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Highlights

— A systematic classification of studies based on questions of what, why, and how with a systematic review and qualitative 
meta-analysis.

— The importance of reviewing the phenomenon of segregation from a wide range of dimensions (physical-spatial, 
political-management, and socio-economic).

— The importance of qualitative research explaining whats, focusing on conceptual modeling, and modeling measurement.

— The importance of research explaining whys, and focusing on identification and examination of the contextual factors 
affecting segregation.

— The importance of research explaining hows and identifying and examining the policies and effective trends according 
to all the dimensions.

Extended abstract
Introduction 
An inherent characteristic of cities, segregation pertains to the social distance between residents and their physical 
separation. When this phenomenon prevents some groups from accessing services, activities, and spaces, it leads to 
urban problems. Due to the interdisciplinary nature and large scope of this phenomenon, many researchers from different 
expert groups have investigated it in the past three decades. Although the number of studies is not small, it is important to 
note the dispersion of the principles and topics and the lack of coherent conceptual frameworks as a result of the variety 
of relevant specialties. Therefore, the purpose of this article is to study the diagnostic status of the scientific Persian 
articles addressing the concept of segregation and to analyze the nature and quality of these research topics and present 
a systematic categorization thereof.

Theoretical Framework
The review of the literature shows different concepts proposed for definition of segregation. In the middle of the 20th 
century, segregation was first recognized as a social issue (Legeby, 2013), the main purpose of which is to investigate the 
distinction between two demographic groups (Feitosa et al., 2007) or the separation of several groups (Morgan, 1975; 
Sakoda, 1981; Jargowsky, 1996; Reardon & Firebaugh, 2002). In the 1970s, new studies were conducted for identification 
of the causes of the segregation of social groups, linked with spatial analysis (Morgan, 1975; Sakoda, 1981; Jargowsky, 
1996; Dupont, 2004; Lima, 2001: 494; Reardon & Firebaugh, 2002; Smith, 2009: 682; Romero et al., 2012: 76).
Depending on whether one has the freedom to choose to separate, segregation can happen in two ways: voluntary and 
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involuntary (Izadi et al., 2016: 83; Lotfi & Ghazaei, 2019: 20). Therefore, segregation includes various dimensions, such 
as socio-economic and spatial dimensions, in which terms it has been investigated in recent studies under the title of 
socio-spatial segregation.
Systematic review is made using regular methods to identify, select, and critically evaluate the conducted research and 
collect and analyze the obtained data in order to respond to a specific question (Crocetti, 2016: 3). A function of this 
technique is to examine the history of the research and extract and summarize it to improve the approaches to the study 
to obtain appropriate results (Ghazi Tabatabaei & Vadadhir, 2010: 59). Generation of the meta-analysis involves the 
statistical analysis of a large set of results from individual studies, which is performed for integration of the findings 
(Glass, 1976: 3). Although this technique is usually considered as part of quantitative methods, however, it can also be 
used for qualitative approaches (Tizchang & Azam Azadeh, 2020: 10).

Methodology
The qualitative research approach is adopted here. The method of data collection is based on the basic text type using 
documentary methods. The systematic review and open coding techniques were used for data analysis, followed by 
qualitative meta-analysis. For this purpose, 50 Persian articles based on the topic of segregation and published from 
1996 to 2021 were selected and reviewed in 15 categories. The research was conducted in four stages. First, all available 
information from the selected studies were collected and summarized. Then, classification and coding was performed 
based on the evaluation parameters (principles and categories) in two groups of structural and content features. Next, 
all the information extracted from the studies were processed, analyzed, and interpreted based on their frequency and 
percentages. Finally, the research questions were answered.
The structural section sought to investigate the general characteristics of the selected articles to explain the state of 
research in the field of urban segregation in Iran using the results. The content section attempted to outline the researchers’ 
views of the original concept, research method, type of research, attributes used for segregation, type of main question, 
thematic principles, and aspects investigated in the field of segregation.

Results and Discussion
The findings helped to categorize the selected articles based on the types of their main questions (what, why, and how) 
in the form of 5 main thematic principles. These principles include investigating the concept and methodology of 
segregation, examining the lived experiences of residents, identifying background factors affecting the formation of 
segregation, and investigating the relationship between segregation and contextual factors affecting it. In addition, the 
evolution of the concept of segregation in the research conducted in the field was divided into four general periods: early, 
middle, late (current period), and future, which were then compared. Socio-spatial separation was defined on that basis. 
The results demonstrate that segregation is an interdisciplinary, multifaceted, context-oriented issue involving socio-
economic, physical-spatial, and political-management dimensions. In the current research conditions of the country, 
there is need for qualitative research on subjects such as conceptual and measurement modeling of segregation (to 
explain what it is), identifying and investigating the background factors affecting segregation, including the structures 
and compositions of cities (to explain why), and identifying and examining policies and trends effective on segregation 
(to explain how) considering all the dimensions. In this case, it is possible through a correct understanding of the concept 
to more precisely investigate its spatial patterns over time in the fields of urban development, planning, and design.

Conclusion
Since segregation is an interdisciplinary discourse, many researchers from different fields have investigated it from their 
specialized perspectives. The necessity of using methods such as meta-analysis can be explained by the large, increased 
amount of available research, the authors’ different views of the subject, and the need to summarize and combine them 
and to identify the repetitive and problematic research areas. The results of the research demonstrate that there are 
still many ambiguities about the meaning of segregation despite the abundance of research and urban science experts’ 
greater concern in the past ten years. This is confirmed by all the results highlighted in this research, concerning the use 
of different Persian translations of the concept, multiple attributes involved in its description, and unclear optional or 



mandatory aspects of the phenomenon. Therefore, it is necessary to review the multifaceted phenomenon of segregation 
in Iran in the form of new issues, taking into account its wide range of dimensions, to obtain a better, more accurate, more 
comprehensive understanding thereof.
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نکات برجسته
کیفی. ارائه دسته بندی منظمی از پژوهش ها بر اساس نوع پرسش اصلی آنها )چیستی، چرایی و چگونگی( با استفاده از مرور نظام مند و فراتحلیل   -

ضرورت توجه و بازبینی به پدیده چند وجهی جداشدگی با در نظر گرفتن ابعاد گسترده آن)کالبدی _ فضایی، سیاسی _  مدیریتی و اجتماعی _ اقتصادی(.  -
کیفی در تبیین چیستی شکل گیری جداشدگی با محوریت موضوعاتی چون مدل سازی مفهومی و مدل سازی سنجش  اهمیت توجه به پژوهش های   -

جداشدگی.
اهمیت توجه به پژوهش هایی در تبیین چرایی شکل گیری جداشدگی با محوریت موضوعاتی چون شناسایی و بررسی عوامل زمینه ای مؤثر بر جداشدگی   -

از جمله ساختار و پیکره بندی شهرها.
اهمیت توجه به پژوهش هایی در تبیین چگونگی شکل گیری جداشدگی با محوریت موضوعاتی چون شناسایی و بررسی سیاست ها و گرایش های اثرگذار   -

گرفتن تمامی ابعاد آن. بر آن با در نظر 
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چکیده
کنان در یک بستر شهری اشاره دارد؛  جداشدگی شهری به عنوان یکی از ویژگی های ذاتی شهرها، به فاصله اجتماعی و جدایی فیزیکی میان سا
گروه ها به خدمات، فعالیت ها و فضاها  شود، به یک مسئله و مشکل شهری تبدیل می گردد.  که این پدیده مانع از دسترسی برخی  هنگامی 
گروه های تخصصی مختلف  گسترده و در هم تنیده این پدیده باعث شده در سه دهه اخیر، پژوهشگرانی از  ماهیت بین رشته ای و ابعاد 
کندگی محورها و موضوعات مورد بررسی و در نتیجه فقدان  کم نیست، اما پرا گرچه تعداد پژوهش ها در این زمینه  به بررسی آن بپردازند. ا
چارچوب های مفهومی منسجم به دلیل تنوع تخصص های مرتبط به چشم می خورد. از این رو پژوهش حاضر سعی دارد با بررسی وضعیت 
گامی در جهت روشن تر شدن خألهای پژوهشی در حوزه مفهومی جداشدگی بردارد.  مقاله های فارسی و ارائه صورت بندی منظمی از آنها 
کیفی استفاده  کیفی به عنوان رویکرد پژوهش و از تکنیک های متن پایه ای چون مرور نظام مند و فراتحلیل  در این پژوهش از روش شناسی 
شده است. بدین منظور 50 مقاله منتخب فارسی در بازه سال های 1400-1375در موضوع جداشدگی، در دو بخش ویژگی های ساختاری و 
محتوایی در قالب 15مقوله  بررسی شده اند. یافته های این پژوهش، مقاالت منتخب را بر اساس نوع پرسش اصلی آنها )چیستی، چرایی و 
کرده است. همچنین سیر تحول مفهوم جداشدگی در پژوهش های این حوزه به  چگونگی( در قالب پنج محور موضوعی اصلی دسته بندی 
کنونی( و آینده تقسیم و با یکدیگر مقایسه شده اند و بر اساس آن تعریفی برای جداشدگی اجتماعی  کلی اولیه، میانی، متأخر )دوره  چهار دوره 
که جداشدگی شهری به عنوان موضوعی میان رشته ای، چندوجهی و زمینه گرا،  _ فضایی ارائه شده است. نتایج این مقایسه بیانگر آن است 
کالبدی _ فضایی و سیاسی _ مدیریتی بوده که در شرایط کنونی پژوهشی کشور، نیازمند پژوهش های کیفی  دارای ابعاد اجتماعی _ اقتصادی، 
با محوریت موضوعاتی چون مدل سازی مفهومی و مدل سازی سنجش جداشدگی )در تبیین چیستی(، شناسایی و بررسی عوامل زمینه ای 
گرایش های اثرگذار بر  مؤثر بر جداشدگی از جمله ساختار و پیکره بندی شهرها )در تبیین چرایی( و همچنین  شناسایی و بررسی سیاست ها و 
گرفتن تمامی ابعاد آن است. در این صورت می توان با دستیابی به درک درستی از این مفهوم، در  جداشدگی )در تبیین چگونگی( با در نظر 

مباحث شهرسازی، برنامه ریزی و طراحی شهری دقیق تر به بررسی الگوهای فضایی آن در طول زمان پرداخت. 

