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  فضايي در شهر تبريز گزيني جدايييي نمادين و گرا مصرف
  كوي فردوس و وليعصر :مطالعه موردي

  
 3حامد صابري، 2بهمن هاديلي دكتر  ،*1ايرج تيموريدكتر 

  
  چكيده 

اكولوژيك و فضايي در  گزيني جدايي. هر فرمي در داخل چشم اندازهاي جغرافيايي در ارتباط با فرايندهاي اجتماعي شكل مي گيرد
يي نمادين كه يك نوع سبك زندگي به گرا مصرف. هاي اجتماعي ، نژادي ، اقتصادي دارد داخل شهر ها داليل متعددي ازجمله ويژگي

تا افراد با ساليق مشابه در محالت مرفه نشين شهرها دور هم جمع شده و از اين طريق تشخص خاصي را  شود ميشمار مي رود، سبب 
اين تحقيق قصد دارد تا به بررسي . شود ميوت به اين محالت كه مانع از ورود افراد با سبك زندگي متفا دهند ميبه محل زندگي خود 

  كوي وليعصر و فردوس به مطالعه ي جداگانه ي اكولوژيك در شهر تبريز در دو محدوده گزيني جدايييي نمادين و گرا مصرفرابطه بين 
  . باشد ، مي"جود دارداكولوژيك رابطه و گزيني جدايييي نمادين و گرا مصرفا بين يآ"ال اصلي تحقيق ؤس. بپردازد

االت از ؤباشد كه در آن براي يافتن پاسخ به س تحليلي مي-ي با روش توصيفي      هاي كم  ت از نوع پژوهش                       تحقيق حاضر به لحاظ ماهي 
هاي آماري از آزمون همبستگي پيرسون و براي آزمون استقالل دو نمونه ازهم  از آزمون يومن  براي تحليل. پيمايش استفاده شده است

نتايج مربوط به آزمون همبستگي . نفر بود 150نفر و براي كوي فردوس  350تعداد نمونه انتخابي براي كوي وليعصر . ويتني استفاده شد
دست ه نتايج ب. اكولوژيك وجود دارد گزيني جدايييي نمادين و گرا مصرفبين  0 ،/623دهد كه همبستگي مثبت با ضريب نشان مي

دست ه نتايج ب. يي دانستگرا مصرفدر ارتباط با  توان ميرا  گزيني جداييدرصد از علت  39دهد كه  نشان ميآمده از تحليل رگرسيون 
گزيني تفاوتي  اگرچه اين دو جامعه به لحاظ وفاداري به برند و تمايل به جدايي دهد ميآمده از آزمون استقالل دو نمونه از هم نيز نشان 

ها و رويكردهاي آنان نسبت به هم متفاوت  گرايي و مصرف كاالهاي لوكس و داليل اجتماعي و نگرش از هم ندارند ولي تمايل به تجمل
انتخاب  گزيني جداييبوده و همين امر سبب شده است كه گروهي محله وليعصر و گروهي ديگر محله فردوس را به عنوان برند براي 

  . نمايند
  .اهري، تبريزيي، مصرف تظگرا مصرف، گزيني جدايي:  ها كليدواژه
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  bhadili@tabrizu.ac.ir                                                                                                                           ريزي شهري، دانشگاه تبريز استاديار جغرافيا و برنامه -2
  Hamed-saberi@tabrizu.ac.ir                                                                                                 ريزي شهري، دانشگاه تبريز كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه-3

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

  
                                                                             

             
         
 

    
2 

 
 1396تابستان  ،47ه شمارپانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  مقدمه 
اندازهاي انساني در ها و چشمگيري فرم شكل

 باشد ميارتباط با فرايندهاي اجتماعي سازنده آنها 
)Harvey, 1993: 51( .گزيني اكولوژيك در جدايي

ثير أجمله مسايلي است كه تحت ت شهرها از
. گيرد زمان شكل مي                        فرايندهاي مختلف و در طي 

ي يفرايند در ارتباط با فضاها گيريچگونگي شكل
هاي در درون محيط است كه روابط اجتماعي

هاي مختلف تعريف كرده و  جغرافيايي را در زمان
رابطه ديالكتيكي را با افراد، جامعه، ايدئولوژي حاكم، 

هاي اقتصادي، اجتماعي و ها، ويژگي عاليق، خواست
از اين حيث . كندفرهنگي در همان جامعه برقرار مي

هاي مختلف دارد و در زمان "فضا حالتربطي و نسبي"
ديالكيتك در درون خود  ي خاطر وجود رابطه به

از ). Murdoch, 2006: 18( باشددستخوش تغيير مي
خود وجود ندارد بلكه فضا  فضا به خودي 1نظر لوفور
اجتماعي اجتماعي محصول روابطشود؛ فضايتوليد مي

فضا هم . )Lefebvre, 1991: 73( در جامعه است
 ي مهم فراينده ي موضوع مطالعه بوده و هم سازنده

د توان ميفرايند زماني . شود مي اجتماعي قلمداد
ت انساني را در بعضي                           اجتماعي محسوب شود كه فعالي 

  ) Werlen, 1993 :1(نقاط در بر گيرد 
هاي انساني هميشه انعكاس  ارزش ي همه 2نظر نيچه هب

 ).Robinson,2000:26(است قدرت بوده هاي تالش برخي
از فضا  3اين ديدگاه نيچه در تعريف رونالد جانستون

فضا از باال به " از نظر ايشان. نيز بازتاب يافته است
فعاالن قدرتمند كه كنترل و روايت  ي واسطه هپايين ب

. شود تعريف مي "كنند خود را به ديگران تحميل مي
)Cloke & Johnston, 2005: 84.(  پس اگر فضا

عنوان محصول  اجتماعي و خود بههاي فرايندي  سازنده
تابع شرايط زماني و مكاني و  ،اجتماعي قلمداد شود

                                                     
1-Lefebvre 
2-Nietzsche 
3-Johnston 

 سياسي ثير عوامل مختلف اقتصادي، اجتماعي،أتحت ت
هاي مختلف تاريخي  و فرهنگي در يك جامعه در دوره

نمود عيني فضاي . )Zieleniec,2007:98-101(باشد مي
- چشم توان در آرايش و چيدمانربطي و نسبي را مي

اندازهاي  چشم .اندازهاي جغرافيايي مشاهده كرد
شهرهاي ايران محصول فرايندهاي اجتماعي  درون
مصرف  ي هاي اخير است كه از يك سو با فلسفهدهه

ت و                             داري و از سويي ديگر با عقالني  در دل نظام سرمايه
اگرچه . ايراني در ارتباط بوده است ي نوگرايي جامعه

عطفي در تاريخ تحوالت اجتماعي  ي مشروطيت نقطه
ت و نوگرايي به شمار                          ايران براي رسيدن به عقالني 

رود ولي اين اصالحات ارضي بود كه با برهم زدن  مي
نظام سنتي روستاها و وارد كردن پول به روابط 

ايراني را با مصرف  ي سنتي جامعه ي اقتصادي جامعه
. )240: 1389كشاورز، ( در تعريف جديد آن آشنا كرد

