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Abstract
Introduction: Inequality and its various dimensions are specific signs of underdevelopment. 
Differences and social inequalities pose a serious threat to countries because they make 
it difficult to achieve national unity. The purpose of this study was to explain the social 
inequality in the economic, social, cultural, health and medical fields of the western provinces 
(Kermanshah, Kurdistan and Ilam) in a qualitative method in 2020.
 Methods: The method of the present study is a qualitative approach to content analysis and 
the method of data collection was interview. The statistical population of this study included 
households living in Kermanshah, Kurdistan and Ilam provinces. The number of research 
samples included 20 university lecturers and educators living and working in Kermanshah, 
Kurdistan and Ilam provinces, which continued until information saturation. Research data 
were analyzed by conventional content analysis method.  
Results: Interview data included 8 main themes and 25 sub-themes. The main themes 
include: social inequality (4 sub-themes), social isolation (4 sub-themes), inflation (4 sub-
themes), death (2 sub-themes), social support (3 sub-themes), poverty (2 sub-themes), social 
class (3 sub-themes) and marginalization (3 sub-themes).
Conclusions: Findings showed a deep understanding of social inequality in the economic, 
social, cultural, health and medical fields of the western provinces of the country (Kermanshah, 
Kurdistan and Ilam) in 8 main themes and 25 sub-themes. It is suggested to use the findings 
of the present study to develop the social inequality of the western provinces of the country.
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چکیده
مقدمــه: نابرابــري و ابعــاد مختلــف آن نشــانه هاي مشــّخصي از توســعه  نیـــافتگي شـــمرده مـــي شـــود. تفـــاوت هـــا و نابرابــري هاي 
اجتماعــی تهدیــدي جــدي براي کشــورها به شـــمار مـــي رود، زیـــرا زمینـــه هـــاي دســتیابي به وحــدت و یکپارچگــي ملّي را دشــوار مي 
کنــد. هــدف پژوهــش حاضــر تبییــن نابرابــری اجتماعــی در زمینــه اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی، بهداشــتی و درمانــی  اســتان¬های 

غــرب کشــور )کرمانشــاه، کردســتان و ایــالم( بــه روش کیفــی در ســال1399 مــی باشــد.
روش کار: روش پژوهــش حاضــر بــا رویکــرد کیفــی  بــه روش تحلیــل محتــوا اســت و روش گــردآوری داده هــا، مصاحبــه بــود. جامعــه 
آمــاری ایــن پژوهــش شــامل خانوارهــای ســاکن اســتان هــاي کرمانشــاه، کردســتان و ایــالم بــود. تعــداد نمونــه هــای پژوهش شــامل 20 
تــن از مدرســین دانشــگاه و فرهنگیــان ســاکن و شــاغل در اســتان هــای کرمانشــاه، کردســتان و ایــالم بودنــد کــه تــا اشــباع اطالعــات، 

ادامــه داشــت. داده هــای پژوهــش بــا روش تحلیــل محتــوای قــراردادی، تحلیــل شــدند.
یافتــه هــا: داده هــای حاصــل از مصاحبــه شــامل 8 درون مایــه اصلــی و 25 درون مایــه فرعــی بــود. درون مایــه اصلــی شــامل: نابرابری 
اجتماعــی )4درون مایــه فرعــی(، انــزوای اجتماعــی )4درون مایــه فرعــی(، تــورم )4درون مایــه فرعــی(، مــرگ  )2 درون مایــه فرعــی(، 
حمایــت اجتماعــی )3 درون مایــه فرعــی(، فقــر )2 درون مایــه فرعــی(، طبقــه اجتماعــی )3 درون مایــه فرعــی( و حاشــیه نشــینی )3 درون 

مایــه فرعــی( بــود.
نتیجــه گیــری: یافتــه هــا درک عمیقــی از نابرابــری اجتماعــی در زمینــه اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی، بهداشــتی و درمانــی اســتان 
هــای غــرب کشــور )کرمانشاه،کردســتان و ایــالم( در 8 درون مایــه اصلــی و 25 درون مایــه فرعــی نشــان داد. پیشــنهاد مــی شــود بــرای 

توســعه نابرابــری اجتماعــی اســتان هــای غــرب کشــور، از یافتــه هــا پژوهــش حاضــر اســتفاده شــود.
کلیدواژه ها: نابرابری اجتماعی، فقر، استان های غرب کشور.

مقدمه
نابرابــری یکــی از مأنــوس تریــن حقایــق زندگــی اجتماعــی اســت 
ــرای ســطحی نگرتریــن ناظــران امــری بدیهــی اســت  و حتــی ب
ــا  ــل ی ــادگی ح ــه س ــه ب ــئله ای نیســت ک ــال، مس ــن ح ــا ای و ب
تبییــن گــردد )1(. تمایزهــاي فــردي از قبیــل توانایــي هــاي ذاتــي، 
انگیزشــي و تمایــالت گوناگــون افــراد و تفــاوت هــاي اجتماعــي 
ــا،  ــت ه ــوق، فرص ــي، حق ــیوه زندگ ــودن ش ــاوت ب ــه متف ازجمل

پــاداش هــا و امتیازاتــي کــه جامعــه بــراي افــراد قائــل مــي شــود و 
بــه صــورت نهــادي درمــي آینــد، موجــب بــروز نابرابــري انــد )2(. 
ــف  ــه در آن اعضــا مختل ــرایطی اســت ک ــی، ش ــری اجتماع نابراب
ــی  ــای متفاوت ــات و فرصت ه ــأن، امکان ــد، ش ــه درآم ــک جامع ی
ــا  ــع ب ــه مناب ــری ب ــی نابراب ــوب آن، دسترس ــته و در چارچ داش
ــی  ــد )3(. در بررس ــه دارن ــای جامع ــت ه ــات و موقعی ارزش، خدم
ــر ایــن اســت  ــدار فــرض ب ــب توســعه پای مســائل شــهری در قال
کــه چنانچــه هزینــه ای بــدون در نظــر گرفتــن  ســاز وکارهــای 
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ــات  ــزات و خدم ــا، تجهی ــاخت ه ــعه زیرس ــرف توس ــری، ص براب
شــهری شــود، خــود باعــث تشــدید نابرابــری بیــن اقشــار مختلــف 
جمعیــت شــهری مــی گــردد )4(. از ســوی دیگــر، در کشــورهای 
صنعتــی تمــام تســهیالت رفاهــی اساســی بــا هزینــه ای مناســب 
ــت  ــل اکثری ــا در مقاب ــت، ام ــهری اس ــاکنین ش ــترس س در دس
شــهروندان در کشــورهای در حــال توســعه دسترســی مناســبی بــه 
ــد. در بســیاری از نواحــی کــه دارای رشــد  خدمــات اساســی ندارن
ــی  ــات عموم ــرای خدم ــا ب ــتند، تقاض ــتابان هس ــینی ش شهرنش
خیلــی بیشــتر از ظرفیــت عمومــی و امکانــات خصوصــی موجــود 
اســت. بــر ایــن اســاس مــی تــوان اســتدالل کــرد کــه در بعضــی 
از شــهرها وضعیتــی بحرانــی بــه ســرعت در حــال وقــوع اســت که 
ایــن امــر عــالوه بــر کمبــود منابــع، نتیجــه رشــد برنامــه ریــزی 