کیفی، مقاله های پژوهشی فارسی، جدایی گزینی شهری. گان کلیدی:جداشدگی اجتماعی _ فضایی، مرور نظام مند، فراتحلیل  واژ
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قدسی و دیگران
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1.مقدمه 
جداشدگی1 یکی از واقعیت های تاریخی غیر قابل انکار در جوامع شهری 
است )Vaughan & Arbacci, 2011:128(. انسان  همواره در طول تاریخ، 
گروه های خودی و بیگانه یا به عبارتی مرز میان "ما" و "دیگران"  مرز بین 
را از بسیاری جهات مشخص کرده  و در واقع، از حدود هفتاد قرن از زمان 
شکل گیری شهرها، این جدایی به طرق مختلف توجیه شده و مناطق 
گانه ای برای طبقات، اقوام، ادیان و حتی جنسیت های  مسکونی جدا
مختلف شکل گرفته است )Nightingale, 2012:21(. اما زمانی که جدایی 
فضایی از حد فزون تر شده و شکل و ماهیت فرهنگی خود را از دست 
بدهد، تعامل میان جامعه و فضا دچار اختالل شده و اشکال جدیدی از 
 Hillier and Vaughan,( فضا و فقدان فرهنگ جغرافیایی بروز می نماید
نشیب  و  پــرفــراز  تاریخ  و  کهن  تمدن  به  توجه  با  ما  کشور  در   .)2007
کل  حکومت های مختلف، تنوع ساختار قومی، قبیله ای و مذهبی در 
کشور، همچنین افزایش رشد جمعیت شهری2 و مهاجرت های گسترده 
بارها  جداشدگی  پدیده  غیره،  و  جهانی شدن  فرآیند  کالنشهرها،  به 
گرفته است.  مورد بررسی پژوهشگرانی از حوزه های علمی مختلف قرار 
طول  در  جداشدگی  که  می دهد  نشان  داخلی  پژوهش های  مطالعه 
ابتدا به عنوان پیامدی  تاریخ مفهومی خود در ادبیات علوم مختلف 
از واقعیت های دیگر از جمله نابرابری  در شهرها بررسی شده و به مرور 
زمان و به دلیل سیاست های نادرست شهرنشینی تبدیل به موضوع 
 Afroogh, 1997; Rahnama, 1998;(اصلی شهرها شده است و مسئله 
گرچه جست وجو پیرامون جداشدگی نیازمند  Azam Azadeh 2003(. ا
درک درستی از چیستی این مفهوم و شکل گیری چارچوب های منسجم 
با مرور پژوهش های داخلی، به نظر می رسد  اما  در این حیطه است، 
بیان  در  نگرفته است.  قــرار  بررسی  مــورد  درستی  به  مهم  ایــن  کنون  تا
اهمیت پژوهش حاضر چهار نکته در بررسی و نقد اولیه پژوهش های 
فارسی  برگردان های  ابهام موجود در  قابل ذکر است: نخست  پیشین 
محورهای  با  کنده  پرا موضوعات  دوم   ،)Segregation( اصلی  مفهوم 
گروه های تخصصی مختلف  که توسط پژوهشگرانی از حوزه ها و  متنوع 
انجام شده، سوم به کارگیری صفات متعدد در بیان مفهوم جداشدگی 
که تشخیص مناسب ترین آنها به دلیل فقدان تعاریف مشخص برای هر 
کدام بسیار مشکل است و چهارمین نکته، پرداختن به بعد " اقتصادی 
_ اجتماعی" در بسیاری از پژوهش ها و مغفول ماندن بررسی ابعاد مطرح 
دیگر در پدیده جداشدگی از جمله بعد "فضایی" است. بر اساس موارد 
کشور بر مبنای  مطرح شده ضرورت دارد پژوهش های انجام شده در 
کیف آنها  کم و  مقوله های مختلف دسته بندی شده و چشم اندازی از 
کنون پژوهش های اندکی با این هدف در حوزه جداشدگی  گردد. تا ارائه 
مــرور  بــا  دارد  سعی  حاضر  پــژوهــش  دلیل  همین  بــه  شــده انــد.  انــجــام 
نظام مند و فراتحلیل کیفی مقاله های فارسی در حوزه جداشدگی شهری 
و با هدف نظم دهی به آنها و شناسایی محورهای موضوعی و خألهای 
گامی در جهت روشن تر شدن مسیر  پژوهشی در بیان مفهوم این پدیده 
پژوهش های آتی بردارد. نتایج پژوهش حاضر به شناسایی نقاط قوت 
کشور و در نتیجه جهت گیری درست  و ضعف پژوهش های موجود در 
مسیرهای  تکرار  از  جلوگیری  و  آتی  پژوهش های  مسئله یابی  و  اهداف 
کمک می نماید. بر این اساس  نادرست در حوزه مفهومی جداشدگی 
که پدیده جداشدگی شهری به  پرسش اصلی پژوهش حاضر این است 

کشور چه جایگاه  امــروزی  لحاظ مفهومی در بین جامعه پژوهشگران 
پژوهش حاضر مطالعه تشخیصِی وضعیت  از  و وضعیتی دارد؟ هدف 
و  شهری  جداشدگی  مفهوم  بیان  در  فارسی  مقاله های  علمی  تولید 
کیفیت پژوهش های این موضوع است. در این راستا  تحلیل ماهیت و 

پرسش های فرعی پژوهش عبارتند از:
• ویژگی های ساختاری و محتوایی پژوهش های انجام شده 	

در حوزه مفهومی جداشدگی شهری چیست؟
• در 	 بررسی شده  اصلی  و محورهای موضوعی  کلیدی  ابعاد 

موضوع جداشدگی شهری کدامند؟
نخست  مرحله  در  گرفته است.  صــورت  مرحله  چهار  در  پژوهش  ایــن 
پایه  )بر  شده  انجام  منتخب  پژوهش های  از  موجود  اطالعات  تمامی 
هدف و مسئله پژوهش حاضر( در بازه زمانی 1400-1375، جمع آوری، 
و  دسته بندی  دوم  مرحله  در  شــده انــد.  تلخیص  فرمی  در  و  برداشت 
کدگذاری پژوهش ها بر اساس پارامترهای ارزیابی )محورها و مقوله ها( در 
گروه ویژگی های ساختاری و محتوایی انجام شده است. در مرحله  دو 
از پژوهش ها بر مبنای فراوانی و درصد  سوم همه اطالعات مستخرج 
گردیده  و در نهایت سعی  آنها در قالب جداولی پردازش، تحلیل و تفسیر 

شده به سئواالت پژوهش پاسخ داده شود.

2.چارچوب نظری
عنوان  به  که  شــده  انجام  زیـــادی  پژوهش های  جداشدگی  حــوزه  در 
گرفته شده اند. اما با رویکرد  داده های متنی برای مقاله حاضر در نظر 
کیفی و با هدف شناسایی خألهای پژوهشی موجود، مطالعات بسیار 
اشـــاره مــی شــود. پورجعفر، رفیعیان و  آنها  بــه  کــه  انــجــام شــده  انــدکــی 
قضایی، در مقاله ای با عنوان "عوامل مؤثر در عدم شکل گیری جوامع 
مختلط در شهرهای ایران: تحلیل محتوا"، با مطالعه اسنادی، انگاره 
افتادگی و  به عنوان اساسی ترین سیاست ضد جدا  را  جوامع مختلط 
زمینه ساز بروز تنوع در جوامع دانسته  و در ادامه به منظور شناسایی 
ایران و عوامل مؤثر در  مهمترین موانع شکل گیری جوامع مختلط در 
بروز پدیده جدا افتادگی در سه دهه اخیر، 37 پژوهش منتخب داخلی 
از روش تحلیل محتوای  با استفاده  را  در بین سال های 1372-1395 
کمی بررسی نموده اند. در پایان مهمترین چالش پیش روی شکل گیری 
دولتی  تصمیمات  و  مداخالت  را  ــران  ای شهرهای  در  مختلط  جوامع 
دانسته اند)Pourjafar et al., 2019(. دادا ش پور و قضایی، در مقاله ای 
شهری،  پدیده های  فهم  در  پدیدارنگاری  پارادایم  "کاربست  عنوان  با 
محله های  در  زندگی  پیامدهای  تجربه  چگونگی  فهم  مطالعه:  مــورد 
جداافتاده" رویکرد کمی گرایانه پژوهشگران و بهره مندی آنها از مدل های 
فضایی و آمار استنباطی را در درک پدیده جداافتادگی مورد نقد قرار داده 
کیفی، اصول پارادایم پدیدارنگاری را به منظور  کرده اند با نگاهی  و سعی 
زندگی در محله های جداافتاده شهر  فهم چگونگی تجربه پیامدهای 
تهران به کارگیرند تا ضمن آموزش عملی چگونگی استفاده از این پارادایم 
در بررسی پدیده های شهری، تفاوت های حاصل از تغییر روش شناسی 
 Dadashpoor & Ghazaie,(کم بر مطالعات جداافتادگی را روشن کنند حا
ابوالحسن تنهایی، در مقاله  خود  2019(. رحمت آبادی، علیرضانژاد و 
تنها؛  ــراد  اف اجتماعی  ــط  رواب و  فضایی  جدایی گزینی  "شهر،  عنوان  با 
کیفی و  مطالعه ای در شهر تهران" با استفاده از روش تحلیل محتوای 
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روش های داده بنیان و مردم نگاری به شناسایی مسائل افراد تنها در 
 Rahmatabadi(زندگی شهری، روابط اجتماعی و محله ای پرداخته اند
عنوان  بــا  خــود  مقاله  در  هاشمی،  و  صــدرآبــاد  جلیلی   .)et.al, 2019
در  اجتماعی   _ فضایی  جدایی گزینی  ایجاد  بر  مؤثر  عوامل  "شناسایی 
و  بررسی  به  محتوا"  تحلیل  روش  از  استفاده  با  مختلف  رویکردهای 
روش  از  استفاده  با  جدایی گزینی  با  مرتبط  نظریه های  دسته بندی 
تحلیل محتوا پرداخته و در نهایت عوامل ایجاد کننده آن را در چند گروه 
اصلی معرفی و شاخص های بررسی جدایی گزینی را استخراج و معرفی 

 .) Jalilisadrabad & Hashemi, 2020(کرده اند

2.1. مبانی نظری مرتبط با جداشدگی
اساس  بر  با موضوع جداشدگی،  مرتبط  مبانی نظری  پژوهش  این  در 
در  شــده اســت.  بــررســی  منتخب  مقاله های  از  مستخرج  مقوله های 
راستای تحلیل و نقد پژوهش های پیشین در به کارگیری برگردان های 
فارسی مفهوم اصلی، به بررسی واژه شناسی، خاستگاه نظری و اختیاری 
یا اجباری بودن جداشدگی پرداخته شده و در راستای تحلیل و نقد 
بررسی سیر تحول  به  ابعاد مطرح در جداشدگی،  و  رفته  به کار  صفات 
ادبیات  در  آن  ابعاد  و  جداشدگی  اشکال  و  ــواع  ان جداشدگی،  مفهوم 

جهانی پرداخته شده است. 
• واژه شناسی جداشدگی	

بررسی متون علمی نشان می دهد واژه  جدایی اجتماع یا به بیان دیگر 
جداشدگی نخستین بار برای بیان انزوای نژادی در شهرهای هنگ کنگ 
و بمبئی )بمبئی امــروز( در دهه 1890 استفاده شد؛ اما این به معنای 
نبود جداشدگی در دوره هــای قبل از آن نبوده و انگیزه تقسیم شهرها 
 Nightingale,( گروه ها و طبقات مختلف به قدمت خود شهرهاست به 
21-6 :2012(. در مطالعات مربوط به نابرابری های اجتماعی _ فضایی از 
کلی جدایی و )Segregation( در معنای  دو واژه )Separation( در معنای 
 .)Zahirnejad & Dadashpoor, 2018: 27(جداشدگی استفاده می شود
که  در ریشه  التین )Segregation( از دو بخش se و greg تشکیل شده  
که به دلیل  یا دسته ای است  گــروه  greg به معنی  و  se به معنی جدا 
 Pourjafar et al., 2019:( ویژگی های یک مکان در آنجا تجمع یافته اند
 )Segregation( کسفورد و وبستر، واژه 89(. در فرهنگ لغات النگمن، آ
که به لحاظ مفهومی با آنچه در متون  معادل واژه جداشدگی آورده شده 

کار رفته، همخوانی دارد.  تخصصی به 
• خاستگاه نظری پدیده جداشدگی	

از مدت ها قبل جامعه شناسان و جمعیت شناسان تشخیص داده اند 
یافتن  تمایز  به  گرایش  مسکونی  فضاهای  در  اجتماعی  گروه های  که 
دارند. نخستین توضیحات پیرامون این الگو توسط محققانی از مکتب 
 .)Timberlake & Ignatov, 2015( شد  اعالم  گو  شیکا انسانی  کولوژی  ا
از طــرح گیاهی  دهــه  1920با بهره گیری  در  مکتب  نظریه پردازان ایــن 
گروه های شهری با  که  کردند  کل3 )1879(، اینگونه استدالل  ارنست ها
گیاهی با حرکت  هر پایگاه اجتماعی، اقتصادی و قومی، مانند گونه های 
کولوژیک را در زیستگاه خویش  تــوازن، همه مراحل ا به سوی تعادل و 
 .)Park, Burgess,& Mchenzie, 1925:8( طول زمان طی می کنند  در 
کولوژیکی به شهر در ادامه با انتقاداتی مواجه شد که در نتیجه  رویکرد ا
گردید؛  مطرح  در شهرها  نظریات شهری مارکسیستی و نئووبری  آن، 