حيات براي  ي در شكل جديد جامعه، مصرف انگيزه
                       ً                            افراد قلمداد شده و صرفا  براي رفع نيازهاي حياتي فرد 

اي فراتر از رفع  ؛ بلكه مصرف به مقولهباشد مين
نيازهاي حياتي تبديل شده و خود آرمان و هدف 

حاصل تالش جمعي  ).Veblen, 2007: 50-51(باشد مي
در راستاي مدرنيته؛ شكل خود را در  ايرانيان

ها و ظاهر  استفاده از ابزارها و تكنولوژي"مدرنيزاسيون 
يابد در واقع آنچه كه  باز مي "سازهاي مدرن و نو

مدرنيته در ايران نام دارد ؛ چيزي جز عقالنيت صوري 
و در اين مصاف مصرف و تظاهر به  باشد ميو ظاهري ن

مصرف تجمالتي، نمودي از عقالنيت در جامعه به 
وقتي در . )223 :1390پاسباني و متوسلي،( رود شمار مي

 ،جامعه تلقي شود ي مصرف مهمترين دغدغه ي جامعه
هاي اجتماعي نيز  ناخودآگاه تمامي تحوالت و خواست

. يرندگيي شكل ميگرا مصرفهمسو با مقوله مصرف و 
كننده مهمترين دغدغه در نظام سرمايه  مصرف  ي ذائقه

و مكاني كه بتوان اين ذائقه را در آن  باشد ميداري 
پست مدرنيسم و جهاني . آزمود جايي جز شهر نيست
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له كمك كرده و جوامع را در أشدن همزمان به اين مس
. تنوع به دام انداخته است -مصرف ي چرخه
رفته كه طبقات اجتماعي گرايي تا جايي پيش  مصرف

اباذري ( شوند نيز با مصرف كاالها و نوع مصرف جدا مي
امروزه هدف از خريد و مصرف . )6 :1381و چاوشيان، 

كاالها رفع نيازهاي ذاتي نبوده بلكه مصرف يك نشانه 
بوده و داللت بر معنا و مفاهيم متعددي داشته و 

 باشد ت افراد جامعه مي              از فرهنگ و هوي  نمادي
همين امر سبب شده كه در  .)13: 1389 غالمرضايي،(

هاي  ايراني، افراد با ويژگي -دل شهرهاي اسالمي
كردن خود از سايرين را  مصرفي مشابه سعي در جدا

كه سبك زندگي تجمالتي و  بطوري. داشته باشند
مصرفي در شهرهاي ايران امروز مرزبندي جديدي را 

وژيك و فضايي در گزيني اكول جدايي. ايجاد كرده است
علت آن را در  توان مياست كه  يهاي شهرها پديده

فرهنگي،  عوامل متعددي نظير پايگاه اجتماعي،
مذهبي، قومي، اقتصادي خانوارها و شهروندان جستجو 

هاي فرهنگي و اجتماعي  يكي از ويژگي. كرد
هاي مصرفي  ها و ويژگي خانوارهاي شهري خصيصه

 ي فرد چرا و به چه دليل محلهاينكه يك . باشد ميآنها 
خاصي را براي زندگي انتخاب مي كند به عوامل 

براي نمونه . )31: 1365 شكوئي،(مختلفي بستگي دارد 
در شهر تبريز دو محله كوي فردوس و شهرك وليعصر 

هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي و  بر مبناي ويژگي
جمله باال بودن قيمت مسكن و اجاره،  فرهنگي از

زندگي متفاوت، تمايز بارزي را با ساير محالت سبك 
حاضر قصد دارد تا به بررسي  ي مقاله. شهر دارا هستند

افراد در  گزيني جدايييي نمادين در گرا مصرفنقش 
در . دو محله كوي فردوس و شهرك وليعصر بپردازد

آيا بين "ال است ؤحقيقت بدنبال پاسخ به اين س
گرايي نمادين در بين ساكنان محالت كوي  مصرف

اين افراد رابطه  گزيني جداييفردوس و وليعصر با 
  . "وجود دارد؟

  پژوهش ي پيشينه
يي در گرا مصرفهاي مختلفي در ارتباط با  پژوهش

براي مثال . داخل و خارج از كشور صورت گرفته است
  : هاي زير اشاره كرد به پژوهش توان مي

چگونگي "خودي با عنوان  ي مطالعهدر ) 1382(اعظم 
با استفاده از  "سكونتي در شهر تهران گزيني جدايي

مكاني گروههاي  - اطالعات ثانويه فرض جدايي فضايي
را با استفاده از  اجتماعي -مختلف اقتصادي

ي آماري گوناگون مورد آزمون قرار داده و ها شاخص
 در نهايت تفكيك پايگاههاي مختلف اجتماعي و ابعاد

. ييد قرار داده استأآن برحسب مناطق را مورد ت
  . )26:  1382اعظم، (

در مطالعه ي خود با ) 1388(افراخته و عبدلي 
هاي اجتماعي  گزيني فضايي و نابهنجاري جدايي"عنوان

محله باباطاهر شهر : موردي  ي مطالعه بافت فرسوده،
كه به رغم وجود ميراث  دهند مينشان  "آباد خرم

فرهنگي با ارزش در محله به دليل عدم بهسازي 
و تمركز  كنند ميمناسب، اقشار مرفه محله را ترك 
هاي اجتماعي را  اقشار مختلف فرهنگي نابهنجاري

  ).53: 1388افراخته و عبدلي، (  دهد ميافزايش 
در پژوهشي تحت ) 1389(موحد و همكاران      

ي  مطالعه :ييگرا مصرفرسانه، جنسيت و " عنوان
هاي جمعي با تمايالت  ي استفاده از رسانه رابطه

ي دختران و پسران جوان در شهر  يانهگرا مصرف
هاي  يي با رسانهگرا مصرفبه بررسي رابطه ي  "شيراز

نتايج اين پژوهش نشان . ارتباط جمعي پرداخته اند
ي جمعي و ها كه بين ميزان استفاده از رسانه دهد مي

يي بر حسب جنسيت رابطه وجود دارد و در گرا مصرف
هاي  اين ميان مردان به دليل آنكه بيشتر از رسانه

تر از زنان گرا مصرف كنند ميارتباط جمعي استفاده 
   .)1: 1389موحد و همكاران، ( باشند مي

ي تحت ا در مطالعه) 1390(مشكيني و رحيمي 
تحليلي : مادرشهرهاگزيني فضايي در  جدايي"عنوان 

اند  نشان داده "بر جغرافياي اجتماعي مادر شهر تهران
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ت در شهر تهران در                هاي مذهب و قومي      متغي ركه 
- جداييهاي ميزان باالتري از      متغي ر مقايسه با ساير

. دهند ميدو گروهي و چند گروهي را نشان  گزيني
-  اند كه برخالف نظريه همگون همچنين نشان داده

مذهب الگوي متمركزتري را در       متغي رسازي فضايي 
  ت دارا است              مقايسه با قومي 