ــات اســت )5(.  ــع خدم نشــده و الگــوی نامناســب توزی
ــه اي در حــال  ــاي ناحی ــري ه ــا و نابراب ــاوت ه ــز تف ــران نی در ای
افزایــش مــی باشــد. ایــن وضعیــت ســبب بــروز مشــکالت جــدي 
ماننــد مهاجــرت از مناطــق محــروم بــه نواحــي برخــوردار و توســعه 
یافتــه تــر مــی شــود )6(. در ایــن زمینــه گــزارش توســعه انســاني 
در ایــران بــه تبییــن ایــن تفــاوت هــا پرداختــه و یکــي از مهمترین 
سیاســت هــاي توســعه انســاني در برنامــه ســوم توســعه را »توجــه 
بــه برنامــه ریــزي فضایــي بــه عنــوان یــک برنامــه بلندمــدت براي 
تحّقــق عدالــت اجتماعــي و تعــادل منطقــه اي »معّرفــي مــي کنــد 

.)7(
در ســال هــاي گذشــته، بررســی نابرابــري میــان نواحــي مختلــف 
جغرافیایــي و ابعــاد گوناگــون آن در کانــون توجــه برنامــه ریــزان و 
سیاســتگذاران قــرار گرفتــه اســت. نابرابــري و جنبــه هــاي مختلف 
آن، نشــانه هــاي مشــّخصي از توســعه نیافتگــي به شــمار مــي رود؛ 
درواقــع، مناطقــي بــه عنــوان مناطــق توســعه یافتــه شــناخته مــي 
شــوند که شــاخص هــاي اقتصــادي و اجتماعــي آن هــا در وضعیت 
دلخواهــي باشــد و در عیــن حــال، توزیع امکانــات و خدمــات در آن 
هــا متعــادل باشــد؛ در حالــي کــه، وضعیــت نامناســب شــاخص هــا 
و توزیــع نامتعــادل امکانــات از ویژگــي هــاي مناطق توســعه نیافته 
ــا موانــع  بــه شــمار مــي رود )8(. امــا بررســی مســئله نابرابــری ب
زیــادی روبــرو اســت کــه دســتیابی بــه اطالعــات را بســیار دشــوار 
مــی ســازد. از آنجــا کــه در کشــورهایی ماننــد ایــران نظــام کنتــرل 
قابــل اطمینــان از دخــل و خــرج و ثــروت وجــود نــدارد، محاســبه 
ــای آزاد و خصوصــی  ــی، باالخــص در بخــش ه ــای واقع درآمده
ــراد  ــرا اف ــد، ممکــن نیســت. زی ــراد ثروتمن ــرای اف و مخصوصــاً ب
ثروتمنــد از تــرس مالیــات و خطــر ضبــط امــوال، اطالعــات واقعــی 
ــم در  ــه ه ــن نکت ــد. ای ــی دهن ــود نم ــروت خ ــد و ث ــاره درآم درب

مقیــاس کوچــک و هــم در مقیــاس بــزرگ صــدق مــی کنــد )9(. 
از ســوی دیگــر در ایــن راســتا، تمامــي اندیشــه هــاي اجتماعــي 
و سیاســي بــر اهمیــت برابــري بــه منزلــة یــک حــق تأکیــد مــي 
شــود، هرچنــد چنیــن تأکیــدي بــه دلیــل فقــدان ضمانــت اجرایــي، 
کاربــرد چندانــي نــدارد کــه بــر ایــن اســاس، برخــالف آرمــان هــا 
ــري  ــواه، نابراب ــري خ ــاي براب ــه ه ــب و اندیش ــاي مکات و آرزوه
همــواره واقعیتــي آزاردهنــده بــوده اســت بــه ویــژه هنگامــي کــه 
ــد مــردم همــراه باشــد، کلیــت  ــا کاهــش قــدرت خری ــري ب نابراب
نظــام اجتماعــي را بــه خطــر مــی انــدازد. ایــن در حالــي اســت کــه 
همــة فرهنــگ هــا درصــدد توجیــه، مشــروع ســازي و یــا دســت 
کــم، تبییــن هنجــاري آن برآمــده انــد. از دســته عواملــي کــه در 
ــر آمــده اســت،  ــري هــا ب ــه و مشــروع ســازي نابراب جهــت توجی
ــات،  ــه امکان ــبت ب ــا نس ــت آن ه ــه و ذهنی ــراد جامع ــرش اف نگ
ــد دارا باشــند  ــي اســت کــه عــده اي بای ــازات و فرصــت های امتی
و عــده اي حقــي نســبت بــه آن هــا ندارنــد )10(. پــی بــردن بــه 
پیامدهــای نابرابــری اجتماعــی، ضــرورت توجه بــه پدیــده نابرابری 
و تغییــرات آن را آشــکارتر مــی ســازد، بــه ویــژه وقتــی مشــخص 
ــه  ــری اجتماعــی ب شــود کــه بخــش عمــده ای از تغییــرات نابراب
نحــوه سیاســت گــذاری هــای اجتماعــی و برنامــه ریــزی هــای 
ــوان از  ــر مــی ت ــه و تدبی ــا مداخل ــوط مــی گــردد و ب توســعه مرب

ــت )11(.   ــدت آن کاس ش
ــددی در  ــده، پژوهــش هــای متع ــق بررســی هــای بعمــل آم طب
ــران انجــام  ــف ای ــا در شــهرهای مختل ــری ه ــواع نابراب ــه ان زمین
ــرای مثــال پورمحســن و همــکاران )12( در شــهر  شــده اســت؛ ب
ــان، موســوی  ــهر اصفه ــکاران )13( در ش ــره ای و هم رشــت، می
و صمــدی )14( در شــهر تهــران، شــاه چــراغ )15( در شــهر 
ــتان و  ــهرهای خوزس ــکاران )16( در ش ــجادیان و هم ــمنان، س س
ــان و  ــهر اصفه ــکاران )2( در ش ــگانی و هم ــی خوراس ــواز، ربان اه
حاتمــی نــژاد و همــکاران )4( در شــهر اســفراین پژوهــش انجــام 
داده انــد ولــی پژوهشــی کــه بــه صــورت اختصاصــی بــه بررســی 
ــری اجتماعــی و اقتصــادی در اســتان  ــای اجتماعــی نابراب پیامده