اما می توان از آن به عنوان خاستگاه نظری اولیه پدیده جداشدگی نام 
.)Esfandyari Khalvat & Babaei Aghdam, 2013:3(برد

• سیر تحول مفهوم جداشدگی 	
ابعاد  دلیل  بــه  جداشدگی  مفهوم  از  مشخص  و  دقیق  تعریفی  ارائـــه 
بررسی  اســـت.  پیچیده ای  و  ظــریــف  چــالــش  آن،  در  مــطــرح  گسترده 
که در طول سالیان  پیشینه پژوهش در سطح جهانی نشان می دهد 
قرن  میانه  در  شــده اســت.  ارائـــه  متفاوتی  مفاهیم  جــداشــدگــی  بــرای 
بیستم، پدیده جداشدگی ابتدا به عنوان   مسئله ای  اجتماعی   شناخته  
تمایز  میان   دو   آن،  بررسی  عمده  هدف  که      )Legeby, 2013(  می شد 
 گروه  جمعیتی  )Feitosa et al., 2007( و یا   بررسی  جدایی   میان   چندین  
نحوه   توزیع  آن  در   اجتماعی   و   )شامل   مطالعه  جدایی  طبقات    گــروه 
 Morgan, 1975; Sakoda, 1981; Jargowsky, 1996;( بوده است   فضا ( 
میالدی،   مطالعات   دهــه70  امــا   در    .)Reardon & Firebaugh,2002 
جدیدی  با   هدف   شناسایی علل   جداشدگی    گروه های اجتماعی شکل  
گرچه  نسبت  به  ترتیب   فضایی   جمعیت  در   واحدهای   فضایی   که ا  گرفت 
حساس   نبودند، اما   همین   نکته   باعث   شد   تا   پس   از  مدتی   این مباحث   با  
  Morgan, 1975; Sakoda,1981;( تحلیل های   فضایی   پیوند  داده   شوند
 Jargowsky,1996; Dupont, 2004; Lima, 2001:494; Reardon &
در   .)Firebaugh, 2002; Smith, 2009:682; Romero et al., 2012: 76
دهه های اخیر نیز بحث جداشدگی فضایی در برنامه ریزی های سیاسی 
 1990 دهــه  طــول  در  مـــی رود.  شمار  به  مهم  مسئله  یک  کشورها  کثر  ا
نامرغوب و مناطقی  کانونی توجهات، نواحی مسکونی  میالدی نقطه 
به  مــی دادنــد؛  جای  خود  در  را  قومیتی  اقلیت های  که  می شد  منظور 
همین دلیل مفهوم جداشدگی فضایی به مفهومی منفی تبدیل شد. در 
نتیجه تنش های پیوسته میان افراد با موقعیت های اجتماعی مختلف 
و تحت تأثیر شورش ها و جریان های سیاسی در سرتاسر جهان، تمرکز 
 Musterd & De( بر مسئله جداشدگی فضایی اهمیتی دوچندان یافت

.)Winter, 1998:666
• اختیاری یا اجباری بودن پدیده جداشدگی	

جداشدگی به واسطه داشتن یا نداشتن آزادی انتخاب برای جداشدن، 
می تواند به دو صورت جداشدگی اختیاری4 و جداشدگی اجباری5 اتفاق 
افتد)Izadi et al., 2016: 83; Lotfi & Ghazaei, 2019: 20(. جداشدگی 
همچنین  و  جامعه  و  فــردی  کنش های  از  شبکه ای  طریق  از  اجباری 
اقدامات نهادی شکل گرفته و اغلب توسط خدمات و برنامه های دولتی 
پشتیبانی می شود )Massey and Denton, 1993(. به عبارت دیگر برای 
کنش های فردی،  شناسایی جداشدگی اجباری برخی عوامل از جمله 
 .)Deng, 2015:81( یا برنامه های دولتی مؤثر هستند اقدامات نهادی 
از جداشدگی در اثر رشد و توسعه نامتوازن شهرها، مهاجرت  این گونه 
میان  نابرابری هایی  و  آورد  می  را پدید  بی رویه و گسترش بی عدالتی 
که  محالت در دسترسی به منابع و تسهیالت شهری را به همراه دارد 
 Jargowsky,( خ می نماید عمدتًا به شکل اسکان در اجتماعات محروم ر
2002:13(. وجه اختیاری جداشدگی، پدیده جدیدی است که نشأت 
گرفته از هر دو عامل عرضه و تقاضا )مانند تقاضا برای امنیت و سبک 
گرفته و نمود عینی آن در قالب اجتماعات  زندگی منحصر به فرد( شکل 
 Firman,( توسعه  است  حال  در  یافته و  توسعه  محصور در کشورهای 
که  2004:352(. اجتماعات محصور شکل جدیدی از جداشدگی است 
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گرچه مردم به یکدیگر نزدیک هستند اما توسط موانع فیزیکی و  در آن ا
 Maffini & Maraschin,( کنترل امنیتی جدا می شوند یا سیستم های 
گروهی  2018:3(. جداشدگی اختیاری بر حسب منفعت طلبی از سوی 
خاص بر پیکره شهر اعمال می شود و در آن شرایط اجتماعی _ اقتصادی 
گروه، قدرت انتخاب دارد و بر اساس تقاضا، مکانی  که  به نحوی است 
 Izadi et al., 2016:(را برای سکونت انتخاب نموده ویا به وجود می آورد
84(. جداشدگی، چه به صورت اجباری و چه به صورت اختیاری، افراد 
کرده و میزان تماس فضایی و تعامل اجتماعی شان  کناره گیر و مطرود  را 
تکاملی  کاهش می دهد )Alaily-Mattar, 2010:97(. سیر  با جامعه  را 
که  مفهوم جداشدگی در ادبیات جهانی نشان می دهد صرف نظر از این 
منشأ پیدایش جدایی چه چیزی باشد، این پدیده بر مبنای اختیاری 
کلی اتفاق می افتد: نخست جداشدن  یا اجباری بودن آن به سه حالت 
محدوده هایی  در  می دهند  ترجیح  معمواًل  که  کنان  سا از  گروه هایی 
مشکالت  از  را  خودشان  تا  هستند؛  متمرکز  مرفهین  که  کنند  زندگی 
شهری وابسته به فقر دور نگه دارند )Feitosa et al., 2011: 105(. این 
گروه ها با توجه به بهتر شدن پایگاه اجتماعی _ اقتصادی شان از محل 
این  از  پیش  که  می کنند  مکان  نقل  مکان هایی  به  خود  اولیه  زندگی 
کن بوده اند و عمومًا آب  گروه های اجتماعی _ اقتصادی باالتر در آنجا سا
 Pourjafar et al., 2019:(و هوای بهتر و قیمت زمین باالتری داشته اند
89(. دوم جداشدن گروه هایی که به دلیل نارضایتی از محل زندگی اولیه 
 )Ibraimović, 2013: 34( گرفته اند مکانشان را تغییر دهند خود تصمیم 
محل  آنها،  ســوی  از  سکونت  محل  انتخاب  در  عامل  ابتدایی ترین  و 
که از نظر ویژگی های اقتصادی و اجتماعی با آنها  اقامت مهاجرانی است 
گروه هایی  مشترک هستند )Zavodny, 1999: 1015(. سوم جداشدن 
که به منظور یافتن محلی قابل استطاعت به وجود می آید  کنان  از سا

.)Letki,  2008: 101(
• انواع و اشکال جداشدگی	

مطالعه و بررسی جداشدگی جنبه های مختلفی دارد. اما وایت )1983(، 
بر اساس معانی متفاوتی  که فاصــله )جدایی( می تواند داشــته باشــد، 
جداشدگی  نخست،  کرده است:  بیان  زمینه  این  در  عمده  رویکرد  دو 
مختلف  گروه های  افــراد  بین  در  تعامل  فقدان  به  که  جامعه شناختی 
را  جداشدگی  که  جغرافیایی  جداشدگی  دوم،  و  دارد  اشــاره  اجتماعی 
 White,( می داند  شهری  فضای  در  اجتماعی  گروه های  نابرابر  توزیع 
1983:1014(. در این میان رویکرد جغرافیایی بیشتر مورد استفاده قرار 
اشــکال  این،  بر  عالوه   .)Maffini & Maraschin, 2018:2( گرفته است 
مختلفی از جداشدگی شهری با توجه به زمینه های موجود در هر شهر 
گروه های اجتماعی،  که برپایه جدایی های ناشی از درآمد،  وجود دارند 
کالبدی )Vaughan, 2005:92(، جنسیت، تحصیالت،  نژادی یا قومی، 
 Gregory et al.( می گیرد  شکل  ناتوانی  و  ــاه  زادگ سن،  مذهب،  زبــان، 

.)2009
• ح در پدیده جداشدگی	 ابعاد مطر

جداشدگی ابتدا به عنوان پدیده ای تک بعدی و نماینده نابرابری های 
اجتماعی _ اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت )Duncan & Duncan,1995؛ 
Musterd,2005(. اما در سال های بعد پژوهشگران نگاه تک بعدی به 
گرفتن عامل فضا را ناشی  جداشدگی را مورد انتقاد قرار داده و نادیده 
از ساده انگاشتن این پدیده دانستند )Smith, 2009:682(. آنها معتقد 

که فرم فضایی در شکل دهی به الگوهای همنشینی و جداشدگی  بودند 
شهری عاملی تأثیرگذار است )Charalambous,2011(. فرانزن جداشدگی 
 Franzen,( را عالوه بر پدیده ای اجتماعی، پدیده ای فضایی نیز می داند
2009:1(. در جدیدترین مطالعه ای که میراندا )2020( انجام داده، برخی 
کیفیت های فضایی تأثیرگذار بر روی جداشدگی و همچنین چگونگی 
بررسی  شهرها  در  اجتماعی  پدیده های  بر  شده  ساخته  محیط  تأثیر 
گرفت  کار  که برای بهبود شیوه های طراحی شهری می توان به  شده اند 
ویژگی های  مطالعات بسیار دیگری نیز به اثر   .)Miranda,2020:13(
کنان محالت پرداخته اند  کالبدی و فضایی بر پیامدهای اجتماعی سا
می دهند. بنابراین می توان  را نشان  فضایی و کالبدی  فرم  اهمیت  که 
گفت پدیده جداشدگی ابعاد مختلفی از جمله بعد اجتماعی _ اقتصادی 
عنوان  با  اخیر  مطالعات  در  رو  ایــن  از  و  شــده  شامل  را  فضایی  بعد  و 