  . )85:  1390مشكيني و رحيمي، (
اي  نيز در مقاله) 1391(نژاد  فاطمه و حسين بني  

گرايي در جامعه و تأثير آن بر  مصرف"تحت عنوان 
شهرها را  "رويكردي نوين: شهري زيست محيط

دانسته و سعي  گرايي مهمترين خاستگاه مصرف
كيد بر رويكردي نوين در اقتصاد محيط أاند با ت داشته

زيست شهري با عنوان اقتصاد خدمت و جريان ضمن 
هاي  راهكارهاي براي حفظ منابع طبعي و انرژي ي ارائه

مين أتجديدناپذير نيازهاي ساكنين شهرها را هم ت
همچنين . )39: 1391نژاد،  فاطمه و حسين بني( كنند

اي تحت عنوان  در مقاله) 1392(سفيري و قبادي 
با تأكيد بر (مصرفي  ي هفرهنگ زيبايي و جامع"

به بررسي ميزان  ")يي در لوازم آرايشيگرا مصرف
ثر بر آن ؤيي زنان در لوازم آرايشي و عوامل مگرا مصرف

دهد كه  ايشان نشان مي ي نتايج مطالعه. اند پرداخته
مورد بررسي فراسني  ي مصرف لوازم آرايشي در جامعه
 اي و فرا هلي، فراطبقهأشده است و به سمت فرات

   رود تحصيلي شدن پيش مي
  . )79:  1392سفيري و قبادي ، (
 خود با عنوان ي در مطالعه) 2012(و همكاران  1گيل  
اثرات تمايالت دروني در مصرف برندهاي لوكس در "

مصرف هاي  اجتماعي  اثر انگيزه ي نحوه "بين جوانان
را بر تمايل به مصرف برندهاي لوكس در بين جوانان 

دهد  نتايج پژوهش نشان مي. مورد بررسي قرار داده اند
گرايانه اثر زيادي بر گرايش به  كه تمايالت مادي

). Gil& et.al,2012:1425( لوكس دارد برندهاي مصرف

                                                     
1-Gil 

ديناميك " نيز در مقاله) 2008( 3و استرو 2فريدمن
ديدگاه نظري وبلن را از دو بعد غرور  "مصرف تظاهري

و حسد در صرف كاالهاي لوكس و تظاهري مورد 
   .)Friedman&Ostrov, 2008: 121( اند بررسي قرار داده

بازاريابي كاالهاي " ي در مقاله) 2011( 5و هوانگ 4لي
 شناختي و -     جمعي تهاي  تجمالتي؛ نقش و اثر ويژگي

نشان  "هاي لوكس روانشناختي در تمايل به رستوران
گرايانه  مادي گرايانه و لذت كه افراد با تمايالت اند داده

 هاي لوكس دارند زيادي را به رفتن به رستوران  گرايش
)Lee & Hwang, 2011: 658.( مان  وينكل)2012 (

 "يمند رضايتمصرف تظاهري و احساس "در مقاله 
دهند كه افزايش كاالهاي لوكس و تجمالتي  مي  نشان

ازمصرف آن  يمند رضايتدر جامعه سبب كاهش 
) قيمت هاي لوكس و گران ماشين( تجمالتي  كاالي

  .)Winkelmann, 2012: 183(  شود مي
دهد كه  پژوهش نشان مي ي بررسي پيشينه    

ه يي هر دو بگرا مصرفگزيني فضايي و  موضوع جدايي
 .اند مورد بررسي و تحليل قرار گرفتهصورت جداگانه 

دهد در  تحقيق نشان مي ي كه پيشينه طوري- همان
گزيني در ارتباط با  جدايي ي لهأشهرهاي ايران مس

اجتماعي مورد بررسي قرار  -هاي اقتصادي ويژگي
نظير پايگاه  يهاي     متغي رها  گرفته و در اين پژوهش

مذهبي به  قومي و هاي اجتماعي، اقتصادي، ويژگي
يا  فضايي تلقي شده است گزيني جداييعنوان عامل 

ثر برآن ؤاينكه تمايالت مصرفي جوانان و عوامل م
وجه تمايز تحقيق . مورد بررسي قرار گرفته است

خواهد رابطه بين  در اين است كه مي حاضر
را مورد بررسي  گزيني جدايييي نمادين و گرا مصرف

لين بار در شهرهاي قرار دهد كه از اين حيث براي او
  . ايران و شهر تبريز مورد بررسي قرار گرفته است

  
  

                                                     
2-Friedman 
3-Ostrov 
4-Lee 
5-Hwang 
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  گزيني فضايي در شهر تبريز گرايي نمادين و جدايي مصرف 

  ي تحقيقها فرضيه
مورد مطالعه  ي پژوهش و پيشينه سؤالبا عنايت به   

  : هاي پژوهش عبارتند از فرضيه
گرايي نمادين  گزيني اكولوژيك و مصرف بين جدايي .1

  .رابطه وجود دارد
مطالعه بر گزيني در محالت مورد  ت جدايي    ماهي  .2

ها و داليل  اساس تمايالت دروني،رويكردها و نگرش
 .باشد گزيني متفاوت مي اجتماعي براي جدايي

  

  مباني نظري پژوهش
 ي گزيني فضايي در كل به سه عرصه جدايي أمنش

نظم اقتصادي يا ساختار .1(هم  مختلف و مرتبط با
عرصه . 3دولت و نظم ساختار سياسي، .2اقتصادي، 

به ؛ 235: 1377فروغ، ( دگرد ميبر) اجتماعيزيستي 
هاي  نقش عرصه )55: 1388نقل از افراخته، عبدلي، 

اقتصادي در جوامعي كه طبقات اجتماعي در آن شكل 
اما . باشد ميثر ؤطبقات م گزيني جداييدر  ،اند گرفته

اند،  در جوامعي كه تمايز طبقاتي را پشت سر نگذاشته
است كه نقش اساسي در منابع و اقتدار سياسي دولت 

هاي فضايي و دسترسي به  گزيني تحركات و جدايي
يعني . هاي اقتصادي و شهري را دارد منابع و فرصت

ثروت و دسترسي به كاالها، تسهيالت و  أقدرت منش
افراخته، ( گردد منابع كمياب و مطلوب شهري مي

 1همچنين براساس نظريات كمپن.  )56 :1388عبدلي، 
- جداييسه نظريه براي توضيح الگوهاي  2و اوزاكن

  :كه عبارتند از فضايي عنوان كرد گزيني
را  گزيني جدايياين رهيافت  اكولوژي انساني؛ -1

 .داند فضا مي رقابت گروههاي انساني براي اشغال حاصل
تحليل ناحيه اجتماعي و اكولوژي؛ اين رهيافت سه  -2

اقتصادي،  -اجتماعيبعد اصلي از ابعاد شهر يعني ابعاد 
رهيافت  -3. گيرد بر مي خانوادگي و قوميتي را در

بازار مسكن مانند ساختار   تقاضاي هاي جنبه رفتاري؛ بر
متمركز ... سطح درآمد خانوار و ، شناسي      جمعي ت