ــت نشــد. ــردازد، یاف ــالم بپ هــای کردستان،کرمانشــاه، ای
ــج  ــد، نتای ــام دادن ــکاران )7( انج ــی و هم ــه تقوای ــی ک در پژوهش
نشــان داد کــه بیشــتر شهرســتان هــاي توســعه نیافتــه و محــروم 
ــد  ایــران، در مناطــق حاشــیه اي و مــرزي کشــور قــرار گرفتــه ان
)7(. بعــالوه، در مناطــق کــرد زبــان غــرب کشــور از قبیــل اســتان 
هــای ایــالم، کردســتان و کرمانشــاه بــه نســبت میانگیــن کشــوری 
ایــن نابرابــری هــا، چشــمگیر بــوده اســت کــه پیامــد ایــن تبعیــض 
منجــر بــه عــدم پیشــرفت بخــش هــای اقتصــادی مــی شــود. بــه 
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ایــن صــورت کــه توســعه ناکافــی راه هــای ارتباطــی ازجملــه راه 
آهــن، فــرودگاه و آزاد راه دسترســی بــه نقــاط محــروم ایــن اســتان 
ــه  ــر در نتیج ــت و فق ــوده، محرومی ــه نم ــش مواج ــا چال ــا را ب ه
ــن  دسترســی دشــوار و شــناخت نادرســت سیاســت گــذاران در ای
مناطــق ریشــه مــی دوانــد.  همچنیــن رکــود اقتصــادی کــه نتیجه 
ــد  ــه ظرفیــت هــای اقتصــادی و اجتماعــی )مانن توجــه ناکافــی ب
صنعــت، معــدن، گردشــگری( و ظرفیــت هــای اجتماعــی )ماننــد 
جشــنواره هــای مختلــف صنایــع دســتی( مــی باشــد، باعــث توزیع 
ناعادالنــه امکانــات رفاهــی بهداشــتی و آموزشــی در ایــن اســتان 
هــا مــی گــردد. بعــالوه، تــرک تحصیــل، بــی ســوادی و مســائل 
متعــدد بهداشــتی، فقــر، افســردگی، خودکشــی انحرافــات و آســیب 
هــای اجتماعــی در ایــن مناطــق، پدیــد مــی آیــد )17(.  نکتــه حائز 
اهمیــت و ضــرورت در انجــام ایــن پژوهــش، ایــن اســت کــه هنوز 
پژوهشــی یافــت نگردیــد کــه در اســتان هــای غــرب کشــور اعــم 
از: کردســتان، کرمانشــاه و ایــالم و از طریــق مصاحبــه بــه تبییــن 

ایــن نابرابــری هــا پرداختــه باشــد.
اغلــب مطالعــات بــا روش جمــع آوری پرسشــنامه )2، 12، 14، 15 
ــده  ــاری )13،7(، انجــام ش ــای آم ــالنامه ه ــتفاده از س ــا اس ،16( ی
ــری  ــن نابراب ــدف تبیی ــا ه ــر ب ــش حاض ــن، پژوه ــت. بنابرای اس
ــتی  ــی، بهداش ــی، فرهنگ ــادی، اجتماع ــه اقتص ــی در زمین اجتماع
ــای غــرب کشــور )کرمانشــاه، کردســتان و  ــی  اســتان ه و درمان

ــد. ــام ش ــال1399  انج ــی در س ــه روش کیف ــالم(  ب ای

روش کار
روش پژوهــش حاضــر بــا رویکــرد کیفــی  بــه روش تحلیــل محتوا 
ــه  ــود. جامع ــه ب ــا، مصاحب ــردآوری داده ه ــت )18(. روش گ اس
آمــاری شــامل کلیــه خانوارهــای ســاکن اســتان هــاي کرمانشــاه، 

کردســتان و ایــالم بــود. 
ــی و  ــا روش غیرتصادف ــری ب ــه گی ــه نمون ــام مصاحب ــرای انج ب
ــام  ــد، انجــام شــد. 20 تــن از مدرســین دانشــگاه هــای پی هدفمن
نــور کردســتان، ایــالم و کرمانشــاه و معلمیــن مــدارس دخترانــه در 
مقطــع دبیرســتان کــه ســاکن و شــاغل در اســتان های کرمانشــاه، 

کردســتان و ایــالم، انتخــاب و وارد پژوهــش شــدند. 
مصاحبه با این سواالت آغاز و ادامه یافت: 
- نابرابری اجتماعی چه پیامدهایی دارد؟ 

- نابرابــری اجتماعــی چــه تاثیــری بــر ســالمت افــراد جامعــه دارد؟ 
ــح دهید(.  )توضی

- تــورم چقــدر باعــث نابرابــری در جامعــه شــده و چــه تاثیراتــی بر 
کیفیــت زندگی افــراد جامعــه دارد؟ 

- عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر نابرابری سالمت کدامند؟
در آغــاز هــر مصاحبــه در رابطــه بــا اهــداف پژوهــش و چگونگــی 
انجــام آن توضیحاتــی ارائــه شــده و رضایــت مشــارکت کننــدگان 
ــر  ــان ه ــد. زم ــب گردی ــش، جل ــرکت در پژوه ــور ش ــه منظ ب
مصاحبــه بــه طــور میانگیــن 40 الــی 50 دقیقــه بــه طــول انجامید. 
ــف  ــراد مختل ــا اف ــه ب ــام مصاحب ــد انج ــوری در رون ــؤاالت مح س
بنــا بــه ضــرورت تعدیــل و یــا تشــریح مــی شــد. همچنیــن هــر 
مشــارکت کننــده ایــن فرصــت را مــی یافــت کــه ادراک و نظــر 
ــه  ــه مصاحب ــت ک ــر اس ــایان ذک ــد. ش ــان کن ــه بی ــود را آزادان خ
ــا و محدودیــت هــای موجــود،  ــل شــیوع بیمــاری کرون ــا، بدلی ه
در فضــای نــرم افــزار مجــازی واتســاپ )از طریــق پیــام صوتــی( 
انجــام گردیــد. مــدت جمــع آوری داده هــا نیــز باتوجــه بــه اینکــه، 
بصــورت مجــازی بــود و ایــن موجــب افزایــش ســرعت کار گردید، 

ــد. ــه طــول انجامی ــذا جمــع آوری داده هــا حــدودا 15 روز ب ل
در پایــان، مصاحبــه هــای ضبــط شــده بــه صــورت کلمــه بــه کلمه 
روی کاغــذ آورده شــده و بــه طــور همزمــان بــا فراینــد جمــع آوری 
ــه  ــی حاصــل از مصاحب ــارات محتوای ــدند. عب ــل ش ــا تحلی داده ه
نمونــه هــا در قالــب یــک عبــارت معنایــی اســتخراج شــدند. جهت 
بدســت آوردن درجــه اعتبــار داده هــای کیفــی از روش بکارگیــری 
افــراد متخصــص مختلــف بــرای جمــع آوری، تجزیــه و تحلیــل و 
تفســیر داده هــا اســتفاده شــد )19(. بــرای بررســی پایایــی و عینــی 
بــودن اطالعــات نیــز از نظــرات پژوهشــگران خــارج از پژوهــش، 
بهــره گرفتــه شــد و مقبولیــت داده هــا )credibility(، بــا بازنگــری 
ناظریــن )check peer(، تاییدپذیــری  )confirmability( اســتفاده 
شــد )18( . بــه ایــن صــورت کــه ابتــدا اطالعــات کســب شــده در 
اختیــار پژوهشــگران خــارج از پژوهــش )اعــم از مدرســین دانشــگاه 
و فرهنگیــان کــه ســاکن و شــاغل در اســتان هــای مذکــور( قــرار 
داده شــد و در ایــن راســتا مطالــب مرتبــط از نظــر ایشــان، تاییــد 
گشــته و مطالبــی کــه نامربــوط بودنــد، حــذف و در ادامــه مطالــب 
الزم را بــر آن افــزوده و مطالبــی کــه مبهــم بــود را ویرایــش نموده 
و از ایــن طریــق متــن مصاحبــه هــا اســتخراج گردیــد. بنابرایــن، 
ــول  ــل ق ــه نق ــاوت و ارائ ــدگان متف ــارکت کنن ــا مش ــه ب مصاحب
هــای مســتقیم و مثــال هــا و تبییــن غنــی داده هــا، قابلیــت انتقال 
)transferability( و تناســب داده هــا )fittingness( را امــکان 
پذیــر نمــود. اطمینــان یــا ثبــات یافتــه هــا )dependability( بــا 
مطالعــه مجــدد کل داده هــا از طریــق ویرایــش مطالــب مبهــم و 