گرفته است. جداشدگی اجتماعی _ فضایی مورد بررسی قرار 

2.2. مرور نظام مند و فراتحلیل کیفی
مرور نظام مند6 با استفاده از روش های منظم برای شناسایی، انتخاب 
و  تجزیه  و  جــمــع آوری  و  شــده  انجام  پژوهش های  انتقادی  ارزیــابــی  و 
تحلیل داده های آنها، در پاسخ به یک سئوال مشخص انجام می شود 
از  که یکی  کارکردهای مختلفی دارد  این تکنیک   .)Crocetti, 2016:3(
آنها بررسی پیشینۀ پژوهشی موضوع مدنظر و استخراج و تلخیص آنها 
متناسب  مطالعاتی و رسیدن به نتایجی  رویکردهای  با هدف اصالح 
اهــداف اصلی مرور نظام مند در پیشینۀ  تعیین شده است.  با اهــداف 
پژوهشی عبارتند از: 1( اثبات نوعی قرابت و انس با بدنۀ دانش مدنظر 
نشان دادن مسیر پژوهش های  مقبولیت آن، 2(  تثبییت  تصدی و  و 
پیشین و چگونگی ارتباط طرح های پژوهشی فعلی با آنها، 3( تلفیق و 
تلخیص آنچه در حوزه ای مطالعاتی شناخته شده است و 4( یادگیری و 
 Ghazi Tabatabaei(آموختن از دیگران و برانگیختن اندیشه های جدید

.)& Vadadhir, 2010:59
نتایج مطالعات  از  بزرگی  آماری مجموعه  از فراتحلیل7، تحلیل  منظور 
که با هدف یکپارچه ساختن یافته ها انجام می شود. از این  منفرد است 
روابط علی مطالعات  و  روایتی  رو می تواند جایگزین جدی بحث های 
که معرف تالش ما برای درک پیشینه های روزافزون  باشد. بحث هایی 
از  فراتر  چیزی  و  متفاوت  فراتحلیل   .)Glass, 1976:3( است  پژوهشی 
گرچه این تکنیک را  مرور ادبیات پژوهش هاست )Crocetti, 2016:3(. ا
معمواًل جزء روش های کمی می دانند اما این روش قابلیت به کارگیری 
 Tizchang & Azam Azadeh,2020:(کیفی را نیز داراست در رویکردهای 
10(. فراتحلیل کیفی ابزاری است که به محققان اجازه می دهد یافته های 
مطالعات کیفی اولیه را جمع آوری و ترکیب کنند. این مطالعات می تواند 
ک  به پژوهشگران در دستیابی به اهداف مختلف از جمله توسعه ادرا
انجام  یافته ها، توسعه معیارها،  از  کردن مجموعه ای  نظری، فهرست 
به  اصولی  تشکیل  پیشینه،  و  ادبیات  وضعیت  از  جامع  ارزیابی های 
عنوان راهنمای عمل و یا بررسی روش ها  و روش شناسی های به کار رفته 
در یک حوزه از دانش کمک نماید. بسیاری از این اهداف مشابه اهداف 
کیفی، بیشتر  کمی است)Levitt, 2018:1(. در فراتحلیل  تجزیه و تحلیل 
از آماره های توصیفی شامل فراوانی، درصد فراوانی، فراوانی تجمعی و 
درصد فراوانی تجمعی، ترسیم نمودار میله ای و دایره ای برای نمایش 
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 Salimi & Maknoun,(کردن مد و ... استفاده می شود نتایج، مشخص 
.)2018:9

3.روش 
کم برآن  پژوهش حاضر از نوع مطالعات ثانویه بوده و پارادایم فلسفی حا
نمونه کاوی  آن  روش شناسی  و  کیفی  پژوهش  رویکرد  است.  تفسیری 
است. روش گردآوری داده ها متناسب با رویکرد پژوهش، از نوع متن پایه 
و بر اساس شیوه های اسنادی انتخاب شده و برای تحلیل داده هــا از 
کیفی9  فراتحلیل  از  ادامــه  در  و  باز8  کدگذاری  و  نظام مند  مرور  تکنیک 
بر مقاله های  ابتدا مروری نظام مند  استفاده شده است. در این راستا 
که به بررسی موضوع جداشدگی پرداخته اند، انجام  منتشر شده فارسی 
شده است. این پژوهش ها از طریق جست وجو در پایگاه های اطالعاتی 
مرکز اطالعات علمی جهاد  انسانی10،  پرتال جامع علوم  داخلی شامل 
دانشگاهی11، بانک اطالعات نشریات کشور12، مرجع دانش یا سیویلیکا13 
)ناشر تخصصی کنفرانس های ایران(، پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات 
ایران14، بانک مقاالت علوم اسالمی و انسانی یا نورمگز15 و با استفاده از 
کلیدواژه های "جدایی گزینی" و  گوگل16 با  موتور جست وجوی اینترنتی 
گرفته و  "جدا افتادگی" و " افتراق"، در قسمت موضوع و عنوان صورت 
در مرحله اولیه به شناسایی 198 پژوهش انجامید؛ سپس از بین آنها 
112 مقاله انتخاب شد. دامنه زمانی این جست وجو به مقاالتی محدود 
پژوهشی،   _ علمی   مجالت  در  تا 1400،  سال های 1375  بین  که  شده 

 50 تنها  بعدی  مرحله  در  انتشاریافته اند17.  همایش ها  و  کنفرانس ها 
کاوی شدند  پژوهش از 38 نشریه و مجله علمی _ پژوهشی مختلف وا
عنوان  و  موضوع  محوریت  با  محتوا  همخوانی  عدم  دلیل  به  مابقی  و 
پژوهش حاضر حذف گردیدند. این مقاله ها در جدول شماره 1 گردآوری 
نمونه گیری  جامعه،  اعضای  تعداد  بــودن  محدود  دلیل  به  شده اند. 
در  و  انتخاب  کیفی  داده  عنوان  به  پژوهش  متن 50  و  نگرفته  صــورت 
کدگذاری  گردیده است.  کدگذاری باز برای بررسی آنها استفاده  ادامه از 
به  ایــده هــا،  نشان گذاری  و  شواهد  گروه بندی  فرآیند  از  اســت  عبارت 
گسترده تری  دیدگاه های  منعکس کننده  فزاینده  صورتی  به  طوری که 
کدهای مورد بررسی  باشند)Creswell & Clark, 1945: 145(. مقوله ها و 
گردیده اند. در مرحله بعد فرمی با عنوان"  در جدول شماره 2 مشخص 
نیاز  مــورد  اطالعات  استخراج  و  تعیین  منظور  به  شــده"  تلخیص  فــرم 
گردید و سپس اطالعات مربوط به هر پژوهش شامل  پژوهش طراحی 
ویژگی های آنها بر مبنای مقوله های مستخرج از متن پژوهش، مطابق 
روایــی فرم  از  برای اطمینان  جدول شماره 3 تهیه و در آن ثبت شد. 
از میان  کارشناس  مذکور، این فرم به همراه اهداف پژوهش میان 15 
شهری،  مدیریت  شهری،  طراحی  شهری،  برنامه ریزی  تخصص های 
و  گردیده  توزیع  معماری  و  شهری  جغرافیای  شهری،  جامعه شناسی 
آنها و بازنگری نهایی، صحت روایی صوری آن تأیید  با اعمال نظرات 

شده است.
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)2014(

ــایــی جــمــعــیــت بـــه مــنــظــور مـــدل ســـازی  ــوی شــبــیــه ســازی پ
از مدل های عامل مبنا و با استفاده  جدایی گزینی سکونتی 

GIS
16

 Babagoli & Latifi
)2014(

بین  در  تهران  در  فضایی  جدایی گزینی  رونــد  بررسی 
سال های 1375تا1390

17Javaheri et al. )2015(
جدایی گزینی اجتماعی شهر کامیاران؛ تحلیل بر شاخص های 

گرایی فضایی ناهمسانی و انزوا
18

 Babaeiaghdam et
al. )2015(

کولوژیکی شهری با استفاده از  سنجش جدایی گزینی ا
شاخص های اندازه گیری تک گروهی )مطالعه موردی: 

شهر تکاب(
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← ادامه جدول شماره1: مقاله های منتخب فارسی به عنوان پایگاه داده های پژوهش

عنوانمأخذکدعنوانمأخذکد

19Ajdari et al. )2015(
بررسی جدایی گزینی اجتماعی _ فضایی گروه های تحصیلی و 

شغلی در کالنشهر شیراز
20

 HajiNejad et al.
)2015(

کولوژیک بر امنیت پایدار  بررسی تأثیرات جدایی گزینی ا
اجتماعی )مطالعه موردی: شهر عنبرآباد(

21Izadi et al. )2016(22طراحی مدل جامع نگر در مطالعه پدیده افتراق شهری
 Rafieian et

al.)2016(
با  یـــزد  شهر  محله  های  در  فضایی  ــراق  ــت اف تحلیل 

استفاده از تحلیل شبکه و چیدمان فضا

23Piri )2016(
کــاهــش مــیــزان  جــایــگــاه حــکــمــروایــی مــطــلــوب شــهــری در 

جدایی گزینی فضایی )مطالعه موردی: کالنشهر تبریز(
24

 Ghazaei et al.
)2016(

مختلف  گروه های  شهری  جدایی گزینی های  بررسی 
کید بر ویژگی های سکونت جمعیتی شهر مشهد با تأ

25Yazdani et al. )2016(
اجتماعی  پــایــگــاه هــای  مسکونی  جــدایــی گــزیــنــی  سنجش 
_اقتصادی شهر شیراز با استفاده از شاخص های اندازه گیری 

چندگروهی
26

 Yazdani et al.
)2016(

سنجش جدایی گزینی مسکونی پایگاه های اجتماعی 
از شاخص های  اســتــفــاده  بــا  _اقــتــصــادی شهر شــیــراز 

اندازه گیری تک گروهی

27Mobasheramini )2017(
محله های  در  فقر  تمرکز  و  فضایی  جدایی گزینی  مطالعه 

مسکونی محالت 13گانه شهرداری منطقه 12 تهران
28

 Teimouri et al.
)2017(

مصرف گرایی نمادین و جدایی گزینی فضایی در شهر 
کوی فردوس و ولیعصر تبریز مطالعه موردی: 

29Azari & Barati )2017(
با  شهری  تاریخی  کز  مرا در  فضایی  جدایی  الگوی  بررسی 
تاریخی  مرکز  مــوردی:  )نمونه  فضایی   _ اجتماعی  رویکردی 

کرمان( تهران و 
30

 Zahirnejad &
Dadashpoor )2018(

اجتماعی   _ فضایی  جدایی گزینی  تحلیل  و  بــررســی 
کالنشهری  منطقه  در  شغلی  و  تحصیلی  گــروه هــای 

اصفهان

31
 Fallahi & Mohammadi

)2018(
کید بر  تبیین جغرافیایی افتراق فضایی در کالنشهر تهران با تأ

تسهیالت عمومی شهر
32

 Mohammadzadeh
)2018(

روش های سنجش جدایی گزینی وکاربردآن

33Rafieian at al. )2018(
در  مهاجران  فضایی   _ اجتماعی  جدایی گزینی های  بررسی 

شهر مشهد
34

 Jalilisadrabad et al.
)2018(

 _ اجتماعی  جدایی گزینی  بر  مؤثر  عوامل  شناسایی 
کرمان واقع در منطقه 8  فضایی؛ محله های فدک و 

شهرداری تهران

35
 Jalilisadrabad et al.

)2018(

گروه های  اجتماعی   _ فضایی  جدایی گزینی  میزان  بررسی 
از نرم افزار  با استفاده  تحصیلی، شغلی، درآمــدی و قومیتی 
کرمان  Geo Segregation Analyzer )مورد پژوهشی: محله 

در منطقه 8 شهرداری تهران(

36
 Mirabadi et al.

)2018(
تبیین و تحلیل عدم تعادل فضایی و سنجش عوامل 

مؤثر بر تمرکز و جدایی گزینی در شهر مهاباد

37
 Mehri & Davoudpoor

)2019(
کاهش انزوای اجتماعی  بهره گیری از نظریه چیدمان فضا در 

_ فضایی محله های شهری
38

 Pourjafar et al.
)2019(

بررسی عوامل مؤثر در عدم شکل گیری جوامع مختلط 
در شهرهای ایران: تحلیل محتوا

39
 Mokhtarzadeh et al.

)2019(

محرومیت  و  کالبدی  جــداافــتــادگــی  میان  ارتــبــاط  تحلیل 
شهر  محالت  مـــوردی:  بررسی  شهری  مناطق  در  چندگانه 