                                                     
1-Kempen 
2-Ozuckren 

  ).87: 1390مشكيني، رحيمي، ( شود مي
از نگاه  توان ميديدگاههاي مربوط به مصرف را 

شناسان كالسيك و معاصر مورد بررسي قرار  جامعه
راهي "ي مصرف را ها شيوهدليل گرايش به  3زيمل. داد

نظر  از. آورد حساب ميه ب "براي بيان خود با ديگران
نيز افرادي كه سبك زندگي مشابهي دارندانسجام  4وبر

اي را كه ناشي از شباهت در رفتار و الگوي گروهي
 ).56و 11: 1379، كوهن(كنند  تجربه مي ،مصرف است
 تمايز افراد و ي نشانه نيز مصرف عامل و 5از نظر بورديو

هاي  هاي زندگي است در واقع شيوهتفاوت در سبك و
: 1389، بوديارد( باشد راهي براي ايجاد تمايز مي مصرف

نمايش  مصرف تظاهري و 6        ً            و نهايتا  از نظر وبلن) 71
است كه  هاييبيش از حد كاال نماد بلندپايگي و روش

كوشند تا خود را برتر از ديگران  از طريق آن افراد مي
  . )22: 1381، باكاك ؛81:  1386، وبلن( نمايش دهند

يابي فضايي  به عنوان سازمان نگاه راديكال شهر در
نظر گرفته  توليد معين در ي تقسيم كار در يك شيوه

در همين راستا از نظر وبر شهر محل تمركز . شودمي
هاي زندگي ناشي از و تمايزات سبك قدرت است

هاي  منزلتي،همانند نابرابرهاي ناشي از فرصت گروههاي
اما . ثر هستندؤها مگزيني زندگي، در ايجاد جدايي

بدون حذف درك مادي و خصيصه اقتصادي  گيدنز،
در  تواند ميطبقه، معتقد است كه الگوهاي مصرف نيز 

گيدنز طبقات نظر  به.ثر واقع شودؤم يابي طبقات ساخت
 كنند هاي زندگي مشابه پيدا ميگرايش به اظهار سبك

هاروي  برخالف وبر و گيدنر) 32: 1382آزاده،  اعظم(
 ي گزيني را ناشي از قدرت حاصله از رانت طبقهجدايي

به زعم هاروي افراد . داند ثروتمند و صاحبان زمين مي
مندي از ثروتمند بخاطر داشتن انحصار طبقاتي و بهره

ي يتوانند قيمت باال رانت انحصاري و مازاد مصرف مي
را براي خريد يك ملك پيشنهاد دهند تا مانع از ورود 

هاي مسكوني خود ضعيف و متوسط به محله ي طبقه
                                                     
3-Zimmel 
4-Weber 
5-Bourdieu  
6-Veblan  
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 1396تابستان  ،47ه شمارپانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

توان گفت كه  در واقع مي ).Harvey, 1985: 41( شوند
مصرف مشابه نيز سعي در تفكيك افراد با شيوه 

اين . و طبقات جامعه دارندها  ي خود از ساير گروهيفضا
يكي از اين . توان بررسي نمود مسأله را در چند بعد مي

گرا است يعني            ٌ                        ابعاد صرفا  مصرف با پرستيژ يا منزلت
افراد بخاطر كسب منزلت و برخورداري از پرستيژ 

يعني . هاي خاص هستندحاضر به زندگي در محله
اه هاي مرفه بدون در نظر گرفتن پايگزندگي در محله

اقتصادي خود نوعي پرستيژ و منزلت و بلندپايگي به 
كه مصرف يك مارك يا يك  همانطوري .رودشمار مي

 كنندگان از بار معنايي برند در نظر بسياري از مصرف
آيد؛  خاصي برخوردار بوده و نشانه و كد به حساب مي

سكونت در اين محالت هم نوعي نشانه به حساب 
  .باشد مي آمده، نمادين و با پرستيژ

توان گفت كه از بعد ديگر از قول وبر و بورديو مي
 ،كنند افرادي كه تمايالت مصرفي خاص را دنبال مي

                    ً                          اين قبيل افراد معموال  تعامالت اجتماعي خود را با 
دهند كه از تمايالت مصرفي  گروه و افرادي ادامه مي

مشابهي برخوردار باشند و همين مسأله عينيت خود را 
گاهي اين افراد  گزيني سكونت ه صورت جداييدر فضا ب
يعني فضا را نيز به عنوان مارك و برند  .دهدنشان مي

      ً                         نهايتا  با اتكا به ديدگاه هاروي . كنند تفكيك مي
فضا در مصرف نمادين خود  باانحصاري كه اين طبقه 

فرهنگ خاص خود و رفتارهاي خاص  ،سازند حاكم مي
كثيري از افراد كند كه خيل آن فضا را طلب مي

جامعه در مغايرت با آن فرهنگ و رفتار قرار گرفته و 
توان گفت كه پس مي .كنند به نوعي از آن دوري مي

نشين شهرهاي ايران  مناطق مرفه گزينيجدايي
ديگري به نام مصرف  ي       ٌ                   مخصوصا  شهر تبريز از پديده

پذيرد كه در آن نه تنها فضا به صورت ثير ميأنمادين ت
و به منظور پرستيژ مورد استفاده قرار گرفته و نمادين 

گرايي نمادين و انحصار  مصرف ،شود بلكهمصرف مي
ي و در يكتكحاصله از هر سه مورد به صورت ديال

  .ارتباط و همسو باهم جدايي گزيني را رقم مي زنند
  

  مواد و روش 
  مورد مطالعه ي محدوده

 8ودرجه 38تبريز مركز استان آذربايجان شرقي،در
دقيقه طول شرقي 15درجه و46دقيقه عرض شمالي و

كوه  تبريز از سمت جنوب به رشته شهر .قرار دارد
غربي به كوه عون بن علي  شمال از منفرد سهند و

 متر 1366 دريا سطح از آن ارتفاع .شود محدود مي
كالنشهر كشور و بزرگترين  10 وشهر تبرير جز .است

آن در سال       جمعي ت، باشد ميكالنشهر شمال غرب 
نفر در سال   1،398،000نفر به  403،000از 1345
نفر   1494000به  1390        ً        و نهايتا  در سال  1385

هاي  محدوده. )1390مركز آمار ايران، ( رسيده است
كوي وليعصر و كوي فردوس  مورد مطالعه شامل

كوي وليعصر در . )1390 مركز آمار ايران،( باشد مي
 ي قرارگرقته است و جزو محدودهشرق تبريز  شمال

وسعت . باشد ميكالبدي منطقه يك شهرداري تبريز 
كوي . باشد ميهكتار  508كوي وليعصر در حدود 

فردوس در جنوب شرق تبريز قرارگرقته است و در 
حال حاضر جزو محدوده كالبدي منطقه دو شهرداري 

 209مساحت كوي فردوس در حدود  .باشد ميتبريز 
كه در بخش مقدمه ذكر شد  همانطوري. شدبا ميهكتار 

علت انتخاب اين دو محدوده بخاطر تمايز بارز اين 
هاي  مبناي ويژگيهاي شهر بر  هاي با ساير بخش محله