اضافــه نمــودن مطالــب ضــروری، فراهــم گردیــد.
بــرای جمــع آوری داده هــا، مجوزهــای الزم از دانشــگاه پیــام نــور 
ــام  ــای پی ــه 5 دانشــگاه ه ــه ریاســت منطق اســتان کرمانشــاه )ک
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ــور شــامل اســتان هــای کرمانشــاه، کردســتان و ایــالم را دارد(،  ن
ــه  ــود ک ــن صــورت ب ــز بدی ــی نی ــد. مالحظــات اخالق اخــذ گردی
رضایــت آگاهانــه جهــت مشــارکت در پژوهــش و ضبــط صــدا از  
مشــارکت کننــدگان دریافــت شــد و بــه آن هــا اطمینــان داده شــد 
کــه نــام آن هــا، محرمانــه نگــه داشــته مــی شــود. بعــالوه، بــه آن 
هــا اطمینــان داده شــد کــه در هــر زمــان مــی تواننــد از  پژوهــش 

انصــراف دهنــد. 

یافته ها
مشــخصات جمعیــت شــناختی مشــارکت کننــدگان در )جــدول1(

مشــخص شــده است.

جدول 1: اطالعات جمعیت شناختی نمونه ها

مرد: 8 تنزن: 12 تنجنسیت

فرهنگی: 3 تنمدرس دانشگاه: 17 تن شغل

متاهل: 17 تنمجرد: 3 تنوضعیت تاهل

کردستان: 10 تنکرمانشاه: 5 تنایالم: 5 تنمحل سکونت

دکتری: 16 تنکارشناسی ارشد: 1 تنکارشناسی: 3 تنمدرک تحصیلی

ــه  ــه 8 درون مای ــا، ب ــه ه ــده از مصاحب ــت آم ــای بدس داده ه
ــت  ــرگ، حمای ــورم، م ــزوای اجتماعــی، ت ــری اجتماعــی، ان نابراب

ــرح  ــه ش ــیه نشــینی ب ــی و حاش ــه اجتماع ــر، طبق ــی، فق اجتماع
ــد. ــر گردی ــل منج ذی

 جدول 2: درون مایه های استخراج شده از مصاحبه ها

درونمایه فرعیدرونمایه های اصلی

نابرابری اجتماعی

رواج خشونت
 عدم امنیت اجتماعی

 از بین رفتن همدلی و روابط اجتماعی
افزایش نارضایتی و اعتراضات عمومی

انزوای اجتماعی

تبعیض
بدنامی
 فقر 

 خصومت

تورم

کاهش قدرت خرید
 قاچاق کاال

 کیفیت پایین تولیدات مواد غذایی و دارویی
 کاهش رفاه و کیفیت زندگی 

  افزایش بیماری در خانوادههای فقیر و عدم توانایی مالی جهت مراجعه به پزشک متخصصمرگ 
 کیفیت پایین موادغذایی مصرف شده

حمایت اجتماعی
ایجاد بیمه های اجتماعی و برنامه بهداشت و درمان پایه

 ایجاد اشتغال 
 توزیع عادالنه درآمد

افزایش بی رویه قیمت هافقر
احتکار، قاچاق، بیکاری و عدم رشد اقتصادی

طبقه اجتماعی
طبقه باال )از رفاه، درآمد و امکانات اجتماعی و بهداشتی و درمانی باال برخوردار است( 

طبقه متوسط )از رفاه، درآمد و امکانات اجتماعی و بهداشتی و درمانی متوسط برخوردار است(  
طبقه پایین )از رفاه، درآمد و امکانات اجتماعی و بهداشتی و درمانی کم برخوردار است(

حاشیه نشینی
عدم تمکن مالی  

مهاجرت 
مسکن نامناسب
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- نابرابری اجتماعی
ــا 4  ــی ب ــری اجتماع ــه نابراب ــان داد ک ــش نش ــای پژوه ــه ه یافت
ــی، از  ــت اجتماع ــدم امنی ــونت، ع ــی )رواج خش ــه فرع درون مای
ــی و  ــش نارضایت ــی، افزای ــط اجتماع ــی و رواب ــن همدل ــن رفت بی
ــه  ــه ب ــراد جامع ــی اف ــدان دسترس ــه فق ــی( ب ــات عموم اعتراض
موقعیــت هــا و فرصــت هــای برابــر اجتماعــی، اقتصــادی و رفاهی 
گفتــه مــی شــود. همچنیــن بیــش تــر مشــارکت کننــدگان معتقــد 
بودنــد کــه افزایــش نابرابــری بــا افزایــش مشــکالت اجتماعــی و 

ــاط مســتقیم دارد.  ســالمت ارتب
مشارکت کننده 14 )مدرس دانشگاه(:

“ نابرابری اجتماعی آفت جوامع بشری هستند”.
مشارکت کننده 10 )مدرس دانشگاه(:

“اثــرات نابرابــری اجتماعــی بــر جامعــه ســبب کاهــش مشــارکت 
اجتماعــی، رواج خشــونت و عــدم امنیــت اجتماعــی،  از بیــن رفتــن 
همدلــی و روابــط اجتماعــی مــی شــود کــه ســبب نارضایتــی هــا 

مــی شــود”.
2- انزوای اجتماعی

ــزوای  ــد کــه ان تعــداد زیــادی از مصاحبــه شــوندگان، معتقــد بودن
ــر،  ــی، فق ــض، بدنام ــی )تبعی ــه فرع ــا 4 درون مای ــی ب اجتماع
خصومــت( ممکــن اســت بــه دلیــل تبعیــض، بدنامــی، خصومــت 
ــری،  ــردم را از یادگی ــرایط م ــن ش ــد و ای ــود آی ــه وج ــر ب و فق
ــت  ــات و فعالی ــه خدم حضــور در جلســات آموزشــی، دسترســی ب
هــای شــهروندی بــاز مــی دارد کــه ایــن عوامــل، از لحــاظ روانــی 
ــرای ســالمتی  ــه لحــاظ مــادی ب ــوده و ب و اجتماعــی زیــان آور ب

مضــر هســتند. 
مشارکت کننده 3 )فرهنگی(:

“نابرابــری در فضــای شــهری منجــر بــه کاهــش امنیــت اجتماعی 
مــی شــود در منطقــه ای کــه امنیــت نباشــد تنــش هــا بــاال مــی 

رود کــه باعــث آســیب هــای روانــی و جســمی مــی شــود”.
مشارکت کننده 2 )مدرس دانشگاه(:

“انــزوای اجتماعــی موجــب گوشــه گیر و منزوی شــدن شــهروندان 
ــی  ــالالت روان ــروز و تشــدید اخت ــب ب ــر موج ــن ام ــه ای ــده ک ش

ازقبیــل افســردگی مــی شــود “.
3- تورم

یافتــه دیگــر پژوهــش درون مایــه ســوم، تــورم بــا 4 درون مایــه 
ــن  ــت پایی ــاق کاال، کیفی ــد، قاچ ــدرت خری ــش ق ــی )کاه فرع
تولیــدات مــواد غذایــی و دارویــی، کاهــش رفــاه و کیفیــت زندگــی( 

ــد: ــر را مطــرح کردن ــوارد زی ــدگان م مــی باشــد. مشــارکت کنن
مشارکت کننده 2 )مدرس دانشگاه(:

“تــورم قــدرت خریــد را کاهــش داده و در تهیــه لــوازم و ملزومــات 
زندگــی مــی مانیــم حتــی هزینــه مــواد خوراکــی”. 