اصفهان
40

 Dadashpoor &
Ghazaei )2019(

پدیده های  فهم  در  پدیدارنگاری  پــارادایــم  کاربست 
شهری مورد مطالعه: فهم چگونگی تجربه پیامدهای 

فتاده
ُ
زندگی در محله های جداا

41
 Rahmatabadi et al.

)2019(
تنها:  افــراد  اجتماعی  روابــط  و  فضایی  جدایی گزینی  شهر، 

مطالعه ای در شهر تهران
42Attar )2019(

شــبــیــه ســازی جــدایــی گــزیــنــی شــهــری بــا بــه کــارگــیــری 
شهر  مــادر  مـــوردی:  مطالعه  مبنا.  عامل  مــدل ســازی 

شیراز

43Jafari et al. )2019(
اثرات پیکره بندی فضایی بر جدایی گزینی اجتماعی در بافت 

فرسوده گلستان، سبزوار
44

 Dadashpoor &
Zahirnejad )2019(

بررسی تأثیر جدایی گزینی فضایی _ اجتماعی گروه های 
شغلی و تحصیلی بر ساختار فضایی منطقه کالنشهری 

تهران

45Lotfi & Ghazei )2018(
ــی نــقــش جــدایــی گــزیــنــی در شــکــل گــیــری بــافــت هــای  ــررس ب

محنت زده شهری، نمونه موردی: قاسم آباد مشهد
46

 Ghalenoee & Sabet
)2019(

در  فضایی   _ اجتماعی  جدایی گزینی  عوامل  تحلیل 
شهر اصفهان

47
 Jalilisadrabad &
Hashemi )2020(

 _ فضایی  جدایی گزینی  ایــجــاد  بــر  مــؤثــر  عــوامــل  شناسایی 
اجتماعی در رویکردهای مختلف با استفاده از روش تحلیل 

محتوا
48

 Rafieian & Zahed
)2020(

سنجش جدایی گزینی فضایی شهر قم و ارتباط آن با 
ساختار فضایی شهر

49Amiri et al. )2020(
انتخابی  رفتارهای  بر  کولوژیکی  ا جدایی گزینی  تأثیر  بررسی 

شهروندان ) مطالعه موردی: شورای شهر خرم آباد(
50

 Jalilisadrabad &
Hashemi )2020(

سیر تحول مفهوم جدایی گزینی در آرای اندیشمندان
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4.یافته ها
در پژوهش حاضر یافته ها در دو بخش ویژگی های ساختاری و محتوایی 
ویژگی های  بررسی  دنبال  به  ساختاری  بخش  شده اند.  دسته بندی 
عمومی مقاله های منتخب است تا از نتایج آن وضعیت پژوهش در حوزه 
جداشدگی شهری در ایران تبیین گردد. بخش محتوایی به دنبال ترسیم 
نگاه پژوهشگران به برگردان مفهوم اصلی، روش پژوهش، نوع پژوهش، 
کار رفته برای جداشدگی، نوع پرسش اصلی، محورهای  صفت های به 
موضوعی و ابعاد مورد بررسی در پدیده جداشدگی است. این قسمت که 
بر اساس مبانی نظری پدیده جداشدگی در سطح پژوهش های جهانی 
ایران  انتقادی نگارندگان به پژوهش های پیشین در  بر مبنای نگاه  و 
که جهت گیری موضوعی پژوهش های  گرفته، به دنبال آن است  شکل 

آتی را در مسیر درستی هدایت نماید.

4.1. فراتحلیل ساختاری پژوهش ها
اساس  بر  منتخب  پژوهش های  عمومی  ویژگی های  قسمت  ایــن  در 

مقوله های مختلف مطابق جدول شماره4 بررسی شده اند.
*در بررسی مقوله پژوهشگران اصلی پژوهش، برخی از نویسندگان در بیش از یک 

که هر  تی است  از فراوانی، تعداد مقاال بنابراین منظور  مقاله مشارکت داشته اند. 

کل مقاالت منتخب  پژوهشگر در آن سهیم بوده و درصد فراوانی بر اساس تعداد 

گردیده است. )50 پژوهش( محاسبه شده است. درنتیجه از ذکر مجموع خودداری 

• بازه زمانی انجام پژوهش: مطابق جدول شماره4 روند پژوهش ها 	
پیرامون پدیده جداشدگی رو به افزایش بوده، تا جایی  که 92 درصد آنها 
در بازه 10 ساله 1400-1390 انجام شده و بیشترین تعداد در سال 1398 
با 10 مقاله علمی _ پژوهشی بوده و نشان دهنده توجه بیشتر به مسئله 
اخیر  کشور در میان متخصصان علوم مختلف در دهه  جداشدگی در 

است.
• بررسی 	 پژوهش    50 میان  در  پژوهش:  حوزه  اصلی  پژوهشگران 

صــدرآبــاد،  جلیلی  سمانه  قضایی،  محمد  چــون  پژوهشگرانی  شــده، 
مجتبی رفیعیان، محمد امین عطار، هاشم داداش پور و علی سلطانی 
عنوان  به  و  داشته   مشارکت  پژوهش ها  از  درصــد   46 در  مجموع  در 
پژوهشگران اصلی پدیده جداشدگی در سال های اخیر ایران شناخته 

می شوند.19
• تخصصی 	 گـــروه  اســـاس  بــر   : اصــلــی20  پژوهشگر  تخصصی  گـــروه 

نویسنده مسئول، 46 درصد از پژوهشگران از حوزه تخصصی جغرافیا 
و برنامه ریزی شهری و 34 درصد از علوم شهری بوده اند. روند افزایشی 
شهری  علوم  متخصصان  میان  در  مــوضــوع  ایــن  بــا  مــقــاالت  کاربست 
نشان از اهمیت یافتن و دغدغه مندی متخصصان این حوزه در پدیده 

جداشدگی دارد.

جدول شماره2: مقوله ها و کدهای مورد بررسی در مقاله های منتخب فارسی در حوزه جداشدگی شهری

گی ها کدهامقوله هاویژ

گی های  ویژ
ساختاری پژوهش

سال های 1400-1375 در بازه های زمانی پنج سالهبازه زمانی انجام پژوهش
نام و نام خانوادگی نویسنده مسئولپژوهشگران اصلی حوزه پژوهش

کنگره ایقالب پژوهش کنفرانسی، همایشی و  علمی _ پژوهشی، 
کندگی جغرافیایی تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، یزد، خرم آباد، سایر شهرها، بدون نمونه موردیپرا

مقیاس مکان
محله، منطقه، شهر، سایر مکان ها ) ناحیه، محدوده بافت قدیم، مرکز تاریخی، روستا، استان، مجموعه شهری، کشور(، 

بدون نمونه موردی
گروه های تخصصیگروه تخصصی پژوهشگر اصلی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، شهرسازی، جامعه شناسی شهری، سایر 

گروه های تخصصیگروه تخصصی انتشارات پژوهش جغرافیا، علوم شهری18، معماری، علوم اجتماعی، ادبیات و زبان ها، مدیریت، سایر 
شامل 38 نشریه و مجله پژوهشیانتشارات پژوهش

گی های  ویژ
محتوایی پژوهش

جدایی گزینی، جداافتادگی، افتراقبرگردان فارسی مفهوم اصلی
کار رفته با مفهوم اصلی کالبدی، اجتماعی _ اقتصادیصفت به  کولوژیکی، اجتماعی، سکونتی، فضایی _ مکانی،  فضایی، اجتماعی _ فضایی، شهری، ا

ابعاد مطرح در پژوهش
اجتماعی _ اقتصادی، اجتماعی، فضایی، اجتماعی _ فضایی، کالبدی _ فضایی، سیاسی _ مدیریتی، کالبدی، فرهنگی، 

کالبدی _ مدیریتی، محیطی کولوژیکی،  کالبدی _ عملکردی، ا اقتصادی، 
کمی، کیفی، ترکیبیروش پژوهش

کاربردی، بنیادینوع پژوهش از نظر هدف

محوریت موضوع اصلی پژوهش
کنین، شناسایی عوامل زمینه ای  بررسی مفهوم جداشدگی، بررسی روش شناسی جداشدگی، بررسی تجربه زیسته سا

مؤثر بر شکل گیری جداشدگی، بررسی رابطه جداشدگی با عوامل زمینه ای مؤثر بر آن
چیستی، چرایی و چگونگینوع پرسش اصلی

ج از  مقاله های منتخب جدول شماره3: نمونه فرم تلخیص شده بر مبنای مقوله های مستخر

کد 1

قالب پژوهشپژوهشگرسالعنوان
کندگی  پرا
جغرافیایی

مقیاس 
مکان

گروه تخصصی 
پژوهشگر اصلی

گروه 
انتشارات

انتشارات پژوهش

جدایی گزینی 
فضایی _ مکانی 

شهری

1377
محمد رحیم 

رهنما
علمی _ پژوهشی

بافت قدیم شهر 
مشهد

محله
جغرافیا و

 برنامه ریزی شهری
ادبیات و
 زبان ها

مجله ادبیات و علوم 
انسانی مشهد

روش پژوهشابعاد پژوهشصفت همراهواژه اصلی
از نظر 
هدف

پرسش اصلیمحوریت موضوعی

فضایی _ مکانیجدایی گزینی
اجتماعی _ اقتصادی

کولوژیکی ا
چیستیمدل سازی سنجش جداشدگیکاربردیکمی
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• گرچه پژوهش های بررسی شده در 	 مقیاس مکان در پژوهش: ا
مقیاس های مختلف انجام شده اند اما 48 درصد از آنها در مقیاس شهر 

و 24 درصد در مقیاس محله بوده است.
• قالب پژوهش: بیش از 84 درصد در قالب پژوهش های علمی _ 	

پژوهشی انجام شده است. در بازه زمانی 1400-1395، حدود 57 درصد 
شامل  را  منتخب  پژوهش های  از  نیمی  از  بیش  که  شده  منتشر  آنها 

می شود.
• گروه تخصصی جغرافیا با 54 	 گروه تخصصی انتشارات پژوهش: 

درصد باالترین درصد را داشته و سپس با اختالف زیاد، علوم شهری و 
گرفته اند. معماری در مجموع با 20 درصد، در جایگاه های بعدی قرار 

• کشور 	 کالنشهرهای  کندگی جغرافیایی: نتایج نشان می دهند  پرا
گرفته  اند؛ به طوری که شهر تهران در  در این حوزه بیشتر مورد بررسی قرار 
کالنشهر مشهد، شیراز و اصفهان  24 درصد پژوهش ها )12 مورد( و سه 
خرم آباد  و  یزد  تبریز،  شهرهای  و  پژوهش ها  درصد   26 در  مجموع  در 
انتخاب  مــوردی  نمونه  عنوان  به  پژوهش ها  درصــد  در 12  مجموع  در 

شده اند.