جمله باال  مختلف اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي از
بودن قيمت مسكن و اجاره، سبك زندگي متفاوت، 

هاي مورد  موقعيت محدوده ي نقشه) 1(شكل  .باشد مي
  . دهد ميمطالعه را در شهر تبريز نشان 
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  گزيني فضايي در شهر تبريز گرايي نمادين و جدايي مصرف 

  
  مورد مطالعه ي نقشه موقعيت محدوده:1شكل 

  1394نگارندگان ،  تهيه و ترسيم 
  

  شناسي تحقيق روش
هاي  ت از نوع پژوهش                       تحقيق حاضر به لحاظ ماهي 

باشد كه در آن  تحليلي مي -روش توصيفيي با   كم 
االت از پيمايش استفاده شده ؤبراي يافتن پاسخ به س

هاي آماري از آزمون همبستگي  براي تحليل. است
پيرسون و براي آزمون استقالل دو نمونه ازهم  از 

روش جمع آوري . آزمون يو من ويتني استفاده شد
. شنامه بودها پيمايش و ابزار مورد استفاده، پرس داده

پرسشنامه  50اوليه با تكميل  ي نسخه ي پس از تهيه
قابليت اعتماد بر آن از روش آلفاي كرونباخ مورد 

) 1(اين آزمون را جدول  ي نتيجه .محاسبه قرار گرفت
پرسش نامه داراي سه بخش بود بخش . دهد نشان مي

و  در مورد پايگاه اقتصادي سؤال 13اول، شامل 
وفاداري هاي      متغي راجتماعي افراد، بخش دوم شامل 

و تمايل به  )در قالب طيف ليكرت سؤال 14با ( برند
در  سؤال 26با ( گرايي و مصرف كاالهاي لوكس تجمل

را شامل  سؤال 13        ً         و نهايتا  بخش سوم  )طيف ليكرت
 4( گزيني جداييشد كه در ارتباط با تمايل به  مي

به  ها نگرشكردها و ، روي)در طيف ليكرت سؤال
و داليل ) در طيف ليكرت سؤال 4( گزيني جدايي

) ال در طيف ليكرتؤس 5(گزيني جدايياجتماعي براي 
 1براي تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران. بود

كوي  ي محدوده      جمعي تاستفاده شده و با توجه به 
دست آمده براي اين ه ، نمونه ب)نفر 43000(وليعصر 

در (كوي فردوس       جمعي تنفر و با توجه به  350محله 
دست آمده براي اين ه نمونه ب) نفر  12000حدود 

گيري  روش نمونه. نفر انتخاب شد 150محدوده 
كنندگان در تكميل پرسشنامه  تصادفي بود و شركت

اين . سال سن داشتند 15افرادي بودند كه باالي 
در  .صورت گرفت  Spssافزار مها با كمك نر تحليل

بيانگر  9و  3،  2، 1هاي  الؤبخش سوم پرسشنامه س
  گزيني، براي جدايي فردي   ها و تمايالت انگيزه
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 1396تابستان  ،47ه شمارپانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

ها براي  بيانگر رويكردها و نگرش 7تا  4هاي  الؤس
 13و  12، 11، 10، 8هاي  الؤگزيني و س جدايي
.  بودند گزيني جداييداليل اجتماعي براي  ي كننده بيان

به  ،اي بودندهاي مورداستفاده از نوع فاصله     متغي رچون 
هاي      متغي رهمين خاطر آزمون همبستگي پيرسون بين 

مستقل وفاداري به برند و تمايل به مصرف كاالي 
هاي وابسته انگيزها و      متغي ربا  لوكس و تجمالتي

گزيني و داليل  به جدايي تمايالت فردي، نگرش
  . برقرار شد گزيني جدايياجتماعي براي 

به منظور بررسي تفاوت بين دو محدوده از آزمون 
اي بين  اي نيز استفاده شد تا مقايسهتي دو نمونه

 ي ي آنها در دو محدودهدار معنيميانگين و اختالف 
  . مورد بررسي صورت گيرد

  
  دست آمده براي آزمون آلفاي كرنباخه نتايج ب: 1جدول 

آلفايضريب       متغي رنام 
 كرنباخ

 812/0 وفاداري به برند
 874/0تمايل به تجمل گرايي و  مصرف كاالهاي لوكس

 896/0 گزينيجداييانگيزه ها و تمايالت فردي براي
 835/0 گزينيجداييبراي ها نگرشرويكردها و 

 936/0 گزينيجداييداليل اجتماعي براي
  1394نگارندگان، : خذأم 

  
  ها افتهي

  هاي توصيفي  يافته
  كوي وليعصر: الف 

نفري كه در اين تحقيق  350در كوي وليعصر از   
نفر  130نفر زن و بقيه يعني  220اند  مشاركت داشته

 30مورد مطالعه  ي سني نمونه ي ميانه. اند مرد بوده
 29تا  25بيشترين فراواني را گروه سني . ودب سال

ضريب چولگي و . نفر داشت 143سال با تعداد 
يعني توزيع . است -672/0و  104/0كشيدگي برابر با 

  .باشدجامعه تاحدودي نرمال و متقارن مي
  
  

 وضعيت سن در كوي وليعصر: 2جدول 

 Valid 341 تعداد

Missing 7 
 33 ميانگين

 30 ميانه

 25- 29 مد

 852/0 انحراف معيار

 726/0 واريانس

 104/0 چولگي

 - 672/0 كشيدگي

  1394نگارندگان : خذأم      
  
ررسي ميزان تحصيالت نمونه مورد مطالعه نشان ب
ليسانس   دهد كه افراد داراي تحصيالت فوق مي

شوندگان  درصد از پرسش 5/36عني يبيشترين تعداد 
  . اند كوي وليعصر را داشته

  
  وضعيت تحصيالت و هزينه ماهيانه در كوي وليعصر :3 جدول

 درصد تعداد هزينه

كمترپانصد هزار و   3 9/0
6/8 30 پانصد تا يك ميليون  

ميليون 2يك تا   96 6/27  

5/36 127 دو تا چهار ميليون  

1/26 91 چهار تا هفت ميليون  

7/99 347 كل  

3/0 1 اظهار نشده  

 348 100 
 

 درصد فراواني فراواني 
6/8 30 ديپلم و پايين تر  

8/7 27 فوق ديپلم  

1/24 84 ليسانس  

5/36 127 فوق ليسانس  

 21 73 دكتري

 98 341 جمع

 2 7 اظهار نشده

 348 100 

  1394، نگارندگان: خذأم       
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  گزيني فضايي در شهر تبريز گرايي نمادين و جدايي مصرف 

ليست  سؤالي مربوط به ها يافتههمچنين بررسي 
درصد از پرسش  2/61دهد كه  خريد ماهانه نشان مي

شوندگان خريد پوشاك را هر ماه در ليست خريد خود 
 8/9زيورآالت با و  بعد از پوشاك خريد جواهر. دارند