“شــاهد افزایــش جوانــان شــوتی )جوانانــی کــه اجنــاس آرایشــی، 
ــراد، از  ــن اف ــه ای ــده ک ــل ...( ش ــه، موبای ــی، پارچ ــوازم خانگ ل
شــهرهای مــرزی کاال وارد کــرده و بــا وســائط نقیلــه ی شــخصی 
ــه تهــران منتقــل مــی کننــد، کــه همــان قاچــاق کاال اســت و  ب

ــورم میشــه”. ــن خــود باعــث افزایــش ت ای
مشارکت کننده 8 )فرهنگی(:

“تورم موجب کاهش چشمگیر ازدواج جوانان شده”.
مشارکت کننده 9 )مدرس دانشگاه(: 

ــا و  ــه داره ــرای کارخان ــه ب ــورم ماهان ــه در ت ــری ک ــن تاثی “اولی
ــت  ــار دول ــی فش ــود و از طرف ــی ش ــاد م ــا ایج ــده ه تولیدکنن
ــز تمــام  ــون اســت کــه باعــث گری ــرای تولیــد در چارچــوب قان ب
تولیدکننــده هــا بــه ســوی تغییــر درکیفیــت و کمیــت و اســتفاده از 
مــواد اولیــه ارزان تــر و تراریختــه و درجــه 3و 4 شــده. همچنیــن 
ــاز  ــورد نی ــواد م ــه ســمت کــم کــردن در وزن و ســایز م ــر ب تغیی
مــردم مــی شــود و در نهایــت، مــواد غذایــی یــا مــواد اولیــه نــوع 
3و 4 اســتفاده اجبــاری و حــق انتخــاب کــم مــا، باعــث اســتفاده 
اجبــاری مــی شــویم و ســالمت و بهداشــت و درمــان جامعــه را هم 

تهدیــد مــی کننــد”.
مشارکت کننده 10 )مدرس دانشگاه(: 

“تــورم یکــی از مهــم تریــن عوامــل موثــر بــر رفــاه مــردم و منتقل 
شــدن آن هــا از یــک طبقــه اجتماعــی بــه طبقــه اجتماعــی دیگــر 
اســت. در جامعــه ایــران، مرفــه تریــن افــراد به طــور کامــاًل متمایز 

از اقشــار کــم بضاعــت، تحــت تاثیــر تــورم قــرار مــی گیرند”.
4- مرگ

ــای  ــه ه ــده از مصاحب ــتخراج ش ــای اس ــه ه ــر، درون مای از دیگ
انجــام شــده، درون مایــه مــرگ بــا 2 درون مایــه فرعــی )افزایــش 
ــت  ــی جه ــی مال ــدم توانای ــر و ع ــای فقی ــواده ه ــاری در خان بیم
مراجعــه بــه پزشــک متخصــص، کیفیت پاییــن موادغذایــی مصرف 
شــده( مــی باشــد. در ایــن زمینــه، نظــر مشــارکت کننــدگان، بــه 

ایــن شــرح بــود کــه:
مشارکت کننده 16 )فرهنگی(:

“مــن معتقــدم کــه حتــی مــرگ بــی تأثیــر از نابرابــری اجتماعــی، 
ــه  ــاز ب ــان نی ــه هایش ــه بچ ــتند ک ــی هس ــواده های ــت. خان نیس
ــه لحــاظ مالــی نمــی تواننــد بچــه هایشــان  ــد امــا ب درمــان دارن
را بــه پزشــک و متخصــص بــه شــهری دیگــری ببرنــد و ممکــن 
ــج ببــره و  ــا پــدر و مــادر از شــدت بیمــاری رن ــد ی اســت آن فرزن

ــه مرگــش شــود”. آســیب ببینــه و حتــی منجــر ب
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5- حمایت اجتماعی
محتــوای                      از  شــده  مســتخرج  هــای  مایــه  درون  از  یکــی 
مصاحبــه هــا، حمایــت اجتماعــی بــا 3 درون مایــه فرعــی )ایجــاد 
بیمــه هــای اجتماعــی و برنامــه بهداشــت و درمــان پایــه، ایجــاد 
ــه  ــر مصاحب ــد. نظ ــی باش ــد( م ــه درآم ــع عادالن ــتغال، توزی اش

ــود: ــل ب ــرح ذی ــه ش ــه ب ــن زمین ــوندگان در ای ش
مشارکت کننده 5 )مدرس دانشگاه(: 

“مالیــات بــه اشــتباه از قشــری کــه درآمــد ثابــت یــا درآمــد کمــی 
ــل  ــت مث ــی اس ــای حمایت ــه درآمده ــته ب ــوی وابس ــه نح ــا ب ی
ــب  ــه جی ــی رود ب ــع م ــود و در واق ــی ش ــذ م ــا اخ ــتمری ه مس
آن هــا کــه در واســطه گــری و دیگــر عرصــه هــا  فعالیــت دارنــد 
و نبــود فضــای شــفاف و درآمــد هنگفــت باالیــی دارنــد یکــی از 
عوامــل توزیــع نادرســت مالیاتــی کــه دولــت از مــردم مــی گیــرد و 

ــد”. ــی هنگفــت دارن ــرار مالیات ــدان ف ثروتمن
مشارکت کننده 4 )مدرس دانشگاه(:

ــتند  ــت هس ــت و پایتخ ــه در مرکزی ــانی ک ــا کس ــوب حتم “خ
ــه  ــا قفس ــای ب ــه ه ــر، کتابخان ــان ت ــر و پیم ــای پ ــگاه ه آزمایش
هــای پــر و ســالن هــای ورزشــی و باشــگاه هــای کامــل و ســالن 
ــری  ــزار و ســالن هــای کنفرانــس وگال ــرم اف ــر و ن هــای کامپیوت
ــف از  ــای مختل ــت ه ــاری و..... و حمای ــی وآم ــترهای علم از پوس
ــیه  ــای حاش ــگاه ه ــی درآموزش ــجوها ول ــوزان و دانش ــش آم دان
ــر از  ــر وکمت ــا کمت ــادی ه ــر وآب ــا محدودت ــتان ه ــور و اس کش
ــری  ــر و نابراب ــورت فق ــن ص ــت در ای ــت اس ــت و پایتخ مرکزی
ــدود  ــی مح ــون دسترس ــی گیرد.چ ــکل م ــوزش ش ــگ  وآم فرهن
بــوده خــواه ، ناخــواه فقــر و نابرابــری اجتماعــی شــکل مــی گیرد”.

6- فقر
یکــی دیگــر از درون مایــه هــای حاصــل از مصاحبــه در پژوهــش 
حاضــر، فقــر بــا 2 درون مایــه فرعــی )افزایــش بی رویــه ی قیمت 
هــا و نیــز احتــکار، قاچــاق، بیــکاری، عــدم رشــد اقتصــادی( بــود. 