4.2. فراتحلیل محتوایی پژوهش ها
مقوله هایی  قالب  در  شــده  بررسی  مقاله های  محتوایی  ویژگی های 

گرفته اند. مطابق جدول های شماره 5 و 6 مورد بررسی قرار 

گی های ساختاری مقاله های منتخب جدول شماره4: فراوانی و درصد تعداد پژوهش ها بر اساس ویژ

درصدفراوانیکدهامقوله هادرصدفراوانیکدهامقوله ها

بازه زمانی انجام 
پژوهش

1375-138012/00

قالب پژوهش

4284/00مقاله علمی _ پژوهشی
510/00مقاله کنفرانسی1380-138524/00
کنگره1385-139012/00 36/00مقاله همایشی و 
50100/00مجموع1390-13951632/00
1395-14003060/00

گروه تخصصی 
انتشارات 

پژوهش

2754/00جغرافیا
612/00علوم شهری50100/00مجموع

پژوهشگران 
اصلی موضوع

48/00معماری510/00محمد قضایی
36/00علوم اجتماعی48/00سمانه جلیلی صدرآباد

24/00مدیریت48/00مجتبی رفیعیان
48/00محمد امین عطار

)ادبیات  تخصصی  گروه های  سایر 
انسانی،  علوم  و  ادبیات  زبان ها،  و 
علوم  روان شناسی،  و  تربیتی  علوم 
ســیــاســی، مــعــمــاری و شــهــرســازی 
توسعه،  بــرنــامــه ریــزی  و  جغرافیا  و 
مــعــمــاری و مــرمــت و شــهــرســازی و 
مــعــمــاری،  پـــایـــدار،  زیــســت  محیط 

شهرسازی، عمران شهری (

816/00

36/00هاشم داداش پور
36/00علی سلطانی

اسماعیل شیعه، حسین نظم فر، سهند لطفی، 
ظهراب  ظهیرنژاد،  عــارف  هاشمی،  ضیاء  سید 
کــبــر تــقــوایــی، علی  اســفــنــدیــاری خــلــوت، عــلــی ا
محمدحسن  اقدم،  بابایی  فریدون  حاجی نژاد، 

یزدانی، محمد قلعه نویی، مصطفی بهزادفر

24/00

12/00سایرین
50100/00مجموع--مجموع*

گروه تخصصی 
پژوهشگر اصلی

2346/00جغرافیا و برنامه ریزی شهری

کندگی  پرا
جغرافیایی

1224/00شهر تهران
612/00شهر مشهد1734/00شهرسازی

48/00شهر شیراز510/00جامعه شناسی

و  جغرافیا  )معماری،  تخصص   گــروه هــای  سایر 
برنامه ریزی  و  جغرافیا  روستایی،  برنامه ریزی 
اطالعات  سیستم  و  دور  از  سنجش  محیطی، 

جغرافیایی، مرمت ابنیه و بافت های تاریخی(

510/00

36/00شهر اصفهان
24/00شهر تبریز
24/00شهر یزد

24/00شهر خرم آباد

ســـایـــر نــمــونــه هــا )شـــهـــر نــــور آبـــاد 
ممسنی، استان تهران و البرز،  شهر 
شهر  تکاب،  شهر  شهربانه،  بابل، 
شاهین  شهر  سبزوار،  شهر  زنجان، 
شهر  قــم،  شهر  عنبرآباد،  شهر  دژ، 
کـــامـــیـــاران، شــهــر الهــیــجــان، شهر 

مهاباد، مجموعه شهری اصفهان(

1428/00

50100/00مجموع

مقیاس مکان

2448/00شهر
1224/00محله

36/00منطقه
سایر مکان ها ) ناحیه، محدوده بافت قدیم، 
مرکز تاریخی، روستا، کشور، مجموعه شهری، 

استان(
714/00

510/00بدون نمونه موردی48/00بدون نمونه موردی
50100/00مجموع50100/00مجموع
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ح در پژوهش، برخی از مقاالت به بررسی چندین  *در بررسی مقوله ابعاد اصلی مطر

تی است که به بررسی هر بعد  بعد پرداخته اند. بنابراین منظور از فراوانی، تعداد مقاال

کل مقاالت منتخب )50 پژوهش( محاسبه  پرداخته و درصد فراوانی بر اساس تعداد 

گردیده است. شده است. درنتیجه از ذکر مجموع خودداری 

• کار رفته با مفهوم اصلی پژوهش: در عنوان و محتوای 	 صفت به 
پژوهش های بررسی شده از واژه های متعددی در بیان صفت همراه با 
که تعریف دقیق و یا عملیاتی از آن  جداشدگی استفاده شده، بدون این 
گردد. به همین دلیل یکی از مشکالت پیرامون پدیده جداشدگی  ارائه 
که بتواند این مفهوم را به خوبی  کاملی است  کشور تعریف جامع و  در 
ترتیب صفت های  به  پژوهش مطالعه شــده،  بین 50  در  نشان دهــد. 
بیشترین  و سکونتی  کولوژیکی  ا _ فضایی، شهری،  اجتماعی  فضایی، 
که در بسیاری موارد وجه افتراق آنها  درصد را به خود اختصاص داده اند 

مشخص نبوده و در هاله ای از ابهام است.21
• برگردان فارسی مفهوم اصلی پژوهش: در بیان مفهوم اصلی در 	

میان پژوهش های بررسی شده، حدود 86 درصد از واژه جدایی گزینی 
در برگردان فارسی استفاده کرده اند. با توجه به توضیحاتی که در قسمت 
اجباری یا اختیاری بودن جداشدگی داده شد، در به کارگیری درست این 

واژه برای برگردان مفهوم اصلی ابهام و انتقاد وجود دارد.
• ابعاد مطرح شده در پژوهش: در بررسی ابعاد مطرح در پژوهش 	

که از بین این پژوهش ها، 56 درصد صرفًا بعد اجتماعی _  دیده شده 
مورد  اخیر  سال های  در  صرفًا  فضایی  بعد  و  کرده  بررسی  را  اقتصادی 

گرفته است. توجه قرار 
• از نوع 	 بــررســی شــده  روش پــژوهــش: 84 درصـــد پــژوهــش هــای 

انجام شده اند.  ترکیبی  یا  کیفی  به صورت  تنها 16 درصد  و  بوده  کمی 
کیفی و ترکیبی با هدف  در حالی که در این زمینه نیاز به پژوهش های 

مدل سازی مفهومی بسیار وجود دارد.

• کاربردی بوده و 	 نوع پژوهش از نظر هدف: 98 درصد پژوهش ها 
تنها دو درصد پژوهش بنیادی انجام شده است.

*در بررسی مقوله محوریت موضوع اصلی پژوهش، برخی از پژوهش ها به بررسی 

چندین محور اصلی پرداخته اند. بنابراین منظور از فراوانی در این قسمت، تعداد 

که به هر محور موضوعی اختصاص داشته و درصد فراوانی بر اساس  تی است  مقاال

تعداد کل مقاالت منتخب )50 پژوهش( محاسبه شده است.

• نوع پرسش اصلی پژوهش: مطابق جدول شماره4 پژوهش ها بر 	
که پاسخگوی چه نوع پرسشی در حوزه جداشدگی بوده اند،  اساس این 
گرفته اند. در این میان  در سه دسته چیستی، چرایی و چگونگی قرار 
فزونی و غلبه پژوهش هایی با پرسش های چیستی و چرایی به چشم 
می خورد22. در زمینه چگونگی جداشدگی پژوهش قابل توجهی انجام 

نشده است.
• می توان 	 شماره6  جدول  مطابق  پژوهش:  موضوعی  محورهای 

پژوهش های بررسی شده را بر اساس محور موضوعی آنها در پنج محور 
پرسش  شامل  پــژوهــش هــای  از  ــد  درص  50 نــمــود.  دسته بندی  اصلی 
شناسایی  و  جداشدگی  درجه  و  میزان  سنجش  راستای  در  چیستی، 
که هنوز  الگوهای فضایی جداشدگی انجام شده اند؛ این در حالی است 
بسیاری از ابهامات موجود بر سر معنا و مفهوم جداشدگی و همچنین 
روش های سنجش میزان آن با در نظر گرفتن تمامی ابعاد وجود دارد. در 
بین پژوهش هایی با پرسش چرایی، 40 درصد آنها به محوریت بررسی 
رابطه جداشدگی با عوامل زمینه ای مؤثر بر آن اختصاص داشته است. از 
که به بررسی رابطه الگوهای  این بین حدود 10 درصد مطالعاتی هستند 
جدیدترین  جــزو  که  پرداخته اند؛  شهر  فضایی  ساختار  و  جداشدگی 

موضوعات این حوزه در سطح جهانی است. 

گی های محتوایی مقاله های منتخب  جدول شماره5: فراوانی و درصد تعداد پژوهش ها بر اساس ویژ

درصدفراوانیکدهامقوله هادرصدفراوانیکدهامقوله ها

کار رفته  صفت به 
با مفهوم اصلی

1836/00فضایی

ابعاد اصلی 
ح در  مطر
پژوهش

2856/00اجتماعی _ اقتصادی

816/00اجتماعی1020/00اجتماعی _ فضایی
714/00فضایی612/00شهری

کولوژیکی 510/00اجتماعی _ فضایی510/00ا
36/00کالبدی _ فضایی48/00اجتماعی
36/00سیاسی _ مدیریتی48/00سکونتی

36/00کالبدی12/00فضایی _ مکانی
36/00فرهنگی12/00کالبدی

26/00اقتصادی12/00اجتماعی _ اقتصادی
12/00کالبدی _ عملکردی50100/00مجموع

برگردان فارسی 
مفهوم اصلی

کولوژیکی4386/00جدایی گزینی 12/00ا
12/00کالبدی _ مدیریتی48/00جدا افتادگی

12/00محیطی36/00افتراق
--مجموع* 50100/00مجموع

روش پژوهش

4284/00کمی
نوع پژوهش از 

نظر هدف

4998/00کاربردی
12/00بنیادی510/00کیفی

36/00ترکیبی
50100/00مجموع

50100/00مجموع
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5.بحث 
بررسی فراتحلیل بر روی پژوهش های انجام شده داخلی در سه دهه 
و  ساختاری  تغییرات  به  نیاز  نشان دهنده  جداشدگی،  پیرامون  اخیر 
محتوایی در مطالعات آتی پیرامون این پدیده است. این تغییرات در 

قالب مقوله های مختلفی بوده که در این پژوهش به بخشی از آنها اشاره 
شد. بر اساس جدول های شماره 1، 5 و 6 می توان سیر تحول مفهوم 
اولیه،  کلی  دوره  چهار  به  داخلی  پژوهش های  میان  در  را  جداشدگی 
کرد.  کنونی( و آینده مطابق جدول شماره 7 تقسیم  میانی، متأخر )دوره 

جدول شماره 6: فراوانی و درصد تعداد پژوهش ها براساس نوع پرسش اصلی و محوریت موضوعی در مقاله های منتخب
درصدفراوانی*محوریت موضوع اصلی پژوهشنوع پرسش اصلی

وم 
فه

ی م
ست

چی
ی 

رس
 بر

ی
دگ

اش
جد

بررسی مفهوم جداشدگی
12/00مدل سازی مفهومی جداشدگی

918/00شناسایی الگوهای فضایی جداشدگی
24/00شناسایی آثار و پیامدهای جداشدگی

بررسی روش شناسی جداشدگی

12/00مدل سازی سنجش جداشدگی
24/00شبیه سازی الگوهای جداشدگی

1632/00سنجش میزان و درجه جداشدگی
12/00بررسی روش های سنجش جداشدگی

کنین 12/00_بررسی تجربه زیسته سا
3366/00مجموع

ی
دگ

اش
جد

وم 
فه

ی م
رای

 چ
ی

رس
بر

816/00_ شناسایی عوامل زمینه ا ی مؤثر بر شکل گیری جداشدگی

بررسی رابطه جداشدگی با عوامل زمینه ای مؤثر بر آن

12/00شهر پیرامون
12/00نقش دولت

12/00 تمرکز فقر و خرده فرهنگ جرم زا
گروه های قومی  12/00

24/00 محنت زدگی و محرومیت
24/00بافت فرسوده

کولوژیکی شهر 12/00ساختار ا
کنش تسهیالت عمومی شهر 12/00نحوه پرا

12/00مهاجرت
12/00جایگاه حکمروایی و مدیریت شهری

12/00مصرف گرایی نمادین
12/00امنیت پایدار اجتماعی

کنان 12/00رفتارهای انتخاباتی سا
510/00بررسی رابطه الگوهای جداشدگی و ساختار فضایی شهر