. باشد درصد مهمترين لوازم خريد در ليست ماهانه مي
شوندگان  درصد از پرسش 5/36ميزان هزينه ماهانه 

. نيز در حدود دو تا چهار ميليون تومان بوده است
 ي دهد ميانگين ماهانه هزينه ها نشان مي بررسي داده

تومان  3022000مورد مطالعه در حدود  ي نمونه
ماهانه در نمونه مورد ي  نحراف معيار هزينها. باشد مي

  . است 959/0بررسي برابر با 
  

  كوي فردوس: ب
نفر زن  88شوندگان در كوي فردوس  از كل پرسش   
مطالعه  مورد ي سني نمونه ي ميانه. نفر مرد بودند62و 

آنان برابر  سال و ميانگين سني 4/28در كوي فردوس 
 358/0چولگي  ضريببا توجه به . سال بود 5/29با 

مورد مطالعه در كوي فردوس نيز  ي توزيع سني نمونه
  .باشد از حالت نرمال برخوردار مي

  
 وضعيت سن در كوي فردوس :4 جدول 

 تعداد
Valid 147 

Missing 3 
  5/29 ميانگين
 4/28 ميانه

 25- 29 نما

 715/0 انحراف معيار

 511/0 واريانس

 358/0 چولگي

 124/0 كشيدگي

  1394نگارندگان : خذأم       
 

مورد مطالعه در  ي بررسي ميزان تحصيالت نمونه
دهد كه افراد داراي تحصيالت  كوي فردوس نشان مي

درصد از  34 ليسانس بيشترين تعداد يعني فوق
  .شدند شوندگان را شامل مي پرسش

وضعيت تحصيالت و هزينه ماهيانه در كوي وليعصر: 5 جدول  
فراواني   درصد

3/3 5 پانصد هزار تا يك ميليون  

 16 24 يك  تا دوميليون

7/38 58 دو تا چهار ميليون  

7/40 61 تا هفت ميليونچهار   

3/1 2 اظهار نشده  

 100 150 جمع كل

 
 

 درصد تعداد 

4 6 ديپلم و پايين تر
3/11 17 فوق ديپلم  

7/28 43 ليسانس  

 34 51 فوق ليسانس

 22 33 دكتري

 100 150 جمع

  1394 ،نگارندگان: خذأم        
  

درصد  7/64دهد كه  ها نشان مي همچنين بررسي
شوندگان خريد پوشاك را هر ماه در ليست  از پرسش

درصد  14بعد از پوشاك زيورآالت با . خريد خود دارند
ميانگين . ماهانه قرار دارد بعدي خريد ي در رتبه

برابر  فردوس شوندگان كوي پرسش ي ماهانه ي هزينه
باشدكه انحراف معيار آن  تومان مي 3711000با

  . است 825/0
  

  ي استنباطيها يافته
گزيني اكولوژيك  بين جدايي": اول ي آزمون فرضيه

  ".يي نمادين رابطه وجود داردگرا مصرفو 
قبل از اجراي آزمون همبستگي، در ابتدا ميانگين 

  تمايل به برند،  به  وفاداري( مستقل  هاي     متغي ر
هاي      متغي رو ) گرايي و مصرف كاالهاي لوكس تجمل

گزيني، رويكردها و  تمايل به جدايي(وابسته پژوهش 
و داليل اجتماعي به  گزيني جداييها به  نگرش
با توجه به اينكه مقياس . محاسبه شد) گزيني جدايي

اي خارج شده و  دست آمده از حالت رتبهه ميانگين ب
د بنابراين آزمون اي تبديل شده بو به حالت فاصله

  .همبستگي پيرسون مورد استفاده قرار گرفت
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 1396تابستان  ،47ه شمارپانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  هاي آزمون هاي همبستگي در كوي وليعصر يافته: 6جدول 

تمايل به  وفاداري به برند 
گزيني جدايي

رويكردهاو
ها به  نگرش
گزينيجدايي

داليل اجتماعي 
گزيني جدايي براي  

شاخص كلي 
گزيني جدايي  

 وفاداري به برند
پيرسون همبستگي آزمون  1 637/0 ** 632/0 ** 635/0 ** 557/0 **

Sig. (1-tailed)  0 0 0 0
N 348 348 348 348 348

گرايي  تجمل به تمايل 
لوكس كاالهاي ومصرف

تمايل به 
گزيني جدايي

رويكردها و
ها به  نگرش
گزينيجدايي

اجتماعي  داليل
 گزيني جدايي براي

شاخص كلي 
گزيني جدايي  

گرايي  تجمل تمايل به
 لوكس كاالهاي ومصرف

همبستگي پيرسون آزمون  1 481/0 ** 347/0 ** 518/0 ** 535/0 ** 

 Sig. (1-tailed) 0 0 0 0 0
 N 348 348 348 348 348

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

  1394 ،نگارندگان: خذأم 
  

در كوي وليعصر بين ) 1(هاي جدول  طبق يافته
ي ها شاخصبرند با  لوكس و وفاداري به مصرف كاالهاي

گزيني، رويكردهاي و  تمايل به جدايي( گزيني جدايي
همبستگي  )ل اجتماعييگزيني و دال جدايي به ها نگرش

همبستگي بين وفاداري به برند با . مثبت وجود دارد
گزيني و شاخص كلي آن به ترتيب  هاي جدايي     متغي ر

با ضريب 557/0و  635/0، 632/0، 637/0برابر با 

همچنين در كوي وليعصر .  وجود دارد 01/0اطمينان  
گرايي و مصرف كاالي لوكس با  بين تمايل به تجمل

به  ها گزيني، رويكردهاي و نگرش تمايل به جدايي
-  جدايي  كلي  شاخص و  اجتماعي  داليل گزيني، جدايي

ميزان اين . گزيني همبستگي مثبت وجود دارد 
 518/0، 347/0، 481/0ها به ترتيب برابر با  همبستگي

  . وجود دارد 01/0داري  در سطح معني 535/0و 
  

  ي آزمون همبستگي در كوي فردوسها يافته :7جدول 

تمايل به وفاداري به برند 
گزينيجدايي  

هارويكردهاونگرش
گزينيجداييبه  

داليل اجتماعي
گزينيجدايي براي  

شاخص كلي 
گزيني جدايي

همبستگي  زمونآ وفاداري به برند
767/0 1 پيرسون ** 441/0 ** 703/0 ** 823/0 ** 

 Sig. (1-tailed)  0 0 0 0 

 N 150 150 150 150 150 

 
گرايي تجملبهتمايل

كاالهاي  و مصرف
 لوكس

تمايل به 
گزيني جدايي  

رويكردها و
ها به  نگرش
گزينيجدايي  

داليل اجتماعي
براي 

گزيني جدايي  

شاخص كلي 
گزيني جدايي  

گرايي  تجمل به تمايل
كاالهاي  و مصرف

 لوكس
418/0 1 همبستگي پيرسون ** 279/0 ** 398/0 ** 468/0 ** 

 Sig. (1-tailed)  0 0 0 0 
 N 150 150 150 150 150 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

 1394 ،نگارندگان: خذأم    
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  گزيني فضايي در شهر تبريز گرايي نمادين و جدايي مصرف 