در ایــن راســتا، مشــارکت کننــدگان اینگونــه اظهارنظــر داشــتند:
مشارکت کننده 2 )مدرس دانشگاه(: 

ــول  ــش ارزش پ ــه کاه ــر در جامع ــش فق ــل افزای ــی از عوام “یک
ــه دارای  ــانی ک ــی، کس ــری اجتماع ــل نابراب ــده عام ــی و عم مل
امــوال غیــر منقــول بودنــد ثروتمنــد شــدن و افــرادی کــه درآمــد 

ــر خــط فقــر”. ــه زی ــد ب ــت داشــتند، رفتن ثاب
مشارکت کننده 12 )مدرس دانشگاه(: 

ــتاهای  ــم روس ــه ه ــی دارد ک ــای محروم ــتان ه ــالم شهرس “ای
خیلــی خیلــی محرومــی دارد مثــال در شهرســتان هولیــالن 
مناطقــی وجــود دارد کــه حتــی اینهــا آب لولــه کشــی نــدارد، جــاده 

ــا  ــر در ســن 10و 20 ســاله هــم وجــود دارد ت ــدارد. فق آســفالت ن
ــه هــم داشــته باشــد”. ــرد، 3و4 عایل ــه ف ــه آن ک ــه برســد ب چ

مشارکت کننده 17 )مدرس دانشگاه(:
“دو عامــل در کاهــش فقــر نقــش دارنــد عامــل اول مقــدار نــرخ 
رشــد اقتصــادی اســت هــر چــه نــرخ رشــد اقتصــادی بیشــتر باشــد 
ــر  ــل دوم، تغیی ــود و عام ــی ش ــر بیشــتر را موجــب م کاهــش فق
ــر در  ــا تغیی ــاً رشــد اقتصــادی ب ــری اســت عموم ــزان نابراب در می

ــری همــراه اســت”. نابراب
7- طبقه اجتماعی

ــه هــا،  ــوای مصاحب ــه هــای مســتخرج از محت از دیگــر درون مای
درون مایــه طبقــه اجتماعــی بــا 3 درون مایــه فرعــی )طبقــه بــاال، 

طبقــه متوســط، طبقــه پاییــن( مــی باشــد. 
مشارکت کننده 7 )مدرس دانشگاه(:

“طبقــه بــاال بدلیــل اســتفاده از امکانــات مختــص بــه خوداعــم از 
محلــه، باشــگاه، مدرســه و... رابطــه خــود را بــا طبقــه پاییــن کــم 
ــه  ــه تهی ــودن ب ــغول ب ــت مش ــه عل ــن ب ــه پایی ــد، طبق ــی کن م
ــی آشــنایی نداشــته  ــا اوضــاع روز جهان ــوازم ضــروری زندگــی ب ل

ــدارد”.  ــه آن ن ــن ب ــرای پرداخت ــی ب و فرصت
“ایــن فاصلــه طبقاتــی، باعــث مطالبــه گــری طبقــات متوســط و 
پاییــن مــی شــود کــه درنتیجــه خواســتار تغییــر در سیاســت هــا 

مــی شــوند.”
مشارکت کننده 1 )مدرس دانشگاه(:

ــه آن شــکاف در ثــروت مــی گوییــم  ــری اقتصــادی کــه ب “نابراب
بــه دنبــال خــود شــکاف عاطفــی را بــه دنبــال دارد در “مقالــه ای 
از آقــای دکتــر ملکیــان خوانــدم کــه شــکاف در جامعــه مــا شــکاف 

طبقاتــی و ثــروت کــه باعــث شــکاف عاطفــی شــده اســت”.
“افــراد طبقــه پاییــن دیــدگاه منفــی نســبت بــه افــراد طبقــه باالتــر 
پیــدا مــی کننــد و دیــدگاه منفــی شــان را در قــاب حســد و بغــض 

و کینــه ورزی بــه طبقــات درآمــدی بــاال اســت”.
مشارکت کننده 12 )مدرس(:

“بیشــتر افــرادی کــه در اســتان ایــالم زندگــی مــی کننــد، درآمــد 
پایینــی دارنــد. بــه ایــن صــورت کــه بــه نســبت قشــر مرفــه کــه 
در اســتان وجــود دارد، طبقــه متوســط و بیشــترین طبقــه در حــد 

پاییــن هســتند”.
8- حاشیه نشینی

ــا 3 درون  ــه اســتخراج شــده، حاشــیه نشــینی ب آخریــن درون مای
مایــه فرعــی )عــدم تمکــن مالــی، مهاجــرت، مســکن نامناســب( 
بــوده اســت. در ایــن زمینــه نظــر مشــارکت کننــدگان، بــه شــرح 

ذیــل بــود:
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مشارکت کننده 2 )مدرس دانشگاه(: 
“بنظــر بنــده، یکــی از دالیــل اصلــی حاشــیه نشــینی ایــن اســت 
کــه مــردم بــه خاطر عــدم تمکــن مالــی مجبورنــد در حاشــیه های 
شــهرها اقــدام بــه ســکونت کننــد کــه باعــث روبــه رو شــدن بــا 
مشــکالتی از قبیــل عــدم دسترســی بــه خدمــات مناســب شــهری 
و بهداشــتی، عــدم آمــوزش مناســب و عــدم بهــره وری از امکانــات 
ــه  رفاهــی مناســب خواهــد شــد از آنجــا کــه اســتان کرمانشــاه ب
نســبت کل کشــور اســتان فقیــری اســت بنابرایــن، حاشــیه نشــینی 

در مرکــز اســتان، نســبتاً زیــاد اســت”.
مشارکت کننده 6 )مدرس دانشگاه(:

ــه بیشــترین حــد خــود  ــر حاشــیه نشــینی ب “در ســال هــای اخی
رســیده اســت چــرا کــه پاییــن بــودن درآمــد در روســتاها و نبــود 
فرصــت هــای اشــتغال در حریــان حرکــت روســتائیان به شــهرها و 
رشــد ســریع جمعیــت شــهری، کمبــود مســکن روز بــه روز نمایــان 
تــر شــده و تعــداد حاشــیه نشــینان افزایــش یافتــه اســت بــه دلیــل 
گرانــی غیرمتعــارف زمیــن شــهری هیــچ راهــی جــز ظهــور قــارچ 
گونــه و شــتابان حاشــیه نشــینی شــهری باقــی نمــی مانــد. عوامل 
ــرت،  ــالی، مهاج ــاد، خشکس ــت زی ــر، جمعی ــینی: فق ــیه نش حاش
ــگ، حــوادث  ــد کــم، جن ــی ســوادی، درآم ــری اجتماعــی، ب نابراب

طبیعــی )مثــل ســیل و زلزلــه(، تــورم و گرانــی”.
مشارکت کننده 7 )مدرس دانشگاه(:

ــته  ــده ی ناخواس ــرزی، پدی ــای م ــتان ه ــینی در اس ــیه نش “حاش
ــا در  ــد ام ــته باش ــود داش ــر شــهری وج ــه در ه ــه ممکن اســت ک
ــه  ــدم توج ــار و ع ــل اقتصــاد بیم ــه بدلی کشــورهای توســعه نیافت
ــه  ــه در کشــور  ب ــات عادالن ــع و امکان ــه تخصیــص مناب ــت ب دول
خصــوص، در شــهرهای مــرزی، بیشــتر بــه چشــم مــی خــورد بــه 
ــه  ــز کــم کــم روب ــن شــهرها، نی ــه اقشــار متوســط ای طــوری ک
فقیــر شــدن رفتــه و دیگــر تــوان پرداخــت اجــاره هــا را نــدارد و 
بــه حاشــیه شــهرها کشــانده مــی شــوند و خانــواده هایــی کــه در 
ــی رو  ــا مشــکالت فراوان ــد ب شــهرهای مــرزی، زندگــی مــی کنن

ــه رو هســتند”. ب

بحث
ــی و  ــای اجتماع ــری ه ــن نابراب ــدف تبیی ــا ه ــر ب ــش حاض پژوه
پیامدهــای اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و بهداشــتی و درمانــی 
حاصــل از آن در اســتان هــای مــرزی غــرب کشــور )کردســتان، 

ــد.  ــالم( انجــام ش کرمانشــاه و ای
ــا 4  ــی ب ــری اجتماع ــه نابراب ــان داد ک ــش نش ــای پژوه ــه ه یافت
درون مایــه فرعــی بــه فقــدان دسترســی افــراد جامعــه بــه موقعیت 

هــا و فرصــت هــای برابــر اجتماعــی، اقتصــادی و رفاهــی گفتــه 
مــی شــود. در ایــن زمینــه، نتایــج پژوهــش ســجادیان و همــکاران 
)16( کــه بــه تحلیــل نابرابــری اجتماعــی بــر اســاس متغیرهــای 
منتخــب در شــهر اهــواز در شــهرک نفــت، گلســتان و حصیرآبــاد 
شــهر اهــواز پرداختنــد، همخوانــی داشــته اســت و نشــان داد کــه 
نابرابــری اجتماعــی را شــیوه زندگــی متفــاوت داشــتن، برخــورداری 
کمتــر از مزایــای اجتماعــی، خدمــات رســانی بــا کیفیــت نامناســب 
ــهری  ــات ش ــه خدم ــر ب ــی کمت ــکونت و دسترس ــل س ــه مح ب

داشــتن، تعریــف نمودنــد.
بعــالوه، نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه انــزوای اجتماعــی 
بــا 4 درون مایــه فرعــی ممکــن اســت بــه دلیــل تبعیــض، بدنامــی 
ــت  ــردم را از فعالی ــرایط م ــن ش ــد و ای ــود آی ــه وج ــت ب و خصوم
هــای شــهروندی بــاز مــی دارد کــه ایــن عوامــل، از لحــاظ روانــی 
ــرای ســالمتی  ــه لحــاظ مــادی ب ــوده و ب و اجتماعــی زیــان آور ب
ــکاران )20(  ــه ای و هم ــه کوهپای ــن رابط ــتند. در همی مضــر هس
کــه بــه بررســی فرصــت هــا و چالــش هــا ســالمت روان در زنــان 
ــج  ــد، نتای ــال 1393 پرداختن ــم در س ــتان ق ــع اس ــاغل در صنای ش
نشــان داد زنــان شــاغل، از آنجــا کــه بــه صــورت مســتمر درگیــر 
ــتند، در  ــواده هس ــاع و خان ــن اجتم ــی بی ــم کنش ــاي بره فرآینده
زمینــه ســالمت بخصــوص ســالمت روان آســیب پذیري بیشــتري 
دارنــد و بــا یافتــه هــای پژوهــش حاضــر، مطابقــت داشــته اســت.
از ســوی دیگــر، نتایــج درون مایــه ســوم تــورم را بــا 4درون مایــه 
ــت  ــاق کاال، کیفی ــد، قاچ ــدرت خری ــش ق ــه: کاه ــی ازجمل فرع
پاییــن تولیــدات مــواد غذایــی و دارویــی، کاهــش رفــاه و کیفیــت 
ــی  ــش ربان ــج پژوه ــتا، نتای ــن راس ــود. در ای ــات نم ــی را اثب زندگ
خوراســگانی و همــکاران )2( کــه بــه بررســي ارتبــاط بیــن عوامــل 
اجتماعــي بــا نابرابــري هــاي اجتماعــي در بیــن کلیــه شــهروندان 
15 ســال و باالتــر شــهر اصفهــان پرداختــه بودنــد، ازجملــه 
پیامدهــای نابرابــری را عــدم داشــتن قــدرت خریــد، پاییــن بــودن 
ســطح آگاهــي، گــزارش شــده کــه نابرابــري اجتماعــي را در ایــن 
افــراد افزایــش و آن هــا را در ارضــاء نیــاز خــود بــا مشــکل مواجــه 

ــا نتایــج ایــن پژوهــش، همســو بــوده اســت. مــي کنــد و ب
همچنیــن از دیگــر، درون مایــه هــای اســتخراج شــده از مصاحبــه 
ــه فرعــی  ــا 2 درون مای ــرگ ب ــه م هــای انجــام شــده، درون مای
ــن  ــه تبیی ــود ک ــش خ ــکاران )21( در پژوه ــود؛ Singh و هم ب
ــن و  ــراد مس ــن اف ــای مزم ــاری ه ــادی در بیم ــری اقتص نابراب
ــش  ــای پژوه ــه ه ــا یافت ــد و ب ــام دادن ــدی انج ــاالن هن بزرگس
حاضــر، مطابقــت داشــته اســت، کــه نتایــج حاکــی از آن بــوده کــه 
وضعیــت اقتصــادي یکــی از مهمتریــن عوامــل نابرابــري بــوده و در 
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ابتــال آن هــا بــه بیمــاري مزمــن و نهایتــا در میــزان مــرگ آن هــا، 
نقــش داشــته اســت. 