2856/00مجموع

جدول شماره 7: جمع بندی مرور نظام مند و فراتحلیل مقاالت با موضوع جداشدگی در ایران بر اساس سیر تحول مفهوم

                      دوره های مختلف

مقوله های مورد بررسی    

دوره اولیه مفهوم جداشدگی
)1375-1390(

دوره میانی مفهوم جداشدگی
)1390-1395 (

دوره متأخر مفهوم جداشدگی
)1395-1400 (

آینده مفهوم جداشدگی
)بعد از 1400(

کندگی جغرافیایی کندهشهرهای مختلف و محدودپرا کالنشهرها و شهرهای میانی کالنشهرهای ایرانشهرهای مختلف و پرا
شهر و محلهشهر، محله و فراشهرشهر و منطقهشهر و منطقهمقیاس مکان

جغرافیا، علوم اجتماعیحوزه رشته ای
جغرافیا، علوم اجتماعی، اندکی علوم 

شهری
جغرافیا، علوم اجتماعی، علوم 

شهری
میان رشته ای 

)از جمله علوم شهری(
جداشدگیجدایی گزینی، جداافتادگی، افتراقجدایی گزینی، جداافتادگی، افتراقجدایی گزینیبرگردان فارسی

کار رفته کولوژیکی، سکونتی، فضاییفضایی _ مکانی، سکونتی، فضاییصفت به  اجتماعی _ فضاییاجتماعی _ فضایی، شهری، فضاییاجتماعی، ا

اجتماعی _ اقتصادیاجتماعی _ اقتصادیابعاد اصلی مطرح
اجتماعی _ اقتصادی و 

کالبدی- فضایی
اجتماعی _ اقتصادی و 

کالبدی _ فضایی، سیاسی _ مدیریتی
ترکیبیکمی،کیفی، ترکیبیکمیکمیروش پژوهش

کاربردی و بنیادیکاربردیکاربردیکاربردینوع پژوهش از نظر هدف

ماهیت
جداشدگی به عنوان پیامد 

نابرابری در شهرها
جداشدگی به عنوان یک مسئله 
اجتماعی _ اقتصادی در شهرها

جداشدگی به عنوان یک مسئله 
اجتماعی _ فضایی در شهرها

جداشدگی به عنوان یک مسئله 
اجتماعی _ فضایی، هم عامل و هم 

پیامد نابرابری در شهرها
محورهای دارای اولویت در 
تبیین چیستی جداشدگی

سنجش میزان و درجه جداشدگی سنجش میزان و درجه جداشدگی
شبیه سازی و شناسایی الگوهای 

فضایی جداشدگی
مدل سازی مفهومی و مدل سازی 

سنجش جداشدگی

محورهای دارای اولویت در 
تبیین چرایی جداشدگی

بررسی رابطه جداشدگی با عوامل 
زمینه ای مؤثر بر آن

بررسی رابطه جداشدگی با عوامل 
زمینه ای مؤثر بر آن

شناسایی عوامل زمینه ای مؤثر بر 
شکل گیری جداشدگی

شناسایی و بررسی عوامل زمینه ای 
مؤثر بر جداشدگی از جمله ساختار و 

پیکره بندی شهرها
محورهای دارای اولویت در 
تبیین چگونگی جداشدگی

___
شناسایی و بررسی سیاست ها و 
گرایش های اثرگذار بر جداشدگی
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• دوره اولیه)1390-1375(: در این دوره شاهد شکل گیری مفهوم 	
جداشدگی در میان متخصصان رشته های جغرافیا و علوم اجتماعی، 
که با استفاده  در شهرهای مختلف و در مقیاس شهر و منطقه بوده ایم 
شده اند.  انجام  کاربردی  پژوهش های  قالب  در  و  کمی  روش هــای  از 
این  در  جداشدگی  نشده است.  شهری  علوم  متخصصان  از  پژوهشی 
دوره دیده به لحاظ ماهیت به عنوان پیامدی از واقعیت های دیگر از 
گرفتن ابعاد اجتماعی _ اقتصادی  جمله نابرابری در شهرها و با در نظر 
بررسی شده است. واژه جدایی گزینی، در این دوره برای برگردان فارسی 
کار  به همراه صفت هایی چون فضایی _ مکانی، سکونتی و فضایی به 
تبیین چیستی جداشدگی، محورهای موضوعی  زمینه  در  رفته است. 
درجه  و  میزان  "سنجش  شامل  دوره  ایــن  در  پژوهش   اولویت  دارای 
جداشدگی" و در زمینه تبیین چرایی آن موضوعاتی چون "بررسی رابطه 

جداشدگی با عوامل زمینه ای مؤثر بر آن" بوده اند.
• دوره 	 در  جداشدگی  پژوهش های  مــیــانــی)1390-1395(:  دوره 

نیز  و  اجتماعی  علوم  و  جغرافیا  متخصصان  توسط  همچنان  میانی 
اندکی علوم شهری انجام شده و به پیروی از دوره قبل در مقیاس شهر 
کمی  کنده، با استفاده از روش های  و منطقه، در شهرهای مختلف و پرا
 _ اجتماعی  ابعاد  گرفتن  نظر  در  با  و  کاربردی  پژوهش های  قالب  در  و 
مورد  همچنان  فضایی  بعد  گرفته است.  قــرار  بررسی  مــورد  اقتصادی 
گانی  غفلت واقع شده است. در این دوره عالوه بر واژه جدایی گزینی، از واژ
صفت هایی  با  همراه  فارسی  بــرگــردان  در  افتراق  و  جداافتادگی  چــون 
کولوژیکی، سکونتی و فضایی استفاده شده است. به  شامل اجتماعی، ا
لحاظ ماهیت جداشدگی به عنوان یک مسئله اجتماعی _ اقتصادی در 
گرفته است. محورهای دارای اولویت موضوعی  شهرها مورد بررسی قرار 

همچنان مشابه دوره اولیه بوده است.
• زمینه 	 در  متأخر  دوره  در  کــنــونــی)1395-1400(:  یا  متأخر  دوره 

جداشدگی عالوه بر متخصصان جغرافیا و علوم اجتماعی، شاهد طیف 
وسیع تری از رشته های علمی همچون علوم شهری )حدود 30 درصد 
گروه انجام شده است( بوده ایم. این  پژوهش ها توسط متخصصان این 
امر نشان دهنده تحول مفهومی و اضافه شدن ابعاد جدیدی چون بعد 
کالبدی _ فضایی در این حوزه است. در این دوره جداشدگی در مقیاس 
کثر کالنشهرهای ایران با استفاده  شهر، محله و فراشهر مطرح بوده و در ا
کاربردی  کیفی و یا ترکیبی و در قالب پژوهش های  کمی،  از روش های 
جدید،  ابعاد  شــدن  اضافه  دلیل  به  دوره  ایــن  در  شــده اســت.  انجام 
فضایی   _ اجتماعی  مسئله ای  عنوان  به  ماهیت  لحاظ  به  جداشدگی 
گرفته است. محورهای موضوعی دارای اولویت در این  مورد بررسی قرار 
شناسایی  و  "شبیه سازی  شامل  جداشدگی  چیستی  تبیین  در  دوره 
الگوهای فضایی جداشدگی" و در تبیین چرایی آن شامل "شناسایی 
کار  گان به  عوامل زمینه ای مؤثر بر شکل گیری جداشدگی" بوده است. واژ
که همراه با صفاتی چون  رفته در برگردان فارسی مطابق دوره قبل بوده 

کار رفته است. اجتماعی _ فضایی، شهری و فضایی به 
• آینده)بعد از 1400(: می توان آینده جداشدگی را مفهومی میان 	

رشته ای حاصل تعامل تخصص های مختلف در تالش برای دستیابی 
به زمینه  از دل توجه  لزومًا  که  کرد. فهمی  به یک فهم مشترک تصور 
انباشته شده در جوامع محلی حاصل خواهد  بین دانش  تعامل  از  و 
کشور به ویژه شهر تهران به عنوان نمونه  کالنشهرهای  شد. از آنجایی که 

به شهرهای  توجه  گرفته اند، ضــرورت  قــرار  بررسی  مــورد  بارها  مــوردی 
میانی و کوچک وجود دارد. به نظر می رسد مقیاس شهر و محله مقیاس 
مفهوم  فارسی  بــرگــردان  در  باشد.  جداشدگی  بررسی  ــرای  ب مناسبی 
را به عنوان جایگزین جامع تر  اصلی، پژوهش حاضر واژه "جداشدگی" 
گانی چون "جدایی گزینی"، "جداافتادگی"  و مناسب تر در مقایسه با واژ
پیرامون  شده  داده  توضیحات  مطابق  نموده است.  ارائــه  افتراق"،   " و 
اختیاری یا اجباری بودن جداشدگی در بخش مبانی نظری، این پدیده 
می توان  آن  اســاس  بر  که  افتد  اتفاق  است  ممکن  کلی  حالت  سه  در 
ابهام موجود در برگردان های فارسی در بیان مفهوم پدیده جداشدگی 
را توضیح داد. در حالت نخست از آنجایی که این نوع جدایی بر اساس 
کنان صورت می گیرد، در برگردان فارسی می توان از  گزینش سا انتخاب و 
گزیدن"  کید بر واژه"  واژه "جدایی گزینی" در بیان مفهوم اصلی ضمن تأ
گروه های مهاجر مکان زندگی جدید خود  کرد. در حالت دوم  استفاده 
 _ اجتماعی  ویژگی های  اساس  بر  گروه های هم نوع خود  نزدیکی  در  را 
اقتصادی و یا هر ویژگی مشترک دیگری انتخاب می کنند؛ دراین حالت 
گرفته  و می توان در  نیز جدایی داوطلبانه و به صورت اختیاری صورت 
کرد. اما در حالت سوم،  برگردان فارسی از واژه "جدایی گزینی" استفاده 
اقتصادی   _ اجتماعی  گــروه هــای  که  می رسد  نظر  به  ابتدا  در  گرچه  ا
که استطاعت و توانایی  مکان هایی را برای زندگی خود انتخاب می کنند 
که این جدایی عمومًا در نتیجه  زندگی در آنجا را دارند، اما از آنجایی 
که نشان دهنده اجباری بودن جداشدگی  فعل و انفعاالتی انجام شده 
به  معمواًل  ــراد  اف و  نمی گیرد  صــورت  داوطلبانه  جابه جایی ها  و  بــوده 
واژه  حالت  ایــن  در  بنابراین  زده انـــد،  انتخاب ها  ایــن  به  دســت  اجبار 
جدایی گزینی مناسب نبوده و بهتر است از واژه "جداافتادگی" استفاده 
که در  که مفهوم اجباری بودن را با خود به همراه دارد. همانطور  شود 
قسمت ادبیات نظری توضیح داده شد، واژه )Segregation( در ادبیات 
معنی  بدین  دارد.  را  شده  ذکر  حالت  سه  هر  معادل  مفهومی  جهانی 
اشاره  اختیاری جداشدگی  و هم  اجباری  به جنبه  این مفهوم هم  که 
دارد. بنابراین به کارگیری صرفًا یکی از دو واژه "جدا یی گزینی" و یا "جدا 
افتادگی" نشان دهنده تنها بخشی از این پدیده بوده و برداشت درست و 
که هدف از پژوهش تنها بررسی یکی  کاملی از آن ارائه نمی دهد. مگر آن 
از دو حالت جداشدگی اجباری )جداافتادگی( و یا جداشدگی اختیاری 
که در متون اندکی به عنوان  )جدایی گزینی( باشد. از طرفی واژه افتراق 
بر  عــالوه  که  آنجایی  از  شــده23  استفاده   )Segregation( واژه  بــرگــردان 
کردن، در ادبیات جهانی بیشتر در بیان مفهوم  مفهوم جداشدن و جدا
گذاشتن و معادل واژه )differentiation( استفاده شده24 ، به زعم  فرق 
نگارندگان تعبیر درستی از واژه )Segregation( ارائه نخواهد داد. مطابق 
جدول های شماره 5 و 6 می توان نتیجه گرفت که درصد قابل توجهی از 
کمی )84 درصد( و در راستای سنجش  گذشته به صورت  پژوهش ها در 
گرفته اند. این ارقام بیان کننده غلبه پارادایم  میزان جداشدگی صورت 
حاضر  پژوهش  حالی که  در  بــوده،  حــوزه  این  پژوهشگران  میان  اثباتی 
 نشان داد پژوهش های کمی گذشته منجر به شکل گیری تصویر درستی 
مدل های  نیازمند  همچنان  و  نشده اند  جداشدگی  پدیده  مفهوم  از 
که از طریق روش های ترکیبی و در قالب   مفهومی در این حوزه هستیم 
کاربردی و بنیادی قابل دستیابی است. اهداف بررسی  پژوهش هایی 
کالبدی  جداشدگی در این دوره منحصر به ابعاد اجتماعی _ اقتصادی و 
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_ فضایی نبوده، بلکه رویکردی جامع در توسعه همه جانبه این پدیده 
که عالوه بر دو بعد بیان شده، بعد سیاسی _ مدیریتی را نیز  نیاز است 
شامل می شود. در این دوره جداشدگی به عنوان مسئله ای اجتماعی 
_ فضایی هم به عنوان عامل نابرابری در شهرها و هم به عنوان پیامد 
آن مورد بررسی قرار می گیرد. محورهای موضوعی دارای اولویت شامل 
تبیین  در  جداشدگی"  سنجش  مــدل ســازی  و  مفهومی  "مــدل ســازی 
و  "شناسایی  محورهای  آن  چرایی  تبیین  در  و  بــوده  پدیده  چیستی 
بررسی عوامل زمینه ای موثر بر جداشدگی از جمله ساختار و پیکره بندی 
کمک نماید. همچنین از آنجایی  شهرها" می تواند به دانش این حوزه 
کشور صورت  که در تبیین چگونگی جداشدگی پژوهش قابل توجهی در 
و  سیاست ها  بــررســی  و  "شناسایی  محوریت  بــا  موضوعاتی  نگرفته، 