ي مربوط به آزمون همبستگي ها يافته بررسي    
و شاخص  گزيني جداييهاي      متغي روفاداري به برند با 
كه همبستگي مثبت بين  دهد ميكلي آن نيز نشان 

همبستگي . ها وجود دارد     متغي روفاداري به برند با اين 
در  گزيني جداييبين وفاداري به برند با تمايل به 

بوده و همچنين همبستگي بين وفاداري  767/0حدود 
 823/0در حدود  گزيني جداييبه برند با شاخص كلي 

ضريب همبستگي . باشد مي دار معني 01/0ح در سط
به برند با داليل اجتماعي براي  بين وفاداري

 گزيني جداييبه  ها نگرشگزيني و رويكردها و  جدايي
كه  همانطوري .است 441/0و  703/0به ترتيب برابر با 
گرايي و  بين تمايل به تجمل دهد ميجدول نيز نشان 

نيز  گزيني جداييهاي      متغي رمصرف كاالهاي لوكس با 
ضريب همبستگي . همبستگي مثبت وجود دارد

گرايي و مصرف  دست آمده براي تمايل به تجمل هب
، 279/0، 418/0كاالهاي لوكس به ترتيب برابر با 

دار  معني 01/0باشد كه در سطح  مي 468/0و  398/0
 باشند ولي ها مثبت مي اگرچه همبستگي. باشند مي
. را توجيه كنند گزيني جداييتوانند كل دليل  نمي

از  گزيني جداييبراي اطمينان از ميزان اثر پذيري 
يي نمادين آزمون رگرسيون خطي بين دو گرا مصرف
برقرار  گزيني جدايينمادين و  ييگرا مصرفنهايي       متغي ر
ضريب  دهد ميهمانطوريكه جدول نيز نشان . شد

 گزيني جدايييي نمادين با گرا مصرفهمبستگي بين 
  . باشد مي 623/0ها  برابر با  اكولوژيك در كل نمونه

             ً دهد كه تقريبا   ضريب تعيين تعديل شده نشان مي
تواند در ارتباط با  گزيني مي درصد از علت جدايي 39

  . گرايي نمادين باشد مصرف
  

  گزيني جدايييي نمادين و گرا مصرفتحليل رگرسيون بين  :8جدول 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 623/0 a 388/0  387/0  388/0  
  1394نگارندگان : خذأم                     

  

 ،باشد ميييد أاول پژوهش مورد ت ي اگرچه فرضيه    
گرايي  ارتباط با مصرفگزيني فقط در  ولي علت جدايي

گزيني  نمادين نبوده و عوامل ديگري نيز در جدايي
  .ثير دارندأافراد و گروهها ت

 
گزيني در محالت  ت جدايي    ماهي ":فرضيه دوم  آزمون

رويكردها و  مورد مطالعه بر اساس تمايالت دروني،
گزيني متفاوت  ها و داليل اجتماعي براي جدايي نگرش

الزم بود استقالل دو نمونه از  بدين منظور ."باشد مي
كه توزيع  صورتي در. همديگر مورد آزمون قرار گيرد

 توان از آزمون تي دوها در جامعه نرمال باشد مي     متغي ر
به منظور بررسي نرمال . نمونه مستقل استفاده كرد

ضريب چولگي و كشيدگي  بودن توزيع در ابتدا از
يدگي و كش هاي مربوط به ضريبيافته. استفاده شد

                       ً دهد كه توزيع جامعه كامال  ها نشان مي     متغي رچولگي 
نيز ) 9(كه جدول  همانطوري. باشد ميمتقارن و نرمال ن

گرچه ضريب چولگي و كشيدگي در بازه  دهد مينشان 
از نرمال بودن توزيع  توان ميقرار دارد ولي ن -2 ،2

  . جامعه اطمينان داشت
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 1396تابستان  ،47ه شمارپانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  ها در نمونه هاي مورد مطالعه     متغي رتوصيفي از ويژگي  :9 جدول

 
وفاداري به 

 برند
تمايل به مصرف 

 وتجمالتي نمادين
تمايل به

 گزينيجدايي
هارويكردهاونگرش

 گزينيجداييبه
داليل اجتماعي

 گزينيجدايي به
شاخص كلي 

 گزيني جدايي

N Valid 497  497 497 497 497 497 

 9/3 4/3 9/3 3/4 8/3 07/4 ميانگين

 4 4/3 4 ¾ 8/3 21/4 ميانه

 49/0 65/0 52/0 76/0 38/0 57/0 انحراف معيار

 24/0 42/0 27/0 58/0 14/0 33/0 واريانس

 - 65/0 201/0 - 52/0 - 2/1 - 75/0 - 24/1 چولگي

 11/0 11/0 11/0 11/0 11/0 11/0 انحراف از چولگي

 98/0 - 33/0 645/0 02/1 21/1 21/1 كشيدگي

 21/0 21/0 21/0 21/0 21/0 21/0 انحراف از كشيدگي

 1394 ،نگارندگان: خذأم      
  

در ادامه از آزمون كمولوگراف اسميرنوف براي     
  همانطوري. بودن توزيع استفاده شد  اطمينان از نرمال

ه داري ب دهد چون معني نيز نشان مي) 10( كه جدول

رو فرض نرمال  نيست از اين 05/0دست آمده باالتر از 
  . شود ميها رد بودن نمونه

  

  ها در نمونه هاي مورد مطالعه     متغي رآزمون نرمال بودن توزيع  :10جدول 

 
  وفاداري
 به برند

گراييتجملتمايل به
 لوكسكاالهايومصرف

تمايل به
 گزينيجدايي

هرويكردهاونگرش
 گزينيا به جدايي

اجتماعي  داليل
 گزيني جدايي

N 497  497 497 497 497 

Normal 
Parametersa,b 

 4/3 9/3 ¾ 8/3 07/4 ميانگين

 65/0 52/0 76/0 38/0 57/0 معيار انحراف

Most 
Extreme 

Differences 

Absolute 133/0 075/0 18/0 135/0 106/0 

Positive 102/0 043/0 18/0 085/0 106/0 

Negative 133/0 - 075/0- 179/0- 135/0- 065/0 - 

Kolmogorov-Smirnov Z 97/2 67/1 016/4 004/3 373/2 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0 007/0 0 0 0  
   1394نگارندگان،  : خذأم
  

استقالل دو نمونه از همديگر  ي بنابراين براي مقايسه  
  . از آزمون غير پارامتريك يومن ويتني استفاده شد

بخش در جدول نشان  آمده براي اين دست هي بها يافته
  . داده شده است
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  گزيني فضايي در شهر تبريز گرايي نمادين و جدايي مصرف 