پنجمیــن درون مایــه مســتخرج نیــز، حمایــت اجتماعی بــا 3 درون 
مایــه فرعــی )ایجــاد بیمــه هــای اجتماعــی و برنامــه بهداشــت و 
درمــان پایــه ایجــاد اشــتغال- توزیــع عادالنــه درآمــد( بــود کــه در 
ایــن زمینــه، نتایــج پژوهــش زارعــی )22( کــه بــه بررســی وضعیت 
ــان در شهرســتان¬های  ــات بخــش بهداشــت و درم ــع خدم توزی
اســتان خراســان شــمالی پرداخــت؛ مشــخص مــی ســازد کــه یــک 
شــکاف عمیــق در توزیــع خدمــات و امکانــات بهداشــتی- درمانــی 
در اســتان خراســان شــمالی وجــود دارد و نوعی محرومیــت کلی در 
زمینــه برخــورداری از خدمــات بهداشــتی- درمانــی بــر فضــای این 
اســتان حاکــم اســت. هرچنــد نگاهــی بــه جایــگاه اســتان خراســان 
شــمالی در بیــن ســایر اســتان هــای کشــور نیــز محرومیــت ایــن 
اســتان را در زمینــه بهداشــت و درمــان تأییــد مــی نمایــد. همچنین 
نتایــج پژوهــش جعفــری و همــکاران )23( بــا هــدف رتبــه بنــدی 
شهرســتان هــای اســتان ایــالم در زمینــه برخــورداری از خدمــات 
بهداشــتی و درمانــی، بــر تخصیــص ناعادالنــه خدمــات و امکانــات 
ــن دو  ــج ای ــذا نتای ــد. ل ــته ان ــه گذاش ــی صح ــتی- درمان بهداش
پژوهــش )22 ، 23(، بــا پژوهــش حاضــر، همخوانــی داشــته اســت.
فقــر، از دیگــر درون مایــه هــای مســتخرج بــود بــا 2 درون مایــه 
فرعــی بــود کــه در ایــن زمینه بــا نتایــج مســعودی راد و همــکاران 
)24( مطابقــت داشــته اســت و ایشــان در پژوهــش خــود به بررســی 
ــی  ــای اجتماع ــاری ه ــا ناهنج ــعه ب ــای توس ــاخص ه ــه ش رابط
)جــرم و ســرقت( اســتان لرســتان پرداختنــد، اظهــار داشــتند کــه 
ابعــاد توســعه ی اقتصــادی رابطــه ی معکوســی بــا جــرم ســرقت 
ــه  ــر چ ــته و ه ــتان داش ــتان لرس ــای اس ــتان ه ــطح شهرس در س
توســعه ی اقتصــادی افزایــش مــی یابــد، میــزان جرائــم )ســرقت( 
کاهــش مــی یابــد و بعــالوه، متغیــر توســعه اقتصــادی خــود تحــت 
تأثیــر متغیرهایــی همچــون وضعیــت اشــتغال، وضعیــت اقتصــادی 
خانوارهــا، وضعیــت بیــکاری و وضعیت مســکن و ســاختمان اســت. 
همچنیــن طبقــه اجتماعــی بــا 3 درون مایــه فرعــی )طبقــه بــاال- 
ــه  ــد طبق ــاهده ش ــه مش ــود ک ــن( ب ــه پایی ــط- طبق ــه متوس طبق
ــردد و  ــی مــی گ ــه طبقات ــر، موجــب ایجــاد فاصل اجتماعــی نابراب
در ایــن خصــوص، نتایــج پژوهــش حاتمــی نــژاد و همــکاران )4( 
نیــز نشــان داد در محالتــی کــه محــل ســکونت اقشــار ضعیــف تر 
جامعــه اســت، باتوجــه بــه اینکــه معمــوال ســرانه هــای کاربــری 
ــری  ــل ســرانه کارب ــر و در مقاب ــوب، پاییــن ت هــای شــهری مطل
ــا کاربــری مســکونی باالتــر  هــای شــهری مزاحــم و ناســازگار، ب
ــات  ــع خدم ــت در توزی ــود عدال ــر نب ــود بیانگ ــن خ ــه ای ــت ک اس

ــی و  ــای طبقات ــی ه ــی گزین ــاز جدای ــه س ــوده و زمین ــی ب عموم
عمیــق تــر شــدن شــکاف موجــود بیــن ســطح توســعه یافتگــی 
محــالت شــده و فاصلــه و طبقــات اجتماعــی را نشــان مــی دهــد. 
ــوده اســت. ــا یافتــه هــای پژوهــش حاضــر، همســو ب بنابرایــن ب

در نهایــت، حاشــیه نشــینی بــا 3 درون مایــه فرعــی، آخریــن یافتــه 
ــرایطی  ــینان در ش ــیه نش ــیاری از حاش ــود و بس ــش ب ــن پژوه ای
زندگــی مــی کننــد کــه از کمتریــن امکانــات اولیــه نیــز بــی بهــره 
بــوده و همزمــان بــا افزایــش مــکان هــای آلونــک نشــین، شــاهد 
گســترش بــی رویــه نابرابــری هــای اجتماعــی، فقــر، بزهــکاری، 
ــن راســتا،  ــی ســوادی هســتیم. در ای ــاوت هــای فرهنگــی و ب تف
بــا نتایــج پژوهــش ســجادیان و همــکاران )16( همخوانــی داشــته 
ــه  ــری در طبق ــه نابراب ــد ک ــان دادن ــود نش ــش خ ــه در پژوه ک
اجتماعــی در شــهرک هــای نفــت، گلســتان و حصیرآبــاد و ســایر 
شــهرهای اهــواز وجــود داشــته اســت؛ چــرا کــه در شــهرک هــای 
نامبــرده، کشــف و اســتخراج نفــت موجــب ایجــاد مجموعــه هــا و 
محلــه هــای مســکونی مــدرن شــده و تقریبــا تمــام تاسیســات و 
تجهیــزات شــهری از جملــه بیمارســتان، باشــگاه، تاسیســات برقی، 
آب شــرب و غیــره را در خــود جــای داده انــد و در ســاخت و 
طراحــی ایــن مجموعــه هــا معمــوال از الگوهــای اروپایــی بهــره 
ــای مســکونی  ــن شــهرک ه ــده اســت و درنتیجــه، ای ــه ش گرفت
مــدرن، در برابــر محلــه هــای حاشــیه نشــین کــه بطــور خــودرو 
و کامــال بــی برنامــه ایجــاد شــده و گســترش یافتــه انــد و تضــاد 

کالبــدی فاحشــی را در شــهر بــه نمایــش گذاشــته انــد. 

نتیجه گیری 
ــی  ــه اصل ــه شــامل 8 درون مای ــل مصاحب ــج حاصــل از تحلی نتای
و 25 درون مایــه فرعــی بــود. پیشــنهاد مــی شــود بــرای توســعه 
ــی،  ــی، فرهنگ ــادی، اجتماع ــه اقتص ــی در زمین ــری اجتماع نابراب
ــاه،  ــور )کرمانش ــرب کش ــای غ ــتان ه ــی اس ــتی و درمان بهداش
کردســتان و ایــالم( از یافتــه هــا پژوهــش حاضــر، بهــره گرفتــه 
ــار  ــق آم ــدم تطاب ــر ع ــه حاض ــای مطالع ــت ه ــود.  از محدودی ش
ــز  و  ــف منتشــر مــی شــود و نی ــی کــه از مراکــز مختل و اطالعات
عــدم وحــدت رویــه ای یکســان در ثبــت آن مــی باشــد. بعــالوه، 
ــه توزیــع هزینــه و درآمــد همــه ســاله در دو  اطالعــات مربــوط ب
ــرای  ــا ب ــه خانواره ــری بودج ــج آمارگی ــتقل از نتای ــزارش مس گ
خانوارهــا مناطــق شــهری و روســتایی جداگانــه منتشــر مــی گردد.  

ــد احتیــاط کــرد. ــذا در تعمیــم یافتــه بای ل

سپاسگزاری
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ــروزان  ــجو ف ــرای دانش ــه دکت ــان نام ــل پای ــه حاص ــن مقال ای
کارخانــه بــه راهنمایــی جنــاب دکتــر فیــض اله نــوروزی دانشــکده 
ــوم انســانی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تهــران شــمال مــی  عل
ــخ  ــه تاری ــالق 15720505952058 ب ــه اخ ــا شناس ــه ب ــد ک باش
1396/7/30 در ســایت https://ris.iau.ac.ir/ مصــوب گردیــده 

ــش  ــن پژوه ــه در ای ــرادی ک ــی اف ــیله از تمام ــن وس ــت. بدی اس
ــی  ــا پژوهشــگران همــکاری داشــتند، تشــکر و قدردان ــه ب صبوران

ــردد. مــی گ
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