گذار بر جداشدگی" می توانند مفید باشند.  گرایش های اثر 
مفهوم  بــرای  را  زیر  تعریف  می توان  چهارم  دوره  ویژگی های  اســاس  بر 

گرفت: جداشدگی اجتماعی _ فضایی در نظر 
کم فضایی گروه های انسانی  جداشدگی اجتماعی _ فضایی به معنای ترا
که به صورت اختیاری و یا اجباری  با وضعیت اجتماعی مشابه است 
گون  گونا در یک ناحیه جغرافیایی معین و در نتیجه عملکرد نیروهای 
کالبدی _ فضایی، سیاسی _ مدیریتی  اقتصادی، اجتماعی _ فرهنگی، 
گرفته است. این نیروها منجر به انتخاب های  و یا ترکیبی از آنها شکل 
الگوی جداشدگی  بر  انسانی در سطح خرد شده و  گروه های  سکونتی 
گروه های انسانی ممکن است بر  اثر می پذیرد.  از آن  اثرگذاشته و  شهر 
اساس یک ویژگی شاخص )مانند نژاد، جنسیت، مذهب، ملیت، دین، 
زبان، قومیت، زادگاه، پایگاه اجتماعی _ اقتصادی، ساختار خانوادگی 
جداشدگی  از  خاصی  نــوع  ایــن صــورت  در  شوند؛  جــدا  یکدیگر  از  و...( 
)جداشدگی نژادی، قومیتی، اجتماعی _ اقتصادی و ...( شکل می گیرد. 

6.نتیجه گیری
دارد،  ــه ای  رشــت مــیــان  گفتمانی  جــداشــدگــی  مــوضــوع  آنــجــایــی کــه  از 
به  خــود  تخصصی  ــد  دی ــه  زاویـ از  مختلف  حــوزه هــای  از  پژوهشگرانی 
بررسی آن پرداخته اند. حجم زیاد و روزافزون پژوهش ها، نگاه متفاوت 
تشخیص  نیز  و  آنها  ترکیب  و  تلخیص  به  نیاز  موضوع،  به  نویسندگان 
که ضرورت  از دالیلی هستند  حوزه های پژوهشی پر تکرار و مسئله دار 
همین  به  می سازند.  نمایان  را  فراتحلیل  چون  روش هایی  از  استفاده 
دلیل پژوهش حاضر با هدف نشان دادن بخشی از نقاط قوت و ضعف 
موضوع  پیرامون  اخیر  دهــه  سه  در  ایــران  در  شــده  انجام  پژوهش    50
جداشدگی و ارائه صورت بندی منظمی از آنها با استفاده از روش مرور 
کیفی نگاشته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد  نظام مند و فراتحلیل 
کثرت پژوهش ها و توجه بیشتر متخصصان علوم شهری در ده  با وجود 
و مفهوم جداشدگی  بر سر معنا  زیــادی  ابهامات  اخیر، همچنان  سال 
متعدد  صفات  متفاوت،  فارسی  برگردان های  به کارگیری  دارد.  وجود 
در بیان توصیف آن، مشخص نبودن جنبه اختیاری یا اجباری بودن 
پدیده و ...،که همگی با اعداد و ارقام در این پژوهش نشان داده شد، 
که پدیده چند وجهی  بنابراین ضــرورت دارد  این مسئله است.  مؤید 
جداشدگی در ایران با در نظر گرفتن ابعاد گسترده آن در قالب موضوعات 
گرفته تا فهم بهتر، دقیق تر و همه جانبه تری از  جدید مورد بازبینی قرار 

آن حاصل شود. 

کیفی و یا ترکیبی  در این راستا موضوعات زیر با به کارگیری روش پژوهش 
دارای اولویت پیشنهاد می گردد:

با 	  جداشدگی  حــوزه  پژوهش های  نظری  ادبیات  محتوای  تحلیل 
هدف تبیین مدل مفهومی جداشدگی اجتماعی _ فضایی،

فراترکیب چارچوب نظری مقاله های علمی موجود با هدف تدوین 	 
جامعی از معیارها و شاخص های سنجش جداشدگی با در نظر گرفتن 

کالبدی _ فضایی و سیاسی _ مدیریتی، ابعاد اجتماعی _ اقتصادی و 
فراتحلیل روش و نتایج پژوهش های حوزه جداشدگی با هدف تبیین 	 

کلیه ابعاد آن، مدل سنجش جداشدگی با توجه به 
کمی رابطه جداشدگی اجتماعی _ اقتصادی و پیکره بندی 	  فراتحلیل 

فضایی شهر و
بافت های 	  اشکال  و  انــواع  در  کنین  سا زیسته  تجربه  پدیدارشناسی 

عوامل  به  دستیابی  هدف  با  ایــران  مختلف  شهرهای  در  جداشده 
زمینه ای مؤثر بر شکل گیری جداشدگی.

پی نوشت ها:
1 Segregation
در ایران اصطالح جدایی گزینی نخستین بار توسط دکتر حسین شکویی در فصل سوم 
کولوژیکی"  کتاب "جغرافیای اجتماعی شهرها" با عنوان "گتوهای شهری و جدایی گزینی ا
عنوان  با  فارسی  پژوهش های  در  کنون  تا  واژه  این  برده شد )شکویی، 1390(.  کار  به 
که فراوانی واژه جدایی گزینی  جدایی گزینی، جداافتادگی و افتراق شهری برگردان شده 
که در قسمت پیشینه و  بیشتر است. در پژوهش حاضر از واژه جداشدگی استفاده شده 

مبانی نظری دلیل به کارگیری این واژه آورده شده است.
کشور ، 31/4  کشور( از مجموع جمعیت  2 در سال 1335 )نخستین سرشماری رسمی 

درصد شهرنشین بوده اند که این رقم در سرشماری های بعد با روند نسبتًا ثابتی افزایش 
کنون( به 74 درصد یعنی بیش  کشور تا  یافته و درسال 1395 )آخرین سرشماری رسمی 

از دو برابر رسیده است )مرکز آمار ایران، 1396(.
3 Ernst Haeckel
4 Voluntary Segregation
شامل  آورده  فارسی  متون  Voluntary Segregation در  بــرای  که  ترجمه هایی 

ارادی، انتخابی، خودانگیخته و داوطلبانه است.  
5 Involuntary Segregation
آورده شامل  فارسی  Involuntary Segregation در متون  برای  که  ترجمه هایی 

غیرارادی و غیرداوطلبانه شده است.  
6 Systematic Review
شد  برده  کار  به  سال 1976  در  گالس  جین  توسط  بار  نخستین  فراتحلیل  اصطالح   7

)هومن، 1387: 15(.
8 Open Coding
9 Qualitative Meta-Analysis
10 www.ensani.ir
11 Scientific Information Database (SID)
12 www.magiran.com
13 www.civilica.com
14 Iranian Research Institute for Information Science and 
Technology (Iran Doc)
15 www.noormags.ir
16 Google
که به دلیل فقدان دسترسی به محتوای طرح های پژوهشی و   17الزم به توضیح است 
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همچنین پایان نامه ها در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به دلیل محدود شدن سایت 
گردیده است.  گنج، از آوردن آنها در این پژوهش صرفنظر 

 18علوم شهری در این پژوهش شامل شهرسازی، طراحی شهری، برنامه ریزی شهری، 
گرفته شده است. برنامه ریزی منطقه ای، برنامه ریزی شهری و منطقه ای در نظر 

کارشناسی ارشد و دکتری میسر بود، امکان دست   19چنانچه دسترسی به پایان های 
نگارندگان نشان  اولیه  بررسی  این زمینه وجود داشت.  نتایج دقیق تری در  به  یافتن 
می دهد تعدادی از پژوهشگران، باوجود پژوهش های مؤثر در این حوزه به انتشار مقاله 

علمی _ پژوهشی مبادرت نکرده اند.
20 در بررسی حوزه تخصصی پژوهشگر، صرفًا تخصص نویسنده مسئول پژوهش در نظر 

گرفته شده است.
جداشدگی  با  فضایی   _ اجتماعی  جداشدگی  مفهوم  بیان  در  تفاوتی  مثال  طور  به   21

گان وجود دارد. فضایی _ مکانی مشاهده نمی شود، اما تنوعی از واژ
22 در این زمینه، 66 درصد از محتوای مطالعات در برگیرنده پاسخ به سئواالت چیستی، 

و 56 درصد در برگیرنده پاسخ به سئواالت چرایی هستند )برخی پژوهش ها به هر دو 
سئوال چیستی و چرایی پاسخ داده اند(.

تقوایی، 1395؛  و  علیزاده  و  رفیعیان،  )معززی، 1395؛  پژوهش های  به  شود  رجوع   23

فالحی و محمدی، 1397(.
 Dupont, 2004; Rosen and Grant, 2011;( 24رجوع شود به پژوهش های

.)Wu et al., 2014; Wildschut, 2016; Nieuwenhuis et al., 2017
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