  آزمون يومن ويتني و ويلكاسون براي سنجش ميزان استقالل دو نمونه :11 جدول

 به برندوفاداري  
گرايي تمايل به تجمل

 و مصرف كاالي لوكس

تمايل به
 گزيني جدايي

هانگرشرويكردها و
 گزيني به جدايي

داليل اجتماعي 
 گزيني براي جدايي

Mann-
Whitney U 

23947 5/19669 24150 20804 20632 

Z 415/1 - 326/4- 310/1- 59/3- 68/3 - 

Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

157/0 0 190/0 0 0 

a. Grouping Variable: Group 

   1394نگارندگان ،  : خذأم   
   

 دهد مينشان ) sig(داري  كه آزمون معني همانطوري  
دست آمده برابر ه ضريب ب وفاداري به برند      متغي ردر 
ي دار معنيدهد تفاوت كه نشان مي باشد مي 157/0با 

مورد مطالعه در وفاداري به برند  ي بين دو محدوده
به مصرف برند  ي يعني هر دو محدوده. وجود ندارد
      متغي رداري همچنين ضريب معني. اندوفادار بوده
. باشد مي 19/0نيز برابر با  گزيني جداييتمايل به 

مورد مطالعه تفاوتي بين  ي يعني در هر دو محدوده
دو محدوده  هر. وجود ندارد گزيني نيزتمايل به جدايي

و زندگي در مناطق  گزيني جداييدر واقع خواهان 
ها      متغي رولي تفاوت در ساير . مرفه شهري هستند

يعني هر دو محدوده در تمايل به . ستا دار معني
گزيني و  ها به جداييگرايي، رويكردها و نگرشتجمل

هم فرق داشته و  از گزيني جداييداليل اجتماعي 
  .مستقل از هم هستند

  
   نتيجه

اندازهاي جغرافياي  فضاي حاكم بر هر جامعه چشم    
در آن جامعه را آرايش داده و چيدمان عناصر را در 

يي به عنوان يكي از گرا مصرف. كند درون آن تعيين مي
داري جهاني در ايران با  هاي نظام سرمايه مشخصه

شكل  گره خورده و خود را به مدرنيته و نوگرايي ايراني
بازتاب فضايي اين . عقالنيت صوري بازتوليد كرده است

وضعيت جدايي و تفكيك فضاهاي داخل شهرها 
هاي مشابه  كه در درون خود افراد را با ويژگي باشد مي
كه پيشگامان   همانطوري. كند جمع مي هم دور

اند كه افراد با  بيان داشته شناسي كالسيك جامعه
هاي مصرفي مشابه سعي در جمع شدن كنار  ويژگي

، هاروي نيز باشد ميهم داشته و مصرف عامل تمايز 
اين را با نگاهي ديگر در مورد رانت حاصل از انحصار 

 توان مييعني . ثروتمندنشين بيان داشته است ي طبقه
اذعان داشت كه افراد در جامعه با انتخاب سبك 

تشخص به زندگي خاص در يك محله در دادن نوعي 
شند تا مانع از ورود ديگر افراد غير كو آن محله مي

در همين راستا اين تحقيق . مشابه به آن محل بشوند
يي گرا مصرفقصد داشت تا به بررسي رابطه بين 

ي ها فرضيه.  فضايي بپردازد گزيني جدايينمادين و 
فضايي و  گزيني جداييبين "تحقيق عبارت بودند از 

ت     ماهي "و  "رابطه وجود دارديي نمادين گرا مصرف
در محالت مورد مطالعه بر اساس  گزيني جدايي

و داليل اجتماعي  ها نگرشرويكردها و  دروني، تمايالت
براي آزمون  ".باشد ميمتفاوت  گزيني جداييبراي 
آوري  ي تحقيق از پرسشنامه براي جمعها فرضيه
يي نمادين گرا مصرفبراي شناخت . استفاده شد ها داده

گرايي و  وفاداري به برند و تمايل تجمل      متغي ردو  از
وفاداري       متغي رمصرف كاالهاي لوكس استفاده شد كه 

گرايي و  تمايل به تجمل      متغي رو  سؤال 14به برند از 
تشكيل شده بود  سؤال 26مصرف كاالهاي لوكس از 

      متغي رها به عنوان  سؤالكه ميانگين حاصل از اين 
گرايي و  مستقل وفاداري به برند و تمايل به تجمل
همچنين . مصرف كاالهاي لوكس در نظر گرفته شد

تمايالت  هاي     متغي رفضايي از  گزيني جدايي  شاخص براي
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 1396تابستان  ،47ه شمارپانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

 ها نگرشفردي، داليل اجتماعي و رويكردها و  -دروني
ي تحقيق ها يافته. گرديده استفاد گزيني جداييبه 

نشان داد كه بين وفاداري به برند و مصرف كاالهاي 
فضايي همبستگي  گزيني جداييي ها شاخصلوكس با 

درصد از  39يي نمادين گرا مصرفمثبت وجود دارد و 
شوندگان را شكل   اكولوژيك پرسش گزيني جدايي علت
ييد أاول پژوهش مورد ت ي چه فرضيه اگر. دهدمي
فقط در ارتباط با  گزيني جداييولي علت  ،باشد مي

يي نمادين نبوده و عوامل ديگري نيز در گرا مصرف
  .ثير دارندأافراد و گروهها ت گزيني جدايي

دوم از آزمون يومن ويتني  ي براي آزمون فرضيه
در ) sig(ي دار معنيكه آزمون  همانطوري. استفاده شد

استقالل دو نمونه در وفاداري  ،نشان داد) 11(جدول 
نيست يعني  دار معني گزيني جداييبرند و تمايل به  به

اما در ساير  كنند مي               ً               دو جامعه تقريبا  شبيه هم رفتار 
بود و  دار معنيها استقالل دو نمونه از هم ديگر      متغي ر

هر دو محدوده در واقع . باشند از هم متفاوت مي
و زندگي در مناطق مرفه شهري  گزيني جداييخواهان 
. ستا دار معنيها      متغي رولي تفاوت در ساير . هستند

گرايي، يعني هر دو محدوده در تمايل به تجمل
و داليل اجتماعي  گزيني جدايي ها بهرويكردها و نگرش

. داشته و مستقل ازهم هستند از هم فرق گزيني جدايي
 توان ميدوم پژوهش را نيز  ي بر اين اساس فرضيه

  . پذيرفت
ييد اين نظر أحدودي در ت دست آمده تاه نتايج ب

                                      ً        است كه افراد با تمايالت مصرفي خاص معموال  خود را 
جديد جدا كرده و فضا  ي صورت يك طبقهه در فضا ب

را به عنوان برند و مارك تفكيك كرده و مورد استفاده 
و براي صورت نمادين  هيعني فضا ب. دهند ميقرار 

  . گيرد مورد استفاده و مصرف قرار مي كسب منزلت
پژوهش  ي نتايج اين پژوهش متفاوت از پيشينه

و مشكيني و ) 1382(كه اعظم  بطوري .باشد مي
هاي خود به ترتيب پايگاه  در پژوهش) 1390(رحيمي 

- جداييت را دليل     قومي  و اجتماعي، مذهب -اقتصادي
كه پژوهش  حالياند دردر شهر تهران برشمرده گزيني

 تواند مياكولوژيك  گزيني جداييحاضر نشان داد كه 
  . يي نمادين نيز توجيه شودگرا مصرفدر ارتباط با 
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