی ،بهداشتی ،ارتباطی و اجتماعی در استانهای مرکزی در سال 5981

بنابراين با استناد به نتايج بدست آمده فرضیه دوم را نیز بايد رد کرد .چرا که در همه اين ادوار به جز سال  ،81شاخصهای ارتباطی
و اجتماعی ضريب نابرابری بیشتری را در مقاطع  11و  01دارا بودهاند.
نتايج بدست آمده از محاسبات اين شاخصها طی سه دهه نشان میدهد که بیشترين دسترسی به امکانات مربوط به استانهای تهران
و يزد بوده است و اگرچه میانگین دسترسی در سال  11و  01بین استانهای مورد مطالعه بسیار زياد بوده است اما در سال  81تا
حدودی بهبود يافته .هر چند بین استان برخوردار يزد با مناطق روستايی استان قزوين در همین سال بیش از  1برابر تفاوت در
میانگین دسترسی به امکانات بوده است.
نتايج ناشی از تحلیل يافتهها در مقاطع  01 ،5911و  81گويای اين مطلب است که عدم تعادل در توسعه نامتوازن کشور از مناطق
استانی به مناطق شهری و روستايی نیز رسوخ پیدا کرده است و اين امر نیازمند بازنگری و برنامهريزی منسجم مسئولین در راستای
تحقق عدالتاجتماعی و دسترسی يکسان به فرصتها بین آحاد جامعه میباشد .در تبیین جغرافیايی نابرابری در دسترسی به
خدمات ،میتوان از مؤلفههای اقلیم ،موقعیت (دوری و نزديکی به مرکز ،پايتخت) و همچنین جمعیت که منجر به عدم توازن بین
دسترسی به خدمات و قشر ساکن در اين استان ها گرديده است نام برد که روند توسعه نامتعادل را تسريع بخشیده است .بايد عنوان
نمود که در توسعه نابرابر جغرافیايی ،جغرافیای فرهنگی و اجتماعی هر منطقه نیز میتوانند در ايجاد نابرابری نقش موثری داشته
باشند.
با توجه به يافتهها و نتايج تحقیق بايد اذعان نمود رسالت علم جغرافیا که يافتن نوعی سازماندهی فضايی جهت بهبود وضعیت مناطق
محروم ،رسیدن به رفاه و دستيابی به توسعه پايدار در پهنه سرزمینی است جزء با مشارکتی همگانی و سازماندهی مجدد راهبردها
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جهت رفع نابرابریها ،تناقضات و همسازکردن مجموعه روستايی بعنوان زيربنای اصلی توسعه پايدار با اهداف بخشی و کالن محقق
نخواهد شد.
منابع
 .5افتخاری ،ر و دارابی ،ح .)5981( .نقش سرمايهگذاریهای عمرانی دولت در تثبیت جمعیت روستايی .نمونه ناحیه کاشان .فصلنامه تحقیقات
جغرافیایي.5511 -5552 :89 ،
 .1افراخته ،ح .)5981( .نقش ادراك محیطی در توسعهيافتگی روستايی :مورد شهرستان فومن .مجله جغرافیا و توسعه.5-12 :
 .9بیات ،م .)5988( .سنجش توسعه يافتگی روستاهای بخش کوار شهرستان شیراز با استفاده از روش تحلیل خوشهايی ،فصلنامه جغرافیا و برنامهریزي
محیطي ،شماره .559 -595 ،99
 .5پاپلیيزدی ،م .)5989( .عدالت اجتماعی و توسعه کاربرد فلسفه و ايدئولوژی در آمايش سرزمین .فصلنامه تحقیقات جغرافیایي.5 -13 :05 ،
 .1پورعزت ،ع .)5981( .طراحی و تبیین سیستم خط مشی گذاری حقمداری برای عدالت اجتماعی ،بر اساس نهجالبالغه ،دانشوررفتار.95 -11 :50 ،
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